בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

שקְלֹון וְאֶת־
ׁ
א ְ
״וַּיִלְּכֹד י ְהּודָה אֶת־עַּז ָה וְאֶת־ּג ְבּול ָּה ,וְאֶת־ ַ
עקְרֹון וְאֶת־ּג ְבּול ָּה״
ּג ְבּולָּה; וְאֶת־ ֶ
(שופטים פרק א׳ פסוק י״ח)
למרות הנאמר בפסוק זה ,רוב החוקרים משערים כי אשקלון מעולם לא נכבשה
על ידי שבט יהודה ונותרה פלשתית עד לחורבנה על-ידי בבל בסוף ימי בית ראשון.
ההתפארות בתנ״ך בכיבוש אשקלון נבעה ככל הנראה מהרצון להאדיר את שבט
יהודה על פני שאר השבטים.

מצור
מצור היא צורת לחימה שהייתה
נפוצה בעת העתיקה ובימי
הביניים ,כאשר אחד מהצדדים
הלוחמים מבקש לכבוש מתחם
מבוצר .הכוח התוקף מכתר את
היעד וחוסם את דרכי האספקה
תוך התקפות על הביצורים
במטרה להבקיעם .פיתוחים
והמצאות של כלי נשק שונים
השפיעו על לוחמת המצור ועל
תכנון הביצורים (למשל ,המצאת
התותח בתקופה הרומאית) .בעת
המודרנית הפך המצור ה״קלאסי״
ללא רלוונטי ,בשל אמצעי
הלחימה המשוכללים ומשום
שרוב הערים אינן
מוקפות חומה.
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הידעת

בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

משערים שברגע שהאדם הבין שהוא יכול ליצור כלים ,הוא יצר גם כלי נשק,
לציד או למלחמה .האדם הקדמון יצר כלי נשק מחומרים כגון מקלות,
עצמות ואבנים (״נשק קר״).
בחלוף השנים גילה האדם חומרים שונים שהשפיעו על פיתוחם של כלי הנשק:
המתכות נחושת ,ברונזה ,ברזל ופלדה שיפרו ושכללו את הפגיונות ,החניתות,
החץ והקשת וכו׳ .בהמשך ,המצאתו של אבק השריפה הובילה ליצירת מגוון של
כלי ״נשק חם״.
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חידת הגיון
מצא את המונח המסתתר באיור
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 .1גרזן-יד .היה בשימוש האדם הקדמון לאורך מאות שנים.
 .2גרזן מוט .הופיע לראשונה לפני  100,000שנה לערך.
 .3גרזן ״מקור הברווז״  -הופיע לראשונה לפני  4000שנה לערך.
 .4גרזן כפול .שימש את צבאות יוון ורומי ,הופיע לראשונה לפני  3000שנה בערך
 .5קשת מוצלבת .הומצאה בסין לפני למעלה מאלף חמש מאות שנה ,הייתה בשימוש בעיקר בימי הביניים באירופה
 .6מפלצת האש .אחד מכלי הנשק הראשונים שהופעלו בעזרת אבקת שירפה .הופיע לראשונה לפני  1100שנה לערך
 .7אקדח בריח צור .מקורו במאה השש עשרה ,יורה רק קליע אחד בכל פעם.
 .8אקדח תופי -נשק מודרני עשוי פלדה אשר פותח בראשית המאה התשע עשרה.

בחוצות
אשקלון

התאימו את הלוחם לכלי הנשק שלו

יהדות באשקלון העתיקה

א

חייל פרעוני

ב

ג

חייל ספרדי

ד

נאנדרטל

אביר אנגלי

1
סמל לכניעה
חיילי האימפריה הרומית
נהגו להניף ענפי עץ זית
כסימן לכניעה (בדומה
לדגל לבן) .בעקבות מנהג זה
התפתח בעת העתיקה מנהג
של הושטת ענף עץ זית
כסימן לשלום.

