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ממטולה בצפון ועד מנחמיה בדרום, מרמת הגולן במזרח ועד רכס הרי נפתלי והרי מירון 

במערב - רשות ניקוז ונחלים כינרת חובקת 2700 מ"ר של חבל ארץ יפהפה ורב עניין. ייעודה 

של רשות לאומית זו הוא שמירה על הכינרת ואגן ההיקוות שלה, והיא פועלת בהתמדה 

למניעת נזקי שיטפונות והצפות, דואגת לשיקום, הסדרה ותחזוקה של הנחלים ובתי הגידול 

ועוד,  זאת  הפתוחים.  השטחים  על  ובשמירה  הקרקע  בשימור  במסירות  ועוסקת  הלחים, 

חזונה של הרשות לשילוב הקהילה בפעילויות הסביבתיות הניב בשנים האחרונות מודעות 

רחבה לשמירת הטבע בכלל והנחלים בפרט. ישראלים רבים רואים עצמם כיום אחראים 

באופן אישי לנושא הערכי והקיומי הזה. 

הכינרת',  'ארץ  הרבעוני  המגאזין  הוא  והמסרים  התכנים  להפצת  המרכזיים  הכלים  אחד 

שהרשות מפיקה ומוציאה לאור מזה עשור ויותר. רשות הכינרת רואה לעצמה זכות גדולה 

ליצור את המגאזין ולהפיץ אותו לקהל מנויים רחב ומגוון, הנהנה לקבל ללא תשלום מידע 

עדכני ומרחיב דעת, כתוב ומצולם, אודות הנעשה באגן ההיקוות של הכינרת: גיאוגרפיה 

והיסטוריה, אקולוגיה וחברה, וכל מה שביניהם. המגאזין פורׂש בפני הציבור את הפעילות 

מחקרים  מפרסם  הטבע,  שמירת  בנושאי  חשובות  סוגיות  מאיר  הרשות,  של  המגוונת 

חדשניים של מיטב מכוני המחקר באזור, מציג תגליות ארכיאולוגיות ואף מציע לקוראים 

מקצוע  אנשי  הם  המאמרים  כותבי  העין.  מן  ונסתרים  מיוחדים  למקומות  טיול  מסלולי 

מדיסציפלינות שונות, הלוקחים חלק בעשייה סביב הכינרת, בשותפות עם רשות הכינרת. 

במהלך השנים נוצר שיתוף פעולה מַפרה בין המכללה האקדמית כנרת ובין הרשות, הנותנת 

במגאזין 'ארץ הכינרת' במה למחקרים שונים משל טובי החוקרים והמרצים של המחלקה 

מאמרי  את  הקוראים,  לכם,  להגיש  הרשות  שמחה  זו,  בחוברת  במכללה.  א"י  ללימודי 

המחלקה, שראו אור במשך השנים במגאזין, ובכך לחשוף ציבור גדול למחקרים מרתקים 

אלה. חזונה של הרשות  "להיות מוקד ידע בעל סמכות מדעית, המייעץ ומחנך לשמירת 

ואגן ההיקוות שלה, ערכיה ומורשתה, למען תושבי האזור, ישראל והעולם, היום  הכינרת 

ולדורות הבאים" - מתממש כאן הלכה למעשה. 
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מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים כינרת
צביקה סלוצקי  
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מרדכי
אביעם

גם את  נמצא  כנרת, על חופו הדרומי של האגם  והיפים של מכללת  בין המבנים הלבנים 

המבנים ההיסטוריים המשוחזרים של תחנת "רכבת העמק", המשמשים כיום למשכנה של 

המחלקה ללימודי ארץ ישראל המעניקה תארים ראשון ושני בתחום דעת זה. זו המחלקה 

היחידה העוסקת בלימוד הארץ, השוכנת בתוך מבנה היסטורי מראשית המאה העשרים, 

ואין ספק כי המקום משרה רוחו לא רק על הסטודנטים שלומדים במבנים אלו, אלא גם 

על החוקרים שיושבים ומלמדים בו. לפני כחמש שנים שולבה בביטאון "ארץ הכנרת" פינת 

וגם סטודנטים, כתבות קצרות מתוך  ובה כותבים מרצי המחלקה  המחלקה ללימודי א"י, 

מחקריהם, בתחומי העניין השונים.

כתבות אלו הן שילוב מוצלח של המחלקה וחוקריה עם רשות ניקוז נחלים והכנרת ואסופה 

זו מביאה לציבור המתעניינים , בחלוקה לארבעה שערים:  10 כתבות מתחום העת העתיקה, 

6 כתבות אודות העת החדשה, 4 כתבות בתחום דת ורוח ו-4 כתבות בנושאי סביבה ונוף. 

כתבות אלו שנאספו מהביטאון, מציגות את המגוון הגדול של מחקרים ותחומי ההוראה של 

מרצי המחלקה וחלק מפירות עמלם.

בברכת קריאה נעימה,
מרדכי אביעם

רוח כנרת

השראה



ארץ הכינרת 4

כבישים רומיים ואבני מיל במרחב הכינרת / חיים בן דוד  06
זהירות אבן גבול לפניך / חיים בן דוד  09

עונת חפירות ראשונה באתר אל עראג׳ )בית הבק שבצפון     13
הכינרת( / מרדכי אביעם

האם התגלה מקומה של יוליאס / בית ציידא?  15
/ מרדכי אביעם  

מה התחדש הקיץ בחפירות בית הבק / מרדכי אביעם  17
סיפורה וחידתה של הלביאה מבית הבק / מרדכי אביעם  20

חפירות מגדל הקדומה / מרדכי אביעם  22
מקדש ירושלים על שפת הכינרת / מרדכי אביעם  25

