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חפירתהמצודהבעיןבוקק -
שיטות העבודה ומבחר תוצאות עם הופעת
הדו"חהסופי
גיחון

מרוני
המחלקהללימודיםקלאסיים,אוניברסיטתתל-אביב

החפירותבעין בוקקנערכולצורךחשיפהשיטתיתומכוונתזו הפעם הראשונה של מצודהביפר
הרומי המוגן של ארץ-ישראל ,ב("[]mes Palaestinae'"-איור .)1יעדנוסףהיהיצירת תשתית
קרמיתמהימנה.ומדויקתככל האפשר לחקר התקופההרומיתוהביזנטיתבדרוםהארץ .תשתיתזו
צריכההייתהלהיות מעוגנתב"בחונים סטרטיגרפיים מפורטים ככל האפשר ולהתחשב בצורך
ן אחרון זה
להגיע למסקנותטיפולוגיות-כרונולוגיותמחייבות בהסתמךעלשברי חרס בלבד.עניי

נראה לכותב שורות אלהחיוניביותר ,שכן תכופות ,ומכל מקום בכל סקרארכיאולוגי,יש לבסס
מסקנות במגוון רב של תחומים בהסתמך על שברים בלבד .שנים רבות של סקר בספרהרומי
שבנגבהעמידו אתכותבשורות אלהבכלפעם מחדשבפניהבעיותהכרוכותבעובדהזו.י
היעדים ההתחלתיים שלהחפירההיוחורבתהמצודה ,שהתנשאהעלגביגבעת חצץ בקצהמערב
הדלתה שלנחל בוקק,וכןמתקני החקלאותוחמים שבנווה .בעתהחפירה התגלה בית-המלאכה
הגדוללייצור תכשירים קוסמטייםורפואיים .תגלית זוהינהייחודית מבחינות רבות ,משום
שמתקן דוגמתו,השייך לעולם הקלסי ,טרם התפרסם .בית-המלאכה,האופיקינה) הוקם לכל
המוקדםבימיינאי וחרבסופיתבימיבר-כוכבא .לתיאורויוקדש החלקהארי שלכרךב,המביא
ם ראה:גיחון1992 ,ב,פישר,
את הדו"חהסופי של חפירותעין בוקק ,שטרם ראה אור,בינתיי
iu~t>wnפישר ושחם .)1989 ,הדברים.שלהלן מוקדשיםלחפירת המצודהבלבד ,והםפורסמוזה לא
מכבר ( iGichon, 1993מפה.)1

 .1החפירות נערכו מטעם המגמה לארכיאולוגיה של החוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת תל-אביב
והחלו באוקטובר  .1968הן התנהלו במשךשתיעונותעיקריות בשנים'969/70-1 1968/69י,ובעקבותיהן
נערכו שלושעונותחפירהמשניות ,שהאחרונהבהן חלה בשנת  .1976החפירהנוהלהעל-ידיכותב שורות
'רול,ר'
אלה,להוציא העונה האחרונה שנוהלהעל-ידי משהפישר .עוזריםעיקרייםהיוביספיר ז"ל,י
מאג ולאחר מכןד' חן ומ'פישר .פירוט שיטתהחפירהעל-ידיגיחו
ן ראה Glchon, 1993 :עמ' iWX
פרטים אודות הצוות :נע-אןעיבו
ד הקרמיקה. .133-131 :

נ
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איור :1עין בוקק  -שחזור המצדעםמבניםפנימייםדוקומתייס
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מפה :1נ11העין בוקק  -השתמרותשרידיהעבר בטרםהריסתועל-ידיעבודתהפיתוח
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1

יש להקדיםולומר,כי מדובר במבנה קטן ,שאורך צלעועשרים מטרים ומארבעפינותיובולטים
מגדלים רבועים,שמידותיהם כ6-א  6מ' .החומותבנויות מאבנים שסיתותן גס,בשניפנים עם
מילוי שלגוויל ושלשברי אבן .רוחבן עדשני מטרים וגובה השתמרותןמגיע עד שישה מטרים
מעליסודותיהן .לפני החפירה לאהיה ספק ,שמדובר בסצד מדגם חצר קטורה עם מגדליפינה
בולטים ,המכונהבפיבוניו 05ן9עמ)0קן8זובלטינית Quadriburgus :או Quadriburgium
(גיחון1987 ,ןאיורים  1ו 2-ומפה.)2
המגמההיסודיתבפיתוחשיטתהחפירהוהרישוםהייתהלהיותנאמניםלהנחייתו שלמוריז"ל,
הפרוט א"לסוקניקכיחפירהחייבתלהתנהלכך,שבעל מקצוע ,שלאנוכח בשעתהחפירה ,יהיה
מסוגל לשחזרעלפיהדו"ח המפורסם אתשיטתהחשיפהואתממצאיהבכל שלבושלב,כדישיוכל
להגיעלדעהאישיתוביקורתיתאודות מסקנותהחופרולהסכיםאו שלאלהסכיםעמו בהתאםלכך.
כדי לנסות לעמודבדרישות אלה הוקמוצוותי עבודה שלחמישהאנשים בממוצע ,שבראש כל
אחד מהם הועמד סטודנט ,עובד בעל ותק בחפירות או ארכיאולוג צוער ,שניהל את העבודה
השוטפת ואתהרישום של"יומןריבוע"נוסףעל רשימת הסליםוהלוקוסים",רשימתהצילומים"
ו"רשימתהחומות",
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ןחזית
איור :2מצדעין בוקק -הפינהבין המגדלהדרומי-מזרחי(מימיחיבי
המצדמימיןלשער,דוגמהלאופיסיתותהאבניםולצורתיישורהנדבכים