חייל ישראלי

חייל רומאי
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בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

חידת הגיון
מצא את המונח המסתתר באיור

מצאו כלי נשק אחד שאינו מתאים לעת העתיקה

בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

חנ ָה
מ ְ
תּש ַ
תבַשרּו בְּחּוצֹת אַשקְלֹון :פֶּןִ -
תג ִּידּו בְג ַת ,אַלְ ּ -
אַלַּ -
ערֵלִים
ה ֲ
עלֹזְנ ָה בְּנֹות ָ
ת ֲ
תּים ,פֶּןַּ -
בְּנֹות ּפְלִש ִ
(שמואל ב׳ פרק א׳ פסוק כ׳)
הפסוק לעיל ,מתוך קינת דוד ,הוא אחד מן הקטעים המפורסמים ביותר במקרא בהם
מוזכרת אשקלון .בקינה ביטא דוד את היגון שחש על מותם של יהונתן ושאול .בפסוק
באה לידי ביטוי התדמית של אשקלון כעיר נכרית :דוד מבקש מבני ישראל שלא יודיעו
בחוצות הערים הפלישתיות גת ואשקלון על מותו של מלך ישראל ,כדי למנוע שמחה
לאיד במחנה האויב.

בחוצות
אשקלון

בקינתו המפורסמת מבקש דוד שלא יספרו באזור אשקלון הנכרית על מותו של
שאול ,המלך העברי הראשון .עד המלכתו הנהיגו את העם נביאים ,שופטים
וכהנים .בתנ״ך מוזכר הרצון של בני ישראל במלך ״ככל הגויים״ ,אך גם החשש
מפני מלך עריץ ,שיראה בעצמו ייצור עליון .שאול היה אדם פשוט וענו ,ש״הלך
לחפש אתונות ומצא מלוכה״  -לא רדף אחרי השלטון וזכה לברכת האל.

יהדות באשקלון העתיקה

חידת הגיון
מצא את המונח המסתתר באיור

בחוצות
אשקלון

מצאו את יוצא הדופן

יהדות באשקלון העתיקה

1

טקס ההמלכה
טקס ההכתרה ,המעניק
למלך סמכויות שלטון
רשמיות ,נעשה בעת
העתיקה בדרך כלל
באמצעות משיחה בשמן,
המסמלת את בחירתו
של המלך
על-ידי האל.
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בחוצות
אשקלון

השם פלשתים נובע מהשורש פ.ל.ש,
משום שפלשו מהים.
שם נוסף שמופיע לגביהם הוא כינוי
הגנאי ״ערלים״ ,משום שלא מלו את
בניהם .השם שבו קראו הפלשתים
לעצמם בשפתם אינו ידוע.

יהדות באשקלון העתיקה

הספינות האיגאות
התאפיינו במפרש ריבועי

?

הידעת
חרטום בעלי חיים....

?

הירוק העמוק
המצרים קראו לשבטים
השונים שתקפו מהים ״אלה
שבאו מהירוק העמוק״ ,משום
שזה היה הכינוי
של הים התיכון.

הידעת

הגה משוטים
ירכתיים........

בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

במאה ה  12יצא למסע סוחר יהודי ,הידוע עד היום בכינוי בנימין מטודלה .את
רשמיו תיאר בספר ״מסעות בנימין,״ (משנת .)1170
כך כתב על אשקלון... :״גדולה ויפה ,ובאין אליה בסחורה מכל המקומות ,כי היא
יושבת בקצה גבול מצרים .ובה כמו מאתיים יהודים רבנים [ ]...ארבעים קראין ,ושם
כותים ,כמו שלוש מאות .ושם בתוך העיר בור שקורין לו ׳ביר איברהים׳ אשר חפר
בימי פלישתים .ומשם מהלך יום לשנג׳ורש׳ היא לוד״.

בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

שם משפחתו של הנוסע היהודי המפורסם ,שהגיע אף
לאשקלון ,היה ״בר-יונה״.
הכינוי ״מטודלה״ נובע מכך שהוא היה מהעיר טודלה
שבספרד .מסעותיו נמשכו כשמונה שנים ,והוא עבר
בהם בין היתר בצרפת ,איטליה ,יוון ,סוריה ,מצרים,
תימן ,פרס והודו .הפרק הארוך והמפורט ביותר בספר
מוקדש לירושלים.

