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 תקציר

שהולדתו באמצע , דעת חדש-תחום, )papyrology(חלקו הראשון מוצגת הפפירולוגיה ב. המאמר מתחלק לשניים
גבעולי צמח הפפירוס עובדו לגיליונות ולמגילות . -19התפתחותו צברה תאוצה החל מסוף המאה ה. -18המאה ה

, חדש זהדעת -החוקר תחום, הפפירולוג. אשר שימשו חומרי כתיבה בעת העתיקה, )papyri -המכונים פפירוסים (
הפפירוסים נשתמרו במשך אלפי שנים הודות לתנאי מזג אוויר . עוסק בקריאת הכתוב על הגיליונות והמגילות האלה

ראשית . תהליך הבאתם של פפירוסים לדפוס הוא ארוך ודורש מיומנות רבה וידע בתחומים שונים ומגוונים. מיוחדים
שלעתים קרובות מגיע , אחר מכן יש להשלים את הטקסטל. ב עתיק לאותיות מודרניות-יש לתעתק את הכתוב מא
הפפירולוג . ייתכן שבעת החפירה הארכיאולוגית אבדו חלקים או התפוררו בזמן הפתיחה. לידינו מקוטע ואכול תולעים

. היסטוריות כתבי דת ועוד, פילוסופיות, הראשונים מציגים יצירות ספרותיות. מבחין בין פפירוסים ספרותיים לתיעודיים
, הסכמי חכירה ועוד, הסכמי מכירה, הסכמי קנייה, קבלות(האחרונים מתעדים חיי יומיום באמצעות מסמכים שונים 

 ).מכתבים פרטיים, תעודות שונות
על הכותב כמורה במוסד ) חקירת פפירוסים, במקרה זה(בחלקו השני עוסק המאמר בהשלכות המחקר הדיסציפלינרי 

. וככזה הוא מסייע למורה להתמודד בהצלחה עם השחיקה, חדש כוחות ומרענןהמחקר מ. להכשרת עובדי הוראה
המורה החוקר מגיע . העיסוק התמידי במחקר מביא לגיוון יכולתו המקצועית של המורה ומפתח מיומנויות חשובות

 .להישגים ומאדיר את שמו של המוסד שבו הוא מועסק ובשמו הוא חוקר
 

 :קרייםבמאמר הזה נתרכז בשני נושאים עי
 
 ?פפירולוגיה מהי) א
 
 ?מה היא תורמת למורה במוסד להכשרת עובדי הוראה) ב
 

 וקיבל -18שהחל להתפתח במחצית השנייה של המאה ה, דעת צעיר למדי-היא תחום) papyrolog(הפפירולוגיה 
לוגיות תנופה גדולה לקראת סוף המאה שעברה בעקבות גילוי כמויות עצומות של פפירוסים בחפירות ארכיאו

, בעיקרו של דבר עוסקת הפפירולוגיה בחקירת תהליך עיבודם של גבעולי צמח הפפירוס לגיליונות כתיבה. 1במצרים
 .Papyri (2(שאותם נהוג לכנות פפירוסים , ומתמקדת בקריאה ובפענוח של הכתוב על גיליונות אלה

בימי קדם . בשפע בביצות הדלתה של הנילוס גדל - סוג מסוים של גומא - papyrus cyperusהמכונה , צמח הפפירוס
כך נוצרו גיליונות בגדלים . שבמהלכו הם נחתכו לרצועות והונחו שתי וערב אלו על גבי אלו, עברו גבעוליו עיבוד מיוחד

מבחין בין , אשר חי במאה הראשונה לספירה, 3פליניוס הזקן. גיליונות אלה שימשו נייר כתיבה בעת העתיקה. שונים
פילוסופיות ואחרות , יצירות ספרותיות. איכות הפפירוס היא שקבעה את מחירו. גות איכות בפפירוסיםשמונה דר

