
 הפרסיתהתקופה

 בלבד זו לא שנים, כמה לפני [ המחבר ידי על שנתפרסמה )10(,המטבע
 להפיץ ידועה במרוי עלולה היא אלא ביותר, העתיקה העברית המטבעשהיא
 הישראלית. ההיסטוריה של ביותר המעורפלות התקופות אחת על חרשאור

 במראה כאילו נראות העין זויות שתי ארכאי. אופי געלת היאהמטבע
 בדרך מצוי שאינו פורמאלי, חיוך אותו נמצא והורס הלקרס ועל en~acej)פנים
 בשולי החמישית. המאה של הראשונה מהמחצית מאוחרות מטבעות עלכלל
 המסגרת שאותה יתכן הראש. של העליון בחלק פנינים ירכתי הראשיםשני
 אינן הן אף כאלה מסגרות ענק. מתארת האשה צואר של התחתו החלקסביב

 קשורוונ השערות 2. והרביעית החמישית המאה של יוניות מטבעות עלמצויות
 ממוצאי אתונאיות למטבעות למשל, אפינית, תכונה שהיא בעורף,בקווצה
 3. החמישית המאה סוף ועד הששיתהמאה

 4 עזה מטבעות שעל הזקנים, בעלי לראשים דומה המטבע שלהורס

 בארץ שנתגלתה "ערבית-פלשתית", מטבע שעל לזה וביחוד החמישיתמהמאה
 בעלי ראשים 5. החמישית למאה אותה המיחס למברט, ידי על ופורסמהישראל
 מהמאה זיקיה מלכי של מטבעותיהם על מצויים מה, במדת לאלה הדומיםזקנים,

 9ך9פוליס7. של הסלע תבליט שעל הראשים, עם סגנוני קשר שקיים ונראה,החמישית6,
 המטבעות שעל לאפרודיטה דברים בכמה דומה הרורס שעל האשה ראשגם
 את אליו יהשוות אפשר לכך נוסף ק4ידוס9. של קדומות ולמטבעויזהליקיות8

 גם קיים מסויים קשר ההמישית. המאה של מעזה10 מטבע שעל האשהראש
 יותר. הרבה גט עיבודן כי אם הששית, מהמאה העמוד" "עשתורת צורותעם
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 שייכות הנזכרות, התכונות בעלות טהור יוני ממקור שהמטבעותבעוד
 שנטבעה הנידונה, שהמטבע הרי החמישית, המאה מתחלת מאוחרת שאינהלתקופה,
 מאוחרת לתקופה כנראה שייכת היונית: התרבות ממרכזי מרוחקת נדחת,בפנה
 הספייה. לפני החמישית המאה לאמצע נאמר מה, במדתיותר

 השקל, מחצית שפירושה "חצ?4' אומרת זאת קקע, היא שעליההכתובת

 משקלות 41כמה כ"ו(, tff1 שמות , כ"ב כ"ד )בראשית מהתנ"ך יפה לנוהידוע
 מקום די היה לא המטבע לח"ק ביהודה. שנמצאו נו. בערך גרם 6,1 שלאבנים
 גם לנו הידוע דבר הראש, של באמצעיתו. קבעה ולכן האחרונה האותעבור

 הפרסית12. התקופה של אחרותממטבעות
 שעל מזו במקצת שונה האותיות צורת אולם עברי, ספק ללא הואהכתב

 יותר, מעוגלת הבן הששית. עד השמינית מהמאה וכדומה, אבן משקלותחותמות,
 של במקצת דומות צורות פוגשים אנו כי אם 13. צוריות למטבעות אפיניתתכונה
 שהשתמשו האות ב4ן רב דמיון טיש הרי יותר, קדומות כתובות על גם קגהאית
 שהיא ויתכן, המאוהרימננ, העבהיימ השקלים שעל הארכאי הכתב לבין כאן,בה

 איפא, לנו מתברר השקלים. לאותיות העתיקה מהעברית מעבר צורתמיצגת
 סגנוניות, תכונות סמך על אליו שהגענו הכרונולוגי, למיון בהחלט מקאיםשהכתב

