
 

ון בהרודי ומורה    תלמידים 
 

אקר   אבנר 

כתובות גרפיטי מצאו את דרכן כמעט , כמו בימינו, בעת העתיקה
בעולם הרומי לא נחשבה , אולם שלא כמו בימינו. לכל מקום

הקיר נתפס לעתים קרובות , למעשה. חקיקתן למעשה השחתה
לכתיבת שירה ואפילו , מותכ״מצע כתיבה״ לגיטימי לעריכת רשי

לקללה וקלס לעוברי אורח או , לחלופין, או, לדברי שלום וברכה
באולם המלכותי , כך). 2011ביירד וטיילור (לבעלי הכתלים

שבראש התאטרון בהרודיון נמצאו כתובות שכתבו פועלים על 
על טיח קירות הארמון שבראש אותו ההר ). אקר תשע״ג(קירות 

).  לדוגמה2מס׳ : 1972טסטה (דברי שנינה אנו מוצאים שמות ו
ככל הנראה מהתקופה , במצדה נמצאו שמונה גרפיטי שונים

, למעלה מזאת). 935-928מס׳ : 1989כרתן וגייגר (ההרודיאנית
המבקר בתערוכת הורדוס שנערכת בימים אלו במוזיאון ישראל 

 החקוקים על שריון הגוף -קשים לקריאה -יוכל להבחין בגרפיטי 
 1.פסל אוגוסטוס משומרוןשל 

מורים ותלמידים היו בין המשתמשים הקבועים בכותלי מבנים 
מורים כתבו על קירות לא פעם , רוצה לומר. פרטיים וציבוריים

במאמר זה . ואילו תלמידים חקקו עליהם את תרגיליהם, כעל לוח
היינו גרפיטי , ברצוני להתמקד ב״גרפיטי הוראה״ מהרודיון

  .וכישנחקק ממניע חינ
. שלושה גרפיטי מהרודיון אפשר לפרשם בהקשר האמור

ציטוט הומרי שנתגלה לא מזמן ותחתיו אלף־בית יווני , הראשון
). 2012אקר ( מאומגה לאלפא-שלם הרשום מהסוף להתחלה 

הגרפיטו נחקק בטיח לח בגובה כמטר מעל הרצפה בפינת החדר 
  ).1:1איור (המזרחי ביותר מעל התאטרון

 של הגרפיטו הוצעה פרשנות מאגית או פרשנות בפרסום קודם
אבל יש לציין שקשה מאוד למצוא כתובות אבצדריה . חינוכית

מצאתי שתי (הפוכות שאפשר לקשרן בבירור לתחום הכישוף 
; 71:1925דורנזייף : ראו, בהקשר נוצרי, דוגמאות קלושות בלבד

ובלוח אלף־ביתי ששימש לשם העלאה באוב ונבואת מותו של 
). 35-29.1.29, דברי הימים, אמיאנוס מרקלינוס: ר ולנסהקיס

על הומרוס (ציטוטים הומריים בהקשר מאגי נדירים אף הם
טקסטים , לעומת זאת). 104:2008-131קולינס : ומאגיה ראו

מעידים , שנשתמרו לרוב על פפירוס, מבתי ספר ממצרים הרומית
שכתיבת האלף־בית מהסוף להתחלה הייתה שיטת תרגול 

וטקסטים הומריים הם ) 65,45,43מס׳ : 1996קריביורה (וצהנפ
. השכיחים ביותר מבין אלו המצוטטים בכתבי בית הספר השונים

  בחמישים ושישה מסמכים מתוך ארבע מאות הומרוס מצוטט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

). 284-173:1996( המסמכים שכינסה קריביורהושנים־עשר
על קיר בית ספר מהמאה הר בטרימיתים שטווה , נוסף לכך

אזור , במדבר המערבי של מצרים התחתונה(מדבר דאח׳לה ה
נתגלו אפיגרמות ובהן ביטויים חומריים ) המכונה כיום אמהידה

ואף , )2008קריביורה ואחרים (שנכתבו בידי מורה לתלמידים
!  העתיקו—גרפיטו המצטט שורות מהאודיסאה ומסתיים בציווי 