לצרכים אלהביצעוראשיהצוותים שרטוטומדידהשוטפיםבריבועיהם ובמודת הצורךנעזרו
במודד ובצלם .ראשיהצוותים תואמועל-ידיראשי השטח .השטחים הנוספיםהיו:האופיקינה,
המתקנים החקלאיים,עין נואית והאמה ,שהובילה ממנו לעבר המצודה,מעיין בוקק ,האמה
והבריכותשניזונומןהמעיין.
ראש השטחהפעיל אתהמודאים)והצלכיינאלמשימות שונותלפיצורכי השטח והתפנהלפיקוח
אישיולעשייה צמודהבריבועזהאו אחר בהתאםלצורך,לרבות שרטוטחתכיםמרכזייםוביקורת
של שרטוטי חתכים ,שנעשובידי אחרים .אתהתרשמויותיו,הנחיותיוותחושותיולגבי הממצא
בהתגלותוובהיבט של השטח כמכלול רשםביומנובאופןשוטף.
המודיעים) והצלוקים)ניהלויומני מדידהוצילום וכן את רשימת החומות הכללית .במטרה
להקל על כל הנוגעים בדבר הכינו המודקים)מידי פעם תכניות מעודכנות ,ששימשו בסיס
לרישומיהםהגרפיים שלראשיהצוותיםוראשיהשטחים.
חפיפה והשלמה נוספת של רישום הממצאים בהיבט רחביותר של כלל השטחים הנחפרים
הובאו ביומן מנהל החפירה ובתרשימיו,ראה הערה  .)1להבנה טובהיותר שלטיב ההשתכבות
ואופי השכבותנטלתיעלעצמימידי פעם את השרטוט של חתך זהאו אחר  -כל החתכיםנבחנו
על-ידיבחינהסופית -יחד עם ראש השטחועםהאיש ששרטט את החתךהנוגעבדבר.
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ן בוקק -תכנית המצד ללא"בחון הפאזות
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אחתהבעיות שהעסיקה את החוקריםהייתה הסכנה ,שההתקדמות בקצב החשיפהתכתיב את
קצבהמדידה,הרישוםוהתיעודהגרפי.כדי לאפשר אתביצועם של כל אלהבזמן הדרוש להם,וכדי
לאפשר את הדיון בצוות המוביל (מנהל ,ראש שטח ואדריכל/מודד)  -לסיכום מהות הממצא
באותו שלבומשמעותו  -הופסקההעבודהברובעזה או אחרמידיפעםוהצוותיםהועברובמידת
הצורך ,למרותהסיבוכיםהכרוכים בדבר,לריבועים אחרים .העבודה הופסקהמידי פעםגםכדי
להגיע לתנאי תאורהטוביםיותר כךשיהיו קונטרסטיםשפיריםלצילום ותתאפשר אבחנה טובה
שלגווני ההשתכבותהמדויקים,המתגליםבחתכים.
לאחרפינוי מפולת החומות(בגובה שלעד מטרויותרבתוך המצודה) ולאחר חפירהנוספת ,לא
רבה,ניתןהיה לעבור מעבודהבריבועיםסכימטיים של  5 % 5מ'לחפירה במרחביםבעלי משמעות
תפעולית מוגדרת:חדרי קסרקטין,פרוזדורים,מגדלים ,חצרוכיוצא באלה .החתירהלהגיעלחפירה
במתחמי אמת אלהחיוניתכיוון שלכל אחד מהםמיקרו-היסטוריה משלו,שאיננה בהכרח זההלזו
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שלשכניו ,אך היא חורגתמידי פעם בחשיבותה ביחס לנעשהבו בלבד .במבנה דוגמת מצודת
החצר הקטורה,שקירותהמבניםהנשעניםעלחומותיה השתמרועדלגובהמסוים כמובעין בוקק,
קליותרלעבורלשיטהזובשלביםמוקדמים שלהחפירה ,בהתאם לכךשונההספרור של"ריבועי"
יראשיתיבות,לדוגמה:
החפירה שכןניתןהיהלס?פרחדרים(ספרוררץ מ1-ואילך),מגדלים,עלפ
 - SWTמגדלדרומי-מערבי)וכדומה .רק בחצרומחוץלחומותנותרה חלוקת"ריבועים"סכימתית
יהאלף-ביתובחוץ -אלף-בית כפול .מפה 2ן  Gichon, 1993, plan2, 7חתכים  8-8עד
(עלפ
.)5-8

י השתכבות אמת חולק כל מרחבחפירה(חדר,פרוזדור,ריבוע בחצר
כדי להבטיחחפירהעלפ
וכדומה) לארבעה ,ותחילה נחפר רבע אחד .בהסתמךעל השכבות שהתגלובשניהחתכים שנוצרו
עקב כךולאחרלימודם המדוקדק נמשכהחפירת שלושתהרבעיםהנותרים שלאותו מרחבעל סמך
השתכבות האמת.
המספר הממוצע של השכבותהיה ,15ועובי חלקןהיה סנטימטרים ספורים בלבד .חלק מן
החתכים צויר באופן סכימטי בלבד ,אך חלקם הארי נמדד ושורטט בדיוק ובפירוט של עד
סנטימטר אחדבקנה-מידה (1:10איורים 3ו 17 .)4-מהם,כאלהשעברו לאורךולרוחב הלצדכולו,
פורסמו ,ו 12-נוספים הוכנו לפרסום אך לא פורסמו עקב מגבלות תקציביות ,אולם הם סומנו
איור  :3מצדעין בוקק  -מבט אל תוך הלצדלכיוון צפון-מערב .שים לב
לשיפוע במפלס ,לרצפות החצר ,לשכבות פסולת המלאכה (ו) ולשכבות
השריפה וההרסשמעליהן ,לרצפת פאזהו ,שמעלהמילוי בחדר (3מימין),
לחדר  ,4המפונה מעיקרהמילוי שמתחת לרצפותן ולפרצה שנפרצה בתום
פאזה שבחומההמערבית.

