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 ועיר-גבסוסיתא
 ששמה אלה וגם ברבים. (דועות איגע טוסיתא קולכקידותיה

 שעמדה יונית, עיר פעם וו  שהיתה בעיקר, יודעים לאונם, וראיע
 נכרית עיר לא אולם. הכנרת. קדמת על השולט ההרבמרומי
 החדשה העיר את הקיט שחיוגים שעה בארצנה סוסיתא היתהבלבד
 התקיים היהודי הישוב עתיק-יומיז. ישוב הקדומה טוסיחא היתה,4בר
 עליה עגהו רבים גלגולים ההיסטוריות. התקופות  רוב במשךבה

 , וימי וטבח, דמים ימי ; ומס-עובד וימי,שעבוד ועצמאות,ימי,שלוה
 בימינו נוסף הקדום הישוב לתולדות עברי. צבא של נצהוזתרועות
 העיר. בתולדות הקודמים מהפרקים בחשיבותו נופל שאינו הדש,פרק

 מס- ומנותקת מבודדת כשהיא ממנה, וחזקים רעים מעיבים מולנפשה עי בגריה מלחמת-העצמאזת עמדה'גימ' עת פיז-גב, אותורשתה
 העפילה, ולבסוף ישראל, ימד'נת הכנרת את שמרה בעמידתהביב.
 עבריות. לידים הנכרית סוטיתא את והחזירהכבשה

 . . הישוט"רשת

 מיושבת. היתה כבר עיו:גב של סביבתה כן הכגרת חופיככל
 בקרבתה המשורים הרבים ובלי-הצור -הפריהיסטורית,בתקופה
 גם בה פסק לא שהישוב מוכיחים, רבים שרידים כך. עלמעידים
 אליו משך בדגים העשיר שהים אלא שת איו ההיסטוריות.בתקופות
 קרקע ומשאירים מהפוף, קצת כאז רחוקים ההרים האדם. אתתמיד
 צפונה ק"מ 5 אחר, במקום. מאשר יותר רבה לעיבוד ראויהפוריה

 עין-גב לה בהרה המים, ~ציאות ולגלל זו, מסיבה דרומה.או.
 מים זורמים עין-גב בנהל הנקודה. להקמת ובה' המקום אתדוקא
 הסו- העיירה לרגלי Yplin מהמעיין כאים הם השנה. כל כמשךדניס
 האר- הדד בן את אחאב ניצה בה המקראיהן אפק היא א-פיק,רית
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 ומש- ההרים לרגלי בוקע יותר קטז מעיק וגני-ירק. כרמים שלנלים לו- מאות כמה להשקאת מסדיקים אלה מים כ~(. ב, א.6יןומלכים
 מדרום, סוסיתא הר עם הגובל ג'אמוסיה, בזארי קודמת. מתקופהנים ובני- בריכה שרידי נמצאים המעיין על-יד עתיק. גן-תאניםקל
 הרי בחומת בנקל לעלות השיירות יכלו בו עתיק-יומין, שבילעקה
 אותו על-יד הצנרת. מעל-פני מטר כ-600 המתנשאת התלולה,מלולן
 בנחל בשדות, היטב ניכרים הזה הכביש שרידי שבעבר-הירדן.מגית הרו- הדרכים רשת עם החוף לאורך שעברה הדרך את וקשריאה, העל- לעיר סוסיתא מנמל שעלה כביש הרומאים בשעתם כללושקיל

 הדרה חם על עמד פה שהתקיים ~alisn מכאן, המשק.!"גבולות
 שישבה לאפק, הכנרת מערב מערי שהובילה המקוצרת,השסחרית

 התלמוד -בימי ישב'ה שסוסיתא מוכיחות במדרש אגדות שת'ן , ..ין אילת-דמשק. והגדולה העתיקה דרך-המסחרעי
ן, : עצמו הים בקרבתגע

 את החיות שאר בין אבותיה בה מצאו הארץכשנכבשה
 במרוי במקרא, פעמים כמה נזכר והוא בקר"הבית, אבירעך-הבר,

 היו לא כבר התלמוד ולחכמי מארצנו, ע חיה נכחדה  הרורותצ*
 לבושה את זו מיה ובמורש בתלמוד פושטת לכו. על-אודותיוגישועית
 ממרים בת  ענקית נריה ולפגינו אגדית, צורה ומקבלתה5'אלי

 הראם נכנס האם במדרש, החכמים ביז ויכוח התעורר והנהמלזרזיפי
 ויאמר : לסוסיתא הראם נתגלגל וו... ובזכות נכנס. לא או נחלמיבת
 הוא לא י אמר נחמיה ר' נכנסו. גוריו אבל מכנם, לא ראם י יועדהרזן
 גלים( )מעל" גלמיות מתלים והיה לתיבה נח קשרי אלא גוריו,1ל4
 ל"א(. )כר"ר, לסוסיתא" טבריהכמו

 מספרת ט(, גלב, מקור ובאותו עניו באותו היא ואף שניה, אגדהן!
 נס שקרה האחר. הדורש להגיד ורצה לסוסיתא". טבריה כמזקיצות כעל המים על-פני שטה נוח של תיבתו .היתה משאה כובדשמרות
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 על רק עמדה באילו בקלות החליקה אלא במים, . שקעה לאבה
 המער- ברוח בסירות-מפרש ששטים כפי במהירות, ושטה.שורות
 נם שהיה אלא זאת, אין לסוסיתא. מטבריה והחזקההקבועה

 והנמל. המעגן מקום התחתונה, סוסיתא והוא עצמו, החוף על:
 התגלה. טרם זה(

ו הראשוןהכית

 בערפל. ליטים הכנרת בקדמת וגורלו העברי הישוב שלראשיתו
 היתה כבה הי"ג המאה באמצע לעבר-הירדן ישראל בניניעו
 הורישו .ולא י גשור הארמי השבט של המדינה הכנרת במזרחת

 בקרב ומעכת גשור וישב המעכתם ואת הגשורי אתישראל
 קדמת צורפה לראשונה יג(. ינ, )יהושע הזה" היום עואל
 על דוד של נצחונו אחרי  במאה.העשירית. ישראל למלכות-ת
 לו ילדה והיא גשור, מלך של בתו את לאשה לו לקח דודמים.

 סבו אי ברח אחיו, אמנון את אבשלום כשהרג ואמנםאבשלום.
 לא זה בחבל העברי השלטיז ימי שנים. שלוש בגשור אצלו:
 הנסיכויות ראש שהיתה ארם-דמשק, עם התנהלו רבים וקרמות1.

fl1'D:
 עברי ישוב התבססלפה הישראלי השלטת  שבשנות ספקאיו
 בזמן זה ישוב של גורלו היה מה יודעים אם א.1 בדיג. גם,ק

 ארם. נצחון ויאחר הגיתי-פוסקותחמות
  סטירים, וידות-רונ  גמצזים  הבנרם של המזרחיבקרבת-השף

 חיי כאז שייוצר הניחו ויא התקיפות כי דייגי את אייהם1כ1
 עברו ישראל. יד ובגבור הארמי, השלטון התרופפות שעת בכל,

 שחזר, חזיזו המזרחי, בחוף ונאחזו לים מעבר אל בסירותיהם'נים
 היהודים המוני את אשור גלות כשעקרה מספר. פעמים,ה.

 יהאיכ- הדייגים בחלקו. רק הגליל נפגע ממקומותיהם.ר-הירדו
 במקומותיהם. בדרך-כללנשארו
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- סוסיתא הר'.י  עיי-נב מקות שגס 

 השני הכית ימיראשית
.

