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דבר המערכת

קוראים יקרים,

של  מהריגוש  פחות  לא  אותנו  מרגשת  האלוהים,  עיר   – דיוספוליס  לוד,  העת  כתב  של  הרביעי  הכרך  הוצאת 
קבלת הכרך הראשון ממכבשי הדפוס. המיזם הארכיאולוגי-הקהילתי בלוד העתיקה הוא אחד המיזמים הוותיקים 
ביותר בתחומו בעולם. כמי שנושאים בנטל ניהולו, במשך 12 שנים, אנו לא יכולים לקבל את הוצאתו לאור של 
הכרך הזה כמובנת מאליה. המיזם בלוד העתיקה עבר במהלך השנים טלטלות רבות. רשמנו הישגים משמעותיים 
לצד אכזבות צורבות. כיום, אין עוד איש בקרב מקבלי ההחלטות, במישור הממלכתי והעירוני, אשר אינו מכיר 

בחשיבות העיר העתיקה של לוד ובצורך להכשירה כאתר מורשת ותיירות, קולט קהל. 

האתגר העיקרי בפניו אנו עומדים הוא לשכנע את מקבלי ההחלטות, שחייבים ליזום מהלך לחפירה רחבת היקף 
בעיר העתיקה בלוד, בטרם יתחילו בתחומה הליכי הפיתוח. עושרה הרב של העיר לוד טמון מטרים ספורים מתחת 
לפני הקרקע. עדות אקראית לכך נמסרה לנו עם חשיפת רצפות הפסיפס המפוארת ברחוב החלוץ. צוות מכון 
ישראלי לארכיאולוגיה הכין תכנית רב-שנתית מפורטת לביצוע מחקר ארכיאולוגי מקיף ברחבי העיר העתיקה, 
בשילוב הקהילה וגורמי מחקר בארץ ובחו”ל. משימה זו חייבת לקבל גיבוי ממלכתי ועירוני. אם לא נשכיל לחשוף 
את בתי הכנסת ובתי המדרש של לוד מתקופת המשנה, את רחובות העמודים ואת מבני הציבור של דיוספוליס 
הרומית ואת יתר שרידי העבר המפוארים של העיר, המרחב החשוף של העיר העתיקה יתמלא בבנייה מודרנית 

ותהיה זו בכייה לדורות. 

הכנס הרביעי לתולדות לוד מתקיים גם השנה בשיתוף מלא ופורה עם המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. 
השנה, חברה אלינו רכבת ישראל, אשר מארחת את הכנס בבניין המנהלה החדש בעיר לוד.

גם בכרך זה, כמו בקודמיו, אנו גאים להציג מאמרים המסכמים מחקרים מקוריים, אשר זוכים לפרסום לראשונה 
מעל הבמה המכובדת שלנו. כותרת הכנס השנתי-הרביעי לתולדות לוד היא “דרכים ומסילות ללוד”, ובהתאם, 

מוקדשים המאמרים בכרך זה לקשר ההיסטורי בין העיר לוד לסביבתה הקרובה והרחוקה.

ד”ר עידו קוך בחן את עמק לוד בתקופה בת כמאה שנה שבה שלטה האימפריה האשורית באזורנו. האשורים 
הקדישו תשומת לב משמעותית לעמק לוד בשל התובנה שלהם שמדובר בצומת מרכזי של צירי תנועה בארץ 

ישראל.

ד”ר יחיאל זלינגר מציג מאמר רחב היקף המהווה תמצית לעבודת הדוקטור שלו, אשר בחנה את העורף הכפרי 
של העיר לוד, החל בתקופה ההלניסטית ועד לתקופה הרומית הקדומה. ניתוח המערך היישובי מלמד על עצמתה 

של העיר לוד ועל הדומיננטיות של היישוב היהודי במרחב.

ד”ר אלון שביט מציג לראשונה מחקר משווה אודות הח’אנים העירוניים של ארץ-ישראל. המחקר מבוסס על 
תיאור מפורט של ח’אן חילו אשר היווה מבנה ציבורי מרכזי בעיר לוד, מאז הקמתו בראשית המאה ה-19. הח’אן 

שימש כִלבת הקשר הכלכלי בין לוד לכפרי העורף שלה.

חן מלינג, מנהל מוזיאון הרכבת, מציג במאמרו את מקומה המרכזי של תחנת הרכבת של לוד במערך הרכבות של 
ארץ-ישראל, מאז תחילת פעולתן במאה ה-19 ועד ימינו. מאמרן של האדריכליות עדי הר-נוי ורותי ליברטי-שלו 

סוקר אף הוא את תרומת תחנות הרכבת בלוד ובחיפה, להתפתחותן של ערים אלה.

נעמה ולצר מגישה דוח המסכם תכנית לארכיאולוגיה ולמורשת העיר לוד אשר הוכנה עבור תלמידי בתי הספר 
התיכוניים והופעלה בהצלחה בשנת הלימודים האחרונה.

ואנו מזמינים את הקוראים להשתלב בעתיד  ומעשירים  הזה מעניינים  אנו מקווים שתמצאו את מאמרי הכרך 
במיזם הקהילתי בלוד העתיקה.

عزيزي القارء

القراء األعزاء،

إن إصدار المجلد الرابع من مجلة اللد، ديوسبوليس-مدينة اإلله، قد أثارنا ليس أقل من اإلثارة التي انتابتنا عند صدور المجلد 
األول. يعتبر المشروع األثري-الجماهيري في اللد من أوائل المبادرات في العالم بهذا المجال. كوننا القائمين على إدارته 
لمدة 12 عام، ال يمكننا اعتبار هذا المجلد لشيء عادي. رغم االضطرابات التي خاضها المشروع على مر السنين، قمنا بتحقيق 
إنجازات كبيرة. اليوم، ال يوجد أحد من صناع القرارات، على المستوى القطري والمحلي، ال يمكنه االعتراف بأهمية مدينة 

اللد القديمة والحاجة إلى ترسيخها كموقع للتراث والسياحة الذي بإمكانه استيعاب الجمهور.

التحدي الرئيسي الذي نواجهه هو إقناع صناع القرار بأنه يجب البدء في عمليات التنقيب على نطاق واسع في اللد القديمة، 
قبل بدء أعمال تطوير البلدة. بما أن ثروة هذه البلدة العظيمة تكمن في عمق أمتار معدودة تحت سطح األرض، ودليل على 
هذا هو أألرضيات الفسيفسائية الرائعة التي كُشف عنها محض الصدفة في شارع هحالوتس. أعد طاقم معهد إسرائيل لآلثار 
القديمة، مع مشاركة الجمهور  البلدة  النطاق في جميع أنحاء  خطة تفصيلية متعددة السنوات إلجراء بحوث أثرية واسعة 
وهيئات البحث في إسرائيل والخارج. إذا لم ننجح في كشف المعابد، والشوارع ومباني ديوبوليس العامة في الفترة الرومانية 
بالبناء  القديمة  البلدة  في  المفتوحة  المناطق  تمتلئ  اخرى، فسوف  مهمة  سابقة  فترات  العريقة خالل  المدينة  آثار  وبقية 

الحديث وهذا شيء مؤسف.

يُعقد المؤتمر الرابع لتاريخ اللد بالتعاون الكامل والمثمر لمجلس المحافظة على المواقع التراثية في إسرائيل. 

في هذا المجلد، كما في السابق، نفتخر بتقديم مقاالت تلخص دراسات اصلية، التي تنشر ألول مرة خالل منصتنا هذه. عنوان 
المؤتمر السنوي-الرابع لتاريخ اللد لهذا العام هو “سبل وطرق إلى اللد”، وبناًء عليه، تركز المقاالت في هذا المجلد على 

العالقة التاريخية بين مدينة اللد والمناطق القريبة والبعيدة المحيطة بها.

بحث د. عيدو كوخ سهل اللد خالل المائة عام التي حكمتها اإلمبراطورية اآلشورية في منطقتنا. كّن األشوريون اهتماما كبيرا 
في سهل اللد بسبب فهمهم اليه كونه مفترق طرق مهم المؤدي لمحاور نقل لبقية مناطق البالد.

يقدم د. يحيئيل زيلنغر دراسة شاملة والتي تلخص أطروحة الدكتوراه التي بحثت المناطق الريفية في منطقة اللد، بدءاً في 
الفترة الهيلنستية حتى العصر الروماني القديم، وتشير إلى قوة مدينة اللد وهيمنة النشاط اليهودي في المنطقة.

يقدم د. ألون شافيط ألول مرة، دراسة مقاِرنة لطراز الخان المدني في إسرائيل ويستند هذا البحث على وصف تفصيلي لخان 
الحلو، الذي كان أحد المباني العامة الرئيسية في مدينة اللد منذ إنشائه في أوائل القرن التاسع عشر. كان الخان سبب النمو 

االقتصادي الذي ربط بين اللد والقرى المجاورة.

يقدم حين ملينغ، مدير متحف السكك الحديدية، موقع محطة قطار اللد المركزي في نظام السكك الحديدية منذ بداياتها في 
القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا. ويستعرض المقال الذي أعدتاه المهندستين المعمارييتين عدي هار-نوى وروتي ليبرتي-

شاليف مساهمة محطات القطارات في اللد وحيفا في تطوير هذه المدن.

نعاماه فالتسر تعرض تقريرا يلخص برنامج لعلوم اآلثار وتراث مدينة اللد الذ تم إعداده لطالب المدارس الثانوية ونُفذ بنجاح 
في العام الدراسي الماضي.

نأمل ان تثير هذه المقاالت اهتمامكم وندعوكم بهذا للمشاركة في المشروع األثري-الجمهوري في البلدة القديمة.  
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Editorial Note
Dear readers,

We are as excited to present you with the fourth volume of Lod, Diospolis—City of God, as we were excited 
to receive the first volume of this journal hot off the press. The community archaeology project launched 
in ancient Lod is one of the first of its kind worldwide. As those who have carried the weight of managing 
this project for a dozen years now, we cannot take for granted the publication of the present volume. 
Over the years, The Ancient Lod project has celebrated significant achievements but has also experienced 
bitter disappointments. Today there is not one government or municipal decision-maker that does not 
acknowledge the significance of ancient Lod and the need to turn it into a heritage and tourist site on a 
national level. 

The main challenge we face now is convincing these decision makers that it is crucial to inaugurate 
broad-scale excavations in the ancient city of Lod prior to forthcoming development processes within its 
boundaries. Lod’s magnificent remains lie only few meters below the surface. Evidence of this opulence was 
unraveled by chance with the unearthing of splendid mosaic floors in HaHalutz Street. A team from the 
Israeli Institute of Archaeology has prepared a detailed multi-annual plan to undertake a comprehensive 
archaeological exploration of the entire ancient city, in cooperation with the local community and research 
bodies in Israel and abroad. This endeavor can be carried out only with governmental and municipal 
support. If we unwisely fail to expose the synagogues and the batei midrash )Jewish study halls( of the 
Mishnaic period, the colonnaded streets and the public buildings of Roman Diospolis, and other relics 
of the city’s glorious past, presently unbuilt urban spaces will fill up with modern construction, only to be 
regretted by generations to come.

As it has been in previous years, the Fourth Annual Conference on the History of Lod was held in 
fruitful collaboration with the Council for Conservation of Heritage Sites in Israel. But for this year’s 
conference, we also joined hands with Israel Railways, who hosted the event in their new headquarters 
in Lod. In this volume, we proudly present papers on original studies that were first introduced on our 
conference’s reputable platform. The title of the Fourth Annual Conference was ”Roads and Railways to 
Lod.“ Accordingly, papers in this volume are devoted to the historical connection between Lod and its 
vicinity and farther regions.

Dr. Ido Koch examines the Lod Valley over a century of the Assyrian Empire’s rule in this region. The 
Assyrians paid particular attention to the Lod Valley, realizing that it was a central junction of traffic 
routes passing through the Land of Israel.

Dr. Yehiel Zelinger presents a broad-scope review, based on his doctoral dissertation, of Lod’s rural 
hinterland from the Hellenistic period to the Early Roman period. An analysis of the settlement patterns 
teaches us of Lod’s eminence and of the dominant presence of the Jewish population in the region.

Dr. Alon Shavit presents a first comparative study on the urban khans )caravansaries( in the Land of Israel. 
His study is based on a detailed description of Khan el-Hilu - a central public structure in Lod, constructed 
in the beginning of the nineteenth century. The Khan functioned as the heart of economic connections 
between the city and its rural hinterland.

Chen Meling, director of the Israel Railway Museum, discusses Lod’s train station’s central role in the 
railway system of the Land of Israel, from the beginning of the system’s operation in the nineteenth century 
to the present day. Adi Har-Noy and Ruth Liberty-Shalev’s paper reviews the contribution of the train 
stations in Lod and Haifa to the development of these cities. 

Naama Walzer presents a report that summarizes the program for archaeology and cultural heritage of Lod 
that was prepared for high school students and carried out successfully during the 2017–2018 school year.

We hope you find the papers in this volume interesting and enriching. We invite the readers to take part in 
our community project in ancient Lod. 
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תקציר
עמק לוד זכה לתשומת לב מיוחדת מהשלטון האשורי במשך כמאה שנות שלטונם במרחב, החל בכיבושי 
תגלת פלאסר ה-ג' בשנת 734 לפסה"נ ועד לשלהי ימי שלטונו של אשורבניפל. עידו קוך מציג במאמרו 
את הכתובות שנמצאו בתל גזר, בתל חדיד ובבן-שמן, המעידות על פעילות מנהלית רבה של האשורים 
בעמק לוד. קוך מיחס את העניין של האשורים במרחב בהיותו צומת מעבר חשוב לחלקיה השונים של 
הארץ ובעיקר לדרום מישור החוף. האינטרס האשורי היה ממוקד בשליטה בכלכלה  ובניצול המשאבים 

לצרכי האימפריה.

קוך בוחן, על בסיס מחקרים חדשים, את מהות היחסים בין השלטון האשורי לתושבים בפחוות שומרון. 
נראה שמודל השליטה שפותח על ידי האשורים היה מבוסס על גמישות מבנית ולא על מודל טריטוריאלי-
הגמוני כפי שהיה מקובל ליחס לאימפריות קדומות. השליטה האשורית בפריפריות, כדוגמת ארץ-ישראל, 
התבססה על מרכזים שלטוניים ועל צירי תנועה אסטרטגיים ולא בהכרח על שליטה מלאה בטריטוריה. 
בהן שלטו  שונות  בין ארצות  אוכלוסין  קבוצות  בהגליית  היה  נוסף לשליטה האשורית במרחב  ביטוי 
האשורים. המאמר סוקר את טביעות האצבע הארכיאולוגיות שהותירו במרחב קבוצות אלה. לסיכום, 
קובע קוך, שהקולוניאליזם האשורי יצר יחס אמביוולנטי בין תושבים באזור לשליטים האשוריים, יחס 

שנע בין התנגדות פיסית לבין חשיפה ואימוץ של מרכיבים בתרבות האשורית.

ملخص
كان سهل اللد محط اهتمام اآلشوريين خالل فترة سيطرتهم على المنطقة، منذ فتوحات الملك تيغالت-بالسير الثالث 
سنة 734 قبل الميالد وحتى آواخر فترة حكم الملك آشوربانيبال. عيدو كوخ يعرض في مقاله النصوص التي ُوجدت 
في كل من: تل جيزر وتل حديد وبن شيمن، التي تشهد على النشاط اإلداري اآلشوري الديناميكي في سهل اللد في 
ذاك الحين. وهو يعتبر ان االهتمام الخاص الذي كان لدى األشوريين في المنطقة نابع من موقعها المهم الذي يشكل 
مفترق طرق المؤدي بين مناطق مهمة مختلفة بالذات السهل الساحلي الجنوبي. مصلحة اآلشوريين كانت ُمركزة 

بالسيطرة على االقتصاد وإستغالل الموارد لصالحهم.

محافظة  في  المحليين  والسكان  اآلشورية  الهيمنة  بين  العالقة  ماهية  المقال  يبحث  جديدة،  أبحاث  على  إستناداَ 
السامرة.

يبدو أن الحكومة اآلشورية في المنطقة اعتمدت على نموذج هيمنة أكثر مرونة من تلك التي استخدمتها اإلمبراطوريات 
القديمة، والتي غالبا ما كانت تعتمد على الهيمنة اإلقليمية.

هناك تمثيل آخر للحكم اآلشوري وهو المنفى ثنائي االتجاه للسكان وإعادة تعمير األراضي التي تم غزوها. ان هذا 
البحث يمسح اآلثار التي خلفها هؤالء السكان ورائهم.

في الخالصة، يؤكد الباحث أن االستعمار اآلشوري قد أنتج سلوكًا متناقًضا بين الشعوب التي تم احتاللها، وذلك ما بين 
المقاومة وتبني بعض عناصر الثقافة اآلشورية الجديدة.

Preface
The Lod valley was a focus of Assyrian attention during their dominion of the region, from the 
conquests of Tiglath Pileser III in 734 BC and until the last days of Assurbanipal. In his paper, Ido 
Koch presents the inscriptions found at Tel Gezer, Hadid and Ben-Shemen, which testify of the 
dynamic Assyrian administrative activity in the Lod valley. Koch attributes the special interest 
the Assyrians had in the area to its location: as an essential junction leading to the southern routs 
and the coastal plain. The Assyrian interests focused on the economic importance of the region 
and the flow of resources for the needs of the empire.

Through new studies, the paper examines the relationship between the Assyrian hegemony to 
the local population in the province of Samaria. It appears that Assyrian government of the 
area was based a more flexible model than that commonly used by ancient empires, which is 
more often based on a territorial hegemony. The Assyrian rule of the provinces, such as those 
in the Land of Israel, was characterized by the establishment of administrative centers and 
control over main strategic roads, rather than direct military control over a territory. Another 
expression of Assyrian rule was the bi-directional exile and repopulation of conquered lands 
and the paper will explore the archaeological footprint these populations left as records.  
To conclude, Koch asserts that the Assyrian colonialism created ambivalent behaviors among 
the conquered peoples, both physical resistance and adoption of some elements of the Assyrian 
culture. 
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הקדמה
מאה שנים שלטו מלכי אשור בדרום הלבנט, החל מימי תגלת-פלאסר ג' ועד העשור האחרון של שלטון 
הנוף  2017(. ההשפעה של הקולוניאליזם האשורי על   ;2011 )בג  זמן קצר לאחר מותו  או  אשורבניפל 
המקומי הייתה ניכרת כבר מראשית התקופה. מרכזים פוליטיים מקומיים נכבשו וחלקם, בעיקר החשובים 
שבהם, הפכו למרכזים מנהליים בשירות האימפריה )רדנר 2006(. האליטות שמשלו בהם הוגלו, ומושלים 
אשוריים התיישבו בארמונותיהם. יישובים רבים, שהיו חלק מהמערך היישובי של מרכזים אלה, חרבו 
במסעות המלחמה שפקדו את האזור, יושביהם נהרגו או הוגלו ובמקומם הובאו קבוצות גולים מאזורים 
מקומיים  שליטים   .)212–209  :2017 רדנר   ;1993 נאמן   ;1979 )עודד  האשורית  האימפריה  של  רחוקים 
אחרים הוכרחו להישבע אמונים למלך האשורי )פראם 2016(, לשלוח מנחות ומס-עובד, ולספק את צורכי 
הצבא האשורי. העונש על הפרת תנאים אלה היה תמיד מסע עונשין, שמטרתו להשיב את הסדר על כנו, 
או לחלופין, להחליף את השליט הסורר. השפעת הקולוניאליזם האשורי ניכרה בכל תחומי החיים במרחב 
כולו, בפחוות האשוריות ובממלכות הקליינטיות גם יחד. דגם היישוב השתנה, מסגרות חברתיות פורקו 
או נבנו מחדש, הפעילות הכלכלית הואצה, והחשיפה לקבוצות זרות גרמה לאימוץ מוטיבים תרבותיים 
חדשים. כהמשך לתפיסה זו. אסקור להלן שלושה היבטים הנוגעים לקולוניאליזם האשורי לאור ‘מקרה 
המבחן' של עמק לוד וסביבתו: )1( אופי המערכת האימפריאלית; )2( ההגליות; )3( מפגשים קולוניאליים. 

איור 1: עמק לוד וסביבתו

עמק לוד והרשת האשורית

זה מכבר הכירו חוקרים בחשיבות עמק לוד וסביבתו הקרובה לאימפריה האשורית. ערב הכיבוש האשורי, 
יישובי העמק נחלקו לשתי מסגרות פוליטיות שונות. היישובים במזרח העמק היו קשורים לשומרון, דרך 
המרכז המנהלי בגזר. העיר גזר נישאת מסביבתה, באזור הצופה על עמק איילון )ממנו עלו הדרכים אל 
ההר המרכזי דרך מעלה בית-חורון( ועל עמק לוד. היישובים במערב העמק היו קשורים לאשקלון, כפי 

שעולה מכתובות סנחריב )נאמן 2009(. 

734 לפסה"נ. חורבן היישוב  גזר נכבשה, ככל הנראה, כבר במסעו של תגלת-פלאסר השלישי, בשנת 
הקרבות,  שוך  לאחר  זמן-מה  האשורי.  הכיבוש  עם  מכבר  זה  זוהה   )VIA )שכבה  2ב  הברזל  בתקופת 
נותרו  שעוד  המבנים  שרידי  של  משני  בשימוש  בעיקר  הידועה  שכבה   ,)VB )שכבה  היישוב  התחדש 
עומדים. כעבור פרק-זמן קצר, הוקם יישוב חדש ששרידיו המעטים מעידים על תכנון מוקפד )שכבה 
VA(: חורבות העיר הישראלית יושרו ועליהם הוקם מבנה גזית נישא וגם בתי מגורים בנויים היטב. 
שער העיר בן ששת התאים הוסב למעבר בן שני תאים, אך מערכת הביצורים בכללותה יצאה משימוש 
)דיוור 1998: 188–189(. מספר פריטים אדריכליים בסגנון אשורי ומאסף גדול במיוחד של חותמות-גליל 
כמרכז  שפורשה  זו,  לשכבה  יוחסו  מקליסטר,  בחפירות  נמצאו  אשר  אשורי,  בסגנון  וחותמות-טביעה 
מנהלי אשורי )רייך וברנדל 1985(. בחפירות שנעשו בעשור האחרון נוספו עדויות התומכות בפירוש זה 
)אורנן ואחרים 2013(. תשומת הלב במחקר ניתנה בעיקר לשני לוחות בכתב יתדות, שנמצאו בחפירות 
מקליסטר, סמוך לאתרו של מבנה הגזית שנחשף, כעבור כשבעים שנה בחפירות ההיברו יוניון קולג'.  
שני מסמכים משפטיים אלה, הבנויים לפי נוסחאות אשוריות מוכרות, מתעדים רכישת קרקעות בשנים 
651 ו-649 לפסה"נ. מבין 21 האנשים הנזכרים בהם )מוכרים, קונים, עדים( לתריסר יש שמות אכדיים, 
ככל הנראה בבליים, לחמישה - שמות שמיים-מערביים, שם אחד מצרי, ורק אחד נושא שם יהוויסטי - 

נתניהו. על כך בהמשך. 

העדויות הישירות לפעילות האשורית, במרחב מחוץ לתחומה של גזר, הן מועטות. ממצא אחד הוא שבר 
כתובת שנמצא על פני השטח בבן-שמן ויוחס לימי אסרחדון )כוגן 2008(. שני לוחות אשוריים נמצאו 
בחפירות ההצלה בתל חדיד, לפני כעשרים שנה )נאמן וצדוק 2000(. הלוחות נמצאו בין שרידי מבנים 
ששימשו החל מתקופת הברזל 2ב ועד לתקופה הפרסית )קוך וברנד, בקרוב(. מכתב אחד נמצא על רצפה 
בשטחו של מבנה שנחפר בחלקו. תוכנו כלל הסכם מכירה של חלקה לפי הנוהל המשפטי האשורי. ההסכם 
מתוארך לשנת 698 לפסה"נ. המכתב השני, שכלל הסכם הלוואה שנחתם בשנת 664 לפסה"נ, נמצא על 
רצפתו של חדר מרכזי במבנה בן שלושה מרחבים )קיומו של מרחב אחורי, אשר השלים את תכניתו 
של המבנה למבנה טיפוסי בעל ארבעה מרחבים, הוצע בפרסום הראשוני של המבנה(. שני המכתבים 
מעידים גם הם על הרכבה המגוון של האוכלוסייה המקומית. שמונה מתשעת השמות הקריאים במכתב 
הראשון הם אכדיים ורק אחד הוא שמי-מערבי, ככל הנראה ארמי, בעוד שהמכתב השני מזכיר שני שמות 

אכדיים, שלושה שמות שמיים-מערביים, ושם מצרי אחד. 

דומה  בהיקף  פעילות  אינטנסיבית.  אשורית  פעילות  על  מעיד  ובן-שמן  חדיד  מגזר,  החומרי  הממצא 
התנהלה במגידו, בה ‘עיר האורוות' הישראלית )שכבה IV( הוחלפה במרכז עירוני )שכבה III( בראשות 
בקפידה  תוכנן  העיר  של  2000(. שטחה  פירסמן   ;2000 ואוסישקין  )פינקלשטיין  אשוריים  מנהל  אנשי 
ויושב בצפיפות באוכלוסייה שמקורה, אולי, ביישובים הכפריים סביב מגידו שניטשו באותה התקופה 
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ובקבוצות שהובאו על ידי האשורים או שהגיעו בחסותם. קבוצות זרות התיישבו, ככל הנראה, גם במזרח 
100–101(, השוכנת   :2006 השרון, כפי שמלמד המסמך המשפטי שנמצא בח' כוסיה )הורוביץ ואושימה 
כ-25 ק"מ דרומית-מערבית למגידו, סמוך למוצאו המערבי של מעבר נחל עירון. אלא שהמידע אודות 

דגם היישוב באזור זה מצומצם ואינו מאפשר לשחזר את התבססות הקבוצות הזרות במרחב. 

האסטרטגי  ממיקומם  נבעה  בדרום  לוד  ובעמק  בצפון  במגידו  האשורית  שהפעילות  נטען  מכבר  זה 
במסדרון הטופוגרפי המקשר את צפון הארץ עם חבל עזה )נאמן וצדוק 2000; אסטר ופאוסט 2015(. עזה, 
השוכנת בקרבת מצרים ובפתחה של רשת הסחר בספר-המדבר שקישרה את הים התיכון עם הים האדום 
והאוקיאנוס ההודי, היא שעמדה במוקד תשומת-הלב של מלכי אשור, החל ממסעו הראשון של תגלת-
פלאסר השלישי לדרום הלבנט )נאמן 1979; 2004(. תגלת-פלאסר השלישי, סרגון השני ואסרחדון הובילו 
ובארזה  בעזה  אי-היציבות  את  ולהשקיט  המצרית  ההשפעה  את  לחסום  שנועדו  צבאיים  מסעות  כמה 
הסמוכה לה.1 במקביל, תגלת-פלאסר השלישי וסרגון השני תיעדו את מעורבותם באזור, שכללה את 
הקמתן של תחנות מסחר והאדרת מעמדם של מנהיגי שבטים מקומיים על-חשבון המרכזים העירוניים, 
בעוד שסרגון הושיב באזור קבוצות שהוגלו מהרמה האירנית )נאמן וצדוק 1988(. עדות עקיפה לפעילות 
האשורית היא תעודה משפטית מימי אשורבניפל בה נזכרת אחוזה בקרבת עזה השייכת לאחותה של 
זה הרקע לפירוש הממצא החומרי מחבל עזה כמעיד על שגשוג   .)665–663  :2010 )צדוק  המלכה האם 
המערכת היישובית בשלהי תקופת הברזל, שכללה נמלים בְבָלִחָיה וברּוֵקש, מצודות בתל אבּו ָסליָמה, 

ומרכזים מבוצרים בתל ג'מה ובתל שרע )נאמן 2001; 2004; בן-שלמה 2014(.

ניתן אפוא להציע שהצורך בשימור השליטה על המסדרונות הטופוגרפיים המובילים מצפון הארץ אל 
מישור-החוף הדרומי הוא שהתווה את המדיניות האשורית במגידו, בפנים מישור-החוף ובעמק לוד.2 נתון 
זה הוא דוגמה מובהקת להשפעה של המערכת האשורית על דגם היישוב והמערכת הכלכלית במרחב 
כולו. בעוד שמרחבים אלה נוהלו קודם לכן בידי חצר המלוכה בשומרון ושירתו את האינטרסים שלה, 
הרי שהאינטרסים של השלטון האשורי היו שונים בתכלית. מטרתה העיקרית של המערכת הכלכלית 
החדשה הייתה לתחזק את הרשת האשורית ולא לתמוך באליטה מקומית, כפי שהיה בימי ממלכת ישראל. 
הגליל התחתון המזרחי,  כגון  ישראל,  אזורים אחדים שהיוו חלק מהותי מהכלכלה של ממלכת  כן  על 
נותרו שוממים בימי השלטון האשורי, ואילו אזורים אחרים שגשגו. עמק לוד וסביבתו שייכים לקבוצה 
השנייה. התנועה הערה לאורך פנים מישור-החוף הייתה, ככל הנראה, אחד הגורמים לעיבוי ההתיישבות 
)פאוסט  קטנים  ובתי-חווה  יישובים  מספר  כללה  זו  תנועה  לוד.  עמק  של  במזרחו  הגובלות  בגבעות 
- בו נחשף רצף שכבות  הוותיק ששכן בתחומי ראש העין  היישוב  בין  יישובים אלה התפתחו   .)2006
ארכיאולוגיות מתקופת הברזל 2א ועד התקופה ההלניסטית )אבנר-לוי וטורגה 1999( - ובין תל חדיד )בו 
נחשפו שרידים מאותן התקופות אך הרצף הסטרטיגרפי אינו ידוע(. אתרים רבים נמנו בדיונים השונים 
אודות תופעה זו, אך רק מעטים נחפרו ופורסמו במלואם, ועל כן קשה להתחקות אחר תהליך זה לפרטיו. 
מוסכם שזוהי תופעה המייחדת את תקופת הברזל 2ב לעומת התקופות הקודמות לה, שהרי אזור זה היה 
מיושב בדלילות עד אז )פינקלשטיין תשמ"א(, אך מועד תחילתה של התופעה והנסיבות ההיסטוריות 

1  ארזה נזכרת ב'אנאלים' של אסרחדון ובכרוניקה הבבלית כעיר ששכנה ליד נחל מצרים ונכבשה בשנתו השנייה )679 לפסה"נ(. לזיהוי ארזה בתל הרור 
ראו קוך 2016: 91–93.

2  רק עם הפרסום המלא של החפירות במפעל המים, שנחשף לאחרונה בגבעות ראש העין, ניתן יהיה להעריך אם מפעל זה הוקם בימי ממלכת ישראל או 
בימי השלטון האשורי במסגרת אותה מדיניות. 

עודם שנויים במחלוקת. 

התהליך הממושך שבו התבססה הפעילות האשורית, בדרכים המובילות לעזה בכלל ובעמק לוד בפרט, 
מעלה תהיות לגבי האופן שבו מקובל לשחזר את המדיניות האשורית כלפי הישות החמקמקה, המכונה 
"פחוות שומרון", ואת תחומה והרכבה של האימפריה האשורית בכללותה. האימפריה האשורית מתוארת, 
בדומה לכל אימפריה קדומה, כישות טריטוריאלית אדירה שביטויה המוחשי במפות נראה ככתם צבע 
נרחב שתחום בקווים שחורים, לעתים - מקווקווים. אלא שמחקרים שנעשו בשני העשורים האחרונים 
הסתייגו מתיאור זה של טריטוריות וגבולות, משום שהוא מייצג מציאות מלאכותית וסטטית שמעולם 
לא התקיימה ברגע נתון אחד )סמית 2005: 832–838, 845; פרקר 2013: 126(. במקרה הנידון כאן, עמק 
לוד מתואר לרוב כפינה הדרומית-מערבית של פחוות שומרון, הדרומית מבין היחידות שהרכיבו את 
יהודה והערים במישור-החוף הדרומי -  ‘קליינטיות' קטנות -  האימפריה האשורית, שגבלה בממלכות 
וזהה בכל המרחב,  היו כחיץ בינה לבין מצרים. אלא שהאשורים מעולם לא שלטו באופן אחיד  אשר 
מעולם  השכנות  ה'קליינטיות'  הממלכות  בתחום של  ומעורבותם  שומרון",  כ"פחוות  בכתובים  שהוגדר 
הפִלשתיות(.  הערים  של  המגוון  מגורלן  ללמוד  שניתן  )כפי  בעוצמתה  או  בהיקפה  אחידה  הייתה  לא 
הוחלף בשנים האחרונות במודלים המדגישים  ואכן, המודל הטריטוריאלי-ההגמוני לתיאור האימפריה 
את הגמישות המבנית של מסגרות פוליטיות קדומות, עם העדפה מובהקת לתיאור האימפריה כרשת 
)פרקר 2001; 2003; 2006; 2013; סמית 2005; 2007; וראו בעקבותיהם בן-שלמה 2014; פאנטאלקין וטל 
זה, אשור הגרעינית )במעלה נהר החידקל( סיפחה ממלכות שכנות  2015; קוך, בקרוב א'(. לפי מודל 
ההיתוך  כור  שבה  האימפריאלית",  מ"הִלבה  לחלק  אותן  והפכה  בג'זירה(  הארמיות  הממלכות  )בעיקר 
האשורי–הארמי ניכר בכל תחומי החיים )נובק 2016(. מִלבה זו התפשטה אשור באמצעות כיבוש מרכזים 
מקומיים והפיכתם למוקדי שלטון אימפריאלי ובאמצעות הבטחת התנועה אליהם במערכת של מסדרונות 
טופוגרפיים. באזורים מרוחקים אלה, כמו בדרום הלבנט, האימפריה לא הייתה רצף טריטוריאלי אלא 
שבין  המרחבים  ואילו  האימפריאליים.  המרכזים  את  שחיברו  ותקשורת  תנועה  מסדרונות  של  רשת 
המרכזים נוהלו במגוון רחב של אמצעים שהשתנו בהתאם לנסיבות המקומיות, ברמות שונות של שלטון 

ישיר או עקיף )פרקר 2013: 126–127(.

הגליה כהנָּכָרה
האימפריה האשורית ידועה )לשמצה?( במדיניות ההגליות ההמוניות ששינו באופן מוחלט את המסגרות 
שוכלל  לפסה"נ,  השלישי  מהאלף  כבר  הידוע  זה,  קולוניאלי  אמצעי  התיכון.  המזרח  של  החברתיות 
ופותח בימי תגלת-פלאסר השלישי והמלכים לבית סרגון. בימיהם הוגלו ויושבו מחדש קהילות שלמות. 
ההגליות היו כלי יעיל לעיצוב השלטון האימפריאלי ולארגון מחדש של המערכות הכלכליות. במהלכן 
הוגלו יריבים מאשור גופא ואליטות ובעלי-מלאכה מהממלכות ששולבו ברשת האשורית )עודד 1979; 
נאמן 1993; רדנר 2017: 209–212(. העתקת הקבוצות הללו והושבתן בבידוד, במארג חברתי זר, הובילו 
גם  וכך  החדשה(  בארצן  שלטוניות  זכויות  להן  העניק  )שלעתים  המרכזי  בשלטון  שלהן  תלות  למצב 
אליטה  ללא  מאחור  שנותרה  הכפרית  האוכלוסייה  בקרב  אי-היציבות  להקטנת  גם  כמו  לנאמנותן, 
דומיננטית. ההגליה וההושבה מחדש משמען שקהילות העקורים נאלצו להמציא לעצמן מולדת חדשה, 
בשפה, בזיכרון קולקטיבי ובדת, בתהליך ממושך שהביא, לבסוף, שינוי של זהותן החברתית וגיבוש של 
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זהות חדשה )אשקרופט ואחרים 2013: 65(. 

העתקת  זה של  לאמצעי  מובהקת  דוגמה  היא  ואוכלוסייתה  ישראל  כלפי ממלכת  האשורית  המדיניות 
מהממלכה  חד-צדדית,  הגליה  של  מדיניות  הנהיג  השלישי  תגלת-פלאסר  בתחילה,  שלמות.  קהילות 
הכבושה אל הלבה האימפריאלית, כגון הגלייתם של כ-13,000 מתושבי הגליל בשנת 733 לפסה"נ )נאמן 
1995: 271–275; תדמור וימדה 2011: 60–61(. מדיניות ההגליות פותחה בשיטתיות בימי סרגון השני לכדי 
הגליות דו-כיווניות - העתקתן של קהילות מאזור אחד של האימפריה האשורית אל אזור אחר )ולעתים 
ישראל  ממלכת  של  מהִלבה  לפסה"נ   720 בשנת  הוגלו  איש  כ-27,800  כך,  האימפריאלית(.  הִלבה  אל 
שנכבשה זה עתה והם הוחלפו במספר לא ידוע של גולים מערים בבליות, ארמים, ושבטים ערביים )נאמן 
בספר  נרמזות  ביותר  המאוחרות  ההגליות  כרונולוגית,  מבחינה   .)187–177  :2000  ;44–42  :1988 וצדוק 
2-1( והתיישבות כפויה של בבלים  עזרא פרק ד': התיישבות כפויה בשומרון בימי אסרחדון )פסוקים 

ועילמיים בימי אסנפר )פסוקים 10-9(, שזוהה עם אשורבניפל )נאמן וצדוק 2000: 179(. 

ארבעה טיפוסים של ממצא חומרי זוהו כקשורים לאותן קבוצות אוכלוסייה שהובאו בידי האשורים. 

קערות עמוקות מטיפוס מקומי ששילבו עיטור טביעות בצורת יתד בחלקן הפנימי של הקערה,  (1)
עיטור שמקורו בדרום מסופוטמיה )איטח ואחרים 2017(. קערות אלו נמצאו בעיקר בצפון ההר 
כפריים  וביישובים  ]צ'[(  אלפרעה  ותל  בלטה/שכם,  תל  )שומרון,  הגדולים  במרכזים  המרכזי, 
רבים. פריטים בודדים נמצאו בירושלים ובאתרים הקשורים אליה )כגון: תל אלנצבה וח' עוזה(. 

עד כה לא נמצאו קערות מטיפוס זה בעמק לוד. 

לוחות הכתובים בכתב היתדות, מגזר ומחדיד, אשר בעמק לוד ובסביבתו, מזכירים אנשים בעלי  (2)
שמות בבליים )נאמן וצדוק 2000: 180(.

זוגם  (3) ובנות  נבו  מרדוך,  בבליים:  אלים  נזכרים  בה  היתדות,  בכתב  משומרון,  הקדשה  כתובת 
)הורוביץ ואושימה 2006: 114-113(.

חותמות בבליים משומרון )אורנן תשנ"ח: 278–280, 288(.  (4)

הושפעו  האשורית  שומרון  פחוות  של  האוכלוסייה  מתוך  מבוטלים  לא  שחלקים  לקבוע  אפוא  ניתן 
)נאמן  אלה  באזורים  בכפייה  יושבו  וערביים(  עילמיים  )בבליים,  זרות  וקבוצות  ההגליות,  ממדיניות 
וכוחם  117(.  על סמך הנתונים האלה יש לתהות מה היה מספרם של הגולים, מה היה מעמדם   :1993
ביחס לאוכלוסייה המקומית שלא הוגלתה, מה היו היחסים בין המתיישבים החדשים ובין המקומיים תחת 
השלטון האשורי, ובמאות השנים שלאחר מכן. עם זאת, המידע אודות תקופה  זו אינו רב. מוסכם על 
כולם, שבחלוף השנים התגבשה זהות חברתית חדשה, הזהות השומרונית. לאחרונה, הדיון בתהליך זה, 
שהחל עם ההגליות בימי השלטון האשורי הותאם למסגרת התיאורטית של מפגשים קולוניאליים )לוין 

 3.)2013

3  בהקשר זה ראוי להזכיר את הצעתו של צדוק )1985: 569–570( לפיה סנבלט החורוני, מושל שומרון בימי נחמיה, נקרא על שם מוצאו מבית חורון שממזרח 
לעמק אילון, בה התיישבו גולים בימי השלטון האשורי.

מפגשים קולוניאליים בעמק לוד

כיצד אפוא התמודדה האוכלוסייה המקומית בעמק לוד עם הקולוניאליזם האשורי? האם מדובר במפגשים 
יום-יומיים או נדירים? האם היו המפגשים עם הפקידים והחיילים האשוריים שחצו את הדרכים או כאלה 
שישבו בגזר? האם נפגשו עם סוחרים שהגיעו בחסות האימפריה, או עם עקורים מאזורים אחרים של 
)1994(, המורכבות של מערכות היחסים בין הצדדים ניתנה  הארץ? בעקבות פרסום מחקרו של באבא 
פעולה.  רק משתף עמו  או  האחר,  רק מתנגד אל  אינו  לעולם  הנשלט  להגדרה כאמביוולנטית, שהרי 
החוויה הקולוניאלית של אותם בודדים וקבוצות נעה במנעד רחב של תגובות, מן ‘המשיכה אל האחר' 

ועד לדחייתו )אשקרופט ואחרים 2013: 10(. 

טיפוס אחד של תגובות בחוויה הקולוניאלית הוא התנגדות. אכן, המלכים האשוריים היו טרודים בגלל 
סכנת המרידות, בין אם מצד האופוזיציה באשור גופא, בשל התקוממות קבוצות מקומיות תחת שלטון 
מהמרידות  התמידי  החשש   .)2016 )רדנר  המקומיים  השליטים  של  במרידות  או  האשוריים,  המרכזים 
בא לידי ביטוי בחשיבות שבועת הנאמנות בהסכמים בין המלך לשליטים המקומיים )פראם 2016: 84( 
ובתעמולת הזוועה המחושבת )calculated frightfulness(, המאפיינת את הכתובות המלכותיות ותבליטי 
הארמונות והמקדשים, שהופנתה כלפי יריבים מבית ומחוץ )לנפרנקי 2010: 42-40(. התגובה האשורית 
למרידות של מלכי ישראל היא ‘מקרה מבחן' מייצג למדיניות הכללית כלפי התנגדות פעילה לשלטונם. 
במקרים כאלה, הצבא האשורי הגיע בהקדם, ראשי הקושרים הוצאו להורג והמעגלים הקרובים והרחוקים 
להם הוגלו. שלטון ישיר הושת על האוכלוסייה הנותרת. קבוצות מסוימות בעמק לוד, אלו ששרדו את 
מסעות המלחמה של תגלת-פלאסר ג' וממשיכיו, נטרו טינה לשלטון הזר שהחריב את המסגרת החברתית 
או  לוד  האשורית" בעמק  "המאה  במהלך  מרידה  כל  על  ידוע  לא  אך  רבים.  דורות  שהתגבשה במשך 
בכל תחומי פחוות שומרון. במקום זאת, יש לשקול את האפשרות שההתנגדות לשלטון האשורי הייתה 
פסיבית, או ליתר דיוק, מתחת לפני השטח. התנגדות כזאת יכולה להתבטא בהתלכדות חברתית, בדחיית 
מנהגים חדשים שמקורם באימפריה, ובקשירת קשרים של שותפות גורל עם קבוצות נשלטות אחרות 

)גלץ 2013 43-29; גונזלס-רויבל 2014: 22-16 עם ספרות קודמת; שארפ 2009: 75-74, 128(.  

לעומת זאת ניתן להצביע על תגובות של משיכה לאימפריה. תופעה זו ידועה בעיקר בקרב אליטות 
מקומיות המאמצות רעיונות, מנהגים וסמלים שמקורם בחצר המלוכה של המרכז האימפריאלי. בעבר, 
היה מקובל לראות בכך עדות להיָדמות האליטה )elite emulation( או לתהליך אקולטורציה. אך נקודת 
מבט חלופית, הצוברת תמיכה בשנים האחרונות, מדגישה את הצד הפעיל של קבלת החידושים והתאמתם 
להקשר החברתי המקומי )דיטלר 1997: 296–297 עם ספרות קודמת; 2005: 55–61; 2009: 27–28; ון דומלן 
1998: 20–24 עם ספרות קודמת; אלקוק 2005: 323–327; סמית 2013: 94–97(.4 דוגמה מובהקת לכך היא 
’המכלול הארמוני' רחב המידות שנחשף בתל מקנה, אתרה של העיר עקרון, המשלב אדריכלות מקומית 
השליט  בידי  האשורית  האידיאולוגיה  לניכוס  מוחשי  ביטוי   -  )2012 )גיטין  בסגנון אשורי  תכנית  עם 

המקומי והפיכתה לחלק מהתשתית לשלטונו שלו )קוך, בקרוב ב'(. 

מקרה מבחן למורכבות התגובה המקומית לקולוניאליזם האשורי הוא הממצא הגליפטי מתל גזר. ההשפעה 
האשורית-הארמית על המכלול התמונתי בלבנט נידונה רבות במחקר )קל ואילינגר 1998; אורנן 1993; 

4  לדיון ביקורתי במונחים כמו "הידמות האליטה" ו"אקולטורציה" בזיקה לאימפריה האשורית ראו מאמריהם של ברליונג )2012( ובג )2013(. 
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2001; 2005(, ודוגמה מובהקת לכך היא החותם ששימש את נתניהו לאישור הסכם מכירת אדמתו המתועד 
על לוח החרס שנזכר לעיל )איור 2 מס' 1(. החותם מעוטר בקומפוזיציה, בה נראה סהר הנישא על גבי 
מעמד ולצדו כוכב קטן, הידוע במחקר כסמלו של אל הירח של חרן )קל 1998(. החל מימי אדד-ניררי 
השלישי טיפחו המלכים האשוריים את המקדש בחרן, ופולחן אל הירח שולב בתעמולה המלכותית ביתר-
שאת בימי סרגון השני ויורשיו )הוולווי 1995; גרוס 2014: 139–145(. בהתחשב בנתונים אלה, כמו-גם 
האימפריה,  במנהל  דוברי-ארמית  של  ובשירותם  האימפריאלית  בִלבה  האשורי-הארמי  ההיתוך  בכור 
הפעילות  להאצת  כביטוי  פורשה  הלבנט  ברחבי  חרן  של  הירח  אל  של  האיקונוגרפיה  של  הופעתה 
כולל החותם  זאת, תולדות החותמות הללו,  יחד עם   .)316–296  :1998 ואילינגר  )קל  האשורית במרחב 
מגזר, לוט בערפל. אם החותם שהיה בבעלות נתניהו בעת חתימת ההסכם היה פריט מיובא, אפשר שהוא 
הגיע עם אחד הפקידים, אולי ממוצא ארמי, ששירתו במרכז האימפריאלי בגזר; לחלופין, אפשר שהחותם 
24(. מנגד,  י"ז  ב'  )מלכים  ויושבו בפחוות שומרון  הגיע עם קבוצת מתיישבים שהוגלו מצפון הלבנט 
אין לפסול את האפשרות שהחותם נעשה בבית יוצר מקומי, בדומה לפריטים אחרים שנמצאו ברחבי 
הארץ )לדוגמה, אורנן תשנ"ח: 308-307 מס' 38(. על כך יש להוסיף את התהיות אודות זהותו החברתית 
של נתניהו: האם שמו היהוויסטי מעיד על שייכותו לחברה המקומית או שמא הוא היה בנה של קבוצת 
מתיישבים שהוריו העניקו לו שם מקומי? במידה ואכן מדובר בבן הקהילה המקומית הרי שזוהי דוגמה 

לאימוץ האיקונוגרפיה האימפריאלית בידי מקומיים.

איור 2: חותמות מתל גזר

לקבוצה  אשורית.  להשפעה  התנגדות פסיבית  שמשקפים  בסגנונות  מעוטרים  אחרים  חותמות  מנגד, 
זו שייכים שני חותמות שנמצאו בחפירות מקליסטר. האחד )איור 2 מס' 2( נמצא בקבר שנחשף בידי 
מקליסטר )מס' 82( שיש לתארכו, ככל הנראה, לתקופת הברזל 2ב )מקליסטר III :1912 לוח 59 מס' 6, 
לוח 94 מס' 18–20; קל 2013: 174–175 מס' 17; ברנדל 2015(. המקום שבו נמצא  האחר )איור 2 מס' 3( 
אינו ידוע )קל 2013: 434–435 מס' 624(. שלושת החותמות מגזר מייצגים שלוש משפחות סגנון,  ככל 
הוא  אלה  לחותמות  המשותף  המאוחרת.  הברזל  לתקופת  שונים, שתוארכו  יוצר  בתי  הנראה משלושה 
קומפוזיציות שלמות שמקורם במכלול התמונתי  ואף  מוטיבים  איקונוגרפיה מקומית עם  השילוב של 
בושלוס   ;2003 ומונגר  )קל   3-2 התיכונה  הברונזה  בתקופת  הלבנט  בדרום  שיוצרו  החרפושיות  של 
2016(. בושלוס )2016: 55-53( הסבירה את הופעתו של הסגנון כתגובה לקולוניזציה, כביטוי להמשכיות 

המקומית ולזיקה, ישירה או מדומיינת, לזיכרון משותף של עבר מפואר. 

זוהי דוגמה אחת למורכבות של החברה הקולוניאלית. בני החברה המקומית היו בקשרי-זיקה עם פקידים 
אשוריים, עם קבוצות שהגיעו בחסות האשורים, או בכפייה, מהִלבה האימפריאלית ומאזורים מרוחקים, 
וממעמדות חברתיים מגוונים. התנועה התמידית בין החלקים השונים של הרשת האשורית בדרום הלבנט 
- בין אם מדובר במרכזים האימפריאליים, בתחנות המסחר, או במרכזים המקומיים - הביאה לפתחם 
חיילים, פקידים, גולים, סוחרים, מהגרים ואנשים רבים נוספים, כל אחד ואחת עם רקע, אישיות, עבר, 
מעמד, ומטרות שונים. מגוון המפגשים האפשריים שולל בתכלית הגדרה כללית אחת. יש לקוות שמחקר 

עתידי באתרי העמק יעלה תובנות חדשות לגבי אותם מפגשים מרתקים בימי הקולוניאליזם האשורי. 
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תקציר

בתקופה  לוד,  העיר  סביב  והאתרים  הכפריים  היישובים  של  מקיפה  תמונה  מציג  זלינגר  של  מאמרו 
ההלניסטית המאוחרת ובתקופה הרומית הקדומה, עד לסוף מרד בר כוכבא. הדיונים מתבססים רובם ככולם 
על ממצאים ארכיאולוגים, מכל אחת מהתקופות הנ”ל. השטח המוצג מחולק לשתי יחידות נוף טופוגרפיות, 
נרחבים. מישורים   - ובמערבו  נמוכות  גבעות   - השטח  במזרח  קמ”ר.  מאות  כארבע  על   המשתרעות 
המחקר סוקר את כל האתרים והיישובים שבהם הייתה נוכחות בתקופות ההלניסטית המאוחרת והרומית 
הקדומה, הן אלה שנמצאו בסקר והן אלה שנערכו בהם חפירות הצלה, עד למרחק של כעשרה ק”מ מלוד.

גזר  כיבוש  אולם  נוכריות,  חוות  ידי  על  בדלילות  מיושב  המרחב  היה  הקדומה  ההלניסטית  בתקופה 
אפשרו  שוהם(  עוקף  )אתר  חדיד  לתל  סמוך  המצד  בניית  כמו  בה,  החשמונאי  השלטון  מרכז  והקמת 
החוות  גבי  על  בחלקם  הוקמו  החשמונאיים  הכפרים  באזור.  החשמונאיים  היישובים  התבססות  את 
והמאה  הורדוס  של  שלטונו  שנות  חדשים.  באתרים  נבנו  וחלקם  המכבים  במרד  שנהרסו  הלניסטיות 
כעדות  ושגשוגם,  גודלם  לשיא  היישובים  הגיעו  בה  התקופה  היו  החורבן(  מרד  )עד  לסה”נ  הראשונה 
יותר מ-70 מקוואות טהרה שנמצאו ב 12 ישובים שנחפרו באזור.  על אף הממצא הארכיאולוגי המועט 
בתחום העיר לוד, בניגוד לשפע המקורות הכתובים היהודיים, ניתן להסיק מהעורף החקלאי המפותח 
כי היא שימשה כעיר המחוז. על פי הממצא הארכיאולוגי, כל הכפרים, למעט היישוב בנשר רמלה )בו 
 טרם הסתיימה החפירה( המשיכו להתקיים בין מרד החורבן )70 לסה”נ( ומרד בר כוכבא )132 לסה”נ(.
תושבי שפלת לוד נטלו חלק פעיל במרד בר כוכבא. עדות לכך נמצאה במערכות המסתור, במטבעות 
 המרד ובמטבעות מימי הדריאנוס, שנמצאו ברוב האתרים. כתוצאה מהמרד ננטשו וחרבו כל הכפרים. 
 ניתוח של המקורות ההיסטוריים מחד והמידע הארכיאולוגי מאידך מאפשרת לשחזר את שלבי תהליך 
התבססות השלטון החשמונאי בשפלת לוד, צמיחת היישובים במאה הראשונה לסה”נ, הפגיעה הקלה בהם 
במרד החורבן, קיומם בין שתי המרידות ברומאים, החלק שנטלו במרד בר כוכבא ונטישתם בעקבות 

המרד. 

ملخص
زلينجر, في مقاله, يعرض صورة شاملة عن القرى والمواقع المجاورة لمدينة اللد خالل أواخر العصر الهلينستي وأوائل 
العصر الروماني القديم حتى نهاية زمن ثورة بار خوخبا, من أجل فهم السيرورة التي مرت بها المنطقة بشكل أوضح 

في ذاك الحين.

المناقشات تستند إلى حد كبير على االكتشافات األثرية المسندة إلى كل من الفترات المذكورة. المنطقة تنقسم إلى 
وحدتين طوبوغرافيتين تغطيان حوالي أربعمائة كيلومتر مربع ، تالل منخفضة في الشرق وسهول واسعة في الغرب.

العصر  الهيلينستي وأوائل  العصر  أدلّة على نشاط في أواخر  التي وجدت فيها  المواقع والقرى  الدراسة تمسح كل 
عشرة  حتى  يصل  بعد  وعلى  المنطقة  في  التنقيب  وعمليات  األثري  المسح  في  ُوجد  ما  على  باإلعتماد  الروماني، 

كيلومترات من اللد.

