סקיתופוליס
גדעון פוקס

בית  -שאן הישראלית  ,אשר אזכורה המאוחר ביותר במקרא ( מבחינה

הנציבויות של שלמה ( מלכים  -א ד

יב ) ,

עניינית )

הוא ברשימת

הלכה והתדלדלה לקראת סוף המאה הח ' לפני  -הספירה

ויישובה פסק כנראה לחלוטין במחצית הראשונה של המאה הז ' לפני  -הספירה  .י בחפירות שערכה
המשלחת הארכיאולוגית של אוניברסיטת פנסילבניה על התל של בית  -שאן ( בשנות העשרים
ובתחילת שנות

השלושים ) ,

לא הובחנה כל שכבת  -יישוב מן התקופה הפרסית  ,אך ממצא של

צלמיות  -חרס אפשר שמרמז על כך שבתקופה הפרסית הקדומה התקיים על פסגת התל מקדש בודד ,
ששימש את היישובים החקלאיים הרבים שבסביבה  .מכל מקום  ,אין לדבר על יישוב של ממש

בתקופה זו על התל עצמו  : .כשכבשו צבאותיו של אלכסנדר הגדול את ארץ  -ישראל בשנת

332

לפני -

הספירה לא היתה בית  -שאן אלא תל מתנשא של חורבות  ,שעמד בשיממונו זה כשלוש  -מאות שנה .
אולם עברו עוד כשבעים שנה לפני שהתחדש יישוב של קבע על התל .

התקופה ההלניסטית
אין בידינו עדות ישירה על מסיבות הקמתו של היישוב ההלניסטי על תל בית  -שאן

;

אולם אף

שהמקורות שבידינו מוגבלים  ,נראה שאפשר למצוא בהם כמה רמזים בדבר מסיבות ותאריך ייסודו

של היישוב  ,שזכה לשם יוצא ~ הדופן  -סקיתופוליס  ' .כשהחלה  ,סמוך לשנת

לפני  -הספירה ,

240

פעולתו של יוסף בן טוביה כגובה  -המסים הראשי בפרובינקיה התלמיית ' סוריה ופניקיה ' ( שעיקרה

ארץ  -ישראל משני עברי  -הירדן ) כבר היתה סקיתופוליס קיימת כעיר  ,שכן השתמרה אצל יוסף בן -
מתתיהו מסורת שלפיה

:

 . . .כאשר גם תושבי סקיתופוליס ניסו לעלוב בו [ ביוסף בן טוביה ] וסירבו לשלם לו את

המס ,

אשר קודם  -לכן שילמו ללא ערעור  ,הרג את החשובים שבהם ושלח את רכושם למלך [ תלמי
אברגטס ] ( קדמוניות  ,יב . ) 183 ,

השלישי
1

ראה 139 :

.

 . 131 - 132קק Berh Shan, Philadelphia 1966 .

,

,

ח0ן ' , Israel Ex /on- 01ו and 1ו
 . 6 - 10קק~  xxix ) 1979 ( .ו0ח  ,אס (
2

ראת :

Beth Shean Strata

]0

Age 01

.

ח] . . lames The 11 - 0

Chronology

0 ] the

Reassessment

ג ' יימס  ,שם  :א ' שטרן  ,התרבות החומרית של ארץ  -ישראל בתקופה הפרסית  ,ירושלים

וראה גם

ן

וראה לאחרונה

). . /

Geva

תשל " ג  ,עמ '

.

.

.9

:

5.

. 16

 ' Pa /cstine :חא Contribution 10 the Problem ofthe Persian Period 81 Beth - 56וע ' 4 . Tsori

,

 . 103 - 105קק EA /olurion Quarterly , clx ) 1977 ( ,
3

הרחבה  :ג ' פוקס  ' ,ייסודה של סקיתופוליס ' ,
צל בציית ייסורה של סקיתופוליס ראה ביתר
~
תשל " ח )  ,עמ ' 11 - 3

.

קתדרה .

 ( 8תמת

התיאטרון הרומי בבית  -שאן בעת חשיפתו  .ברקע תל בית  -שאן

;

מבט לצפון

לשון הכתוב מעידה כי תושבי המקום נהגו לשלם מסיהם למלך טרם התמנותו של יוסף בן טוביה
לתפקידו  .לפיכך נראה שיש להקדים את ייסודה של סקיתופוליס לימיו של תלמי השני פילאולפוס ,

שאפשר לייחס לו בביטחון לפחות עוד שלושה ייסודי ערים בארץ  -ישראל  :פטולסאיס

( עכו ) ,

סילוטריה ( בית  -ירח ) ופילאדלפיה ( רבת עמו. ) 7
הרקע לייסוריו של מלך זה היה מדיני  -בטחוני בעיקרו  .עומד היה בריב מתמיד עם

בית  -סלבקוס ,

שהיו לו תביעות של בעלות על הארץ  ,וריב זה בא בימיו לידי ביטוי בשתי מלחמות כוללות  .נראים
4

הדברים כי לקראת מלחמתו השנייה בסלבקים ( המלחמה הסורית

השנייה  255 - 259 ,לפני  -הספירה ) ,

החליט פילאדלפוס לחזק את שליטתו בארץ על  -ידי הקמתם של יישובים שאופיים צבאי בנקודות -
מפתח  .בשנת

לפני  -הספירה לערך הפכה עכו  ,הנמל הראשי והמרכז המנהלי הגדול של

261

התלמיים בארץ  -ישראל  ,ליישוב הלניסטי בשם פטולמאיס  .נ כדי להבטיח את הדרך הראשית
מפטולמאיס אל לב עבר  -הירדן המזרחי נזקקו התלמיים למאחז שישלוט על מעברות  -הירדן
החשובים שליד התל החרב של בית  -שאן  .נראים הדברים כי לצורך זה הקים פילאולפוס מצודה על

.

4

ראה

5

תמרנרגראמה של פטולמאיס מרפיסת לראשונה על המטבעות שטבע תלמי השני פילאדלפוס בעכו בשנה העשרים

:

 . 16 - 17קק 952ן ח 0חס ] 1 G . T. Griffith , Hellenistic Civi/izarion ] ,

וחמש לשלטונו ( 260 - 261

י10

.

.