שלושה בתי כנסת עתיקים בגליל המזרחי, חידושים במחקר  29
/ מרדכי אביעם  

הסיפור על בית המרחץ המוסלמי ומצבה נוצרית בתל בית     32
ירח / מרדכי אביעם  

שער ראשון

שער רביעי

שער שני

מחקרים בתולדות העת העתיקה

דתות ורוח על שפת הכינרת 

שימור, סביבה ונוף 

מחקרים בתולדות העת החדשה

מסלול הבשורה בגליל / יעקב אשכנזי  58
נופים תאולוגיים: הרהורים על התקדשותם של האתרים     60

הנוצריים סביב הכינרת / יעקב אשכנזי  
מיתוסים חדשים על גדות הכינרת: תהליך יצירתו של קבר     63

רחל אשת רבי עקיבא בטבריה / נמרוד לוז
היסטוריה חסידית טבריינית בת 230 שנה / ראובן גפני  67

הרשות לפיתוח החולה: פרק נשכח בתולדות החקלאות     70
באגן ההיקוות / מיה דואני  

מבקעת בית נטופה ועד לכינרת: לקראת הכרה כאתר     75
מורשת עולמי / ראמז עיד  

שחזור סביבה קדומה, עדויות מהכינרת וסביבתה: מקרה     79
מבחן מכנסיית הלחם והדגים / רם בוכניק‹                 

תפקיד חומת טבריה: מבט היסטורי ועכשווי / שלי-אן פלג  83

המהגרים האלג׳ראים בייסוד הכפר סמח / מוסטפא עבאסי  36
תחנת הרכבת של צמח שוב על המפה / גיורא גודמן  38

שליחותה של האחות העבריה: סיפורה של תחנת טיפת חלב   40
בסמח - 1947-1942 / ראובן גפני     

44 פטרון וקהילת אם: הקשר בין יהודי בית שאן וקהילת    
טבריה בתקופת המנדט / ראובן גפני               

49 ״וזכר שוכניו עודנו ארוג במסכת״: בית עלמין כתבנית נוף   
המנציחים / אפרת קנטור  

תקרית אל חמה: הסיפור שלא סופר / מנחם ימיני  52

שער שלישי



5 רשות ניקוז ונחלים כינרת • המכללה האקדמית כנרת

שער
ראשון

מחקרים בתולדות העת העתיקה
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חיים
בן דוד

איור 1: מפת פויטמיגר כביש טבריה בית שאן

מערכת הכבישים הרומים בארץ
במהלך התקופה הרומית, בעיקר במאות השנייה 
והשלישית לסה"נ, נסללו על ידי הרומאים בארץ 
לאורך  כבישים.  של  קילומטרים  מאות  ישראל 
כבישים רבים הניחו הרומאים אבני ציון המכונות 
של  קצובים  במרחקים  מיל",  "אבני  כיום  בפינו 
מיל רומי שאורכו אלף צעדים כפולים של חייל 
של  המקומית  מהאבן  עשויות  המיל  אבני  רומי. 

במישור  כורכר  בהרים,  )גיר  עצמו  הכביש  אזור 
מ'   2.50 עד   1.50 גובהן  וכד'(.  בגולן  בזלת  החוף, 
ולרובן צורה אחידה: בסיס ריבועי שעליו מתנשא 
עמוד עגול. על העמוד חקוקה או צבועה כתובת, 
ותכליתי.  רשמי  חלקים:  שני  כלל  בדרך  ובה 
החלק הרשמי כתוב לטינית ובו תאריו הרבים של 
זה  הכביש. חלק  או שופץ  נסלל  הקיסר שבימיו 
לנו  והוא המאפשר  ל-10 שורות,  יכול להגיע עד 
לתארך את זמן הצבת אבן המיל. החלק התכליתי 
כתוב כמעט תמיד רק ביוונית ובו השם והמרחק 
של העיר הראשית שממנה יצא הכביש. בכבישים 
רבים נמצאו אבני מיל בקבוצות הכוללות לעיתם 
למעלה מעשר אבנים. מקובל להניח כי אבן אחת 
את  ציינו  והאחרות  הכביש  סלילת  את  הנציחה 

ברבות  לאורכו.  שנעשו  והשיפוצים  התיקונים 
שעיטרו  המיל  אבני  מאלפי  רבות  נעלמו  הימים 
את נופי הכבישים הרומיים, חלקן שימש לבנייה 
ישראל  בארץ  הסיד  לתעשיית  וחלקן  משנית 
בימי הביניים. כיום מוכרות בארץ ישראל כ-700 
אבני מיל אך רק כמאה וחמישים מהן נמצאו עם 
הכתובות  שמרבית  להניח  סביר  עליהן.  כתובות 
היו צבועות בלבד ונמחקו במהלך השנים. שרידי 
לכבישים  מתחת  רובם  נעלמו  עצמם  הכבישים 

מתקופות מאוחרות יותר.

