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 7102 בראוקטו - חדשות בעתיקות
 ארכיאולוג הרשות –ד"ר צביקה צוק 

 
 הנעלה כסמל למעמד בחברה הרומיתלבוש ופרטי 

 ד"ר יוסי בורדוביץ', ראש תחום מורשת, רשות הטבע והגנים הלאומיים
 
טביעות מנעלים מסומרים בחפירות שעורכת רשות העתיקות בקמרונות במת המקדש מספר של  גילויןבעקבות    

  ראיתי לנכון לרענן את הנושא שזכה לתשומת לב לפני מספר שנים. 1בקיסריה,
 לה היה צורך של האדם במשך כל חייו. מאז האדם הקדמון היה לאנשים צורך בהגנה על רגליהם. עשימוש בהנ

המדים, את היחידות  עצבחילות לפי המזהים מיד את  ,למשל, בצבאנעל צריכה להיות מותאמת לבגדים שהאדם לובש. 
  ודרגות החיילים, וכו'.

את מעמדו  שקףלתצוגת מעמד. מרבית הביגוד הרומי עוצב על מנת למעשה  יהה הביגודו ,ההזבחברה הרומית המצב היה   
תחתון  בגד ,"טּוִניָקה"ההחברתי של הלובש, במיוחד בין אזרחי רומא והאנשים החופשיים. דוגמה מצוינת לעניין זה היא 

שונים, ונציין כאן רק שלוש  מסוגים היו הןמשמעותיים מאוד.  יוהעל ידי שני המינים, וההבדלים בין הטוניקות  נלבשש
 דוגמאות:

 לגמרי ושימשה את האדם הפשוט, אזרח חופשי מהמעמד הנמוך או עבד.  גונית-דחהייתה  - . "טּוִניָקה ּפּוָרה"2
לבשו אותה אזרחים ממעמד הפרשים.  ַאנְגּוְסִטיְקָלוְיָה":טּוִניָקה או " , סוס בלטינית(equus. "טּוִניָקה ֶאְקֵווְסֶטר" )מלשון 1

 את שמם של הלובשים אותה.   הנשאדקים בצדדים, ולמעשה  פסיםב עוטרה היא
 .פסים רחבים יותרבעלת אקווסטר אך  דומה לטוניקה היאסנטור.  לבש שאותה ,. "טּוִניָקה ֵסָנטֹוִרָיה"3
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . רומיאזרח  תבוודאו היההלובש טֹוָגה מעל הטוניקה,  אדם
תמיד מצמר, אשר לבש האזרח הרומי בימי שלום. את ה"טֹוָגה ּפּוָרה" או "טֹוָגה  העששנעליון וארוך  בגד הטֹוָגה הייתה   

הנערים ממעמד  21. עד גיל 27וויט, לבשו גברים החל מגיל -ִויִריֶלס" )טוגה לגברים( המזוהה בגווני השמנת ואוף
. ןנישואיהה טוגה לבשו הנערות עד בצבע ארגמן. אות ולייםש םע לבנהה"פטריסיוס" לבשו "טֹוָגה ְּפֵראֵטְקְסָטה", שהיא 

הראשיים( לבשו טוגה  ציבורייםה תפקידיםהוה"מגיסטראטים" )בעלי  םאישה שהתחתנה לבשה "ְסֹטוָלה". גם הכוהני
של  ואלמ השלוששל הטוניקה סנטוריה היו רחבים פי  והפסים פראטקסטהשל הטוגה  יםהארגמני ולייםהש 2טקסטה.אפר

ּפּוָלה" בעלת צבע אפור כהה או אפילו  טוגה"ה אתלבשו המועמדים לתפקידים אלו.  הלבנהיָדה" הנערים. את ה"טוגה ָקְנִד 
עיטור )" פלים", דהיינו המעוטרים ב"טריומפמרקומה בזהב לבשו ה"טריוהה" טָ יְק טוגה ּפִ "את השחור לבשו האבלים. 