"

לפני  -הספירה )  .ראה

 .סח  . 33ק  1 % % 3חס

"

ח] 0

:

.

coins - The Fto/enliey

,

'

W. W .

ף R . S . Poole , Cata/ogue

Kiny ofEgfpl ,

25

גדעת פוקס

פסגת התל והושיב בה חיל  -מצב  .הנחה מסתברת היא  ,אך לא יותר מאשר הנחה  ,שכן שכבת  -היישוב
ההלניסטית שעל פסגת התל נמחתה כמעט כליל עקב שימוש חוזר באבני  -הבנייה בתקופות
שלאחריה  .ייסוד זה חל כנראה סמוך לשנת

260

לפני  -הספירה ומעתה ועד לכיבוש הערבי נקרא

המקום בשם סקיתופוליס .
הנחה זו בדבר תאריך ייסודה של סקיתופוליס עולה בקנה  -אחד עם השרידים הארכיאולוגיים

המעטים  ,שמקורם ההלניסטי אינו מוטל בספק  ,שנמצאו על התל  ,היא אף מתאשרת על  -ידי מטמון
6

של עשרים טטראדראכמות כסף  ,שנמצא בתוך קנקן קטן בסמוך לפסגת התל  .כל

המטבעות ,

להוציא אחד  ,הם מתקופת שלטונו של תלמי פילאדלפוס  ,ואחד  -עשר מתוך שנים  -עשר המטבעות
שאפשר לתארכם הם מן השנים

249 - 259

לפני  -הספירה .

7

מטבעות מוקדמים יותר לא נמצאו

בחפירות  .מסורת מיתולוגית הנוגעת לייסודה של סקיתופוליס השתמרה אצל ההיסטוריון הבי ? נטי

מאלאלאס ואפשר שהיא רומזת לכך כי בד  -בבד עם הקמת המצודה הורה פילאדלפוס לתושבי
שלושה כפרים סמוכים להעתיק מגוריהם אל התל

( סינאויקיזם ) ,

כדי ליצור תשתית של שירותים

לחיילי המצודה ולפקידים התלמיים  ,אשר סקיתופוליס שימשה להם כמרכז מנהלי לסביבה כולה

ואולי אפשר לקשור לתקופה זו ממצאים לא מעטים נוספים  ,שנתגלו בסקרים  ,בגבעות הסמוכות

לתל בית שאן  ' .צירוף הנחות זה עשוי להסביר כיצד בזמן ההתנגשות עם יוסף בן טוביה  ,כעשרים
שנה לאחר תאריך הייסוד המשוער  ,כבר היתה סקיתופוליס יישוב עירוני .
השם סקיתופוליס שב ועלה על דפי ההיסטוריה במהלך תיאורו של פוליביוס את המתקפה של
אנטיוכוס השלישי נגד תלמי הרביעי פילופאטור בשנת

218

לפני  -הספירה  9 .סקיתופוליס לא גילתה

התנגדות לצבא הפולש  ,ותושביה הסגירו את העיר לידי אנטיוכוס לאחר שהגיעו אתו לידי הסכם .
איננו יודעים מה עלה אז בגורלו של חיל  -המצב התלמיי  .מכל מקום  ,אנטיוכוס העמיד בעיר חיל -
מצב משלו  .אולם השליטה הסלבקית בסקיתופוליס לא ארכה זמן רב  .ביוני שנת

ניגף אנטיוכוס מפני תלמי בקרב ברפיח  ,וכל ארץ  -ישראל שבה לשליטת

217

לפני  -הספירה

התלמיים 0 .י

הפולחן הראשי של סקיתופוליס התלמיית היה כנראה זה של האל דיוניסוס  ,שהיה חביבם של
התלמיים  .מסורת מיתולוגית מאוחרת אף קשרה את ייסוד העיר בכך שדיוניסוס קבר במקום את
הנימפה ניסה

6

ראה

:

) ( Nysa

שהיתה מינקתו ( ניקה הוא גם שמה הנוסף של

.

Excavations 1921 - 1923 -. The Arab and Byzantine Levels,

Four Canaanite Temples fBelh -

e

.

.

העיר ,

והצירוף ניסה -

 -SAanאG . M . FitzGerald , 881

; 1 . XXXIVק 6ח . 39 , nos . 5 6 , 8ק Philadelphia 1931 ,

 . 15ק  - 11 . the Pottery Philadelphia 1930 ,ח0א ( 5וצרה מעוטרך  ,כגראס מן המאה הג ' לפני  -הספירה ' ) .
לעומת זאת  ,ארבעה גרות  -חרס  ,שנמצאו על התל ואשר פיצג ' ראלד ייחסם למאה הר ' לפני  -הספירה  ,הם למעשה

מן המאה הא ' לספירה ; ראה  :ג ' יימס  ,אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ  -ישראל  ,א  ,ירושלים

תשל " א ,

עמ ' . 71
7

.

פיצג ' ראלד חפירות

בית  -שאן  ,שם  ,עמ '

 . 55 - 51פרט למטמון נמצאו על התל בזמן החפירות עוד שתי מטבעות -

נחושת של פילאדלפוס  ,ללא  -תאריך .
8

(  . 139 - 140קק 1831 ,

 . Dindorf, Bonnץי

6 .ט )  , 139 - 140זן

א ' צ ' ריקובר  ,היהודים והיוונים בתקופה ההלניסטית ,
9

10

,

~
אביב תשכ " ג , 2עמ '

. 83

(  . 191ק  . Bfittner-Wobst Stuttgart 1889 ,ז 6 .ם )  , 70 , 4 - 6ץ Polybius , Historiae,
פוליביוס  ,ה  . 86 - 79 ,על קרב רפיח ראה  . :קק Bar- Kochva , The Seleucid Army, Cambridge 1976 ,

128 - 141

26

תלא -
ביב

Malalas , Chronographi

5

"

תתב06נ  .ראה גם

:

8.

כתובת יוונית עם שמות כהני המקדש של בית  -שאן  ,מן המאה השנייה לפני  -הספירה

סקיתופוליס מופיע על רבים ממטבעותיה )  .יי ראש פסל קולוסאלי עשוי ש ש לכן שנמצא על התל

אפשר שהוא שריד של פסל הלניסטי עצום  -ממדים של אל 7ה 2 .י דיוניסוס -הוא גם הדמות השלטת
על מטבעות העיר  ,מראשית הטביעה הסדירה בימי הקיסר גאיוס קאליגולה ועד לסופה באמצע
המאה הג ' לספירה  .אין ספק כי מקדשו עמד על פסגת התל  ,אולי בפינתו הדרומית  -המזרחית  ,אולם

עקב הריסתה הכמעט מוחלטת של שכבת  -היישוב ההלניסטית  ,לא נשאר כל זכר למקדש זה ( או לכל

מקדש הלניסטי אחר ) .
כשנת

202

לפני  -הספירה חזר אנטיוכוס ופלש לארץ  -ישראל וסקיתופוליס שבה ונפלה לידיו  .כתובת

יוונית ארוכה שנתגלתה כתל אל  -פיר  ,כשבעה קילומטרים מצפון  -מערב לבית  -שאן ( והידועה בשם

כתובת חפציבה ) מעידה על כך שתלמי בן תראסאס  ,הנציב הראשון שמינו הסלבקים ב ' קוילה סוריה
ופניקיה ' לאחר הכיבוש  ,היה בעל כמה כפרים בסביבות סקיתופוליס  ,כבר בשנת 201 - 202

הספירה  ' .י
11

( 392

ראה

:

לפני -

נראים הדברים שלפנינו המשכו של מצב  -העניינים ששרר בתקופה התלמיית  ,לפיו היו

 .ק 1906 ,

1 ) . Mayhoff , 1 , Stuttgart

 . 188 - 209קק . Jerusalem 1978 ,
,

,

 .אט )  , 74ו  . Plinius , NaturalisHistoria ,על מטבעות סקיתופוליס

.
) . Spijkerman , The coins' fthe' Decapolisע
and' Provincia
,
,Arabia

.