 ה"ערביות-שלשמיות" המטבעות של זה כמו גרם, 3.88 הוא המטבעמשקל
 גרם(. 4.36 )מקסימום: אדרכמון של השתי לסטנדרד בזה ונתכוונו 1 ערם()4.0-3.6

 כאן לתאר הוא מיותר ישראל. לארץ האתי הסטנדרד הכנסת על לתמוהאין
 ההשפעותאת

 התרבושיו"
 לדוגמא אולם ישראל ארץ על המערב של החזקות

 של היבוא ענין את רקנביא
 קרמיק"

 והששית15. השביעית במאה כבר שהחל יונית,
 ויונים כמעט, בינלאומי חליפין לאמצעי החמישית 'במאה נהפך האתונאיהכסף
 אותו, שחיקו פלא, איפוא, זה, אין אחרת16. מטבע כל על אותו בכרו יוניםולא
 העולם של אחרים חלקים בהרבה סטנדרד, אותו לפי אחיות מטבעות שנטבעואו

 דוגמא משמשות החמישית המאה של "הערביות-פלשתיות" המטבעותהעתיק.
 יודעים אנו לכך. נוספת ראיה משמשת הנידונה והמטבע מלבד, מהרבהאחת

 הכספית היחידה הץ?תל:ה או הךיךך?9ה היתה האתי, הסטנדרד שלשבספירה
 הדידרכמה שקלה הספירה( לפני )511-514 מפישס של הרפורמה אחרי 17.המקורית
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 נוהגים השבעים שבתרגוט לציין, מעניין מזה חוץ )מקסימום(, גרם 8.73הזאת
 קלה( )אסתיריה דידרכמה חצי לפנינו דנן, במקרה לדידרנמה. שקל לתרגםתמיד
 אתי. במשקל השקל מחציתאו

 נטבעה המטבע בקירוב. החמישית המאה באמצע נטבעה שהמטבעראינו
 הכתובת בגלל בעיקר כי )חברון(, מקורה בשל רק לא ישראל בארץ ספקללא

 המקומיים השליטים אחד ידי על נטבעה שהיא האפשרות, אמנם קיימתהעברית.
 כרחוקה נראית זאת אפשרות אולם עזה. מטבעות למשל כמו יהודיים,הלא

 הפלשתיות הערים תושבי והרי הטיפוסית, העברית הכתובת בגללמהמציאות,
 באופן התכוונו שבבקע נראה מזה חוץ כ"ד(, י"ג )נחמיה אחרת בלשוןדברו
 זה. באופן המלה מתפרשת ב"ו ל"ת ובשמות היות הקדוש, היהודי למסמיוחד
 היא שבקע לכך, עדות תוספת הקודש"(. בשקל השקל מחצית לגלגלת)"בקע
 כתובת בעלות האבן משקלות שכל העובדה, משמשת ספציפית עבריתמלה
 בלבד18. יהודה בארץ נמצאוכזאת,

 שהיא להנחה, סתירה משום בו אין 11 מתקופה המטבע של האליליהאופי
 השמינית מהמאה מטבעות על רק לא כי יהודי, שלטון מוסד ידי עלנטבעת
 מטבעות על גם אם כי אליליות, צורות של אלה חיקויים ישנם הששיתעד

 שמתוארים במקום התלמוד, אפילו 3-1(. )מטבעות הרביעית המאה שליהד19
 שהמדרש ומענין 20, שעליהן האנושיות הדמויות על מתרעם אינו ירושלים""מטבעות
 אסתר ואת אחד מצד מרדכי את המראה הויכתי, מרדכי של "מוניטהמתאר
 יג השנימהצד

