יישובים עתיקים וסביבתם בלב הגולן -

תוצאותיהן של עשר שנות סקר

( 978ו 988 -ו )

קלודין דופין ושמעון גיבסון

אזור רמת הגולן אולי יותר מכל אזור אחר בארץ  -ישראל בתקופה הביזנטית ניחן בתכונות
המאפשרות לו לשמש מקרה בוחן בעל ערך לחקר הגאוגרפיה ההיסטורית  ,הדמוגרפיה  ,העיור
ותהליך המעבר להתיישבות קבע בתקופה

זו .

לרמת הגולן על מאפייניה הגאומורפולוגיים

הבולטים אחידות גאוגרפית ברורה  ,וזאת למרות היותה אזור גבול ומעבר בין אזורי החקלאות
היושבים שבמערב ארץ  -ישראל ובין המדבר הסורי שבצד מזרח  .בנוסף לכך אזור זה היה מיושב

בצפיפות בתקופה הרומית והביזנטית  .למבני הבזלת היבשה העתיקים אשר שרדו מתקופות אלה ,
חלקם במצב השתמרות ראוי לציון  ,ערך רב לחקר האדריכלות המונומנטלית והאדריכלות
למגורים בתקופה

הביזנטית .

בניינים עתיקים אלה  ,החשופים לכוחות הרס הרבה יותר מאשר רוב האתרים הארכאולוגיים
המצויים מתחת לפני הקרקע  ,עמדו בפני סכנת הרס מוחלט בשל מלחמות  ,תרגילים צבאיים
ופיתוח כלכלי  .באביב

1978

תוכנן פרויקט שנועד להציל שרידים אלה של תולדות הארץ  ,אשר היו

בתהליך הרס מהיר ולא זכו להכרה הראויה  .המטרה היתה לתעד ולנתח את כל שרידיהן של הערים

הבינוניות בגודלן שבגולן מתקופת המשנה והתלמוד  ,אלה הקרויות במשנה ' עיירות '  ,ן ולבחון את
הממצאים במסגרת הסביבה החקלאית העתיקה של ערים אלה כדי להגיע למסקנות בדבר תשתיתן

הכלכלית .
מאז

1978

ערכה המשלחת לחקר הגולן בתקופה הביזנטית במשך שמונה עונות סקר טופוגרפי ,

אדריכלי  ,אפיגרפי וצילומי בארבעה אתרים

:

כפר נפח ( נ " צ

שבמרכז הגולן  ,ופרג ' ( נ " צ  ) 2284 2627ואר  -רמתניה ( נ " צ

) 2184 2742

) 2256 2696

ונערן ( נ " צ

שבגולן

המזרחי .

שתי שיטות חדשות במחקר שדה ארכאולוגי נוסו בהצלחה  :האחת  ,ניתוח מבנים
( analysis

) structural

ובכלל זה בדיקת סוגי הבנייה של כל קיר וקיר והקשרם השכבתי במסגרתו של כל

יישוב  ,והאחרת  ,בחינת הנוף והסביבה

ושאר קווי המתאר של סביבתם של

1

) 2147 2706

על העיירות ראה

:

) ( landscape archaeology

היישובים .

ובכלל זה חקר מערכות השדה

2

ז ' ייבין  ' ,סקר יישובים בגליל ובגולן מתקופת המשנה והתלמוד לאור המקורות '  ,עבודת

דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשל " א ; וכן  :הנ " ל  ' ,העיירות הבינוניות '  ,ארץ  -ישראל  ,יט
עמ '
2

( , ) 1987

. 71 - 59

תורנו נתונה

למר א ' איתן  ,לשעבר מנהל אגף העתיקות והמוזאונים  ,ולמר אמיר דרורי  ,מנהל רשות העתיקות  ,על

מתן רשיונות לעריכת הסקרים בתיאום עם רשויות צה " ל  .הננו מודים למר זאב ייבין  ,לשעבר יושב ראש האגודה
לסקר ארכאולוגי בישראל  ,על הסכמתו לשלב פרוייקט זה  ,עם תחילתו  ,במסגרת הסקר  ,אשר העניק גם סיוע

לוגיסטי  .המשלחת לחקר הגולן בתקופה הביזנטית נוהלה על  -ידי קלודין דופין ושמעון גיבסרן  ,אשר חקר את

קלודין דופין ושמעון גיבסון

תיאור וסקר
בכמה אתרים הכינו עורכי הסקר תכנית אתר  .לאחר שנבחרה נקודת יסוד באתר  ,בדרך כלל על גגו
של אחד המבנים שיש ממנו תצפית ברורה על היישוב ואזורו  ,נמדדו המרחקים מנקודה זו אל כל
אחד מהמבנים שניתן היה לראותם  ,ונתוני המרחק והכיוון צוינו בתרשים שהוכן על שולחן
שרטוט  .נקודות מוצא נוספות הוצבו על מבנים שכבר סומנו בתכנית  ,במטרה להגיע למראה כולל

של היישוב  .מדידות אחרות כגון עובי הקירות  ,גודל החדרים ומידותיהם של הדלתות  ,החלונות
והשקתות הוספו על התכנית  .לאחר השלמת התכנית בחנו המחברים את המבנים באופן שיטתי ,
כדי לדלות פרטים נוספים ולנתח את הקשר בין מבנה

למבנה .

באתרים אחרים פותחה שיטה חלופית  .תכנית האתר שורטטה על בסיס צילומי אוויר אשר
נבדקו בשטח והוגדלו

וחסכונית

לקנה  -מידה עקבי של . 1 : 500

שיטה זו נמצאה יעילה בהרבה מקודמתה

בזמן .

תכניות וחתכים של מבנים חשובים ושל קווי מתאר שונים  ,בעיקר מערות  ,הוכנו לפי קנה

מידה

. 1 : 100

-

תגליפים  ,כתובות ומתקני תעשייה תועדו באמצעות תצלומים ושרטוטים בקנה  -מידה

. 1 : 10
הכתובות תועדו גם באמצעות טכניקת ה  . Squeeze -.זיהוי שלבי הבנייה ותארוכם של המבנים
התבססו על הטיפולוגיה של עיבוד אבני הבנייה וצורת בניית הקירות  ,שיטה שהוכנסה לראשונה
לשימוש על  -ידי ג ' רמי

שונפלד .

3

טיפולוגיה זו יושמה בכל האתרים הנסקרים במאמר

זה .

לשם ניתוח המבנים שבגולן היה צורך לפתח גישה מתודולוגית חדשה  .האדריכלות העממית
לא השתנתה בהרבה במשך מאות בשנים  ,אך קיימים ניגודים קוטביים בין המבנים באשר לאיכות ,

לסגנון ולממדים  .ניתן היה להניח כי ניגודים אלה מהווים נקודות ציון

כרונולוגיות .

חובבי עתיקות וארכאולוגיים אשר ביקרו באזור הזכירו לעתים קרובות מבנים ששרדו
מהתקופה הרומית או הביזנטית  ,אך על  -פי  -רוב לא הביאו דוגמאות או קריטריונים שעליהם

התבססו לשם הזיהוי  .היה זה כמובן הגיוני להניח שמבנים מעין אלה אכן היו קיימים  ,שכן
באתרים רבים בגולן נמצאו אבנים ועליהן כתובות עתיקות וגילופי סמלים ועיטורים דתיים  .אך

אבנים אלה נמצאו בדרך כלל מפוזרות או בשימוש משני  .לעתים נדירות בלבד הן נמצאות בקירבת
מבנים שאיכותם  ,גודלם או תכניתם מצביעים עליהם בבירור כעל מבנים עתיקים ביסודם  .מתוך
חוסר ידע נחפזו חוקרים אחדים לטעון כי כל המבנים בגולן ובחורן הם עתיקים  ,ואילו אחרים טענו
כי אף אחד מהם אינו

עתיק .

בעיית זיהוים של המבנים העתיקים לא באה על פתרונה אלא בשנת

. 1979

הוחלט אז לקבוע

מערכות השדה החקלאיות  .המשלחת מומנה על  -ידי הקרן למחקר בסיסי של האקדמיה הישראלית למדעים
ואמנויות ; המועצה הלאומית למחקר ופיתוח ; משרד המדע ; קרן הזכרון לתרבות יהודית  ,ניו  -יורק ; קרן דורות ,
ניו  -יורק ; קרן וולפסון  ,לונדון ; קרן לוורהולם )  , ( Leverhulmeלונדון ; הקרן לחקר ארץ  -ישראל ( ומק )  ,לונדון

;

האגודה הארכאולוגית האנגלו  -ישראלית )  , ( AIASלונדון ; הקרן על שם ט " ו גרין  ,אוניברסיטת אוקספורד ; הקרן
על  -שם לאונרד וקתרין וולי  ,קולג ' סומרוויל  ,אוקספורד ; הוצאת תיימס והדסון
לונדון

4

;

מר דיי

) ( Day

ממחלקת המכירות של אוטו ורפרס

) ( Auto Wrappers

) ( Thames 1 Hudson

בע " מ  ,לונדון ; והנדבן מר פ '

מאן  ,לונדון  ,וכן למר אבשלום לניאדו על תרגום המאמר מאנגלית  .לכולם חבים אנו הכרת
3

על

"

טיפולוגיה זו ראה

:

Roman and Byzantine

' Settlements of

בע " מ ,

Schonfield ,

תודה .

 .ג  .נ ) C . M. Dauphin 4

(  Three Seasons of Survey ) 1979 - 1981מס  the Golan Heights , Preliminary Reportמס Periods

 . 189 - 206קק 7]7, 33 ) 1983 ( ,

יישובים בלב הגולן

בסיס

טיפולוגי לשם המשך העבודה  ,וזאת על  -ידי מיונן של שיטות הבנייה המגוונות ונסיון להבין

את קשרי הגומלין הכרונולוגיים שביניהן  .כפר נפח נבחר כמקרה בוחן  ,שכן באתר זה מיגוון רחב

של סוגי בנייה ותכניות קרקע והוא כולל כמה דוגמאות עתיקות של אבנים מעובדות  .ניתן היה
לקוות שהמבנים המוקדמים יותר אשר יזוהו הודות לשיטה זו יקושרו לסוג טיפולוגי מסוים של
עיבוד אבני

הבנייה .