.א

12

Besan ' Nachrichren der G ttinger Gese//schaft

13

 . 52 - 76קק ~ , 1932
der Wiysenscha/ten, Philolog-4
Klasse
חטסק Y . H . Landau , ' 4 Greek Inscription
 ) xvlס4זע0ל Near Hefzibah ' Israel Exp/orarion

.

 . 54 - 70קק ) 1966 ( ,

,

"

.

Thiersch , kEin hellenistischer Kolossalkopfaus

"
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גדעון פוקס

רוב הקרקעות בסביבות העיר בבעלותו של המלך  ,שהעניק חלק מהן לפקידים רמי  -דרג כשכר על
נאמנותם ושירותם  .עיבודן של קרקעות אלה נשאר בידי האוכלוסייה השמית הכפרית  ,שישבה
עליהן מימים ימימה .
עלייתה של סקיתופוליס לדרגת פולים יוונית ממש  ,אוטונומית לגבי ענייניה הפנימיים ושולטת

בתחומה מבחינה מנהלית  ,חלה כנראה במחצית הראשונה של המאה הב ' לפני  -הספירה  ,בימיהם של
סלבקוס הרביעי או של אנטיוכוס הרביעי  ,והיא פועל  -יוצא מיחסם האוהד של מלכים אלה לערים

היווניות שבתחומי ממלכתם  .ברור כי לא כל התושבים הפכו עתה לאזרחי  -העיר  .זכות זו נשמרה
בוודאי רק לתושבים ממוצא מוקדוני או יווני ואולי אף לאותם ילידי הארץ שהתייוונותם הגיעה
לדרגה גבוהה .

לצערנו  ,טרם

( חבר  -האזרחים )

המאה הד '

הגיעה לידינו כל כתובת המזכירה את הבולה ( מועצת  -העיר ) והדמום

של סקיתופוליס ההלניסטית ( אם כי ליד התיאטרון נמצאה כתובת מעין זו מן

לספירה ) 4 ,י

אולם אין ספק שכל מוסדות  -השלטון האופייניים לפולים הלניסטית התקיימו

גם בסקיתופוליס  .עדות יחידה לכך עד כה היא משקולת  -עופרת הלניסטית ( אולי משנת
לפני  -הספירה ) ,

117 - 118

שנמצאה על תל אצטבה ( תל אל  -מאצטאבה ) בצפונה של העיר והנושאת את שמו

של האגוראנומוס סאטירוס

מסקיתופוליס  ' .י

במשקולת רשמית זו היה האגוראנומוס  ,שעיקר

תפקידו להשגיח על שוקי העיר  ,בודק את התאמתן של המשקולות שבשימוש סוחרי העיר למשקל
הסטנדרטי .
גם מבחינת ההדגש הדתי חל בסקיתופוליס שינוי בתקופה הסלבקית  ,כאשר זאוס האולימפי תפס
( באורח זמני ) את מקומו של דיו4יסוס כאל הראשי של העיר  .כתובת יוונית מקוטעת מאמצע המאה
הב ' לפני  -הספירה שנתגלתה על התל  ,ובה רשימת כוהנים של פולתנות שונים שנהגו בעיר  ,פותחת
בשמו של הכוהן האחראי על פולחנו של זאוס האולימפי 6 .י כתובת זו אפשר שהיתה קבועה במקדשו

של אל זה  ,שהיה באותה עת החשוב במקדשי העיר ( ואשר גם ממנו לא נותר זכר)  .כן נמנים באותה
כתובת הכוהנים שהיו אחראים על פולחנם של
קאסטור ופולוקס ) ,

' האלים המושיעים ' ( אפשר שאלה הם הדיוסקורים

על פולחנם של המלכים הסלבקים שהסתלקו לעולמם ועל פולחנו של השליט

הסלבקי החי  .אין ספק כי בתקופה זו הועמק תהליך ההתייוונות בקרב תושבי העיר שלא ממוצא
יווני  ,אלא שעדיין חסרים אנו הוכחות ישירות לכך  .לעומת זאת  ,מעידות ידיות רודיות רבות

שנמצאו על התל וכסביבתו על קשרי  -מסחר ( עקיפים

?)

בין סקיתופוליס לבין העולם היווני  ,והן

מורות על כך שאוכלוסיית סקיתופוליס צרכה יין משובח מתוצרת רודוס ואיים אחרים שבים

האגיאי  .נצחונותיו של יהודה המקבי על הצבאות הסלבקיים הביאו למעשי  -נקם מצד תושבי

האזורים הלא  -יהודיים של ארץ  -ישראל במיעוט היהודי שישב בקרבם  .סקיתופוליס יצאה  -דופן בים

זה של איבה ושל מעשי  -אלימות  ,והיחסים בין תושביה לבין היהודים שישבו בעיר נשארו טובים .
לפי בקשתם המפורשת של יהודי המקום ( אשר זה אזכורם הראשון בהיסטוריה של

14

כתוכה זו טרם נתפרסמה .

15

.

Paldstina- Vereins

 . 33סח 181 ,
16

28

0 . 33ח

.

.ק .

Jteitschrift des Deutschen

und Syrien' ,

( XCII ) 1976

111ע Supplemenlum Epigraphicum Graecum ,

8

"

סקיתופוליס )

812511ע 8 . Lifshitz , 'Bleigewichte aus

סקיתופוליס

נמנע

יהודה המקבי מלפגוע בעיר בשובו ממבצע פינוי יהודי הגלעד

סקיתופוליס שבה ונזכרת באקראי בהקשר למאורעות חורף

 142 - 143לפני  -הספירה  ,כאשר טריפון ,

עוצר  -הכתר הסלבקי בשם הילד אנטיוכוס השישי ( ולמעשה השליט

בראש צבאו מתוך כוונה נסתרת ללכוד את יונתן

( 163

לפני  -הספירה ) " .

