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 תיאטרון רומי נמצא בחפירות בגן הלאומי בסוסיתא

 ד"ר מיכאל איזנברג, המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה

התיאטרון ממוקם מחוץ לחומות העיר ומשולב ככל הנראה במתחם פולחני גדול, כך שייתכן שלא תיפקד 

. שוב במהלך הטקסים הדתיים לאחד מאלי המקום, אולי לדיוניסוסכתיאטרון רומי רגיל אלא היה לו תפקיד ח

תיאטרון רומי גדול התגלה בחפירות של אוניברסיטת חיפה בסוסיתא, אלא שמיקומו מחוץ לחומות העיר מעלה 

 את הסברה כי ייעודו הראשי לא היה לשם העלאת הצגות להמונים, אלא לטקסים דתיים.

"החפירות בשנים האחרונות מחוץ לעיר 

משלימות זו את זו כבסיפור בלשי. בתחילה 

מצאנו את המסכה של פאן, לאחר מכן 

שער מונומנטאלי שהוביל למה ששיערנו 

מתחם פולחני והנה השנה אנחנו  שהוא

מוצאים באותו המתחם בית מרחץ 

שניהם עשויים להיות קשורים  -ותיאטרון 

בתקופה הרומית לפולחן לאל הרפואה 

אסקלפיוס או לאלי טבע דוגמת דיוניסוס 

 ד"ר מיכאל איזנברגאמר  ופאן",

מאוניברסיטת חיפה, העומד בראש 

משלחת סוסיתא, שחשף את הממצאים 

רי המכון חדשים בכינוס השנתי של מחקה

ש זינמן באונברסיטת "לארכיאולוגיה ע

  חיפה.

 תגליות מרעישות מחוץ לשערי העיר 

ק"מ ממזרחה, והנמצאת בתחום "גן לאומי סוסיתא" של רשות הטבע  2-סוסיתא, הצופה על הכנרת מהר נישא, כ

והגנים, הייתה עיר מרכזית באזור מזרח הכנרת והגולן בתקופה הרומית. בשנתיים האחרונות שבים ומופתעים 

 ן לארכיאולוגיה של אוניברסיטת חיפה מתגליות מרעישות דווקא מחוץ לשערי העיר. החוקרים מהמכו

מבנה ציבור היכול להכיל אלפי אנשים, שבו היו מועלות  -מה שהיה חסר עד כה בתוך תחומי העיר היה התיאטרון 

הייתה יכולה להרשות  ההצגות הפופולריות ביותר להמונים. לדברי ד"ר איזנברג, עיר רומית מכובדת באותה תקופה לא

מעת שהמשלחת שלנו החלה את חשיפתה של לעצמה להיות ללא תיאטרון, ובכל זאת, עד כה התיאטרון לא נמצא. "

סוסיתא, המתנו בדריכות לרגע בו נאתר תיאטרון בעיר. היעדרו של תיאטרון בפוליס רומית פשוט אינו מתקבל על 

הקטן שחשפנו החליף את התיאטרון בשל גודלה המצומצם של העיר,  הדעת. היו חוקרים שהעלו הרעיון, כי האודיאון

, שעמד במשך שנים בראש הפרויקט ונמנה על חשובי החוקרים של פרופ' ארתור סג"ל. אבל ידענו כי אין זה כך

 הסביר איזנברג.  התיאטראות במזרח הרומי, התעקש בדבר קיומו של תיאטרון בעיר",

 2015האחרונות מספר ממצאים מחוץ לחומות העיר שמשכו את תשומת ליבם. בשנת  בינתיים, מצאו החוקרים בשנים

הם חשפו את מסכת הברונזה הייחודית של האל פאן ושנה לאחר מכן הם איתרו שער מונומנטאלי שעליו קובעה ודאי 

ת המסכה, ושהוכרז ממש בימים אלו כאחד מעשרת הממצאים הארכיאולוגיים החשובים של השנה של כתב הע

Biblical Archaeology Review ייתכן למתחם פולחני לאל  -. לאור הממצאים הם העריכו שהשער מוביל למתחם גדול

