;םנ

מחקרייהודהושומרוןכרךשביעי ,תשנ"ז

ועתי44רליסודי יקךךת ורוח.6881.80.11.עןעייע

סוסיהבימיהביתהשני
דורוןשר-אביוחנן אשל

המחלקהללימודיארץ-ישראל,אוניברסיטתבר-אילן

מבוא
סוסיה הינה אתריהודי גדול ,כ 60-דונם שטחו ,בדרום הר חברון .האתר נבנה בצורת פרסה,
יהטופוגרפיה של המקום (מפה  ,)1במקום
שפאתה הפתוחהפונה צפונה  -התאר שהוכתבעל-יד
נערכו הפירות ארכיאולוגיות אחדותי אך כבר בחפירות הראשונות התעוררו שאלות מהותיות,
הקשורותבאופיו של האתר.
פתרונותשוניםהוצעו לשאלת מקור שמו שלהיישוב .א'נגבטען,כי שמוהמקורי שלהיישוב
הוא "כרמל",ואילו סוסיה הוא שם מאוחר,שניתן למקוםעל-ידי הפלאחים המקומיים על-שם
צמח השוש הגךל באזור(נגב ,תשמ"ה) .העדרו של השם מהמקורותבני התקופההביזנטית רומז,
לדעתו ,לכך ,שבזמןקיומו נקרא האתר בשם אחר .אי נגב סבר ,שסוסיההיא "כרמלהיהודית,-
שיהודיםהגיעואליה מכרמל האחרת ,ששמה השתמר בכפרהערבי חירבתאל-כירמיל .תהליך זה
התרחש לאחר מרד בר-כוכבא ,כאשרחיל מצברומיהתיישב בכרמל,כפי שהוזכר באונומסטיקון
שלאוסביוס,מלמד,תשכ"ו.)85,57 ,
זיספראי,לעומתזאת,טען,כי השםסוסיה קדום,ואףהוזכר ב"מלחמתהיהודים עם הרומאים"
ליוסףבן-מתתיהו(ד ,)235 ,שם מסופר שהאדומים נחלצולעזית הקנאיםבירושלים כאשר בראש
י סוסה"(ספראי ,תשל"ב) .ספראי אףהציע לראות ב-גו0ץ,00
האדומים עמדו"יוחנןויעקבבנ
המוזכרת בכתובת הקברהיוונית מבית-שערים ואשר תוארכהעל-ידי ב' מזר למאה השלישית
לספירה ,את סוסיה שבדרום הר חברון (ספראי ,תשחד .)33 ,לאחרונה מרסם מ' ארליך תעודה
צלבנית כתובהלטינית משנת  1110לספירה ,ובה מאשר המלךבלדווין הראשון הענקות שונות
למסדר ההוספיטלרי באזור חברוןעל-ידי אדון חברון ,גאוטריוס בפוסט(ארליך ,תשנ"ז) .בתוך
רשימת הנחלות באזור זה מוזכרת גם ".Sussiaזכורזה ,מתחילתה של התקופההצלבנית ,מלמד
כנראה,כי מקור השםסוסיה בתקופההביזנטית,והוא השתמד במהלך התקופההמוסלמית.
.
ס
ו
שאלה נוספת שנדונה במחקרהיאאי אזכורו של השםסוסיה באונומסטיקון לאוסבי שני
הסברים אפשריים הוצעו לשאלהזו .האחד קשור בשיטתהעריכה של החיבור" :מן הכתובים אל
השטח".בניסיונותיולזהותאתרים המוזכריםבכתבי הקודש לא נדרשאווסביוס כלללזיהויה של
ייש לשאול האםידע אוסביוס שאתר זה לא
סוסיה בהיותה אתר מאוחר לתקופת המקרא (אסכ
ןואינצר .בחפירהזו נחשף
 .1האתר בחורבתסוסיהנחפרלראשונה בשנת 1969על-ידיש'נוטמןז"ל,ז'ייבי
'הירשפלדביתמגוריםביזנטיבשוליוהמערביים של האתר.
בעיקר מכלולבית-הכנסת .בשנת  1978חפרי
'גוברין מבנהציבורי,
בשנים  1985-6חפרו א' גנבוזיייבין חלקיםנרחבים באתר .בשנת  ,1993חפרי
הסמוך לרחובוהמרכזי שלהיישוב.
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מקור:פרומקין ,תשמ'ח

