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  פס:נושאי הפסי

לבוש ו מתואר אדם יחףשבין העמודים המפרידים את הסטרה מהאולם, מריבועי הפסיפס באחד 

(. 340איור שעל גבו נישאות שבע אמפורות מסוג 'קנקני עזה' )מוליך גמל הטוניקה קצרה ומעוטרת 

אשכול שריג גפן הנושא עלה והוא אוחז  שמאלמחודד בקצהו התחתון, ביד אוחז מטה  הוא ימיןביד 

ענבים ירוקים ומוארכים. האשכול נישא על שלושה עוקצים, הענבים מתוארים באמצעות מסגרת 

כמקובל לדעת החוקרים  95אפרפרות מגוונות.-ימי באמצעות אבנים ירוקותאבנים שחורות וחלקם הפנ

שעל גב הגמל שימשו להובלת יין ליצוא דרך נמל עזה, ולכן מוצע כאן שהיין המשובח  האמפורות

ששימש לייצוא הופק מהענבים הירוקים המוארכים המוצגים לראווה ביד הַגָמל, והסיבה לאיורם 

 את זן הענבים הזה כזן משובח לייצור יין ליצוא. הייחודי היא הרצון להציג

מהסטרה השמאלית )צפון( נותר רק שטיח המורכב מפנלים של סצנות הכוללות בעלי חיים ואדם. 

התיאורים יוצאים מן הכלל בדיוק הפרטים, בחיוניות התיאור, משחקי אור וצל. תיאור איברי האדם 

 עיות, ובניהם גם עצי פרי:ובעלי החיים ותנוחותיהם מתוארים בחיות ובטב

הנוגסים בעליהם של עץ ושל שיח נמוך המתוארים ביניהם  96בפנל הראשון מעוצבים שני כבשים .א

(. העץ שבתווך לא ניתן לזיהוי ואינו מכיל מוטיבים אינדיקטיביים כלשהם לגבי זיהוי 343איור )

מינו, אם כי העלים הרחבים מרמזים על היותו עץ פרי נשיר רחב עלים, ממשפחת הוורדיים 

וצומחים מנקודת גיזום אלכסונית על הגזע, וניתן לשער כנראה. שני ענפי העץ נושאים עלים 

שהאומן ביקש לתאר גיזום והרכבה של עץ פרי נשיר ולבלוב של הענפים המורכבים, בדומה 

תיאורים דומים של עצי פרי שכנראה עברו הרכבה, ועל הגזע ניכר  לתיאורים מן הפנלים הבאים.

ם ועלים, נראים בפסיפס בית חג הנילוס חתך אלכסוני אשר עליו גדלים בחוסר טבעיות ענפי

 מציפורי. 

ושני עצי פרי שכנראה עברו הרכבה, מעוטרים  97במרכז הפנל השני מתואר אדם לוחם בדוב, .ב

(, לשני העצים גזע 344איור משני עברי הסצנה המרכזית. מימין עץ אגס ומשמאל עץ תפוח )

                                            
כך משום צורתם המוארכת של הפירות. , וניתן לשער שהוא סבר (19-24 ,1979 )כהן כהן סבר שהפירות הינם תמרים 95

אולם עלה הגפן הצמוד לענף מסגיר את היות הפירות ענבים ולא תמרים. בנוסף לכך ענבים מוארכים נראים בפסיפסים 
 נירים, וניתן להסיק שהם היו זן של ענבים נפוץ.-נוספים מהסביבה הקרובה, למשל בכנסיית שלאל ובית הכנסת מעון

(, אולם לצבי זנב שחור קצר ודק, גופו צר ודק וקרניו ארוכות aGazell( )Cohen 1993, 280אים )כהן זיהה אותם כצב 96
 (.267-263, 1993ודקות ומופנות כלפי פנים ולא כלפי החוץ )בהרב ושלמון 

(, אולם סצנה זו וסצנות דומות לה, השכיחות באומנות התקופה, מתארות 23, 1979כהן כתב שזאת סצנת ציד )כהן  97
את הלוחמה של אנשי היישוב בחיות טרף שנהגו להתקרב אל השטח הנושב, הטורפים היו מגיעים אל המטעים ומסכנים 

וספים בפסיפס זה, למשל אריה התוקף פר. את חיי התושבים ובעלי החיים שבמשק החי, כמו שמתואר בפנלים נ
בתיאורים הללו, הרווחים מאוד באומנות הפסיפסים מהתקופה, הלוחם מזויין בחנית ארוכה או חרב, לעיתים רוכב על 
סוס ונלחם באומץ רב, בקרב פנים אל פנים בחיות טרף כגון, נמר, אריה או דוב. חיות טרף אלו לא שימשו למאכל, ולכן 

ש הסצנה כציד אלא כסצנת לוחמה והגנה, אשר נכפתה על האנשים בעת העתיקה, עקב מציאותן התכופה לא ניתן לפר
של חיות טרף אימתניות שהיה צורך למגר מסביבות מגוריהם. אפשר אמנם לייחס לפעילות מובן של צייד, עקב השימוש 

שרווח מאוד בקרב הבדווים במדבר סיני בפרוות החיה לאחר הריגתה, כמו צייד נמרים, באמצעות מלכודות משוכללות, 
עד לעת החדשה. במקורותינו מוזכרות חיות טרף פעמים תכופות בקרבה למגורי אדם ובקרבה לשטחי חקלאות, בתקופת 

דף צח, ; בבלי סנהדרין "ַכֲאֶשר ָינּוס ִאיש ִמְפֵני ָהֲאִרי, ּוְפָגעֹו ַהֹּדב" )עמוס ה', י"טהמקרא וגם בתקופה הביזנטית, למשל: 
-ַעלל"ז(; "מואל א' י"ז, ַויֹאֶמר, ָּדִוד, ְיהָוה ֲאֶשר ִהִצַלִני ִמַיד ָהֲאִרי ּוִמַיד ַהֹּדב, הּוא ַיִציֵלִני ִמַיד ַהְפִלְשִתי ַהֶזה" )ש(; "ב גמרא

רועה שהיה סומא "ַהיֹוֵצא ֵמֵהָנה ִיָטֵרף" )ירמיהו ה', ו'(; -ָעֵריֶהם, ָכל-ָנֵמר ֹשֵקד ַעל ר, ְזֵאב ֲעָרבֹות ְיָשְדֵדםֵכן ִהָכם ַאְרֵיה ִמַיעַ 
. טורפים גדולים נכחדו מארץ ישראל במהלך ההיסטוריה ח, ו("פ ,תא בבא מציעאף ארי ודרס" )תוספובא זאב וטר

גאון הירדן בתקופה הצלבנית, אחרוני הדובים ניצודו באזור החרמון בתחילת בהשפעת האדם. אחרוני האריות ניצודו ב
, ומספר הנמרים בישראל כיום נאמד על פחות מעשרה פרטים המצויים בנגב ואולי במדבר יהודה )שינפלד 20-המאה ה

 ; ידע אישי(.45, 1993
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ס"מ, והימני  70-יחיד, אשר שימש ככנה להרכבה. הגזע משמאל מגיע לגובה ירכיו של הלוחם, כ

מ'. מיני העצים ששימשו לכנה אינם ניתנים לזיהוי, ושניהם  1.20 -מגיע לגובה חזהו של הלוחם, כ

רו גידום, ושלושה ענפים צעירים, כנראה שהם הרוכבים, נראים זהים זה לזה. שתי הכנות עב

יוצאים מנקודה אחת בחלקו העליון של כל גדם. הרוכבים הצעירים דקים, נושאים עלים ופירות 

גדולים ויפים. האגסים מעוצבים באמצעות אבנים ירקרקות וכתומות, והתפוחים באבנים 

(, אולם לא 2011ף ללא הרכבה )ריוב אדמדמות. אפשר אמנם לשער שהגיזום נועד לחידוש הנו

ניכרת פעולת גיזום של הגזע כולו אף לא באחד מפסיפסי התקופה, ולא קיימים תיאורים של 

גיזום גזע שלם לשם חידוש הצמיחה בעצים צעירים. גם כיום בדרך כלל לא נוהגים לגזום עצים 

במינון מוקפד, כדי לא  צעירים ולקפד את כל הנוף לשם כך. גיזום הנערך לחידוש הנוף נעשה

לפגוע בתנובת העץ וללא פגיעה בגדילתו, וכבר פליניוס הדגיש את הצורך למעט בגיזום כדי לא 

 .(Plinius XVII, 30-45)לפגוע בתנובת העצים 

, ברקע הסצנה בפנל החמישי מעוטר פרש הרוכב על סוס ולוחם בנמר באמצעות חנית ארוכה. .ג

גם לעץ זה גזע יחיד, הוא הכנה,  (.346איור ה, עבר הרכבה )שגם הוא, כנרא עץ רימונים מעוצב

ניכר שאזור הגיזום של הכנה כבר הגליד  בתיאור זהמ'.  1 -וגובהו מגיע לגובה ראשו של הנמר, כ

(. שלושה ענפים צעירים, כנראה 345איור וכוסה ברקמה הגלדה )כפי שנראה בעץ תפוח ב

הרוכבים, יוצאים מנקודה אחת בחלקה העליון של הכנה והם נושאים שלושה רימונים בשלים. 

 מוטים מטה. הרימונים מעוצבים באמצעות אבנים אדומות, צהובות ולבנות. ראשי הרימונים

בפסיפס זה קיימים תיאורים ייחודיים, מקוריים, מעניינים וריאליסטיים במיוחד של הרכבה בעצי 

פרי, בהם ניכרים היטב פרטי ההרכבה ושלבי ההגלדה של הכנה, צמיחת פירות איכותיים על 

 יי האזור.טכנולוגיות הגבוהות של חקלא-הרוכבים, ומתקבל חלון הצצה, די נדיר, אל היכולות האגרו

 
 

: אדם מוליך גמל עמוס אמפורות ואשכול ענבים מוארכים בידו, כנסיית 340איור 

 (2010כיסופים )צילום 
: אשכול ענבים 341איור 

ירוקים ומוארכים, כנסיית 
 (2010כיסופים )צילום 
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 גידולים חקלאיים:

 גפן, ענבים מוארכים ירוקים, בהקשר לייצור יין והובלה למסחר 

 עץ פרי רחב עלים, בהקשר לתיאורי נוף חקלאי פתוח ותיאורי הרכבה 

 תפוח, על העץ, בהקשר לתיאורי נוף חקלאי פתוח ותיאורי הרכבה 

 אגס, על העץ, בהקשר לתיאורי נוף חקלאי פתוח ותיאורי הרכבה 

: אמפורות נישאות על גב גמל, כנסיית 342איור 
 (2010כיסופים )צילום 

: עץ פרי מורכב )?( בין שני כבשים, כנסיית כיסופים 343איור 
 (2010)צילום 

בדוב, כנסיית : עצי אגס ותפוח מורכבים משני עברי הלוחם 344איור 
 (2010כיסופים )צילום 

רקמת הגלדה : 345איור 
תפוח  של ענף גדום על עץ

צובה -בוץ פלמ"חמורכב, קי

 (2011 )צילום

: עץ רימונים מורכב ברקע פרש הלוחם בנמר, כנסיית כיסופים 346איור 
 (2010)צילום 
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 העץ, בהקשר לתיאורי נוף חקלאי פתוח ותיאורי הרכבה רימון, על 

 כלים:

 אמפורה ליין )קנקן עזה'(, בהקשר להובלת יין ומסחר 

 פעולות חקלאיות:

  הרכבה, בעצי פרי )תפוח, אגס, רימון(, בהקשר לתיאורי נוף חקלאי פתוח ותיאורי יכולות

 טכנולוגיות-אגרו

-Cohen 1980, 17-23; Cohen 1993, 277; 23-19, 1979; כהן 59-58ס"ד, -, ס"ג1977)ח"א 

280.) 

 כנס

 מאה שישית, שלב שני של הכנסייהתיארוך: 

 1779.2580נ.צ. סמוך לחורבת בתה, לב כרמיאל, : מיקום האתר

 אזור: גליל תחתון מרכזי

אביעם  תולדות המחקר: חפירה של 

-1994גורני ד' בשנים -מ' ואבשלום

1993 

לא  חדר עם תפקידתפקיד המבנה: 

 מוגדר, צמוד לקפלה

חלק ששרד ללא גודל הפסיפס: 

 מידות

אבנים  64צפיפות אבני הפסיפס: 

 בדצמ"ר

 נושאי הפסיפס: 

נושאים  . השריגיםגפןבחדר שחלק מרצפתו שרד ממערב לקפלה, מעוטרת שורת מדליונים של שריגי 

הפסיפס עוצב על ידי  .עלים, קנוקנות ואשכולות ענבים מעוגלים, האשכולות נישאים על שני עוקצים

חסרי דיוק, וקווי המתאר של האובייקטים מזוותים  אמן שרמת עבודתו הייתה נמוכה, התיאורים

 .(347איור ) ופשוטים

  גידולים חקלאיים:

 גפן, ענבים מעוגלים, בהקשר עיטורי 

 .(53 ,1995אביעם ; 23-21, 1995גורני ואביעם -; אבשלום1993אר"ע כנס, )

 כפר כמא

 536 שנת תיארוך:

 (53, 1995: שריגי גפן, כנסיית כנס )אביעם 347איור 
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 182.239נ.צ. : מיקום האתר

 אזור: גליל תחתון מזרחי

 מכוסה, באתרו הפסיפס:מיקום נוכחי של 

 1963, 1961סאריסלו א' בשנים  תולדות המחקר: חפירה של 

 קפלהתפקיד המבנה: 

 מ' קוטר  3.6 -, אפסיס1חדר מס' גודל הפסיפס: 

 לבן, שחור, אפור, אדום, ורוד, צהובצבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 80: צפיפות אבני הפסיפס

 : הפסיפסנושאי 

מסגרת הרצפה 

מעוטרת בדגמים 

 איורנילוטיים )

(. יש מן 348

החוקרים שתיארו 

פירות בתוך העלה 

דמוי הלב, ואת 

הפרח ובו יושבת הציפור תיארו כפריחת הרימון, אולם כל התיאורים בקטע פסיפס זה הם דגמים 

בין נקודות שיתכן שמדמות בועות אוויר נילוטיים, כגון הלוטוס הקדוש, עלה דמוי לב ועליו שוחה דג 

או טיפות מים. והקרבה לכינרת יכולה להסביר את האופי הנילוטי של הפסיפס. רימון מתואר על שבר 

 אחר של הרצפה.

 גידולים חקלאיים:

 רימון, בהקשר עיטורי 

 ,IEJ 1961, 197; RB 1964; 16-15, ז', 1963; ח"א 89-87, 1987; עובדיה 1961)סאריסלו 

412; IEJ 1963, 148-149; Biran 1962, 19; Biran 1964, 31; Saarisalo 1964, 7.) 

 מודיעיםמבוא 

 תקופה ביזנטיתתיארוך: 

 1490.1480נ.צ. : מיקום האתר

 אזור: שפלת יהודה

 1976, נחפר על ידי איזנברג ע' בשנת 1964התגלה בשנת : תולדות המחקר

 קפלהתפקיד המבנה: 

 מ"ר( 63) מ' X 6 10.5 -סיפסגודל הפ גודל הפסיפס:

 לבן, שחור, אדום, צהובצבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 50: צפיפות אבני הפסיפס

 (Ovadiah & Ovadiah 1987, Pl. CI, 1) : כפר כמא, דגמים נילוטיים 348 איור
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 נושאי הפסיפס: 

האולם מוקף במסגרת של 

דגמים גיאומטריים שבמרכזו 

שריגי גפן שאינם יוצרים 

מדליונים. בינות לפיתולי 

השריג מתוארים עוף 

וקלתוס. השריגים נושאים 

עלים, קנוקנות ואשכולות 

ענבים מעוגלים  הנישאים על 

(. שלושה זנים של ענבים מעוטרים: מסגרת בהירה ומרכז כהה, מסגרת כהה 349איור שני עוקצים )

  98ותוך כהה פחות, מסגרת כהה ותוך בהיר )אין תמונות צבע(.

 גידולים חקלאיים:

  גפן, ענבים מעוגלים )בהירים, כהים(, בהקשר עיטורי 

 כלים:

 קלתוס, בהקשר עיטורי 

; איזנברג 26ס"ב, -, ס"א1977; ח"א 11-10, י"ג, 1965; ח"א 1976)אר"ע מבוא מודיעים  

 (.Ovadiah & Ovadiah 1987, 112; 5-1, 1998ועובדיה 

 , אולם תפילהAמגן, כנסיית קיריקוס הקדוש, מבנה 

 סוף המאה החמישית תחילת המאה השישיתתיארוך: 

  095.079מערב לקיבוץ מגן, נ.צ. -מ' מצפון 500: מיקום האתר

 גב מערביאזור: נ

 מכוסה באתרו מיקום נוכחי של הפסיפס:

 1978, 1977 צפיריס ו' בשנים תולדות המחקר: חפירה של 

 (Aכנסייה )מבנה תפקיד המבנה: 

 140מ' ) 8 -מ', רוחב בצד הכניסות 12.2 -מ', רוחב בצג האפסיס 14 -אורך הכנסייהגודל הפסיפס: 

 מ"ר לערך(

 לבן, שחור, אדום, צהוב, חוםצבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 70-60צפיפות אבני הפסיפס: 

 

 

                                            
ורות לסינון ואיגום )איזנברג ועובדיה בחצר החיצונית של מכלול המבנים נתגלתה גת שכללה משטח דריכה ושלושה ב 98

1998 ,9.) 