 הקטנה בשטח התיאטרון בסוסיתא. מעבר היקפי בין מערכות המושבים פירות הבדיקהח
 .(צילום: מ. איזנברג)התחתונה והעליונה והכניסה אל המעבר המקורה 
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פאן או לאל דיוניסוס, שפעלו לא אחת יחדיו. "והנה השנה, כמו בכפפה המותאמת ליד, מצאנו את המבנים הראשונים 

 פולחן דתי", אמר ד"ר איזנברג. בית המרחץ הציבורי והתיאטרון, לשניהם זיקה ל -של המתחם 

את בית המרחץ הציבורי איתרו החוקרים בקלות יחסית אך רק חלק זעיר משטחו נחשף שכן מדובר במכלול בנייה רחב 

מידות ועשיר. היה זה חבר המשלחת ד"ר אלכסנדר ירמולין, אשר מצא את מסכת האל פאן המפורסמת, שהצביע על 

והציע כי שם נמצא התיאטרון. ואמנם, לאחר מספר ימים של חפירה התגלו שני קער בזלתי מכוסה במפולת אדירה 

ממצאים שמוכיחים כמעט מעל לכל ספק שמדובר בתיאטרון: מעבר הנתחם מעליו בקיר חצי עגול בבניית גזית בבזלת 

מערכת אשר שימש כמעבר המפריד בין גוש המושבים התחתון לזה העליון ואחד מהמסדרונות המקּורים שחצו את 

הוומיטוריום. חפירת בדיקה קטנה חשפה את התשתית  -המושבים ואפשרו את כניסת הקהל לגושי המושבים שלהם 

של מספר מושבים כאשר המושבים עצמם, כמובן, נעלמו מזמן. זמן הקמת השער מתוארכת לראשית המאה השנייה 

 ך הקמתו. לספירה ובתום חפירת בדיקה ראשונית בתיאטרון נדמה כי זהו גם תארי

 

 מ. איזנברג(. –בפרופילים )צילום  התחתון הוא מעוטרהמונומנטאלי בעת חשיפתו. בחלקו  השער

 מרכז פולחני דתי רחב היקף 

כאמור, מה שמרגש את החוקרים בעיקר, הרבה יותר מהעובדה שהתיאטרון נמצא סוף סוף, היא העובדה שייתכן שהם 

י ואובדן הזהות ומכאן "דיוניסוס, אל היין, קשור בשינוחושפים מרכז פולחני דתי רחב היקף, מחוץ לחומות העיר. 

מראשית מבני התיאטראות של העולם היווני. לא לתיאטרון ולמסכות בו. סביב התיאטרון מתרכז הפולחן עבורו מתקשר 

מתחמים פולחניים שקשורים להבראה ולאל הרפואה היווני והרומי, אנו מוצאים בתי מרחץ כחלק מאחת בעולם 

אסקלפיוס. השער המונומנטלי, שהשנה מלאכת חשיפתו כמעט תמה, נשא ככל הנראה את מסכת הברוזנה של האל 

פאן שנתגלתה באחד ממגדלי השער. מאחר שפאן מופיע שכיחות יחד עם דיוניסוס לא נתפלא אם פסלו או מסכתו של 
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ת מבנה השער. כל אלה מעידים על מתחם פולחני גדול מחוץ לעיר, שמשנה את כל מה דיוניסוס עיטרו אף הם א

-שידענו על סוסיתא ושטחה. ואם ההשערה הזו נכונה, ייתכן בהחלט שאלפי המבקרים של התיאטרון הגיעו אליו לאו

רומי. -ון היוונידווקא כדי לראות את ההצגה החדשה בעיר, אלא כדי לקחת חלק בטקס דתי לכבוד אחד מאלי הפנתיא

 , סיכם איזנברג.כאן צפו והקשיבו לכוהני הדת עד להגעתם לאקסטזה ולהזדככות"

 

 בטיחות והביקור בו בלתי אפשרי.  ותשטח התיאטרון סגור לביקורי קהל מסיב

 עד שיוכשר לביקורים אין להיכנס אליו.

