סוסיתא ממוקמת  2ק"מ ממזרח לכינרת
על הר ממנו נשקף נוף פנורמי של האגם
והגליל במערב והרי הגולן ממזרח.
המדריך למטייל בעתיקות סוסיתא הוא
הראשון לתאר את עתיקותיה של העיר
וסיפורה כפי שהוא נשזר מן התקופה ההלניסטית ,דרך
שיא שגשוגה בתקופה הרומית ,הפיכתה לעיר ראשה
נוצרית ומקום מושבו של בישוף בתקופה הביזנטית,
ועד לדעיכתה ולבסוף נטישתה בעקבות רעש האד־ מה
של שנת  749לספירה.
ד"ר מיכאל איזנברג ,חוקר את האתר עם עמיתיו החל
משנת  .2000לאחר  21עונות חפירה הוא חושף בפני
הקהל הרחב את צפונות סוסיתא כפי שהן הולכות
ונחשפות על ידי הארכיאולוגים והחוקרים .המדריך
כולל הצעה לשלושה מסלולי סיור בסוסיתא ,את
סיפורה של העיר ותולדות המחקר ,יחד עם פירוט
אתריה השונים ,שחזורים וחומר איורי המתפרסם כאן
לראשונה.
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פתח דבר
היכרותי הראשונה עם חורבותיה של סוסיתא הייתה בשנת  .1999בעודי סטודנט
לארכיאולוגיה הצטרפתי לסקר עירוני שערך מורי ולימים חברי הטוב ,פרופ’ ארתור
סג”ל .במשך תריסר שנים ,2011-2000 ,עמדנו ארתור ואנוכי בראשה של משלחת
חפירות בינלאומית מטעם המכון לארכיאולוגיה שבאוניברסיטת חיפה .הצטרפו אלינו
משלחות מהאקדמיה הפולנית למדעים בוורשה ומאוניברסיטת קונקורדיה ,בסנט
לואיס ,מינסוטה ,ארה”ב.
שני מבנים בלבד היו חשופים באתר בראשית החפירות :הקתדרלה ,שנחפרה בידי אגף
העתיקות בראשית שנות ה־ 50של המאה העשרים ,והקליבה ,מקדש לפולחן הקיסרים,
במערבו של הפורום .האזורים האחרים של האתר היו מכוסים בעפר שבמקומות
מסוימים ,בבזיליקה לדוגמה ,הגיע לגובה של כארבעה מטרים.
בתום תריסר שנות עבודה משותפת העביר לי ארתור ,עם פרישתו לגמלאות ,את רסניה
של סוסיתא .כך התחלתי במסע מחודש אל עברה ,כאשר ברבות השנים מצטרפת אלי
לניהול משלחת החפירות ד”ר ארלטה קובלבסקה .עד לשנת  2020ערכנו  21עונות
חפירה שבמסגרתן נחשפו חלקים מרכזיים של האתר :מרכזה של העיר ,חלק ממערך
רחובותיה ,מקדשים ,מערכות ביצורים ,כנסיות ,אזורי תעשייה ,תיאטרון ואודיאון,
מתחם האוכף ,בית הקברות ועוד.
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