في اوائل الفترة الهلنستية ، كانت المنطقة مأهولة في الغالب من قبل سكان من غير اليهود. يبدو أن فتح جيزر 
وإنشاء مركز إداري هناك خالل فترة الحشمونائيم، جنبا إلى جنب مع بناء حصن بالقرب من تل حديد أّدى لليهود 

االستيطان في القرى المجاورة.

قرى الحشمونائيم تطورت مباشرة من آثار مستوطنات كانت قائمة بالفترات السابقة دون وجود طبقات دمار واضحة 
لإلشارة لإلستيالء الهيلينستي العنيف. هذه المستوطنات وصلت إلى أوجها خالل فترة هيروديان وخالل القرن األول 
الميالدي حتى الثورة الكبرى. والدليل هو العثور على اكثر من 70 مغاطس طهور يهودية وجدت في 12 موقعا في 
المنطقة. ولذا، وبالرغم من ُشح الدالئل األثرية في المنطقة، يمكن القول إستنادا على المنطقة الزراعية المتطورة 
للمدينة بأنها كانت مدينة المحافَظة. رغم الدالئل األثرية، كل القرى المجاورة حافظت على كيانها بين فترتي الثورة 
الكبرى )سنة 70 للميالد( وثورة بار كوخبا )سنة 132 للميالد(, عدا قرية نيشر-الرملة التي ما زالت تحت عمليات 

التنقيب.

قام سكان المنطقة بدور نِشط في ثورة بار-كوخبا ، والدليل على ذلك أنظمة المخبأ التحت-األرضية التي عثر عليها، 
وعمالت فترة الثورة ، وعمالت فترة هدريانوس التي تم العثور عليها في معظم المواقع. نتيجة لفشل الثورة، تم 

تدمير المستوطنات وتركها..

معظم المواقع في سهل اللد في هذه الفترات كانت مأهولة بالسكان اليهود. إن تركيب المصادر التاريخية والدالئل  
األثرية يسمح بإعادة بناء نشاط الحشمونائيم في المنطقة ، ونمو المستوطنات خالل القرن األول الميالدي ، واألضرار 

الخفيفة نسبياً التي عانوا منها في الثورة الكبرى والدمار الذي سببته ثورة بار كوخبا.
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Preface:
Zelinger’s paper presents a comprehensive depiction of the rural settlement and sites around the city 
of Lod during the Late Hellenistic and Early Roman Period, until the end of the Bar-Kokhba revolt.  
The discussion, largely based on the archaeological finds that can be attributed to each of the 
periods, divided the region into two topographical units stretching over 400 km2: low hills in the 
east and wide plains in the west. 

The study details all the sites that indicated activity during the Late Hellenistic and Early Roman 
Periods, found in surveys and salvage excavations in a 10km radius from Lod.

During the early Hellenistic period the region was populated mostly by non-Jewish rural 
communities, but the It appears that the conquest of Gezer and the establishment of an 
administrative center there during the Hasmonean Period, alongside the construction of a fort 
near the site of Hadid that allowed Jewish settlement in the area. Some of the Jewish villages 
were founded on the ruins of the pagan towns destroyed during the Hasmonean revolt, while 
others were new. These settlements reached their zenith during the Herodian period and 
through the 1st century CE, until the Great Revolt, as marked by over 70 ritual baths found 
in 12 excavated sites in the area. Therefore, and despite the relative limited archaeological 
assemblages in the city of Lod, and in contrast to the abundance of Jewish historical sources, 
it can be assumed that the villages served as the agricultural hinterland of Lod at the time. 
Archaeological data suggests that all but the village at Nesher-Ramla )which is under an ongoing 
excavation(, were inhabited between the Great Revolt )70 CE( and the Bar-Kokhba Revolt )132 CE(.  
The people of the region took an active role in the Bar-Kokhba Revolt, as testified by the 
underground hideout systems, rebellion coins and Hadrian’s coins found in most sites. As a 
result of the failure of the revolt, the settlements were destroyed and abandoned.  The synthesis 
of the historical sources and the archaeological information derived from a dozen excavated 
sites, allows the reconstruction of Hasmonean activity in the region, the growth of settlements 
during the 1st century CE, the relatively light damage they suffered in the Great Revolt and the 
destruction caused by the Bar Kokhba revolt. 

        

הקדמה1
בשנים האחרונות הולכים ורבים המחקרים העוסקים ביישובים הכפריים וסביבתם הקרובה. לרוב, מדובר 
במחקרים אזוריים הבוחנים היבטים יישוביים, לצד בדיקת מרכיבים שונים מתחום החקלאות - מתקני 
ייצור, חלוקה ומשטר הקרקעות - וכן היבטים אקולוגיים ונופיים שעליהם השפיעה הנוכחות האנושית. 
והביזאנטית,  הרומית  מהתקופות  ליישובים  הקשור  בכל  בעיקר  אלה,  בסוגיות  הדנים  חיבורים  מספר 
ובעיקר  לוד  העיר  אולם  הקדום.  המזרח  וברחבי  ישראל  ארץ  של  שונים  גיאוגרפיים  באזורים  נערכו 

הכפרים סביבה טרם זכו להצגה שיטתית של הממצא בהם.     

מאמר זה מציג תמונה כוללת של תפרוסת היישובים הכפריים סביב העיר לוד בתקופות ההלניסטית 
שרידים  על  ככולם  רובם  מתבססים  הדיונים  כוכבא.  בר  מרד  לסוף  עד  הקדומה  והרומית  המאוחרת 
המידע  מעיבוד  ההבחנות  מהתקופות.  אחת  בכל  נוכחות  על  המעידים  ונסקרו,  שנחפרו  ארכיאולוגים, 
לבחון  מאפשרות  התקופה,  בני  ספרותיים  למקורות  בוחנת  התייחסות  תוך  השונים,  באתרים  החומרי 
תהליכים היסטוריים שעליהם יש לנו עדות רק במקורות הכתובים. המידע החדש הרב המובא בדיון זה 
מאפשר להציע שיחזור להשתלשלות האירועים  בחבל ארץ מרכזי וחשוב זה בארץ יהודה מתוך נקודת 

מבט ארכיאולוגית.

תחום אזור המחקר

נוף טופוגרפיות שונות באופיין:  יחידות  המחקר עוסק בעורף החקלאי של העיר לוד, המורכב משתי 
במזרחו - רצף גבעות נמוכות, ובמערבו - מישורים נרחבים המגיעים עד לחופי הים התיכון )איור 1(. 
מעצם טבען, ברור כי אין התאמה בין יחידות הנוף לתחום המנהלתי של העיר, ולכן יש לפחות שתי 

אפשרויות להגדרת השטח שבו מתמקד המחקר.

הגדרה גיאוגרפית-פיזית - החלוקה הגיאוגרפית המקובלת במחקר מעבירה את קו הגבול הגיאוגרפי    .1
 - להם  ומצפון  השפלה   - להן  מדרום  נטוף.  בנחל  או  איילון  בעמק  השונות  הנוף  תצורות  בין 
ולכן  אחיד,  טופוגרפי  אופי  אין  זו  נוף  ליחידת   .)83  :1989 )ניר  ההר”  “הדום  המכונה  הנוף  יחידת 
קלונר  למשל  כמו  ההר”,  “הדום  הגיאוגרפי  במונח  השתמשו  אכן  הארכיאולוגים  מהמחקרים  חלק 
וטפר )1987: 23(, ולעומת זאת בפרסומים אחרים, כמו לדוגמה בסקר בנימין, היא נקראת “השפלה 

הצפונית” )פינקלשטיין ומגן 1993: 99(. חלקו המערבי של תא השטח הוא מישור החוף.

הגדרה גיאוגרפית-יישובית - מרחב ההשפעה של כל עיר מושפע מגורמים רבים, המשתנים במהלך     .2
ממחקרים  בשונה  שונים.  מאורעות  בגלל  התכווץ  או  התרחב  לוד  העיר  תחום  ולכן  ההיסטוריה, 
1991; רוזנפלד תשנ”ז(, בהם יש  היסטוריים-גיאוגרפיים קודמים, העוסקים בלוד ובתחומה )שוורץ 
התייחסות לסיפוח או לגריעה של שטחי השפעה בתקופות השונות, בעבודה זו הגדרת שטח המחקר 
נגזרת באופן בלעדי ממרחק היישובים הכפריים מהמרכז העירוני הראשי. קביעת תחום המחקר היא 
שרירותית; העיר לוד הייתה המרכז העירוני הגדול, היא ממוקמת במרכז תחום המחקר וכל היישובים 

מאמר זה הוא פרסום ראשון לעבודת הדוקטורט של המחבר שכותרתה: “היישוב הכפרי בשפלת לוד בתקופת הבית השני”, אשר בוצעה בהנחיית פרופ’   1
עמוס קלונר והוגשה בשנת תש”ע לאוניברסיטת בר-אילן
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הכפריים הרלוונטיים, במרחק של עד עשרה ק”מ ממנה, יוצגו להלן. לכן ברור כי תופעות המוצגות 
דומים  מאפיינים  בעלי  ביישובים  גם  וממשיכות  המדובר  לתחום  מעבר  אל  חורגות  זה  במחקר 

הגובלים בו. 

איור 1: מפה טופוגראפית, כבישים ראשיים ושטחים בנויים )באדיבות רשות העתיקות(

המתייחסת  הגיאוגרפית-יישובית,  בהגדרה  עדיפות לשימוש  יש  כי  עולה  השונות  מניתוח האפשרויות 
לעורף החקלאי של העיר לוד כיחידה אורגנית, ללא קשר ליחידות הנוף הפיזיות השונות )שפלה/ גבעות 

נמוכות(.

ההתייחסות ליישובים הכפריים תהיה כיחידה כלכלית המשתרעת על שטח גדול סביב העיר, כשהפרמטר 

המרכזי והחשוב לקביעת גבולות שטח המחקר היא המרחק הפיזי מעיר הראשה, ולא המיקום הגיאוגרפי 
ע”פ יחידות הנוף.

המבנה הגיאוגרפי-טופוגרפי

הים משתנה בהתאם  פני  גובהו מעל  קמ”ר.  כ-400  והוא  סקר  על ארבע מפות  המחקר משתרע  שטח 
למבנה הטופוגרפי. בחלק הגבוה שלו )הגבעות הנמוכות של הרי בית אל( גובהו - 200-100 מטר מעל 

פני הים וחלקו הנמוך )שפלת לוד( בגובה 100-80 מטר מעל פני הים.

סוג הקרקע הוא נגזרת של תצורת המסלע בשטח המדובר. באזור הגבעות הנמוכות, מדרום לנחל נטוף, 
הסלע הוא קרטון מתקופת הסנון והוא שונה מאזור ההר, שממזרח ומצפון לו, בו סלע הגיר הוא מתקופת 
הטורון. על שכבת הקרטון נוצר קרום נארי קשה בעובי של עד שלושה מטרים, היוצר תנאים נוחים 
לחציבת בורות לאגירת מי גשם ונגר עילי, ולכן מקל על הקמת יישובים. עם ירידת בסיס הסחיפה של 
הפכו  הנחלים  ונפתולי  ההר  בשולי  קונגלומרטים  הושקעו  לאחור  והתחתרותם  מההר  היורדים  הנחלים 

לנפתולים חתורים. כאלה הם הנחלים הגדולים נטוף, שילה ומודיעין. 

לנוף של יחידה זו אופייניות גבעות מעוגלות ומבודדות, מדרונות מתונים ועמקי נחלים מרובים ורחבים 
הודות  למערב.  ממזרח  כללי  בכיוון  הזורמים  עריף  ובית  איילון  נחל  כמו  ראשי,  לאפיק  המתלכדים 
להצטברות כמויות גדולות של אדמות מסוג טרה-רוסה ורנדזינה באזורים הנמוכים נוצלו העמקים שבין 

הגבעות לעיבוד חקלאי, במשך כל התקופות.  

שפלת לוד, הממוקמת במישור החוף, היא ברובה מישור המכיל אדמת סחף, שהגיעה עם הנחלים היורדים 
מההר והורבדה בשטח הנמוך על גבי תצורות חוליות. השטח מנוקז היטב על ידי נחל איילון, אם כי 

בחלקו התחתון )המערבי( של הנחל יש לעתים שיטפונות )קרמון 1980: 254-250; ניר 1989: 203(. 

מערך הדרכים הרומיות 

והמרחקים  באזור,  המרכזית  העיר  היא  כי  מעלה  הרומית,  מהתקופה  לוד,  סביב  הכבישים  במפת  עיון 
הקצרים לערים סביבה )אנטיפטריס, אמאוס, יבנה ויפו( מצביעים, על כך שהאזור מפותח מאוד )איור 2(. 
ספראי )1983 : 68( השתמש בשתי שיטות שונות על מנת לבדוק את רמת הנגישות באזור לוד. בראשונה 
הוא חילק את מספר הכבישים הפוטנציאלי )כך שכל יישוב יהיה קשור לכל שכניו( במספר הכבישים 
בפועל והתוצאה הייתה כשישים ושישה אחוז. בשיטה השנייה הוא מדד את מספר הדרכים וחילק אותו 
בשטח האזור. התוצאה הראתה שרמת הנגישות היא כארבעים אחוז. שתי שיטות החישוב הצביעו על 

נגישות גבוהה יחסית בכל השטח. 
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איור 2: מפת הכבישים סביב לוד מהתקופה הרומית 

שתי דרכים מרכזיות חוצות את שפלת לוד: 

- דרך אורך )מצפון לדרום( המכונה גם ‘דרך הים’, והיא עוברת בשוליים המזרחיים של מישור החוף, 
זו היא  אמנם חלק מכביש שהוא חלק  מציר ארוך  ויבנה. דרך  בין הערים קיסריה-אנטיפטריס-לוד 
יותר )ממצרים לסוריה(, אך תיאורטית היה ניתן לסלול כביש ישיר מאנטיפטריס ליבנה ולעקוף את 
לוד. הסטת הכביש הרומי מצביעה בעליל על חשיבותה של לוד ועל הצורך לחבר אותה לשאר המרכזים 

העירוניים סביבה.   

- דרך רוחב ראשית )ממזרח למערב(, שהייתה הדרך הראשית מיפו - הנמל היהודי הראשי בעת העתיקה 
- לירושלים - המרכז הדתי החשוב. התוואי הרומי עבר בלוד, שנחשבה כשער הכניסה המערבי לארץ 
יהודה וכבסיס לשתי הדרכים המובילות לירושלים: דרך מעלה בית חורון ודרך אמאוס )רול 1983: 161-136(. 

קטע הכביש הרומי, בין יפו ולוד, לא שרד בגלל כמה סיבות: 

א. הקרקע במישור החוף ובשפלה היא אדמת סחף לא יציבה )אלוביום( ולכן לא שרדו ממנה ממצאים 
קדומים.

ולכן  הנדירים בשפלה,  איכותיים  בנייה  חומרי  הם  הכביש,  נבנה  המיל, מהם  ואבני  הריצוף  לוחות  ב. 
השתמשו בהם בשימוש משני לבניית מבנים, בתקופות המאוחרות לתקופה הרומית. 

הנתיבים העתיקים  נוטות לעקוב אחר  העות’מנית,  יותר מכך בתקופה  ועוד  מימי-הביניים,  דרכים  ג. 
ולכן מצד אחד הן גרמו להרס השרידים הקדומים להן, אך מצד שני ניתן לשחזר באמצעותן את 
תוואי הדרכים הרומיות, שנעלמו במהלך הדורות. כזה הוא המקרה לגבי התוואי המשוער של הכניסה 

מכביש יפו-ירושלים אל צפון מערב לוד. 

את הכניסה לעיר לוד ניתן לשחזר על סמך תיאורה במפת מידבא, שבה סמוך לקבוצת מבנים נכתב:   
“לוד וכן לידאה היא גם דיוספוליס” )אבי יונה תשי”ג: 149(. העיר לוד מתוארת כעיר פרזות, שיש 
לה רחוב ראשי עם סטווים וממנו מתפצל רחוב מקורה נוסף המתעגל אל פתח כנסייה גדולה, שהיא 
כנראה כנסיית גיאורגיוס הקדוש. על פי התיאור בפסיפס נראה כי בתקופה הביזנטית, ואולי כבר 
בתקופה הרומית, היה הרחוב הראשי )הקארדו מקסימוס( רחוב עמודים  מצפון מערב לדרום מזרח, 
המהווה את המשכו של הכביש הרומי בעוברו בלוד )פישר ואח’ 1996: 70(. הרחובות סוקולוב והחלוץ 
היום משמרים, ככל הנראה, את תוואי רחוב העמודים הקדום המופיע במפת מידבא, ובניצב להם 

עובר רח’ הרצל, שנבנה, על פי אותה הצעה, בתוואי רחוב ה”דקומנוס”. 

המשתמשים,  כלל  נעו  שבהם  המרכזי,  השלטון  ידי  על  ותוחזקו  שנבנו  הראשיות,  לדרכים  נוסף   
נוצרה רשת נרחבת של דרכים כפריות-אזוריות, ששימשה את צורכי המערכת הכלכלית-חקלאית 
בין הכפרים. שרידי הדרכים, שחיברו בין הכפרים השכנים או בין הכפר והשטחים החקלאים שלו, 
נסקרו וחלקם אף נחפרו בשטח המחקר )גופנא ובית אריה תשנ”ז: אתרים 87, 111(. דר, שסקר וחקר 
מהתקופה  היא  הדרכים  מערכת  שרוב  הציע  בשומרון,  הכפריות  הדרכים  רשת  את  יסודית  בצורה 
הרומית הקדומה וחלקה אף נוסד בתקופת הברזל ב’ )דר, תשמ”ב: 239-196(. רול ואיילון סוברים 
כי גם רוב הדרכים הראשיות באזור היו כבר בשימוש בתקופת הברזל ובתקופה הרומית הקדומה 
)ימי הבית השני(. אולם לדעתם, הם נסללו וגובשו למערכת כוללת רק במאה השנייה לסה”נ על 
ידי השלטון הרומי )רול ואיילון 1983: 144(. ספראי, שניתח את מערך הדרכים הכפריות בתא שטח 
סמוך )שפלת השומרון(, מצא שבין מרבית הכפרים שיושבו בתקופה הביזנטית אין דרכים אזוריות, 
בשונה מהכפרים שהיו מיושבים כבר בתקופה הרומית. נתונים אלה מעידים לדעתו )בדומה למסקנתו 
של דר( כי רוב הדרכים הכפריות ניבנו במהלך התקופה הרומית ורק מיעוטן - בתקופה הביזנטית 

)ספראי תשנ”ה: 191(. 
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המסגרת הכרונולוגית של המחקר

המחקר עוסק בפרק הזמן הכולל את התקופה ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה, בין מרד החשמונאים 
למרד בר כוכבא, דהיינו - משנות השישים של  המאה השנייה לפסה”נ ועד 135 לסה”נ. ברוב התקופה 
הזאת, החל מעליית החשמונאים לשלטון ועד לסיום מרד בר כוכבא, היו ברחבי  ארץ ישראל צורות 
משנה.  תקופות  לכמה  עסקתי  שבהם  השנה  מאות  שלוש  את  לחלק  ניסיתי  יהודי.  שלטון  של  שונות 
החלוקה התבססה בעיקר על פרמטרים היסטוריים, אך גם )וכאן החידוש( על ממצאים ארכיאולוגיים. 
החלוקה המקובלת בעבודתי היא כדלהלן: ימי מדינת החשמונאים בין השנים 160-63 לפסה”נ, מוזכרת 
בעבודתי גם כ”התקופה ההלניסטית המאוחרת”. את התקופה הרומית הקדומה, המתחילה בשנת 63 לפסה”נ 
ומסתיימת עם תום מלחמת בר כוכבא, חילקתי על סמך הממצא הקטן המובהק )חרסים ומטבעות( לכמה  
תקופות משנה: ימי שושלת הורדוס עד שנת 66 לסה”נ, שנות המרד הגדול )66–77 לסה”נ(, פרק הזמן 
בין שנת 70 לסה”נ ועד פרוץ מרד בר כוכבא נקרא בעבודתי “בין המרידות”, וימי מלחמת בר כוכבא 

)136-132 לסה”נ(.    

התמקדות בשלוש מאות השנים הללו נועדה לבדוק אם היו שינויים יישוביים ודמוגרפיים במהלך השנים. 
את  ולבדוק  השונים  השלטון  בשינויי  להבחין  מאפשרים  הרבים,  והממצאים  החפורים,  האתרים  ניתוח 

התהליכים היישוביים, שעברו על לוד והכפרים סביבה.

מקורות הנתונים

מקורות ספרותיים א.  
העיר לוד והיישובים הכפריים סביבה מוזכרים רבות בספרות ההלכה היהודית מהתקופה הרומית,   
הגיאוגרפיים- וההיבטים  אלה  אזכורים  התקופה.  בני  השונים  והמדרשים  התוספתא  המשנה,  כמו: 
מספרו  ובקטעים   )1991( שוורץ  י’  של  בחיבוריו  ארוכות  ונידונו  נחקרו  מהם  הנובעים  היסטוריים 
של ב”צ רוזנפלד )תשנ”ז(. אופיים של שני הספרים שונה. שוורץ עסק בקורות העיר לוד בתקופות 
בהבנת  בעיקר  התמקד  רוזנפלד  ואילו  מהן,  אחת  רק  היא  הרומית  כשהתקופה  רבות,  היסטוריות 

עולמם של חכמים שישבו בלוד ובסביבותיה. 

בניגוד לעבודה הנוכחית, המבוססת על הממצא הארכיאולוגי, הדיון בעורף החקלאי מצומצם ומתמקד   
בעיקר בניסיונות זיהוי הכפרים המוזכרים במקורות הכתובים. בעיה מרכזית נוספת, אתה התמודדו 
הכותבים, היא המידע הארכיאולוגי המצומצם מאזור לוד בעת כתיבת החיבורים. ולכן הם התבססו 

רבות על מקורות כתובים וסקרים מהמאה ה-19. 

מידע ארכיאולוגי ב.  
במהלך שני העשורים האחרונים נערכו חפירות וסקרים רבים בשטח, בעקבות תהליך פיתוח שבו   
ישראל’.  ‘חוצה  כביש  ונסלל  קיימים  יישובים  הורחבו  ומודיעין,  שוהם  כמו  חדשות,  ערים  הוקמו 
בעקבות ההאצה בפיתוח נאסף מידע חדש ורב שבעזרתו ניתן להציע תמונה מלאה ומפורטת על 

תפרוסת היישוב הכפרי, בכל אחת מהתקופות ההיסטוריות.
סביב  הרומית  מהתקופה  האתרים  רשימת  להכנת  השתמשנו  שבהם  הארכיאולוגי,  המידע  מקורות   

העיר לוד, נובעים משני מקורות עיקריים השכיחים במחקר השדה הארכיאולוגי: סקרים וחפירות.

החוקר  הי”ט.  המאה  החל מאמצע  חוקרים שונים  ידי  על  ותואר  נסקר  לוד  אזור  סקרים ארכיאולוגים: 
 )1883 הצרפתי ו’ גרן )גרסה עברית- גרן תשמ”ב/ז( ולאחר מכן סוקרי הסקר הבריטי )קונדר וקיצ’נר 
סקרו את אתרי האזור וניסו לזהות בהם אתרים הנזכרים בתנ”ך. בתקופת המנדט הבריטי נערך לראשונה 
פרסום רשמי של כל האתרים הארכיאולוגים המוכרים בתחומי ארץ ישראל ובהם גם רבים מהאתרים 

בשטח המדובר.

ישראל, שמטרתה לערוך סקר  הוקמה האגודה לסקר ארכיאולוגי של   1964 ישראל: בשנת  מפות סקר 
שיטתי ומקיף בכל שטח המדינה. בסקרים אלה תועדו ממצאים מעשה ידי אדם בשטח התחום באופן 

מלאכותי ב”מפת סקר” - גיליון של 10x10 ק”מ - היוצאת לאור בקנה מידה של 1:20000. 
העורף החקלאי של העיר לוד, על פי הגדרת המחקר, משתרע על ארבע מפות של סקר ישראל. 

שתי המפות המזרחיות הן: מפת לוד )80( שנסקרה ופורסמה על ידי ר’ גופנא וי’ בית אריה )גופנא ובית 
אריה, תשנ”ז(, ומפת גזר )82(, שנסקרה ופורסמה על ידי א’ שביט )2013(. שתי המפות המערביות הן 
מפת ראשל”צ )73(, שעדיין לא נסקרה, ומפת רחובות )76(, שנסקרה באופן חלקי וראשוני על ידי י’ פז. 

פיתוח  סקרי  נרחבים,  שטחים  על  המשתרעים  שיטתיים,  ארכיאולוגים  מסקרים  בשונה  פיתוח:  סקרי 
מאוד.  גבוהה  תיעוד  רמת  ומאפשר  מואץ  לפיתוח  המיועד  ומצומצם,  מוגדר  בשטח  נערכים  ממוקדים 

עבודות אלו תרמו מידע רב והבהירו סוגיות שונות, שכלל לא עלו בסקרים קודמים. 
לדוגמה: סקר הפיתוח של העיר מודיעין, שערכו גיבסון ולס, אפשר לקבוע לא רק את גבולות היישובים 
הנסקרים אלא גם את התחום החקלאי של כל אחד מהם )גיבסון ולס תשנ”ח(. הסקר בתוואי כביש חוצה 
ישראל, שרוחבו כ-200 מ’, חשף עשרות אתרים שלא היו מוכרים מסקרים קודמים )שביט 1994(. ביום 
עיון, שנערך באפריל 2002, הציג א’ ינאי את נתוני הסקר המקדים בהשוואה לחפירות שבוצעו בפועל 
בתחום מרחב מרכז של רשות העתיקות. מהנתונים עולה כי בסקר הראשוני זוהו לאורך התוואי שישים 
אתרי עתיקות, אולם במהלך עבודות הפיתוח האינטנסיבי נחשפו וזוהו ארבעים אתרים נוספים. נתון 
נוסף העלה כי בעשרים אתרים מתוך השישים המקוריים שנסקרו ונחפרו לא היו ממצאים משמעותיים. 

בסיכום טען ינאי כי הסקר הראשוני נכשל לחלוטין בזיהוי מערכות תת-קרקעיות ואתרים שקדומים 
לתקופות הברזל. אך לעומת זאת, בתקופות הקלאסיות, אמינות הסקר הייתה גבוהה. רוח המסקנות הללו 
חזרה על עצמה גם בסקירתו של י’ דגן על הסקרים והחפירות הנרחבות, שריכז בפיתוח רמת בית שמש.    

סקרים ומחקרים נושאיים: החל מתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת נערכו בהר ובשפלה  סקרים 
נרחבים, שהובילו למחקרים רבים, שעסקו באלמנטים ארכיאולוגים ספציפיים. ספרם של קלונר וטפר 
מהווים  המקוואות  על  )תש”ן(  רייך  של  המקיף  ומחקרו  יהודה  בשפלת  המסתור  מערכות  על   )1987(
דוגמה לפתיחת אופק חדש, המהווה  עד היום בסיס לכל מחקר משווה העוסק ביישובים היהודים במאות 
הראשונה  והשנייה לסה”נ. סקרים ייעודיים, כמו למשל על מערך הדרכים הרומיות ממערב לירושלים 
)פישר ואח’ 1996(, תרמו רבות להבנת חשיבות העיר לוד ביחס לרשת הדרכים הארצית, ולהבנת תפרוסת  

הכפרים הסמוכים לה ביחס לכבישים אלה. 

דוגמה נוספת למחקר אזורי היא עבודתו הנרחבת של דר על תפרוסת היישוב בשומרון, הדנה באזור 
נרחב שבו שפלת לוד ושיפולי ההר המערביים היו רק בשולי המחקר )דר תשמ”ב(. לעומת זאת,  פיקסלר 
התמקד בכימות השטח החקלאי הנגיש בצפון שפלת לוד )פיקסלר 1991(. במאמר שפרסמו קלונר וזיסו 
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הם עדכנו את המידע הרב, שנוסף בשנים האחרונות, על מערכות המסתור מימי מרד בר כוכבא, וכך 
אפשרו לתחום את גבולות המרד על סמך המידע המעודכן ביותר )קלונר וזיסו 2003 ב(.

מחקרים היסטוריים, כמו ספרו של שוורץ העוסק, בין היתר, בשאלת ההרכב האתני של האוכלוסייה 
בשפלת לוד לאחר מרד בר כוכבא, על פי המקורות הספרותיים, מאפשרים אף הם לעמת את המקורות 
במאפיינים  ישירות  עסקו  אלה  ממחקרים  מעט  רק  תשמ”ו(.  )שוורץ  החדש  הארכיאולוגי  הממצא  עם 

העומדים בבסיס עבודה זו, אך חלקם הגדול משיק לה ולכן נעשה בהם שימוש רב. 

נרחבות  הצלה  לחפירות  הביאה  לוד  בשפלת  האחרון  בעשור  הפיתוח  תנופת  ארכיאולוגיות:  חפירות 
בעשרות אתרים ובהם כמה כפרים חקלאיים. הקמת העיר מודיעין, סלילת כביש חוצה-ישראל, הרחבת 
היישוב שוהם והקמת אזורי תעשייה חדשים גרמו לכך שהמידע הארכיאולוגי בחבל ארץ זה גדל בצורה 
ותקציב,  זמן  מוגבלות  הן  ומטבען  כ”חפירות הצלה”  הוגדרו  הנחקר  החפירות בשטח  רוב  משמעותית. 
טרם  החפירות  המדעי.  המחקר  ידי שאלות  על  ולא  הפיתוח  צורכי  ידי  על  מוגדר  בהן  החפירה  ושטח 
שהחופרים  רב  מידע  ועל  ראשוניים  פרסומים  על  עבודתי  ברוב  הסתמכתי  כן  ועל  במלואן,  פורסמו 

העמידו, באדיבותם, לרשותי. 

תיאור אתרי היישוב שבהם שרידים מהתקופה ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה 

להלן רשימות האתרים שבהם הייתה נוכחות בתקופות ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה, הן אלה 
שנמצאו בסקר והן אלה שנערכו בהן חפירות הצלה, עד למרחק של כעשרה ק”מ מלוד. השטח הזה מציין 

את העורף החקלאי הקרוב לעיר לוד.

בתחום מפת סקר לוד )מפה 80 בסקר ישראל( הממוקם מצפון-מזרח לעיר לוד וברוב שטחה גבעות גיר 
נמוכות המשופעות בשרידים קדומים, נמצאים 34 אתרים )איור 3(.

איור 3: מיקום האתרים במפת לוד )באדיבות רשות העתיקות(
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להלן טבלת ריכוז הנתונים של אתרי מפת לוד:

נ.צ.פרסוםמהותשם האתרמס

גופנא ובית אריה תשנ”ז: 20.מבנה מהתקופה הרומית ח’ עמר1
מנדל תשנ”ח: 74-73. 

14670-15990

שעב חלף2
)כביש רומי(

שרידי הדרך הרומית
לוד-שכם

14860-15890רול ואיילון 1983: 138-136. 
14830-15870

ברקת3
)א-טירה(

14470-15840גופנא ובית אריה תשנ”ז: 24.שרידי יישוב, מתקנים חקלאיים 

שרידי מבנים, מתקנים חקלאיים, ח’  אל בירה4
קבר כוכים

גופנא ובית אריה תשנ”ז: 32-28.
ספראי ודר 1997.

 14665-15830
)קבר הכוכים(

גופנא ובית אריה תשנ”ז: 44.שרידי יישוב ח’ בורנאט )צפון(            5
עמית ואח’ תשס”ח:

.107-96

      14650-15760

שרידי יישוב, מבני מגורים,  ח’ בורנאט )מערב(6
מערת קבורה

14590-15750גופנא ובית אריה תשנ”ז: 40. 

גופנא ובית אריה תשנ”ז: 42.שרידי יישובח’ בורנאט )דרום(7
טורגה תשס”ב: 53-52.  

14610-15730

שוהם גבעה י’- יישוב8
)אל- ח’רבה(

נדלמן תשנ”ה: 57-56שרידי יישוב 
נדלמן תשנ”ו: 108-105.

שיאון 2006.

14550-15690

שוהם גבעה י’- קבר9
)אל- ח’רבה( 

14560-15703נדלמן תשנ”ו: 107.קבר כוכים 

14525-15682טורגה ובדחי תשס”ה: 39-31.קבר כוכים שוהם )גבעה ח’(10

14530-15660בירמן תש”ס: 72.קבר מהתקופה הרומית שוהם )גבעה ח’(11

14508-15657גורזלזני תש”ס: 59.קבר מהתקופה הרומיתשוהם )גבעה ח’( 12

14550-15560דהרי ועד תשנ”ח: 84-79. תל ובו שכבות הלניסטית ורומיתעוקף שוהם13

14525-15545און ואח’ )בהכנה(יישוב וקבר כוכים שוהם מ”ד14

14520-15555נגורסקי 2007: 49-43קבר כוכים שוהם מ”ד )קבר(15

14462-15536גודוביץ תשס”ב: 58-56. מקווה טהרהשוהם 16

ח’ בית כופה17
)אתר 77(

14650-15455יקותיאלי ואחרים 2001: 40-5.שרידי יישוב  

14810-15360גופנא ובית אריה תשנ”ז: 72.שרידי יישוב, בשוליו קבר כוכיםח’ א-רכב18

14550-15240גופנא ובית אריה תשנ”ז: 78-73.יישוב על התל ועיר תחתיתתל חדיד19

14470-15200רייך תשמ”ב )א(: 21-16. מערת קבורה תל חדיד )קבר(20

14575-15278ברנד 1998: 61-56. שתי מערות קבורה תל חדיד )קברים(21

14500-15250יקותיאלי ואחרים תשנ”ח א’: 86.מערת קבורהתל חדיד )קבר(22

14569-15271ינאי )2012(: 6-2.מערה קבורה  תל חדיד )קבר(23

14415-15160זלינגר תשס”ה, זלינגר ואשל תשע”ג.שרידי יישוב, מקוואות מחלף בן שמן24

ללא נ.צ. עורי 1923מערת קבורהמחלף בן שמן-קבר25
)כמאתיים מ’ 
ממזרח לישוב(

14410-15180פורת תש”ן: 164-161.מערת קבורה מחלף בן שמן-קבר26

שמואלי וינאי תשנ”ח.שלוש מערות קבורה מחלף בן שמן-קברים27
שמואלי ואח’ 2013.

14424-15137

14410-15140לדרמן ואחרים 1996: 11-4.ארבע מערות קבורה מחלף בן שמן-קברים28

14425-15161יקותיאלי ואחרים 1997: 2. מערת קבורהמחלף בן שמן- קבר29

14350-15150פליישטוקר 2003: 57-54.ארבע מערות קבורה מחלף בן שמן-קברים30

14415-15165זלינגר תשס”ה.שרידי קבר רומי מחלף בן שמן- קבר31

14535-15095נחמיאס וגל תש”ס: 64-63. מערכת מסתורכביש 32443

גופנא ובית אריה תשנ”ז: 97.שרידי יישוב,  מקוואותח’ חרמשית33
גרינהוט תשנ”ח: 172-121.
עירון לובין תשנ”ד:73-72.
עירון לובין תשנ”ז:74-68. 

14750-15070

אבי יונה 1941: 32-30.מערות קבורה, כתובת ביוונית ח’ אל-קוביבה34
גופנא ובית אריה תשנ”ז: 95.

14490-15050
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מפת גזר )מפה 82 בסקר ישראל(, מציגה את השטח ממזרח ומדרום לעיר לוד. שטחה מתאפיין )בדומה 
למפת לוד, שמצפון לה( בשני אזורים גיאוגרפים נבדלים: במזרחה - גבעות נמוכות ובמערבה - מישור 
שהעמיד  על  לו  נתונה  ותודתי   )2013( שביט  א’  ידי  על  נסקרו  המפה  בתחום  האתרים  ושטוח.  נרחב 
לרשותי את תוצאות הסקר. חפירות חדשות, שבוצעו לאחר תום הסקר, נוספו אף הם לרשימה זו. במפת 

האתרים )איור 4( מצוינים רק מספרי הכפרים ולא ריכוזי הקברים.   

  

נ.צ.פרסוםמהותשם האתרמס’

14745-14982שביט 2013, אתר 56. קירות ומתקנים חקלאייםח’ חרד 1

שריד יישוב, מקווהכפר דניאל2
קבר כוכים 

עזב תשס”ח.
ח”א תשל”ז: 81. 

14360-14928
14330-14880

שרידי תל רב שכבתי תל גמזו3
מערת קבורה עם כוכים

ארבל תשנ”ח: 123.
קיסר תשנ”ח: 123.

שביט 2013, אתר 121.

14510-14855
14520-14903
)קבר הכוכים(

אלישע תשנ”ח: 93.שרידי יישוב, כלי אבן ח’ מתח 4
שביט )2013(, אתר 145.

14720-14830

וינבלט תשנ”ט: 118.שרידי יישוב, מקווה טהרהח’ אל חמאם5
שביט 2013, אתר 193.

14952-14860

ואח’ תשס”ט: קבר כוכים ח’ אל חמאם6 זיסו   ;18 ריקלין תשנ”ו: 
.118 117-

14940-14860

14807-14980אבנר וזלינגר 2010קבר כוכים ח’ אל חמאם7

14960-14870זיסו ואח’ תשס”ט.קברי כוכים- סקרח’ אל חמאם8

שרידי מבנים, בתי בד, בורות מים, אל-חבס9
גת

14632-14837שביט 2013, אתר 132.

14745-14830קלרמון גנו 1896: 356-354קבר רומי מעוטרח’ זכריה 10

11165-Z 14635-14789שביט 2013, אתר 231.שרידי מבנים, בורות מים, מתקנים נ”ט

14714-14768ראם תשס”ח.2 קברי כוכים ח’ כלח12

אל ח’רבה13
)מחצבות

נשר רמלה(  

שרידי יישוב, מערכות מסתור, 
מקוואות, קברי כוכים 

קול יעקב תשס”א, 2006 ,2007.
זלינגר ודי סגני 2006

14310-14670

14580-14660זיסו תשס”א: 50.מערכת מסתור ח’ רגב14

חורבות כפר ערבי, מתקנים ברפיליא15
חקלאיים, בורות מים

14899-14645שביט 2013, אתר 364.

ח’ בית ענבה16
“קו מקורות”

שרידי יישוב, מערכת מסתור, 
מקוואות טהרה

14390-14620סגל 2004.

ח’ בית ענבה17
“קו מקורות” 

הירשפלד ושפירא תש”ס. מערות קבורה עם כוכים 
קול יעקב )בדפוס(.

14360-14610

18Z 461 14804-14605זיסו תשס”א: 50.מערכת מסתור נ”ט

19460-H 14755-14575שביט 2013, אתר 441.מבנים, בורות מים גדולים, בית בדנ’’ט

כפר ערבי הרוס, מתקנים חקלאיים, ח’ אשון 20
מערות

14850-14565שביט 2013, אתר 453.

חורבות כפר ערבי, תחתיו שרידי ח’ בית ענבה21
יישוב קדום 

14525-14550שביט 2013, אתר 409.

חורבה, מערה, גתות, בורות מים, ח’ נכס 22
מערות קבורה

14600-14400שביט 2013, אתר 480.

מבני מגורים, מקווה, בית כנסת, ח’ אום אל עומדן23
מערכת מסתור

שביט 2013, אתר 593.
און ווקסלר-בדולח  תשס”ו.

14990-14350 איור 4: מיקום האתרים במפת גזר )באדיבות רשות העתיקות(
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15000-14340און ווקסלר-בדולח  תשס”ו.מערות קבורה עם כוכים ח’ אום אל עומדן24

14970-14334קוגן זהבי תשס”ט.מערות קבורה עם כוכיםח’ אום אל עומדן25

שרידי יישוב )זיהוי פונטי+מקור ח’ כפר טב26
בגמרא(

14299-14618שביט 2013, אתר 607.

שרידי יישוב, מקוואות, מערכת ח’ בית שנה 27
מסתור 

14890-14275זיסו ובורדוביץ תשס”ז.

14190-14890שביט 2013 אתרים: 785, 686, 685.תל, בית כנסת, קברי כוכים תל שעלבים28

יישוב, מקוואות, מערכות מסתור, תל גזר29
קברי כוכים

מקליסטר 1912
רייך תשמ”ה. 

14250-14075

 .)5 )איור  לוד  לעיר  וממערב  מצפון  השטח  את  מציגה  ישראל(  בסקר   73 )מפה  לציון  ראשון  מפת 
סחף.  באדמת  המכוסה  ושטוח,  נרחב  במישור  לה(  שמדרום  רחובות,  למפת  )בדומה  מתאפיין  שטחה 
נמל התעופה בן גוריון והערים אור יהודה, אזור וראשון לציון בנויים בחלק נכבד משטחה, ושאריתו 
מעובד באינטנסיביות בעיקר בגידולי שדה ובמעט פרדסים ומטעים. העיור הנרחב והעיבוד החקלאי 
המקיף פגעו באתרים ארכיאולוגיים רבים, שגם כך נותרו בהם מעט מאוד שרידים, יחסית ליישובים 
)כמו מקוואות טהרה,  הבנויים באזורים מסולעים. העדר המסלע מונע מידע רב על מתקנים חצובים 
מערכות מסתור וקברי כוכים(  אשר באזור ההר מעידים על נוכחות בתקופות קדומות. עקב המחסור 
בסלע זמין לחציבת אבני בנייה רווחת באתרי המישור האלוביאלי תופעה של שימוש חוזר רב באבני 
בנייה קדומות, ולכן מציאת חרסים קדומים מהווה אינדיקאטור לתקופות שמהן לא נותרו מבנים או 
מתקנים. עד עתה לא בוצע סקר שיטתי של תחום המפה ולכן כל המידע המובא להלן הוא מארכיון 

רשות העתיקות ומחפירות הצלה, שנערכו בשנים האחרונות באזור. 

נ.צ.פרסוםמהותשם האתרמס

13809-15983בירמן תשס”ז; שיאון תשס”זגבעה מלאכותית, חרסיםנווה אפרים1

גבעה מלאכותית, חרסים, אזור- מזרח2
קברים רומיים

13195-15950ארכיון רשות העתיקות

13071-15960תיק חפירה-ארכיון רשות העתיקות   קבר כוכיםחולון3

טורגה תשס”ה; ואן דן  ברינק תשס”ה. גולני קברים מהתקופה הרומיתאזור4
וואן דן ברינק 1999

13155-15903

נחלת יהודה5
)ראס אבו 

דהוד(

קפלן תשכ”ב; ברוש תשל”א; בית חווה, קברי כוכים
לצט בן עמי ויוחנן 2017, ברקן  )בדפוס(

6(. שטחה 13201-15460 )איור  76 בסקר ישראל( מציגה את השטח שממערב ומדרום לעיר לוד  מפת רחובות )מפה 
מתאפיין )בדומה למפת ראשון לציון שמצפון לה( בבנייה מודרנית רבה, שפגעה ברוב האתרים הקדומים. 
בשונה מהמפות המזרחיות )מפות לוד וגזר( כל שטח מפת הסקר נמצא במישור המשתרע בין הגבעות 
הנמוכות במזרח וחוף הים במערב. האתרים בתחומי המפה עדיין לא נסקרו בשטח, ואת המידע עליהם 
אספתי מארכיון רשת העתיקות. חפירות הצלה, שבוצעו בשנים האחרונות, הוסיפו מידע רב על היישובים 
הקדומים, אולם הם חיזקו את ההנחה כי באתרים אלה נמשכה ההתיישבות במשך כמה תקופות תוך כדי 

הרס השכבות הקדומות. 

איור 5: מיקום האתרים במפת ראשון לציון )באדיבות רשות העתיקות(
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איור 6: מיקום האתרים במפת רחובות )באדיבות רשות העתיקות(

נ.צ.פרסוםמהותשם האתרמס’

חרסים מהתקופה ההלניסטית רמלה )דרום(             1
והרומית

13814-14746טל וטקסל 2008

יישוב מהתקופה האסלאמית, מקווה, ח’ דיראן2

כלי אבן 

נדלמן תשנ”ח: 128

בושנינו תשס”ז: 144-119

קוגן-זהבי תשס”ח: 90-77

13262-14481

13268-14298גודוביץ תשנ”ט: 121-120.יישוב מהתקופה האסלאמיתח’ עצ’פירה       3

ריכוז חרסים מהתקופה הפרסית, שכונת חבצלת4
וההלניסטית

13160-14250ארכיון רשות העתיקות 

מבנה, חרסים ומטבעות מהתקופה ח’ נענה 5
הרומית

בשקין תשנ”ג: 51-50.

שיאון תשס”ח: 49-29 

ציוני 2008: 66-33.

                                             13805-14219

חשיבות חפירות ההצלה להבנת תפרוסת היישובים הכפריים

תהליכים  של  ביותר  אמינה  תמונה  להציג  מאפשרים  ההצלה  מחפירות  הנתונים  ומיון  שיטתי  איסוף 
יישוביים. אמנם מדובר בתמונת מצב של ההתיישבות הכפרית בעיקר, אבל תמונה זו חשובה כשלעצמה, 
יזומות. חפירות ההצלה מספקות, לפיכך, תמונה מהימנה  שכן אתרים עירוניים רבים נחפרו בחפירות 
165(. איסוף המידע, הנוגע לכל   :2005 ומשלימה על החלק הכפרי של היישוב בארץ )פאוסט וספראי 
היישובים הכפריים בכל תקופה, מאפשר להבחין בשינויים ובהבדלים בין התקופות השונות ובתהליכי 
כפרים  שמונה  נחפרו  נתון  שטח  בתא  אם  לדוגמה:  שונים.  באזורים  הקטנים  היישובים  התפתחות 
המתוארכים לתקופה מסוימת ורק חמישה כפרים מהתקופה הבאה אחריה, ניתן יהיה להצביע על ירידה 
ביישוב הכפרי. היקף הנוכחות בערים הסמוכות, באותן התקופות, מוכר לנו בדרך כלל מחפירות יזומות 
בעלת  תמונה  ולקבל  השטח  כלל  על  המידע  את  להצליב  ניתן  ולכן,  העיר.  בתחומי  הצלה  ומחפירות 
משמעות רבה של תפרוסת היישוב וגודלו. יותר מכך, אם למשל נחפרו בתא שטח נתון ארבעים אתרים 
באותם  מדובר  אם  תוכיח  פשוטה  בדיקה  אחריה,  הבאה  מהתקופה  גם  דומה  ומספר  מסוימת  מתקופה 
אתרים. אם אכן אלה אותם האתרים, התוצאה מצביעה על המשכיות. אולם אם מדובר בארבעים אתרים 
שונים, המידע מצביע על משבר שחל בין שתי התקופות, ללא המשכיות כלל. בדרך כלל התוצאה היא 

‘מצב ביניים’ שבו רק חלק מהאתרים שינו את מיקומם.   
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העיר לוד בתקופות ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה
המקורות הספרותיים על  תולדות העיר לוד

א. תקופות קדומות 
העיר לוד ממוקמת סמוך לגדה הדרומית של נחל איילון )ואדי אל כביר( ובקרבתה היה צומת דרכים 
חשוב שבו נפגשו דרך החוף הבין-לאומית, שחיברה את מצריים לסוריה, והדרך המרכזית, שעלתה מהחוף 
)יפו( לירושלים )פישר ואח’ 1996: 20-6(. העיר לוד נבנתה במרכז בקעה רחבה, בין מישור החוף והגבעות 
הנמוכות של השפלה. רוב שטחה של הבקעה - מישורי ומי הנגר העילי בה מתנקזים אל נחל איילון ואל 
נחל נטוף, הזורם כשני ק”מ מצפון לה. בכל רחבי הבקעה יש מי תהום מתוקים וטובים לשתייה, הנמצאים 
בעומק לא רב, כעדות הבארות הרבות סביבה. הקרקע בבקעת לוד היא אדמת סחף עמוקה )אלוביאלית( 
והאקלים בה נוח, ולכן במשך כל התקופות היא הייתה מעובדת באינטנסיביות, הן בגידולי שדה והן 
במטעים. מהממצא הארכיאולוגי עולה כי כבר בתקופה הנאוליתית, באלף החמישי לפסה”נ, היה בלוד 
יישוב. העדות הספרותית על לוד, הקדומה ביותר, נשתמרה ברשימה מצרית של ערי כנען שאותם כבש 
תחותמס הג’ במאה הט”ו לפסה”נ. באותה רשימה מוזכרות ערים גדולות ומוכרות, ולכן היו שהסיקו כי 

גם לוד הייתה בסדר חשיבות דומה. 

מוזכרת  היא  אין  הפרסית.  בתקופה  שמקורה  בספרות  כולן  פעמים,  ארבע  במקרא  נזכרת  לוד  העיר 
בתיאור אירועים הקשורים לתקופת המלוכה, אך גתות מתקופת הברזל ב’, שנחשפו  בחפירות בתל לוד, 
מעידות כי היה במקום יישוב באותה תקופה )ינאי 2008: 1915(. בתקופת יאשיהו, שהרחיב את ממלכתו 
אל שיפולי השפלה, החלה ככל הנראה ההתיישבות היהודית באזור לוד, כמתואר בספר דברי הימים א 
)ח:יב( על משפחה משבט בנימין, שבנתה את לוד ובנותיה. עם כיבוש ארץ ישראל וחורבן בית המקדש 
ו-725 מהם שבו למקומותיהם  האזור,  כנראה,  תושבי  הוגלו,  לפסה”נ(   586( הבבלים  ידי  על  הראשון 
לאחר הכרזת כורש )538 לפסה”נ(, כעדות ספר עזרא )א:לג(. תושבי לוד נכללו בצו המיוחד, שפרסם 
בעיר  להתגורר  מתושביהם  אחוז  עשרה  לשלוח  ירושלים  בסביבות  היישובים  כל  חויבו  לפיו  נחמיה, 
)נחמיה יא:לה(. ליפשיץ הציע )תשנ”ח: 31( כי רק בראשית ימי שיבת ציון החל להתבסס גרעין ראשון 
של אוכלוסייה יהודאית, באזור שפלת לוד ובמודיעין. לטענתו, המשפחות מבנימין היגרו לשפלת לוד 
בעקבות העברת המרכז הפוליטי ממצפה לירושלים, ובגלל ירידה במעמדו של חבל בנימין. אזכור שמה 
של העיר )יחד עם אונו, חדיד ונבלט( מוכיח כי היא הייתה שייכת מנהלתית למחוז “יהד”, שבירתו הייתה 

ירושלים. 

ב. ימי הבית השני
)152 לפסה”נ( ודמיטריוס השני  בתחילת השלטון החשמונאי קיבל יונתן מכתבים מדמיטריוס הראשון 
)145 לפסה”נ( ומהם משתמע כי לוד הייתה מחוז מנהלי בפני עצמו. בתחילת התקופה החשמונאית נראה 
כי נציגי השלטון ישבו בגזר. אולם לאחר שגזר ירדה מגדולתה, בתחילת התקופה הרומית, הייתה לוד 
העיר החשובה בשפלה. העיר נזכרת בתעודת זכויות, אותה נתן יוליוס קיסר להורקנוס השני בשנת 44 
לפסה”נ ובה אושרו זכויות היתר שהיו ליהודים בעבר. חוץ מלוד מוזכרת באותה תעודה גם יפו, עיר הנמל 
היהודית. אזכור שתי הערים יחד מדגיש את חשיבות העיר לוד. מניתוח התעודה עולה כי הורקנוס השני 
נזקק לאישור זכויות זה, כיוון שהיו לו אחוזות באזור שאותן הוא קיבל בירושה מאבותיו החשמונאים 
)קליין תרצ”ו: 70(. בשנת 43 לפסה”נ מכר קאסיוס לעבדות את תושבי “ארבע ערים שהחשובות שבהן 

היו גופנא ואמאוס, ועל אלו לוד ותמנה” )קדמוניות יד: 275, מלחמת היהודים א: 222(. 

את  לגבות  מוטל  היה  יהודה, שעליהן  של  הצפון-מערבי  המחוז  ערי  מארבעת  כאחת  כאן  נזכרת  לוד 
המסים עבור הממשל המרכזי. נראה, כי זהו מקרה מובהק בו מכלל הלאו שומעים הן. אם הייתה לוד עיר 
גדולה ובה “בולי”, דהיינו אסיפה של חברי מועצת העיר, הייתה הדרישה הכספית מונחת לפתחם והם 
אלה שהיו צריכים לשלם את המס. ככל הנראה, בשלב זה, לוד הייתה כפר גדול ללא מוסדות עירוניים 
מכירת  הייתה  החוב  לגביית  היחידה  האפשרות  ולכן  שלה,  הכפרי  האזור  על  שלטונית  סמכות  וללא 
התושבים לעבדות. לא ברור מהמקורות הספרותיים כמה מתושבי לוד נמכרו לעבדות בפועל, אך בשנת 

41 לפסה”נ הורה מרקוס אנטונינוס לשחררם. 

לוד נזכרת שוב כעיר חשובה, כעבור שנתיים, במהלך המלחמה על השלטון בארץ בין מתתיהו אנטיגונוס, 
המלך החשמונאי האחרון, לבין הורדוס שזכה לתמיכת הרומאים. אנטיגונוס, שניסה לשחד את השלטון 
הרומאי, אפשר לצבא הרומי להתאכסן במשך חודשי החורף בלוד. אולם גם מחווה זו לא עזרה לו ולכן 
העיר  החקלאי של  העורף  לתושבי  הורה  ואף  הרומאים  לחיילים  המזון  אנטיגונוס את אספקת  הפסיק 
לברוח להרים, כדי שהאזור יהיה שומם והרומאים יצאו ממנו מחוסר מזון )מלחמת היהודים א: 302-299, 

קדמוניות יד: 412-411, 420-418(. 

מתיאור זה ניתן להסיק כי לוד והכפרים סביבה היו מרחב חקלאי עשיר ומבוסס, שהיה יכול לספק את 
צורכי החיים של כוח צבאי רומי. וכן ניתן להסיק שתושבי הכפרים שמרו אמונים למלך החשמונאי,  שלו 
ולאבותיו היו נחלות במחוז. על פי עדות שתי רשימות הטופרכיות ביהודה, האחת המופיעה אצל פליניוס 
)שטרן תשכ”ח; Plinius - Naturalis Historia( והאחרת - אצל יוספוס )מלחמת היהודים ג: 55-52(, שמרה 

לוד על מעמדה כעיר מחוז מימי הורדוס ועד למרד החורבן. 

