
 בשנת ]שישים ו[שתים לגאלת ישראל

ידין במערת שנה לתגליותיו המרעישות של יגאל  50השנה, מלאו 

 : מכתבים שנשלחו על ידי "שמעון בן כוסבא נשיא ישראל"האיגרות

  שנה. 1800לפני יותר מ 

מרכז סיור ולימוד סוסיא, יציינו זאת ביום עיון וסיור ומכללת הרצוג 

שטח אל מצוקי נחל חבר ומשמר, לתצפיות  מיוחד ששיאו ביציאה ברכבי

טקס לשחזור סופו של מרד בר כוכבא, ולעל מערות המפלט הגדולות, 

לוחמי מרד בר נוכח המצבה שהוקמה במקום קבורתם מחדש של 

 .ה האגדיתמערהנצורי  ,כוכבא
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, תעודות כתובות על דן דאזבבית לחם ובירושלים שבתחומי ממלכת ירהופיעו  בשנות החמישים

הן הובאו על ידי בדואים שחיטטו שזמנם סוף ימי הבית השני.  העיד עליהן כנןותגבי פפירוס. 

שראל ביהמדויק, סירבו לגלות.  מקום הימצאןאת באותן שנים במערות במדבר יהודה, אך 

אל ברו תחומי מדינת ישראל והועבמערות בנחל צאלים, שב התעורר החשד שהממצאים נשדדו

 מעבר לקו הירוק: פרנסה יפה, ללא ספק...

ראשי חיצים, קטעי  בהן ומצא לביצוע סקר במערות נחל צאלים 1960ב  בתגובה, יצא יוחנן אהרוני

בן ראש הממשלה דאז, דוד עוררו התעניינות רבתי ופפירוסים ומגילות וכלים שונים. התגליות 

ערות המפלט במדבר יהודה. עוד באותה שנה, גוריון הורה להקצות משאבים להמשך מחקרן של מ

ובו חברו מפקדי צה"ל למוסדות  התארגן מבצע גדול הידוע בכינויו "מבצע מדבר יהודה"

הארכיאולוגיים. בפגישה המכוננת של המבצע נכחו הרמטכ"ל לסקוב, יצחק רבין כראש אג"ם, 

רא"ל )במיל'(  ל אותם ימים:ש הארכיאולוגיםבכירי ואברהם יפה, אלוף פיקוד דרום. לצידם ישבו 

 גם כיום מנהל, האביגד. על כולם ניצח יוסף אבירם ןאדון, ונחמ-יגאל ידין, יוחנן אהרוני, פסח בר

המבצע הניב יבול מרשים של ממצאים, חלקן ידונו להלן,  החברה לחקירת א"י ועתיקותיה. את

לו במבצע זה, השלימו שהתגהסתבר שקטעי תעודות ומגילות : אך לעת עתה נציין נקודה מעניינת

אז במוזיאון רוקפלר בהיותו בשטח ירדן,  שאוחסנו טעים אחרים של אותם טקסטיםקבמדויק 

הבדואים. כך,  רכשן מידיהין בבית לחם. הלה אר העתיקות איסכנדר שלאחר שניקנו מידי סוח

בירדן. באורח י פפירוס שחלקו ה"חסר" לכאורה, פורסם כמה שנים קודם לכן גילה יגאל ידין קטע

ה החסר חלקר ביוונית במערת האימה שבנחל חבר, בעוד עש ה קטע ממגילת תרידומה נתגל

הפילו כבר אז הסיק ידין שהבדואים בהיחפזם החוצה מן המערות  פורסם עוד קודם לכן בירדן.

לזכרו של פרופ' חנן 
אהוב,  אשל, מורה

 חוקר יחיד במינוו
שהדביק מאות תלמידים 

בדעת ואהבת הארץ.



לבואם של הארכיאולוגים הישראלים, בעוד שללם מצא את דרכו  שהמתינו בדרכם קטעים אלו,

 ון רוקפלר.למוזיא

בקונגרס  ז"ל חנן אשל פרופ' שבועיים לפני מותו, עוד הרצהארבעה ימים לפני חג הפסח האחרון, 

סיפר כיצד הוזמן חשף סיפור דומה: הוא שהתקיים באוניברסיטת בן גוריון ו 36הארכיאולוגי ה 

וחר של קטעי מגילות שנרכשו מאותו סופרסומם ה לצורך בדיקתם נורווגיבאספן עתיקות  אל

אינו אלא חלק מאותה  ,כי קטע קטן של מגילה מספר במדבר שהגיע לידיוהוא שם לב  בבית לחם.