 "ארץ התלמוד חכמי קבלת לפי הוא סוסיתא תחום-
 וישב אחיו מפני יפתה "ויברח י הגלעדי יפתח נמלט אליההמקראית, טוב-

 אנו מוצאים ה( )א, המכבים בספר ג(. יא, )שופטים טוב"בארץ
 - " זאפ מסורת למהומנות נוסףגשור

 יושבי הסורים התנפלו לפסה"נ, 162 בשנת הבית, חנוכתאחרי
 נשיהם את נפש. אלף בו והרגו ב ו ט בארץ היהודי הישוב "להגלעד
 הטו- לעירת הש המכבי יהודה בזזו, שללם ואת בשבי, הוליםוטפם
 המעשה בסימור ליהודה. מחוסרי-ההגנה כל את והעביר הצילמוב?ס,
 סו- בתחום כעיירה בתלמוד גם המובא ן, י פ ס ח הישוב נזכרותה
 צפונית-מזרחית ק"מ 20 בימינו, ן י פ ס כ הערבי הכפר זהו ;סיתא
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ז
 ההש- של מלחמת-השחרור לפני שעוד למדים, אנו הכאזלסיסיתא.
 שיהו- להגיה יש ניבר. ענגי ישוב סזסיתא בסביבת היה כברמו~אים

 הם ואף וקוקים,להגנה, שהיו היהודים התושבים את רקדטוהעביר
1isr"החשמונאים. שלטון שנתחזק לאחר ולעריהם לכפריהם 
 להת- התתילו שהיונים לאחר הגיעה סוסיתא של פרסומה שעת,ן'

.יי~
 הכנרת בחוף יוניות,1.ם בסביבתה. ערים ולהקים הכנרת באזור

 לארץ-ישראל, צבאו בראש מזקדזז אלכסנדר נכנס בה 332, משנתוו
 הס- לפני 63 שנת עד הנמשכת ההלניסטית, התקופה בארץלתילה
 ועד אלכסנדר מימי הרומאים. על-ידי הארז של כיבושה שנתועה,
 המלכים של שלטונם תחת הארץ נמצאה )167( המכבי 'הודהמ%

 לאחר- גם נמשכה ההיים שטחי ההלניטם.בכל השפעת .אךהלניים,
 התוש. צפיפות בעית את סתר אלכסנדר על-ידי המורת כיבוש,פ בשנים. מאות במשךמ"ז

 איכ- י המזרח לארצות וממוקדוז מיוז נהרו מהגרים אלטי ביון.בל4
 החיילים גם אחרים. אמצעי-קיום וחסרי סוחרים מלאכה, בעייי~'

 בנחלות ונאחזו הכבושות בארצות נשארו הקרבות לאתרשאתחרר)
 הציבו. החיים אורח את אתם הביאו אלה כל מלכיהם. מידי%יבין
 העצמאית, היונית העיר ארגון את וביהור בארצם, הנהוגיםי1ם

 .פולים". בלשונם?ראה
 לפ! עניניה את ניהלה כלומר, אבטונומית, היתה היוניתהעיר
 השל- כלשהו. חיצוני לכוח משועבדת היתה ולא לעצמה,שקבעה

 מוקשתלעל-ירי  הערים היו ביון העיר. ארחי ביד' היה הפנימי%
 היה המלך המלך. בירי לבך  היומה היתה במזרח ואילו עצמו,השם
 בסי- ומסיט  העיר את להקים היה שעתיד החברתי  הגוף אתמלרגן
 את לה שנתנו ומסחריות, כלכליות וכויות לה ומעניק בה תומךנש

 ח!- גם בה ישבז אורת"העיר מלבד ולהתפתח. להתבססהאפשרות
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 רש- היו לביסוס שהגיעו מביניהם אלה מהוסרי-זכויות. רביםשבים
 מאד מעזנ,ינים היו המלכים כאורחים. להתקבל ולבקש לפנותאים

 התר- ששאות את בהן ראו כי כוהן, ובהגברת חדשות עריםבהקמת
 וב- עצמם לבין בינם במלחמותיהם נאמנות ובנות-ברית היוניתבות

 המלך מטעם מיוהד פקיד בלבד. בעניני-חוץ במלכים ותלויותפנים בעניגי- עצמאיות הערים היו במזרח גםבני-המקום'המתמרדים.
 לא הרומאים גם העיר. הנהלת על לפקת מתמנה היה)אסטרטגוט(

 טבעיות, בנות-ברית היוניות בערים ראו הם אף זה. מנהג שינו'
 שעת-כושר, בכל להןוהמכו

 עתיק ישוב בתוך אלא פנויים, במקומות קמו לא החדשותהערים
 ק,ד- של הכלכלית במסורת המשיכו החדשים והתושבים על-ידו,או

 תר- ערבוב לידי הביאה והחדש, העתיק הישובים, שנימיהם.'קרבת
 בני-הערים, בקרב מתבוללים ההלו בני-המקום ואוכלוסין.בויוה
 וחינ- לבושם את חיקו שפתם, את למדו ובאליליהם, במנהגיהםדבקו
 שבאו היונים, גם :fiNT, לעומת היוניים. במוסוות-החינוך בניהם אתכו

 הוו,מאיה מעקולה שפר "ופ" פד'ד'.
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 חצבות-המזרח מפני לעמוד יכלו לא הדלות, משכבות-העםבליקר
 לעבוד התחילו בהדרגה : ניכרת השפעה עי-ידיה והושפעו 'תיקה,ה

 יומים. בשמות להם לקרוא הוסיפו כי אם4.אלילי-המקום,
 שה- עד בזה זה היסודות שני והתבוללו התערבבו הזמן במרוצתןן
 ואורח. הבניה מגנוז ותרבותית. מדינית ארגונית, מבהינה רק4ית" "עיי ונשארה הפתני מוצאה על-פי יונית להיות הדלה היוניתעור

 השונים העמים בני הית בארץ חבלתן-יוני, הנכרי, הישוב את'ן, ן מזרחי. נשאר תופז-החיים אד יוניים. היו ההיציני שש
 לארץ שהיגרו המוריק, של מספרם היה רב וביחוד מהר,~תיונו
 הנכריות בערים ישבו. יהודים גם הספירות לפנק השלישית.בלאה
 לעיר קורא ההתיונות...התלמוד גל עליהם עבר_גם וכידועללן,
 בולה בשם וגם האבט1נומיה(, )בגלל אבט1ניה בשםויונית

- 
 ההלניסטית בתקופה בארץ-ישראל שנוסדו היוניות הערים 30ןן ביונית, העירונית .המועצהכקם
 נפותי בשתיההימו

 ונפה התיכוו ים חוף עי היתה אחת נפה .
 נמ- היונים י הכנרת באזור וביחוד המזרחי, בעבר-הירדן קמהי4'ה
  ונעתי-מעונדת. פוריה ודאדמה דיק, היהשיב ה- ; לדמשק מאילת המסחרית הדרך עברה כאן כי זה, למקוםליי

 בארו, היוני הישוב איפוא והתחזק גדל לפסה"נ השלישית במאה!!
 השלישית המאה לאמצע קרוב כנראה, נוסדה, היונית סוסיהאן החדשהומי"א,] "fi~AS בחוף הראשזנות נגוניות הערים גם נוסדו תקופהשאותה
 בארץ-ישראל. בית-חימי מלכי של שלטונם בתקופת הספירה,*גי
 כעיר-מבצר היא אף נבנתה שבעבר-הירדו, היוניות העריםכלתר
 בית-תלמי שלטון בסוריה. היה שמרכזם בית-סילבקוס, מיכי%
 200 בשנת הארץ, עכרה מלחמות כמה אחרי שנה. כמאה אררוגרץ

 סוריה. מלכי לידי מצרים מלכי מידיענסה"ג,
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 סוסי- כקרבת חדשה עיר להקמת מקום לחפש הישיםכשהתחילו
 הכנרת על-פני כי המקום, בבחירת הרבה התקשו לא הקדומה.תא

 ויראוג כטד המעורר שות-צלעות, טרפציה דמוי תלול, הרמשקיף!
 מבצר להיות בראשית ימי מששת נועד שהוא עצמו עלוהמכריז
טבעי.

 זקופים, קירות 1ל1 הכנרת, פנ' מעל מטר 345 מבהו זח הר'.
 עולה מורח מצד רק ,כחומה. ניצבים סלעים בצוקיהמסתיימים

 הגולו. רממ עם ההר את המקשרת צרהרצועת-אדמה
 קודם-לכו. מיושב זה מקום היה לא מים מקורות חוסרבגלל

 את המקשרת הרצועה אך מים, מקורות נמצאים הגולז ברמתאמנם
 רק אוכף. בצורת אלא רגיל, בשיפוע יורדת אינה הרמה אלההר
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 המים העברת על-ידי זה מכשול על להתגבר יכלה משוכללתטוסיק"
 כשנר- מרש, המקום כנדאב, שמם, גם כך משום סגורים.ב%ונורות

 העיר, של חמת-המים נהרסה הסביבה את שפקדהעשת-האדמה
 ש-

 בכבי- נמצאו זו טמת-מים של רבים שרידים א-פיק. ממעייןתהילתה
 לאגי- בורות עשרוה בעיר נחצבו לעמת-המים נוסף ההר. על יכובש
 ימינו. עד יפ" נשתמרו -אלה בורות הבתים. מגגות מי-הגשמיםרת
 להפוך הכשרון גם בולט השונות. ובצורותיהם בגדלם מפליאים1לל

 היום עד עומדת העיר במרכז לבורות-אגירה. גדולות טבעיותמ~ות
 מטרים 5 רחבה מטר, כי20 היא ארפה אשר סגורה,ב~כת-אגירה

ין ש1  ssn~ן
 ההלניסטית, בתקופה הערים בגיז שיטת נבנתה'לפ'

 שב-
 לארכה המודרניות, הערים בנין לשיטת  בערך דומה היאעקרונותיה

 רחובות אותו הצו טרכד. מטר כ-600 הראשי, הרחוב עבר העיר,שנ
 במרכזה העיר רוחב מזה. זה שוה במרחק בנויים ומקבילים,ייים
 צו- העיר קיבלה וכך יותר. צר רחבה היה בקצוות מטר. כ-250הזה
 יפה נשתמרו הראשי הרחוב שרידי לרבעים. דנהלקה גיאומטריתר%
 שרידי צילומי-אויר. על-ידי נתגלו האחרים הרחובות ימינו.ענן.