בשנת 66 לספירה, לאחר  שקסטיוס גאלוס נציב סוריה כבש את הגליל הוא הגיע ללוד בדרכו לירושלים. 
יוסף בן מתתיהו מספר כי העיר הייתה כמעט ריקה מתושביה, כיוון שהם עלו לרגל לירושלים לחגוג את 
חג הסוכות )מלחמת היהודים ב: 228(. את חמישים האנשים שנשארו בה ציווה קסטיוס גאלוס להרוג, הוא 
שרף את העיר, ועלה דרך מעלה בית-חורון לירושלים. בתיאור האירועים לא צוין כי הוא הטיל מצור 

על העיר ולכן נראה כי לוד לא הייתה אז מבוצרת.

לאחר שנכשל גאלוס בדיכוי המרד הצטרפו תושבי לוד אל המורדים, ויוחנן האיסי, מראשי המורדים, 
מונה כמפקד ערי השפלה: יפו, לוד ואמאוס )מלחמת היהודים ב: 571-570(. אספסינוס כבש את לוד מידי 
המורדים בחורף של שנת 68 לסה”נ ללא כל התנגדות, וכבר באביב של אותה שנה יושבו בה “תושבים מן 
הערים שנכבשו” והחל תהליך שיקומה מנזקי המלחמה )מלחמת היהודים ד: 444(. מדיניות הצבא הרומי 
הייתה לרכז את האוכלוסייה הנכנעת בערים בגודל בינוני, וכך לשלוט על הציבור ולמנוע, מצד אחד, 
פריצת מרידות נוספות, ומצד שני - להחזיר את האוכלוסייה לאורח חיים סדיר. האזור החקלאי סביב לוד 
היה נתון אף הוא לפיקוח הדוק של הרומאים, ומחנה צבאי הוקם בתל חדיד השולט על הדרך החשובה, 
שעלתה מלוד לירושלים דרך מעלה בית חורון )ספראי תשמ”א: 327(. ניתן לשער כי פליטים הגיעו ללוד 
מאזורים אחרים ביהודה, שנהרסו במהלך המרד, אך גל הפליטים הגדול והחשוב הגיע ללוד מירושלים. 

יש  לוד,  היה לכיוון  ולכך שהנתיב המרכזי בניסיונות הבריחה מירושלים  הד קדום למאורעות המצור 
)איכא רבא א:לא, מהדורת  יוחנן בן זכאי דרך “השער המערבי היוצא ללוד”  במדרש על יציאת רבן 
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בובר, עמ’ 68(. בין מרד החורבן )בשנת 70 לסה”נ( ומרד בר כוכבא )בשנת 132 לסה”נ( התגוררו בלוד 
ובכפרים הסמוכים לה תושבים רבים, שברחו או שסולקו מאזור ירושלים. 

הפליטים העדיפו להתיישב בלוד בגלל קרבתה היחסית לירושלים ובשל רצונם לחזור לעירם. ירושלים 
לוד  על  העיקרי  המידע   .)227-226 תשי”ז:  )אלון  וחקלאי  כלכלי  לשיקום  רבות  אפשרויות  הציעה  גם 
ב”דור יבנה” מצוי במקורות חז”ל, והידיעות על לוד רבות מהידיעות על כל יישוב יהודי אחר בארץ, 
ואפילו רבות מהידיעות על יבנה עצמה. בין התושבים החדשים שהתיישבו בלוד ובאזור החקלאי שלה 
היו חכמים רבים, ששמותיהם מוכרים לנו מהמקורות, ביניהם: ר’ אליעזר בן הורקנוס, יקים איש חדיד, 
נחום איש גמזו ור’ אלעזר המודעי )רוזנפלד תשנ”ז: 11(. על השפעת מרד בר כוכבא על העיר לוד אין 
בידינו נתונים, בגלל העדר מקורות כתובים.  קיימים רק אזכורים הרומזים לתמיכת חכמים בני העיר 
בלוחמים. הממצא הארכיאולוגי, המוצג בעבודה זו, מאפשר לנו להשלים את התמונה של השתלשלות 

המאורעות ההיסטוריים.

תוצאות סקרים וחפירות ארכיאולוגיות בתחומי העיר

בספרו של שוורץ על לוד יש פרק מקיף על מראה פני העיר בתקופה הרומית, המתבסס בעיקר על ניתוח 
)שוורץ  החיבור  כתיבת  בעת  בידיו  שהיה  הארכיאולוגי,  למידע  התייחסות  תוך  ההיסטוריים  המקורות 
1991: 163-139(. בשונה ממחקרו של שוורץ, דיוננו הנוכחי יתמקד במיקומה ובגודלה של העיר על פי 
ודאית לתקופה הרומית הקדומה,  הממצא הארכיאולוגי בלבד. דלות השרידים  שניתן לתארך בצורה 
אילצה אותי להרחיב את סקירתי גם לאתרים המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית. ההנחה 
כי הייתה רציפות שימוש בשטח העירוני בין התקופות הללו, אוששה ברבות מחפירות ההצלה. ניתן לציין 
בהכללה, כי בכל אתר שבו נתגלו ממצאים מהתקופה הביזנטית נמצאו תחתם שרידים מהתקופה הרומית 

הקדומה או לפחות שברי חרסים מתקופה זו. 

זיהויה של לוד והמיקום הכללי של העיר, מעולם לא היו  שנויים במחלוקת. לוד מוזכרת רבות במקורות 
ההיסטוריים ולכן היא היוותה מוקד משיכה לחוקרי המאה התשע-עשרה. אולם על אף ביקוריהם הרבים 
עשרה  התשע  במאה  בלוד  העתיקות  תיאורי  כל  כמעט  שיטתי.  באופן  מעולם  נסקרה  לא  היא  בעיר, 
מתייחסים לשרידים של כנסיית ג’ורג’ הקדוש מהתקופות הביזנטית והצלבנית, ולמסגד הראשי, שהיה 

ככל הנראה מרכז העיר במשך מאות השנים האחרונות. 

קלרמון גנו הוא הראשון המדווח על ממצא  שניתן לשייך לתקופה הרומית הקדומה בלוד, אולם כיום, 
לא ניתן למקמו )קלרמון גנו 1896: 349-341(. תיאורו, תכניתו וחתכיו מציגים מערת קבורה עם כוכים 

הבנויה מתחת לפני הקרקע )איור 7(.

איור 7: מערת קבורה עם כוכים על פי קלרמון גנו

מהמערות  בשונה  מסותתות,  מאבנים  נבנו  ותקרתו  הקבר  קירות  בלוד,  הנפוצה  החמרה  אדמת  בשל 
באזור ההר שנחצבו בסלע הגיר. חלקי המערה, חדר מבוא קטן הנפתח לחדר קבורה עם תשעה כוכים 
קורו שני  ההר, אך בשונה מהם  דומה בתכניתו הבסיסית לקברים באזור  דופן(,  )שלושה בכל  בנויים 
וכן  החללים בקמרון חבית. בשפכי העפר, בתוך חלל הקבר, נמצאו כמה שברי גלוסקמות מאבן רכה 
נמצאה גלוסקמה שלמה חריגה מבחינת גודלה, עיטורה והכתובת עליה )איור 8(. הגלוסקמה, מאבן גיר 
רכה המעובדת בצורה גסה, עם רגליים קצרות ומכסה קמור עם ידיות שקועות בצדדיו, מתאימה על פי 

הטיפולוגיה של רחמני )1994: 23-22( לתקופה שבין המרידות.
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איור 8: גלוסקמה ועליה כתובת

)בן?(  )בן?( שמעון  בני אלקיוס  ומלתאקי  פירינוס הצעיר  “של  ביוונית:  דופנותיה חקוקה כתובת  על 
גובר”. ההשקעה בקבר המפואר מעידה שזו הייתה משפחה עשירה; אזכור אבי הנפטרים, ואולי גם אזכור 
סבם, רומז שהם גרו בלוד כבר בשלהי ימי הבית השני. לשונה היוונית של הכתובת והשמות היווניים 
זו. במורדות תל גזר נתגלו חקוקות  המופיעים בה, רומזים להשפעה ההלניסטית שהייתה על משפחה 
בסלע כמה כתובות ובהם המילה “תחמגזר”, שציינה כנראה את הגבול שבין אחוזות פרטיות ליישוב 
גזר. ברובן נחקק ביוונית שם בעל האחוזה ומופיעים בהן שלושה שמות: אלקיוס, ארכילאוס ואלכסא. 
הזיקה לכתובת מלוד היא בשם אלקיוס )שהוא הגרסה היוונית לשם העברי חלקיה(, הקושרת אולי בין 
הקבר המפואר ובין כתובות גבול של אחוזת המשפחה. אמנם הכתובות מתוארכות לתקופה החשמונאית 
וכאמור הגלוסקמה היא מטיפוס הנפוץ בתקופה שבין המרידות, אך לא מן הנמנע כי השמות המשיכו 

להיות בשימוש עוד  כמה דורות  באותה משפחה.

חפירות וסקרים בתקופת המנדט

בתיק  מתויקים   ,1947-1923 השנים  בין  עורי,  י’  האזורי  העתיקות  מפקח  של  ביקור  דו”חות  עשרות 
הפיקוח הארכיאולוגי של העיר לוד השמור בארכיון המנדטורי, שבמוזיאון רוקפלר. במהלך ביקוריו הוא 
תיעד כמה ממצאים הקשורים לדיוננו, אולם לא ניתן תמיד למקם אותם בוודאות על סמך תיאוריו. בין 

הממצאים תיאר עורי:

סרקופג מאבן גיר )2.10x0.63x0.60 מ'(, ששימש כשוקת,  סמוך לאזור הגתות בדרום העיר )עורי 1929(. 
סרקופג עם מכסה )2.30x1.00x1.10 מ'(, שהתגלה ככל הנראה תוך כדי חפירת יסודות לחנות חדשה על 
ידי חאג’ עבד אל חמיד מחמוד דרוויש. בחיפוש בחצרו מצא עורי מצבת אבן עם כתובת בת שש שורות 

ביוונית. 

הפריטים נמצאו בשכונה הצפונית של העיר )חרת’ א-שמליה( “ממזרח לדרך המובילה לשדה התעופה” 
20-18(, שראה בה מצבה שומרונית  ידי בן צבי )תש”א:  1939(. הכתובת פורסמה לראשונה על  )עורי 
מהתקופה הביזנטית. שובה הציע לראות בכתובת מצבה יהודית של האפוטרופוס על היתומים  בקהילת 

לוד. לדעתו זמנה מהתקופה הביזנטית )שובה תש”א: 233(. 

1981, שדה קבורה גדול ובו  ממזרח לתחנת המשטרה המנדטורית, נמצא על ידי פורת ואיילון, בשנת 
כחמישים קברים וסרקופגים מהתקופה הרומית המאוחרת  )ראה להלן(. עורי תיאר בשנת 1947 סרקופג 
שנמצא, כנראה, בבית קברות זה. במהלך הנחת קווי ביוב בשנת 1939, בשכונה הסמוכה לתל )שכונת 
א- שמליה(, בתוואי שבו סלול כיום רח’ טשרנחובסקי, תיעד עורי כמה קברים ושרידים קדומים. אולם 

בדיווחיו הוא לא קבע את תקופת השימוש בקברים אלה )עורי 1939(.

המאה  של  הארבעים  בשנות  לוד,  בעיר  נרחב  סקר  עורי  ערך  הרבים,  הממצאים  הצטברות  בעקבות 
הקודמת, ובו הוא ניסה להגדיר את גבולותיה על סמך הממצא הארכיאולוגי המוכר לו )עורי 1946(. 

על פי עורי ניתן לחלק את העיר לשלושה אזורים שונים )איור 9(:
א. התל הקדום

ב. העיר ה”עתיקה” של לוד
ג. צפון העיר

רק בשני האזורים האחרונים נמצאו ממצאים הקשורים לדיוננו הנוכחי. 
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איור 9: לוד-תצ"א, מיקום שטחי החפירות וחלוקת אזורי העתיקות בלוד )ע"פ עורי 1946, באדיבות רשות העתיקות(

בתל )האזור הראשון( - חפר בעבר יעקב קפלן )1977(, שזיהה לראשונה את שכבות היישוב הקדומות, 
אולם כיום רובו מכוסה בבניינים מודרניים. 

בשולי התל נותר האצטדיון הישן ובו נערכה בשנת 2000 חפירת הצלה, לקראת בנייה בשטחו. בחפירה 
9( ועד לתקופת הברזל ב’  יישוב מהתקופה הפרהיסטורית )קדם קראמי-יריחו  הסתבר כי במקום היה 

)ינאי ומרדר תש”ס; ינאי 2008(. 

בחפירה נרחבת זו לא נמצאו שרידים המאוחרים לתקופת הברזל, לבד ממערת קבורה בנויה מהתקופה 
הרומית. ולכן נראה כי התל לא היה חלק מהתחום הבנוי של העיר בתקופה הרומית. 

העידן  ועד  מימי-הביניים  החל  לוד,  העיר  של  הקדום  הגרעין  משתרע   - השני(  )האזור  לתל  מדרום 
מהתקופה  והח’אן  הגדול  המסגד  היווני-אורתודוקסי,  המנזר  ג’ורג’,  סנט  כנסיית  נבנתה  בו  המודרני, 
 45  .1927 )גדות ואח’ תשס”ח(. רוב שטחה של העיר העתיקה, נפגע ברעידת אדמה בשנת  הממלוכית 
בתים התמוטטו ברעידת האדמה, ובניינים רבים, שנסדקו או נהרסו חלקית בשנת 1911, נהרסו עד היסוד 
)וקרט 1977: 32(. בצילום אוויר משנת 1936 ניתן לראות כי חלק מבתי העיר עדיין עומדים ללא תקרות 
)גדות ואח’ תשס”ח(. בעשורים האחרונים, לפני כל בנייה חדשה באזור נערכת חפירת הצלה והיא מוסיפה 
פרטים על ידיעותינו המעטות על העיר הקדומה. על אף חפירות אלה, לא נמצאו באזור זה שרידים רבים 

מהתקופות הנידונות. 

נחל  )האזור השלישי( - בשטח התחום ממערב, ברחוב אבא הלל סילבר, ממזרח, באפיק  מצפון לתל 
איילון, ומצפון, בגשר הממלוכי- ג’סר ג’ינדס, )כיום אזור התעשייה הצפוני של העיר(, זיהה עורי ריכוזי 

חרסים מהתקופה הרומית, אבני פסיפס רבות ושרידי בית בד.

שוורץ )1987: 34( הציע כי היה במקום יישוב עצמאי קטן, שנבנה ליד לוד. אולם עד עתה לא נמצאו 
בחפירות ההצלה, שנערכו בשנים האחרונות, שרידים של מבני מגורים.

בניסיוני להגדיר את גבולות העיר הקדומה אתבסס על מפת עורי, שסקר את השטח בטרם נבנו כל 
הבתים המודרניים, הקיימים היום. על גבי מפה זו אוסיף את המידע,  מחפירות ההצלה הרבות, שנערכו 
גודלה  להעריך את  ולנסות  העיר  גבולות  לעדכן את  לנו  הנוסף מאפשר  המידע  האחרונים.  בעשורים 

בתקופות הרומית והביזנטית. 

חפירות הצלה בעיר לוד

הרומית  הקדומה,  הרומית  מהתקופה  שרידים  נמצאו  בהן  בלוד,  שנערכו  ההצלה,  חפירות  יוצגו  להלן 
המאוחרת והביזנטית. הרשימה ערוכה על פי שנת ביצוע החפירה בסדר מספרים רץ )ניתן להתיחס לאיור 9(:  

שדה קבורה לא ‘מופרע’ וסרקופגים מהתקופה הרומית התגלו ותועדו בשנת 1981 ידי י’ פורת וא’    .1
איילון, בעת עבודות עפר לקראת סלילת כביש בחלקה הדרום-מזרחי של לוד הקדומה )נ.צ. 14120 - 
15080(. לאורך כשמונים מ’ בתוואי הכביש נחשפו כחמישים קברים רומיים בלתי מופרעים הסדורים 
ארונות   - ומיעוטם  שטוחים,  אבן  לוחות  בנויים  ארגז,  קברי   - רובם  שונים.  ובגדלים  בריכוזים 
ארגז  קברי  נמצאו  נוסף  בריכוז  בולטות.  שפינותיהם  גמלוניים  מכסים  בעלי  מעוטרים,  לא  אבן 
ומאוזוליאום בנוי היטב. בתוך אחד הקברים נמצאו בקבוקי זכוכית, צמידים, מטבעות ואבזמי מתכת. 
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בית הקברות לא נחפר, אלא רק תועד, בגלל התנגדות גורמים חרדיים. על פני שטח נרחב ביותר 
באזור זה פזורים חרסים, אבני פסיפס, שברי זכוכית, שיש ומטבעות מהתקופות הרומית והביזנטית.
על פי הממצא המועט, והתיאור המובא בדיווח הקצר, העיר לא השתרעה בתקופה הרומית הקדומה   
עד לכאן. הקברים המתוארים בדיווח אופייניים לשיטת הקבורה הפגאנית בתקופה הרומית המאוחרת 
ולא נמצאו במקום קברים מימי הבית השני. סמוך לבית הקברות זוהו שרידי מאוזוליאום תת קרקעי 
ויסודות מבנה גדול, שהחופרים הציעו לזהותו כבית מרחץ. צירוף זה של קברים, מתקנים וריכוזי 

חרסים, אבנים ושיש הוא צירוף אופייני לשולי יישוב )פורת ואיילון תשמ”ב( . 

)נ.צ.  1989 נחפרו שני ריבועים בחפירת הצלה מצומצמת בשכונת נווה ירק  במהלך חודש אפריל    .2
15145-14110(, על ידי א’ פלדשטיין. החפירה ממוקמת במרחק של כ-100 מ’ ממערב לאפיקו של נחל 
איילון וכ-30 מ’ ממזרח לחפירתם של רוזנברגר ושביט )ראה להלן(. תחת שכבת פסולת מודרנית 
נחשפו שרידי מבנה, שקירותיו נשדדו בתקופה מאוחרת, ולו רצפת פסיפס לבנה מאבנים בינוניות, 

שזמנה ככל הנראה, התקופה הרומית המאוחרת או הביזנטית )פלדשטיין תשנ”ז(. 

בקיץ 1990 ובחורף 1991 חפרו א’ רוזנברגר וא’ שביט שלושה שטחים נפרדים בשכונת נווה ירק בלוד    .3
)נ.צ. 15141-14108(. 

את  נציג  דיוננו  לצורך  קראמי.  ידי ממצא  על  רק  מיוצג  יישוב, שחלקן  13 שכבות  זוהו   :I שטח   
השרידים הרלוונטיים מהשכבות המתוארכות לתקופות הביזנטית, הרומית מאוחרת, הרומית קדומה 

והחשמונאית. 

וגזית  גוויל  אבני  הבנויים  מבנים,  שלושה  של  יסודותיהם  נחשפו   :(4 )שכבה  הביזנטית  התקופה   
בשימוש משני, שניצבו משני עבריה של סמטה צרה. המבנה, הנפתח אל הסמטה מדרום, כלל  כמה 
ששימשה  וגדרה  טבון  נתגלו  בחצר  חצר.  הייתה  להם  וממזרח  דק,  טיח  עשויה  שרצפתם  חדרים, 
כמכלאה לבעלי חיים. מבנה נוסף, מצפון לסמטה, כלל שלושה חדרים וחצר. באחד החדרים, ששימש 
ככל הנראה כמטבח, נתגלו כלי בישול ובחצר נמצאו טבונים. ממזרח לקבוצת המבנים נבנתה גת, 
עם משטח דריכה ובור איגום מטויחים ומרוצפים באבני פסיפס גדולות. השרידים מעידים על מבני 
מגורים הבנויים בצורה מתוכננת, תוך השארת סמטאות מעבר ביניהם. על אף תיארוכם לתקופה 
המאוחרת לדיונינו, הם נוסדו בתקופה הרומית )ראה להלן שכבה 5( ולכן הם מאששים את הנחתנו 

הבסיסית, שהשטח הבנוי בתקופות הרומית והביזנטית דומה.

התקופה הרומית המאוחרת )שכבה 5): שכבה זו, על פי דיווח החופרים, שייכת לשלב הבנייה המקורי   
4. מטבעות מהמאה השנייה לסה”נ, שנמצאו על גבי הרצפות וביסודות המבנים,  של מבני שכבה 
מעידים על ראשית השימוש בהם, ואילו כלי החרס המאוחרים ביותר, הקובעים את סופה של השכבה, 

תוארכו לתחילת המאה הרביעית לסה”נ. 

התקופה הרומית הקדומה )שכבה 6): לשכבה זו מיוחס ממצא קראמי ללא הקשר אדריכלי מן המאה   
הראשונה לפסה”נ ועד המאה הראשונה לסה”נ.  

התקופה החשמונאית )שכבה 7): שני מבנים מיוחסים לתקופה ההלניסטית המאוחרת )ימי אלכסנדר   
ינאי ?(. מהמבנה הדרומי, אליו נכנסו ממזרח, נחשף רק האגף הצפוני, שכלל שלושה חדרים וחצר 
הממוקמת ממערב להם. חלק מהחצר מרוצף לוחות אבן ונמצאו בה כמה טבונים. מהמבנה הצפוני 

נחשפו שני חדרים וחצר, המצויה ממזרח להם, בה הותקן טבון.
בין שני המבנים מפרידה חצר ובה מתקן עגול בנוי. גם בשכבה זו, בדומה לשכבה 4, ניתן להבחין   

בסממנים המעידים על מארג בנייה עירונית. 

שטח II: נחשף מבנה גדול בן כמה חדרים, שתוארך למאה החמישית לסה”נ.   
התקופה הביזנטית )שכבה 4(: במבנה, שנפגע בחלקו הצפוני-מערבי בעת עבודות בנייה, שרדו שתי   
רצפות פסיפס מפוארות, עשויות באיכות גבוהה. במרכז ‘השטיח’ האחד שורטט דגם הנדסי, ובשני 

מתוארים בעלי חיים הנתונים בארבעה ריבועים. 

שטח III: נחשפו קירות ושרידי מבנים מתקופות שונות. מהתקופה הביזנטית )שכבה 4( נחפר מבנה,   
שבחצרו תנור בישול מאורך, עשוי לבנים ולוחות בוץ שרופים באש. מהתקופה החשמונאית )שכבה 
7( נמצאו  כמה סירי בישול על רצפה ה’ניגשת’ אל יסודות קיר, ששימש משכבה זו ועד לתקופה 
)רוזנברגר ושביט  זו יש לתארך גם ממגורה מחרס פריך ובה אמפורה  הרומית המאוחרת. לשכבה 

תשנ”ג(.

שברי סרקופג מהתקופה הרומית המאוחרת נמצאו בחפירתם של ר’ בדחי ור’ לוציה מטעם רשות    .4
העתיקות. החפירה נערכה בשנת 1994 לקראת בנייה בשטח הממוקם בין מגרש הכדורגל הישן )התל 
העתיק של לוד- ראה חפירתם של ינאי ומרדר( ובין בניין בנק לאומי באזור התעשייה הצפוני של 
לוד. לא ברור אם שברי הסרקופג נמצאו באתרם או שהם הובאו לשם בשלב מאוחר בתוך מילוי 

)מידע בע”פ – שיחה עם ר’ בדחי בתאריך 30.12.08(.

שני ריבועי בדיקה נחפרו על ידי ח’ טורגה בחודש מרס 1995 סמוך לגשר הממלוכי במזרח לוד )נ.צ.    .5
14080-13100(, מטעם רשות העתיקות )טורגה תשס”ג(. בריבוע הראשון נחשפו יסודות קירות וטבון 
המתוארכים לתקופה הביזנטית ולראשית התקופה האומאית, ובריבוע השני נתגלה בור אשפה )3 מ’ 

קוטר, 3.20 מ’ עומק( ובו ממצא קראמי רב מאותן תקופות.

בחפירת הצלה לקראת בנייה, שנערכה בשנת 1995, בשכונת נווה ירק )נ.צ. 15180-14080(, מטעם    .6
והמאוחרת  הקדומה  הרומית  מהתקופה  אנכי  יוצרים  כבשן  ברינק  ון-דן  א’  חשף  העתיקות,  רשות 
)מאות א-ג לסה”נ(. תא הבעירה של כבשן זה היה בקוטר של כ-3.75 מ’ והוא השתמר רק בחלקו, 
בוץ,  מלבני  הבנויה  מ’   1.50 בקוטר  עגולה  אומנה  נחשפה  במרכזו  חמרה.  אדמת  תוך  אל  חפור 
שתמכה בתקרה מקומרת, שהשתמרה בחלקה, עשויה אף היא מלבני בוץ. התקרה שימשה כרצפתו 
של תא הצריפה, שלא השתמר. מעל האומנה נבנו שני קירות מקבילים, שאפשרו פיזור שווה של 
האוויר החם בכל חלקי הכבשן. על רצפת תא הבעירה ובמפלס פתח הכבשן, נמצאו חרסים שתוארכו 
)מהתקופה  לתקופה הרומית הקדומה. המילוי בתוך הכבשן הכיל ממצא קראמי מתקופות קדומות 
ריבועים  בשני  הסמוך.  מהתל  לכאן  שנסחף  והתיכונה(,  הקדומה  הברונזה  מתקופת  הכלקוליתית, 
סמוכים נחשפה שכבה עבה הכוללת שברי כלי חרס מהתקופה הרומית וכן פסולת של כבשן יוצר, 

שמקורה בכבשן זה )ון דן- ברינק תשנ”ז(. 

בין החודשים דצמבר 1995 לאפריל 1996 נערכה חפירת הצלה בשכונת נווה ירק )נ.צ. 15180-14065(,    .7
)ינאי  נפתחו שלושה שטחים  במהלכה  העתיקות,  רשות  בדחי מטעם  ור’  ינאי  א’  ידי  על  שנוהלה 

בהכנה(.
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מהווה  והיא  לעיל,  שתוארה  ושביט,  רוזנברגר  של  לחפירתם  ממערב  מ’  כ-200  נמצאת  החפירה   
השלמת התמונה של המכלול האורבאני בתקופות השונות. בתיאור הממצא אתמקד רק בשרידים 

שתוארכו לתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית בשני שטחים.

נחפרו שתי  יחד  B ממוקמים על המדרון המזרחי של התל הקדום. בשני השטחים  ושטח   A שטח   
שורות ריבועים בכיוון מזרח-מערב ברוחב עשרה מ’ ולאורך של 100 מ’. 

 A שטח  

5) - בשכבה זו נחשף מבנה אחד בו חדר כניסה ושני חדרים מצדיו. כל  התקופה הרומית )שכבה   
שלושת החדרים מרוצפים ברצפות פסיפס. ברצפת חדר הכניסה - דגם גיאומטרי מורכב של ריבועים 
ומשושים, המוכר מפומפי ומאוסטיה, אשר הונח ברמת ביצוע נמוכה. משני צדי חדר הכניסה, יש 
חדרים מלבניים בגודל דומה ובהם רצפות לבנות המעוטרות בדגם פשוט המדמה עלי כותרת של 
ורד. ארליך תארכה את הדגמים הללו למחצית השנייה של המאה הראשונה לסה”נ או לתחילת המאה 
השנייה לסה”נ, דהיינו לפרק הזמן שבין שתי המרידות )ינאי וארליך 2015(. ממזרח למבנה נמצאו 
נמצאו  מהם  באחד  מזרח-מערב.  בציר  בנויים  והם  מ’(   2x1( אחיד  גודלם  באתרם.  קברים  שמונה 
20 בקבוקי זכוכית המתוארכים למאה הראשונה לסה”נ. המבנה והקברים נבנו באותה אוריינטציה 

ובאותו מפלס גובה ולכן הציעו החופרים לתארך אותם לתקופה הרומית.

5, הובחנו שני שלבים של  והקברים של שכבה  4 א, ב( - מעל המבנה  התקופה הביזנטית )שכבה   
מבנים מהתקופה הביזנטית, בנויים בציר צפון- דרום. השלב הקדום )ב( נהרס מאוד על ידי השלב 

המאוחר )א( וממנו נותרו יסודות קירות אבן בגובה של כ-0.35 מ’ וברוחב 1.10-0.80 מ’.

התקופה הביזנטית )שכבה 3) - מעל יסודות האבן של המבנה בשכבה 4 א נמצא מבנה נוסף, שלא   
שרד היטב. יסודות שכבה 3 מונחים ישירות על יסודות שכבה 4 ולכן נראה כי מתארם היה זהה.  

ואפילו לא  או ארכיטקטורה,  נמצאו שרידי מבנים  זו לא  - בשכבה   (2 )שכבה  התקופה הביזנטית   
שכבת חיים, אלא רק שברי חרסים מהתקופה הביזנטית )מאות ה-ו לסה”נ(, המעורבים בעצמות בעלי 
חיים, וכן אפר רב ואבנים קטנות. על פי הממצא, השטח החפור היה מזבלה של שטח בנוי, שנבנה 

  .A לא רחוק משטח

B שטח  

25x10 מ’. נחשפו בו שש שכבות, שתיים מהן  וגודלו   A B ממוקם כ-25 מ’ ממערב לשטח  שטח   
רלוונטיות לדיון הנוכחי.  

התקופה הרומית )שכבה 5) - הממצא היחיד שניתן לתארך בוודאות לתקופה הרומית בשטח B הם   
שברי קנקנים מהתקופה הרומית. הממצא הקראמי בשטח זה מאוחר במעט לממצא משכבה 5 בשטח 

A )בית הפסיפסים(, ומוקדם לשכבה מהתקופה הביזנטית בשני השטחים. 
 terminus( תחת רצפת עפר, הניגשת לקיר, התגלה מטמון של 2800 מטבעות והוא נותן תאריך סיום  

post quem( למעבר בין שכבה 5 לתחילת שכבה 4.

התקופה הרומית )שכבה 4) - שכבה זו חולקה על ידי החופרים לשני רבדים: בשכבה 4 )ב( נוסד מבנה   
שחורג אל מחוץ לגבולות החפירה, ולכן לא ברורה תכניתו המלאה. רוב אבני המבנה נשדדו, אולם, 

על סמך  כמה קטעי קירות, שנמצאו בריבועים צמודים, ניתן לשחזר קיר באורך 25 מ’ וברוחב  0.90 
מ’ בציר מזרח - מערב, ממנו יצאו שני קירות לכיוון צפון. קירות אלה מאפשרים לשחזר מבנה בן 

שלושה חדרים. 

בשכבה 4 )א( התגלו כמה קירות ובסיסי עמודים, שנוספו למבנה המקורי שתוארך לשכבה 4 )ב(.   
בהתייחס לתעלות השוד ולהרס המוחלט של המבנה, ובהתייחס לכך שהרצפות הניגשות לקירות לא 

כוסו על ידי קירות אחרים, שויכו כל הקירות לשכבה 4.

ידי החופרים לשלושה שלבים: בשלב הקדום  זו חולקה על  3) - שכבה  התקופה הביזנטית )שכבה   
ביותר )3 ג( נחשפה רצפה לבנה, בשלב השני )3 ב( זוהו רצפות טיח ובשלישית, המאוחרת ביותר )3 
א(, נחפר חלק ממתקן בנוי ומרוצף ברצפת פסיפס לבנה ולידו שני סרקופגים שבהם עצמות בקבורה 

משנית.

פגיעה בכל  הנקי, תוך  החול  היורד עד לשכבת  ועמוק,  גדול  בור   -  (2 )שכבה  התקופה הביזנטית   
השכבות הקדומות  שתחתיו.

בעקבות פגיעה ברצפת פסיפס במהלך חודש אפריל 1996 ברח’ החלוץ )נ.צ. 15217-14075( בוצעה    .8
חפירת הצלה שאותה ניהלה מ’ אבישר מטעם רשות העתיקות )אבישר תשנ”ו(. רצפה גדולה )17x9 מ’(, 
יוצאת דופן באיכותה ובהשתמרותה, נחשפה כמטר מתחת לפני השטח. את הרצפה כיסתה שכבת 
מפולת ובה הייתה כמות רבה של שברי כלי חרס ומטבעות, שרובם מן המאה השלישית לסה”נ ואינם 
הותקנה  הרצפה  כי  נראה  הפסיפס  וסגנון  הקטן  הממצא  פי  על  לסה”נ.  הרביעית  למאה  מאוחרים 
בשלהי המאה השלישית או בראשית המאה הרביעית לסה”נ. מצפון מערב לפסיפס, ובמפלס נמוך 
ממנו, התגלו שרידי קירות מהתקופה הרומית הקדומה, ולכן נראה כי היה במקום מבנה כבר בתקופה 

זו. 

בחפירת המשך, בחלקו הצפוני של רח’ החלוץ )נ.צ. 15217-14077(, במהלך החודשים אפריל-אוגוסט    .9
1996, חפרה מ’ אבישר ארבעה שטחי חפירה )אבישר תשנ”ח(. שניים מהם )E, A( קשורים לרצפת 
קירות,  שרידי  התגלו   B בשטח  לעיל.  שתוארה  המאוחרת,  הרומית  מהתקופה  המפוארת  הפסיפס 
שהשתמרו לגובה של נדבך אחד, וכן רצפות מגיר כתוש שזמנן - התקופה הביזנטית. מתחת לשרידים 
אלה נתגלו שרידי מבנים מן התקופה הרומית הקדומה, שקירותיהם בנויים בציר צפון-דרום ומזרח-
ככל  מרחבים,  שלושה  הובחנו  במבנים  הגדול.  לפסיפס  סמוך  שנמצאו  לשרידים  בדומה  מערב, 
הנראה חצרות, שקירותיהם השתמרו לגובה של נדבך אחד. המרחב המערבי רוצף באבנים, שהונחו 
על תשתית של גיר כתוש, וביניהן לבנים שרופות. על הרצפה נמצאו קערות אבן וקדרה מטיפוס 
ואילו המרחב השלישי הוא מעין  סיגיַלָטה קיפרית. במרחב השני נותרו שרידי קטע פסיפס לבן, 
מסדרון צר, ובו נמצאו כמה תנורים בנויים מחומר, המושתתים על לבנים שרופות. התנורים תוקנו 
כמה פעמים במהלך התקופה הרומית הקדומה. שרידי המבנים מהתקופה הרומית הושתתו על רובד 
של חול, שבתוכו נמצאו שברי כלי חרס וצור מהתקופה הניאוליתית. גם בשני השטחים הסמוכים 
)D, C(,  תחת שרידי הבנייה מהתקופה הביזנטית, נמצא ממצא קראמי מהתקופה הרומית הקדומה.

שני  של  הצלה  חפירת  נערכה   ,1996 בנובמבר  סילבר,  הלל  אבא  ברח’  מים  צינור  הנחת  במהלך   .10
ריבועים )נ”צ 15155-280/14045-110(, על ידי ס’ גולן מטעם רשות העתיקות )גולן תש”ס(. החפירה 
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בורות,  ידי  על  ‘הופרע’  החפירה  שטח   .1951 משנת  קפלן  חפירת  של   C לשטח  ממערב  ממוקמת 
שנחפרו לצורך הקמת מבנה בימי המנדט הבריטי. כל ממצאי החפירה נתגלו ללא הקשר סטרטיגרפי 
ובהם מילויים, שהכילו שברי חרסים החל מהתקופה הנאוליתית ועד לתקופה האסלאמית הקדומה. 

קבורה  פגע בשדה   )15196-197/14055-202 )נ”צ  סילבר  הלל  ברח’ אבא  המים  צינור  הנחת  11. המשך 
אותו חפר א’ שמואלי מטעם רשות העתיקות, בחודש יולי 1997. לאורך כ-200 מ’ תועדו שבעה קברי 
ארגז, ללא חפצי לוואי לצד הנקברים, ולכן לא התאפשר לתארכם בוודאות )שמואלי תש”ס: 85-83(. 
קברי ארגז אופייניים, בין השאר, לתקופה האסלאמית הקדומה, ולכן ניתן להציע כי שטח זה היה 
מחוץ לגבולות העיר בתקופה זו. ניתן להוסיף, לצורך דיוננו, כי על אף הפיקוח הצמוד על הנחת 
צינור המים, לא נמצאו במהלך העבודות שרידי מבנים מהתקופה הרומית הקדומה. ולכן נראה כי גם 

בתקופה זו לא היה האזור הזה חלק מהעיר.

12. בעקבות בניית מתחם מגורים חדש בשכונת נווה ירק )נ”צ 15170-14075( חפרו י’ פז, ד’ רוזנברג וא’ 
נתיב )2005: 153(, מטעם אוניברסיטת תל אביב, חפירת הצלה בחודש דצמבר 2003. בחפירה - שני 
I הממוקם כ-30 מ’  D הגובל מדרום בחפירתם של ינאי ובדחי )ראה לעיל(, ושטח  שטחים: שטח 
מדרום לחפירת ון דן ברינק )ראה לעיל(. בשטח D לא נמצאו שרידים מהתקופות המוצגות בעבודה 

זו, אלא רק מתקופות קדומות להן, ובשטח I  נמצאו שרידי מבנה מהתקופה הביזנטית.

13. באזור התעשייה הצפוני של לוד )נ.צ. 15245-14062( חפר י’ ביליג, מטעם רשות העתיקות, בחודש 
)ביליג תשס”א(. תחת מפלס חלוקי אבן,  1999, שני ריבועי בדיקה לקראת בנייה במקום  אוגוסט 
מטבעות.  ושני  בחרסים  מעורבת  עפר  שכבת  נתגלתה  הקדומה,  האסלאמית  לתקופה  המתוארך 
הראשון תוארך לתקופה הרומית המאוחרת )354-351 לסה”נ( והשני הוא דינר כסף מימי אספסיאנוס 
)שנת 73 לסה”נ(. החופר הציע כי החומר נסחף למקום מאתר סמוך, שהיה מיושב בתקופות הרומית 

הקדומה והמאוחרת. 

14. בשנת 2000 חפרו א’ ינאי וע’ מרדר, מטעם רשות העתיקות, חפירה נרחבת בשולי התל הקדום של 
ינאי  תש”ס;  ומרדר  )ינאי  הצפוני  התעשייה  אזור  הרחבת  לקראת   ,)15203-14055 )נ.צ.  לוד  העיר 
2008(. שטח החפירה היה על גבי מגרש כדורגל, שנבנה במקום בשנת 1950 ויצא מכלל שימוש בשנת 
1988. הקרקע הטבעית היא אדמת חמרה חרסיתית, אשר חלקה המערבי היה מכוסה בדיונות חול. 
נפתחו שישה שטחי חפירה )120 ריבועי חפירה( בהם נחשפו עשר שכבות, שהקדומה היא מהתקופה 

הניאוליתית הקראמית, והמאוחרת - מהתקופה האסלאמית הקדומה.
G, הממוקם כ-200 מ’ ממערב למגרש הכדורגל, נמצאה מערכת קבורה, שנחפרה אל תוך  בשטח   
החדר  של  הטיח  רצפת  סמך  על  רק  לשחזר  ניתן  הקבורה  מערכת  את  גזית.  באבני  ודופנה  החול 
המרכזי וששת המשכבים הסובבים אותו. בשל שוד אבני הדיפון, אי אפשר לשחזר את תכנית המערה 

ואת גובהם של תקרת המערה והמשכבים. 
אי מציאת שרידי מבנים מהתקופה הרומית הקדומה בשטחה של חפירה כה נרחבת, מעיד כי בתקופה   
זו התל הקדום של לוד לא היה חלק מהשטח הבנוי של העיר. לעומת זאת, שרידי קבר הכוכים מעיד 

כי הוא שימש, קרוב לוודאי, לקבורה של תושבים יהודיים, שהתגוררו בקרבת מקום.     

הרצל,  ברח’  ביוב  קו  החלפת  במהלך  זיהתה,  העתיקות  רשות  של  מרכז  במרחב  עתיקות  מפקחת   .15
חפירת   2002 נובמבר  בחודש  נפתחה  מכך  כתוצאה   .)14041-15164 )נ.צ.  קדומים  בשרידים  פגיעה 
)אביבי  אביב  תל  באוניברסיטת  לארכיאולוגיה  המכון  מטעם  אביבי,  ג’  ידי  על  שנוהלה  הצלה, 
2002(. בחפירה נפתחו שבעה חצאי ריבועים, בגודל 5.0x2.50 מ’ ובהם נחשפו שלושה קטעי רצפות 
פסיפס במצב פגוע מאוד, הן בשל פגיעות קדומות והן בשל בנייה מודרנית. רצפת הפסיפס הגדולה 
ביותר היא לבנה ומשובצים בה מקבצי אבנים צבעוניות, בגוונים של שחור, חום ואדום, אשר אינם 
2x2 ס”מ לערך. בקצה הצפוני של הרצפה התגלו שתי  יוצרים דגמים. גודל האבנים הממוצע הוא 
אותיות מכתובת ביוונית )? Y, N(, שנתחמה בעיגול מאבני פסיפס שחורות. העיגול הוקף במסגרת 
רבועה, מאבנים שחורות, ששלוש מפינותיה שרדו. שלושת רצפות הפסיפס הושתתו על מפלס של 
חומר מלכד וחלוקי נחל קטנים. תחת אחת מהן, על גבי שכבת חול נקי, התגלתה קבורה ובה שתי 
גולגולות ועצמות אדם ללא ארטיקולציה ובלי חומר מתארך. ככלל, מעט מאוד שברי חרס הניתנים 
לזיהוי נמצאו במהלך החפירה. בלוקוס אחד חשוב, במילוי בין שתי רצפות, נמצאו חרסים מהמאה 
של  המצומצם  השטח  בגלל  הביזנטית.  לתקופה  המבנים  את  לתארך  המאפשרים  לסה”נ  השישית 
חפירה, קשה מאוד לשחזר, על סמך הנתונים המעטים שהתגלו בה, למה שימש המבנה. לדעת החופר 
)שיחה בתאריך 23.12.08( רצפת הפסיפס שימשה כאולם מרכזי במבנה ציבורי כלשהו )כנסייה/ בית 
כנסת שומרוני/ בית כנסת יהודי(. את הקבורה תחת הרצפה הוא מפרש כקבורת קדושים, ולכן הוא 
מעדיף את ההצעה כי הייתה זו כנסייה ולא בית כנסת. הצעתו של ינאי )בע”פ( היא, לראות ברצפה 
זו את שרידי רחוב הקארדו של לוד מהתקופה הביזנטית, מכיוון שזהו הציר הראשי החוצה את העיר 
מצפון לדרום. הצעה זאת מעוררת קושי. מכיוון שהריצוף המקובל ברחובותיה הראשיים של ערי 

ארץ ישראל, מהתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית, היה לוחות אבן רבועים ולא רצפות פסיפס. 
73-71(. אולם גם באפק-   :2007 )גוטפלד  הדוגמה המובהקת ביותר לכך היא מהקארדו בירושלים   
אנטיפטריס, הסמוכה ללוד, נחשף קטע מרחוב הקארדו מהתקופה הרומית המאוחרת, אף הוא  מרוצף  

בלוחות אבן )כוכבי 1989: 116-103(. 

16. בשנת 2004 חפר א’ הדד חפירת הצלה בצפון העיר לוד, ובה מצא חמש שכבות יישוב )הדד תשס”ח(. 
לדעת  לסה”נ(.  ג-ד  )מאה  והביזנטית  המאוחרת  הרומית  לתקופה  תוארכה  ביותר  הקדומה  השכבה 

החופר, קטע ריצוף אבני גזית מעיד, כנראה, על מבנה ציבורי שעמד במקום. 
תחת תשתית הקשורה לריצוף, נמצא מילוי עפר מעורב בחרסים מן המאה הב’-א’ לפסה”נ, בהם קנקן   

חשמונאי וכן שברי קנקנים המתוארכים לפרק הזמן שבין שתי המרידות.
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סיכום
השרידים השונים בתל הקדום ובסביבותיו, המתוארכים החל מהתקופה הנאוליתית ועד תקופת הברזל, 
מוכיחים כי לא ניתן להקיש מהיקף השתרעותם על גודל היישוב בתקופות מאוחרות. מחקרים, העוסקים 
הצטברות  של  תוצאה  להיות  יכולים  גדול  שטח  על  המשתרעים  אתרים  כי  העלו  קדומות,  בתקופות 
מבנים מתקופות שונות על פני שטח נרחב, ולאו דווקא מאותה תקופה )אדוארדס 1989: 37(. יישובים 
עם “השתכבות אופקית” מאופיינים בד”כ בפיזור נרחב של שכבות שונות, המקשות על הבנת התכנית 
המקורית של היישוב. כך נוצר באתר אוסף מבנים ללא תכנית מסודרת, כשהמבנים מונחים בצפיפות 

שונה בכל אחת מהתקופות )גרינברג 1996: 165(.  
בטרם נציג את המסקנות העולות מן החפירות, יש לשוב ולהדגיש כי הן מבוססות על חפירות הצלה 
מקריות, הנובעות מצורכי הפיתוח של העיר. במתודה הארכיאולוגית יש להתייחס לעובדות המונחות 
לפנינו בשעת המחקר הנוכחי, ואילו לגבי חוסר הממצא ניתן רק לשער ולהציע הצעות העומדות בקנה 
המידה המדעי. בהתבסס על תוצאות החפירות המפורטות לעיל נראה כי שרידי העיר מהתקופה הרומית 
והביזנטית היו מרוכזים ממזרח ומצפון לתל הקדום, המכוסה כיום בבנייני העיר המודרנית. חלקה הצפוני 
של העיר הקדומה לא היה מוקף בחומה או בביצור כלשהו, ואף לא באלמנט טופוגרפי יוצא דופן, שתחם 
הביניים,  בימי  העתיקה  העיר  באזור  כלל  בדרך  נמצא  הקדומות  בתקופות  העיר  מרכז  גבולותיו.  את 
ובמקרה של לוד סמוך לכנסיית סנט ג’ורג’ ולמסגד הגדול הממוקמים מדרום לתל. השערה זו, כי מרכז 
העיר היה מדרום לתל הקדום, לא נתמכת על ידי הממצאים הארכיאולוגים, אם כי יש לסייג שוב, כי 
לא נערכו באזור זה מספיק חפירות. אם נבחן את הצעת החלוקה של עורי משנות הארבעים נראה כי 
גם היא לא עומדת במבחן הזמן והבחינה הארכיאולוגית המודרנית. שכבות יישוב קדומות נמצאו רק 
בתל הקדום, וכמפורט לעיל, לא נמצאו שרידים ארכיאולוגים בקטע מדרום לתל, וגם בתחום הצפוני, 

המשתרע עד לגשר ג’ינדס, לא נמצאו ממצאים המעידים כי אזור זה היה מיושב.  
לאור הממצאים השונים המתוארים לעיל ננסה להציג את אופי היישוב בכל אחת מהתקופות הנידונות.

התקופה ההלניסטית המאוחרת: רק בשטח I, בחפירתם של שביט ורוזנברגר, נמצאו עדויות ארכיטקטוניות 
הם  חדרים  שלושה  ובו  אחד  מבנה  של  הדלים  השרידים   .)7 )שכבה  החשמונאית  בתקופה  להתיישבות 
חשובים לכשעצמם, אך באותה מידה הם יכולים להיות שייכים לחווה משפחתית ואין בהם כדי להעיד על 
יישוב גדול יותר. לעומת זאת, שברי חרסים מתקופה זו נמצאו בשכבות מילוי מאוחרות בכמה חפירות 

ברחבי העיר. 
אם אכן היה בלוד יישוב במהלך התקופה ההלניסטית וממנו התפתחה העיר, ששגשגה בתקופה הרומית, 

כפי שהציע שוורץ )1991: 173-163(, הרי שהעיר השתרעה מדרום לשכונת נווה ירק. 

בעיקר  מפוארים,  חלקם  מבנים,  כמה  נמצאו  הקדומה  הרומית  מהתקופה  הקדומה:  הרומית  התקופה 
בחפירות הנרחבות של ינאי ובדחי ושביט ורוזנברגר, בשכונת נווה ירק. תיארוך רצפת הפסיפס על ידי 
ארליך, לתקופה שבין שתי המרידות, תואמת את העולה מהמקורות היהודיים, כי אז היה “תור הזהב” של 
לוד. הבתים בשכבה זו גדולים יחסית וניתן להבחין בהם בתכנון עירוני ראשוני, על אף שהם מפוזרים 
על שטח נרחב וביניהם היו שטחים פתוחים. מצד אחד ברור כי אזור זה לא היה בשטח הבנוי של מרכז 
לוד, בשונה מהתמונה  זהו המראה האמיתי של העיר  כי  ייתכן  העיר, אלא אולי פרבר בשוליו. אולם 

המצטיירת בדמיוננו על פי המקורות ההיסטוריים היהודיים. 

מזיהוי עצמות בעלי החיים בחפירת ינאי ובדחי עולה כי חזירים היו אחד מהמרכיבים המרכזיים בתפריט 
רק  הביזנטית.  התקופה  ועד  הנאוליתית  מהתקופה  החל  בלוד,  היישוב  קיום  תקופות  ברוב  התושבים 
בשכבה המתוארכת לתקופה הרומית הקדומה )שטח A שכבה 5( לא נמצאו עצמות חזירים, ולכן ניתן 
להניח שדיירי המבנים בה היו יהודיים )שדה בהכנה(. עובדה זאת מייחדת את לוד מערים נוכריות, בהן 
במזבלת  גם  תועדה  דומה  תופעה   .)198  :1990 )הסה  כמו למשל באשקלון  חזירים,  לגידול  עדויות  יש 
 ,2004 ואח’  )בוכניק  חזיר  ונמנעה מאכילת  יהודית  הייתה  אוכלוסייתה  כי  יודעים  אנו  ירושלים, עליה 
2007(. עדות נוספת לזיהוי התושבים במקום כיהודיים, נתמכת באפיון סגנון הפסיפס כאופייני למבנים 

מהתקופה ההרודיאנית ולכלי הזכוכית, שנמצאו בקברים באותה שכבה. 

בתקופה הרומית הקדומה, כאשר על פי המקורות ההיסטוריים לוד הייתה בירת הטופרכיה, היינו מצפים 
כי נמצא שרידים רבים של מבני מגורים. הפער בין המקורות ההיסטוריים השונים ובין המציאות, כפי 

שהיא עולה מהממצא הארכיאולוגי, הוא פער גדול. 

כמו  אינטנסיבית,  בצורה  שנחפרו  בערים,  דומות  מתקופות  הארכיאולוגים  השרידים  את  נשווה  אם 
ירושלים, קיסריה ובית שאן, הרי שבלשון המעטה הממצא בלוד לוקה בחסר. גם אם נניח כי המבנים 
וחלקים  בנייה  פורקו, עדיין לא נמצאו בשרידים המאוחרים  שימוש משני באבני  מהתקופה הרומית 
אחר.  במקום  נמצאת  זו  לתופעה  שהתשובה  ייתכן  הרומית.  מהתקופה  הציבור  ממבני  ארכיטקטוניים 
על פי המקורות ההיסטוריים ועל פי המקובל במחקר, נשדדו אבנים רבות מלוד לצורך הקמת העיר 
אלא  בלוד.  המונומנטלים  הפריטים  מציאת  אי  את  מסבירות  אלו  עדויות   .)42-30 תשנ”ו:  )לוז  רמלה 
זו היינו אמורים למצוא ברמלה שפע פריטים מעוטרים, משולבים בשרידים מהתקופה  שלפי השערה 
האסלאמית הקדומה. ממצאים אלה נדירים יחסית, ולכן חשובה מציאת מספר כותרות ועמודים, שמקורם 
באתרים קדומים - אולי מהעיר לוד - בחפירת פרבר תעשייתי סמוך למושב מצליח )גורזלזני תשס”ט(. 

התקופה הרומית המאוחרת: בתקופה הרומית המאוחרת, במאה השלישית לסה”נ, הוקמו מבנים מפוארים 
עם רצפות פסיפס מרהיבות בשטח שכונת נווה ירק. מבנים אלה נבנו לאחר ייסודה של הפוליס הרומית, 
שהתיישבו  נוכרים  הנראה,  ככל  התגוררו,  אלה  בבתים  סוורוס.  ספטמיוס  ידי  על  דיוספוליס  שכונתה 

באחת מהשכונות הצפוניות של העיר.

כאמור, אזור זה יושב לראשונה כבר בתקופה הרומית הקדומה, והמבנים בתקופה זו הוקמו בציר צפון-
דרום, שנשמר גם בתקופה הרומית המאוחרת, עת נבנו כאן הווילות המפוארות. גם האופי המפורז שבו 

הושארו שטחים פתוחים בין המבנים, שטחים ששימשו אולי כבוסתנים, לא השתנה.

מתקנים וחציבות ביישובים הכפריים סביב לוד

1. מערכות מסתור
אחת התופעות הרווחות ביישובים החפורים היא השימוש הנרחב בחללים תת קרקעיים לצורכי מסתור 
ומילוט. מערכות המסתור נועדו להסתתרות בשעת חירום, ואפשרו התגוננות פסיבית לתושבי היישובים 
ואולי אף בסיס ללוחמת גרילה תת קרקעית. חוקרים רבים עמדו על הקשר בין תופעת המערכות התת 
קרקעיות לבין תיאורו של קאסיוס דיו לגבי ההכנות למרד בר כוכבא )קלונר תשמ”ג: 23-20(. אולם 
לא ניתן לקשור כל מערכת תת קרקעית באופן אוטומטי למרד הזה, וברור כי מתקנים חצובים שימשו 
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למסתור גם בתקופות קודמות לו. בשל היותן תופעה מצויה המאפיינת את קבוצת היישובים שבהם עוסק 
המחקר הנוכחי, נייחד למערכות אלה דיון מפורט. זיהוי מערכות המסתור כאופייניות ליישובים יהודיים 
הוצג לראשונה על ידי קלונר )תשמ”ג, תשמ”ד(, נדון בהרחבה בספרם של קלונר וטפר )1987(, בעבודת  
הדוקטורט של זיסו )תשס”א: 286-271(, ולאחרונה סוכם הממצא המעודכן במאמרים משותפים של קלונר 
2003 א(. החפירות הרבות בשפלת לוד בעשור האחרון, שבהם נמצאו מערכות מסתור  וזיסו )תשס”ו; 
חדשות, הובילו לכתיבת שני מאמרים על הנושא )קלונר וזיסו תשס”א; 2003 ב(. דיונים אלה מציגים את 
המסקנה ההיסטורית העיקרית לגבי תחום השליטה של ממשל בר כוכבא, אך אין הם עוסקים במכלולים 

בכל אחד מהיישובים השונים, ומכאן חשיבות הצגתם כאן. 

