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חורבתשוסיא-עיריהויית
מתקופתהתלמוד
זאפיימין

רשותהעתיקות

בשנת  1984חודשההותירההאכיאולוגיתבחורבתסוסיא.נבמצירהזוהושם הדגשעלגילויהעיר
הקדומה ,שבמרכזה התגלה בזמתונחשףבית-הכנסת המפואר.העירסוסיא ממוקמתעלשלוש

גבעות ומשתרעת על שטח של  400-300דונם .בית-הכנסת ממוקם בקצה המורחי של הגבעה
המרכזית .הותירהנערכה בשטחשביושוליוהדרומיים של האתרוביןבית-הכנסת.היקף השטח
שנוצרכעמדהדונם(מפה.)1
שדהקברותגדולובוקבריםחצוביםנמצאבמרחק שלכ500-מ'מדרוסלעיר.בית-קברותשני
משתרעעל המדרונותהמזרחיוהדרומי-מזרחי של הגבעההמרכזית .נראה,שבית-קברותזה הוא
הקדוםמביןהשנייםומתייחסלראשיתקיומה שלהעיד.
בשטח שנחפר שקתה דרך ברוחב שלכשישהמטרים,המובילהמשוליהעיר בדרום אל רחבת
בית-הכנסת שבמרכזה(איור .)1לאורךהדרך,משניצדדיה(במזרחובמערב),בנוייםמבניםגדולים
(שטחכלבניין כ25% 25-מי).דרכים צרותיותר" ,מבואות",משנה,עירוביןפ"ומ"ש,עוברותבין
המבנים,מתחברותאלהדרךהמרכזיתומחלקות את השטחהבנייליחידותמרובעותגדולות,מעין
אינסולותאופייניותלעידהמתוכננת(איודש.
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שניסוגי
לאחדיםמן המבואות~תחיםסדוריםו -שתי
פתחים :האחד ,שבספופותותושקעיםלבריחים,ונראה שבסוגפתחים זההיו מותקנותדלתות,
ואילו האוד חסרפותותאושקעיםלבריחיםונראה שנסוגזה לאהיודלתות .למזמות שלפתחים
בלכלאורכן,שהייתהבו כנראה מסגרתעץדמוית פתח "-לחייםוקורה"(משנה,
אלה שקעתצי
עירובין פ"א מ"ב;איורש .מסגרת א חיברה אתשניהכנייניסשמשניצדיהמנוי ולצורךעירוב
הפכהאותפליחידהאחת.
 .1החפיזה (משכת תובעעונות .)1987-19841בשתיהעונות הראשונות נוהלה החפיוהעל-ידיאינגב מטעםהמכוו
לזוכיאולוניהבזצגיגרסיההעבריתגזיייבין מטעםרשותהעתיק".בשתיהעונותהאתווסת עמייזיייבע.
החפירה נשכה כמפעל משותף של קמיטאוכיאולוניה במעהלהאזרחיביהודה ובשומר-ון ,ושות העתיקות,
המכון לזצכיא1לוגיה של האוניברסיטההעברית ,המועצה האזורית הרחברון ,החברהלפיתוחהעיר העתיקה
סוסיא,הקוןהקייטתלהיאר,משדדהמדעומשרדהמשהווהתעשייה.
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איור :1חוצתסוסיא  -הדרןרצ;רכזית; מרטמנית-הפנסת

איור :2חרבתסוסיא -מצוי

ו בתכניתן אחדים מהם נחפרו במלואם ,אחרים
באתרניתןלהבחין ב 14-מבניםגדולים,ל)-י
 בחלקם ואחדים  -רק בסקר שטח .קבוצת מבנים זו מהווה יחידהעירונית מאורגנת יפה,וכנראה גס מתוכננת .אחדיס ממבנים אלה ,החשוביםלענייננו,יוצגו להלן.
למרות השוני בתכניות המבנים שנחשפו ישנס'מאפיינים ,המשותפים לכולם :לכל אחד מן
המבנים כמעט יש חצר ושורת חדרים המקיפים אותה משלוש צלעותיה או משתי צלעותיה

