מחקרייהודהושומרוןכרךשביעי ,תשנ"ז

דעת ,אתרלימודייהדותורוח.11 .ם.488).8עןעלעל
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ח'רבתחנות  -מסורתביזנטיתקדומהעל
מקוםקבורתושלגלןת
אלי שנהב

קרןקימתלישראל

האתר בחרבתחנותוזיהויו
חיובת חנות (נ"צ  )1545/1244ממוקמת על שלוחת מטע-הר חנות ,היוודת מתונות מחוסאן
-11DSIמערב הרחברוןן אל עמק האלה ,ממזרח לצומת צור-הדסה-בר-גיורא,ביןעין מטעובין
הדרך הרומית מירושליםלבית-גוברין (אלאותרופוליס) ושטחו
נחל סנסן .האתר ממוקם

לידי

כשלושהדונמים.
למעט הממצא בשטח כגון מדרגות חצובות בסלע(איור )1אין מקורותהיסטוריים רבים,
המעידיםעלקיומה שלהדרך.ניתןלשער,שבתוואי.דרךזועברדודבהיותונערבלכתו לבקר את
שלושת אחיו הגדולים ,שהצטרפו לצבא שאול במלחמתובפלישתים  -מלחמה שנודעה מאוחר
יותר כמלחמת דוד בןל!ת (שמואל איז:יט,כ) .מקובללהניח ,שהדרך נסללה בעתדיכוי מרד
בר-כוכבא  135-1321לספירה) או בעת ביקורו של הקיסר אדריאנוס בארץ-ישראל בשנת 130
לספירה ,שכןבתוואי הדרך נמצאה אבןמיל הנושאת את שמו של אדריאנוס ,אולםעלפיתיאורו
שליוסףבן-מתתיהו("תולדות מלחמתהיהודים,"...ד)486 ,סבירלהניח,שלוקיוסאניוס השתמש
בדרך ומכאןשהיא נסללהכבר במאה הראשונהלספירה.ן
במקורות המתוארכים לתקופההביזנטית,שיש בהםתיאור שלעליות לרגל שלצלייניםנוצרים,
נזכר כנראה האתרבחירבתחנות .לדוגמה:בתיאורסיורוהשל~שי כתבתיאודוסיוס:
המקומיים מנורה1.
"משער המגדל (שעריפו) 15מילין למקום עד הר בוזנה ,שפירושובפי
המקוםבו נלחםדודבלסת .מבוזנה 15מיליןלאילאותרופוליס"(, 1977, 65ח50ת1א))4,ה.
 .1בתארו את מצור אספאסיאנוס עלירושליםכתולדות מלחמות היהודים ,"...ד)490-486 ,סיפריוסף
בן-מתתיהו שאספאסיאנוסהציבשני מחנותביריחוובחדיד ,ולאחר מכן שלח אתלוקיוסאניוסבליווי
יחידת פרשיםוחילרגלים לגרשה .לוקיוס כבש את גרשה לאחר מערכת מצורוהרג כ 1,000-איש .נראה,
שיש לזהות את גרשה בח'רבת גרס (ח'רבת ג'רס) ,הממוקמת על הדרך ירושלים-אשקלון .בסקר שערך
כותב שורות אלה במקוםהתגלו חומותהעיר,דרך העולה אלהעירמן הדרךהראשיתירושלים-אשקלון,
שרידי מערכת מצוררומית ומערכות קבורהמימיביתשני .פרופ'ז'מפראיהגיע למסקנה דומהכעניין
ה של גרש(ספראי ,תשמ"א.)339-337 ,
זיהוי
.2כך בטקסט.אין ספק ,שזהושיבוש של המילה הארמיתבוצינא-מנורה .לא מצאתילזכור קדום כלשהו,
המרמועל מקוס בשםדומהאובמשמעותדומהבאזורהנדון.
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איור:1מדרגותחצובותכדרךירושלים-בית-שברין
מקור נוסף ,המתאר את האתר,הינו עולה רגלאנונימי ,הידוע בשם הנוסע מפיאקנצה או
אנטוניניוס המרטיר ( (Willdnson, 1977, 85, 1 31שכתב:
יילאחר חזרהלירושליםיצאנו לדרךהיורדתומוליכה לעזה ולאשקלון .וכאשר עברו 20מילין
הגענו להרגלבוע(כךץהיכןשדודהרג אתגלת .כאןגם מתו שאולויהונתן .מקום המנוחה של
4גתהינו כאן במרכז הדרךוישנהערימה שלעצים למראשותיו,וישנה גםערימה גדולה של
אבנים  -גבעה מאבנים כאלה ,כך שלא נותרואבני חצץ כאלה במרחק 20מילין,היות וכל
אחד שעובר בדרך זאת לוקח  3אבנים וזורקם על הקבר לאותגנאי .בגבעות אלה לאיורד
מטר".