התקיים בתקופות הקדומות) .פתרוןשני קשור לשאלת תחילת קיומה של סוסיהכעיירה גדולה,

בהיקף המוכר לנוכיום ,עלבתיה,רחובותיה ומתקניה החקלאיים.ייתכןשיישוב גדול זה נבנה
לאחרמותו שלאוסביוס,בשנת 340לספירהלערך) .פתרוןזהבעייתי מעט שכןלדבריא'נגבעיקר
הממצא הקרמי שהתגלה בסוסיההינו מן המאות השלישית-החמישית לספירה (נגב ,תשמ"ה,
.)104

המכנה המשותף לשתי השאלות שנדונולעיל קשור לתהליך צמיחתו שלהיישוב בסוסיה -
תהליך שלאנדוןדיו במחקר .קביעתו שלנגב :ש"כבר במאה הראשונהלספירההיהליהודי כרמל
הישנה מאחז חקלאי עלהזרוע המזרחית של הפרסה ,השלטת על עמקים מדורגים ממזרח ,מצפון
וממערב לגבעה" (נגב ,תשמ"ז )158 ,עולה מן הממצא הקרמי במזרחו של האתר .בכךניסה נגב
ליישב אתסברתו,שיהודי כרמלעברולסוסיה רק בתקופההרומית המאוחרת,עם הממצאהקרמי,
המעיד עלנוכחותיישובית בזרוע המזרחית של הפרסה כבר במאה הראשונהלספירה.אין ספק,
שתקופת קיומו העיקרית של האתרהייתה במאות השלישית-החמישית לספירה,נגב
 ,תשנ"ב,
 .)1098-1096מחפירותיו שלי' הירשפלדניתן ללמודעלנטישתהיישוב במהלך המאההשמינית
לספירה(הירשפלד,תשמיד).

סוסיהבימי הביתהשני

ש'נוטמן,ז'ייבי
ן וא' נצרגילו בבית-הכנסת בסוסיה חמישה שלביבנייה ,שתחילתם בסוף
המאההשלישיתלספירה וסופם במאההתשיעיתלספירה ,עםהפיכת המבנה למסגד,כפישמעיד
 ,תשנ"ב.)1101-1098 ,
המח'רב ,שנמצאעלגביהפסיפס שלהסטיוהדרומי בחצר(ייבין
בשנים האחרונות נמצאועל-ידי מבקרים באתר מטבעות מספר ,שמקוםגילויםצוין במדויק.
בעזרת ממצא זה נעשהניסיון לשרטטקווים,המאירים אתשלביו הקדומים שלהיישובבסוסיה.
מטרת מאמר זה לנסות לשלבבין הממצא הנומיסמטיובין הנתונים שהצטברו במרוצת הזמן
מתוך החפירות והסקרים ,שנערכו בסוסיה ובסביבתה .הכוונההינהלהציע דגם ,המסביר את
התהליךשגרםלסוסיהלהפוךלעיירה משגשגתבתקופת המשנהוהתלמוד.
דגםהיישובביהודהלפנימרדבר"כוכבא
היישוביםבימיביתשניהיושונים בפרטיםרבים מדגםהיישוב בתקופה הביזנטית .עד מרד

בר-כוכבאהייתה ההתיישבות בבתי-חווה נפוצה בקרב האוכלוסייה היהודית .מטעמי נוחות
וחיסכוןהעדיפואיכריםלהתיישבבתוך השטחהחקלאי,כךשנמנע מהםהצורךלהרחיק לכתמידי
בוקר מן הכפר אל השטחים החקלאיים .בתקופות שליציבותביטחוניתעזבו משפחות מורחבות
את כפר האסוהתיישבו באזורים החקלאיים,ואילו בתקופות של התרופפותביטחוניתהייתה
נטייה קבעית להתרכז בכפרים גדולים,
המסוגלים לספק הגנהמפניפשיטות,במיוהד
בספר הארץ הנושבת .מעבר יישובי זה
מבתי-חווהלכפריםאולהיפך התרחש במהלך
כל התקופות על רקע המצב הביטחוני
המשתנה(גרוסמן,תשנ"ד.)230-228 ,42,
'הירשפלד
במאמר שפורסם לאחרונה מנהי
רשימה ארוכה שלמבניםברחביארץ-ישראל,
המזוהים כבתי-חווהיהוזיים,בין השאר על
פ
י המקוואות או כלי האבן שנמצאו בהם .איור  :1מטבע בר-
בתי-חווה אלה התקיימו עד סופו של מרד מרוג'ום אל-תמירי
בר-כוכבא .העדר בתי-תווה כאלה בקרב
האוכלוסייההיהודיתאחרי מרד בר-כוכבא בולט מאודעל רקעקיומם בקרבהאוכלוסייההנוכרית
של ארץ-ישראל(הירשפלד ,תשנע) .באזורהדיון התגלו בתי-חווה ברוגום א-דיר שמצפוןליטה
(עמית ,תש"ן) ,בחורבת צלית(אלון ,תשמ"ו) ובאתר נחליתיר שמדרום לסוסיה (אלון ,תשמ"ז,
.)158-154יניתןלהניח ,שגס בשטחו של האתרבסוסיההתקיימושניבתי-חווהלפחותבסוףימי
הביתהשני .בתי-חווה אלההיוו אתהגרעין הראשוני להתפתחותו שלהיישוב המאנחך בסוסיה
בתקופההרומית המאוחרת.

