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בית-שאן
 הגיאוגרפיהמצג

 ועמק יזרעאל עמק חלקי את מכנים אנו בית-שאן עמקבשם
 הם בדרום-מערב גבולותיו בית-שאן. העיר סביב המרוכזיםהירדן
 בית- לעמק הירדן. במזרה, ; רמות-יששכר רכס בצפון, ; הגלבועהרי
 והוא בקירוב, ק"מ ל-15 מגיע צלעותיו שאורך משולש, צורתשאן

 1 לירדן מורחה, רהבות מדרגות בשתימשתפל
-  

 מ' 50 של מגובה
 הים. לפני מתהת מ' ל-280 הים לפנימתהת

 במעיינות מכורך הריחו מצויינים. טבעיש נתונזם בית-שאזלעמק
 אין וסוב-טרופי. חם ובאקלים ופוריות, כבדות בזלת באדמותרבים,
 החדשה האבן בתקיפת לפסה"נ, והד' הר' באלף היכבר איפוא,תימה

 פרוות. יישובי של צטופג רשת בו מוצאים אנו הכלקוליתית,ובתקופה
 של הטבעי לעושרו בארץ. אחר במקום כדוגמתה מוצאים אנושאין
 צומת בית-שאן עמק היה דנא מקדמת נוסף. גורם הצטרףהאיזור
 כי אם הכיוונים, ארבעת מכל דרכים בו מצטלבזה כיזם וגסדרכים,

 המנדט בימי הנוכחיים. המדיניים הגבולות על-ידי בחלקז מנותקותהן
 שבימי אלא ולדמשק. לעבד-הירד, מחיפה מסילת-ד,ברזל גם בועברה
 שאחדות מאחר גדולה, יותר הרבה אלה דרכים של חשיבותו היתהקדם
 העתיקים התרבות מרכזי את שקישרו בינלאומיות, דרכים היומהן
 שעלתה הים". "דרר של הראשיים הסעיפים אחד הפורה. הסהרשל

 בית-שאן עמק ודרך יזרעאל עמק דרך סנה. ממצרים, החוףלאורר
 והחידקל. הפרת לארצות צפונות ומשם דמשק, עבר אל הירדןועמק

 מותרית והפצי סחורות אתן שהביאו המסהר, שיירות נעו אלהבדרכים
 של לפריחתן ושסייעו קדם, ימי של התרבותי העולם קצותמכל
 של המלחמה גייסות גם נעו אלו בדרכים וחשובות. גדולותערים

 שבה הערים ואת האיזור את פעם מדי שהשמו הקדמות,האימפרית
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 והצנוידות אספקה ומרשי מבצרים להקמת שוב גרמו נאה עםאך
 השובות פנימית דרך החשובים. האסטרטגיים במקומותאדירים
 מבית- הוליכה שומרון, ובהר בעמק היישוביים המרכזים אתשקישרה
 במרכז שוכנה בית-שא, העיי, *D)W וחבץ, בוק רהוב, דרךשגז,

~ay" 
 העתיק חלה חרוד. נחל ועל

 תל- תל-החוסן, שפרושו תל-אל-הוצן, הערבים בטי נקרא העירשל.
 מכל לקראתנו נשקף השא בארץ, הגגיהים התלים אחד זהו תתןהכ,ח.
 משקיף הריחו העליונה, המדרגה בקצה שובז בהיותו העמק.קצות
  לגונה מתנשא הוא הכיז1נים משאר וגם יחד, גם ומערב מזרחלכ:111
 וגדיש העמוק ואטיקו הרוד, נהל ~ורם לו מצפון סביבתהרבימעל
 של המלאכותיות שכבותיו עומק העיר. בהגנת חשוב גורם היההמים
 גבי על 11 ארבות, עתיקות ערים 18 טמונות ובהן מ', ל-29 מגיעהתל
 וכן ובתיה התל, מגבולות .העיר של ייצוגה חרג רבות בתקופותזה

 בסביבתנו נרחב שטח פני על התפשטו הציבורייםבנייניה
 בתל איטוא הצטמצמו לא הארכיאולוגים והמחקרים,,החפירות

 אלה בחפירות סביבותיוו בכל ניכר שטח על פשטו אלאהעתיק,
 אור ששפכו מפוארות, פאר ומצבות שוגים שרידים לעינינונתגלו
 ובני רומאים ויוונים, יהודים ופלשתים, כנענים הארץ. תליות %רב

 וצלבנים מושלמיםביצאגץ,
- 

 תות חותמם את כאן השאירו כולם
 מפעליהם.שרידן

 העירשם
 מקדשו שבית שאן, בשם קדום באל כנראה, קשור, העיר04
 1 ביותר הקדומות בתעודות מוזכר כבר יה שם במקום. נערץהיה

 הבבלק בכתב בתעודות 1 בית-שאל בצוהת לרוב המצריות,בתע41ה

 ההל- בתקופה ובית-שן. בית-שאן בצורת ובמקרא, בית-סני,בצורת;
 עיר ככומר סקיתופוייס. השם את העיר קיביה והרומאיתניסטית
 וכך העתיק, השם נשתמר הקודמים התושבים בפי אולםהסקיתים.
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ה(,ן גי%

 בהפרזת )חש4 נ.ת.שאו. העידשער

 את זמן מאותו אחרות יהודיות ובכתובות גם'בתלמוד מוצאיםאנו
 התפהזשו מכאן בישנים. נקרש העיר ותושבי שאה, )ביזת[ בישןהשם
 השם של הערביתהצורה

- 
 ימינה עד שנשתמרה בימאז,

 בתולמותיה הקרומות והתקופות בית-שאן שליסורה
 בתקופה טסדה שבית-שאן לנה ידוע ההפירות מן-

 ששט הגדולות הערים רוב עם אהד בנמן למסה-נ, הרביעיבאלף -הכלקוליתיה~
 אט מוצאים 11 בתקופה וכדומה. בית-ירח מגידו, כמובעמקים,
 ובמ- בבית-שא לראשונה שנתגלתה הארץ, בצפוז מיוהדתתרבות
 -_naln החוקרים בפי לכן והמכונה בעמק-יזרעאל, אחריםקומות

 ועל נעיט, אפור מירוק בעלי חרס בכלי מצטיינת זה תרבותיזרעאל".

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 by~-יזרעאל הגיעו תקיפה שכאותה למדימ, אנו אלה שרידיהפז
 הראשונה. היישובית לפריחתם בית-שאן:עמק

 של קיומה נמשך בחפירות, שנמצאו הרבים הכלים שמעידיםכפי
 הקדומה(. הברונזה )תקופת לפסה"נ השליש' האלף כל במשךהעיר

 שמונה חליפות ונחרבו נבנו נלבד בקירוב לפסה?נ 2000 לשנתע%
 התל. מגובה כשליש מדחוים ~שרידיהז זו, גבי על זו במקום,ערגם
 תול- על דבר יודעים איננו האלה האילמים לשרייים מחוץ אך, ארוכה. להיסטוריה ברורה עדותזולן
 לראשונה מוזכר בית-שאן של שמה זו. בתקז"ה העיר שלדיתיה

 אשאן. בצורח לפסה-נ, הי"א המאה מן המצריים המארקהבכוזבי

 השם )מכאן ומארות קללות נושאי וצלמיות חרסים הם המארותכתלי
 הם שהתמרדו. כנעניות ערים שמות נרשמו שעליהם המארות(,כת"ז

 שבירתם שעל-ידי האמינו הקדומים המצרים מאניות. למטרותשימשו
 אלה. ערים על פורענות לשלוח האלים את מניעיםהם

 הנזכרת העמק ערי מבין היחידה העיר היא )אשאן(בית-שאן

 ~פחל חצור ליש, כגון אחרות ערים גם אתה נזכרות המארות.הכתכי
 מבראשית למדים, אנו ומכאן עכו. בעמק שונות ועריםבעמי-הירדן,