 (1976: שריגי גפן מאוכלסים, קפלה מבוא מודיעים )אר"ע מבוא מודיעים, 349איור 
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 : סנושאי הפסיפ

רצפת האולם הכנסייה מורכבת ממספר שטיחים רבועים שנושאיהם שונים וטיב הביצוע פשוט, 

 (.350איור סכמתי וחסר עומק )

 השטיח הרבוע המרכזי

השטיח מורכב ממדליונים מעוגלים ומרובעים המאכלסים דמות גבר, מוטיבים גיאומטריים וצמחיים, 

 (:351איור עופות וכלים )

סל קורביס כדורי בעל בסיס טבעתי מכיל עצמים גדולים ומעוגלים, הסדורים בערימה סימטרית  .א

כהעתקה פשוטה של הסלים המתוארים בפסיפסים סמוכים בשורת (, סל זה נראה 352איור )

נירים. עקב מחסור בתמונות צבע, -ובית כנסת מעון שלאלהמדליונים המרכזית, למשל מכנסיית 

קשה להתחקות אחר כוונת היוצרים, וניתן לשער שהעצמים הם תפוחים ואולי אלו ביצי יען, 

 לעיטורים מכנסיית באר שמע וכנסיית פטרה. בדומה

 שריג גפן הנושא עלה ואשכול ענבים מעוגלים על שלושה עוקצים. .ב

 מעגל מהסטרה הצפונית

בסטרה השמאלית )צפון( מעוטר מעגל גדול שבמרכזו תיאור של אריה ה'צף' על רקע עץ פרי רחב 

(. תיאורים דומים של יונקים גדולים ה'צפים' על רקע עצי פרי נראים גם בפסיפס 353איור עלים )

, אך אריה לא מצוי 537לוב, קירינאיקה המתוארך לתחילת המאה השישית, שנת -מכנסיית קאסר

מעיון מוסא שלמרגלות בהר נבו, המתוארכת לראשית המאה בין חיות אלו. בכנסיית הדיאקון תומאס 

השישית, נראה אריה 'צף' על רקע של עץ פרי גזום הנושא פירות, ייתכן והעץ עבר גם הרכבה 

(Piccirillo 1993, Fig. 266 תיאור של חיות טרף על רקע אזור חקלאי מיושב, יכול ללמד על .)

אדם. לרוב תיאורים אלו קשורים בתיאורים של לוחמה נוכחות מאסיבית של חיות אלו בקרבת מגורי 

הסמוכה. מותר לשער  כיסופיםלמיגור חיות הטרף מאזורי אוכלוסייה, בדומה לתיאורים מכנסיית 

שיוצרי פסיפס זה, הניכרים ביכולות ביצוע נמוכות ויצירת דגמים סכמתיים ונוקשים, התקשו לתאר 

צנות במלואן, והשתמשו בדגמים שהגיעו מעבר לים, למשל מלוב או מעבר הירדן, ותיארו רק את הס

את האריה על רקע עץ בודד, שתפקידו לייצג מטע שלם של עצי פרי. לעץ עלווה עשירה בעלים 

תמימים ורחבים האופייניים לעץ נשיר ממשפחת הוורדיים, כגון תפוח. מסגרת העלים מעוצבת 

כהות והמרכז של העלה באבנים בהירות, על גזע העץ שני ענפים גזומים, שמטרת באמצעות אבנים 

 גיזומם הוא עיצוב נוף העץ והגבהתו למבנה צירי.
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 : גידולים חקלאיים

  קורביס כדורי, בהקשר עיטוריתפוח/ביצי יען )?(, בתוך 

 גפן, ענבים מעוגלים, בהקשר עיטורי 

 עץ נשיר ממשפחת הוורדיים, בהקשר לתיאור נוף חקלאי פתוח 

 כלים: 

 קורביס כדורי עם בסיס טבעתי, מכיל תפוחים/ביצי יען )?(, בהקשר עיטורי 

 פעולות חקלאיות:

 וף חקלאי פתוחגיזום עצי פרי, להגבהת הנוף ועיצוב העץ, בהקשר לתיאור נ 

, 1978; צפיריס ודינור 45-44סו, -, סה1978; ח"א 42-41סב, -, סא1977; ח"א 1980)אר"ע מגן, 

29-26 ;Tsaferis 1985b, 17-32 Tsaferis 1985a, 1-15;.) 

: קורביס כדורי המכיל 352איור 
תפוחים/ביצי יען )?(, כנסיית מגן 

 (1980)אר"ע מגן, 

: אריה על רקע עץ פרי רחב 353איור 
עלים שעבר גזום, כנסיית מגן )אר"ע מגן, 

1980) 

: דוב על רקע עץ פרי 354איור 
, אל ליביה קאסר כנסייתגזום, 

 קירינאיקה
http://www.temehu.com/Cities_site

libya.htm-qasr-of-s/museum ,
30.7.2012) 

: שטיח מרכזי, כנסיית 351איור  (1980)אר"ע מגן,  A: כנסיית מגן, מבנה 350איור 

 (1980מגן, מגן )אר"ע 

http://www.temehu.com/Cities_sites/museum-of-qasr-libya.htm
http://www.temehu.com/Cities_sites/museum-of-qasr-libya.htm
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 מדרס

 א' בו הונחה הרצפה הצבעונית באולם התווך ובסטראות מתוארך למאה השישית4שלב תיארוך: 

)רי"ח  111400.11830, נ.צ. 38מ' מזרחית לכביש  800-למושב צפרירים, כדרומית : מיקום האתר

19400.61830) 

 אזור: שפלת יהודה

 מכוסה באתרו מיקום נוכחי של הפסיפס:

. רחמני ל"י סקר את 1883ה' סקרו את האתר בשנת  קונדר ק' וקיצ'נר תולדות המחקר: חפירה של 

חפרו את הכנסייה גנור  2011-2010. בשנים 1976. קלונר ע' חפר באתר בשנת 1958האתר בשנת 

 א', קליין א', אבנר ר' וזיסו ב' 

 כנסייהתפקיד המבנה: 

  Xמ"ר 37.8מ' ) 14X 2.7 -, סיטרה דרומיתמ"ר( 56.18) מ' 10.6X 5.3 -אולם התווךגודל הפסיפס: 

 מ"ר 132(, סה"כ 2

 לבן, שחור, אפור, חום, אדמדם, כתום, צהוב, ירקרקצבעים: 

 אבנים בדצמ"ר ויותר 156 :צפיפות אבני הפסיפס

 : סנושאי הפסיפ

בחלקו המערבי של שטיח האולם שרדו מדליונים של שריגי גפן הנושאים עלים, קנוקנות ואשכולות 

(. שני זני ענבים מעוצבים: האחד 355איור )ענבים, האשכולות נישאים על שניים או שלושה עוקצים 

)האשכול מימין( של ענבים מוארכים המעוצבים באמצעות מסגרת אבנים אפורות ותוך מגוון. נראה 

שבכוונת האומן היה לתאר ענבים ירוקים בתהליך הבשלתם במגוון צבעים. ענבים מגוונים נוספים 

ים בפסיפסים מהסביבה הקרובה, למשל בכנסיית חורבת חנות ובכנסיית חורבת בית לויה. זן מתואר

השני של ענבים מעוגלים, המעוצבים באמצעות מסגרת אבנים חומות ותוך לבן. נראה שהיתה כוונה 

לתיאור של ענבים אדומים מעוגלים. המדליונים מאוכלסים בעופות, ביונקים ובסלים המכילים פירות 

 חים.ופר

 קלתוס עם ידית המכיל פירות

במדליון ששרד מצד דרום מעוצב קלתוס עם ידית, שולי הסל מופשלים לצדדים והוא מכיל פירות 

 (:357איור , 356איור )

אבנים בצד ימין מעוצב אשכול ענבים מעוגלים ואדומים, הענבים מעוצבים באמצעות מסגרת  .א

 כתום ותוך לבן.-בצבע חום

תאנה מתוארת בחלק העליון השמאלי בצבעים סגול וארגמן, ומימין למטה מעוצבת תאנה נוספת  .ב

 בגוונים של כתום ואדום.

 99חרדל.-משמאל מעוצבת, כנראה, פגת השקמה כפרי קטן בצורת טיפה בגווני כתום וצהוב .ג

                                            
ייתכן ודווקא התאנה היא היחידה המתוארת למעלה בגוונים סגולים, ושתי הפגות המתוארות בגוונים צהבהבים  99

 וכתומים הן פגות השקמה.
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 קלתוס המכיל פירות ופרחים

בהיקף בסרט  המעוטריםמצע עלים משוננים המקושט ב קלתוסמעוצב  במדליון ששרד מצד צפון

ט לא שרד ונותרה רק תבנית מקומם, על העלים נחים פרחים בדגם של קשתות, חלק מאבני הסר

 (:358איור )ופירות 

באמצעות אבנים בצבע כתום בהיר  חצי הפרי מעוצבמזכירה טיפה,  םצורתאפרסקים ש שלושה .א

על כוונת היוצר לתאר  לרמזגודלו של הפרי וצבעיו יכולים  וחציו האחר באבנים בצבע כתום כהה.

 שיא הבשלתו. אפרסק המאדים בהדרגה לקראת

אבטיח )מלון עגול?( מעוצב באמצעות אבנים צהובות, חלקו המרכזי מפוספס באבנים לבנות.  .ב

 (.2012גודל הפרי, הפספוס שעל פניו וצבעיו מעידים על כוונת האומן לעצב אבטיח )פריס 

פרי מוארך מונח במאוזן בתחתית הסל, הפרי מעוצב באמצעות אבנים ירקרקות, חלקו העליון  .ג

 5אבנים באורך:  25הפרי והעוקץ לא שרדו. מבנה הפרי והיחס בין אורכו לרוחבו )לערך של 

 (.2012אבנים ברוחב( עונים על תנאי הזיהוי עם פקוס )פריס 

כתום, שצורתו כטיפה מוארכת ומעוותת, העוקץ מתואר בחלקו התחתון, שאריות -פרי בצבע חום .ד

 ון האומן, אולי תאנה.הפריחה בקצהו השני, קשה לדעת לאיזה פרי התכו

אדמדמות ופס בצורת -פרי אדום ועגלגל מונח במרכז הסל, רובו מעוצב באמצעות אבנים כתומות .ה

 ר' באבנים ארגמניות, צבעיו של הפרי ויחסי הגודל שלו מתאימים לזיהוי עם שזיף אדום ובשל.

אר של הפרי בחלק העליון המרכזי של הסל מעוצב אתרוג במאונך כשעוקצו כלפי מטה, קו המת .ו

חרדל כהה, לפרי מותניים -חומות וחלקו הפנימי בצבע צהוב-מעוצב באמצעות אבנים כתומות

 כתומות.-שנהוג לתארו באומנות התקופה, המודגשות באמצעות האבנים החומותצרות, כפי 

(, הפרי הימני מעוצב באבנים בצבע 2012פירות של לופה )פריס משמאל לאתרוג תלויים שני  .ז

-, ומייצג פרי בשל. הפרי השמאלי נמצא מעל הימני ומעוצב באמצעות אבנים חומותחרדל-צהוב

כתומות, ומייצג פרי מיובש המוכן להפקת ספוג רחצה. במרכז החלק התחתון של כל פרי אבן 

לבנה, המציינת כפי הנראה את שאריות הפריחה, כפי שמקובל בתיאורים נוספים של דלועיים 

ת של שלוש אבנים לבנות בחלק התחתון בין שני הפירות, יכולות בפסיפסי התקופה. שתי שורו

לרמז על בקיעת הפרי בשיא הבשלתו, והצגת הגרעינים יכולה לרמז על הפקת זרעים לייצור 

דורות המשך מפירות מובחרים, בדומה להצגת הגרעינים של האתרוג בכנסיית בית לויה וגרעיני 

 הפקוס בכנסיית קריות הסמוכות.

אלי והתחתון של הסל מעוצב רימון גדול באמצעות אבנים בגוונים שונים של אדום בחלק השמ .ח

 וורוד, חלקו הימני בהיר ובחלקו השמאלי כהה, כתר ברור בראש הפרי עוזר בזיהוי.

 שני פרחי שושן לבנים מעטרים את הסל בשני צדדי, ונדמה שתפקידם לעטר את המנחה שבסל. .ט
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 : גידולים חקלאיים

  גפן, ענבים מעוגלים אדומים, ענבים מוארכים ירוקים ומגוונים, יצירת מדליונים, בהקשר

 עיטורי

 גפן, ענבים מעוגלים אדומים, מונחים בקלתוס, בהקשר עיטורי 

  ,מונחת בקלתוס, בהקשר ראווהתאנה 

 שקמה, מונחת בקלתוס, בהקשר ראווה 

 אפרסק, מונח בקלתוס, בהקשר ראווה 

 אבטיח )מלון עגול?(, מונח בקלתוס, בהקשר ראווה 

 פקוס, מונח בקלתוס, בהקשר ראווה 

 שזיף, מונח בקלתוס, בהקשר ראווה 

 אתרוג, מונח בקלתוס, בהקשר ראווה 

 צה, מונחות בקלתוס, בהקשר ראווהלופה, צעירה למאכל, בשלה לרח 

 רימון, מונח בקלתוס, בהקשר ראווה 

 שושן, מונח בקלתוס, בהקשר עיטורי 

: קלתוס המכיל פירות, ירקות ופרחים, 358איור 
 (2011כנסיית מדרס )צילום 

: קלתוס 356איור 
עם ידית המכיל פירות, 
כנסיית מדרס )צילום 

2011) 

: אשכול ענבים, תאנים ,פגת 357איור 

 (2011השקמה)?(, כנסיית מדרס )צילום 
: שריגי גפן, כנסיית מדרס )צילום 355איור 

2011) 
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 כלים: 

 קלתוס עם ידית, המכיל: ענבים מעוגלים אדומים, תאנה, שקמה, בהקשר ראווה 

 קלתוס המכיל: אפרסק, מלון עגול, פקוס, שזיף, אתרוג, לופה ורימון, בהקשר ראווה 

 (.214-200, 2011 יוועמית)גנור 

 מטע

 מאה שישיתתיארוך: 

 15641.12470מושב מטע, נ.צ. : מיקום האתר

 אזור: הרי ירושלים

 1968בשנת גודוביץ ש'  תולדות המחקר: חפירה של 

 קפלהתפקיד המבנה: 

 מ"ר( 55.8מ' ) X  9.30 6אולם גודל הפסיפס: 

 לבן, שחור, אפור, צהוב, אדום, חוםצבעים: 

 נושאי הפסיפס:

מדליונים משריגי גפן המאכלסים בעלי חיים. רק שורה אחת או שתיים של מדליונים שרדו  72 

 מהחלק הצפוני, ובה נראית ארנבת אוכלת ענבים מעוגלים.

  גידולים חקלאיים:

 גפן, ענבים מעוגלים, בהקשר עיטורי 

 הקשר חקלאי:

 ארנבת נוגסת הענבים, בהקשר לנזקים לכרם 

(Ovadiah & Ovadiah 1987, 144-145; Ovadiah et al. 1976, 421-431, Pls. XXXVIII-

XLI.) 

 (, כנסייה מערבית )'כנסיית נילוס'(ממפסיסממשית )כורנוב, 

 משיקולים סגנוניים 100הרצפה הונחה לא לפני המאה החמישית,תיארוך: 

של בית מער-, הכנסייה המערבית, בפינה הדרומיתמזרח לבאר שבע-ק"מ מדרום 40 :מיקום האתר

 156.048העיר כורנוב, סמוך לחומה, נ.צ. 

 אזור: נגב

 באתרו מיקום נוכחי של הפסיפס:

 1969-1965א' נגב בשנים  תולדות המחקר: חפירה של 

 כנסיהתפקיד המבנה: 

 מ"ר, מידות פנימיות של הבסיליקה( 170מ' ) X 10.75מ'  15.75גודל הפסיפס: 

                                            
 (.93-94, 1993למרות שתוארכה בעבר למאה הרביעית )ישראלי  100
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 אפור-רדל, תכלת, ירקרקח-לבן, שחור אפור, אדום, חום, כתוםצבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 64 -בעיצוב הפירות צפיפות אבני הפסיפס:

 נושאי הפסיפס:  

 מסגרת האולם המרכזי

רבועים שחלקם מאוכלסים במגוון פירות מדליונים מעוטרת באמצעות מסגרת האולם המרכזי 

(. הפירות מוצגים 359איור המעוצבים באופן סכמתי למדי, ועם זאת ניתן לזהות את המינים השונים )

כך שהצופה בהם ממרכז השטיח רואה אותם במצג הטבעי שלהם. מעניין לציין שבפסיפס היצירה 

על היצירה אמנים שונים אשר ביטאו  מתאפיינת בחוסר עקביות בביטוי הפירות, ונדמה כי עמלו

 הפירות איש כראות עיניו וכמידת כשרונו, ולא עבדו לפי שיטה אחידה.

אפרסקים מעוצבים במגוון אופנים מוצגים במסגרת הרצפה, לכולם צורת טיפה הפוכה, והעוקץ  .א

מחובר אל הצד הקמור של הפרי. לאפרסקים מסגרת משורה בודדת של אבנים אדמדמות והחלק 

( במדליון אחר החלק הפנימי של האפרסק מגוון 360איור פנימי מגוון בצבעים צהובים ובלבן )ה

 (. 361איור בצבעים כתומים ובלבן )

(. 362איור שזיף סגול מעוצב באמצעות אבנים בגוונים אפרפרים, שני צדדי השזיף מחודדים ) .ב

 איורים של שזיפים נעדרים מפסיפסי הנגב האחרים, והם נדירים גם בין פסיפסי צפון הארץ.

(, האבטיח מעוצב באמצעות אבנים 363איור אבטיח בודד וגדול, מעוגל וכהה ממלא מדליון ) .ג

אדמדמות, המסגרת באבנים כהות והחלק הפנימי הולך ומתבהר לגוונים של כתום, ומדמה את 

חלקו הבולט והמעוגל של הפרי. מחמת היעדר אבנים ירוקות באזור ממשית, מותר לשער 

הזמינה ביותר, האדמדמה )גיר(, על מנת לתאר את חלקו החיצוני  שהיוצרים השתמשו באבן כהה

 הירוק הכהה של האבטיח.