מערכות המסתור, בתחום המחקר, נחצבו בדרך כלל תחת מבני המגורים בכפרים ורק מיעוטם הותקנו 
מחוץ ליישוב, כמו למשל מערכת המסתור שנמצאה סמוך לכביש 443 )אתר 32 במפת לוד(. 

וזיסו  קלונר  אצל  לדוגמה  )ראה  סיכומים  בכמה  בהרחבה  נידון  המסתור  מערכות  את  לתארך  הקושי 
תשס”ו: 134-130(. אולם העדויות הרבות, מחפירות בשנים האחרונות, מלמדות כי בתקופה שבין שתי 

המרידות ובימי מרד בר כוכבא הגיעה התופעה לשיא שכלולה ותפוצתה. 

גם במקורות ההיסטוריים יש עדויות לתארוך מערכות המסתור לימי בר כוכבא. המקור החשוב ביותר הוא 
קאסיוס דיו, שתיאר את הסתתרות המורדים מתחת לקרקע. ויש גם אזכורים רבים בספרות התלמודית 
על “מחבוא” המשמש למסתור )סמט תשמ”ו(. סקירת היישובים הכפריים בשפלת לוד מעלה כי כמעט 
בר  מרד  לימי  השימוש  תקופת  את  גבוהה  בוודאות  לשייך  ניתן  בהן  מסתור,  מערכות  נמצאו  בכולם 
זיהוי מערכות המסתור כמאפיין תרבותי-אתני חשוב, המאפשר להעריך את תחום השתרעות  כוכבא. 
הִמנהל הבר-כוכבאי, מקובל במחקר הארכיאולוגי )קלונר וזיסו תשס”א: 73(. המכלולים הרבים, לפחות 
בחלק מהיישובים החפורים, מעידים כי הייתה בהם הכנה לקראת המרד. אולם גם באתרים שבהם לא 
נחצבו מערכות, נמצאו ממצאים אחרים, כמו מטבעות, המאפשרים לקבוע כי המקום היה תחת שלטונו 
של שמעון בר כוכבא. שני היישובים, שבהם לא נמצאו מערכות, הם ככל הנראה החריג המצביע על 

הכלל. כלומר, ברוב היישובים אכן התכוננו למרד ואי מציאותן ביישובים אלה מצריך הסבר נפרד.

2. מקוואות טהרה
חמישים ותשעה מקוואות נמצאו ביישובים המוצגים בתחום המחקר. הלכות טומאה וטהרה תפסו מקום 
מרכזי בהוויה הדתית בתקופה שבה עמד בית המקדש השני במרכז החיים היהודיים. עם תחילת שלטון 
בית חשמונאי החלה להתגבש מערכת הלכות, שנועדה להגביר את שמירת הטהרה בקרב פשוטי העם, 
ובלשון חז”ל מוגדר התהליך כ:”פרצה טהרה בישראל” )בבלי, שבת י”ג, ע”א; ירושלמי שבת א ג, ג, ע”ב(. 
על מנת למלא אחר דיני הטהרה, שנקבעו בתורה, נוצרו גבולות וסייגים שמטרתם הייתה להרחיק את 
העם אף מחשש טומאה )אלון תשכ”ז; אופנהיימר תש”ם: 232-227; שיפמן תשנ”ו(. המקורות הספרותיים 
מצביעים כי החל מהתקופה החשמונאית מילאו המקוואות תפקיד חשוב בחיי היומיום של האוכלוסייה 
היהודית, עקב הקפדה יתרה על דיני טומאה וטהרה )רגב 2000(. במקביל הראה רייך )תש”ן( כי התופעה 
נתמכת בהימצאות של מאות מתקני מים שאותם יש לזהות כמקוואות טהרה הנזכרים בספרות חז”ל. היום 
מקובל במחקר הארכיאולוגי, שגילוי מקווה באתר כלשהו משמש כמחוון )אינדיקאטור( מהימן לזיהוי 

אוכלוסייתו כיהודית )זיסו ועמית 2008: 51(.  

ההקפדה על דיני טומאה וטהרה הביאה לקביעת מתקן המאפשר טבילה לעתים קרובות, בשונה מהמובא 
בתורה שבה נקבע כי יש לטבול במי מעיין או מי גשמים הזורמים מעצמם לבור חפור בקרקע )ויקרא 
יא: 36(. הפרטים “הטכניים” של המקווה הם רבים אך יש כמה כללים בסיסיים החייבים להתקיים על 

מנת להכשירו לטבילה:

המים במקווה חייבים להיות מי מעיינות או מי גשמים, שנקוו באופן טבעי ללא מגע יד אדם, דהיינו    .1
אסור שיהיו מים שאובים.

המקווה חייב להיות מחובר לקרקע.   .2
המקווה חייב להכיל לפחות ארבעים סאה מים )800-750 ליטר(.   .3

למים צריך להיות מראה טבעי )בוץ למשל טבעי, שמן לא(.   .4
נפח המקווה חייב לאפשר טבילה של כל הגוף.    .5

בשנות  אולם   ,)167-164  :1966 )ידין  מצדה  בחפירות  רק  לראשונה  ארכיאולוגית  זוהה  הטהרה  מקווה 
השבעים של המאה הקודמת, ובעיקר לאחר החפירות למרגלות הר הבית ובעיר העליונה של ירושלים, 
כתב רייך, שורה של מאמרים על הנושא )רייך תשמ”א; תשמ”ב )ב(; תשמ”ח; 1981 1984; 1998(. בעבודת 
כי  מצא  רייך  תש”ן(.  )רייך  המוכרים  המקוואות  כל  את  לראשונה  ומיפה  סיכם  הוא  שלו  הדוקטורט 
המקוואות הקדומים ביותר שנתגלו עד כה הם מן המחצית השנייה של המאה השנייה לפסה”נ )התקופה 
החשמונאית(, והם היו בשימוש לפחות עד מרד בר כוכבא )רייך תש”ן: 86-82(. פרק זמן זה תואם את 
התקופות שבהן עוסק מחקרנו, ולכן המקוואות מהווים  אחד המרכיבים האינדיקטיבים החשובים לזיהוי 
אחוז  מקוואות, תשעים  מאות  משלוש  למעלה  בעבודתו  הציג  רייך  באזורנו.  באתרים  יהודית  נוכחות 
מהם מתקופת הבית השני והשאר מתקופת המשנה והתלמוד, כאשר חלק גדול מהם נחשפו בירושלים 
בידינו מידע על  יש  וכיום  ודווחו מאז מחקרו  נתגלו  רבים  80-74(. מקוואות  )רייך תש”ן:  ובסביבתה 
כחמש מאות מקוואות הפרושים בארץ מדרום הר חברון )עמית תשנ”ד( ועד צפון חבל בנימין )יתאח 
תשס”ב(. עבודת הדוקטורט של ב’ זיסו היא האחרונה הדנה בכל המקוואות המוכרים מחפירות ומסקרים 

באזור יהודה )זיסו תשס”א: 237-235(.

3. קבורה
עבודות הפיתוח הנרחבות בשפלת לוד חשפו קברים רבים סמוך ליישובים. עקב הרגישות הרבה בעשורים 
האחרונים לחפירת קברי יהודים, משתדלים היזמים ורשות העתיקות, שלא  לחפור בקברים, ולרוב אכן 
מצליחים למצוא פתרון הנדסי המונע פגיעה בקברים. כפועל יוצא ממציאות זו המידע העומד לרשות 
החוקרים מוגבל ורבים מהקברים נמדדים ונסקרים, אך לא נחפרים. חשוב להדגיש כי רוב המידע המופיע 
וממצאיהן, מקורו בתגליות אקראיות כתוצאה מעבודות בנייה,  במפות הסקר, אודות מערות הקבורה 
חציבה ופיתוח, שוד עתיקות ועוד. מכאן, שפיזור המערות הרלוונטיות אינו עקבי: באתר מסוים מצטייר 

ריכוז משמעותי של גילויים ומאתר סמוך אין ברשותנו כל נתונים.   

מערות הקבורה
כל מערות הקבורה המתועדות בעבודתי הם מטיפוס קברי הכוכים האופייניים לקבורה יהודית, בתקופות 
כיהודי עולה מבחינת המקורות הספרותיים- זה  זיהוי טיפוס  והרומית הקדומה.  ההלניסטית המאוחרת 
הלכתיים המתארים בפירוט את צורת הקבורה והצלבתו עם המציאות סמוך ליישובים המוכרים כיהודים 
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יישובים כפריים, שבהם נערכו חפירות נרחבות עם  וזיסו תשס”ג(. מציאת קברי כוכים סביב  )קלונר 
ממצאים מתוארכים היטב, מאפשרת להציע כי בכל אתר בו יש מערת קבורה מטיפוס זה, גם אם הוא 

רק נסקר, הייתה אוכלוסייה יהודית בתקופות הנ”ל. 

גלוסקמות 
הקבורה במערות הכוכים הייתה בשני שלבים: קבורה ראשונה, בה הונחה הגופה בתוך הכוך, ולאחר פרק 
זמן, שארך כשנה, נאספו העצמות לכוך נפרד, חדר ליקוט או גלוסקמה, לקבורה שנייה. הגלוסקמות 
שימשו רק לקבורת אוכלוסייה יהודית בארץ ישראל. קביעה זו עולה הן מהספרות ההלכתית בת התקופה 
ויוונית. נוהג ליקוט  והן משמות הנקברים היהודים, שנחרתו על רבות מהגלוסקמות בעברית, ארמית 
העצמות נחקר רבות על ידי רחמני )1994(, והוא קשר אותה לאמונה בתחיית המתים האישית ובחיים 
שלאחר המוות, אמונה התואמת את ההשקפה הפרושית. סיוע למסקנתו ניתן לראות בבית הקברות של 
קומראן שבה לא נתגלו גלוסקמות, מכיוון ששם הייתה נהוגה קבורה אישית, המתאימה לכת בה לא חיו 
משפחות ומנהגיה היו שונים מממנהגי שאר תושבי יהודה )חכלילי 2001(. בשונה מהצעתו של רחמני, 
ראה פרסטר )תשס”ו( בקבורה בגלוסקמות חלק מההשפעה התרבותית הרומית על יהודה, עם התאמות 

למסורת המקומית, כמו הימנעות משרפת הגופה, וסגנונם האומנותי של ארונות הקבורה.

שבהן  המערות  ומעט  שבריהן,  או  גלוסקמות  נמצאו  לוד  באזור  הקבורה  מערות  של  המכריע  ברוב 
25-21( קבע מסגרת   :1994( רחמני  קדומות.  הנראה, שוד בתקופות  ככל  גלוסקמות עברו,  נמצאו  לא 

טיפולוגית וכרונולוגית לטיפוסי הגלוסקמות, לפיה ניתן לסווג כל אחד מהדגמים. 

על סמך ממצא הגלוסקמות באזור לוד ניתן להסיק כי לפחות את חלק מהקברים ניתן לתארך לתקופה 
במערת   ;)342  :1896 גנו  )קלרמון  בלוד  המהודר  בקבר  לראות  ניתן  לכך  דוגמאות  המרידות.  בין  של 
הקבורה שחפר י’ פורת סמוך למחלף בן שמן )אתר 26 במפת לוד-פורת תש”ן(; ובקבר השמור בגבעה 

ח’ בשוהם )אתר 10 במפת לוד- טורגה ובדחי תשס”ה(. 

סיכום הממצא הארכיאולוגי ומסקנות היסטוריות
שמרבית  אף  על  בערים,  בעיקר  דור  שנות  במשך  התמקד  התיכון  הים  במזרח  הארכיאולוגי  המחקר 
האוכלוסייה בתקופות הנידונות התגוררה ופעלה במגזר הכפרי. גם באירופה, החברה הכפרית איננה גורם 
שולי בעולם הקדום, אולם היא הרוב הדומם. לחברה זו מתאימה ההגדרה של א’ וולף )1982( בדבר חברה 
‘ללא היסטוריה’, חברה אילמת, שלא הותירה ספרות קדומה. ארץ ישראל של התקופות הקלאסיות אינה 
עונה על הגדרה זו, כיוון שהרוב הכפרי לא היה דומם והוא הותיר ספרות רבה. ירושלים, כיאה למרכז 
הדתי והמנהלתי, הייתה מרכז האירועים, אך לא הזירה היחידה שלהם. המרד החשמונאי, לדוגמה, החל 
בכפר קטן וכך חלק מתנועות הקנאות והנצרות בשלהי ימי הבית השני. גם ספרות חז”ל התפתחה בעיקר 
ביישובים הכפריים, לפחות בתקופה הרומית הקדומה. להלן אסכם את המידע הארכיאולוגי הנצבר על 
המגזר הכפרי בשפלת לוד, תוך ניסיון לשלבו בידיעות ההיסטוריות המוכרות לנו מהמקורות הכתובים. 

התקופה הפרסית - שיבת ציון
מסוף תקופת הברזל ב’ ומהתקופה הפרסית נאסף ממצא קראמי מועט בחלק מאתרי שטח המחקר. אולם 
הממצא האדריכלי ברוב היישובים אינו מאפשר לעמוד על טיבם או על מוצא תושביהם בשלב כה קדום. 

בממצא הנומיסמאטי לא נמצא ולו מטבע יחיד עם טביעת יהד האופיינית ליישובים היהודיים באזור 
יהודה, ואילו הממצא הקראמי דומה לממצא הרווח ביישובי ההר. 

התקופה ההלניסטית הקדומה
לא  מכיוון שכמעט  ישראל,  נותרו בכל ארץ  ההלניסטית  הכפרית בתקופה  דוגמאות מעטות מהבנייה 
נמצאו כפרים חד-תקופתיים או חד-שכבתיים בני התקופה, או שרידים של ממש באתרים כפריים רב-

שכבתיים )טל תשס”ז: 116(. 

התמונה היישובית בתחום המחקר אינה חד-משמעית. באתרים רבים נותרו ממצאים קראמיים ונומיסמאטיים  
שניתן לשייך אותם ליישובים קדם - חשמונאים. אך בפועל נמצאו שרידי מבנים רק בשלושה אתרים: 
בבורנאט צפון הבחינו חופרי האתר בבית חווה נוכרי תחת הכפר מהתקופה החשמונאית, ובעוקף שוהם 
נמצאו שלושה מבני חוות, נוכריות ככל הנראה, הקודמות לבניית המצודה מהתקופה החשמונאית. הכפר 
היהודי באום אל-עומדן, לעומת זאת, נוסד ככפר יהודי בתקופה ההלניסטית הקדם-חשמונאית והתקיים 
ברציפות עד המאה השנייה לסה”נ. השתלשלות האירועים בתקופה החשמונאית, בכל אחד מהכפרים, 
והיווה את הגרעין הקדום לכפר החשמונאי, המבנים  הייתה שונה. בית החווה הנוכרי בבורנאט נשרף 
בעוקף שוהם נהרסו ועליהם נבנתה המצודה החשמונאית ובאום אל-עומדן המשיך להתקיים כפר יהודי, 
הסמוך  האחרון,  שהיישוב  ייתכן  הקדומה.  והרומית  החשמונאית  בתקופה  יותר  גדול  ליישוב  שהתפתח 
לאזור יהודה, התנהג בדומה לאתרים בגב ההר, שנוסדו והתקיימו מהמאה השנייה לסה”נ ועד לחורבנם 

במרד החורבן או במרד בר כוכבא. 

תמונה זו דומה לתוצאות הסקרים והחפירות מצפון לשטח המחקר, שבהם נמצאו כמה בתי חווה מהתקופה 
אריה  ובית  )כוכבי  מזור  ח’  וסביב   )67 תש”ל:  ואדלשטיין  )ייבין  יהודה  בטירת  הקדומה,  ההלניסטית 

תשנ”ד: 105; פינקלשטיין תשמ”א; עמית וזילברבוד תשנ”ז, א: 100-99(. 

מן  חווה שלמה  חשפו  אלעד  העיר  96-92( בשטח  ב:  )תשנ”ז,  זילברבוד  וא’  עמית  ד’  חפירות שערכו 
)קנקני אגירה  רודיות  ידיות אמפורה  מיובאים, כ-45  כלי חרס  המאה השנייה לפסה”נ. הממצא  כלל 
רודוס( הנושאות טביעות חותם מהמחצית הראשונה של המאה השנייה לפסה”נ, חמש מטבעות  מהאי 
טטרדרכמה מכסף, לפחות שבעים מטבעות סלווקיים  וחמישה-עשר מטבעות חשמונאיים. ברבים מחדרי 
החווה, ובייחוד במחסנים, הובחן רובד עבה של אפר. על סמך הממצאים, הציעו החופרים כי האוכלוסייה 
שישבה בחווה זו, וכנראה גם בחוות הסקורות, עד סיפוח האזור בידי החשמונאים, בשלהי המאה השנייה 
ובראשית המאה הראשונה לפסה”נ, הייתה נוכרית. שכבת האפר מעידה לדעתם על חורבנן האלים של 
החוות ונטישתן בימי יוחנן הורקנוס. על גבי חווה זו לא נבנה יישוב יהודי, אלא רק אתר חנייה ארעי, 
ולו הם ייחסו שברי כלי אבן, נר הרודיאני ומטבעות מהתקופה הרומית הקדומה. תופעה דומה תועדה גם 
באתרים אחרים בגבול ארץ יהודה ואידומיאה, כמו למשל בח’ א-רסם שבה נחפר אתר כפרי נוכרי עם 
מכלול קראמי, הדומה לממצא במרשה, שחרב ונשרף בעת הכיבוש החשמונאי )פאוסט וארליך תשס”ח(. 

השונות בין החוות באזור אלעד, שנהרסו אך לא יושבו, ובין היישובים הקרובים ללוד, שנהרסו ויושבו 
מחדש או שהמשיכו את היישוב הקיים, מצביעה על ההבדל בהתייחסות השליטים החשמונאיים אליהם. 
ההלניסטית  נמצאו מטבעות מהתקופה  המחקר  בתחום  היישובים  בכל  כי  מעיד,  הנומיסמאטי  הממצא 
הקדומה, למעט באתר מחלף בן שמן. גם בממצא הקראמי כמעט לא היו שברי כלים מיובאים, בניגוד 
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היו  לפחות חלק מהאתרים  כי  להציע  ניתן  הנתונים הארכיאולוגיים,  לחפירות באזור אלעד. על סמך 
מקרה,  בכל  החשמונאית.  הממלכה  של  בגיבושה  הראשונים  בשלבים  עוד  יהודים,  ידי  על  מיושבים 
התוצאה היישובית של הכיבוש החשמונאי היא חד משמעית: מצד אחד, האוכלוסייה הכפרית הנוכרית, 
שהתגוררה במשך מאות שנים בדגם היישוב הקדם- חשמונאי בבתי חווה, הוחלפה באוכלוסייה יהודית. 
מצד שני על גבי בתי החווה שבהם התגוררו המתיישבים היהודים החדשים יחסית, הוקם דגם אחר של 

מגורים - כפרים מכונסים. 

התקופה ההלניסטית המאוחרת )החשמונאית(

144/5 לפסה”נ היא השנה המקובלת במחקר להעברת שלושת פלכי דרום השומרון )אפרים, לוד  שנת 
העברת  לפני  עוד  כי  האפשרות  את  מעלה  הארכיאולוגי  הממצא  אך  החשמונאים.  לשליטת  ורמתיים( 
על  בהשתלטות  שהיה  הצורך  לגבי  דעות  חילוקי  יש  ההיסטורי  במחקר  יהודים.  בהם  ישבו  המחוזות 
יהודה  אזור  של   הכפרי  במגזר  והצפיפות  האוכלוסייה  גידול  בהם.  יישובים  ובהקמת  חדשים  שטחים 
היווה סיבה מרכזית להקמת היישובים החדשים, לדעת ב’ בר כוכבא )1977: 167(. עודף האוכלוסין היגר 
החדשים.  הממלכה  היגר לשטחי  להניח,  סביר  אחר,  להתעצמותה. חלק  מנוף  והיווה  לירושלים  בחלקו 
נתוני סקרים בגב ההר, מהשנים האחרונות, המצביעים על תהליך ברור של גידול השטח הבנוי בתקופה 

החשמונאית, תומכים בהצעה זו. 

גישה אחרת סוברת כי היישובים החדשים הוקמו בעיקר לצורך אספקת מזון לצבא החשמונאי הגדל. 
כתוצאה מכך פנו לוחמים רבים לעבודת האדמה ונוצר צורך בהעסקת שכירי חרב בשלב המאוחר של 

כיבושי בית חשמונאי )אפלבאום תשמ”ו: 76(. 

ביסוס החדירה המאסיבית של אוכלוסייה יהודית לאזור לוד מוכר מהמקורות הכתובים, רק בימיו של 
שמעון, עם כיבוש גזר וסביבתה והעברת משפחות יהודיות )מירושלים ?( לשפלה )מקבים א י”ג: 48-43(. 

הקמת מרכז השלטון בגזר והמצודה סמוך לתל חדיד )אתר עוקף שוהם( אפשרה כנראה את התבססות 
נותרו  שבהם  מהאתרים  בחלק  הארכיאולוגי,  מהממצא  העולות  העדויות  באזור.  היהודיים  היישובים 
שרידים מהתקופה ההלניסטית הקדומה, מציגות התפתחות אורגנית של יישוב כפרי המתפתח מהחווה 
שהייתה בתקופה הקודמת. יש לציין, כי באף אחד מהיישובים בתחום המחקר לא נמצאה שכבת שרפה 
של יישוב הלניסטי נוכרי, שעל שרידיו הוקם יישוב חשמונאי )בדומה לתופעה באלעד(. הבעיה הגדולה 
ביותר היא ההשתמרות הגרועה של המבנים הקדומים תחת השכבות המאוחרות יותר, ולכן ייתכן שהעדות 
החומרית הטובה ביותר להתבססות השלטון החשמונאי בשפלת לוד נמצאת בממצא הנומיסמאטי. על פי 
החלוקה הפנימית של מטבעות התקופה החשמונאית, יש נוכחות יהודית בימי יוחנן הורקנוס )-135 104 

לפסה”נ( בארבעה אתרים מתחום המחקר: בורנאט צפון ודרום, עוקף שוהם וחרמשית. 

מטבעות יוחנן הורקנוס הם המטבעות הקדומים ביותר שטבעו השליטים החשמונאיים )קינדלר תשנ”א: 
15-12(, ולכן מציאתם בחלק מהאתרים סביב לוד מאפשרת לזהות את התבססות השלטון החשמונאי, 

שהחלה כנראה עשור קודם לכן.  

322( מצביעה על תמונה   :1982 בחינת הממצא הנומיסמאטי מהתקופה החשמונאית בירושלים )אריאל 

דומה: מטבעות ינאי מהווים כשמונים וארבעה אחוזים מהממצא )לעומת שבעים ושניים אחוזים באזור 
לוד( ומטבעות יוחנן הורקנוס - כאחד עשר אחוזים מהממצא )לעומת שלושה עשר אחוזים באזור לוד(. 
החשמונאית,  בתקופה  הראשית  וכמטבעה  הבירה  כעיר  ששימשה  ירושלים,  בין  בנתונים  הרב  הדמיון 
ובין הפריפריה ב”עורף החקלאי” של לוד, רומז לפעולה ממלכתית מאורגנת של הקמת כפרים, שאירעה 
בברור בימי יוחנן הורקנוס או לפני כן, כחלק מההשתלטות על השטח החדש. בספר מקבים א’ יג מובא 
תיאור של כיבוש הערים גזר ויפו על ידי שמעון, אולם לא נמסר שום מידע על השטח הכפרי ביניהם 
על  ומצביעים  התמונה  את  משלימים  הארכיאולוגיים  הממצאים  לוד.  העיר  סביבות  על  לא  ובוודאי 
האפשרות כי עוד לפני כיבוש האזור, ואולי אף לפני העברת שלושת המחוזות הצפוניים לידי השלטון 
החשמונאי, כבר ישבו מתיישבים יהודים באזור. עם עלייתו לשלטון של יוחנן הורקנוס, ואף יותר מזה 

תחת שלטונו של אלכסנדר ינאי, היו לוד והכפרים סביבה שטח יהודי מובהק.   

התקופה הרומית הקדומה

המגזר הכפרי בתקופה זו זכה למחקר ארכיאולוגי מעמיק ופורה, תוך שימוש נרחב במקורות הספרותיים 
היהודיים ובחינתם מול הממצאים באתרים )ספראי תשנ”ז: 76-11(. הממצא המגוון והעשיר בכל אתרי 
שטח המחקר, הכולל מבני מגורים מתוכננים, מתקנים חצובים רבים ושפע ממצאים קטנים, מעיד כי זהו 

“תור הזהב” בחיי האזור. 

כמקובל באזור חקלאי, רמת הבנייה בכפרים הייתה נמוכה ואפיינו אותה מבני אבן ריבועיים, בנויים 
עדות  שהייתה  כפי  בחקלאות,  עסקו  התושבים  מרבית  קשה.  גיר  אבן  כלל  בדרך  מקומיים,  מחומרים 
שרידי השדות. מדרגות חקלאיות ומתקנים לעיבוד יין, שמן ומוצרים אחרים, שנמצאו סביב כל אחד 

מהיישובים, גם הם העידו על כך. 

המקורות ההיסטוריים הרבים על העיר לוד מתקופה זו נידונו בהרחבה על ידי כמה חוקרים )רוזנפלד 
תשנ”ז; שוורץ 1991; אופנהיימר 1988(. אולם הממצא הארכיאולוגי בתחום העיר לוד - דל. הקונפליקט 
ובין  קומות,  בני שתי  בתים  ובה  בצפיפות  מיושבת  גדולה,  כעיר  ההלכתית  בספרות  לוד  תיאורי  בין 
המציאות החומרית העולה מהחפירות בעיר במאה השנים האחרונות, אינו ניתן לפתרון בשלב זה של 
הארכיאולוגיה  מקצוע  של  המתודולוגיות  המגבלות  את  בחשבון  לקחת  צורך  יש  זאת,  עם  המחקר. 
ולהפנים כי ייתכן שהעדר הממצא נובע מהתיישבות מאוחרת יותר. ייתכן שחפירות נוספות ברחבי העיר 
יחשפו עובדות וממצאים, שיאפשרו להסיק מסקנות שונות מהתמונה המוצגת בעבודה זו. אולם  מהעורף 
החקלאי המפותח של לוד והפריחה היישובית בעשרות יישובים בו ניתן להסיק  כי מבחינת תושבי האזור 

היא שימשה כעיר מחוז חשובה ומרכזית לכל דבר ועניין. 

מרד החורבן
התמקדות בפרק זמן כה קצר של  כמה שנים, מתוך תקופת חיים הנמשכת מאות שנים בחיי היישובים, 
מחייבת שימוש בכלים ארכיאולוגיים מדויקים. הראיה המרכזית לתוצאות הרס אתר היא שכבת שרפה. 
אולם לא נמצאה שכבה כזאת באף  אחד מהיישובים. התובנה העולה ממידע זה היא כי הכפרים לא נפגעו 
ולא נשרפו במהלך מסע הכיבוש הרומאי, או לחילופין תושביהם לא עזבו כלל את מקומם והמשיכו את 

שגרת חייהם גם לאחר הפגיעה הזמנית.
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למעט  האתרים,  בכל  שנמצאו  המרד,  מימי  מטבעות  הם  למאורעות,  ברור  והד  נוספת,  מוצקה  ראיה 
שוהם מ”ד וח’ ענבה. מטבעות שנה ב’ הם הנפוצים ביותר בכפרים החפורים, אך שני מטבעות משנה 
ג’, שנמצאו בשני יישובים שונים, מצביעים כי היישוב היהודי המשיך להתקיים באזור גם לאחר מסע 
המערכה  מסלול  מתתיהו,  בן  יוסף  תיאור  פי  על   .68 שנת  של  אייר  בחודש  אספסינוס  של  המלחמה 
התבסס על נתיבי הכבישים הרומיים, בין חוף הים ובין השפלה הפנימית. ראשיתו - בקיסריה, המשכו - 
באנטיפטריס, בתחומה נכבשו מחוזות תמנה ולוד, וסופו - באמאוס שבה הוצב הלגיון החמישי )מלחמת 
ונראה  לוד,  בשפלת  היהודית  ההתיישבות  נפגעה  לא  הארכיאולוגי,  הממצא  פי  על   .)486 ד:  היהודים 
כי הכוחות הלוחמים לא הרסו את הכפרים, על מנת שלא לפגוע באספקה השוטפת של מזון לצרכים 

השוטפים שלהם.  

התקופה שבין המרידות
על פי הממצא הארכיאולוגי, המשיכו כל הכפרים, למעט היישוב בנשר רמלה )לדעת אחד מחופריו(,  
להתקיים בין מרד החורבן למרד בר כוכבא. עובדה זו מוכרת מאזורים  אחרים בארץ, והיא מוכיחה כי 
היישובים לא נהרסו אלא רק נפגעו. נתון זה עולה בקנה אחד עם דברי יוסף בן מתתיהו על הושבת 
תושבים “כנועים” בלוד על ידי השלטון הרומי )מלחמת היהודים ד: 444(. ייתכן שפריחת האזור נבעה 
מגל פליטים, שברחו מירושלים במהלך המצור ולאחר סיומו הגיעו למרכז היהודי הקרוב ביותר לעירם. 

256(, שרבן יוחנן בן זכאי נשלח למעצר ביבנה  חוקרי התקופה קיבלו את דעתו של ג’ אלון )תשי”ז: 
במעמד של שבוי, ולא הייתה בידו אפשרות או רשות לברור לו מקום מתאים לבית ועד. לכן, סביר 
להניח כי רוב החכמים לא הלכו אחריו ליבנה אלא התיישבו בלוד - העיר היהודית הסמוכה - ובסביבתה 
211(, על  12(. נהוג לכנות תקופה זו “דור יבנה”, וכבר הציע שוורץ )1991:  הקרובה )רוזנפלד תשנ”ז: 
סמך המקורות הכתובים, לשקול ולשנות את שמה ל”דור לוד”. נראה כי לאור תוצאות החפירות והסקרים 
באזור יש אחיזה להצעה זו, על אף שבעיר עצמה לא נותרו שרידים רבים שאותם ניתן לשייך לשנים 

אלו. 

לאחר מסע אספסיאנוס לכיבוש מישור החוף, הוצב הלגיון החמישי באמאוס, ששימשה בסיס לשליטה 
על הסביבה. אמאוס נבחרה, אולי, בגלל שלא הייתה בה אוכלוסייה יהודית מובהקת ואולי רק משיקולים 
אסטרטגיים של כיבוש ושליטה באזור )שלו תשנ”ד: 55(. במקורות היהודיים מודגשת ההשפעה הנוכרית 
של אמאוס, כמו ההתייחסות לבתי המרחץ שבה, לעומת לוד שהייתה מרכז החיים היהודיים באזור לאחר 
אוריינטציה  בעלת  בעיר  נוסף  מרכז  היווצרות  למנוע  ניסו  התקופה  בני  שחכמים  ייתכן  אך  החורבן. 
נוכרית בעיקרה. למעשה, זו הפעם היחידה שבה היה ניסיון לפגוע בהגמוניה של עיר המחוז לוד, אך הוא 

לא עלה יפה. לוד המשיכה לשמש כעיר המרכזית באזור עד למרד בר כוכבא.

מרד בר כוכבא
אם הייתה אי בהירות לגבי היקפו הגיאוגרפי של המרד ואם הוא הצטמצם לתחומי ההר והמדבר או גלש 
ואף נשאו בתוצאות מרידתם. חוקרים  יישובי שפלת לוד לקחו בו חלק  מערבה, הרי שכיום ברור כי 
על  המספרים  העיקריים  המקורות  לבין  התת-קרקעיות  המערכות  תופעת  בין  הקשר  על  עמדו  רבים 
מרד בר כוכבא )קלונר תשמ”ג: 23-20(. תיאור  חציבת המחילות מתחת לפני הקרקע כהכנות למרד, 
תיאורו של קאסיוס דיו, הוא הראשון במעלה. כמובן שלא ניתן לקשור כל מערכת תת-קרקעית באופן 

אוטומטי למרד בר כוכבא, וברור כי מתקנים חצובים למסתור היו בשימוש גם בתקופות הקודמות לו 
)ידין תשמ”ג: 44-43(.

יותר משלושים מערכות ומתקנים חצובים, שהוסבו לצורכי מסתור, נמצאו ביישובים המדוברים. אולם 
רק בחלקם נמצא ממצא חומרי המאפשר לתארך אותם בוודאות לימי מרד בר כוכבא. לעתים קרובות 
נמצאו יחד מטבעות וחרסים הן ממרד החורבן והן ממרד בר כוכבא, ובסופו של עניין יש לזכור כי סך 
הכול חלפו שישים שנה בין המרידות, ולכן לא תמיד ניתן להבחין בשינויים בתרבות החומרית. מנקודת 
מוצא זו ברורה חשיבות הצגת הממצא החומרי הרב, שמקורו במערכות המסתור ממחלף בן שמן. לכלי 
החרס ולכלי הזכוכית מתוך המערכות, יש מקבילות טיפולוגיות מתוארכות היטב ממערות במדבר יהודה 

ומאתרים מהמאה השנייה לסה”נ, מקבילות המאפשרות לקשור אותם לשנות המרד.  

פריסת המטבעות הנרחבת מימי המרד, ברוב היישובים, הן מטביעה של המורדים והן מטבעות הדריאנוס, 
מצביעה כי כל האזור השתתף במרד. העדר מטבעות באחד היישובים )נשר רמלה( עדיין לא מוכיח כי 

הוא לא היה מיושב באותה תקופה.

המדרג היישובי
המחקר המובא כאן מביא לראשונה תמונת מצב של היישוב היהודי בתקופה קצרה ובתא שטח מצומצם, 

במערב ארץ יהודה. 

הממצאים מלמדים על שתי תופעות המאפיינות את המערך היישובי. 

מיעוט בתי החווה: עשרת הכפרים המכונסים לעומת בית החווה הבודד )בשוהם מ”ד(, מעידים כי    .1
לפנינו תופעה יישובית השונה מהמוכר באזור יהודה וסביב ירושלים. גם בסקרים לא זוהו בתי חווה 

נוספים.

למעט  החשמונאית,  בתקופה  כבר  ככפרים  נוסדו  המכונסים  היישובים  כל  הכפרים:  ייסוד  תקופת    .2
היישוב באום אל עומדן שנוסד בתק’ ההלניסטית הקדומה. 

ייתכן ששורש ההבדל בין הכפרים משפלת לוד ובין התמונה המוכרת משאר אזורי יהודה נובע מהיות 
ההתיישבות באזור זה מאוחרת, יחסית לאתרים סביב ירושלים ובגב ההר, שחלקם נוסדו עם שיבת ציון 
ב’. המידע הארכיאולוגי תומך בהצעתי, כי השלטון החשמונאי עודד  על גבי אתרים מתקופת הברזל 
ותמך בהקמת הכפרים ואולי אף יזם הקמת חלק מהם. אם אכן נכונה השערתי הרי שהיא מסבירה מדוע 

לא הוקמו חוות פרטיות אלא מרכזים מכונסים.  

מקרה בוחן לסברה זו היא נקודת היישוב המזרחית ביותר מבין האתרים החפורים, ח’ אום אל עומדן, 
ש”סיפורה” שונה מכל שאר האתרים. זהו הכפר היחידי שבו יש רצף התיישבות יהודי מהתקופה ההלניסטית 
הקדומה ועד לתום מרד בר כוכבא, בדומה לאתרים אחרים בהר ובשפלת יהודה. ולכן ייתכן שיש לשייכו 
בין  האבחנה  את  מחזק  זה  חריג  אולם  לוד”.  שפלת  ל”אתרי  ולא  יהודה”  “אתרי  לקבוצת  זו  מבחינה 
היישובים שנוסדו בתקופה החשמונאית ובין האתרים שהוקמו לפני כן והמשיכו להתקיים גם בתקופה זו.  
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שאלת האתנוס

הצגת האתרים בתחום המחקר פותחת בפנינו צוהר להיכרות עם אופי ומדרג היישוב הכפרי סביב לוד. 
טהרה,  מקוואות  כמו:   ,)Ethnic Markers( תרבות  מאפייני  וממצאים  מתקנים  בעיקר  הרב,  הממצא 
מערות קבורה עם כוכים, מערכות מסתור, כלי אבן, גלוסקמות, נרות ה”דרום” )יהודאיים(, מטבעות מרד 
החורבן ומטבעות בר כוכבא, כל אלה מעידים כי רוב, אם לא כל, תושבי שפלת לוד בתקופה ההלניסטית 
מפתיעה  ולא  מעצמה  מתבקשת  זו  שמסקנה  ייתכן  יהודים.  היו  הקדומה  הרומית  ובתקופה  המאוחרת 
את חוקרי המקורות הכתובים בני התקופה, אך המתודה הארכיאולוגית מתבססת על נתונים ועובדות, 
שמקורם בתרבות החומרית. איסוף הפרטים מכל אחת מהחפירות החדשות, מאפשר לקבוע לא רק את 

התקופה שבה חיו באתרים, אלא גם את מאפייניו התרבותיים- דתיים- אתניים. 
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תקציר
הח’אן הינו מוסד מרכזי במערך הכלכלה והשלטון בארצות המזרח התיכון. מחקרים רבים הוקדשו לחקר הח’אנים 
הערים  בין  בדרכן  השיירות  את  ששימשו  ח’אנים  הדרכים,  לאורך  בח’אנים  לעסוק  בחרו  החוקרים  מרבית  אך 
הגדולות. מחקרים אחדים עסקו בח’אנים העירוניים, אך החוקרים נטו לעיתים קרובות להשוות את הח’אנים הללו 
לח’אנים שלאורך הדרכים ובכך התעלמו מהשוני המהותי בתפקודם של שני מוסדות אלה. במאמר מוצגים ח’אנים 
שונים שהוקמו בערי ארץ ישראל. המחקר כמעט לא עסק במבנים אלה למרות מקומם המרכזי במרקם העירוני 
וחשיבותם הרבה לכלכלת העיר. המאמר בוחן את המכנה המשותף לח’אנים ומנסה להגדיר את השונות בינם לבין 

הח’אנים שלאורך צירי הדרכים הבינלאומיות.

ח’אנים  אודות  המקובל  התמציתי  לתיאור  בניגוד  בלוד.  חילו  ח’אן  של  מפורט  תיאור  לראשונה  מוצג  במאמר 
אחרים בארץ ובעולם, מוגשים במאמר מרבית הפרטים התכנוניים של הח’אן ובהם מידות אגפיו, תיאור הדלתות 
והחלונות על מידותיהם ודיון ביקורתי בשלבי הבנייה של המבנה. מידע טכני זה יאפשר בעתיד מחקר השוואתי 

למבני ח’אנים אחרים.

נדבך חשוב בהבנת אופן תפקודו של ח’אן חילו בא לידי ביטוי בראיונות עם תושבים וותיקים של העיר לוד, אשר 
זכו לבקר בח’אן בהיותם נערים. העדות שלהם מוצגת מתוך כבוד רב למספריה, אך תוך הקפדה להצליב מידע 

ולבחון את איכות המידע שנמסר לנו.

המסקנה המרכזית של המחקר הינה שיש לערוך אבחנה ברורה בין ח’אנים עירוניים, כדוגמת ח’אן חילו בעיר 
ואופן  הח’אנים  מראה   בין  ניכרת  שונות  ישנה  בנוסף,  הדרכים.  צירי  לאורך  ח’אנים  לבין  לוד,  של  העתיקה 

פעולתם, בחבלים השונים במזרח התיכון.  

ملخص
يُعتبر الخان عنصر أساسي في البنية التحتية االقتصادية والسياسية في منطقة الشرق األوسط. لقد تم تخصيص العديد من الدراسات 
لبحث ودراسة الخانات، إال ان معظمها تعّمقت في دراسة الخانات الموجودة على الطرقات التي وَصلت التجار والمسافرين بين المراكز 
المبنية في  بالخانات  المتواجدة داخل المدن، ولكن في كثير من األحيان قارنتها  الخانات  الريفية والمدنية. دراسات أخرى فحصت 

جوانب الطرق وبالتالي تجاهلت الفارق األساسي في وظيفة نوعّي هذي المنشأة.

من  القليل  السابقة  األبحاث  اعارتها  لطالما  فلسطين,  مدن  في  وتشغيلها  بناؤها  تم  التي  الخانات  من  العديد  البحث  هذا  يستعرض 
االهتمام على الرغم من مكانتها البارزة في النسيج المدني ودورها المهم في االقتصاد المحلّي. تكشف هذه الدراسة السمات المشتركة 

للخانات المدنية، وتحاول إيجاد االختالفات بينها والخانات على جانب الطرق اإلقليمية.

ألول مرة, تعرض هذه الدراسة وصفا دقيقاُ لخان الحلو في مدينة اللد القديمة. بخالف األوصاف المختصرة  والعامة للخانات المحليّة 
والبعيدة الموجودة في التقارير والمقاالت األخرى، فإن هذا البحث يتعمق في معظم العناصر المعمارية والتصميمية بما في ذلك 
مقاييس وميزات: الغرف ، إطارات األبواب والنوافذ ، باإلضافة لتحليل مفّصل لمراحل البناء المختلفة للمبنى, مما يساهم االستناد على 

هذه المعلومات التقنية لبدء المزيد من دراسات مقاِرنة عديدة في المستقبل.

لفهم كيفية عمل خان الحلو، على األقل خالل فترة استخدامه األخيرة ، تّم من خالل مقابالت مع العديد من شيوخ البلدة الذين زاروا 
الخان أيام ِصباهم. على الرغم من االحترام الكبير الذي خًصص ألقوالهم ، تّم بذل جهد من أجل التحقق من بعض التفاصيل المعطاة  

واختبار جودة المعلومات المدلى بها.

الخالصة الرئيسية من هذه الدراسة هي إيجاد مقارنة واضحة بين الخانات المدنيّة، مثل خان الحلو، والخانات المتواجدة في الطرقات. 
عالوة على ذلك ، يبدو أن هناك اختالفات واضحة في شكل ووظائف الخانات بين مختلف مناطق الشرق األوسط.

Preface:
The khan is a central element in the economic and political infrastructure of the Middle East. 
Many studies were dedicated to the research of the khans but most dealt with khans located 
on the roads, as waystations, serving traders and travelers between the rural and urban 
centers. Other studies inspected the urban khans, but often comparing them to the roadside 
khans, thus ignoring the fundamental difference in the function of the two establishment types.  
This paper presents several khans that were built and operated in the cities of the Land of Israel. 
Past research paid them little attention despite their prominent position in the urban fabric and 
their importance to the town’s economy. The paper surveys the common attributes of these 
establishments, and tries to identify the differences between them and the roadside khans. The 
paper presents, for the first time, a detailed technical description of Khan el-Hilu in the Old 
City of Lod. Unlike the common brief and general descriptions of khans found in other reports 
and essays, this paper delves into most of the architectural and design elements including its 
dimensions and that of each of its features: rooms, door and window frames etc., and a critical 
analysis of the various building phases in the structure. This technical information will hopefully 
be used to create more comparative studies in the future.   

A key to understanding how the building functioned, at least during its last period of use, comes 
from interviews with several of the town’s elders, who visited the khan as teens. Their testimony 
is presented here with great respect, alongside an effort to cross-check some of the details given, 
and to test the quality of the testified information. 

The main conclusion of this study is that a clear distinction between the urban khans, such as 
khan el-Hilu, and the roadside khans must be made. Furthermore, that there appears to be a 
significant verity in the shape and function of khans between different regions of the Middle East.     
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מבוא 
הח’אנים הם מוסד מרכזי וחשוב בתרבויות העולם העתיק. מקור המונח ח’אן כנראה בפרסית )خان( )פטרסן 
1996(. התורכים ביטאו את המונח Han מאחר שבשפתם לא קיימת האות ח’. הערבים השתמשו בשם 
ח’אן לצד השם פונדוק )فندق(, אשר מקורו ב-Pandocheion, המונח היווני הקדום לאכסניה. הוונציאנים 
אימצו את המונח Fundaco. הח’אנים היוו מרכיב מרכזי בשמירה על כלכלה יציבה ופורחת באימפריות 
הגדולות ששלטו סביב הים התיכון. המבנה הקדום ביותר שתואר כח’אן דרכים, נמצא על הדרך מקנוסוס 
לחוף הדרומי של כרתים, וחוקר קנוסוס, אוונס, תיאר אותו כח’אן דרכים )אוונס 1928: 139-103(. אך היו מי 
שמתחו ביקורת על הפרשנות של אוונס )דרייזן ומקדונלד 1997: 163-162(. טהרני-סוסלי ערכה מחקר על 
מבנה שנחשף בתל ערוער ותוארך לשלהי תקופת הברזל )מאות ז’ – ו’ לפסה”נ(. היא מתארת את המבנה 
כח’אן או באנגלית כ-Caravanserai והיא בוחנת את המבנה על פי מודל המבוסס על השימושים האופייניים 
לח’אנים של דרכים בכל התרבויות: מגורים, שמירה על חיות, פעילות סחר, הגנה, הכנת אוכל וצריכתו 
ואספקת מים )טהרני-סוסלי 2007(. תחנות דרכים ששימשו ללינת שיירות היו נפוצות גם בתקופה היוונית, 
ההלניסטית והרומית )פיירבאו 1972(. חוקרים שונים דנו במקורותיו של הח’אן במזרח התיכון )הילנברנד 
1994: 376-331; גריפור 2012: 7-6(. גריפור טוען שחוקרים אירופאים רבים התייחסו אל השווקים העירוניים 
במזרח בגישה אוריינטליסטית רומנטית ולא אחת הותירו תמונה מעוותת שעל פיה ההוויה העירונית, המזרח 
תיכונית, בכלל והשוק העירוני בפרט היו ביטוי לחוסר תכנון, אי-סדר והעדר משילות. גריפור מדגיש את 
מקמו של השוק העירוני כגורם מרכזי בעיצוב העיר במזרח התיכון. המתבונן בתכנית המתאר של העיר לוד 
)איור 29 להלן( יכול להיווכח שח’אן חילו ממוקם בדיוק במרכז העיר, בצומת רחובות מרכזי וסמוך לרחבה 
הציבורית היחידה בתחום הבנוי של העיר. מכאן שגם המודל של העיר לוד תואם את מסקנותיו של גריפור. 
הילנברנד הגיע למסקנה שיש שונות רגיונלית בין מבני הח’אנים )הילנברנד 1994: 353-350(. את הח’אנים 
של ארץ ישראל הוא מייחס לקבוצה הסורית, והוא מדגיש שמדובר במבנים צנועים ביחס לאלה שנבנו בפרס 
או בתורכיה. ָקפהסִג’יֹולּו מתארת את הבדסטן )Bedesten( באיסטנבול כמוסד חשוב בכלכלת האימפריה 
העות’מנית, המשלב שירותי מסחר ולינה הן לסוחרים בין-לאומיים והן למסחר מקומי )קפהסג’יולו 2009: 
50-35(. היא מציינת שהמודל המשולב הזה היה קיים גם בערים ראשיות אחרות ברחבי השלטון העות’מני. 
מיקומו של הבדסטן היה בלב העיר, הוא היה בנוי היטב מאבני גזית, מקורה בקמרונות וכיפות ובעל שער 
מונומנטאלי מפואר. קפהסג’יולו מציגה את הכינוי העות’מני לבדסטן כ-Kaysariyya )מקור השם בקיסריה(. 
קייסאריה היה בימי הביניים הכינוי במזרח התיכון לשוק העירוני שמקורותיו בבסיליקה הרומית. בערי בירה 
מטרופוליניות, אשר היוו מרכזי סחר בינלאומיים, הייתה הצדקה לארח בלבה של העיר את שיירות המסחר 
שנעו בדרכים. פעמים רבות העיר הגדולה הייתה המטרה לשמה יצאה השיירה לדרך. לעומת זאת, בערי 
השדה, בהן נכללו כל ערי ארץ-ישראל, בימי השלטון הממלוכי והעות’מני, הייתה אבחנה ברורה בין ח’אנים 
עירוניים לאלה שנועדו לשרת שיירות בדרכים. הח’אנים שימשו לא אחת ביטוי לעוצמת השליטים )אונגה 
2007(. ביטוי זה הושג באמצעות עיטור המבנים בתבליטים שהדגישו את יוזמת השלטון בהקמת המבנים 
ובתחזוקתם. יש מחקרים רבים שדנים בח’אנים הקדומים, אבל מרביתם מתמקדים בח’אנים שנבנו לאורך 
2005(, והמידע אודות הח’אנים העירוניים  1992; ציטרין-סילברמן  ואח’  1983; לי  צדי דרכים )אבו-חלאף 
מוגבל. יש חוקרים שנהגו לערוך מחקר השוואתי תוך שהם דנים בכפיפה אחת בח’אנים עירוניים ובח’אנים 
של דרכים. השוואה כזו בוצעה, לדוגמה, על ידי דמתי )תשס”ד( אשר ביקש לבחון את מתארו של ח’אן 
אל-באשה בצפת. דמתי השווה את תכנית הח’אן, כפי שהיא תוארה מילולית על ידי הנוסע התורכי צ’לבי 

)סטפן 1935(, לתכניות של ח’אנים לאורך דרכים בגליל, בהם חנות תוגאר )גל תשמ”ד( וג’וב יוסוף )כהנר 
תשמ”ז(. הוא אף השווה למבנה בחורבת מיניה שלחוף הכינרת, אשר לא שימש כח’אן אף שמתארו דומה לזה 
של הח’אנים )רוזן-איילון תשכ”ח(. וולני, בניגוד לחוקרים רבים, קבע שח’אנים של דרכים מעולם לא הוקמו 
במרכזי הערים )וולניי 1959: 383(. קלייס ניסה להציג את הח’אן של העיר כרמן )Kerman( באירן כדוגמה 
לח’אן עירוני שמשמש גם שיירות דרכים )קלייס 2001: 100-99(. אבל המכלול הענק בלב העיר כרמן, אשר 
שימש כשוק עירוני וכח’אן ללינת אורחים, בשני מכלולים אדריכליים שונים, כלל גם מדרשה, בית מרחץ, 
ִמטבעה, מאגר מים ומסגד )פירניה 2005(. המרכז כולו הוקם על ידי השליט המקומי גאנג’ עלי ח’אן בשלהי 
המאה ה-16 ובראשית המאה ה-17, וזהו דגם שהיה נפוץ בערי שלטון במרכז אסיה ובאסיה הקטנה מאות 
שנים קודם לכן. קלייס מתאר ח’אנים אחדים שהוקמו צמוד לעיר מרב )Merv(, אך מחוץ לחומת העיר ועל 
אם הדרך הבן-עירונית )קלייס 2001: 99(. גם המידע המוצג במחקר אודות התפקוד של הח’אנים וחיי היומיום 

בהם, מתייחס לרוב לח’אנים של דרכים ולא לח’אנים העירוניים )הילרבנד 1994(.

הח’אנים שעל צירי הדרכים נבנו במרחקים קצובים של 40-25 ק”מ זה מזה, לרוב באזורים בין-עירוניים, 
ומטרתם הייתה לספק שירותי לינה ומזון לבעלי החיים ולמובילי השיירה, ולספק ביטחון לסחורות. המרחקים 

בין הח’אנים השונים נקבעו על פי מרחק ההליכה המקובל לשיירות באזורים הגיאוגרפים השונים.

הח’אן העירוני נבנה לתכלית שונה. הוא שימש על פי רוב כחוליה מקשרת כלכלית בין העיר לעורף היישובי 
שלה. הכלכלה המסורתית הייתה מבוססת על שווקים של סחורות חקלאיות שמקורן בכפרים, והן הובאו לעיר 
מדי שבוע ולעתים פעמים אחדות בשבוע. לעומת זאת, מרבית בעלי המלאכה, בהם: קדרים, נגרים, פחחים, 
רצענים ועוד, היו תושבי העיר והם מכרו את מוצריהם בקרב בני העיר וגם לכפריים שהגיעו מהסביבה. 
המערכים היישוביים בעת העתיקה התבססו על מדרג יישובי לפיו סביב כל עיר ראשה היו כמה כפרים 
גדולים יחסית, וסביב כל כפר גדול היו כפרים קטנים נוספים, כפרורים ובתי חווה. היטיב להגדיר את המערך 
הזה )כריסטלר 1966(. המרחק בין העיר הראשה לכל מערך היישובים הסובב אותה לא עלה, על פי רוב, על 
כ-10 ק”מ, כך שהכפרי יכול היה לצאת עם בוקר מהכפר, ללכת או לרכב על בהמת המשא לעיר, למכור את 
הסחורה החקלאית שלו שכללה דגנים, פירות וירקות, מוצרי חלב, צמר ובעלי חיים לשחיטה. לצרכיו, רכש 
הכפרי מוצרים מוגמרים מתוצרת בתי המלאכה בעיר ושב באותו יום לביתו. לכל היותר, במקרים שבהם לא 
הספיק להשלים את משימותיו, ניתנה לו האפשרות ללון בח’אן העירוני ולשוב לביתו למחרת. בשל הצורך 
של פרנסי העיר לספק שירותים לאורחים שהגיעו מחוץ לעיר, בערים רבות הח’אן היה בסמוך לבית מרחץ, 

למסגד ולשוק המזון.