קבלות בשוק ומסמכים תיעודיים . יד חשובים נכתבו או הועתקו על דפי פפירוס שאיכותם היתה גבוהה במיוחד-וכתבי
 .כתובים על דפי פפירוס זולים יותרנמצאו ) הודעות לידה ופטירה ולעתים אף מכתבים פרטיים, הסכמים(אחרים 

 
ובין פפירוסים תיעודיים ) literary papyri(החוקר העוסק בתחום הזה מבחין בין פפירוסים ספרותיים , הפפירולוג

)documentary papyri.( 
ריו טו. רוב מרובע ולא מחובר-פי-שהוא על, )uncial(כלל בכתב המכונה אונקלי -הפפירוסים הספרותיים נכתבו בדרך

 .או הועתקו בידי לבלרים מקצועיים/יד אלה נכתבו ו-כתבי. שורותיו ישרות. ערוכים וסדורים
בלי ). formulaic(והוא מחובר ורצוף קיצורים ונוסחאות ) cursive(הכתב על הפפירוסים התיעודיים הוא הרהוט 

 .שה מאוד לקריאההוא ק, שבאמצעותם ניתן לפענח את הפורמולות השונות, שימוש במסמכים מקבילים
כמויות גדולות מאוד של . פפירוסים היו בשימוש במצרים העתיקה לפחות מאמצע האלף הרביעי לפני הספירה

שאקלימה המדברי סייע לשימורם של דפים עדינים , בגדלים שונים נמצאו בעיקר במצרים) מאות אלפים(פפירוסים 
עיר במדבר על , )Dura Europos(דורה אורופוס , אחרים כגוןיש בידינו גם פפירוסים שנתגלו במקומות , בנוסף. אלה

 .שבאיטליה ובמקומות אחרים) Herculanum(בהרקולנום , במדבר יהודה, גבול סוריה עירק
קופטית , נבאטית, עברית, ארמית, לטינית, יוונית: מצויים בידינו פפירוסים כתובים בכתב הירוגליפי וכן בשפות הבאות

 .וערבית
 
 
 
 



 
 

פפירוסים נתגלו במקומות מסתור . מהארכיאולוג) קרי הפפירוסים(כלל מקבל הפפירולוג את חומר הגלם שלו -ךבדר
אשר ננטשו , אך גם בערימות אשפה בכפרים ובערי שדה במצרים, בקברות מלכים ואצילים, )במערות מדבר יהודה(

 שהאפר הוולקני אשר כיסה את העיר כתוצאה הפפירוסים בהרקולנום שרדו כיוון. מסיבות שונות וכוסו בחולות המדבר
וכך העניק להם את התנאים שלהם , מנע היווצרות רטיבות במקום,  לספירה79מהתפרצות הר הגעש וזוב בשנת 

הכילו לעתים ) 'הקרטונג(מעניין לציין שהעטיפות שבהן עטפו מומיות . זקוקים פפירוסים כדי להישמר לאורך זמן
במעבדות של מוזיאונים שבהם אצורים פפירוסים מצאו דרך לפרק . לות פפירוסים משומשיםקרובות גיליונות ואף מגי

 .ערך-וכך נתגלו מסמכים רבי, את העטיפות הללו
במעבדות שנזכרו לעיל . 4במהלכן של חפירות ארכיאולוגיות מתגלים הפפירוסים גלולים או מקופלים בדרכים שונות

הם מגיעים לידי . כך שניתן יהיה להביט בהם פנים ואחור, ן שני לוחות זכוכיתמנוקים ומוצבים בי, נפתחים הפפירוסים
אחרים קרועים מכל צד ובהם חורים שגרמו , מהם שלמים. הפפירולוג בגדלים שונים ובעיקר במצבי שימור שונים

אלפי שנים בשעת מציאתם ולאחר מאות ואף . ערך זה-מה נהנות להשביע את רעבונן בחומר יקר-אשר משום, תולעים
, אחרת הם עלולים להתפורר, יש לטפל בפפירוסים בזהירות ובעדינות, )גבוהה למדי(באפלה ובטמפרטורה מסוימת 

