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 פרופ' משה פישר - בפוליטיקהגורל  - מסיפורי חפצים ארכיאולוגיים

 
בימים אלה, כשמתקרבים למערכת בחירות רביעית 

במדינתנו, ועולות שאלות על אופיין של הבחירות 

ליתן, טוב לגלוש במנהרת הזמן ולראות מקרוב כות

כיצד ניסו אבות הדמוקרטיה, היוונים, לפתור את 

מוזיאון בנקפוץ לביקור , הבה ןהענייהבעיות. לצורך 

השוכן במבנה המרשים של  ,האגורה של אתונה

דה של הפלאקה האתונאית , לצ1הסטואה של אטלוס

. חלקו הגדול של המוזיאון מוקדש המפורסמת

 אתונהלארכיאולוגיה של החיים הפוליטיים של 

המוקדשות לריאליה של  תהוויטרינובאחת  העתיקה.

שורות וטורים  לוח אבן בעל מוצגהדמוקרטיה היוונית 

 .של חריצים םסימטריי

 

 

 החיים הפוליטיים של אתונה העתיקה? שקפים אתמהו פשר האבן הזאת ומה היא עושה בין הפריטים המ

)הכיכר המרכזית הכלכלית בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו באגורה : ומחקרהממצא הייחודי ועל גילוי על והנה, קצת 

וטורים לוח אבן, שעל צדו האחד היו שורות  1937נתגלה בשנת  ,ידי המשלחת האמריקאית-על ,של אתונה והפוליטית(

ה( האתונאית משנת ל  ּועם של המועצה )הּב-חקוקה כתובת, שכללה החלטת ההיית השני צדושל חריצים זהים ואילו על 

עת העתיקה. שלא נתבלבל, מושגי הב מיחזור לספירה. ברור היה לחוקרים, שמדובר בפריט שעבר שימוש חוזר,  132

י החוקה הדמוקרטית העתיקה. כנהוג בנוסח החלטות פל גם תחת השלטון הרומי, אתונה ניהלה את ענייניה הפנימיים ע

לחקוק את ההחלטה  הוראה מפורשת היכן ישמהסוג הזה, הופיעו בכתובת שמות המשתתפים, עיקרי ההחלטה וגם 

 השורה אחת מתוך הרבות שכללה הכתובת משכאותה לטובת הציבור.  יגצוהיכן יש להפפירוס  ביגל אחרי שנכתבה ע

 ."מאבן קלרוטריוןגבי -יש לחקוק את ההחלטה על" :ליבם של החוקרים, והיא זו שהמליצה לסתתיםתשומת את 

. המילה היוונית את תשומת ליבם של החוקרים החריצים המסודרים שעל גבו של הלוחמשכו  הפריט הזהבבדיקת 

המונח היה ידוע לחוקרי הדמוקרטיה האתונאית בעיקר אחרי . 2"ה"מכונת הגרל פירושה( kleroterion) קלרוטריון

פפירוס ל גבי ע ,1879בשנת  ,"מדינת האתונאים" לפני הספירה( 322-384) גילוי ספרו של הפילוסוף אריסטו

בחירתם של המושבעים בבתי המשפט ל ששימש הגרלההמכונות את מנגנון בין היתר אריסטו מתאר  ספרוב . 3במצרים

 .מאות החמישית והרביעית לפני הספירהבהרבים של אתונה 

 סו(:-סג: פרקיםהי פל עותאם השוכתב ו) מצית התיאור של אריסטותלהלן 

... ישנם עשרה מבואות לבתי המשפט, אחד  [פ"]עשרה במספר, מבגורל לפי שבטיהם  המשפט נבחרים-שופטי בתי"... 