בין  אדריכליות  השוואות  לערוך  נכון  לא  הדרכים,  לח’אן  העירוני  הח’אן  בין  המהותיים  ההבדלים  בשל 
המכלולים הללו, הגם שיש קווי דמיון רבים ביניהם. במחקר המשווה, שערכנו להלן, הקפדנו להציג ח’אנים 

עירוניים, מתוך רצון לבחון מכלולים שתפקודם היה דומה יחסית לח’אן חילו בלוד )בו דן המאמר(.
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על ח’אנים עירוניים בארץ ישראל
ח’אן א-סולטאן – ירושלים

איור 1: הכניסה לח’אן א-סולטאן                                    איור 2: תכנית וחתך של ח’אן א-סולטאן

הח’אן נמצא ברובע המוסלמי בירושלים. הוא שופץ בשנת 788 להיג’רה, 1386-7 לספירה, על ידי הסולטאן 
הממלוכי אל-מלכ א-ט’אהר ַברקּוק. הח’אן ממוקם בצומת מרכזי של העיר העתיקה. הגישה אליו דרך סמטה 
מקורה אשר בקמרון שבראשה יש פתחים ששימשו לאוורור ולתאורה. לאורך הסמטה היו חנויות, הן במפלס 
הרחוב והן בקומה השנייה. מי גשם תועלו מהתקרה לתוך בורות מים תת-קרקעיים. בשער הח’אן נקבעה 
דלת רחבה שאפשרה כניסת בהמות משא. ראיף יוסוף ואחרים מציגים תכנית וחתך של הח’אן )ראיף יוסוף 
ואח’ 1983(.1 הח’אן היה בנוי בשתי קומות. בקומת הקרקע היו חדרים ואולמות גדולים ששימשו לבהמות 
ולסחורות. מערבית למסדרון הכניסה לח’אן נמצא אולם רחב ידיים אשר שימש כאורווה לבהמות המשא. 
חצר הח’אן אינה רגולרית. בפינה הדרומית-מזרחית ובפינה הדרומית-מערבית של החצר נבנו שני גרמי 
מדרגות שאפשרו עלייה לקומה השנייה )יגר 2018(. פעילות המסחר התבצעה אך ורק בחצר הח’אן. בקומה 
השנייה היו חדרים ששימשו ללינה ולצדם - מרפסות שפנו לחצר המרכזית. ההיסטוריון המוסלמי, מּוִג’יר 
א-דין, מספר שהכנסות הח’אן, במאה ה-16, בגין שירותי מסחר ולינה, הגיעו לכדי 400 דינר בשנה, והוקדשו 

למסגד אל-אקצה )אדר 1982(. 

1  תכנית גם אצל יגר 2018

איור 3: ח’אן אל-עומדאן בעכו מתוך אוסף אמריקן קולוני 1933-1922

ח’אן אל-עומדאן - עכו
1784, בתקופת שלטונו של אחמד אל-ג’זאר. הח’אן הוקם במקום בו שכן בעבר בית  הח’אן הוקם בשנת 
קומות  בשתי  מוקפת  רהט,  שבמרכזה  גדולה  חצר  כולל  הח’אן  ירושלים הצלבנית.  המכס של ממלכת 
של אכסדרות וסביבן 40 עמודים. שתי קומות המבנה מקורות בקמרונות חבית. במרכזה של החצר הוקמה 
ברכת שיש שהוזנה במים שמקורם במערכת המים העירונית. הפעילות המסחרית נעשתה בקומת הקרקע, 
ובקומה השנייה היו חדרי הלינה )שילר 1983: 103-101(. הכניסה לח’אן הייתה מכיכר ונציה )כיכר הדייגים(. 

ח’אן אל-עומדאן היה שונה במהותו מהח’אנים העירוניים הרגילים בשל היותו צמוד לנמל של עכו, אשר 
שימש תקופות רבות בהיסטוריה אחד מנמלי הים החשובים של ארץ ישראל. לכן, שימש הח’אן לא רק את 
המסחר העירוני ואת הכפרים הסמוכים לעכו, אלא גם מסחר בין-לאומי בין ערי הנמל של אגן הים התיכון 

לכל רחבי ארץ ישראל.

ח’אן אל-פראנג’ - עכו
הח’אן העתיק בעכו נבנה במחצית השנייה של המאה ה-16. הוא נבנה על ידי סוחרים צרפתים ושימש אותם, 
ומכאן שמו. הכניסה לח’אן מרחוב יוליוס קיסר הייתה דרך קמרון מקורה. במרכזו של הח’אן נבנה רהט מתומן 
שניצב על גבי במה מתומנת רחבה ממנו. לח’אן נוספו שינויים רבים במהלך השנים, אבל תכניתו המקורית 

הייתה חצר מרכזית וסביבה שתי קומות )שילר 1983: 104-103(.

ח’אן א-שוורדה – עכו
המשמעות של השם היא ח’אן הסוחרים. הח’אן הוקם על ידי דאהר אל-עמר )שילר 1983: 105( בשנת 1749. 
שטרן )2013( מייחס את הקמת הח’אן לשליט אחמד אל-ג’זאר, אשר שלט בין השנים 1775 - 1804. פעילות 
המסחר בח’אן התבצעה בקומת הקרקע. חדרי קומת הקרקע היו מקורים בקמרונות מוצלבים והם שימשו 
כמחסנים. בחזית כל ארבעת אגפי הח’אן היו סטווים של אומנות רבועות. באגף הדרומי בלבד הייתה קומה 
שנייה ובה חדרי לינה. בתמונה משנת 1944 )צולמה על ידי Winter P.H( ניתן לראות גמלים שותים משוקת 
הצמודה לסביל שבמרכזו של הח’אן. שטרן ביצע חפירה בח’אן במטרה לבחון אם נותר בו ריצוף אבן קדום 
)שטרן 2013(. ממצאי החפירה לא העלו שרידי ריצוף קדום, ונראה שמפלס חצר הח’אן היה עשוי אדמה 
מהודקת. הסביל בחצר הח’אן היה מתומן, הוא נבנה באבני גזית מסלע כורכר וכל צלע בו הייתה באורך 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%92%27%D7%96%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1784
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94


85 84

1.2 מטר. המבנה המתומן היה מטויח בחלקו הפנימי. בחפירה שביצע שטרן הובהר שהסביל הושתת על גבי 
במת אבני כורכר מתומנת, שהייתה רחבה יותר ממתומן ברכת הסביל שתוארה לעיל. כ-4 מטרים צפונית-
מזרחית לסביל נבנתה ברכה עגולה בקוטר 3.2 מ’, אשר נועדה להשקות את בהמות המשא. הח’אן ניצב בין 
שתי רחבות ציבוריות: הגדולה שבהן – כיכר חיים פרחי, מצפון ומדרום לח’אן, סמוך לבורג’ א-סולטאן, היה 

רחוב רחב יחסית סמוך לחומת הים.

איור 4: צילום הח’אן משנת 1944 

ח’אן אל-באשה – נצרת
הח’אן נמצא דרומית לבניין הקאזה נובה. הוא הח’אן הגדול מבין חמשת הח’אנים המוכרים בנצרת והוא 
נקרא על שם עבדאללה פחה )“באשה”(, מושל עכו, אשר שיקם את הח’אן בשנת 1814. תכניתו המקורית של 
הח’אן הייתה חצר מרכזית מוקפת קומה אחת של חדרים, המכונים “עקד” )בערבית – חדרים(, שהיו מקורים 
בקמרונות. חדרים אלה שימשו כאורוות לבהמות. שני גרמי מדרגות אפשרו עלייה לגגות הח’אן, שם נהגו 

ללון בחודשי הקיץ.   

איור 5: ח’אן אל-באשה על פי ציור של דיויד רוברטס

בציור של דיויד רוברטס משנת 1839 )מסמך USZC4-3451-LC בספריית הקונגרס האמריקאי( ניתן להבחין 
בשני גרמי המדרגות, אשר נבנו משני עברי השער, ובאנשים יישובים על גג הח’אן. בחזית הח’אן הייתה 
חדרים ששימשו  השנייה עשרה  בקומה  נוספו  ה-19  המאה  בסוף  המשא.  לעגלות  גדולה ששימשה  רחבה 

ללינה. הח’אן המשיך לתפקד עד שלהי ימי השלטון העות’מני )סלאמה 1982(. 

ח’אן אל ָווָכאָלה )خان الوكالة( -  שכם 

מוחמד איתמה )איתמה 2013(2 פרסם מחקר על ח’אן ָווָכאָלה בשכם, בעת שבוצעו במקום עבודות שימור 
ושחזור שנועדו להכשיר את המבנה כמלון. הח’אן חווה הרס קשה ברעידת האדמה בשנת 1927 ולאחר מכן 
באירועי האינתיפדה של שנת 2002. איתמה מעיד שהמקורות העוסקים במחקר על ח’אנים עירוניים דלים 

מאוד וגם הוא בוחר לערוך מחקר השוואתי תוך שהוא משווה בעיקר לח’אנים של דרכים. 

איור 6: ח’אן אל ווכאלה

הח’אן נבנה לאורך הכביש הראשי של שכם, בתחילת המאה השבע עשרה, על שרידים של בניינים רומיים 
וצלבנים. הוא ממוקם בקצה המערבי של השוק. ח’אן אל ָווָכאָלה שימש כח’אן עירוני שכלל מחסנים, אורוות 
וחדרי לינה. נוסף לכפריים מסביבת שכם, פקדו את הח’אן גם סוחרים שנעו על הדרך מדמשק לירושלים. 
הח’אן בנוי באבן מקומית. בחזית הראשית היו חנויות וכניסה לבניין שהייתה ייחודית בסגנונה )דיוויזרה 

.)2016

בהשוואה לח’אנים האחרים, לח’אן אל-ָווָכאָלה יש תכנית שאינה רגולרית. תכנית זו הייתה כנראה פועל 
יוצא של אילוצים בשל מבנים שכנים שהוקמו לפני הח’אן והיו בבעלות פרטית ולכן לא ניתן היה להסיר 

אותם. נוסף  לכך הטופוגרפיה בסביבה משופעת ומקשה על תכנון רגולרי. 

2  אני מודה לאמיר שחאדה על תרגום המאמר מערבית.
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איור 7: תכנית ח’אן אל ווכאלה                                            איור 8: ח’אן אל-ווכאלה לפני עבודות השחזור

איתמה מציין שמתכנני הח’אן העדיפו לשמור על תכנון אחיד של המחסנים והחדרים על פני עיצוב של 
חצר מלבנית )איתמה 2013: 134(. הכניסה לח’אן הייתה מצפון. בחזית הפונה לרחוב היו 15 חנויות שרוחבן 
כ-2.5 מטרים ועומקן כ-3 מטרים. החנויות נבנו בהתאמה לחדרים שהוקמו בגבם ופתחיהם פנו דרומה, לחצר 
המרכזית. מכלול הכניסה הראשי לח’אן הוקם בחזית הצפונית, הפונה לרחוב. אך הכניסה אינה ממוקמת 
במרכז החזית ובכך נפגעה הסימטריה של החזית. איתמה קובע שהשיקול להצבת השער באופן א-סימטרי 
היה בשל הרצון להכניס את באי הח’אן לחלק הרחב יותר של החצר )שם 137(. קומת הקרקע של הח’אן 
מעוצבת במקצב אדריכלי אחיד יחסית. החדרים נפתחים לעבר החצר המרכזית באמצעות דלת אחת, בעלת 
משקוף בנוי בקשת אבן וחלון מלבני לצדה. מידות החדרים כ-2.5X4.5 מטרים. בקומה הראשונה היו כ-35 
גרמי  היה לעלות בשני  ניתן  וכאורוות לבהמות המשא. אל המפלס השני  חדרים אשר שימשו כמחסנים 
מדרגות פתוחים, שהוקמו לצד הכניסה הראשית. בקומות העליונות של הח’אן היו כ-40 חדרים, מרביתם 
בקומה השנייה. אך באגף המערבי היו שלוש קומות. חדרים אלה שימשו ללינת האורחים )שם 133(. תקרת 
החדרים נתמכה על ידי קמרונות צולבים או קמרונות חבית, בהתאמה לרוחב החדר. בחלק המזרחי והמרווח 
יחסית של החצר המרכזית של הח’אן הייתה שוקת מים )בערבית: השדרואן الشادروان(. בדומה למצב בח'אן 
של לוד, השוקת לא שרדה, אבל מכיוון שבחלק המזרחי של החצר נותר בור מים, איתמה הניח שהשוקת 
הייתה מעליו והוא שחזר אותה במתאר מתומן, בין היתר על בסיס צילומים היסטוריים )שם 136(. מערבה 
מהשוקת נצבה במת אבן נמוכה )מידותיה כ-2X2 מ’ וגובהה כ-30 ס”מ(, לא ברור מה היה השימוש בה. 
איתמה דן במיקומו של חלל תפילה בח’אן. הוא בוחן סוגיה זו לאור העובדה שבח’אנים ברחבי העולם היה 
מקובל להגדיר חלל תפילה ואף לקבוע מיחרב, גומחת תפילה, בקיר הפונה לעבר ֶמָכּה. אנשי יחידת השימור 
בעיריית שכם הציעו לזהות את חלל התפילה בחדר קטן שנמצא בפינה הדרומית-מזרחית של הח’אן, אך 
יכול להכיל  והוא בקושי  8 מ”ר  איתמה לא מקבל את ההנחה הזו בעיקר מכיוון שמדובר בחדר שגודלו 
ואולי  בשלבים,  בנייתו  על  מעידה  הח’אן  בתכנית  הרגולריות  שהעדר  מציין  איתמה  לסיכום,  מתפללים. 
במקור הוא לא תוכנן לשמש כח’אן )שם 140(. איתמה מציין שבח’אן אל ווכאלה לא היו אלמנטים מרכזיים, 
ביניהם חלל תפילה וחמאם. הוא מציע שבשל מיקומו של הח’אן במרכז העיר, ניתן היה לעשות שימוש 
הבריטי,  המנדט  בימי  בח’אן,  צילומים שבוצעו  מהח’אן.  בלבד  הליכה  במרחק  שהיו  העירוניים  במוסדות 
מציגים חמורים ברחבי הח’אן ובצילום אחר נראים סוסים וגמלים, כשעליהם שקים גדולים ומלאים בתכולה. 

תמונות אלה מעידות, לכאורה, על השימוש של הח’אן להלנה של שיירות בהמות משא. אך נראה שהתמונות 
צולמו בימים שבהם הח’אן כמעט לא תפקד ולכן התמונות אינן משקפות בהכרח את הווי החיים בח’אן בשיא 

פעולתו, עד למועד רעידת האדמה בשנת 1927.

איור 9: גמלים בחצר הח’אן הנטוש

איתמה סוקר ח’אנים בארצות שונות במזרח התיכון, כאמור, בהם גם ח’אנים של דרכים. הוא מוצא שוני 
מהותי בין סגנון הח’אנים באיראן לבין סגנונם של הח’אנים בארצות ערב הים-תיכוניות, והוא מסכם את 

המאפיינים המשותפים להם: 

שערי הכניסה זוכים לטיפול מיוחד, הם ממוקמים בתוך חלל מקורה בקמרון. דלתות השער עשויות עץ . 1
מחופה בנחושת או בפח.

החנויות נמצאות בחזית החיצונית של הח’אנים.. 2

במרבית הח’אנים יש חצר מרכזית קטורה אחת. בח’אנים בודדים יש יותר מחצר אחת, למשל בח’אן שרף . 3
באיראן, ובאזורים הקרים היה קירוי גם מעל הרחבה המרכזית, לדוגמה בח’אן מורג’אן בעירק.

בכל הח’אנים היה מתקן מים בחצר ובור אגירה למים.. 4

בקומת הקרקע של הח’אנים היו חדר קבלה, מחסנים לסחורות ומטבח. בקומה השנייה היו חדרי הלינה. . 5
בח’אנים אחדים, כדוגמת ָווָכאָלת אלג’ּורי בקהיר, לח’אן קומות רבות.
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בטבלה להלן ערכנו סיכום של המאפיינים האדריכליים והשימושיים של מבני הח’אנים שנסקרו לעיל.
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סוף מאה 19שתי קומות

קומה א’ לבהמות

אולם בקומה א’

חצר מרכזית למסחר

שוקת מתומנת בחצר

בית שער מסוגנן

סטיו אומנות סביב החצר

מגורים בקומה ב’

דלת וחלון בחזית מגורים

מרפסת בחזית המגורים

חנויות בחזית הראשית

רחבה מחוץ לח’אן

סוף מאה 13861784תאריך הקמה
ה-16

תחילת 17491814
המאה ה-17

תחילת המאה 
ה-19

מהטבלה ניתן ללמוד שמכנה משותף רחב בא לידי ביטוי בח’אנים אותם סקרנו לעיל. מרבית הח’אנים נבנו 
במהלך התקופה העות’מנית, אך הם שואבים את סגנונם ממבנים דומים שהיו בארץ בתקופה הממלוכית 
ובתקופות קדומות לה. הח’אן העירוני הארץ ישראלי שימש בעיקר לסוחרים מקומיים והוא השתלב במרקם 
העירוני הן מבחינה אדריכלית והן מבחינה תפקודית. הח’אנים שלאורך הדרכים הוקמו פעמים רבות בשטח 
פתוח על אם הדרך או בשולי הערים. בשל כך ניתן היה לתכנן אותם כמכלולים רחבי ידיים בעלי תכנית 
ולא  צפוף,  אורבני  במרקם  להשתלב  נדרש  זאת,  לעומת  העירוני,  הח’אן  ורגולרית.  מלבנית  או  רבועה 
אחת, הושפעה תכניתו מאילוצים סביבתיים. הח’אנים שבדרכים והח’אנים של ערי הבירה הגדולות הוקמו 
כמכלולים עצמאיים שנועדו לספק שירותים מלאים לאורחיהם. היו בהם חלל תפילה, חמאם )מרחצאות( 
ומקום  ולבהמות המשא שלהם,  ומים לסוחרים  לינה  הח’אנים העירוניים תוכננו לספק מקום  ומטבח. אך 
לאחסון הסחורות. את יתר השירותים קיבלו באי הח’אן ברחבי העיר. במרבית הח’אנים נבנו חנויות שפנו 
לרחוב והיו מנותקות מחלקו הפנימי של הח’אן. הטיפול בבהמות המשא ובסחורות היה לרוב בקומת החצר 

המרכזית. ברבים מבין הח’אנים היו אולמות רחבי ידיים, אשר נבנו כחללים האדריכליים המרשימים ביותר 
להקים  נהוג  היה  הח’אנים  בחצרות  המשא.  לבהמות  כאורוות  לרוב  שימשו  אלה  אולמות  הח’אן.  במבנה 
מתקן להשקיית בהמות המשא. מתקן זה קיבל את מימיו מבאר שנחפרה סמוך לו או מבורות מים שניזונו 
ממי נגר. הקומה השנייה וקומות גבוהות יותר, ככל שהיו כאלה, שימשו ללינת האורחים. לחדרי הלינה של 
הח’אנים השונים יש דגם שכיח אשר התאפיין בחדרים צרים ואפלים, מקורים בקמרון חבית ובחזיתם דלת 
בעלת משקוף מקושת וחלון לצדה. הלינה בחדרים הייתה על מזרונים או על מחצלות שהונחו על הרצפה. 
חדרי הלינה היו משותפים לאורחי הח’אן ולא הייתה מקובלת השכרה פרטית של חדר. הח’אנים העירוניים 
היו לרוב בבעלות הוואקף המקומי והם סייעו ביצירת הכנסות להקדש. במרבית הח’אנים מונתה משפחה 
מקומית אשר ניהלה בפועל את הח’אן וגבתה דמי שירות מאורחי הח’אן לצורך תחזוקתו של המבנה, לצורך 

פרנסתה ולתשלום עבור הוואקף.

תיאור מבנה ח’אן אל-חילו ושלבי הבנייה שלו

איור 10: תכנית הח’אן ובה מראי מקום לתיאור המילולי במאמר זה
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להלן בחרנו להציג תיאור פיסי של הח’אן מבלי לעסוק כמעט בפרשנות אודות השימושים באגפי הח’אן 
ובחיי היומיום בתחומו. חרגנו מגישה זו רק במקומות שבהם מצאנו לנכון לסתור טענות שנשמעו על ידי 
אחרים והיה חשוב לנו לנמק את עמדתנו. בהמשך נציג את המסקנות של המחקר אודות תפקודו של הח’אן 

בשלהי התקופה העות’מנית.

טיח  פי שרידי  ובינוניות. על  ובאבנים קטנות  גזית  רוב בבניית  פי  נבנה מאבן מקומית, על  חילו  ח’אן 
שנותרו בחאן, ניתן לקבוע שכל אגפי המבנה, כולל תקרותיו, היו מטויחים ובניית האבן לא הייתה חשופה 
וסיד ובמקרים  כלל. שרידי הטיח מלמדים על שימוש בחומר לא הומוגני אשר כלל אבנים קטנות, חול 
אחדים נראה שהוסף גם מלט לטיח. על גבי משטחי הטיח נותרו סימנים לאיתורי צבע. לח’אן חילו - שלושה 
אגפים התוחמים אותו מצפון, ממזרח ומדרום. בחלקו המערבי היה בעבר קיר סוגר ]1[, אשר מעבר לו 
הוקמו בתים פרטיים שתחמו את הח’אן. בחפירות שבוצעו במבנים אלה לא עלה בידינו לזהות דלת או 
מעבר כניסה לתוך הח’אן מכיוון מערב. עיון בתכנית המתאר העירונית )איור 29( מלמד על סמטה צרה 
שהגיעה מכיוון צפון-מערב למכלול הבתים התוחמים את הח’אן, אבל ספק אם הסמטה נועדה לשרת את 
הבאים לח’אן. רצפות הבתים שבצמוד לח’אן וממערב לו היו נמוכות משמעותית ממפלסי הח’אן, ולפיכך 
יש להניח שמדובר במכלולים שנבנו צמוד זה לזה, אך לא היה ביניהם מעבר והתכנון שלהם לא היה מתוך 

כוונה לשלבם כמכלול.

האגף הצפוני ]2[ כולל אולם רוחבי אשר הכניסה אליו מדרום, מחצר הח’אן. מידות הפנים של האולם -  5.6 
 ]3[ 23 מ’. עובי קירותיו כ-70 ס”מ. לקירות האורך של האולם, הצפוני והדרומי, הוצמדו אומנות   X מ’ 
הבולטות כ-0.5 מ’ מחוץ לקיר ורוחבן כ-1.5 מ’. בראש כל אומנה - בנייה אלכסונית אשר הזרימה מי נגר 
שהגיעו מגג האולם, ומנעה מהמים להצטבר על ראש האומנה. הבנייה האלכסונית עידנה את מראה האומנות 
מבחינה אסתטית. עשרת האומנות ממוקמות בהתאמה בקו חמשת הקשתות המחודדות אשר תוחמות את 
ארבעת הקמרונות הצולבים שעליהם מושתתת תקרה האולם. המרחק בין האומנות נע בין 4.00 מ’  ל- 4.10 
מ’. האומנה המזרחית לפתח האולם ]3.1[ ניזוקה מאז שהח’אן חדל לשמש ובחינת הבנייה של האומנה מלמדת 

כי הבנייה שלובה בקיר הדרומי של הח’אן והיא לא הוצמדה לקיר בשלב מאוחר יותר. 

איור 11: מגלש אלכסוני בראש אומנות התמך של האולם                   איור 12: בנייה שלובה של האומנה לתוך הקיר הדרומי

פתח האולם ]4[ נפגע קשה על ידי שני עצים שצמחו בתוכו במשך עשרות שנים ולא ניתן לשחזר את 
מתארו, אף שניכר שמדובר בפתח רחב אשר אפשר כניסה של בהמות משא ולא רק כניסת אנשים. רוחב 
הפתח כיום 2.40 מ’ אך בשל העובדה שלא שרדו חלקי משקופים משני צדי הפתח, אנו מניחים שהרוחב 
המקורי לא עלה על 2 מ’. בקיר הדרומי של האולם יש שלושה חלונות שנקבעו בהתאמה, בתווך בין כל זוג 
אומנות, למעט זוג האומנות שהפתח נמצא ביניהן. החלונות היו בגובה כ-2.5 מטר מעל רצפת חצר הח’אן, 
רוחבם 62-58 ס”מ וגובהם 92-85 ס”מ. בראש כל חלון נמצא משקוף, יצוק בפלטת בטון גס. השימוש בבטון 
חריג מאוד במבנה הח’אן. בימי המנדט הבריטי, השימוש בבטון נעשה נפוץ בארץ-ישראל. להערכתנו לאחר 
רעידת האדמה הקשה של שנת 1927, אשר גרמה הרס רב בעיר לוד )וקרט 1977: 112(, היה צורך לשקם את 
הח’אן ובנסיבות אלה נעשה שימוש במשקופי הבטון היצוק. לאורך הקירות הפנימיים, הצפוני והדרומי של 
האולם, נבנתה מדרגה רדודה ]5[ שרוחבה 75-70 ס”מ וגובהה נדבך אבן בודדה, 20-15 ס”מ. לא ברור לנו 
מה היה טיבה של מדרגה זו, אך היא לא נבנתה בדומה ל”מצטבה” המוכרת באדריכלות הערבית הארץ-
ישראלית, אשר הייתה בגובה כחצי מטר ונועדה להפריד בין מפלס הרצפה לבין משטח הישיבה והשינה 

)פוקס תשנ”ט: 87(.

בקיר הצפוני של האולם היה פתח ]6[ שנסתם על ידי משמרים מטעם מכון ישראלי לארכיאולוגיה. מידותיו 
180x140 ס”מ. הפתח היה בנוי היטב וִספו היה בגובה רצפת הח’אן. מיקומו לא מתאים לתכנית מקובלת של 
ח’אנים. הוא לא היה מוגן והיה יכול להוות נקודת תורפה בשמירה על הח’אן. נראה שהפתח נפער בקיר 
הצפוני בימי פעילותו של הח’אן, ובמקרה כזה יש להניח שהוא היה סגור ונעול מרבית ימי השנה ופתחו 
אותו רק לצורך שינוע סחורה כבדה מן הח’אן, ישירות לסמטה הסמוכה לו מצפון. בראש הקשת המרכזית של 
האולם נותרה טבעת ברזל שנועדה כנראה לתליית מנורה. שתי הקשתות הנוספות שוחזרו על ידינו לאחר 

שקרסו, ולא ברור לנו אם גם בהן הייתה טבעת דומה.

איור 13: הפתח הסתום בקיר הצפוני של האולם                                   איור 14: הטבעת בראש הקשת המרכזית של האולם
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לאורך הקיר הצפוני של הח’אן נקבעו ארבעה חלונות. מידות החלונות המערביים כ- 45x30 ס”מ והם בגובה 
2.5 מ’ מעל הרצפה, באופן שהקשה את הגישה אליהם. החלון המזרחי היה שונה במתארו, גובהו מעל לרצפה 
כ-2.3 מ’. לחלון היה פתח פנימי רחב יחסית, שמידותיו 100x60 ס”מ ופתח חיצוני צר שמידותיו 60x40 ס”מ, 
וביניהם קירות אלכסוניים. בחלונות היו קבועים סורגים ואולי גם תריסים מעץ, אף שאין לנו מידע ברור 
על כך. ייתכן שהיה חלון נוסף בקיר המערבי. החלון המצוי בקיר זה כיום שוחזר על ידינו מבלי שהיה לנו 
מידע מדויק אודותיו. אמנם, מערבית לקיר הזה היה חדר מקורה בקמרון מוצלב, אבל יסודות הקמרון נחשפו 
על ידינו והם היו נמוכים משמעותית מתקרת האולם, ולכן ניתן היה לפתוח חלון לכיוון זה, מעל כיפת החדר 

הסמוך.

מטויח  כמגלש  הבנוי  פתח  נמצא  תקרתו,  המזרחית של  הכיפה  ובבסיס  האולם  של  המזרחי  הקיר  בראש 
ואלכסוני ]7[, המאפשר שפיכה של נוזלים או של גרעינים אל תוך האולם. מדובר בפתח שונה בתכלית 
מהחלונות שנקבעו בחלקים העליונים של קירות האולם. לא ברור לנו למה שימש הפתח המתואר. ייתכן 
שהיה נהוג להכניס דרכו מזון לבהמות, מזון שהועמס בתוך שקים על גג הח’אן ונשפך דרך הפתח לתוך 
ממגורה שהייתה תחתיו. אם  השערה זו נכונה, הייתה דלת שסגרה את הפתח ומנעה חדירה של גשם או של 
ציפורים ומכרסמים דרכו. בחפירה שבוצעה בתוך האולם, מתחת לפתח המתואר, נמצא בור שעל פי דעאדלה 
)146:2017( שימש לנוזלים. מכיוון שבחפירה לא תועדו מתקני הולכה של נוזלים לעבר הבור, ניתן להציע 

שהבור המתואר שימש כחלק תחתון של ממגורה.

האגף המזרחי ]8[ ניצב ב-°90 לאגף הצפוני, ונראה ששני האגפים תוכננו ואולי אף נבנו יחד, זאת בניגוד 
לפרשנותו של דעאדלה )150:2017(. עדות לכך ניתן למצוא ב”תפר” שבין הקיר הדרומי של האולם לבין 
האגף המזרחי של הח’אן ]9[. נקודת המגע היחידה בין שני האגפים נמצאת בין האומנה המזרחית התומכת 
בקיר הדרומי של האולם לבין בסיס הקשת הצפונית של סטיו האומנות שיתואר להלן. בנקודה זו הבנייה 
שלובה עד לבסיס הקשת, והקשת עצמה, אשר בנויה בניצב לקיר המשולב, מסתירה את המשך המגע בין 

האגפים. 

בפינה הצפונית-מזרחית של הח’אן נמצא מכלול ]10[ אשר הכניסה אליו הייתה במדרגה הבנויה כבמה ]11[, 
שמידותיה 185x90 ס”מ וגובהה 30 ס”מ. המדרגה בנויה אבן, אך משני צדיה נוצקה חגורת בטון שהייתה 
נמוכה מהמדרגה וקרובה יותר לקיר שמצפון להן ]12[. פתח האגף הצפוני-מזרחי היה בנוי, כמרבית פתחי 
החדרים בח’אן, כפתח כפול. חלקו החיצוני צר ונמוך וחלקו הפנימי רחב וגבוה. מידות הפתח החיצוני 93 ס”מ 
וגובהו לא ידוע, מאחר שקשת המשקוף שלו לא שרדה. הפתח הפנימי היה ברוחב 105 ס”מ ובגובה 190 ס”מ. 
מעל הדלת המתוארת נבנה חלון מדומה, או נישה, אשר טויחה בכל פאותיה. מידותיה 80x50 ס”מ ועומקה 
50 ס”מ. נראה שהיא שימשה כארון אחסון. משני צדי הנישה המתוארת עוצבו שתי נישות אורכיות שרוחבן 
15 ס”מ, גובהן 40 ס”מ, ועומקן 15 ס”מ. החלק המזרחי של אגף זה בנוי משני חדרים ]12[ מקורים בכיפה, 
ה”ַסְּכֶנה”,   1948 לאחר  שכונתה  העתיקה,  העיר  וברחבי  בח’אן   .]13[ ארעית  בנויה  מחיצה  הייתה  ביניהם 
גרו עולים חדשים שהגיעו לארץ בשנים הראשונות לאחר קום המדינה )וקרט 1977: 152(, ובהחלט ייתכן 

שהמחיצה המתוארת נבנתה על ידי הדיירים הארעיים של הח’אן. 

   איור 15: שרידי המחיצה באגף הצפוני-מזרחי                               איור 16: סורג משוחזר בקיר המזרחי

בקיר הצפוני של החדר הצפוני ובקיר הדרומי של החדר הדרומי נקבעו נישות ]14[ אשר יכלו לשמש הן 
כספסל והן כמדף להנחת ציוד. רוחב הנישה 185 ס”מ וגובהה, עד לראש הקשת שבחלקה העליון, 170 ס”מ. 
בקיר המזרחי של החדר הדרומי, מבין שני החדרים המתוארים לעיל, נקבעה נישה ]15[ שרוחבה 90 ס”מ 
וגובהה 130 ס”מ ומעליה נפער חלון קטן שמידותיו 85x40 ס”מ. ייתכן  שנישה וחלון דומים היו גם בקיר 
המזרחי של החדר הצפוני, אבל קיר זה היה הרוס.  הקיר שוחזר על ידינו ומכיוון שלא היה בידינו תיעוד 
ברור נמנענו משחזור נישה וחלון נוסף. מערבית לשני החדרים הללו היה חלל שרצפתו טויחה היטב בבטון. 
חלקו הדרומי של החלל היה מקורה  ואילו חלקו הצפוני היה ללא תקרה. נראה שבחלק הצפוני הייתה דלת 

]16[ שאפשרה יציאה מהח’אן לסמטה שמצפון לו. השער, המצוי במקום היום, שוחזר על ידינו. 

     איור 17: נישה בחדר הדרומי של האגף הצפוני-מזרחי                איור 18: נישה וחלון בקיר המזרחי של האגף הצפוני-מזרחי
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בקיר המערבי של המרחב הקטור, שהוא הקיר המזרחי של האולם, נבנתה נישה ]17[ מטויחת ובראשה קשת. 
עומקה 90 ס”מ, רוחבה 215 ס”מ וגובהה 230 ס”מ. מדרום למכלול הצפוני-מזרחי השתרע סטיו )פורטיקו או 

בערבית ריואק( שהיווה את חזית האגף המזרחי ]18[. 

האגף המזרחי כלל חמישה חדרים ]19[ אשר אורכם נע בין 450-430 ס”מ ורוחבם 320-290 ס”מ. בקיר המזרחי 
של החדרים, בגובה 230 ס”מ מעל לרצפה, נפער חלון קטן שמידותיו כ-60x40 ס”מ ובו היה קבוע סורג. 
הסורגים שקבועים כיום בחלונות אלה שוחזרו על ידינו על בסיס סגנונם של סורגים במבנים עתיקים אחרים 
בלוד, ומבלי שהיה לנו תיעוד למראה של סורג מקורי מהח’אן. בקיר המערבי של כל חדר נקבעה דלת צרה. 
רוחב הפתחים החיצוניים של הדלתות היה 93-83 ס”מ והגובה לא ברור, מאחר שלא שרדה אף קשת בראש 
הפתחים. לכל חדר היה גם פתח פנימי שרוחבו נע בין 105-95 ס”מ. מעל פתחים אלה נבנתה קשת בגובה 
220-205 ס”מ. הדלת נפתחה לתוך החדר וניתן היה לנעול אותה באמצעות בריח פנימי. מעל דלתות החדרים 
נבנו חלונות שפנו מערבה לתוך הסטיו המזרחי. מידות החלונות היו 50x40 ס”מ ועומקם כעובי קיר החזית 
של החדרים, כ-70 ס”מ. מהחדרים הייתה ירידה במדרגה אחת לעבר רחבת הסטיו, שהייתה מקורה בחמישה 
קמרונות צולבים. הקמרונות נתמכו בארבע אומנות מלבניות ]18[, שרוחבן 75 ס”מ ואורכן 170-165 ס”מ. 

האומנות תחמו את הסטיו ממערב ובמעברים ביניהן ניתן היה לצאת לחצר המרכזית.

סביב ארבע האומנות המתוארות ובחזית המדרגה שבכניסה לחמשת החדרים שבאגף המזרחי נוצקה יציקת 
בטון גס ]20[. היו שפירשו את היציקה הזו כבנייה של אבוסים או שקתות לבהמות המשא ששהו בח’אן 
)גטריידה תשנ”ב: 31; דעאדלה 2017: 148(. במאמרו של דעאדלה )שם, הערה 3( הובעה הסתייגות מהפרשנות 
של חגורות הבטון כשקתות לבהמות. נראה שבשלב מאוחר, במהלך המאה ה-20, עת חדר הבטון לשימוש 
ברחבי הארץ, נעשה ניסיון להגן על יסודות הקירות והאומנות באגף המזרחי מפני חדירה של מים. בשל 
ניקוז לקוי של הח’אן, המים חודרים לאגף זה בלבד, מדי חורף, עד ימינו. בניגוד למתואר על ידי דעאדלה 
)שם(, חגורות הבטון סביב אומנות הסטיו אינן במתאר של שקתות או אבוסים והן צמודות לאומנות. ראש 
החגורה, שנוצקה לאורך חזית החדרים באגף המזרחי, נמצא בגובה רצפות החדרים. לא נהוג להכניס בהמות 
משא לתוך “אורוות” שפתחיהן כה צרים ובסף הכניסה שלהם יש מדרגה. יתרה מכך, אין חציצה לאורך 
חגורת הבטון שבפתח החדרים, כך שהיא לא יכלה לשמש כלל כשוקת, מאחר שאספקת מים לחדר אורווה 
בודד הייתה מחייבת למלא את ה”שוקת” לכל אורך חזית החדרים. יש לשלול גם את ההצעה לזיהוי אבוס 
בין חגורת הבטון לכניסות לחדרים. אין שום הגיון בבניית אבוס, על הקרקע, בכניסה לתאים המתוארים 
כאורוות, ואין היגיון בהכנסת בהמות על גבי האבוס לתוך התאים שלהם. באחת האומנות של הסטיו המזרחי 
נקבעה טבעת מתכת בודדה שאפשרה לקשור אליה בעל-חיים. אך הטבעת אינה מלמדת היכן שהו אותם 
בעלי-חיים. הטבעת מוקמה סמוך לקרקע, מעל נדבך הבנייה הראשון, ולפיכך כלל לא ברור שהיא נועדה 

לקשירת בעל חיים. קשירת בעלי חיים נעשית לרוב בגובה למעלה ממטר. 

             איור 19: הסטיו באגף המזרחי                                     איור 20: חזית החדרים באגף המזרחי וחגורת הבטון

השער והמכלול שמזרחית לו 

הכניסה לח’אן הייתה בשער רחב וגבוה, הקבוע בקיר הדרומי ]21[. השער מעוטר בשתי קשתות שבמרכזן 
אבן ראשה מעוטרת. בקשת העליונה היה מותקן וו שהחזיק את מנורת השמן, שהפיצה אור בכניסה )גטריידה 
התחתונה  הקשת  ונגנב.  פורק  הקשת  ראש  ה-כ’  המאה  של  ה-80  שנות  במהלך  כנראה  אך   ,)31 תשנ”ב 
מעוטרת בעיטור בדגם “שחמט”. משני צדי השער יש שני ספסלי אבן ]22[ אשר כונו בערבית ַמְקָעד או 
ְכָבאׁש )קרויאנקר 1985: 110( או מכאָסל )דעאדלה 2017: 148(. מזרחית לשער הח’אן היה חלל נוסף שהיה 
מקורה בשני קמרונות ]23[. אין סימנים למחיצה בין שני הקמרונות ונראה שהן תפקדו יחד כחלל אחד. 
בין החלל המתואר לבית השער נפער חלון שמידותיו 95x63 ס”מ ]24[. מזרחית לשער ולח’אן הייתה רחבה 
פתוחה וגדולה, יחידה במינה בכל העיר. ברחבה זו הייתה תחנת משטרה ובה התנהלו ימי השוק העירוניים.

איור 22: ספסל האבן בשער הח’אן   איור 21: חזית הח’אן והשער בשנות ה-70. מקור לא ידוע   

יחד עם  ונבנה  זה תוכנן  הח’אן. לדעתנו, אגף  נבנה באוריינטציה שונה משאר אגפי   ]25[ האגף הדרומי 
בסיס מתארה של  על  זו  קביעה  אנו מבססים   .)150  :2017( דעאדלה  למסקנות  בניגוד  האחרים,  האגפים 
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האומנה הדרומית של הסטיו באגף המזרחי ]26[. אומנה זו נבנתה לא במקביל לאומנות שמצפון לה, אלא 
כלפי מערב  ואילו  הסטיו,  הדרומית של  נושאת את הקשת  היא   – צפון  כלפי  הדרומי.  האגף  בכיוון של 
היא נבנתה בדיוק על קו הקיר החוצץ בין חנויות האגף הדרומי לבין חדרי האגף הפונים לחצר. אין ספק 
שהאומנה נבנתה מייסודה באוריינטציה של האגף הדרומי, אף שהיא היוותה בו בזמן חוליה משמעותית 
באגף המזרחי. על המתכננים היה להתאים את חזית הח’אן לתוואי הרחוב שמדרום לו. הם עצבו את בית 
שער הח’אן כחוליה מקשרת בין האגף המזרחי לאגף הדרומי ובכך הצליחו להסתיר במידה רבה את הזווית 

שנוצרה בחזית הדרומית של הח’אן וליצור תחושה של חזית אחידה. 

איור 24: חריץ התריס בחנויות האגף הדרומי     איור 23: האומנה הדרומית בסטיו נוטה לכיוון האגף הדרומי   

האגף הדרומי כלל שבע חנויות ]27[ שהוקמו ממערב לשער הכניסה אשר פנו אל הרחוב שמדרום לח’אן. 
החנויות היו קטנות, רוחבן 235-230 ס”מ ואורכן 375-360 ס”מ. תקרת כל חנות נבנתה בקמרון חבית, אשר 
מעליו בוצע מילוי, לצורך פילוס הרצפות של חדרי הקומה השנייה )תיאור החדרים הללו להלן(. המילוי 
באדמה  לרוב  בוצע  הח’אן,  של  אחרים  בחלקים  לכיפות  הקמרונות  בין  שבוצע  מילוי  גם  כמו  המתואר, 
ובאבנים ללא חומרי מילוט. אם היו חומרי מילוט הם היו דלים מאוד, ובשל השימוש בחומרים שמבוססים 
על סיד הם נשטפו בגשמים ולא שרדו. על פי סימני חריצים, שנותרו על קצות קירות החנויות, ניתן לשחזר 
דלתות גלילה ממתכת אשר נעו בתוך החריצים. סגירת הדלת הייתה בנעילה על הרצפה ופתיחת הדלת 
הייתה כלפי מעלה. בראש החריצים נותרה מגרעת עגולה במקום שבו הייתה “צלחת” המתכת שעליה הורכב 

הציר שסביבו התריס נגלל בעת שהדלת נפתחה.

ופנו צפונה לתוך החצר.  האגף הדרומי גם כלל שישה חדרים ]28[ שמוקמו בגב החנויות שתוארו לעיל 
ואורכם, ללא סף הכניסה, 445-420 ס”מ. הכניסה לכל החדרים ממפלס  רוחב החדרים היה 270-240 ס”מ 
החצר הייתה בעלייה על מדרגה גבוהה יחסית, שגובהה 40-30 ס”מ. דלתות הכניסה נבנו, גם כאן, עם פתח 
חיצוני קטן, שרוחבו היה 85 ס”מ וגובהו, עד לקשת המשקוף, היה 185-170 ס”מ, ובחלק הפנימי היה פתח 
גדול שרוחבו 103-97 ס”מ וגובהו 230-215 ס”מ. כך נוצרה קשת כפולה מעל הדלתות, קשת חיצונית נמוכה 

ופנימית גבוהה. דלתות החדרים נפתחו פנימה והדירוג בין הקשתות מנע פתיחתן החוצה. נעילת החדרים 
התבצעה על ידי בריח פנימי. בחדר השלישי ממזרח ]28.1[ נותר ציר ברזל שנועד לשאת את הדלת יחד עם 
צירים נוספים, שלא שרדו, ונותרה נישה במשקוף שאליה הוכנס בריח. מעל הדלתות נקבעו חלונות, שפנו 
לחצר הח’אן ומידותיהם כ-60x40 ס”מ. החדר המזרחי מבין החדרים ]28.2[ פתוח לכיוון בית השער. ייתכן 
שפתח זה היה סגור במחיצת עץ ואולי הייתה דלת במחיצה לעבר השער, נוסף לדלת הפונה לחצר. בחזיתו 
של חדר המזרחי נבנתה שוקת מטויחת ]29[, בעלת מתאר סגלגל, אשר מידותיה 85x50 ס”מ ועומקה כ-50 
ס”מ. השוקת מולאה במי נגר מגג האגף הדרומי באמצעות תעלה מטויחת שהייתה בלבת הקיר והובילה 
לשוקת. אנו מניחים שמעל השוקת נבנתה קשת אבן שתמכה בקיר החזית של החדר ואפשרה גישה לשוקת 
לצורך הוצאת מים. אך חלק זה של המבנה נהרס ומכיוון שלא היה לנו תיעוד להימצאות קשת במקום, בחרנו 
לעשות שימוש בקורות מתכת לצורך קירוי חלל השוקת. מתחת לשוקת נקבע פתח ניקוז עגול, בקוטר 10 
ס”מ, אשר אפשר לנקז את המים בשוקת לרצפת חצר הח’אן. תכניתו של החדר המערבי ]28.3[ מבין החדרים 
הייתה לא רגולרית, מאחר שהקיר המערבי של החדר היה המשכו הרציף של הקיר התוחם המערבי של הח’אן 

אשר לא היה בזווית 90° לאגף הדרומי.

איור 26: ציר דלת ונישה לבריח באגף הדרומי       איור 25: השוקת לאחר השחזור ופתח הניקוז העגול   

הקומה השנייה הייתה רק מעל האגף הדרומי. הגישה אליה הייתה בגרם מדרגות ממתכת שנקבע בצד המזרחי 
של מסדרון הכניסה לח’אן ]30[. שתי המדרגות האחרונות, הפונות מערבה לרחבה הפתוחה על גג האגף 
הדרומי, נבנו מאבן ונותרו באתרן. אנו מניחים שסביב הרחבה המתוארת היה מעקה שמנע נפילה מהקומה 
השנייה לחצר הח’אן. בקומה השנייה היו שבעה חדרים אשר נבנו, כנראה, בהתאמה מלאה עם שבע החנויות 
שבחזית הדרומית של האגף הדרומי. השתמרות החדר המזרחי והחדר המערבי דלה ומתארם המדויק לא ברור 
לנו. לכל חדר הייתה דלת בעלת משקוף מקושת ושני חלונות, האחד צמוד לדלת ולכיוון החצר המרכזית 
של הח’אן )לכיוון צפון( והאחר לכיוון דרום, לעבר הרחוב שמדרום לח’אן. נראה שבחדר המערבי הייתה דלת 
בלבד, ללא חלון, לכיוון צפון, כנראה בשל תכניתו הבלתי רגולרית של החדר, אשר הושפעה מהקיר המערבי 
הסוגר של הח’אן. בשל הזווית של הקיר המערבי לא נותרה חזית רחבה דיה לחדר ולכן לא קבעו בו חלון 
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לצד הדלת. מעל דלתות הכניסה לחדרי הקומה השנייה נפער חלון צר, שרוחבו כ-15 ס”מ וגובהו כ-35 ס”מ. 
מבין החלונות שפנו דרומה, לעבר הרחוב, שרד באתרו רק חלון אחד שמידותיו 70x45 ס”מ. צילום של החאן 

משנות ה-70 מעיד שהחלונות היו במידות שונות ובגבהים שונים )איור 21(.

 

איור 27: חדרי הקומה השנייה במבט צפונה לדלת ולחלון                      איור  28: חדר בקומה השנייה במבט דרומה

איור 29: קטע מתכנית בניין עיר של לוד מימי המנדט הבריטי ובמרכזה ח’אן חילו

חצר הח’אן ]31[ בעלת תכנית טרפזית. אורכה, מסטיו האומנות לקיר התוחם המערבי, כ-26 מטרים ואילו 
האורך מצפון לדרום משתנה. בחפירות שבוצעו בח’אן )גדות ואח’ 2008; דעאדלה 2017( זוהו מפלסי ריצוף 
של החצר, אך השתמרותם דלה מאוד ולא ניתן לשחזר בוודאות אם החצר הייתה מרוצפת במלואה ובאיזה 

אופן. חלקים ניכרים מהחצר נחפרו ולא נמצא רמז לבור מים או ליסודות של שוקת מים.3

תיעוד היסטורי של ח’אן חילו

וסביבתו בימי פעולתו. בתיאור לא נמסרו מקורות המידע  31-30( מתארת את הח’אן  )תשנ”ב:  גטריידה 
המעטים  העיר  ילידי  עם  מראיונות  המידע  את  ליקטה  היא  הכותבת,  עם  פה  בעל  שיחות  בסיס  על  אך 
אשר חיו בה עוד לפני שנת 1948. הח’אן נמצא במרכז העיר העתיקה, לידו נמצאו השוק, “חמאם” )בית 
מסביב  ובית-חולים.  מרפאה  בסביבה  נוספו  ה-י"ט  המאה  ובשלהי  באר-מים,  משטרה,  תחנת  מרחץ(, 
למרכז נמצאו בתי מלאכה שבהם עיבדו תוצרת חקלאית למוצרים מוגמרים. נמצאו כאן בתי בד, טחנות 
אוהלים  לבניית  צמר  יריעות  ארגו  שבהם  אריגה  בתי  וטחינה,  שומשום  שמן  להכנת  בית-חרושת  קמח, 
לוד בביתן(. חרשי ברזל שהתקינו פרסות לסוסים, אופנים לעגלות  טוו נשות  חוטי הצמר לאריגה,  )את 
וכלי עבודה לחקלאות. סמוך לח’אן התקיים שוק שפעל בקביעות יומיים בשבוע. ביום השוק נטלו חלק 
בשוק.  השתתפו  לוד  שבמרחב  הכפרים  תושבי  גם  מרכולתם.  את  אחסנו  ובו  בח’אן  שהתאכסנו  סוחרים 
בהמות. של  שוק  התקיים  השני  ביום  צריכה.  ומוצרי  חקלאית  תוצרת  נמכרו  שבו  שוק  פעל  אחד   יום 
השווקים תופעלו בדרך של חכירה באמצעות מכרז. החוכר שילם לעיריית לוד דמי חכירה שנתיים, בהתאם 
לסכום שנקבע במכרז. דמי החכירה השנתיים של שוק הבהמות היו גבוהים יותר מהסכום ששולם עבור 
חכירת השוק החקלאי, בשל הערך המוסף של זבל הבהמות שנותר לאחר יום המסחר. זבל הבהמות היה מצרך 
מבוקש והוא נמכר במחיר גבוה. בתקופת המנדאט הופעל הח’אן על-ידי משפחת חאלתה מלוד. משפחה 
חדרים  מהשכרת  התפרנסה  והמשפחה  בירושלים  שישב  המוסלמי  הנאמנים  מוועד  הח’אן  את  חכרה  זאת 
ואספקת שירותים. נוסף לאחזקת הח’אן עסקו בני המשפחה במכירת תורמוס מתוק. את גרעיני התורמוס 
השרו בחביות גדולות שהוצבו באחד מחדרי הח’אן. כאשר התורמוס היה ראוי למכירה, עברו בני המשפחה 
ברחובות העיר והכריזו על מרכולתם בקולי קולות: “תורמוס חילו, תורמוס חילו”, שפירושו - תורמוס מתוק. 

ברבות השנים דבק במשפחה ובח’אן הכינוי - “חילו”.

ראיונות עם תושבים שחיו בלוד לפני שנת 1948

לצורך המחקר היה עלינו לראיין אנשים מבוגרים אשר נולדו בראשית שנות ה-30 של המאה ה-20. אנשים 
אלה בגיל 85 ויותר וחלקם לא בקו הבריאות וזיכרונם לא תמיד חד. במהלך הראיונות נמסר לנו על ידי חלק 
מהמרואיינים שהם ביקרו בח’אן בשנים האחרונות בלוויית קרובי משפחה. בהחלט ייתכן שחלק מהתיאורים 
שנמסרו לנו לא היו זיכרון של ימי פעילותו של הח’אן, אלא דברים ששמעו המרואיינים מקרוביהם, דברים 
שלא בהכרח היו מבוססים. בני לוד שנולדו לאחר שנת 1935 היו צעירים מאוד בעת שח’אן חילו תפקד 
כמוסד מרכזי בעיר, וספק אם הם יכולים להעיד על פעולתו. בשנת 1947 חיו בלוד 19,000 תושבים )וקרט 
1977: 110(. רק כאלף מתוכם נותרו בעיר או חזרו אליה לאחר מלחמת העצמאות )שם 145(. כיום, כ-70 

3  על פי עדות מהימנה שקיבלנו ממר אמיל אבו מנה )להלן( הייתה שוקת מים בחצר הח'אן.
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שנה לאחר מלחמת העצמאות, נותרו רק אנשים ספורים שחיו בעיר קודם לשנת 1947 והיו בוגרים דיים כדי 
לזכור את מראה הח’אן.

אותם  מלהנחות  ולהימנע  פתוחות  לנשאלים שאלות  להציג  הקפדה  תוך  בוצעו  להלן  הראיונות שיתוארו 
באשר לתשובות. גם במקרים שבהם חשבנו שהתשובה ידועה לנו, הקפדנו לא להציגה ולבחון את הזיכרון 
של בן העיר הוותיק. הקפדנו ללוות את המרואיינים לח’אן עצמו ולהציג להם את המבנה על אגפיו כדי 
לנסות לעורר את הזיכרון שלהם. המרואיינים הבהירו שהם לא היו במקום מאז ילדותם, אף שהם חיו בעיר 
והתגוררו מאות מטרים מהח’אן. אך בשל ההזנחה שאפיינה את המקום מאז שנות ה-50, הם נמנעו מלבקר 
בו. חלקם ביקרו בח’אן בשנים האחרונות, רק לאחר שהחלו פעולות השיקום של הח’אן. המרואיינים התרגשו 
מהביקור בח’אן, היה ברור שהביקור מעלה בהם זיכרונות ילדות, אך התיאורים העידו שהם לא זכרו בצורה 

חדה את מראה הח’אן ואת חיי היומיום בו.

רמאדן, בנו של אבו רג’ב חסונה ודודו של מחמד )אבו רג’ב(.4
רמאדן הוא זקן שבט חסונה, נכון להיום, יליד 17.1.1932.

למעמד  זכה  הבריטי  המנדט  בימי  אשר  שלו  אבא  על  מספר  רמאדן 
של חבר מועצת העיר בקביעות וללא בחירות. רמאדן נולד בלוד, חי 
זית שעל יד  י’ אז נשלח ללימודים בביר  בה והתחנך בה עד לכיתה 

רמאללה. רמאדן מדבר עברית טובה והראיונות התבצעו בעברית.

הראיון עם רמאדן התקיים בשני מועדים שונים: ב-20.12.17 נפגשנו 
בביתו וב-6.2.2018 יצאנו לביקור בח’אן. רמאדן מוגבל מאוד בהליכה 
והוא נתמך בהליכון, אבל היה חשוב לו מאוד לעבור על פני כל אגפי 
הח’אן ולהתרשם מהם. ניכר שהוא מאוד מתרגש מהמראה אשר עורר 
בו נוסטלגיה לילדות. בתיאור להלן אציג לעתים גרסאות שונות של 

רמאדן לגבי זיכרונותיו מהח’אן, האחת נמסרה בביתו והשנייה בסיור בח’אן. לעתים השוני בין הגרסאות 
מהותי ויש בכך להעיד שזכרונו של רמאדן לא היה ממש חד. 