כבישים במרחב כינרת
כביש טבריה - בית שאן 

כביש רומי ששרידיו מוכרים בעיקר באזור עמק 
בית שאן בזכות אבני המיל ששרדו ונראו על ידי 
כביש  לאורך  האחרונות.  השנים  במאה  חוקרים 
זה נתגלו כשלושים אבני מיל בתחנות הקרובות 
שאן  מבית  מיל   12 של  למרחק  ועד  שאן  לבית 
בין  היום  נמצאות  זה  מכביש  מיל  אבני  צפונה. 
היתר באשדות יעקב, גשר ונוה אור. האבן הצפונית 
ביותר שדווחה עד עתה מהשטח נמצאה דרומית 
לצומת הכניסה למנחמיה וממערב לירדן. מצפון 
לנקודה זו יש לשער, שבניגוד למסלולו של כביש 
בדרכו  פעמיים  הירדן  את  שחוצה  הנוכחי   90
מנחמיה  ליד  למזרח  ממערב  לטבריה,  צפונה 
נשאר  דגניה,  סכר  על  למערב  ממזרח  וחזרה 
תוואי הכביש הרומי בגדה המערבית של הירדן, 
טבריה  עד  וצפונה  זה  מקטע  נמצאו  לא  כי  אם 
נודע  העות'מאנית  שבתקופה  הגשר  מיל.  אבני 
בשם אום אל קנאטיר, ששרידיו נמצאים ממערב 
לדגניה א', היה  ככל הנראה נקודת המעבר לגדה 
סוסיתא   גדרה,  עבר  אל  הירדן  של  המזרחית 
דרכים  במפת  מסומן   זה  כביש  הכינרת.  ומזרח 
והמכונה  המאוחרת  הרומית  לתקופה  המיוחסת 
בשם מפת פוטינגר. על המפה מסומן גם חיבור 
מסומן  כאשר  הגלעד,  בצפון  לגדרה  טבריה  בין 
יתכן  לכינרת,  מדרום  הירדן  את  חוצה  שהכביש 
במקומו של גשר אום אל קנאטיר שהוזכר לעיל. 
שני כבישים אלו הם היחידים המסומנים במרחב 

הכינרת במפה זו.

כביש טבריה - כפר נחום - בית ציידא
במפות המחקר המודרני מסומן כביש רומי לאורך 
החוף המערבי של הכינרת אל עבר  יוליאס/בית 
ציידא שבצידו המזרחי של הירדן, אם כי ההוכחות 

כבישים רומיים ואבני מיל 
במרחב הכינרת

מחקרים בתולדות העת העתיקה
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אבן מיל עם כתובת מנוה אור

אבן  נחום פרסמו עמוד  כפר  חופרי  דלות למדי. 
הדריאנוס,  הקיסר  של  מימיו  כתובת   עם  מיל  
באתר  כיום  מוצגת  והיא  כוכבא,  בר  מרד  מדכא 
כפר נחום. ממדיה של האבן קטנים יחסית והיא 
אכן  כי  מוחלטת  ודאות  שאין  כך  בסיס  חסרה 
מדובר באבן מיל.  בעבר היו דיווחים על אבן מיל 
באחת החצרות במגדל אך בשלב זה דיווח זה לא 
אושש ונשמח לקבל מידע חדש בנידון. כמו כן אין 
כל שריד של גשר על הירדן באזור בית ציידא אך 

גם  אם היה, בודאי השיטפונות הרבים בירדן  ולו 
רק  זה של חורף 1968 העלימו כל שריד אפשרי.

כביש גולן - שלוחת לביאה - מזרח כינרת
ניכרים  רחב  רומי  כביש  של  מרשימים  קטעים 
בשטח עד היום בשטח שבין מאגר סמך ממערב 
שמעל  לביאה  לשלוחת  המפלים  ציר  לכביש 
מושב רמות. הכביש הרומי מסומן במפת סימון 
שבילים גולן כולל סימון של אחת מתחנות אבני 
המיל שנותרו בשטח ובו גם שרידי מגדל שמירה 
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על  ותוארך  לביא  ורון  מעוז  צבי  ידי  על  שנחפר 
או ראשית המאה השלישית  ידם למאה השנייה 
לסה"נ.  לאורך קטע זה דווחו בעבר על 12 אבני 
המפלים  לציר  סמוך  שהיו  מהן,  שתיים  מיל. 
נעלמו  גמלא,  מעלה  של  ללולים  הכניסה  באזור 
גבי הרמה  על  ידוע.  אינו  כיום  ומקומם  מהשטח 
המדרון  לכיוון  הירידה  אך  ברור  הכביש  תוואי 
הדרומי של נחל כנף איננה ברורה דיה. אבני המיל 
רמות  למושב  ממזרח  נמצאו  ביותר  המערביות 
משפחת  בחצר  הן  וכיום  שקיף  חורבת  באזור 
היו כתובות  ראובני ברמות. על שתי אבנים אלו 
שטרם פוענחו.  נראה שכביש זה מגמתו מזרחה 
אל עבר בצרה שבחורן בירת פרובינקיה עראביה, 
ומערבה אל עבר בית ציידא, חציית הירדן וחיבור 
אל מערכת הכבישים בגליל. בתלמוד הירושלמי 
עגלה  על  יין  חביות  הובלת  של  מעשה  מוזכר 
של  בכביש  כלומר  דציידן"  ב"אסטרטא  שאירע 
נמצא  זה של הכביש  כי קטע  וממנו עולה  ציידן 
במרחב יהודי. מכיוון שאזור צידון שבחוף לבנון 
אינו איזור של מרחב יהודי הציעו מספר חוקרים 
שבצפון  ציידא  בית  היא  כאן  המוזכרת  שציידן 
מזרח הכינרת ואם כך הרי זו הזכרה אפשרית של 

הכביש הרומי הזה.  

כביש סוסיתא  דרום הכינרת
סוסיתא  בין  תחנות  בארבע  שהיו  מיל  אבני   14
חשוב  כביש  על  היטב  מעידות  קציר  תל  לאזור 
זה. ראשיתו בעיר סוסיתא משם יצא דרך האוכף 
הדרומי, שם נמצאות עדיין שתי אבני מיל ומשם 
תחנת  עבר  אל  סוסיתא  נחל  דרך  תלולה  ירידה 
שאבניה  סוסיתא,  ולמרגלות  מדרום  מיל  אבני 

דרומית  המשך  האחרונים.  בעשורים  נעלמו 
תחנות  שתי  עבר  אל  המודרני  לכביש  מזרחית 
נמצאה  מביניהן  הדרומית  כאשר  המיל  אבני 
מזרחית לתל קציר. בתחנה זו היו חמש אבני מיל, 
שלוש מהן הועברו לבית גורדון ושתיים מהן לתל 
קציר ומשם לגן הארכיאולוגי של מכללת כנרת. 
על אחת מהאבנים הללו פוענחה כתובת ביוונית 
עם שמה של היפוס )סוסיתא(.  המשכו של כביש 
זה יכול להוביל דרומה אל חציית הירמוך באזור 
ובמקביל  גדרה  העיר  עבר  אל  ועלייה  דובר  תל 
קנאטיר  אל  אום  גשר  עבר  אל  מערבה  פנייה 
שאן.  בית  טבריה  לכביש  וחיבור  לעיל  שהוזכר 
עבר  אל  מזרחה  מסוסיתא  הכביש  המשך  לגבי 
מישור דרום הגולן, למרות שהדבר מתבקש, אין 

לכך כרגע כל ראייה מהשטח. 