 הם אף ומגדלי-השמירה, הסלעים, צוקי על שנבנו העיר,חזרות
 מה- : הראשי הרחוב קצות בשנן היו שערים שני יפה. ניכריםעילה
 חוף אל שירדה דרך בגחל הוליכה במגדלים המשצר המורחיראפר
 הש- מול ניצב הוא עדיין לים. ישר פנה המערבי השער פתחהום.
 תרומאית מהתקופה העבר שרידי לעליה.. הקשים התלולים,בילים

 גרניט עמודי מפוארז41 כותרות ן ההר כל על-פני פגוריםוהביזנטית
 מספרים הם גדולהי אבן-גוית בנויים בניני-ציבור של מפולתוהל'

 העיר של יפיה על עברו. בימים העיר של והדרה פארה על~בקר
 המאה בן פליניוס, הרומאי מפי ספרותית עדות לנו יש תקופה(ותה

 לסטירה.היאשונה

1
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 העירשרת~נ
 סוסיהא העתיק הארמי השם את תירגש היונים!ן

- 
ר -סו"ה ,4 שפירושו ש ע  )ביונית 

- 
 פעמים העיר נזכרת זה בשם סוס(.

 היפוס את מזכיר סינקלוס הביזנטי הכרוניקאי פליניוס.אצע
 : ' אנו Q'NS1b זאב לעומת ינאי. אלכסנדר של הכינושיםברקימת
 הרבי- במאה קיסריה הנמין אבסביום, של )האונומסטיקון(בש~11.

 .(ן

 ערים כדוגמת סוסיתא, נקראה הסילבקיים מלכי-סוריה בימין, סוסה. - ה פ י ה בצורת השם של מדויק תרגום לספירה,עיף
 שדעה זו עובדה אנטיוכי41 - המלכותי בשם אחרות,יונקת
 חקוקה שעליהם לספירה, השניה מהמאה העיר מטבעות מתוךלנץ

 *האנטיוכיים 1 הוא ותרגומה שמשמעותה המקוצרת, היוניתהכקובת
 כל למרות אך מקלט". ועיר קדושה ההיפוסיים, לפנים)שו"רא0

אל"
 פעמים כמה הנוכר הקדום, הארמי השם העם בפי נשתמר

 נון, בתוספת .ב( ב, )שהש"ר ובמדרש סוסיתא. - סוסיתה יבשמוד
 בשם העיר נקראת העהביים במקורות )סוסיתן(. הארץ בצפוןהנעצה
 1 באמצע הנמצאת סוסיה, בהחרבת ימינו עד השתמר זה .שם47410
 גם כך ומשום נחקר, לץ עדיה המקום לא-פיק. מוסיתא הר ביזמדיך
 העיר של חקלאי פרבר חוה, י בימי-קדם בו היה מה לנול"1ידוע
 הע- העיר שגהרבה לאחר לכאן שעברה סוסיה, המחוזיתאון"עיירה

 הערביהם בתקופהתיקה
ן

. סוטיתא שיתיומה
. 

 על השפעתה את .טוסיתא גם הרחיבה עצמאית יונית עיר ככל ןן
 החו- שלטונה כנפי תחת אותם והביאה שמסביבה, יהכטריםירותהע
 מסים, לה והמשלם מרכזית, לעיר הכפוף ~ה, כגון אזורוהכלכלי.קי;
 . לתחום קורא מתתיהו בז hot1 "תחום". בשם התלמוד בלשון'א2ק
 בצורה ג~כר סוסיתא של תחומה היפנה. בשם;תא-הישםסוג

 תיקוני-נוסחאות לאחר אולם ובירושלמי, בתוספתא למדימ1.בשת
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 הכפר את וניניהם בהוגו, עתיקים ישובים כמה לזהות אפשרשוגים
 וכן 11. בסביבה המכבי יהודה לממהמת בקשר נכר שכבר ן י פ סה
 מחומת בימינו הנשקף הערבי, ב י ר א ח כפר הוא ב, 1 ך ח נפראת

 תחומה גבולות את מגדירים הנ"ל הרשיכות לפי לעין-גב. מעלהגולו
 שנגע הדרומי, הגלוד רגבי יירמוך; השתפט עד רוקאד,נהר - במזרח הדגים(; )גחל סמפ ואדי בצפון : כך לערך סוסיתאשל

 החוקרים. דעות נחלקו אום-קיט, כעת גלר, nulw העירבתחום
 גדר, העיר בתחום היה הכנרת של הדרומי שהקצה הדברים,ונראים
 הנטוש הערבי לכפר דרומה אי-שם עבר הערים שתי ביןוהגבול
 p'pn גדר העיר של אחד מטבע על א( לכך( 1(מוכ'1 כמה,סמרה.

 1954 בשנת הביונטית הכנסיה חשיפת בעת שנתנלתחרצפת-חרישם
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ז
 קרבתו על הוכתה מעין זו יהרי סירות, מעל-גבי ימי'קר"ושעשועים

 גוזלה שלעיר הדעת, על מתקבל זה אין ב( י לכנרת גורשלהמהום
 עירק-תהבורח lar בשתו ששימשה לכנרת, גישה תהיה לאבגלף
 וסומרותיהצעיר גדר. לתחום מטבריה הורך עברה ושעל-ידהחש4,

 "פולים", כדוגמת מאורגנת סוליתא גם היתה היוניות העריםל
 הכל- גאסימות בחרו העיר אזרחי פנים. כלפי עצמהברשות

 ואת )"בולה"( העירונית המועצה את )ה"דמוס"( האורחיםל
 על מטבעות. לטבוע הסמכות היתה למועצה השונות. המשרותגוועי
 ' סוס. תמיד כמעט מופיע האחדצדע

 יב. בדיג בחקלאות, ובמלאכה, במסחר. עסקו סוסיתא תושבי[ן
 ומתוך ממוצע(, רוחב - מטר 200 אורך, = מטר )6%שגה גווי עי-פי נשערו רק וניתז ינו, ידוע אינו תושביה מספרספקות.
 גם עמדו שבניניה מעידים, העיר שרידי אחרות. ערים עם~נאה
 במגדל, בימינו. אף יפה הניכרות מע.ובדות, טירסות מכנסות היוייע התלו- ההר צלעות עצמו. בנחל גם וכנראה ההר, של הדרומיבמגרד
 עדוחו לפי היו היוניות, לערים כמו מסחריות וכויות לה היוש"א
 שגם לשער נוכל כן, אם תורנים. מא"4 מתתיהו בן יוסףשין'

 לשתים. רבבה ביז לפחות מנתה ופרבריה, חלקיה כל עלסומיהא,
 ומ- מפוארים כניני-ציבור נסוסיחא גס היו 'זנית עיר כבכל[ן

 ניצבים אלה בניני-פאר של שרידיהם עמודיכן. בשורותקולטים
 הראשי, הרחוב על-יד העיר, שבמרכו העירינית בכיכר במקשם.ע~ת
 על-ידו ענקיות. אבני-נוית בנוי בניז-מידות, בחלקו עומדנשאר
 ציבורית מודקה כאז היתה- אותו. שפיארו עמודי-הגרניטמישרים
 פסלי אותה ופיארו קישטו כי מפיאון, ני בשם קומתיםבוו

 בחלקיה מקושטת שהיתה המת-המים, נסתיימה הנימפיאון על-ידמ*. סילוני בקעו האחרים, מאבריהם ואף מפיותיהם, י .וחיות אדםפ"4י עמדי בבנין לכך הנועדים בשקעים אלילות.המים. כלומרנימפות,
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 א.alta 1 ,גס Nt'Dle, ש? :שוח שו:7' :ינה ?א עט-,ב ש:זסוהשעה

 המים בסביבה. מפחדים כשהם נתגלו אלה מקישוטים כמההנגלים.
 בנין הכנין. שלרגלי המרכזית לבריכה וירדו נאגרו מהמירקות שזרמו:,