ות שורה (. מסגרת הפירות מעוצבת באמצע364איור שני פקוסים מוארכים ממלאים מדליון ) .ד

בודדת של אבנים אפורות מנוקדת באבנים אדומות, במרכז הפרי שורת אבנים צהובות 

 המדגישות את בוהק החלק הבולט של קמר הפרי.

(. שני חצאי האבטיח צמודים ומותכים זה 365איור אבטיח החצוי לשניים מוצג במדליון יחיד ) .ה

בזה, כאילו זה עתה נחתכו, מסגרתם של שני החצאים עשויה באמצעות אבנים אדמדמות, 

וורודות ומעט סגלגלות, וצבען תואם את האבנים שייצרו את האבטיח שהוזכר למעלה, החלק 

ומנוקד במעגלים של אבנים לבנות המדמות הפנימי של הפרי מעוצב באמצעות אבנים צהובות 

את הגרעינים המנקדים את בשר הפרי. ייתכן שהצגת הגריענים מרמזת על גידול מקומי זנים 

 משובחים אשר שימשו להפקת זרעים לריבוי באופן מסחרי.

שלושה מדליונים מאוכלסים בקבוצות של שש או שמונה תאנים, ותאנים אלו מעוצבות ברמה  .ו

(, לעומתן תאנים במדליונים אחרים לוקים באיור סכמתי וחסר 366איור ל דיוק )טובה מאוד ש

 דיוק. לתאנים מסגרת משורה בודדת של אבנים צהובות והחלק הפנימי עשוי באבנים אפורות,
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עוקץ הפרי מוטה ימינה במצג טבעי, בחלקו התחתון של כל פרי נקודה אדומה המדמה את פתח 

 האוסטיאול.

לאתרוג מסגרת מאבנים  (,367איור אתרוג גדול בעל מותניים צרות ממלא את חלל המדליון ) .ז

אפורות המנוקדות באדום, פנים הפרי מעוצב באמצעות אבנים צהובות והמרכז באבנים לבנות 

 להדגשת בוהק הפרי.

(, מסגרת הפירות מעוצבת באמצעות שורה 368איור זוג רימונים עגולים וגדולים ממלאים מדליון ) .ח

בודדת של אבנים אדומות, הכתר מעוצב אף הוא בדרך זו, מרכז הפרי מגוון באבנים כתומות 

 וצהובות.

 מרכז השטיח של האולם

החלק הפנימי של האולם מחולק באמצעות סרטים ותשליבים ומדליונים גיאומטריים המאוכלסים 

וכלים. במרכז השטיח מעוטר סל קורביס כדורי עם בסיס טבעתי המכיל פירות סאיור סכמתי, בעופות 

ום הארץ ניתן (. אולם מתוך השוואה לסלים דומים מבפסיסי דר369איור אשר לא ניתן להגדירם )

 לשער שהייתה כוונה לעטר בתפוחים, ומעליהם כנראה אויירו פרחים.

 פנל מזרחי של האולם 

ברצועה שבחלקו המזרחי של האולם מעוטרת אמפורה שממנה בוקעים שריגי גפן היוצרים מדליונים 

(. השריגים נושאים 370איור המאכלסים שני טווסים גדולים המתפרשים על שני מדליונים כל אחד )

אשכולות ענבים מעוגלים, האשכולות הקטנים נישאים על שני עוקצים והאשכולות הגדולים על 

הענבים מגוון בחום,  שלושה. הענבים מעוצבים באמצעות מסגרת אבנים אפורות או אדומות ותוך

 אדום ולבן, כתום ולבן, צהוב ולבן.

  

: אפרסק, כנסייה מערבית, ממשית 360איור  (2013: אולם מרכזי, כנסייה מערבית, ממשית )צילום 359איור 
 (2013)צילום 
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: שזיף סגול, כנסייה 362איור 
 (2013מערבית, ממשית )צילום 

אפרסק, כנסייה מערבית, : 361איור 

 (2013ממשית )צילום 
: אבטיח, כנסייה 363איור 

 (2013מערבית, ממשית )צילום 

: פקוס, כנסייה 364איור 
: שני חצאים של אבטיח, 365איור  (2013מערבית, ממשית )צילום 

 (2013כנסייה מערבית, ממשית )צילום 
: תאנה, כנסייה מערבית, 366איור 

 (2013ממשית )צילום 

: אתרוג, 367איור 
מערבית, ממשית כנסייה 

 (2013)צילום 

: רימון, כנסייה מערבית, 368איור 

 (2013ממשית )צילום 
: סל קורביס המכיל פירות 369איור 

לא מזוהים ופרחים, כנסייה מערבית, 
 (2013ממשית )צילום 
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 גידולים חקלאיים: 

 אפרסק, בהקשר עיטורי וראווה 

 שזיף סגול, בהקשר עיטורי וראווה 

 אבטיח, בהקשר עיטורי וראווה 

 פקוס, בהקשר עיטורי וראווה 

 תאנה, בהקשר עיטורי וראווה 

 רימון, בהקשר עיטורי וראווה 

  וראווהאתרוג, בהקשר עיטורי 

 גפן, ענבים מעוגלים אדומים, בהקשר עיטורי 

 תפוח )?(, בתוך קורביס, בהקשר עיטורי וראווה 

 כלים:

 קורביס כדורי עם בסיס טבעת, מכיל תפוחים )?(, בהקשר עיטורי וראווה 

-Biran 1966, 19; 2-1, י"ז, 1966; ח"א 841-840, 831, 1992; נגב 1965)אר"ע ממשית ח',  

20; Negev 1967, 84;  RB 1968, 48; Negev 1988, 58-63; Ovadiah & Ovadiah 1987, 

104-105 ;IEJ 1966, 145-146.) 

 מרסס(-מעלה אדומים, מנזר מארטיריוס, )חורבת אל

 סוף המאה החמישיתתיארוך: 

 178.131מרכז מעלה אדומים, נ.צ. : מיקום האתר

 אזור: מדבר יהודה )ספר המדבר(

 באתרו מיקום נוכחי של הפסיפס:

 1985עד  1981 מגן י' קמ"ט לארכיאולוגיה ביהודה ושומרון בשנים תולדות המחקר: חפירה של 

 (2013שריגי גפן, כנסייה מערבית, ממשית )צילום  :370איור 
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 קומפלקס של מנזרתפקיד המבנה: 

 נרטקס הכנסייה המזרחית

 מ"ר( 26מ' ) X 4 6.50גודל הפסיפס: 

 לבן, שחור, חום, אדום, ירוק כהה, ירוק בהיר, צהוב, כתוםצבעים: 

 נושאי הפסיפס: 

 נרטקס

הנרטקס של הכנסייה המזרחית מעוטר על ידי מדליונים של שריגי גפן המאוכלסים בעופות וביונקים. 

שריגי הגפן נושאים עלים, קנוקנות ואשכולות ענבים הנישאים על שני עוקצים. הענבים מעוגלים, 

שני פירות מעוגלים מתוארים  (.371איור מסגרתם מאבנים שחורות והתוך מגוון באדום ולבן )

 ואשכול ענבים. 101במסגרת מדליונים גיאומטריים מהנרטקס

 מטבח

 מ"ר( 126מ' ) X 6 21 -גודל הפסיפס: מטבח

 צבעים: לבן, שחור, אדום, ירוק, צהוב, כתום, אפור, חום

 אי הפסיפס: נוש

רצפת המטבח מעוטרת בשריגי גפן היוצרים מדליונים אשר בוקעים מאמפורה. שריגי הגפן נושאים 

עלים, קנוקנות ואשכולות ענבים הנישאים על שלושה עוקצים. שני זני ענבים מעוטרים והם מעוצבים 

כתום ואדום מזן באמצעות מסגרת אבנים שחורות ותוך מגוון בצהוב וכתום בזן האחד, ותוך מגוון ב

 (.372איור השני )

 

 

  גידולים חקלאיים:

                                            
ניתן להשיג  אין גישה לצילום באתר ולא, שאינן מאפשרות הגדרת הפרי לא איכותיות 'לבן-שחור'תמונות  קיימות רק 101

 איכות. תמונות

: מדליונים של שריגי גפן, נרטקס הכנסייה 371איור 
 (25ד, 1993המזרחית, מנזר מארטיריוס, מעלה אדומים )מגן 

: שריגי גפן, מטבח, מנזר 372איור 
ד, 1993טיריוס, מעלה אדומים )מגן מאר

43) 
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 אדומים ובהירים, יצירת מדליונים מאוכלסים, בהקשר עיטורי גפן, ענבים מעוגלים 

 דר מהמדליונים שבהיקף מהנרטקסגפרי לא מו 

 Magen & Talgam 1990, 91-131; Magen; 44-5, ד1993; מגן 92-62, 1985)מגן והיזמי 

1993, 177-184.) 

 מצדה

 מאה חמישיתתיארוך: 

 384, חדר מזרח לארמון המערבי -מצפון: מיקום האתר

 אזור: מדבר יהודה

 באתרו מיקום נוכחי של הפסיפס:

יונה -על ידי אבי 1956סוסי. בשנת -האתר נחפר חלקית על ידי דה 1851בשנת : תולדות המחקר

 על ידי ידין י'  1965-1963מ'. בשנים 

 קפלה: תפקיד המבנה

 מ"ר( 12.25) מ' X 3.5 3.5החדר הצפוני גודל הפסיפס: 

 לבן, שחור, אדום, צהוב, כתוםצבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 80-75צפיפות אבני הפסיפס: 

 נושאי הפסיפס: 

. מדליונים העשויים מסרט תשליב, המדליונים מאכלסים מוטיבים מן הצומח 16על הרצפה מעוטרים 

רדודה, אולם מתוך השוואות אל פסיפסים אחרים, ניתן לשער, בחלק מהעיטורים איכות העיטורים 

 מה היה בכוונת האומן לתאר:

שני אתרוגים גדולים מעוצבים באמצעות אבנים כתומות, גודלם וצורתם האוואלית של הפירות  .א

 (.374איור מלמד על הכוונה לתאר אתרוגים )

 (. 375איור ארבעה רימונים מעוצבים באמצעות אבנים אדמדמות, הכתר ברור ועוזר בזיהוי ) .ב

ס המכיל עצמים מעוגלים וגדולים, כנראה ביצי יען, הסדורות בערימה סימטרית, הביצים קלתו .ג

י יען נובע (. זיהוי העצמים כביצ376איור מעוצבות באמצעות מסגרת אבנים שחורות ותוך לבן )

מתוך השוואה לסלים דומים המכילים ביצי יען הסדורות בערימה, למשל בכנסיית פטרה ובכנסיית 

 (.Yadin 1965, 100-101; Ovadiah & Ovadiah 1987, 109באר שמע )

אשכול של ענבים מעוגלים נישא על ארבעה עוקצים, הענבים מעוצבים באמצעות מסגרת אבנים  .ד

 (.377איור נים אדומות וכתומות )שחורות ותוך מגוון באב

 (.378איור שלושה אבטיחים עגולים גדולים מעוצבים באמצעות אבנים כתומות ) .ה

, 379איור טיפה מעוצבות באמצעות אבנים כתומות, שניתן לזהותן כתאנים )פירות בצורת  11 .ו

  (.380איור 
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ענף מעוצב באמצעות אבנים אדמדמות הנושא עלים קטנים ותמימים מאבנים כתומות, ייתכן וזהו  .ז

ענף דומה מאוד מעוצב ברצפת בית הכנסת מחמת טבריה  102(.381איור תיאור של ענף השקד )

 בעונת הסתיו.

  
 

 
 

 
 

 

 

 גידולים חקלאיים: 

 אתרוג, במדליון גיאומטרי, בהקשר עיטורי 

                                            
 (.Ovadiah & Ovadiah 1987, 109'שיח' כהגדרת עובדיה אשר ורות ) 102

 (2012: קפלת מצדה )צילום 373איור 

: אתרוגים, קפלת 374איור 
 (2012מצדה )צילום 

: רימונים, קפלת 375איור 
 (2012מצדה )צילום 

: 376איור 
קלתוס עם ביצי יען, 
קפלת מצדה )צילום 

2012) 

: אשכול 377איור 
ענבים, קפלת מצדה 

 (2012)צילום 

: אבטיחים, קפלת 378איור 
 (2012מצדה )צילום 

: תאנים, קפלת 379איור 
 (2012מצדה )צילום 

)צילום : ענף שקד, קפלה, מצדה, 381איור 
2012) 

 (2012: תאנים, קפלה מצדה )צילום 380איור 
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 רימון, במדליון גיאומטרי, בהקשר עיטורי 

 ענבים מעוגלים אדומים, בהקשר עיטוריגפן , 

 אבטיח, במדליון גיאומטרי, בהקשר עיטורי 

 תאנה, במדליון גיאומטרי, בהקשר עיטורי 

  עיטורישקד, במדליון גיאומטרי, בהקשר 

 כלים:

 קלתוס, מכיל ביצי יען )?(, בהקשר עיטורי 

 Netzer 1991, 366-367; Ovadiah & Ovadiah;990ב, 1992; ידין 113-112, 1965)ידין  

1987, 109; Yadin 1965, 100-101; Yadin 1965, 567.) 

 נהריה

 שישית-מאות חמישיתתיארוך: 

 160.267גבעת כצנלסון, מזרח נהריה, נ.צ. : מיקום האתר

 אזור: גליל עליון מערבי

 באתרו מיקום נוכחי של הפסיפס:

-ו 1972 -בעת הקמת מרכז נוער, ונחפרה בשנים 1964הכנסייה התגלתה בשנת  חפירה בשנה:

 נחפרה על ידי אדלשטיין ג' ודופין ק' 1976אדלשטיין ג', ובשנת  על ידי 1974

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 מ"ר( 147.44) מ' X 7.60 19.40 -מ"ר(, גודל האולם 512מ' ) X 16 32 -גודל הכנסייה

קוטה(, אוכר, ירוק )זכוכית(, כחול )זכוכית(, -לבן, שחור, אפור, חום, אדום, ורוד, צהוב )טרהצבעים: 

 כתום בעושר של גוונים

אבנים בדצמ"ר. בתיאורי פני הדמויות צפיפות האבנים גבוהה  200-110 :צפיפות אבני הפסיפס

 ביותר.

 שאי הפסיפס: נו

מ', על הרצועה  57ס"מ, לאורך של  60בחלק מהיקף של רצפת הכנסייה השתמרה רצועה ברוחב של 

מדליונים של עלי קוציץ המאוכלסים בדמויות אדם, יונקים, עופות ופירות. התיאורים  87מעוטרים 

 עוצבו ברמת ביצוע גבוהה:

איור ברור, והנישא על ענף עם שני עלים )רימון מעוצב בגוונים של ורוד, כתום וארגמן, עם כתר  .א

382 .) 

עגול?( מעוצב באמצעות אבנים בצבעים צהוב וחרדל, לאורכו פסים רדיאליים  אבטיח )מלון .ב

ירוקות שחלקן נשחקו מבחוץ והפכו אפרפרות. האבנים מונחות  העשויים באמצעות אבני קרמיקה

כמעויינים ויוצרות רושם של פיספוס זיגזג. בחלקו החתון של הפרי חצי מעגל קטן מאבנים 

(. ידית 383איור (. ליד האבטיח מונח סכין מטבח )2012צהצבהבות המדמה את הצלקת )פריס 

העץ של הסכין מתוארת באמצעות אבנים חומות, והלהב הישר של הסכין בשני גוונים של אבנים 
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אפורות, כדי להדגיש את המישור המשופע והחד. סכין זה שונה באופן מהותי ממגל היד שלהבו 

ניתן לזיהוי כסכין מטבח הנועד לחיתוך הפרי לפני אכילתו ולא  מעוקם וקצהו מחודד היטב, והוא

סכין מטבח כזה  (יבנה )ח'ירבת ברקהבכנסיית לשם מלאכת הקטיף. סכין דומה ליד אבטיח 

לסכין זה ידית  (,152איור ) II( ממטבח מס' Villa Reginaנמצא בחפירות פומפיי, בווילה רג'ינה )

 (.Stefani 2010, 84משנהב ולהב מברזל )

באופן כללי פסיפס זה מצטיין בתיאורים שיש בהם קריצה לחיי יומיום, כגון הנער המתכופף להסיר 

שיצאה מהכלוב שדלתו נותרה פתוחה, והיא מביטה בפליאה אל שחרורה. קוץ מרגלו, או הציפור 

הסכין ליד האבטיח המרמז על פעולה יומיומית של אכילה, מתאים מבחינה רעיונית לסדרת הסצנות 

 הללו.

 

 

 : גידולים חקלאיים

 בהקשר עיטורירימון , 

 היומיום אבטיח )מלון עגול?(, צמוד לסכין מטבח, בהקשר ראווה ותיאור שימושי 

 כלים:

 בהקשר ראווה ותיאור שימושי היומיוםעגול מפוספסמטבח, צמוד לדלוע  סכין , 

; 392-387, 1986; אדלשטיין ודופין 9-8, מ"ה, 1973; ח"א 131-128, 1975)אדלשטיין ודופין 

Edelstein 1973, 171-172; Edelstein 1974, 100-101; Ovadiah & Ovadiah 1987, 113-

114; Dauphin & Edelstein 1993, 49-53.) 