                                                           
1
 .אחרים בועל ששיתפו אותי בממצא זה ואפשרו לי לשתף  ,בקמרונותלד"ר פטר גנדלמן וד"ר עוזי עד, מנהלי החפירות  נתונהתודתי  
2
", דיקטטור"ה נמנים. בין הגדולים (Minores)וקטנים  (Maiores)"מגיסטראטים גדולים"  :קבוצות לשתיתפקידי המגיסטראטים התחלקו  

ה"קווסטור", ה"אדיל" ועוד. כמו כן קיימת גם החלוקה  נמניםהקטנים  המגיסטראטים"קונסול", "פרטור", "סנסור" ו"אינטרקס". בין 
 ל"אורדינרי" ו"אקסטראורדינרי", אך אין זה המקום להרחיב בנושא.
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בעלת פסים בגווני הסגול והארגמן שלבשו ה"אוגורים"  "הָאבֶ ר  ה"טוגה ְט יתה היהצבעונית ביותר טוגה ה. (המנצחים
(Augururis מעוף הציפורים.על פי את העתיד  שניבאו 

  באותה המידה, ניתן היה לציין את מעמדו של אדם על פי נעליו.
 מסומריםאו לשתי קבוצות: מנעלים  ,ומגפייםאת פריטי ההנעלה הרומיים ניתן לחלק לשלוש קבוצות: סנדלים, נעליים    

 או לא מסומרים.
של הסנדלים במערת הסנדל, הטביעות על גבי רעפים בבנייני האומה, בסוסיתא ועוד, גברה המודעות  םיגילוימאז    

". סנדלים אלו מסומרים סנדלים" שלבמקורות היהודיים  רוזכלא קשוריםוהלמסמרים המתגלים בחפירות ארכיאולוגיות 
 .אך ברור שגם אזרחים נעלו אותםהיו בשימוש בעיקר בצבא הרומי, 

 .sandalium  יתלטינוב   מקורה במילה היוונית סנדלהמילה 

 ןבמנעליה. העשירות שביניהן נהגו לשבץ תםואלעטר  שנהגו ,רק על ידי נשים וננעל" סנדליום"הלפי המסורת היוונית, 
 האימה שבמדבר יהודה. מערתמ עוראבנים יקרות, פנינים או זהב. גם בארץ נמצאה דוגמה לכך בסנדל 

 . caliga)) ָקִליָגה בארץ ובכלל היה זה המכונה הסנדלים המסומריםהסוג הנפוץ ביותר בין 

 לעצמואיזו נעל האדם יכול להרשות  וקבעהכלכלי והסוציאלי  המעמד גםוהטכנולוגיה מתקדמת,  ,האופנה משתנה   

 תאחמזג האוויר המיוחד לכל לאמו לאופנה ולתנאי השטח ו/או תוהכך נוצרו סוגים שונים של נעליים שלרכוש. 
 . ןאות, לעיסוקו, וכמובן למעמדו של הנועל מהפרובינקיות הרומיות

 המעמד הנמוך ביותר, העבדים, הלכו לרוב יחפים.
 אנשי המעמד הפשוט, דוגמת חקלאים, נעלו נעליים לא מסומרות:

  .והרגל וקשר לא אותה וידמצהצורה בסיסית, ב פיסת עור שנחתכהיתה יהרו" או "ּפֶ  "הינָ ִט בָ ְר ָק "ה   .2
 .ואלילא יותר מגרב עור שסוליה מחוברת  הייתה "סקּוסוֹ "ה .1

 נעל הדומה בעיקר לנעלי העץ מימי הביניים. הייתה "סֱ ְקּולּפֹוֶנָאה". ה3
הנזכרים במקורות  מסומרות יםינעלסוגים שונים של שלושה  תבוודאובין פריטי ההנעלה שהתגלו עד כה באירופה, זוהו    

  :םיההיסטורי
ְלֶסאּוס"ה .2 ביותר לאקלים הקר והגשום השורר בחורף, בעיקר  מהוהתאיה את הרגל בשלמותה, שכיסת נעל – "ק 

 . של אירופה בפרובינקיות הצפוניות
  3מספר רצועות.  העשוי מסוליה עם  הייתה הטיפוס הפשוט ביותר של סנדל "סֹוֶלָאה"ה. 1
הנעל הרומית הנפוצה  תהיהיכפי שהוזכר לעיל,  ,"ָקִליָגה"ה. 3

 אאללא רק בגלל היותה הנעל שנעל הקיסר גיוס,  וזאת, ביותר
שזו הייתה הנעל הנוחה והמאווררת ביותר והטובה ביותר  נראה

להליכה. הלגיונרים הרומים התרגלו לנעל זו, שאחזה את הקרסול 
  ושמרה על יציבות הרגל.