 

 

א. גרשטיין, המעבדה  –העיקריים )פוטוגרמטריה  המוביל אל העיר וסימון שטחי החפירה שטח אוכף סוסיתא

 לפוטוגרמטריה, המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן(.
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רה עתיקים מהתקופה הרומית שלושה ארונות קבו מבצע סרקופג:

  בגשם העז הועברו במבצע מיוחד לגן לאומי ארבל שנסחפו
 דוברות רשות הטבע והגנים ודוברות רשות העתיקות

הגשמים העזים של הימים האחרונים לא פסחו גם על העתיקות בארבל וגרמו לסחיפת שלושה 

בסמוך  90ל לעבר כביש סרקופגים )ארונות קבורה עתיקים( בני התקופה הרומית ממורדות מצוק הארב

  .לצומת מגדל

ליל עם זיהוי סחיפתם, ומתוך חשש כבד לשוד עתיקות מידי, נוצר קשר מהיר בין ד"ר אליעזר שטרן, ארכיאולוג מחוז ג

מזרחי וגולן ברשות העתיקות ויאיר עמיצור, מפקח העתיקות באזור, ובין עובדי גן לאומי ושמורת הטבע ארבל, בניהולו 

של אסף דורי וד"ר דרור בן יוסף, ממונה מורשת במחוז צפון של רשות הטבע והגנים. בהתייעצות מהירה עם ד"ר מיקי 

קות הוחלט לצאת למבצע מהיר שנמשך בלילה, להעברתם סבן וד"ר אורית שמיר מתחום אוצרות ברשות העתי

למבואת גן לאומי ארבל. ההחלטה להעביר את הסרקופגים נעשתה מתוך הבנה ששם יישמרו באופן טוב יותר ויוצגו 

 באופן נגיש יותר לציבור הרחב.

רה ת הקבועל מנת לאפשר את העמסת ארונו 90במסגרת המבצע המהיר, סגרה משטרת ישראל לפרקים את כביש 

 העברתם בצורה בטוחה למקום החדש בגן לאומי ארבל.על  משאיות באמצעות מנופים, ו

"הסרקופגים הם ארונות קבורה עשויים אבן גיר קשה, הבנויים משני , שהיה בין מובילי המבצע, ד"ר בן יוסף לדברי

היוונית ופירושו "אוכל בשר", כלומר  חלקים: תיבה ומכסה במשקל כולל של כטונה וחצי. הכינוי 'סרקופג' מקורו בשפה

הקבר אוכל את בשרו של הנקבר עד אשר נותרות ממנו רק העצמות". בן יוסף מוסיף כי "שיטת הקבורה בסרקופגים 

רווחה בארץ ישראל, בעיקר בתקופה הרומית, ונודעה אף בקרב יהודים שנהגו לקבור בשיטה זו לצד שיטת ליקוט 

על גבי הסרקופגים שנסחפו, הכוללים ורדות, שערי מקדש ו'טבלת אוזניים', מאפיינים אף העצמות. העיטורים המופיעים 

 הם את מנהגי התקופה הרומית".

"פעולה זו משקפת את מדיניות רשות העתיקות לחשוף את עתיקות הארץ ומורשתה בצורה  לדברי ד"ר אליעזר שטרן

 ת באופן הראוי להם, בגן לאומי ארבל".מיטבית ונגישה לקהל הרחב. הסרקופגים העתיקים יוצגו כע

אפריקני ושברים נוספים והינו חלק משמורת טבע ארבל, ניתן לזהות -את מצוק הארבל, שנוצר כתוצאה מהשבר הסורי

ממרחקים. על במת המצוק יש שלל תצפיות 

מרהיבות לעבר הכנרת, הגולן, הגליל התחתון 

והגליל העליון. במקום נתגלו שרידים מרשימים 

התיישבות קדומה הכוללים מערות מסתור,  של

בית כנסת, מצודה, קברים ועוד. בין דפי 

ההיסטוריה ייזכר הארבל כמקום בו הסתתרו קנאי 

הגליל היהודים בעת מלחמתם בהורדוס וכאחד 

מקיני ההתנגדות היהודית לרומא בעת המרד 

הגדול. בארבל פעל ניתאי הארבלי, ממנהיגי העם 

תבע את המשפט בתקופה הרומית, אשר 

האלמותי: "הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, 

 ואל תתייאש מן הפורענות".
אסף דורי, מנהל גן  :צילום)ם חד הסרקופגים שנחסף בעקבות הגשמיא

