הנקרופוליס של בית שערים
אתר מורשת עולמית
הכרזת מערות הקבורה לאתר מורשת עולמית
בשנת  2015הוכרזו מערות הקבורה של בית שערים לאתר מורשת
עולמית והוכנסו לרשימת אתרי המורשת העולמית של אונסקו,
בהתאם לאמנה להגנת מורשת התרבות והטבע של העולם.

גן לאומי

בית שערים

ההצטרפות לרשימה המפוארת של אתרי המורשת העולמית
מהווה אישור לערך העולמי היוצא דופן של אתר תרבות זה,
הראוי להגנה לטובת האנושות.

בן אדם למקום

“עיר המתים” (הנקרופוליס) כוללת שלושים מערכות קבורה
תת-קרקעיות מסועפות .היא הגדולה בישראל מסוגה ואחת
ממתחמי הקבורה הצפופים בעולם הרומי .במרכז האתר נמצא
קברו של רבי יהודה הנשיא ,עורך וחותם המשנה ,והוא משך
יהודים רבים מארץ ישראל ומהתפוצות לבוא ולהיקבר כאן .זהו
בית הקברות היהודי הקדום החשוב ביותר ,ובו מגוון סגנונות
קבורה אדריכליים .אלה מציגים שילוב עשיר ומגוון של אמנות
רומית קלאסית מזרחית ושל אמנות עממית ,וכוללים מאות
כתובות בארבע שפות – עברית ,יוונית ,ארמית ותדמורית –
המעידות על מוצא הנקברים.
מערות הקבורה הוכרזו לאתר מורשת עולמית משום שמתקיימים
בהן שני קריטריונים:
האחד – מפגש של ערכים אנושיים ,ובהם ארכיטקטורה,
טכנולוגיה ,יצירות אמנות ותכנון ערים או עיצוב נוף; השני –
עדות ייחודית למסורת תרבותית או לתרבות חיה או נכחדת.
עד כה הוכרזו בישראל תשעה אתרי מורשת עולמית:
מצדה ועכו ( ;)2001העיר הלבנה של תל-אביב ( ;)2003התלים
המקראיים ,דרך הבשמים וערי המדבר בנגב ( ;)2005הגנים
הבהאיים ( ;)2008מערות הכרמל ( ;)2012מערות מרשה ובית
גוברין ( ;)2014הנקרופוליס של בית שערים (.)2015

גבעת בית שערים
ליד הפסגה של גבעת בית שערים נמצאים שרידי מבנה ציבורי (בזיליקה)
שנוסד בימיו של רבי יהודה הנשיא .קירות המבנה ,שאורכו כארבעים
מטרים ,בנויים אבני גזית גדולות ,מסותתות היטב .הקיר המערבי ,בקצה
מדרון הגבעה ,השתמר לגובה רב יחסית ושימש גם כחלק מקיר החומה
של בית שערים.
בראש הגבעה ניצב פסל ברונזה של
אלכסנדר זייד ,רכוב על סוסתו ומשקיף
על שדות עמק יזרעאל .זייד עלה לארץ
בשנת  .1904הוא היה ממייסדי קבוצת
“בר-גיורא” ,שהקימו את ארגון “השומר”.
הוא נרצח בשנת  1938בידי קאסם א-טבאש,
בדואי משבט ערב אל-חילף .הרוצח נתפס
בידי אנשי הפלמ”ח ,נשפט בבית דין שדה
והוצא להורג.
ממקום הפסל יש תצפית מרהיבה על עמק
יזרעאל ,מורדות הכרמל ,צפון השומרון
והרי הגליל התחתון.
ציור של פסל אלכסנדר זייד
סמוך לפסל נמצא קבר שייח’ אבריק .זהו
מבנה בעל שתי כיפות שלידו נבע מעיין קטנטן .מסורת מקומית גורסת
שמי המעיין ניחנו בסגולות מרפא.

כללי התנהגות
■

ההליכה מותרת בשבילים המסומנים בלבד.

■

אין להיכנס למקומות שטרם הוכשרו לביקור.

■

יש סכנה של בורות מים פתוחים בשטח.

■

בחורף ובעונות המעבר יש חשש מהחלקה.

■

מותר לשהות בשטח הגן הלאומי אך ורק בשעות הפתיחה.

■

אין לפגוע בעתיקות ובממצאים שבשטח.

■

אין לקחת מזכרות מהגן הלאומי.

■

אין להכניס בעלי חיים למערות.