  2).2010קריביורה (

 בחדר הסמוך לחדר שנזכר הגרפיטו השני בהרודיון נמצא
כאן . גם חדר זה הוא בראש התאטרון). 2:1איור (ממערבו, לעיל

מדובר באלף־בית ארמי ומתחתיו שתי שורות כתובות ביד אחרת 
 מטר מעל 1.40חרותים בטיח בגובה , ובהן נוסחת תאריך

וזה תרגום השורה השנייה והשלישית של ). אשל תשע״ג(הרצפה
  :הכתובת

[...]/  לאדר שנת עשרים ושתיים שלמבעשרים ושתיים
  בירושלים

על־פי שנות מלכותו של , ככל הנראה, אשל מבהירה שהמניין הוא
התאריך הוא בעל , לדעתה.  לפני הספירה15/16קרי , הורדוס

כותב , כאמור. משמעות אישית לכותב ואין לדעת את פשרה
אין לדעת אם , לפי אשל. האלף־בית וכותב התאריך שניים הם

אשל . לף־בית הוא מאגי או אולי מדובר בתרגיל כתיבההא
מקשרת גם בין הכתובות ובין הבנאים שפירקו את התאטרון וכיסו 

חדר (וזאת על־סמך ממצאים מהחדר ומהאולם המלכותי, את ההר
שנמצאו בהם עדויות ברורות למגורי ארעי של ) אחד מערבה
  ).2010נצר ואחרים (פועלים אלו

בה בוודאות בידי אדם שנכח בתאטרון הכתובת החומרית נכת
מכיוון שהיא נחרתה בטיח הלח של , הרבה לפני פירוקו

הקישור בין ). שנבנה בשלב מאוחר לבניית התאטרון עצמו(הקיר
יתר . הכתובות הארמיות ובין הפועלים שבנו את ההר אינו הכרחי

לא נמצא ולו אלף־בית אחד בין הגרפיטי שנחרתו אל תוך , על כן
שבו נתגלו השרידים הוודאיים ביותר , ה״אולם המלכותי״כותלי 

באולם זה הותירו הפועלים אחריהם בעיקר . למגורי הפועלים
שום גרפיטו מסוג זה . שמות פרטיים ומספרים, ציורים סכמתיים

לא נמצא בחדרים שבהם הכתובת הארמית או בחדר שבו הכתובת 
האלפבתיות דומה שיש בסיס לקשר בין שתי הכתובות . החומרית

  האחת, אפשר להציע ששתיהן. על סמך הדמיון המהותי ביניהן
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אלף־בית : 2; אלף־בית יווני מתחת לכתובת החומרית: 1גרפיטי . תכנית כללית של ארמון ההר והמבנים שעל מורדותיו: 1איור 
  .באדיבות משלחת הרודיון. יר האכסדרה הצפוניתאלף־בית יווני משוער על ק. 3. ארמי עם נוסחת התיארוך
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  אקר אבנר

 

 

ציור האלף־בית היווני מן האכסדרה האפסידלית : 2איור 
  ).1מס׳ : 1972מתוך טסטה (הצפונית 

 

דווקא בעת הופיעו חדר לצד חדר , ביוונית והשנייה בארמית
כאשר התנהלה פעילות לימודית בסביבה , פעילותו של התאטרון

  .או לפחות בתוך אחד מהחדרים האמורים
האם קיים קשר בין התאריך המופיע בכתובת הארמית 

איני מכיר טקסט המעיד במפורש על כך שלימוד ? לחינוך
אולי , עם זה. נוסחאות תאריך הוא חלק ממערך הלימודים היסודי

 תאריך ומקום הם שני - רך בעדות מפורשת שכזו אין צו
האלמנטים הבסיסיים בכל השטרות שנמצאו בארץ־ ישראל 

כבר בשלבי לימוד , בהחלט סביר שילדים. הרומית ומחוצה לה
, שנה ומקום, חודש, למדו כיצד לכתוב יום, בסיסיים ביותר

