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עין חצבה :על השער של המצודה מתקופת הברזל II



שמואל אחיטוב ועדה ירדני

שבעה־עשר אוסטרקונים ארמיים מאדומיאה מסוף התקופה הפרסית
ומראשית התקופה ההלניסטית



עדי ארליך

קיבלֶ ה בארץ־ישראל בתקופה ההלניסטית
דמותה של האלה ֶּ



חנן אשל ודבורה קאסוטו

עדויות להשפעה יוונית על האמנות הפיניקית בקפריסין במאה הז'
לפני הספירה



יצחק בית־אריה

שרידים של רהיטי עץ בתל מלחתה



דורון בן־עמי

מצודות מראשית תקופת הברזל  IIבגליל העליון — עורף פיניקי או
יישובי ספר ישראלי?



אמנון בן־תור ,דוד ציגלר
וולדימיר אברוטיס

חידה ארכאולוגית בתל חצור



הלל גבע

כן אבן מעוטר מתקופת הברזל מחפירות הרובע היהודי בירושלים



צבי גל

הגליל התחתון בין תגלת פלאסר הג' וראשית התקופה הפרסית



איילת גלבוע

שכבה  VIבמגידו ו"תופעת גויי הים הצפוניים"



גרשון גליל

מסחר פרטי בינלאומי בתקופה הנאו־אשורית



יוסף גרפינקל

ניתוץ והרס של חפצי פולחן וכתובות בתקופת בית ראשון



טרודה דותן
ואלכסנדרה ס' דרנקה

עצמות שכם מחורצות ממכלול פולחני בעקרון הפלשתית



אהרן דמסקי

אורך האמה של כתובת השילוח



שמעון דר ואורנה נגר־הילמן

שני טיפוסי משקולות מתל דור ומחורבת שלאלה בכרמל



זאב הרצוג

האם יש עדות לביטול מכוון של הפולחן בחפירות ערד ותל באר שבע?



שמואל וולף

הערות מספר על אמפורות עם ידיות סל



איתמר זינגר

הכתובת הדו־לשונית לובית־פיניקית מצ'ינֶ ֶקיי והשלכותיה ההיסטוריות



לילי זינגר־אביץ

קבוצת כלים פיניקית בתקופת הברזל IIב בתל באר שבע



אדם זרטל

הראליה הגאוגרפית והארכאולוגית של ספר יהודית



ערד חגי ומיכל ארצי

על מקור שיטת הבנייה באבני גזית בים



יפעת טהרני

"בשירות הוד מלכותו" :אליטות מקומיות ו"השלום האשורי" בנגב בסוף
תקופת הברזל



אורן טל ואלכסנדר פאנטאלקין מצודה מתקופת הברזל IIב בתל קודאדי :מחקר ראשוני



אירית יזרסקי

טיפולוגיה וכרונולוגיה של מערות הקבורה בתקופת הברזל  III–IIביהודה



אלי ינאי

הטקטיקה של הצבא האשורי בהתקפה על העיר לכיש



אסף יסעור־לנדאו

לחקר מקור מוטיב הציפור הפלשתית



ברוך אברהם לוין

"ומתרגם ארמית" )עזרא ד :ז( :עיון ברקע הקדום של צורת לשון מקראית
מתקופת בית שני



עודד ליפשיץ
ודייויד ס' ואנדרהופט

ארבעים טביעות "יהוד" מחפירות אהרוני ברמת רחל שטרם פורסמו



אהרן מאיר

שברי תבליטי אבן מעוטרים מחפירות בליס ומקאליסטר בתל א־צאפי/גת



יצחק מגן

מקדש יהוה בהר גריזים ובירושלים



זאב משל

דרכי הנגב בתקופה הפרסית



נדב נאמן

האם הייתה דוֹ ר מרכז שלטון של פחווה אשורית?



עינת עמבר־ערמון ועמוס קלונר קשרים בין העולם היווני לארץ־ישראל בתקופה הפרסית



רמי ערב

כרוניקה של הרס ידוע מראש :ניתוח תמונת ההרס של הכיבוש האשורי
של בית צידה



אברהם פאוסט

יהודה בתקופה הנאו־בבלית :המשכיות או משבר?



ישראל פינקלשטיין
וניל אשר סילברמן

מקדש ושושלת :עיצובה מחדש של יהודה באחרית המאה הח' וצמיחת
האידאולוגיה הפן־ישראלית



רוני רייך ואלי שוקרון

שני חותמות ושלוש בולות בכתב עברי מעיר דוד בירושלים



יפתח שלו

תל דור וההתיישבות לאורך מישור החוף בתקופה הפרסית



אילן שרון

בניית גזית בדור :ארבע הערות על מצב המחקר



מרים תדמור

הצלמית מתל עירא — עיון חוזר



המדור הלועזי
עודד בורובסקי

חיים ומוות בתל חליף במאה הח' לפני הספירה

*

דן פ' קול וג'ו ד' סיגר

שרידי יישוב מהתקופה הפרסית בתל חליף

*

פרנק מור קרוס

האוסטרקון הפיניקי מעכו ,הכתובות מעקרון ו"אשרתה"

*

ויליאם ג' דיוור

ארכאולוגיה ונפילתה של ממלכת יהודה

*

דניאל א' פריז
ודויד נואל פרידמן

שומרון שכבה  Iכעוגן כרונולוגי לכרונולוגיה הנמוכה של פינקלשטיין:
הערכה

*

שמעון גיבסון

מערכת המים בצובה כמפעל לייצור טין מתקופת הברזל II

*

אותמר קיל ועמיחי מזר

חותמות וטביעות חותם מתקופת הברזל מתל רחוב

*

פיליפ ג' קינג

ון־אמון עוגן בדור

*

גרי נ' קנופרס

מעבר לירושלים וליהודה :שליחותו של עזרא בנציבות עבר־הנהר

*

גונתר קופקה

המקדש הגדול הראשון בסמוס

*

אנדרה למר

הערות על יחסי פיניקיה וצפון־ערב

*

אדוארד ליפינסקי

סחורות שהוזמנו מידי בן־חרש בעכו

*

דניאל מסטר

התחדשות המסחר באשקלון בתקופת הברזל I

*

רוברט מריליס

השלכות של אבחון חומרים על מוצאם מהלבנט של חותמות גליל
מקפריסין מתקופת הברונזה המאוחרת

*

קרול ואריך מאיירס

התקופה הפרסית בציפורי

*

בצלאל פורטן ועדה ירדני

תיארוך האוסטרקאות האדומיים על־ידי הקבצה  :שישה קובצי סחורות
מתקופת המעבר בין ארתחשסתא הב' לארתחשסתא הג'

*

אנסון פ' רייני

הערות על שני אתרים ארכאולוגיים

*

דויד ס' ריס

על סקפולות חרוצות וצדפי טרידקנה

*

רנטה רוזנטל־הגינבוטום

המספר המקודש שבע — הרהורים על הנרות ההלניסטיים בעלי שבעת
החרטומים מתל דור

*

לורנס א' סטייגר

שבר חרס מאשקלון ועליו תיאור ספינה פלשתית

*

דויד סטרונך

רכיבה באיראן האחמנית :תפיסות חדשות

*

שלי וכסמן

הערות אחדות על המשיכה בקשת

*

רנדל ו' יונקר

התקופה הפרסית בתל ג'לול ,ירדן

*

ג'פרי ר' זורן

שגרת החיים בתל דור :אבוס ואגן ממטבח מתקופת הברזל I

*

סיכומים באנגלית של המאמרים בעברית

*

הק י צו ר י ם הב יבל יו ג ר פי ים

AA
AASOR
ADAJ
AfO
AHw
AJA
AJSL
ANET

AOAT
AoF
APEF
ASAE
BA
BaM
BAR
BASOR
BCH
BIFAO
BJRL
BMB
BSA
CAD

CBQ
CIS
DJD
DNWSI

Archäologischer Anzeiger
Annual of the American Schools of Oriental
Research
Annual of the Department of Antiquities of
Jordan
Archiv für Orientforschung
Akkadisches Handwörterbuch, Wiesbaden,
–
American Journal of Archaeology
American Journal of Semitic Languages
and Literatures
J.B. Pritchard (ed.), Ancient Near Eastern
Texts Relating to the Old Testament,
Princeton, 
Alter Orient und Altes Testament
Altorientalische Forschungen
Palestine Exploration Fund Annual
Annales du Service des Antiquités de
l’Égypte
Biblical Archaeologist
Baghdader Mitteilungen
Biblical Archaeology Review
Bulletin of the American Schools of
Oriental Research
Bulletin de correspondance hellénique
Bulletin de l’Institut Français
d’Archéologie Orientale
Bulletin of the John Rylands University
Library
Bulletin du Musée de Beyrouth
Annual of the British School at Athens
The Assyrian Dictionary of the Oriental
Institute of the University of Chicago,
Chicago and Glückstadt, Catholic Biblical Quarterly
Corpus Inscriptionum Semiticarum
Discoveries in the Judaean Desert
J.J. Hoftijzer and K. Jongeling, Dictionary
of the North-west Semitic Inscriptions I-II,
Leiden 

EI
HALOT

Eretz-Israel
L. Koehler and W. Baumgartner, The
Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old
Testament I-V, Leiden –
HTR
Harvard Theological Review
HUCA
Hebrew Union College Annual
IAA
Israel Antiquities Authority
IEJ
Israel Exploration Journal
INJ
Israel Numismatic Journal
IstMitt
Istanbuler Mitteilungen
JANES
Journal of the Ancient Near Eastern Society
of Columbia University
JAOS
Journal of the American Oriental Society
JBL
Journal of Biblical Literature
JCS
Journal of Cuneiform Studies
JESHO
Journal of the Economic and Social History
of the Orient
JHS
Journal of Hellenic Studies
JNES
Journal of Near Eastern Studies
JPOS
Journal of the Palestine Oriental Society
JQR
Jewish Quarterly Review
JSOT
Journal for the Study of the Old Testament
JSP
Judea and Samaria Publications
KAI
H. Donner and W. Röllig, Kanaanäische
und aramäische Inschriften,  Vols. (nd
ed.), Wiesbaden, –
KTU
M. Dietrich, O. Loretz, J. Sanmartín,
Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit
(=AOAT /), Neukirchener-Vluyn, 
KTU (Eng.) M. Dietrich, O. Loretz and J. Sanmartín,
The Cuneiform Alphabetic Texts from
Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places,
Münster 
LA
Liber Annuus
LIMC
Lexicon Iconographicum Mythologiae
Classicae
MDOG
Mitteilungen der Deutschen
Orientgesellschaft
MGWJ
Monatsschrift für Geschichte und
Wissenschaft des Judentums