 חוסן(, דוויר-ח' אסוחמתא )

 שביעית-סיום התקופה הביזנטית, מאות שישיתתיארוך: 

 17810-95.26800-945 ק"מ צפונית למושב חוסן, נ.צ. 1: מיקום האתר

 אזור: גליל עליון מערבי

 מוזיאון ארץ ישראל מיקום נוכחי של הפסיפס:

דוד : רימון, כנסיית נהריה )צילום: 382איור 
, חבוי בנהריה' קרדיטים לתערוכה ופרויקט 'אוצר, מוסרי

, לי רמון :אוצרת, 16.4.2011 התערוכה נפתחה במרכז 'הקצה'
 -עיבוד תמונה: אלעד הרשקוביץ , נהריה 'הקצה'מרכז  :הפקה

 (פוטו לזר, נהריה

 מטבח, כנסיית: אבטיח )מלון עגול?( וסכין 383איור 
ופרויקט 'אוצר חבוי קרדיטים לתערוכה , דוד מוסרינהריה צילום: 

, לי רמון :אוצרת, 16.4.2011 התערוכה נפתחה במרכז 'הקצה', בנהריה'
פוטו לזר,  -עיבוד תמונה: אלעד הרשקוביץ , נהריה 'הקצה'מרכז  :הפקה

 (נהריה
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על ידי מח'ולי  1932על ידי אורי י', נחפרה בשנת  1925 תגלתה בשנתהכנסייה ה :תולדות המחקר

 נ' 

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 מ"ר( 82מ' ) X 5.85 14 -מ'; אולם X 2.5 10 -נרתקסגודל הפסיפס: 

 אדמדם, כתום, ורוד-לבן, אפור, חוםצבעים: 

 : סנושאי הפסיפ

הנושאים עלים, קנוקנות ואשכולות גפן  לאולם מעוטרת אמפורה שממנה בוקעים שריגי בכניסה

מעוצבים באמצעות מסגרת של אבנים . האשכולות נישאים על שני עוקצים. הענבים מעוגלים וענבים

 (. 385איור אפורות ותוך מגוון באבנים כתומות, ורודות ולבנות )

בין העמודים מעוטר שריג גפן מתפתל דומה לשריג שבכניסה. בין העמודים מתואר גם שיח 

. הרימונים מעוצבים באמצעות מסגרת אבנים 384  איוררימונים מרובה ענפים, עלים, פירות ופרחים )

אדומות ותוכם באבנים ורודות. הענפים העליונים והעלים שעליהם מעוצבים באמצעות שורות אבנים 

ורודות בודדות. הגזע הראשי מעוצב באמצעות מסגרת של אבנים חומות ובמרכז אבנים ורודות. על 

ים ענפים דקים שאף הם נושאים עלים דקים הגזע שני ענפים שעברו גיזום. מתחת להם מעוצב

ורימונים. כנראה שענפים אלו הבוקעים מחלקו התחתון של הגזע מייצגים את ה'סורים', הענפים 

הבלתי רצויים הצומחים מבסיס הגזע ומחלקו התחתון, אשר לא טופלו בזמן והצמיחו פירות )מסומנים 

יחס שקיבל: עליו הדקים של הרימון, אופיו בחץ(. באיור סכמתי ופשוט זה ניכר טבעו של העץ וה

 השיחני והמסועף, גיזום ענפים לעיצוב נוף העץ, צמיחת חוטרים אשר לא טופלו והצמיחו פירות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : גידולים חקלאיים

 גפן, ענבים מעוגלים בהירים, בהקשר עיטורי 

 רימון, בהקשר עיטורי 

 פעולות חקלאיות:

  ,עץ רימון, בהקשר עיטוריגיזום 

 צמיחת 'סורים' מבסיס הגזע, עץ רימון, בהקשר עיטורי 

(Makhouly & Avi-Yonah 1934, 92-96 .) 

: שריגי גפן, כנסיית סוחמתא 385איור 
http://www.photographersdirect.com/buyers/sto

ckphoto.asp?imageid=627707 ,27.1.2013) 

כנסיית סוחמתא : רימון, עיטור בין העמודים,  384 איור
http://www.photographersdirect.com/buyers/stockphot

o.asp?imageid=627707 ,27.1.2013) 

http://www.photographersdirect.com/buyers/stockphoto.asp?imageid=627707
http://www.photographersdirect.com/buyers/stockphoto.asp?imageid=627707
http://www.photographersdirect.com/buyers/stockphoto.asp?imageid=627707
http://www.photographersdirect.com/buyers/stockphoto.asp?imageid=627707
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 כביר-ענב אל

 מאה שישיתתיארוך: 

מערב לדהריה, נ.צ. -מערב הר חברון, ארבעה ק"מ מדרום-דרום: מיקום האתר

13410.08940 

 אזור: דרום הר חברון

ה מטעם קצין מטה ארכיאולוגיה במנהל האזרחי יהודה, חפירתולדות המחקר: 

 1978-1977שומרון ועזה בשנים 

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 מ"ר( 166מ' ) X 12.5 13.25 -גודל האולם הסטראותגודל הפסיפס: 

 צבעוני צבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 64צפיפות אבני הפסיפס: 

 :סנושאי הפסיפ

האולם המרכזי מעוטר באמצעות מדליונים גיאומטריים שאוכלסו באמצעות 

עופות שהושחתו בפעולה איקונוקלסטית. בין שני עמודים מהטור הדרומי השתמר פנל ובו מעוצבת 

(. השריגים יוצרים מדליונים, ונושאים עלים, 386איור אמפורה אשר ממנה בוקעים שריגי גפן )

קנוקנות ואשכולות ענבים מעוגלים. הענבים מעוצבים באמצעות אבנים משילוב של שלושה צבעים 

 את צבע הענבים(. )מחמת מחסור בתמונות צבע לא ניתן לקבוע

 גידולים חקלאיים:

 גפן, ענבים מעוגלים, בהקשר עיטורי 

 (.2003 ועמיתיו)מגן 

 עין חניה

 מאות חמישית או שישיתתיארוך: 

             2149.6279, נ.צ. לירושליםמערבית -ק"מ דרומית 12: מיקום האתר

 אזור: הרי ירושלים

 1932 ברמקי ד' בשנת תולדות המחקר: חפירה של 

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 מ"ר( 87.5מ' ) X 7 12.5 -אולםגודל הפסיפס: 

 לבן, שחור, אדום, כתום, אדום כההצבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 140צפיפות אבני הפסיפס: 

 : סנושאי הפסיפ

שורות של חמישה מדליונים  12שריגי גפן הבוקעים מאמפורה שבחלקו המערבי של הפסיפס יוצרים 

איור בכל שורה. המדליונים מאוכלסים בעיקר בעופות וביונקים שעברו השחתה איקונוקלסטית )

: שריגי גפן, 386איור 
כביר )מגן -כנסיית ענב אל

 (51, 2003ועמיתיו 
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נבים. האשכולות נישאים על שלושה עוקצים. (. השריגים נושאים עלים, קנוקנות ואשכולות ע387

הענבים מעוגלים ומעוצבים בשלושה צבעים מתחלפים: אדום, כתום ולבן, או כחול ולבן, או צהוב 

ולבן, או רק לבן. כנראה שהייתה כוונה לתאר רבגוניות של זני ענבים, אדומים וירוקים מגוונים שונים 

 שרדה מאכלס קלתוס המכיל ענבים ומרופד בעלים. )אין תמונות צבע(. אחד המדליונים שתכולתו

 : גידולים חקלאיים

 גפן, ענבים מעוגלים אדומים, ענבים מעוגלים ירוקים, בהקשר עיטורי 

  ,ראווה בהקשרגפן, ענבים מעוגלים, בתוך סל 

 כלים: 

 קלתוס, מכיל ענבים, בהקשר ראווה 

(Baramki 1934, 113-117, Pl. XXXVI.) 

 

 

 עין פטיר

( או 476או  461סיום העבודה של השלב השני בימי אנסטסיוס הא', בישוף ירושלים )שנה תיארוך: 

 בימי כהונתו של אנסטסיוס בישוף אליותרופוליס 536שנת 

 1493.1260בתחום בית הספר החקלאי בית ג'ימל, נ.צ. : מיקום האתר

 אזור: שפלת יהודה

  1991, 1989שמבון א' וסטרוס א' בשנים  תולדות המחקר: חפירה של 

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 מ"ר( 159.5מ' ) X 11 14.5גודל הפסיפס: 

 לבן, שחור, אפור, כתום, צהוב, חום, תכלתבעים: צ

 

 .Baramki 1934, Plחניה ) גפן, כנסיית עין : שריגי387איור 

XXXVI)  שריגי גפן, עין פטיר )שמבון 388איור :
 , לוח צבע(1993וסטרוס 
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 : סנושאי הפסיפ

רצפת הפסיפס של במת האפסיס מעוטרת בעשרה מדליונים של שריגי גפן המאוכלסים בדמויות 

(. הענבים מעוצבים 388איור אדם, עופות וכלים. השריגים נושאים עלים, קנוקנות ואשכולות ענבים )

 באמצעות מסגרת אבנים שחורות ותוך מגוון באבנים אפורות ולבנות או ורודות ולבנות.

 עין שבע )טבחה(

 הכנסייה המאוחרת הוקמה במחצית השנייה של המאה החמישיתתיארוך: 

 2017.2532הכינרת, נ.צ. צפון : מיקום האתר

 אזור: בקעת כינרות, גליל תחתון מזרחי

 באתרו מיקום נוכחי של הפסיפס:

. חפירת בדיקה של רוזנטל ר' 1932 תבשנמדר א', א' ושניידר א', מ'  תולדות המחקר: חפירה של 

 1980והרשקוביץ מ' בשנת 

 כנסיהתפקיד המבנה: 

 מ"ר( 475מ' ) X 19 25 -גודל הבסיליקהגודל הפסיפס: 

 ור, חום, כתום, אדום, צהוב, אפורשחצבעים: 

 אבנים לדצמ"ר 105-100בין העמודים,  אבנים לדצמ"ר 107-105 -משתנה: צפיפות אבני הפסיפס

 סבנרטק אבנים לדצמ"ר 23באולם הערב, 

 נושאי הפסיפס: 

שני שטיחים  מצדדיו.ושני דגים  ,לחםקלתוס המכיל, כמקובל, ארבע ככרות לפני המזבח מתואר 

וצמחי מים, עופות מים ב ובהם מתוארים מוטיבים נילוטיים, עיקריים מצויים בשני אגפי אולם הער

 בין העמודים מתוארים בעלי חיים וצמחים. נילומטר ומבנים אחדים.

 רחבת המזבח, 'הלחם והדגים'

יו דגים. כמקובל, במרכז אזור מזבח הכנסייה, מעוצב קלתוס ובו ארבעה עצמים מעוגלים, ומשני צדד

החפצים שבקלתוס מזוהים עם ארבע ככרות לחם המסומנות בצלב במרכזם. בפסיפס בן ימינו המצוי 

ל הקלתוס, וכמעט כל גופו של הדג ( קיים קטע משוחזר בחלקו התחתון ש389איור בכנסייה )

השמאלי. החלק המקורי העיקרי שנמצא בחפירה, ובו הקלתוס עם ארבע ככרות הלחם, משתייך 

ניתן לדעת מה היה מתואר עם התקנת הרצפה  (. כיום לא390איור לשלב השני של הכנסייה )

המקורית. שניידר טען שהתיאור הנוכחי מסמל ללא ספק את "נס הלחם והדגים" שאירע באתר, 

למרות היותו שייך לפסיפס מהתקופה השנייה )אמצע המאה השישית(, והותקן במהלך שיפוצים 

וא הוסיף שלדעתו ללא ספק לאחר נזקים של רעידות אדמה שאירעו במאות החמישית והשישית. ה

גם בשלב הראשון של הכנסייה )מהמאה הרביעית( היו מתוארים מוטיבים דומים. מכל מקום הוא לא 

(. אם אכן היו מתוארות Schneider 1932, 56-58, 80מצא מקבילות לתיאור זה באתרים נוספים )

כיכרות לחם בעיטור המקורי, הרי שזהו תיאור יחידאי, משום שבעיטורים הפלסטיים באומנות 

התקופה לא קיימים תיאורים של כיכרות לחם בקלתוס. בסלים מסוג זה היו אוספים פירות לנשיאה 
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פסי התקופה, כיכרות מהמטע והכרם, או שהיו עורמים בהם את הפירות לראווה ולתצוגה. כרגיל בפסי

לחם אינן נתונות בסלי נצרים קלועים, אלא נתונות על גבי קערות, מגשים או כלים אחרים. למעט 

בצד השמאלי  -הופעה אחת בציור קיר מפומפיי, מהמאה השנייה לפסה"נ, בו מתוארת מאפיית לחם

לות, המיועדות למכירה של הציור נראה סל קורביס בעל שתי ידיות ובו מונחות לחמניות קטנות ומעוג

(. בחנות זו מוצגות למכירה גם ככרות לחם גדולות ועגולות 391איור או לנשיאה מהחנות אל הבית )

לו הנראות בפסיפס המזנון מאנטיוכיה העגולות המחורצות מהמרכז החוצה, כפרוסות עוגה, כמו א

(. בבית הכנסת של ציפורי מעוצבות 392איור והמחורצות מהמרכז החוצה שבמרכזן עיגול ככפתור )

גלות שאינן מחורצות, המיועדות להצגה ולהגשה, ונתונות על גבי מגש כיכרות לחם קטנות ומעו 12

רגליים. ייתכן אמנם, שהלחמניות הקטנות -גדול ושטוח, המצוי בחלקו העליון של שולחן שלוש

 מהפסיפס הנוכחי של טבחה מתארות כיכרות מעוגלות שהיו מחורצות מהמרכז והחוצה. 

רבע ככרות לחם עגולות, הרי שזוהי הופעה , אם אמנם בכנסיית טבחה מתוארות אלסיכום

יחידאית בקלתוס. לא ידועות הופעות של כיכרות לחם או מאפים עגולים בתוך סל נצרים בארץ 

ישראל. התיאור היחיד של כיכרות לחם בסל נצרים, הוא מציור קיר מפומפיי )הקדום לפסיפס כנסיית 

של סמל בעל משמעות נוצרית בפסיפסים  שנים(. בנוסף לכך, זוהי הופעה יחידאית 500-טבחה בכ

 (.Ovadiah & Ovadiah 1987, 172; 33הערה  132, 2006של כנסיות מהתקופה )פורת 

  

 

 

 

: מאפיית לחם, פומפיי 391איור 
(Sampaolo 1996, p. 949, Fig. 11) 

)צילום  The Buffet Mosaic: אנטיוכיה, פסיפס המזנון, 392איור 

 (2010במוזיאון אנטקיה 

, הדגים ושני לחםהמכיל  : קלתוס390איור 
 , לפני תיקון הפסיפס(טבחה) שבע עין

(Schneider 1934: Taf. 1) 

: קלתוס המכיל לחם ושני 389איור 
 (2010הדגים, עין שבע )טבחה( )צילום 



 

 נספח הקורפוס 173

 אולם הערב הצפוני, מוטיבים נילוטיים

 למדידתאותיות יווניות ושנתות ועליו חקוקות  מעוטר נילומטר, של המזבח הצפוניבאולם הערב מהצד 

יתן להניח נ. הנילוסלנילומטר המתואר בציפורי בבית חג דומה (. התיאור 393איור גובה המים )

ועופות המים תיארו בצורה טובה את הנוף של צפון הכינרת  צמחיםהמים, השהנילומטר, תיאור נופי 

, כבר אפשרי בין הנילוס לאזור כפר נחוםקשר  .Ovadiah & Ovadiah 1987, 174)) וסביבתה

, בספרו מלחמת היהודים: "יש שהיו סבורים כי הוא פלג מן הנילוס, כי הוא מראה יוסף בן מתתיהו

. (8מוציא דג הדומה לדג הקורקינה הנמצא בים אלכסנדריה" )בן מתתיהו תשנ"ג, ספר שלישי, פ"י, 

המצוי מזרחית לכנסייה לבין תיאור הנילומטר. בקרבת קשר מעניין נוסף ייתכן בין מגדל מים מקומי 

בנוי כמגדל , המתוארך לתקופה הרומית. המבנה אגן מים מעוגלמבנה של  מצוי, הכנסייה, ממזרח

 המעייןמי עולים בו בחלקו הפנימי מבחוץ נראה כקונוס קטום ומבפנים הוא גלילי. חלול מאבני בזלת, 

מדרגות לוליינות פנימיות למטרות טיפול שוטף במגדל. תפקידו רדת אליו בוניתן ל)'מעיין איוב'(, 

המקורי של המגדל היה להעלות את מפלס מי המעיין עד לגובה תעלת השקיה שיצאה מזרחה. 

 באמצעות מערכת שנתותבחלקו הפנימי של מגדל המים הייתה קיימת מערכת למדידת גובה המים, 

והתפקודי שבין מגדל המים לנילומטר המעוטר בכנסייה,  יהדמיון הוויזואל (.394איור , 395איור )

מעלים את המחשבה שייתכן שיוצרי הפסיפס הושראו הן מנופי המים של צפון הכינרת והן ממגדל 

ומעניין  נילוטיים, כמתארים היטב את הנוף המקומי.המים המקומי, וראו לנכון להשתמש במוטיבים 

שפעמים רבות בפסיפסים בהם מעוטרים נילומטר או מוטיבים נילוטיים בארץ ישראל )בית אף לציין, 

חג הנילוס מציפורי, בית ליאונטיס מבית שאן וכנסיית חדיתא( קיים 'שילוט' הסבר הצמוד לבתי העיר: 

 הנוכחיבפסיפס בברור לתאר נופים שמחוץ לישראל. בניגוד לכך,  'אלכסנדריה' או 'מצרים', שתפקידו

קיימות כתובות כאלו, עובדה שיכולה לחזק את הרעיון שתפקיד התיאורים הנילוטיים המקומיים לא 

 לתאר את הנוף המקומי באמצעות מוטיבים שרווחו באומנות.