■

אין להשליך אבנים או לדרדר אבנים.

■

הדלקת נרות והשימוש בהם במערות אסורים בהחלט.

■

אין לקטוף את הפרחים והפירות הגדלים באתר!

■

אסור לטפס על החומות ועל הקירות.

פרויקט "גן-קהילה"
רשות הטבע והגנים ,בשיתוף עם המועצה המקומית קריית טבעון ,מפעילה
מאז שנת  1997בגן לאומי בית שערים פרויקט “גן-קהילה” .תושבי קריית
טבעון והסביבה עברו הכשרה מתאימה והם מדריכים בהתנדבות את
המבקרים בגן הלאומי .ההדרכות מתקיימות בימי חול בשעות 11:00 ,10:00
ו ,12:00-ובשבת וחג בשעות  12:00 ,11:00 ,10:00ו ,13:00-והן מיועדות
למשפחות וליחידים .קבוצות מאורגנות מתבקשות לפנות למרכז חינוך
הסברה כרמל להזמנת מדריך (טל’ .)04-9841750/2

סיור לילי ואירועים חברתיים
בגן הלאומי הותקנה תאורה ,והיא מאפשרת לקיים בשעות החשכה סיור
חווייתי בין המערות התת-קרקעיות [בתיאום מראש] .אפשר גם לקיים
אירועים ערכיים :בר מצווה ,חופות ,כנסים וכו’ [בתיאום מראש].
דג ברצפת הפסיפס בכניסה למערת המאוזוליאום

כתיבה :ד"ר צביקה צוק ,רויטל וייס ויעקב שקולניק;
עריכה :ד"ר צביקה צוק ורויטל וייס;
צילומים :ארכיון רשות הטבע והגנים;
מפה ואיורים :אביגדור אורגד;
עריכת לשון :נועה מוטרו ונירית איטינגון;
הפקה :עדי גרינבאום;
© רשות הטבע והגנים

הפּרצה בקיר הצפוני של מערת הגיהינום
ִ

חזית מערת רבי יהודה הנשיא

ברוכים הבאים

לגן לאומי בית שערים
אתר מורשת עולמית
למרגלות הר הכרמל הירוק מזה והרי הגליל התחתון מזה פרוסות גבעות
לבנבנות ,בעלות נוף רך ומעוגל .עצי אלון התבור ,המפארים פה ושם את
מדרונות הגבעות ,הם שריד ליער גדול שכיסה בעבר את השטח .על אחת
הגבעות האלה ,גבעת שייח’ אבריק ,שכנה העיירה הקדומה בית שערים.
עיקר העניין במקום אינו בגבעה ,אלא דווקא בתוכה פנימה .מתחת
לפני האדמה חצבו תושבי המקום מערכות קברים מסועפות ומפוארות.
התושייה וכישרון המעשה של החוצבים מעוררים השתאות גם בימינו
אלה.

נוף גבעות בית שערים  -ברקע הר הכרמל

מספר מערות הקבורה בבית שערים הוא עצום ורב ,ונראה כי רבות מהן
טרם התגלו .רשות הטבע והגנים הכשירה לביקור מערות מרשימות,
התקינה בחלק מהן תאורה ,טיפחה את הנוי ,העצים והדשאים והקימה
בתחילת המסלול כיכר מידע .מסביב לרחבת החניה מוצבים שולחנות
פיקניק.
הגן הלאומי משלב גינון מעשה ידי אדם עם עצי בר .בשלהי החורף פורחים
כאן עצי כליל החורש בפריחה ורודה ונפלאה ,ובאביב פורחים שלל פרחי
בר .כל אלה עושים את הביקור במקום לחוויה ייחודית .אדריכל הנוף
ליפא יהלום ,שתכנן את הגן הלאומי בשנות החמישים של המאה ה,20-
זכה על עבודתו זו בפרס ישראל.

בשנים  1940-1936נערכו באתר חפירות
ארכיאולוגיות בניהולו של פרופ’ בנימין
מזר ובחסות החברה לחקירת ארץ ישראל
ועתיקותיה .החפירות התחדשו בשנים
 1958-1953על ידי החברה לחקירת ארץ
ישראל ועתיקותיה והאוניברסיטה העברית
בירושלים ,בניהולו של פרופ’ נחמן אביגד.
בחפירות התגלו חורבות העיירה העתיקה,
ששטחה כמאה דונם ,ובה שרידי בית כנסת,
מבנה ציבורי (בזיליקה) ,בית מדרש ,בתי
מגורים ,חומה ,שער ובית בד .כן נחשפו
כשלושים מערכות קבורה ,מהמפוארות
בארץ .מערכות אלו ,החצובות בצלע
הגבעה ,יוצרות עיר מתים (נקרופוליס)
גדולה.