כג

הקי צור ים הביבליוגרפי ים
NABU

Nouvelles Assyriologiques Brèves et
Utilitaires
NEA
Near Eastern Archaeology
NEAEHL E. Stern (ed.), New Encyclopedia of
Archaeological Excavations in the Holy
Land (English edition), Jerusalem  and

OBO
Orbis Biblicus et Orientalis
OJA
Oxford Journal of Archaeology
OLP
Orientalia Lovaniensia Periodica
PEFA
Palestine Exploration Fund Annual
PEFQSt Palestine Exploration Fund Quarterly
Statement
PEQ
Palestine Exploration Quarterly
QDAP
Quarterly of the Department of Antiquities
of Palestine
RB
Revue Biblique
Rés
Répertoire d’épigraphie sémitique
SAA
State Archives of Assyria, Helsinki

SAAB
SAAS
SIMA
StAT
RAI
RLA

State Archives of Assyria Bulletin
State Archives of Assyria Studies, Helsinki
Studies in Mediterranean Archaeology
Studien zu den Assur-Texten
Rencontre assyriologique internationale
E. Ebeling, B. Meissner and D.O. Edzard
(eds.), Reallexikon der Assyriologie, BerlinNew York, RSF
Rivista di studi fenici
TA
Tel Aviv
UF
Ugarit-Forschungen
VT
Vetus Testamentum
WVDOG Wissenschaftliche Veröffentlichungen der
Deutschen Orient-Gesellschaft
ZA
Zeitschrift für Assyriologie
ZAW
Zeitschrift für die Alttestamentliche
Wissenschaft
ZDPV
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins

ארבעים טביעות " י הוד " מ ח פיר ו ת אה ר ו ני ב ר מ ת ר ח ל
ש טרם פורסמ ו
עודד ליפשיץ ודייויד ס' ואנדרהופט

נוספים :חורבת ניסיה ,בנייני האומה ,צובה ,תל נמרין והעיר
בבל .מקורה של טביעה נוספת אינו ידוע .קבוצה זו כוללת 
טיפוסים שונים של טביעות ,מחלקם נמצאו פרטים בודדים
בלבד וחלקם כוללים טביעות רבות ,שהוטבעו בכמה חותמות
שונים.
קבוצת הביניים של טביעות "יהוד" תוארכה למאות הד'
והג' לפני הספירה )ליפשיץ וואנדרהופט ג( .היא כוללת
 טביעות ) .%מסך כל הטביעות(  ,מהן נמצאו
ברמת רחל  ,בעיר דוד  ,בתל א־נצבה  ,ביריחו  ,בנבי
סמואל  ,בעין גדי ,ו -ברוגם גנים .טביעה בודדה נמצאה
בארבעה אתרים :חורבת ניסיה ,גזר ,קדש ברנע ותל ג'מה.
מקורן של שלוש טביעות אינו ידוע .קבוצה זו כוללת שלושה
טיפוסים שונים של טביעות .מאחד הטיפוסים נמצאו 
טביעות בלבד ,שכולן נטבעו באותו חותם וכולן נמצאו ברמת
רחל .משני הטיפוסים האחרים נמצא מספר רב של טביעות
) מטיפוס אחד ו -מטיפוס שני( ,אשר הוטבעו בחותמות
רבים ושונים.
הקבוצה המאוחרת של טביעות "יהוד" תוארכה למאה
הב' לפני הספירה )ליפשיץ וואנדרהופט א; ב; גבע
 ;פינקלשטיין וגיבסון  .(היא כוללת  טביעות
)כ .%-מסך כל הטביעות(  ,מהן נמצאו בירושלים של
התקופה החשמונאית ) בעיר דוד ו -באתרים שונים
בתחומי הגבעה המערבית של ירושלים(  ,נמצאו ברמת רחל,
 בגזר  ,בביתניה ,וטביעה בודדה בשמונה אתרים :חורבת
ניסיה ,תל אל־פול ,בנייני האומה ,חוסאן ,יער רמות ,חורבת
המוצה ,בתיר ,חורבת עלמית וצובה .מקורן של  טביעות אינו
ידוע .קבוצה זו כוללת שני טיפוסים שונים של טביעות ,אשר
נטבעו בחותמות רבים ושונים.

מאמר זה ,הדן בטביעות "יהוד" מחפירות אהרוני ברמת רחל
שטרם פורסמו ,אנו מקדישים לזכרו של פרופ' יוחנן אהרוני
ז"ל ולכבודו של פרופ' אפרים שטרן יבל"א*.
שפע הממצא של טביעות "יהוד" שחשף יוחנן אהרוני ברמת
רחל פרץ את הדרך למחקר המעמיק של טביעות החותם,
ומחקריו של אפרים שטרן היו הראשונים שסיכמו את הממצא,
הניחו את היסודות לטיפולוגיה המקיפה של הטביעות ולהבנת
חשיבותן ומשמעותן בפחוות יהוד בתקופה הפרסית ובתקופה
ההלניסטית .כבוד רב הוא לנו להיות חוליה נוספת בשרשרת
המחקרים על טביעות "יהוד" ,לפרסם ממצאים רבים נוספים
מחפירות אהרוני ברמת רחל ולתרום להבנת הטיפולוגיה,
הכרונולוגיה והמשמעות של הטביעות במינהל ,בכלכלה
ובהיסטוריה של יהודה בתקופות הפרסית וההלניסטית.

טביעות "יהוד" — הממצא ,הכרונולוגיה
והטיפולוגיה
טביעות "יהוד" לסוגיהן השונים הן הממצא האפיגרפי
החשוב ביותר מהתקופה הפרסית שנמצא ביהודה .בקורפוס
מקיף של טביעות החותם הללו העומד להתפרסם )ליפשיץ
וואנדרהופט בדפוס( ,נמנו  טביעות שבדקנו עד לדצמבר
 .כמחצית מטביעות אלה ) (נמצאו בחפירות השונות
שנערכו ברמת רחל ,וכ %-מהטביעות נמצאו בירושלים:
 בחפירות השונות שנערכו בעיר דוד ,ו -באזורים שונים
בגבעה המערבית של ירושלים ובסביבתה הקרובה )ליפשיץ
וואנדרהופט א(  .טביעות "יהוד" )כ %-מכלל
ממצא הטביעות( נמצאו בשישה אתרים אחרים :תל א־נצבה
) טביעות( ,יריחו ) ,(נבי סמואל ) ,(עין גדי ) ,(גזר
) (ורוגם גנים ) .(עוד  טביעות חותם נמצאו ב -אתרים
נוספים )בין טביעה אחת לשלוש טביעות בכל אתר( ,ומקורן
של  טביעות אינו ידוע.
מבחינה טיפולוגית ,חולקו הטביעות לשלוש קבוצות
עיקריות )ואנדרהופט וליפשיץ ב( :הקבוצה הקדומה
תוארכה לשלהי המאה הו' ולמאה הה' לפני הספירה .היא
כוללת  טביעות )כ %-מסך כל הטביעות(  ,מתוכן
נמצאו ברמת רחל  ,בעיר דוד  ,בעין גדי ובנבי סמואל,
שתיים בכל אחד מהאתרים תל א־נצבה ,רוגם גנים ,יריחו,
גזר ותל חרסים ,וטביעה בודדה נמצאה בחמישה אתרים

ממצא טביעות "יהוד" ברמת רחל
כחלק מפרסום מקיף של חפירות אהרוני ברמת רחל ,נאספו
כל הנתונים הנוגעים לטביעות "יהוד" שנמצאו במהלך עונות
החפירה השונות .מתוך  טביעות "יהוד" שנמצאו ברמת
רחל  ,נמצאו בחפירות אהרוני  .טביעות מתוכן הוא
פרסם בפרסומים הפרלימינריים השונים של עונות החפירה,
כולל איור ו/או תצלום  .טביעות נוספות נזכרו בתוך
הפרסומים השונים כחלק מהספירה הכללית שערך אהרוני
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לטיפוסים השונים של הטביעות שמצא בכל אחת מעונות
החפירה.
במהלך החיפוש שנערך בשנים  –אחר מסמכים
ותיעוד הקשורים לחפירות אהרוני ,מצאנו מסמכים רבים
שבהם עדויות לטביעות נוספות .חלקם היו בתוך תיעוד
החפירות שנמצא בארכיון אהרוני שבאוניברסיטת תל־אביב
)פילמים ותצלומים ,כרטיסיות ממצא ורשימות שונות(.
חלק מהנתונים נמצא בתיק החפירה ברשות העתיקות,
חלק אחר נמצא באלבומי הממצא במכון לארכיאולוגיה
באוניברסיטת תל־אביב ,ונתונים רבים נמצאו בכ,-
כרטיסיות ממצא ,כרטיסי לוקוס ורשימות נוספות במכון
לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בהר הצופים .בתוך
כך בחנו גם את הממצאים מחפירות רמת רחל ,השמורים
בעיקר במחסני רשות העתיקות בבית שמש ,באוספי המכון
לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית בהר הצופים,
באוספי מוזיאון המזרח הקדום והמחלקה ללימודי המזרח
באוניברסיטת לה־ספיאנזה ברומא ,במוזיאון ישראל ,במוזיאון
ארץ־ישראל ובכמה מוזיאונים ואוספים נוספים ,ויכולנו
להצליב מידע ולאתר את כל הטביעות שפרסם אהרוני או
שהזכירן.
בעקבות חיפוש זה אחר מסמכי חפירות אהרוני ,מצאנו
תיעוד ל -טביעות נוספות שנמצאו בחפירות רמת רחל,
אשר לא פורסמו ואף לא צוינו בפרסומיו השונים .בבדיקת
הממצאים עצמם ,בעיקר בתוך אוספי המכון לארכיאולוגיה
באוניברסיטה העברית בהר הצופים ,אבל גם במוזיאון ישראל,
במחסני רשות העתיקות בבית שמש ,במוזיאון ארץ־ישראל
בתל־אביב ,ובאוספי אוניברסיטת לה־ספיאנזה ברומא ,מצאנו
עשר מהטביעות הנוספות הללו ,עם עוד שמונה טביעות
שלא פורסמו ואשר לא מצאנו תיעוד עליהן גם במסמכי
החפירה.
בסך הכול מצאנו  טביעות נוספות מחפירות אהרוני
ברמת רחל אשר לא פורסמו .מספר זה כולל טביעות "יהוד"
לסוגיהן השונים שאהרוני לא רק שלא פרסמן ,אלא גם לא
הזכירן במניין הכולל של הטביעות שחשף בכל אחת מעונות
החפירה השונות .מתוך מספר זה ,לגבי  טביעות נמצא
תיעוד בלבד )כולל תמונות ומידע על מקום הממצא :ריבוע,
לוקוס וגובה( ,שמונה ידיות קנקנים חתומות בטביעות "יהוד"
מצאנו אנו באוספים השונים אבל בלא תיעוד ,ועוד עשר ידיות
קנקנים חתומות בטביעות "יהוד" מצאנו באוספים ,ונמצא להן
גם התיעוד במסמכי החפירות.