 ראוקיה, א)פיניש קלפיות שלתוכן מטילים המועמדים את כרטיסיהם ... הגרלה, שניים לשבט-מכשירי יםלכל שבט; עשר

אותיות  בלוטים ועליהם רשומותובכדים שמים ; ליד כל כניסה יש כדים (...פ"כל אזרח, מ לשהוא כרטיס זיהוי  ;איור

...ואת הבלוטים שופכים לתוך משפך וצינור שנמצא צמוד למכשיר...פותחים את גבי מכשיר הגרלה-כמספר הטורים שעל

                                                           
 ה הסטואהשתרם את המבנה לעיר אתונה באמצע המאה השנייה לפני הספירה. אחרי שנחפר ,, מלך פרגמוןשניהלאטלוס הכוונה  1

 מוזיאון האגורה. כ המבנה כשרתוה ת שחזורהאה מנמידי המשלחת האמריקאית, ממשלת ארה"ב -על ,הבשלמות
ל ע תיישביםלמ נהשנית קת אדמה ופיסת התיישבות,כלומר חל ,(klerouchia) ילה קלרוכיהוא גורל, מכאן גם המ( הkleros)קלרוס 2
  רל.והגי פ
 )תרגם דוד אשרי(, ירושלים תשל"ג מדינת האתונאיםאריסטו, תורגם לעברית:  3

 סואטלל שאבן עם חריצים ממוזיאון הסטואה לוח 

 האתונאיתבאגורה 
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ולף את ושששבתור, המועמדים  ןניתנת לראשו (פ"מ)ועליה אות של טור במכשיר, הברז שלמטה והבלוטה שיוצאת 

 שעל הבלוטה..." את האות הנושא כרטיס הזיהוי שלו ונועץ אותו לחריץ הראשון שבטור 

 

ממלאים את כל החריצים שומרים על הסדר, כך 

תפקידים לבתי משפט ושבמכשיר ובוחרים במושבעים ל

 הבכך מונעת המדינה הדמוקרטית ניצול לרעאחרים. 

הכל נעשה לפי תפקידים וניגוד אינטרסים.  ידי בעליב

 רל.הגו

 

 

"רשאים לשמש כשופטים   (:3סג,  מדינת האתונאיםלפי אריסטו, "טוהר המידות" באומרו )לבנוסף לכך, המחוקק דאג גם 

אזרח. שימש כשופט אחד שאינו -בני שלושים שנה ומעלה, שאינם חייבים כסף לאוצר ואינם משוללים זכויות ]מושבעים[

מסתבר, שלא הכל משאירים . [פ"סימני קריאה שלי, מ-] !!! המשפט..."-מוסרים אותו ומביאים אותו לבית –רשאי לכך 

 בידי הגורל....

 

וסח ההמלצה היכן יש לחקוק נהקריאה המחודשת בספרו של אריסטו, 

גבו של הלוח בעל החריצים הבהירו -הטקסט שעלאת ההחלטה ובדיקת 

ויחד אתו  קלרוטריוןמשמעית שלפניהם גילוי מרשים של -לחוקרים חד

הוכחה חותכת לאמינותם של דבריו של אריסטו בנוגע למנגנון הבחירה 

 ת הפוליטיות והמשפטיות באתונה הדמוקרטית.מערכוהההוגנת של 

לשחזר את אופיו ומראהו של מכשיר ההגרלה פשר לחוקרים גילוי זה א

 .לזהות עוד כתריסר מכשירי הגרלה כאלה, שאת פשרם לא הבינו קודםו

הלי החיים הצצה זו לנ

הפוליטיים של אתונה 

העתיקה מאפשרת לעמוד 

ליצור הנהגה על ניסיונם 

שתנהיג את  שוויונית

י פל החברה כולה ע

עקרונות אלה. האין זה 

 לעיסוד למחשבות 

 שיפור חיינו אנו כיום?

 

 

 

 
 קריאה מומלצת: 
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Sterling Dow 1939. Aristotle, the Kleroteria, and the Courts. Harvard Studies in Classical Philology 

50:1-34. 
 

אתונאי, שכולל את שמו, שם  חלוח זיהוי של אזר-(pinakionפינקיון )

, היום פרבר צפוני של Kephisosהאב ושם שבט )במקרה הזה שבט 

 אתונה, ששמו קיפיסה

 הקלרוטריוןשחזור 

 ברדינג אנגליה Ureבמוזיאון 
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