כביש סובב כינרת מזרח
מצפון לסוסיתא באזור נוקייב דווחו בעבר אבני 
ואחת  ייתכן  אורמן.  ודני  נון  מנדל  ידי  על  מיל 
מהן נמצאת כיום בעין גב. בכל מקרה אבנים אלו 
מעבר  צפונה  שהמשיך  רומי  כביש  על  מלמדות 
זה  מכביש  נוספת   מיל  אבן  לסוסיתא.  לעליה 
בחצר  נמצאת  וכיום  הבטיחה  בבקעת  נמצאה 
הבטיחה  בבקעת  רמות.  במושב  ויל  משפחת 
בנויות,  דרכים  של  קטעים  מספר  נמצאו  עצמה 
מהתקופה  כדרכים  זיהויין  אך  מרוצפות,  חלקם 
לא  מקומיות  סוריות  דרכים  ודאי.  אינו  הרומית 
רומית"  "דרך  מקומי  לכינוי  זכו  בגולן  מעטות 
אלו  דרכים  של  אוטומאטי  מאימוץ  להיזהר  ויש 

כרומיות. 

אבן מיל עם כתובת במושב רמות
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חיים
בן דוד

תפרושת אבני הגבול

של  בניהולן  העתיקות,  רשות  מטעם  בחפירות 
שנערכו  אבשלום-גורני,  ודינה  אלכסנדר  ירדנה 
בחודש אוקטובר 2020 בכפר נפח בגולן, נתגלתה 
האבן  המאוחרת.  הרומית  מהתקופה  גבול  אבן 
דני  לקבר.  כיסוי  כאבן  משני  בשימוש  התגלתה 
שיאון מרשות העתיקות הצליח לזהות בכתובת 
את שם המקום - כפר נפח )למידע נוסף ותמונות 

https://www.ynet.co.il/(  - ראו  מהחפירה 
)environment-science/article/HyRb6EH00D

המאה  בסוף  דיוקליטינוס,  הרומי  הקיסר  בימי 
לסה"נ,  הרביעית  המאה  תחילת   - השלישית 
לצרכי  קרקעות  של  מחודשת  חלוקה  נעשתה 
אבנים  הוצבו  הכפרים  שבין  בגבולות  מיסוי. 
ועליהן כתובות ביוונית, המציינות את שמות שני 

זהירות,
אבן גבול לפניך!
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הכפרים השכנים. 
נוסחאות,  בשתי  מוכרות  הגבול  באבני  כתובות 
של  בשם  פותחת  המלאה  והקצרה.  המלאה 
האוגוסטים  ומקסימיאן  "דיוקלטינוס  השליטים 
וקונסטנטינוס ומקסימיאן הקיסרים" הורו להציב 
היישובים  של  הגבולות  את  המסמנת  האבן  את 
)או השדות( של יישוב א' ושל יישוב ב' בפיקוחו 
הקצרה  בגרסה  הרשמי(.  הפקיד  של  )שמו  של 
מופיע רק שזו האבן המסמנת את הגבולות של 

הכפרים )או השדות( של יישוב א' ויישוב ב'.
הכתובות חרוטות, לא בהקפדה יתירה, על אבני 
שדה, במידות שבין 137-90 ס"מ גובה, ובין 51-44 
ס"מ רוחב, בכתובות עם הנוסח המלא; ובמידות 

רוחב,  ס"מ   45-28 ובין  גובה  ס"מ   84-49 בין  של 
בכתובות עם הנוסח המקוצר. 

במרחב של אגן דמשק, החורן, הגולן ועמק החולה 
גבול.  אבני  מארבעים  למעלה  היום  עד  מוכרות 
הכינרת:  באגן  שנמצאו  באלו  נעסוק  זה  במאמר 
האבנים  הגולן.  ברמת  ו-14  החולה  בעמק   13
ציון שמות המגלים  גילוין תוך  יתוארו לפי סדר 
שתי  למעט  עליהן,  החרוטים  היישובים  ושמות 
רכה,  גיר  מאבן  שהייתה  מפניאס,  האחת  אבנים: 
והשנייה משמיר, מאבן גיר קשה. כל יתר האבנים 

מעמק החולה ומרמת הגולן הן מבזלת. 

אבני הגבול בעמק החולה 
האמריקני  הספר  בית  של  מחקרי  בסיור 
לארכיאולוגיה בשנת 1906, בהדרכתו של בנג'מין 
בקון, נתגלתה אבן גבול ממערב לג'יסר עג'ר על 
החצבני. הכתובת היא בעלת נוסח מלא והיא אחת 
הכין במקום  בקון  הכתובות השלמות המוכרות. 
מכן  לאחר  צילמה.  וגם  הכתובת  של  תעתיק 
הסתיר אותה בשטח על מנת שלא תילקח משם 
נעלמו עקבותיה. הכתובת מציינת שהאבן  ומאז 