טביעות "יהוד" מחפירות אהרוני ברמת רחל שלא
פורסמו — הטיפוסים הקדומים
מתוך  הטביעות שאנו מפרסמים במאמר זה ,שש טביעות
שייכות לטיפוסים הקדומים ,המתוארכים לשלהי המאה הו'
ולמאה הה' לפני הספירה .כאמור ,מרבית הטביעות מטיפוסים
אלה התגלו ברמת רחל ) מתוך  טביעות( ,והטביעות



שאנו מפרסמים כאן שייכות לשלושה טיפוסים ,מן המובהקים
ביותר לרמת רחל ,שמהם ידועות לנו בסך הכול  טביעות,
אשר ) כ (%-מתוכן התגלו ברמת רחל.
א :שלוש טביעות )מס'  ,–ראו לוחות( שייכות לטיפוס
) bואנדרהופט וליפשיץ  ,(– :הכולל את שם
הפחווה "יהוד" בכתיב מלא ובשורה אחת .הטביעות מטיפוס
זה מעוגלות ,קוטרן הממוצע  –מ"מ והמאפיין העיקרי
שלהן ,המייחד אותן מטיפוס  ,aהוא האות ו"ו בצורת רי"ש,
כלומר היא בעלת קו אנכי עליון ארוך יחסית ,ובקצהו השמאלי
עיקול קטן ,מעין עיטור ,כלפי מעלה.
 טביעות מטיפוס זה מוכרות כיום ,ופרט לטביעה אחת
מגזר )מקאליסטר  ,– :איור  (ואחת מעיר דוד
)רייך ושוקרון  ,– :מס'  ,(כל  הטביעות האחרות
התגלו ברמת רחל .איננו יודעים היכן נמצאות כיום הידיות
הטבועות המתפרסמות כאן ,אבל נמצא לגביהן תיעוד מלא
ברישומי החפירה ,כולל תמונה ותיאור מקום הממצא :ריבוע,
לוקוס וגובה.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יהוד )) (bואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה נטבעה בחלק העליון של הידית ,מתחת למקום החיבור
לקנקן ,והחלק העליון של האותיות מופנה כלפי מטה .היא
נטבעה לעומק רב ,בעיקר בחלקה התחתון )במרומי הידית(,
אולם האותיות שחוקות מאוד ,למרות שהן נראות בבירור.
מתאר האות יו"ד ברור וכך גם חלקה העליון של הה"א ,הקו
העליון של הו"ו והחלק העליון של הדל"ת .לדעתנו ,השיוך של
טביעה זו לטיפוס  bאינו מוטל בספק.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יהוד )) (bואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה נטבעה בחלק העליון של הידית ,מתחת למקום
החיבור לקנקן .למרות שהיא לא הוטבעה לעומק רב ,נשמר
המתאר החיצוני שלה בשלמותו ,במלוא היקף הטביעה .גם
האותיות רדודות ואינן בולטות ,אולם הן נראות היטב בתמונה.
חלקן העליון מופנה כלפי מטה והן ברורות ותואמות את דגם
טיפוס .b
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יהוד )) (bואנדרהופט וליפשיץ (
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מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
בתיעוד החפירה של אהרוני נשמר רק תצלום קרוב של הטביעה
בלי תצלום של הידית ,ולכן מיקומה של הטביעה וכיוונה אינם
ידועים .מתאר הטביעה נראה היטב ,למרות שההטבעה רדודה.
האות יו"ד ברורה כולה ,מן האות ה"א נראה בבירור רק חלקה
העליון ,מן האות ו"ו נשמר בעיקר החלק התחתון והאות דל"ת
נשמרה היטב ,למרות פגם בחלקה העליון משמאל.
ב :טביעה אחת )מס'  (מטיפוס ) ואנדרהופט וליפשיץ
 ,( :שבו נכתב השם "ליהעזר" בשתי שורות,
בראשונה ארבע אותיות ובשנייה שתיים .הטביעות מטיפוס
זה מעוגלות ,קוטרן  מ"מ ,והאותיות הוטבעו בכתב ראי
ובנגטיב )לידזברסקי  ; :נוה  .( :אהרוני הסכים
לכך שהאותיות בטיפוס זה הוטבעו בכתב ראי ובנגטיב ,אבל
תחילה הציע את הקריאה "לדהעיו" ) ,(– :ומאוחר
יותר הציע לקרוא את הטביעה" :יהוד"  +מונוגרם ), :
 .( : ;אולם בדיקת מכלול הטביעות הביאה אותנו
לתמוך בקריאה שהציע לידזברסקי.
 טביעות מטיפוס זה מוכרות לנו כיום — אחת התגלתה
ביריחו )זלין וואצינגר  , :ולוח  ,(i :אחת ברוגם
גנים )גרינברג וצינמון  ,( :ו -טביעות התגלו ברמת
רחל .מקום הימצאה של הטביעה אינו ידוע לנו ,אבל קיים
תיעוד מלא לגביה ברישומי החפירה ,כולל תמונה ופרטי מקום
הממצא :ריבוע ,לוקוס וגובה.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :ליהעזר )) (ואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה הוטבעה על החלק העליון של ידית כך שהחלק העליון
של האותיות פונה כלפי מטה .היא שבורה ופגומה בחלקה
העליון ואת רוב האותיות בשורה זו ,פרט לחלק התחתון של
העי"ן ,לא ניתן לזהות .האותיות זי"ן ורי"ש שבשורה התחתונה
נשמרו היטב והן ברורות ,וכך גם המתאר הכללי של הטביעה,
כמעט למלוא היקפו.

ג :שתי טביעות )מס'  (–מטיפוס ) aואנדרהופט וליפשיץ
 ,(– :שבו נכתב בשתי שורות "יהוד  /פחוא" בלא
קו מפריד" .יהוד" בשורה הראשונה הוטבע בנגטיב ,והתואר
"פחוא" שבשורה השנייה הוטבע בצורה מבולבלת :האות פ"א
נמצאת במקומה ובאוריינטציה הנכונה ,האותיות ו"ו וחי"ת
התחלפו והאות אל"ף נמצאת אמנם במקומה אך בנגטיב )קרוס
.( :
 טביעות מטיפוס זה מוכרות לנו ,אחת נמצאה בחורבת