תולדות בית שערים

דלת אבן סובבת על צירה

בשנת  2014חשפו וחפרו ד”ר צביקה צוק
וד”ר יוסי בורדוביץ מטעם רשות הטבע
והגנים ורשות העתיקות מאגר מים עצום,
שכונה “מערת הסליק” .בשנים 2015-2014
התחדשו החפירות בעיירה בית שערים
העתיקה על ידי ד”ר עדי ארליך ,בחסות
המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת
חיפה.
הגישה לרוב המערות היא דרך “חצר”
פתוחה .פתח כל מערה עשוי כחזית
עיטור בצבע אדום  -מערת ארון
מרשימה המעוצבת בהשראת האדריכלות
הקודש
הקלאסית .במרכז החזית נקבעו דלתות
אבן שסובבות על צירן .הדלתות מובילות אל אולמות קבורה תת-קרקעיים
ובהם חצובים משכבי קבורה בצורת שקתות ,כוכים“ ,עמוקות” (שקעים
מלבניים) ברצפה וכן ארונות קבורה גדולים מאבן (סרקופגים) .במערות
הקבורה הגדולות היו מאות מקומות קבורה ,ובקטנות – עשרות .על ארונות
הקבורה ועל קירות המערות התגלו עיטורים ומאות כתובות ביוונית,
בעברית ,בארמית ובתדמורית .הכתובות מעידות על מוצא הנקברים,
על מקצועותיהם ועל קשריהם המשפחתיים .מידע זה שופך אור על
חיי היישוב היהודי בארץ ישראל ובתפוצות בימי המשנה והתלמוד .בין
העיטורים שנחקקו על הקירות נמצאו סמלים יהודיים ובהם מנורת שבעת
קנים ,לולב ,אתרוג ,מחתה ,שופר וארון קודש.

היו שסברו שמקור השם בית שערים הוא בשערים שהיו בחומת העיירה.
אחרים שיערו שהוא ניתן לה בהשראת שדות השעורים שהקיפו אותה.
בארמית נקרא המקום “בית שריי” ו“בית שריין” ,וביוונית “ביסארה” ,כפי
שמעידה כתובת יוונית שהתגלתה במקום ואישרה את הזיהוי .בית שערים
נזכרה בשמה בפעם הראשונה אצל יוסף בן מתתיהו כמרכז אחוזות של
ברניקי ,בת המלך אגריפס הראשון .שרידי הבנייה הקדומים ביותר בבית
שערים הם מהמאה ה 2-לפני הספירה.
בית שערים נודעה כמרכז גדול של תורה בזכות רבי יהודה הנשיא (“רבי”),
ראש הסנהדרין ,המנהיג הדתי ,הרוחני והמדיני של העולם היהודי בסוף
המאה ה 2-ובתחילת המאה ה 3-לספירה“ .רבי” העביר את בית המדרש
שלו ואת הסנהדרין משפרעם לבית שערים .השלטונות הרומיים העניקו
לו באריסות אחוזות רבות ,אחת בבית שערים .מסיבה זו ,כנראה ,בחר
להיקבר בבית שערים ( 220לספירה) ,אף שאת  17שנותיו האחרונות העביר
בציפורי ,ובה חתם לבסוף את המשנה .התלמוד מעיד על כך“ :רבי מוטל
בצפורי ומקום מוכן לו בבית שערים” (כתובות קג ע”ב).
מאז נקבר רבי יהודה הנשיא בבית שערים נעשה בית העלמין הזה למקום
מקודש ,ורבים ביקשו להיקבר כאן :גם בשל הקרבה ל”רבי” וגם משום
שהשלטון אסר על יהודים להיקבר בירושלים.
חשיפת בית העלמין נחשבת לאחת מהתגליות המרתקות ביותר
בארכיאולוגיה של ארץ ישראל .בבית שערים נקברו מתים מכל קצוות
הארץ ואף מחוץ לה .בכתובות שלצד הקברים נזכרים אנשים מתדמור
(פלמירה) שבסוריה ,מערי החוף הפניקי ,מחמיאר שבתימן וממקומות
רחוקים אחרים .בבית העלמין נמצאו יותר מ 300-כתובות קבר ,רובן
בשפה היוונית והיתר בעברית ,בארמית ובתדמורית .החפירות החדשות
בעיירה העתיקה בית שערים תשפוכנה אור על חיי היהודים בה ועל הקשר
בין “עיר החיים” ל”עיר המתים”.
זוהרה של בית שערים הועם עם העברת הסנהדרין לציפורי .בסוף המאה
ה 3-לספירה ניכרת ירידה באיכות הבנייה .אמנם הקברים הלכו ורבו ,אך
נעשו פשוטים יותר.
בית שערים חרבה ונשרפה באמצע במאה ה 4-לספירה .המוסלמים כינו
את גבעת בית שערים בשם שייח’ אבריק ,כשמו של קבר השייח’ שניצב
עד היום במקום .רועים אחדים השתמשו במערות למחסה ,אבל אט-אט
התכסו החורבות עפר וצמחים .בית שערים נעלמה ,וכשביקשו יהודים
בימי הביניים להשתטח על קברו של רבי יהודה הנשיא הם טעו ועשו זאת
על קברו של נכדו ,רבי יהודה נשיאה אשר בציפורי .כל זאת – עד שבאו
החוקרים וגאלו את בית שערים מתהום הנשייה.