מסמנת את גבולות האחוזה של כריסמינאוס. 
באוקטובר 1950 דיווח נאמן העתיקות חיים כנעני 
בקיבוץ  שנמצאה  גבול  אבן  על  שמיר  מקיבוץ 
והעבירה לאגף העתיקות בירושלים. יוחנן אהרוני 
ופרסם שמונה  שהיה פקח עתיקות בצפון, חקר 
ה־50  שנות  במהלך  החולה  מעמק  גבול  אבני 
קרא  העשרים,  המאה  של  ה־60  שנות  ותחילת 
את הכתובת, שהיא מהנוסח המלא ומזכירה את 
היישובים גאלניה ומיגראמה. ב־1951 דיווח חיים 
כפר  שמיר-  לכביש  סמוך  נוספת  אבן  על  כנעני 
סאלד, כתובת זו הייתה מהנוסח הקצר והזכירה 
מיגראמה  היישובים  של  שמותיהם  את  שוב 
ממעיין  אסף  אמנון  גילה  העת  באותה  וגאלניה. 
ברוך אבן גבול, דרומית - מערבית לקיבוץ, עליה 
כתובת מהנוסח הקצר והיא מזכירה את היישובים 

ממסיה ובית אחון.
יוסף וייל ושלמה אילן מלהבות הבשן גילו שתי 
אבנים בשדות של להבות הבשן. שתי הכתובות 
הן מהנוסח הקצר - האחת מזכירה את היישובים 
להשלימו  הציע  שאהרוני  .יג....  וכפר  דירה 
למיגראמה, שם יישוב שנמצא בכתובות הקודמות 
ופרסה.  אוסא  מוזכרים  השנייה  בכתובת  באזור. 
לאחר פרסום שני המאמרים של אהרוני על אבני 
הגיע  ו-1959,   1955 בשנים  החולה  בעמק  הגבול 
גבול שאהרוני פרסם  אבני  עוד שלוש  על  מידע 
מידע  העביר  אילן  שלמה   .1961 בשנת  אותן 
לאהרוני על עוד שתי אבני גבול משדות להבות 
הבשן - האחת עם הנוסח המלא והיא מציינת את 
והשנייה  ואוסא,  דירה  היישובים  של  שמותיהם 
אוסא  היישובים  צוינו  ובה  הקצר  הנוסח  עם 
כנעני  חיים  הופיעו באבן קודמת.  ופרסה, שכבר 
ובה  הקצר  הנוסח  עם  נוספת  אבן  גילה  משמיר 
צוינו היישובים גאלניה ורמה. עידן שקד, במהלך 
בתל  מצא  העתיקות,  ברשות  כמפקח  תפקידו 

אבן הגבול מעשה - תעתיק של הכתובת ישירות מהאבן.

מחקרים בתולדות העת העתיקה
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הנוסח  של  חלקים  ובה  אבן   ,1993 בשנת  תנים 
המלא וציון שמו של היישוב בית אחון. 

2017 פרסם משה הרטל את מפת הסקר  בשנת 
הארכיאולוגי של דן ובתאור, של האתר עומרית. 
הוא מציין כי בוואדי שמצפון לאתר נמצאה אבן 

גבול שטרם פורסמה, אך ללא שמות היישובים. 
שתי אבני גבול נוספות שטרם פורסמו, נמצאות 
בשמיר. יגאל בן אפריים העביר לי, בטובו, מידע 
ששימשה  לאחר  באקראי  נמצאה  האחת  עליהן. 
עליה  שמיר,  קיבוץ  של  דגים  בריכת  לדיפון 
כתובת מהנוסח הקצר, והיא מזכירה את היישוב 
גאלניה, שמוכר מכתובות קודמות באזור שמיר. 
האבן השנייה, אבן גזית מגיר קשה, נמצאה בשטח 
כקילומטר  שמיר,  קיבוץ  של  הדגים  בריכות 
וככל  הקצר  בנוסח  הכתובת  אנפה.  לתל  מדרום 
הנראה מזכירה את בית אחון שגם הוא צוין לעיל.

אבני גבול ברמת הגולן
גוסטאב  הגרמני,  החוקר  ביקר   1911 בשנת 
תריסר  ופרסם  ובסביבתה  בקונטרה  דאלמן, 
מתאנה,  אל  מחורבת  מהן  אחת  יווניות,  כתובות 
גבול בנוסח  שממזרח לקונטרה, חרוטה על אבן 

מלא ומציינת את הכפרים סריסה וברנקי. 
ברמת  הכפרים  סקר  במהלך  נתגלו  אבנים  שש 
הגולן בשנים 1970-1968, שנוהל על ידי דני אורמן. 
גרג  רוברט  ידי  על  פורסמו  הגבול  אבני  כתובות 
ודני אורמן, בספרם )באנגלית( על כתובות יווניות 
מן הגולן, שיצא בשנת 1996. באותו פרסום הוצגו 
אחרים.  ידי  על  שנתגלו  נוספות  אבנים  שתי  גם 
האבנים יוצגו בסדר גיאוגרפי - מדרום לצפון, כפי 
שמופיעים גם בפרסום של גרג ואורמן, תוך ציון 
להתחקות  הצלחתי  בהם  במקרים  הגילוי,  פרטי 

אחריהם. 
בכפר חרוב )ללא ציון מיקום מדויק( נמצא החלק 
והיא  מלא  נוסח  בעלת  גבול  אבן  של  העליון 
אפלבאום,  שמעון  ידי  על   1978 בשנת  פורסמה 
מטרים  מאות  כמה  לנדאו.  ויוחנן  איזק  בנימין 
שבו  הקדום  הקברות  בית  בתוך  לאפיק,  מדרום 
חרוטה  מהן  אחת  שעל  קבורה,  מערות  מספר 
אבן  כתובת  נמצאה  צלב,  השנייה  ועל  מנורה 
גבול על ידי ש. בקר. האבן נמצאת בשימוש משני 
פנחס  ידי  על  פורסמה  זו  כתובת  לקבר.  ככיסוי 
כתובות  שתי  תועדו  בפיק   .1989 בשנת  פורת 
מהנוסח המלא, אלא שהתגלה רק חלקן העליון, 
בית  צוות  מצא  באחמדיה  היישוב.  שמות  ללא 
מעוז,  צבי  הקצר.  מהנוסח  אבן  גולן  שדה  ספר 
העביר  כי  ציין  בגולן,  כנסת  בתי  על  במחקרו 
קרא  והוא  איזק  בנימין  של  לקריאתו  האבן  את 
ואורמן  גרג  ואילו  ואוסום  ארימוס  השמות  את 
שמות  את  לקרוא  ניתן  לא  כי  טענו  בפרסומם, 
חלק  זוהה  הגולן  שבמזרח  בפאחם  היישובים. 
מכתובת מהנוסח הקצר אך ללא שמות היישובים. 
נוספים,  פריטים  עם  יחד  זו,  שכתובת  מסתבר 
בקונטרה,  פרג'.  השכן  מהכפר  לפאחם  הובאו 
במהלך סקר שערכו אורמן וצוותו, נתגלתה אבן 