ניסיה )ליווינגסטון  ( :ועשר ברמת רחל .שתי
הטביעות שלא פורסמו בידי אהרוני אותרו באוספי המכון
לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בהר הצופים .לראשונה
)מס'  (נמצא תיעוד מלא ברשימות הממצא של החפירות
ואהרוני סיווג אותה כטביעה בלתי מזוהה .לטביעה השנייה
)מס'  (לא נמצא כל תיעוד ברשימות הממצא ,אולם מס'
הרישום שנכתב על הידית ומיקומה בתוך הטביעות מחפירות
אהרוני ברמת רחל בתוך אוספי המכון לארכיאולוגיה לא
מותירים ספק בדבר מקורה .חשוב להזכיר שלמעט טביעה
אחת ,כל הטביעות האחרות מטיפוס זה נמצאו ברמת רחל —
עדות נוספת למקורה של הטביעה.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יהוד/פחוא )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
מקום אחסון הטביעה :האוניברסיטה העברית ,הר הצופים
)(
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל) / () :בין הטביעות
הבלתי מזוהות(
צורת הטביעה :סגלגלה
המידות × :מ"מ
תיאור הקרמיקה :צבע אדמדם־ורדרד ,חצצים לבנים קטנים.
זוהי קריאה חדשה של הטביעה ,שכן אהרוני לא זיהה אותה
אלא סיווגה בין הטביעות הבלתי מזוהות .הטביעה הוטבעה על
החלק העליון של ידית במקביל לרכס המרכזי העובר לאורכה.
צדה השמאלי של הטביעה פונה לכיוון שפת הקנקן וצדה
הימני ,הפונה למטה ,פגוע בגלל חצצים ,בעיקר בתחתיתה,
אולם שרידי מרבית האותיות ניכרים וברורים .האות יו"ד,
שנשמרה היטב בחלק העליון השמאלי של הטביעה ,נטבעה
במהופך .האות דל"ת שבחלק העליון הימני של הטביעה היא
דמוית  .Yהאותיות ה"א וו"ו שחוקות מאוד.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יהוד/פחוא )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
מקום אחסון הטביעה :האוניברסיטה העברית ,הר הצופים
)(
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :לא קיים
צורת הטביעה :סגלגלה
המידות × :מ"מ
תיאור הקרמיקה :צבע אדמדם־ורדרד ,חצצים לבנים קטנים.
הטביעה הוטבעה על החלק העליון של ידית ,במקביל לרכס
המרכזי שעובר לאורכה .חלקה השמאלי של הטביעה פונה
לכיוון שפת הקנקן וחלקה הימני למטה .החלק הימני הוטבע
עמוק יותר מאשר השמאלי .למרות איכות הטביעה הגרועה,
מרבית האותיות נראות היטב.
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טביעות "יהוד" מחפירות אהרוני ברמת רחל שלא
פורסמו — טיפוסי הביניים
מתוך  הטביעות הנדונות במאמר זה  ,טביעות שייכות
לטיפוסי הביניים ,המתוארכים למאות הד' והג' לפני הספירה
)ליפשיץ וואנדרהופט ג( .בסך הכול מוכרות  טביעות
חותם מטיפוסים אלה (%)  ,מהן התגלו ברמת רחל.
הטביעות שכאן שייכות לשלושה טיפוסים שונים ,ויש בהן
ייצוג לרבים מטיפוסי המשנה )המייצגים את החותמות השונים
ששימשו להטבעה(.
א :שש טביעות )מס'  (–מטיפוס ) ואנדרהופט וליפשיץ
 ,(– :שבו שם הפחווה נכתב בשורה אחת ובכתיב
חסר — "יהד" .תשעה טיפוסי משנה ידועים מטיפוס זה,
משמע שלפחות תשעה חותמות שונים בעלי אותו דגם שימשו
להטבעה  .טביעות מטיפוס זה מוכרות לנו כיום ולפיכך זהו
הטיפוס השני מבחינת תפוצתו .מרבית הטביעות ) ,שהן
כ .%-מסך כל הממצא( נמצאו ברמת רחל;  טביעות
התגלו בעיר דוד;  בתל א־נצבה )מקאון ,– :
לוח  ;( ,– :שלוש בעין גדי )מזר ודונאייבסקי :
 ,–לוח  ;bשטרן ,ליפשיץ וואנדרהופט , :
מס'  ;(–וביריחו )זלין וואצינגר  ,( :שתיים בנבי
סמואל )מגן והראבן  ,– :מס'  ;(–וטביעה אחת
בשני אתרים :רוגם גנים )גרינברג וצינמון  , :מס'
 ,(Fוחורבת ניסיה )ליווינגסטון  .( :מקורן של שתי
טביעות חותם אינו ידוע.
טביעה אחת מבין שש הטביעות המתפרסמות כאן )מס'
 (היא מטיפוס  .aזוהי טביעה סגלגלה ,שהאותיות יו"ד
ודל"ת כתובות בה בצורה הארמית הקלסית והאות ה"א ,בעלת
שני הקווים האנכיים ,מתייחדת בקו עליון ארוך מאוד ,היורד
בחדות ובאלכסון עד לתחתית הטביעה ,במקביל לקו האנכי של
הדל"ת )ואנדרהופט וליפשיץ .( :
 טביעות זהות מוכרות לנו כיום  ,נמצאו ברמת רחל,
 בעיר דוד  ,ביריחו ובתל א־נצבה ,אחת בנבי סמואל ועוד
טביעה אחת מקורה אינו ידוע לנו .איננו יודעים גם איפה
נמצאת טביעה זו כיום ,אולם בתיעוד החפירה של אהרוני
יש רישום מפורט לגביה ,כולל תמונה ופרטי מקום הממצא:
ריבוע ,לוקוס וגובה.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יהד )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
רק תצלום מקרוב של הטביעה נשמר במסמכי חפירות אהרוני,
ולכן מיקומה על הידית וכיוונה אינם ברורים ,אף שנראה שהיא
הוטבעה על הרכס העובר לאורך הידית ובמקביל לו .האות
יו"ד מוטבעת בחלק העליון של הקנקן ,קרוב לשפה ,והאות



דל"ת בחלק התחתון .קריאת הטביעה קשה בגלל גוש של
חומר שנמצא באמצע הטביעה .אולם ברור שהאות יו"ד מימין
והחלק העליון של האות דל"ת כתובות באותה צורה ובאותה
פרופורציה כמו בשאר הטביעות מטיפוס  ,aוכך גם קוטר
הטביעה והמתאר שלה.
ארבע טביעות מבין השש המתפרסמות כאן )מס'  (–הן
מטיפוס  .bזוהי טביעה רבועה שפינותיה וחלקה העליון
מעוגלים ,והיא תת־הטיפוס הנפוץ ביותר מבין תשעה תת־
הטיפוסים של מס'  .גם כאן האותיות יו"ד ודל"ת כתובות
בצורה הארמית הקלסית והאות ה"א בעלת שלושה קווים
אופקיים ,המתחברים בזווית ישרה לקו מאונך ,המקביל למדי
לקווים המאונכים של היו"ד והדל"ת שמצדדיו )ואנדרהופט
וליפשיץ .( :
 טביעות זהות מוכרות לנו כיום ופרט לשתיים שנמצאו
בעין גדי ,אחת בעיר דוד ואחת ברוגם גנים ,כל  הטביעות
האחרות נמצאו ברמת רחל .טביעה אחת )מס'  (נמצאת
באוסף דיין שבמוזיאון ישראל ואין לגביה כל תיעוד ברישומי
החפירות של רמת רחל ,אולם הרישום במוזיאון וכן גם תפוצתו
של טיפוס  bמעידים על מוצאה .טביעה נוספת )מס' (
אותרה במחסני רשות העתיקות בין הטביעות הבלתי מזוהות
שהועברו מחפירות רמת רחל בשנת  .לגביה נמצאו
ברישומי החפירות של אהרוני תיעוד מקביל ותצלומים .מקומן
של שתי הטביעות הנוספות )מס'  (–אינו ידוע אך נמצא
לגביהן תיעוד מפורט מן החפירות ,כולל תמונות ופרטי מקום
הממצא :ריבוע ,לוקוס וגובה .טביעה מס'  טרם פורסמה
באופן רשמי ,אולם תמונתה מופיעה במדריך בעברית לחפירות
רמת רחל שפרסמה מחלקת העתיקות בשנת ) לוח ד:
.(
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יהד )) (bואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה :לא קיים
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :אינה רשומה
מקום אחסון הטביעה :מוזיאון ישראל
מס' הרישום במוזיאון ישראל.. :
צורת הטביעה :מלבנית
המידות × :מ"מ
תיאור הקרמיקה :צבע ורדרד בהיר ,ליבה ורודה וחצצים לבנים
קטנים.
הטביעה לא פורסמה ולא תועדה במסמכי החפירות מרמת
רחל ,ונמצאה באוסף דיין שבמוזיאון ישראל .היא הוטבעה
בחלק העליון של הידית ,מעל מקום החיבור לקנקן .כיוונה
מקביל לכיוון הידית כך שהאות יו"ד נמצאת בחלקה התחתון
של הידית והאות דל"ת בחלק העליון .החלק העליון )השמאלי(
של הטביעה נטבע לעומק ונשמר היטב ,החלק המרכזי רדוד
יותר ואילו החלק התחתון )הימני( לא הוטבע כלל בשל עיקול
הידית וזווית ההטבעה של החותם .האות ה"א שבמרכז
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הטביעה מוגבהת ובעלת קו עליון ארוך האופייני לטיפוס
זה .האות דל"ת ברורה גם היא וכך גם המתאר הכללי של
הטביעה .טביעה זו מתאפיינת בקו ישר ובזוויות מעוגלות
בצדה השמאלי ,במרחק־מה מקצה האות דל"ת.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יהד )) (bואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :מחסני רשות העתיקות בבית שמש
מס' הרישום- :
צורת הטביעה :מלבנית
המידות :רוחב . :מ"מ; הגובה לא נשמר
תיאור הקרמיקה :צבע ורדרד־אדמדם ,ליבה אפורה וחצצים
לבנים קטנים.
הטביעה ,שנשמרה במצב מצוין ,נמצאה במחסני רשות
העתיקות בין הטביעות הבלתי מזוהות שהועברו מחפירות
רמת רחל וקוטלגו בשנת  .היא הוטבעה בחלק העליון של
הידית ,מתחת לחיבור שלה לקנקן .כיוון הטביעה הוא במקביל
לכיוון הידית .האות יו"ד היא בחלק התחתון של הידית והאות
דל"ת בחלק העליון .היו"ד ברורה ,למרות סדק מתחת לקו
העליון שלה ,הה"א נשמרה היטב והדל"ת ברורה גם היא,
למרות ששני הקווים העליונים שלה נפגעו בחלקם העליון
עם הפינה השמאלית העליונה של הטביעה ,ככל הנראה בעת
החלקת מקום החיבור של הידית לגוף הקנקן.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יהד )) (bואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה נשמרה במצב מצוין .היא הוטבעה בחלק העליון של
הידית ,מעל למקום החיבור שלה לקנקן ,בכיוון ניצב לידית:
החלק התחתון של האותיות פונה אל שפת הקנקן וראשי
האותיות מופנים לכיוון הידית .כל שלוש האותיות ברורות
פרט לקו האנכי של הה"א ,שככל הנראה לא הוטבע מראש
כהלכה בגלל כמה חצצים קטנים שבחומר וגוש חצצים גדול
יותר משמאל לרגל האנכית של הה"א .מתאר הטביעה נשמר
גם הוא היטב ,פרט לצדו הימני העליון.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יהד )) (bואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה לא פורסמה ,אך תמונתה הופיעה במדריך בעברית

לחפירות רמת רחל אשר מחלקת העתיקות פרסמה בשנת
) לוח ד .( :היא הוטבעה בחלק העליון של הידית ,מתחת
לחיבור שלה עם הקנקן .החלק התחתון של האותיות מופנה
כלפי שפת הקנקן והחלק העליון כלפי מטה .הטביעה נשמרה
במצב טוב ,והמסגרת ,המיוחדת בצורתה לטיפוס זה ,נשמרה
במלוא היקפה למעט פגם קטן בחלק המרכזי התחתון ,ככל
הנראה בגלל חצצים בחומר .כל שלוש האותיות שבה ברורות
אם כי הן אינן חדות אלא מטושטשות מעט ,אולי בגלל סוג
החומר או מצבו בעת ההטבעה .בייחוד מטושטשים החלק
העליון של היו"ד וזנבה וכן שני הקווים המאוזנים הקצרים של
הה"א.
לטיפוס  קיים גם טיפוס משנה ,g ,שידועות ממנו רק
ארבע טביעות .טביעה אחת נוספת השייכת לטיפוס משנה זה
התגלתה ברמת רחל )אהרוני  ,( :אולם לא התפרסם
איור או תצלום שלה .עוד שתי טביעות מטיפוס זה התגלו
בעיר דוד )רייך ושוקרון  ,– :מס'  ; ,איור , :
.(
טיפוס טביעה זה מעוגל וקוטרו  מ"מ .שלוש האותיות
הן בכתב הארמי ומופיעות באוריינטציה הרגילה .מקומה של
הטביעה )מס'  (אינו ידוע ,אולם נמצא לגביה תיעוד מפורט
מחפירות אהרוני ,כולל תמונה ופרטי מקום הממצא :ריבוע,
לוקוס וגובה.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יהד )) (gואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה המעוגלת הוטבעה מעל מקום חיבור הידית לקנקן
ונשמרה כמעט בשלמותה למרות שהידית נשברה מעט
מתחת לחיבור .החלק העליון של האותיות מופנה כלפי שפת
הקנקן באלכסון קל שמאלה .יש חצצים רבים בחלק הימני של
הטביעה ,שחלקם נשלפו ממקומם ופגמו בחלק העליון של
האות יו"ד .רק החלק העליון של האות ה"א ברור והאות דל"ת
נשמרה היטב.