 רק בחשבון בא יהודית, כטביעה מקורה דנן שהמטבע איפא,בהגיהנו,
 שנשלח נחמיה, היא מטבעות, טביעת זכות בעל להיות היה שיכול אחדאדם
 זרובבל אחרי יהודיים פחות שהיו אמנם, יתכן, יהודה. על נפחה 445בשנת
 החמישית, במאה הפרסים ידי על בוטלה זו שמשרה נראה אולם ט"ו(, ה')נחמיה
 מאידך הספירה. לפני 458 בשנת לירושלים עזרא כשבא פחה, היה ולאהיות
 פחה, של המלאות הסמכויות לו היו נחמיהנ2. אחרי מיד מקום ממלא באלא

 חומות את מחדש להקים הרשות לו שנתנה העובדה, מתוך היטב מוכח זהודבר
 שמתקבל הרי הנהר, עבר של לאחשדרפן כפוף היה שהוא פי על אףירושלים.

 זו לתופעה מקבילות מטבעות. לטבוע אפשרות לו נתנו שסמכויותיו הדעת,על
 האדמיני- נשארה ששם הפרסית, האימפריה של אחרים בחלקים גם מוצאיםאנו

 שהיה כפי לאהשדרפנים, כפופים שהיו המקומיים המושלים בידי הפנימיתסטרציה
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 גם הטביעה זכות היהה יי,4?. דאלה המיומית אכל ועוד. בקיל?ק?ה בי?קיה,ימשל
 דוגמא העריב. זעיטינות ה.קוכיים השליט.ם בידי וגם האהשדרפניםבידי
 לעיל. ל שנזכרה 15, עזה של המטבע מהוהנוטפת

 ניראו י3-1( יו,לן הרובאות הפרסית, מהתקופה המטבעותכתובות
 הארכי הכנו קוא שעליהן, -יהד" הכתובת 6ר. סוקניק ל. א. ידי על נכון אליראשונה
 ועזראח מדניאל לנו שידוע כפי הפהסיח. כתקופה' ,יהודה הפרובינציה שלהרשמי

 זכויות היו שלתהודה אלה מטבעות מוכיחות סוקניק לדעת 28. ?ב שלומהפפירי
 2(, )מס' המטבעות מאחת תוספת'ראיה שמקבלת עובדה עצמאית, פרובינציהשל

 האלה שדמטבעוה יהכן. 'מאידך יהודי, כהן,גדול של שמו הנראה. כפי עליה,שיש
 : . , הפרמייר:' האחשדרפנים' אחד בסמכותנטבעו

 "ערביות- מטבעותיהמכונות אותן של לזה המטבעות סגנון קרוב כוכמו
 הקורינתי הקובע גם כי.אם ו-2. מס'.1 שעל הלילית רק ולא 29,פלשתיות"
 נטבעו ,אלה היוניח.י,רטבעות להשפעה הוכהה 5,,למשמשים מס' שעלוהמסכה
 ' הגדול. אלכסנדי' של נצחונו לפגי מה, זמן הרבועית,גמאה

 וסלרס ישראל ארץ של בדהומה צור. בית בחפירות נמצאה 2 מס'המטבע
 כהן איתו היה זה יחזקיה:'יתכן.שיחזקיה של שמו את עליהואולברייט30,קוראים

 משמאל הכתובת ו3. מתתיהו בן מנוסף לנו הידוע הראשון, תלמי של ידידוגדול
 מכילה, שהיא סוכנים, של. לדעתו מסכימים אנו אילם שוניל, באופניםנקראה
 יהד. השט של האלמנטים אתכנראה,
 המוזיאום אוסף של חלון מהוה בעזה,'והיא נמצאה שהיא נאפר 3 מסייל
 הכתובת את לקרא :שיש,, שונים מחברים של' קידמת תיאוריה בגילהבריס..
 שעל את.הצורה להשוות כדאי 32. שונות לספקולציות מרוט ניתן -יהו"שעליה
 פרסיים, אחשדרפנים של מטבעותיהכ עם היל33, פי על כאו המתיארתהרורס.
 ויורשיו הגדול אלכסנדר של מטבעותיו על אפיל תרסוס. של הבעל אתהמיצגות
 . . י דומה. בצורה נץ בידו מחזיק כשהוא זווס,מיוצג
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