היישובים  שמות  ובה  קצר  בנוסח  כתובת  עם 
מהנוסח  אבן  נמצאה  בבוקעתה  ואחנה.  סריסה 
ניתנים לקריאה.  המלא, אך שמות היישובים לא 
בפרסום של גרג ואורמן על כתובות הגולן, הוצעו 
- האחת  בספק עוד שתי כתובות של אבני גבול 
בנערן והשנייה ברפיד. בשתיהן לא הייתה קריאה 

של שמות היישובים.
ארבע אבנים נוספות מהגולן לא כלולות בפרסום 
זה - זלמן דולב מכפר בלום דיווח על כתובת יוונית, 
שכתובה על אבן גיר רכה שהגיעה מהגולן לצורך 
אפלבאום,  שמעון  בלום.  בכפר  מקלטים  הקמת 
את  ופרסמו  קראו  לנדאו  ויוחנן  איזק  בנימין 
הקצר  מהנוסח  היא  הכתובת   .1981 בשנת  האבן 

אבן הגבול מעשה )צילום ואיור: יגאל בן אפריים, קיבוץ שמיר(
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בפניאס  המקדש  שטח  בין  הגבול  את  ומזכירה 
ובין העיר עצמה. בשנת 1989, בעת סיקול שדה 
בשטחי קיבוץ מרום גולן, נתגלתה אבן עם כתובת 
אחנה  היישובים  מוזכרים  ובה  הקצר  בנוסח 
וסריסה. בשנת 1995, במהלך הסקר הארכיאולוגי 
של מרכז הגולן, מצאה חוליית הסקר בניהולו של 
יגאל בן-אפריים אבן גבול בכפר עשה, למרגלות 
הר פרס, עם הנוסח המלא. האבן נמצאה בשימוש 
משני בקיר של מכלאה הצמודה למבנה בן זמננו. 
מוזכר  די-סגני,  לאה  ידי  על  שפוענחה  בכתובת, 
של  והשדות  אגריפינה  בשם  יישוב  של  שמו 
על  לאחרונה  דיווח  אפריים  בן  יגאל   .)?( ראדנס 
אבן שלא פורסמה מהכפר ע'סניה במזרח הגולן, 
ניתן  ולא  שבורה  הקצר  הנוסח  בעלת  הכתובת 

לקרוא את שמות היישובים. 
את  המזכירה  אבן  כאמור,  נמצאה,   2020 בסתיו 

השם כפר נפח. 

שמות יישובים על אבני הגבול 
החולה  בעמק  הגבול  מאבני  הכתובות  גבי  על 
נקראו שבעה שמות יישובים ולמעט אחד )שגם 
הוא אינו ודאי(, אף אחד מהם לא תואם את שמות 
התשע  המאה  בשלהי  שנרשמו  כפי  המקומות 
או בכתבי חוקרים  עשרה, במפת הסקר הבריטי 
אחרים. יוחנן אהרוני, שפרסם את מרבית האבנים 
מעמק החולה, הציע את הזיהויים הבאים על סמך 
הקרבה הגיאוגרפית למקום מציאת האבן וקיומו 
של אתר יישוב מהתקופה הרומית המאוחרת. את 
בטיחה  בחורבת  לזהות  אהרוני  הציע  אחון  בית 
מדרום-מערב למעיין ברוך, שלדעתו שימרה את 
הם:  שהוצעו  האחרים  הזיהויים  אחון.  בית  השם 
גאלניה = גבעת ספר )חורבת סמאן( מצפון-מזרח 
לשמיר, מיגראמה = גבעת ירדינון )חורבת א-שיח 
נ.ג. 115   = מחמד( דרומית-מזרחית לשמיר, דירא 
חיאם  חורבת   = אוסא  לשמיר,  דרומית-מערבית 
אל-וליד ממזרח ללהבות הבשן ופריסה = להבות 

הבשן. 
לקרוא  ניתן  הגולן  מרמת  גבול  אבני  בכתובות 
אנו  מתוכם  בשלושה  מקומות,  שמות  עשרה 
רואים שימור שם, כלומר השם הקדום מהתקופה 
המקומיים  התושבים  של  בפיהם  נשמר  הרומית 
עד למאה התשע עשרה, עת החוקרים המודרניים 
תיעדו ורשמו את השמות בפיהם של יושבי הארץ 
חרוב  כפר  פניאס,  הם  השמות  הערבית.  דוברי 
והגילוי החדש והמפתיע במבט ראשון - כפר נפח. 
לשלושת השמות המקוריים של האבנים מאזור 
קשר  כל  אין  ובריניקי  אחנה  סריסה,   - קונטרה 
לשמות הערביים של המאה התשע עשרה. משה 
הרטל הציע לזהות בוודאות את סריסה בקונטרה 
אחנה  ואת  בצורמן  בריניקי  את  הנראה  וככל 
בחורבת אל מחפי או בבאב אל הוא. את השמות 
ארימוס ואוסום, שנמצאו באבן הגבול באחמדיה 