אוצרות ידע גנוזים
ב״גניזת קהיר״ ,שנתגלתה בבית
הכנסת העתיק ״בן עזרא״ בקהיר ,נמצאו
מאות אלפי דפים ומסמכים; לא רק
דפים מכתבי הקודש אלא גם ספרים,
מכתבים ,אגרות ,פנקסי חשבונות ועוד.
בשל העושר והמגוון של הטקסטים
העתיקים שנשתמרו בה היא נחשבת
הגניזה החשובה ביותר בעולם היהודי.
נמצא בה גם מכתב מן המאה ה ,12
בערבית הכתובה באותיות עבריות ,ובו
מבקש יהודי אשקלוני סיוע מאחיו,
החי במצרים ,לגייס את הכסף
הדרוש כדי לפדות נערה
יהודייה מידי הצלבנים.
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הידעת

בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

כיצד אנשים התמצאו במרחב לפני המצאת ה  GPSואפליקציית ? WAZE

בימי קדם היו מנווטים בעיקר באמצעות השמש ,הירח הכוכבים .לעזרתם השתמשו במפות,
מצפנים ,אצטרולבים וסקסטנטים (מכשירים קדומים לניווט אסטרונומי) .כיום ,חלק מהידע
האנושי הקדום שסייע לבני האדם לנווט באמצעות גרמי השמיים אבד מן העולם .אולם,
לציפורים הנודדות יש יכולות ייחודיות לזהות היכן הן נמצאות.
התדעו כיצד הן מנווטות?
א .במוחן של הציפורים יש מרכיב מגנטי ,שבעזרתו הן מסוגלות לזהות איפה הן נמצאות.
ב .הן משתמשות בשמש ובכוכבים
ג .הן יכולות להבחין בשינויים בלחץ הברומטרי
ד .באמצעות צלילים של הרוח והים שבני האדם אינם מסוגלים לשמוע
ה .הן זוכרות מיקומם של פריטים גדולים בנוף ,כגון :הרים ,יערות ,אגמים
ו .כל התשובות נכונות

חידת הגיון
מצא את המונח המסתתר באיור
* תשובה :ו.

בחוצות
אשקלון

מצאו  3פריטים שאינם שייכים לשבעת המינים

יהדות באשקלון העתיקה
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* תשובות :ג-דובדבנים ,ט -אננס ,י-בצל

בצלצלי אשקלון
הבצל נמנה עם צמחי התרבות
הקדומים ביותר בעולם .אף כי ערכו
התזונתי מועט ,הייתה לו חשיבות
כתבלין להוספת טעם לאוכל .בעת
העתיקה התפרסם באשקלון מין בצל
משובח וטעים ,שנקרא על שם העיר
״בצל אשקלוני״.

ח

בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

חלִיצֹותָם,
ש וַּיִּקַח אֶתֲ -
שִים אִיׁ
ש ֹלׁ
ׁ
מהֶם ְ
שקְלֹון וַּיַך ְ ֵ
ׁ
א ְ
וַּיֵר ֶד ַ
החִידָה
מּג ִידֵי ַ
חלִיפֹות ,ל ְ ַ
ה ֲ
וַּיִּתֵן ַ
(שופטים פרק י״ד ,פסוק י״ט)
דמותו הססגונית של השופט המקראי שמשון ,״שמשון הגיבור״ ,קשורה בסיפורים
רבים שהתרחשו באזור השפלה ומישור החוף .הידוע בהם הוא אהבתו העזה לדלילה
הפלשתית ,שהסגירה אותו לידי בני עמה וגילתה להם את סוד כוחו (שיערו) .שמשון
החליט למוטט את בית האסורים בו החזיקו בו ,תוך כדי שקרא ״תמות נפשי עם
פלישתים״.

בחוצות
אשקלון

התאימו בין הגיבור לבין נקודת התורפה שלו

יהדות באשקלון העתיקה
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* תשובות :א ,3ב ,2ג ,4ד2

בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

מה הקשר בין הפתגם ״מעז יצא מתוק״ לבין שמשון הגיבור?
במשתה חתונתו לאשתו הראשונה ,חד שמשון חידה לאורחיו הפלישתים:
״מ ָהא ֵֹכל יָ ָצא ַמ ֲא ָכל ֵּומ ַעז יָ ָצא ָמתֹוק״ (שופטים י״ד ,י״ד) .כוונתו הייתה לאירוע בו
ֵ
הרג הוא עצמו אריה ,ולאחר מכן רדה דבש מכוורת דבורים שהשתכנה בתוך
גווייתו .העז (חזק) הוא האריה והמתוק -הדבש .בעברית נהיה חלק זה של החידה
לביטוי שמשמעו שונה מהקשרו המקורי :רעה שגרמה לטובה.