 השניה במאה  ושנבגה בגרש, שנמצא לבניז במבנה? דומההמזרקה
 במרחק-מה בעבר. שימש מטרה לאיזו נקבע גם על-פ')לספירים
 הראשי, לרחוב מעבר הללו, הציבוריים הבנינים שני מול רבים. קיםן חל- נותרו עדיין ממנו .אף _הציבורי. בית-המרחץ עמדמזרחה
 רב- מקדש כנראה, התנוסס, פה וכד'. מזוזה שמנות, עמודים,תרוה. כז- י אהד מפואר בנין של דבים שרידים הזרוע נרחב, שטחנמצא
 תלו מזדקר העיר של הצפונית-מזרחית בפינה העירתית. לשלהפאר
 והנימפי- זה תל לנו. בלתי-ידועה שמסרוע נוטף, -ענקי בניןשל
 העיר. בשטח למרחוק ביותר הבולטות הנקודות שתי הםאון

- ו

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 והשע- ההצטת נערכו נתגלה, טרם שמקומו העיר,בתיאטרון
 נעדרו לא ודא' וההתעששויוש הספורטיביות התחרויות יעים,י
 גוז ושסיף הקרוב הים אף והצבאי. החינוך.הגופני מיסדות גם,יר2
 ספוד- חיתך קיבל הנוער העיר. של והשעשוע-ם לתרבות-הגוף1ל1ט
 קרב- המתארים גדר, העיר מטבעות מעידים ששוב כפי:י-ימי,ע
 הימים כמנהג נהדרות, ספינות-טיול היו העיר לעשירי ימי.ושועה
-ם.ע
 ו שהתיונו אחרים עמים ובני סורים או יונים, היו העיראזרחין
 היחו- רוב משלהם. רובע כנראה, להם, והיה יהודים, גם ישבוובםב

 התניות, כערים אזרה. זכויות חסרי והיו התחתית, בעיר ישבו("
 בית- היה ובודאי בתי-כנסת, שרידי גם נמצאו וגרש. גדר'וכ
* בסוסיתא. גםיתכ

 גבעה על נמצא - %'ר-המתים( -הנקרופולים" -בית-הקברות
 הקברים מערות בגלל "גבעת-המערות", בשם ,י,-גב עיע ב"י נקראת היא לעירי שממול ג'אמוסיה, נחל של השני עברו'עלהב
 את ריקוח. הז ועתה מזמן נשדדו המערות שם. המצויות דושתה
 קנרים פוכי עצמו. ההר במורדות גם או קוברים היו העיר;יב
 החדשונ הדרך סלילת בשעת במקום נתגלו1נטייםנ

 סזסיתא,לנ
 טכ- ביז קיימים היו הדוקים שקשרי-מסחר לנו 'דוע מהתימוד1
 מחוץ- תבואה סוסיתא דרך מביאים היו כך הים. בדרך לסומיתאה1
 בטבריה משווקת סוסיתא היתה אחרת גירסה לפי לסכריה._רץל
 מהיר היה הערים שתי ביז הקשר ק. ח, שביעית )ירוש',לי-בית1

 רדת ועד הצהרים משעות השנה, חדשי ריב ובמשה הואילנוע,ו'
 אפשרות הנותנת איתנה, מערבית רוח בקביעות נושבת,לה,1

 הפ-
 בחורה הדרך לסוסיתא. מטבריה בסירת-מפרש ומהירה קלההל
 במקצת. רק להעזר אפשר הלילית הדרומית ברוח כי קלה,,ה(
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 טבריה "כמז המקובל המקול נוצר .לכן
 לסוסיתא-

 להיפך. ולא
1'Qlp~-כטה ויש לסוסיתא, אח נמל שהיה מכאן ישןלהסיק מכל 
 מוביל המשק בגבול העובר הרומאי הכביש א( י ,!כך נוספים.רמויםי

 המשק לשטה הערבי השם ב( היפי לחוף-ישר
 - אולטינה הוא.-

 מאד, סוערת הכנרת זה. נמל שרידך נתגלו שלא להתפלא ז ואהנמל.1

 מדי חזרו אייולא כיוחר. החזקים בקירות מהפלים ההרסנייםוגליהי
 מכלל יוצא הוא אף היה - שלהם המזה את וחיזקו עין-וב אנשיטעם

 בטבריה כנרת" "גלי מלוו של המוח בלבד. ספורות שני( חודשימוש
 הערבים מצע עדיין בבואם כי איפוא, מעיד השם ח11ת. מסערהנהרס
 ה- במרוצת נמהה ולהחנקתו, לתיקונו דאגו שלא מאחר אולםנמל.
 שריד. להשאיר בלישנים

 המיוו,רתסוטיתא
 של כיחסו בסוסיתא היהודים אל הנכרים יחס היהלראשונה

 מהווה שאינו אחרת, דת בן כלתי-מתחרה, למיעוט בזכויותיו נטוחרוב
 סוסותא. בתחום מאורעות-דמים פרצו הבית ,חנוכת שלאחרראינו, כמי- שינוי, תכלית היחסים השתנו החשמונאים מרד לאחר אךסכנה.
 על-ידיק המדיגה הידושעם

 לעיים קשים ימים הגיעו ההשמונאים
nisalln.והמדיני הכלכלי שקיומה הכיש התשמונאים בית מלכי בארץ 

 הנכריות, הערים בכיבוש תלויים והתפתחותה הצווירה תמדינה של4
 מונופוייסטיות בעמדות-מפתח ומהחזיקו . ותרבותו, . ישראלצוררות

8888
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 זכויות- את במרץ ושניצלו החיצוני, העולם עם ובקשריםשחרב
 שג" מין שהמלחמה עשר היוניים, המלכים להן שהעניקוזרה
 אלכסנ- המלך נימי לשיאו הגיע המשבר בלתי-נמנעת. היתהותותה
 הערים כל את כמעט שכבש הספירה(, לפני 76-1031 ינאי'ד
 את שיחרר ופא הנרחבים. לגבולותיה המדינה את והחויר;ניוחה

 חושבי-הארץ - בעליהם לידי והחזיים הזרים היונים מעולהיפרים
 היוניות הערים בתולדות ואש בדם נחרתו 80-83 השניםה4מונים.

 צבא על-ידי סוסיתא גם נכבשה אלו בשנים ; הצפוניבשבר-הירדן
 אף נכבשה בית-ירח - ופילותריה נהרסה גדרהמבמונאים.

 iD11S1 עצמאותן את אבדו הנכריות הערים ושאר סוסיתאהזק.

 את בכוח לגייר היתה החשמונאים של מדיניותם העברית.להדינה
 היהודים. של המועט מספרם את ל"גביר כדי הנכבשים,העמים

 כיבושיהם יישארו לא התושבים גיור בלי כי האמינו,שכשמונאים
 לעזוב. או להתיהד הברירה; ניתנה היוניות הערים לתושבי ;בוליהם
 נתיהדו והנשארים עזבו, החפשית העיר ובחיי יון במנהגיהאבקים
 בה והשלטוז מיוהדת. לעיר טוסיתא גם היתה וכך מאונס. אישלציו
 בימיה היהודית. לדת - השלטון בדת המחזיקים לידי בשל14ת1עקר
 בעלה, אלכסנדר מות לאחר שמלכה  ן67-76(, המלכה שלוצציו,צלל
 והתעשר הכבושות בערים העברי הישובג"ל

~WIY 
 שלל מניצול רב

 מות לאחר המכניסות. המסחריות ומעמדות-המפתה אלכסנדרמלחמות
 מהומות כדי תוך בארץ. ומלחמות-אורחים ריב-אחים . פרצו~לכה
;ן,ן בארץ. הרומאים הופיעו%ה

 פוס- הרומאי המצביא בסוריה הופיע הספירה לפני 64 בשנת,ן,ן הדיקאפוליסקמרית
 לפסה-נ ב-63 הרומאית. לאימפריה המורח את ומשח שכבשקה,
 לעשות החל מיד בתוכה, מלחמת-האורחים את בנצלו הארץ, אתפש
לתם

ן
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 הערים שבין במלחמה עצמאותן. את להן והחזיר ההלניסטיותהערירן בית,ירחדהירות
 סו- הוצאה תעופה באותה ולשלטונה.  רומא לתרבות טבעייםביית בני- והיו מאחר היונים, לצד השלטון  עתה עמד ליקוייםהיוניות
 טובה הברת לאות סוריה. לנציבות ומוטחה היהודים מידיסיתא

 במנין-שנים הנכרים סו0יהא חושבי התחילו פעלי ולזכרלפומפיוס
 בטוסיתא מתחילה כך שחרורם. שנת 63, בשנת "תחייתוחדש,

 העיר. מטבעות על מופיע פומפיוס של וראשו הטומפ,אנית,הספירה
 המאה בסוף זה במנין העיר תושבי החזיקו עוד להין, שיסתברכפי

 המפוררות היוניות הערים את ליכד פומפיוט לסמירה.השישית
 "ברית - ס י ל 1 פ א ק י ד בשם שנקראה אתת פוליטיתליחידה
 לשמש היה צריך זה גוף גנות-הברית. כמספר - הערים'עשר
 היהדות. להתפשטותבלם
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 יהודי. מלך לירי שוב סוסיתא הזורח שנים 33 כעבור ארןן
 הדיקאפוליס, ערי תהילה לו ניתנו לא במזודה למלך הורדו6הארז כש-