לזהות עם  והרטל  שמצפון לקצרין, הציעו מעוז 
קצרין ואחמדיה. מבט מחודש על הכתובת בידי 
השתמרות  על  מחקר  במסגרת  אריאל,  שלום 
לקריאה  מאמץ  מחייב  הגולן,  במרכז  שמות 
חוזרת. בעשה, שלמרגלות תל פארס, נמצא השם 
השאת  לתחנת  קשור  האם   - אגריפנא  המאתגר 
במסכת  במשנה  המוזכרת  גרופינה  המשואות 
ראש השנה )פרק ב, משנה ד( בהקשר של תחנות 
ראש  של  קביעתו  על  להודעה  משואות  השאת 
חודש מירושלים אל גולת בבל, או שמא לאגריפס 
קלאודיוס?  הקיסר  של  אשתו   - לאגריפינה  או 
בכל מקרה, השם לא השתמר במרחב של מציאת 

האבן. 
בגולן  הקדומים  השמות  השתמרות  בחינת 
הראתה שיש פער גדול בין רמת השתמרות שמות 
רצף  התקיים  שם  הגולן,  רמת  בדרום  קדומים 
יישובי לאורך כל התקופות, לעומת היעדר כמעט 
במרכז  עתיקים  שמות  השתמרות  של  מוחלט 
הגולן ובצפונו, שם היו נתקים ברצף ההתיישבות 
במהלך ימי הביניים וזו ככל הנראה סיבה מרכזית 
לאבדן השמות המקוריים. ככל הנראה אין לנו אף 
שם קדום ודאי לאתרי בתי הכנסת הרבים במרכז 
הגולן, ולכן אין פלא שלמרבית השמות על אבני 
הגולן  בשולי  וכן  בצפונו  הגולן,  במרכז  הגבול 
הצפוני המערביים באזור שמיר, אין קשר לשמות 
בשטח. על רקע זה האבן מכפר נפח היא בהחלט 
חידוש מרענן. השם כפר נפח נרשם על ידי חוקרי 
ומסיירי המאה התשע עשרה בגולן. יש לשים לב 
שלא  כך  בערבית  מילה  איננה  כפר  שהקידומת 
הביניים  מימי  מחודש  או  חדש  שיישוב  סביר 
יקרא בשם כפר - # . יישוב שנושא את הקידומת 
כפר במאה התשע עשרה - סיכוי רב שהוא נושא 
את השם הקדום גם אם איננו מכירים אותו בשמו 
הקדום. במאה התשע עשרה נרשמו רק שלושה 
כפר  נפח,  כפר  בגולן:  כפר  קידומת  עם  שמות 
חרוב וכפר אל-מא בדרום רמת הגולן )מעבר לגדר 
המערכת(. את השם כפר חרוב בדרום הגולן אנו 
מכירים ממקורות היסטוריים - רשימת העיירות 
הרומית  מהתקופה  סוסיתא  בתחום  היהודיות 
הנועלת  חרוב  כפר  השם  עם  הגבול  אבן  וכמובן 
הוודאי. עתה הצטרפה הכתובת כפר  את הזיהוי 
נפח לשימור שם ודאי ואני מניח שכך גם המקרה 

של כפר אל-מא.  
בזכות  שמו  את  לשמר  הצליח  נפח  וכפר  ייתכן 
עם  דמשק  את  המחברת  הדרך  על  יישוב  היותו 
בתקופה  רק  נבנה  הירדן  על  גשר  אמנם  הגליל. 
היה  יעקב  מעבר  שנקרא  מעבר  אך  הממלוכית, 
קיים לאורך תקופות ארוכות. לא היה כביש רומי 
ממלכתי בתוואי של גשר בנות יעקב - כפר נפח - 
להניח שעברה שם  - דמשק, אבל סביר  קונטרה 

דרך חשובה לאורך כל התקופות.  
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בית הבק הוא אתר מוכר לחובבי הטיולים בצפון 
אריק  לגשר  מזרח  מדרום  נמצא  הוא  הכינרת. 
ציידא.  בית  בקעת  של  הטבע  שמורת  בשולי 
שם  אי  שמתחילה  ארוכה  היסטוריה  יש  למקום 
במאה הראשונה לסה"נ ונמשכת עד ימינו. במאה 
הראשונה לסה"נ, היה במקום כנראה כפר דייגים 
התקופה  תוך  אל  קיומו  את  שהמשיך  יהודי 
הרומית המאוחרת ואולי גם בתקופה הביזנטית. 
הביניים.  מימי  חרסים  בסקר  נמצאו  כן  כמו 
במקום  הוקמה  העות'מאנית  התקופה  בשלהי 
אחוזה חקלאית גדולה של עבד א - רחמאן באשה 
אליוסף, שהיה בעל רוב אדמות בקעת בית ציידא 
ובחלק מהגולן. אחר מותו ישב במקום בנו הצעיר 
פואד , ותושבי בקעת הבטיחה היו אריסיו. במקום 
היה גם ניסיון התיישבות יהודית בעשור הראשון 
לשנות  עד  עמדו  במקום  העשרים.  המאה  של 
מבנים  מספר  הקודמת  המאה  של  החמישים 
ומגורי  היו מחסנים  ובהם  שייכים לאחוזה  שהיו 
היה  ניצב  ביותר,  הגבוהה  בנקודה  הפועלים. 
בעל שתי  רושם,  רב  לבן  בניין  הבק,  ארמונו של 
מדינת  בין  הגבול  קביעת  עם  אדום.  וגג  קומות 
ישראל לסוריה, הוקם במקום גם מוצב סורי גדול 
שהיה חלק מ'מוצב השפך' וישבה במקום מפקדה 
של הצבא הסורי. במסגרת מבצע 'עלי זית' ב-11 
בדצמבר 1955, שבו פשטו כוחות צה"ל על סדרת 
מוצבים סורים לאורך הכינרת, בעקבות תקיפות 
חוזרות ונשנות של דייגים ישראלים על הכינרת, 
אפילו  לו  השאיר  לבלי  הארמון  את  צה"ל  פוצץ 