בחוצות
אשקלון

בכל איור מסתתר שם של מקום מהאזור

יהדות באשקלון העתיקה
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* על פי שמיעה

4

ד

5

ע

מ

* תשובות .1 :באר-גנים .2 ,גת .3 ,אשדוד .4 ,עזה .5 ,מבקיעים

השם אשקלון
הממצא הקדום ביותר בו נזכרת
אשקלון הוא מן המאה ה 19
לפנה״ס :שבר חרס ממצרים .המלכים
המצריים נהגו לכתוב בכתב
חרטומים את שמות אויביהם על גבי
פסלונים או חרסים ,ואז לשבור אותם
תוך כדי מארות וקללות נגדם .בחרס
מסוג זה מופיעה המלה ״אשקונה״,
ככל הנראה העיר אשקלון.

3

בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

על-פי היהדות ,מצווה לעלות לירושלים שלוש פעמים בשנה.
בתלמוד הירושלמי מסופר על שני אחים מאשקלון שעלו לרגל ,ובהיעדרם
אלוהים זימן מלאכים בדמותם שיצאו ויכנסו אל הבית ,כדי שרכושם לא ייגנב.
כשחזרו שאלו אותם שכניהם :״היכן הייתם?״ ענו היהודים ״בירושלים״ ״ואת
מי השארתם בבית?״ – ״אף אחד״ ,ואז אמרו השכנים הנוכריים :״ברוך אלוקי
העברים שלא עזב אותם לעולם״.

בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

שלושת הרגלים
שלוש הרגלים הוא כינוי לפסח,
שבועות וסוכות  -החגים בהם
הצטווה עם ישראל להגיע לבית
המקדש בירושלים ולהביא תרומה
מתבואתם ופירותיהם.
בחפירות ארכיאולוגיות נמצאו מספר
מתחמי אבן עתיקים בצורת כף רגל.
הארכאולוג אדם זרטל טען כי לפני
שירושלים הייתה למרכז הדתי של
העם ,נציגי השבטים היו מתאספים
בשלושת החגים במקומות אלה,
וזהו מקור הביטוי
״עלייה לרגל״.
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חידת הגיון
מצא את המונח המסתתר באיור

חידת הגיון
מצא את המונח המסתתר באיור

בחוצות
אשקלון

מצאו את הסמלים המתאימים לשלושת הרגלים

יהדות באשקלון העתיקה

ג

ב

א

ו

ד
ה

כ

ז

ט

י
* תשובות :א ,6ב ,2ג ,3ד ,5ה ,1ו4

בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

מלאכים במסורת היהודית
המלאכים הם יצורים שמימיים,
רוחניים ,על-טבעיים .בתנ»ך
המלאכים מופיעים בדרך-כלל בדמות
אנשים ,שיכולים להפוך לרואים
ואינם נראים .תיאוריהם כבעלי כנפי
ברבור והילה מעל ראשם הושפעו
מהאמנות הנוצרית .יחד עם זאת,
בחזיונות שראו הנביאים ישעיהו
ויחזקאל מתוארים מלאכים בעלי
כנפיים הסובבים את המרכבה
האלוהית ונקראים
כרובים ושרפים.

?

הידעת

בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

מקווה
מקְווה הוא מאגר מים שאינם שאובים
ִ
בנפח  40סאה לפחות ( 360או 550
ליטרים) ,שנועד לאפשר ליהודים
לקיים את מצוות הטבילה ,כדי להיטהר
ממצבי טומאה או לטבול כלים חדשים
שנקנו מגוי.
ניתן לטבול גם במקור מים טבעי שרוב
המים בו אינם נאספים ,והוא רחב דיו
להכיל את כל גופו של הטובל.

?

הידעת

אשקלון ,כעיר גבול ,נחשבה בחלק מן העניינים ההלכתיים כ״חוץ לארץ״.
יחד עם זאת ,כיוון שהיו באשקלון יהודים רבים ,חלו עליה הלכות טומאה וטהרה
של ארץ ישראל .ובכל זאת ,היו שחשדו בה :כשהגיעו לאשקלון רבן גמליאל
ואונקלוס תלמידו ,טבל הרב במקווה המקומי ,ואילו תלמידו ,שהיה גר ,הקפיד
לטבול בים ,בשל החשש שהמקווה המקומי אינו כשר.