 ספין בין העמודים

צפונית מעוצבות שתי ציפורים האוחזות במקוריהן בין העמודים המפרידים בין אולם התווך לסטרה ה

(. הפרחים החיצוניים שבמחרוזת 397איור סרטים שעליהם נתפרו פרחים אדמדמים לכדי מחרוזת )

מעוצבים באמצעות אבנים כתומות ואדומות והפנימיים באבנים לבנות. בינות לפרחים שזורים גם 

-עלים מאבנים שחורות. סמוך לציפורים מעוצבים שיחים של ורדים, כנראה, הנושאים פרחים אדומים

נראים גם בפסיפס חג הנילוס לבנים. שיחי ורדים הגדלים סמוך לעיטורים של מחרוזות פרחים, 

 מציפורי, ויש מקום לשער שהוורדים היוו גידול פרחים תרבותי בגינות מיוחדות. 
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 גידולים חקלאיים:

 דגן, כיכרות לחם, בהקשר פולחני 

 מחרוזת מפרחים תפורים )ורדים?(, בהקשר עיטורי 

 ורדים, גידול בגינות לשם יצירת מחרוזות פרחים, בהקשר עיטורי 

 כלים:

 נילומטר, בהקשר לתיאורי נופי מים ושימושי השקיה 

-Loffreda 1970, 125-131, Figs. 4, 45; 1209-1207, 1992 יונה-אבי; 7-6, ע"ג, 1980ח"א )

48; Schneider 1934, 51-57, Taf. 1.) 

 עירא )תל(

 תחילת מאה חמישית -תיארוך: סוף מאה רביעית

 198500.571500 מרכז בקעת באר שבע, נ.צ. )רי"ח( :מיקום האתר

 : חלקו הפנימי של מגדל המים מזרחית לכנסיית394איור 
 (2010עין שבע )טבחה( )צילום 

: מגדל מים, 395איור 
מזרחית לכנסית עין שבע 

  ,Lofferda 1970)טבחה( )
Fig. 45) 

: נילומטר, 393איור 
 כנסיית עין שבע )טבחה(

 (2010)צילום 

: שיח ורדים, כנסיית 396איור 
 (2010עין שבע )צילום 

 (2010פרחים תפורים, כנסיית עין שבע )ציעלום : מחרוזת 397איור 
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 אזור: נגב צפוני, בקעת באר שבע

. 1980אריה י ופינקלשטיין י' בשנת -. בית1979אריה י' בשנת -תולדות המחקר: חפירה של בית

 1981אריה י' בשנת -בית

 תפקיד המבנה: מנזר

 מ"ר( 45מ' ) X 9 5גודל הפסיפס: אולם קדמי בגודל 

 אבנים בדצמ"ר 70-60צפיפות אבני הפסיפס: 

 נושאי הפסיפס: 

, איכות הביצוע ירודה, התיאורים דגמים גיאומטריים וצמחייםרצפה מעוטרת עם הבאולם הקדמי 

חסרי דיוק וסכמתיים. במרכז החדר בקטע קטן מעוטרים שני עצי תמר בעלי גזעים דקים וארוכים, 

 (.398איור מתחת לכפות התמר משתלשלים לצדדים אשכולות תמרים )

 גידולים חקלאיים: 

 תמר, בהקשר עיטורי 

 Ovadiah; 34-33, עז, 1981; ח"א 33-31עה, -, עד1980; ח"א 7-2עא, -, סט1979)ח"א  

1999, 430-434; Ovadiah 2002, 145-158.) 

  

 עסידה )עצידה(

 מאה חמישיתתיארוך: 

 160.113ק"מ צפונית לחברון, נ.צ.  11ליד בית אומר, : מיקום האתר

 חברוןאזור: הר 

 1932יונה מ' וברמקי ד' בשנת -אבי חפירה של . 1926האתר התגלה בשנת תולדות המחקר: 

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 כחלחל, ירוק, אדום, כתום-לבן, שחור, אפורצבעים: 

 Ovadiahצי תמר, מנזר תל עירא ): ע398איור 

2002, Pl. 6) 
 & Baramki: שריגי גפן מאוכלסים, כנסיית עסידה )399איור 

Avi-Yonah 1934, Pl. X) 
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 : סנושאי הפסיפ

בתוך מסגרת של דגמים גיאומטריים מעוטרים שריגי גפן הבוקעים מאמפורה שבחלקו המערבי של 

(. השריגים נושאים עלים, קנוקנות ואשכולות ענבים. האשכולות נישאים על שניים 399איור הפסיפס )

ועליהם מתוארים  או שלושה עוקצים, הענבים אדומים או כתומים. על השריגים נישאים גם עוקצים

רימונים בצבעים אדום, כתום, צהוב או ירוק. בעיטור המקורי המדליונים אכלסו עופות ויונקים שהוסבו 

יותר מאוחר )במאה השמינית, קרוב לוודאי( לרימונים, לצמחים לא מזוהים, לניצנים ולפרחים חסרי 

 ייחוד מוגדר. 

 : גידולים חקלאיים

 צירת מדליונים מאוכלסים, בהקשר עיטוריגפן, ענבים אדומים מעוגלים, י 

(Baramki & Avi-Yonah 1934, 17-19, Pls. IX-XII.) 

 ציפורי, מערבית למאגר המים )בריכת משהד(

 מאה שישיתתיארוך: 

 17758.23931מ' מערבית למאגר המים, נ.צ.  150: מיקום האתר

 אזור: גליל תחתון מרכזי

 1990צוק צ' בשנת  תולדות המחקר: חפירה של 

 כנסייה או מבנה קבורהתפקיד המבנה: 

 מ"רX 2.4 (10 ) 4.8 -חלק ששרדגודל הפסיפס: 

 לבן, שחור, אפור, כחול, אדום, סגול, חום, ורוד, כתום, צהובצבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 120-100: צפיפות אבני הפסיפס

 : סנושאי הפסיפ

באמצעות שריגי גפן היוצרים  במרכז הרצפה מעוטר שטיח במילוי פרחים, מסגרת השטיח מעוטרת

מדליונים מאוכלסים. השריגים נושאים עלים, קנוקנות ואשכולות ענבים מעוגלים הנישאים על שני 

 בדגים, עופות, פרחים ופירות:(. המדליונים מאוכלסים 400איור עוקצים )

 103במדליון הימני בתמונה המצורפת מעוטר אשכול ענבים קטן )מחוסר מקום(. .א

באותו המדליון מעוצב ראש קנרס על גבעול ולידו עלה קטום. תיאור של קנרס הוא נדיר מאוד,  .ב

. ייתכן שתיאורו של הקנרס קריותובכנסיית  שלאלומצוי בישראל רק בעוד שני פסיפסים, בכנסיית 

 יכול ללמד על עושרם של בעלי המבנה ועל יכולותיהם החקלאיות היוצאות דופן לגדלו.

                                            
 (.36, 1991צוק כתב שאלו דובדבנים )צוק  103
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 : גידולים חקלאיים

 גפן, ענבים מעוגלים בהירים, בהקשר עיטורי 

 קנרס, בהקשר עיטורי 

 (.36, 1991; צוק 1990)אר"ע ציפורי, 

 קריות )דרום הר חברון(

 סוף המאה החמישית או ראשית המאה השישיתתיארוך: 

 16365.08390הר עמשא בדרום הר חברון, נ.צ. : מיקום האתר

 אזור: דרום הר חברון

וונדליסטים, והרצפה כוסתה ידי  ניזוקו הרצפה והאתר על 1992באוגוסט  מיקום נוכחי של הפסיפס:

 באתרה

 1993-1991 גוברין י' ודרפלר ס' בשנים תולדות המחקר: חפירה של 

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 מ"ר( 310מ' ) 11.25X 27מ', גודל האולם המרוצף  X 16 27 גודל הכנסייה גודל הפסיפס:

 אפרפר-לבן, שחור, אפור, אדום, כתום, חום, ורוד, צהוב, ירוקם: צבעי

 אבנים בדצמ"ר 110צפיפות אבני הפסיפס: 

 נושאי הפסיפס: 

 מרכז האולם

של שריגי גפן מפותלים הבוקעים מאמפורה, השריגים נושאים  במדליוניםהאולם המרכזי מעוטר 

עלים, קנוקנות ואשכולות ענבים. האשכולות נישאים על שניים או שלושה עוקצים. הענבים אדמדמים, 

שורות של חמישה מדליונים בכל שורה ואכלסו  12-מוארכים או מעוגלים. המדליונים מאורגנים ב

 (.401איור חתו בפעולה איקונוקלאסטית )דמויות אדם, יונקים ועופות שהוש

 (1990: מדליונים משריגי גפן, בריכת משהד, ציפורי )אר"ע ציפורי, 400איור 



 
 מבנים מן המגזר הנוצרי –פרק ג'  178

 מסגרת האולם

סקירת  402איור במסגרת האולם מעוטרים עלי קוציץ היוצרים מדליונים המאכלסים פירות וכלים )

 המדליונים מימין לשמאל(:

במרכז המדליון הראשון מעוטר מלון עגול ופחוס, צבעו צהוב והוא מנוקד בנקודות כתומות. משני  .א

ים מוארכים ואדומים ומגוונים באבנים עבריו שני אשכולות ענבים הנישאים על שני עוקצים, הענב

, כנראה, המעוצבים באמצעות פירות עוזררכתומות ולבנות. בין האשכולות מעוצבים שני -אדומות

 אפרפר ובראש כל פרי כתר קטן המתאר את שאריות הפריחה.-אבנים בצבע ירוק

וגלים, קטנים מלונים נוספים מעוטרים במסגרת הקוציץ, ומשני עבריהם מעוצבים שני פירות מע .ב

(. האבטיח מעוצב באמצעות מסגרת 403איור ( )2012יותר,הניתנים לזיהוי עם אבטיחים )פריס 

בודדות מנקדות את המרכז, של אבנים שחורות, מרכז הפרי באבנים ירוקות, ואבנים שחורות 

ומדמות את הפיספוס שעל פני האבטיח, בדומה לניקוד שעל פני המלון, לאבטיחים עוקץ קצר 

 בראש כל פרי.

 בזווית שבין המדליונים מעוטרת תאנה כתומה המנוקדת בנקודות חומות. .ג

עות במדליון השני מעוטרים שני פירות מוארכים ומפותלים של פקוס. הפירות מעוצבים באמצ .ד

אבנים בצבע ירוק אפרפר. בחלק השמאלי העליון של המדליון מעוצב, כנראה, אבטיח קטן 

מאבנים ירקרקות המנוקד באבנים שחורות. ייתכן אמנם שעצם זה הוא פרוסה של פקוס 

המנוקדת באבנים שחורות המייצגים את הגרעינים. וייתכן שהיה בכוונת יוצרי הפסיפס לרמז על 

צה בפרוסת, אשר מחמת אורכו יש צורך לפורסו לפני טמינתו בכלים השימוש בפקוס להחמ

(. תיאורים של פקוסים העומדים לפני החמצה בצנצנות זכוכית נראים 2012להחמצה )פריס 

(. אם מדובר בפרוסה של פקוס, ייתכן שחשיפת 413איור מהרקולנאום, איטליה )בציורי קיר 

הזרעים נועדה לרמז על גידול מקומי משובח של פקוסים אשר שימשו להפקת זרעים לדורות 

 המשך. 

אבנים חומות, קליפתם צבועה ב, לופהשל מוארכים במדליון השלישי מעוצבים שלושה פירות  .ה

(. הזרעים הנראים מבעד לבקע 405איור המתארות היטב את צבעה של הלופה עם הבשלתה )

ריקונם לשם הכשרת בחלקו העבה של הפרי, מלמדים על קילוף הלופה וחשיפת הזרעים לפני 

 (.2012הפרי והכנתו לספוג רחצה )פריס 

 מעוטר רימון אדום עם כתר. שבין המדליונים בזווית .ו

בתוך המדליון הרביעי מעוטרים שני אתרוגים צהובים שמותניהם צרות. משמאל לאתרוגים  .ז

(. כנראה שמגל היד מרמז על פעילות זהירה 403איור מעוצב מגל יד בעל להב חלק ומעוקם )

 .גוברין אורדי, בית-מחת אלשל קטיף האתרוגים, בדומה לתיאור מגל היד ליד האתרוג מכנסיית 

ם ידית המכיל ארבע פעמים מעוצבים סלים המכילים פירות במדליונים, האחד הוא קלתוס ע .ח

איור ענבים מעוגלים ואדומים, הזהים לענבים המאוכלסים באותו המדליון משני עברי הסל )

(. קלתוס נוסף, ללא ידית, מכיל ענבים עגולים ואדמדמים, משני צדדי הסל מעוצבות תאנים 406

(. קלתוס נוסף עם ידית 407איור ירקרקות, ומקום האוסטיאול מודגש כמשולש מאבנים כהות )

מכיל אשכול קטן המורכב משלושה ענבים גדולים בלבד, כנראה מחוסר מקום. משני עברי הסל 
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אשכולות של ענבים מוארכים המעוצבים באמצעות אבנים מגוונות, לבנות, אדמדמות ושחורות 

 (.408איור )

ארבעה מדליונים מאוכלסים בחמש תאנים הממלאות את חלל המדליון, גוף התאנה ירקרק  .ט

 (.409איור והאוסטיאול מעוצב כמשולש בקצה כל פרי באבנים כהות )

ראשים בודדים של קנרס הנישאים על גבעול עבה, מאכלסים חלל של ארבעה מדליונים, על  .י

(. עלי הקנרס ירקרקים ומחודדים 410איור הגבעול מעוצבים זוג או שניים של עלים נגדיים )

בקצותיהם, הקצה המחודד מודגש באמצעות ארבע עד שש אבנים אדמדמות. העיטור בקנרס 

נדיר בין איורי הפסיפסים של ארץ ישראל והוא נראה רק בעוד שני אתרים, ברצפת מבנה ליד 

 משהד מציפורי ובכנסיית שלאל. בריכת 

(. גבעולי האספרג אגודים 411איור אגודות של אספרג ממלאות את החלל של שני מדליונים ) .יא

אן באמצעות אבנים חומות. אגודות דומות כנהוג באומנות התקופה באמצעות סרט, המעוצב כ

 Villa of the" )הַבְזָיר של הווילה"של אספרג מעוטרות בפסיפסים מרחבי האימפריה, למשל מ

Falconer ,)(. זהו 414איור ) השישית המאה של ראשונה מחציתהמתוארכת ל, יוון, ארגוס

 העיטור היחיד של האספרג בין פסיפסי ארץ ישראל! 

שש פעמים מעוטר גביע בודד בתוך מדליון, הגביע מכיל פירות גדולים, מעוגלים ואדמדמים,  .יב

 (. משני עברי הגביע מעוטרים שני אגסים ולהם עוקץ קצר.412איור כנראה תפוחים )

 

 (Derfler & Govrin 1993, 265, Fig. 2: אולם מרכזי, כנסיית קריות )401איור 
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מדליוני קוציץ ממסגרת האולם מאוכלסים בפירות, כנסיית  -אמפורה ושריגי גפן ממרכז האולם, למטה -: למעלה402איור 

 (43 , תמונה57קריות )גוברין תשס"ו, 

 (103תמונה : מדליוני קוציץ ממסגרת האולם מאוכלסים בפירות וכלים, כנסיית קריות )גוברין תשס"ו,  403איור 

: אתרוגים ומגל יד, כנסיית קריות )גוברין 404איור 
 (47תשס"ו, תמונה 

: פירות לופה, כנסיית קריות )גוברין תשס"ו, 405איור 
 (55תמונה 
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כנסיית קריות )גוברין : קלתוס המכיל ענבים, 406איור 
 (48תשס"ו, תמונה 

: קלתוס המכיל ענבים, כנסיית קריות 407איור 
 (49)גוברין תשס"ו, תמונה 

: קלתוס המכיל ענבים, כנסיית קריות )גוברין 408איור 
 (50תשס"ן, תמונה 

: תאנים, כנסיית קריות )גוברין 409איור 
 (44תשס"ו, תמונה 

: קנרס, כנסיית קריות )גוברין תשס"ו, תמונה 410איור 
52) 

: אגודת אספרג, כנסיית קריות )גוברין 411איור 
 (53תשס"ו, תמונה 
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 פסיפס כנסיית קריות מתייחד בפרטים חשובים: 

תיאור יחידאי של אספרג בין פסיפסי ארץ ישראל. תיאור יחידאי של ארבעה מיני דלועיים בפסיפס 

פסיפס או ציור קיר ידועים דיחיד )מלון עגול, פקוס, אבטיח ולופה( ואין למגוון הזה מקבילה בשום 

ר מאוד אחרים, גם לא מחוץ לארץ ישראל, ועיצובי כל הדגמים הללו מקוריים. תיאור של קנרס הנדי

 בארץ ישראל ותיאור נדיר של מגל יד המיועד לקטיף אתרוגים.

משלל הנתונים הטכניים ניתן להסיק על עושרם של בני המקום: כנסיית קריות מצטיינת בשטחה 

מ"ר. איכות הפסיפס טובה  310 -מ"ר( וחלקו של הפסיפס גדול אף הוא 568מ' )40.6X14.8 -הרב

אבנים בדצמ"ר(. בחפירות הכנסייה התגלו גם שרידי פרסקאות שנשרו מן  110עד טובה מאוד )עד 

 הקירות ועמודי שיש מיובא. 