 (לאומי ארבל

http://www.parks.org.il/


  

 

 כאן הקליקו להתחלה לחזרה

6 
 Tsuk@npa.org.il / www.parks.org.il  02-5005425טל'  050-5063188נייד , 95463, גבעת שאול, ירושלים 3רחוב עם ועולמו 

 

 

  

 בצד שמאלעל המשאיות בעזרת מנוף  והעמסה משאיותהעל  להעמסהם הכנת, 90ארונות הקבורה לצד כביש בצד ימין  ":מבצע סרקופג"

 (אסף דורי, מנהל גן לאומי ארבל :צילום)

 

 הסרקופגים במקומם החדש בגן לאומי ארבל )צלום: אסף דורי(
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 שימור שער הכניסה לארמון –גן לאומי חורבת מינים )חירבת מיניה( 
 ראש צוות שימור מחוז צפון יהונתן אורלין,

מערבי של הכנרת, בבקעת גינוסר, לרגלי -מיניה( שוכן לחופה הצפון -גן לאומי חורבת מנים )ח'רבת אל

 דשא. -תל כנרות וליד חוף כרי

נתגלה מבנה מפואר מן התקופה האומאית  1932בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו במקום החל משנת 

)מאמצע המאה השביעית עד אמצע המאה השמינית לספירה(. על פי כתובת בשימוש משני שנתגלתה 

לספירה(. דומה, שבניית  715-705וליד )-במקום נקבע, שבנייתו החלה ככל הנראה על ידי החליף אל

. יש להניח, שחלקים מסוימים ממנו נבנו 749מון לא הסתיימה, והוא נהרס ברעש האדמה בשנת האר

 מחדש בתקופות מאוחרות יותר.

הארמון נבנה מאבן גיר רכה ואבני בזלת. בחלק מחדריו נמצאו פסיפסים גיאומטריים מרשימים, אך כיום הם מכוסים 

לצורך שימור ולא ניתן לראותם. אחד מאולמות הארמון שימש כמסגד, ובנוסף נמצאו באתר שרידי בית מרחץ ואף סדנא 

על מגדלי פינה עגולים, ומגדלים עגולים למחצה באמצע מטר( ב 73X67לייצור פסיפסים. הארמון בנוי בצורת מרובע )

 כל קיר מלבד הקיר המזרחי, שבו היה ממוקם שער הכניסה, שהיה מבנה מונומנטלי בעל כיפה.

סיימו צוותי השימור של מחוז צפון את עבודות השימור של מבנה שער הכניסה לארמון. פרויקט  2016בחודש דצמבר  

השנייה, נעשה בשיתוף ומימון של ד"ר הנס פיטר קונן מטעם אוניברסיטת מיינץ בגרמניה השימור, שזו כבר שנתו 

ומשרד החוץ הגרמני. בשנה שעברה נעשו עבודות בצד הדרומי של מבנה השער והשנה נעשו עבודות בצד הצפוני וכן 

וזמה, שיתוף הפעולה במבואת הכניסה הפנימית. רשות הטבע והגנים מודה לד"ר קונן ולמשרד החוץ הגרמני על הי

 ומימון הפרויקט. 

 עבודות השימור החלו בייצוב חלקו התחתון של המבנה: 

 . ניקוי מישקים וסדקים )סדקים אנכיים קונסטרוקטיביים בקירות וסדקי מעיכה באבנים(. 1

 . מילוי מישקים עמוק בחומר מליטה וביתדות אבן. 2

 ינג". "גראוט -. מילוי חללים ריקים וסדקים בקירות 3

 גראוטינג". -"מיקרו -. מילוי סדקים באבנים 4

 . ייצוב ליבות קיר חשופות בעזרת חומר מליטה ואבנים )"דבש"( מבזלת ומגיר.5

לאחר סיום ייצוב חלקו התחתון של המבנה המשכנו בפעולות השימור האלו לכל גובה המבנה, עד הגג. גג המבנה עבר 

דמה ואבק עד לקבלת תשתית יציבה, ריצוף שטח הגג באבני בזלת וגיר וחומר טיפול "קופינג" מקיף: ניקוי שכבות א