 .בעיקר אם פגיעת התולעים בהם היתה קשה במיוחד
-את הטקסטים מהכתב העתיק לאלף) transliteration(הוא מתעתק , לאחר שקיבל הפפירולוג לידיו את הפפירוסים

 :עתה הוא עושה את הפעולות האלה. רני וזאת בהתאם לשפה שבה הם כתוביםבית מוד
 
 .פי פורמולות ידועות ומסמכים מקבילים-השלמת לקונות על) א
 .תרגום הטקסט לשפה מודרנית כלשהי) ב
 .תאריכים, מושגים, מקומות, זיהוי אישים) ג
 .איתור מלים או פעלים לא ידועים עד כה; השלמת צירופי לשון) ד
 .תיקון שיבושי לשון) ה
 .כמובן, פי תוכנו והתחום שאליו הוא משתייך תוך שימוש במסמכים מקבילים-כתיבת פירוש לטקסט על) ו

 
מיומויות שונות ומידה לא מבוטלת של , )שפות למשל(הטיפול בטקסט מסוג זה דורש ידע רב בתחומים מגוונים 

 .תעוזה ודמיון
של משוררים ושל כותבים אחרים , גים לפנינו את כתביהם של היסטוריוניםשלא כמו הפפירוסים הספרותיים המצי

הפפירוסים התיעודיים הם עדות מכלי ראשון לחיי היומיום של , מהם ידועים יותר ומהם פחות, בעולם העתיק
, גירושיןאנו מוצאים הסכמי נישואין ו). חיי משפחה ועוד, מעמד אזרחי, כלכלי, תחום משפטי(האוכלוסייה בזמן ההוא 
והיפים מכל הם . מיפקדי אזרחים ופניות לגורמי שלטון, הנחיות של פקידי ממשל, ענייני כספים, תעודות לידה ופטירה

כל השפע הזה פורש לפנינו יריעה רחבה של תמונות חיים . 5אלפי המכתבים הפרטיים שנמצאו על גבי הפפירוסים
עדויות כאלה מאירות . לא טרח להעביר לנו, אמין וקפדן ככל שיהיהויהיה , ששום היסטורין עתיק, אמיתיות ואותנטיות

הן חושפות פרטים מדהימים על אירועים ומצבים הנוגעים לבני אדם בחיי , את אורח חייהם של האנשים הפשוטים
 .דברים שבימינו מופעים בעמודים הפנימיים והאחוריים של העיתון, היומיום

כלל את דברי ימיהם של -הסופרים בימי קדם תיארו בדרך. ה של האדם הפשוטהפפירוסים התיעודיים הם ההיסטורי
את , אשר שינו את מהלך התפתחותה של ההיסטוריה) 6לפי דעתם(את מהלכן של מלחמות גדולות , מלכים וקיסרים

את . עטיםאו בעמלם של עירונים עניים התעניינו רק מ, יום-בסבלותיהם של איכרים קשי. קורותיהם של אישים דגולים
בתמימות ובלי כוונות מוצהרות של כותבים , "במחיר הקרן"ממש , כתובים ומתוארים בלי נופך כלשהו, כל אלה

אנו חושפים גלולים ומונצחים על מאות אלפי הפפירוסים התיעודיים שנמצאו במצרים ובמקומות אחרים , מקצועיים
 .באזורנו

ההיסטוריה והספרות של העולם הקלאסי תופסת עתה גם , לוגיההארכיאו, הנומיסמטיקה, וכך לצדן של האפיגרפיה
 .הדעת המרכיבים את תולדות העולם העתיק-הפפירולוגיה מקום נכבד בין תחומי

 
אשתדל להשיב על השאלה השנייה , מטובה של הפפירולוגיה, גם אם על קצה המזלג, לאחר שטעמנו יחד, עתה