ב  :טביעות הנדונות במאמר זה שייכות לטיפוס 
)ואנדרהופט וליפשיץ  ,(– :אשר שם הפחווה
נכתב בו בשתי אותיות — "יה" .שני טיפוסי משנה עיקריים
מוכרים מטיפוס זה ,אולם יש עוד כמה טיפוסים שמוכרות
מהם דוגמאות מעטות בלבד והן שונות מהטיפוסים העיקריים
במאפיינים אחדים .טיפוס  הוא הנפוץ ביותר מבין טיפוסי
טביעות "יהוד" ,וידועות לנו  טביעות ממנו  ,מהן נמצאו
ברמת רחל )כ  .(.%-טביעות מטיפוס זה נמצאו בעיר
דוד )כ  ,(%-ביריחו  ,בנבי סמואל )מגן והראבן :
 ,איור   ,(– :בתל א־נצבה )מקאון ,– :
והערה  ;לוח   ,( , , , :בעין גדי  ,ברוגם גנים
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)גרינברג וצינמון  , :איור  .(G-G :טביעה אחת
נמצאה בשלושה אתרים שונים :גזר ,קדש ברנע )כהן תשמ"ג
א :תמונה  ;תשמ"ג ב ,(– :ותל ג'מה )זלין .( :
מקורה של טביעה אחת אינו ידוע.
 מהטביעות שייכות לתת־הטיפוס ) aמס' ,(–
שהוא תת־הטיפוס הנפוץ של מס'  ,ו -טביעות שויכו
אליו ,מהן אחת מתל ג'מה ,אחת מתל גזר ,שתיים מעין גדי,
שלוש מרוגם גנים ,חמש מיריחו ,חמש מתל א־נצבה ,
מעיר דוד )הרבה פחות מהמשקל היחסי של עיר דוד בסך כל
הטביעות השייכות לטיפוס  ,(ו -מרמת רחל )הרבה יותר
ממשקלה היחסי של רמת רחל בסך כל הטביעות השייכות
לטיפוס .(
טיפוס זה מתאפיין בצורה הארמית הלפידרית הקלסית של
אותיותיו ,וייחודו העיקרי בכך שהחלק העליון של האות יו"ד
מעוגל .מרבית הטביעות מתת־הטיפוס  aהוטבעו בחותם
אחד ,אולם ניתן להבחין בכמה חותמות נוספים ,כמעט זהים
)אריאל ושוהם ] [ :זיהו שלושה חותמות שונים
השייכים לתת־הטיפוס הזה(.
שתיים מבין  הטביעות המתפרסמות כאן אותרו במחסני
רשות העתיקות בבית שמש )מס'  .( ,לגבי הטביעה
הראשונה נמצא גם תיעוד מלא בחפירות אהרוני ,כולל תמונה
ופרטי מקום הממצא :ריבוע ,לוקוס וגובה .לגבי הטביעה
השנייה לא נמצא תיעוד פרט לזה שברשות העתיקות .טביעה
אחת )מס'  (אותרה באוסף משה דיין שבמוזיאון ישראל
ואין לגביה כל תיעוד במסמכי החפירות .טביעה אחת )מס'
 (אותרה באוספי המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה
העברית בהר הצופים וגם לגביה לא נשמר שום תיעוד במסמכי
החפירות .שלוש טביעות ) (–אותרו במוזיאון המזרח
הקדום באוניברסיטת לה־ספיאנזה ברומא .לגבי הטביעה
הראשונה שבהן אין כל תיעוד אך לגבי שתי האחרות נשמר
תיעוד מלא ,כולל תמונה ופרטי מקום הממצא :ריבוע ,לוקוס
וגובה .עוד  טביעות )מס'  (–נמצא להן תיעוד מלא
במסמכי החפירות ,אולם הטביעות עצמן לא אותרו.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה ))(?aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :לא קיים
מקום אחסון הטביעה :מחסני רשות העתיקות ,בית שמש
מס' הרישום של רשות העתיקות– :
צורת הטביעה :עגולה
המידות :קוטר  :מ"מ; מסגרת מעוגלת ,קוטר  .מ"מ
תיאור הקרמיקה :כיסוי לבן־אפרפר מעל קרמיקה ורדרדה,
ליבה אפורה וחצצים לבנים.
הטביעה הוטבעה בחלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור
לקנקן .החלק העליון של האותיות פונה כלפי מטה והוא שבור,
כך שיש בידינו רק המחצית התחתונה של הטביעה .המסגרת



המעוגלת ומידות הטביעה מעידים שזוהי טביעה מטיפוס .a
האותיות מטושטשות למדי ,אולם ניתן להבחין באות יו"ד
ובחלק קטן מהאות ה"א.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה (?) :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :לא קיים
מקום אחסון הטביעה :מחסני רשות העתיקות ,בית שמש
מס' הרישום של רשות העתיקות- :
צורת הטביעה :עגולה
המידות :קוטר  :מ"מ
תיאור הקרמיקה :צבע לבן־ורדרד ,ליבה אפורה והרבה חצצים
לבנים.
הטביעה הוטבעה בחלק העליון של הידית ,מתחת למקום
החיבור עם הקנקן .החלק העליון של האותיות פונה כלפי שפת
הקנקן ,וחלקן התחתון כלפי מטה .הטביעה הוטבעה על הרכס
המרכזי של הידית ולכן הוגבלה ,בעיקר בצדה הימני ,מימין
לאות יו"ד ,וכך למסגרת צורה פחוסה במקצת .הקצה העליון
של הטביעה שבור מעט מעל לקו העליון של היו"ד וסדק עובר
מתחת ובמקביל לו וכך חלקה התחתון של האות מטושטש,
אבל נראה היטב לעין .האות ה"א נשמרה היטב.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה :לא ידוע )(?
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :לא קיים
מקום אחסון הטביעה :מוזיאון ישראל ,ירושלים
מס' הרישום ;.. :מס' נוסף :
צורת הטביעה :עגולה
המידות :קוטר הטביעה  :מ"מ; קוטר המסגרת  :מ"מ
תיאור הקרמיקה :צבע לבן־ורדרד ,ליבה אפורה וחצצים לבנים,
חלקם גדולים.
הטביעה הוטבעה בחלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור
לקנקן .החלק העליון של האותיות פונה כלפי שפת הקנקן
והתחתון כלפי מטה .הטביעה עמוקה בחלקה העליון ורדודה
בחלקה התחתון והמסגרת האופיינית לטיפוס זה נראית היטב.
היא שבורה סמוך לקצה התחתון והאותיות מטושטשות אך
נראות לעין .האות יו"ד נשמרה בשלמותה למעט פגם למעלה
משמאל .האות ה"א מטושטשת יותר אבל פינתה העליונה
נראית היטב.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה :לא ידוע
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :לא קיים
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מקום אחסון הטביעה :האוניברסיטה העברית ,הר הצופים
מס' הרישום/ :
צורת הטביעה :עגולה
המידות :קוטר  :מ"מ; קוטר המסגרת  :מ"מ
תיאור הקרמיקה :צבע לבן־ורדרד ,ליבה אפורה וחצצים
לבנים.
הטביעה הוטבעה בחלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור אל
הקנקן .כיוון הטביעה מקביל לכיוון הידית כך שהאות יו"ד
בחלק הגבוה ,הקרוב יותר לשפת הקנקן ,והאות ה"א בחלק
הנמוך .הטביעה נשמרה במצב טוב ,והמסגרת נראית למלוא
היקפה .האות ה"א ברורה מאוד והיו"ד מטושטשת מעט אבל
עדיין ברורה גם היא.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :לא קיים
מקום אחסון הטביעה :מוזיאון המזרח הקדום ,אוניברסיטת
לה־ספיאנזה ,רומא
מס' הרישום./ () :
הטביעה הוטבעה בחלק העליון של הידית ,מעל החיבור שלה
לקנקן .האותיות הוטבעו במקביל לכיוון הידית אבל באלכסון,
כך שהאות ה"א קרובה יותר לשפת הקנקן .הטביעה נשמרה
במצב מצוין .חלקה הימני ,אשר הוטבע מעל חיבור הידית,
עמוק וברור וחלקה השמאלי רדוד .המסגרת נראית למלוא
היקפה ,למעט בחלק שמתחת לאותיות וביניהן .שתי האותיות
ברורות ,למעט פגם קל בחלק העליון של היו"ד.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :מוזיאון המזרח הקדום ,אוניברסיטת
לה־ספיאנזה ,רומא
מס' הרישום :IVO ,/ :
תיאור הקרמיקה :צבע ורדרד־אדמדם ,ליבה אפורה וחצצים
לבנים.
הטביעה הוטבעה בחלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור
שלה לקנקן .החלק העליון של האותיות פונה כלפי שפת
הקנקן והתחתון כלפי מטה .הטביעה נשמרה בשלמותה ,כולל
המסגרת במלוא היקפה ושתי האותיות שנראות בבירור .יש
סדק קל בחלק התחתון של האות יו"ד והקצה התחתון של
הה"א שחוק מעט.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (

מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :מוזיאון המזרח הקדום ,אוניברסיטת
לה־ספיאנזה ,רומא
מס' הרישום/ () :
תיאור הקרמיקה :ציפוי לבן־אפרפר על חומר ורדרד ,ליבה
אפורה וחצצים לבנים.
הטביעה הוטבעה בחלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור שלה
לקנקן ,במקביל ובאלכסון קל לכיוון הידית ,כך שהאות יו"ד
קרובה יותר לשפת הקנקן והה"א פונה כלפי מטה .הטביעה
הוטבעה בצורה רדודה למדי ,אבל המסגרת נראית היטב כמעט
למלוא היקפה .חלקה התחתון של הטביעה ,סמוך ומשמאל
לאות ה"א ,שבור ,אבל שתי האותיות נשמרו היטב והן ברורות
ובולטות.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה הוטבעה בחלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור
לקנקן ,על רכס בולט ,כך שהאות יו"ד נמוכה יותר והאות
ה"א קרובה יותר לשפת הקנקן .בגלל הרכס שעל הידית,
מרכז הטביעה ,כולל האותיות ,בולט ועמוק ,אולם המסגרת
לא נשמרה במלואה .האותיות ברורות ובולטות והן נשמרו
היטב.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה הוטבעה על החלק העליון של הידית במקום החיבור
לקנקן כך שהאות יו"ד קרובה יותר לשפת הקנקן והה"א נמוכה
יותר .צדה הימני של הטביעה ,הנמצא ממש בנקודת החיבור,
עמוק יותר מצדה השמאלי הנמוך ,שנמצא כולו על הידית
והוטבע בצורה רדודה .למרות זאת ,ניתן להבחין במסגרת
הטביעה כמעט במלוא היקפה ,ובשתי האותיות ,שגם הן
ברורות ובולטות.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה הוטבעה מעל מקום החיבור של הידית והקנקן ,כך
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שהחלק התחתון של האותיות פונה כלפי מעלה .צד זה הוטבע
עמוק יותר ולכן המסגרת נראית בו ברורה ובולטת ,וכך גם
המחצית התחתונה של האות יו"ד .החלק העליון של הטביעה
רדוד וכמעט לא נשמר ,וכך גם החלק העליון של האות ה"א.
צמידה בחלק השמאלי העליון של הטביעה מקשה עוד יותר על
זיהוי המסגרת באזור זה ועל חלקה העליון של הה"א.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה הוטבעה על החלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור
אל הקנקן .נראה שהיא נפגעה וטושטשה עוד בשלב החלקת
מקום החיבור ונוסף לכך נותרו גושי חומר דבוקים על המסגרת
ובתוכה .המסגרת המעוגלת נראית היטב אך מהאות יו"ד
נשמר ונראה בצורה ברורה רק חלק .עם זה ,צורת הטביעה
וגודלה ,המסגרת ,וצורתה ומיקומה של האות ה"א מעידים
על שייכותה לטיפוס .a
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה נשמרה במצב מצוין ,חוץ מעיוות קל בחלק הימני
התחתון של המסגרת ,ככל הנראה כתוצאה מלחיצה במהלך
ההחלקה של מקום החיבור בין הידית לקנקן .המסגרת ברורה
ועמוקה למלוא היקפה ,ופרט לפגם קל בקו העליון של האות
יו"ד ,שתי האותיות ברורות ובולטות .נשמר בידינו רק תצלום
מקרוב של הטביעה ולכן מיקומה על הידית לא ידוע וגם לא
כיוון האותיות.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (?) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
מכיוון שבמסמכי החפירה נשמרה רק תמונה מקרוב של
הטביעה ,קשה לדעת את מקום ההטבעה על הידית ואת
כיוונה .אהרוני זיהה אותה כטביעת "יה" ,למרות שהיא שבורה
והשתמרה רק מחצית ממנה .מסגרת הטביעה עמוקה וברורה
ואפשר להבחין במה שנראה כחלק התחתון של האות יו"ד.
זיהויה ושיוכה של הטביעה לטיפוס  aמוטלים בספק.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :



טיפוס :יה )) (?) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה נשמרה על החלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור
אל הקנקן .החלק העליון של האותיות פונה כלפי מטה והחלק
התחתון כלפי שפת הקנקן .מצב השימור של הטביעה לא טוב
— המסגרת היטשטשה כולה ,ככל הנראה בעת החלקת מקום
החיבור לאחר ההטבעה .גם האותיות נפגעו ,בעיקר האות ה"א,
שחלקה התחתון נפגם ,וכך גם הקו העליון של היו"ד .שיוכה
של הטביעה לטיפוס  aנראה סביר אך אינו ודאי.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה הוטבעה על החלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור
אל הקנקן ,על הרכס המרכזי שלה .החלק העליון של האותיות
פונה כלפי שפת הקנקן .בגלל מקום ההטבעה ,חסר החלק
הימני של הטביעה ואילו החלק השמאלי הוטבע בצורה עמוקה.
ניתן להבחין בקטע קטן מהמסגרת בחלק הימני התחתון של
הטביעה ,אולם החלק השמאלי שלה מטושטש עד כי לא ניתן
להבחין במסגרת או באות ה"א .האות יו"ד נשמרה היטב,
למעט חלקה העליון.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / (/) ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה הוטבעה על החלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור
אל הקנקן ,על הרכס המרכזי שלה .החלק העליון של האותיות
פונה כלפי שפת הקנקן .הטביעה הוטבעה בצורה עמוקה
ונשמרה היטב .המסגרת ניכרת כמעט למלוא היקפה והאותיות
בולטות וברורות ,למעט הקו התחתון של האות יו"ד.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (aואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה הוטבעה על החלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור
אל הקנקן .חלקה התחתון שבור וגם ההטבעה רדודה ,עד כי
לא ניתן כמעט להבחין באותיות .עם זה ,המסגרת המעוגלת
ברורה ,בעיקר בצד הימני של הטביעה ,ושרידים קלושים שלה
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נראים גם בצד שמאל .ניתן להבחין בחלק התחתון של האות
יו"ד ובשרידי האות ה"א.
שלוש מהטביעות המתפרסמות כאן שייכות לתת־טיפוס b
)מס'  ,(–שידועות ממנו  טביעות בסך הכול .טביעה
אחת מתת־הטיפוס הזה נמצאה בארבעה אתרים :יריחו ,עין
גדי ,תל א־נצבה וקדש ברנע .שש טביעות מתת־הטיפוס הזה
נמצאו בעיר דוד  ,בנבי סמואל ו -טביעות ברמת רחל.
האות יו"ד בתת־הטיפוס הזה מופיעה בצורה הארמית
הקלסית ,אך חלקה העליון אינו מעוגל ,והאות ה"א מטיפוס
שלושת הקווים האנכיים היוצאים מקו אופקי אחד נחרתה
בחותם באיכות ירודה ,וכך שלושת הקווים האנכיים נראים
כיתדות קטנות שחודיהן מופנים כלפי מטה.
טביעה אחת מהשתיים המתוארות כאן )מס'  (נמצאת
במחסני רשות העתיקות ויש לגביה תיעוד מלא מחפירות
אהרוני ,כולל תמונה ופרטי מקום הממצא :ריבוע ,לוקוס
וגובה .הטביעה השנייה )מס'  (אותרה במוזיאון המזרח
הקדום שבאוניברסיטת לה־ספיאנזה ברומא וגם לגביה נמצא
תיעוד מלא מן החפירות .מקומה של הטביעה השלישית )מס'
 (אינו ידוע ,אולם אף לגביה יש תיעוד מלא מן החפירות.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (bואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :מחסני רשות העתיקות ,בית שמש
מס' הרישום רשות העתיקות- :
צורת הטביעה :עגולה
קוטר הטביעה  :מ"מ; קוטר המסגרת החיצונית  :מ"מ;
קוטר המסגרת הפנימית . :מ"מ
תיאור הקרמיקה :צבע ורדרד ,ליבה אפורה וחצצים לבנים
גדולים.
הטביעה הוטבעה על החלק העליון של הידית ,מעל החיבור
לקנקן .כיוון הטביעה מקביל לכיוון הידית כך שהאות יו"ד
נמצאת למטה והאות ה"א קרובה יותר לשפת הקנקן .ההטבעה
רדודה ,אך ניתן להבחין היטב במסגרת המעוגלת ,למעט החלק
העליון והתחתון ,שבמורד הידית .האות יו"ד גם היא רדודה
מעט אך מרבית חלקיה ברורים ,וכן ברורים כל חלקיה של
האות ה"א.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (bואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :מוזיאון המזרח הקדום ,אוניברסיטת
לה־ספיאנזה ,רומא
מס' הרישום/ () :

תיאור הקרמיקה :ציפוי לבן־ורדרד על חומר ורדרד ,חצצים
לבנים.
הטביעה הוטבעה על החלק העליון של הידית ,מעל החיבור
אל הקנקן ,והיא עמוקה וברורה .כיוון הטביעה ניצב לכיוון
הידית כך שהחלק העליון של האותיות פונה לשפת הקנקן.
מסגרת הטביעה נשמרה במלוא היקפה ,למעט מחיקה קלה
בצד הימני ,מימין לאות יו"ד ,בעקבות החלקת מקום החיבור
לקנקן .האותיות נשמרו היטב והן ברורות ,למעט מעיכה קלה
בקו האנכי של האות יו"ד.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (bואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
רק תמונה של הטביעה נשמרה ולא ברור מקומה על הידית
וכיוונה ,אם כי נראה שהחלק העליון של האותיות הוטבע
בכיוון מורד הידית ,והחלק התחתון של האותיות הוא בכיוון
שפת הקנקן .רק חלקה הימני העליון של הטביעה נשמר.
החלק העליון שלה הוטבע לעומק ניכר ,ואילו חלקה הימני
רדוד יותר .המסגרת נראית בצורה ברורה וכך גם חלקה העליון
של האות יו"ד בצורה הקלסית של טיפוס .b