 ...שנה 50מגילה שהתגלתה על ידי אהרוני בנחל צאלים לפני 

כדי להבין את חשיבותם של המסמכים הרבים שהתגלו במדבר יהודה, רצוי להתחיל מן 

 ההתחלה...

 

 המפלט תולדות גילוין של התעודות במערות

, כאשר גילו הבדואים את ערכן הכספי של המגילות שנמצאו בקומראן, הפך מדבר 1947מאז 

יהודה לזירה בה התחרו חוקרים ורועי צאן בדואים, על גילויו של חומר כתוב שהובא למערות 

 מדבר יהודה. 

 ארבע שנים לאחר גילוין של המגילות הראשונות בקומראן, הציעו בדואים משבט התעאמרה

למוזיאון רוקפלר, קטעי קלף כתובים עברית ויוונית, למכירה. הבדואים טענו כי מקורם של 

 זור ואדי מורבעאת המוכר יותר בפי המטיילים כנחל דרגה, או ה"דרג'ה".בא הקטעים הינו

הרדינג על ידי סוחר העתיקות חליל איסכאנדר שאהין  וו ול'-, הובאו לפני רולנד דהלאחר חודש

עים נוספים למכירה. קנדו טען שמקורם בקומראן, אך החוקרים עמדו על כך שהחומר )קנדו(, קט

 הכתוב בהם שונה מזה שהכירו מקומראן. תעודות אלה נקנו באותה שנה. בין תעודות אלה היה

 ."משמעון לישוע בן גלגולה שלום..."במילים:  פפירוס שפתח

ספות, ביניהן הפפירוס בו נזכר לראשונה ת נו, נקנו מידי קנדו תעודו1952לאחר חודש, בינואר 

"משמעון בן כוסבה לישע בן שמו המקורי של בר כוכבא. התעודה פתחה במילים:  בתולדות המחקר

 . גלגלה ולאנשי הברך שלום"

המדויק של התעודות, הגיעו הוא והרדינג למערות מורבעאת, וערכו  וו עמד על מקורן-לאחר שדה

 .1952בהן חפירה בתחילת שנת 

מלבד ממצאים ארכיאולוגיים מתקופות שונות, מצאה המשלחת מספר רב של  מגילות ותעודות 

 כתובות, שהקדומה שבהן הינה מימי בית ראשון, והמאוחרת מן התקופה המוסלמית הקדומה.

בין המגילות, יש להזכיר קטע מספר בראשית, שמות ובמדבר, קטע מספר דברים, קטע מספר 

 ר, וקטעי תפילין ומזוזה.מתרי עש ישעיה, קטעים

עו רוב התעודות, הובאו למערות ואדי מורבעאת בסופו של מרד בר כוכבא, על ידי פליטים שהגי

. עם זאת, כפי שמעידות מספר תעודות, נראה כי גם פליטים שמוצאם בעיקר מסביבת הרודיון

תעודות שנמצאו . בקבוצת האלה בסוף מרד החורבןבכפרי הפריפריה של ירושלים, הגיעו למערות 

מכתבים כאמור, ו גט אחד ,ת כלכליות, שטרי נישואין )כתובות(בואדי מורבעאת, יש למנות תעודו

 הנושאים את שמו של בר כוכבא.

לאחר החפירות במערות מורבעאת, הוצעו שוב למכירה על ידי הבדואים בממלכת ירדן, תעודות 

 3, הוצעו למכירה 1952ב ור בלתי ידוע". קנוספות. כאשר פורסמו תעודות אלה, צוין שהן באו מ"מ

הינה כתובה ארמית, אדי סדיר )נחל דוד(. תעודה אחת,ובוהיה תעודות, שמקורם לדברי הבדואים, 



"בשתה לאדר שנת תלת לגאולת ישרא]ל על ידי שמעון בר כוסבא נשיא שטר חוב, הפותח בתאריך: 

 ישראל ב...["

ים מדרום לעין גדי, יצא יוחנן אהרוני לביצוע סקר בנחל , עקב שמועות על פעילות של בדוא1953ב 