רמאדן מספר שבכל יום שני היה שוק איכרים בח’אן  ומכרו בו בהמות, ירקות, חיטה, שמן ומוצרים נוספים. 
בשאר ימות השבוע פעלו במקום חנויות. בראיון השני, לעומת זאת, הוא הבהיר שהשוק לא היה בתוך הח’אן, 
אלא ברחבות הציבוריות שמחוץ לו. הוא סיפר שהשוק לא היה מאורגן ומסודר ואנשים היו פותחים דוכנים 
מאולתרים ומוכרים את מרכולתם. בעת שביקרנו בח’אן הבהיר רמאדן שבתוך הח’אן לא פעלו כלל חנויות 
או בתי מלאכה. החדרים שימשו את האנשים או את הבהמות ואילו החנויות היו באגף הדרומי, משני צדי 
השער, כשפתחיהן פנו לרחוב שעבר מדרום לח’אן. לשאלתי מה מכרו בחנויות? רמאדן לא ידע להשיב. 
גם כשניסיתי לשאול “האם מכרו בהן אוכל”? הוא נמנע מלהשיב והתרשמתי שהוא פשוט לא זכר. לטענת 
רמאדן, האולם הגדול של הח’אן שימש אף הוא את הבהמות. כשעמדנו בפתח האגף הצפוני-מזרחי של הח’אן 
ציין רמדאן ללא היסוס ששם אוחסן הקש לבהמות. רמאדן סיפר שממערב לח’אן היו בתים פרטיים וביניהם 
לבין הח’אן היה קיר ולא היו בו פתחי מעבר או דלתות. בשוקת שנמצאת באגף הדרומי של הח’אן, בפינה 

4  רמאדן דוד של מוחמד אבו רג'ב חסונה, אף שאחיינו היה יליד 1927 והיה מבוגר ממנו ב-5 שנים.

הקרובה לשער, הובערה אש זמן מה לפני הביקור שלנו והיא הייתה מפוחמת לחלוטין כשביקרתי במקום 
עם רמאדן. כשהצגתי לו את השוקת ושאלתי אותו מה זה היה, הוא ענה ששם היו מדליקים אש כדי לחמם 
את הקפה. נראה שרמאדן לא ממש זכר מה היה שם, אך מראה הפיח גרם לו לשחזור השגוי. כששאלתי את 
רמאדן: האם היה תנור חימום בח’אן כדי להדליק עץ בחורף? הוא ענה בביטחון שלא היו בכלל תנורי חימום.
בראיון הראשון, רמאדן סיפר שהמשפחה שלו חיה בתוך הח’אן והיא ניהלה את המקום. אך בעת הביקור 
בח’אן הוא אמר מפורשות שמנהלי הח’אן לא גרו בו והם התייצבו בכל בוקר לנהל אותו ושבו לעת ערב 
לביתם בעיר. בראיון הראשון סיפר רמאדן שבח’אן היה מתקן שירותים אחד ששרת את כל המבקרים בו, 
וגם היה רק ברז מים אחד. כשביקרנו בח’אן שאלתי אותו היכן היו המתקנים הללו הוא לא זכר. הוא רק שב 

וציין שהיה מתקן מים בחצר. אספקת המים הייתה למשך שעה עד שעה וחצי ביום בלבד.
חצר הח’אן שימשה את בהמות המשא. כפרי שנשאר ללון בח’אן שילם על מקום הלינה ותשלום נוסף על 
החמור. בחדרי השינה ישנו על מחצלות ומזרונים שהיו פרושים על הרצפה, והיו משכנים כעשרה אורחים 
בחדר. לא היו מיטות בחדרים. כשביקרנו בח’אן ציין רמאדן שהיה במקום רק דייר קבע אחד אשר כונה 
ה”שייח”. לשאלתי מה היה תפקידו? הוא לא ידע להשיב. ניסיתי לשאול: האם היה מורה או הועסק על ידי 
המסגד? אך לרמאדן לא הייתה תשובה. שאלתי מי מימן את השהות שלו והוא ציין שהשייח פשוט שילם 

בעבור שכירת החדר שלו.

על גג הח’אן לא הייתה שום פעילות. שאלתי אם נהגו לישון על הגג בחודשי הקיץ או ליבש על הגג פירות 
וירקות, אך רמאדן קבע נחרצות שלא. מזרחית לח’אן הייתה תחנת המשטרה אשר הועברה על פי זיכרונו 

של רמאדן בשנת 1939 למשטרת טיגרט שנמצאת מדרום לעיר העתיקה.

רמאדן זוכר שבחורף הייתה בעיה של בוץ ורטיבות בח’אן. לשאלתי מה עשו כדי להתמודד עם הבוץ, הוא 
ענה: “זה מה שהיה”.

ֶאִמיל ָאבו ָמֶנה   
מר אבו-מנה נמנה עם בני העדה הנוצרית בעיר לוד. הוא נולד, כנראה, 
סיפר  אמיל   .1933 שלו  הלידה  שנת   - בתעודות  אבל   ,1932 בשנת 
שבעת לידתו הרופאים לא האמינו שיישאר בחיים ולכן לא התעסקו 
ימי  כל  במשך  נרשם  לא  הוא  בפועל,  האוכלוסין.  במרשם  ברישומו 
המנדט הבריטי ורק לאחר קום המדינה נרשם שמו לראשונה במרשם. 
תאריך הלידה שלו נקבע בצורה שרירותית. אמיל נולד בלוד, בבית 
שנמצא קרוב לכיכר השוטר בעיר. כיום הוא גר בבית אחר שנמצא 
ממש על הכיכר וצמוד לסביל סובייח. הוא למד בבית ספר פרטי בלוד 
בשל העובדה שלא הייתה לו תעודת זהות ולא היה ניתן  לרשום אותו 
תיכון  ספר  בבית  ללמוד  נשלח  הוא   13-12 בגיל  ציבורי.  ספר  לבית 
ֶטָרה-ַסְנָטה ביפו. אמיל מספר שהח’אן היה בבעלות הוואקף והוא נמסר 

מהמשפחות  הייתה  בעבר  אך  ברמלה,  כיום  שגרה  משפחה  ضبيط(,    Dabit( דביט  משפחת  של  לניהולה 
הוותיקות בלוד. אמיל זוכר שבחצר החאן, מצפון לשער הכניסה הראשי וסמוך לקיר הדרומי של האולם, 
הייתה ברכה גדולה ורבועה. הברכה נועדה, בעיקר, להשקות את בעלי החיים, אבל מנהלי הח'אן נהגו לזרוק 
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לתוך הברכה עשרות שקים של תורמוס חילו כדי להשרות אותו ולאפשר למרירות לצאת מהגרעינים. לאחר 
מכן, היו משווקים את התורמוס לרוכלים, לָחאָמרות )בתי שתיה, עישון ואוכל שהיו נפוצים בערים ובכפרים 

הערביים( ולבתי התה של העיר. 
את בעלי החיים שהובאו על ידי הסוחרים לח'אן קשרו לאומנות של האגף המזרחי בח'אן. אולם הח'אן שימש 
לאחסון הציוד האישי של הסוחרים והסחורות שהובלו על גבי בהמות המשא. אמיל מוסר שמנהלי הח'אן 
התגוררו באגף הצפוני-מזרחי של הח'אן והייתה להם דלת שאפשרה לבני המשפחה בלבד לצאת ולהיכנס 
מצפון לח'אן. שאר חדרי הח'אן שימשו ללינה של האורחים. הלינה הייתה על מזרונים, אך בהיעדר מספיק 
מזרונים ישנו גם על הרצפה. הלינה הייתה משותפת ובהתאם לכמות האורחים שהיו בכל לילה. חצר הח'אן 

הייתה מרוצפת באבנים קטנות ובחלוקי נחל. היו קטעים בחצר שהיו אדמה בלבד ללא ריצוף אבן.

שאלתי: איך עלו לקומה השנייה? אמיל השיב שהיו מדרגות בתוך אחד החדרים. מתברר שפרט זה חמק 
מזיכרונו, מאחר שיש לנו תיעוד ברור לגבי מיקום גרם המדרגות - במסדרון הכניסה לח'אן.

מדרום לשער הח'אן הייתה באר אנטילה שהופעלה על ידי חמור. שורה של כלי קיבול היו קשורים לשרשרת 
אשר שאבה מים מליחים ולכן הבאר נקראה “ביר אל מלחה”. המים שימשו לשטיפה, ובשל מליחותם הם לא 

היו טובים לשתייה.

החנויות בחזית הדרומית של הח'אן נקראו על ידי המקומיים “שוק החאווג'ות”. “חוואג'ה” היה הכינוי של 
הנוצרים, ומכיוון שהם היו בעלי רוב החנויות, השוק נקרא על שמם. אמיל זוכר שבין החנויות היו מכולת, 
חנות בדים וטקסטיל ובצד השמאלי של טור החנויות הייתה חנות ירקות. ִסֵפּי החנויות היו בגובה כמה עשרות 
ס”מ מעל מפלס הרחוב. הרוכלים היו יושבים על סף דלת החנות והקונים היו נעמדים בשולי הרחוב וקונים 
את המצרכים. הקונים לא נכנסו כלל לתוך החנות. השוק הסיטונאי העירוני היה מערבית לעיר העתיקה, 
סביב צומת הרחובות הרצוג וגולומב. במקום שבו היה מפעל תמ”ז היה שוק פירות וירקות, ואילו במגרש 
שעליו נבנה בית העירייה החדש, מערבית לבית העירייה ההיסטורי )הָבָלאִדיה(, היה שוק סיטונאי שאליו 

היו מביאים במשאיות אבטיחים, ירקות ופירות נוספים ומוכרים בעיקר לבעלי החנויות והדוכנים.

חּוָסאם מּוָנֶייר )פרוש שמו בעברית – “חרב”(

מכובדת  נוצרית  למשפחה  בן  לוד.  בעיר   1931 בשנת  נולד  חוסאם 
אשר תרמה לשיקום כנסיית סנט ג’ורג’ ואף מחזיקה עד היום בכיסא 
כבוד בכנסייה, אשר הוקדש למשפחה. הוא למד בבית הספר הנוצרי 
- Christian Mission School - CMS, במקום בו נמצא כיום בית 
הספר התיכון סנט ג’ורג’. בהמשך, נשלח חוסאם על ידי הוריו לבית 
ספר תיכון American Boy School ברמאללה. הוא למד שם 3 שנים 
לביקורים  הגיע  לא  וכמעט   1948 בשנת  המלחמה  של  עיצומה  עד 
בלוד. נראה שבשל היעדרותו מהעיר בשנותיו הבוגרות יחסית, לא 
נותרו לחוסאם הרבה זיכרונות ויזואליים ממראה הח’אן.  בבית הספר 
 Mr. Johns היה  המנהל  אמריקאים.  מורים  בעיקר  לימדו  התיכון 

אשתו ִלמדה תנ”ך. מלבד השפה הערבית, כל שאר המקצועות נלמדו באנגלית. לאבא של חוסאם, סלים 

מונייר, הייתה סוכנות לדלקים ושמנים של חברת “סֹוגֹוני פאגו”. החנות של האב הייתה מערבית לח’אן 
וחוסאם היה מגיע לשם מבית הספר היסודי. בלוד היו באותם ימים שתי סוכנויות דלק )הסוכנות השנייה 

 .)Shell הייתה של חברת

חוסאם מעיד שלא הכיר היטב את הח’אן, בין השאר בגלל העובדה שלבני העיר לא היה מה לעשות בח’אן 
עצמו. הוא טוען שההורים לא הרשו לילדים ללכת לח’אן. הח’אן נועד לכפריים ולסוחרים אשר היו מגיעים 
ללוד עם בעלי החיים שלהם. הוא זוכר שבכל יום שני בשבוע ואולי גם בימי שלישי, היה שוק בעלי חיים 
בלוד, סמוך לגשר ג’ינדאס, ביציאה הצפונית מהעיר. השוק הזה זכה למוניטין בכל הארץ וסוחרים הגיעו 
אליו מהכפרים הסמוכים כמו גם מערים רחוקות. התנועה בדרכים הייתה מסוכנת ואדם שהלך בחשכה, אפילו 
בדרך הקצרה בין הכפר בית נבאללה לעיר לוד, היה מסתכן בשוד בידי כנופיות. לכן, נהגו להגיע לעיר 
יום לפני השוק ולעתים לצאת ממנה יום למחרת. הסוחרים ובעלי החיים שלהם שהו במהלך הלילות בח’אן.

חוסאם מספר שבכיתה שלו למד סלימאן אל-חילו, שאביו היה הבעלים של הח’אן ומכאן שמו של הח’אן.

פעולתו של ח’אן חילו בלוד 

ממצאי החפירות שבוצעו בח’אן מלמדים שהח’אן נוסד רק בראשית המאה ה-19. ימי השלטון של מוחמד 
עלי, שליט מצרים ובנו אברהים פחה, היוו ימי פריחה כלכלית בארץ ישראל, אשר הייתה מלווה בגידול 
זו התאפיינה  דמוגרפי של תושבי הארץ, אשר התבסס על הגירה ועל ביטחון יחסי של תושביה. תקופה 
בהקמת כפרים ברחבי הארץ, לצד פיתוח של ערים ויישובים קיימים. ייתכן שבימים אלה הוקם הח’אן. כפי 
שהבהרנו לעיל, לדעתנו הח’אן תוכנן ונבנה במהלך אחד רצוף. הח’אן המשיך לתפקד עד לשנת 1948. לאחר 
מלחמת העצמאות ועד לראשית שנות ה-50 של המאה ה-20, שימש המקום למגורי עולים חדשים ולאחר מכן 
הוא ניטש והוזנח, הפך למדמנה עירונית והחל להיהרס בהדרגה. עד שבשנת 2006, החל המיזם הקהילתי של 
לוד העתיקה, בניהול מכון ישראלי לארכיאולוגיה, בפעולות חשיפה, במחקר, בשימור ובשחזור של המבנה. 
עיון בתכניות ובצילומים של הגרעין ההיסטורי של העיר לוד מעיד על כך שהח’אן הוקם במרכזה של העיירה 

ובצומת רחובות מרכזי. ניתן לקבוע שהוא היה מבנה הציבור המשמעותי ביותר בתכנית העיר לוד.

להלן נציג את מסקנות המחקר אודות תפקודו של הח’אן, בהתבסס על חקר המבנה, בחינת המקורות הדלים 
שעמדו לרשותנו וראיונות עם תושבי העיר הוותיקים שזכו לראות את הח’אן קודם לשנת 1948. 

המבנה שימש לשני יעודים עיקריים. חלקו הפנימי סיפק שירותים לסוחרים: חדרי לינה  - בהם שהו עד 
כ-150 אורחים, אחסון לסחורות ושמירה על בהמות המשא. בחלקו החיצוני, בחזית הח’אן הפונה דרומה, 
לרחוב הראשי, היו חנויות בהן מכרו סחורה לתושבי העיר כמו גם לאורחי הח’אן. סביב הח’אן היו רחבות 
שנמצאה  לרחבה  השוק  הוצא  הבריטי  המנדט  בתקופת  השוק.  בימי  הרוכלים  את  שימשו  אשר  פתוחות 

מערבית לגרעין ההיסטורי של העיירה לוד. 
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סיכום
חפירות  בהם:  ומגוונים,  רבים  מקורות  בסיס  על  בלוד  אל-חילו  ח’אן  את  בוחן  לעיל  שהוצג  המחקר 
ארכיאולוגיות, ניתוח צילומים ותכניות, מקורות היסטוריים, ראיונות עם תושבים ותיקים ומחקר משווה 
לח’אנים עירוניים ברחבי ארץ-ישראל. ממצאי המחקר מלמדים על קווי דמיון רבים בין הח’אנים השונים 
שהוקמו בערי הארץ. מן המחקר עולה שעיקר תשומת הלב המחקרית בעבר הוקדשה לח’אנים שהוקמו לאורך 
צירי הדרכים. מחקרים רבים עסקו בח’אנים שהוקמו במרכזי ערים מטרופוליניות. מחקרים שדנו בח’אנים 
הערים  של  ולח’אנים  הדרכים  שלאורך  לח’אנים  השוואתי  מחקר  לערוך  רבים,  במקרים  נטו,  העירוניים 

הגדולות. לדעתנו יש להבחין בין שלוש קבוצות של ח’אנים:

הח’אנים של השיירות בדרכים. 1

הח’אנים בערים המטרופוליניות אשר שימשו כיעד לשיירות בין-לאומיות לצד מסחר מקומי. 2

הח’אנים של ערי השדה . 3

לכל המבנים הללו יש מכנה משותף רחב שבא לידי ביטוי במבנה שער שזוכה לעיטור אדריכלי דקורטיבי 
מוקפד, בחצר מרכזית המוקפת בארבעה אגפי מכלול הח’אן אשר מגנים על אורחים מפני איומים מחוץ 
למבנה, בשוקת מרכזית להשקיית בהמות המשא, באולם ולעתים אולמות ששימשו כאורוות לבהמות המשא, 
ובחדרי שינה אשר היו לעתים בקומה השנייה. עם זאת, כפי שפרטנו במאמר זה יש  במחסנים לסחורות 
הבדלים מהותיים בתפקוד של הח’אנים מהקבוצות השונות ולכן יש להקפיד לערוך מחקרים משווים אודות 

מבנים אלה בהתאם לכל קבוצה בנפרד. 
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תקציר: 
הרכבת ומסילותיה הופיעו על בימת התחבורה האירופאית כבר בראשית המאה ה-19, אך באזור הלבנט 
זו. טקס הפתיחה של מסילת יפו - ירושלים בשנת  הונחו מסילות הברזל הראשונות רק בשלהי מאה 
1892 וטקס הפתיחה של מסילת הרכבת החיג’אזית בשנת 1905 בישרו את חיבורה של ארץ ישראל לרשת 
האזורית המתהווה, רשת שהגיעה לשיא התפתחותה בשירות ה-Palestine Railways של שלטון המנדט.

בשנות ה-40 של המאה ה-20, הייתה ארץ-ישראל מקושרת היטב למערך שלם של מסילות אזוריות, 
שאפשרו קשרי תחבורה ומסחר עם קנטרה, אלכסנדריה ואסואן במצרים; עם דרעה, דמשק ומען בסוריה, 
עם ביירות וחלב בלבנון; ועם איסטנבול ואיזמיר בטורקיה. סגירת גבולותיה של ישראל ב-1948 קטעה 
במחצית  שהונחו  ההיסטוריות,  המסילות  תשתית  גבי  על  אך  הרכבת,  של  הבינלאומיים  קשריה  את 

הראשונה של המאה ה-20,  ממשיכים לפעול גם היום רבים מקוויה של רכבת ישראל.

המאמר עוסק בהתפתחותו של מערך הרכבות באזורנו, החל מהתקופה העות’מנית, דרך תקופת המנדט 
התיכון  במזרח  מרכזיים  תנועה  כצמתי  ולוד  חיפה  בתחנות  ומתמקד  ישראל,  רכבת  ימי  ראשית  ועד 
במחצית הראשונה של המאה ה-20. המאמר מתייחס למקומה המשמעותי של מסילת הרכבת, ובמיוחד 
למקומן של תחנות הצומת בחיפה ובלוד, כמשקפות מהלכים אזוריים רחבים, כגון כיבוש הארץ בידי 
הבריטים. כמו כן הרכבת הייתה שחקנית מפתח בהמשך התפתחותו המסחרית, התעשייתית והיישובית 
צומת במהלך  לתחנות  ולוד, שהפכו  חיפה  תחנות  ה-20.  ישראלי במאה  הארץ  הגיאוגרפי  המרחב  של 
מרחב  של  להתפתחותו  עוצמה  רב  זרז  היוו  הראשונה,  העולם  במלחמת  הבריטים  בידי  הארץ  כיבוש 
מגורים  ושכונות  תחבורה  מערכות  ומסחר,  תעשייה  אזורי  של  הקמתם  על  והשפיעו  סביבן,  אורבני 

חדשות, אשר מהווים עד היום חלק משמעותי בתשתית הרקמה העירונית.

ملخص
ظهر القطار والّسكك الحديدية في أنظمة النقل األوروبية في بداية القرن التاسع عشر، أما في بالد الشام، تم وضع 
أول خط في نهاية القرن الحالي. كان تنصيب خط سكة حديد يافا-القدس عام 1892 وسكة حديد الحجاز في عام 
1905 مبّشر بتوصيل فلسطين للشبكة اإلقليمية المتطورة، التي بلغت ذروتها مع خدمات قطار فلسطين في عهد 

االنتداب البريطاني.

التي سمحت  اإلقليمية،  الحديدية  السكك  من  بمجموعة  جيد  بشكل  مرتبطة  فلسطين  كانت  ال1940،  سنوات  في 
بالنقل والتجارة مع المدن: قنطرة واإلسكندرية وأسوان في مصر. درعا ودمشق ومعان في سوريا وبيروت في لبنان 
واسطنبول وازمير في تركيا. حدود دولة إسرائيل عام 1948 أدت الي قطع مسار السكك الدولي، لكن العديد من 

الخطوط الحالية أُّسست على البنية التحتية للسكة التاريخية التي ُوضعت ألول مرة في أوائل القرن العشرين.

هذا المقال يستكشف تطور نظام السكك الحديدية في منطقتنا، بدءاً بالفترة العثمانية مروراً بعهد االنتداب البريطاني 
وبدايات نشاط قطار اسرائيل.

يعتمد هذا المقال على محطتّي حيفا واللد كنقطتين رئيسيتين للنقل في الشرق األوسط خالل النصف األول من القرن 
العشرين. لعبت هتين المحطتين وخطوط السكك الحديدية التي تربط بينهن، دوراً رئيسياً في التنمية االقتصادية 
والصناعية والمدنية للمنطقة في ذلك الوقت. محطتّي اللد وحيفا كانتا محفز لنمو المراكز المدنية المحيطة بها، بما 

في ذلك األحياء السكنية والتجارية والصناعية، وجزء منها مازال مهم لنسيج المدن المتحّضر حتى يومنا هذا.

Preface: 
The train and its railroads appeared in European transportation systems in the beginning of the 19th 
century. In the Levant, however, the first railroads were laid only towards the end of that century.  
The inauguration of the Jaffa-Jerusalem railway in 1892 and the Hijazi railway in 1905 heralded the 
incorporation of the Land of Israel in the evolving regional network, which reached its zenith 
with the Palestine Railways, operated by the British Mandate government.

During the 1940’s, Palestine was well connected to an array of regional railways, that allowed 
transportation and trade with Qantara, Alexandria and Aswan in Egypt; Dara’a, Damascus and 
Ma’an in Syria; Beirut in Lebanon` Haleb in Tripoli and Istanbul and Izmir in Turkey. The closing 
of the borders of the State of Israel I 1948 severed the international connection of the railway, but 
many of the existing line of the modern Israel Railways continue to use the historic infrastructure 
first laid in early part of the 20th century. 

In this paper, architects Ruth Liberti-Shalev and Adi Har-Noy will explore the development of 
the railway system in our region, from the Ottoman Period, through the British Mandate and 
early day of the Israeli Railways. The paper will focus on the Haifa and Lod stations as main 
transportation junctions in the Middle East during the first half of the 20th century. These stations 
and the railways that connected them played a key role in the economical, industrial and civil 
development of the region at the time. The Lod and Haifa stations served as catalysts for the 
growth of urban centers around them, including residential, trade and industrial quarters, some 
of which are significant to the urban fabric of the cities even today.
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פתיחה
בשנת 1814 בנה ג’ורג’ סטיבנסון האנגלי את מה שנחשב כיום לקטר הקיטור הראשון,1 ובשנת 1830 החל 
לפעול קו בין ליברפול למנצ’סטר שבאנגליה, קו שנחשב היום לקו המסחרי הראשון של רכבות הקיטור 
21(. לאזור הלבנט החלו להגיע הרכבות רק במחצית השנייה של המאה ה-19, בעיקר   :2008 )וולמאר 
באמצעות זכיינים ומשקיעים אירופאים. בשנות ה-70 של המאה ה-19 החל הברון הירש הגרמני לממן 
את הקמת החלק העות’מני של הרכבת הטרנס-בלקנית, באמצעות חברת ‘מסילות האוריינט’2 הבלגית, 
שב-1883 החלה להפעיל את ה’אוריינט אקספרס’ בין איסטנבול לִוינה ולפריז. השלטון העות’מני אמנם 
הקים בכוחות עצמו, בראשית שנות ה-70 של המאה ה-19, קו רכבת קצר מאיסטנבול לאיזמיט, אך כבר 
בשנות ה-80 העביר את הקו לניהול בריטי. בשנת 1891 זכו הצרפתים בזיכיון לבניית מסילה בין דמשק 
למזריב, ובשנת 1892 החלו בבניית מסילה בין ביירות לדמשק. באותה שנה )1892( נפתח, במימון הבנק 

הגרמני, קו הרכבת מאיסטנבול לאנקרה, ועוד.3

בשנות ה-90 של המאה ה-19 נוספו אל מערכת המסילות הזאת שני מיזמים מקומיים, ששינו את פניה 
1889 השיג יהודי ירושלמי, בשם יוסף נבון, זיכיון להקמת קו רכבת בין יפו  של ארץ-ישראל. בשנת 
לירושלים, ובמרץ 1890 הונחה אבן הפינה למסילה במימון החברה הצרפתית ‘חברת הרכבת העות’מנית 
מיפו לירושלים וסעיפים’. סלילת הקו יפו-ירושלים הושלמה בקיץ 1892. באותה תקופה, בשנת 1891, 
ניתן זיכיון להקמת קו רכבת מעכו לדמשק. הזיכיון ניתן ל’חברת מסילת הברזל הסורית - עות’מנית’, 
שותפות לבנונית-בריטית )ספרן וגורן 2006: 3(. ובדצמבר 1892 התקיים טקס הנחת אבן פינה למסילה, 
5(. עם זאת, העבודה בפועל נתקלה בקשיים   :2006 וגורן  74; ספרן   :1990 בנוכחות קהל רב )קושניר 
רבים, ובגלל ההתקדמות האיטית בסלילת הקו, השלטונות העות’מניים לא חידשו את הזיכיון, ולבסוף 
הרכבת  שלוחת  של  הסלילה  שוב  החלה  שנה  באותה   .)98-99  :1990 )קושניר   1903 בשנת  אותו  קנו 
החיג’אזית, מחיפה לדרעה, במימון הממשלה העות’מנית ובניהולו של המהנדס הגרמני היינריך מייסנר. 

הקו הושלם ונפתח ברוב טקס באוקטובר 4.1905 

בקרב חוקרי הרכבות השונים יש מחלוקות רבות בדבר זהותו של ממציא הקטר הראשון, אך התואר 'אבי מסילות הברזל המודרניות' בדרך כלל נקשר   1
לסטיבנסון ולא לקודמיו קוניו )Cugnot( הצרפתי או  טרביטיק )Trevithick( האנגלי. על המחלוקות בנושא זה ניתן לקרוא אצל וולמאר )2008: 

 .)12-3
 The Chemins de fer Orientaux  2

לתיאור קצר וממצה של המירוץ האירופאי להשקעה בנתיבי התחבורה המתפתחים באימפריה העות'מנית ראו רות' וג'קולין 2016: 5-6  3
שירות סדיר של רכבות לדרעא החל מאוחר יותר, במאי 1906.  4

איור 1: מפת מסילות הברזל התורכיות בארץ ישראל לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה. 
מקור: הר-נוי וליברטי-שלו )2015(, המפה על בסיס קוטרל )1998(. 

השפעת מסילת הרכבת על התפתחותה של חיפה- עד מלחמת העולם הראשונה

ההחלטה על הקמתה  כבר עם קבלת  החלה  חיפה  העיר  חיפה-דרעא על  הרכבת  השפעתה של מסילת 
)כרמל 1969: 154-156; נוריס 2013: 47-48(. בשנים 1906-1903, בהן נסלל הקו, הייתה הרכבת וכל הקשור 
בה גורם המעסיק הגדול ביותר בעיר.  מחפשי עבודה רבים  מהאזור נהרו לחיפה, תהליך שהוביל לגידול 

ניכר במספר תושבי העיר באותן שנים.  

גם נמל חיפה, שהורחב לצורך הקמת המסילה, הפך למעסיק בקנה מידה גדול. מתחילת העבודות בשטח, 
היה הנמל מקום שבו נפרקו כל חומרי הגלם שיובאו לצורך הנחת המסילה, כמו אדנים ומסילות, פחמים, 
קרונות ועוד. כבר בשנת 1903, בה החלה בפועל עבודת הנחת המסילה, גדל היקף היבוא לחיפה ב-85%, 
ועם הפעלת המסילה ב-1905 המשיך נמל חיפה לספק את הציוד הדרוש להפעלת המסילה החיג’אזית 

כולה, עד לעיר מדינה )שם(. 
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עברה  היא  לדרעא  מחיפה  השלוחה  סלילת  התחלת  עם  אך  בביירות,  בתחילה  הייתה  המסילה  ִמנהלת 
לחיפה ׁ)מנסור 2006: 7(. מעבר להעסקתם הישירה של מאות פקידים, פועלים ומהנדסים, נהנו מהקמת 
חיפה  ואנשי שירות. העיר  גם קבלני משנה למלאכות שונות, ספקים מקומיים  הרכבת, באופן עקיף, 

כונתה באותה תקופה בפי הערבים “אם העבודה” ושמה הלך לפניה כעיר השפע )כרמל 1969: 157(. 

המסילה בין חיפה לדרעא פתחה ערוץ תנועה נוסף עבור חבל החורן הפורה בסוריה. עד לסלילת המסילה 
בין חיפה לדרעא הועברו יבוליו בעיקר אל נמל ביירות, באמצעות מסילת הברזל של החברה הצרפתית 
D.H.P - Damas, Hama and Prolongements. החברה, שהייתה אחראית גם על פיתוחו של נמל 
עניין להפחית את חשיבותו  היה  ‘שלה’, אולם לעות’מנים  ביירות, עודדה את העברת הסחורות לנמל 
המסילה  הסחורות באמצעות  העברת  לעודד את  כדי  צרפתית.  להשפעה  נתון  ביירות, שהיה  נמל  של 
החיג’אזית, דרך נמל חיפה, הפחיתו השלטונות העות’מניים את המחירים והקלו במסים. ואכן, כבר בשנת 
1913 החלו חברות ספנות קטנות לקנות בחיפה חיטה שמקורה מהחורן ולהעבירה דרך הים לנמל ביירות, 
כיוון שזו הייתה אלטרנטיבה זולה יותר מאשר באמצעות הרכבת הצרפתית לביירות )אושנואלד 1980: 

 .)107-109

 77% החיג’אזית.  הברזל  מסילת  לאורך  ביותר  הרווחי  הקטע  הייתה  חיפה-דרעא  שלוחת   1918 בשנת 
 .)14  :1992 11% מהמסילה החיג’אזית )פלקוב  מרווחי מסילת הרכבת כולה באו מקטע זה, שהיווה רק 
כך, נוסף להיותה אמצעי עזר לקידום מסילת עולי הרגל, גרמה המסילה לשינויים במבנה הכלכלי של 
האזור, פתחה נתיב רכבת נוסף אל הים, ואפשרה לתורכים לפעול בשטחים כלכליים ללא לחץ צרפתי 

)פיק 1979: 111(.

מעבר לתמורות האזוריות, הקמת טרמינל הרכבת החיג’אזית בחיפה והקשר שלו אל המסחר הימי בחופי 
העיר השפיעו על התפתחות מואצת וצמיחה יוצאת דופן של חיפה, בתחילת המאה ה-20. מעיר המונה 
כ-1,250 תושבים, בשנת 1800, התפתחה חיפה, עד שנת 1880, לעיר בת כ-6,500 נפש. התפתחות זאת 
64(. אך בשלושים השנים,   :1998 נבעה מתנופת העיור והפיתוח שיצרו הרפורמות העות’מניות )פוקס, 
שבמהלכן נסללה המסילה והחלה לפעול הרכבת, העיר שילשה את אוכלוסייתה, והגיעה ל-20,000 נפש 
בשנת 1910, ותוך עשור נוסף - ל-24,600 נפש בשנת 1922 )בן אריה 1981: 141(. התפתחותה של העיר 
חיפה המשיכה והואצה גם על ידי גורמים אחרים, כמו הקמת הנמל בשנת 1933, וגלי ההגירה הגדולים 
מאירופה במהלך שנות ה-30. אך בשני העשורים הראשונים של המאה ה-20, חלק ניכר מצמיחתה של 
העיר חיפה קשור קשר ישיר להופעתה של הרכבת, ולאופק הפיתוח התעשייתי והמסחרי שהביאה עמה.5 
כמו  חרושת,  בתי  של  להקמתם  גרמו  והרכבת,  הנמל  שהציעו  והשיווק,  המסחר  התחבורה,  אפשרויות 
“עתיד”, שהוקם ב-1909 בקרבת תחנת הרכבת וגם רבבות עולי הרגל המוסלמים, שעברו בחיפה בדרכם 

לחאג’ במכה, תרמו לענף התיירות שהלך והתפתח בעיר ולהקמתן של אכסניות. 

השפעת מסילת הרכבת על התפתחותה של לוד - עד מלחמת העולם הראשונה

בסוף המאה ה-19 הייתה לוד, עיירה בת כ-2,000 תושבים. מחוץ לתוואי הדרך בין יפו לירושלים. היא 
הייתה ממוקמת באזור מתון, ומוקפת כרמי זיתים. תושבי לוד התפרנסו בעיקר מחקלאות והיו בה כמה 

5  לפי כרמל 1969, קצב גידול האוכלוסייה בחיפה בשנים 1914-1886 השיג את קצב גידולן של ערים אחרות בארץ. 

בתי בד לייצור שמן )בן אריה 1981: 138(.

מסילת הרכבת מיפו לירושלים תוכננה בתוואי שונה מתוואי הדרך ההיסטורית, שמיקמה את לוד על 
מפת הדרכים האזורית, כתחנת רכבת בין יפו לרמלה, לאורך המסילה.

איור 2: סימון הדרך ההיסטורית בין יפו לירושלים )בכחול( ומסילת הרכבת בין יפו לירושלים )בירוק( על גבי מפת המסילה שפורסמה 
ב-P.E.F.Q באוקטובר 1893

לאורך מסילת הרכבת בין יפו לירושלים, אשר החלה לפעול בשנת 1892, הוקמו שבע תחנות: יפו, לוד, 
וירושלים, שתי תחנות הקצה, תוכננו מראש  יפו  וירושלים.  )בית שמש(, בתיר  רמלה, סג’ד, דיר אבן 
כתחנות גדולות יותר, בעלות מבנה תחנה זהה. תחנות לוד, סג’ד, דיר אבן ובתיר כללו בית אבן דו-
קומתי מטיפוס זהה ששימש כמבנה התחנה. לתחנת רמלה היה מבנה אבן שונה וגדול יותר, דבר שהעיד 

על חשיבותה ביחס לתחנות האחרות )הר-נוי וליברטי-שלו 2016: 23-26(. 
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איור 3: תחנות לאורך מסילת הרכבת יפו-ירושלים. מקור: הר-נוי וליברטי-שלו )2016(

תוך שנים ספורות מהקמתה, הפכה מסילת הרכבת בין יפו לירושלים לגורם בעל השפעה אזורית מרחיקת 
לכת. משלהי התקופה העות’מנית ועד לשנות ה-20 של המאה ה-20, אז החלו שלטונות המנדט הבריטי 
בפיתוח אינטנסיבי של מערך הדרכים והכבישים בארץ, הייתה מסילת הרכבת האמצעי העיקרי וכמעט 
הבלעדי להעברת סחורות ונוסעים בין יפו לירושלים וליישובי האזור, רבים מהם תיירים-צליינים. היקפי 
התעבורה המסילתית הלכו וגברו, ובמידה רבה יצרו ואפשרו את התפתחות המסחר והחקלאות בכפרים 
ובערים שלאורכה. באמצעות הרכבת הובילו סחורה מסוגים שונים. מלוד ומרמלה הועברו חומרי אבן 
לתחזוקת הרחובות ביפו, ומהכפרים לכל אורך המסילה הועברה תוצרת חקלאית לירושלים. כך למשל, 
הטמפלרית  במושבה  מהמחלבה  ומוצריו,  חלב  הרכבת.  באמצעות  לירושלים  טרי  חלב  אספקת  החלה 
)שפיר  לירושלים  הרכבת  גבי  על  הועמסו  ושם  בעגלה,  וחצי(  שעה  )מרחק  ללוד  הובאו  בווילהלמה, 
2012: 142(. ברור, אם כן, שלרכבת היה תפקיד מרכזי בהתפתחות הגיאוגרפית והכלכלית המשמעותית 

שאפיינה את המרחב שבין יפו לירושלים בעשורים הראשונים של המאה ה-20.

בלוד.  המקומית  האוכלוסייה  גידול  על  מידית  השפעה  הייתה  הרכבת  תחנת  של  להקמתה  לכך,  נוסף 
מעיירה בת 2000 תושבים בשנת 1880 הפכה לוד לעיר בת 5,000 תושבים בשנת 1910 )בן אריה 1981: 
141(, וכך הוסיפה לצמוח בשלושת העשורים הבאים, עד לכ-15,000 נפש בשנת 1944 )יעקבי 2003: 76(. 
תאוצה  קיבלה  העות’מנית  בתקופה  לוד  ותחנת  הרכבת  שחוללו  הפיתוח  תנופת  בהמשך,  שנראה  כפי 

בתקופת מלחמת העולם הראשונה והגיעה לשיא השפעתה בתקופת המנדט.

תחנות לוד וחיפה במלחמת העולם הראשונה:       
מעבר מתחנת טרמינל או תחנה רגילה לתחנת קצה

ולוד שימשו במהלך כל התקופה העות’מנית כתחנות  ניתן לראות בבירור שתחנות הרכבת של חיפה 
המשרתות קו אחד. תחנת חיפה שימשה כטרמינל של שלוחת הרכבת החיג’אזית והייתה נקודת מוצא אל 
הים. תחנת לוד, לעומת זאת, שימשה כנקודה על קו רכבת יפו-ירושלים . עם פרוץ מלחמת העולם החל 

שינוי במעמדן של שתי התחנות. 

לטרמינל  לוד  תחנת  הפכה  וכך  ליפו,  לוד  בין  הרכבת  של  הפעילות  הופסקה  המלחמה  בראשית  כבר 
קצה של המסילה מירושלים. במקביל, נסללו מתחנת לוד כמה שלוחות שנועדו לשרת את צורכי הצבא 
התורכי. נסללה מסילה צרה מלוד לטול כרם, ואליה חוברה השלוחה הקיימת )מאז 1913( מעפולה לג’נין 
ולסילה שלדרומה, ומשם לשכם ולמסעודיה. כך נוצר לראשונה חיבור בין המסילה החיג’אזית לבין לוד, 
וממנה לירושלים. נוסף לכך, נסללו שלוחות צבאיות מלוד דרומה, וכך, בשלהי המלחמה, הייתה תחנת 
רוחבים  )בעלות  קיימות  מסילות  של  מערך  בין  המקשרת  ונקודה  מרכזי,  דרכים  צומת  התורכית  לוד 
שונים( ובין מערך מסילות זמניות שנסללו לצורכי תעבורת הצבא התורכי דרומה לדיר סנייד, לבאר 

שבע ולקסיימה שבסיני. 

תחת השלטון העות’מני ובמשך כל שנות המלחמה תחנת חיפה המשיכה לשמש כטרמינל לקו הרכבת 
החיג’אזית, שהפכה לאמצעי קריטי בהנעת כוחות הצבא התורכי בין נמל חיפה לבין החזית הדרומית 
)דרך השלוחות של ג’נין( ולעבר העורף הסורי והירדני. התקדמות הצבא  הבריטי בכיבוש ארץ ישראל, 
143.5 ס”מ(  בפיקודו של גנרל אלנבי, החלה מאזור מצרים,6 ולוותה בסלילת מסילה תקנית )שרוחבה 
של קו רכבת מקנטרה, שלחופי תעלת סואץ, צפונה. פעילות זאת נעשתה במקביל לפירוק המסילות 
1918 הגיעה המסילה  העות’מניות הצרות המקבילות, ולנסיגה הדרגתית של הכוחות התורכיים. בשנת 
הבריטית ללוד, ובינואר 1919 הגיעה לחיפה, עם כוחות הצבא הבריטי. כך הפכה תחנת חיפה לצומת בין 
המסילה לקנטרה )וממנה למצרים( לבין המסילה החיג’אזית לדרעה )וממנה לדמשק, לביירות ולמדינה(. 

6  כיבוש באר שבע באוקטובר 1917, כיבוש עזה בנובמבר 1917, וכיבוש ירושלים בדצמבר 1917.
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איור 4:  מפת מסילות הברזל בארץ ישראל בראשית תקופת המנדט, על בסיס מפת הדו”ח השנתי של מנהל הרכבת המנדטורית 1931, 
 Report of the General Manager on the Administration of the Railways, Palestine Railways and( ארכיון רכבת ישראל

Operated Lines for the year ended 31st December 1931

חשוב לציין שהפיכתה של תחנת רכבת מתחנה רגילה )או תחנת טרמינל( לצומת בין מסילות שונות היא 
מהפך לוגיסטי משמעותי הדורש הקמה של מתקנים רבים. ראשית, ההעברה של מטען מקו רכבת אחד 
למשנהו מחייבת אזורי אכסון: סככות, רציפי הטענה ומחסנים. שנית, נדרשים מתקנים לשירות הרכבות 
והקטרים: מגדלי מים ומזוט, סדנאות לתיקונים ומוסכים, ומגרשי עריכה. בדרך כלל, נלוו לכל המבנים 

האלה מבני מגורים למנהל התחנה, לקוון, לאתת ולצוותי המסילאים המסונפים לתחנה.7

מגורים לצוות עובדי הרכבת במבנים השייכים לרכבת, בדרך כלל בתוך תחנות הרכבת, היו מקובלים ולעתים הכרחיים במערכי הרכבות העות'מנית   7
והמנדטורית, ואף בשנותיה הראשונות של רכבת ישראל. שרידי מגורים אלה קיימים עד היום ברחבי הארץ וראויים למאמר משל עצמם. דוגמה 

לתחנה מרובת מבני מגורים ששרדו היא תחנת רכבת חדרה מזרח. )ראו ב'תחנת רכבת חדרה מזרח- תיק תיעוד' מאת רותי ליברטי-שלו שהוכן בשנת 
2009 עבור רכבת ישראל.(

איור 5: סכמת אלמנטים ומבנים המאפיינים תחנות רכבת בהירארכיה משתנה

כפי שכבר תואר לעיל, בשלהי מלחמת העולם הראשונה כלל מערך הרכבות באזורנו מסילות ברוחבים 
)105 ס”מ(,  ‘מסילה צרה’  נסללו ברוחב  והשלוחות הצבאיות(  )החיגא’זית  שונים. המסילות העותמניות 
והמסילות הבריטיות נסללו ברוחב ‘מסילה תקנית’ )143.5 ס”מ(.8 בתחנות שבהן נפגשו מסילות ברוחב 
לנסוע  המשיכו  ולא  גלגליהם,  רוחב  הותאם  שאליה  המסילה  בקצה  והקרונות  הקטרים  נעצרו  שונה, 
באופן רציף. ציי רכבות נפרדים פעלו על גבי המסילות השונות, כך שלמעשה בתחנות המפגש נוצרו 
‘טרמינלים’ שונים זה לצד זה, עם סובבנים נפרדים, סדנאות נפרדות, רציפים נפרדים ומערך מסילות 
נפרד. בעוד כל מערך המסילות שנפגשו בתחנת לוד הוסבו עד מהרה למסילות תקניות )ראו בהמשך(, 
בחיפה נותרה המסילה הצרה של הרכבת החיג’אזית על כנה בכל שנות פעילותה, והמפגש בינה לבין 
מסילת חיפה - קנטרה )ובהמשך מסילת חיפה - ביירות-טריפולי( הפך למעשה צומת של שני טרמינלים 

גדולים במיוחד.  

השפעת מסילת הרכבת על התפתחותה של חיפה בתקופת המנדט

העיר חיפה ואזור המפרץ היו עבור הבריטים נקודה אסטרטגית בעלת חשיבות עליונה. במהלך תקופת 
בעיר  הרכבת  תחנות  מערך  את  הרחיבו   ,)1933( בחיפה  ומודרני  חדש  נמל  הבריטים  הקימו  המנדט, 
ובסביבתה )הקמת תחנת חיפה-מרכז ותחנת כפר סמיר(, והעבירו אליה בהדרגה את הסדנאות הראשיות 
של מערך הרכבת בארץ ישראל ובאזור )סדנאות הקישון הוקמו מאוחר יותר, בשנים 1933-1931(. כמו-
כן, הוקמו במקביל בתי הזיקוק ומפעלי תעשייה רבים נוספים. כל אלה תרמו ונתרמו מהיות חיפה מרכז 

תחבורתי-רכבתי מרכזי.

טרם התאמתה ע”י העות'מנים במהלך מלחמת העולם הראשונה ושוב ע”י הבריטים בסוף המלחמה, הייתה גם המסילה הצרפתית לירושלים מסילה צרה,   8
אך ברוחב 100 ס”מ ולא 105 ס”מ כמו המסילות העות'מניות.
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תחנת הרכבת חיפה-מזרח הלכה וגדלה בהתאמה לתפקיד המשמעותי שתפסה במערך האזורי ובקשרי 
הגומלין בינה לבין הנמל ואזורי התעשייה ההולכים ומתפתחים בעיר. בשנת 1922 ערך המהנדס הבריטי, 
סיר פרדריק פלאמר, סקר חופים ארצי ומצא את מפרץ חיפה כאתר האידיאלי לנמל מים עמוקים. בשנת 
1925 אישרו שלטונות המנדט את תכניתו להרחבה ולהעמקה של נמל חיפה. הנמל נפתח בשנת 1933 
ועודד את צמיחתה המהירה של חיפה כמוקד של פעילות בינלאומית, תעשייה ומסחר. בתקופת המנדט, 
נחשב נמל חיפה לאחד החשובים במזרח התיכון והוא קישר בין הים התיכון לנכסי האימפריה הבריטית 

במזרח התיכון ובאסיה, ביניהם קו צינור הנפט מעיראק. 

במסגרת הקמת הנמל הוחלט ליבש את השטח מצפון-מזרח לרחוב העצמאות, ולנצל את הקרקע להקמת 
תחנת רכבת לנוסעים )תחנת חיפה מרכז אשר הוקמה בשנת 1937(, להקמת כיכר פלמר, בחזית התחנה, 
הנמל(.  קמפוס  )היום  מסחרי  מרכז  ולבניית  הנמל(  בבניית  הוחל  שבזמנו  העליון  הנציב  ע”ש  )קרויה 
מסילת הרכבת הוסטה מזרחה אל שפת הים החדשה, ובתוואי הישן נסללה דרך העצמאות )לשעבר ‘דרך 
לתובלה  לתעשייה,  לאחסון,  מתקנים  נבנו  הנמל  באזור  המיובשים  בשטחים   .)Kings Way המלך’- 
ומספנות. נבנו גם שני שוברי גלים, הגדול באורך כ-2.5 ק”מ, והקטן - כ-800 מ’. לצד שובר הגלים 
הקטן, בקרבת תחנת הרכבת, התמקם נמל הנפט וחוות מכלי נפט )גם היא בחלקה על קרקע שיובשה(. 

גידול האוכלוסייה בעיר חיפה, מגמה שהחלה כבר בשלהי התקופה העות’מנית, הואץ באופן משמעותי 
בעשורים הראשונים של המאה ה-20. מעיר בת 24,604 תושבים בשנת 1922, נמנו בשנת 1933, במפקד 
האוכלוסין, 50,402 תושבים בעיר, וכ-115,500 נפש - בשנת 1940 )גורן, 2001, עמ’ 231-232, 241-242, 
247(. התפתחות זו נזקפת למגמת העיור הכללית בארץ ולתמורות המשמעותיות שקידם השלטון הבריטי 
בעיר, כמו: הרחבת פעילותה של הרכבת וחיבורה למסילה לקנטרה, קביעת חיפה כמרכז שלטוני אזורי, 
הנמל  של  והרחבה  העמקה  החיג’אזית,  הרכבת  ולמסוף  הישן  הנמל  סביב  תעשייה  של  מואץ  פיתוח 
בשנים 1933-1929 וייבוש אדמות לאורך קו החוף. כל אלה היו קשורים זה בזה, ויחד תרמו להתרחבותה 
והתפתחותה המהירה של חיפה תחת השלטון הבריטי, כפי שניתן לראות היטב בהשוואה בין מפת העיר 

משנת 1919 למפה העיר בשנת 1937.  

איור 6: השוואה בין העיר התחתית בחיפה בראשית תקופת המנדט ובשיאה, על בסיס מפת ה-P. W.D משנת 1919, לעומת מפת 
British Survey of Palestine, 1937. מקור המפות: עיריית חיפה. הוכן עבור סקר תיעוד מתחמי תחנת רכבת חיפה מזרח מאת הר-נוי 

וליברטי-שלו )2018( עבור רכבת ישראל, אפריל.

החל מהקמת מפעל 'עתיד' בשנת 1909, וביתר שאת בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, נבנו בסביבת 
השינוע  אפשרויות  ואת  הברזל  מסילת  של  קרבתה  את  שניצלו  היקף  רחבי  מפעלים  הרכבת  תחנת 
הטמונות בה. בשנת 1922 הוקם סמוך לעיר בית החרושת 'שמן' )גלגולו של בית החרושת 'עתיד'(, ובשנת 
1923 הצטרף אליו מפעל הקמח 'הטחנות הגדולות' צמוד לתחנת הרכבת. שלוחה של מסילה עצמאית, 
 1924 גולני( קישרה בין תחנת הרכבת לבין המפעלים. בשנת  )היום דרך חטיבת  לאורך רחוב התחנה 
חיפה, שפעלה  הראשונה של  הכוח  הוקמה תחנת   1925 ובשנת  למלט,  נשר  העיר מפעל  הוקם בפאתי 

בטכנולוגיית דיזל-גנרטורים, סמוך למסילת הרכבת ולגשר פז כיום. 
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איור 7: מפעלי התעשייה, תחנות הכוח ומערך הנפט בחיפה, ומערך הרכבת על שלוחותיו בשנות ה-30 מסומן על גבי מפת חיפה היום. 
מקור: סקר תיעוד מתחמי תחנת רכבת חיפה מזרח מאת הר-נוי וליברטי-שלו )2018( עבור רכבת ישראל, אפריל.

באגן  בריטניה  של  ביותר  הגדול  הזיקוק  בית  בניית  והחלה  העיראקי  הנפט  צינור  הונח   1934 בשנת 
המזרחי של הים התיכון, ועמו חוות מכלי דלק IPC )בשנת 1935(, תעשיות נלוות )למשל מפעל ‘של’( 
וכן בסיסי צבא להגנת האזור כולו. על מנת לספק את הביקוש הגובר לחשמל, נחנכה, בשנת 1935, בחוף 
שמן תחנת הכוח הקיטורית הראשונה בארץ ישראל, חיפה א’. כל אלה קושרו אל תחנת הרכבת בשלוחות 
ייעודיות. עד שנת 1936 הפכו חוף שמן ורצועת הרחוב לאורך רחוב התחנה לאזורים תעשייתיים סואנים 
שבהם פועלים, זה לצד זה, סדנאות פרטיות לנגרות ולברזל, מבני אכסנה ומסחר, וכשלושים מפעלים 
בהיקפים שונים. כל אלה נהנו מהקרבה לנמל ולתחנת הרכבת, ומהמרכז העירוני שנוצר בהיקף התחנה 

סביב המפגש הדינאמי בין מטענים, מסחר ותעשייה.

איור מס’ 8: סכמה עקרונית המדגימה את השימושים והפעילויות התומכים זה בזה בתוך תחנת רכבת גדולה ומחוצה לה 

נציגי  השאר,  בין  הותקפו,  במהלכו  תרצ”ו-תרצ”ט(,  )מאורעות  הגדול  הערבי  המרד  פרץ   1936 בשנת 
שלטון ומוסדות בריטיים. המאורעות לוו בהשבתה של הפעילות המסחרית והתעשייתית של האוכלוסייה 
הערבית בארץ. נמל יפו הושבת אף הוא במהלך הפרעות, דבר שגרם להעברת רוב המסחר היהודי לנמל 
חיפה. היקפי הסחורות בנמל חיפה גדלו בתקופה זו באופן משמעותי, וכתוצאה מכך גדל גם היקף העברת 

הסחורות באמצעות הרכבת מחיפה לשאר חלקי הארץ.9 

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, גבר השימוש ברכבת, שהייתה אמצעי לוגיסטי להעברת ציוד ולוחמים. 
1940, במקביל להתגברות החששות להצטרפות תורכיה  ידי הבריטים ביולי  כיבוש  לבנון וסוריה על 
למלחמה לצד גרמניה, העצימו והעניקו דחיפות לצורך בקשר יבשתי לשינוע מהיר של כוחות צבא בין 
המזרח התיכון לאירופה ובין נמלים שונים לאורך מזרח הים התיכון. בשנת 1941 החלו הבריטים לתכנן 
קשר רכבות מחיפה לכיוון צפון מערב סוריה, עד לגבול הדרומי של תורכיה, קשר שיאפשר גם התחברות 
למסילה הרחבה הקיימת בין חלב שבצפון סוריה לבגדד. ב-25 באוגוסט 1942 נפתח קו הרכבת חיפה-
המסילה  חשובות:  ברזל  מסילות  שלוש  של  מרכזי  לצומת  הפכה  חיפה-מזרח  ותחנת  ביירות-טריפולי 
החיג’אזית לכיוון דרעא, מסילת חיפה-קנטרה, שחיברה את ארץ ישראל דרומה לכיוון מצרים ומפרץ 

סואץ, ומסילת חיפה-ביירות-טריפולי שהובילה צפונה ללבנון וסוריה )קוטרל 1998(. 