טביעה אחת מהטביעות המתוארות להלן )מס'  (שייכת
לתת־טיפוס נדיר למדי של טיפוס  וידועות לנו ממנו שש
טביעות בלבד :אחת נמצאה בתל א־נצבה ,אחת ברוגם גנים,
שתיים בעיר דוד ושתיים ברמת רחל .טביעה זו מיוחדת בכך
שאיכותה טובה פחות מזו של הטיפוסים האחרים ,והאות
ה"א מסובבת כך שהקו המאוזן שלה למטה ושני הקווים
האנכיים פונים כלפי מעלה .טביעה זו נמצאת באוספי המכון
לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ואין לגביה כל תיעוד
ברישום החפירות של אהרוני.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה )) (eואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ (?) :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :לא נרשם
מקום אחסון הטביעה :האוניברסיטה העברית ,הר הצופים
צורת הטביעה :עגולה
המידות :קוטר  :מ"מ
תיאור הקרמיקה :צבע כתום־ורדרד ,ליבה אפורה והרבה מאוד
חצצים לבנים.
הטביעה הוטבעה על החלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור
אל הקנקן .היא הוטבעה לעומק ניכר ,אולם רק בצדה הימני;
צדה השמאלי לא הוטבע כלל .חלקן העליון של האותיות פונה
כלפי מטה והחלק התחתון פונה לכיוון שפת הקנקן .האות יו"ד
בולטת וברורה אך מן האות ה"א הוטבע רק חלק קטן.
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ג :ארבע הטביעות המתוארות להלן )מס'  (–שייכות
לטיפוס  ,שהאותיות יו"ד וה"א נחרתו בו בחפיפה מסוימת,
אשר לדעתנו היא שלב ביניים בין הטביעות שבהן נכתבו
אותיות "יה" בנפרד ובין הטביעות שבהן שתי האותיות הללו
שלובות זו בזו לגמרי כליגטורה )ואנדרהופט וליפשיץ :
  .(–טביעות מטיפוס זה מוכרות לנו כיום וכולן נמצאו
ברמת רחל ,למרות שאהרוני לא סיווג אותן כטיפוס נפרד
משאר הטביעות שנכתב בהן שם הפחווה בשתי האותיות.
הטביעה הראשונה מן הארבע )מס'  (אותרה במוזיאון
המזרח הקדום שבאוניברסיטת לה־ספיאנזה ברומא .יש לגביה
תיעוד מלא ברישומי החפירות של אהרוני ברמת רחל ,כולל
תמונה ופרטי מקום הממצא :ריבוע ,לוקוס וגובה .שתי טביעות
אחרות )מס'  (–נמצאו באוספי המכון לארכיאולוגיה
באוניברסיטה העברית בהר הצופים ,וגם לגביהן יש תיעוד
מלא ברישומי החפירות .מקומה הנוכחי של הטביעה האחרונה
מן הארבע )מס'  (אינו ידוע ,ויש לגביה רק תיעוד מפורט
ברישומי החפירות ,כולל תמונה ומקום הממצא :ריבוע ,לוקוס
וגובה.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה חופף )) (ואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :מוזיאון המזרח הקדום ,אוניברסיטת
לה־ספיאנזה ,רומא
מספר רישום במוזיאון) / :מספר שגוי!( ).(IVO 
הטביעה הוטבעה על חלקה העליון של הידית ,מתחת לחיבור
אל הקנקן ,במקביל לכיוון הידית ,כך שהאות יו"ד קרובה יותר
לשפת הקנקן והאות ה"א במורד הידית .הטביעה הוטבעה
לעומק ניכר והיו"ד בולטת מאוד .הה"א נשמרה במצב פחות
טוב והקו האנכי שלה מטושטש לגמרי.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה חופף )) (ואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :האוניברסיטה העברית ,הר הצופים
מס' רישום/ :
צורת הטביעה :עגולה
המידות :קוטר  :מ"מ
תיאור הקרמיקה :ציפוי ורדרד בהיר על חומר ורדרד ,ליבה
אפורה וחצצים לבנים.
הטביעה הוטבעה על חלקה העליון של הידית מתחת לחיבור
אל הקנקן ,במקביל לכיוון הידית ,כך שהאות יו"ד קרובה יותר
לשפת הקנקן והאות ה"א במורד הידית .הטביעה לא נשמרה
היטב בשל החצצים במרכזה שפגעו בקו המאוזן השני של
הה"א ,אולם הקו האנכי של אות זו והקו המאוזן שלה נשמרו



יפה .גם הקו המאוזן הארוך העליון של היו"ד והקו האלכסוני
שלה לא נשמרו מאותה סיבה.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה חופף )) (ואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :לא נרשם
מקום אחסון הטביעה :האוניברסיטה העברית ,הר הצופים
מס' הרישום/ :
צורת הטביעה :עגולה
המידות :קוטר  :מ"מ
תיאור הקרמיקה :ציפוי ורדרד בהיר על חומר ורדרד ,ליבה
אפורה וחצצים לבנים.
הטביעה הוטבעה על חלקה העליון של הידית ,מתחת לחיבור
אל הקנקן ,במקביל לכיוון הידית ,כך שהאות ה"א קרובה יותר
לשפת הקנקן והאות יו"ד במורד הידית .הטביעה אינה נמצאת
במרכז הידית אלא בצדה ולכן חלקה התחתון חסר .הקו האנכי
של האות ה"א ברור וכך גם תחילתו של הקו המאוזן העליון.
גם מרבית חלקיה של האות יו"ד ברורים אבל הקו המאונך
התחתון של אות זו חסר.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יה חופף )) (ואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
בידינו רק תצלום מקרוב של שבר הידית עם הטביעה ,אולם
נראה שהיא הוטבעה על החלק העליון של הידית מתחת לחיבור
לקנקן ובמקביל לכיוון הידית ,כך שהאות יו"ד למטה והאות
ה"א קרובה יותר לשפת הקנקן .הטביעה רדודה מאוד אולם
האותיות ברורות ונשמרו היטב .קיימת אפשרות שטביעה זו
שייכת לטיפוס  ,שאין לו מקבילות.

טביעות "יהוד" מחפירות אהרוני ברמת רחל שלא
פורסמו — הטיפוסים המאוחרים
בתוך  הטביעות הנדונות במאמר זה ,שלוש טביעות בלבד
שייכות לטיפוסים המאוחרים ,המתוארכים למאה הב' לפני
הספירה )ואנדרהופט וליפשיץ  .(– :בסך הכול
מוכרות  טביעות השייכות לטיפוסים אלה ) %מסך כל
ממצא טביעות "יהוד"(  .מהן התגלו בירושלים של המאה
הב' לפני הספירה )כ ,(%-מתוכן  בעיר דוד ו -במקומות
שונים בגבעה המערבית של ירושלים  .טביעות מהטיפוסים
המאוחרים התגלו ברמת רחל )  ,(%בגזר  ,בביתני וטביעה
בודדה התגלתה בתשעה אתרים שונים .מקורן של תשע
טביעות נוספות אינו ידוע.
שלוש הטביעות המתפרסמות כאן )מס'  (–שייכות
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כולן לטיפוס ) ואנדרהופט וליפשיץ  .( :בטיפוס זה
נכתב שם הפחווה בשלוש אותיות )"יהד"( ,ואת הסימן הרביעי
אנו נוטים לפרש ,בעקבות חוקרים אחרים ,כאות טי"ת .כל
האותיות בטיפוס טביעות זה נכתבו בעברית ולא בארמית.
תיארוכן למאה הב' לפני הספירה מקבל חיזוק גם מההקשרים
הארכאולוגיים שהן נתגלו בהם בעיר דוד )אריאל ושוהם :
 ,(ברובע היהודי )גבע  (ובצובא )פינקלשטיין וגיבסון
.(
מטיפוס זה התגלו  טביעות בירושלים של המאה הב'
לפני הספירה  ,מתוכן בעיר דוד ,ותשע באתרים שונים
בגבעה המערבית של ירושלים  .טביעות מטיפוס זה
התגלו ברמת רחל  ,בגזר )מקאליסטר  – :ואיור
  ,(בביתני )סאלר  ,– :איור  ,b-a :ימין;
לוח  ,(IIIc ,IIIbואחת בכל אחד מחמשת האתרים הבאים:
חורבת ניסיה )ליווינגסטון  ,( :תל אל־פול )לאפ :
 ,(–חורבת עלמית )דינור תשמ"ו ,( :חורבת המוצה
)ביליג  ( :ובתיר )פולקו  .( :מקורן של ארבע
טביעות אינו ידוע.
לפחות  תת־טיפוסים מוכרים מטיפוס זה )ליפשיץ
וואנדרהופט בדפוס( ,ושלוש הטביעות המתפרסמות כאן
שייכות לטיפוסים המובהקים ביותר שנמצאו ברמת רחל.
שתיים מהן )מס'  (–שייכות לטיפוס  ,bשמוכרות ממנו
עשר טביעות בסך הכול — שתיים מעיר דוד ושמונה מרמת
רחל .הטביעה הראשונה נמצאת במחסני רשות העתיקות,
ונשמר לגביה תיעוד מלא מן החפירות .מקום הימצאה הנוכחי
של הטביעה השנייה אינו ידוע ,אבל גם לגביה נשמר תיעוד
מפורט מן החפירות ,כולל תמונה ופרטי מקום הממצא :ריבוע,
לוקוס וגובה .הטביעה השלישית )מס'  (שייכת לטיפוס
 ,gשממנו מוכרות ארבע טביעות בלבד — אחת מעיר דוד
ושלוש מרמת רחל .גם מקום הימצאה הנוכחי של טביעה זו
אינו ידוע ,וגם לגביה נשמר תיעוד מפורט ,כולל תמונה ופרטי
מקום הממצא :ריבוע ,לוקוס וגובה.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יהד־ט )) (bואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :מחסני רשות העתיקות ,בית שמש
מס' הרישום.- :
הטביעה הוטבעה על החלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור
אל הקנקן .היא מוקמה במרכז הידית וחלקה התחתון הוטבע
בצורה עמוקה יותר מאשר חלקה העליון .סימן הטי"ת והאות
ה"א שבחלק התחתון נראים היטב ובולטים לעין .גם האות
יו"ד ,הנמצאת בחלק העליון מימין ,נראית היטב ,ואילו האות
דל"ת בולטת פחות ,אף שניתן להבחין בה בנקל.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :

טיפוס :יהד־ט )) (bואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה הוטבעה על החלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור
אל הקנקן .היא מוקמה במרכז הידית וצדה הימני הוטבע עמוק
יותר מצדה השמאלי .האות יו"ד כמעט אינה נראית וכך גם
מרבית חלקיה של האות טי"ת .האותיות יו"ד וה"א נשמרו
היטב והן ברורות ובולטות.
טביעה מס' :
מס' הטביעה אצל ליפשיץ וואנדרהופט )בדפוס(– :
טיפוס :יהד־ט )) (gואנדרהופט וליפשיץ (
מס' הרישום בחפירה/ :
רישום בתיעוד חפירות רמת רחל :עמ' / () ,
מקום אחסון הטביעה :לא ידוע.
הטביעה הוטבעה על החלק העליון של הידית ,מתחת לחיבור
אל הקנקן .היא מוקמה על הרכס שבמרכז הידית ולמרות
ההטבעה העמוקה ,האותיות עצמן מטושטשות מאוד .ניתן
להבחין במרבית חלקיה של היו"ד אולם רק בשרידים קלושים
של הה"א ובקו הניצב של הדל"ת .לא ניתן להבחין כלל בסימן
הטי"ת.