שיטה זו הפוכה לגישה שנקט ה " ס בטלר בסקרי האדריכלות בחורן שערכה אוניברסיטת
פרינסטון בשנים
( ט ]  51ת) 1

1905 - 1904

ו . 1909 -

4

בטלר יכול היה לעשות שימוש בכתובות שנמצאו באתרן

כדי לתארך סגנונות בנייה ואיכויות בנייה  .כיוון שאין כתובות מתוארכות בכפר נפח ,

הוחלט לזהות סוגים ואיכויות שונים של בנייה לפי שלבי הבנייה הנראים בקירות

המבנים .

על  -פי הגישה החדשה מבנה רופף אשר נבנה כנגד קירותיו החיצוניים של מבנה גדול יותר הוא

בבירור מאוחר יותר מהבניין עצמו ; קיר הפוגש בקיר אחר מבלי שייקטע על  -ידו הוא גם בדרך כלל

מאוחר יותר .

כאשר קירות כאלה דומים באופן בנייתם יש להתייחס אליהם כאל בני אותה

התקופה  ,פחות או יותר  .רק כאשר שני קירות שבנייתם דומה מהווים חלק מיחידת מבנה כוללנית ,
הזיקה ביניהם עשויה לשקף את סדר בנייתם ולא התפתחות

כרונולוגית .

הודגש כי בחינה זהירה של כל המבנים באתר הבנוי בצפיפות תאפשר לגלות את הכרונולוגיה
היחסית של כל חלק ולגלות את המרכז של כל תבנית מקורית של מערכת חצרות  ,בתים  ,מבנים
חיצוניים ורחובות שנבנו מחדש  ,שופצו  ,נהרסו או

נחרבו .

כגורמים משמעותיים לצורך מיונם של סוגי הבנייה נחשבו תשומת הלב שניתנה לסיתות
האבנים ומידת הדיוק שבהנחתם בנדבכים  .כמו כן נבדק אם הונחו שברים או שבבים של אבנים

ברווחים ובסדקים  .כך נערכה הבחנה בין שמונה קטגוריות שונות של סוגי בנייה  ,החל בסוג הירוד
ביותר  ,של אבני שדה המוערמות זו על זו  ,ועד לאבני גזית  ,שהן הדרגה המעודנת ביותר של חומר

בנייה .
האתרים בסביבתם
סקרי מערכות שדה חקלאיות נערכו בארבעת האתרים תוך שימוש במתודולוגיה של סקר לבחינת
 5חקירת
הנוף והסביבה אשר פותחה על  -ידי שמעון גיבסון לשם חקר הסביבה הכפרית בישראל .

מערכות השדה נערכה באופן רגלי  ,באמצעות מפות המבוססות על תצלומי אוויר בקנה  -מידה

. 1 : 4 , 500

המפות שימשו לשם תיעוד גדרות אבן

) walls

 , ( fieldערימות אבנים  ,דולמנים  ,מבנים

הרוסים  ,מכלאות לבעלי  -חיים  ,מתחמים וקווי מתאר ארכאולוגיים נוספים
דרכים

ושבילים .

בשדות נאספו חרסים ואבני

צור .

;

כמו כן סומנו בהן

הוכן קטלוג מפורט של קווי המתאר

הארכאולוגיים שנסקרו  .תכניות וחתכים של מבנים חשובים  ,כגון דולמנים  ,שורטטו בקנה  -מידה

. 1 : 50
4

גאה

0 :

,

Princeton University Archaeological Expeditions

H . C . Butler , Syria: Publications ef

 2904 - 5 and 2909 , 11 : Architecture , !4 : Southern Syra , Leiden 1919אSyria 1
5

על מתרריליגיה וו ראה  :ש ' גיבסון וע ' קלונר  ' ,סטף  -פרוייקט ארכיאולוגי בהרי יהודה לבחינת הנוף
והסביבה '  ,קדמוניות  ,כג (  , ) 1990עמ '  ; 103 - 97ראה גם 5 . Gibson , 8 . Ibbs 1 4 . Kloner , ' The Sataf :
!

 Four Seasonsת the Judaean Hills : !1 Preliminary Report 0ח ]
 . 29 - 54קק Levanr , % ( ) 111 ) 1991 ( ,
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Project

קלודין דופין ושמעון גיבסון

כך הוכנו תרשימים רבים של קווי מתאר ארכאולוגיים שנבדקו בשדות  .מתקנים חקלאיים

ותגליפים שנמצאו בשדות שורטטו בקנה  -מידה

. 1 : 10

כל קווי המתאר האלה תועדו באמצעות

צילומים .
הנגב הוא האזור היחיד בישראל שנערך בו מחקר על מערכות שדה חקלאיות בשטחים גדולים ,

ואתר ניצנה ( עוג ' ה אל  -חפיר ) הוא האתר היחיד שבחקירתו נשתלבו אדריכלות  ,ניתוח טקסטים -

וחקלאות .

הפפירוסים של ניצנה -

6

במהלך עשרים השנים האחרונות נערכו מחקרים בהיקף קטן יותר באזורים שונים בישראל ,

כגון עבודתו של שמעון דר במערב שומרון  .אך הדגש הושם בדרך כלל על התפתחות היישובים
הכפריים וכמעט לא נחקר הקשר שבין היישובים לבין הסביבה הכפרית  .השיטה שפיתחנו ניתנת
ליישום בכל אזור שנשמרו בו היטב מערכות שדה וטרסות חקלאיות ביישובים עתיקים

ובסביבתם .

עריכת מפעל לבחינת הנוף והסביבה היא בעלת ערך במיוחד בגולן  ,שכן הפיתוח בעידן
המודרני כמעט שלא פגע בנופים חקלאיים  ,בהשוואה לאזורים אחרים

בארץ .

כתוצאה ממחקרנו עלה בידנו להבחין בין סוגים שונים של גדרות אבן של שדות עתיקים
ומודרניים  .גדרות שדה עתיקים למשל נבנו מאבני שדה גדולות  ,בשעה שבעת שיפוצים של קירות
אלה ובעת בנייתן של גדרות אבן חדשות במאתיים השנים האחרונות נעשה שימוש בעיקר באבני
שדה מעוגלות וקטנות שנערמו כתוצאה מסיקול .
יתרה מזאת  ,בכל האתרים נחקר גם היחס שבין בתים עתיקים לבין מערכות השדה הצמודות

אליהם בשולי היישובים  .כמו כן נערך נסיון למקם חוות ומבנים כפריים אחרים  ,כגון מגדלי שדה ,
בתי  -בד וגתות  ,בשכנות ליישובים  .נחקרו גם שטחים מהסביבה שנמסרו למרעה או

לתעשייה .

רשתות הדרכים והשבילים העתיקים וקווי המתאר הטופוגרפיים הטבעיים אפשרו לנו לקבוע

את היקף האדמות שהשתייכו לכל יישוב בנפרד  .השילוב שבין סקר ארכאולוגי שגרתי ובין ניתוח
מבנים וארכאולוגיה של הסביבה סיפק נתונים שדי בהם לשחזר תמונה של סביבתם הארכאולוגית
של ארבעה יישובים מתקופת הברונזה ועד העת

החדשה .

האתרים במסגרת רשת הדרבים של האימפריה הרומית
בימי

קדם היה הגולן צומת דרכים וגשר בין הים התיכון לבין המדבר  .שלוש דרכים

חצו את הגולן .

הראשונה  ,שנמתחה מכיוון בית  -שאן אל דרום הגולן  ,המשיכה מזרחה אל החורן  .הפלג המזרחי

של דרך הים  ,מגשר בנות  -יעקב לכיוון קוניטרה  ,קישר בין הגליל לדמשק  .לבסוף  ,הדרך הצפונית ,
מצור  ,הובילה לפנים הארץ  ,דרך

הבניאס .

שניים מהיישובים שסקרנו שימשו תחנות ביניים של הדואר הקיסרי הרומי
על פסגתו של צוק נערן ניצב מבנה מרובע

והוא זוהה כתחנת ביניים

6

על

( 510תפ

האדריכלות של ניצנה ראה

:

"

ן) .

( 45

1958

Princeton

" 1 Nessana

)

שבכל אחת מפינותיו רבוע

(  10א  10מ ' )

המבנה דומה בתכניתו לשתי מצודות בדרום סוריה  ,לזו

.

1 Nessana (Auja Hafir Palestine) , 1 ,ם  , Excavationsן 4 .ט) D . H . Colt

 . London 1962על הפפירוסים של ניצנה ראה
Papyri,

"

 55מ ' ) ,

~. (cursus

.Literari

- :

" ", Nessana , 111 : 77

על החקלאות של כיצגה ראה

4 . ( , Excavationsט ) Central Negeb ' , D . H . 0011

 . 211 - 269קק (Auja Hafir, Palestine) , 1 , London ,

:

ם Excavations

! . ,נ

Kramer

)2 . 7 .

Mayerson ~ The Ancient

Ph .

Agricultural Regime ofNessana a
; nd

יישובים בלב הגולן

שבקופר אל  -חלבת  ,המתוארכת לפי כתובות

שבדיר אל  -קפח  ,משנת

 306ו 375 - 367 -

ל  217 - 213 -ול 529 -

לספירה  ,ואף יותר מכך לזו

לספירה ( בחצרה של מצודה זו נמצאה אף

קפלה ) .

7

נערן שוכנת על צומת דרך הים שנמשך בכיוון צפון  -מזרח ודרום  -מערב  ,ליד דרך אזורית

שנמשכת דרום  -מזרחה לכיוון חושניה ( נ " צ . ) 2261 2675
המבנה שבנערן כמצודה או כנקודת משמר ) . (garrison

אלמלא מקומו  ,ניתן היה לזהות את

כפר נפת  ,הנמצא כשישה ק " מ ( ארבעה מילין רומאיים ) לכיוון מזרח בדרך הים  ,שימש כנראה
כנקודה לאספקת שירותים )  . ( mutatioנקודות כאלה הוצבו לאורכן של הדרכים הרומאיות בערך
ביניים
מדי ארבעה מילין רומאיים  ,ואחת מכל שתי נקודות כללה גם פונדק דרכים ונקראה תחנת

( . ) 1080510

אין זה אפוא מפתיע למצוא מבנים עתיקים חשובים בעלי תכנית רבועית מדי ארבעה

מילין ונקודות שליטה מדי שמונה

מילין .