השרת המצודהבעין בוקק  -שיטותהעבידה ומבחר תוצאות עם הופעתהדו.חהסופי

איור :4מצדעין בוקק -חדר,3חתךת)-ות ,מבטלמזרח

6א

ן בהםבאוניברסיטתתל-אביב .החתכים שפורסמו מאפשרים לשחזר את
במפתהחתכיםוניתןלעיי
התיאור המפורט שלתהליךהחפירה ושל הממצאהאדריכליוהארכיאולוגי-היסטורי בהתאם לכל
יספרורן בחתךהנוגעבדבר.כךגם בשעתהטיפולבממצאיםהקטנים,לדוגמה;
שכבה ושכבה,עלפ
אותו פרק בדו"ח המסכם,הדן בחדר ,3כולל מבוא,תיאור מפורט של  17השכבותעלפי המסומן
בחתך ח)-הו(איור )4ותיאור החומות ושאר הממצאיםתוךשילובם בהשתכבותזווהתייחסות
אליה.כדי להקלעלהזיהויהמדויק שלהתצלומים ושלזוויותהצילומים מובאת מפהGichon,l
 ,)1993, 7המפרטתזוויות אלה ואת מקום כל החתכים שפורסמו'ואלה שלא פורסמו .אתתיאור
החדר חותמות מסקנות כלליות ורשימה של הכלים,האופיניים לכל שכבה ושכבה .תיאורם
המפורט מובא בקטלוג ובטבלאות.
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ממצאים ,מהותומשקנות
כללי
מצודתעין בוקק הוקמה,עלפי הממצאהנומיסמטי,שעובדעל-ידיאיקינדלר,בימיקונסטנטינוס
 337-324,לספירה),וייתכןשבימיבנו(קונסטנטיוסב361-337 ,לספירה) .שלוש או ארבע רצפות
עיקריות ,חתומות לרוב ונבדלותזו מזועל-ידי שכבות שריפה ,הרס ,שיפוץומילוי ,מאפשרות
ם בקיום המצודה עד הכיבוש המוסלמי בשנים 635-634
להבחיןבין ארבעה שלביםעיקריי

לספירה .בעזרת המטבעות תוארכו השלבים הללו :שלב א  -השושלתהקונסטנטינית ,שלבב -
מימי ואלנטיאנוס (375-361לספירה)עדמחצית המאההחמישית ,שלבג -עדהפלישההפרסית
בשנת 614לספירה;ושלבד  -שיקוםחפוזבימיהיראקליוסועדהכיבושהמוסלמי .שלבזה נמשך
כעשור בלבד  .)634-6241לאחרנטישת המצודהאוכניעתההמשיכהלהכילאוכלוסייה קבועהעד
שלאעדבכלל.
התקופההאומיית,ומשוםהעדרקרמיקהמטיפוס חובתמפג'ר
" של שבטיםערביים ,שסרו
את
רו
גש
כי
שלבים א ו-בהסתיימו עקב אסונות טבע או בעקבות פל
ונתונים לחסות הפרסיםהסשאניים )Gichon,
למרותביתהלחמיים,יושביחירה,ובאמצעותוהי
 ,)1993, 13-16, 49-52אף שלאתמידהייתהלססאניסשליטהעל ממשעל אותםשבטים.
שלבג בתולדות הקסטלום החל באמצע המאההחמישיתוהסתיים עםהכיבושהפרסי בשנת
613/4לפניהספירה .השלבהרביעי חפף אתמאמציהשיקום שלהקיסרהירקליוסוהסתיים עם
הפלישה המוסלמיתבשנים .)1618.(634-5

בעיותאמרכלות
)
ל
ב
ו
ק
מ
כ
,
הקמת המצדעלגביגבעת החצךהעמידהבפני האדריכל-המהנדסהרומי,שהיה
מתכנן
ואחראילביצוע כאחד,שתיבעיות:ייצוב המבנה באזור המועד לרעידות אדמהופילוס הקרקע
בשיפוע החזק של השטח שנבחרלבנייה ,למרות שרוחב ראשה השטוח של הגבעה לא עלה על
עשרה מטרים(איורים 4ו, 1993; Aufriss2 ,5-תסא.1010
איור  :5לצדעין בוקק  -מפלס הרצפה השופעתמולהקסרקטיןהצפוני ,ממערב למזרחןגובה המפתן במגדל
הצפוני-מערבי כגובה המשקוף במגדל הצפוני-מזרחי ,השרטוט מתום עונה א ,ללא פירוט מתחת לקו
הרצפות.

ע,11,,
1

וי

איור  :6לצדעין בוקק  -ההשתכבות בחדר המוט האנכיניצב על החצץ הקשה .המוטות האופקיים
4י
י נוספות עד הרצפה התחתונה(פאזהו).
מונחים על "רצפת הרפאים -שמעלהמילויומעליה  -שכבותמילו
בפינההימנית התחתונהמצוי מוקדומאחוריו  -ההשתכבות הנוספת .התצלום נעשה לאחר סילוקעיי
המפולת בעקבותרעידת אדמה ,ששיבשה את מהלך החתכיםהישרים ,אך הדגימה אתרפיוןהמילוי ללא
הידוקתקין.

הפתרון שנמצאהיהחפירתתקרותהיסודעד שכבת חצץ קשה והשתת החומותעליהGichon,I
 1993, Abb. 7 ,8חתך ח-ת) .החצץ הרך שלהשכבתיות)העליונואות) ,שפונה כתוצאה מעבודות
הפילוס,מחפירתתעלותהיסודומכרייתחלליהחדריםוהמגדליםבמחציתהמזרחית של המצדעד
לעומק ממוצעשל כ2,5-מי מתחתלמפלס הקרקעההתחלתי,נוצללמילויחדרים אלהלאחר הקמת
קירותיתם ,להמחשתתהליךזה ראהאיורים 4ו,)6-כדילייצבמילויזההידקיה
ובין שכבה אחת
אושתיים שלטין כבוש " -רצפתרפאים"במינוח שלהחופרים,כיוון ששכבות הידוק אלה דמו
בכל לרצפות האמתשמעליהן .ואמנם,רצפת הפאזה הראשונה,מן המאההרביעיתלספירה(רצפה
אחת),הונחה מעלהמילוי .בצדהמזרחי,שהנרצד הושתתבועל ראשהגבעה ,נשפכה שכבתמילוי
דקה בלבד כתשתית לרצפות .תבהה הלך ורב לאורך המורד ,מזרמה(איורים  6 ,3ו 7-מתחת
למפתן) .השפעתהמילוי דמתה כנראהלזו שלזיבורית בבטןאנייה בלבים בשעת משקהגלים.
יעילות השיטה הוכהה הלכה למעשהעל-ידי ההשתמרות הטובה של החורבה למרות היותה
ממוקמת ,כאמור,בלבאזורמועדלרעשים .השתתהיסודותעלחצץ קשהסייעהבכך אףהיא,שכן
ו למקרה שלרעידהןביכולתו לספוג
למרותליכודו הרביחסית הואמהווה חומרתשתיתגמישדי