ישנה . והופעת נוסחה שכזו עם אלף־בית יחדיו מרמזת על כך
שבה נזכרים , )גיטין פ״ג ה״א(וחרת בתלמוד הירושלמיעדות מא

״מלמדי תינוקות״ המקריאים טקסט של גט לתלמידיהם לשם 
משתמשת באגדה זו כעדות להוראת ) 79: 2001(הזצר. העתקה

כתיבת חוזים ומציינת שככל הנראה אין מדובר בחינוך יסודי אלא 
, ךייתכן שהתארי. נוטריונים מקצועיים/בחינוך של סופרים

אינו אזכור של , שנכתב כאמור ביד שונה מזו של כותב האלף־בית
שנבחר כטקסט , אולי תאריך הכתיבה, מאורע אלא תאריך אקראי

  .של התלמיד או להרצאתו של המורה! לדוגמה לתרגול
עולה שמודל ההוראה ) 89-40:2001(ממחקרה של הזצר

 היסודית ביהודה בימי הבית השני היה דומה בעיקרו למודל
לא היה מוסד ״בית ספר״ מוסדר , כלומר. ההלניסטי והרומי

וממלכתי אלא הורים שלחו את ילדיהם למורים שפעלו באופן 
מורים אלו לימדו לעתים קרובות בחצרות המשותפות של . פרטי
. בסטווי העמודים הציבוריים ובמקומות רבים אחרים, בתים

, דל החדרבממצא הארכאולוגי מוגדרות כיתות לימוד על־פי גו
נגישותו לכלל והימצאות טקסטים בעלי אופי , זמינות האור בתוכו

וכן הימצאותם , על קירותיו, בחרותת או בציור, חינוכי כתובים
של אוסטרקונים או פפירוסים המאופיינים ככתבי ״בית ספר״ 

מאחר שידוע כי במקדשים התנהלו : לדוגמה. בסביבתו או בתוכו
דר מבואה למקדש חתחור בדנדרה מאופיין ח, לימודי דמוטית

מואר , החדר מוקף עמודים: שבמצרים העליונה ככיתת לימוד
וקריר ועל קירותיו כתובים שמות חגים ומקומות במצרים שהעלו 

מספקת רשימה של ) 34-21:2001(קריביורה. תרומות למקדש
מקומות לימוד כאלו מתוך כתובים וממצאים ברחבי העולם 

, תאי נזירים, קברים נטושים, מקדשיםהרשימה כוללת . הרומי
. בתיהם הפרטיים של מורים והאכסדראות של בתי עשירים

בין סטווי עמודים , הלימודים התנהלו לעתים גם באוויר הפתוח
 בחדרים, מתחת כסות העמודים ברחובות הגדולים, בפורה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3.הסמוכים לבתי מרחץ ואף בטבע בצל העצים

יתה פעילות חינוכית מכל האמור לעיל אפשר להסיק שהי
ייתכן שלפחות החדר שהכתובת הארמית . בתאטרון בהרודיון

החדר עצמו גדול . נמצאה בו שימש כיתת לימוד לעת־מצוא
ובו פתח לכיוון התאטרון ) ארבעה מטרים אורכו ורוחבו(דיו

עמד החדר בלא , ככל הנראה. ולאכסדרת העמודים שבראשו
וסביר שהיה נגיש ) ?צמוכמו התאטרון ע(שימוש ברוב ימות השנה

לא ברור אם תאורתו . לשועי העם שהתגוררו בארמון ובסביבותיו
נמצא , פונה צפונה, כמו התאטרון, הייתה אופטימלית שכן החדר

ומוקף בקירות גבוהים ממנו ממזרח , בצלו של ההר מדרום
יתכן שדי היה באור שנכנס דרך האכסדרה והפתח . וממערב

סמוך , רפיטו נכתב במרכז הקיר המערביוהג, הפונים אל התאטרון
  .באחת הנקודות המוארות ביותר בו, לפתח

: החדר שבו מצוי הגרפיטו היווני אינו מתאים לכיתת לימוד
פתחו צר והוא חסום בקירות גבוהים ונמצא בצל גרם המדרגות 