-סוציונתונים סביבתיים סייעו למקם את האוכלוסייה המקומית והבעלים של הכנסייה בחתך 

אקונומי גבוה במיוחד: כנסיית קריות ממוקמת על ספר המדבר ועל דרך חשובה העולה מן הערבה 

אל ארץ יהודה, ומקשרת בין הנגב לגב ההר. גוברין הניח שצליינים אשר חלפו במקום תרמו מכספם, 

דבר אשר העשיר את יושבי המקום. ניתן לשער שתנועת הצליינים והסוחרים העשירה את תושב 

המקום גם במגוון המינים והחידושים החקלאיים. תנאי הביטחון באזור שופרו בעקבות הקמת מצדיות 

רומיות מיד לאחר המרד הגדול, אשר יושבו על ידי חיילים. בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופה 

הביזנטית מערך הגנה זה היה חלק מה"לימס פלסטינה", שהיה יעיל ופעיל עד הכיבוש הפרסי בשנת 

 .634והכיבוש המוסלמי בשנת  614

תנאים אקלימיים התומכים בקיום חקלאות ענפה. למרות שהאקלים של ספר המדבר הוא מדברי 

למחצה, תושבי המקום השכילו לאגור מים בבורות מים פרטיים רבים אשר התגלו בחפירות. גוברין 

אות החמישית והשישית הצביע על מחקרים המלמדים על שינויי אקלים, ותנאים גשומים ולחים במ

לעומת מאות אחדות לפניהן או לאחריהן, דבר שיכול היה לאפשר גידול ירקות בוואדיות הנחלים ללא 

(. איסר וגוברין סיכמו שלל מחקרים 10, איור 8, איור 28-11צורך בהשקיה נוספת )גוברין תשס"ו, 

לספירה( היו  400ס עד לפנה" 200המעידים שהתקופה הרומית וחלק מהתקופה הביזנטית )משנת 

לספירה החלה הצחחה שהגיעה לשיאה עם הכיבוש המוסלמי,  400תקופות לחות, ובערך בשנת 

מכיוון שעדיין ניטש (. 1991לספירה החלה שוב תקופה לחה יותר )איסר וגוברין  1000ורק בשנת 

: אגודת אספרגוס, 414איור 
 הווילה"מ קוציץ מדליוני של במסגרת

 Villa of the" )הַבְזָיר של
Falconer ,)צילום) יוון, ארגוס 

2012) 

: פקוסים מוכנים 413איור 
 Casaלהחמצה בצינצנת, 

Sanniticaהרקולנאום, מוזיאון , 
 (2011 נאפולי )צילום

: גביע המכיל תפוחים, אגסים 412איור 
בצדדים, כנסיית קריות )גוברין תשס"ו, 

 (45תמונה 
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רי שלפי חישוביו הוויכוח בנושא זה וטרם הוברר באופן חד משמעי אם חלו שינויי אקלים אם לאו, ה

מ"מ  100של נגב, גם ללא שינויי אקלים, החלקות שבוואדיות הנחלים בנגב מקבלות מים כמות של 

מ"מ בשנה )נגב  500-300 -מ"מ מי נגר מחלקת הניקוז כולה, בסך הכל כ 400-200 -גשם בנוסף ל

הם הראו  , בדומה לכך הסיקו גם אקרמן ועמיתיו במחקרם בדרום שפלת יהודה,)28-27, 1988

 Ackermannמ"מ גשם ) 300מ"מ גשם ישיר מתנקזים למרגלות סלעי הנארי לכדי  230שכמות של 

et.al. 2008 כמות כזו של מים מאפשרת גידולי גן וירק של חקלאות בעל על מדרונות הגבעות ,)

ת גם כיום נוהגים לגדל גידולי גן בוואדיות הנחלים בנגב, באמצעות מי השיטפונו ובוואדיות.

הקרקע של ערוצי הנחלים, ואשר נאגרים מעל שכבת הסלע, מטרים -המצטברים במהלך החורף בתת

ספורים מתחת לפני הקרקע, באופן זה המים נשמרים בכל מהלך הקיץ, ושורשי הצמחים ניזונים 

  .מהם

 : גידולים חקלאיים

 יצירת מדליונים, בהקשר עיטורי וראווה, , ענבים אדומים מוארכיםגפן 

 ,ענבים אדומים מעוגלים, יצירת מדליונים, בהקשר עיטורי וראווה גפן 

 אבטיח, במדליון קוציץ, בהקשר ראווה 

 מלון עגול, במדליון קוציץ, בהקשר ראווה 

 עוזרר, במדליון קוציץ, בהקשר ראווה 

 אגס, במדליון קוציץ, בהקשר ראווה 

 ,במדליון קוציץ,  בהקשר עיטורי תאנה 

 שר ראווהפקוס, במדליון קוציץ, בהק 

 לופה, במדליון קוציץ, בהקשר ראווה 

 אתרוג, במדליון קוציץ, בהקשר ראווה 

 קנרס, במדליון קוציץ, בהקשר ראווה 

 אספרג, במדליון קוציץ,, בהקשר ראווה 

 תפוח, בגביע, במדליון קוציץ, בהקשר ראווה 

 כלים:

 מגל יד, קטיף אתרוגים, בהקשר ראווה 

  מעוגלים, בהקשר ראווהקלתוס, מכיל ענבים אדומים 

 קלתוס עם ידית, מכיל ענבים אדומים מעוגלים, בהקשר ראווה 

 Derfler & Govrin 1993, 263-267; Derfler; 2007; גוברין תשס"ו; גוברין 97, 1993)גוברין 

2003, 39-40.) 

 קסטרה

 תקופה ביזנטיתתיארוך: 
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 1482.2441מבואות דרומיים של העיר חיפה, נ.צ. : מיקום האתר

 אזור: כרמל

 1997-1993ייבין ז' ופינקלשטיין ז' בשנים  תולדות המחקר: חפירה של 

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 : סנושאי הפסיפ

(. השריגים נושאים עלים, 415איור על רצפת האפסיס מתוארת אמפורה שממנה יוצאים שריגי גפן )

 קנוקנות ואשכולות ענבים מעוגלים. האשכולות נישאים על שני עוקצים.

 : גידולים חקלאיים

 גפן, ענבים מעוגלים, הקשר עיטורי 

 (.35-32, 1999)ייבין ופינלקשטיין 

 

 

 (חירבת ג'ופרהרוגלית )

 מאה חמישיתתיארוך: 

 1504.1203נ.צ. : מיקום האתר

 אזור: שפלת יהודה

 1958)זוסמן( ו' וגופנא ר' בשנת  זויליחובסקי תולדות המחקר: חפירה של 

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 מ"ר ביחד( 70מ' ) X 2.50 14 -. סטרה צפוניתמ' X 2.50 14 -סטרה דרומית גודל הפסיפס:

 אפרפר, אדום, צהוב, ירוק-לבן, שחור, כחולצבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 70-60צפיפות אבני הפסיפס: 

כנסיית : אמפורה ושריגי גפן, 415איור 
 (1999 ופינלקשטיין ייביןקסטרה )

: עץ רימונים, כנסיית רוגלית )רשות 416איור 
 העתיקות(
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 נושאי הפסיפס: 

תאנה ועל נופו העגול גדלים רימונים גדולים עם  הדרומית מעוצב עץבמרכז הרצפה של הסטרה 

כתר, על גזע העץ ענף גזום. במרחב הרצפה מעוצבות קוביות שצלעותיהן משולבות במשחק 

תעתועים, על פאותיהן מעוצבות צורות גיאומטריות ופירות. על הפנים של אחת הקוביות מעוצבות 

 (. זוויליחובסקי זיהתה גם אשכול ענבים, אתרוג ולולב )אין תמונות(.416איור תאנים )?( בתוך מעגל )

  גידולים חקלאיים:

 רימון, עץ, בהקשר עיטורי וראווה 

 תאנה )?(, במדליון גיאומטרי, בהקשר עיטורי 

 מלאכות חקלאיות:

 גיזום, לעיצוב נוף העץ, בהקשר עיטורי 

(Zvilichovsky 1960, 401-402; Ovadiah & Ovadiah 1987, 124; Yeivin 1960, 45; 

IEJ 1959, 143; Biran 1959, 32.) 

 רמה

 מאה שישיתתיארוך: 

 184.260נ.צ. : מיקום האתר

 אזור: גליל תחתון מרכזי

ט'  שי תולדות המחקר: חפירה של 

 1972 וצפיריס ו' בשנת

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 נושאי הפסיפס: 

מדליונים של שריגי גפן המאוכלסים 

בבעלי חיים, השריגים נושאים עלים, קנוקנות ואשכולות ענבים מעוגלים. האשכולות נישאים על שני 

 (.417איור עוקצים )

  גידולים חקלאיים:

 גפן, ענבים מעוגלים, בהקשר עיטורי 

 Ovadiah & Ovadiah; 25, 1976; צפיריס 85-83, 1976; צפיריס ושי 7, מ"ד, 1972)ח"א 

1987, 117-118.) 

 שדה נחום

 מאה שישיתתיארוך: 

 195.214נ.צ. : מיקום האתר

 אזור: עמקים צפוניים, בקעת בית שאן

 (25, 1976: שריגי גפן, כנסיית רמה )צפיריס 417איור 
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 קיבוץ שדה נחום מיקום נוכחי של הפסיפס:

 1956-1955 צורי נחמיה בשנים תולדות המחקר: חפירה של 

 קפלה וחדרים נלוויםתפקיד המבנה: 

 מ"ר( 24מ' ) X 3.70 6.50 -מ"ר(, חדר דרומי 66) מ' X 6 11 -הקפלהגודל הפסיפס: 

 לבן, שחור, אפור, אדום, כתום, חוםצבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 400אבנים בדצמ"ר, בפריטים פיגורטיביים עד  95-80: צפיפות אבני הפסיפס

 נושאי הפסיפס: 

נושאים מתוכם נותרו שלמים בעת החפירה( ה 20מדליונים של שריגי גפן )רק  70במרכז הרצפה 

עלים, קנוקנות ואשכולות ענבים מעוגלים ואדומים הנישאים על עוקץ יחיד או שניים. המדליונים 

(. באחד 420איור , 419איור והזוויות שביניהם מאוכלסים בתיאורים של דמויות אדם, יונקים ועופות )

(, הנער אוחז האשכול 418איור המדליונים ששרדו )מיקומו כיום לא ידוע( מוצג נער בוצר ענבים )

 בידו השמאלית ובידו הימנית הוא בוצר באמצעות מגל יד כנראה.

(. 421איור במרכזו של שטיח חדר המעוטר באמצעות וורדים סכמתיים, מעוטר זר צמחי גדול )

במסגרת הזר משולבים שלושה פירות: רימון אדום וגדול שהכתר שלו ברור, אתרוג בעל מותן מוצר 

ורודות -המעוצב באמצעות אבנים צהבהבות, ואפרסק בצורת לב, שגופו מגוון, חציו מאבנים אדומות

 .וחציו מאבנים לבנות

  

 נחום שדה כנסיית, ענבים בוצר : נער418איור 
(Ovadiah & Ovadiah 1987, Pl. CXXXIX) 

: מדליונים מאוכלסים ביונקים ועופות, 419איור 
 כנסיית שדה נחום )רשות העתיקות(
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  גידולים חקלאיים:

 גפן, ענבים מעוגלים אדומים, יצירת מדליונים, בהקשר עיטורי 

 רימון, בקשר עיטורי 

 אפרסק, בהקשר עיטורי 

  עיטוריאתרוג, בהקשר 

 מלאכות חקלאיות

 בציר, בתוך מדליון של שריגי גפן, בהקשר עיטורי 

 (Ovadiah & Ovadiah 1987, 125-126, Pl. CXXXVIII-CXLI; 183, 1962)צורי  

 שבי ציון

  486-485שנים  תיארוך:

 158-157.265נ.צ. : מיקום האתר

 אזור: גליל עליון מערבי

 במושב שבי ציון מיקום נוכחי של הפסיפס:

 1963, 1960, 1957, 1955 מ' ו', בשנים פראוסניץ תולדות המחקר: חפירה של 

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 מ' X  3.20 20.50 -מ"ר(, סטרה צפונית 357מ' ) 17X  21 -הכנסייהגודל הפסיפס: 

 לבן, שחור, אדום, כתום, חום, צהוב, כחולצבעים: 

 ים בדצמ"ראבנ 140-120: צפיפות אבני הפסיפס

  

מדליונים מאוכלסים, כנסיית שדה נחום : 420איור 

 (2014)צילום 
: זר צמחי במרכז חדר, שדה נחום )צילום 421איור 

2014) 
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 נושאי הפסיפס: 

שני רימונים סכמתיים בחלקו התחתון של צלב גדול. הרימונים מעוצבים מעוטרים  עגולבתוך מדליון 

 (.422איור באמצעות מסגרת אבנים אדומות ותוך כתום, ונישאים על ענף הנושא שלושה עלים דקים )

  גידולים חקלאיים:

 רימון, בהקשר עיטורי 

 Ovadiah & Ovadiah 1987, 127-128, Pl. CXLVI; Prausnitz; 82-81ב, 1961)פראוסניץ 

et al. 1967, 49, Pl. XL, b; Leibovitz 1955, 35; Leibovitz 1958, 21; RB 1957, 257-258; 

RB 1958, 420-421; Prausnitz 1962, 412 ;IEJ 1958, 134-135;.) 

 

 

 שכה

 תיארוך: מאה חמישית

, נ.צ. 375מ' מצפון לכביש מס'  150-: למרגלות המדרון הצפוני של תל שכה, כמיקום האתר

1476.1228 

 אזור: שפלת יהודה

 מיקום נוכחי של הפסיפס: בית ברל

 1980תולדות המחקר: חפירה של  גודוביץ ש' בשנת 

 תפקיד המבנה: חדר במנזר

 מ"ר( 10) 'מ 2.5X 4  -1גודל הפסיפס: גודל חדר מס' 

 לבן, שחור, ארגמן, אדום, כתום, חרדלצבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 100-80צפיפות אבני הפסיפס: 

  נושאי הפסיפס

 קעים מתוך אמפורה שבשורה הראשונההרצפה מעוטרת באמצעות מדליונים של שריגי גפן הבו

הנישאים על שניים או שלושה  ואשכולות ענבים מעוגלים השריגים נושאים עלים, קנוקנות .(423איור )

: רימונים, כנסיית שבי ציון 422איור 
(Prausnitz et al. 1967, Pl. XL, b) 

 (1, איור 1996: שריגי גפן, מנזר שכה )גודוביץ 423איור 
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. לבן-ותוך מגוון בצבעים ארגמן ,הענבים מעוצבים באמצעות מסגרת אבנים שחורות עוקצים.

המכילים  סלי קלתוסשני בשורה השנייה מעוצבים  .ות וכליםהמדליונים מאוכלסים ביונקים, עופ

 אשכול ענבים מאוזן. איכות הפסיפס לא גבוהה והתיאורים סכמתיים ודלי פרטים.

 :גידולים חקלאיים

 גפן, ענבים מעוגלים אדומים, יצירת מדליונים, בהקשר עיטורי 

  עיטורי וראווהגפן, ענבים אדומים מעוגלים, בתוך קלתוס, בהקשר 

 :כלים

 מכיל ענבים מעוגלים אדומים, בהקשר עיטורי וראווהקלתוס , 

 (.1996)גודוביץ 

 כנסיית הצליינים שילה,

 שישית-מאות חמישיתתיארוך: 

 178.162, נ.צ ק"מ מצפון לירושלים 30-כמזרח לרגלי תל שילה, -דרום: מיקום האתר

 אזור: שומרון

 1932, 1929-1922בשנים תולדות המחקר: חפירה של  קייר ה' ושמידט א' 

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 -מ'. פרוטזיס X 5.40 8.0 -מ' קוטר, אולם 4.50 -, בימהמ"ר( 292) מ' X 11.70 25גודל הפסיפס: 

7.10 X 4.80 'מ 

 אבנים בדצמ"ר 100: צפיפות אבני הפסיפס

 נושאי הפסיפס: 

ות ענבים מעוגלים. האשכולות הבימה מעוטרת באמצעות שריגי גפן הנושאים עלים, קנוקנות ואשכול

(. ברצועה שבין הפנלים בפרוטזיס מתוארים שני צבאים היראלדיים 424איור נישאים על שני עוקצים )

על גזע העץ נראים שני ענפים שעברו גיזום לעיצוב העץ למבנה ציר מרכזי  104לעץ תפוח, כנראה.

 (.425איור והגבהתו )

                                            
ם ללא סימנים מזהים נוספים. בנוסף נופו של יונה הגדיר העץ כרימון, אולם בברור שאין כתר לפירות והם עגולי-אבי 104

 העץ מסודר ועגול, ונוף מסודר אינו אופייני לרימון, ומתאים יותר לתפוח.
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 גידולים חקלאיים: 

 גפן, ענבים מעוגלים, בהקשר עיטורי 

 תפוח, עץ, בהקשר עיטורי 

 פעולות חקלאיות:

 גיזום, עץ תפוח, ענפים על הגזע לעיצוב גובה, בהקשר עיטורי 

; 11, 1973; שילה 1538-1537, 1992; קמפינסקי 117מס'  Seilunאר"ע תיקייה מנדטורית, )

Avi-Yonah 1934, 40-41, No. 301; Kjaer 1931, 79-81, Pls. I-II.) 