הנעל הנפוצה ביותר בצבא הרומי, היא  ההוכחה לכך שזו היית
שברוב הפסלים והתבליטים המוכרים לנו מהאומנות הרומית, 

 ,עולה הרומיותמהתעודות הצבאיות גם . "קליגות" ןההנעליים 
בקרב חיילי הלגיון. ממילה ביותר  יהפופולאר היה הזהשסוג הנעל 

 מכיוון ,(לספירה 12-37"קליגולה" )זו נגזר כינויו של הקיסר גיוס 
אביו, גרמניקוס, נהג לקחת אותו  ."קליגות"שנהג לנעול 

כמה מקורות ספרותיים   קיימיםו ,ובמזרחלמסעותיו בגרמניה 
, הוא הולבש בסגנון םיהצבאיהמספרים  שכילד  קטן  במחנות 

 ךמכ. (manipularis)באופן בו התלבשו החיילים הפשוטים  ,צבאי

         ."קליגות" נעלו פשוטיםה חייליםהש ,להסיק ניתן

 האחורי של טביעת קליגה שלמה שהוטבעה בחומר המליטה של הקיר                                                                                                      

 באדיבות ד"ר מיכאל אייזנברג, מנהל משלחת חפירות סוסיתא. ולצדה העתק של הטביעהבסוסיתא הבסטיון                                                               

                                                           
3
 (, למד ברומא ושנה אחת באתונה. 213)או  230, סופר רומי. נולד בשנת Aulus Gelliusע"פ גליוס,  
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היו בשימוש בצבא ברומי על ידי  "קליגות"הלמעשה  
חיילים  – miles caligatusאו  gregalis"גרגלים" )

פשוטים( באותה המידה שהיו בשימוש על ידי 
קנטוריונים, אך לא על ידי הפיקוד הבכיר יותר. כמו כן, 

מה שהפך את ", in caligaהיה קיים המושג "לשרת 
קלגסים. עקב כך המילה  ,caligatus-החיילים הללו ל

הפכה גם למושג שהגדיר חיילים ששירתו תחת  "קליגה"
הישיר של קנטוריון. ברם, בנקודה זו יש לציין פיקודו 

את דברי אבן שושן, שחדירתה של המילה קלגס לעברית 
במשמעות של חייל נובעת מגירסה של המשנה במסכת 
-סוטה והספרי לדברים, הגורסים: "שפעת קלגסים" ב

היא שפשוף, לעומת  שיפה ."קלגסים"ע" במקום "שיפת 
 קרההיא קבוצת חיילים. ברור אם כן, איך  שפעהזאת 

שהמילה קלגס הפכה להיות שם נרדף לחייל, וחדרה 
אומנם אין להתעלם מהעובדה שקלגס היא המקבילה העברית למילה הלטינית  ?המשנה חבנוסלעברית עקב טעות 

caligatus חייל פשוט המשרת ,in caliga.  
 בשם וטראןמסופר על  ןמה. באחת (evocati)מחדש ומכונים "אווקאטי" מוזכרים וטראנים שגויסו  קדומות בכתובות   

(. ארבע כתובות נוספות caligatus  voverant)שהבטיח  "קליגות"אשר הקדיש במזבח  (evoc[atus] Aug[usti])אוגוסטוס 
. כתובות אלו centurio-כמושג הפוך ל caligatus. שתי כתובות מגדירות את in caligaשל וטראנים  רותיש ותמזכיר

 על ידי החיילים מדרגת קנטוריון ומטה.  "קליגות"ה של ןנעילתמאששות לעניות דעתי את 
וניתן להניח שבמקרים רבים הם היו מנוסים יותר ממפקדיהם. חיילים  ההגבוהללו היו חיילים בעלי דרגה  "אווקאטי"ה   

)חיילים  gregalisלא  וודאיוב)קלגסים(  caligatiהם גם לא נכללו בתוך ההגדרה של  ".קלסאוס" אאל קליגותאלו לא נעלו 
 .salaria)"סלריה" ) אאל (stipendia)פשוטים(, ומשכורתם לא הייתה "סטיפנדיה" 

 ,מריוס. דוגמה לכך הוא "קליגות"למרות האמור לֵעיל, היו אנשי צבא בכירים אשר לא היססו לנעול ולהראות נועלים    
 נעילתמצביא ומדינאי רומי, יליד ארפינום, בן למשפחת פרשים, שפעל במחצית השנייה של המאה השנייה לפסה"נ. 