9 דו”ח המנהל הכללי של הרכבת לשנת 1936-7. מקור: ארכיון רכבת ישראל.
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השפעת מסילת הרכבת על התפתחותה של לוד בתקופת המנדט

ב-1918, בתום מלחמת העולם הראשונה, החלו הבריטים בחידוש ובשיקום מערך מסילות הרכבת בארץ 
ישראל. תחילה, נסלל קטע המסילה מלוד לירושלים ברוחב תיקני )143.5 ס”מ(, והקטע בין לוד ליפו 
נסלל לאורך התוואי המקורי שפירקו התורכים, כמסילה צרה ברוחב 60 ס”מ, שנים ספורות קודם לכן. 
ב-1920 נסלל שוב הקטע בין לוד ליפו, הפעם כמסילה ברוחב תיקני )במקום המסילה הצרה שנסללה 
שנתיים קודם לכן(. כך הפכה לוד בשנת 1920 לצומת של כל קווי המסילה הרחבה בארץ: מסילת הרכבת 
מיפו  הרוחב  ומסילת  ישראל,  בארץ  המנדטורית  הרכבת  של  האורכי  השדרה  עמוד  לקנטרה,  מחיפה 

לירושלים. 

על מנת לאפשר מרחב לוגיסטי שנדרש עבור תחנת הצומת החדשה, ובשל השינויים בתוואי המסילות 
הרחבות החדשות, נטשו הבריטים את התחנה העות'מנית הקיימת בדרום העיר לוד, והקימו את תחנת 
העיר  לרמלה,  לוד  בין  הדרך  באמצע  כמעט  ללוד,  דרום-מערבית  ק”מ  כ-2  במרחק  החדשה  הרכבת 

השכנה. 

איור 9:  מיקום תחנת הרכבת התורכית ותחנת הרכבת מנדטורית החדשה ביחס לעיר לוד, על גבי תצלום אויר של אזור לוד משנת 
1918. מצפון לשתי התחנות- מגרש הסחורות ששימש לפריקה והעמסה של מטענים בשנות המנדט הראשונות. מקור: אוסף צילומי 

האוויר של הטייסים הגרמנים, המרכז למדיה דיגיטלית, ספרית יונס וסוראיה נזריאן,   אוניברסיטת חיפה.

באותן  וסחורות.  נוסעים  להעברת  ביותר  היעיל  תחבורה  אמצעי  שימשה  עדיין  הרכבת  ה-20,  בשנות 
השנים,  טרם הקמת הנמל בחיפה בשנות ה-30, היה נמל יפו נמל היצוא העיקרי, ותחנת לוד שימשה 
בארץ  העיקרי  האורך  ציר  הייתה  תקופה  שבאותה  חיפה-קנטרה,  מסילת  בין  חשובה  מחברת  כחוליה 
שווקו  והדרים,  אבטיחים  בהן  רבות,  סחורות  שני.  מצד  ירושלים  ובין  אחד  מצד  יפו  לבין  ישראל, 
וחדרה(  רחובות  )פתח תקווה,  היהודיות  פרי ההדר במושבות  גידול  מוקדי  באמצעות הרכבת. שלושת 
שווקו  האבטיחים  גידולי  גם  יפו.  לנמל  ולהעברתה  תוצרתם  לשיווק  העיקרי  ככלי  ברכבת  השתמשו 
באמצעות הרכבת. האבטיחים שמקורם באדמת החול של מישור החוף הופנו לצריכה מקומית בשווקי 

ירושלים, והאחרים הופנו ליצוא דרך נמל יפו למצרים )שפיר 2012: 121-120(.

לתחנת לוד היה תפקיד חשוב במסלול הובלת האשלג מ’חברת האשלג הארץ ישראלית’ אשר הוקמה 
ב-1930 ופעלה עד קום המדינה. האשלג הובל לירושלים במשאיות, ובאמצעות הרכבת הוא הובל עד לוד, 

ומשם נשלח בחלקו למצרים, ליצוא דרך הנמל בפורט סעיד, ובחלקו לחיפה )טל 2010: 294(.

כצומת בין שתי הדרכים המרכזיות ביותר של התקופה, קיבל מרחב לוד חשיבות אסטרטגית גבוהה, 
והפך למרכז השני בגודלו בארץ10 של מחנות צבא בריטיים )אורן ורגב 2008: 27(. הגדול מבין המחנות 
הצבאיים באזור היה מתחם סרפנד )צריפין(, ממערב ללוד, שכלל כעשרים מחנות ובהם קסרקטינים, 
מחנות לוגיסטיים, יחידות קשר ומודיעין, מפקדות, בית חולים )לימים אסף הרופא( ועוד )שם(. ברמלה 
הוקם בסיס התחזוקה של חיל האוויר המלכותי, ובאזור בית נבאללה, מצפון-מזרח ללוד, הוקם מקבץ 
מחנות שכלל בתי מלאכה ומחסנים של יחידת חיל ההנדסה המלכותי. מרבית מחנות הצבא הבריטיים 
מוקמו לאורך מסילות הרכבת, ואל מרביתם )למשל למחנות בסרפנד ובבית נבאללה(, אף נסללו שלוחות 
רכבת ייעודיות שמטרתן הייתה העברת נוסעים ומטענים. תחנת הרכבת בלוד עמדה במרכז האספקה 
הלוגיסטי של מחנות אלה בהיותה הקשר הרכבתי העיקרי בינן לבין מערך הרכבת האזורי. על מנת ליעל 
את המעבר בין הקווים השונים, תוכנן לוח זמנים של הרכבות, כך שכל ארבע הרכבות )מיפו, מירושלים, 
מחיפה ומקנטרה( ייפגשו במרווחי זמן קטנים בלוד, באופן שיאפשר לנוסעים להחליף רכבת )אביצור 

.)22 :1988

הפיכתה של לוד לתחנת צומת במערך הרכבות הארצי השפיעה עד מהרה על הגידול באוכלוסייתה. לוד 
סגרה את הפער בינה לבין רמלה שכנתה, ובשנת 1922, אוכלוסיית העיר מנתה למעלה מ-8,000 נפש, 
לעומת 7,400 ברמלה )בן אריה 1981: 141(. בשנת 1920 הייתה לוד עיר מחוז של שלטונות המנדט, וכך 
נקבע מעמדה כמרכז שלטוני אזורי )יעקבי 2003: 76(. על סמך התפיסה שלוד מהווה צומת דרכים מרכזי, 
הקימו שלטונות המנדט, בשנת 1937, שדה תעופה במרחק קילומטרים ספורים מהעיר )גולסט 2017: 33(. 

אך  האזור11,  תושבי  עבור  משמעותי  תעסוקה  ולמקור  מסחרית  פעילות  למוקד  הפכה  הרכבת  תחנת 
בניגוד לתחנת הרכבת בחיפה, נותרה מרוחקת מהעיר לוד. ייתכן כי בשל כך החליטה הנהלת הרכבת 
להקים צמוד לתחנה בלוד שכונת מגורים יחידה מסוגה בארץ, ובה שוכנו פקידי הרכבת הבכירים ובני 
משפחותיהם. השכונה המבודדת, שכללה מקבץ של כעשרים בתי אבן בעלי גגות רעפים, הוקמה בראשית 
שנות ה-40 וחלק מבתיה קיימים עד היום. בתכנית התחנה משנת 121945 ניתן לראות בבירור את המנח 

10 הריכוז הגדול ביותר של מחנות צבא בריטיים בתקופת המנדט היה סביב חיפה והמפרץ.
בתום מלחמת העצמאות הורשו להישאר בעיר רק כ-1,000 איש מתושביה הערבים. רבים מהם עסקו בחקלאות ושימשו כפועלים מקצועיים לתפעול   11

הרכבת, ראו יעקובי 2003: 76 
תכנית מספר PR Eng. Drg. E-95-17 - Lydda Station - 01.02.1945, ארכיון רכבת ישראל  12
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המרווח של מבני השכונה, ואת מגרש הטניס ומגרש הכדורגל שהוקצו בתחומיה לרווחת עובדי הרכבת. 
מצפון לשכונה הוקמו מגורי משטרת הרכבות הבריטית )גם הם נראים בבירור במפה(. 

עם זאת, במפה של לוד משנות ה-40 ניכר כי העיר לוד ותחנת הרכבת נותרו מרוחקות זו מזו. בניגוד 
לחיפה, שבה ניתן לזהות את התפתחות המרחב הבנוי ביחס לתחנת הרכבת,  הרי בלוד השפעת הרכבת 
על התפתחות העיר אינה באה לידי ביטוי באופן גיאוגרפי מובהק. עם זאת, השוואה בין תצלום האוויר 
משנת 1918 לבין מפת העיר משנת 1941 מצביעה בבירור על כך שהעיר התרחבה דרומה, לכיוון התחנה 
התורכית, שלכאורה חדלה לפעול בראשית תקופת המנדט. על כך ניתן לומר, שבמבט מדוקדק המציאות 
היא תמיד מורכבת ומעניינת יותר ממה שנדמה במבט ראשון. חילופי הקווים והמסילות עם תום מלחמת 
מסחרית  לפעילות  הרכבת  את  שימשו  הנראה  כפי  ואלה  בשטח,  שונים  מסילות  קטעי  הותירו  העולם 
מקומית. עיון בסכמה המתארת את תחנת לוד באביב 1918 )ראו מאמרו של חן מלינג בגליון זה( מראה 
כי צפונה מהתחנה המנדטורית, בשוליים המערביים של העיר, הוקם אזור מטענים )DEPOT(, ומספר 
הזמנים של הרכבת  ניתן לראות בלוח  עוד  והחדשה.  הישנה  לבין תחנות הרכבת  בינו  חיברו  מסילות 
משנת 1924 כי קו יפו ירושלים עוצר בתחנה הנקראת ‘לוד צפון’, נוסף לתחנת הרכבת שנקראת ‘לוד’. 
במסגרת מאמר זה לא העמקנו בחקר הפעילות של הרכבת המקומית בעיר לוד בשנות המנדט, אך יש 
יסוד סביר להניח שמחקר עתידי יגלה כי הסתעפויות אלה הוסיפו לפעול באופנים שונים גם בשנות 
המנדט, והשפיעו על התפתחותה והתפשטותה של העיר. כיום, כמובן, העיר לוד מקיפה את תחנת הרכבת 

מכל צדדיה, אך התפתחות זו של העיר התרחשה מאוחר יותר, לאחר קום המדינה.

איור 10:  תחנת הרכבת המנדטורית החדשה ושכונת הרכבת ביחס לעיר לוד, על גבי מפה גרמנית משנת 1941. מקור: ספריית המפות 
)http://geographie.ipt.univ-paris8.fr( 8 המקוונת של אוניברסיטת פריז

סיכום
איבדה  חיפה  צומת. תחנת  ולוד, כתחנות  חיפה  הזוהר של תחנות  בתום תקופת המנדט חלפה תקופת 
ונפתח כקו רכבת13 רק  )שכאמור, נסלל  את מעמדה כתחנת צומת בהדרגה. קו חיפה-בירות-טריפולי 
בשנת 1942( חדל לפעול בעקבות הפיכתה של לבנון בשנת 1943 למדינה עצמאית. נשאר רק קו שירות 
מצומצם עד אכזיב. בשנת 1946 הופסקה תנועת הרכבת החיג’אזית לסוריה ולעבר הירדן, בעקבות פיצוץ 
גשר אל-האווי מעל הירמוך, בליל הגשרים )17-16 יוני 1946(.14 בין השנים 1948-1946 תפקדה תחנת 
ולאחר  חיפה-קנטרה. אך עם פרוץ מלחמת השחרור  חיפה מזרח בעיקר כתחנת הטרמינל של מסילת 
כינון גבולות 1949 נותרו קטעי המסילה סביב טול כרם וקלקיליה בשליטה ירדנית, וגם קו זה הושבת. 
בשנת 1949, תחת הנהלת רכבת ישראל, חודשה תנועת הרכבות, תחילה לקריית מוצקין, ובהמשך במקטע 

חיפה-חדרה של מסילת חיפה-קנטרה. 

במקביל, נסללה מסילה עוקפת לטול כרם שאפשרה תנועת נוסעים בקטע המסילה מחיפה עד לוד וראש 
העין החל משנת 1951. בדרך דרומה, מלוד ועד יד מרדכי, פעלה תנועת רכבות משא בלבד. פתיחתה 
של מסילת החוף בשנים 15,1954-1953 גרמה לירידה הדרגתית בתנועת הנוסעים במסילת חיפה קנטרה 

)שכעת נקראה ‘המסילה המזרחית’(, עד לסגירתו של הקו כולו לתנועת נוסעים, בשנת 1968. 

גם פעילות הרכבת בתחנת לוד הצטמצמה באותן שנים. בשלהי תקופת המנדט שותקה הפעילות בקו 
יפו- במסילת  הרכבת  פעילות  חודשה  ב-7.8.1949   .)70  :1987 )אביצור  לחלוטין  כמעט  יפו-ירושלים 
ירושלים, אך תחנת הקצה של מסילה זו הייתה עתה תל אביב דרום )הישנה(, והרכבת לא הגיעה יותר 
לתחנת יפו. לאחר 1948, קו חיפה- קנטרה המקוטע שינה את פניו וחדל לתפקד כנתיב מרכזי ליצוא 
ויבוא או כעורק תנועה מרכזי מצפון הארץ ועד דרומה. בספטמבר 1949 נסלל קטע מסילה באורך 6 ק”מ 
בין צומת עולמית שעל השלוחה מראש העין לפתח תקווה לבין תחנת תל אביב צפון )כיום תחנת בני 
ברק(. חיבור ישיר בין חיפה לתל אביב, דרך המסילה המזרחית וראש העין, החליף את החיבור שפעל 

בכל תקופת המנדט, מחיפה דרך לוד לתל אביב דרום )הישנה( וליפו )אביצור 1988:22(. 

עד סגירת המסילה המזרחית, בשנת 1968, המשיכה תחנת לוד לשמש כתחנת צומת בין המסילה המזרחית 
לבין מסילת יפו ירושלים, אך התנועה בשתי המסילות הלכה ודעכה באותן שנים. מלוד דרומה פעלו רק 

רכבות משא, וחשיבותה העיקרית של התחנה הצטמצמה לסדנאות התחזוקה המצויות בה. 

ראינו, אם כן, שהשנים שבהן פעלו תחנות הרכבת בלוד ובחיפה כתחנות צומת היו שנים של התפתחות 
מואצת, התרחבות אוכלוסין והתפשטות גיאוגרפית משמעותית. בשתי הערים עמד השגשוג של תקופת 
המנדט במידות שונות של ניגוד לשנים שלאחר קום המדינה, תקופה של השתנות המרחב הגיאו-פוליטי 
הפריפריה  אל  הדרגתית  ודחיקה  סוציו-אקונומית,  דעיכה  אוכלוסין,  חילופי  האזוריים,  הסחר  וקשרי 
הגיאוגרפית והתרבותית של המדינה החדשה. גם אם במאמר קצר זה לא ניתן להצביע בבירור על יחסי’ 
‘סיבה ומסובב’ בין פעילותן של תחנות הרכבת בלוד ובחיפה לבין ההתפתחות האורבנית שליוותה אותן, 
בקשר  כרוכות  ונפילתן  ועלייתן  המנדט,  בתקופת  בשיאן  היו  התחנות  ושתי  הערים  ברור ששתי  הרי 

מורכב ומרתק של השפעה הדדית. 

13  כהמשך לשלוחת עכו הוותיקה יותר
14  מקטע המסילה החיג’אזית, בין חיפה לצמח, הוסיף לפעול באופן חלקי עד 1951, ואז נפסקה בו סופית תנועת הרכבות. 

15  בשנת 1953 נחנכה מסילת החוף עד תל ברוך, וב-4 בנובמבר 1954 נפתחה תחנת תל אביב מרכז וקטע המסילה בינה לבין תל ברוך.
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תקציר
לוד היא בין הערים היחידות בארץ שזכו בשירותי רכבת, החל מפתיחת קו הרכבת הראשון בארץ, בשנת 
1891 ועד לימינו. היא גם העיר היחידה ששימשה צומת לשלושה קווי המסילות העיקריים שפעלו בארץ. 
בּוָאה להתפתחות הרכבת  ָבּ 1918, מהווה  ההיסטוריה של התחנה הנוכחית של לוד, אשר הוקמה בשנת 
בארץ מימיה הראשונים, דרך מלחמת העולם השנייה, במהלך מלחמת העצמאות, בזמני גאות ושפל ועד 
לתחייתה הנוכחית של הרכבת. לאחרונה, אף זכתה לוד שבניין ההנהלה הראשי של רכבת ישראל יוקם 

בתחומה. 
חן מלינג, מנהל מוזיאון רכבת ישראל, מציג במאמרו את התהליכים שעברה מערכת הרכבות בארץ 

במהלך 127 השנים האחרונות, בדגש על חשיבותה של תחנת לוד במערך מסילות הרכבת בארץ. 
השינויים הרבים שעברה הרכבת באזור לוד הותירו את חותמם בשטח בבנייה רבה ומגוונת מתקופות 
שונות, בשיטות ובסגנונות שונים. בימים אלה עוברת תחנת לוד הנוכחית מהפכה נוספת, שתשפר את 
נותר  יישאר בניין התחנה הבריטי על כנו, ועתה  השירות לנוסעים. אולם לפי תכניות רכבת ישראל 

למצוא לו שימוש חדש והולם.

ملخص
األول، وحتى  الخط  افتتاح  تم  أن  الحديدية منذ  السكة  تتمتع بخدمات  التي  البالد  الوحيدة في  المدن  اللد هي من ضمن 
يومنا هذا. تعد اللد أيًضا واحدة من البلدات القليلة المتصلة بجميع الخطوط األولى الثالث التي تم تشغيلها في البالد. هذه 
المعطيات، إلى جانب بروز محطة اللد منذ إنشائها عام 1918 تمنحها ان تكون َمثل لدراسة تطّور نظام السكة الحديدية في 

إسرائيل منذ أيامها األولى، مروراً بالحربين العالميتين األولى والثانية وسلسلة الصراعات المحلية 
حين ميلينغ، مدير متحف قطار إسرائيل، يقدم في مقاله األحداث والتغييرات الثي طرأت على نُظم السكك الحديدية خالل 

ال 127 سنة الماضية، في حين سلط الضوء على تطور ووظائف محطة اللد العديدة. 
تركت العديد من التغييرات التي خضع لها نظام القطار في منطقة اللد بصماتها على المناظر الطبيعية والفن المعماري، حاليا، 
تمر محطة اللد بجولة أخرى من التغييرات لتحسين الخدمة لركابها. هذه المرة، الخطة هي المحافظة على مبنى االنتداب 

البريطاني القديم، الذي سيتم إعادة توظيفه بطرق جديدة.

Preface:
Lod is one of the only cities in the Land of Israel that enjoyed railway services ever since the first line was 
inaugurated in the country, in 1891, and up to this day. Lod is also one of few towns to be connected to 
all three principle line that were operated in the country. These facts, alongside its prominence since its 
establishment in 1918, mark the Lod train station as a reflection of the development of railway system in 
Israel since its earliest days, through two World Wars and a sequence of local conflicts and until the current 
resurrection of the train system. As of recently, Lod also hosts the main headquarters of the Israeli Railways 
company. 
In his paper, Chen Melling, the director of the Railway Museum, presents the events and changes the 
railway system in the Land of Israel underwent in the past 126 years, while highlighting the evolution of the 
Lod station.
The multitude of changes the railway system underwent in the area of Lod left their mark on the landscape, 
in the form of diverse architecture, using different styles and methods in different times. Currently, the Lod 
station is undergoing another round of changes, one that will hopefully improve service to its passengers, 
but at the same time leaving its own mark on the historic landmarks. This time the plans will preserve the 
old British-Mandate building, which will be repurposed in new ways.     

מסילת הברזל יפו-ירושלים
תחנת הרכבת הראשונה של לוד הוקמה כחלק ממסילת הברזל יפו-ירושלים, שהייתה קו הרכבת הראשון 
בארץ  מונטיפיורי  משה  סיר  של  בביקורו  נטועים  יפו-ירושלים  מסילת  של  שורשיה  ישראל.  בארץ 
ישראל, בשנת 1839. לאחר הביקור הגה מונטיפיורי את הרעיון להקמת הקו הזה. במשך כ-50 שנה ניסו 
מונטיפיורי ורבים אחרים אחריו לממש חזון זה, אך ללא הצלחה )פיק 1984; קוטרל 1984; טרוויס 2009(. 
1888 קיבל יהודי ירושלמי, יוסף נבון, זיכיון מהממשלה העות’מאנית להקמת קו הרכבת, והוא  בשנת 
מכר אותו לקבוצת משקיעים צרפתית שהקימה אתו בפריז את ‘חברת מסילת הברזל מיפו לירושלים 

ושלוחותיה’ בשנת 1889.

ב-31 במרץ 1890, סמוך לכפר יאזור )כיום אזור(, נערך טקס הנחת אבן הפינה למסילת הברזל החדשה,1  
והנחתה התקדמה מיפו לכיוון ירושלים. מטעמי חיסכון נבנתה המסילה בסטנדרטים הנהוגים בקווי רכבת 
משניים באותה תקופה, הן מבחינת התווייתה ורדיוס עקומותיה והן מבחינת רוחב המסילה עצמה, שנקבע 

להיות מטר אחד, רוחב צר יחסית, שהיה נפוץ באותה תקופה במרכז אירופה. 

באותה עת גרו בלוד כ-6500 איש, מעט יותר ממספר תושביה של רמלה הסמוכה,2  אולם התחנה שנבנתה 
סמוך ללוד הייתה קטנה וצנועה, לא רק ביחס לתחנות הקצה הראשיות של הקו, יפו וירושלים, אלא 
גם ביחס לתחנת רמלה, שהייתה השלישית בגודלה ובהיקף פעילותה לאורך הקו. חשיבותה היחסית של 
תחנת רמלה משתקפת גם בכך שחלקו הראשון של קו הרכבת החדש נפתח לשירות ציבורי באפריל 1891 

מיפו אליה, למרות שהייתה רחוקה יותר מיפו ביחס ללוד.

איור 1: תחנת לוד המקורית לקראת סיום הקמתה, 
 Dominique REGNAULT-COMPAIN סביב 1891 - אוסף גריגה, באדיבות

לפי התמונות והתכניות הבודדות ששרדו, מערך המסילות בתחנת לוד הראשונה היה צנוע מאוד, וכלל 
מסילת  הראשי.  לקו  קצותיה  בשני  המקושרת  צידית  מסילה   – בודד  עקלתון  רק  הראשי  הקו  מלבד 

1  חבצלת 04.04.1890
 Avant Projet  2
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עקלתון כזו מאפשרת מפגש בין שתי רכבות הנוסעות על הקו הראשי. בתחילה הוקם בתחנה רק בניין 
ציבורי אחד, מקביל למסילה, שהיה בניין אבן קטן וצנוע למדי, בן קומה אחת ועליית גג, מתחת לגג 
רעפים בעל גמלון בודד. ניתן לשער שבבניין זה היה משרד מנהל התחנה וכן מגוריו של המנהל. הבניין 
נבנה לפי תכנון זהה לזה של בנייני התחנה בשאר תחנות הביניים הקטנות לאורך הקו )ֶסֶג’ד سجد, דיר 

אבאן دير ابان ובתיר بتير(. 

גם התכנון וגם סגנון הבנייה היו דומים למקובל באותה עת בקווי רכבת משניים במרכז ובמערב אירופה, 
ובמיוחד בצרפת, למעט בתחנת בתיר, שקירות האבן שלה נותרו חשופים ולא טויחו כמו בנייני התחנות 
האחרות. אחידות והשראה דומות ניכרו גם בתחנות הראשיות של הקו - יפו, ירושלים ורמלה. משלוש 

תחנות אלה התבדלה תחנת ירושלים בגימור האבן, לעומת גימור הטיח שנעשה בתחנות האחרות.

הקמת מסילת יפו-ירושלים הושלמה בקיץ 1892 והקו החדש נחנך רשמית בטקס רב-משתתפים שהתקיים 
בתחנת ירושלים ב-26 בספטמבר באותה שנה )מריל 1893(. שנות הפעילות הראשונות של החברה היו 
רוויות קשיים, חלקם חיצוניים, כמו מצבה הכללי של הארץ וכלכלתה הדלה, מחלות יבולים ואף מכת 
ארבה, אך חלקם פנימיים ובראשם איכות העבודה הלקויה שביצע הקבלן שהקים את הקו. כשהתברר 
מצבה הירוד של המסילה החדשה נאלצה החברה להחליף חלק גדול מהמסילה, שנים ספורות בלבד לאחר 

השלמתה.

למרות קשייה הראשונים, שרדה חברת הרכבת והמשיכה בפעילות. בתחילת המאה ה-20 השתפר המצב 
בשירותי  להשתמש  בחרו  מהם  רבים  גברה.  אליה  והצליינים  התיירים  ותנועת  בכלל  בארץ  הכלכלי 
הרכבת, במסעותיהם לעיר הקודש ירושלים, לאחר נחיתתם בנמל יפו. כדי להתמודד עם העלייה בהיקף 
הפעילות, שדרגה חברת הרכבת את מתקניה ואת ציודה. בין היתר, הוגדלו הבניינים בתחנות הביניים 
הקטנות, כולל תחנת לוד, ונוספה להם קומה שנייה. על פי הנהוג בעולם באותה עת, וגם בארץ בתקופת 

המנדט, ניתן לשער שהקומה העליונה שימשה כמגורים למנהל התחנה ולמשפחתו.

הרכבת החיג’אזית

השינוי המהותי הבא בתחנת לוד קרה במהלך מלחמת העולם הראשונה, עת שולבה תחנת לוד המקורית, 
במשך שנים ספורות, ברשת המסילות של הרכבת החיג’אזית )טורה 1989(.

הרכבת החיג’אזית ‘נולדה’ כפרוייקט לאומי של האימפריה העות’מאנית, שהחל ב-1900, בעקבות החלטת 
הרגל  עולי  של  דרכם  את  להקל  הייתה  הרשמית  המטרה  שנה.  באותה  ה-2  אל-חמיד  עבד  הסולטאן 
המוסלמים, הממלאים את מצוות החאג’ במסעם אל הערים הקדושות לאיסלאם - מכה ומדינה. שתי הערים 
נמצאות בחבל החיג’אז שבחצי האי ערב, והמסע המסורתי אליהן החל בדמשק, העיר הגדולה והחשובה 
בלבנט, ועבר לאורך עבר הירדן. המסע עבר באזורים שבהם שלטו שבטים בדואים, ש”התפרנסו” בין 

היתר משוד שיירות עולי הרגל. 

הסולטאן הציג את הרכבת החיג’אזית כפרוייקט לטובת המאמינים המוסלמים, כחלק ממחוייבותו כח’ליף 
האיסלאם. המימון להקמתה הגיע אך ורק ממקורות ממשלתיים פנימיים ומתרומות של מוסלמים מרחבי 
העולם, שכיסו לבסוף כשליש מהוצאות ההקמה. למעשה מטרתה העיקרית של המסילה הייתה צבאית-

אסטרטגית, והיא נועדה לחזק את שליטתה של תורכיה באזורים הנידחים של האימפריה הגוססת. בסופו 
מהיעד  ק”מ  מאות  מדמשק,  ק”מ   1400 כמעט  למדינה,  עד  רק   1908 בשנת  המסילה  הגיעה  דבר,  של 
המקורי - מכה. בין הסיבות לעצירת העבודות היו התנגדותם של השבטים המקומיים להמשך ההקמה, 

והזעזועים הפוליטיים בתורכיה עצמה באותה עת.

הקמת הקווים המקוריים של הרכבת החיג’אזית נעשתה באופן זריז ויעיל במיוחד, אולם בשלב מוקדם 
נאלצו מנהלי הפרוייקט לסטות מהתכנון המקורי ולהקים קישור עצמאי אל הים התיכון, במקום להסתמך 
על מסילה קיימת בין דרום סוריה לדמשק וממנה לבירות, מסילה שהייתה בבעלות פרטית צרפתית. 
כדי לזרז מטרה זו, נרכשו בשנת 1902 נכסים של חברה בריטית, שכשלה בניסיון להקים מסילה מחיפה 
לאורך עמק יזרעאל ומשם לדמשק.  עבודות הרכבת החיג’אזית בתוואי זה החלו בשנת 1903, והושלמו 
תוך 3 שנים בלבד, למרות אתגרים הנדסיים ומנהלתיים רבים. חלקה של מסילה זו בתחומי ארץ ישראל 

זכה לימים לכינוי הפולקלורי ‘רכבת העמק’ ונכנס למיתולוגיית התיישבות הציונים בעמק יזרעאל. 

הרכבת החיג’אזית נסללה עם מסילה ברוחב לא-שגרתי של 105 ס”מ,  כדי לשמור על התאמה עם קו 
הרכבת הצרפתי לבירות, וזאת למרות שעוד לפני סלילתה הוחלט שרוחב המסילה התקני בתורכיה יהיה 

143.5 ס”מ, הרוחב שהיה )ונותר( רוחב המסילה הנפוץ בעולם.

 1913 בשנת  ה-1.  העולם  מלחמת  לפני  בעמק,  למסילה  נוספות  שלוחות  שתי  לסלול  החלו  התורכים 
הושלמה המסילה מחיפה )בלד אלשיח’( לעכו. סלילת המסילה מעפולה לירושלים, שהחלה בשנת 1908, 
התעכבה מאוד בתוואי הקשה של הרי השומרון. בעת הצטרפות תורכיה למעצמות המרכז, בסוף 1914, 
הגיעה שלוחה זו רק עד מעט דרומית לג’נין. עם הכרזת המלחמה, או מעט לאחר מכן, הולאמו נכסיה של 

חברת מסילת הברזל יפו-ירושלים, שהייתה צרפתית, והופעלו תחת הנהלת הרכבת החיג’אזית.

לאחר ההתקפה הראשונה מול תעלת סואץ שכשלה, הבינו התורכים שעליהם לקרב את קווי האספקה 
שלהם אל החזית, ובראשם - את קו הרכבת. כדי לזרז את סלילת המסילה דרומה, נזנחה התכנית להמשך 
דרך ההרים לירושלים, והקו הסתיים בשכם. במקביל, החלה באביב 1915 הקמת שלוחה חדשה, מתחנת 
מסעודיה, הסמוכה לסבסטיה )שומרון(, מערבה לעבר טּולָכֶרם שבשפלת החוף השטוחה יחסית. בטולכרם 
פנתה המסילה החדשה דרומה, במרחק בטוח מחוף הים, כדי לשמור עליה מתותחיהן של ספינות הצי 
הבריטי ששלטו בים התיכון. מסילה זו נפגשה לבסוף בקו יפו-ירושלים, בתחנת לוד הישנה, שהפכה לזמן 
קצר לתחנת צומת חשובה, אם כי המסילה הקיימת מיפו אליה פורקה בשלב מוקדם, כדי לספק חומרים 

להמשך סלילת המסילה דרומה.

המפגש בלוד, בין המסילה החיג’אזית לזו מיפו לירושלים, העלה בעייה טכנית, על רקע כוונתם של 
התורכים להמשיך דרומה לכיוון סיני ומזרחה לירושלים. שכן רוחבי המסילה היו שונים במקצת  )100 
מול 105 ס”מ(.  למרות האתגר, הצליחו התורכים עד מהרה לשנות את רוחב המסילה בין לוד לירושלים 
לרוחב הקו החיג’אזי, ולהפעיל עליה את רכבותיהם. האופן המדויק של ביצוע השינוי לא ידוע, אולם 
סביר שפירקו את אחד הפסים בכל חוליית מסילה וחיברו אותו לאדני העץ הקיימים במרחק המתאים 
וגם כאן לא  והקרונות הצרפתיים הופעלו גם הם על המסילה המורחבת,  להם. לפחות חלק מהקטרים 
ידועה שיטת ההסבה. סביר שהמרחק בין גלגלי הקרונות לא שונה, ולכל היותר חישוקי הגלגלים נחרטו 
מחדש כדי לשנות את חתכם, וייתכן אף שפשוט המשיכו לנסוע ללא שינוי, כפשרה טכנית המקובלת 
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בימי לחימה.

לאחר שילוב קטע לוד-ירושלים ברכבת החיג’אזית, המשיכה הסלילה דרומה מתחנת צומת חדשה בשם 
ואדי צראר )כיום תחנת נחל שורק( והגיעה לבאר שבע באוקטובר 1915,  ובתחילת 1916 - לפאתי סיני. 
רכבות תורכיות הגיעו לעוג’ה אלחפיר )המוכרת כיום כתל ניצנה(, אך נראה שהמשך המסילה לקצ’יימה 
סיני.  לרוחב  הבריטי  הצבא  התקדמות  מול  אל  בנסיגתם  התורכים  שהחלו  לפני  הושלם  לא  שבסיני 
עם התקרבות הבריטים לגבולות הארץ החלו התורכים להתבצר במרחב שבין עזה לבאר שבע, וסללו 
תורכיה  לצבאות  סייעו  עזה. שלוחות אלה  ואדי צראר-באר שבע לעבר  מקו  נוספות,  שלוחות משנה 

וגרמניה לעמוד בהצלחה בשתי התקפות בריטיות חזיתיות, בשנת 1917.

במהלך המלחמה הגדילו התורכים את בניין התחנה המקורי בלוד. אין פרטים מדוייקים אודות כך, אולם 
לפי תצלומי האוויר מהתקופה וכן על סמך מצבו הנוכחי של הבניין, ניכר שהבניין זכה לתוספת של 
אגף בעל קומה אחת וגג שטוח, ובכך היה מראהו דומה למראה של בנייני התחנה הטיפוסיים בתחנות 
ניתן לשער שהאגף  השינוי,  היה  שזה  בהנחה  התיכון.  המזרח  ברחבי  החיג’אזית  הרכבת  המשניות של 

החדש שימש כמחסן הסחורות של התחנה, בדומה למצב בתחנות החיג’אזיות.

איור 2: בניין התחנה המקורי בלוד כפי שנראה בשנת 1987. כל החלק הקרוב יותר הוא תוספת מאוחרת, חלקה בידי הרכבת החיג’אזית 
במלחמת העולם הראשונה, חלקה מאוחר אף יותר. גם חיפוי האבן מאוחר יחסית, אך לא ידוע מתי נוסף. צילום: פול קוטרל 14.10.1987, 

אוסף מוזיאון הרכבת

הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה

בעקבות ההחלטה הבריטית להשתלט על חצי האי סיני, כדי להקל את ההגנה על תעלת סואץ, החלה 
בפברואר 1916 סלילת מסילה חדשה, מהמפקדה הבריטית בקנטרה שזכתה לכינוי ‘תחנת קנטרה מזרח’, 
לעבר הגבול של ארץ ישראל. במהלך התקדמות הצבא הבריטי לרוחב סיני, הקפידו בצבא לא להרחיק 
מדי מעבר לקצה הקדמי של מסילת הברזל ומעבר לצינור אספקת המים שהוקם במקביל לה, וכן לזרז את 
הקמת קווי האספקה כדי לתמוך בהתקדמות המהירה. כך הצליחו הבריטים לרכז כוחות גדולים ומצוידים 
התקדמותם  בעת  התורכים  להתנהלות  בניגוד  וזאת  בהתקדמותם,  נוסף  שלב  כל  לפני  בחזית  היטב 

המוקדמת לרוחב סיני.3
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בראש  לעמוד  אלנבי  הגנרל  מונה  בעזה,  התורכים  ביצורי  את  לפרוץ  כושלים  ניסיונות  שני  לאחר 
הכוחות הבריטים באזור. תחת פיקודו, הורחבה בהיחבא החזית מזרחה, באמצעות שלוחת מסילה שנסללה 
מרפיח לכיוון באר שבע. כך התאפשר ריכוז כוחות באזור זה לקראת כיבושה של באר שבע, בקרב עזה 
השלישי באוקטובר 1917. לאחר הקרב, התקדמו הבריטים בזריזות צפונה. לאחר קרב עז בתחנת ואדי 
צראר, נכבשו יפו וירושלים והחזית התייצבה למשך תקופה ארוכה מצפון להם. סלילת המסילה הבריטית 
המשיכה בקצב מהיר מרפיח צפונה, בחלקה, לאורך התוואי התורכי המוביל לעזה. בפברואר 1918 נפתחה 

תחנת לוד הבריטית, ששירתה את המפקדה הקדמית הבריטית ואת שפע הבסיסים הצבאיים שסביבה.4

הצרפתית  התחנה  של  מזה  יותר  גדול  אף  במרחק  מהיישוב,  רב  בריחוק  נבנתה  הבריטית  לוד  תחנת 
)מהתקופה העות’מנית(. סביר להניח שמיקומה נבחר בשל השטח הפתוח הגדול שסביבו, שבו נבנתה 
קרייה צבאית רחבה, וכן בשל צמידותו למסילה בקו לכיוון ירושלים, קו ששימש נתיב אספקה ראשי 
לצבא הבריטי באזור. באביב 1918 הגיעו מתקני הרכבת בלוד להיקף אדיר ממדים, ביחס לזה המוכר 
לנו כיום, והפעילות בהם הייתה קדחתנית. בשלב זה הצטיינה התחנה גם בהיותה נקודת קצה למסילות 
בארבעה רוחבי מסילה שונים: המסילה התקנית )143.5 ס”מ( מכיוון קנטרה מזרחה, המסילה החיג’אזית 
)105 ס”מ( על התוואי הצרפתי לירושלים, מסילה קלה ברוחב 60 ס”מ שהונחה החל מדצמבר 1917 מנמל 
יפו לתחנת הרכבת ביפו ומשם לאורך התוואי הצרפתי עד לוד, עם שלוחה ארוכה צפונה אל החזית באזור 
גלילות, וכן מסילה קלה ברוחב 2.5 רגל )76.2 ס”מ( שנסללה מלוד אל החזיתות צפונה )לאורך התוואי 

החיג’אזי( ומזרחה לעבר לובאן )קוטרל 2000: 570(.

איור 3: מפת המסילות במתחם הצבאי הבריטי בלוד באביב 1918, בה ניתן לראות את ארבעת רוחבי המסילה השונים שהופעלו בתחנת 
באותה תקופה. התחנה המוכרת לנו כיום נמצאת בחלקה השמאלי העליון של המפה. איור: פול קוטרל, אוסף מוזיאון הרכבת.

4  אלנבי 1919
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עד מהרה נוכחו הבריטים שהמסילה הצרה לירושלים לא מספיקה לצורכי הצבא הגדול שפעל באזור, 
וקרונות( המותאם  )קטרים  הנייד  וגם מפאת מיעוט הציוד  גם מפאת קיבולת ההובלה המוגבלת שלה 
לקחת  הצליחו  שלא  הציוד  ברוב  חיבלו  הנסוגים  שהתורכים  לאחר  לרשותם,  שעמדה  המסילה  לרוחב 
עמם. נוסף לכך, הצורך בשטעון בתחנת לוד )העברה מאמצעי תחבורה אחד לאחר( של כל הסחורות 
המגיעות ממצרים בקרונות המסילה התקנית הכביד מאוד על נתיב אספקה זה. לכן באביב 1918 החלו 
עבודות להרחבת המסילה מלוד לירושלים, הרחבה לרוחב התקני. העבודות בוצעו כמעט לכל אורך הקו, 
ללא הפסקה של תנועת הרכבת למשך יותר מכמה שעות בכל פעם. במקביל, הושלמה המסילה התקנית 
מרפיח לבאר שבע, והמסילה הצרה משם צפונה, אל תחנת ואדי צראר, הורחבה גם היא לרוחב התקני, 
כדי להכפיל את קיבולת ההובלה באמצעות הפרדה בין הרכבות הנוסעות ממצרים לעבר ירושלים ובין 

אלו החוזרות ממנה.5

המסילה התקנית הגיעה לתחנת ירושלים בחודש יוני 1918 ומיד החלה סלילה של מסילה קלה ברוחב 
60 ס”מ מתחנת ירושלים צפונה לעבר החזית באזור רמאללה. המסילה הושלמה בספטמבר 1918, ימים 
צפונה  המהירה  והתקדמותם  הבריטים  בידי  החזית  פריצת  בעקבות  נעלם  בה  שהצורך  לפני  ספורים 

)קוטרל 2000: 570(.

החלק התפעולי של תחנת לוד הבריטית במלחה”ע ה-1 דמה בצורתו ובשטחו לתחנת לוד המוכרת לנו 
המסילה  ציר  לאורך  והשילוח,  המיון  הקליטה,  מסילות  נסללו  התחנה  של  הדרומי-מזרחי  בצד  כיום. 
המוביל אל החזית. מצפון למסילות נבנה מתחם התחזוקה והתפעול הרכבתי, שרובו לאורך ציר הפונה 
כמעט צפונה, בזווית חדה לעומת ציר התחנה העיקרי, זאת כדי לאפשר סלילת עקומת קישור בצפון 
)גשר מסתובב  בסובבן  בלא שימוש  להפוך קטרים  יהיה  ניתן  עליו  מסילות  התחנה שתשלים משולש 
קצר(. בתוך משולש המסילות, בין מסילות המוסך למסילות התחנה, נסללו שלוחות ששירתו את צוותי 
התחזוקה של תשתיות הרכבת – מסילאים, טכנאי איתות וכיו”ב. מערך זה נותר על כנו מאז ועד למועד 

כתיבת שורות אלו, משך כמאה שנה.

לכיוון  המסילה  הרחבת  במסגרת  הישנה.  לתחנה  ממערב  מסוים  במרחק  נבנתה  הבריטית  לוד  תחנת 
תחנת  אל  הבריטית  התחנה  של  הדרום-מערבי  מהקצה  יותר,  וקצר  ישיר  חדש,  תוואי  נסלל  ירושלים 
רמלה. לאחר הפסקת פעולת המסילה החיג’אזית באזור לוד, בתום הלחימה באזור, פורקו המסילות הצרות 
ותחנת לוד המקורית הפסיקה לשרת את הרכבת. למרות זאת, שטח התחנה והתוואי הישן נותרו בבעלות 
הרכבת, וגם לאחר שהתוואי הוחזר לרשויות המנדט, נותר בניין התחנה והשטח הצמוד אליו נכס רכבתי. 
במשך רוב שנות המנדט פעל בו בית ספר, ואחרי קום המדינה - שימש בין היתר את מגן דוד אדום, 
וכן משרדים שונים של עיריית לוד וגופים הקשורים אליה )טרוויס 2009: 190, וכן אתר עיריית לוד(. 
כיום שוכן בבניין זה ‘מרכז הצעירים’ של עיריית לוד, אך מראהו השתנה מאוד, לפחות מאז שנות ה-70 
של המאה ה-20, עם תוספת שנבנתה על האגף החד-קומתי וחיפוי אבן לא ריגולארי שהותקן על קירות 

הטיח מבחוץ.

1918 נבנה לאורך קו הרכבת הראשי, הנכנס מכיוון מצרים לתחנת לוד הבריטית, רציף  במהלך שנת 
ארוך מעט, שהורכב כנראה מסדרת רציפים סמוכים. חלקו הדרומי של רציף זה וכן רציף נוסף שנבנה 
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כנראה לאחר המלחמה שימשו כבסיס לשני רציפי התחנה הקיימים כיום בתחנת לוד, והפכו אותה לתחנה 
הראשונה בארץ )והיחידה עד לשנת 1970( בעלת ארבע מסילות רציף.

תקופת המנדט הבריטי

הרכבת  קווי  שני  בין  חשובה  צומת  כתחנת  הבריטית  לוד  תחנת  נותרה  ה-1  העולם  מלחמת  תום  עם 
הראשיים של המסילה התקנית בארץ – קו חיפה-קנטרה מזרח מצפון לדרום וקו יפו-ירושלים ממערב 
למזרח. המסילה בקטע בין תחנת יפו לתחנת לוד הורחבה מ-60 ס”מ לרוחב תקני בספטמבר-אוקטובר 
1920 )קוטרל 2000: 389(, ובשנת 1922 הבעלות על הקו כולו עברה מהחברה הצרפתית, שהקימה אותו, 

לממשלת המנדט, לאחר תשלום פיצויים שנקבעו בבוררות )רוזן 2007(. 

מעמדה של תחנת לוד כתחנת צומת ראשית הצדיק הקמת בניין תחנה קבוע ומכובד, ובניין כזה אכן 
הוקם סביב שנת 1920, ומשמש את התחנה עד לכתיבת שורות אלו. בניין התחנה הבריטי תוכנן כמבנה 
חד-קומתי צר וארוך והוא הוקם לאורך מרכז הרציף הראשי )המזרחי(. היו בו )מדרום לצפון(: קופה; 
)ללא חדר  ושנייה  מחסן לכבודה, חדר המתנה לנשים, תאי שירותים, חדר המתנה למחלקות ראשונה 
לרציף,   מעל  קירוי  הוקם  לבניין  מסביב  למזנון.  ומטבח  מזנון  השלישית!(,  המחלקה  לנוסעי  המתנה 
שהוארך לימים צפונה ודרומה. גם בניין התחנה עצמו הוארך, וזאת בשנת 1935/6, כדי להגדיל את משרד 

מנהל התחנה.6

איור 4: נוסעים ממתינים על רציף תחנת לוד, סמוך למזנון בבניין התחנה – שנות ה-30. אוסף אלון סיטון, מוזיאון הרכבת.

ופריקתם  לטעינתם  שלוחות  קבוצת  ומלבד  מטענים,  להובלת  יוחד  התחנה  של  הדרומי-מזרחי  שטחה 
הוקם בו מגרש עריכה רחב ידיים שבו פורקו והורכבו מחדש קרונות הרכבות שהגיעו לתחנה מארבעה 
כיוונים שונים. במהלך תקופת המנדט הוקמו בין השלוחות למגרש העריכה גם מבני עזר מתאימים, כגון: 

מחסן סחורות וסככת הדרים גדולה.

בין יתר המתקנים הלוגיסטיים של הרכבת, שהוקמו בתחנת לוד, נכללה גם משתלה שנועדה לספק עצים 

6  דוח 1935-6 עמ' 23
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ושיחים לצורך סימון גבולות שטחי הרכבת ולצורך ייצוב חולות סמוך למסילות בסיני. פעילות המשתלה 
החלה בסוף שנות ה-20. בשנת 1929 נטעו בה 30,000 שתילים7 ובשנת 1930 כבר נשתלו 60,000 עצים 

לאורך קווי הרכבת.8 

שלושה  היו  בתחילה  למחוזות.  ותפעולית  מנהלתית  מבחינה  חולקה  הארץ-ישראלית  הרכבת  פעילות 
בשנות  וחיפה.  לוד  מזרח,  קנטרה  הנהלותיהם:  שכנו  שבהן  הגדולות  התחנות  בשמות  שכונו  מחוזות, 
ה-20 בוטל מחוז קנטרה ואוחד למחוז לוד, וכך חולקה הרשת לשני מחוזות כשבכל אחד מהם מסילות 
באורך דומה. המסילות הראשיות במחוז לוד היו מקנטרה מזרח ועד דרומית לטולכרם, ומיפו לירושלים, 
והמסילות שבמחוז חיפה היו מטולכרם צפונה וכן כל רשת המסילה החיג’אזית שנותרה בשטחים בשליטה 

בריטית, בארץ ישראל ובעבר הירדן. 

לפתח   – התקנית  המסילה  חדשות של  רכבת  כמה שלוחות  הארץ  במרכז  נסללו  ה-20  שנות  בתחילת 
תקווה )בשיתוף עם יק”א(, לבית נבאללה )עבור מחצבות( ולסרפנד )כיום צריפין, בעיקר עבור הצבא 
הבריטי(. שלוחות אלו נסללו כולן מצמתים על הקווים הראשיים, אך כיוון החיבור של כולן היה לעבר 
תחנת לוד, שממנה הגיעו הקטרים לשרת אותן ובה היו מגרשי העריכה שטיפלו בשילוח המטענים אליהן 

ומהן ליעדים השונים.

בתקופת המנדט נהגה הנהלת הרכבת לדאוג לשיכון מרבית עובדיה. את דרגי התפעול והשטח שיכנו, 
בדרך כלל, בשטחי התחנה. בתחילה, שכנו רבים מהעובדים בצריפים, בפחונים ואפילו באוהלים שנותרו 
מתקופת מלחמת העולם ה-1, אך בהדרגה נבנו מבני קבע שונים. תחנת לוד הייתה בין תחנות הרכבת 
התפעול  עובדי  במספר  חיפה  לתחנת  שנייה  והייתה  המנדטורית,  הרכבת  שהפעילה  ביותר  הגדולות 
לוד  עובד אחד בתחנת  ועוד  עובדי תפעול   54 בלוד  1927 עבדו  ה-20 המאוחרות. בשנת  בה, בשנות 
72 עובדים בתחנת חיפה(.9 סביר להניח שמספר העובדים במוסך הרכבת בלוד  צפון הסמוכה )לעומת 
ובסדנאות ההנדסה הצמודים לתחנה היה גדול אף יותר. כדי לשכן עובדים רבים אלה נבנתה בהדרגה, 
בשנות ה-10,30 שכונת עובדים צמודה לתחנה. רוב בנייניה נבנו מאבן, לפי טיפוסים אחידים הדומים 
הועברה  המדינה  קום  אחרי  הארץ.  ברחבי  הרכבת  שבנתה  אחרים  מגורים  למבני  ובסגנונם  בצורתם 
הבעלות על השכונה למנהל הדיור הממשלתי. רבים מבנייניה עדיין קיימים כחלק משכונת הרכבת בעיר 

לוד.

למרות גודלה וחשיבותה של תחנת לוד, כמות הנוסעים והמטענים שהגיעו אליה או יצאו ממנה הייתה 
בתחילה נמוכה יחסית לתחנות גדולות אחרות.11 התנועה בה הייתה בעיקר תנועה חולפת. נתונים אלה 
עשויים להעיד על מעמדה הארצי של לוד, ביחס לשלושת ריכוזי האוכלוסין הגדולים – יפו-תל אביב, 

חיפה וירושלים - ועל המיעוט היחסי של פיתוח תעשייתי וחקלאי סביבה באותה עת.

7  דוח 1929, עמ' 8
8  דוח 1930 עמ' 28

9   דוח 1926-7, פרק 3 עמ' 18
10 דוח 1932-3 עמ' 27; דוח 1935-5 עמ' 136; דוח 1935-6 עמ' 23

11 שם, דוח 1928; דוח 1930 עמ' 52; דוח 1931 עמ' 52

 איור 5: הרכבת הבינלאומית מקנטרה מזרח )על גדת תעלת סואץ( נכנסת לתחנת לוד בדרכה לחיפה, כשהרכבת מיפו לירושלים כבר 
ממתינה לה. 

נוסף לתחנת לוד הגדולה פעלו בתקופת המנדט לפחות עוד שתי תחנות קטנות שנשאו את השם ‘לוד’ – 
כנראה חניות או נקודות עצירה בלבד. שתיהן היו במרחק של כקילומטר וחצי ממרכז התחנה הראשית, 
אבל תחנת ‘לוד הכפר’ הייתה על הקו הראשי בין לוד לחיפה, ואילו תחנת ‘לוד צפון’ הייתה על הקטע 
בין יפו ללוד. תחנות אלו מופיעות בלוחות הזמנים הציבוריים, בסוף שנות ה-20 ובתחילת שנות ה-30, 

אך נעלמו לאחר מכן, וכנראה הפסיקו להתקיים.12

כבר באמצע שנות ה-20 זיהו שלטונות המנדט והנהלת הרכבת את הכשל התפעולי שמהווה תחנת לוד 
בפיתוח תנועת הרכבת בארץ, בהיותה צומת ראשי הממוקם באופן שמונע קשר ישיר בין כמה ממרכזי 
לתל  מחיפה  בנסיעה  הצורך  הייתה  שזוהתה  העיקרית  הבעיה  בארץ.  העיקריים  והתעשייה  האוכלוסין 
אביב באמצעות עיקוף, דרך לוד, וכן היעדר השירות הרכבתי לראשון לציון וסביבתה. מצב זה גם הוביל 
לעומס רב בתחנת לוד, בגלל הצורך להעביר חלק גדול מהנוסעים ומהמטענים בין רכבות )פול 1935(. 
לוד  את  שיעקפו  חדשים  רכבת  קווי  סלילת  סביב  נסובו  ורובן  הבעיה,  לפתרון  הועלו  רבות  תכניות 
ויקשרו ישירות בין חיפה לתל אביב, תחת הכותרת ‘הטיית הקו הראשי’. אולם משאביה המוגבלים של 
הרכבת המנדטורית מנעו ממנה לממש תכניות אלו, למרות המאמצים והכסף שהושקעו בתכנון וברכישת 

קרקעות במשך תקופת המנדט.

הפגיעה  בכבישים.  ההובלה  ובין  הרכבת  בין  התחרות  מהיר  בקצב  התגברה  המנדט  תקופת  במהלך 
סלולה  דרך  הייתה  זה  קו  של  לאורכו  כי  יפו-ירושלים,  בקו  בהובלות  לראשונה  ניכרה  המשמעותית 
1933 להפעיל שירות אוטובוסים משלה,  היטב.13 בניסיון להתמודד עם התחרות, החלה הרכבת בשנת 
בקטע  וביניהם  החלשים,  הרכבת  לקווי  המקבילים  בכבישים  הופעלו  האוטובוסים  קבלנים.  באמצעות 

שבין לוד לירושלים.14

12 לוחות זמנים
13  דוח 1931 עמ' 10, 16; דוח 1932-3 עמ' 12, 14

14  דוח 1933-4 עמ' 16; דוח 1934-5 עמ' 15
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מאורעות, מלחמות ומחתרות

בתקופת מאורעות תרצ”ו-תרצ”ט הפכה הרכבת בארץ ישראל ליעד מועדף וחוזר להתקפות הכנופיות 
ביחד עם  הועסקו,  ורבים מהם  נשלחו לארץ להתמודד עם המצב,  חיילים בריטים  רבבות  הערביות.15 
יחידות משטרה ונוטרים, בשמירה על המסילות והתחנות. לרשות החיילים והנוטרים, המסיירים לאורך 
המסילות והמלווים את הרכבות, הועמדו בין היתר קרוניות משוריינות שהוסבו ממשאיות פורד, וקרונות 
משוריינים נוספים. בסדנת מחלקת ההנדסה של הרכבת, בתחנת לוד, הרכיבו בשנת 1936 קרון לחימה 
משוריין, שכלל מבנה בטון מזויין ייחודי וחמוש, שהוצב על קרון שטוח. קרון הלחימה המשוריין אויש 
והופעל עם רכבות הנוסעים בקו לירושלים, שהיה רגיש במיוחד להתקפות.16 הקרון  במלחים בריטים 
תחנות  גם  הרכבת.  למוזיאון  בכניסה  שלו  המקוריים  ההסוואה  בצבעי  מוצג  הוא  וכיום  ושוחזר  נשמר 
הרכבת עצמן היו מאויימות, ובשנת 1938/9 הוקמו בתחנת לוד שני מגדלי שמירה מבטון, ששרדו עד 

היום,17 ונוסף לכך נבנתה גדר היקפית והוקמו עמדות שמירה מאולתרות.