ומציאת   מאוחר יותר, אשר בעקבות חפירתו של ידין מערה גדולה,חבר. בסקר זה, בדק אהרוני 

 , נקראה "מערת האיגרות".1960 -המכתבים של בר כוכבא במערה ב

ון נחל חבר. במערה במצוק הדרומי של קני נוספת מערהחל חבר, ובדק אהרוני לנ, חזר 1955ב 

נמצאו למעלה מארבעים שלדים וממצאים נוספים מתקופת מרד בר כוכבא. בעקבות גילוי זה, 

 האימה".כונתה המערה "מערת 

, אירגנה החברה לחקירת ארץ 1961, ושוב במרץ ואפריל, 1960בחודש מרץ, כפי שתואר לעיל, 

ים הגדולים בדרום מדבר יהודה, במסגרת זו, נסקרו כל הנחל. ישראל את "מבצע מדבר יהודה"

  מנחל דוד בצפון, ועד גדתו הדרומית של נחל צאלים בדרום.

כלי נחושת מן התקופה הכלקוליתית  429ענק של  מטמון  בר אדון,פסח נחל משמר, גילה ה בבמער

בהם שלושה קטעים קטנים של מתקופת מרד בר כוכבא,  ממצאים)האלף הרביעי לפנה"ס( ו

 .)כתובות בדיו על גבי שברי חרסים( אוסטרקוניםתעודות וארבעה 

של יגאל ידין  "מבצע מדבר יהודה", היו אלה ללא ספק, התגליות החשובות ביותר במסגרת

 במערת האיגרות, למרות שהיא נסקרה כבר על ידי י' אהרוני בשנות החמישים.

יונתן בן בעין, מסבלה בן , גילה ידין את צרור המכתבים ששיגר בר כוכבא למפקדי עין גדי, 1960 -ב

 שמעון, ואלעזר בן חיטא. 

התעודות השייכות לארכיונה של בבתא, את ארכיונו של  35בעונה השניה, מצא ידין במערה זו את 

, וכפי שהתברר מאוחר יותר, גם שכלל שישה שטרי חכירה ומכר אליעזר בן שמואל תושב עין גדי

יסה בת לוי, שרובו הוצא מהמערה על ידי שלום קומא אשה ששמה תעודה אחת מארכיונה של

 .עוד קודם לכן הבדואים

 

 תגליות חדשות

 שם לבקודם לכן, . עוד והוא נמשך עד היום במערות מדבר יהודה , שב והתחדש המחקר2001מאז 

יתה שיש לתלות כי בין עין גדי לוואדי מורבעאת כמעט ולא התגלו מערות. מסקנתו ה חנן אשל

העדר זה בגורם סובייקטיבי: השטח שמצפון לקו הירוק, בתחומי ירדן, לא נחקר מעולם בצורה 

בהמשך יצא רועי שיטתית, בעוד שמעין גדי ודרומה, שבו החוקרים ובדקו שוב ושוב את המערות. 

זה פורת וצוות סוקרים לבדוק את כל השטח בין ואדי מורבעאת עד מדרום לעין גדי. מבצע 

שנמשך כארבע שנים הניב יבול רב הכולל עשרה מכלולי מערות שלא היו ידועים קודם לכן, ובהן 

ואף קטע מגילה מספר ויקרא  שני פפירוסים כתובים יוונית, כלי חרס, מטמוני מטבעות, כלי נשק

 .בנחל ערוגות

 

 חשיבותן של התעודות ממדבר יהודה

כוכבא, היוותה את אחד הפרקים ההיסטוריים  "מלחמת בן כוסבא" הידועה יותר בשם מרד בר

הסוערים ביותר בתולדות עם ישראל בעת העתיקה. אף על פי כן, נאלצו החוקרים להתמודד עם 

העובדה שאין בידינו נתונים היסטוריים בסיסיים של פרשה כה חשובה. בהעדר מקור היסטורי 

יה של מלחמה זו, היתה מוגבלת. אותנטי ורצוף, יכולתנו לשחזר את קודמותיה, מהלכה ותוצאות

כוחה של הארכיאולוגיה. האתרים הרבים ההולכים ונחשפים בשנים  היה משום כך, רב



האחרונות, מערכות המסתור הרבות, המטבעות, וכן התעודות והמכתבים שהתגלו במערות 

 ה"נ.לס 136 -132המפלט במדבר יהודה, כל אלה זורים אור רב על מה שאירע ביהודה בין השנים 