תנודותסייסמיותמבלילהיבקעולהישבר.
השתתהיסודות עלגבי תשתית קשח ובתוכה ,גם אס עקבכך נדרשהחפירה לעומק ,ענתהעל
דרישותיו שלויטרוביוס ,אך הוא לא נתן המלצות כלשהן באשר לאופןייצוב המבנים באזור
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איור :7מצדעין בוקק  -הכניסהלמגדלהצפוני-מערבי

הנגוע ברעשים .כן לא נמצאו הקבלות מתאימותלמילוי מסוגזה בספרותהנוגעת בדבר.אי לכך
ניתן לבחורבין ההסברשלעיל  -המצאהגאונית של המהנדס-הבנאי כתשובה לאותו אתגר -
ובין ההנחה,שויטרוביוס שאב מןהניסיון שנצברבאתריםאחרים,שאינםידועיםלנו )Gichon,
.)1971; 1973, 55-56; Abb, 6, 8
פרט אדריכלי אחר הראוי לציון הוא השימוש בקשת משחררת לחץ ,(relieving archl
הממוקמת מעל משקופי האבן של הכניסות לארבעת המגדלים .קשתות "משחררות" מופיעות
בבנייהבלבנים ברומא החל מתקופת אוגוסטוס קיסר לכל המאוחר ,אךאינן שכיחות כללבבנייה

באבןלפני המאותהרביעית והחמישית .דוגמה בודדת מן האמפריה הרומית במאה השלישית
לספירהמצויהבבית-המרחץ באמאוס ,ששנחפרעל-ידינו .בקשתזו,כמוגם בקשתותשבעיןבוקק,
י באבן אובזוגאבנים ,שקער סותת בהן להשגת האפקט
ניכר רושם שלשימוש מאולתרוניסיונ
הרצוי (המוכרמבנייהבלבנים) .כךאו אחרתמצביעות הקשתות המשחררותעל מחשבהאדריכלית
מקורית ועל שימוש בשיטות ,שלאהיונהוגות,למיטבידיעתנו ,באותה תקופה במצודותרומיות
וביזנטיות אחרות בארץ (איורים 7ו,8-גיחוןמ' 1992 ,אן.א , 1993, 83חסא~ם).
שחזור דמותו התלת ממדית של המבנה,כמוצעבאיור  ,1התאפשרה הודותלמידת השתמרותו.
המעבר שבראש החומה ,מעל מעקההחרכים ,משוער ומתבסס על רוחב החומותועל הקבלות מן
העולם הרומי .גם ראשי המגדלים שוחזרו עלפי הקבלות ,לדוגמה עלפי המצדים המתוארים

כ

ע
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ן בוקק -שחזור הצדהצפוניעםקסרקטיןבגובה של קומה אחת
איור:9שצדעי
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מבחינת ההתאמה של סגולות התבנית האדריכליתלצורכי מגננהעונה המצדעל הדרישה של
פיתוח עצמת "אש"היקפיתמרביתוכיסויטנפי~די(ישיר)יעיל של מרגלות החומה .המגדלים -
המגנניםהעיקריים  -נועדו לתפקד גם כמוצבים העומדים ברשות עצמם לאחר שחלקי הלצד
האחרים נפרצו ונלכדו .אי לכך זכו במיגון נוסף :בשלשה מהם הוגבלה הגישה עד לכניסה
לפרוזדור ,שצופף את המבקשיםלפרוץ וחשפםלפגיעה מראש המגדל(Gichon, 1993, plan2ציור
 ,5מרחבים  5 ,2ו .)6-ממדיהכניסה ( 1.60מ')וצורתהפרוזדורהפנימי,ההולךוצר ,האטו אף הם
יהעלייה במגדל נעשתה באמצעות
את תנופת המתפרצים ולבסוף ,העדר מדרגותבנויותמעיד,כ
י לנתק את ראש המגדל מקומת הקרקע(איור .)10
סולמות ,שללא ספקניתנו להרמהכד

חפירת המצודהבעין בשקו -שיטית העבודהימבתיתיצאות עם הופעת הדוי'חהסופי

איור  :10מצדעין בוקק  -שחזור המגדלהצפוני-מערבי בחתך מדרום לצפון; החלקים העומדיםוקיימים

מומנובקוקוו מצטלב

צאן88
א8
8%ש~אש

ן

שש-4זכי

. %"1ע

"

[55
סס~

מרדכי1יחון

166

מילהמצב

חישוב עצמתו שלחיל המצבבעין בוקק מבוססעל מחקראחר,שהועידכותבשורות אלהלשיטת
הערכהמעיןזו .הנחתהיסודהינה שממדי מצודות ,המשמשותחוליות במערךביצורי מגן(ולא
יחיל המצב,
בסיסים מאובטחיםלגייסותניידים,החונים בתוכן) חושבוכך,שיהיה סיפקביד
המתוכנןלאייש אתמגנניהן בעצמה מספקת ,לתפקדביעילות,ולהיפך:ממדיחיל המצב ,שהועד
למצודות אלה חושבו כך ,שיוכלו להגןעליהןביעילות בהתאם לממדיהן ולמרות השכלול של