איור 6: חיילים בריטים בעמדת שמירה על גג בניין התחנה של לוד בתקופת המאורעות. מימין נראה מבנה מחסן הסחורות של התחנה, 
מעבר למגרש העריכה העמוס בקרונות משא. 31 באוקטובר 1938. אוסף מטסון, ספרית הקונגרס 18875.

במהלך מלחמת העולם ה-2 התמודד הצבא הבריטי במזרח התיכון מול איומים ופלישות מכיוונים רבים. 
מדרום-מערב פלשו האיטלקים, והגרמנים פלשו מלוב למצרים, מצפון הכריז המנדט הצרפתי בלבנון 
ובסוריה על נאמנות למשטר וישי הפרו-נאצי, ואילו תורכיה נותרה בניטרליות לא יציבה. במזרח ניסו 

גורמי אופוזיציה בעיראק, בתמיכה גרמנית, לערער את השלטון הפרו-בריטי. 

כדי להתמודד עם המצב הזה תוגברה מאוד נוכחות הצבא הבריטי באזור בכלל ובארץ ישראל בפרט, 
ונבנו בסיסים רבים. מערכת התובלה והלוגיסטיקה תוגברה משמעותית, תוך הסתמכות רבה על הרכבת,18 
למרות שהרכבת הייתה עסוקה עדיין בליקוק פצעיה מתקופת המאורעות. הנהלת הרכבת המנדטורית 
והצבא הבריטי סללו קווי רכבת חדשים לאורך תעלת סואץ )אל נמל א-שאט ועם קישור ישיר למצרים 

15  דוח 1936-7; דוח 1937-8; דוח 1938-9
WO/191/70 16  ארכיון לאומי בריטי, תיק

17  דוח 1938-9 עמ' 151
18 דוח 1942-6 עמ' 28, 37

דרך גשר חדש שנבנה מעל התעלה באל פירדאן( וכן - מחיפה לבירות ולטריפולי וכן - ממעאן לנקב 
ונפתחה מחדש  אשתאר שבעבר הירדן )כחלק מנתיב תובלה לנמל עקבה(.19 בהמשך המלחמה חודשה 
המסילה החיג’אזית בשומרון,20 המסילה שנסגרה בהדרגה בשנות ה-30 מפאת חוסר שימוש ונזקי חבלות.21

והגיעה  הבריטי,  הצבא  עבור  בעיקר  ברכבת,  המטענים  הובלת  במהירות  התגברה  המלחמה  בתחילת 
תוך שלוש שנים להיקף גדול יותר מפי שלושה מהמצב בתחילת המלחמה.22 כדי להתמודד עם העלייה 
הדרמטית, נדרש סיוע בציוד רב ובכוח אדם מצד הצבא הבריטי23 וכן נערכו שיפורים נרחבים בתשתיות 
הרכבת. מגרשי העריכה הראשיים – בחיפה, בקנטרה ובלוד - חודשו והורחבו, מוסכי הקטרים בקנטרה 
ובלוד שודרגו24 )בין היתר, בניין המוסך בלוד הוכפל בגודלו(, והקו החוצה את סיני שודרג באמצעות 
תוספת של שלוש-עשרה תחנות תפעוליות למפגש רכבות. כך התאפשרה הפעלת שבע-עשרה רכבות 
ביום, לכל כיוון.25 במסגרת שדרוג הקו לרוחב סיני, הוקם והופעל בתחנת לוד משרד פיקוד משני, שפעל 

בשנים 1942-5. המשרד עסק בניהול התנועה בקו זה26.

סגירת חלקו המזרחי של הים התיכון לתנועת סחורות הובילה לעומס נוסף על הקו המקשר את ארץ 
הנוסעים  הובלת  גם  האדום.  הים  אל  הימית  התנועה  העברת  בשל  לוד,  תחנת  דרך  למצרים,  ישראל 
ברכבת זינקה בזמן המלחמה, אולם רובם המוחלט של הנוסעים היה חיילים, שכן תנועת רכבות הנוסעים 
ככל  רבים  להפנות משאבים  כדי  אזרחים,  הוטלו על תנועת  ומגבלות  צומצמה משמעותית  האזרחיות 

האפשר לרשויות הצבא.27

איום הצוללות הגרמניות בים, הקשה על הובלת פחם מבריטניה להסקת הקטרים. אולם זמן קצר לפני 
המלחמה נפתחו בתי הזיקוק בחיפה, בקצה צינור הנפט מעיראק. לכן, במהלך המלחמה הוסבו כל קטרי 
הקיטור, מהסקה בפחם להסקה במזוט. במתקני התפעול והתחזוקה, כולל המוסך הגדול בלוד, נבנו מכלי 

אחסון ומגדלי תדלוק מתאימים.28

הרכבת  נוטרי  יחידת  את  לתוכה  שקלטה  הרכבת’,  ‘חטיבת  המנדט  במשטרת  הוקמה  המלחמה  במהלך 
גדול בשולי  1943/4 הקימה הרכבת עבור החטיבה החדשה מתחם מעונות  שהוקמה במאורעות. בשנת 
חנות  והפעיל  שהקים  קואופרטיב  בלוד  הרכבת  עובדי  ייסדו  תקופה  באותה  בלוד.29  הרכבת’  ’שכונת 
השני  בצד  ייעודי  מבנה  החנות  עבור  הוקם  היוזמה,  הצלחת  בעקבות  הרכבת.  עובדי  עבור  מכולת 
של שכונת הרכבת, באמצעות הלוואה מהנהלת הרכבת. בניין בולט, שהוקם בתוך שטח התחנה בזמן 
המלחמה, היה בניין להגנה אזרחית ומכבי האש,30 ובניין זה נותר כיום כאחד הבניינים הבריטים הגדולים 

הבודדים שנשמרו בשטח התחנה.

בסוף מלחמת העולם השנייה הפכה הרכבת הארץ-ישראלית למרכזה של רשת רכבות אזוריות, שנמתחה 

19 דוח 1942-6 עמ' 36
20 דוח 1942-6 עמ' 62
21 דוח 1946-7 עמ' 4

22 דוח 1942-6 עמ' 28
23 דוח 1942-6 עמ' 28, 29

24 דוח 1942-6 עמ' 29
25 דוח 1942-6 עמ' 36

26 דוח 1942-6, עמ' 60, 63
27 דוח 1942-6 עמ' 48-49
28 דוח 1942-6 עמ' 29-30

29 דוח 1942-6 עמ' 72
30 דוח 1942-6, עמ' 73
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רציף עם  ומנהלתי  הייתה בקשר תפעולי  הרכבת  הנהלת  וסודאן.  לוב  ותורכיה עד למצרים,  מעיראק 
רשויות הרכבת השונות ברחבי המזרח התיכון והובילה את ניהול ותכנון התחבורה בארץ, כולל ניהול 
ישיר של נמלי הארץ, שהועבר אליה בשנת 31.1942 כידוע, מצב אוטופי זה לא נמשך זמן רב, ועד מהרה 

החלה הרכבת לספוג שוב התקפות חוזרות ונשנות, הפעם - בעיקר מהצד היהודי, מן ה’מחתרות’.

‘המרי  תנועת  סימל את תחילתה של   ,1945 בנובמבר  ל-1  באוקטובר   31 הלילה שבין  הרכבות’,  ’ליל 
העברי’, אז נערכה הפעולה הנרחבת הראשונה של ארגוני המחתרת שבוצעה בו זמנית ברחבי הארץ. 
בפעולה נגרם נזק רב לרוב המסילות בארץ, ונערכה גם התקפה ממוקדת על מתחם הרכבת בלוד, ובה 
נפגעו מוסך הקטרים ואחד מתאי האיתות.32 התקופה הסוערת שנפתחה הייתה הרסנית מבחינת הרכבת, 
אשר סבלה ממילא מנחיתות מול ההובלה בכבישים, בהיבטי הפריסה, גיל הציוד והגבלות מנהלתיות 
במיוחד בתנועת הנוסעים ובהובלת המטענים הפנימית.33 היקף ההתקפות על הרכבת היה גדול עוד יותר 
מזה שבתקופת המאורעות, ובדומה לאותה תקופה, גם הפעם הופסקה עד מהרה הפעלת הרכבות בשעות 

החשכה, ורבבות חיילים בריטים הוקצו לשמירה על הסדר והביטחון. 

גם השינויים הגיאופוליטיים השפיעו לרעה על הרכבת. מתן העצמאות לשלוש השכנות מצפון וממזרח 
בשנת 1946 וניתוק קשרי הרכבת אליהן באותה שנה )לסוריה ולירדן בשל נזקי ליל הגשרים וללבנון 
בשל נסיגת הצבא הבריטי ממנה(, כל אלה השפיעו על פעולת הרכבת. במקביל התמודדה הרכבת עם 

שביתות נרחבות ושינויים בדרישות השכר מצד העובדים.34 

למרות המצב הצליחה הרכבת לבצע עבודות שיפור ושדרוג למתקניה ברחבי הארץ, ובתחנת לוד נבנו 
בשנת 1946/7 סככת הדרים גדולה וכמה מבני אבן קטנים.35

עם תחילת הנסיגה הבריטית מהארץ התדרדר מאוד מצב הביטחון ברשת הרכבות. יוצאים מן הכלל היו 
אזורי תשתית וריכוזי ציוד שהצבא הבריטי ראה בהם צורך לתהליך הפינוי, בעיקר הגישה מהבסיסים 
הגדולים אל נמל חיפה והקו לכיוון מצרים. לכן, בסוף שנת 1947, פחתה מאוד השמירה הבריטית בתחנת 
לוד, למעט בעת שעברו בה כוחות צבא )רוטשילד 2006: 196(. גם השמירה על מתחם המוסכים בלוד 
פחתה, אותה שמירה שבזכותה נהדפה התקפה עליהם בלילה שבין 18 ל-19 בדצמבר 1947. רוב השומרים 
לוד  בתחנת  היהודים  העובדים  של  מוחלטת  להיעדרות  גרם  זה   ומצב  ערבים,  היו  וסביבתה  בתחנה 
ולהתדרדרות במצב התחזוקה של הקטרים בה. תוצאה נוספת הייתה סגירה זמנית של הקו לפתח תקווה 
ובהמשך, גם סגירת הקו מלוד לתל אביב ויפו, מכיוון שלא היה כוח אדם שיהיה מוכן ומסוגל לתקן את 

נזקי החבלות בו.

באפריל 1948 עזבו העובדים הבריטים את תחנת לוד והתרכזו בחיפה. התחנה הועברה לאחריות העובדים 
הערבים הבכירים ביותר במקום, והמוכתארים באזור עודכנו במצב והתבקשו לשמור על נכסי הרכבת 

בסביבתם. לאחר מכן, חדלה תנועת הרכבת במרכז הארץ ובדרומה, עד לאחר קום המדינה.

31 דוח 1942-6 עמ' 45-47
32 דוח 1942-6 עמ' 68

33 דוח 1946-7
I 34  דוח 1946-7, פרק
35  דוח 1946-7 עמ' 54

רכבת ישראל

לפי החלטת האו”ם על חלוקת הארץ הייתה לוד, כולל תחנת הרכבת ונמל התעופה הסמוכים לה, בשטח 
אולם  מהקרבות,  אותה  לבודד  העיר  נכבדי  ניסו  העצמאות  מלחמת  בזמן  העתידית.  הערבית  המדינה 
לבסוף נכבשה העיר בידי כוחות צה”ל, בתחילת יולי 1948, במסגרת ‘מבצע דני’. לפי טענה שפורסמה 
ב-1959, במהלך הקרבות על לוד הותקן לאחד מקטרי הקיטור מעטה שיריון והוא שימש את כוחות צה”ל 
כמוביל בפריצה של כוח קדמי ללוד.36 מרבית תושביה של לוד עזבו את העיר בזמן המלחמה, ומרבית 
מקו  חלק  נותר  צה”ל,  כוחות  בידי  וסביבתה  לוד  למרות תפיסת  הרכבת.  היו תושבי שכונת  הנותרים 

הרכבת לירושלים בשליטת הלגיון הירדני. 

 במסגרת חילופי השטחים, שנקבעו בהסכמי רודוס ב-1949, השתנה המצב וקו הרכבת מיפו לירושלים 
עבר כולו לשליטה ישראלית, אם כי בשלב זה הוא היה מושבת ברובו. לעומת זאת, הקו הראשי, שקישר 
בעבר בין קנטרה מזרח לחיפה, דרך לוד, נותר מנותק בטולכרם שנשארה בשליטה ירדנית.37 בסופה של 
ישראל, למעט המסילות ברצועת  רוב רשת הרכבת הארץ-ישראלית בשליטת  היה  מלחמת העצמאות 

עזה, בטולכרם ובשומרון. 

הפעלת רכבות בשליטת מוסדות המדינה שבדרך החלה כבר עם כיבוש חיפה, מעט לפני הכרזת העצמאות.38 
בתחילה, הופעלו המסילות באזור חיפה וצפונה בלבד, ובעיקר עבור הצבא הבריטי בעת פינוי כוחותיו 
ומשם  לחדרה,  עד  דרומה   1949 בינואר  שהורחב  מקומי,  אזרחי  שירות  החל  במקביל,  חיפה.  נמל  אל 
באוטובוס לתל אביב. בשלב זה גם הופיע לראשונה השם שנבחר לרשות הרכבות הממשלתית – ‘רכבת 

ישראל’. 

בקיץ 1949 הושלמה סלילת המעקף סביב טולכרם וחודשו המסילות לתל אביב ולירושלים. בספטמבר 
1949 חודשה תנועת המטענים בין חיפה, תל אביב וירושלים, דרך לוד.39 במרץ 1950 חודשה גם תנועת 
המסילה  גם  לפעולה(.  ולא שבה  הקרבות  במהלך  ניטשה  יפו  )תחנת  אלו  ערים  בין  הסדירה  הנוסעים 
דרומה חודשה, עד לתחנת מגדל-אשקלון,40 אולם קטע זה שימש רק לרכבות משא ולא הופעלו בו רכבות 
נוסעים סדירות בשלב זה. לעומת חידוש רשת המסילות התקנית, נזנחה עד מהרה רשת המסילות הצרות 

ונסגרה כליל ב-41.1951

למרות מצבה הרעוע של רשת המסילות, שירשה רכבת ישראל, והעדר כמעט מוחלט של כוח אדם )רק 
כ-8 אחוזים מכוח האדם ברכבת בתקופת המנדט היו יהודים(, הצליחה הרכבת להשתקם בזריזות, והיקפי 
הובלת הנוסעים והמטענים זינקו עד מהרה לרמות גבוהות יותר מאשר ברשת המנדטורית, עם כמות 

עובדים נמוכה ביותר.42

את  גם  העסיקה  המנדטורית,  הרכבת  את  אביב-יפו, שהטרידה  לתל  חיפה  בין  הישיר  הקישור  סוגיית 
רכבת ישראל. כבר בספטמבר 1949 נחנכה מסילה משלוחת פתח תקווה לכיוון תחנה חדשה בשם ‘תל 

36  רם אורן, ידיעות אחרונות 03.03.1959, עמ' 9-8
37  כליזמר במסלול 2 עמ' 34

38  דוח 1951-2 עמ' 60
39  דוח 1951-2 עמ' 9

40  כליזמר במסלול 2 עמ' 35
41  דוח 1952-3 עמ' 4

42  דוח 1951-2, דוח 1952-3
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אביב הצפון’ )כיום תחנת בני ברק( והחל שירות ישיר בינה לבין חיפה.43 בתחנת תל אביב הצפון נבנו 
בהדרגה מסופי מטענים שונים. במקביל, החלה סלילת מסילה ישירה לאורך החוף,44 מסילה שהושלמה 
‘תל אביב מרכז’. בשל שינויים אלה הצורך להעביר  1954 לתחנה החדשה  והוארכה בסוף   1953 בקיץ 
נוסעים ומטענים מצפון הארץ לגוש דן דרך תחנת לוד נעשה מיותר. כבר בשלב זה תוכננה הקמת מסילה 

מצפון תל אביב לדרומה דרך אפיק נחל האיילון,45 אולם פרוייקט זה מומש רק 30 שנה מאוחר יותר.

לאחר שכמות ההובלות מתחנת לוד ואליה עלתה בעשור האחרון של המנדט, חזרה התחנה לתפקיד משני-
נסללו עשרות שלוחות מסילה  ומוצא, אחרי קום המדינה.46 בעוד שברחבי הארץ  יעד  יחסית, כתחנת 
אל מפעלי תעשייה,47 תחנת לוד נותרה בלא שינוי מהותי בחלקה המסחרי וללא שלוחות תעשייתיות 
בדרום  המטענים  פעילות  מפיתוח  נבע  בתחנה  הרכבתית  בפעילות  העלייה  רוב  המיידית.  בסביבתה 
הארץ, במיוחד בעקבות תחילת סלילת המסילה אל הנגב. הקטע הראשון שנחנך ממסילה זו היה לבאר 

שבע בשנת 1956.  

בשנת 1952 נכנס לשירות קטר הדיזל הראשון של רכבת ישראל והתגלה כהצלחה מסחררת. במקביל, 
הוקם בחיפה, שהייתה המרכז המנהלתי והלוגיסטי של הרכבת בארץ, מוסך לקטרי דיזל ולמנועי דיזל. 
קטרי הדיזל החדשים וקרונועי הדיזל שנרכשו בהמשך העשור בכספי השילומים מגרמניה נקלטו בתחילה 
במוסך חיפה. כך הפכה לוד למעוזם האחרון של קטרי הקיטור בארץ, בעוד מספרם של קטרי הקיטור 

הולך ומצטמצם עם התקדמות הסבת הקטרים לשימוש בדיזל.

איור 7: מוסך הרכבת בלוד בתקופת הדיזליזציה של רכבת ישראל בשלהי שנות ה-50. משמאל עומד קטר הדיזל הראשון של הרכבת, 
מס’ 101, ולצדו שורת קרונועי ‘אסלינגן’ חדשים שנרכשו במסגרת השילומים מגרמניה. בתוך המוסך, מאחור, ניתן עדיין להבחין, ליד 

קטר דיזל אמריקאי, בקטר קיטור שעדיין פעיל. אוסף מוזיאון הרכבת 

בתחילת שנת 1958 הפיק הפזמונאי חיים חפר, מטעם שירות הסרטים, סרט תדמית עבור רכבת ישראל, 
לציון עשור למדינה ולרכבת ישראל. נושא הסרט היה הפרדה מקטרי הקיטור ו-’כוכב’ הסרט היה קטר 

43  כליזמר במסלול 2 עמ' 34
44  דוח 1951-2 עמ' 39
45  דוח 1951-2 עמ' 16

46  דוח 1951-2 עמ' 19; דוח 1952-3 עמ' 30, 33
47  דוח 1951-2, דוח 1952-3, במסלול 1

קיטור שנשלח ממוסך לוד לצילומים,48 ומספרו 70414. במהלך מסעו הקולנועי של קטר 70414 מבאר 
שבע לחיפה מוקדש קטע ארוך בסרט לעצירה בתחנת לוד, שבה מוחלף, באופן סמלי, קטר הקיטור, 
המושך את הרכבת מבאר שבע, בקטר דיזל חדש, ואילו קטר הקיטור ממשיך, לאחר מילוי במים ושימון, 
צפונה לחיפה. השיר שנכתב ללוות את הסרט הושר על-ידי הזמר אריק לביא והפך ללהיט גדול שמוכר 

לאנשים רבים עד היום, אך הסרט, שעבורו נכתב השיר, כבר נשכח מלבו של רוב הציבור.

בסוף פברואר 1959 נערך בתחנת לוד הטקס הרשמי לסיום עידן הקיטור ברכבת ישראל. קטר מס’ 21 
הוביל רכבת מיוחדת חגיגית מתל אביב ללוד, שם חיכה קהל רב על רציפי התחנה וזכה להופעה של 
אריק לביא עם שירו של חיים חפר על קטר 70414. התלהבות הקהל, שכלל עובדי רכבת רבים, הביאה 

את לביא לשיר את השיר בשנית, כשהוא מלווה בצפירות הקטר.49

הממשלה  השקעות  התמעטו  ברכבת50,  ובהשקעות  בפיתוח  שהתאפיין  למדינה,  הראשון  העשור  לאחר 
במסילות הברזל.51 במשך כ-30 שנה, מסוף שנות ה-50, התרכזה ההשקעה ברכבת ישראל בתחום הובלת 
המטענים הכבדים, בעיקר בדרום הארץ. נושא הובלת הנוסעים דעך, והמטענים הכלליים עברו להובלה 
במשאיות.52 בתחילת שנות ה-60 שימשה הרכבת כלי מרכזי בהקמת נמל אשדוד, ורכבות רבות נושאות 
אבן עברו בתחנת לוד בדרכן ממחצבת טירת יהודה אל אתר ההקמה.53 קו הנגב הגיע לדימונה בשנת 
1965, וסלילתו דרומה המשיכה לאורון )1970(, לצפע )1971( ולנקודה הדרומית ביותר ברשת המסילות 
הישראלית עד כה, הר צין )1977( )קוטרל 1984(. כל  משלוחי הפוספטים, האשלג והכימיקלים האחרים, 
שיצאו מהנגב, נעשו תחילה דרך תחנת לוד, ורובם הופנו שם דרומה, לכיוון נמל אשדוד, תוך יצירת 

עומס רב וקבוע על מגרש העריכה בתחנה.

ותפס  סיני  האי  חצי  את  צה”ל  כבש   1967 בשנת  הימים  ששת  ובמלחמת   1956 בשנת  קדש  במבצע 
בסיני, שמקורו במלחמת  הרכבת  קו  המצרית.  הרכבת  גם את תשתיות  רב,  צבאי  ציוד  כשלל, מלבד 
 1948 בשנת  עבר  המנדט,  בתקופת  ישראלית  הארץ  הרכבת  על-ידי  הופעל  אשר  הראשונה,  העולם 
קדש  במבצע  באזור.  המצרי  הצבא  בפעילות  לתמיכה  היתר,  בין  ושימש,  המצרית  הרכבת  לאחריות 
את  ימים  כמה  תוך  ושיקמו  לפעולה  בזריזות  ישראל  רכבת  צוותי  נכנסו  הימים  ששת  ובמלחמת 
של  וכוחות  הצבא,  של  ההנדסה  כוחות  בסיוע  נעשה  השיקום  עזה.  ברצועת  הזנוח  המסילה  קטע 
המנדט.54 בתקופת  ברכבת  עבדו  עוד  שחלקם  מקומיים,  אזרחים  של  בסיוע  ואף  אזרחיים,   קבלנים 
חידוש הקשר הרכבתי לסיני סייע רבות בפינוי ציוד השלל הרב לבסיסים בצפון הארץ ובדרומה דרך 
לוד, וכן להובלת כוחות צה”ל בסיני והאספקה עבורם. הציוד הרכבתי שנתפס בסיני כלל מספר קטרים 
ומאות קרונות, שרוכזו בלוד ובחיפה. לאחר מכן נכנסו רובם לשימוש והם שירתו שנים רבות ברכבת 
ישראל. אחרי מלחמת ששת הימים פורקה המסילה מדרום-מערב לאל-עריש55 אך בתחילת שנות ה-70 

48  תיק כ/10/20 מכתב מנהל התנועה מ-07.03.1958
49  רם אורן, ידיעות אחרונות 03.03.1959, עמ' 9-8

50  סבידור במסלול 2 עמ' 7
51  פרי יורם, דבר 06.11.1964 עמ' 26

52  אברהם פלג מעריב 20.01.1967 עמ' 10
53  דבר 12.03.1963 עמ' 6

Israel Railways link up with Sinai Line  ;54  תיק הנהלת רכבת ישראל מס' פ/18, ארכיון רכבת ישראל
)Railway Gazette, 4th August 1967(

55  מנחם תלמי מעריב 14.03.1969
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הופעל שירות נוסעים אזרחי מרצועת עזה לתל אביב, ולמשך פרק זמן קצר חזרו רכבות הנוסעים לקו 
היוצא מלוד אל דרום מישור החוף.

החליט  המסילה,  תוואי  ואת  הדרומית  התחנה  שטח  את  לפנות  אביב  תל  עיריית  של  מאבק  לאחר 
תחנת  את  ולהקים  יפו-ירושלים  קו  את  שוב  לקצץ  ישראל,  רכבת  לעמדת  בניגוד  התחבורה,  משרד 
תל אביב דרום החדשה מחוץ לעיר עצמה, על שטחי מקווה ישראל. התחנה החדשה והמרשימה נחנכה 
ופעילות המטענים בתחנה הישנה הועברה למסופים מצפון לתל  1970 כתחנת נוסעים בלבד,56  בשנת 
המטענים.  מתובלת  ניכר  מחלק  לוד  דרך  ארוך  מעקף  נחסך  כך  גלילות.  ובפי  ברק  בבני   -  אביב 
קשות  פגע  החדשה  דרום  אביב  תל  תחנת  של  נגיש  הבלתי  מיקומה  הרכבת,  הנהלת  שצפתה  כפי 
באטרקטיביות השימוש ברכבת מתל אביב לדרום הארץ ולירושלים. הביקוש לשירותי הרכבת ירד כל-
כך עד שבשנת 1979 הופסק כליל שירות הנוסעים לבאר שבע ולדימונה, וגם שירות הנוסעים לירושלים 
צומצם בהדרגה עד למינימום של רכבת בודדת מדי יום, לכל כיוון. רכבת זאת הייתה גם רכבת הנוסעים 

היחידה ששירתה את תחנת לוד.

איור 8: תחנת לוד בשנות השפל העמוק של תחילת שנות ה-80, עת הצטמצמה עד מאוד הפעילות בה. צילום: טוני טרוויס.

בשנת 1982 חנכה רכבת ישראל את קו חלץ, בין קריית גת לאשקלון. מסילה זו נסללה במטרה מוצהרת 
הייעודי שלהם  הייצוא  ובין נמל  בין מסופי ההובלה הכבדה בנגב  ישיר  וליצור נתיב  לוד  לעקוף את 
באשדוד. שינוי זה בניתוב ההובלה צמצם משמעותית את פעילות עיתוק המטענים בתחנת לוד, ומעתה 

עיקר הפעילות היה בקשר בין נמל חיפה והתעשיות בצפון לדרום הארץ.

תחייתה של רכבת ישראל

בפיתוח  ולהשקיע  לחזור  שיש  ההחלטות  מקבלי  ובקרב  בציבור  ההבנה  גברה  ה-80  שנות  במהלך 
הרכבת לטובת המלחמה בפקקים ובגודש בכבישים, בתאונות הדרכים ובזיהום האוויר. כדי לממן את 
לרשות  כפופה  תהיה  ישראל  שרכבת   1988 בשנת  הוחלט  המדינה,  לתקציב  מחוץ  הנדרשת,  ההשקעה 

56  דבר 27.11.1970 עמ' 5; רכבתון 6-70 עמ' 3

הנמלים )שנקראה מעתה רשות הנמלים והרכבות(. רשות זו הייתה בעלת עודפי תקציב ניכרים ופעלה 
 בתחום משיק לרכבת, כולל ממשקי עבודה קבועים ומשמעותיים עם הרכבת בתחום הובלת המטענים. 
ובהתאמה לשקלים של  )בהערכה גסה  30 השנים שחלפו מאז, הושקעו בפיתוח רכבת ישראל  במהלך 
היום( יותר מ-100 מיליארד ש"ח. תחילה הגיע עיקר ההשקעה מרשות הנמלים והרכבות, אבל החל מסוף 
שנות ה-90 הייתה השקעה ישירה מתקציב המדינה, לאחר שהוחלט להפריד שוב את הרכבת מהנמלים, 
 מהלך שהושלם בחודש יולי 2003, עם תחילת פעילותה של החברה הממשלתית - רכבת ישראל בע”מ.57
את האותות הראשונים לשינוי היה ניתן לחוש בשנת 1989, עם התקנת מיזוג אוויר לראשונה בקרונות 
הנוסעים, וב-1992 - עם רכישת רכבות נוסעים חדשות, לראשונה מזה 20 שנה )קרונועי ה-IC3(. אולם 
השינוי המהותי הראשון היה בהקמת קו איילון, בין תחנות תל אביב מרכז ותל אביב דרום בשנת 1993. 
התכנון להקמת קו זה החל כבר עם קום המדינה, וכאמור לעיל, גם רכבת המנדט זיהתה צורך בקישור 
ישיר בין צפון הארץ לדרומה דרך תל אביב ולא דרך לוד. לאורך הקו הקצר הזה הוקמו לימים גם תחנות 
תל אביב השלום ותל אביב ההגנה, וביחד עם הקטע צפונה, לכיוון תחנת האוניברסיטה, הפך הקו עד מהרה 
לחשוב והעמוס ביותר ברשת. למעשה, קו איילון החליף את תחנת לוד כצומת הרכבות הראשי בארץ, 
הבחנה שהתגברה בשנת 2013 עם השלמת קו החוף הדרומי, דרך ראשון לציון, שעקף את לוד ממערב, 
והוארך בשנת 2015 לבאר שבע דרך ערי הנגב המערבי,58 ועם פתיחת הקו לנתב”ג בשנת 2004. הקו הזה 
 כלל, אמנם קשר לכיוון לוד, אבל הוארך בהמשך למודיעין ולירושלים תוך שהוא עוקף את לוד ממזרח.
למרות השינויים במפת המסילות באותה תקופה, לא פחתה תנועת רכבות הנוסעים בתחנת לוד. בתחילת 
גם   - ה-2000  ובשנות  ולאשדוד,  רחובות  לכיוון  מלוד  הנוסעים  רכבות  תנועת  חודשה  ה-90  שנות 
לאשקלון. הקו הישן לירושלים אמנם נסגר ב-1998 אבל נפתח שוב בהדרגה עד לשנת 2005, ותנועת 
הנוסעים מרמלה ומבית שמש נמצאת בעלייה מתמדת מאז. גם הקו לבאר שבע נפתח מחדש לתנועת 
נוסעים, בשנת 1997. בתחילה פעל הקו במתכונת מצומצמת מאוד, אולם עם ההיצע הגיע הביקוש, ומאז 

עבר הקו כמה סבבי שדרוג ועדיין מתקשה לעמוד בביקושים ההולכים וגדלים לשימוש בו.

כדי לשפר את השירות מחד ולהתמודד עם הביקוש הגובר והולך מאידך הוכפלו מרבית קווי הנוסעים 
זו נבנו  הקיימים באמצעות הוספת מסילה שנייה. למעט קו העמק החדש, כל קווי הנוסעים בתקופה 
מראש כקווים כפולים. כיום, שלושה מארבעת קווי הרכבת המתכנסים בתחנת לוד הם כפולים. יוצא 
הדופן הוא הקו לראש העין שנותר בעל מסילה בודדת ואינו משרת כיום את תנועת הנוסעים, אם כי גם 
קו זה אמור להיות מוכפל במסגרת פרוייקט ‘המסילה המזרחית’. קו זה ייסלל לאורך התוואי ההיסטורי 

שסללו הבריטים במלחה”ע ה-1, שנסגר ברובו בשנת 1968.

57  דוח 2016
58  דוח 2016 עמ' א-32
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איור 9: רכבת קומותיים בתחנת לוד. בצד השמאלי - רכבות קומותיים רבות לקראת יציאה לדרכן ממתחם התפעול והתחזוקה הצמוד. למרות שתמונה זו 
צולמה בשנת 2006, לפני כעשור בלבד, המראה מגשר הולכי הרגל החדש בתחנת לוד כבר השתנה מאוד, וימשיך להשתנות בשנים הקרובות. צילום: חן 

מלינג

גני  לוד  תחנת   2008 בשנת  נחנכה  לוד,  העיר  של  והתרחבותה  הרכבת  לשירותי  הגובר  הביקוש  בשל 
 אביב סמוך לשכונה בשם זה. כך, שוב זכתה לוד בתחנה נוספת בתחומה, לראשונה מאז ימי המנדט.
למרות העיבוי של קווי הרכבת סביב העיר לוד, ולמרות השירות העובר דרכה, נותר המתווה הבסיסי של 
תחנת לוד ללא שינוי מהותי. הבעיה העיקרית היא שמצב זה יוצר ריבוי תנועות שבהן רכבות נוסעות 
בכיוונים מנוגדים, והן נדרשות לחצות את נתיב הנסיעה אחת של השנייה. מלבד הבעיה הבטיחותית, 

פוגע המצב הזה בקיבולת האפשרית בתחנה, שהפכה לצוואר בקבוק מערכתי של ממש.

מעבר הנהלת הרכבת ללוד

הרכבת  הקימה   ,1907-8 שנת  סביב  בתחילה,  בחיפה.  הרכבת  הנהלת  שכנה  ה-20  המאה  רוב  במשך 
החיג’אזית  משרדי הנהלה אזורית בתחנת חיפה )כיום חיפה מזרח(. המפקדה הצבאית של הרכבת הבריטית 
הגיעה אליה בתחילת שנת  והמסילה התקנית   ,1918 כיבוש העיר בשנת  בניין, אחרי  התמקמה באותו 
1919. מיקום זה נבחר, כנראה, בשל היותה של תחנת חיפה צומת בין שתי מערכות המסילה העיקריות 
במקום. בעת  מסודרים  מבנים  קיום  בשל  וכן  והתקנית(.  )החיג’אזית  הבריטית  לשליטה  נתונות  שהיו 
העברת הרכבת להנהלה אזרחית, בשנת 1920, לא השתנה המצב בשטח, והרכבת המנדטורית המשיכה 

בפיתוח מבנה ההנהלה בתחנת חיפה, כמטה ההנהלה הראשית. 

בשנות ה-40 הועברו משרדי ההנהלה הראשית של הרכבת לאחוזת בית ח’ורי בחיפה. אולם בניין זה 
נשרף במלחמת העצמאות והנהלת רכבת ישראל הצעירה התמקמה שוב בבניין ההנהלה בתחנת חיפה 
מזרח, עד להוספת קומת המשרדים לבניין תחנת חיפה מרכז ב-1958, עת עברו חלק ממשרדי הרכבת 
לשם. בעקבות הקמת רשות הנמלים והרכבות בשנת 1988, נעשה ניסיון לאחד את הנהלות רשות הנמלים 

והרכבות במטה איחוד בתל אביב. 

החל מאמצע שנות ה-90, לאחר שהוחלט לנתק בהדרגה את הקשר בין הנמלים לרכבת ישראל, הוקמו משרדי 
הנהלה זמניים לרכבת בשטח הרציפים הישנים של תחנת תל אביב מרכז. בשלב זה, החלה הנהלת הרכבת 
להתרכז שם, אולם הפיצול הגיאוגרפי בין יחידות הנהלה שונות, ולעתים בתוך אותה יחידה, נמשך בין חיפה 
ותל אביב. גדילתה המהירה של רכבת ישראל ומגבלות השטח בתל אביב ובחיפה אילצו את הרכבת לשכור 
 משרדים חיצוניים רבים, נוסף להצבת מספר גדול של מבנים יבילים בשטחיה בשתי הערים וכן במתחם לוד.
לבסוף סוכם בין הרכבת לממשלה שיש להקים מטה הנהלה אחוד, שימוקם בבניין חדיש. למרות לחצים 
מצד עיריית חיפה, נבחרה תחנת לוד להקמת בניין המטה החדש, ולהקמת בניין חדש למרכז ההדרכה 
של הרכבת, ששכן לפני כן בתחנת תל אביב דרום. הבניינים החדשים נבנו בשטח ששימש בעבר כמסוף 
המטענים בתחנת לוד. מרכז ההדרכה החדש נחנך בשנת 592013 וכיום, כבר נמצא במהלך שדרוג שכולל 
הוספת קומה שנייה. בניין ההנהלה החדש נחנך בסוף שנת 2017, לאחר עיכובים רבים ובעקבות סיכומים 
בין הנהלת הרכבת לוועד העובדים, ובהם נקבע שבניגוד לכוונתה המקורית של ההנהלה לא ייכפה על 
עובדים קיימים המועסקים בחיפה לעבור ללוד. במרתפו של בניין ההנהלה החדש מוקם אולם הפיקוד 
)מרכז השליטה והבקרה( החדש של הרכבת. הפיקוד החדש נבנה במרחב ממוגן, שמאפשר תפעול שוטף 

גם בשעת חירום, בניגוד לפיקוד הקיים, משוא”ה, בתחנת חיפה חוף הכרמל.

בחזית בניין ההנהלה החדש הוצב דגם בגודל טבעי של קטר הרכבת הראשון שפעל בארץ, קטר מספר 
1 של מסילת הברזל יפו-ירושלים. ליד הבניין, עומד אחד ממגדלי השמירה מבטון מזוין שנבנו בתקופת 
מאורעות תרצ”ו-תרצ”ט. המגדל עבר הליך שימור ושחזור וניצב כיום כתזכורת לתולדותיה הסוערות 

של התחנה.

איור 10: שני קטרים, מהחדשים ביותר ברכבת ישראל, על רקע בניין הנהלת הרכבת החדש במהלך בנייתו, 23.02.2016. מימין ניתן 
להבחין במבנה ‘מרכז ההדרכה’ החדש של הרכבת, ובינו לבין בניין ההנהלה מוקם מרכז התחבורה העירוני החדש. צילום: חן מלינג

העתיד: מרכז תחבורה משולב חדש בלוד
מרכז התחבורה המשולב ייבנה ברובו בשטח תחנת הרכבת של לוד, בין בניין ההנהלה ל’מרכז ההדרכה’ 
של הרכבת. בשטח זה יבנו תחנת אוטובוסים מרכזית, חנייה ציבורית ושטחי משרדים ומסחר. צמוד אליהם 

59  הודעת דוברות רכבת ישראל, 09.04.2013
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תיבנה כניסה חדשה לתחנת הרכבת, וגם התחנה עצמה תשודרג. הכניסה החדשה לתחנה תחובר, במעבר 
וכך תהפוך תחנת לוד לתחנה השנייה בלבד בארץ  )לעומת שניים כיום(  ִאי  עילי, אל שלושה רציפי 
 שבה 6 מסילות רציף. בניין התחנה הישן צפוי לעבור הסבה לשימוש ציבורי בתחום הבילוי והמורשת.
כולל המבנה הבריטי,  הישנים,  נוסף. מבני המוסך  במקביל, עובר מתחם התפעול של הרכבת שדרוג 
שלמים. רכבת  ומערכי  החדשים  החשמליים  הקטרים  יטופלו  שבהם  המוסכים  נבנים  ובמקומם   פונו 
השינויים שנעשו לאחרונה ונעשים עתה בתחנת לוד וברשת הרכבות הארצית, מחזירים לתחנת לוד את 
מעמדה מהעבר כצומת דרכים לאומי, ואף מוסיפים למעמדה. מובן ששינויים אלה צפויים לתמוך בחיזוק 

העיר לוד ובפיתוחה בעתיד.
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תקציר
נעמה ולצר, תלמידת מחקר לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב ובעלת ניסיון בהדרכת בני נוער 
ומורשת לתלמידי תיכון  פיתוח של תכנית ארכיאולוגיה  הובילה תהליך  בתחום הארכיאולוגיה. נעמה 
בעיר לוד בסיוע צוות מכון ישראלי לארכיאולוגיה )ע"ר(. בדוח המוגש על ידה, מציגה נעמה את התכנית 
שביצעו  חפירות  בשבוע  התכנית  של  שיאה  למדעים.  עתיד  ספר  בבית  בהנחייתה  שבוצעה  השנתית 
התלמידים במסבנת אל-פאר שבעיר העתיקה בלוד. הדוח המוגש על ידי נעמה מהווה קול קורא למנהלי 
ולמורי בתי הספר התיכוניים בעיר לוד, הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי, לאמץ את התכנית ולהתאימה 

לתלמידי בית הספר.

ملخص
نعاماه فالتسر, طالبة ماجستير لعلوم اآلثار في جامعة تل أبيب وذات خبرة في إرشاد الطالب الشباب في مجال 

علم اآلثار. أشرفت نعاماه على تطوير برنامج سنوي يتناول تعليم اآلثار والتراث لطالب المدارس الثانوية في اللد 
بالتعاون مع المعهد اإلسرائيلي لآلثار. في التقرير الذي أعدته، تتناول نعاماه البرنامج السنوي الذي تم في مدرسة 

عتيد للعلوم والذي بلغت ذروته في العمل الميداني األثري الذي دام أسبوًعا مع الطالب في مصبنة الفار في مدينة 
اللد القديمة.

التقرير المقدم هنا هو أيضا دعوة إلى مدراء المدارس الثانوية والمدرسين في المدينة، في كل من المجتمعين 
العربي واليهودي لالنضمام إلى البرنامج ومالئمته لالحتياجات المحددة لطالبهم.

Preface:
Naama Walzer is an archaeology MA student at Tel Aviv University and an experienced instructor 
of young students in archaeology. This report details the development and execution process of 
an annual archaeology and heritage course and field school program, developed by Naama with 
the help of the staff of Israeli Institute of Archaeology. The first year of this new program was 
conducted at the "Atid" High School for Sciences in Lod. The program culminated in a week-long 
archaeological field work with the students at Masbanet el-Far, in the old city of Lod. 
The report presented here is also an outreach to high school principals and teachers in the city, 
from both the Jewish and Arab sectors, to join the program and tailor it for the specific needs 
of their students.    

מדע הארכיאולוגיה עוסק בניסיון מתמיד להרחיב את הידע אודות תרבותם החומרית של אנשים וחברות 
ושילוב  שיתוף  ידי  על  כי  להבין  ארכיאולוגים  כמה  השכילו  ה-20  המאה  בשלהי  כבר  העתיקה.  בעת 
הקהילה בעבודתם מתקבלת תוצאה שאיכויותיה נוספות למחקר הארכיאולוגי המקובל. הארכיאולוגיה 
הקהילתית מאפשרת להשמיע את קולם של אנשים מחוץ לכותלי האקדמיה, ונותנת פתח למיזמים לא 
ממסדיים )פולקנר 2000: 24-23; שביט 2015 א(. המחקרים גם מראים כי ארכיאולוגיה קהילתית מסייעת 
בחיבור בין קבוצות מקוטבות בקהילה )מוס ווואסון 1998; איטקן וסימפסון 2005(. כמו כן, היא מהווה 
זרז לפיתוח אתרי תיירות ומורשת, המושכים אליהם רבבות מבקרים אשר מהווים מנוף לפיתוח תיירותי-

כלכלי )טימותי 2014: 30(. 

על בסיס עקרונות הארכיאולוגיה הקהילתית מנהל מכון ישראלי לארכיאולוגיה )ע”ר(, מאז שנת 2005, 
2015 ב(. העיר לוד היא עיר מעניינת ומרתקת, בעלת עבר  את המיזם “מורשת מכוננת עיר” )שביט 
2015(. אך העיר העתיקה של לוד עדיין לא ראויה להימנות על הרשימה הנבחרת של  מפואר )שוורץ 
אתרי התיירות בישראל. מעטים זוכים לשמוע אודות מורשתה של לוד, אפילו בקרב תושביה, ובקרב 
המועסקים בעיר והלומדים בה. אוכלוסיית לוד מורכבת מקבוצות שונות ומגוונות – יהודים וערבים, 
ותיקים ועולים, צעירים ומבוגרים, דתיים וחילונים - ומכנה משותף מוגבל מאפשר קשר בין הקבוצות 

השונות.

איור 1: מפת אתרי העיר העתיקה לוד



159 158

במזרח העיר לוד, נמצא בית הספר התיכון “עתיד למדעים” ובו לומדים טובי המוחות הצעירים מלוד 
ומסביבתה, בעיקרם - ילדי הערים, היישובים והקיבוצים בקרבת לוד. אך מרבית התלמידים, בהם כאלה 

שלומדים בבית הספר שנים רבות, כלל לא מכירים את העיר ואת מורשתה המפוארת. 

נושאי  חוג ממבחר  י’ לבחור  כיתות  לילדיי  בית הספר מאפשרת  הלימודים של  בימי חמישי, מערכת 
לימוד. השנה, בפעם הראשונה, נפתחה האפשרות להירשם לחוג לארכיאולוגיה ולמורשת. הפעלת החוג 
מעורבות  על  ואחראית  חברתית  רכזת  פרייברון-לרנר,  רחלי  של  ולתמיכתה  לעזרתה  תודות  בוצעה 
חברתית בבית הספר. החוג תוכנן כך שפעם בשבוע יתקיים שיעור כפול בכיתה במגוון תחומים הקשורים 
יצאו  הפסח,  חופשת  במהלך  בפרט.  לוד  של  ולהיסטוריה  ולארכיאולוגיה  בכלל,  הארכיאולוגיה  למדע 
ימי חפירה במסגרת סדנת שטח. פרט לידע שהתלמידים רכשו, בית הספר הכיר  התלמידים לחמישה 

בשעות ההשתתפות שלהם בחוג כהתנדבות לטובת הקהילה, שלה נדרשים כל תלמידי העיר. 

בהיותה  אשר  לוד,  העיר  תושבת  אחת,  תלמידה  מתוכם  תלמידים,   14 נרשמו  “עתיד”  בתיכון  לחוג 
בכיתה ד' היא השתתפה בחפירות של מכון ישראלי לארכיאולוגיה )ע”ר( בחאן אל ח'ילו. הנוכחות של 
התלמידים בשיעורים הייתה עקבית ומרשימה. התלמידים למדו על מקצוע הארכיאולוג, כיצד מתנהלות 
יזומה, איך ניתן לשלב בין מדעים וארכיאולוגיה, איך  חפירות, מה ההבדל בין חפירת הצלה לחפירה 
מכינים דו”ח חפירה ארכיאולוגית וכיצד יש לקרוא בו. השיעורים עסקו, בין היתר, במצבה הכללי של 
הארכיאולוגיה בארץ. השתדלנו לקשור את מרבית נושאי הלימוד לחקר מורשתה של העיר לוד, ולמצבה 
של העיר העתיקה לוד כיום. במהלך דיון סוער בכיתה הועלו נושאים שונים הקשורים לאידיאולוגיה 
ולארכיאולוגיה, וכיצד העבר מכונן את ההווה ככלל ובמקרה של העיר לוד בפרט. למדנו את ההבדל בין 
'כרונולוגיה יחסית' ו'כרונולוגיה מוחלטת' תוך בחינה של ממצאי התקופות השונות בחפירות שבוצעו 
בעיר. ניסינו לבחון אילו עוגנים כרונולוגיים ניתן להגדיר מהממצאים בעיר ומהמונומנטים שנותרו בה, 

כדי לשחזר את תולדות העיר. 

איור 2: מתוך המצגת - ארכיאולוגיה מהי?

איור 3: מתוך המצגת - כרונולוגיה

איור 4: מתוך המצגת - כיצד העבר מכונן הווה?

ביחד בנינו עיר רומית דמיונית, והתלמידים כינו אותה 'עתידופוליס' )איור 5, 6(, על שם בית ספרם. 
‘עתידופוליס’,  הדמיונית.  העיר  לעיצוב  כמודל  שימשה  הרומית,  התקופה  של  לוד  היא   - ’דיוספוליס’ 
כמובן, תוכננה ליד האתר הדמיוני ‘תל עתיד’, שבאמצעות ניתוח הממצא הסטרטיגרפי והארכיאולוגי 
שנחשף בו לכאורה, למדנו ליצור שחזור היסטורי. למדנו על איקונוגרפיה, ותוך כדי כך למדו התלמידים 
האיקונוגרפיה  את  לזהות  ניתן  וכיצד  בה,  קבור  אשר  לוד,  העיר  בן  הקדוש,  ג’ורג’  של  הסיפור  על 

המתארת את ג’ורג’. 
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        איור 5: הליך הכנת התכנית של ‘עתידופוליס’                 איור 6: התכנית של ‘עתידופוליס’ כפי שהוכנה על ידי התלמידים

אחד השיעורים הוקדש לסיור בעיר העתיקה, בהדרכת ד”ר אלון שביט והאדריכל ומשמר העתיקות אמיר 
שחאדה. במשך שלוש שעות סיירו התלמידים בעיר העתיקה, שמעו על תולדותיה, הכירו את המבנים 
העתיקים בעיר והכירו את האתגרים הייחודיים בהליכי השימור והשחזור על המבנים העתיקים. בשיחה 
החוג,  וואטסאפ המשותפת של  לקבוצת  ואף שלחו,  רגע,  נהנו מכל  כי  סיפרו  מכן,  שהתקיימה לאחר 
תמונות ובדיחות פנימיות שהעידו על החוויה שעברה עליהם. חלק מהם אמרו כי למרות העובדה שהם 
לומדים בעיר, מעולם לא ביקרו באתרי העיר העתיקה. רובם אפילו לא ידעו כי ללוד יש היסטוריה כה 
קדומה, שלא לדבר על כך שניתן לראות, עד היום, מבנים המעידים על המורשת המפוארת של העיר. 

במהלך חופשת הפסח, התלמידים עבדו חמישה ימים בחפירה, ב’מסבנת אל-פאר’ )מספר 7 במפה, איור 
7(, מעט  1(. המסבנה היא מבנה אבן עתיק שנמצא בפאה הדרומית של השוק העירוני של לוד )איור 
https://www.ancientlod.com/ :מערבית לכנסיית סנט ג’ורג’ ולמסגד אל-עומרי )לפרטים על המבנה
masbane(. המסבנה שימשה כמפעל מסורתי ליצור סבון משמן זית, מפעל שהיה בבעלות משפחת אל-

פאר, שהייתה אחת מן המשפחות הערביות שעזבו את לוד במלחמת העצמאות. 

איור 7: צילום אוויר של מסבנת אל-פאר

מרבית החפירה נעשתה בקומה התחתונה של המבנה, ליד מערכת הפריכה של שמן הזית וליד הטבון 
אשר שימש לאפייה. התמקדנו בחשיפת הרצפה של מרחב זה ובניקיון כללי של השטח סביב המבנה. כל 
זאת על מנת לקדם את המחקר ואת הבנת תולדות המבנה וִתפקודו, ולסייע בהכשרת המבנה לעבודות 

השימור והשחזור במטרה להשיבו לשימוש הציבור. 

איור 8: החפירה במסבנת אל-פאר

העבודה הקשה כללה בעיקרה ניקיון של הרבה שפכים, כתוצאה מקריסת המבנה, לצד פסולת שהצטברה 
ימי עבודה, הצלחנו  ויתרו. בתום חמישה  מוזנח. אך התלמידים לא  במבנה במשך השנים שבהן עמד 
תוך  הארכיאולוגית,  החפירה  שיטות  את  למדו  התלמידים  העבודה,  במהלך  החדר.  רצפת  את  לחשוף 
ממצאים,  לרישום  יחידות   - סלים  מוגדרים,  חפירה  אזורי   - לוקוסים  של  ורישום  חלוקה  על  הקפדה 
שטיפת חרסים וממצאים ואבחונם. התלמידים התנסו, באופן ראשוני, בהבנת הסביבה העתיקה ובמתן 
התבוננות  ותוך  החפירה,  במהלך  שנוצרו  החתכים  על  ביחד  הסתכלנו  בשטח.  השרידים  על  פרשנות 
במבנה נדרשו התלמידים לנסות לזהות את שלבי הבנייה וההרס של המבנה, מהמוקדם למאוחר ביותר. 
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יותר מכל, למדו התלמידים להכיר את העיר לוד מזווית אחרת. העבודה היומיומית בעיר העתיקה הייתה 
עבורם גם חוויה של מפגש עם האנשים שחיים ועובדים בה שחלקם הגיעו לעתים לבקר במסבנה במהלך 
ניכר שהתכנית  ובשילוב עם העבודה בשטח,  העבודה. על בסיס הידע שצברו בכיתה, במהלך השנה, 
פתחה בפני התלמידים צוהר לעולם המרתק של הארכיאולוגיה, וחשפה בפניהם את העבר וההווה של 

העיר לוד העתיקה, ואת חשיבות המורשת ההיסטורית והתרבותית שלה. 

במהלך השנה האחרונה ביצע צוות מכון ישראלי לארכיאולוגיה )ע”ר( פעילויות קהילתיות וחינוכיות 
נוספות בעיר העתיקה בלוד. החיבור לקהילה, בעיקר אל הדור הצעיר, הוא מהלך שיש בו רק רווח. אין 
תחליף לתחושת התרומה של התלמידים, לשותפות ולהשתתפות, להתלהבות ולשייכות אל המקום שעליו 
למדו ובו עבדו. ניכר כי תחושה זו התעצמה מתוך העבודה הקשה בחפירה במסבנת אל-פאר. לכן אנו 
מקווים שבשנה הבאה נצליח לגייס עוד בתי ספר ועוד תלמידים אשר ביחד יקדמו את הידע אודות 

מורשתה של העיר ואת פיתוח העיר העתיקה של לוד וחשיפתה. 

מקורות
איטקן וסימפסון 

2005
Aitken, R and Simpson, F 2005 Shoreditch Park community excavation. In: MOLAS 
2005: annual report. Museum of London, London.

 Timothy, J.D. 2014. Contemporary Cultural Heritage and Tourism: Developmentטימותי 2014
Issues and Emerging Trends. Public Archaeology, 13)1-3(:30-47.

 Moss, M. L. and Wasson, G. B. 1998. Intimate relations with the past: the story ofמוס ווואסון 1998
an Athapaskan village on the southern Northwest Coast of North America. World 
Archaeology, 29: 317-332.

.Faulkner, N. 2000. Archaeology from below. Public Archaeology 1:23-24פולקנר 2000

שביט, א’ 2015. הארכיאולוגיה הקהילתית כנדבך מרכזי במעשה השימור: פרויקט לוד העתיקה שביט 2015 א
כמקרה מבחן. אתרים - המגזין 5: 52-43.

שביט א’ 2015. מורשת מכוננת עיר - הפרויקט הארכיאולוגי הקהילתי בלוד העתיקה. בתוך: שביט שביט 2015 ב
בהיסטוריה  מחקרים  קובץ  האלוהים”:  עיר   - “דיוספוליס  לוד:  )עורכים(.  י’  וגדות  ת’  דעאדלה,  א’, 

ובארכיאולוגיה של לוד )כרך א'(: 201-183.


	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk511822902
	_GoBack