 שנכבשו היוניות, הערים את אבגזסטוס הקיסר לו החזירהמירה לפני 30 בשנת המתחלפים. הגומאים השליטים בעיני חןושיאת העתים לשינויי עצמו את להתאים ידע זה ומוכשר עריץ מלךאא
 בהלז. אותם והושיב מבבל רבים עולים הביא שא ויוניו.כ4י,ת רוחה שנות היו הורדוס של שלטונו שנות ינאי.- אלכסנדר שלבזחנו
 השלטוז נמשך שנים 26 סוסיתא, בתחום התחזק העברי הישובגט

 סוסיחא חורה לפסה"נ( ,4 הורדום של מותו אחרי בעיריהן4וד'
ן סוריה.לנקיבות
 ברומאיט הטלחמה גיטיהצנרת
 לספירה, 66--0ז בשנים שהתחוללה ברומא, המלחמהבימ'
 עמנו.דתך בתול- ומכריעים דרמתיים למאורעות גיא-חזיוז הכנרת סביבת%ה

 שלטונה בתחום היתה הכנרת של הדרומית-מסרתית הפינהונות, רשויות ארבע פיז מחולקים הכנרת חופ' היו תקופה באותה ןן.

 לאי-חטה. מעל אום-קים .הערבי הכפר כעת ר, ד ג היונית העיר5
 את צררו כאחת שתיהן סוסיתא. לשכנתה-אחותה בכל דמתה ץוקער

 אלו שערים מאליו, יובן לבז לעצמאותם. במיוחד והתנגדו~ודים
 יהצטרף as~lnln לנתיניהם והפריעו רומא, בשלטון למורדיםהלנגדו

 חוף היה ליריז עד סוסיתא, לתחום צפונה בידיהם. לסייעאן,הם_או
 וארגום(.. בשן )גמז, הצפוני עבר-הירדו של נרחב שטח על-פניןעה הש- שמדינתו ב', אגריפס היהוד' המלך של שלטונו בתחוםו,5נרת
 ושיתף מלך, -שבנכותם הרומאים, של הנאלז עבדם היה ב'אגריפס
 בעיה רבים ,הודים ישבו זה בחוף בבני-עמו. במלחמה פעולןןו4ם
 , ,, - , .ין הפוריה. בטיחה שבבקעת הרבים ובעפרים ביתי-צידהשונית
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 "מורדים אל להצטרף מלכם על-ידי נאסר אלה יועדים עלאף
 רומא.בשלטון
 שישובה טבריה, העיר של בתחומה נמצא הים של המערביהצד

 למחצה מיתנת העיר היתה המלחמה בראשית ברובו. א5ריהיה
 ברומאים, המלחמה מתנגדי המתיונים, והיהודים היונים שלוכוחם
 שתי עמדו הירדן, במוצא הים, של הדרומי-מערבי בקצה רב.היה

 יוניות היו אלו עריס אף וצנברי. בית-ירחהערים-האחיות
 מכו- גדול כאז גם היה הרומאים עם רודפי-השלום של וכוחםבחלקן,

 עברי לטבריה שמצפון הישוב היה נאת, לעומת המורדים. שלחם
 העברית העיר אז עמדה ימינו של מגדל המושבה בקרבתיותר.

 גם תושבים. 40,000 בה מונה מתתיהו בן שיוסף ל, ד ג מהגדולה
 מובהק. עברי אופי בעלות היו ם 1 ח נ ר פ כ 1 ר ס י נ י גהערים

 וחיו הדיחאפוייס בברית היו שתיהן פוסיחא, של שכותה בגדר, ת'אטרוושרידי
 ליהוד'מעוינות
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 בכפרים הכנרת בקרבת רביט יהודים ישבו האלה הערים ינדמ
 ן הכנרת אוף תושבי מספר את הדוקה. בטבעת שהקיפוחהלבים
 היה רב _יהודים. וריבם VD1, ב-0)ס201 תקופה באותהאטדים
 עברים דייגים מאות עצמה. הכנרת מן המתפרנסים מספרבןןיהם
 הים. מן מחייתם את מצאו החוף ישובי בכלקשבו
 כעורק- וצפוף. גדול ישוב בלב ששננה הכנרת, שימשהכן1

. 
 מאות שטו על-פניה מרובי-האוכלוסין. החופים בין חשובתעבורה
 טיול אניות ומשא, תחבורה ספינות מירית-דוגה, י למיניהםכאי-שיט
 . אניות-מלהמה. גם nywal'-חירום הערים, עשירי שלושעשועים

 והספנים _הי"גין - הינית ימיי שי טיבטש לכנרת, מסביב בערים שישבו הנכרים מספר היה רב לעילכקמור
 היהודים בעיני הסביבה של הרב הצבאי ערכה מסתבר~פאז יהודים. היו -

. כאחד.ולרומאים
-  זמן ברומאים. הקנאים הלוחמים והדייגים הספנים היי הכנרתבחוור - ברומא. המלחמה בדבר בדעתו מלוכד כאמור, היה, העם כל לאןן

Dy~החוקה המפלגה הספנים מפלגת .היתה המלחמה מרוץ לפני 
1nly:a,במשעבד להילחם המוכנים כל התרכזו וסביבה בטבריה 
 . כראש גם זמן-מה ששימש - ישוע-בן-צפיא - הספניםיראשהרומאי.
 ק והיה ובים ביבשה הספנים של המלחמה פעולות את ניהליר,
 הכנרת. באזור המרד של החיהזח
 היהודים בין השנאה אש התלקחה פעולות-האיבה שהחלו לאחר1

 י הקרובות. ובמדינות בארץ-ישראל ההלניסטיות בעריםמלכרים
 הבדיות. שחיטות התחילו מעורבים אוכלוסין נמצאו בהםלתקומות
 בראש יוצא טבריה איש פסטוס בן ויוסטום העיר, יושבי~ןוגים כל את והורגים מנהיגם בפיקוד והדייגים הספנים יוצאיםבטבריה
 כר על כתנובה לחדור. הצליח לא עצמן העריב אל אד וגדר,לסיתא שבתחום ובכפריהם הנכרים בעיירות ושמית שפטים יעישהומי

י
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 ואת שכניהם היהודים את ורצה. וסוסיתא גדר עובתוך הטוריםקם.
 לכלא השליכו בחייםהנותרים

 יוסף ומן באוחז נשלח בירושלים המרכזיים השלטונותמטעם
 השרובה ההתמודדות לקראת הגליל את ולהכין לארגן מתתיהובן
 צבא- ואימן אנשים, וצייד גייס הערים, את ביצר יוסף הרשאים.עם

 מורכבת מיוהדת, ימית יחידה גם היתה שהוקמו החיי'לות ביזהגנה.
 זו יחידה והובלה. דיג ,בסירות שהשתמשו ודייגים,מספנים

- 
 ~עור הכנרת-היתה שי העברי צי-המלחמה בשם יקראהשאפשר

 המלרז שמה מגדל. בעיר היה בסיסה לים. מסביב הקרבות בשעתרב
 נאמנים נשארו הם דייגים. מיושבת היתה כי מעיד הדג'.ם, -מגדל
 צי מחיש היה הקלות בספינותיו המר. סיומה עד ברומסיםלמלחמה

 הרומאים את הים מצד מטריד היה לנקודת-התורפה, תגבורתזה
 הפעולות באחת ימי. בקרב פנים אל פנים בהם נלחם וגםהמתבצרים
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 סופ'הא )~גוה בה "מתזזך, שנ ג.ת-הנתה נרצצה"נהובה

 דברי לפי השתתפו, הרשאים, לצד לעבור שרצתה טבריה,;עיר
 אסירים. 2400 בהן הועברו ובבת-אחת סירוסו230
 הרומאים הטרגי. לסיומם במהירות המאורעות התקרבו:ינתים

 לאחר בגליל. הקרבות והקלו המרד. לדיכוי הכנותיהם אתסו
 איש 60,000 בן היל בראש הכנרת. של שעתה הגיעה יטבת1

  שעריה את לפתוח מיהרה וטבריה לבית-שאז. מעכואספסינוס
 הם במלחמה. להמשיך החליטו הקנאים אך ולהיכנע.הרומאים
 לתוכה. האויב מרץ כאשר גם נכנעו ולא למגדל, היםבדרך
 שאת מערכה זו היתה להילחם. והוסיפו ספינותיהם על!ין
 וחסרי-נשק רבים נגד מעטים י מראש לחזות היה אפשריתיג
 נייי נתוז החוף כשכל בקרב, הדייגים המשיכו ששלםניוד
 צי-מלחמה לבנות טיטוס ציוח בים הלוחמים את ,הכות כד':.