ככל הנראה גם מכך  נבעה רוחםמורת  4.ֶסֶנָקהעובדה שתועדה על ידי  ,לקונסולים נחת איגרמה  מריוסעל ידי  "קליגות"
הוריד אותם לרמתם החברתית של החיילים פשוטי העם. טענות דומות לאלו שהושמעו נגד  מריוס "קליגות"השבנעילת 

 הובאו על ידי פליניוס בספרו 'היסטוריה נטורליס'. ןוה 5, נאמרו גם על ידי אויביו של ונטידיוס,מריוס
דלים בין סוגי ההנעלה היו גם לסיכום, המנעלים הרומיים מגוונים ואפיינו את הנועל אותם על פי מעמד, עיסוק ומין. ההב   

. באימפריה הרומית לא הייתה הבדלה בין נעל סגורה לנעל פתוחה. גם מגף יכול להיות פתוח, כדוגמת ייתםעשבצורתם ודרך 

בן למעמד נמוך או אדם חסר אמצעים כלכליים.  תכמעט בוודאו היה "קרבטינה"נעלי  נעלשה"קליגה", המגף הצבאי. אדם 
 ,מעמדואת  מותאבוודאות סנטור. הופעתו של אדם בעל מעמד, נעול במנעלים שלא  היהעם רצועות  "קלסאוס" נעלשאדם 

 בכבודם של אחרים בני אותו מעמד.  פגיעה ביכלו להיחש
 

"הלבשה עבור הרומי, הייתה לעיתים תכופות, אם לא בעיקר, ציון  :ללבושאת היחס הרומי  היטבלריסה בונפנטה הגדירה 
רשמי היו קונוטציות חוקיות...  עשל דרגה, מעמד, מקצוע או סמכות... לביגוד הנלבש על ידי המשתתפים באירו

  6ההירארכיה, השימוש הסמלי של ביגוד כמדים או תלבושת הוא חלק מן הירושה של הרומאים לעולם המערבי".
 
 

                                                           
4
 לסה"נ(.  16 - נ"לפסה 1, מדינאי, פילוסוף וסופר רומי )Lucius Anneus Seneca juniorסנקה,  
5
 Publius Ventidiusלפנה"ס. 2-, מדינאי ומפקד רומי, במאה ה 

6
 The World of Roman Costume, J. L. Sebesta and L. Bonfante, University of Wisconsin Press, 1994, pp 5-6.                                          
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 7102אוקטובר  –מאגרי הקשתות והחפירה ב חרובההעתקת עץ  -צפורי גן לאומי 
 הטבע והגנים רשות – , ד"ר יוסי בורדוביץ' וד"ר דרור בן יוסףד"ר צביקה צוק

 
את מערך הכניסה אל האתר. במקום  שינתה העתיקהבצד המזרחי של העיר  1002המבואה של גן לאומי צפורי בשנת בניית 

לעבור דרך מושב צפורי, לקפץ על באמפרים מעכבי מהירות ולעשות דרך ארוכה שגם פוגעת ברווחת התושבים, נסלל כביש 
שנים, מערכת אמות המים העתיקה  21-שכבר קיים כ ,הזהגישה חדש שמביא את המבקר לאתר מצד מזרח. במצב החדש 

ומנהרת ששת  2996מאגר המים המדהים שנפתח לקהל בשנת  .ובמזרחלאתר ולא אי שם הרחק בחזית הכניסה  ניצבת עתה
 יותר.  ומבוקרים נגישיםלהפכו  1022הפירים שנחנכה בשנת 

 בתוכהשבניין המבואה נמצאה 'בריכה' חצובה ומטויחת  לצדשמאחר 
  המבקרים. עבור כאתרגדל עץ חרוב ענף, הוחלט על חפירתה והכשרתה 

ומהר מאוד התבררו שני דברים: א. זהו  1001החלה בשנת החפירה 
קשתות )תודה לישו דריי שהציע זאת לאחר שני אמצעות מאגר מקורה ב

ימי חפירה עוד בטרם התבררה התמונה לחלוטין(. ב. החפירה מורכבת 

 ך זמן רב. משותי ,והגג וכוללת הוצאת אבני המפולת של הקשתות
החפירה נעשתה בדרך כלל כמפעל חינוכי היא התפרשה על פני שמאחר 

בכל שנה מספר ימים. השנים בהם התבצעה החפירה היו  –מספר שנים 
 . ימי עבודה בלבד( 13)סה"כ מצטבר של  1022-ו 1007, 1006, 1003, 1001

לקראת חודש  לכךהשנה נוצרה הזדמנות לסיים את החפירה והתארגנו 
של הסמינר התיאולוגי  תרומה בזכות היאהזדמנות זו אוקטובר. 