מליטה תוך הקפדה על שיפועים שינתבו את המים אל מחוץ למבנה השער. לאחר שסיימנו לטפל בגג המבנה התחלנו 

במהלך לטפל בשימור אבני הגזית הבלויות שבצדו הפנימי של השער. אבני גזית אלו עשויות מאבן "נארי" רכה, ו

השנים, בגלל מספר רב של גורמים, התבלו במספר רב של תצורות בליה: התפוררות, מעיכה, התקלפות, אובדן חלקי, 

 אירוזיה, בלייה ועוד. הטיפול השימורי באבני הגזית כלל את הפעולות הבאות: 

 . שטיפה יסודית במים תוך הברשה עדינה במברשות פלסטיק ידניות. 1

". תמיסה MICROLIME" -פני האבן, הספגת האבן בחלקי סיד מיקרונים המומסים באתנול . קונסולידציה של 2

מאשר מי סיד(, וכאשר האתנול מתנדף, חלקי הסיד מתקשים ומחזקים את ) זאת חודרת עמוק יותר לפני האבן

 האבן הבלויה.
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ני אבני הגזית. על פ "SHELTER- COATING"הקרבה \", יישמנו שכבת הגנהMICROLIME"-. לאחר ייבוש ה3

 "ל פני האבן בעזרת אקדח "טמבורטקסשכבה זו, המבוססת על סיד בור, אבקות אבן וחולות עדינים, מותזת ע

לאחר ייבוש ראשוני מעבדים את החומר במברשות פלסטיק עדינות ולאחר מכן מספיגים הספגה עדינה בספוג 

 ומים נקיים. לבסוף צובעים את שכבת ההקרבה במי בוץ. 

 יחול עדין של המישקים בין אבני הגזית בחומר מליטה על בסיס סיד בור.. כ4

. הדגשת סדקים קונסטרוקטיביים שנוצרו במבנה ברעידת אדמה בפיגמנט שחור. הדגשה זו נועדה לאפשר הבנה 5

 טובה יותר של חורבן המבנה על ידי רעידת האדמה.

מעוטרות שנשארו מזמן החפירה בתוך מבואת הכניסה של לאחר גמר עבודות השימור הזזנו חוליות עמודים וכותרות 

 השער והצבנו אותן על אדני רכבת לתצוגה בתוך שטח הארמון בסמוך לשער.

  
   .(משמאל)העבודה  ובסיום, (מימין)ה במגדל השער לפני תחילת העבוד הצפוניהחדר 

לאחר סיום בניית ראש הקיר  (בחצים כחולים)המים  כיוון זרימת
 והסדרת שיפועי הניקוז"קופינג" 
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 .( אל תוך הארמון )משמאל( והצבתם על אדני רכבתימיןמהפריטים האדריכליים מהשער ) העברת

 

 

 שכבת ההגנה כשכבת הקרבה התזת

   פנים החדר הצפוני לאחר סיום העבודה ויישום השכבה

 לפני יישום השכבה פנים החדר הצפוני
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  7201 נואריחידת חודש 
 ?מקוםההיכן  ?הגבעה לע רואיםהמבנים שמה 

 

 2016 ובמברנ חידת חודשפתרון 

האמה הבלתי גמורה לקיסריה )'אמת המבורגר'( הפתרון:  

על ידי  1950בבנימינה. הבליטות שבראש הקיר הן בסיסי הקשתות שלא נבנו מעולם. נתגלתה ונחפרה בשנת 

 נס המבורגר ומכאן כינויה.תושב בנימינה הא

דבורה יונאי, יוספי דיטאל, רוני מרום, ד"ר נילי גרייצר, ד"ר אלי ינאי, בני אליאסון, שלמה  שמות הפותרים נכונה לפי הסדר:
בור, לייזר בורנשטיין, ענת הופמן, חזי גלעדי, אייל מוסמן, בתי פריד, עפרה רגב, ד"ר נחום שגיב, ששי קרן, מודי שניר, עודד ת

  , ואם שכחתי מישהו, איתו הסליחה.שובל, מנחם לסקה
 ; איתו הסליחה.שמוליק פינסקרלצערי בפתרון החידה הקודמת )טחנת מיר בגן לאומי מקורות הירקון( נשמט שמו של 
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