מזה שנים, מקובל  כי תקצירו של הנזיר הביזנטי קסיפילינוס לתיאורו של קסיוס דיו, היסטוריון 

ג' לסה"נ, הינו התיאור ההיסטורי היחיד לאירועים שהתרחשו ביהודה במרד -רומי מן המאה הב'

כבר ערכו  כבר קולמוסין רבים, ועל אף שהוכח בר כוכבא. על מהימנותו של מקור זה נשתברו

ההיסטורי הגבוה, ניכר כי חלו בו ידיים. לעומת זאת עשרות התעודות שנמצאו במדבר יהודה, הינן 

עדות, השחה לפני תומה, והשופכת אור על תופעות ותהליכים שהתרחשו בסוף המאה הראשונה 

ובשליש הראשון של המאה השניה לסה"נ. כאשר אנו דנים בתעודות אלו, אנו פטורים מעיסוק 

ותיות ובזיהוי "הגרעין ההיסטורי". רובן של התעודות הללו הן תעודות מינהליות, במגמות ספר

טלטלין, נוהגי משפט ימפרטים כגון: שמות מקומות, מחירי קרקע, סוגי הנדל"ן ושמהן עולים 

והלכה, שמות פרטיים וכיו"ב. כל אלה מאירים סוגיות שונות הקשורות לחיים ביהודה ובעבר 

אחת הסוגיות המרתקות העולות  ימי הבית השני ועד מרד בר כוכבא.הירדן המזרחי בשלהי 

בתקופתם של התנאים בדור יבנה.  ממכלול תעודות מדבר יהודה קשורה בעובדה שהן נכתבו ממש

יומיות המשתקפות בהן, כדי לשפוך אור על תהליך התגבשותה של -מכיון שכך, יש בנורמות היום

 ההלכה התנאית.

להתחקות אחר מוצאם של  אף מאפשרשנזכרו בתעודות ממדבר יהודה שמות המקומות  ניתוח

, הכתיבו אגני הניקוז של רביםמקרים ב .הפליטים שנשאו עימם את מסמכיהם אל מערות המפלט

 האיגרותהנמלטים למערת  בסופו של מרד בר כוכבא. של הפליטים הנחלים, את נתיב ההימלטות

מאיזור  הגיעויעו מיריחו, והנמלטים לואדי מורבעאת הגיעו מעין גדי, הנמלטים לכתף יריחו הג

אליהם  שהגישההרודיון. כל אלה מלמדים כי הנמלטים בחרו במקומות מפלט קרובים יחסית, 

יקים ן הישובים מ פליטיםקצרה ומהירה. ההוכחות המכריעות לכך, הינן מערת סלע, אליה הגיעו 

 הרודיון מאיזורכנראה אליה הגיעו פליטים ומערת אל מציה, שבדרום הר חברון, ואריסטובוליה 

. שתי המערות נמצאות במערבו של מדבר יהודה, בערוציהם העליונים של הנחלים חבר תקועו

לאחרונה, עם גילויין של מערות מפלט באגפו  .דבר יהודה, מערבית להתחתרותם ברמת מודרגות

כפר עבוד שבמערב השומרון, המערבי של גב ההר, בנחל המערה שבמורדות הרי ירושלים, ליד ה

 ובמערבו של הר חברון ליד הישוב תלם, הלכה והתחזקה קביעה זו.

התרגשות מיוחדת עוררה תגליתו של ידין במערת האיגרות: חמישה עשר מכתבים שכתב בר 

כוכבא עצמו, או ליתר דיוק פקידיו האישיים, לשני מפקדי צבא שפעלו מטעמו בעין גדי. תעודה או 

מו על ידי ידין סמוך לזמן גילויין, אך הארכיון כולו התפרסם בבמה מדעית רק בשנת שתיים פורס

. אלה הם מכתבים שנכתבו מן המפקדה הראשית של בר כוכבא, והם כוללים הוראות 2002

 דחופות לצורך ביצוע מיידי. 

בל מאיגרת זו מתק…". אנשי עין גדי ולמשבלא וליהונתןאחד מן המכתבים נשלח מבר כוכבא ל"

פעמיים באיגרת זו  הרושם של מצב שקט בעין גדי. לא ניתן לקבוע באיזה שלב של המרד מדובר.