הבפטיסיטי של ניו אורלינס 
ברשות סגן הנשיא ד"ר ג'ים 

 ירה. חפבהשתתף ש פרקר
. 'החרוב מאגרי' כנותםל בתחילהלנו  גרםאחד המאגרים גדל בתוך שעץ החרוב 

  מאגרי'ל השםהמחשבה שיום אחד ניאלץ להעתיק אותו הביאה לשינוי  אבל
 . 'הקשתות

במהלך השנים הללו ובגלל קצב החפירה האיטי, החלטנו שלא לגעת בעץ 
של המאה  70-מוכר לפחות משנות ה העץשולהשאירו במקומו ככל שניתן. מאחר 

שנים )אי  200 אף ואוליכעץ בוגר יש להניח שגילו עשרות רבות של שנים  10-ה
  .גיל המדויק של החרוב בגלל העדר טבעות שנתיות(האפשר לקבוע את 

לא התקרבה אל העץ והותירה קוביית אדמה גדולה במרחק שני  החפירה לפיכך

ה ושם לחתוך מספר שורשים שהתפרשו על מטרים מהגזע. עם זאת נאלצנו פ
 המאגר בו גדל החרוב ואף עברו למאגר השני. 

 להעתיק את העץ.  –התקבלה החלטה לא קלה  ,המתוכננתעתה, לקראת החפירה 
הראשיים של הרשות בעבר אמר לגבי השרקרקים שקיננו בשער אחד המדענים 
 היה קודם ולכן יש לו עדיפות על השרקרקים".  השער"דן: תל לבני הבוץ של 

 שנים.  2900בלפחות  גדל שבוכך גם לגבי החרוב אשר הוא מאוחר למאגר 
אף על פי כן עשינו כל מאמץ כדי להציל את העץ ולהעבירו למקום סמוך )מהצד 

ף היער של רשות הטבע והגנים המנוהל על ידי נתן אלבז. ענהמזרחי של המבואה לצד המערבי שלה(. ההעברה בוצעה על ידי 
 - ומחפרון איליה - )מנוף המכנייםהשקיעו מאמצים גדולים יחד עם מפעילי הכלים  ,ניתאי אבירם ואייל רפאלי ,המבצעים

 וזאב המנהלת מיטל אהרון ועובדיו איברהים, אחמד ,צפוריחברת איסמעיל אבו שאח בע"מ. אנשי הגן הלאומי מ( סולימן
 סייעו לכל התהליך הזה.  ,כהןומנהל המרחב גיא 

 
 

 Sky View: החרוב ומאגרי הקשתות. צילום 2 איור
: החרוב והמאגר הגדול לפני תחילת 1 איור  באדיבות פרופ' זאב וייס.  

   . 1001החפירות בשנת 
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 אז איך מעבירים עץ כה גדול? 
 (. 2מ' )איור  9X21-מספר ימים לפני ההעברה בוצע גיזום על מנת להקטין את הנוף הרחב של העץ שגודלו כ

. במהלך החפירה הזו ננקטו אמצעי זהירות מ' 2-מ' מגזע העץ ולעומק של כ 1-ביום הביצוע פעל המחפרון בטווח של עד כ
אבנים מסותתות שהיו חלק מאבני הקשת  שבעבאחריות הח"מ. המחפרון הוציא  ,העתיקותרבים בכדי לשמור על 

  בהמשך נקשר העץ ברצועות אל מנוף משאית על מנת שלא יפול.  .ושלהחמישית של המאגר וחלק מאבני הגג 

 
עדיין השורשים הרבים השאירו 

מסרב  ,בקרקעאת העץ נטוע 
למאמצים שהופעלו עליו.  להיכנע

גזעו החלול בחלקו איים להישבר 

אבל העץ הפגין חוסן ועמד 
חיתוך אחרון של שורש בלחצים. 

צדדי, משיכה צידית של המחפרון 
של המנוף  הרמה כלפי מעלה ו
אוויר לראשונה לאת העץ עלו ה

הועמס על משאית  ואהבחייו. 
המנוף שיצאה לדרכה הקצרה 

דה מצד אחד של המבואה לצי
נכרה  , בין עצי הזית,שםהשני. 

