מ פת הדרכ ים
שבתאי שירן

הבית של ארנה

מחציית הירדן ועד המלכת שאול • אירועים משמעותיים רבים
התרחשו לעם היהודי ביריחו ,אך רק אישה אחת נותרה שם לשמר ולספר

"וְ הָ ָעםָ ,עלּו ִמן הַ ּיַ ְר ֵּדןֶּ ,ב ָעׂשֹור ,לַ ח ֶֹדׁש הָ ִרא־
ׁשֹון; וַ ּיַ חֲ נּוַּ ,בּגִ לְ ּגָ לִּ ,ב ְק ֵצה ִמזְ ַרח יְ ִריחֹו ...וְ ֵאת
ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה הָ ֲאבָ נִ ים הָ ֵאּלֶ הֲ ,א ֶׁשר לָ קְ חּו ִמן
הֹוׁש ַעַּ ,בּגִ לְ ּגָ ל" (יהושע ,ד' ,י"ט).
הַ ּיַ ְר ֵּדן הֵ קִ ים יְ ֻ
כאן ,בקצה מזרח יריחו ,חצו בני יש־
ראל את הירדן בדרכם לכיבוש הארץ .כאן
נערך טקס הברית הגדול בהיסטוריה של עם
ישראל ,כאשר עם שלם נימול עם הכניסה
ארצה לאחר  40שנות נדודים במדבר .כאן
נעשה גם טקס ההכתרה של שאול ,המלך
הראשון בישראל ,בגלגל ליד יריחו.
יריחו נמסרה לפלסטינים במסגרת 'עזה
ויריחו תחילה' ב .1994-כוחות צה"ל נסוגו,
ורק אישה אחת נותרה להפעיל את הישיבה
והאתרים ביריחו שהוגדרו כשטח ברבונות
ישראלית .עד שבאו הפורעים הערבים ושרפו
את בית הכנסת ,וארנה נאלצה לעבור לחל־
קה שוממה צמודה למחנה נבו .שם הקימה את
החוה שלה 'בית חגלה' ושם היא מתגוררת
בגפה  -התנחלות של אישה אחת.
העיר בית חגלה נזכרת לראשונה בתיאור
גבול נחלת שבט יהודה" :וְ ָעלָ ה הַ גְ ּבּול בֵ ּית
חָ גְ לָ ה וְ ָעבַ ר ִמ ְצּפֹון לְ ֵבית הָ ֲע ָר ָבה" (יהושע,
ט"ו ,ו') .כמו כן ,נזכרת בתיאור גבול נחלת
שבט בנימין" :וְ ָע ַבר הַ גְ ּבּול ֶאל כֶ ֶּתף ֵבּית
חָ גְ לָ ה ָצפֹונָ ה" (יהושע ,י"ח ,י"ט).
בנוסף ,היא נזכרת כאחת מערי שבט בנימין:
ּחֹותיהֶ ם,
"וְ הָ יּו הֶ ָע ִרים לְ ַמ ֵטּה בְ ּנֵ י בִ נְ יָ ִמן לְ ִמ ׁ ְש ְפ ֵ
יְ ִריחֹו ּובֵ ית חָ גְ לָ ה וְ ֵע ֶמק קְ ִציץ" (שם ,כ"א).
שמה של העיר השתמר במנזר העתיק 'דיר

חג'לא' הסמוך ,ואתם מוזמנים לבקר ,לטייל,
להתרשם ולהזדהות.
אתם מוזמנים לבקר בחווה של ארנה ,בניה
אקולוגית טהורה של מבני אבן ,עץ ובוץ.
להתרשם מהמטעים שבתחילת דרכם ,ולר־
כוש את המוצרים האורגניים שארנה מיצ־
רת במו ידיה .לרכוש את הספרים שכתבה,
ולעלות לתצפית אל מול נבו באופן עצמאי
או בהדרכה .אתם יכולים גם לשוטט עצמאית
בוואדי נוחיל ובאתרים הסמוכים.
אפשר לבקש מארנה להדריך אתכם באת־
רים המשמעותיים בסביבה .אחד מהם  -בית
הכנסת 'שלום על ישראל' ביריחו ,ובו רצפת
הפסיפס בגודל  10על  13מטר ,הכוללת צורות
גיאומטריות בצורה של לבבות הפוכים ושל תש־
ליב של מרובעים ועיגולים בתחתיתה ,האמורים
לתת בטוי חזותי של הפסוק "ואהבת את ה'
אלוקיך בכל לבבך ."...במרכז הפסיפס עיגול ובו
מנורת שבעת הקנים ,כשמימינה שופר ,משמא־
לה לולב ,ומתחתיה הכתובת בעברית 'שלום על
ישראל' שנתנה לבית הכנסת את שמו.
בבית כנסת זה אין שום צורת אדם או חיה.
זאת בניגוד לבית הכנסת שנמצא בנערן הסמוכה,
שם נמצאה רצפת פסיפס גדולה מעט יותר ובה
גלגל המזלות ,זוג איילות ,חיות וציפורים שונות.
במרכז הגלגל  -דמות הליוס אל השמש במרכבה
בעלת שני גלגלים .סביבה  -סמלי המזלות,
שנים-עשר הסמ־
לים של חודשי
השנה ושמו־

תיהם .בפינות ,מארבעת עברי גלגל המזלות,
שובצו סמלי תקופות (עונות) השנה .האתר סגור
לקהל ומרבית הממצאים שבו נלקחו למוזיאונים
שונים.
אפשר לבקר בתל יריחו ,אחד התילים
העתיקים בעולם .שכבות שכבות ,שהקדומה
בהן בת  9,500שנה .למרגלות התל מפכה
מעיין אלישע ,ששמו העברי מבוסס על המ־
סורת שבמקום זה נעשה נס ריפוי מי יריחו
על ידי אלישע הנביא .עוד ניתן לבקר בעין
חגלה ,ארמונות החשמונאים ,הארמון של
הורדוס ,קברי הכהנים ועוד.
חלק מהאתרים מחייבים תיאום ביטחוני
ופתוחים רק לביקורי קבוצות .ארנה מקווה
שיום אחד יקום בבית חגלה מרכז מבקרים,
ועד אז ארנה היא מרכז המבקרים .אתם מו־
זמנים להתקשר ולבקר.

איך מגיעים?

למגיעים מירושלים ,יורדים בכביש 1
לצומת בית הערבה שם פונים צפונה בכביש
 ,90עוברים על פני הכניסה למנזר דיר חג'לא
(הווייז מכיר את המנזר) ובפנייה הבאה ימינה
פונים לכוון הבסיס .מעט לפני שער הבסיס
תקח אתכם דרך עפר ימינה לחוות בית חגלה.
יש לתאם מראש אצל ארנה • 052-869930
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