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  1120 אוגוסט –חדשות בעתיקות   
  הרשות ארכיאולוג � ד"ר צביקה צוק    

  צביקה.לאחר הפסקה של כשנה אנו מחדשי� את המדור. קריאה נעימה. 
  

  שמורת טבע וג� לאומי סוסיתא 

של  �12ה בסיליקה רומית מרשימה ומזבלה ששוויה זהב בסמו� לבית במרח� העירוני ה� רק חלק מתגליות העונה

  בסוסיתא שמעל לכינרתות שהחפיר

   זינמ�, אוניברסיטת חיפה "ש: פרופ' ארתור סג"ל ודר' מיכאל איזנברג, המכו� לארכיאולוגיה עהמנהלי החפירמדיווח 

:�  דר' מיכאל איזנברג צילו

  
מבנה ציבורי רומי מרשי�, הממוק� בליבה של העיר, שהוק� בשלהי המאה הא'  היא. הבסיליקה 1

ד הפעילות החברתית, הכלכלית והמשפטית ג� יחד. נחש$ רוב שטחו של לספירה, והיה למוק
מ'), למעט חלקו הצפוני. הוא בנוי אבני גזית ובעל תכנית פשוטה  30X55המבנה המלבני הגדול (

 ,�ויעילה: ארבעה סטווי� של עמודי
הקירות כ* שנוצר  �4הסדורי� במקביל ל

אול� מרכזי מוק$ ארבע סיטראות. הכניסה 
אל הבסיליקה הייתה בקיר  הראשית

 .�הדרומי הקצר, אשר פנה אל הפורו
הקירות הפנימיי� עוטרו בטיח מכויר 

 �(סטוקו) שעוצב בדגמי� הנדסיי�, צמחיי
מסוגנני� ודמויי אד� שנעשו בתבליט גבוה. 

שרידי הצבע שנתגלו על עיטורי הסטוקו 
מאשרי� שהחלל הפנימי היה צבעוני 

טקטוניי� להפליא. עשרות פריטי� ארכי
שכללו בסיסי�, גזעי עמודי� וכותרות 
קורינתיות, זכו לשימור. חלק� הוצבו 

באתר� המקורי, דבר שהמחיש את עוצמתו 
  ואת פארו של המבנה.

  
הוא מבנה רב רוש�, הבנוי אבני גזית גדולות. מיקומו במדרו� תלול למדי . בית המרח� הדרומי 2

ורי�, נחש$ כא� בעקבות גשמי הזע$ של החור$ מעל חומת העיר הדרומית. לפני חודשי� ספ
האחרו�, תבליט מרשי� של ראש הרקולס. תגלית זו, 
אשר זכתה להד רב, רומזת שייתכ� ולפנינו הגימנסיו� 

מוסד חינוכי מרכזי בכל עיר יוונית. יש  �של סוסיתא 
לציי� שבתקופה הרומית הגימנסיו� דמה יותר לבית 

את הסגולות מרח+. הרקולס המסמל יותר מכל 
הפיזיות, כלומר הכוח, הסיבולת והכשר הגופני, היה 

לפטרו� של כל גימנסיו� וגימנסיו�, ה� בעול� היווני 
  וה� בעול� הרומי. 
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על א$ המאמ+ הניכר שהשקיעו החופרי�, עדיי� רב הנסתר על הגלוי. ממש ע� תו� החפירה החלה 
העתיק שקול לזהב עבור הארכיאולוגי�  נחשפת כא�, בצמוד לבית המרח+, מזבלה עירונית. הזבל

נית� יהיה ללמוד על הדיאטה של תושבי סוסיתא, אופ�  �העתידי� לנבור בו רבות בשני� הבאות. כא
 �השחיטה של בע"ח, כלי החרס המגווני� בה� השתמשו, כלי זכוכית לרוב ומנהגי� רבי� נוספי

  יכול לספק לה� מענה. 'פח האשפה העירוני'שרק 
  
בזכות הרצו� לחשו$ ולו רובע מגורי� אחד. המטרה היא  נחש$מערבי �מגורי� בצד הדרו�. רובע 3