 והפרעונים החשובות, העמק מערי אחת בית-שאן היתה השניהאלף!
 עיניהם. אתלטשו!אליה

 המאוחרת הכנעניתהתקשה

 המאותרת. הברונזה )בתקופת החדשה המצרית הממלכהבתקופת
 המצריים במקורות תכופות בית-שאז נזכרת לפסה"נ(,במאות,ט-ז(-ג

 שעברו הרבים הצבאיים למסעות בקשר בעיקר בית-שאל(,)בצור,
 של כנעז ערי של הגדולה ברתימה כבר שינות. שהזדמנויותדרכה

 1468 בשנת מגידו, על-יד נצחונו בעקבות שחוברה הג,תחותמש

 המנוצחות, כנעז ערי שאר ביז בית-שאן את אם מוצאיםלפסה"ננ
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 W3V הפרעונים כל של ברשימותיהם שמה מופיע ואילךומכאז
 וחג'. הב' רעמסס הא', מתי :אחריו

 הבסיסים אחד זו בתקופה היתה שבית-שאן הוכיחו,ההפירות
 נפקד כי על הטיבה גם שזו וייתכן בארץ, פרעה צבא שלהראשיים

 מהשנים הכנעניים המלכים מכתבי אל-עמרנה, ממכתבי מלכהשם
 תקופוג מאותה מצרים מלך של בארכיונו שנמצאו בקירוב,1370-40
 בית-שאן. על אהה עקיפין ידיעת רק בסך-הכל יש אלהבמכתבים
 יש גת-כרמל ש.לאנשי כותב הוא ירושלים מלך של ממכתביובאחד
 הרבות הערים אחת היא גת-כרמל )בית-טאני(". בבית-TNW מצבהיל

 מערים להבדילה כדי בא .כרמל" והציון בה, כלול גת שהשםבארץ
 זאת מביא .ירושלים מלך בשרון. ג'ת כנראה, והיא, י זה בשםאחרות

 הנתערית מהתקתה ננ'ת.שאה סגו האן שן מקושו.מזזות
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 הש- או גורש האם תקופה. באות" בכנען השורר הסדר להוסרכשנמה
 חיל של מקומו את גת אנשי תפסו שמא או בית-שאן של הכנעניליל
 1 המצריהמצב
 היתה הב', ורעמסס הא' מתי של שלטונם ימ' הי,ג, המאה1
 היתה בית-שאן בכנען. פרעה צבא שלטוו של האחרונה הזוהרתקיפת

שוי
 גם נתגלתה בחפירות בארץ. שלהם הראשיים הכסיטים אחד

 . של ופסלים מצבות ובהם תקופה. מאותה ובניינים מקדשיםשורת

 להלן(. ראה - המקדשים )על המצרייםהפרחונים
 והן הא'. סתי של עמנו שייכות ביזתד הקדומות המצבות'שתי

 באותה האיזור תולדות על רב אור שופכות הן ביותר. המעניינותגם
תקופה.
 אחדות טופוגראטיות רשימות נתגלו שבמצרים לציץ הרשי4ן
 הארז בצפון שונות ערים של כיבושן על המוסרות סתי, שלמימי,.
 מתחילות אלו רשימות וצור. עכו חצור, וביניהן הפיניקי,ובחוה'
 יגועם בית-שאן' חמת, הירדן(, )בעבר פתל ; הבאה העריםבקבוצת

- 
 ספק. הטילו שונים הוקרית או-בסביבתו. בית-שאן בעמק *ריםכולן
 שיש או היסטורי. צבאי מסע על להעיד אלו רשימות- ~כולותהאם

 את לפאר הבאים שוא. והתפארות התרברבות דברי רק בהןלראות(
 מהימנותם. את והוכיחה בבית-שאן המצבה נמצאה והנה ; פרןהשם

 לאל קטורת המקטיר פרעה, של דמותו חקוקה המצבהבראש
 המצרי. החרטומים בכתב שורה 22 בת כתובת ותחתיה ,רע,השמש
 בקירוב לפסה"נ 1300 - לסתי הראשונה השנה בציין מתח.לההכתובע,

-
 . י הבא המעשה פיטור בא ארוכים הלל דברי ואהל

 : הנה כדבר מלכותו הוד את להודיע ויבואו הוה ביום-וילי
 בית-שאן. העיר את ולוקח רבים אנשים אוסף חמת בעיר השפלהאויב
 הראשון, אמון גדוד אזל מלכותו הוד שלח או פחי. אנשי עםבברית
 נצחונות רב הראשון דע גדוד את חמת, )שמו(.'לעיר בקרשהאדיר
 )שמו(, בקשת הנק הראשון, מותח גדוד ואת בית-שאן, לקיר)שמו(,
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 של במרחק אל-המה, תל היא ורחוב( חמת בשם אחדות ערים %ו"
 תל-א- היא רחוב 1 הירדני( בשטח )כיום יבית-שאן מדיש 4-מ15

 1 לו( הסמוך רחאב, שיח' בקבר נשתמר התל של הקוום ישמושאז: לבית- מדרום ק"מ 5 במרחק בארץ, הגדולים התלים אחדצארוס,
 יגועם רהוב1 מול המזרחי, שבעבר-הירדן פחל ה'רבת עםפחי,זהה

 של במרחק בית-זרע. מול הירדן, ליד השוכן עבדיכן תל 'כנראההיא
 לבית-שאז. מצפון *מ21

 בית-שאז בעמק שאירעה התמרדות איפוא מתארתהמצבה
 ראשי היו וחמת מחל לשלטם. סתי של לעלייתו הראשונהבשנתו

 המצב חיל את משם אולי )וגירשר בית-שאן את כבשו והןהמורעים,
 למצרים. נאמנה שנשארה רחוב, את להכניע גם ניסו הןהמצקי(.
 הגדוד שיגור אחד. יום במשך המרד את ודיכא במהירות ;פעלפרעה

 הצבאי המסע בהמשך בוודאי קשור לכנרת, שמדרום לתועם,השלישי
 רק נזכר בבית-שאן שהוקמה הנצחה במצבת כי לחצור,בכיוון;
 לעיר. בקשר שאירעהמאורץ

 ההתנחיותראשית
 קוראים הננו סתי נגד בית-שאן באיזור אחרת התמרדותעל

 דלת כמפתן שימשה זו מצבה בחפירות. שנתגלתהבמצבהגאחרת
 קצר זמן לפנ' ורק מאד הכתב בה מטושטש ולכן הביואנטית,בתקופה,
 ,לפענחה.הצליחו

 מהר העפרו מלכותו להוד להוריפ ויבואו  הוה כייס-ויג י הבא המעשה סיפור בא השגרתיים וההלל הפתיחה דבריאחרי
 הוד ויאמר מרוחמה. הנודדים את מתקיפים התירו. עם ביחדירמת

 קשתו- את שירימו איה, שפיים אסיאטים יחם יחשבומיכותו:,מה
 צבאו מאנשי לאחדים מלכותו הוד ויצווה ז... נוספות למהלמותתיהם

 יומים  כלבור מנשו. של הגבעות לארץ  לחוור המרובותולמרכבותיו
 ,.י כשלל,,." חיים שבויים QYI המס עם ירמת מהר בשלוםחורו
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)1% 
 לפני חי"ן מהמאק כלי-חרס על  )משתאו(, ואשה )מימי)( נבר נ)ענ'ם,תמצות

 שאז בניח נמצאוהספירה

 שבטיס התקפת על-ידי שנגרמו במהומות איסוא קשורה זומצבה
  יחיהן על-ידי  המהיר חיסולה ותיאיר בית-שאן סביבת עלנודדים
 במצבה אולי לראות אפשר ממסעותיה. מאחד החוזרת פרעה,מצבא

 הנר* כפי שאירעה. באיזור. הישראלית להתנחלות ראשונים הדיםזו

 אל-עמרנה, מכתבי של החבירו הם העפרו הי"ג. המאה במשךאח.
 להפרידם ושאין השונות, הערים שלום את המסכנים נודדיםקביצות

 נכ- הם שאף בני-ישראל. עם ישירות לזהותם איו כי )אףמהעברים
 בוודאי הוא ירמת הר עפרו(. = עברים הכללי במושג כנראה,ללו.