סיור במערות בית שערים

ביולי  2015הכריז אונסקו על מערות בית שערים אתר מורשת עולמית.

תולדות המחקר והחפירות
חקר המערות החל בשנת  1871בידי קלוד קֹונדר ,אך תוצאות חקירותיו
העלו ממצאים דלים .בשנת  1926התיישב אלכסנדר זייד על גבעת שייח’
אבריק כשומר אדמות הקרן הקיימת לישראל .עשר שנים לאחר מכן ,בשנת
 ,1936גילה באקראי ִּפרצה באחת המערות ובה ממצאים יהודיים עתיקים.
בעקבות גילוי זה זוהה המקום עם בית שערים.

הארכיאולוגים העניקו לכל מערכת של מערות מספר לפי סדר רץ .שיטת
המספור נשמרה ,אך למערות הוספו שמות הקשורים לכתובות ,לתבליטים
או לאופיין.

חזית מערת הארונות  -ציור

הסיור מתחיל בכיכר המידע ,ליד הדגם של העיירה הקדומה בית שערים.
מכאן נפנה שמאלה לעבר שלוש מערות ( .)27 ,26 ,25נתחיל במערה
הצפונית ,הרחוקה יותר ,וממנה נשוב לרחבה להמשך הסיור.
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גן לאומי בית שערים ,טל'04-9831643 :

מערת יצחק זעירא בן שמעון (– )25
מערת קברים קטנה המאפיינת רבות
ממערות בית שערים .לפני המערה יש
חצר ואליה יורדים במדרגות .חזית המערה
חסומה בדלת אבן מרשימה ,ונותרה בה
טבעת מתכת מקורית שבעזרתה סובבו
את הדלת על צירה .רצועות וכפתורים
החקוקים על הדלת מחקים חיזוקי
מתכת שהיו בשימוש בדלתות עץ באותה
תקופה .בצדה השמאלי של המערה יש
אולם ,ומבעד לתקרתו ההרוסה אפשר
להציץ פנימה אל ארבעה משכבי קבורה
מלבניים .צורת קבורה זו נפוצה מאוד
בבית שערים.
דלת מערת ראש בית הכנסת
הצידוני

מערת ראש בית הכנסת הצידוני (– )26
מערת קברים בעלת דלת בזלת בחזיתה.
על הדלת חקוק עיטור בצורת קונוס הפוך המחקה כלי מתכת (נוקשן),
שבו נוקש אדם המבקש להודיע על בואו .הכתובת החקוקה ביוונית על
קיר המערה היא שהעניקה לה את שמה.
הּפרצה שמעל הדלת .פרצה זו
מערת הּפִרצה ( – )27נקראת כך על שום ִ
מעידה על הדרך שבה התגברו שודדי הקברים על דלת האבן ומצאו נקודת
תורפה לחדור דרכה למערה.
נחזור לכיכר ונמשיך שמאלה ,על פי השילוט ,ל”שביל העליון” .מימיננו
המאוזוליאום ומשמאלנו בור מים.