ואמנם ,בחירבת חנות מצויה ערימת אבנים גדולה ,שגובהה שבעה מטרים וקוטרה תשעה
זוההבועלפי אותה
מטרים,הבנויהמאבנים קטנות(איור.)2ייתכן שזהו האתר ,שקברו של
מסורת מהתקופההביזנטית.

4ית

תולדות המחקר
ויקטור גרן ביקר באתר ב21-ביוני  .1863בספרו )'תיאורגיאוגרפי,היסטורי וארכיאולוגי של
ארץ-ישראל"(גרן ,תשמ"ב )263-262 ,כתב:
"בשעה חמשועשרים דקות המשכנו מזרחה צפונה מזרחהועלינובאפיקו שלגיא מתפתל בחבל
ארץ עקוב מאדשמשניצדיועוטרים אותוהריםמכוסיםכליל אלות מסטיקועצי חרובננסים.
הגיא הזהקרויואדי אלחיאן או עקבת אלחיאן .בשעה חמש וארבעים דקות נעשה המדרון

.3בידי הנוסע מפיאקנצה נמצאו ללא ספק טקסטים שונים ,והוא טעה ושילב את מלחמת דוד בגתת
במלחמת שאולויהונתןבפלישתיםעל הר גלבוע.

איור:2גלהאבניםבחירבתחנות  -קבר~י!ת
תלוליותר ,הסלעהמהווה אתקרקעיתהגיאיושר במקוםזהועוצבובומדרגות לאגבוהות,כדי

להקל אתהעליהוהירידה שלהבהמות,מדרגות אלהכנראהעתיקותעדמאוד.
הרחק משם ,בהמשך.הדרךראיתי עוד מדרגות דומות לראשונות ומעוצבות באותו אופן.
הגיאמוצרוהולךככלשעוליםבו.
בשעה חמשחמישים ושמונההגענו אל מרום המעלה,ראינולפנינו חורבות בשם חר' אלחיאן.
קודם כל הבחנתי בסוללהעגולה שנראתהלי מלאכותית,גובהה  7מ'והיקפהחמישיםושניים
צעד .למטהישבריכהחצובהבסלעשמידותיה  19צעדויורדיםלתוכהעלמדרגות קטנות,עכשיו
היא סתומה למחצה ותאנה זקנהשהתיישבהעליה פורשת אתנופה.
עליד המקווה הזהמונחיםגלים שלכעשרהבתימגוריםהרוסים.שניבניניםגדולים קצתיותר
נבנו מאבנים גדולות כמעט לא מהוקצעות ואבנים קטנות יותר ממלאות את הרווחיםבין
פאותיהן.עוביהקירותהיה 1מ' .כלום אלהשרידיח'אןכפי שאומר שם החורבה הזאת!ייתכן.
קבוצה שלחרובים ,אלת המסטיקועשביםקוצנים מכסותומקיפות את החורבות אלה שאמנם
אינםשרידיםמימי קדם אךברור שגם לאבנותזמננו".