ניתן היה לצפות להימצאותם של שרידים דומים לאלה שבנערן גם על גב ההר הוולקני
שבחושניה  ,בעין זיוון ( נ " צ

) 2275 2790

וליד גשר בנות יעקב ( נ " צ

2685

. ) 2100

בנערן היתה תחנת הביניים בידיהם של השלטונות הקיסריים  ,ולפיכך אסורה היתה בשימוש
לנוסעים שאינם בתפקיד רשמי  .את צורכיהם של נוסעים נוצרים  ,ובכלל זה עולי רגל  ,אמורים היו

לספק במידה רבה מוסדות כנסייתיים )  , ( xenodocheiaכגון המנזר ביישוב התחתי בנערן שנבנה
בפאתי העיירה כמקובל  ,כדי להרחיק את הנוסעים מהפיתויים שמציעה

העיירה .

בנערן נתגלתה אבן מיל ללא כתובת  ,ובכפר נפח נתגלו כמה קטעים מהדרך עצמה ( ברוחב

 6 . 50 - 6 . 10מ ' ) .

גילויים אלה מאששים את התוואי של הדרך הרומית המקשרת בין הגליל לבין

דמשק  .הדרך היתה מרוצפת בנקודה אחת בלוחות אבן עם אבן שפה חיצונית  .בנקודה אחרת יושר

התוואי על  -ידי חציבה  .קטעים אחרים של הדרך  ,ממערב לנהר הירדן  ,נסקרו על  -ידי החוקר צבי

אילן .

8

האתרים שנסקרו
כפר נפח

כפר נסח נמצא בדרך הים  ,על שלוחה נמוכה  .זהו אתר מלוכד ובנוי בצפיפות  ,וניכרים בו סימנים
בעבר בריכה
של שלבי בנייה ושל שחזורים שונים  .הנחל שהקיף את האתר מדרום וממזרח ~

גדולה שנמצאה מדרום לאתר  .סביב לאזור הבנוי  ,בייחוד סביב שוליו המזרחיים של היישוב ,
מצויות כמה בארות או בריכות אגירה  .הדרך המרוצפת העתיקה עברה מדרום ליישוב  .הסוללה
שהוקמה לצורך הדרך החדשה הרסה כמחצית

7

על

תחנות הביניים של " דואר "
,

Me'moiresrpreientei: par
,
~divers savants
,
Paris 1940

. 14 ( ,

.

קיסרי הרומי ראה

מהיישוב .

- :

 Aautש /צע0צ ,
'

Belles

!ש

תיאור הסוגים השונים של תחנות הביניים ראה

Paris
:

ש  . Plfaum , Essai sur /א

cursus
( !romain
Acad(iiaie~ des:

voiesrromaines ,

.Les

empire

Chevallier ,

1) .

 . 213 - 220קק  . 1972 ,על המצודה של קוסר אל  -חלבת ודיר אל  -קפח ראה  :בטלר ( לעיל  ,הערה  , ) 4איורים
( קיסר אל  -חלבת ) , 127 ,
8

ראה  Israel :ח

,

148 - 145

5

( דיר אל  -קפח ) .

2 . 1180 , ' Eastern Galilee Survey of Roman Roads ' , Excavations and Surveys

 . 14 - 16עק  ( , 9 ,קע/ 1990 )79 9- / 9ע798

"

.

זיהוי של קטעי בנייה ביזנטית בכפר נפח סיפק

 :כנית כפר נפח

- 42

,

/

את הבסיס להבנה ראשונה על התפתחות האתר .

רק באזורים מעטים של האתר זוהו קירות עתיקים  ,במיגוון של זיקות למבנים מאוחרים יותר

:

במזרח היו אלה בדרך כלל קירות של חדרים תת  -קרקעיים  ,ואפשר שמדובר בחדרים שסביבם
ואילו  ,במערב הם עמדו ברובם בגובה פני הקרקע שבהווה .
.
נצטברו אדמה ומפולת ,
פיזורם של הקירות העתיקים בשטח מעלה את האפשרות כי מבנים מבודדים שלא התקשרו זה
אל זה במסגרת תכנית אחידה נבנו בתחילה בסביבה הפתוחה  .מאיכותם המשתנה של קירות
המשתייכים לאותה הקטגוריה  ,והנסמכים על הקירות הישנים  ,ברור כי מבנים נוספים התפתחו
8

מסביב להם עד אשר התכסה האתר בצפיפות במבנים מורכבים  .בחצרו של בית בצדו הצפוני של

היישרב נמצא אזור שקוע באדמה אשר היה מגודר בקירות עתיקים מאיכות גבוהה  .אזור זה כלל
בית  -בד  ,מתקן אשר תועד בשנת

1979

אבל נעלם לאחר

מכן .

הסתעפות של הדרך העתיקה לכיתן היישוב חצתה את התאדי מעל לקיר סכר עבה

( 35ן 5 -

7
~

9

מ ' ) והסתיימה בכיכה מרוצפת ( 18

18 %

מ').

ייתכן

כי זוהי כיכר שוק  ,דומה לזו שנמצאה בכורזין .

כתוצאה  ,מפעולות שונות בעידן המודרני רק מעט מהגדרות החקלאיות העתיקות שמסביב
 .קיר סכר בנוי
ליישרב שרדו  ,פרטייאלה שבחלקו הצפוני העליון של הנחל  .מערכת החקלאות כללה
מאבנים גדולות שגובהו

.

1 80

מ '  ,והוא תמך במרחב של אדמה עמוקה בצדו הצפוני של

הנחל .

מאחורי קיר הסכר נקוו גשמי חורף שנועדו להשקיה  ,והם הסתננו לאחר מכן דרך הקרקע וקיר
הסכר אל הוואדי שמתחת  .בית  -העלמין ממוקם כשלושים מטר ממזרח לנחל וכולל לפחות שלושה
פתחים הנראים לעין  ,חצובום בסלע במרווחים של כשלושים מטר

9

,

בקיהוב .

ראה 8 reconstructed from :ן ת עסז Yeivin , ' Ancient Chorazin Comes Back 10 Life : ! 4 Galilee
 . 25ק Fragments ' , BAR , ( ) 111 , 5 ( September-. October 1987 ( ,

מימין  :קטע מרוצף
של ויה מריס בכפר
נפח

משמאל  :בית בד
עתיק בכפר נפח

קלודין דופין ושמעון גיבסון

נערן

אתר נערן נבחר למחקר בשל קירבתו לכפר נפח  ,בשל מיקומו על אותה דרך עתיקה ומשום
שהגבעה והעמק שעליהם בנוי האתר מפותחים באופן דליל יותר  ,דבר המעלה את האפשרות כי
מדובר ביישוב שהתפתחותו שונה היתה מזו של כפר נפח  ,והיא עשויה לשפוך אור על המסקנות
שהוסקו בכפר

נפח .

היישוב נערן נמצא מדרום לדרך הים  ,בנקודה שבה מתפצלת דרך זו ונתיב אחד פונה לכיוון
דרום  -מזרח  .היישוב מורכב משני רבעים שלכל אחד מהם דפוסי בנייה ייחודיים  .הרובע הנמוך
משתרע על צדה המערבי של הדרך  ,ואילו חלקו העליון של היישוב ניצב על גבעה וולקנית נמוכה
ומוארכת בצדה המזרחי של הדרך  ,ודרך זו נמשכת למרגלות הגבעה בצדה המערבי

והדרומי .

בצידה המערבי הרובע העליון מתרומם בפתאומיות מהרובע הנמוך  .הוא ממשיך כמאתיים
מטר לכיוון מזרח בטרם יהפוך לצוואר סלע ברוחב של כעשרה מטרים המחבר את הגבעה

הראשית של היישוב עם בליטת סלע קטנטנה שעליה נמצאים רק שניים או שלושה בתים  .ואדי

עובר ממזרח למערב דרומית ליישוב  .בין שני הרבעים של היישוב  ,בשיפוליה המערביים של
הגבעה  ,יש מעיין ובית  -מרחץ רומי  .בית  -מרחץ זה

ארובה נראים

( 11

17

מ ' ) מורכב מארבעה חדרים  .שקעי

"
בקירותיו של אחד מן החדרים  .הרבה רעפי היפוקאוסט מעוגלים ורבועים ושברים

של צינורות ארובה מחרס נמצאו מפוזרים סמוך לבית  -המרחץ  .נקבת מים ( רוחב

.

 0 60מ ' )

.

0 60

מ '  ,גובה

הרומית .

עם תעלה בתחתיתה נמצאה מצפון לבית  -המרחץ ונמשכה מתחת לדרך

אמת מים חצובה בסלע  ,ברוחב של מטר אחד  ,נמשכת לאורך כחמש מאות מטר מצפון לחלקו

העליון של היישוב  .היא סיפקה מים לתחנת הביניים של הדואר הקיסרי הרומי  .המעיין של אמת
המים נמצא כנראה בעין אל  -איידה ( נ " צ

27246

. ) 21629

האמה הוליכה מהמעיין לכיוון דרום  -מערב  ,דרך אזור ביצתי  ,אל בריכה בקוטר חמישה  -שבעה

מטרים .
מבחינה טופוגרפית ייתכן כי שני המעיינות של עין אל  -אילק ( נ " צ

) 21735 27300

מצפון  -מזרח

היו קשורים אל המעיין של עין אל  -איידה  .כך יכלו להזין מעיין זה  ,שהוא עצמו הזין את אמת
המים אשר הובילה לנערן  .דרך שורה של פתחים שיצאו מאמת המים הושקו שדות
נקבת מעיין ( עומק

9

מ '  ,רוחב

.

2 20

משני צדיה .

מ ' )  ,שעתה התייבשה ברובה  ,ממוקמת לצד מתלול סלעי

שעל הגדה המזרחית של הוואדי השוכן ממזרח לחלקו העיקרי של היישוב  .נקבת המעיין ננטשה
כנראה בתקופה הצלבנית  ,כפי שניתן ללמוד מכלי החרס שנמצאו באדמה הממלאת אותה

כיום .

בית  -העלמין של נערן  ,המורכב ממערות קבורה חצובות בסלע  ,ממוקם על מתלול סלעי כחמש
מאות מטר מדרום  -מערב לחלקו העליון של

היישוב.

מערכות השדה החקלאיות נחקרו מצפון  ,ממזרח ומדרום לנערן  .בדיקה מקרוב נערכה בשישים
ושבע חלקות המגודרות בקירות אבן  .חרסים נאספו באופן מדגמי בשטחים מסוימים  .שלושה

שלבים של פעילות הובחנו בשטח  .שלב א מיוצב על  -ידי שדות דולמנים ( קברים
10

קיימים לפחות שלושה סוגים  :דולמנים עם טבעת

חיצונית

מגליתים ) .