ביצוריהן (, 1989תסא0ן.))3
בהתחשב בשגרההיומית ובמשימות מחוץ לחומותניתן לקבוע ,שהמינימוםהיעיל שלחיל
מצבבעין בוקקהיה כחמש "כיתות" (contuberniaelבנות שמונהאנשים כל אחתועודשישה
אנשים בתפקידי פיקוד ומטה ,כלומר כ48-חיילים .מספרחיילים זהניתן לשיכון בסצד
שקסרקטיניוהינםבעלי קומה אחת בלבד .הכפלת הקומות מאפשרת לשפר אתתנאי המגורים
והליכסון -שיפוררצויבנסיבותהאקליםובתנאי השהות -ולהוסיףקונטוברניוםשישי .תקן של
כ56-אנשים מאפשרלתפוס את ארבעתהמגדלים ואת החומותבצורההקפיתנאותהעד התבררות
נקודות הכובד של ההסתערותותגבורן בהתאם .עםשישהקונטוברניהנקל גםלהציעלחיל המצב
תכניות עבודהיומיותבימיםכתיקונם,כולל משימותכיתתיות כגון;שמירהיומיתולילית,איוש
מצפים מחוץ לחומות,סיורים,אימונים ותחזוקה,1989; 1993, 1101מסא"סן.
המצב
עצמות שלשייריהמזוןמעידות עלאופיוהפגני ואחר-כךהנוצרי שלחיל
ם
ו
ש
מ
ריבוי

עצמותהחויר שהתגלו,בניגוד גמור לממצאשבאופיקינההיהודית ,שנמצאו בה עצמות צאן ובקר
בלבד.
הדגיםהיוו חלק נכבד מהרכב לוח המזון ואחד האמצעיםלגיוונו .ד"ר לרנאו ז"להוכיח את
קיומם של עצמות דג וחלקי אדרות בשכבות השונות של המצד ,המשתייכים לדגה משלושה
מקורות שונים :מפרץאילת,הים-התיכוןומיםמתוקים .הדבר מלמדעלהארגוןהיעיל שלסדרי

האספקהלגייסות,עלהתחזוקההנאותהשלדרכיהנגבועלביטחוןהמעברבהן,שהיוותנאילקיום
אספקהזו .מקורהמים המתוקים הקרובביותרהיההירדן ,אךאיןלהוציא מכלל אפשרות גם
הבאתדגיםמיובשיםמבתיהייבושוהשיווק של הכנרת (, 1993, 111חסא.))310
ת
ו
ל
ו
ג
שבריכלוביםעשוייםעץוריבוי עצמותעופותעשוייםלרמוזעלגידולתרנ
למאכלואולי
כתוספכן מזון לקצונהבלבד .קרסול שלתרנגול אחדלפחות דורבןגדולבמיוחדמעיד שתרנגול
י,האופיניים לטבעת ,שהולבשהעל
לף
וו
זההיהתרנגולקרב,בעיקר משוםשניכרו בעצםסימנישפש
ד
ח
י המצודה
ל
ש
דוברן התרנגול שלא בשעת קרב .ממצא זחהרסמצובאישערעשלימאשו מסוגיהבקיולבויייה,זחייל
)שונים רומזים
בשעותהפנאי .אסימונים שנחתכו
ן בוקק.
עלסוגבילוינוסף.אין אלה אלארממשזבירםילחדגוניותשירות הקלבמעשחבקמיוצבייפ
ר מסוגעי
אין ספק,שהייתה לכך השפעה על הכוננות המבצעית שלהגייסות,וישלהוסיף זאת כגורםבעל
ן מחודש של
משקלסגולי לא מבוטל במסגרתהשיקוליםהתקציביים והאחרים ,שהביאולפירגו
חילות המצבשבביצורי הספרכמיליציהחקלאית.(LJmitaneiIהרפייתהבוננות משתמעתגם מתוך
הדברים ,ששם סופרההיסטוריה,אוגוסטה,בפיו של אלכסנדרסיווריס ,כאשרניגשלארגון מחודש
של הגנתמגזרי הלימםבצפון אפריקה עלבסיסשירותלימיטני" :הםיעשו את מלאכת האבטחה
בעירנות רבהיותר כאשריגנו גםעל אדמותיהם הם".WitaSev., 58, 41
ל
ש
הצבא
החדש
תהליך המעבר למעמדמיליציוניהיהבוודאי ארוך ומתמשך .התרגון
הרומי
דיוקלטיאנוס ()305-284לצבא קפר(Flipenseslולעתודותניידות)(Comitatenses
וחלוקתועל-ידי
האיצו אתהתהליך(גיחון995 ,ן; ,)1968דיון בפרשה סבוכה 11חורגמענייננו ,אולם חשובלציין,כי

צפירת המצודה בעץ בוקק  -שיטות העבודה ומבחר תוצאות עם הופעת הדו"חהסופי

ופירותעי
ן בוקקמביאותראיהעקיפה אךנכבדהלכך ,שבמצודהזו חל המעברבתחילת שלבג -
:אמצע המאההחמישיתבלבד .עדאזהותקנובחדריהמגוריםהכיתתייםכיריים ,שהוחלפו בשלב
 :במערכותתנוריםבשניפרוזדורים.הכירייםשבחדרי הקסרקטיןמתאימיםלנוהג,לפיו משכהכל
:יתהמזוןעבוראנשיה למועד קצוב,ואילוהחייליםהכינואותו במסגרתכיהית לקראת סעודתם
ס להתגורר במשק
ת"קונטוברנלית" .מעת שחלשינוי במעמדם ,שהפךללימיטני ,עברוהביילי
המשפחתיוהגיעו כנראה למצודות לתקופת "מילואים" קצרה ,להוציא כמובן הזדעקות כללית
בשעות חירום.חיילי כוח התחזוקה הקטן סעדויחדיווהכינו את מזונםבכיריים המשותפים

(, 1993, 110-111חסא.))310

התחזוקה הנאותה של המצודה במשך  150שנהויותר ,לאחר הפיכתה למתקןלימיטני ,שופכת
אור עלהתפעולהנאות של הסדרזהבכל הקשורלשמירהעלתקינותביצוריה .רמזלכך שבתקופה
זו שימשה המצודה גם מרכזמנהלילמטעים שבדלתה ,שבדומה לאלהשבעין-גדיהיובוודאי רכוש
המדינה ,מצוי בקמצא העשירביותר שלכלי חרסוזכוכית מתקופהזו .לאחר הריסת האפוקינה
הפרמצבתיתבימי בר-כוכבא לא נמצאו אמנם מתקניםלעיבודתעשייתי שלפירות המטעים ושל
ניצול מליחות הימה ,ברם נקל לראות בכלים אלהכלי קיבול למוצריםסופיים או מעובדים
למחצה מתחום התרופותוהתמרוקים,שאוכסנו במצודה בטרם משלוחם הלאה.שרידיםרבים של
מליחות ושל שריפה ברבדים של רצפות החצר באותה תקופה נראים אף הסכשרידי הערמת
חומרים והכנתם למשלוחואולי אףכשרידיפעילות תעשייתית, 1993, 112-113,חסא.))3)0