�ביזנטית. בסקר על פני �יומיי� בחייה� של תושבי סוסיתא הרומית �ללמוד על ההיבטי� היו
השטח, נית� היה להבחי� בקווי הרחובות ובקטעי קירות ומפולות אבני הבנייה. בתו� העונה 

תכנו� המערבי תוכנ�, כמו יתר חלקי העיר, לפי עיקרו� �רובע המגורי� הדרו�הראשונה התברר כי 
) insulaeיוצרי� מבנני� (בלטינית: ואורתוגונאלי, כלומר רשת רחובות המצטלבי� בזוית ישרה ה

יו� של תושבי סוסיתא תניב מידע חשוב על ממסודרי� של בתי מגורי�. הצצה ראשונית זו לחיי היו
הראשונה נחשפו בעיקר שכבות  הי הכלכלה ומשק הבית של התושבי�. בעונהרגלי הצריכה וחי

ח' לספירה), א* בהמש* החפירה תגיע ג� אל �מאוחרות, מהתקופות הביזנטית והאומאית (מאות ו'
  התקופה הרומית.

  
. בית האמידי� אשר ממזרח לכנסייה 4

  מזרחית �הצפו 
 �החפירה במקו� נערכת מטע� השותפי

לחת מאוניברסיטת האמריקני�: מש
קונקורדיה אשר בסנט פאול, מינסוטה 

ובראשה פרופ' מרק שולר. כא� נחש$ בית 
 domusמגורי� עירוני מפואר (בלטינית: 

urbana ברחובות מכל צדדיו. במרכז �), התחו
הבית, שהוק� במאה הג' לספירה, והמשי* 
להתקיי� כמה מאות שני�, חצר מרוצפת 

מגורי� בגדלי� מוקפת סטווי� וסביבה חדרי 
שוני�. בצפו� הבית חצר נוספת ובה מזרקה 

 �עיטורית נאה. בחלקו המזרחי של הבית חדרי
 ,�נוספי�. מה רבה הייתה התרגשות החופרי
כאשר ביו� אחד גילו על גבי רצפות הפסיפס 

שתי כתובות  יווניות. באחת מה� הממוקמת ממש בכניסה לחצר ע� המזרקה נכתב: "בר מזל הוא 
" ואילו השנייה שנמצאה בחדר רחב ידיי� בצידו הדרומי של הבית, מצווה על האורח: "כנס הבונה

  בטוב", כלומר כנס לבית כשכוונותי* טובות.
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עגלת משא מהתקופה הרומיתשוחזרה  –ג  לאומי צפורי   

ו ו , מחו"ה גליל תחתיוס# ושרו  גולדז�דיווח של ד"ר דרור ב   
  

ביוזמה של  ,גלת משא משוחזרת מהתקופה הרומיתעבחודש שעבר  נחנכהנבנתה וי בג� לאומי צפור
  עמקי�, בהתאמה לציורי קיר תחריטי�/תבליטי� מהתקופה הרומית. –מחו"ה גליל תחתו� 

 

  שחזור עגלת משא מהתקופה הרומית             תבליט של עגלת משא 

  network.ru-http://actual(תצלו�), מקור:     http://upload.wikimedia.org מקור:מהתקופה הרומית, 

 

) �ג� ס"מ) נקבע בהתא� לשרידי חריצי המרכבות שנחשפו בקארדו של  115רוחב הציר בי� הגלגלי
דרנית.תק� שהשפיע על רוחב מסילת הברזל המו צפורי.לאומי   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המרכבות (מבט לכיוו� צפו�)גלגלי ובו חריצי ביזנטית) �(מהתקופה הרומיתצפורי ג"ל הקארדו של   

 

הלאומי של יגאל יונש מנהל הג� בעידוד ידי הנגרי� אור� ב� שלו� וגיל עטיה, �ה עלתהעבודה נעש
.מתקציב�ו במחוז ממונה קהל וקהילה אהרו��ואטי קוריאטצפורי   
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 העגלה מוצבת (ומקובעת) באזור רצפת חג הנילוס, בסמו* לקארדו תחת קורת גג.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

  צילו�: שרו� גולדזו�הלאומי.  עגלת המשא שהוצבה בג�

 
 אנו משוכנעי� שהעגלה תהווה מקור השראה למבקרי� מזדמני� ולקבוצות מודרכות כאחד.