יא

זהוהתיאורהיחיד של האתרמן התקופההמודרנית.

מהלך החפירהותיאורה
בעקבות הרחבתהכבישמירושלים לעמק האלהנערכובחירבתחנותחפירות הצלהבשנים 1.1985/6

.4החפירותנערכו בהסתמך על הרשאהמסי  1387מטעם הקק"ל ורשותהעתיקות בראשותו שלאלי שנהב,
ארכיאולוג הקק"ל,ובשיתופו של מר שלמהגודוביך מרשות העתיקות .מנהלי השטחיםהיוצביבן-נחום
ועמרי הרמן ,צילמואלי שנהבועמרי הרמן ,הקרמיקה צוירהעל-ידי דבורה אבני ,והמדידות וציור
הפסיפסנעשועל-ידידן בכר.

.
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בשטח החורבהמצוייםשרידי מבנים מכוסים בסבך של אלות מסטיק,אלונים וחרובים .רוב
המבנים מאוחריםונבנובתקופותהאיוביתוהממלוכיתעלשרידיםביזנטייס.
החפירה התרכזה בתוך המבניםהקיימים,בעיקר במבנה  4-3שכן נראה ,שזההיה המבנה
המרכזי באתר .ולמנם,החפירות העלו,כי מבנה זה נבנה עלגביכנסייהביזנטיני .עם תחילת
החפירה התברר ,שהמבנה מלאבשפכיםובעיימפולת .רובהחומר שהתגלה במהלךניקויהמבנים
מתוארך לתקופההעותיומאנית  -מהמאות ה 17-וה 18-לספירה .המלסים שנמצאו מתקופהזו
הינם ברובםשבריגוף .גובההשפכים במבנהה
הסרתם התגלתה שכבה אפורה
יהנ0ח6ש.פ1המ'ר.צפלתאחפי
מהודקת,שעובייהכעשרהסנטימטרים,ומתחתיה
סיפסשגודלה10% 4.25מי.
רצפת הפסיפסהייתה מכוסה באבניתבעובי של  2-1מ"מ ,עובדה המלמדת על כד שבשלב
מסוים נהרס הגג והרצפההייתה חשופהלמי גשם,שניקוווכיסו אותה .לאחרניקוי האבנית
נחשפהרצפתפסיפסצבעונית.גודל הטמרה(אבניהפסיפס) 1% 1ס"מ.
קירות המבנה()4-3מאוחרים לרצפת הפסיפסונבנומעליה(איור .)3הקירהדרומי ,שרוחבונע
בין  1.8מ' ל2.5-מי,היהבשימוש במשךתקופהארוכה .הפןהדרומישלוהינוקירמקורי,השייך
למבנה הכנסייה הביזנטית,ואילו הפןהצפוניהינו תוספת מאוחרת ,שהוצמדהלקירהביזנטי
בתקופההאיובית .תופעה דומה נמצאה גםבקירהצפוני .הקירותהמזרחיוהמערבי,לעומתזאת,
שעוביים  0.80מ' ,מאוחרים לתקופההאיובית ונבנו ברישול .הקירות המאוחרים לא הוסרו
במהלךהחפירה.

.ן

ן,מקרא :פקירביזנטי
ר:3הפסיפסבכנסייה שלחירבת חנות
איי

קירמשלוכי

-
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ח'רבת חנות  -מסורתביזנטית קדומהעל מקום קבורתו שלגלית