תולדות המרחב
הקיום הרצוף של מתקן אבטחתהיפרבעין בוקק מן המאה השלישית ועד הכיבוש הפרסי
ותפיסתו מחדש לצורך קידוםפני סכנת הפלישה המוסלמיתמהוויםראיה חותכת נוספת לתפעול
רכולו במשךכלאותוזמן ,שכן לאהיו משמעות ותכלות כלשהןבקיוםמגנן
התקין שלמערךהיפ
אגפייחיד(גיחון, 1980; 1991 ;1995 ;1968 ,ח0א0ן .))3זאתועוד ,צמצוםממדי הלצדוימצוסחיל
המצב שבו ,שהיווה רק חלק מיחידת משנה שליחידה ,העומדת ברשות עצמה,חייבו את
השתלבותו במערך נרחביותר .גס רשימת מערך הצבאהרומימן המאההרביעיתוהחמישית ,ה-
 ,Notitia Dignitatumשנשתמרה,מחייבת למעשה להניח קיום של מסגרת מנהלית ומבצעית
כלליתללימס בדרום הארץ .עלפי המפורט בהנתונותהיו המצודות,שנמנוברשימהזו,לפיקוד
"דוכס ארך-ישראל" ) r(DUX Palaestinaeהמפקדהצבאי על ספר האמפריהבגורההפלסטינאית,.
ן בוקק מאפשרלשייכה לגדודחי"ר הרכוב הראשון ),(cohors 1Ravia equitata
מיקומה שלעי
שמפקדתוהייתה במלחתה משום שעלפיהנוטיטיהנפרסוהגדודיםכך ,שלאורך כל אחד מארבעת
הצירים העיקריים ,שעלו מן הערבה ומדרום ים-המלח מערבה ,הוצבה מפקדת גדוד עם חלק
מגייסותיו במצודת מפתח .הדעת נותנת ,שהשאר התפרסו במוצבים נוספים לאורך אותוציר
ובקרבתו .עלפי סכימה זו היה לצד בוקק המוצב המזרחי ביותר ,שהחזיק לאורך הציר

מעלה-בוקק-מצד תתרוריס-מעלה-זוהר ומצד זוהר עלי-מלחתה ,שבה נמצאה כאמור מפקדת
הגדוד.גירהזוהצטיינהבכך ,שחלקה כלל אתפאתי מזרח של בקעת באר-שבע ואת המרחבההרי
שבמזרחהולכןגייסותרכוביםורגליים גםיחדהיונחוציםלשיטורגזרתהגדוד .אכן ה"קוהורטות
הרכובות )(cohortes equitataeהיו מורכבותמיחידות משנה של פרשים ושל חי"ר ,שאומנו הן
לפעולה משותפתוהןלמשימות נפרדות (, 1993, 109חסא0ן.))3
יביצור הספר מחדש
ס
ו
נ
א
י
הקמת הלצדבעין בוקקבעשרותהשנים שלאחרדיוקליט
,
ה
ח
י
כ
ו
מ
כ
תוךכדישינויים והתאמה
לא הושלםעל-ידי דיאוקוטיאנוס בדומהלמפעליו האחרים,
יחפ.5,
כB
שe
מr
נc
שh
למצב בתקופההקונסטנטינית (em, 1952 ;Hoffmann, 1969
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דבראחר,עםכל הקרבהביןהעפרוביןשתיגדותהירדןאיןלגזורביניהםגזרהשווהואפילו
לאביןשתיהגזרות שלהלימםהפלסטינאילשתיגדותהערבהמימידיאוקוטיאנוסואילך.
שינויים במאזן התגליות בעבר הירדן המזרחי לא חלו אמנם ,אד בתקופההיוסטיניאנית
( )565-527התרחשה שם הצטמקותכללית שלהלימס ורובמוצביופונו.סימוכין להתרחשותזו
מצוייםבדבריפרוקופיוס ,הקובעב"היסטוריההיסודית" שלו,כי לאחרכריתת חוזה השלום עם
הפרסים פירקיוסטיניניוס הלכה למעשה את מערך אבטחתהיפ
ר הקבועה באמצעות ביטול
ה"רגון הלימיטני במזרח 1181. Arc. 24, 121ע  .(Parker, 1986; Procopius,אין ספק,
שפרוקופיוס הכלילוהפריז ,הממצאשבעין בוקק מהווהעדותלרציפות הההזקה כמצד,ובתקופה
היוסטיניאנית ביתר שאת! (ממצא המטבעות, 1993, 50-51, 329-428 :חסא0ן.))3סימוכין לכך
משמש רצף מטבעות ניכר מקונסטנטינוס ועד קונסטנטיוס ב ( ,)668-642כולל אחת-עשרה
מטבעותיוסטיניאניוס מתוך מכלול של  41המטבעות ,המזוהים בוודאות .בהסתמךעלכךניתן
לקבועגם אתאורךהחיים שלטיפוסיםקרמייםמן המאההגביעיתעד המאההשביעית-שמינית
ה.
לספיר
בעין בוקק ,כבתמרה,לווההכיבושהפרסיבשנת 614לספירהבפריצה אלתוך המצודה ובהרס