החשמונאי  " .י

האמיתי ) ,

בא לסקיתופוליס

לאחר שיונתן יצא לקראתו בראש

צבא גדול  ,העתיק טריפון את זירת מזימותיו לפטולמאיס .
איננו יודעים מה היו קורותיה של העיר במשך רוב המחצית השנייה של המאה הב '

לפני  -הספירה ,

כאשר אשיות בית  -סלבקוס הלכו והתערערו עקב מאבקים ממושכים על השלטון בין טוענים שונים
לכתר  ,עובדה שסייעה

לערים רבות בסוריה ובארץ  -ישראל להגיע לעצמאות מוחלטת כמעט  .מכל

מקום  ,כאשר שבה העיר ונזכרה לקראת סופה של התקופה  ,הרי זו שעת משבר חמור בחיי העיר .
בשנת

108

לפני  -הספירה בקירוב הטילו אריסטובולוס ואנטיגונוס  ,בניו של יוחנן הורקנוס  ,מצור על

העיר היוונית שומרון  .בצר להם קראו אנשי שומרון לעזרת אנטיוכוס התשיעי קיזיקנוס  ,אולם
המלך הסלבקי ניגף בקרב עם האחים החשמונאים ונאלץ למצוא מקלט בסקיתופוליס  ,ששימשה לו
בסיס זמני לצורך הפעולה  .לאחר זמן קצר חזר לסוריה והשאיר את ניהול המלחמה בידי שניים

ממפקדיו  ,קאלימאנדרוס ואפיקראטס  .כשנפל קאלימאנדרוס בקרב  ,הסגיר אפיקראטס את
סקיתופוליס לידי היהודים תמורת בצע  -כסף  ,וכך באה לסיומה התקופה ההלניסטית בסקיתופוליס
( 107

לפני  -הספירה )  " .י

כמגילת תענית השתמרה ידיעה כי בט " ו ובט " ז בסיוון גלו אנשי בית  -שאן ואנשי הבקעה ( כלומר
עמק

בית  -שאן ) ,

ונראה כי יש כאן הד למה שהתרחש בעיר לאחר הכיבוש היהודי  .תושבי העיר

ההלניסטיים סירבו להתגייר כדרישת החשמונאים והללו גירשו אותם מעירם והושיבו במקומם
יהודים  .לגירוש זה אפשר שהתלווה פינוי של חלק מן הכפריים בסביבות העיר  ,שאדמותיהם

הפוריות חולקו לאיכרים יהודים ( אריסי החשמונאים ? )  .עם כיבוש סקיתופוליס מחו החשמונאים
את עקבות ההלניזם הפאגאני מן העיר  .המקדשים נהרסו וכמוהם כל מה שהיה בו צל של עבודה -
זרה ( פסלים  ,תבליטים וכיוצא

בהם ) .

אולם אין לדבר על חורבנה של העיר עצמה  ,אשר חזרה עתה

102

לפני  -הספירה שימשה העיר כמקום  -מפגש בין אלכסנדר ינאי

להיקרא בית  -שאן  .בערך בשנת

לבין קליאופטרה השלישית מלכת מצרים  ,ובה אף נכרתה ביניהם ברית  ,שחודה מופנה היה כלפי
תלמי לאתירוס  ,בנה הסורר של קליאופטרה ואויבו הגדול של ינאי .

20

נראה כי גם בתקופתו של ינאי

שימשה מרכז מנהלי לכל סביבתה  ,ולהגנתה אף בנה ינאי שורה של מצודות  ,אשר שרידיה של אחת

מהן נמצאו על הגלבוע  ,לא הרחק מן העיר  .י2

17

מקבים  -ב יב כס  -לא .

18

מקבים  -א יכ מ  -מא .

19

יוסף

בן  -מתתיהו  ,קדמוניות  ,יג ; 280 ,

לפי המסורת שנשתמרה במלחמת

היהודים  ,א , 66 ,

כבשו האחים החשמונאים

את העיר בקרב .

.

20

יוסף בן  -מתתיהו קדמוניות  ,יג . 355 ,

21

שרידים של מצד מתקופת החשמונאים

21 Stevens " hisן)" Honour Ofl
0

( ?)

נתגלו על הגלבוע  ,לא הרחק מבית  -שאן  .ראה

Materials ~-- Essays 1

.

:

 :חן 5 . Applebaum ,

 ! 5א . ( , Ihe Ancient Historian and ,מם ) 8 . Levick

 . 41ח  . 70 ,ק  . Seventieth Birrhday Farnborough 1975 ,לפי אפלכאום  ,הקראמיקה שנמצאה במקום היא
הלניסטית  ,ואילו תכנית המצד היא ' יהודית טיפוסית ' .

גדעת פוקס

התקופה הרומית
אולם ימיה של בית  -שאן כעיר יהודית לא ארכו  .בשנת

לפני  -הספירה כבשו לגיונות רומיים

63

בפיקודו של פומפיוס את ממלכת החשמונאים  .בדרכו לירושלים עבר הצבא הרומי ליד סקיתופוליס
והרס את המצודות שבנה ינאי .

22

לאחר כיבוש ירושלים פרסם פומפיוס הצהרת  -כוונות שלפיה

ישוחררו כל הערים ההלניסטיות שהיו כבושות בידי החשמונאים ויסופחו לפרובינקיה הרומית
החדשה של סוריה .

(2

עיקרו של צעד זה היה בכוונה לחזור ולהקים את חיי הפולים היוונית בכל

מקום שאלה נהרסו בידי היהודים  .ואכן  ,סקיתופוליס ציינה מאורע גדול זה בתולדותיה בכך
שאימצה לעצמה מניין חדש שתחילתו בשנה

63 - 64

לפני  -הספירה .

24

אולם רובה של מלאכת

השיקום ובניין ההריסות לא נעשתה בידי פומפיוס  ,שמיהר לשוב לרומא  ,אלא בידי אחד מאנשי

סיעתו  ,גאביניוס  ,שהיה נציב סוריה בשנים
גם סקיתופוליס .