רצפת הפסיפס המרכזית מורכבתמשני דגמים שונים .השטיח המזרחי הונח מאוחר לשטיה
המערביוהוא נוטהבשתימעלותצפונה בהשוואהלשטיחהמערבי .השטיחהמערבי ,הקדוםיותר,
מעוטר במדליונים שנוצרו משריגי גפן ,חמישה מדליחים בכל שזרה .השודה המזרחית של
המדליונים נחשפה בשלמותהן בשורההשנייה נחשפו חלקים מארבעה מדליוניםואילו בשורה
השלישית נחשףמדליון אחדכיווןשהקירהמערבי,הבנויעלהפסיפס ,לא הוסר .בתוךהמדליונים
היותיאוריכעלי-תייס שהושחתו במסגותאיקונוקלסטית(איור  ,)4המקומות שהושתתו תוקנו
והושלמוכנראהבאותןאבניפסיפס,שהוסרו במהלךתהליךניתוץבעלי-החיים,ככל הנראהעל-ידי
אותםאנשים שהשחיתו אתהתיאורים.

איור:4תמונה שלפסיפסהמדליונים נחרבתחנות

השטיח המזרחי הונח כאמורבהטיית מהביחס לזה המערבי והוא מעוטר במשושים מאורכים
המשולבים זה בזה .בצד הצר הצלעות מעוגלות .מרצפהזו נחשפו  12משושים ערוכים בארבע
שורות בנות שלושה משושים כל אחת ,באופן שהנטייה של כל משושה מציר הכנסייה
,מזרח-מערב)הינה בת 45מעלות.
המשושים מעוטרים בפסיםצבעונייםבעליגווניםשונים :אדום,כחול ,צהובוירוק .כל משושה
משולב במשושהנוסף ,הנוטה ב 90-מעלותביחס לקודמו .משושים אלהמעוטרים בדגם של חבל
מלופף בעלשני סיבים ,שצבע האחד כחול וצבע האחר אדום וצהוב,איור .)5שילוב המשושים
יוצר בכל שורה שלושהמתומנים ,שכתוכםהיו כנראהדמויותבעלי-חיים ,שהושחתו אף הן עקב
כעולזת איקזנוקלסטיות ,בדזמה לאלה של השטיח המערבי .הצלעות הצרזת של המשושיםיצרו
מעגלזם שלבוים או חצאי מעגלים .בשולי השטיח נוצרו חצאיעיגולים שעוטרו בדגם קונכייה.
דגמי הקונכיות מורכבים מאבנים בצבעי כחול ואדום .בכל שורה ישנםשני מעגלים שלמים
מעוטרים בדגם הרוזטה .בנקודת המגעבין המשושיםובין המסגרתהחיצוניתנוצרוחצאימעגלים
ובארבעהפינות -רבעימעגל.
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איור  :5תמונה שלהפסיפס עטהמשושים בחרבת חטת