של אבנים וחדר מרכזי הבנוי מסלעים

אנכיים  ,דולמנים המכוסים בערמות גדולות של אבני שדה קטנות או בינוניות  ,וקברי שוקת

המדופנים באבנים אנכיות  .הדולמנים מפוזרים על פני הסביבה ולא נראה שהיו קשורים ליישוב

כלשהו .

נערן  -אבן רכב
בצורת חרוט לטחנת
קמח

לעתים ניתן לראות חרסים מתקופת הברונזה על פני שטח השדות  ,אם כי לא ברו
של תקופה זו יש

לשייכם .

את שלב ב מהווים שדות חקלאיים מדרום  -מזרח ליישוב  .סלעים מדולמנים מפורקים נמצאו
,
לעתים בשימוש משני בגדרות האבן  .חלקות קטנות יותר  ,בצדה הצפוני של מערכת השדות

שימשו אולי לגידול גפנים בתקופה הרומאית ובתקופה הביזנטית  .חרסים שנתגלו על פני השטח
בשדות אלה משמשים עדות לשיטות דישון  .בשלב ג נמצא שקירות הגדר של השדות שבמרחק
קטנות
מה מהיישוב נשארו בשימוש בשעה שהגדרות הקרובות יותר ליישוב שופצו באבני שדה
יותר  .שלב זה משתייך כנראה לנוכחות העות ' מאנית או הסורית בגולן  ,דהיינו עד

. 1967

-

המבנה הקדום ביותר שניתן לתארך בתוך היישוב נערן הוא בית  -המרחץ הרומי  .מבנה זה  ,תת
על  -ידי
קרקעי למחצה  ,בנוי מאבני גזית ומלט  .טכניקת בנייה זו הוחדרה לגולן ולחורן כנראה

בנאים שהובאו במיוחד מרומא בימי שלטונו של פיליפ הערבי

(  249 - 244לספירה ) ,

אשר בנה

מחדש את מקום הולדתו  ,שחבה שבחורן  ,בהתאם למלה האחרונה של הסגנון הרומי  ,ושינה את
שמו לפיליפופוליס 0 .י
הוחלפה בשחבה -
10

הבנייה בשיטת זיזים ולוחות אבן  ,טכניקת בנייה אופיינית לחורן בתקופה הרומית ,
ובכיפות
פיליפופוליס בשימוש נרחב בטיח ובטון  .השימוש במרתפים גליליים )  ( barrel vaultsמאבן מסותתת השפעה
בטון  ,ובעיקר החדרתם של ציפויי שיש לשם כיסוי פני השטח הפנימיים של הקירות  ,מצביעים עלהאפשרות

רומית ישירה על הארכיטקטורה של עיר בירתו של הקיסר פיליפ בפרובינציה ערביה  ,ומעלים את . Coupelע

"

.

 . Frizoulsע 1
, Le Thede
'~ tre de Philippopolis 8
שבנאים רומאים עבדו במקום  .ראה Arabie :
(Institut .FranCais
d'Arche'ologie
Beyrouth Bibliothe'yue
Arche'ologigue
Historigue , 63 ( , Paris

. 1956

;8

H . C . Butler , Architecture and Other Arts

על השרידים הארכאולוגיים הרומיים כשחבה ראה

 . 377ק  1903 ,וזסץ New

;

ואומני פסיפס רומיים ראה
 . 32ק ) 1979 ( ,

וכן

:

29 :

:

,

 ,פסלים

הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  . 360 - 359על הבאתם של אומנים  ,בנאים
C . M. Dauphin
7,שנ' 11 Roman Mosaic Pavement from Nablus ' , 7
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קלודין דופין ושמעון גיבסון

אין זה סביר כי בית  -המרחץ מוקם הרחק מיישוב קיים  .יתרה מזאת  ,קיומו מצביע על מעמד
רשמי כלשהו שהיה ליישוב נערן  ,דבר המתיישב עם ההנחה כי היישוב כלל בין מבניו גם תחנת
ביניים של הדואר הקיסרי

הרומי .

על אפשרות הימצאותם של יהודים באזור מצביעים סמלים יהודיים  ,בצורת חריתות או בצורת

יהודיות .

תבליט  ,כגון לולב ואתרוג  .סמלים אלה מוכרים כולם מכתובות מצבה

התנצרותו של השלטון הקיסרי משתקפת במבנה כנסייתי מונומנטלי שנתגלה בחלקו העליון
של היישוב  .כתובת יוונית מתארכת את הבנייה למאה השישית לספירה  .המנזר שבחלקו התחתון
של היישוב נבנה בתקופה מאוחרת יותר מן המבנים שעל הגבעה  .הוא שרד כנראה לאחר חורבנו
של החלק העיקרי של היישוב  ,שכן בשלב השני של המנזר נעשה בו כמעט בוודאות שימוש

בחומרים שנלקחו מהכנסייה שבחלקו העליון של היישוב  .לאחר היעלמותה של הנצרות מהאזור

המשיך אולי המנזר לתפקד כחאן  ,אך תפקידו הראשוני תועד בשמו הערבי  ,דיר  -רחיב  ,שפירושו
מנזר

הכומר .

ון

קבוצות קטנות של מבנים המשיכו כנראה להתקיים עד לתקופה הממלוכית  ,אך לא השתלבו
בתכנון פורמלי ולא זכו לאחזקה אלא המשיכו להתקיים  -או לשרוד -

בין ההריסות העתיקות .

בשלב הסופי של היישוב  ,אולי עם בואם של התורכמנים לאזור במאה הט " ז  ,נעשה שימוש
משני שיטתי בחומרים ובאתרים  ,כפי שניתן ללמוד מן העבודה האחידה שניכר בה שבוצעה
באותה

תקופה .

2ן

פרג '

בכפר פךג '  ,השוכן בצלו של הר וולקני ומוקף מצדו המזרחי על  -ידי ואדי  ,מצוי אוסף עשיר של
מבנים עתיקים המקובצים סביב לשלוש בריכות ושלוש בארות  .בכמה ממבנים אלה נעשה שימוש
באבני בנייה ובאבני גזית מסותתות היטב  ,מהאיכות הגבוהה ביותר  ,ולשם בניית התקרות נעשה
שימוש בקורות אבן ובלוחות אבן הנשענים על זיזים  .כמה ממבנים אלה שרדו עד לגובה של שתי
קומות והם מושלמים כמעט עד לגגותיהם  .רשת הדרכים שלאורכה נמצא היישוב מדגישה את

חשיבותם של הקשרים בין צפון לדרום  .דומה כי לב האתר היה ליד הדרך שהגיעה מדרום או
מדרום  -מערב אל צדו המערבי של הוואדי  ,הקיפה את ההר הוולקני והמשיכה לכיוון צפון  -מערב ,

שם נתגלה קטע קטן של דרך עתיקה מרוצפת  .מסלול שנשתמר טוב יותר הקיף את הצד המזרחי

של הוואדי  .הוא נשלט על  -ידי נקודת מכס או מחסום  .ייתכן כי שרידיהן של דרכים אחרות נהרסו
בשל בנייתה של הדרך החדשה בכיוון צפון  -דרום מצדו המזרחי של

היישוב .

היו כנראה שני שלבים נבדלים בבנייה העתיקה בפרג '  .לשלב הקדום יותר  ,שלב א  ,משתייכות
אבני בנייה גסות מבזלת  .סוג אבן זה שלט במבנים ההרוסים שעליהם נמצאות מכלאות מודרניות

11

12

העניין נדון בכמה פרסומים מאת צ ' מעוז  ,ראה בעיקר במאמרו
 . 59 - 68קק  Byzantine Palestine ' , PEQ , 117 ) 1985 ( ,מן

 Jewish and Christian :מס ' Comments

. Communities

מעוז הציג פרשנות חלופית

לשרידים בנערן ובפרג ' אשר נחקרו על  -ידינו במהלך הסקר  .תגובה לפרשנותו תינתן במסגרת הפרסום הסופי של
תוצאות
12

הסקר .

על התורכמנים בגולן ראה
 . 331 - 333קק 1961 ,

:

.
'

de Djolan: Etude de Gebgraphie Reiionale , Damas

ion

~

Bagh ,

A.S.

רג ' -

מימין

:

בוסים עשויים אבני

' ית ומעליהם

חלונות

שמאל  :תקרה
שויה קורות ולוחות
בן הנשענים על
מוך

לבעלי  -חיים .

מדובר במבנים הנמצאים בשני רבעים  ,האחד בצד דרום  -מזרח  -שנכללו בו

לפחות שני גושי בניינים

) (insulae

נפרדים  -והאחר מצפון  -מזרח ליישוב  .כלי החרס שנתגלו

במקום הם מהתקופה ההלניסטית המאוחרת או הרומית הקדומה וכוללים כלי טרה סיגילטה  .יתרה
מזאת  ,למיטב ידיעתנו כלי הקרמיקה מסוג ' גולנית ' ( טיפוס

' יטורית ' )

שאספנו ברובע הצפוני -

מזרחי של האתר מייצגים את התפוצה הדרומית ביותר של כלי חרס אלה ברמת הגולן 3 .י

13

קיראמיקה ' מלנית ' היא קיראמיקה גסה העשויה מטין בצבע כתום  .הטקסטורה החולית  ,שיש בה הרבה גריסים
וחצצים  ,מזכירה את כלי החרס של תקופת הברונזה התיכונה  .לאמפורות בסיס מחודד עם עיטורים חיצוניים

14

מחורצים ושפה עבה

וגולן

:

גסה .

ראה  :ק ' אפשטיין וש ' נוטמן  ' ,הסקר ברמת הגולן '  ,מ ' כוכבי

סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ " ח  ,ירושלים  , 1972עמ ' , 250

; 256 - 255

מ ' הרטל  ,צפון הגולן

הארכיאולוגי כמקור לתולדות  -האזור  ,קצרין תשמ " ט  ,עמ '  , 241 - 240איורים , 14 - 7
; 17 , 13 - 12

תשל " ח .