 המערכה תיאור מחריד חייליו. את בהן והושיב כבדות,וניוח
 יכלו לא הסירות אל נדחפו אשר "היהודים ן בן-מתתיהו'וסף
 להם ארבו שם כי נפשם, על הימלט למש היבשה אללתחור

 יכלו, לא פנים אל פנים שונאיהם עם להילחם וגם מקום. בכלם
 כוה בהן היה ולא השודדים, סירות כדרך קטנות, היו'רותיהם

 ויש הספינות, את מרחוק סובבו הם הכניבים. ספיגות בפגי1
 עברו או ממרחק, ברומאים אבנים והשליכו מעט אליהוקרבו

 רעה לעשות הרבו בנה וגם בנה גם שלם מקרוב: הכותם לבעז'
 כלי- צללו אשר מלבד דבר, השיגו לא אבנים בהשליכם כים,
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 - האבן בהם פגעה אשר "עם בכל שונאיהםנשק
 u~na המים על-פני הצפים הטובעים דה~יב... לקלעי מטרהעצמם שני זאת ולעומת

 איש אתז וכאשר ספינותיהם. כובד תחת נחנקו "1 האויבים,בחצי
 צקיו-אובד-עצה

 כרתו או ידיה את הרומאים קיצצו האויב, ספינת
 שברי מלא היה וכולו מדם אדום היה היאור וצבע ראשו...את

 נפוחים". פגרי-אום וגם מנופצותספינות
 בסביבת המרד של ההיה הרוח - הספנים מיגורלאחר
 השגויים בין המורדים. הענשת של האיומה הפרשה ההלה -הכנרת
 העיר הנהלת איסור למרות סוסיתא. בני גם נזכרים לעבדיםשנמכרו

 במלחמת-הגבוהה בני-עמם. שאר עם סוסיתא יחורימשתתפים
 ' י רומא. קול עולהלפריקת

. 

 ההעמודתקיסת
 ממרשת לים שמטביב העברי הישוב התאושש הזמוכמרוצת
 זרם אליו כשהניע בר-בומבה מרד לאחר במיוחד גדל הואהמלחמה.

 הכתובתתוכו

21
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ז

 ולקרובה יהודים בה שיש כעיר סוסיתא  נזכרת בתלמוד מהר.התייש בסוסיתא הישוב שגם הדברים, ונראים השוודה. מיהודה החרבפללני
 הקיסרים נקרו השלישית במאה בו(. פב, בתובות  )ירוש'גויי"

 גדילה כלכלית פריחה ותלה היהודים, כלפי  גמדיגיות-פיותהרופאים
 חדשים בתי-בנסת ויקמו תקופה באותה המורחי.גמובעבר-הירדן

 לעצמם הקימו סוסיתא יהודי שגם וייתכן לים, מסביבומשארים
 של טבריהלמרבום היתה השלישית המאה מראשית החלבי",כנסת.

 מדי ובמדרשים. בתלמוד נוכרת היא וכי הערים, שתי ב'1יםקיץ היו הדוקים שקשרים ראינו וכבר התפוצות, ויהודי הארץ ייחו
 ההרים, מאחורי השמש שוקעת כבר יותר הנמוכה בטבריה כאשר1ער
 "השמש הביטוי היה ולכן השוקעת, השמש בזהב סוסיתא מוארתץעד
 במידות הצטיינו שלא לשכניהם, בזו שבסוסיתאהיהודים~ היום. של שעתו להגדרת העם בפי שגור א( ג, )יומא טוטיתא" על:היו
 ומעניינת ברורה ידיעה אע מוצאים כך על שטופי-זימה. והיו-יותמוג
  תנתומא, רבי המפורסם הדרשן 'ז(, כא, כהנא דרב )פסיקתא רשבס
 "לא הדיברה 9ל העובר שבל לנתכיה רוצה השלישית,  תראה ,מס.
 לכד כרייה אמך". ואת אביך את "כבד הדיברה על גם עוברזד.תת
 ; הבא המעשה ית' ימביאעוז

 בנשותיהם אלו מתגנבים היו סוםית4 מן ולוקוס גדר מן "גיוס'
 זה  ביניהס' קטטה נפלה לימים אלו. של כנשותיהם ואלו ,'אלושל
 והשניה גיוס עמד יבראשה גדר בעיד אחת ליסטים,,יותכנ, שתי היו בזהי להגיד רצה אביו", שאינו וסבור אביו את ןהר
 על להתנפל נוהגות הכנופיות שתי והיו לוקום, ובראשהביתאבס'
 ב10סיהא שהתעברה שאשה זקרה נשים. ולחטוף היריבותןםהע'

ילקי
 שנים כעבור העיר. לאזרח עצם וחשב בה גדל והבן בגור

נפי
 טובים" ל.מעשים הגיע שכבר Tsn1 הערים, שתי כיז קטטה

 היו כאלה שכנגד. בצד אביו את יודעיו בלא והרג במריבההשתתף
 הנכרים... סוטיתא יושבי של-ש%שועי:הלילה"
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 האריע של הרתיע בגבולות נכלל לא סוסיתא שי.תהומה
 ישוב בה שהיה מכיון אך עליה. חלו לא בארץ התלויות'והמצוות
 כאילו וחברותיה סוסיהא נחשבו ולאתריו, שני בית בימי גדולעברי

 אך הטמאה. העמים" "ארץ משום בהן ואין בארן-ישראל"-מובלעות
 התחום יהודי רוב את החנמיפ פטרו ,שבסביבתה הנכריםבגלל

 שהיו משום בהה חייבות היו ערים תשע ורק וממע'שרות,מתרומות
 חרובה כפר היו בתרומות ההטבות העיירות בין לגמרי,:יהודיות
 דרשו כך ומשום צמח. את גם פטר הנשיא יחודה ורביוצמח.
 הוא שפטור משום טוב", שרץ בשם נקרא שתחום,,סוסיתאהנמינו

 א(. י, שביעית )ירוש'. ומתרומותממעשרות

 טבריה בין היחסים הורעו המדינה דת נעשתהכשהנצרות, הנוצרי השלטוןתקופת
 בנקל נהפכה עובדי-האליקים, תושביה רוב על סוסיווא,לסוטיתא.
 החדשה לדת תוקף בכל טבריה התנגדה ולעימתה נוצרי.למרכז

 שבת מדי ישראל. לכל דוחני מרכז לשמש והוסיפההמתפשטת,
 ליהודי להציק ובאים הים את עוברים הגברית ,(וסיתא בגי היוומועד
 מובן הערים שתי שמזת צירוף קיצי וכך נהם. ~התעילטבריה
 קשרי על שהצביע לסוסיתא,, טבריה "כמן המשל במקום לגמרי.הדש
 לטבריה-, "כסוסיתא המשל בא וקבועים, מהירים וחברהמסתר

 רבי האמויא עברי השכן. העברי לישוב המציק וגרי ישובופירושו
 את המקימים הנכרים תעלולי על הקוב? החמישית, מהמאהאייבו,
 חמש נוכרים לטבריה", סוסיתא "כגון לו ומציקים מסביבישראל
 ישובים שי זוגות כמה עוד הנביאים ובמדרש, בתלמ1ו'פעמים
 ,כאלו.

 עברו ואליה ביצנז, בתקופת גם בסוסיתא פסק לא העזייהישיב
  שרידי מתוך לנו נודעה 11 עובדה אחרים. ממקושת יהודינ, גםלגור

 החמישיתן המאה בסוף שהוקם ואל-חמה(, בהמל-גדרבית-הכנסת
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 ארמית naws קטעה הישה אולם-התפילה של המסיפםאת.צו
 ביניהם הכית. להקמת שנדט הוהודזם, הטתרהצים שמות את'גהא
 צורה בעי יוני שם שנשא מסוסיתא, יילדי שי שט גםיגז,
haפית

- 
 אחרותסיתא.מעירי; עבי זה שמזניקה במיוחד שכירק - הכתובת מוניקה.