בין התשליבים נוצרו דגמיםמעוינים ,המעוטרים בדגמיםגיאומטריים פשוטים,ואילו בצד
המסגרת נוצרו משולשיםשווי שוקיים .שתי רצועות תשליב מקיפות שטיח זה :האחתפנימית
ועשויה בדגםשיגשג ,והאחרתחיצוניתועשויה בדגם של לולאותכפולות ,המשולבותזובזו.בין
המסגרתהחיצוניתלזוהפנימיתמופיעדגם שלגלרץ.תשליבזהשכיחומצויבפסיפסיםנוספים
בארץ,כגון אלה שבבקעתאל-עירביה,בשילה,ביריחו,בשבי-ציון,במידבא,בגרש ,בחמת,בח'רבת
רוהירשפלד,תשל"ט).
ברכותואףברצפתבית-הכנסתבנערן,צפרי
בקצה השטיח המזרחי נחשפה כתובת הקדשהביוונית ,שאורכה ארבעה מטריםוהיא מוקפת
מסגרת מאבנים לבנות ושחורות .המסגרת העליונה מורכבת משלוש שורות של אבנים לבנות
והתחתונה -משתישורות שלאבניםשתורות.
הכתובת מכילה שתי שורות וגובהה ,כולל המסגרת 36 ,ס"מ(איור .)6גובה האותיות  7-6ס"מ.
הכתובתמציינת את שמו שלהאיש,שבזמנו הונחה רצפת הפסיפס המזרחית,וזו לשונה" :בזמנו של
החסידביותר האהוב הכומר וראש המנזר תיאודורוס ,בוצעה כל המלאכה של הוספת הגומחה,
הציוד והנחת הלוחות(אבנים] של קצההכנסיהיחד עםהדיאקוניקון,מןהיסודות .בחודשאפריל
שלהאינדיקציה ה."12-
הכתובתאינהמציינתבאיזהאינדיקטיו מדוברולכןהתאריכיםהאפשריים הם שנת  ,563שנת
 568או שנת 593לספירה.נגודלאבניהפסיפסבכתובתסנטימטרמרובע אחד .הרצועההצפונית של
השטיח המזרחי נחתכתעל-ידי הכתובתואילו הרצועה הדרומית שלמה .מעברוהשני של הקיר
הצפוני נחשף קטע של רצפתפסיפס  -כנראה חלקמן הסיטרההצפונית  -שדגםהמיאנדר הכפול
בצורת צלבי קרס מופיע עליה .המיאנדריםעשויים מאבנים לבנות ,אדומות ,כחולות ,ירוקות
ואפורות ואף מאבנים בגווניביניים של צהוב ותכול .בשל ההצללה נוצר רושם תלת ממדי.
 .5תודהלגב' לאהדיסתי שקראה את הכתובת שישחה אותה.דיון מלא בכתובתיופיע במאמרנפרד.

איור:6תמונה של הכתובתבחירבתחנות

דמויותבעלי-החייםבריבועיהמיאנדרים הושמדו באותה פעולה איקונוקלסטית ,שפגעה ברצפת
אולםהתווך.
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בשרידי
שריפה ,אולם נראה שלא מדוברבתהליך של הרסושריפה אלאבשרידי מדורות ,שהודלקו בתוך
המבנהעל-ידיאנשיםשהלכולאורךהדרך .בשלבזהנבנוהתוספות,שעיבו אתקירותהכנסייה.יש
לשער,שקירות אלהנבנו לאחר התמוטטות חלקמן המבנהברעידת האדמה של שנת 736לספירה,
שהחריבהחלקיםנרחבים מהארץ.
בתקופות האיובית והממלוכית שימש האתר תחנת דרכיק לצבא המוסלמי בדרכו מאשקלון
לירושלים .חדרים שגודלם  4מ'  4 %מ' נבנו במקום מאבנים בשימושמשני .שרידיהיישוב
בחירבת חנות דלים .המתחם ניטש במהלךימיהביניים והמשיך לשמש מקום מחסהלרועים

ולעדריהם.

היצא

הכנסייה נוקתהלפני רעידת האדמה ולכן לא נמצא באתר ממצא קרמיאינדיקטיבי מהתקופה
הביזנטית .הממצאהקרמי שהתגלה במהלךחפירת המבנההינו מאוחר.
בפינה הדרומית-מערבית של המבנה נמצאונר שמן תמים מטיפוסביונטי מאוחרBayewitz,I
 .)1986, 213-117בפינה הצפונית-מזרחית ,באזור הבמה ,התגלושנישברינרותופייתנרמטיפוס
הנר הצבוט מהתקופההממלוכית.כן התגלה שברמגוףנר.שני הנרותשוניםואינםשייכים לאותו

ר .)7
טיפוסואיו
הכנסייהבחירבתחנותהינה חלקממערךהכנסיותשלעוליהרגל שלאורךהדרךהעולהלירושלים,
בדומהלכנסיות בתל שכה ,במטעובחירבתאל-חניה (G,dovi~, 1976ש .(Ovadia, Ovadia
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פיה שלנר צבוט מהתקופה המממלוכית
שבר שלנרממלוכי

חירבתחנית -מסורתביזנטית קדומהעל מקום קבורתו שלולזת

רשימת מקורות
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