יו� בצפורי העתיקה ולשלב מקורות כגו� המדרש הבא: בעזרתה נית� להמחיש את חיי היומ  
."אשקא דריספק חריב ביתר" (בבלי, גיטי  נז א). תרגו�: בגלל יצול של עגלה חרבה ביתר  

אור�. א� נטעו  בתנטעו על שמו ע+ ארז, ובהיוולד  ב�מנהג רווח בי� תושבי ביתר שבהיוולד  הסבר:
ילד שעל שמו ניטע. גורל הסימ� רע להיה זה  – נפגע הע+  

חופה ולהתקי� מה� העצי� הנושאי� את שמות בני הזוג, נהגו לכרות ענפי� מלקראת חתונה 
לכלולותיה�. האגדה מספרת שפע� אחת עברה עגלה של רומאי� על פני ביתר � ומוט היצול שלה 

הרגיז את  ממנו יצול. דבר זההתקינו רשות גדעו ע+ ו וללא �תר ינשבר. הלכו הרומאי� אל יער ב
של  שגר� לחורבנהכוכבא, �מרד בראש המרד,  וגרמו להצתת ,על הרומאי� תושבי ביתר שהתנפלו

.יהודה  
 

בהעמדת העגלה  ו, אברהיי� הייב, מחמוד בהותי ורפי יהודה, שסייעהלאומי תודה לצוות הג�
  וקיבועה. 

 
 ראו עצמכ� מוזמני� לבקר בג� הלאומי בעגלה בזמ� קריב...
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  ג  לאומי תל צפית     
 "ויחזק בקרנות המזבח (מלכי� א, א: נ): גילוי מרעיש בתל צפית...

בחפירות    נחש#    גדול וקדו� בעל שתי קרניי� מתקופת מלכי יהודה וישראל מזבח אב    
באתר  �15העונה ה  

  י אר+ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר איל� דיווח של מנהל החפירה: פרופ' אהרו� מאיר, המחלקה ללימוד

  

בשטח החפירות של העיר התחתונה של גת פלשתי� (תל צפית) הסמו* למגרש החנייה בכניסה 
לאתר נחש$ השנה מזבח יפהפה בעל שתי קרניי�. המזבח פוסל בגוש אב� אחד ומידותיו 

50X50X100  פוסל כרכוב מעוצב �מצא במכלול של מבנה גדול הוא ננאה. וס"מ. בשלושה צדדי
לפנה"ס  830בער* בשנת בחורב� ה שנהרס גת אחת משכונות העירבתו*  אשר ייתכ� שהיה מקדש

   : מל* אר� דמשק. כמה נקודות מעניינות שכבר אפשר לציי� חזאלבידי 
1.  �זהו מזבח האב� הקדו� ביותר שנמצא באר+ הפלשתי� והוא מקדי� רבי� כאלו שידועי

 לפנס"ה.  �7) מהמאה המעקרו� (תל מקנה

זה זהו אחד המזבחות הגדולי� ביותר (מלבד זה של באר שבע הבנוי ממספר רב של אבני� ו .2
 לא באתרו). ששל עקרו� שנמצא 

מלבד זה של מגידו שזמנו מסו$ (זהו אחד מהמזבחות הקדומי� ביותר מתקופת הברזל  .3
 . )לפנס"ה �9או תחילת המאה ה �10המאה ה

 2קיפרית בה היו �כמקובל. הוצע שיש קשר לתרבות המינואית 4ו� קרניי� במק 2למזבח  .4
 .� קרני פולח� והמסורת הובאה על ידי הפלשתי

ַא6ָה 4ְר2ֹו " 2יע בספר שמות ל, פהמידות תואמות את תיאור המזבח בבית המקדש המו .5
 ".  יוְוַא6ָה ָרְח=ֹו, ָרב8ַע ִיְהֶיה, ְוַא6ַָתִי�, ֹקָמתֹו; ִמ896ֶ, ַקְרֹנתָ 

באופ� מפתיע החלק האחורי וחלק מראש המזבח לא הושלמו. בעוד שהחלק האחורי היה  .6
כנראה צמוד לקיר או לגומחה ונית� להבי� מדוע לא השלימו את סיתותו הרי שאת ראש 

 המזבח הבלתי גמור קשה להסביר. 