השביל העליון
המאוזוליאום – מימין לשביל ניצבים יסודות בנויים של מבנה רבוע
ששימש ,כנראה ,מסד לבניין קבר מפואר (מאוזוליאום).
בור מים גדול ( – )24הבור ,שקירותיו מטויחים ,שימש במקור כמערת
קבורה ובהמשך הפך לבור מים .בחפירות בו התגלו ממצאים מהתקופה
הביזנטית – מאות כלי חרס ,כלי זכוכית ומטבעות שאחדים מהם נשאו
סמלים נוצריים.
בור מים קטן ( – )29בור זה ושני הבורות שלידו (אחד מהם הוא מס’ )28
שוכנים בצד הדרך שעלתה מבית העלמין אל העיירה .בבורות אגרו את
עתודות המים של בית שערים.
המערה שטרם נחפרה ( – )30הדלת הוזזה רק במקצת בידי שודדי
קברים ,אך המערה טרם נחפרה .חצר הכניסה למערה מדופנת אבני גזית
ובה ארון קבורה (סרקופג) גדול.
תחנתנו הבאה היא מבנה הספסלים .זו חצר רחבה ,מוקפת ספסלים
מדורגים בצורת האות “ח” .נראה שנערכו כאן ימי זיכרון שנועדו ללימוד,
לדרשה ולתפילה .מדי שנה ,ביום שבו מת אדם גדול ,התקבצו תלמידי
חכמים והושיבו כאן ישיבה ,אולי לזכר האנשים שנקברו במערה שמתחת
לחצר (מערת הארונות).
מערת שרה ( – )21מערכת של ארבעה אולמות קבורה הסדורים סביב
חצר מרכזית .על משקוף הבזלת של החדר הימני נכתב ביוונית“ :מקום

קבורתה של תיאודיסיה זו המכונה גם שרה מצור” .יהודי הגולה נהגו לשאת
שם יווני בצד שמם היהודי .לוח שיש שנמצא בחצר נשא גם הוא כתובת
ביוונית“ :מצבת זיכרון של קאליופי הבכירה ,שהיא גם האמה המשוחררת
של פרוקופיוס ,שזכרו מזהיר” .הכתובת מעידה על קיומה של עבדות
בקרב היהודים .מכל מקום ,שמו של פרוקופיוס ,אדונה של קאליופי,
מוזכר בחיבה .יש להניח שקאליופי עלתה לגדולה לאחר שחרורה ולכן
זכתה להיטמן בבית שערים.
מערת הארון הבודד ( – )23מערכת קבורה זו כוללת חצר גדולה בעלת
ספסלים ,אולם קבורה ושרידים של מבנה עילי .בתכנון המקורי נועד
המקום לקבורה בארונות ,אך נמצא בה רק סרקופג אחד .בשלב מאוחר
יותר נוספו חללי קבורה בצורת חדר בעל תקרה מקומרת ובהם קברים
מלבניים חצובים.
מכאן השביל עולה שמאלה ,אל מערת האומנות אשר מימין.
מערת האֹומנות ( – )22המערה כוללת אולם אחד ובו שתי אומנות
(עמודים אחוזים בקיר) מפוסלות .כיום אי אפשר להיכנס למערה.
מערת הלולבים ( – )18נמצאת משמאל לשביל וכוללת שני אולמות .על
משקוף הפתח חקוק ביוונית“ :אלוהים ,זכור את עבדך סארקדוס” .מעל
לכתובת זו כתוב ,גם כן ביוונית“ :אלוהים ,זכור את אמתך פרימוסה”.
ייתכן שפרימוסה הייתה אשתו של סארקדוס .במזוזות הקשת השנייה,
מימין ומשמאל ,מגולפים שני לולבים.