25

55 - 57

לפני  -הספירה  .בין הערים ששיקם גאביניוס היתה

בשנים האחרונות נמצאו מספר מטבעות שטבעה העיר לכבודו של גאביניוס  26 .יש

להניח כי לפחות חלק מן היהודים שהתיישבו בעיר כאשר היתה בידי החשמונאים גורשו עתה
מסקיתופוליס  ,ובמקומם התיישבו מקצת צאצאיהם של תושבי העיר שהוגלו כחמישים שנה קודם -
לכן  ,ולצדם מתיישבים חדשים ממוצא הלניסטי או סורי  -מקומי מתייוון .
ייסודה מחדש של סקיתופוליס כעיר יוונית כלל גם את שיקומם של המקדשים הפאגאניים ובנייני -
הציבור שנהרסו בתקופת החשמונאים  .ייתכן גם כי עתה חולקה העיר מחדש לרבעי  -מגורים ( או
שכונות ) ,

כדי להקל על פעולות המנהל העירוני  .על כך מרמזות שתי כתובות קצרות ביוונית מן

המאה הא ' לספירה  ,החקוקות על שברי עמודים שהתגלו על התל .
שוק  -החיטה

27

הכתובת האחת מזכירה את רובע

 ( d65ifKITtSוהאחרת  -את הרובע שבו עמד מקדשה של האלה דמטר
vp ou

)

"

[ 01ק ] זןזקהנ [~ ט6 ] 50שא [  . ) ]6איננו יודעים מה היה מספרם הכולל של רבעי  -העיר .
גורלה של סקיתופוליס בשנים שאחרי גאביניוס אינו ידוע לנו  .יש להניח כי ככל ערי סוריה וארץ -

ישראל סבלה ממעשי  -השוד ומן העריצות שהתלוו למלחמת  -האזרחים הרומית במזרח

לפני  -הספירה )  .בשנים

30 - 41

לפני  -הספירה היה המזרח הרומי נתון לשליטתו של

ואנטוניוס נתון היה להשפעתה של קליאופטרה  .בשנת

36 - 37

( 42 - 49

אנטוניוס ,

לפני  -הספירה הצליחה קליאופטרה

סקיתופוליס ' .

לשכנע את אנטוניוס להעניק לה שטחים נרחבים בסוריה וביניהם נכללה כנראה גם

לאחר קרב אקטיום עברה השליטה במזרח לידי אוקטאביאנוס  .על אף שבשנת

30

2

לפני  -הספירה

צירף הלה לממלכת הורדוס ערים יווניות רבות בארץ  -ישראל וכן את היפוס וגדרה שבעבר  -הירדן
המזרחי  ,לא נכללה סקיתופוליס בהענקות אלה ונשארה שייכת לפרובינקיה סוריה  ,כשהיא מהווה
22

(  . 290ק 11 , London 1930 ,ע  . 763 ( ed . H . b . Jones ,ק 2 , 40 ,

קדמוניות .

xvit

,~ Geographica.

;

יוסף נן  -מתתיהו ,

יד . 49 .

מלחמת היהודים  ,א ,

; 134

23

מלחמת היהודים  ,א ,

; 157 - 155

24

השווה  . 65 - 67 :קק  ser . , 1 1 ) 1964 ( ,ח ) ' L ' dre de Scythopolis ' , Revue numismatigue , 6

25

,

קדמוניות  ,יד . 76 - 74 ,

יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמת היהודים  ,א ,

; 166 - 165

26

 . 27 - 28 , nos . 1 - 3קק 111 , Jerusalem 1977 ,

27

הכתובות

:

,

קדמוניות  ,יד ,

. 88 - 87

.

1 . Seyrigן

.

 ofצ1ל0ע) 54 . Rosenberger city -

 , Palestine' Explorationית181ם8
.
, undF
Quarterif

FitzGerald , ' Two Inscriptions

 . 150 - 154קק Statement , 1927 ,
28

על פרשה זו ראה לאחרונה 1 , Jerusalem :

 . 568 - 572קק ] 974 ,

30

,

Jews and

"

Greek and Latin
0

4 .א

)3 .

4 . Stern ,י

סקיתופוליס

מעין טריז בתוך ממלכת הורדוס  .הסיבה לאי  -צירופה אינה ברורה כל

צורכה .

אפשר שהיתה

איסטראטגית  ,ואולי לא רצה השליט הרומי לוותר על ההכנסות מחורשות האפרסמון שבסביבות
העיר  ,עליהן מוסר לנו אליוס אריסטידס  ,סופיסט יווני בן המאה הב '

לספירה .

29

יש לציין כי העיר

אינה נזכרת כלל אצל יוסף בן  -מתתיהו בהקשר להורדוס אשר בממלכתו גבלה  .אין היא נזכרת גם
בברית החדשה  ,ויש לייחס זאת לעובדה
(  30לפני  -הספירה  66 -לספירה ) ,

שישו

נמנע מלהיכנס לערים יווניות  .נראה כי בתקופה זאת
סוריה ,

שהיתה בדרך  -כלל תקופת שקט ושלווה לפרובינקיה של

לקחה סקיתופוליס חלק בהתעצמות הכלכלית של הערים בפרובינקיה  .ייתכן מאוד כי יש לייחס
לתקופת שגשוג זו את תחילת התהליך שבו עזבו תושבים רבים של העיר את התל המיושב בצפיפות -

יתר והתיישבו למרגלותיו בפרברים הפרוזים שנבנו מסביב

לו .

מימיו של הקיסר גאיוס קאליגולה החלה העיר לטבוע מטבעות  -נחושת  ,בצורה סדירה פחות או
יותר  .מטבעות אלה נושאים מצדם האחד את שמותיה

( ניסה  -סקיתופוליס )

לסצינות מיתולוגיות שונות  ,ומצדם האחר  -את דיוקן הקיסר .

לספירה  .מטבעות אלה  ,שטביעתם נמשכה
( האחרון שבהם הוא משנת

( לסירוגין )

המטבע הראשון הוא משנת

40 - 39

עד לימיו של הקיסר גורדיאנוס השלישי

למניין העיר  ,כלומר

304

30

המוטבעים סביב

 241 - 240לספירה ) ,

הם המקור העיקרי

לידיעותינו על הפולחנות שנהגו בעיר בתקופה הרומית ( ונוספות עליהם כמה כתובות  -הקדשה

קצרות שנתגלו בה )  .הם מעידים כי פולחן דיוניסוס המשיך להיות פולחנה החשוב של העיר  .דמותו
של אל  -היין מופיעה על חלק ניכר ממטבעות העיר  .מפליא הדבר שעד כה העלו החפירות רק
כתובת  -הקדשה קצרה אחת לדיוניסוס  ,שנמצאה בין הריסות התיאטרון הרומי ואשר זמנה ראשית
המאה הג '

לספירה  .י '

אלוהות אחרת המופיעה כמה וכמה פעמים על מטבעות העיר היא

נוסף על כך נמצאו שתי כתובות  -הקדשה לזאוס מן המאות הא ' והב ' לספירה .