ניכר,בעין בוקק נפרץ השער ונשרף וכן נפרץ קטע בחומה המערבית .רצפות פאזהג נמצאו
מכוסות בשכבות שריפה והרס.אין לדעת האסניצלושבטי ספר מקומיים את רגע התרופפות
המשמר הרומי באזור הספר או שמאהייתה כאן פעולה של הצבאהפרסיהסדיר או שלגופים
ערביים אויהודיים ,שפעלו מטעמו (, 1993, 27, 52תסה .)040הפשיטות התכופות שלשבטי הספר
אלתוךהמזרע,שאפיינו  -כעדות המקורותהכתובים  -את תקופת חזרת הממשלהביזנטי בשנת
 624ועודיותר את התגברות המוסלמיםבחציהאיערב,אילצו את הקיסר הרקליוס לשפץ את
הלימס ככלשיכול.בעין בוקק ,כבתמרה,נעשושיפוצים חפוזים .פתח השער נסתםכליל ,שכן
המגינים לאהספיקולהתקין שער מעץ חזקדיו .הכניסה אל המצודההייתה כנראה באמצעות
סולם מעלהאזורהחסום.כדילשפר אתיכולתהעלייהבחומהולזרזהואוליבהעדראפשרותעלייה
למגדל מבפנים נבנתהעלייה חדשה ,עשויה הדרגות אבן גסות ,מן החצר אל ראש המגדל
הדרומי-מערבי.ניתןלהבחיןב"לתוריסנוספים במסגרתהעשייה ערבהפלישההמוסלמית,איוו
, 1993, 59-60, 68 ;11חסא,))310

הכיבוש המוסלמי לאלווה בהרסכללי.החליפיםהראשוניםביקשוכידוע לשמר בכל אתר את
תנובת הארץ ואת תפוקתה החקלאית והחרושתית .לאיפלא אפואכיהנזיר אנסטאסיוס,איש
סיני ,סיפרכי אדמות הדלתה שלעין בוקקעובדועל-ידישבויי מלחמהביזנטייםבניקפריסין,
וייתכןשיש קשר כלשהוביןיישוב הלצד ,שהוכשר ארעית למגורי אדם ובהמהובין המשגיחים
מטעם המלכות (, 1993, 115, 29-28חסא" .))3לאחר הפסקתהיישובהסדיר הפכה החרבה כנראה
למתקןייצורלמלחות,ולדעת ד"רדיבלוךז"ל ,חוקריהשימושהתעשייתי באוצרותים-המלח,
התבצעבו גםייצור של מלסת,סלפטר) .הופעתם שלחומרים אלה בכמות גדולה בשכבות אותה
התקופה,ריבויכתמי אפר,המרמזיםעל הבערת אשבוזמניתבמוקדים בחצר ובחלקמןהחדרים
ולבסוףחפירתהבורותהרבים להפקת אדמתחורבה,שהיוותהבסיסטובבמיוחדלהפקתהעלמת
 כל אלההינםראיהלכך.בהעדר קרמיקה אומיית בשכבת החיים הבתר מצודתית ובהעדר קרמיקה שניתן לשייכה
בוודאות לתקופהזו בכללאו לכל תקופה אחרת ,מאוחרתיותר,ניתןלהניח שהפיכת
המצד
למתקןעירוםוייצור תעשייתי בלבד חל בתקופההאומיית,ומגוריהפועליםהיו באותה תקופה
אי שם בנווה .התנופה הרבה בפיתוח החלקאות באותה תקופה -בין השאר בבקעתהירדן
ובערבה -עשויההייתהליצורביקושרבלמלחות,ששימשוזבלמצוין,נוסףעלנחיצותןלתעשיות

יקן

ינים

("

חפירת המשדהבעין בוקק  -שיטות העבודה ומבחר תוצאות עם הופעת הדו"חהסופי

איור  :11שצדעין בוקק  -הפינה הדרומית-מערבית עם גרם המדרגות
שהותקן בפאזהא,ערבהכיבוש המוסלמי

הזכוכית ,המתכתוהתרופות.חשיבותהשל המלקתעלתהכידועעם המצאת הנשק החם עקבהיותה
אחדממרכיבי אבק השריפה .השיבוש בשכבות הגבוהותיותוו במצראינו מאפשר לצמצם את
תקופת ההפקה של תוצרתזו לתקופה הממלוכית בלבד אולראשית השלטו(העותומני .מןהדין

לזכור,כי עלפי עדות הנוסעים במאה ה 19-נהגו הבדוויםליצר אבק שריפהבחופי ים-המלחעוד
בזמנם (.(Flitter, 1850, 547-589; Gichon, 1993, 4-6, 29, 115

הממצאהקרמי

בהעדר מחלט כמעט שלכליםתמימים אושבורים אך מעטעובדו החרסים במסגרת המשפחות
י חלוקהלחלקיהכלים(שפות,
הנוגעות בדבר(קנקנים,פכים,מימיות ,צלחותוכיוצא באלה)עלפ
צווארים ,תחתיותובסיסים,ידיות,חדקים,חלקיגוףאופיניים,עיטורים וכדומה) .בתוםהניתוח
שויכוחלקיהכלים במידת האפשר זה לזה והוצעו הצורות התמימות .בניתוח ההשוואתי הושוו
החרסים עם ממצאי  86חפירות,וכךניתןהיה לקבועכרונולוגיהטיפולוגית מחייבת לחמישה
שלביסבעין בוקק .שלבים אלה מוגדריםעל-ידי פאזות  5-1המתחילות,כ
ל אחת) ברצפה,
המסמלת את תחילתה,ומסתיימות(כל אחת) בשכבה של הרס או בשכבת התשתית של הרצפה

נ
69
--
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שמעליה .בכל אותם קטעיםרבים ,שהרצפות בהםהיו שלמות ו"חתומות" וההשתכבותשביניהן
בהתייחסאליהן1.
לא הופרעה,ניתןהיהלסווג את הממצאהקרמי
ד
ר
פ
נ
ת
ו
מ
אםיימצאו האמצעים הדרושיםיוכנו טבלאות קרמיקה מסכ
ם
ו
ס
ר
פ
ל
בעבריתכדי
להקל עלמי שמתקשהבניצול חומר ,הכתוב בגרמנית .רובהטיפוסים שהחלומופיעים במאה
הרביעית ממשיכיםלהופיע עד הכיבושהפרסי ,וחלקם גם מעבר לכך .רק חלק קטן מהםניתן
לצמצם לתקופה מוקדמתאו מאוחרתיותו .לעומתזאת,יש לחלקניכרמןהטיפוסים תקופות של
ייצורשיא)" ("Roruitבמהלך תקופה אחת אושתיים,וחפירות נוספות תצטרכנהלהכריעבאיזו
מידהמצביעההופעתכליםבודדיםמסוגים אלהבתקופותמאוחרותיותרעלהמשךהייצור'.
הקריטריון לאבחנהבין אבטיפוסיםוביןטיפוסיםמשנייםהיה הצורך בתנועתיד שונה או
בהפעלה שונה של המרית ,הממרק ,החרט ושארכלי הכיור או ההזדקקות לתנועות זד או
למכשילים)נוסקים)על מנת לתתלכלי אתצורתוהמיוחדת.
שוני זה בשיטתעיצובהכלי נובע ממסורת שונה בשיטת עבודתו של הקדר ,מאופנות שונות
במתן צורה אובגימור שלחלקיהכלי,שהקוניםהיומורגליםבהן ,ומהשפעות מבחוך,שקנולהן
אחיזה.לעתיםהכריעהגםהיענותלצורךמוגדר,כגוןסגירההרמטיתיותר שלסירבאמצעות מתן