 .2ברשימת בתי-החווההזכיר הירשפלד גם אתרוגיוס אל-חמירי ,הסמוך לסוסיה(הירשפלד ,תשנס ,הערה
 .)15דומה ,שיש לקבל את דעתו הקודמת של הירשפלד ,שהציע לראות ברוגיוס אל-חמירי מצודה
(הירשפלד ,תש"ם) .בהזדמנותזוישלציין,כי בשנת תשנע התגלהברוגיוםאל-תמירי מטבע ברונזה(איור
)1בר-כונבאי מהסדרההבלתי מתוארכת 241מ"מ9,2 ,גר';) .אפשר שמטבע זהמעיד,שמורדיםיהודים
השתלטו עלרוגיוםאל-חמירי.ישלהניח ,שגםבסוסיהישבומורדים במהלך מרד בר-כוכבא (ראה:עמית
ואשל ,תשנת ולעומתם:גוברין,תשנ"ה).
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הממצאמימיביתשניבסוסיה

נמורקשל כ 200-מןמערביתלמבנהבית-הכנסת,עלגבעהמחוץלתחוםהיישובהביזנטי,השתמרו
שרידיהם שלקירות מספר,היוצרים מתחםמלבניגדול,שמידותיו  61מ' 43.5%מ' ,והוא נחצה
על-ידיקיר ,העוברבכיוון צפון-דרום לרוחב הלתחםכולו(איור.)2בפינתוהדרומית-מירחית
השתמרושרידיו של מבנהריבועי ,כנראהמגדל,שמידותיו 7מי 8.5 %מיועוביקירותיומגיעל1.4
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מי .סמוך לרתחם ,ממזרח,ישנה גת קטנה .בחלקהמערבי של המתחםישנה מערת קבורה בעלת
מקמרים .פתחה של המערה חצוב בסלעהנארי הקשהופונה דרומה .ממדיה של המערה  5מ' 7 %
ש בהשישהדרגשיםומעליהם מקמרים(איורטיב.)4
מ'בקירובוי
מערות קבורה דומות ,חלקן בעלותכוכיםוחלקןבעלות מקמרים ,נמצאובסוסיה בתוך השטח
שהוקף חומה במאההשלישיתלספירה.כיוון שההלכההיהודית אוסרת לקבור מתים בתוךהעיר
יש לשער,שמעדות אלהקדומותלהתפתחותהיישובלממריוהמוכריםמן המאההשלישיתלספירה
ואילך .חלק ממערות הקבורה שנמצאבתוךהיישוב דומה במתארולמערות מהתקופהההלניסטית
יהביתהשני(איור :3ב ,13ב ,15ט -1 1ט.)5
שנחפרוביהודה,ויש לתארכוכנראהלימ
בגבעההמערבית נמצאותריסר מטבעותמימיביתשני.ושני המטבעות הקדומיםביותרהינם
,אפיפנס(איור.)4
מהתקופההסלווקית ,האחד שלאנטיוכוסהשלישי והאחר שלאנטיוכוסהרביעי
דומה שמטבעות אלה מעידים ,שהגבעה עשבה כבר במאההשנייהלפני הספירה .כן ומבאו
י -האחד מדגם הכוכב
במקום ארבעה מטבעות חשמונאיים.שניים כנראהמימי אלכסנדרינא
 .3אנומודיםלנידרדיק עלהסיועבזיהוי המטבעות.

סוסיהבימיהביתהשני

נעיי/ך-,,

ל~ד
איור :3מערות קבורהבסוסיה

rQ(l

פקור:פרומקין ,תשמ"ח.

והעוגן,המתוארךלשנת  77הספירה,ועליוהכתובת "מלכאאלכסנדרוסשנת כה",והאחרנושא
את הכתובת"יונתןכהןגדוללפנויחברהיהודים" שני מטבעותחשמונאייםנוספיםהינםשחוקיםואין

אפשרותלזהותם.