( עורך )  ,יהודה  ,שומרון

; 10

:

הסקר

עמ '  , 255 - 254איורים

ש ' דר  ' ,כלי החרם מסקר החרמון '  ,ש ' אפלבאום ואחרים ( עורכים )  ,החרמון ומרגלותיו  ,ירושלים

סוג הבנייה של שלב א נמצא גם בנדבכים הנמוכים של הרבה מן הקירות  ,לעתים קרובות מתחת פרג '  -מראה פנימי
עם זיז
לנדבכים ישרים של אבנים מסותתות היטב משלב ב  .שלב ב תוארך לתקופה הביזנטית  ,וזאת של חדר
עתוק ק
ך
בהתאם לממצאים בסקר החורן של בטלר  .בסקר זה נמצאו נדבכים של אבנים הדומים לאלה
שבגולן יחד עם

ן

כתובות .

בשלב נוסף  ,שלב ג  ,נערכו שיפוצים נרחבים בכל המבנים העתיקים שבפרג '  ,כגון בנייה מחדש

או שיפוץ גס  .חרסים ממלוכיים שנתגלו במקום ומטבע ממלוכי מהמאה הי " ג  ,כנראה , Baibar
שנמצא על פני השטח בלבו של היישוב  ,מעלים את האפשרות שיש לתארך את שלב ג לתקופה
הממלוכית ( המטבע זוהה

על  -ידי מר אריאל ברמן ) .

שלב ד כולל בנייה מחדש של בתים ללא גגות אבן  :שורות של חדרים מרובעים  ,ולכל חדר דלת
משלו ובדרך כלל גם חלון  ,הפונה אל חצר משותפת  .שלב זה זמנו  ,כנראה  ,במאה הי " ט  .בתקופה

זו הובאו למקום גזעים ארוכים של עצי האקליפטוס ; הללו היו נחוצים לבנייתם של גגות עפר אשר

121
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למטה  .צלב מעלף על

מששף של קפלה
ממערב לעישוב

T_ :
20 cm

0

יישובים בלב הגולן

היו מונחים על קורות עץ  .ידוע כי פרג ' יושבה מחדש על  -ידי

הי " ט .

4ן

צ ' רקסים במחצית השנייה של המאה

בשלב הסופי  ,שלב ה  ,נמצאים חומרים מודרניים מובהקים  ,כגון בטון וגגות

. 1975

הללו שייכים כנראה לגרעין המתיישבים ' יונתן ' שהתנחל באתר בסתיו

בפרג ' .

בשלב ב ניכרים סימניו של הריבוד החברתי

ברזל חרוצים .

על הימצאותם של פטרונים עשירים

מצביעות שתי וילות מתוכננות היטב על המדרון הצפוני והמדרון הדרומי של ההר הוולקני  .לכל
אחת מהן באר חצובה בסלע  ,ולווילה הדרומית היתה מערת קבורה פרטית בקירבת מקום וחווה
מעברו השני של הוואדי

באותו אופן קושרה וילה בקטורה אשר בצפון סוריה עם קבר  ,מהמאה

;

השנייה לספירה  ,של אדם בשם אמיליוס רגינוס

) 5 Reginusמ1חמ1ט

,

.

נ ) 25

פרג ' תואמת כנראה את ההגדרה של ' עיירה ' יהודית במקורות ההלכתיים  -עיר קטנה  ,בלתי
מבוצרת  .שורת מבנים בצורת חצי  -מעגל נסקרה ממזרה לוואדי וכללה לפחות עשר יחידות נפרדות
של בתים עתיקים  ,שכל אחד מהם נבנה סביב לחצר  ,וכן יחידות קטנות ועניות

יותר .

6ן

עיירה בצורת תצי  -מעגל היא אחד מששת המתארים העירוניים הבסיסיים הנדונים בתוספתא

בקשר לעירוב ולתחום

השבת .

חלוקתה של העיירה לקבוצות של מבנים שניתן לבצרם כך שתיווצר מעין חומה חיצונית
רצופה הקלה את ההגנה על

המקום .

7ן

פרג ' נבנתה על הר וולקני שממנו נשקף הנוף של האזור הסובב  ,ובעיקר בכיוון חושניה ואר -

רמתניה בצפון  .הרחובות שהוגדרו על  -ידי הקירות החיצוניים של המבנים לא היו כלל וכלל

ישרים .

8ן

מנורות  ,לולבים  ,אתרוגים ושופרות במספר רב נתגלו חרותים על משקופים  ,וכמו כן נמצאו

כתובות בעברית ובארמית  .ממצאים אלה מעידים על כך שלפחות חלק מהאוכלוסייה בעיירה
קטנה זו היתה

יהודית .

אחת משתי האחוזות הגדולות שבפרג '  ,הווילה הצפונית  ,היתה כנראה בידי יהודים במשך זמו -

מה  .על כך מעידות המנורות החרותות על המשקופים של השער המורחי ושל האבוס המרכזי של

האורוות .
נקודת המוקד של העיירות היהודיות היתה בית  -הכנסת  ,שמוקם בדרך כלל במרכז העיירה  ,אם

כי לא בהכרח בנקודה הגבוהה ביותר  .אבנים עם סמלים יהודיים וכתובות בעברית ובארמית
מרוכזות בצפיפות בחצר הנמצאת בלב לבו של היישוב

;

וכן נמצא שם בשימוש משני משקוף

מונומנטלי שעליו שתי מנורות וכתובת יוונית  .הקיר המערבי של חצר זאת בנוי כנראה על יסודותיו
של מבנה

מונומנטלי

גדול בכיוון צפון  -דרום  ,מזרח  -מערב .
 -אולי בית  -כנסת או בית  -מדרש .

מסתבר אפוא שהיה באזור זה מבנה יהודי

אבנים מגולפות יהודיות  -נוצריות מרוכזות בצדו המערבי של הוואדי  ,על המדרון הצפוני של
14

בעקבות מלחמת רוסיה  -תורכיה

הצ ' רקסים המוסלמים מהקווקז על  -ידי הרוסים ויושבו על -

(  ) 1878 - 1877גורשו

ידי הרשויות העות ' מאניות בגולן  ,שם אוכלסו מחדש כמה מהאתרים הרומיים והביזנטיים הנטושים וההרוסים ,
4 . Lewis , Nomads and Seז 4 .ז
לל  Syria andח
2 1ש
ראה  . 96 - :קק 90 - 1980 , Cambridge 1987 ,
~ tlers
"
101 , 104 - 106
15
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192 ; 11 ,
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16
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קלודין דופין ושמעון גיבסון

ההר הוולקני  .האיקונוגרפיה שעליהן כוללת סמל יהודי ( מנורה )  ,שני סמלים נוצריים ( צלב ועוגן ) ,

סמלים השייכים לשתי הדתות ( לולב  ,דג  ,אונייה  ,אשכולות ענבים וגביע ) וסמלים המתקשרים

הגרזן והמחרשה ) .
האבנים  .מבנה שהמשקוף

סמלים

לנצרות היהודית ( ה ' 3ויו '  ,הצלב הקוסמי  ,תורן אונייה בצורת צלב ,

וסימנים אלה נמצאו אלה לצד אלה  ,או אלה על גבי אלה  ,על אותן

המונומנטלי של דלתו הצפונית  -המצויה באתרה  -מציג צירוף כזה  ,וכולל צלבים ולולבים ,
עשוי היה לשמש כמקום מפגש

ליהודים  -נוצרים .

נוכחותם של יהודים  -נוצרים בפרג ' אין בה כדי להפתיע  .לאחר מותו של יעקב  ,אחיו של ישו
אשר היה מנהיגם  ,ולאחר בריחתם מירושלים לפלה ( בירדן ) בשנת

מושבם .

הנוצרים בגולן ובחורן הסמוך לו כמקום
גם הענף האביוני

) ( Ebionite

לספירה  ,בחרו היהודים -

66

9ן

וגם הענף הנצרתי של היהדות  -הנוצרית שגשגו במאה הרביעית

לספירה באזור זה  ,כפי שמעיד אפיפניוס  ,בישוף סלאמים שבקפריסין  ,בחיבורו על המינויות ,
20

דך  -קיום בין יהודים לבין יהודים  -נוצרים התאפשר בפרג ' עד אשר היהדות והנצרות

זו .

הקשיתו את עמדותיהן זו כלפי

התוצאה היתה בידודם הגובר של היהודים  -הנוצרים

והיטמעותם בקרב אחת משתי הדתות הממוסדות  ,במאה

החמישית .

]2

צלבים בחריתה עמוקה וכתובות יווניות מצביעים על מרכיב שלישי באוכלוסייתה של פרג '

:

היו אלה בני שבטים ערביים נוודים אשר נזירים נודדים ניצרו אותם  ,והם

נוצרים  -גסאנידים .
השחייכו לנצרות המונופיזיטית .
יותר  .כך נכללו בתחומה של הקיסרות
22

הם הגיעו לאזור מתימן  ,בבקשם אחר אדמות מרעה טובות
הביזנטית עוד לפני סוף המאה החמישית לספירה  ,שימשו

כשכירי חרב בשירות הביזנסים  ,והגנו על הגבול המזרחי של האימפריה נגד

האויב הפרסי הססני .

כמה מבני שבטים אלה הפכו לתושבי קבע כתוצאה מהמגע עם הקהילה היהודית שישבה בפרג ' ,

ובנו בתים מרשימים כחיקוי לבתיהם של שכניהם היהודים  ,תוך הדגשת שיוכם הדתי על  -ידי

חריתת צלבים על משקופי דלתותיהם .
תהליך המעבר של הנוודים הגסאנידים להתיישבות קבע לא נקטע כנראה על  -ידי הכיבוש

9נ

על היהודים  -הנוצרים בחורן ובגולן ראה  reialitei ? ' , :טס 4 . Simon , ~ La Migration 1 Pella : L (igendeן

 . 37 - 54 ; R . A. Pritz , Nazarene Jewish Christianityקק Recherches de Science Religieuse , 60 ) 1972 ( ,
 the Fourtמן 11 ! 1 ! 5 Disappearanceחfrom the End of the New Testament Period 0

Century ,

~ . 122 - [ 27
קק 1988 ,
20

Jerusalem -Leiden

Octoginta H
ראה 018 . 173 - [ 200 ; 42 , :ט ( [ . aereses: Panarium sive Arcule (PG , 4

Epiphanius; .