 יששכר, שבנחית כס( כא. ; כא יט. )יהושע המקראית ימת -ירמות
 אי-הוה. ככוכב עם עתה אותהשמזהים

 גם ביהודה שהתמזגו כלב משפחות בין נזכרות שבמקראמענייז'
 התירי עם המזדה-ם שמוח טז-יז(, ד, )דה"א, יעפר ת-י-א,משפחרת
 נדירות לעתים הרבות. הנדידית עי אנו יודעים זו. מצבה שלוהעפרו
 למ- )השווה השונים והשבטים המשפחות להתנחלות שקדמועונתיות.

 התירי שמשפחות הנמנע מן זה איו ילכז במקרא( דן שבס נדידתשל
 בקרבת תחילה שישבו אף יעל עמל-הירדז שי לאירכן נדדי יהעפריא

 בחיקהן דבר של בסופו התגחלובית-שאן
 על-כלי יהודה, של הדרומי

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 שן שבה לבית-שאן, שתצטוו-טערב  הרמה היא ירמת הר איזורפנים,

 יששכר. שבס ות קצר  זמו בעבורמוצאים
 ישראל שבטי על-ידי נכבשו לא לה סביב והעמק בית-שאןהעיר
 כן ואחרי ליששכר תחילה להלכה שיוד היה האיזורהמתנהלים.

 בהמשך אבל  ובטתיה..ף בית-שאן ביששכר.., למנשה ".'הי ילמנשה

 הכנעני ויואל האלה, הערים את להוריש מנשה בני יכלו ,ולא ,נאמר
 למם הכנעני את ויתנו ישראל בני חוקו כי ויחי הזאת. בארץלשבת,
 בז(. א, שופטים 1 יאייג יז, )יהושע הורישו" לאוהורש,

 א9 במקרא נזכרת לא עצמה לבית-שאן שמחוץ לציץ,מענייז'גם
 והמת )רחוב מתי של הראשונה במצבה המופיעות הערים 4זאחת

 מהן שאחדות ייתכו נהה(. שם בעלות אחרות ערים הן במקראהנוכרו4ו
 של לשתיקתו הסיבה עיכר אך הישראלית, ההתנהלות ~תקופתנחרבו
 ובאה נכבשה בית-שאן סביבת אחרת. וודאי, היתה, בנדוןהמקרא,
 זמן נשארה לא מכן אחר ואף דו4, של בימיו רק ישראלי שלטוןהחת
* ישראל. בני ביה,רב  

- . 

 נמשך בעיר הפרעונים ששלטת הוכיחה בבית-שאןהפירות

 בקירוב 11 מתקופה הי"ב. המאה אמצע עד הששי, רעמסס של לימיועד
 את המזכירה אתרת מצרית תעודה גם לנו יש הי"ג( הולאה)סוף

בית-ש~
 מצרי מהיר סופר על-ידי שנכתבה שנונה איגרת .והיא

 כנען ארץ של הראשיות הדרכים את גם מתאר הוא ושבהליריבה
 בית-שאן באיזור היז הקטע של לשונו וזה א'(. ,אנסטאסי)פפירוס
 . י בטקסט( כנראה, שנשתבש, השמות. בסדר קל שינוי)הוך

"נהי
 הודיעני רחוב, את נא הרשני ז אותו עיביים כיצד היר17

 על הודיעני ק'1, )נהל( הופעת על נא למדני וקרית-אי. בית-שאןעל
 מעליו". אשר מגידו את לעבורהדרך

 ממזרח הים"(, ).דרך בעמק הראשית הדרך HID'N לתוארתכאן
 השולטות.) הראשיות הערים לשהי .מגיעים הירדן מעבר 4רילמערב.

 בעמק- הדרך נמשכת ומכאן ובית-שאן, רחוב ~ית-שאן, עמקעל
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 למגיד:יזרעאל
 שופטים המקיאי. מגידו מי הוא - קינה - קיז )נהי

 את מגידו(. על-יד הג' תהותימס של הקרב בתיאור גם הנוכר יט,ה,
 ממקור מכירים איננו קרית-אל. את זה, באיזור השלישיהמקוס
 של המקדשים איזור שוהו להניח אפשר אולי אךאחר.

 ב"פירזה4 שהתגלה כפי מהתל, ניבר חלק פני %שהשתרע בית-שא"

 הטלשיויהשלטון
 לידים בית-שאן מייד עברה לא שלטורהפרעונים הפסקת אחרעם

 המשיכו בית-שאן של האחרונים המצריים המקדשים שניישראליות.
 מכל הכנעני לאל מוקדש היה האחי דוד. של לתקופתו עדלהתקיים
 בוודאי הוא האחרון החפירות(. עי בפרק יהיו גר' ענת יאיהוהשני
 אחרי המלך שאול של כליו את הפלשתים שמו שבו עשתרות","בית
 החללים את לפשט פלשתים ויבואו ממחרת .ויחי : בגלבוענצחונם

 בבית-שאן הב, רממסס ש2 ממקדשו  גלידחותמת
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 וינרהו הגלבוע. כהר נופלים בניו שלושה ואת שאי אתוימצאו
 בית לבשר סביב פלשתים בארץ וישלחו כליו את ויפשיטו יאשואת

 תקעו גויתו את עשתרוה. כיח כליו את וישימו העם. ואתעצמיהם
 פלשת~ם עשו אשר את גלעד יושבי אלט וישמעו בית-שאן.בחולת
 ואת שאול גוית את ויקש צלילה כל 1ילכז חיל איש כל ויקומולשא,ל.

 את ויקחו שם. אותם וישרפו יבשה ויבואו שן בית מחומתגוית,בנ'1
 א' )שמואל ימים" שבעת ויצומו ביבשה האשל תחת ויקברועצמותיהם

 ח-יג(.לא,
 גם כולל הכנעניות, לאלות כולל שם כנראה. הוא,~שתרות

 .בית אלא אינו מכל לכבוד השני שהמקדש גם ייתכן יפיכך ~ת.את
 את )-וישימו שאול של ראשו את הפלשתים שמו שבודגוז?,המקראי.

 א' דברי-הימים - דגוו" בית תקעו גלגלתו ואת אלהיהם ביתכליו
 שנערץ דגול, את המקרא מזכיר כאן גם הרי זו, הנחה נכונה "םה.י(.

 השונים. הכנעניים לפולחנות כולל שם בתור - הפלשתים י-יבמיוחד
 בבית- פלשתים משלו הי"א המאה שבסוף אנו, למדים זהמסיפור

 גם שימשה ובית-שאז בעמק, הפרעונים שיטוו את 'רשו "םשאז.
 יבש, נחל ."ל המזרחי, בעבר-הירדז שכנה יבש-~עד ~רכז.להם
 אנו שמכירים מתוך לבית-שאן. מדרום-מזרח ק-מ כ-2 שירדן.הנופל
 הניעז מבגום כי אנו יודעים קדם, בימי יבש-גלעד של מקומהאת
 לשאול- גמלו יבש אנשי כאפשר. בגדר הוא יבש-גלעד אנשישל

 מידי 'הנמרצת מעולתו ע"' הצילם' כיצד בנכרם אחרה צדקהמעשה
 הנדונה בתקופה היה בית-שאן של יישובה יא(. א' )שמואלהעמונין

 הפלשתים. של העליוז שלטונם תחתכנעני-וברי,

 הישראליהשיט41
 וסביבתה בית-שאן של כיבושה את לזקוף יש דוד של לזכותורק
 כד על מפורשת ידיעה לנו אין אטנפ לפסה"נ. 1000 לשנתסמור

- 
 אחת בתור בית-שאן את אנו מוצאים שלמה של ימיו בראשיתאך
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 אחילוד בן "wlya י הישראלי ההמישי המחוז של הראשיותהעיים
 בית וכל ותגדו תענד : שלטה( של)ניצבו

 שאן".-
 יב(. ד, א', )מלכים

 הבנינה לטיטוס השייך הומה. של קטע גם בתל נמצא זומתקופה
 ואילך. שלמה של מימיו הישראליים, הממלכה בבנייני מקובלשהלה
 גם בעיקרו כנעני ובנותיה בית-שאן של יישובה נשאר למעשהאול6

 של התל במרומי עתה שישב הישראלי, ')הניצב( הנציב 11.בתיופה'
 שקדמו והמצריים הפלשתיים המושלים של מקומם את תפסבית,שאן,

 וסביבתה בית-שאן על עוד שומעים שאיננו איפוא ייפלא *אלו.
במקרא.