. לקלוט את העץבכדי בור עמוק 
הבור מולא במים ובאדמה ואנו 

לקליטתו מחדש. הדאגה לעץ רבה ומדי יום הוא מקבל  מאוד מקווים
עתה נראה המאגר הדרומי מנה הגונה של מים שתסייע לקליטתו. 

  .יותרללא העץ גדול מתמיד והדרך לחפירתו נהייתה נוחה 
 
 

 
 

  : החרוב ביום ההעתקה1-ו 3ים איור

  ן : תחילת העבודה עם המחפרו6 איור

   : חיתוך השורשים האחרונים וניתוק החרוב 1 איור

: הרמת החרוב אל 7 איור
  המשאית באמצעות המנוף 

  : החרוב במקומו החדש 8 איור
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 קשתות.  6מ' ותקרתו נשענה על  3.6-כ עומקו ,'מ 6X9הן: המאגר הגדול )הדרומי( מאגרי הקשתות מידות 
-מ"ק ו 216קשתות. נפח משוער של המאגרים הוא  1מ' ותקרתו הונחה על גבי  3.6-מ', עומקו כ 1X7המאגר הקטן )הצפוני( 

 מ"ק.  136מ"ק ובסה"כ  90
במימון הסמינר  ,על ידי ד"ר צביקה צוק, ד"ר יוסי בורדוביץ' וד"ר דרור בן יוסף טעם רשות הטבע והגניםמייתה ה ,החפירה

חשוף באופן מלא נועדה ל יאה .העתיקותובחסות רשות  בהשתתפות ד"ר ג'ים פרקר התיאולוגי הבפטיסטי של ניו אורלינס
שני המאגרים. החפירה התבצעה בחלקה בחוה"מ סוכות בכדי להציג אותה לקהל. במסגרת זו גם בוצעו הדרכות לקהל את 

היו החופרים הרחב על ידי הארכיאולוגים החופרים. 
שיטת החפירה הייתה לחשוף את פועלים ומתנדבים. 

לתעד אותן,  ,והגגאבני המפולת של הקשתות 
 ולהמשיך בחפירה עד הרצפה.  להוציאן

המאגר הקטן נחפר במלואו ואילו במאגר הגדול 
 נותרו עדיין מספר ימי חפירה שיבוצעו בזמן הקרוב. 
החפירה במאגר הקטן הייתה קלה יותר כי רוב אבני 

נעלמו ואלה שהיו בו הוצאו כבר  ושלהקשת 
בחפירות הקודמות. במהלך החפירה נמצאו על 

עיטור  עם קטן כלי של עצםהרצפה מטבע, ידית 
, שבר שפה של קערה גדולה ועליו חריטה בחריטה

וכן כלי  בקנה שהוטבעושל מחצית צלב ועיגולים 
 שלם דמוי עציץ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
בבניינם אך שונים בדרך מילויים שני המאגרים דומים 

לאחר שיצאו מכלל שימוש. האדמה ותיהם רוקאשר לוב
 -שמילאה את המאגר הקטן הייתה בצבע אפור בהיר 

 גזיתאבני  10-כרטון. יככל הנראה בלייה של סלע ק
נמצאו בחפירת המאגר הקטן בעוד שבמאגר  קירטוןמ

הטיח שמצפה את  .הזהגדול לא נמצאו כלל אבנים מסלע 
לבן  טיח הוא המאגריםהקירות ואבני הקשתות של שני 

 2-הם נחצבו ונבנו במאה העל גבי טיט אפור, המעיד כי 
לפיכך הם קודמים לספירה.  1-או ראשית המאה ה

למאגר המים הגדול שנמצא בכניסה לגן הלאומי. הם 
 שימשו ככל הנראה כ'בריכת המים' של העיר. 