...אי

194

איור :3חרבתסוגייא-

11גץ

מזוזת פתח(שיםלבלחריץשלאירךהמזיזה אלה)

הסמוכות ,הכגיסה אליהם מתבצעת מן הדרך המרכזיתומן המבואות .בכל חצרכניסה מסודרת
ובנויה למערכת תת קרקעית ובה חלל אחד אויותר .לכתים החללטבעי,לעתים מורחב באמצעות
חציבה ,ולעתים מתוקן או מושלם באמצעותבנייה מסודרת .בתקרת החללים פתחיםעגולים
(קוטרם כ 70-ס"מ לאור ולאוויר .בכניסות החצובות והבנויות מותקן בור מים ומקווה טהרה
קטן .בורותמיםנוספיםחצובים בסלע בתוך החצרות.
לפניהכניסה הדרומית-מזרחיתלעיר חצוב קבר ,הדומה לקבריםההצוביםמימיהניתהשני,
שהקיפו אתירושלים .לקבר אולם כניסה ואולם קבורהוביניהם פתח .הפתחהיה סגור בגולל,
שנמצאמונחליד הפתח החצוב .הקברשייךלבית-הקברות שעלמדרונות הגבעה המזרחית .במרחק
של כ20-מ'מצפון לקברמתחילים הדרךוהמבניםשלשניצדדיה.
בדרום שטח העיר שני מבנים;בניין ,4המזרחי)ובניין ( 8המערבי) .הקירות החיצוניים,
הדרוכוייס ,של מכנים אלה מחוכרים זה לזהויוצרים רצף אחד הנראה כחומתעיר.ייתכן שזו
צורתהבנייה,אליה התכוונו מקורותינו בהשתמשם במונח"עיר שגגותיה חומתה",משנה,ערכין
פ"ט מ"ון .המבנה המזרחי  )41בנוי בכיוון מזרח-מערב והמבנה המערבי (8ן  -בכיוון
ר .14כתוצאה מכך נוצרהביןהקירותזוויתכהה.
צפון-מזרח-דרוס-מערב,איו

וציצתשיש-
ן4
איור:4הרצתשמיא -הקורהווזמישלשיי
עירקפודית התשפת השעוד

הוווית הכההביןהקירותיצרה מרחק של כ20-מימן הקבר החצוב ,שנמצא מדרוסלמבנים
אלה .נראהשבוניהם מצאו את הקבר החצוב(מבית-הקברות הקדום שלהעיר)ונהגולפי הכלל
המחייבלהרחיק אתבתיהמיריםמןהקבריםשאינםמתפנים(תוספתא בבא בתראפ"א.)10
הקיר המערבי שלבניין 8גובל בדרך .מקיר זה צפונה מגבילים הקירות המערביים של
המבניםהאחרים את הדרךבמזרחלכלאורכה.
ן  8הוא
בנייןנוסףובנייןש  NSDJמעברההמערבי שלהדרך .המרחבשביןבניין זהוביןבניי
ן0
הכניסה הדרומיתלעיר .הכניסה פתוחהואינה מוגנת בשער או במבנה אחר כלשהו.מבניי
צפונהמגביליםהקירותהמזרחיים שלהמבנים את הדרךבמערב.
לבניין  0חצרסגורהולהפתח אחדמן הדרךהמרכזיתופתחשנימןהמבוישמצפוןלו .לאורך
צלעותיההדרומיתוהמערביתשורותחדרים .במרכז החצרמצויהכניסה,המובילה למערכת התת
קרקעית שלבנייןזה.בפינת החצרבורמים.בבנייןניכריםשנישלביבנייה:מן השלב הראשון
,נחשפו עשרהחדרים ,שחלקםחדרימענר ,חלקם חצרות וחלקם
(מאותשלישית-רביעיתלספירי"
חדרימגורים .מרביתחדרי הממריםהיומקורים בקשתות כעדות האומנות ששרדולידמרבית
קירותיהם.