 יהוידע רחבעפימלך של החמורית בשנתו בקירוב, 920]שנת
 שכבש הערים ברשימת מצרים. מלך שישק על-ידי העירנכבשה

 בית-שאן - רחוב - העמק : הבאה השמות שורת מיפיעה זהבמסץ

 מגידו. - תענך - ש-נם-
 ב.העמק-

 וראשונה ניאש הכוונה
 בית-שאן על רחוב דרך עולה הוא לעמק ובהגיעו - בית-שאןלעמק

 אולם כנ"ל(. אנסטאסי בפפירוס )כמו למגידי בכיוף ממנהוממשיך
 שוד מסע רק היה שישק -למסעו

 והורני
 את בעקמותיו הניא זלף

 שנכבשו. הערים על פרעה שלשלטונו
 .הפסקות תוך אולי שגה, ל-300 קרוב ארך הישראליולשלטון

 הארמים. עם הקהבותקצרות,בימי
 האשורי, הפחה לידי בבית-שאן השלטון עבר הח' המאהבשף

 ידיעות לנו אין והפרסיים. הבבליים למושלים כן אחרי גרשוואותו
 ידיעותינו. על הרבה הוסיפו לא החפירות וגם תקופה, באותה העירעל

 הרוטאית-כיזנטית והתקומה השני הליתימי
 .י

בימי
 ושמה הלניסטית עיר בבית-שאן אנו מוצאים החשמונאים

 זכר משום זה בשם ייתכן.שיש הסקיתים, עיר כלומרסקיתופו~יס,
 יודעים איננו אך הראשוז, הבית ימי בסוף הסקיתים ע"י ~ירלכיבוש
 והרומ- ההלניסטית בתקוטה שמה זהו על-כל-פנים זה. שסע עלדבר

 ו16
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 ואחותן )פנים מבית-סאן היניסשי~תמטאטוא

 בא- הראשיות ההלניסטיות הערים לאחת הפכה היא זו בתקופהאית.
 ומשם החשמונאי, יונתן עם הפגישה כמקום בה בחר הסורי טריפוןרץ.
 יוחנן ואילך(. יב, א, )חשמונאים ורצחהו לעכו בערמה אותימשך

 עשרות כמה ובמשך לפסה"נ 107 בשנת העיר את כבשהורקנוס
 המצביא שפומפיוס, עד יהודה, שלסת תחת נשארה היא הבאותהשנים
 זמה מאיתו החל מיהודה. לפסה-נ 63 בשנת שוב אותה קרעהרומאי
 יוונים. נשארו תושביה רוב אך בעיר, יהודית קהילה התקיימהכנראה,
 שב- מספר. מתתיהו בן יוסף מתיוונים. רובם כנראה, היו, העיריהודי

 בית-שאן יהודי נלחמו המרד בראשית ליוונים היהודים כיןהתנגשות
 הנכ- התושבים י אותם הציל לא זה בגידה מעשה דיהודים. אחיהםנגד
 ואז ולהתחבא, העיר מתוך לצקת בערמה אותם פיתו בית-שאן שלרים

 ליהו- קרבות היו ההיא העת .עד : שחיטה בהם וערכו עליהםהתנפלו
 גם כי בעיניהם ראו בית-שאן על בהצותם אולם נכר. בני עם רק'דים

 הת- כבית-שאן אשר היחידים כי לאויכי5, להם נהפכו היהודיםאחיהם
 לעירם שלום ובדרשם )הנכרים( העיר יושבי עם יחד במערכהיצבו
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 בית-שאן אזרחי אולם עמם. בבני להלחם ויצאו אחים ברית זכרולא
 מבית בלילה עליהם יקומו פן מהם ופחדו רוחם בנדיבותלא"אמינו
 עוזו לכפר אחיהם, אל בדמם יתרצו למשו נוראה, שואה עליהםויביאו
 בני כל עם לרדת היהודים על הנכרים( )האזרוחם צוו בז עלבגלם,
 אתם, השלום ברית את יחוקו בזה כי העיר, בקרבת אשר לתורשהביתם
 הדבר אחרי מייאו היהודים נכרים. אנשים עם יבם נאמז כי מופתיתנו,
 היהודים את והוליכו במנוחה בית-שאן בני ישבו ימים ושני לב,בתש
 היהודים, מחנה את תרו השלישי ונעילה לדבריהם, יאמינו למעןשולל,

 כולם את ושחטו שנתם, נמו מהם ורבים שומרים להם 1Dr לאוראו,,כי
 ג(. יח, ב. )מלחמות רכושם" את ובזנו איש, אלף שלשה-עשרבמסטר

 אחת והיתה פריחתה לשיא העיר הגיעה הרימאית?תקיפה
 הדיקאפו- מערי אחת היתה הוא הארן. בצפון ביותר החשובותהעריס
 בערים הארץ. כגוש אחרי הקים שפומפיוס הערים", עשר לבריתליס.
 ב- לשלטונם  משענת הרומאים ראו ולתרבותה, לרומא "נאמנותאלה.
 הרא- הערים אחת היתה בית-שאן יהודה. לגבי שכנגד ומשקלארץ,
 העיר היתה היא בראשה. עמדה אף מסויימת ותקופה זו, שבריתשיות
 הירדה של המערבית בגדה ששכנה הדיקאפוליס בעריהיחייב

 הרומאית-ביזנטיתהתקופה
 היתה מחוזות, למספר חולקה הארץ כאשר הג'. המאהבשף
 הגליל, את שכלל , Seeunda)~ (Palestina השני המחוז ראש 'בית-שאן

 בתקופה מעבר-הירדה גדול וחלק צליל( במושג אז )שנכלל העלקאת
 העתיק. התל של המצומצמים לגבולותיו מעבר הרחק העיר התפשטהע
 חומת של,העיר. הדתי מרכזה היה ובו הלניסטי, מקדש "יה התלעל

 )כ-170 בקירוב קמ"ר 1% של שטח הקיפההעיר
 ופיארו דונם(,

 תיאטרוז, מים, אמות ביניהם שונים, ומפעלים ציבור בנתיניאותה
 נוצרי, הגמע בבית-שאן ישב ר~כיזנטית בתקופההיפודרו",וכדומה.
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 משרידי רב חלק ונחפרו. נתגלו המפוארות מכנסיותיהואהדות
 זה לתקופה שייכים השונים, העיר בתלק' נשארו שעוייןהעתיקות,
 היהודים אר יהורית, קהילה גם בבית-שא היתה התלמודבימי

 כן על המיוונת. העיר על חותמם את הטביעו ולא מיעוט בההיו
 העיר בארץ. התלויות המצוות מן פטורה שבית-שאז החכמים, פסקוגם

 בג'ת.שאן הו1"א' -הה.אסד11 ישד'7' הגנ.סה סמ1הדוהגהת

y?~*
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óךáז  úזלñ¢~ךל ╞זלםáú זג¢קזץú áזג¢זףá 1"גúז╞ק