 ל אדו�'.  אי� עדות לחומר שרו$ בראש המזבח. בסמו* לו נמצא כלי קיפרי בסגנו� 'שחור ע .7

(עצמות אצבעות של  סביב המזבח נמצאו ריכוזי� גדולי� של כלי� שוני� וריכוזי אסטרגלי .8
 . בע"ח לשימוש פולחני)

  
  . צילו�: ריצ'רד ויסקי� 'אוחז במזבח'ופרופ' אהרו� מאיר שמח על תגליתו 
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  מסלולי טיול במפעלי המי� הקדומי�  40ספר חדש ובו  – 'מי� בקצה המנהרה'

  על ידי הח"מנכתב 

מרשימי� את רואיה� עד ימינו. ה� מהווי� עדות לתושיה ולתחכו� האנושי מפעלי המי� הקדומי� באר� ישראל 

בעת הקדומה ומציבי� בפנינו חידות שטר� באו על פתרונ�. רבי� מה� היו פריצת דר* טכנולוגית והומצאו באר+ 

ועד העת מאז אל מפעלי מי� שיספקו לה� את מימיה�. בני האד� באר+ ישר התקינושנה  �8000כבר לפני כישראל. 

החדשה לא פסקו תושבי האר+ מלחצוב ולבנות בארות, בורות, פירי�, מנהרות ואמות מי�, לעתות שלו� ולעתות 

כמות המי� בה שמלחמה. ללא מפעלי המי� הללו לא הייתה יכולת קיו� לתושבי האר+ השוכנת על גבול המדבר, 

  מבצרי� ולמנזרי�. כפרי�, לקצרה. כ* הובאו מי� בתקופות השונות לערי�, לבה � מוגבלת ועונת הגשמי

  

הוא נדב* נוס$ בסדרת ספרי הסיורי� של יד יצחק ב� צבי.  לטייל במפעלי המי� הקדומי� �מי� בקצה המנהרה 

ג� למי  שנות מחקר של מפעלי המי� הקדומי� ומאפשר �30מסכ� לראשונה באופ� שווה לכל נפש למעלה מהספר 

  שאינו בקיא בתחו� להכיר את המנהרות, הִנקבות ומפעלי המי� בכל רחבי האר+. 

  

שלושה פרקי מבוא המתארי� באופ� כללי את מפעלי המי� השוני�. הפרק הרביעי, שהוא עיקר הספר,  בפתח הספר

ל סיור נית� מידע על מסלולי סיור אל מבחר ממפעלי המי� הקדומי� מחצור בצפו� ועד עברונה בדרו�. בכ 40מציע 

מפעל המי�, תולדותיו, המחלוקות הקשורות בו  י�האתר בו נמצא המפעל, מוצגות התגליות המרכזיות, ומתואר

  י� קטני� מתולדות האתר והמחקר.ועוד. בצידי הסיור מופיעות אנקדוטות ופ2

ות מפורטות שהותקנו מהדורה מהודרת זו מלווה במאות תמונות צבע שצולמו במיוחד לספר זה, בעשרות מפ

  .�  לסיורי�, בתכניות ובשרטוטי� מאירי עיניי

  הספר נית� לרכישה בחנויות של רשות הטבע והגני�, בהוצאת יד ב� צבי ובחנויות ספרי� אחדות כולל צומת ספרי� וסטימצקי 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

______________________________________________________________________________________   

 02-6529232  :פקס  02-5005444 :טל  95463עת שאול, ירושלים , גב3רח' עם ועולמו                   

  ם)(הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיי 

tsuk@npa.org.il  
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  חידת החודש 
  היכ� המקו� ומהו הבניי�? 

  

  
  
  

  ) 2010מאוגוסט ( פתרו� החידת הקודמת

  
  ציור קיר (פרסקו) מבית נבטו שבג� לאומי ממשית.    � ג� לאומי ממשית                    

  ארוס ופסיכה (כ$ לא דגושה ע� מנוקדת בסגול) המסמלי� את האהבה והנפש                     

  וקי� על מיטה. (שמותיה� מופיעי� ליד בכתובות יווניות) היושבי� חב                    

  . לארוס כנפי מלא* ולפסיכה כנפי פרפר                    

  