 שלאל

 562-561תיארוך: שנים 

ק"מ דרומית לעזה, ליד גשר נחל עזה, כיום בתחומי גן לאומי "פארק אשכול"  22-כ: מיקום האתר

 102.079 נ.צ., 241סמוך לנחל הבשור וכביש 

 אזור: נגב מערבי

 קנברה, אוסטרליה מיקום נוכחי של הפסיפס:

(, כומר בכיר של הכנסייה .Maitland Woods Wמייטלנד וודס ו' ) תולדות המחקר: חפירה של 

 17.4.1917 -האנגלית של הדיוויזיה רכובה וחיילי אנז"ק, לאחר שהתגלה על ידי חיילים אוסטרליים ב

 במהלך הקרב השני על עזה

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 מ"ר( 45מ' ) X 5.49 8.23גודל הפסיפס: 

 לבן, שחור, אפור, אדום, ירוק, תכלת, חום, כתום, צהובצבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 210-100: צפיפות אבני הפסיפס

  

 :Kjaer 1931שילה )גפן, כנסיית הצליינים, ג : שרי424איור 
Pl. I, Fig. 9) 

: עץ תפוח שענפי הגזע עברו גיזום, כנסיית 425איור 
 (117, תיק Seilunהצליינים, שילה )אר"ע תיקייה מנדטורית, 
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 נושאי הפסיפס: 

 מרכז האולם 

מדליונים של שריגי גפן, הבוקעים מאמפורה. המדליונים מאוכלסים  45במרכז השטיח מעוצבים 

איור ) 24בעופות, יונקים כלים וסלים עם פירות ומסודרים בשורות של חמישה שמתוכם השתמרו רק 

(. שריגי הגפן נושאים עלים, קנוקנות ואשכולות ענבים, האשכולות נישאים על שניים או שלושה 426

עוקצים. הענבים מעוגלים או מוארכים ומעוצבים באמצעות מסגרת אבנים שחורות ותוך מגוון בכמה 

(. הקומפוזיציה של הפסיפס 427איור ירקרק ולבן )-לבן, חום-כתום-צהוב לבן,-כתום-שילובים: אדום

הכנסת  בית, כנסיית בית לויה וירושליםדומה מאוד לזו של הפסיפסים מקפלת הקבורה הארמנית ב

 . בשורת המדליונים המרכזית מאוכלסים כלים וסלים עם פירות:נירים-ממעון

סל כפול הנועד לנשיאה על גב בהמה מכיל ענבים מעוגלים אדומים וירוקים המונחים על מצע  .א

(. בחלקו העליון של הסל שני מוטות המיועדים לנשיאה ידנית, 428איור עלים ירוקים בהירים )

ואולי גם כדי להקל על פעולות ההעמסה והפריקה מגב הבהמה. שתי הציפורים המנקרות בפירות 

הפסיפס של  בים נראה גם ברצפותמוסיפות לעיטור מבט מציאותי וחי. סל נצרים כפול המכיל ענ

 , כנסיית בית לויה, כנסיית באר שמע וקפלת אל חמאם בית שאן.נירים-הכנסת ממעון בית

רמידה מסודרת. בחלק החיצוני של סל קורביס כדורי עם בסיס טבעתי מכיל תפוחים שנערמו בפי .ב

ערימת הפירות בולטים ענפים נושאי עלים ירוקים ודקים. הסל דומה לסלים מהפסיפסים של בית 

 אורדי בית גוברין.-אל-נירים, הרצפה מניר עוז, מכנסיית מהאט-הכנסת מעון

 סל קלתוס שחלקו העליון נהרס מעוצב במרכז מדליון. .ג

 המסגרת החיצונית של האולם 

גרת האולם מעוטרת באמצעות מדליונים גיאומטריים רבועים המאוכלסים בעופות, דגים, חפצים, מס

 פירות וירקות, ורק מעטים מהם שרדו:

קרקפת ירקרקה של קנרס מעוצבת על גבעול עבה. בצמוד לגבעול נראה עלה של קנרס. חלקי  .א

איור ם ירוקות )הצמח מתוארים באמצעות מסגרת של אבנים שחורות והחלק הפנימי באבני

(. תיאורים של קנרס באומנות התקופה אינם נפוצים לא בישראל ואף לא מחוצה לה. 431

נסיית קריות. באומנות חוץ בישראל מעוצב קנרס בשני אתרים נוספים בלבד, במבנה מציפורי ובכ

 (. Trendall 1957, 16; Yacoub 2005, 33הקנרס נראה, למשל בפסיפסים מטוניסיה )

שתי תאנים ששרדו במדליון רבוע, מעוצבות באמצעות מסגרת של אבנים שחורות וחלקן הפנימי  .ב

 באבנים ורדרדות. פתח האוסטיאול מסומן בחלקו התחתון של הפרי באמצעות נקודה שחורה

 (.432איור )

file:///C:/Users/anat/Dropbox/קבצים%20דוקט/בתי%20כנסת%20יהודיים%20דוקט.docx
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: סל כפול מכיל ענבים, 428איור 
 ((Henderson 1988, 39 שלאלכנסיית 

:  קורביס המכיל 429איור 
תפוחים, כנסיית שלאל 

(-http://www.awm.gov.au/blog/wp

-detail-content/uploads/2008/01/shellal

1.jpg ,18.4.2012) 

 שלאלכנסיית , : קלתוס430איור 

Henderson 1988, 39)) 

 Henderson: אולם מרכזי, כנסיית שלאל )426איור 
1988, 39) 

כנסיית , ומוארכים: ענבים מעוגלים 427איור 
 ((Henderson 1988, 39 שלאל

, : תאנים432איור 
 שלאלכנסיית 

(Henderson 1988, 39) 

: קנרס, כנסיית 431איור 
 ,Henderson 1988שלאל )

39) 

http://www.awm.gov.au/blog/wp-content/uploads/2008/01/shellal-detail-1.jpg
http://www.awm.gov.au/blog/wp-content/uploads/2008/01/shellal-detail-1.jpg
http://www.awm.gov.au/blog/wp-content/uploads/2008/01/shellal-detail-1.jpg
http://www.awm.gov.au/blog/wp-content/uploads/2008/01/shellal-detail-1.jpg
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 : גידולים חקלאיים

 גפן, ענבים מעוגלים, ירוקים, אדומים ובהירים, יצירת מדליונים, בהקשר עיטורי 

  ,ענבים מוארכים, ירוקים, אדומים ובהירים, יצירת מדליונים, בהקשר עיטוריגפן 

 גפן, ענבים מעוגלים, בתוך סל כפול למנשא על גב בהמה, בהקשר ראווה 

 תפוח, בתוך קורביס כדורי, בהקשר ראווה 

 קנרס, במדליון גיאומטרי, בהקשר עיטורי 

 תאנה, במדליון גיאומטרי, בהקשר עיטורי 

 כלים: 

 למנשא על גב בהמה, מכיל ענבים מעוגלים, בהקשר ראווהסל כפול , 

 קורביס כדורי עם בסיס טבעתי, מכיל תפוחים, בהקשר ראווה 

(  Petrie 1922; PEF 1917, 150; Avi-Yonah 1934, 42, No. 306 Trendall 1957; 

Handerson 1988.) 

 שקמונה )שער העלייה(, מנזר

 שישית-מאות חמישיתתיארוך: 

 146.247נ.צ. : האתרמיקום 

 אזור: כרמל

חלקו במוזיאון הימי הלאומי בחיפה, וחלקו במחסני רשות העתיקות, במצב  מיקום נוכחי של הפסיפס:

 השתמרותי ירוד

 1951דותן מ' בשנת  תולדות המחקר: חפירה של 

 מנזר )כנראה(תפקיד המבנה: 

 במנזר חדר דרומי

 מ"ר( 40) מ' X  8 5גודל הפסיפס: 

 בן, שחור, אפור, תכלת, אדום, חום, כתום, צהובצבעים: ל

 אבנים בדצמ"ר 100: צפיפות אבני הפסיפס

 נושאי הפסיפס: 

רימונים,  -במרכז השטיח מעוצבים מעגלים המאכלסים תיאורים של פרחים ופירות, החוקרים זיהו

 (.433איור אשכולות ענבים, בפינות המסגרת נראית פלמטה ושני רימונים )אתרוגים, תפוחים, 

(. 434איור חומות )-לזהות רימונים מעוצבים באמצעות אבנים אדמדמותמהתמונות שבידי ניתן 

אשכול של ענבים הנישא על שני עוקצים. הענבים מעוגלים ומעוצבים באמצעות מסגרת אבנים 

 (.435איור שחורות ותוך מגוון באבנים אפורות ולבנות )
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 במנזר חדר צפוני

 מ"ר( 40) מ' X  8 5גודל הפסיפס: 

צבעים: לבן, שחור, אפור, תכלת, אדום, חום, 

 כתום, צהוב

 אבנים בדצמ"ר 100: צפיפות אבני הפסיפס

 נושאי הפסיפס: 

במרכז השטיח מדליונים גיאומטריים המאכלסים 

עופות. במסגרת השטיח מדליונים מעלי קוציץ 

המאכלסים פירות שונים שלא זוהו על ידי 

החוקרים. מהאיור והתמונות שבידיי ניתן לזהות 

 (.436איור רק אשכולות ענבים מעוגלים )

 גידולים חקלאיים: 

 גפן, ענבים מעוגלים, בהקשר עיטורי 

 רימון, בהקשר עיטורי 

 ;Ovadiah & Ovadiah 1987, 131-132, Pls. CLIV-CLVI; 222-216, 1954-1953)דותן  

Dothan 1955, 98-102, Pls. 19-20; Leibovitch 1953, 30, Pl. 11 (1-2).) 

 שקמונה )שער העליה(, כנסייה

 תקופה ביזנטית עד לאמצע המאה הרביעיתתיארוך: 

 146.247לתל, נ.צ. סמק, על שפת הים, מדרום -תל א: מיקום האתר

 אזור: כרמל

 .Dothan 1955, Pl) : חדר צפוני, מנזר שקמונה436איור 
20, A ) 

 Dothan: חדר דרומי, מנזר שקמונה )433איור 
1955, Fig. 2) 

: אשכול ענבים, 435איור 
חדר דרומי, מנזר 
סטודיו שקמונה )צילום: 

, ורהפטיג ונציאן בע"מ
באדיבות המוזיאון הימי 

  (הלאומי

: 434איור 
 חדררימונים, 

 מנזר, דרומי
: צילום) שקמונה

 ורהפטיג סטודיו
, מ"בע ונציאן

 המוזיאון באדיבות

 (הלאומי הימי
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חלקו במוזיאון הימי הלאומי בחיפה, וחלקו במחסני רשות העתיקות, במצב  מיקום נוכחי של הפסיפס:

 השתמרותי ירוד

 1979-1963אלגביש יוסף, בשנים  תולדות המחקר: חפירה של 

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 מ"ר( 21מ' ) X 6.75 3.15, אמצעי, 2חדר גודל הפסיפס: 

 לבן, שחור, אפור, תכלת, אדום, חום, כתום, צהובצבעים: 

  נושאי הפסיפס:

  2חדר מספר 

החדר מעוטר בשטיח שמסגרת מלבנית, ובה מעוטרים ריבועים משולבים עם מעוינים, המאכלסים 

 (: 438איור , 437איור ) מוטיבים גיאומטריים. בפינות הנוצרות בין הריבועים מאוכלסים פירות

הענבים מעוצבים באמצעות ארבעה אשכולות ענבים מעוגלים הנישאים על ארבעה עוקצים.  .א

לבן. אשכולות אלו דומים -כתום-לבן, אדום-מסגרת אבנים שחורות ותוך מגוון בשני אופנים, אפור

 (.439איור מאוד לאשכולות מאזור נוסף מרצפת הכנסייה )

. הפיספוס על גבי גוף הפרי מפוספסאבטיח בין אשכולות הענבים מעוצב י שנוצר מרכזחלל הב .ב

 .(437איור , 437איור )נוצר באמצעות אבנים שהוצבו באלכסון וכך נוצרו קווים בזיגזג 

 ארבעה רימונים סכמתיים נישאים על עוקץ עם שני עלים נגדיים מוארכים. .ג

ארבעה אתרוגים מעוצבים באמצעות מסגרת אבנים שחורות חלקם הפנימי מגוון, חציים באבנים  .ד

לאתרוגים מותניים צרות והם נישאים על עוקץ צהבהבות. -אפורות וחציים השני באבנים כתומות

 (.440איור עם עלים נגדיים מוארכים )

 בחללים שבין המסגרת החיצונית לריבועים מעוצבים עצי תמר בתיאור סכמתי וסימטרי. .ה

  3חדר מספר 

רימונים המונחים בתוך קליקיס. התיאור הסכמתי כולל רימון אחד גדול שמסגרתו  מעוצבים בחדר זה

 (.441איור מעוצבת באבנים כתומות והכתרים הנלווים אליו באבנים אדומות )
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 גידולים חקלאיים:

 גפן, ענבים מעוגלים אדומים ובהירים, בהקשר עיטורי 

 בהקשר עיטוריאבטיח , 

 רימון, בהקשר עיטורי 

  ,בהקשר עיטוריאתרוג 

 תמר, עץ סכמתי, בהקשר עיטורי 

; 23, כ"ד, 1967; ח"א 13-12,כ"א, 1967; ח"א 13-10, י"ב, 1964ח"א ; 17-16 ,, ט'1964 "אח)

; 86, 85, איורים 119-109, 1994אלגביש ; 11ע"ה, -, ע"ד1980; ח"א 13-12, מ"ה, 1973ח"א 

Ovadiah & Ovadiah 1987, 133, Pl. CLX (2); Biran 1964, 29, Photos; Algavish 1964, 

407.) 

 תנשמת, כנסיית בקכוס הקדוש

 מאה שישית )?(תיארוך: 

, 2חדר : 438איור 
 כנסיית שקמונה

(Ovadiah & Ovadiah 

1987, Pl. CLX (2)) 

: 439איור 
 2 חדר, ענבים

 שקמונה כנסיית
 סטודיו: צילום)

 ונציאן ורהפטיג
 באדיבות, מ"בע

 הימי המוזיאון
 (הלאומי

 , כנסיית שקמונה2חדר : 437איור 
(Biran 1964, Photos) 

חדר , : גביע עם רימונים441איור 
 סטודיו: צילום) שקמונה , כנסיית3

 באדיבות, מ"בע ונציאן ורהפטיג
 (הלאומי הימי המוזיאון

כנסיית  2: אתרוגים, חדר 440איור 
 ונציאן ורהפטיג סטודיו: צילום)שקמונה 

 (הלאומי הימי המוזיאון באדיבות, מ"בע
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מערב לחורבת תנשמת, פארק יער שוהם )יער ברקת(, נ.צ. -מ' מדרום 300: מיקום האתר

1462.1563 

 אזור: שפלת יהודה

 1995 דהרי ע' ובן אריה ר' בשנת תולדות המחקר: חפירה של 

 כנסייהתפקיד המבנה: 

 מ"ר( 107מ' ) X 10.35 10.35 -מ', מבנה הכנסייה X 11.7 27 -גודל מכלול הכנסייהגודל הפסיפס: 

 לבן, שחור, אפור, אדום, חום, כתוםצבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 120-110: צפיפות אבני הפסיפס

 :סנושאי הפסיפ

(. בפינות שבין 442איור שטיח רבוע המאכלס מעגל גדול המעוטר בדגם גיאומטרי ) במרכז האולם

המעגל והריבוע מעוצבת אמפורה שממנה בוקעים שריגי גפן מתפתלים. השריגים נושאים עלים, 

בים מעוצבים באמצעות קנוקנות ואשכולות ענבים מעוגלים. האשכולות נישאים על שני עוקצים, הענ

 (.443איור מסגרת אבנים שחורות ותוך חום או אדום )

 
 

 : גידולים חקלאיים

 גפן, ענבים מעוגלים שחורים ואדומים, בהקשר עיטורי 

 (.ii-iii, איור צבע 103-102, 1996)דהרי 

, 1996: אולם התווך, חורבת תנשמת )דהרי 442איור 
 (128, איור 103

: אמפורה ושריגי גפן, חורבת תנשמת )דהרי 443איור 
 ד'( ii, איור צבע 1996



 
 מבני ציבור, מבנים פרטיים, מבנים שלא הוגדרו בוודאות -פרק ד'  198

 בוודאות ולא הוגדר, מבנים שמבנים פרטיים, מבני ציבור -פרק ד' 

 ארז

 תיארוך: מחצית שניה של המאה החמישית

 108.109: נ.צ. מיקום האתר

 אזור: נגב מערבי, מישור החוף הדרומי

 1967בשנת  דרוק א'חפירה של  .1959התגלה בשנת הפסיפס  :תולדות החפירה

 תפקיד המבנה: אולי וילה

 , אין מידותגודל הפסיפס: חלק קטן שרד

 חום, ירוק, כחולצבעים: לבן, שחור, אדום, ורוד, 

 נושאי הפסיפס: 

אך ניתן לזהותו כעץ נראים שני עצים, הימני הרוס ברובו  105ברקע הסצנה של אדם המוליך נמרים

איור ) יםאפרסק כנראהנושא פירות, נשיר ורחב עלים, העץ  העץ השמאלי פרי נשיר רחב עלים.

 . בהיעדר תמונות איכות לא ניתן להגיע להגדרה מדויקת יותר.(444

 

 : גידולים חקלאיים

  ,פתוח בהקשר לתיאור נוף חקלאיעץ נשיר רחב עלים 

 פתוח בהקשר לתיאור נוף חקלאיעל עץ, , אפרסק 

 Biran 1968, 44; Ovadiah & Ovadiah;264-263, 1973; רחמני 9-8, כ"ד, 1967ח"א )

1987, 58, Pl. XLVII, 1; Rahmani 1975, 21-24, Pls. 3, 4.) 