מפני פגיעה מצווה על זהירות  הוראה אחרת נזכרו ספינות שהיה על אנשיו לפרוק בחוף עין גדי.

 .בפירות כלשהם

לא יקרב אל שהבהמות לא ירמסו את האילנות, ושאף אדם  מפקדי עין גדי נדרשו באיגרת אחרת 

שלוח לבר כוכבא את אלעזר בן חיטה. על מה ולמה כנראה בתעודה זו, נצטוו הנמענים ל הלוטם.

  לעולם לא נדע.



מסתבר שאלעזר בן חיטה היה אחד ממפקדי עין גדי, שכן התעודה פותחת  אחר על סמך מכתב

 נו רק גואה.... ואם כך, המת בסיפוריהונתן בר בעין ולמסבלה ובר חיטה אחי שלם"בפניה ל "

המכנה המשותף לכל ההוראות במכתב הנדון, הוא האזהרה מפני פגיעה באדמות ובענפים 

 החקלאיים, בהיותן עורף כלכלי למלחמה, ומקור פרנסה ורווח. 

א דרישה למשלוח חיטים למחנהו של בר באיגרת נוספת נדונה שורה של הוראות. הראשוה הי

ן חשוב נוסף, הנזכר יעני. ליטר  14ל  8.5כלומר בין כוכבא. הכמות שנדרשה היא סאה אחת, 

במכתב זה, הוא ההוראה שלא לסייע לאנשי תקוע השוהים בעין גדי, תוך איום לשרוף את הבתים 

. לפיכך, ברחו ם של תחושת השקט בעין גדיבהם הם שוהים. הדבר מחזק במידה ניכרת את הרוש

ן במלחמה, לעין גדי. עדות לכך אנו מוצאים משתמטים מחובתם הצבאית, מאיזור הר חברון הנתו

 את אנשי תקוע הנמצאים בעין גדי. מופיעה שוב הפקודה לשגר לבר כוכבא בה ,איגרת אחרתגם ב

הוא מכתב שפורסם במלואו כבר בפרסומים הראשוניים של ידין המכתב  המפורסם ביותר, 

תו עניין, נשלח באו כוכבא. ארבעת המינים, אותם נצטווה יהודה בר מנשה לספק למחנהו של בר

המחזק בקשה זו ומצווה להזדרז באספקת ארבעת המינים מכיון  והוא נכתב יוונית,מכתב נוסף, 

 ש"החג קרוב"...

 על עין גדי כמקור אספקה ללולבים ואתרוגים. בין השאר התעודה מלמדת

 

 "כבוד נשיא מדינת ישראל..."

דבר יהודה, התכנסו ראשיהן בביתו של מספר חודשים לאחר חזרתן של המשלחות ממבצע מ

הנשיא יצחק בן צבי. בזה אחר זה עלו הארכיאולוגים להציג את הישגי המבצע. אחרון, עלה מנהלו 

של מחנה ד', יגאל ידין. בהראותו לציבור את אחד הפפירוסים הנושא את הכתובת "בשנת שלוש 

: "כבוד נשיא מדינת נשיאלדין ,  פנה ילגאולת ישראל על ידי שמעון בן כוסבא נשיא ישראל"

 . סחף אדירישראל, הריני גאה להציג בפניך את המכתבים האחרונים שכתב נשיא מדינת ישראל"

 ועיניים נוצצות מחה כף.. , שקם על רגליושל התרגשות אחז בקהל

יה לאומית שאין במדינת ישראל של שנות השישים, מדינה צעירה בגיל "בת מצוה", היתה זו חוו

 תה.כדוגמ

מרכז סיור ומכללת הרצוג יבקשו לשחזר השנה שנה בדיוק,  50מעט מרגעים מרגשים אלה, לפני 

ולימוד סוסיא, ביום עיון וסיור מיוחד ששיאו ביציאה ברכבי שטח אל מצוקי נחל חבר ומשמר, 

במקום בו נקברו טקס לשחזור סופו של מרד בר כוכבא, וללתצפיות על מערות המפלט הגדולות, 

 .ה האגדיתמערהנצורי  ,חמי מרד בר כוכבאביוזמתו של הרב גורן לו מחדש,

 

 

 