"áהגהז 
áז:  כהסúז¢ כיז גםיá הúקףה íגג╨זץáפה íג╨ג╞ץה זגהק íג¢פזגל

áגú-כוק -  ¢לו קג¢ קג÷ם - íו. ס¢וá םו¢קג וזה 
-  

 זדג "ז╞ץ
íגליחז  ó.,זחזק 'úג .גםáá סגáז¢גץ ,ךג .(ו הלק ¢פז÷ íגúץם .כקג╨ם

-  קג íג¢לזו
-  "áג ג╨קג "áזקל ו¢÷╨ה "ג╨קגáגס חú גק¢ז╞ םץ כגלí 

úו  גץקגá קלל ¢לזםי) ז(כוק-úגáל קגז גךג¢לזו וזהק ñ"גáל
ááגú-  ם¢áח 'ú) ,גלםקז¢ג הוף ,ס .(י םץ זלזג÷ םק ñú╨י-úגá ג╞זהג

,גלםקז¢גה áúק╨ק ╞זלםúל ¢לñג╞לם ¢זףגí ה ז╨וúזלם╞ áú÷ףזú כוק 
טםה  גá¢- הגי¢י

 ,ההסלהז ,áדו םץ íהז¢גהג םק íגליה :íגלגזñל
כל  ñú╨יהסúגáם םק ,כוק-úגá הו¢ í╞ו ╞חו Σחז¢ זג╞ג זגםד¢ז

á¢הגי)  .םזגáה ¢לו זם ג ¢זñו .טם ¢חלם זהו¢ זúזו קגוה úו) '¢
¢לו  Σחג¢ זג╞ק )'םד¢ז סל ,¢זגיה ¢לו זם : ,גá¢ טם ¢úזל גםז ¢זñו ס
áúג  גזם ,; ¢לו :זם סהלם ╞לו גסם כי ¢לו '¢ ץקץק כד ,גזם

%úהג╞גלםí".  גáúז úזק¢╞ל íגליחם
 úזגñ╨י

ק¢חה  כוק-úגí áיקגיהל גג¢ץה ¢ץ זלזה
636 áק╨ú י╨קáזקו¢ה זק╨ú ג¢ץהí חוú גהúה áגú-סוק 

,דקדקם  ג"ץ .íגלםñזלה úגקו¢á הףז÷úה úגá¢ץה úג╞ץ היגקלה ¢גץה
הú╞ג¢גם  זוáק םץ ¢זסגוה גלגí áג╨áםפה זל¢ד

 úזלזהל~

 íםזו
¢גץה  ,ה¢זלדה סולז היףה ה¢גגץם ,ה╨ך÷ הá╨ú╨ק ה÷םחá םץ úזá¢זח
.ק╞חה á,ד סלí פלáץה הס הגה הúז כזףפל ¢גץם .ה÷גáדגולז¢ה ה÷םח 

╞הה גחו. ñגג╨גáח-גלגá הúגה הá הםגה÷ úג╞זהג ,ה╨ך÷ úםגחáúז הולה  áקגúה הץ '¢ ג¢,úקו .גח¢ףה ז¢ףñק ¢זúףי" "ח¢ףז וזה
גח¢ףה  .Σ¢וה ז¢ףáñ הס ¢ףñל ג¢זúקו

 úץג╞גי
 הג¢÷חלה íג╨זקו¢ה

,úזםיגה  םץ ú¢¢זח ñú╨יה-úגá ÷גúץה .כוק-úגáá זáז הקזםק
áלץ÷  םזלוג╨זזילה .íגםקז¢ג גףם ג╞ג¢ק ñú╨י-גí áúג¢חו זופל╨ק

כגו  ,םגםדáז כזדי ñú╨יה-úגá םק .וףםו-úגá היזלñה ,סוק-úגáם
áגú-י╨ñú  .÷ף÷ףם כגג╨áהק ¢וזúלה םץ ז╞ג הגה í╨לו זúזו
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 5כל היכלות שלושה מזכיר שהוא מאחר בתלמוד. המוכרמצמו
 תקו- באותה האוטייגית באסיליקה, צורת היהה שלבית-הכנסתלקבוע
 שעדיע כפי הבניע, עמודים. שורות מפרידות התווך לאולםניהז שבי- צדדיות, סטראות ושתי תווך מאולם והמורכבת לבתי-הכנסת,פה
 מיכי- זו עונדה אף לירושלים. דרומה, מופנה מיה הפרחי, אותוראה
 הבניין היה אז כי כנסייה, ,1 היתה )אילו בית-כנסת היה,זה כיחה

 כיום. ידוע אינו ומקומו מאז נעלם הבניין אך מורחה(,מכווו
 בית-שאן עמק את לעורר כדי דבר נעשה לא התורכיתבתקופה

 נייח. כפר נשארה ובית-שא,לתחייה,
 אברהים- ע"י הארץ כשנכבשה התשע-עשרוג המאהבאמצע

 בין מצרים, מתיישבים בארץ ויישובים אזורים לכמה הובאופהה,
 לעירר אלה חדשים תושבים בכוה היה לא אולם לבית-שאז, גםהשאר
 ממש. של להתפתחות העיראת

 לא בארץ. העברית ההתיישבות התחדשות עם 1882,בשנת
 התיישב עצמה בעיר רק כל-שהוא. יהובי תשוב בית-שאז בעמקנמצא
 שנערך הראשון האוכלוסיה במפקד קטו. יהודים קומץ הזמובמשך
 ישבו שבבית-שאז הסתבר. 1922, בשנת המנדט ממשלת ע"יבארץ
 הממ- משרדי רוכזו ובה נפה, עיר בית-שאז שימשה זו בתקופהכה. ובמלא- במסחר שעסקו קורדיסטן, יוצאי כולם יהודים, 41 עתבאותה
 שבעמק היהודיים היישובים ואת הסביבה יישובי את ששירתושלה,
 לעזוב בית-שאן של היהודים תושביה נאלצו 1929 במאורעותחרוד.
 הנפה משרדי קביעת המהומות. שוך עם אליה.רק חזרו והם עיהם,את

 של ממדים ב"דרגה לקרל התלה והיא להתפתחותה, סייעהבבית-שאן-
 כ-0)31 בעיר ישבו כבר 1931 בשנת האוכלוסיה מפקד בשעתעיירה.
 יהודים. 85 מהםתושבים.

 זהיר, תושב היהודי, הרופא רצח לאחר 1936-39,במאורעות
 נעובה כאהד, והיהודים הערבים תושביה בריאות למען רבותשעשה

 בית-שאן בעמק ap~n שעה באותה היהודים. מתושביה כלילבית-שאן
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 ההתיישבות ראשית את שציין - דוד ניר - אראשון החקלאיאלישוב
 המאורעות ימי בעצם הוקמו ניר-דוד בעקבות באיזור.העברית
 יישובים בשרשרת עבריה מכל בית-שאן שהוקמה עד נוספים,עשובים
 שהיו הכנופיות, מקני וכאחד או התפרסמה עצמה בית-שאןעברים.
 יישובי ואת בית-שאז בעמק היישובים את לתקוף פעם מדייוצאות
 בסביבוג רבים כוחות הערבים ריכס העצמאות מלחמת כשהחלהן, ./ י הסמוך. חרודעמק
 בסביבה. היהודים היישובים את להשמיד, מכן ואחר לשתק, מגמהתור,
 תחבורות על התקפות י המאורעות מימי הבדוקות לשיטות ,פנוהם

 להתקפה יציאתם את יישובים. על לילה והתקפות המארברציחות'4ז
 בעבר הכן עמדו שככר ערב, לצבאות הצטרפותם שעת עד דחוגלוחו
 אותנו גם זה מצב חייב גיטא, שומרון.,מאידך ובהר המזרחיהירעל
 ומצב יהודים יישובים עבר מכל מוקפת היתה העיד מהירה.להכרעה

 הכרזת לסני 'וביים 1948. למאי ב-12 כיבושה. את עלינו הקלזה
 המשקים מאנשי ברובה מורכנת שהיתה יחידה, פתחההמדינה,
 כ- שמנו תושביה, י נכנעה ובית-שאז העיר, על בהתקפהוובאייור,

 לאחריו. ומקצתם הכיבוש לפני כבר מקצתם עזבוה, איש,5000
 והתרחבה, גדלה העיר מחדש. בית-שאן נושבה מכן לאחרכשנה