השביל חוצה מבנה ספסלים נוסף הממוקם מעל קברו של רבי
יהודה הנשיא ( )14וקשור ,כנראה ,לטקסים שנערכו לכבודו ולכבוד בני
משפחתו.
מערת "כאן נחה היקרה" ( – )15מערכת קבורה שצורתה מיוחדת,
משום שהיא חצובה כמסדרון צר .משני צדי האולם המרכזי נחצבו ארבע
מקמורות (תקרה קמורה מעל משכבי קבורה) בגובה קומת אדם .על הטיח
המכסה את המקמורה הרחוקה מימין נמצאת כתובת יוונית בצבע אדום,
שרק חלקה נשמר“ :כאן נחה היקרה .”...הדלת מעוטרת בשני שושנים
מוקפים בעיגולים .חלק מידית המתכת נותר בדלת.
מערת סוחרי האריגים ( – )19מערה בת שלושה אולמות ,שנמצאו בהם
שש כתובות .בכתובת שבאולם המזרחי כתוב בצבע אדום ביוונית“ :בנימין
בן יוליוס ,סוחר הבדים בן מאקרוביוס המצוין ביותר” .כתובת אחרת באותו
אולם מספרת“ :סאביריס בן סאבינוס ,צבע האריגים הראשי”.
אחוזת הקבר השתייכה למשפחה שעסקה באריגים .על משקוף שבפתח
האולם המערבי חקוק תבליט המתאר ראש אדם ולידו מנורה וכתובת“ :של
סוקרטס” .אמנם שמו של הנקבר הוא יווני ,אך המנורה ומקום הקבורה
מעידים שהיה יהודי כשר לכל דבר .בלוח שיש לבן שנקבע בשקע מיוחד,
כשמונים סנטימטרים מעל המשקוף ,לצד מנורה בעלת שבעה קנים ורגל
משולשת ,נחקקה כתובת דו-לשונית :ביוונית נכתב “דניאל בן עדו מצור”,
ובעברית – “שלום”.

השביל התחתון
השביל מגיע לחצר ,וממנה יורדים שמאלה בגרם מדרגות אל מערת יהודי
סוריה ואל מערת הקללות ( .)12במערת הקללות ,הנמצאת ממול ,יש

ארבעה אולמות .על אחד מקירות המערה חרותה דמות נשר .במערה יש
גם  12כתובות ביוונית ובארמית ,שאחדות מהן מכילות קללות כגון “כל מן
דיפתח הדא קבורתא ...ימות בסוף ,ביש”.

הקטן” .על אבן אחרת נמצאה כתובת דו-לשונית בצבע שחור“ :זו של רבי
גמליאל”.
בפינה הדרומית-מערבית של החדר האחורי יש שני קברים מלבניים
החצובים ברצפה זה ליד זה – תופעה יוצאת דופן בבית שערים .הקבר
הכפול היה מכוסה בלוחות אבן כבדים .בקברים אלה לא נמצאה שום
כתובת ,אך יש להניח שנקברו כאן איש ואשתו .הקברים מתאימים לצוואתו
של רבי יהודה הנשיא ,שביקש כי יקברוהו באדמה ולא בארון .במערה
נמצאו גם שמות זהים לשמות בניו של רבי יהודה הנשיא – רבי שמעון
ורבי גמליאל .אנינא ,שנזכר קודם ,הוא שמו של רב שקיבל מרבי יהודה
הנשיא את תפקיד יושב ראש הסנהדרין .מקבץ השמות ,הקבר הזוגי,
ומבנה הספסלים שממעל מעידים בסבירות רבה שזו מערת הקבורה של
רבי יהודה הנשיא.
מערת הארונות ( – )20מערכת קברים גדולה ומרשימה שמידותיה 75X75
מטרים .גם למערה זו יש חזית מפוארת בעלת שלוש קשתות .במערה
נמצאו  135ארונות .עשרים מהם נושאים עיטורים נאים הלקוחים בעיקר

מדינת ישראל .בזכות סמל זה אימצה הכנסת את המערות אל חיקה ,תרמה
משאבים לשימור הממצאים ובכך אפשרה לפתוח חלק מהן לציבור .ליד
המערות הללו התגלה גם “סליק” מתקופת המנדט ,אשר היה במקור מאגר
מים גדול .בגלל ערכן המיוחד והדאגה לבטיחות המבקרים הביקור במתחם
מערות המנורה אפשרי בצורה מבוקרת בלבד ,בליווי מדריך מטעם רשות
הטבע והגנים ובתיאום מראש בטלפון  ,04-9831643או בהתאם לפרסום
באתר רשות הטבע והגנים .www.parks.org.il

מסלול הסיור ממשיך אל מערת המעלות (.)13
זוהי מערכת קבורה הכוללת חצר מוארכת.
סביב החצר חצובים ,בשני מפלסים 12 ,אולמות,
ובהם כעשרים כתובות ביוונית ובעברית .אחת
הכתובות ,בצבע אדום ,היא בעברית“ :של יודן
בן לוי .לוי לעולם .בשולם .הי שוי משכבו בשולם
של יודן בן לוי” .במפלס התחתון ,מול גרם
המדרגות היורד פנימה ,יש אולם ובו כתובת
יוונית המנציחה את “הגברת מיקי”.
מכאן נחזור לכיוון הרחבה ,ובדרך נבקר בשלוש
מערות גדולות.
מערת רבי יהודה הנשיא ( – )14זוהי מערכת
קבורה גדולה הכוללת חצר ,מערה ומבנה
עילי .בכניסה למערה יש חזית מרשימה ,בנויה
משלושה פתחים ומעליהם שלוש קשתות בגובה מערת המעלות
שמונה מטרים .באולם הראשון ,מצד שמאל,
כתובת עברית בצבע אדום“ :רבי שמעון” .בפינה הדרומית של אותו אולם,
על אבן ,נמצא העתק של כתובת שנעלמה במשך הזמן“ :אנינא [חנינא]