לאחרבדיקת החדריםופתחיהם התקבלה תמונה,שלפיההיההבניין מחולק לחמשיחידות
מגורים:נשתייס מהן חצרכניסה וחדרמגורים ,אחת בתשניחדריםקטנים ,אחת בת חדר אחד
ואחת שבה חצרכניסהושניחדרים המתחבריםאליה .מידות החדרים דומותבדרך-כלל,כעין
יחידותמודולריות.
נראה שלסוגזה של מבנהמתייחסיםמקורותינו המתארים .את "חצרותהשותפין"(תוספתא
בבא קמא פ"א  ,)1שהינןיחידות מגוריםבנויות סביב חצר משותפת ,שבהמצויים הצרכים

יהביתכגוןהמים,המקווהוחדריהאכסון.
המשותפיםלדייר
אורךהדרךושורותהבתיםשלשניצדדיה,משולג,העירבדרוםועד לרחבתביתיהכנסתבצפון,
כ 250-ש .בצפון מתחברת הדרך אל רחבתבית-הכנסת.שתידרכים מספותיוצאותמן הרחבה
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מערבה .האחתעוברתמצפוןלבית-הכנסתוהשנייה -מדרוםלו .במערבבית-הכנסתהייתהרחבה
נוספת ,שנחסמה בשלב מאוחריותר בשל הרחבת בית-הכנסת במערבועל-ידימבניםסמוכים,
שהורחבולכיווןמזרחעלחשבון שטחה.
מדרום לבית-הכנסת נחשפושני מבנים מספים (קו-םבתכניים .גם מבניס אלה דומים
לאחרים ,אפכי שרידיהם השתמרו רק בחלקם .במבנה ש נוקתה לארוך הדרך שורתחדרים,
שקירסהמזרחי תוחם את הדרךבמערב .מידות החדרים דומותוהכניסות אליהםהינן ממערב,
שצךחצרהבניין.מרביתהחדריםהיומקורים בקשתותכעדות האומצתהסדורות אלהמול אלה
נקירותיהפ.
 .במערכת האולמות התת
לבניין קיש חצר ובהכניסה למערכת תתקרקעית,השייכתלבניין
קרקעיתובכניסהאליהםחצוביםבורושוקתבכותל האחדומקווה טהרהבכותלשממולו.
ןנוסף:בנייןם ,ששרדו ממש רק חצרוחדריפאחדים .גםבחצר
ממערבלבנייןזהנחשףבניי
בנייןזהמצויהכניסה למערכת תתקרקעיתהשייכתלבניין .בשלב מאוחריותרנפרךהקירשבין
שתי המערמת .המעוכתגדלה ,מספו חדריההוכפל,ושתיהכניסותשבשתי החצרותהובילו אל

אותהמערכת.
יהעירהיהודית התקיימה מסוף המאההשלישית או מתחילת המאההרביעיתועד
נראה,כ
ראשית המאההתשיעיתלספירתהנוצרים .לארדמכןיושבההעירשוב(לאודווקאעל-ידייהודית
בקנה-מידהקטןיותרוהתקיימהכעירמוסלמיתבעיקרהעד המאה הארבע-עשרהלספירה .לאחר
תקופהזונעזבההעירומערותיהשימשומשויםזמנייםלתושבי כפריטה הסמוךבעונתהקיל -
עונתהעבודהבשדה.
תיקוניםושינויים נערכובעירובבנייניה במהלך התקופה הרצופה שליישובה .אלה נעשו
בעיקר בתוך המבניס,שתכניותיהם הבסיסיות לא השתנו כמעט .לפיכךאין הממצא הקרמי
ינתונים אלההייתהבעירהתיישבותרצופה
סטרטיגרפי,וניתןלדוןבורקמבחינהטיפולוגית.עלפ
הול ש.התקופההרומית המאוחרתוהביזנטיתוכן בתקופההערבית הקדומה,ולאחרמכן במאה
העשיריתובימיהביניים.ראוילהעיר ,שהחומרהקרמימן התקופההערבית הקדומה רבביותר,
שכןהייתהזותקופתההתיישבותהמסיביתביותרבעיר.
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