 לפני בה שהיו התושבים 5099 במקום חושבים, 5000 כיום ~וגהוהיא
 למרכז להפכה נסיון נעשה כלכלתה את לבסס כדי העצמאות.מלחמ"ל
 על בעוקר בסביבה, החקלאייט ליישובים ותעשייה מסחר עלאזורי
 רבגוניותה וכן האוכלוסיה של המהיר ריבויה אולם 1 מאופרטיביבסיס

 שתוכנן כפי מהירה תהב זו שהתמתחות הניחו לא המוצא, ארזמבחינת
 והם מהתושבים. ניכר חלק והולך מתבסס לאט לאט יאולםהחילה.
 בבית-שאן לפתח אפשרות ותהא במידה במקום. איתן שורשמכים

 תקופה תוך תגיע שהיא להניח יש יותר, רחבההעשייהן,מקומית
 כלכלי. לביסוס בןג6קצרה
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 בית-שאן בתלהחפירות
 ואוטייו החפירותהלרות
 בארץ שבוצעו ביותר החשובים הארכיאולוגיים המפעליםאחד
 הן בית-שאן. בתל החפירות היו הראשונה העולמית המלחמהאחרי
 )ארה"כ4 פילאדלפיה קל הפאנסילוואנית האוניברסיטה מטעםנערכו

 1930/3. בשנים פיצג'ראלד מ. וג'. ו 1925/6 בשניםי רואו א. 1 1921/3 בשנים פישרו ס. ק. החוקרים של הנהלתם תחתי
 מעל מ' כ-80 החפירות התחלת לפני התנשאה התל שלפסגתו
 גבעה הם התל של התחתונים המטרים 60 חדוד. נחל שללאפיקו
 זה גבי על זו חליפות, ונבנו שנחרבו עתיקות, ערים 18ט של שרידיהן את בחובם טומנים העליונים המטרים 20 ואילוטבעית.

 התל של העליונה השכבה את החופרים חשפו הראשונותבעונות:ן
 והיא ביותר, המאוחרת השכבה כמובו' זוהי, שטחו. מרבית פניעל

 בית-שאן בחפ.רות התמונה( שי הטמאי' )בקצה רהוב וקמע בתיםיסודות
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 עניין בעלי ממצאים בא נמצאו לא הקדומה. אעיבית לתקופהשהכת
 אלא שכבה, אחר שכבה התל את עוד לחשוף שלא הוחלט ואזמי41
 אמנם הוא התל של שטחו כל אחד. מצומגם בשטח תחילהלהתרכז

 ד' 25 על עולה ואינו בארז הגדולים לתלים בהשוואה .'למדיקטן
 דונם(. כ-60 של שטה פני על משתרע למשל, מגידה של )תלהבקירוב
 מדחיף ארכיאולוגיות בשיטות והדירתו מבוטל, אינו זה שטחאולמן,גם

 מהרה ער החופרים התרכזו ולכן גדולים, ואמצעים רב זמן 14בעתקות

באיווי
 הקדושה" .הכיכר זה לאיזור הקוראים יש הדרומי. בקצהו אחד,

 ובתי- המקדשים בחפירות, שהוברר כפי עמדה בו כי ~ת-שאהשל
 הבקזסית בתק91ה בית:שאז ל.ד ששכו במוזר המוזאיעחרצפת
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 בית-שאן של הבוזנם' במנזר המויאיקה מרצפתקטעים

 במסגה וגמור הבנעמש המקדשים מן החל היחצוב, שלהתפילה
 .המוסלמה

 הביזנטיתהשכבה
 )גומחת מחראב בעל הקטז. המועלמי התפילה לחדר מתחתמייד
 גחולה ביזנטית כנסייה נתגלתה למכה. בכיוון דרומה, הפונההתסילה(,
 להגיע כדי הסירוה התארים כי במקום, וכר כיום לה איוומפוארת.
 והמוש- הגדולות הכנסיות מן אחת זו היתה יותר. הקדומותלשכבות
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 על הכנויה הכנסייה כדוגמת עגול, מבנה ולה בארץ, שנמצעשמות
 בירושלים. ישו של המסורתיקבר!

 כולו התל היה בתל, השנייה השנבה שהיא הביזנטיה,'בתקופה
 העיר בתוך מבוצרת פנימית למצודה שימש והוא אבן, הומתמוקף,.
 שער חיצונית. חומה מוקפת ושהיתה סביבו, שהשתרעההכדויה
 כיום גם מוליך ודרכו הצפ11-מערבית. בפינה היה למצודההכניסה
 גדולים סיבובים בשני הזליר מרוצף רהוב התל. מרומי אלהשביל
 בתקופה עתה. גם לעין גלויה ותחילתו העגולה. הכנסייה אלטהש4
 שהתברר וכפי מקודש, ומקום מצודה התל איפוא, היה,הביזנטית

בהמ~

 קדומים מימים מסורת המשך, אלא זו קדושה אין ההפירה,
 .ביותר:

 ההיניטטיתהשכבה
 לחלקה מתחת נתקלו הכנסייה, קירות את החופרים פירקוכאשר

 לפסה"נ השלישית במאה שנבנה יותר, קדום הלניסטיהצטוניובמקדש
 נוסף, קטן חדר לו ומזרחה גדול, מלבני אולם היה במקדשבקירוב.

 הלבנים השיש מעמורי כמה האל. פסל עמד ונס הקדשים,קודש
 נתגלו המקדש בתוך בתל. נמצאים עדית ס"מ( 130 לקוטרםהענקיות

 ענק. פסל של בודדים שברים זכיניהם אהדכם, פסליםשנריסי,של
 אלה שהיה הייה אל הוא דיוניטוט, היווני האל לכבודהמקיש,גבנה

 בית-שאן לעתים נקראת לכן ההלניסטית. סקיתופוליס- ,2להראשי
 זה. אל מולדתו.של עיר כשם ניסה, בשם גם תקופה מאותהבמקורות

nuwnהישראלית 
 ההלגיסטה למקדש מתחת שהופיעה בתל. הרביעיתהשכבה

 שלא מ,עסים. שרידים רק נתגלו ממנה אך הישראלית. הששבההיא
 קטע הוא זו בשבבה ביותר החשובה התגלית לנו. הידוע %"וסיפו
 פטיו בצורת ערוכות שוליים בעלות גזית אבני בנויה חום".של
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 במגידה גם נמצאה 11 בנייה )לרוחבה(.  ראשים ושני  ההומק()לאורך
 אתילודו בן בענא של מצודתו שריד כנראה, והיאר שלמה, מימיבארמון
 העמקי כמחת שלמה שלנציבו

. הכנענית מחהקופח_המקדשים

-

 הכנענית התקופה לסוף שייכות בתל ביותר החשובותהחלליות
 על- העיר כיבוש לפני בקירוב האחרונות השנים 300המאוחרת,

 שלטת וחילופי מלחמות רבו בק נסערת, תקופה ;ו היתה דוד.ידי
 השכבות הן הרי ; זמן פרק באותו העיר נחרבה פעמים חמשתכופים.
 ששת גם שייכים תקופה לאותה החופרים. מניק לפי בתלה'--ט'

 שליטיה ע"י שונים בנמנים שככנו העיר, של הכנענייםהמקדשים

 -1000 050; הפלשתים, )שעטון ח, שבשכבה הדרומי למקדש החופריםהחוורת

 )4( ; והצפוני הדרומי המקדש בין הספנר מסקרון )1( 1 בבית-שאןלפסה"נ(

 ו חהיכנ )*( , הפרוזדור  שן הדרומי ~חיקו חנניסה )3( ; המזרח פוהכניסה
 חסמרת )7( , גהיכל הדרומית הסתרח )6( ; הפוקפקת, )חחזורת הזכיר)5(