COYS . 39 - 832
21

ראה

:

 -. Onenf Ohreiien , XTKXIש4

)0

~ - 245
 . 233קק ) [ 984 ( ,

22

"

נ Gaulanitide : refugejudeio-chritien ? , 7מט

kFarJ

'

Dauphin

 ! byzantine (Collection Lש Sartre , Trois Etudes sur l'Arabie romaine
על הגסאנידים ראה . atomus , :

 . [ 77 - [ 78קע Bruxelles 1982 ,

. 178 ( ,

את המונופיזיטיות הגה אוטיכט ( בערך

454 - 378

.ם

4 .ן

לספירה )  ,שהיה אב

מנזר בקוגסטנטינופול  .הוא הורה כי לישו היה טבע אחד הנובע משני טבעים  ,כיוון שההיבט האנושי שלו נספג

על  -ידי המהות האלוהית  .אמונה זו נחשבה מינות על  -פי הדוגמה הרשמית שנקבעה בקונסטנטינופול  ,ואשר
גרסה כי ישו היה אחד בשני טבעים  .התקבלותה הניכרת של הנצרות המונופיזיטית בערביה נבעה במידה רבה
18

מתמיכתו של השליט הגסאנדי חרית בן דג ' אבלה  ,אשר יחד עם תאודורה  ,אישתו של יוסטיניאנוס ( קיסר בשנים
 565 - 527לספירה ) ,

הביא לידי הסמכתם של שני בישופים לאסיה על  -ידי הפטריארך המונופיזיטי של

אלכסנדריה

:

יעקב ברדאי הפך לבישוף ארסה ( כיום אורפה שבמזרח

תורכיה )

ונתן את שמו לכנסייה

המונופיזיטית היעקובית  ,הקיימת עד היום הזה  ,ואילו תאודור הפך בישוף בוסטרה  .ראה  :ג
 . [ 67 - [ 84קק

.

Christaniry , London 1968

H-istory of

A . S . Atiya ,

יישובים בלב הגולן

המוסלמי בשנת  636לספירה  .שברים של כתובת מונומנטלית מוסלמית קדומה  ,בכתב המאפשר

לתארכה מיד לאחר הכיבוש  ,מצביעים על קיומו של מבנה ערבי קדום בעל השיבות בפרג ' .
כמאתיים מטר מערבה ליישוב נתגלה מבנה עתיק בעל שני הדרים עם אפסים הפונה לכיוון
מזרח  .המבנה  ,שאורכו ורוחבו השתמרו כדי

.

2 85

מטר  ,נבנה באבנים מרובעות  ,בנדבכים

ישרים .

מבנה זה זוהה כקפלה  ,על סמך גילויו של צלב ההרות על גבי משקוף  .שרידי קירותיהם של מבנים
עתיקים הרוסים ניכרים בקירבת מקום  .מאגר מים גדול עם קירות מעוגלים

.

.

.

(  5 95א 7 60

היה ממוקם צפונה לקפלה  .גם הוא נבנה מאבנים מרובעות בנדבכים

 2 08מ ' )

כשלוש מאות מטר הלאה לכיוון מערב נמצאו מחצבות בזלת עתיקות

;

מ ' ; עומק

ישרים .
אלה מורכבות

ממתלולים סלעיים ובהם סימנים לכרייתם של בלוקים גדולים  ,ובכלל זה תעלות הפרדה ישרות

ושורות של חריצים קצרים  .למיטב ידיעתנו זו הפעם הראשונה שמחצבות בזלת עתיקות נחקרו

בגולן .
מערכות השדה החקלאיות של פרג ' נחקרו ברדיוס של קילומטר וחצי ולכיוון צפון עד לכפר אל

פחם ( נ " צ

. ) 2279

2638

נבדקו מאתיים חלקות אדמה מגודרות ונאספו חרסים באזורי דגימה  .בסביבה זו ניתן להבחין
בארבעה שלבי פיתוח  .בשלב א השתרעו דולמנים רבים על פני האזור כולו  .באזור פרג ' לא היה

ידוע עד כה על שדות דולמנים  .נבדק מדגם של כחמישים דולמנים  ,והוכנו תכניות אחדות וביניהן

אחת של חדר קבורה כפול  .קבוצות הדולמנים

נטו להתרכז באזורי הסלעים שלא התאימו לעיבוד .

חרסים מתקופת הברונזה נאספו בכל שטח הסקר  .שלב ב מיוצג בשדות מרובעים עם קירות גדר
וטרסות נמוכים

;

שדות אלה פותחו כנראה במקביל לרבעים מהתקופה ההלניסטית המאוחרת

והרומית הקדומה הנמצאים בצד הצפון  -מזרחי והדרום  -מזרחי של היישוב  .את שלב ג מאפיינת
מערכת מתוכננת היטב של שדות חקלאיים הנחלקים לרצועות עם קירות גדר ישרים  .מערכת זו

משתרעת לכיוון צפון  -מערב ולכיוון דרום  -מזרח  ,במרחק של קילומטר ממזרה ליישוב  .לכיוון
צפון  -מורח היו אזורים מסוקלים ומתאימים למרעה  .אזורים במרחק חמש מאות מטר ממזרח
ליישוב כללו שטחים חקלאיים מרובעים עם קירות גדר  .שלב זה זמנו כנראה בתקופת היישוב

הרומאי המאוחר והיישוב הביזנטי בפרג '  .שלב ד הוא השחזור המודרני של מערכות השדה

הקרובות ליישוב או של אלה שלאורך הדרכים המובילות מחוץ ליישוב  .מכלאות לבעלי  -חיים
מצויות בשולי היישוב  ,בצפון

ובדרום .

אר  -רמתניה

אר -רמתניה  ,יישוב הבנוי בצפיפות  ,מכסה את הפסגה הסלעית ואת מדרונותיו של הר וולקני וחלק
מהעמק שמתחתיו  .האתר נודע בהיסטוריה של ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל בעקבות נסיון

שלא הצליח להקים שם  ,בשנים  , 1887 - 1885מושבה של בני  -יהודה  ,שהציוני והפילנתרופ הבריטי
סיר לורנס אוליפנט גייס כספים

למענה ' .

2

הבניין היחיד באתר  ,פרט ליסודות עתיקים ולכמות

גדולה של אבני בניין  ,היה לדברי אוליפנט

התיישבו
23

' מצודה עתיקה וגדולה ' על פסגת הגבעה שעליה

המתנחלים .

15

על נסיון התיישבות זה ראה  :צ ' אילן  ' ,מאה שנות נסיונות התיישבות בגולן '  ,מ ' ענבר וא ' שילר ( עורכים )  ,רמת

הגולן ( אריאל  , ) 51 - 50 ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ '
 , 1948 - 1871ירושלים תשט " ו .

; 104 - 99

הנ " ל  ,הכמיהה להתיישבות יהודית בעבר  -הירדן

1
אוליפנט פרסם גם תרשים של עץ תמר  ,וזקוק על גבי אבן בזלת ומוקף בכתובת יוונית  .התרשים

נשלח אליו על  -ידי אחד המתנחלים היהודים .

24

המהנדס הגרמני גוטליב שומאכר ביקר אף הוא

באתר בעת שתכנן מסילת ברזל שתחבר את חיפה ודמשק  .גם הוא שרטט את העץ והכתובת
החקוקים על אבן זאת ופרסם את השרטוט  .שומאכר ראה במצודה מבנה נוצרי  ,בשל התחריטים
המפוארים והשימוש מחדש שנעשה בכתובת עץ

התמר .

25

האתר מורכב משלושה הרים וולקניים קטנים  ,בשורה מצפון לדרום  :הגבעה וגל אר  -רמתביה
עם השרידים הרומיים והביזנטיים  ,תל אר  -רמתניה  ,וגבעה חסרת שם מדרום לה  .האזור שמטביב
להרים וולקניים אלה משתפל בהדרגה לכיוון דרום  -מערב  .הקרקע באזור היא בזלתית חומה ים -

תיכונית פורה  ,ובחלקים שהיה בהם סחף פזורות על פני השטח אבנים  .האזור היה פעם כולו
20

מכוסה בעצי אלון .
ליישוב היו שני מקורות מים
באתר אר  -רמתניה ומסביב ילו זוהו אחד  -עשר מקורות מים  .י
 .ק ) 1886 ( ,

24

ראה

25

ראה  . 231 - 235 :קק London 1888 ,

81 :

Discoveries ' , PEFQSt

יי "

א ' ] . Oliphant ,

 . Schumacher , The Jaulל)

~

יישובים בלב הגולן

עיקריים

:

בריכה גדולה הידועה בשם בירכת אר  -רמתניה למרגלותיו המזרחיים והמעיין עין אר -

רמתניה שלמרגלותיו

הצפוניים .

כחמש מאות מטר מדרום  -מזרח לגבעה של אר  -רמתניה נמצא יישוב מתקופת הברונזה

הקדומה  .היישוב משתרע על שטח של

.

6 8

דונם

.

(1 7

הקטאר ) והוא ממוקם על רכס נמוך המשקיף

מצד דרום על הנחל סייל אל  -חיג ' אף  .ביישוב היתה שרשרת של חדרים גדולים מלבניים שאורכה
מגיע עד מאה וחמישים מטר  ,והיא נמשכת לכיוון צפון  -מזרח  .בשולי האגף הדרום  -מערבי של

היישוב נמצא קיר שהיה כנראה גבוה למדי  ,אם לשפוט על  -פי כמויות האבנים שנפלו ממנו

למדרון  .יישובים דומים המתוארכים בין התקופה הכלקוליתית לתקופת הברונזה התיכונה  ,נתגלו

על  -ידי פרנק ברמר בחורן .

26

במהלך סריקת חלקות האדמה החקלאיות נאספו בסך  -הכול ארבע מאות עשרים וחמישה

חרסים מתקופת הברונזה  .גילוים של חרסים מתקופה זו מפוזרים בחלקות החקלאיות עד למרחק
של קילומטר מהיישוב הפרוטו  -היסטורי מעלה את האפשרות של ניקוי שטחי יער
( clearance

) woodland

ושימוש חקלאי אינטנסיווי באדמה אף בתקופה מוקדמת זו  .בדיקה ראשונית מראה כי

כמה מהחרסים הם מתקופת הברונזה הקדומה ( האלף השלישי

לפנה " ס ) .

הסביבה המגליתית של אר  -רמתניה מיוצגת בשדה בעל שמונים ושישה דולמנים  .חמישים
ושישה מהם ממוקמים באזור הסלעי מדרום לגבעת אר  -רמתניה  .כל המגליתים פרט לאחד הם

רגמים עם קברי שוקת  .חדרי השוקת דופנו בסלעים  .כל הדולמנים שנחקרו על  -ידי הצוות שלנו
דומים זה לזה  ,למעט יוצא מהכלל אחד  .מדובר בדולמן בעל חלל מוארך

(4

"

.