אחרית דבר
 מתוך  ידיות טבועות ,השייכות לטיפוסים השונים של
טביעות חותם "יהוד" אשר מצא יוחנן אהרוני ברמת רחל ,לא
פורסמו בידיו מעולם ואף לא נמנו בסיכומים השונים שפרסם.
מדובר אפוא בכ %-מסך כול ממצא הטביעות של טיפוסים
אלה .איננו יודעים את הסיבה לכך שאהרוני לא פרסם ולא
מנה טביעות אלה ,שכן ל -מהן יש תיעוד מפורט וזיהוי ברור
במסמכי החפירה שלו .שמונה הטביעות שלא נרשמו נמצאות
כיום באוניברסיטה העברית ,במוזיאון ישראל )אוסף דיין(,
במחסני רשות העתיקות בבית שמש ובמוזיאון המזרח הקדום
והמחלקה ללימודי המזרח באוניברסיטת לה־ספיאנזה ברומא.
ניתן להניח שהן נשמטו מרישום החפירות ,או שמסיבה כלשהי
אבד התיעוד הנוגע להן.
הטביעות הנוספות הללו אינן משנות בצורה מהותית את
הידוע לנו על מרכזיותה של רמת רחל מבחינת ממצא טביעות
"יהוד" .באתר זה נמצאו כמחצית מסך כל הטביעות הידועות
לנו עד היום ,ומלבד אלו שאהרוני מצא ,התגלו במקום טביעות
נוספות בחפירות ברקאי וסולימני )טרם פורסמו( ובחפירות
המחודשות מטעם אוניברסיטת תל־אביב ואוניברסיטת
היידלברג )ליפשיץ ואחרים  ;ליפשיץ ואחרים בדפוס(.
פרסום  הטביעות החדשות הללו גם אינו משנה מהותית את
הידוע לנו על הטיפוסים השונים של הטביעות ,על מאפייניהם
ועל היחס המספרי ביניהם ,אולם הוא מרחיב ומחדד את הידוע
לנו זה מכבר ,ומוציא לאור את המידע המקיף והמלא על

א רב עים טב י עות " י ה ו ד " מ ח פירות א ה רוני ב רמ ת ר חל שטרם פ ורס מ ו
הטביעות שנחשפו ברמת רחל .התמונה הכוללת של הטיפוסים
השונים ושל כלל הממצא ברמת רחל ,העתיד להתפרסם



בידי כותבי שורות אלה ,יפרסו את הממצא הזה בהקשרו
הרחב.

הערות
*








המאמר הוא פרי מחקר משותף במסגרת שני פרויקטים שונים.
האחד הוא קורפוס טביעות "יהוד" העתיד להתפרסם בקרוב בהוצאת
אייזנבראונס )ליפשיץ וואנדרהופט בדפוס( .השני הוא פרויקט
פרסום חפירות אהרוני ברמת רחל ,בתמיכת קרן וייט־לוי ,המתנהל
במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל־אביב .בראש הפרויקט עומד
פרופ' עודד ליפשיץ .ד"ר יובל גדות מסייע בניהול המחקר ועמו
עובדים בני ארובס ,ליאורה פרויד ,נירית קדם וורוניקה זלטקובסקי.
סטודנטים מאוניברסיטת תל־אביב מסייעים במחקר ,ובחלק זה
סייעו עומר סרגי ,קרן רז ,דוד פריזם ,בעז גרוס ,שני עמית וסיוון
איינהורן .תודותינו לקרן וייט־לוי על תמיכתה ולמכון לארכיאולוגיה
באוניברסטת תל־אביב על הגיבוי הלוגיסטי.
את הטביעות במחסני רשות העתיקות ובמוזיאון רוקפלר צילמה
מריאן סלצברגר ,תודות לחווה כץ ,לפנינה שור ,למיקי סבן ולדבי
בן־עמי על הסיוע הרב שהגישו באיתור הטביעות ובאפשרות לחקור
ולצלם אותן .את הטביעות באוספי האוניברסיטה העברית ובמוזיאון
ארץ־ישראל צילם פאבל שרגו ,והוא גם שעיבד את התמונות והכין
אותן לדפוס .את האיורים ציירה רודיקה פנחס ואת הלוחות הכינה
יוליה גוטליב .תודות לססיליה מאיר ולזיוה סימון ממוזיאון ארץ־
ישראל על הסיוע באיתור הטביעות ובאפשרות לחקור ולצלם אותן,
וכן לראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בהר הצופים,
פרופ' אנה בלפר־כהן ,לדפנה צורן )חדר האוספים( ולבני שקאי
)המנהל האדמיניסטרטיבי( על איתור התיעוד והממצא במחסני המכון
ועל האפשרות לחקור ולצלם את הטביעות .תודות למיכל דייגי־
מנדלס ולערן אריה על הסיוע באיתור ובמחקר הטביעות במוזיאון
ישראל ,ירושלים ,וכן לפרופ' ג'ובני גרביני ולפרופ' מריה ג'וליה
אמדסי על הסיוע הרב שהגישו לנו בעת בדיקת הממצאים באוספי
מוזיאון המזרח הקדום והמחלקה ללימודי המזרח באוניברסיטת לה-
ספיאנזה ברומא ,וכן על צילום הממצאים שם.
לפרטים על ממצא טביעות "יהוד" ומפה עם ריכוז הממצא ראו
ליפשיץ וואנדרהופט ב.
אהרוני התייחס לכל הפרסומים השונים מהחפירות כפרסומים
פרלימינריים ,כולל שני הכרכים המסכמים שפורסמו בשנים ,
 .פרסומים מסכמים אחרים מהחפירה לא הופיעו וזו מטרת
הפרויקט הנוכחי של פרסום חפירות אהרוני.
תודתנו לפרופ' זאב הרצוג על שהסב את תשומת לבנו לאלבומי
הממצא מחפירות אהרוני ברמת רחל במכון לארכיאולוגיה
באוניברסיטת תל־אביב.
ראו :אהרוני  , :איור  ,לוח  , : ; :הע'  ,איור
 ,a :לוח  ,– : ;D :ואיור  ,– :לוח  ,– ; :איור
 , :לוח  , : ; :לוח . ;– :


























ראו :אהרוני  ,– :איור  ,–לוח , , : ; :
ואיור  , :לוח  , : ; :לוח  ; :ליפשיץ ואחרים :
 ,–מס'  ,–ואיור .– :
ראו :אהרוני  , :איור  ,– :לוח  , : ; :לוח ; :
ליפשיץ ואחרים  ,– :מס'  ,ואיור . :
ראו :אהרוני  , :לוח  , , : ; :איור  ,– :לוח
 ; , : ; , : ;– :הסטרין ואחרים  , :מס' ;
ליפשיץ ואחרים  , :מס'  ,–איור .– :
ראו :קוק  , :מס'  ,לוח  , ;ib :Vלוח  ;– :דנקן
 ,לוח  ; : ;– :אריאל ושוהם  , :מס'
 ;L–Lרייך ושוקרון  ,– :מס' . , , , ,
גרינברג וצינמון פרסמו טביעה נוספת ) (Fהשייכת לדעתם לטיפוס
זה ,אולם לדעתנו זוהי טביעה מטיפוס ) ואנדהרופט וליפשיץ :
 ,(–שבה נכתב שם הפחווה בארבע אותיות )"יהוד"(,
ראו :אהרוני  ,– :איור  ,לוח ;– , : ; , :
איור  ;– :לוח  ; , , : ; :הסטרין ואחרים , :
מס'  ;ליפשיץ ואחרים  ,– :מס'  ,–איור .– :
טביעה נוספת נמצאה בחפירות ברקאי ברמת רחל )טרם פורסמה(.
ראו :קוק  , :לוח ) IVמול עמ'  ; , , , :(מקאליסטר
ודנקן  ;– :דנקן  ,– :לוח  ;IV: קראופוט
ופיצג'רלד  , :מס'  ;אריאל ושוהם  ,– :מס'
 ;L–Lרייך ושוקרון  , :מס'  ;איור . :
ראו :זלין וואצינגר  , :ולוח  ;L ,L ,L ,זלין :
 ,–איור  ;ברטלט  , :מס'  ,–איור ,. ,.
לוח  ,IIIbימני ,אמצעי.
ראו :מזר ודונאייבסקי  ,– :ולוח  ;a :שטרן ,ליפשיץ
וואנדרהופט  ; :איור  ;– :הדס  , :ואיור  :
טביעה זו לא פורסמה ונמצאת במוזיאון רוקפלר.
על תשע הטביעות מטיפוס זה שמצא אהרוני ברמת רחל ראו :אהרוני
 ; , :איור  ; :לוח  , : ; : ; :לוח ; :
ליפשיץ ואחרים  , :איור . :
ראו :קוק  ;– :מקאליסטר ודנקן  ;– :דנקן
 ;– :קראופוט ופיצג'רלד  ; :אריאל ושוהם :
 ,–מס' .L–L
ראו :רייך  , :מס'  ; , , , ,לוח  ; , , , :.לוח
 ; :.מזר   :ולוח  ; :עמירן ואיתן  ; :טשינגהם
 , :איור  ; :אריאל  , :ואיור .
ראו :אהרוני  , :ואיור  ,לוח  , : ; :ולוח ; :
 ; , :ליפשיץ ואחרים  , :ואיור  . :שתי טביעות
נוספות מרמת רחל התגלו בחפירות ברקאי ,וטרם פורסמו.
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