  החיב) סביג מחסנים מפרכת )6( ; בהיכעהצ19)ית

 .-,---------י-1..;.
 -Tt.~iF--ו - 4.- -

 .*ול
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 הנמו- השבבה של המקדשים שרידי ניכרים עדית נתל טרעה.מלעם
 בתכניתם. לזה זה כולם דומים היו המקדשים בנייני ביוהר.%
 מצד ומכוונים לבנים בנויים בצורתם, מלבניים בנהנים אלח היו,

 אולם חלקים: שלושה היו בממדיו, קטו שהיה במקדש.דרום.
 והדביר,. המרכו'. האזק הוא -. היכל העיקרי. לחלק מבואמ*1 -

 מהאולם נכנסים .היו הצפונ' בקיר דלתות שתי דרר הקדשים.קולש
 שהיה - לדביר בתקרה. ,שתמכו עמודים שני בסיסי ובולהיכל.
 לפני מההיכל. מדרגות בכמה עולים היו - חלונות שיא קטזחד4

 הד. בתור קרבנות. שרידי נמצאו שעליו מורם, מזבח היההמדרגות
 האל. פסל את כנראה. שנשא. מורם. כן היה המדרנוה: מולבי,

 אלה למקדשים דומים היו האחרים המקדשים ארבעתוגם
 הכלליותבתכניתם
 במקדשים עבדו שנתגלו. והכתובות המצבות סו שהתברר'לפי
 יותר מאוחרת בתקופה שוהה מכל. לאל : כנעניים אליםאלה:לשני

ay1 בכנען, נפוץ היה שפולחנה ענת. ויאלם רשה המלחמה 

 מהשכבות אחת בכי וכדומים ענתוח בית-ענת. נקראו "מהועי
 אלים לשני עבדו שבו אחד. מקדש רק נמצא 1'-ן'.התיכוניות.

 משני אחד לכל מקדשים שני שוב נמצאו ה' בשכבה שצוותא.אלה
 הנזכרים.האליל

 הדעות. חלוקות עדיין אלה מקדשים של המדייק זמנםעי

לדעתי
 ' כדלהלז זמנם מסתכם מזר ב. פרופ' של

 בקירוב לפסה"נ1290-1310 הנר סחי "נד
1225-12904 הב' ירעמסםח'

 .י5-1225~11 ויורשיו -47מינפמחד -
 " .1100-1175 ייירשיו הו. -!רעמסגר

.4 ןJe100_- הפלשתים -ןשלטחה' -
 במקדשים שנתגלו ביותר החשובים הממצאים את דק. כאןנמוגר

L k ~
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 לעיי שנזכרומיל' סחי של "אסטילות לשתי מחוץ נמצאה )ט'( הקדימה בשכבה!
 בזלת, אבו עשויה חרוט, בצורת כנענית "מצבה,

 כאלה כנעניות למצבות מסותתות. בלתי אבנים בסיס עלשעמדה
 הנביאים. של זעמם את עוררו ובכך ישראל בני לראשונהעביו
 של חלומו בסיטור למשל, האבות, בסיפורי נזכרת כבר כזאתמצבה

יע~

 שם אשר האבן את ויקח בבקר יעקב "וישכם בבית-אל,
 הזאת והאבן ראשה.., על שמן ויצוק מצבה, אותה וישםמראשותיו

 כב(. יח, כח, )בראשית אלהים" בית יהיה מצבה שמתיאש"
 הניח לא היכרי, הכוח את לסמל הבא קן פרימיטיבייסמל

 אדון ל"מנל מצבה בקרבתו הקים. והם הקדומים המצרים לעתאת
 ושרביט המלזכה כיסא על יושב כשהוא במצבה משאר "איבית-%אד.
 וכנו. המקרש את שבנה המצרי האדריכל עומד לפניו בידו,המלולה

 כבוד בריאות, גושר. ומבקשים ל!טוס פרחי מתנה לאל הכיאיםהס
 עד פתוחה, כנענית .במה" היה שהמקום לסדים אנו מכיואהבתן.
 לעיל. הנזכרים המקדשים מכן אחר בושנבץ

 אריה ביז קרב המתאר בזלה תבליט נמצא למקרשים~מוך
 ומנסה שהגג והאריה האריה. של בגבו שיניו את נועץלכלכ,,.דגלב
 השפעה אגב, המוכיח, זה, תבליט רגליו. ביז לו שמוט כשזנבולהיאלץ,
 שמשמ- אלא תקופה, מאותה ביותר היפים הממצאים מז היאבבליעל
 הרע, כוהות נגדשמקרל, על השומר הכוח את לסמל בא שרגלב ייתכן ברורות אינה ;דיעעותו

 גם לההקיים הוסיפו )ט'( העהיקה מר,שכבה המקדשיםשני
 את גם אנו מוצאים ח' בענבה ח'(. )שכבה הר' רעמתם %בימיו
 של מימיו היתפארות, רהב דברי זבה ב' רעמסס של 4נצחוןמצבת

 עבדו, בו אחד, קטן מקוער רק אנו מוצאים הי"ג, המאה בסתימרנפתח,
 ענת ואת מכל את במקום, שנמצאה עות של מצבתה שמעידהכפי

 מצב המצב. חיל ישג בה קטנה, מצורה היתה המקדש עי-ידכאחד.
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 1176--.1100 ויורש.1, הג' רעמסם )ימי ו' כשכבה הסקווש של החן5ר'סחדזורת

 מחצר 21( : חחיצונח חחצר 11( ן מדרום-ספרב מבס בב'תישא1לפסה"נ(
 ה37יר 1.( ו הה.]1 31( ,ה~ו.פית

 1,הי 1 הי"ג המאה בסוף העתיקה מצרים של כוחה לירידת מתאיםזה
 בונ ומתלתלים לכנען הישראליים השבטים גם חודרים בהחקזפה

 פסלו י לקודמו דומה ר( )שכבה הג' רעמסס של מזמנוהמקדש
 פרעות של שמו ואת הבנאי שם את הנושא והמפחז הג' רעמטט שלס

 המאה של הראשונה למחצית שייך זה שמקדש בעלילמוכיחים
 בכנען. הפרעונימ שלטוו לשלהיהי"כ,

 הי, מהמאה ביותר, המאוחרת הכנענית השמבה , הבשכבה

33
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 והדרומי נפרדים מקדשים נבנו פעם שוב גדאים. שימיםניקרים
 במקום. שגממי המקישים ששת בכל והיפה הגדול הת!שבהם

 יותר הקטן )במקשט האלים לאותם מוקדשים היו אלהאף,מקדשים
 כל : מפתיע שינוי אירע זאת עם אך ענת(, של לכבודה מצבהנמלאה

 המאוח- המקישים ואילו דרום-צפון, בכינו, נבנו הקודמיםהמ"דשים
 הכנעניים בעליה האם 1 אלה מקדשים בנה מי מזרחה. לפתערים'פונים

 החדשים, אדוניה כבר שמא או פרעה, מעול שחרורה אתרי Vfi'1של
 אין אך זו. לשאלה תשובה ערי'1 לנו אין 1הסלנתים

~DO 
 הם שאלה

 של כליהם הגת ראשיהם את הפלשתים שמו שבהם 'המקדשיםשני

שאו"
 שראינו כפי הנזכרים, דג11", ורבית העשתרות" .בית ובניו,

 במקרא..לעיל,

 התל שי הקדומותהשכבות
 לבדוק בדי מ' 21ח16 של שטח נחפר הקדושה" ל"כיכר~מזרה

 של הכתולה לקרקע להגיע וכדי התל של הקדומות שמבותקאת
 מ', כ-10 של בעומק נוספות שכבות 9 במקום נמצאו הטבעית.הגבעה,

 עד הרביעי האלף מאמצע שנה. 2000 של תקופה עלהמשתרעות

לאמצ"
 ניתנה שנמצאו, הרבים לכלים הודות לפסה"נ. השני האלף

 התקופה שלבי בל על ברורה תמונה לקבל אפשרות הראשונהבפעם
 פרטים לנו לתת מכדי מדי קטן הוא ההפור השטה אך כארץ,הכנעניג
 הוברר אלה. בתקופות בית-שאן של תולדותיה על יותרמדוייקים