מערת הגיהינום – כאן נמצאו חריתות של שתי ספינות סוחר ,והן מעידות
על ימאות עברית בעת העתיקה .יש כאן גם עיטורים גאומטריים חרותים
בתוך פנלים מלבניים ושיר ֵאבֶל בן  11שורות משנת  900לספירה .השיר,
הכתוב בצבע שחור בשפה הערבית ,נמצא בחפירות אך מאז נעלם.

נגיע מהשביל העליון ונבקר תחילה במערת המאוזוליאום ( .)11נמשיך
אל מערת ארון הקודש והגלדיאטור היהודי ( )4ואל מערת הלוחם
ומנורתו ( )3שבמורד הגבעה .אחר כך נבקר במערת הגיהינום ובמערת
הפרש ( .)1נסיים במאגר המים ,שם נצפה במיצג החדש המספר את
סיפור המנורה בבית שערים ובארץ.
מערת המאוזוליאום ( – )11נמצאת בחלק העליון של מכלול המערות.
לצד חזיתה התנוסס לתפארה מבנה מפואר ,עשיר בתבליטים המתארים
בעלי חיים .זה היה “נפש” – מבנה להנצחת מתים .המבנה קרס;
חלק מאבניו נלקחו לתצוגה במערת המוזיאון וחלקן מסודרות בסמוך.
מערה זו מצטיינת ברצפת פסיפס בחזיתה ובארונות אבן לצד קברי
מקמורה.

חריתות של ספינות במערת הגיהינום

למערה זו נכנס השומר אלכסנדר זייד בשנת  1936וממנה ,דרך ִפרצה בקיר
הצפוני ,הגיע אל מערה מס’  .1זייד הזעיק למקום את פרופ’ בנימין מזר
ואת יצחק בן צבי ,לימים הנשיא השני של מדינת ישראל .מזר הציע לזהות
את המקום עם בית שערים ,וזמן קצר לאחר מכן החלו החפירות במקום.
מערת הּפָָרש ( – )1הגדולה במערות בית שערים .נמצאו בה כ380-
מקומות קבורה ,והם חצובים ב 16-אולמות המסתעפים מפרוזדור צר
וארוך במפלסי גובה שונים .הכניסה לאולמות הייתה דרך דלת אבן כבדה
שסבבה על צירה .דלתות רבות עדיין נותרו במקומן .הצפיפות הרבה של
הקברים מעידה על ניצול מרבי של המקום במשך דורות אחדים.

כתובת ארמית במערת הקללות

מערת יהודי סוריה נמצאת משמאל .בכניסה למערה מגולפת בצד
ימין מנורה גדולה .במקום שבו נמצאת רגל המנורה פרצו שודדי קברים
פרצה בקיר המפריד בינה לבין מערת הקללות .פנימה יותר ,מצד שמאל,
כתובת ביוונית“ :אפסיס (קברו) של איידסיוס ,ראש מועצת הזקנים איש
אנטיוכיה” .ליד הכתובת הזו רשומים שמות בני משפחתו ,אשתו ושתי
בנותיו שנקברו לידו.

מערה מס'  ,2הנמצאת מתחת למערת הגיהינום ,נסגרה ,משום שהכתובות
המעטות שהיו על קירותיה נעלמו במרוצת השנים.