1 80

מ ' ) עם כניסה

צפונית וקירות מסלעים גדולים  .למבנה מגליתי זה אין רוגם אבנים  ,והוא משתייך לסוג המתקרא

' ניצב חופשי ' )  . free standingבמצבו המקורי על כל פנים הוא היה כנראה מכוסה בערימת עפר .
מחקרים קודמים על דולמנים  ,בעיקר של קלר אפשטיין  ,התרכזו בטיפולוגיה  ,בתפקוד ובתארוך 27 .
סוגי הדולמנים העיקריים בנופי הגולן נחקרו אך מעט  .מחקר מעין זה עשוי לחשוף עדויות לצורות
שונות של ריבוד חברתי  .דוגמה לכך מצויה אולי באר  -רמתניה  ,שתועד בה דולמן אחד מסוג ' ניצב
חופשי '  ,באזור שפרט לכך יש בו רק דולמנים עם רוגמי

אבנים .

הדולמנים קשים באופן מיוחד לתארוך  .החפצים הקדומים ביותר שנמצאו בדולמנים שנחפרו
לאחרונה בגולן מתוארכים לתקופת הברונזה התיכונה

 ( 1או

תקופת הברונזה הקדומה

זו ) ,

דהיינו

תחילת האלף השני לפנה " ס  .דולמנים קדומים הרבה יותר נחפרו בירדן  ,ונמצאו בהם חפצים
מתקופת הברונזה הקדומה  , 1דהיינו מתחילת האלף השלישי לפנה " ס  .במאמר קודם הבענו את
הדעה כי בדולמנים שבגולן נעשה שימוש חוזר בתקופות שונות או שהם נבנו מחדש למטרות

קבורה לאורך התקופה הפרוטו -היסטורית  ,החל בתקופת הברונזה הקדומה
תקופת הברונזה הקדומה ע ( 1או ברונזה תיכונה

26

ראה

1 :

Pale'orient , 17 ,

 . 143 - 152קק ) 1991 ( ,
27

 Jebelט . Braemer , ' Tell Zheir : Village d ' altitude dans 1לן

,

ראה  . 20 - :קק the Golan ' ,, ' ! 41 101 ( English Series ) , XVII ) 1985 ( ,
58

28

"

( ט ] זצ' Arab ) 5

"

)1

.

1

או

. 11

28

היא כנראה האחרונה שבה התקיים בגולן

ת1

0 . Epstein , ' Dolmens excavated

"

 . DauphinVanם ש 5 . Gibson
' Landscape
ראה  the Golan :תder LeeuwAcchaeology 81 Er-Ramthaniyye 1
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" ! d' Histoire d'Antibes 79-20- 27 october 7989 , Antibes

Internationales d'Arch (iologie

21נ

קלודין דופין ושמעון גיבסון
מנהג

בניית הדולמנים

;

יש בכך להסביר את העובדה שרוב החפצים שנמצאו בדולמנים הם

מתקופה זו  .לאחרונה הצביע ל ' ויניצקי על התאמה בין דפוס התפוצה של דולמנים לבין זו של

בגולן .

ישובים מתקופת הברונזה הקדומה

29

האדמות החקלאיות של אר  -רמתניה השתרעו על אזור של שישה קמ " ר בקירוב  .במהלך הסקר
נבדקו מאתיים עשרים ושתיים חלקות אדמה ברדיוס של קילומטר מסביב לגבעת
מערכת השדות החקלאיים העתיקה הורכבה מחלקות

מלבניות .

אר  -רמתניה .

לשדות נקבעה כנראה צורה

מלבנית בעת העתיקה כדי להקל על הפקחים למדוד אותם בעזרת חבלים למטרות מיסוי  .הצורה
המלבנית של חלקת אדמה עשויה היתה גם להקל על עבודת

החריש .

בניגוד לצורתן של חלקות האדמה הבודדות  ,גושי השדות עוצבו בהתאם לקווים טופוגרפיים
טבעיים ובהתאם למקומן של דרכים מקומיות שהיו כבר קיימות  .דרכים אלה יוצאות מהיישוב לכל
הכיוונים ומחברות אותו עם כפרים

בסביבה .

כמויות גדולות של כלי חרס רומיים מהמאה הראשונה והשנייה לספירה נמצאו מפוזרים על פני

כל האזור של מערכות השדות העתיקים  .כלי החרס הונחו בשדות כחלק משיטות מגוונות לטיוב

הקרקע  ,שכללו גם דשן  ,אפר ופסולת ביתית מכל סוג .
שדות רבים שימשו כנראה לגידולי חורף  ,בעיקר שעועית  ,שעורה וחיטה  .חורשות עצי זית ,

פרדסים  ,גפנים וחלקות שנהנו מהשקיה ידנית התקיימו בקירבתו המידית של היישוב  .עצי פרי

גידלו בחלק זה של הגולן רק בעתות שגשוג ובטחון יחסי  .ירקות גודלו כנראה בכל התקופות
בקירבת המעיין של אר  -רמתניה  .גם גידול מקנה מילא כנראה תפקיד בכלכלת הכפר הרומי  .ניתן
לזהות מכלאות לבעלי  -חיים באזור הסלעי מדרום  -מערב ליישוב ועד למרגלותיו של תל אר -

רמתניה .
הסקר ביישוב אר  -רמתניה חשף שרידים של מתקנים חקלאיים מבזלת אשר שימשו לעיבוד

הזיתים ולטחינת החיטה  .גילוי מתקנים של בתי  -בד באר  -רמתניה אינו מספק תימוכין להשערות
שהועלו לאחרונה שבאזור זה של הגולן היתה התמחות חקלאית  ,וכי שטחים נרחבים הוקדשו אך
ורק

לדגנים .

חקר המתקנים החקלאיים בכפר נפח  ,באל  -חושניה ובפרג '  ,שגם הם נסקרו על  -ידי המשלחת ,
מעלה את האפשרות שהחקלאות העתיקה היתה מגוונת וכללה גידול דגנים  ,גפן ועצי פרי  .נראה כי
הפקת שמן  -זית לא הוגבלה אך ורק לגולן המרכזי  -המערבי ולגולן

הדרומי .

30

בתקופה הרומית הקדומה נמצא באר  -רמתניה יישוב חקלאי קטן שהוקם אולי במסגרת יוזמת
ההתיישבות של הורדוס  ,בשנת

ובדרום היו האזורים פניאס

23

לפנה " ס  .הגולן היה אז אזור יהודי בעיקר שגבולותיו בצפון

והיפוס .

אר  -רמתניה היתה אולי אחד הכפרים באזור של העיר

המבוצרת סוגאנה שיוסף בן  -מתתיהו ממקם אותה באזור ' הגולן

העליון ' .

ן3

הכפר הרומי נוסד על המדרונות הדרומי והמערבי של גבעת אר  -רמתניה  .מחצבות אבן  ,כנראה

:22

ל ' ויניצקי  ' ,זמנם של הדולמנים בגולן ובגליל

עיון מחדש '  ,ארץ  -ישראל  ,כא (  , ) 1990עמ '

. 173 - 167

29

ראה

30

ראה הערותיהם של ק ' דופין וש ' גיבסון במאמרי הביקורת שלהם על ספרו של ד ' אורמן Urman , The ,

:

:

0 Region During the Roman and Byzantine Periods (British Archaeological

54

 . 145 - 146 , fig .עע .

88

 .ק 25 ) 1988 ( ,

,

0

Profile

ג

 .ו]

 :ח5010

בתוך American Journal of :
 , Odord 19 % 5ן, Reports International Series , 269

Bulletin

 . ! 57 ; Institute ofק Archaeology , 91 ) 1987 ( ,

ראה  :יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמת  ,ב  ,כ  ,ד  ,י ( תרגום

שמחונק .

מאותה התקופה  ,נמצאו מצפון  -מערב ליישוב  .שרדו קירות מעטים של בתים  ,משולבים במבנים
מאוחרים יותר  .מערכת קבורה חצובה בסלע עם ארקוסוליום  ,כלומר אצטבות חצובות לאורך

קירות המערה  ,נמצאה מדרום ליישוב  ,על המדרון הצפון  -מזרחי של תל

אר  -רמתניה .

על הימצאותם של יהודים באר  -רמתניה מעידות מנורות חקוקות על ארבעה משקופים שנמצאו

בשימוש משני למרגלות הגבעה  .הראיות הארכאולוגיות מרמזות כי היישוב באר  -רמתניה שגשג
ללא הפסק עד למאה השנייה לספירה  .במהלך המאה השלישית חלה באזור שקיעה

כלכלית .

חדירותיהם התכופות של הנוודים מהמזרח אל האדמות החקלאיות הפוריות של הגולן והמיסוי
 32אף כי לאתר לא
הרומי המעיק הביאו למעבר מגידול דגנים ופירות לגידול מקנה על שטח נרחב .
היה ערך אסטרטגי הוקם מגדל שמירה על פסגת הגבעה  .המגדל משקיף על הכפר אר  -רמתניה והגן
עליו מפני חדירות נוודים  .המגדל בנוי מאבנים מרובעות מאיכות ירודה ומטיח  ,מה שמרמז כי הוא
נבנה בימיו של הקיסר פיליפ הערבי

( 249 - 244

לספירה ) ' .
3

על פסגת ההר הוולקני של אר  -רמתניה זוהה מבנה גדול כמרטיריון ( יד ) של יוחנן המטביל ,
אשר נחנך בשנת

377

לספירה  .המרטיריון הוקם על הפסגה הסלעית של האתר שגודר על  -ידי קיר

תוחם שהקיף את ההר  .כתובת יוונית בת אחת  -עשרה שורות גילתה כי המרטיריון הוקם על  -ידי
פלוויוס נאמן

) , ( Flavius Naaman

שהיה אורדינריוס של יחידה צבאית  ,עם תום

שירותו .

34

שמו של יוחנן ( המטביל ) נמצא חקוק במרכז אבן מגולפת שהיתה בסיס של איקונת מתכת של

ראשו  .ייתכן כי שריד קדוש

( רליקוויה )

של יוחנן המטביל מצא את דרכו לאר  -רמתניה בעקבות

התפזרותם של שרידיו הקדושים של המטביל לאחר הריסת קברו בשומרון בשנת  , 362 - 364בעת

הכופר .