32

זו של ? אום .

בכתובת אחת הוא

מכונה זאוס  -אקראיוס  ,כלומר ' זאוס שוכן הפסגות '  ,וייתכן כי זה בן  -דמותו של בעל מקומי עתיק ,

שפולחנו מקובל היה בבית  -שאן

ובסביבתה ' .

המטבעות גם את דמויותיהן של האלות

אתינה ,

1

לבד מדיוניסוס ומזאוס מוצאים אנו על  -גבי

34

דמטר וניקה  ,של אל  -נהר ( הוא

הירדן ) ,

וכן של

דמות דומינאנטית שיש לפרש אותה כסיכה או כאלת  -העיר  ,עוטה נזר בדמות חומה ומחזיקה בידה
האחת קרן  -שפע ובשנייה  -שרביט או כידון  .עדות יחידה עד כה לפולחן כנעני במקום בתקופה
הרומית היא צלמית עשויה חרס של האלה

עשתורת ' .

3

במאה הא ' לספירה הלכה והתעצמה גם האוכלוסייה היהודית בסקיתופוליס  ,וערב המרד הגדול

.ק .

Aelius Aristides , ed . 8 . Keil , 11 , Berlin 1898

29

289

30

על מטכערת סקיתופוליס ראה  :ספיקרמן ( לעיל  ,הערה

31

1 ) 1970 ( ,

,

Epigraphik , 1

'Papyrologie und

]

] ).

. 'Notes d' ipigraphie grecque ' , iteitschriftfr

8 . Lifshitz

 . 3סח  . 62 ,ק  .הכתובת חקוקה על מזבח .
32
33

~
Supplementum Epigraphicum Oraecum xx nos . 456 , 457
ipoque romaine' , Syri
] 1 . Seyrig , ' Note sur les cultes de Scythopolis
השווה  :ןXXXIX ) 1962

.

.

.

(

~

 . 208ק
34

'

בעל איכות עיצוב -גבוהה  .ראה
( תשל " ח )  ,עמ '
35

~

 -' paשאן ראש פסל עשוי שיש של האלה אחינה  .זהו העתק רומי של פסל יווני  .ההעתק עצמו הוא
לאחרונה נמצא :בבית

 .קק ) 1927 ( ,
163 - 168

. 70 - 67

( ) 11

Josephe ,

:

פ ' ויטו  ' ,שני ראשים של פסלי  -שיש מתל נהרון  /סקיתופוליס '  ,קדמוניות  ,יא

,צ . M ilanges de l' (/niversit i
(

(

' Palestinienne

. ~ Astarti

5 . Ronzevalle

גדעון פוקס

ישבה בעיר קהילה יהודית גדולה  .בתגובה על הטבח הנורא שערכו הגויים כקיסריה ביהודי אותה

עיר  ,פשטו קבוצות מזוינות של יהודים על תחומיהן של הערים היווניות בארץ  -ישראל ובעבר -
הירדן  ,הרגו כפריים רבים ותקפו את הערים עצמן ( אוגוסט  -ספטמבר

סקיתופוליס בידי המון גדול של יהודים שבאו כנראה מתחום

 66לספירה ) ,

טבריה ' .

נ

וכך הותקפה גם

המאורעות בסקיתופוליס

נשאו אופי מיוחד  ,שכן בניגוד למה שהתרחש בכל שאר הערים היווניות  ,השתתפו יהודי

סקיתופוליס בהגנה על עירם מפני התוקפים ' בהחשיכם את בטחונם  -הם יותר מאשר את קשרי  -הדם '

עם המורדים ( כדברי יוסף

בן  -מתתיהו ) .

לאחר שנהדפה התקפת הגליליים  ,יזמו הגויים תושבי העיר

פשע מחריד  .מתוך חשש שיהודי העיר יתחרטו על מעשיהם ויעברו לעד אחיהם

המורדים  ,הורו

הגויים לתושבים היהודים להתאסף בחורשה הסמוכה לעיר  .היהודים צייתו מתוך שלא עמדו כל -

צורכם על כוונת  -הזדון  .בלילה השלישי ניצלו הגויים את חוסר עירנותם של היהודים וטבחו את כל
הקהילה  .גם אם מגזים יוסף בן  -מתתיהו במספרם של הנטבחים ( הוא מוסר על שלושה  -עשר אלף
הרוגים ) ,

ברור כי מדובר כאן על הרג  -המונים .

בראשית שנת

67

7

'

לספירה נצטוותה יחידת  -פרשים רומית להגן על סקיתופוליס  .יחידה זו ביצעה

של סקיתופוליס ' .

התקפות על תחום טבריה אשר נועדו אולי למנוע התקפות דומות על תחומה

נ

מכל

מקום  ,אימת היהודים סרה מעל תושבי העיר רק עם בואו של אספסיאנוס לגליל  ,באביב של אותה
שנה  .לאחר המצור המייגע על

מן הלגיונות נשלחים

יודפת  ,החליט אספסיאנוס לתת

לקיסריה ,

לחייליו מנוחה קצרה

 :ובעוד שניים

נשלח הלגיון החמישה  -עשר לסקיתופוליס  .לאחר כחודש ימים

הורה אספסיאנוס לטיטוס בנו להביא את שני הלגיונות מקיסריה לסקיתופוליס ומשם נע הצבא
הרומי אל טבריה  .בסופו של אותו קיץ  ,כאשר נשלחו הלגיונות לחרוף

לסקיתופוליס .

9

,

נשלח הלגיון העשירי

'

אין בידינו ידיעות מפורשות על תולדותיה של סקיתופוליס בשנים שבין המרד הגדול לבין מרד בר -
כוכבא  .נראה כי דיכוי המרד הגדול וארגונה מחדש של פרובינקיה יודיאה לא הביאו לכל שינוי

מנהלי במעמדה של סקיתופוליס והיא נשארה שייכת  ,כמו קודם  ,לפרובינקיה סוריה  40 .ייתכן אמנם
כי עם העלאתה של יודיאה לדרגת פרובינקיה פרו  -קונסולארית ( בתאריך לא  -ידוע  ,בין שנת 7נ
לשנת

36
37

 120לספירה ) י4

בוצעו גם שינויים מסוימים בהיקפה הטריטוריאלי של פרובינקיה יודיאה ,

יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמת היהודים  ,ב  . 460 - 457 ,הפרשה בסקיתופוליס
הטבח כסקיתופוליס

:

שם . 476 - 466 .