  : המאגר הקטן בתום חפירתו 9 איור

: שפת קערה מעוטרת בחצי צלב 20 איור
 ועיגולים

 : כלי דמוי עציץ 22 איור

 : הוצאת חתיכה מרובעת מרצפת המאגר הקטן  21 איור
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 עברמ"ק(, מרכז המערכת  1,300לספירה נחצב המאגר הגדול )נפחו  1-כאשר העיר התפתחה במחצית השנייה של המאה ה
 1-מאגר  )הדרומית( וחשיבותם של מאגרי הקשתות פחתה עד שדעכה, אולי במאה ההבריכה )הצפונית( לאמת ה מאמת

 לספירה. גם בריכת המשהד הסמוכה נוספה למורכבות של מערכת המים.  
 313לספירה, אולי בגלל רעש האדמה של  1-על פי הממצאים על רצפת המאגר הקטן הוא יצא מכלל שימוש במאה ה

במהלך החפירה כאן השתמשנו בגלאי של הקשתות.  קריסהל עדות בו הנמצאין שלא לספירה. אם נכון הדבר, יש לצי
תוך הגלאי על ממצא שבממונה מורשת מחוז מרכז, מומחה לדבר. במקום אחד צפצף  -מתכות ואף נעזרנו בד"ר יואב פרחי 

הרצפה טיח לבדוק את הרכב  תכננוממילא שמאחר  הרצפה. האם במהלך יציקת הרצפה נפלה מטבע לתוך התערובת?טיח 
דוגמא בעזרת משור דיסק )בוצע על ידי נדב ברטן ואסף קסלר מצוות השימור של מחוז צפון(  , הוצאנוס"מ( 20-ו )כועובי

  זה היה חזק וקשה במיוחד.מרובעת של רצפת הטיח. טיח 
צבע האדמה הוא חום אדום האופייני לבלייה של סלע גיר במחציתו המערבית. במאגר זה נחשפה רצפה הבמאגר הגדול, 

לקשת השלישית )האמצעית(. שורה זו נפלה כנראה  ותהשייכאבנים  שורת של מפולתבתחילת החפירה בלטה היטב קשה. 
 קרה כאשר המאגר כבר היה מלא באדמה כדי מטר אחד.  דברשהברעידת אדמה אלא 

מעל שורה זו נמצאו כבר בעונות הקודמות אבני קשת וגג 
ועתה נמצאו גם מתחתיה אבני גג של הקשת הרביעית. 

הייתה באלכסון ממזרח  תמוטטותההשזה נראה  מצבמ
 למערב. 

שמהותו טרם הובררה,  מתקן נמצאהגדול  מאגרה מרכזב
חציו נחפר. הוא דומה לגת בעלת משטח דריכה  רקשמאחר 

ובור שיקוע אך את מהותו הסופית נדע בתום החפירה. 

ממערב למתקן זה ובכל החלק המערבי של המאגר יש בנייה 
מכלל שימוש. בנייה זו כוללת  יצא אושה לאחר ,שני שלבמ

שני קירות מאבני גזית קטנות ויפות. הקיר שכיוונו מדרום 
קיר שלישי שנבנה משתי אבני קשת ומשתי לצפון נשען על 

יפה המכסה את אבני גג. קירות אלו צמודים לרצפת אבן 
כי היה כאן שלב חיים  אפוארצפת המאגר המקורית. נראה 

את שתי הקשתות המערביות או פירק מאוחר יותר שביטל 
 ו. שלוש הקשתות המזרחיות עדיין עמד בעוד אשר

טיח אדמדם על גבי טיט  עשויהושכבת טיח שנייה, דקה 
אפור מצפה את המאגר הגדול והיא מאוחרת לאמצע המאה 

 לספירה.  1-ה

 למאגרים הנמצאים על ציר המטיילים נקבע שלט סמוך
להתחיל  מתוכנןסיום החפירה גם במאגר הגדול  עם. הסבר

יותר את  בר קשתות על מנת להמחיש טובשחזור של מספ
  המאגרים הללו למבקרים. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 : המאגר הגדול23 איור
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 7102 אוקטובר חידת חודש
 מה רואים והיכן?

 בלבד( 10.22.27)פתרונות עד 

 
 

 7102 ספטמברחידת חודש פתרון 
 

 
 

 גולןרמת אשר ב יער יהודיהשמורת הטבע עין נשוט בית כנסת מהתקופה הביזנטית ב :הפתרון

 

יעל אלף, אסף בן רונה אביסף,  ,יואב אבניאון, איתמר ארבל :(בלבד 10.20.27)עד תאריך  סדרה לפי נכונההפותרים  שמות
חנוך טל, גילה מודי שניר, בני פרנקל, עודד מיוחס, ד"ר אריה בורנשטיין, זאב קינן, מאיר כהנא, ד"ר נילי גרייצר, חיים, 

  . אתו הסליחה ,מישהו שכחתי ואם אלירן קיסר , דקל שגב, אליעזר גלבר, נעמה מנספלד, אבישי בלומנקרנץ,טרייביץ