ארון האריות ממערת הארונות

מעולם החי ,ובהם ראשי פרים ,עיטים ,אריות ,ציפורים ודגים .במערה
התגלתה “אם כל המנורות” :גובהה  1.9מטרים ,רוחבה  1.25מטרים והיא
בולטת מהקיר למרחק של עד  36סנטימטרים .רשות הטבע והגנים בשיתוף
רשות העתיקות שימרו את המנורה והצילו אותה מבליה.
מערת המוזיאון ( – )28במקור שימשה המערה כמאגר מים ,ובהמשך
הוסבה לבית מלאכה לייצור זכוכית .במערה נמצא גם מרכז המחשה.
במרכז החדר מונח גוש זכוכית ענק שמשקלו  8.8טון .גוש זה נוצר
בתקופה המוסלמית הקדומה (המאה ה 9-לספירה) .בעת העתיקה נהגו
לייצר גושי זכוכית גדולים ,לשבור מהם חתיכות קטנות יותר ולשלוח אותן
לבתי המלאכה .נראה כי פגם כלשהו בזכוכית הביא להשארתה במקום.
המוזיאון מציג מוצגים אחדים שנמצאו בחפירות בית שערים.

מערות המנורה
בשנת  2009נפתח בגן הלאומי מתחם מערות נוסף – “מערות המנורה”.
זהו מתחם בן שש מערות קבורה שנמצא למרגלות הצד המערבי של גבעת
בית שערים .מערות קבורה אלה עשירות בעיטורים ,בחריתות ,בכתובות
ובתבליטים ,ובהם עשרות תבליטים של מנורות שבעה קנים – סמלה של

חזית מערת המאוזוליאום

מערת ארון הקודש ( – )4במערה
יש ארבעה אולמות וכמאה מקומות
קבורה .באולם הראשי (משמאל)
חקוק עיטור המתאר ארון קודש,
אריות ,מזבח ומנורות שבעה קנים.
באולם שמול המדרגות נראית בצד
שמאל חריתה של גלדיאטור יהודי
ולידו כתוב ביוונית“ :גרמנוס בן יצחק
התדמורי” .בחריתה אחרת ,המצויה
על הקיר הרחוק ,נראה איש צולל –
תבליט ארון הקודש
אולי משל למעבר אל עולם המתים.
מערת הלוחם ומנורתו ( – )3מערה בעלת חמישה אולמות וכשמונים
מקומות קבורה .באולם המרכזי חקוקות כמה מנורות שבעה קנים ותבליט
של קונכייה .המנורה המרשימה ביותר ,בעלת שלוש רגליים ,חקוקה על
ראשו של לוחם .יד זדונית פגעה בה קשה ,אך היא שוקמה בהצלחה.
הכתובות במערה מעידות כי מוצא הנקברים היה מתדמור.

הפּ ָרשׁ
תבליט ָ

במערה נתגלו כמה טיפוסי קבורה )1( :קבר מקמורה – הקבר הנפוץ
ביותר .קברים קצרים מטיפוס זה שימשו לקבורת ילדים ,לליקוט עצמות
או להצבת גלוסקמאות (ארונות קבורה קטנים) שבהן לוקטו עצמות;
( )2מקמורה שבקירותיה חצובים שני מדפים המוגבהים מעל הרצפה.
מעבר צר ביניהם מוביל למדף שלישי; ( )3קבר כוך; (“ )4עמוקה” – מקום
קבורה חצוב ברצפת החדר.
את המערה מעטרים חריתות ותבליטים
רבים :פרח שושן ,מעגלים משותפי-
מרכז (קונצנטריים) ,מנורות ,שופר ,לולב,
אתרוג ,פך שמן ,כתובות בעברית וביוונית,
פרשים ,ספינות ,אריות ,קשתות ועוד.
כתובות תדמוריות מעידות כי בארבעה
מהאולמות נקברו יהודים מתדמור
שבסוריה (היא פלמירה).

מערת א-סיח' (מאגר מים) – הסליק –

קברו המשוער של רבי יהודה הנשיא

“אם כל המנורות” במערת הארונות

תבליט הלוחם ומנורתו

פתח של אחד האולמות
הפּ ָרשׁ
במערת ָ

מרכז המחשה – מאגר מים שאורכו 26
מטרים ,עומקו שישה מטרים ונפחו יותר
מ 1300-מ”ק .המאגר שימש את בית שערים הקדומה בימי פריחתה ,בין
המאה ה 2-למאה ה 4-לספירה.
בתקופת המנדט הבריטי ( ,)1948-1917כנראה בראשית שנות הארבעים של
המאה ה ,20-נוצקה במאגר רצפת בטון ,נבנתה דלת ,והמאגר שימש את
ארגון ה”הגנה” כמטווח ירי וכמחסן תחמושת סודי (“סליק”) .בשנת 2014
נחפר ונחשף כל המאגר ,וממדיו הגדולים מלמדים במעט על גודלה של
העיירה העתיקה ועל צריכת המים שלה.