הטיל רושם עמוק על בני אותו דור  ,ויוסף בן  -מתתיהו בכללם  .בנאומו של אלעזר בן יאיר נזכר

הטבח לצדם של מעשים דומים שנעשו בקיסריה  ,בדמשק ובאלכסנדריה ( מלחמת
יוסף 121 - 120 ,

היהודים  ,ז ,

. ) 369 - 361

38

חיי

39

הלגיון החמישה  -עשר לסקיתופוליס  :יוסף כן  -מתתיהו  ,מלחמת היהודים  ,ג  . 412 ,הלגיון העשירי לסקיתופוליס

.

שם  ,ד . 87 ,
ח4

.

:

את הנימוקים להמשך השתייכותה של סקיתופליס לפרובינקיה סוריה אפרט כספרי על תולדות העיר  .דעתי בעניין
זה עומדת בניגוד לדעתו של אבי  -יונה

.

 . 1 ] 4ק Assen 1974
] 4

1

.

 . Stern , 1ןל

 :השווה the Fiat Centurf , :
)

נ

חן  Peop /eא' 15יישנ

.

onah

'דAvi -

,

4י

ed . 5 . Safrai

נראה כי על  -פי כתובת שעל  -גבי אבן  -מיל שנמצאה לאחרונה אפשר לצמצם את מרווח  -הזמן המשוער לשנים
120 - 117

לספירה  .ראה

 . ] 49 - 155קק ) 1979 ( ,

.

:

fdr Papfro/ ogie

xxxlll

und Epigraphik,

.

חן  -~ raianaך 8 . Isaac 4 ) 1 . Roll ' Legio 11

Judaea '' ,,
,

השווה גם

:

or

Years

the Early

 ( H1הם מעדיפים את שנת
 . 54 - 66קק ( adrian 's Reign ' , Latomus, xxxv [ 1 ) 1979

הפרובינקיה בדרגה ) .

1 17

חן

'Judaea

idem ,

כמועד שבו הועלתה

סקיתופוליס

וסקיתופוליס סופחה אז

אליה ,

אלא שטרם נמצאו הוכחות מכריעות לכך  .מכל מקום  ,כתובת

מתחילת המאה הד ' לספירה שהתגלתה בבית  -שאן מוכיחה כי באותה תקופה ( וכנראה כבר זמן רב

לפני  -כן ) השחייכה העיר לפרובינקיה סוריה פלסטינה  ,הוא שמה של פרובינקיה יודיאה לאחר שנת
135

לספירה .

42

מצבתו של חייל רומאי בן שלושים וחמש שנה מן הלגיון האחד  -עשר

קלאודיה ,

שנתגלתה בבית  -שאן  ,מעוררת את השאלה מה היתה מידת מוערבותה של העיר במהלך מרד בר -

כוכבא ; אלא שאף כאן אין בידינו אלא השערות  .לפי אחת מהן נערך בשלבים המוקדמים של המרד

קרב בין יהודים לרומאים כסביבות העיר  ,ובו מצא החייל את מותו .

נ4

לאחר המרד נהנתה העיר ( כארץ  -ישראל כולה ) מתקופת שלווה שנמשכה כשישים שנים  ,שבלי ספק
היו ברובן שנים של פריחה כלכלית  .נראה כי לשנים אלה יש לייחס את הקמתה של תעשיית בגדי
הפשתן של סקיתופוליס  ,אשר במאות הג ' והד ' הגיעה לידי פרסום גדול ושווקה את מוצריה לכל

רחבי העולם הרומי  .בצו הקובע מחירי  -מאקסימום למוצרים שונים  ,שהוציא הקיסר דיוקלטיאנוס
בשנת

 301לספירה  ,פורטו

סוגיה  ,היא היקרה ביותר .

סוגים שונים של בגדים ובדים עשויים
44

פשתן  ,ותוצרת

סקיתופוליס  ,לכל

גם בספרות התלמודית בא זכרם של ' בגדים הבאים מבית שאן  ,שהן

דבוקין על בשרו של אדם ואינו מרגיש ' ( בשל דקותם ועדינותם ) .

41

בימיו של הקיסר דיוקלטיאנוס

עברה תעשיית הפשתן כולה לנעלות המדינה ועיקר העבודה במטוויות ובמתפרות נעשתה בידי
עבדי  -המדינה .

46

שגשוגה הכלכלי של העיר בא לידי ביטוי ברור בבניית התיאטרון המפואר לקראת סוף המאה הב ' או
בראשית המאה הג ' לספירה  .התיאטרון של סקיתופוליס הוא הגדול בתיאטראות הרומיים ששרדו

בארץ  -ישראל המערבית ( היו בו לפי הערכה זהירה

כ  6 , 000 -מקומות  -ישיבה ) ,

ואחד המפוארים

שבהם  .בעת גדולתו היו מושביו מצופים שיש לבן  ,גמלוניו עטורים תבליטים של בעלי  -חיים
וצמחים וכן של דמויות מיתולוגיות  ,ואת ' השער המלכותי ' שבמרכז הבמה פיארו שני זוגות של

עמודי  -שחם שהובאו מאסוואן הרחוקה .

47

כערים רכות אחרות כמזרח הרומי ראתה סקיתופוליס חובה לעצמה לקיים תחרויות אתלטיות רבות -
משתתפים לעתים מזומנות  .כתובת שנמצאה בקאריה מוסרת על נצחונו של אתלט בתחרות

פאנקראטיון ( צורה של היאבקות ) שהתקיימה בסקיתופוליס בשנת

165

לספירה בקירוב .

48

בכתובת

שנמצאה נסוריה מסופר על נצחונו של מתאגרף בתחרות שהתקיימה בסקיתופוליס בשנת
לספירה לערך  ,ועל זכייתו בפרס כספי נכבד בסך טאלנט אחד

42

455

43

!4

the Department of

 .קק .

סעיפים

0

ע, 1

ש1ץ

"

( 111 ) 1939ץ Pa/estine ,

()

.

'  Inscriptionsח4 . Avi -~ Yonah , ' Greek and ] 811א

א

 xxvIII -XXVIשל האריקם  .הוצאה חדשה של

4ךGenoa 19
45

תחרויות כאלה

 .סח Supplementum Epigraphicum Graecum . xxt

57 - 59
44

,

( 6 , 000

דראכמות ) ' .

4

215

Venalium ,

האדיקט 4 . Giacchero , .Edictum Dioc/etiani :י

er Co/legarum de Pretiis Ren-.um

תנחומא  ,בראשית כד ( מהדורת ש ' כובר  ,וילנה תרמ " ה  ,עמ ' . ) 18 - 17

46

קודקס

47

השווה

תיאודוסיאנוס 8 , 20 , % ,
:

,

( משנת

374

לספירה ) .

.

.