 שרקֶ בית גוברין, אל מקֶ 

ארוך המוקדם ישונים. התתאם לדברי חוקרים , בההשביעיתמאה התיארוך: סוף המאה השלישית עד 

סוף המאה החמישית יותר ל ארוך מתאיםיפי הסגנון הת של ונסן למאה השלישית מוטל בספק, ועל

(Hachlili 2009, 99) 

 140.113, נ.צ. (Eleutheropolis: בית גוברין, אליותרופוליס )מיקום האתר

                                            
 (.264, 1973של דיוניסוס מהודו )רחמני  ןתיאור תהלוכת ניצחון השואבת השראה כנראה ממסע הניצחו 105

 : עץ פרי, ארז )רשות העתיקות(444איור 
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 אזור: שפלת יהודה

 )הרוס למדי( ישראל מיקום נוכחי של הפסיפס: מוזיאון ארץ

 1921 בשנת ל', ה' ונסן חפירה של :תולדות המחקר

 תפקיד המבנה: וילה

 / ביזנטי שייך למגזר: רומי

 מ"ר( 47.5) מ' X 5 9.5גודל הפסיפס: 

 צהוב, ירקרק, תכלתצבעים: לבן, שחור, אפור, אדום, ורוד, 

 אבנים או פחות בדצמ"ר 100צפיפות אבני הפסיפס:  

 נושאי הפסיפס: 

 (445איור )האביב  דמות .א

, משולשים עצמיםהיא מגביהה קערה ובה תיאור  הימניתבידה  ורדים,משני עברי ראש הדמות שני 

 יאור דומה נראה בעונת האביב מביתת ציפור.עליהם ניצבת שהם כנראה פרחים שנקטפים באביב, 

הפרחים המאפיינים הדומים הם: העונה, הגבהת הכלי, צורת הקערה ו .טבריה הכנסת של חמת

חלק זה  .כהה בקווי המתאר, וכתום בהיר בחלק הפנימי כתום ,צבע האבנים בהם זהההמשולשים ש

ידה הקיימת כיום נטולת צבעים, והתמונה השלמה היחברובו, של הפסיפס מאל מקרקש כיום הרוס 

שהעצמים שבקערית הם פרחים בהתאמה לכתוב  בבירור מה תואר במקור. כנראהלדעת  לכן קשהו

, 2007בצר ; Hanfmann 1939, 115מעזה, שם מתוארים פרחים בקערת כסף ) יוחנןבפואמה של 

ל קטיף פרחים בפסיפסי התקופה בהם נראים תיאורים ש. בדומה לתיאורי האביב הנוספים (10

 (.446איור וליקוטם אל סלים, למשל בבית כנסת ציפורי ובפסיפס הקבורה מטוניס )

 (447איור )גאיה, אלת האדמה  דמות .ב

, מתוארת כדמות נשית העוטה זר ענפים ועלים לראשה , והיאΓΗמזוהה באמצעות הכיתוב: גאיה 

לגופה גלימה,  ,הינומה קשורה לאחורי ראשה (,Vincent 1922, 263ונסן ) או שיבולים לדבריו של

מן השנים בהם  ובו מונחים פירות. עקב מחסור בתמונות צבע מוארךהיא אוחזת בשתי ידיה צעיף 

כיום, לא ניתן לערוך הגדרה שלמה של של הפסיפס  המרובהההרס ועקב , הפסיפס היה שלם ברובו

מזכיר את התיאור מפסיפס הווילה של קונסטנטינוס מאנטיוכיה המתוארך תיאור הפירות  .המוטיבים

(, ממנו שרד רק החלק הימני בו Cimok 2000, 202-205למחצית הראשונה של המאה הרביעית )

נראה אשכול ענבים מעוגלים ובהירים, מלון צהוב ורימון. גאיה מתוארת בפסיפסים בהקשר לפוריות 

 (. Hachlili 2009, 179-180פירות המסמלים את התנובה )האדמה, שפע ושגשוג, ובידיה 

שני אשכולות ענבים מעוגלים משני צדדי בפסיפס זה כנראה שניתן לזהות את הפירות הבאים: 

אפרסק בצורת לב ומשמש פחוס בצורת  .בגודל בינוני בצורת טיפה תאניםשלוש או ארבע  .הצעיף

ורה, אולי הכוונה לשאריות שבחלקם העליון תוספת לא ברשל מלון עגול שני פירות גדולים  כליה.

 .הפריחה
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 (448איור )דמות הקיץ   .ג

רה על המותניים אמצעות חגוגופה בגד קל הרכוס מלפנים ב, על כולוהושחת  אזור הראש של הדמות

המעוצב באמצעות אבנים  מעוקלבעל להב מתכת  במגלאוחזת בידה השמאלית  . היאוכפתור

ידית  המעוצבות באמצעות אבנים אפורות ובהירות לסירוגין. בלהב נעוצות שינייםשחורות ואפורות. 

צהובות  ים. בידה הימנית היא אוחזת אלומת שיבולבגוונים של צהוב ולבן עשויה מעץ מפוספס המגל

 .ושיבולים וורודות

 
 

  

 : גידולים חקלאיים

 ורדים,  בהקשר סמלי, עונות השנה, אביב 

 בהקשר ראווה, תיאור תנובת הארץ, גאיהענבים מעוגלים, , גפן 

תיק  גוברין )אר"ע,-מקרקש, בית-: גאיה, אל447איור 

30, Beit Gibrin) 

 14 תמונה, 2007 בצר) מקרקש אל, הקיץ דמות: 448איור 

 '(ב

גוברין -מקרקש, בית-: עונת האביב, אל445איור 
 (30.472, תמונה Beit Gibrin, 31)אר"ע, תיק 

: קטיף פרחים ואיסופם והגשתם בסל נצרים, 446איור 
 C. Iulius Serenus and Numitoria פסיפס הקבורה של 

Saturnina ,Henchir-Thyna, Sfax Museum טוניסיה ,

(Blanchard-lemee et al. 1995, 81-82, Fig. 50) 
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 תאנה, בהקשר ראווה, תיאור תנובת הארץ, גאיה 

 מלון עגול )?(, בהקשר ראווה, תיאור תנובת הארץ, גאיה  

 בהקשר ראווה, תיאור תנובת הארץ, גאיה ,)?( משמש 

 )?( בהקשר ראווה, תיאור תנובת הארץ, גאיה ,אפרסק 

 דגן, בהקשר לתיאור עונות השנה, קיץ  

 כלים:

 בהקשר למלאכת הקציר בתיאור עונות השנה, קיץמגל , 

 Vincent 1922, 260-263, Pl. VIII; Avi-Yonah ;12-9, 2007; בצר 171, א'1992יונה -אבי)

1933, 146-148, No. 23.) 

 , תלשאן בית

 תקופה ביזנטיתתיארוך: 

 בית שאןבתל   Pמזרחי של שטח-: חלקו הצפונימיקום האתר

 בקעת בית שאן, עמקים צפונייםאזור: 

 1996-1994, 1993-1992מזר ע' בשנים  חפירה של :תולדות המחקר

 מבנה ציבורתפקיד המבנה: 

 ביזנטישייך למגזר: 

 קטע לא מוגדרגודל הפסיפס: 

 צבעוניצבעים: 

 נושאי הפסיפס: 

מסגרת עשויה תשליב אשכולות בשריד של רצפת פסיפס בפינת חדר מהתקופה הביזנטית מעוטר, 

 ענבים ואמפורות, במרכז עיטור גיאומטרי.

 גידולים חקלאיים:

 בהקשר עיטוריגפן , 

 (67-65, 1996מזר  ;52, 1994)מזר  

 בית אמידיםבית שאן, 

 חמישית-מאות רביעיתתיארוך: 

 19662.21240, נ.צ. 5: בית שאן, שכון א', מיקום האתר

 אזור: עמקים צפוניים, עמק בית שאן

 1958בשנת צורי נ' תולדות המחקר: חפירה של 

 תפקיד המבנה: חדר מחלק נרחב של ווילה

 מ"ר( 16.81) מ' X 4.10 4.10גודל הפסיפס: 
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 צבעים )אין פירוט צבעים( 8צבעים: 

 אבנים בדצמ"ר 40צפיפות אבני הפסיפס: 

 נושאי הפסיפס: 

שריג הנושא עלים מתפתל גיאומטריים, במסגרת השטיח  מעוטר באמצעות מוטיביםמרכז החדר 

איור צלעות ) שווה משולשהמעוצבים כפירמידה גיאומטרית של לב ואשכולות ענבים  גדולים דמויי

449.) 

 

 : גידולים חקלאיים

 ר עיטוריבהקשבעיטור מסגרת הרצפה,  ,גפן

 .(1958)צורי 

 רחוב פלדיוסאודיאון, בית שאן, 

 מאה רביעיתתיארוך: 

 המרחץ הגדול מזרחית של בית-: מרכז העיר בית שאן הקדומה, סמוך לפינה הצפוניתמיקום האתר

 , עמקים צפונייםבית שאןאזור: בקעת 

 מיקום נוכחי של הפסיפס: המקור נשדד

 1986 בשנתמזור ג'  חפירה שלתולדות החפירה: 

 למגזר: רומישייך 

 ר, אפור, אדום, כתום, צהוב, ורודצבעים: לבן, שחו

 נושאי הפסיפס:

ומה לראשה כתר דמויי ח ,(450איור בתוך מעגל במרכז החדר מתוארת טיכה בדמות אלת העיר )

גדולים המעוצבים  מעוצבים, כנראה, ורדיםמשני עברי הכתר  .פרחים ופירות עטרה שלהמונח על 

צורי נחמיה, , : חדר בבית אמידים, שכון א', בית שאן )אר"ע449איור 

 (3106, תמונה 8/1958 - &, 5
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מעוצבת קרן שפע  בחזית גופה מימין .באמצעות שורת אבנים אדומות, תוכן ורוד ונקודה כהה במרכז

 :לערוך זיהוי וודאי של הצמחים לכן לא ניתןו ,התיאור סכמתי .ובה פירות ועלים

צהוב, אולי הכוונה הפרי ך פרי גדול ומעוגל באמצעות מסגרת אבנים אדומות ותו מעוטר מימין .א

 .לתיאור תפוח

 .פרי גדול נוסף מתואר בצד השמאלי, אולי הכוונה לתיאור אצטרובל .ב

 .שני פירות נוספים מעוצבים באמצעות אבנים צהובות במרכז הקרן ואינם ניתנם לדימוי כלל .ג

נושא שני עלים, הענף מעוצב שאיננו ניתן לדימוי, הענף  סתמיבמרכז הקרן מתנשא ענף  .ד

 באמצעות שורת אבנים שחורות, אבנים אפורות מתארות את תוך העלה. 

הייתה נמוכה, מפני שאן  האומן המקומי שעבד בביתרמתו המקצועית של ש להתרשםניתן 

שהוא  אף ייתכןם, ות הפירות המקוריילא הצליח לתאר א, הוא השתמש בדגמים מוכריםשלמרות ש

. נצפית במקומות נוספיםשל העתקה ברמת ביצוע נמוכה לא ידע בברור מה הוא מתאר. תופעה זו 

, ולאו דווקא לנסות ודרכם להבין את משמעות התיאורים לכן צריך לחפש את התיאורים המקוריים

יכה מבית של טלהבין למה התכוון האומן המקומי שמלאכתו נעשתה ברמת דיוק ירודה. תוכן הקרן 

 Prusias Ad -עיצובים של טיכה מרחבי העולם הרומי, למשל, פסל שיש מתוכנה מדומה לשאן 

Hypium, ,יק להפליא תוכן קרן זו מעוצב באופן מדו .(453איור המתוארך למאה השנייה ) 106טורקיה

מיטיב להעביר את המסר הריאליסטי של תוכן הקרן: שני פירות גדולים משני צדדי הקרן הם תפוחים 

, אשכול ענבים מלך הם: אצטרובל, אגוזאולי הימני הוא חבוש(, פירות נוספים במרכזה של הקרן ו)

שמינו לא ברור כיום, אך היה בוודאי מוכר  משתפך כלפי מטה ומכוסה בעלה גדול, פרי מפוספסה

, בית שאן. הענף הנישא מעלה, דומה מאוד לענף של טיכה מ, אולי מלון עגול קטןהיטב לאנשי הזמן

של קרן עם פירות ועמוד התפרחת המרכזי. תיאור דומה  הקוציץוייתכן שהכוונה לתיאור של עלי 

 .(Oenal 2003, 44) (452איור ) ה השנייהנראה בבית אאופרטס מזאוגמה בטורקיה המתוארך למא

גבי זה הם כנראה  גאיה מזאוגמה ניכרים ארבעה פירות: שני הימניים מתוארים זה על זו שלבקרן 

 בוה, ומשמאל פרי מעוגל, קרוב לוודאי תפוח. שתי תאנים, באמצע אצטרובל ג

נראה אם כן שתיאור הפירות הקלאסי הוא תפוח מימין, אצטרובל באמצע, אשכולות ענבים, 

לעיתים מתוארות גם שיבולים נפולות, ובמרכז עלי קוציץ ועמוד פריחה. אפשר אם כן להניח 

 ם לזיהוי ולהיחשב כגידול חקלאי.שמהפסיפס של בית שאן רק התפוח ואצטרובל אורן הצנובר ניתני

                                            
 .של ימנו Düzceצפון מערב טורקיה, ליד  106
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 : גידולים חקלאיים

  ,לתנובה חקלאית, בקרן השפע של טיכה בהקשרתפוח 

  ,לתנובה חקלאית ועיטור, בקרן השפע של טיכה בהקשראורן הצנובר 

 (.40, 1992מזור ובר נתן  ;10-9, 1988)מזור 

 (Kyrios Leontisבית ליאונטיס )בית שאן,  

 תיארוך: אמצע המאה החמישית

 1969.2120, נ.צ. בית שאן: מיקום האתר

זאוגמה,  (, בית אאופרטס,Ge: האלה גאיה )452איור 
 (Oenal 2003, 45) טורקיה

 Prusias Ad -: קרן שפע של טיכה מ453איור 
Hypium מוזיאון לארכיאולוגיה איסטנבול )צילום ,

2010) 

 Brouscari: קרן שפע עם פירות, טיכה מקוס )451איור  (2011: טיכה, בית שאן )צילום 450איור 

1997: Pl. III.2) 
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 אזור: עמקים צפוניים, בקעת בית שאן

 מיקום נוכחי של הפסיפס: מוזיאון ישראל

 1964בשנת צורי נ' תולדות המחקר: חפירה של 

 תפקיד המבנה: בית רחב ממדים ובו טרקלין

 (238, 1973)צורי  414ה לאחר שנת שייך למגזר: כנראה שייך ליהודים שעלו מאלכסנדרי

 מ"ר( 27.2) מ' X 3.20 8.50 -3גודל הפסיפס: חדר מס' 

 גוונים כחולים וירוקים )זכוכית( , צהבהב,צבעים: לבן, שחור, אפור, חום, חום בהיר, אדום, אדמדם

 אבנים בדצמ"ר  60-50צפיפות אבני הפסיפס: 

 נושאי הפסיפס: 

הנילומטר  על מאמפורה.הניגרים  םלוס ומיאל ניבשטיח של סצנה נילוטית מעוטר נילומטר ליד ה

'אלכסנדריה' , ולמעלה באותיות יווניות כתוב: 16ועד  11-מצוירות אותיות המציינות את הגבהים מ

)'קנקני  במי הנילוס שטה סירה ובה ניצב אדם, בסירה נראים שלושה קנקנים חרוטיים. (454איור )

, מכסה הקנקן מעוצב קם העליוןחלוכתום מעוצב באמצעות אבנים בצבע חלקם התחתון עזה'( ש

, גם חדיד(. איור זה מזכיר במידה מרובה את הסירה מתוארת בכנסיית 455איור ) באבנים שחורות

. שם הסירה מתוארת בהקשר למוטיבים נילוטיים, והקנקנים מתוארים עם מכסה בחלקם העליון

שם הם נישאים על גב גמל. החוקרים  בכיסופיםקנקנים דומים נוספים מעוטרים בפסיפס מהכנסייה 

אחידים בדעתם שאלו קנקנים שבהם הובילו יין לצורכי מסחר. קנקנים אלו, מסוג 'קנקני עזה', נמצאו 

 (.86-93, 1993משו לאחסון ולהובלה של יין )ישראל בחפירות ומניחים שהם שי

בפנל נוסף נראים תיאורים מן האודיסאה של הומרוס, והניסיון שעמד בו אודיסאוס בפיתוי מול 

בה הוא שט  ה, בין המוטיבים מעוטרת סירה ובה ניצב מלח, באניי(Hachlili 2009, 97-98הסירנות )

ות עגלגלות ועל גופן פספוס, האחת מעוצבת מעוצבות שתי אמפורות למסחר, שתי האמפור

באמצעות אבנים אדמדות והשנייה באבנים אפורות. אמפורות כאלו מעוצבות בדרך כלל בכניסה 

 לאולמות של מבני ציבור ומהן בוקעים שריגי הגפן היוצרים מדליונים.

 

 (2011שאן )צילום  : נילומטר, שיח ורדים, בית ליאונטיס, בית454איור 
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 : גידולים חקלאיים

 ( יין בקנקניםגפן) ,בהקשר להובלה ומסחר, בהקשר למוטיבים נילוטיים 

 כלים:

  ,בהקשר לתיאורים נילוטיים, השקייה וחקלאותנילומטר 

 'בהקשר להובלה ומסחר, בהקשר למוטיבים נילוטייםלנשיאת יין עזה' קנקני , 

 אמפורות לנשיאת יין, בהקשר להובלה ומסחר, בהקשר למוטיבים נילוטיים 

 ;Zori 1966,123-134 ;247-229, 1973; צורי 6יד,  1965 ; ח"א16-15, יג, 1965ח"א )

Ovadiah & Ovadiah 1987, 34-36 IEJ 1965, 262;). 

 אתר אכסניית הנוערבית שאן, 

 שביעית-תיארוך: מאות שישית

 19772.21140באתר אכסניית הנוער, נ.צ.  בית שאן: מיקום האתר

 אזור: עמקים צפוניים

 1998 בשנתן ע' שיאו תולדות המחקר: חפירה של

  לבן, שחור,, אפור, כתוםצבעים: 

 נושאי הפסיפס: 

  (.457איור ) בשליםכתומים ובחדר קטן מעוצב עץ תמר, בין כפות התמר מתוארים אשכולות תמרים 

 : גידולים חקלאיים

 תמר, בהקשר עיטורי 

 .(61, איור 49-47, 2000)שיאון 

: סירה מובילה קנקני יין, בית ליאונטיס, בית 455איור 

 (2010שאן )צילום 
 בית, ליאונטיס בית, יין אמפורות מובילה סירה: 456איור 

 (2010 צילום) שאן