 שלכינוסי ר9 ידוע דלות. הן הביזנטית סוסיתא עיהידיעות
 טוסיתא שלחה 538-1, 518 בשנים בירושלים שהתקיימו ושופים,הו
 מעידות האחרונות בשנים בהר שנערכו ההפירות נציגים.פעםמז
 במקום נתגחן כבר כה עד גדול41 דתית פעילות היתהשכעירגג
 בסיליקי כנסית .היא בהלקה, שנחפרה מהן; אחת שצריות.'נסיות5
 לבסי. סמוכה שהיתה יותר, גדולה בכנסיה וגדולת-ממדים..ארתמי
 עט כתובת נתגלתה טבילות כמקום גם וששימשק הגזירת,'ילי
 ערכה הששית. הגשה בסוף שנבנתה מסתכר ולפיה פומפיאני,-ידוב
 מאד שסמוך לט, מדע ממנה רב. הוא הנאת הכעובת של,סטוריהו
 עסקו תושביה שהרי כתיקונו, בעיר המצב היה עדייו הערבי~W7aל;
 ציבוריש: גניניםומתבו

 תערגיתקשהה
 ההיס- דברי לפי 435 בשנת הערבים על-ירי נכבשהטוסיתא

 העיר נפלה הארצות", כיבוש -ספר בספרו אל-כלאדרי, הערבי יוןסו
 השלימו העיר חושבי חסננו בז שורתביל המפקד בידי מלחמה1לו
 ברכושם, יפגע לא וכן ירעה. כחם יגע שלא להם שהבטיח לאחריש

 הבורחים של בבנינים מאשר rsn ובבתיהם. בכנסיותיהםדיהם,בי
 שורתביל של הנוספת תביעהו ביצנץ. צבא בשורותהלוחמיםוש
 הגולך וכל בית-שאן א-פיק,טבריה.ש, בכיבושו גם התנאים היו אלה אגב. למסגד. מתאים מקום קבלתההי
 מקור יודעים. אס איז תלה על הערבית העיר עמדה זמוכמהן
 הירדן. בגליי כעיז-מחוו .סוס?ה את מזכיר הח' טמאה יער

ש
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 של קיומו על שיעיון שרידים ההר על כה עד נמצאי לא זאתלעו4ת
 הערבית שהעיר המשערים 'ש לכן, 11. בתקופה במקום ערביישוק

 טמת-המים את החריבה קשה .שרעידת-אדמה לאחר ההר אתנט,"
 בבירור, הוכיחו התפירות לרמש מזרחה, עברה והיאשלןןהעיר,
 סימנים מעידים גיסא. מאידך מרעידות-אדמה. רבות סבלהשהקיר
 פורענית מחמת פתאומית היתה לא העיר של שנטישתהשוננם
 בדיוק היה מה לקבוע אימוא קשה והדרגתית. איטית אלאכל*י,
 לשפוך יוכלו ובסביבחו בהר נוספות חפירות רק העיר. שלמוטל

 הבעיה. עלאוה,נוסף
 כיום הנמצאה לכנרת. הסמוכה הגבעה על עמד התורכיםלן,2,מו
 עוברות-אורח. לשיירות אכסניה כלומר "חאן", עיז-גב,בגלגלות
 המקום אנשי ובפי אלעאשק, ה'רבת בשם במפות מסומןהמ*ם

 יסודות את שומאכר ההוקר ראה עדיין שנה 65 לפניגבשת-הצלמניה,
 ההגרבה החושק. חורבות - פירושו רומנטי, הוא הערבי השםהנהמן".
 ולבת ההר... בראש ארמון ולה בת-מלך, בטבריה היתה "היה,ן,, י טבריה מבני נקז ערבי דייג שסיפרם כפי האגדה, דברי ואלהעץ, שם על הערבים, תושבי-הסביבה בקרב הרווחת האגדה לפינקנה,

"pfl
 אזר בת-המקד העלות מדי זעיה מעבר-לים, יושב והוא אוהב,

 שפת על העומד עץ על אותם ופרש בגדיו את האוהב ופשטבחלונה,
1gig:, באהד ויעי מרחוק. לו "קורא האור, 16ל אל לשחות ויצאהילק

 את האוהב ויאבד בת-המלך. של בחלונה האור פתאום ויכבה
 החושק עץ הטובע, של בגדיו נושא לעץ, ויקראו ויטבע... ביםירכו

 הזה". היום עדכששזרת-אלעאשש

 חהרשח טוטיתא -עי~גט
 הפורחים הישובים לחלוטין חרבו הערבי השלטון בתקימתן

 האדמה נהרסו, הטירסות מיושביהם. ונעזבו הכנרת בקדמתשעמדו
"4ו! מקומם את ההרים, מן שנתדרדרו באבנים והתכסתה ונהרסה,נסתמה
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 ופורה מפותה ישוב במקום הפראיים. שיה'-השיוף כבשו הגנים קול'
 בשנים, מאות במשך המקום שרוי היה ~ה במצב לעזובה.יכה הסביבה ובקרם. צאנם את כאז לועות דלים בידודים שבטיקין
 גאולתה שעת באה 1937 שבשנתקד

 השתולל הערבי השיריר מאורעות-הדמים. ימי בעצם זה היה%
 שמועות התהלכו ממארב. ברוצחים משובשות היו והדרכיםנשרץ
 גדולה ערבית מדינה להקים הארץ, את לחלק האנגלים בדעתש

 במדינה להיכלל דננרת קדמת היתה צריכה זו תכנית למי"יום. אפשרות- וחסרת מדולדלת-אברים מבותרת, ננסיים עברית*דינה
 זה חבל-ארץ ניתוק ולמנוע קיימת עובדה ליצור כדי"ערבית.
 הכנרת. בקדמת נקודה להקים הישוב מוסדות על-ירי"והלט

 הפועל, אל התכנית הוצאה ההכרעה שנפלה לאחר בלבד יומיים,,ן
 הגיעה שחר עם אחד, יום במשר הנקודה הועמה ההם הימים~~מנהג

 המיועד למקום ההדש, הישוב כבודת כי את שנשאה%יירת-מכוניות.
 הם גם באו הירדן עמק משקי מאנשי מאות מועד. מבעודתשוכן
 הערב רדת עם עמדה הערבים לתמהון הנקודח. בהקמתיעזור
 ומוקפים בריבוע ממודרים צריפים חמישה ובה חדשה עבריתמודה

 כך זרקור. נושא ותצפית שמירה מגדל התנוסס במרכז~ץת-מגו.
 כשנתברר כיום. למקומה מדרום ק"מ 2 הנקודה הוקמהבראשונה,1 ומגדל". "חומה כישוב עין-גבעוקמה
 החדש, למקומה הועברה גדול, ישוב להקמת מתאים המקוםאין

 ההר ~רגלי ישב עין-גב של ייסויה לפני ההרים. מן יוחשנרוחק

 הערבים "תישבו לידים, עברו שאדשתיו יאחד ני"'ב' הערבי~פי
 הפיצויים מכספי הקימו ושם הסורי, הגבול בקרבת יותר,צפונה

 אנקב, ; )וגם ב י ק 1 נ הערבי השם של מקורו מרווחים.עתי-אבו
 רצון מהוך עין-גב קראו החדשה לנקודה בלתי-ברור. הואאנגב(
 היו ההיסטורי בצד דייקו אילו הקדום. הערבי לשם דמיוןשמצוא
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 וגביפ שמעיק גצך, להתנהם רק אפשר טוסיתש למקוםקויאים
 קיווה לה דנה לא  ונלעייהם ועליונה, סוסיחא את במידת-מהמממלים

 במקום בלבד. יחידת-חרץ של אופי הנקודה נשאהבראשונה
 הכרחית. היתה השמיר" תכרות. ר5 הברים 30 1'ק לשמירהנשארו
 קשה היה סביב, ערביים כפרים המוקפת הנקודה, של הבטחונימצבה
 ~Q1alw על-פני ועבהה משובשת היתה אליה היחייה הדרךטאד.

 היום לאור בשדה העובדים על קףות ושקשים, מארביםערביים.
 המקום אנשי של להם-הוקם היו - בלילות עצמה הנקודהועל
 "נתקפות הנקודות אחת. עין-גב היתה המימה שנה במשך רבים.ימים
 לה לצפון ברור רמז זה היה קרבטת. גם נפלו בישוב.ביותר
 העתיד.בחיק

 משקית, של.פעולה אפשרות ללא שמירקע של שנתייום לאחר.
.. .,

".1-נב
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 חקלאי. משק בהקמת והוחל הראשונים הבנינים ועקמו ההומה.אוצה
 עד למדו המשק חבוי זבלתי-צפויים. חדשים קשיים נתגלו אזרא

 ומה 1'ז-גב, אדמת היא לעיבוד וקשה מבותרת דלה, מהמארה
 שתגאי התברר, כן לחקלאותו להכשירה כדי הדרושה העבודהר"ה

 והיה הירדן, שבעמק לתנאים דומים אינם הכנרת בקדמת*לים
 הקרקע, תנאי יפה שנבדקו עד ומיגעים רבים בנסיונות~רח
 דומה הדיג מלאכת שאיז התברר, רבים ולבטים קשיים אחר'*ם עין-גב, של העיקריים מענפי-המשק לאחד נעשה בכנרת הדיג,ן,, השועת. לעונות המתאימים הגידוליםולמצאו
 בלילות, היא הדייג של עבודתו עיקר כי שבעולם, מלאכותל~אר
 ושנים חדשים חלפו ובינתים החברה. ומחיי המשפחה מחייואחק
 הפרי. ושיטות-הדיג נסיון, זה בענף גם נרכש והמן במשך,ן, המשק. של רמת-החיים את והוריד בלבד גרעונות הכנים החדשויענף