:
' . Scripta C[assica Israe/ica 11 ) 1978 ( ,
5 . Applebaum , 'The Roman Theatre ofTScythopolis

 . 77 - 97קק  .אפלבאום סבור כי בתיאטרון היו  8 , 000מקומות -
48

72

49

20

0 .ח  1953 .טת סא .
 . 1265 . .סח  ,ע" Syrie, 1
]

]

ישיבה .

Moretti , Iscrizioni Agonistiche Greche
de /

1 la / ines

)

.

]

Inscripliony grecgues

"

פסיפס ממנזר ' הגבירה מרים ' בבית  -שאן  .הפסיפס מתאר את לוח השנה  .במרכזו דמויות השמש והירח  .כל חודש מר ג

על  -ידי דמות המתארת עבודה חקלאית המאפיינת את העונה  .הכתובת מציינת את שם החודש ומספר הימים  .המניין
מתחיל בדמות הרוסה של ינואר בחלק העלית של התמונה וממשיך עד כיוון דחטעון  .יריאת דופן היא דמותו של חודים
מארס ( החודש המסורתי של

34

המלחמות ) ,

המתאר איש צבא בלבוש מלא

סקיתופוליס

התקיימו בדרך  -כלל באיצטדיון ( ששרידיו טרם נמצאו

בסקיתופוליס ) ,

אך יכולות היו להתקיים גם

באמפיתיאטרון  .בסקר ארכיאולוגי שערך קונדר בבית  -שאן לחברה הבריטית לחקירת ארץ  -ישראל
בשנת
היו

85

1874

הוא דיווח על שרידים של מבנה שצורתו אליפטית מוקף מושבים  ,שמידותיו הפנימיות

מטרים על

46

מטרים .

אשר כוסו בינתיים בעפר

0

'

אפשר שקונדר ראה את שרידיו של האמפיתיאטרון של

סקיתופוליס ,

ובצמחייה  .י '

נראה כי לקראת סוף המאה הב ' לספירה נתחדש בעיר היישוב היהודי  .על כך מרמזת בראש -
וראשונה העובדה שרבי יהודה הנשיא פטר את העיר וסביבותיה הקרובות מחובת שביעית
כנראה כדי להקל על התיישבותם של יהודים במקום .

2

'

ומעשרות ,

עדות אחרת להימצאותם של יהודים

בסקיתופוליס בתקופה זו אפשר למצוא במשגה האוסרת כניסתם של יהודים לחנויות של גויים
המעוטרות בזרים לכבוד חג פאגאני כלשהו

:

עיר שיש בה עבודה זרה והיו בה חנויות מעוטרות ושאינן מעוטרות  .זה היה מעשה בבית
ואמרו חכמים

:

המעוטרות אסורות  ,ושאינן מעוטרות

שאן ,

מותרות " .
בבית  -שאן ' .

במקום אחר מסופר על רבי שמעון בן אלעזר שהיה יושב ודורש

4

נראה כי במאה הג '

הלכה קהילת יהודי בית  -שאן והתפתחה  ,אם כי אין בידינו כל נתונים על גודלה  .לקראת סופה של
המאה אנו שומעים על יהודי העיר הפונים אל רב אמי בשאלה אם מותר להם להשתמש באבני בית -

כנסת שנהרס לבניית בית  -כנסת חדש " .

פנייתם לרב אמי מרמזת על כך שבעיר עצמה לא ישב אמורא

בעל שיעור  -קומה .
דבר אינו ידוע לנו על קורותיה של סקיתופוליס במהלך המאה הג ' שהיתה ברובה תקופה של משבר
לקיסרות הרומית  .לקראת סופה של המאה אנו שומעים לראשונה על קהילה נוצרית בסקיתופוליס .

הקדוש הראשון של הכנסייה הארץ  -ישראלית בזמן רדיפת הנוצרים הגדולה בתחילת המאה הד ' היה
פרוקופיוס  ,אשר היה הקורא בציבור  ,מתרגם כתבי  -הקודש ומגרש השדים בכנסייה בסקיתופוליס .
פרוקופיוס נמצא אשם בבזיון הרשות ונערף בקיסריה בירת הפרובינקיה ביוני שנת

יצא מסקיתופוליס קדוש נוצרי אחר
הצווים נגד הנוצרים בוטלו בשנת

:

313

נערה בשם ינאתאס  ,שגם היא הוצאה להורג בקיסריה .
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ייתכן מאוד כי השערתי בעניין טיבו של המבנה ( כלומר היותו אמפיתיאטרון ) עומדת להתאמת  .כחפירה קצרה
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עם נצחונו של קונסטאנטינוס על ליקיניוס בקרב כריסופוליס

עלה במזרח הרומי כוכבה של הכנסייה הנוצרית  .מכאן ואילך חלק ניכר מן המאורעות

הידועים לנו בתולדות סקיתופוליס יש להם נגיעה בענייני הכנסייה .

התקופה הביזנטית
בשנת

נבחרה העיר לשמש מקום ישיבתו של בית  -דין מיוחד לבטחון המדינה שדן במשפטים
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של בגידה ( כביכול ) בקיסר קונסטאנטיוס השני  .העיר זכתה ל ' כבוד ' זה הן משום היותה עיר  -שדה
מבודדת במקצת ולפיכך מתאימה לצורכי

המאשימים ,

אנטיוכיה לאלכסנדריה  ,שמהן באו רוב הנאשמים .
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אריאנית ברובה המכריע  ,אולם אף מספרם של התושבים הפאגאניים בעיר לא היה

קטן .
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הירדן .
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ביקר בעיר בענייני הכנסייה הנזיר סאבאס
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שחשיבותו רבה בתולדות תנועת
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של השומרוני סילבאניוס  ,שהיה בעל

רמה במנהל הפיקנטי  ,ושל אחד מבניו  .בנו
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יביא להענשתם של תושבי העירי שלחו אנשי סקיתופוליס את סאבאס לקונסטאנטינופוליס כדי
שיטען לזכותם  ,והלה אכן הצליח במשימתו  .בשנת
בכבוד גדול  ,כראוי למושיע

העיר ' .
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שוב ביקר סאבאס בסקיתופוליס ונתקבל
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בשנים האחרונות נתגלו בבית  -שאן שרידיהם של שני בתי  -כנסת מן התקופה הפיקנטית .
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כ 280 -

האחד ,

מטרים מצפון לחומה הביזנטית נבנה כנראה בראשית המאה הה ' לספירה  .רצפת -

הפסיפס המרכזית שבו מתארת ארון  -קודש נאה  ,שמשני צדדיו מנורות שבעת  -הקנים ולידן שופרות
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בבית  -כנסת זה נמצאה כתובת פסיפס
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