במאמר שנתפרסמה בו הכתובת . המונומנטלי העולה אל ההר
הצעתי ) 2012אקר (מוך להההומרית האמורה והאלף־בית הס

, אבל. ייתכן. שאחד הבנאים הוא זה שהותיר אחריו את החרותת
אפשר להניח שצעיר שהיה בסביבה ניצל את הטיח , באותה מידה

  .הלח כדי להפגין בכתובת זו את מה שלמד זה עתה
הטקסטים שאנו דנים בהם מעידים על הימצאותם של תלמידים 

יכול להיות . מיו של הורדוסבהרודיון בי, או מורים, ומורה
שבימים שלא היו מופעים שימשו התאטרון והחדרים שמעליו 

) שאינו עולה על מטר וחצי(בהסתמך על גובה הכתובות. להוראה
מחקר . היו החורתים ככל הנראה ילדים, ובייחוד על תוכנן

הרקולנום וסטביאה מראה שמרבית הגרפיטי שאפשר , בפומפיי
אחוז ממכלול  60(צאים באזורים ציבורייםלייחס אותם לילדים נמ

 59(ובייחוד בתאטרון ובפלאייסטרה של פומפיי)  גרפיטי161של 
. ייתכן ששיעורים לומדו בתאטרון עצמו). 2011הנטלי ; גרפיטי

לעניין הקשר בין הרצאות וחינוך ובין מבני בידור בתקופה 
ראוי לציין שבסטיו המקיף את האצטדיון , המדוברת
בסטה נמצא גרפיטו שנכתב בידי אדם בשם מרטיאליס ס/בשומרון

 המבקש שהאלה קורה תזכור אותו ואת -  ה״מורה המלומד״ - 
קרואופוט (יש הרואים בכך עדות שנישאו הרצאות במקום . חבריו

גייגר ; 201-200: 2009פטריך ; 48מס׳ : 1957ואחרים 
אבחנה זו יש לסייג שכן הגרפיטו מוקדש לאלה ). 241: תשע״ב

. ינו מציין דווקא את פעילותו של המרצה באותו מקום ממשוא
  .מאוחרת לתקופתו של הורדוס, ככל הנראה, הכתובת עצמה

ישנו גם טקסט שלישי שיכול לרמוז על פינה , כפי שצוין לעיל
. נוספת בארמונו של הורדוס בהרודיון ששימשה כיתת לימוד

בי פרסקו מדובר בגרפיטו החרות באותיות בגובה סנטימטר על־ ג
בצבע שחור בפינה המזרחית הצמודה לאכסדרה האפסידלית 

טסטה (וזוהי קריאתו של המהדיר הראשון, )3:1איור (הצפונית
  ):1מס׳ , 17:1972
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מתוך טסטה (ארמי/אוסטרקון האלף־גית העברי: 3איור 
  53a-b).מס׳: 1972

 
AYAEZHS 
Αυόεζης 

  !תקע בחצוצרה

טםטה מניחה החלפה של אלפא באפסילון לפני הזטא קריאתו של 
/!!). {- כפי שעולה בחיפוש ב(ומציעה צורה יחידאית של פועל

כתובות גרפיטי יכולות אמנם לשאת שגיאות כתיב יוצאות דופן 
ובכל זאת יש לשאוף בקריאתן לישיר ולפשוט , ותכנים ייחודיים

ראה עולה שכנ)* 2איור (מהתבוננות בציור הכתובת. ביותר
  :מדובר באלף־בית

ΑΒΓΔΕΖΗ+[--] 

, נכון שהאות בטא משוחזרת כאן לחלוטין והגמא גם היא משוערת
בעזרת . אך כל אלו הן בעיות הצפויות מכתב ידו של תלמיד

 באכסדרה, השערה זו אפשר להבין שהתקיימו לימודים גם כאן

 

 

 

 

 

 

 

טסטה . המוארת מדרום והמוצלח על־ידי סטיו העמודים,  הצפונית
ככל , לחיי חיילים במבצר־ההר, על־פי קריאתו, ת הכתובתייחס א