 .שהוצגה בפתח המאמר
ומעבד מה " לועס"בדי הוראה המבקש להופיע בפני תלמידיו ותלמידותיו לא רק כמי שכמורה במוסד להכשרת עו

. אני חש דחיפה עזה לחקור ולהתקדם בתחום החביב עלי, אלא כמי שכוחו רב לו להציע גם משלו, שאחרים כתבו
מימי המרד (כמו גם אלה ממדבר יהודה , תחום חקירת פפירוסים ממצרים בתקופה הרומית, תחום זה, למרבה הצער

האם בשל . אין לו חלק נכבד בתוכנית הלימודים במוסדות להכשרת עובדי הוראה, )כוכבא-הגדול ועד אחרי מרד בר
האם לא הגיעה השעה שתוכר חשיבותם ? משמע סטגנציה, דריכה במקום, המורה המלמד במכללה, כך נגזרת עלי

? המורים לעתיד לבוא במדינתנו,  פרחי הוראהשל מקורות חדשים אלה בתולדות עם ישראל להשלמת השכלתם של
חזקה על עמים אלה שהיו מתגדרים , שהרי אילו תיעדו אותם הפפירוסים את תולדותיהם של עמים אחרים

 .ומשתבחים בהם
ראוי שיכיר לא רק בזכותו , המוסד שלו הוא מייחד את מיטב שעותיו מדי יום, אני גורס כי המוסד שבו מועסק המורה

אלא גם בחשיבותה של פעילות ברוכה זו לקידומו האישי ולהפרייתה ולגיוונה של , התחום האהוב עליולחקור את 
 .יכולתו המקצועית



אמצעי שיש לי עם הפפירוסים מעניק לי היתר לגעת בדברים במצבם -המגע הבלתי? כיצד. המחקר מונע שחיקה
או את הצרות , מוני בשוק לפני כאלפיים שניםזוהי חוויה נדירה לקרוא ולפענח את מה שכתב פקיד אל. הראשוני

ודוגמאות כאלו יש למאות ; לפני אביו באמצעות מכתב, במרחק כך וכך מילין מביתו, שמתנה בן השרוי במצוקה
לביולוג ולרבים רבים , לפילוסוף,  וברי לי שלגיאוגרף-ובעצם לעולם אחר (כניסה זו לרשות הפרט של אז . ולאלפים
, מלא, היא פותחת לפני יקום שלם ומחזירה אותי רענן. טומנת בחובה קסם משלה) ומה משלהםיש עולם ד, אחרים

 .והשפעותיה המזיקות מתבטלות מאליהן, כך אני משתחרר מציפורני השחיקה. גדוש ומסופק אל העולם הזה
שילוב תחומים , שונותמיומנויות , ידע רב, דיוק, חקירת הפפירוסים תובעת ממני ראייה נכונה של דברים, יתרה מזאת

כלום באמת יש , חשובים אלה" השחזתם של כלים"לאחר . כמו גם ראייה כוללת של תמונה, רבים ושימוש בדמיון
 ?אם לאו, חשיבות לשאלה אם המחקר שלי מפתח ומרחיב נושא כלשהו בתוכנית הלימודים בהיסטוריה

, חקר הדיסציפלינרי במוסדות להכשרת עובדי הוראהבדיון שערכתי עם צוות המורים להיסטוריה במכללה על נושא המ
סיכומו של הדיון . הובעה הדעה שעל העוסק במחקר מסוג זה למצוא דרך לשלב את מחקרו בתחומי ההכשרה והחינוך

 .כפוי ולא אותנטי, שתוצרו של מחקר כזה יכול להיות מלאכותי) על דעת כל המשתתפים(היה 
מוסד ולהאדיר את שמו יותר מן העובדה שיש לו באמתחתו הישגים אקדמיים הן מה יכול להיות טוב יותר ל, ולבסוף

 .קרנו של מוסד כזה תעלה מעלה מעלה? בתחומי החינוך וההוראה והן בדיסציפלינות שונות
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