לפניכם שישה סיפורי תנ״ך הקשורים במים  -התוכלו לזהותם?

בחוצות
אשקלון

יהדות באשקלון העתיקה

* תשובות .2 ? .1 :משה מוציא מים מהסלע .3 ,דוד ובת שבע .4 ,יעקב ורחל ליד הבאר .5 ,אחת ממכות מצרים ,דם בנילוס .6 ,נוח והמבול
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4
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בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

חידת הגיון
מצא את המונח המסתתר באיור

ללא מים אין חיים .לכן קיבלו המים משמעות עצומה בתרבויות שונות ומיוחסת
להם יכולת לטהר לא רק את הגוף ,אלא גם את הנפש .בדתות רבות קיימים
טקסים ופולחנים כגון :נטילת ידיים ,רחצת חלקים בגוף ,טבילת הגוף כולו,
התזת מים על הגוף ,שתיית מים כדי לטהר את הגוף מבפנים וכדומה.

זהו את הפתגמים המסתתרים באיורים

בחוצות
אשקלון

יהדות באשקלון העתיקה

ד
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* תשובות :א .שלח לחמך על פני המים ,ב .לטחון מים ,ג .סערה בכוס מים ,ד .מים גנובים ימתקו ,ה .מילא פיו מים ,ו .אל תירק לבאר ממנה שתית

א

ב

ג

קיר כניסה

בחוצות
אשקלון
יהדות באשקלון העתיקה

אשקלון נמנית עם הערים הקדומות ביותר בארץ ישראל.
מיקומה  -לחופו של הים התיכון  -השפיע על חשיבותה ,אופייה
ותרבותה :עיר מסחר מרכזית בעלת אוכלוסייה מגוונת .השלטון
בעיר התחלף במרוצת השנים בין הכנענים ,הפלישתים ,הפיניקים,
הממלכות ההלניסטיות ,החשמונאים ,הרומאים ,הערבים והצלבנים
 וכולם הותירו בה את חותמם.באשקלון חיה גם קהילה יהודית קטנה ,שנאבקה על הישרדותה
ותרבותה .היהודים באשקלון כמעט ולא הותירו שרידים חומריים,
אולם במקורות היהודיים מופיעות עדויות רבות אודות חייהם.
כתובת יוונית-יהודית מהמאה השלישית לסה״נ בקירוב.
כיום נשמרת במוזיאון הפלגלציון ,ירושלים.
זהו אחד מן השרידים החומריים היהודיים הבודדים
שנמצאו באשקלון .בכתובת חקוקות המלים :״מצבת זכרון
של בית ביזוס .פה נחה רבקה אמו של מאנוס .שלום״ .המלה
שלום מופיעה הן ביוונית והן בעברית.

הרעיון לפתוח ״חלון לאשקלון״ היהודית היווה אתגר
אוצרותי :הן בשל אופיים של הממצאים ,טקסטים ולא
שרידים חומריים/חזותיים.
והן בשל תוכנם של קטעי המקורות ,סיפורים מורכבים,
חלקם אלימים ,לעתים בארמית.
יחד עם זאת ,ראינו חשיבות בהצגת חלק ייחודי זה
בהיסטוריה המקומית והלאומית לקהל הרחב ,ולכן
בחרנו לספר את קורותיהם המרתקים של יהודי אשקלון
בדרך בלתי-שגרתית:
באמצעות ציטוטים קצרים ,איורים מלאי-הומור
וחידות לכל המשפחה.
צוות התערוכה שינס כוחות לסיעור מוחות וחשיבה
אסוציאטיבית משותפת הנשענת על המקורות בכדי
להרחיב את התערוכה למגוון תחומי דעת הקשורים
להיסטוריה של המקום.
אנו מקווים כי תיהנו מהתערוכה לפחות כפי שאנו
נהנינו לעבוד עליה.
בברכת ביקור מהנה,
צוות התערוכה

צוות התערוכה:
אורית אנגלברג ברעם ,אוצרות וטקסטים
דנה וולפיילר ללקין ,ניהול והיגוי
עמוס אלנבוגן ,איור וגיבוש רעיוני
ענת קליימן ,עיצוב גרפי וליווי מקצועי
דר׳ צביקה צוק ,ארכיאולוג רשות הטבע והגנים
דר׳ אבי ששון ,מחקר אקדמי