מדוח החפירה של ). 108: 1972טםטה (הנראה אחרי ימי הורדום
ברור שהכתובת נכתבה על־גבי שכבת טיח ) 63: 1989(קורבו 

וסטוקו קדומה שכוסתה בשכבת ציורי קיר חדשה עוד בימיו של 
  .ר גם כתובת זו שייכת לימי הורדוס בה- משמע . המלך

שנמצא ) 3איור (יש להתייחס לאוםטרקון אלף־ביתי , לבסוף
 מדובר בשבר קנקן שעובד s):53מס׳ : 1972טסטה (בהרודיון

 ס׳׳מ ועל פניו כתובים פעמיים האלף־בית 8קוטרו ; לצורת עיגול
על־פי ( השם אחלהו- אולי —בסיומו מופיע . ארמי/העברי

רס אלף־בית בגב הח). 53מס׳ , 214:2000קריאתה של ירדני 
כתב היד של האלף־בית הראשון נאה מכתב היד של השני . נוסף

בידי תלמיד ! ונראה כאילו מדובר בדגם שכתב מורה ובהעתקת
 שני השלבים הראשוניים ביותר בחינוך —שחתם גם את שמו 

, המסמך הוא תרגיל כתיבה). 169-164:2001קריביורה (לכתיבה
שכן הוא נמצא , ניתאך לא ברור אם הוא מהתקופה ההרודיא

בהקשר של כבשן שנבנה אל תוך המבנים בהר ככל הנראה בזמן 
). 75: 1989קורבו ; 53מס׳ , 77: 1972טסטה (מרד בר כוכבא

עדה ירדני הכלילה את הכתובת על בסיס פלאוגרפי בין , עם זה
לא ידוע מניין . כתובות המתוארכות לסוף המאה הא׳ לפני הספירה

אם . ן ההקשר ההרודיאני הוא סביר ביותרבדיוק הגיע החרס ולכ
ישנה עדות לחינוך הן , כמו על צלעו, הרי שעל ראש ההר, כן

  .עברית/ביוונית הן בארמית
בארכאולוגיה הארץ־ישראלית מתייחסים לכתובות אלף־בית 

בן עמי וצ׳חנוביץ (כאל נוסחאות מאגיות או כ״תרגילי סופרים״
סדר , ים על אותיותאותיות וסימנים המבוסס, אמנם). 2008

למיטב , אך, אלף־ביתי והברות כולם נמצאים בכתבים מאגיים
 רשימת —קרי , אלף־בית הכתוב כסדרו וכפשוטו, ידיעתי

. אינו מופיע בקמעות או בקללות, האותיות לפי סדרן המקובל
מטעה ויוצר את ) scribal exercises(הביטוי ״תרגילי סופרים״

דבר זה . המתאמנים באומנותםהאשליה שמדובר בבעלי מקצוע 
כשלימוד , מתאים לתקופות מקראיות אך לא לתקופות הקלסיות

ודי בהפניות שניתנו (קרוא־וכתוב בסיסיים היה כבר שכיח למדי
ברוב המקרים מדובר ככל הנראה בתרגיל , למעשה). עד כה

מכאן שכדי להוכיח . הווה אומר אדם צעיר, כתיבה של תלמיד
כפי שמציינים , וצאה בקונטקסט הולםשימוש במאגיה יש למ

ולשלול לחלוטין את האפשרות שמדובר , בן־עמי וצ׳חנוביץ
למשל אלף־בית החקוק בתוך קבר כמו ״קבר גילית״ , בתרגיל
). 200-199: 2008בן־עמי וצ׳חנוביץ (או על גלוסקמה, ביריחו
יש לזכור שהמקומות שנערכו בהם תרגילים ושיעורים היו , עם זה

 שונים ממה שמקובל מנקודת מבט מודרנית ודוגמה בדרך כלל
בן־עמי וצ׳חנוביץ (מובהקת לכך היא כתובות אלף־בית במקדשים 

  .וראו לעיל, )שם, 2008
על־סמך הגרפיטי , ניסה) 109-108: 1972(טסטה 

  .לשרטט תמונה של החיים בארמון ההרודיאני, והאוסטרקונים
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