35

36

דורון שר-אביוחנןאשי

**

חמערבית בסוסיה ,משמאל מטבע של אנטיוכוס
השלישיומימין מטבע שלאנטיוכוסהרביעי,אפיפנסן

איעל  :5מטבעותיהודיים שנמצאו בגבעה המערבית
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במקום נמצאו גםשני מטבעותנציבים .האחדנטבעעל-ידיפונטיוספילטוס בשנת  30לספירה
והאחר -על-ידי פסטוס בשנת  59לספירה ,בשנתו החמישית שלנירון (Meshorer, 1982, 283,
(. 31, 33ק  .)285,בשטח הגבעה נמצאו שלושה מטבעות של אגריפס הראשון .המטבע המאוחר
מקבוצהזו הוא פרוטתברונזה משנה ב למרדהגדול ,כלומר משנת 67לספירה(איור  .)5מטבעות
אלהמעידיםעלנוכחותיישוביתבגבעהזו החל מהתקופההסלבקיתוכלהבמרדהגדול.
בית-חווהשנינבנהכנראהעלהזרועהמערבית של ה"פרסה" .מתחתלבית-הכנסתמצויה מערכת
מערות חצובה בקרטון ובה  12חדרים(איור .)6היז שהציעו לראות בה מערכתמילוט ,שנועדה
ן מתחם בית-הכנסתובין השטח החקלאי שלהיישוב(פניאל,תשנ"ב) .באולם מס'  8של
לקשרבי
מערכת זו התגלה שקל כסףמשנהבלמרדהגדול(איור  22מ"מ13.2 ,גריז) .בצדהפנים מתואר
קללומעליו האותיות שב,שנה ב)וסביבו הכתובת7י
שקל ישראל .בצד הגב מתוארים שלושה
רימונים וסביבם הכתובתירושלים הקדושה .מטבע זהמעיד שהמערכת ,לפחות בחלקה ,נחצבה
כבר בימי בית שני .אפשר שחלק מן
החציבות מאוחר,אוליאפילו מתקופתקיומו
של בית-הכנסת ,אךאין להטיל ספק בכך

שכבר בימי בית שני היה חלק מהאולמות
חצוב.
עדות נוספתלשלביוהקדומים שלהיישוב
בסוסיה הינה גת ,שנחשפה בתוך השטח.
הבנוי .בשוליו המזרחיים של חלקו הצפוני
של הרחובנחשף משטחרבוע,החצוב אלתוך
הסלע הטבעי ,ששימש כנראה כגת.
שנה
ר ,:7שקל כסף ממערכתבית-הכנסת
כיואוןו איי
ב
ו
ש
שגתות נמצאו בדרך-כלל בשוליהיי
בסוסיהי
שנייה למרד החורבן
כגהוצה לו נראה מיקומה של גת זו בתוך
השטחהבנויחריג.לפיכךניתן לשער ,שגתזו
שימשה את תושבי בתי-החווה ,שגבנו בסוסיה בסוף התקופה ההלניסטית ובתקופה הרומית
הקדומה,לפני שהחלתהליך התפתחותוהמואו של האתר.
הארוךשלביו הראשונים שלהיישוב בסוסיהלימיביתשני מצטרף אל ממצאי החפירה של
יובל ברוד ברוג'ום אל-תמירי הסמוך לסוסיה(ברוד ,תשנ"ה) .אתר זה שימש מצודה ,שנבנתה
י מערד ההגנה באתר זה ובאחרים כמותוהיה קשור למערך
בתקופה החשמונאית .סבירלהניח,כ
היישובי שעליו הגן ,ועמו אףקיים מערכת סמביוטית מלאה,ברוך ,תשנ"ז .)135-125 ,דומה,
שקשרכזה אכןהתקייםביןיושביבתי-החווהבסוסיהוביןיושבי המצודהברוג'וםאל-חמירי.

~'1נוס1
נראה,כיהנתוניםמצביעים עלתהליד צמיחתו שלהיישוב בסוסיה החל מן המאההשנייהלפני
הספירה .הממצאים הנומיסמטיים והארכיטקטוניים מהגבעה המערבית וכן ממצאי החפירה
ברוגיוםאל-חמירימעידים על נוכחותיישובית בסוסיהבימי הבית השני .הידיעות אודות דגם

ההתיישבות היהודיתבארד-ישראללפני מרדבר-כוכבארומזותלכד,שהיו אלהשניבתי-חווה או
יזתר,שנבנובסוסיה מאותשניסלפני שהפנהלעיירה גדולה ומשגשגת.
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