התחייה הפגאנית בימי הקיסר יוליאנוס

35

בשלב הבא  ,בתקופה הביזנטית  ,נבנה המרטיריון מאבנים מרובעות בנדבכים ישרים  .גילופים
מפוארים קישטו את הקירות והקשתות והרצפה רוצפה בפסיפס  .שלב בנייה זה מיוחס  ,בכתובת
32

השווה

33

ראה יעיל  ,הערה . 10

34

את הכתובת הראה צ ' מעוז לק ' דופין לראשונה בספטמבר  . 1981היא תועדה ופוענחה על  -ידי דופין בשנת

1978 :

Ramat Gan

Ihe Land ,

1( . Sperber , Roman Palestine 200 - 400 :

והיא תפרסם אותה באחד הגליונות הבאים של

35

Ohrelien

-

, 1982

 . Proche-Orientאורדינריוס הוא מפקד בדרגה בכירה

,

בצבא הרומי  .ראה  . 662 :ק A . H . M . Jones , Ihe Later Roman Empire 284 02 , Oxford 1973 ,
ל 8 . Bagatti , saint
על הריסת קברו של יוחנן המטביל בשומרון  -מבסטיה ראה  -Baptiste dans les :אם

"

27 ( , Jerusalem 1980

 . 55ק

(Jollectio Afinor ,

souvenirs de sa Patrie (Studium Biblicum Franciscanum

2 :9

קלודין דופין ושמעון גיבסון

יוונית  ,לקלריסמוס בשם בלביונוס )  , ( Balbionosכנראה במאה

השישית .

36

המרטיריון ניצב

בתקופה זו במרכזו של מכלול מתוחם שכלל מנזר ובו סדרת חדרים מסביב לחצר מרכזית  ,קפלת
קבורה הקשורה במערת קבורה וטבעת של מערות חצובות בסלע לרגלי

הפסגה .

אר  -רמתניה הפכה מוקד לנוודים גסאנידים  -נוצרים שנהגו להתקבץ באתר כדי לציין את יום
הולדתו של יוחנן המטביל

ב 24 -

ביוני ואת עריפת ראשו

ב 29 -

באוגוסט .

37

מחנותיהם ( 1 ] 1 % 1

"

-

בערבית ) הורכבו מקבוצות של מתחמים מעוגלים ששימשו כיסודות לאוהלים  .אלה נמצאו במהלך

הסקר שלנו בעיקר ממזרח ליישוב  .הגדול שבהם השתרע על שטח של

הדרכים

250

200

מ'.

"
העיקריות שימשו כנראה לתהלוכות הפולחניות  .הם שהוליכו מצפון  ,מדרום וממזרח

לכיוון בריכת המים הגדולה שממזרח לגבעת אר  -רמתניה  .המאהלים הוצבו לאורכן של דרכים
אלה בסמיכות למזבחות שדה

ולאבנים ניצבות אל כמה מהן נחרתו חריצים ,

) ( outdoor altars

צלבים ומפות של האזור  .אבני מפה מיוחדות במינן אלה מראות את רשת הדרכים מסביב לאר -
רמתניה ואת מיקומם של מקורות המים השונים  .אבנים אלה שימשו ככל הנראה למטרות פולחן
ולא לתכלית מעשית  .מושא הפולחן של הגסאנידים היו השרידים של יוחנן המטביל במרטיריון
שעל פסגת

הגבעה .

המאהל הגסאנידי באר  -רמתניה כלל ארבעה מבנים באזור השטוח מסביב לגבעה  ,שניים מהם

מבני מינהל  .שרידיהם של כמה בנייני חוות על המדרונות מתחת למכלול הבנייה הדתית מרמזים
על תהליך של מעבר להתיישבות קבע  .החרסים המפוזרים מעידים על שיטות דישון ומצביעים על
כך שרק רצועה צרה של שדות  ,ברדיוס של מאה מטר מסביב לגבעה של אר  -רמתניה  ,שימשו

לעיבוד חקלאי  .יבול השדות הללו הספיק רק להזנתם של הנזירים המעטים שחיו באתר ושל
משפחותיהם של כמה חקלאים

אריסים .

אר  -רמתניה ננטשה בעקבות כיבוש הגולן בשנת

636

לספירה על  -ידי ערבים מוסלמים

מחג ' אז .

רק חרסים מועטים מתקופה זו נתגלו במהלך הסקר  .פרט להתיישבות קצרה בתקופה הממלוכית

נותרה אר  -רמתניה בלתי מיושבת
מרעה לכמה שבטים

בימי  -הביניים .

עד המאה הי " ט שימש האזור בעיקר כאדמת

בדווים .

סיכום
בעקבות נוסעים מהמאה הי " ט  ,בעיקר אוליפנט ושומאכר  ,ערכו קלר אפשטיין ושמריהו נוטמן
סקר הצלה

חשוב ביותר בשנת . 1968

הארכאולוגיה ההיסטורית של הגולן לא היתה ידועה בתקופה

זו ועתידו של המחקר הארכאולוגי באזור לא היה

ברור .

38

מטרתם היתה להכין רשימה כוללת של

אתרים ארכאולוגיים בגולן  .הם התמקדו ברישום האתרים שבהם נמצאו שרידים ארכיטקטוניים

36

כתובת זו צוירה גם על  -ידי אוליפנט וגם על  -ידי שומאכר ( ראה לעיל  ,הערות

 ) 25 - 24ותפורסם

על  -ידי ר " מ גרג

.

וד ' אורמן בספר  the Golan Heightsמן  ( Jews Pagans and Christiansבדפוס )  .הקלריסימוס ( וביוונית

24נ

aVnpdTaTOl

(

היוו את האריסטוקרטיה ונמנו עם השיכבה העשירה ובעלת זכויות היתר בחברה  -תוארם

העניק להם ~
זכות כניסה
37

ראה

:

]-

"

1

לסנאט .

 -Baptiseת08נ 1תןDauphin , ' Pelirinage ghassanide au sanctuaire byzantin de 58

Antike und Christentum

38

ראה

:

ג ' ונס ( לעיל  ,הערה  , ) 34עמ ' , 8

, 143

, 379 - 378

. ) 529 - 528

Gaulanitide ' , Jahrbuch

ראה  :אפשטיין ונוטמן ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '

. 298 - 243

מט Ramthaniyye

( בדפוס ) .

.ם

יישובים בלב הגולן

מדוקדק של כל חלקה וחלקה באזורים החקלאיים שמסביב

ליישובים .

השתמשנו

שפותחו לשם מיפוי הארכאולוגיה של הנוף החקלאי  ,בדומה לשיטות שקיימות באנגליה
עד כה רק מעט היה ידוע על השדות החקלאיים של הגולן

בשיטות

ואירופה .

בכלל .

של

כתוצאה מהסקר עלה בידינו לשפוך אור על עניינים שונים הקשורים בהיסטוריה הקדומה
בתקופה
אזור הגולן  .עדות חדשה התגלתה לגבי הקשרים שהיו בין קהילות יהודים ונוצרים
נוספת
הביזנטית  ,וכן נמצאה עדות על קיומם של יהודים  -נוצרים באזור  .תרומה חשובה
שהיו
לידיעותינו תרם זיהוים של שרידים ארכאולוגיים של הגסאנידים  ,קהילת נוודים נוצרים

בין

ידועים עד כה בעיקר מהמקורות הכתובים  .ידיעות נוספות התגלו על סוגי הקשרים שהיו
 ,על
קבוצות נוודים לחקלאים  ,על תהליך המעבר מניידות להתיישבות קבע  ,על אמונות שונות
שיטות ההגנה על האזור ועל ביצורים

וכו ' .

בסופו של דבר כתוצאה מתגליות אלה  ,מצטיירת לעינינו תמונה מורכבת של התפתחות הנוף

האלף השלישי
*
האנושי בגולן מתקופת הברונזה (

לפנה " ס )

ועד לעת

החדשה .

ן

עתיקים  ,אבנים מגולפות ( בעיקר מהתקופה הביזנטית )  ,כתובות ספורות ודולמנים  .דן אורסן ,
 39בשנות
קמ " ט ארכיאולוגיה בגולן עד  , 1975המשיך בחקר אתרי הגולן על  -ידי סקרים וחפירות .
השמונים התרכז צבי מעוז באיתורם של שרידים יהודיים  -בעיקר כתובות וחלקי פיסול

ארכיטקטוני מבתי  -כנסת  -בכמה מאתרי הגולן  40 .אפשטיין המשיכה את מחקריה בגולן וערכה
ן 4בשנים האחרונות
סדרה של חפירות חשובות במיוחד באתרים כלקוליתיים מסוף האלף הרביעי .

בצפון הגולן .

ערך משה הרטל סקר חדש למיפוי אתרים

42

ובדרום הגולן  ,ב ' ארץ גשור '  ,יזם משה
43

כוכבי מפעל לארכאולוגיה אזורית  ,ובמסגרתו ערך חפירות שיטתיות בכמה אתרי

מפתח .

לסקר שלנו היו מטרות שונות  .בתחילת הסקר  ,לקראת סוף שנות השבעים  ,ביקשנו להתחקות
אחר שרידיהם של יישובים ביזנטיים בכמה מקומות בגולן  .אבל במהרה התברר לנו שעלינו לנקוט

גישה מתודולוגית חדשה שתאפשר לחקור שרידים אלה במסגרת כרונולוגית רחבה יותר  .לכן
נעשה נסיון לעקוב אחרי התפתחות יישובים אלה ואחר המהלכים הכלכליים שהתחוללו בהם מן
התקופה העתיקה ביותר ועד לתקופה החדשה  -ברוב המקרים עד לשנת

. 1967

לשם מחקר זה

פיתחנו שיטות חדשות לתיעוד מבנים עומדים ולרישום סוגי בנייה  .עשינו שימוש נרחב בצילומי

אוויר  ,יותר מאשר נעשה קודם לכן בסקרים ארכאולוגיים בגולן  .מיפוי מלא של האתרים נעשה
במהלך הסקר והוא כולל רישום ותיעוד מדוקדק של הארכיטקטורה  ,סוגי הסיתות של אבני
הבנייה  ,מיפוי הדרכים  ,מקורות המים ובתי  -הקברות  .סוגים שונים של מיתקנים חקלאיים שנתגלו
מלמדים על כלכלת היישובים בעיקר בתקופה הרומית  -הביזנטית  .ערכנו רישום יסודי של כל

כתובת ותגליף שנמצאו במהלך הסקר  ,כולל ציורים וצילומים  .זו הפעם הראשונה שנעשה סקר
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