 חדשות בשיטות הוחלש מועטת, שחועלתז הערבים שבידיוסיביות
 את ולשאת להתבסס התחיל והענף עלה השלל יותר.ומשוכללות
 בהם התנסו שלא ענפים הקמת ולקשיי הבטחוניים לקשים,ןן חדשים. קיבוצי-דיג גם מספו בינתים4י.
 לעין-גב'והקשר טלפוני קשר היה לא אחרים. קשיים גם נוספו כה4

 בליל" באיתות-פנסים היה לנקודהלאחיד
 על-פני היתה אליה והתחבורה לעיז-גב כביש היה לא namשן במשך ביום. ובהליוגרף

 הקשור לנסיעה ובלתי.מתאימות קטנות בסירות-Y1la*נרחם

 שנות-קיומו עשר לאחר המשק הגיע אלו כל למרותאך
 דונם 1000 הוכשרו ניכרים. וחברתיים משקיים להישגיםראשונות

 בננות, מטעי ניטעו המשק, ענפי פותחו בהשקאה. 600 ומהם~קע,
 נפש. ל-400 והגיעה והלכה גדלה האוכלוסיה וכרמי-גיתים.~רמי-גפן
 שוב והעמידה ביתו-שאן שבאה עד ושיגון, משק בנינישטמו

.ין והשמדה. מלחמה מוראות לפני עיז-גב%"
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 3מ,חמת.העצמא,ת סוס,תאג.3וש

 בטלחטת-הטצטאות וטוטיתאעירגול
 משלושה כבדה. במערכה עין-גב עמדהכמלחמת-העצשצת

 הים. דרך הקשר רק לה נותר ; הטורי הצבא על-ידי הוקפהוברים
 פעם. אף פסק שלא זה, לקשר הודות רק וה הרי מעמד, החזיקהאם
 התגבורת נושאות הספינות בהשכה מגיעות היו הלילה רדתעם

 הסכם על שחתמה כשארונה הערבית המזיגה היתה מודיהוהציוד.
 . ימים. כשנתיים נמשך עין-גב על והמצורשביתת-הנשק,
 על-ידי עיז-גב הוטרדה המלחמה של הראשך החודשבמשך

 הרא- ההפוגה מועד כשהגיע והפצצות. הפגנות באש-מקלעים,האויב
 ולילות ימים שלושה שנמשכה קשה בהתקפה הסורים התחילושונה

 המצב כבדה. אש חתוי תחת הסתערו האויב חיילי אלפיהצופים.
 בגבוהת קדמית עמדה מידיה לכבוש הצליח כשוטציב ביותרהחמיר
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 כשהוא ברימונים, ושימוש מרוכזת אש על-ידי נהדף לבסוףוסק.
 למ- המשק. בגדר תקועיט דבים, חללים אחריו ומשאיר בבהלהזג
 בציוד עדיפותם ולמרות לעין, הגלוייט הטופוגרפיים היתרונותז

 בנשק המצוידת. הבודדה, לנקודה הערבים המוני יכלו לאונשים.
 לנקודה עמדה המקום כובשי של הנאמנה החלוצית הרוח ידל.עט
 המגינים. ידי את ריפו לא החברים ונפילת הסבל צרתה.ועת

 ההר היה עין;גב על בהתקפה שקור-הרעהעמדת-המפתח
 והם הסורים. על-ידי ההר נתפס המלחמה בראשית כברסיתא.

 נראית ההר מן הנקודה. את קשות הטרייו וממנו עבריו מכלצרורי
 בקרב גמל" השניה ההפוגה פרוס עם כף-היד. על כפרושהו-גב
 במשלט המחזיקים בידי נתון עין-גב של שגורלה .ההכרהוברים
 ויחי לכבשו הוחלט לכן הסביבה. כל על חולש והוא מאחרסיתור

 כל ובהשתתפות עין-גב חכר בפיקוד יחידת-קרב. הזקתה מיד4
 וחברי נוער עולים, וחושים, ותיקים חברים י המקום מגיני:בזת
 מצדדיו להר גישה אפשרות באין לעזרה. שנחלצו הירדו עמקוקי

 מעל-פני מזרח. מצד עליו להסתער. הוחלט והמבוצרים,ויגלים
 האדום. הגב - אחמר אל דאהר בערבית הנקראת'צועף

 להר והתקרבה האויב לשטח היחידה הסתננה הלילהבחשכת
- כ-10 שרחבה הצרה, הרצועה על-פניהעורק  מוצב מטר. 15 
 המגינים מטר. 30 של מגובה באש והשיב היטב מבוצר היהזויב
 האויב אך הסתערותם, את ולבלום המתקיפים את בנקל ל"כריעלו
 בהשאירו וברח, נבהל ועצמתה, ההסתערות של העזתה בפני עמד!
 ביותר והמהיר rylln הריגוש כנראה. .זה, היה מאחוריו. ציודוז

 הגישה דרך - האדומע. "הגב על למודת-המיחמות. העירנולדות
 המכבים, דם גם ובודאי רבים. לוחמים ום נשפך עליה לעיר,חידה
 יהודי. דם שי אחת טיפה אפילו הפעם נשפכהלא

 בתחום ההר כל נמצא לא המנדט' ממשלת של הגבולותלפי
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 בגבול היתה דייר של הדרומית-מזרחית הפיגה כיארץ-'שראל,
 למאסר. צשיים ה'1 והנוחה העתיקה בדרך לעור העויים וכלשוריה,
 מעיז לט ויש מזרתן הגבול את  upwn על-ידיט ההר כיטביעם

 מיום האדומת "הגב ואת ההר קצה את הכולל זעיר, כיבוש""שטח
 אהד. לפד והיו תחתית וסוסיתא עילית סוסיהא שוב התאחדומכיבוש

 . בשלמותיי עברי הפעםאך

 הדשה, דרך.~ נסללה לחיים. ההר התעורר הקרבות חוםעם
 בצינור המים יורדים איז הפעם אך ,העיר. של החיים מקורהמימ, טמת- וחודשה תחתית, סוסיתא עם עילית ~וסיתא את שובהמקשרת
 בנינים הוקמו העיר חרבות על-גבי הכנרת. מן משאבות-לחזעל-ידי
 ארכיאולוגיות. הפירות בהר נערטת פעם מדי בטחון. לצרכיחדשים
 העיר. תולדות על נוסף אור השופכים חשובים פרטים נחשפווכבר

 לאהב גם פגה- לא' סביבתם בעבר המקום אנשי שלהתעמינותם
 ע14ת מיוהד בבליז וכשהוקמה ימי-שלום, ל,מסלול הורושהחיים
 הגנת ארכיון 1 מטרות לשתי משמשת היא עין-גב, למגיניההנצתה
 השתלב הקדום הישוב - סוסיתא. לעתיקות קטן ובית-נכותעין-גב
 החדש. הישובבהוי

טוף-ריר
 ראשות-כל חושים. לחיים עיז-גב גם התעוררה המלחמהלאחר

 'צאת ועין-גב רסזרץ,. כבישי עם אותה המקשר הדש .כבישנסלל
 , הכנרת קדמת .נרקוזה יישוב-טס בימיה כסזסיתא והיתהמבדידותה
 חיש-מהר ומעגן. בית-קציר האון. הקיבוצים הם ההדשותבנותיה
 תוקע המלחמה, של ההרס עקבות נמחו ההריסות. בשיקוםהוחל

 נוספו יותר. מרווחים חדשים. רבים בנינים ונוספו הנפגעיםהבנינים
 תטעי נשתלו להשקאה שטחים יהוכשרו חדשים שטתי-קרקעגם

 גפה כרמי ניטעו המלחמה, בזמן שנעקרו המטעים במקוםבננות
 התקלאוה4 ענפי הורחבו המלאכה, ענפ' -והורחבו תוקנו ותמרים,זיתים
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ן,,וו
 ותיקם דייגייך על-ידי הניצודים המרובים הסרדינים*שור גדו" טידרני בית-הרושת נבנה מהיר. בקצב ומתבסס גדלפשק

 מפורסמת בהן המוסיקליות החגיגות לצרכי גדל-ממדיםק~צרטים אולם-
 גם אד וביהדות, ביהווים והתחרו שנלחמו זחת יחרטימ*כז ושיבשה תלה על הנורית סוסיתא עטרה שנים מאות בטשר,1 .עוז'גב.
 היהה סוסיהא הזאת. העיר בבניו חלק ומלכים, אזרחים*דים,
 בקרבת גאולתה, לאחר לברית שוב והיא הגברים בוא לפניעברית
 ומתפתח. איתו פורח, עבר' ישוב חיי מפכים הדוממים הנכרים*קים
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