שהשכבי
 )האלף הכלקוליתית מהתקופה היא בתל ביותר הקדומה
 זמן באותו בארץ. החשובות הערים רוב נוסדו בההרביעי'1,לפסה"נ(,

 וסוכות. נורות יישוב .במקום"תקיים

 הרומאית העירשרירי
 של צדדיו משני נרחב שטח הקיפה הרומאית-ביזנטיתהע(4

 ומקדשיו מצודתו על הקדום התל נאסור, התנשא. במרכזה חרוד,גחל

-
 על שהשקיפו נוצרית, כנסייה ואתר-כך הלניסטי מקדש תחילה

]
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 העיר את  וו גתקופה שהקיפה העבה האב, הזכת שרידי העיר.פני
 מהלכות אחר בערך ליסור ואפשר מקימית בכמת ניכרת  עדייוכולה
 לעיור הכביש עובר עליו התושי,  סמוך,לגשר חרוד נחל את עברההיא
 שב- לנחל,  11DS~W  הגבעה מצטגה, לתל מורחה ואחר צפונהעלתה

 רצפת נתגלתה ושעליה מבל.ההקופות, רבים קברים נמצאומדרונותיה
 של נהדרתמוזאיקה

"ran 
 שוב החומה ינרדת מצטבה מתי נוצרי.

 הסביבה ערבי בפי שנקרא עתיק, בגשר אותו ועוברת לנחל.דרשה,
 מקיפה החומה, מדרימה מכאן השבור. הגשר כלומר אל-מקטע,ג'סר
 למנזר סמוך מערבה. עסי נחל עם ופונה בית-שאן, של מרכזהאת

 את עוברת צפונת מכאן פונה החומה יפה. קטע שוב נשתמרהלטיני
 חרוד. לנחל עד החדשים, השיכונים דרך לכביש,ביל במק- צפונית-מערבית ונמשכת היווניה לכנסייה סמוך החדשהכביש
 ךומא"ס 'ס71וה ע) שנה )בית-שאן. עסקך חרוז ;מ2 סעו עה"קנשר
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 ועטודיפ אבנים כתובות, בשרידי לטגוש אפשר השטחשכל
 ראויים הרומאית-ביזנטית התקופה של. מהשרידים שלושהלתיקים.
 י מיוחדלתיאור
 על מהם והמסתכל וגבוהה, עגולה גורן בקצי בנויים הצופיםממצב, החדשה. לעיר התל בין הדרך באמצע נמצא ריימאי לתיאטריזי- הרומאי התיאטרוןג

 התל של ההדים השרטוטים את רהטה אדמה( כיום נהמכוסההבמה,
 המקומרים, המעברים גחלקם נשתמרו הצופים למושכי מתחתהעתיק,
 פתח גם היה כזה מעבר ככל לתיאטרון, נכנס הקהל היהשדרכון
 לחדר בניסה היתה זה מחדר חוץ. כלפי נפתח שלא ומקביל,לחדר
 מיועדים אלה הדרים התיאטרון. לתוך שמע בצורחו, מעוגלטהר,
 בהצגזנ למשתתפים כנראה,היו,

 ביזתי אמידים בית2.
 לבין המשטרה תחנת בין הדרך באמצע החדש, השיכוןבתוך

 התקופה מן אמידים בית הבחרוטת  בשנים נחגר בית-שאן'תל
 עא נחפר הוא בנייה. עבירות בשעה נתגלו שריריוהביזנטיני.
 היו בבית ישראל. מדינת 4ל העתיקות מחלקת מטעם צורהנחמיה
 שנשתמרו המדרגות מן פסיפס. קצפת בחלקם מרוצסים לבים.הדרים
 בחדר שנשתמרו והסניטציה, המים סידורי במיוחד מענייניםגורים. למ- בעיקר בוודאי ששימשה עליונה, קומה גם לו שהיתה ש4למדים
 בצי- המים זרמו שאליו בנוי, אבן כיור השרידים בין נשתמרהמבחב
 מבית-רתוק בית-הכנסת כיור את בזכרוננו והמעלה עופלה,טר

 הרס, עשרים כזוב צינורות גם נשתמעו לעיל(. יר' כתלשרמבעוכר
 מים. סידורי היו השנייה בקומה שגם והמעידים מלמעלה,היורדים

 שאליו בית-שימוש, של מתקנים מחיצה מאחורי היו הכיורליד
 הכיוס. בל,צינורותחוליט
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.. 
 ציץ-שאז,חחישח.-

 ' חפת.9 פחתו פבמ
 ל . .

 בבות- עתה והשמורים הכית, בחדרי שנמצאו הרביםלפי'"כלים
 שש ביתו זח _וכהיה ברור ביהושלים, העתיקות מחלקת זלהנכות..
 אמונתו, לפי נוצרי אי12 לספירה, השישית במאה העיר מאמיריאחד4י

,. ))ל , , הביזנטיהמנזרג.
 העיר של הצפוני שבקצה מצטבה, תל על .הרוד, לנהלמצפה

 הוא רבות, פסיפס רצפות 1ב1 גדול, מנזר שהידי נתגלוהביונטית,.,
 1931, בשנת _e~lnn ממשלת של העתיקות מחלקת על-ידינחפר=

 הגשמים. מטני שמירה לשם בנית עליווהוקם
 גבנה הפסיפס ברצפת שנמצאה יוונית כתובת שמעידהכפי
 מוקפת מרבוית, מחצר מורכב היה הוא השישית. במאההמנזר
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 אפסים עם קטנה כנסייה היתה הבנייז של "צפוני-מורחי בקצהחדלכם.
 השלמות מן הם הפסיפס רצפת ציורי מורחה. הפונה עגול(,)קמרון
 של מזלות גלגל קבוע היה החצר במרכז בארץ. שנמצאווהיפות
 שבראש בני-אדם. בדמות והירה השמש מתוארים במרתו השנה.חדשי
 מחזיקים ושניהם ירח, חצי השני ובראש מיריו כתר מהםהאתך
 מתואר הורש כל השנה. חרשי 12 מתוארים סביבך בוערים.לסי,ם
 מתואר למשל, פברואר. ביוונית. כתוב ושמו לתכני, המותאםבציור
 העוסק איכר ע"י - דצמבר ושתיל. מעדר נושא אדם-ברמוץ
 ובתוכם ולאוקטגונים, לריבועים מחולק החצר של שטחהק"ר וכדומה.בזריעה.
 מתואר האוקטגונים באחד שונות. וחיות ציפורים דגים, פירות,ציורי
 חצים בשני פצועה חיה ולידו בקשתה ומושל סוסו על קדוהרצייד

)בבועז(.
 בציר המתאר אתר, מעניין ציור ישגו לחצר, מצפון קטן,בקדר

 ומש- הגפן דליות עולות התמונה בתחתית הניצב כךענבים.ןמתוך
 הבציר. של שונות תמונות מתוארות בתוכן לולאות. .ב-12תרגות
 ענבים. אשכול הבוצר איש מתואר לבז; משמאל ,התחתונה,בשורה
 )לפני בפירות המסתבל רגלים שלוב איש ניצב לכד. ";מיןמולו.
 טל איש.הנושא לימין: משמאל נראים השנייה בשורה צמנטים.רים המו- המובילים אנשים מתארות הקיצוניות התמונות שתי ז(.הבציר
 אשכול השנייה ובידו חרמש האחת בירו המחניק איש ן ענביםמלא

 רו' כשמולו ומתלל, סל על היושב איש ן ענף על תלוי ;שסלוענבים,
 נראה העליינה בשורה ענבים. הדורך אדם של תמונה כלבי;שריריבץ

 ובגוריה, בלביאה נלחם כשהוא כלדוה במין מצוייר אדםמשמאל
 והוא נוצות, ראשו על צבעוני, סינור לבושומימין.א:ש

 מהוי"
 בגמל.
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