צורה שונה מעט לשפתו או לשפת המכסה .הדקדוק בתיאור ובהגדרה של הבדלים קטנים אך
משמעותיים אלה ,המכונסים בפרסומיםהקיימים לרוב במסגרת של טיפוס אחד,עשוילהוביל
ליכולת הפרדהביןמרכזיייצור אובתייוצרשוניםואולי אףלאיתור אומן או שושלתאומנים
מיגררת.כןיש בכךכדילסייע במקריםשוניםבקביעת משךזמן שלקיומו של אותוגוו(מיוחד
בצורת ובתארוכוהמדויק.
העלמפרטיו,איוריווהשוואותיו
אכן,היכשלילקוותכיחופריםוחוקריםיסתייעובקורפוסקרמיי
עם ממצאיהחפירות הרלבנטיותכדי לאפשראיתוריםמדויקיםיותר שלאתריהייצור ,סדנאות
ר של ממצאיםקרמיים (;Gihon, 1993, 61, 131-256לוחות .)50-18
הייצור וזמניהייצו

שארהממצאיםהקטנים
מתון בל שאר הממצאיםיתוארבפירוט מה ממצאיחרד מתחום המתכות,המדגיש את החשיבות
הנודעת לעתים לממצא קטן אחד .בשכבה מן המאההחמישית-שישית התגלהפיןעשויברונזה,
 ,תשמ"ו) .חתכוהיה מעוגלוכך גם קצהו התחתון.
שאורכו  8.65ס"מורוחבועד  0.5ס"מ,גיחון
ר .)12
ראשו נחלקלשניים :כפתור ומתחתיוקובייה ובה חור שקוטרו שלושהמילימטרים,איו
הפריט נמצא במצב השתמרותמצויןוטיבגימורו מעולה .צורתו איננה מאפשרת לזהותוככלי
רפואי או קוסמטי ,כחרט לכתיבה או כמחט אורנמנטלית,המיועדת ללבוש או לתסרוקתנשים.
רמז למהותומצויבסימני השפשוף שבחלק האמצעי של גופו ,שקוטרו גדול מעטיותר משאר
הגוף .מסתברשזהופיןרכיסה(חוק פח0131!1א)ארטילרי.
פין הרכיסה,הנעילה)הארטילריהינו חלקחיוניבמגנון המתיחה שלמיתרי הכוח המפותלים,
המצויים בחלק גדול מדגמי הקטפולטות והבליסטראותהייוניים-רומיים .בשנת  1906הוכיח
 .2לא בכל מקום ,ואף לא בהשתכבותשבין הרצפות ה"חתומות",היה סדר הרבדים ברור כנ"ל .הסיבוך
העיקרי נוצר עקב התמוטטות תקרות אושריפתן .כתוצאה מכךנפלחומר של שכבות מוקדמותיותרמן
הקומה העליונה והתפרטעלגבירבדיםמאוחדיםיותר בקומה התחתונה .לפתרוןהבעיות הכרוכותבכך
ראה.Glchon, 1993, 131 :

.3ייתכן".שחלק מן הכליס שנמצאובעיקר בשכבות קדומותיותריוכחו במחקר נוסףכמשתייכיםבלעדית
יהגיעו לשכבות המאוחרות באמצעותגלישהמן הקומותהעליונות(ראה
לשכבות אלה .למרות שנדמה,כ
הערה)2הייתה העדפה,במקרים של ספללנקוב במשךקיוםארוךיותר.

ופזרת המצודהבעין בוקק  -שיטותהעבידהימבחר תוצאות עם הופעת הדו"חהסופי
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זגנראל אי שואם ,מאבותחוקרי התותחנות הקלסית,שאיןלהבין ולשחזרכלים אלה ללא אותו
!ין ( .(Schramm, 1980אלאשהפין עצמו טרם התגלה ותואר פעם אחת בלבד עלגבי תבליט
:מצבת קבררומית (מצבתו של . Vedenniusכ),קצין חימוש שמת בשנת  100לספירה בערך,
'אה .tAmelung, 1903 :התגליתבעין בוקקהינה אם כן ראשונה מסוגה ככל הנוגעלזיהויו
לפרסומו שלפיןזה .נוסףעל שארהמשמעויותהטמונותבכך,ישכאן הוכחהלחימושמצדי
ןשהיהשנויעדכה במחלוקת.
יבתקופההרומית המאוחרת -עניי
זטניםבמכונותיר
שני הממצאיםהייחודייםמבין הכלים והאביזריםהעשויים עך הם חלקי הכלובים לעופות
חרב האוגרים .הכלוביםנבנו ממוטות מגולפיםבסכיןוהינם דומים בכ 5לאלהשהיו בשימוש
שנים לארבות (, 1993, 438-439הסא .))3!0לחרב ,שאורכה 75
:כפר הע הארץ-ישראליעדלפני
רבישטוח שאורכו  1.45מ' ,רוחבו כשישה סנטימטריםוקצותיוכהיםכדילהכניסובין
ז"מ ,להב
זוטי השתיולהפעילולהידוקחוטי הערבביןחוטיהשתי שבנול (, 1993, 439חסת0ן .))3גםלשני
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