קיר עומד אחד...
בניין אחד מבנייני האחוזה משמש היום למגורים 
אליו,  מלהיכנס  להימנע  שיש  פרטי  שטח  והוא 

והדבר כתוב בשלט הניצב במקום.
מטעם  ארכיאולוגיות  חפירות  החלו   2016 בקיץ 
מכון כנרת לארכאולוגיה גלילית שבמכללת כנרת 
יחד עם NYACK קולג' בארה"ב. האתר שוכן ממש 
על קו המים של הכינרת )במפלסה הגבוה 208- 
מעפ"ה(. חורבת אל עראג' בשמה הערבי, מוכרת 
בעולם המחקר מזה שנים רבות כאחת מההצעות 
לזיהוייה של בית ציידא, כפר יהודי הנזכר בברית 
החדשה ואצל יוסף בן מתתיהו. יוסף בן מתתיהו 

גם מספר כי המלך היהודי הורדוס פיליפוס, בנו 
בבית  הקים  הגולן,  ושליט  הגדול  הורדוס  של 
ציידא עיר שקרא לה "יוליאס" על שם אשתו של 

הקיסר אוגוסטוס.
רמי  של  עבודותיו  בעקבות  שנים,  שלושים  מזה 
היישוב  מזוהה  הירדן,  שבפארק  בא-תל  ערב 
עדיין  יש  אך  זה,  במקום  ציידא  בית  הקדום 
החולקים על הצעת הזיהוי. סטיב נוטלי מארה"ב 
פנה למרדכי אביעם ממכללת כנרת כדי לפתוח 
בחפירות באתר "בית הבק" ולבדוק האם יש שם 
ממצאים המאפשרים את זיהוייה של בית ציידא 

במקום זה. 

עונת חפירות ראשונה 
באתר אל עראג׳ )בית הבק( 

שבצפון הכינרת

)צילומים: מרדכי אביעם(

מרדכי
אביעם

מחקרים בתולדות העת העתיקה
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הראשונה  החפירות  עונת  נערכה   2016 בקיץ 
בה  והשתתפו  שבועות,  ארבעה  שנמשכה 
החפירות  במסגרת  כנרת  ממכללת  סטודנטים 
והונג  מארה"ב  וסטודנטים  שלהם,  הלימודיות 

קונג מטעם NYACK קולג'.
בשכבה הראשונה התגלה חלק ממבנה ששימש 
במאה  הצלבנית,  בתקופה  הסוכר  בתעשיית 
שני  גדולה של  השלוש עשרה. התגלתה קבוצה 
שמוכרים  סוכר  לייצור  ששימשו  הכלים  טיפוסי 
סגורה  קנקנית  הוא  האחד  הכלי  הארץ.  ברחבי 
שעליה היו מציבים את הכלי השני שהוא קערה 
עמוקה שיש לה נקב בתחתיתה. את הקערה היו 
היה  )מולסה(  הנוזל  קני הסוכר,  ממלאים ברסק 
מטפטף דרך הנקב לקנקנית והסוכר היה מתגבש 
בתוך הקערה. אסימון עופרת צלבני שהתגלה בין 
הסוכר  תעשיית  המבנה.  לתיארוך  סייע  הכלים, 
הגיעה לא"י במהלך התקופה המוסלמית הקדומה 
והתעצמה בתקופה הצלבנית. זו הפעם הראשונה 
אם  הכינרת,  בחופי  נחפר  צלבני  סוכר  שמפעל 
כי ידוע הוא שבימי הביניים היה ייצור נרחב של 
סוכר באזור זה ובעמק בית שאן, עדויות לייצור 
סוכר בתקופה הממלוכית התגלו בחורבת מנים, 

הארמון המוסלמי שליד אכסניית כרי דשא.
מבנה  שרידי  התגלו  הצלבנית  לשכבה  מתחת 
שמתוארך בשלב זה לתקופה הביזנטית המאוחרת 
השישית-שביעית  במאות  הקדומה,  והאיסלמית 
לסה"נ. נראה כרגע כי מדובר בשרידים של כנסייה 
או מנזר, או שניהם יחדיו כפי שעולה ממציאותם 
של מספר פריטים אדריכליים, שברי לוחות שיש 
ואבני פסיפס. באופן מיוחד יש לציין את מציאתם 
של קוביות פסיפס מוזהב. פסיפס כזה היה קיים 
מן  לא  וחשובות.  גדולות  בכנסיות  כלל  בדרך 
הנמנע כי בתקופה הביזנטית, זוהה המקום הזה 
ציידא, מקום מושבם של כמה משליחי  עם בית 
באתר  מפוארת.  כנסייה  הוקמה  ובמקום  ישו 
בכלל  אין  ציידא,  בית  עם  כיום  המזוהה  א-תל, 

שלב מהתקופה הביזנטית.
חרסים  גם  נאספו  אלו,  לממצאים  בנוסף 
הראשונה  המאה  הקדומה,  הרומית  מהתקופה 
לסה"נ, ובכך יש חיזוק לאפשרות לחזור ולהציע 
הבית  מימי  ציידא  בית  של  מקומה  אולי  זה  כי 
צורך  יש  זו  הנחה  ביסוס  שלצורך  כמובן  השני. 
למצוא  כדי  החפירות  את  ולהעמיק  להרחיב 

מבנים של ממש מתקופה זו.
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מרדכי 
אביעם

בשנת 30 לסה"נ לערך ייסד המלך היהודי, מושל 
הגולן והבשן הורדוס פיליפוס, עיר חדשה בבקעת 
בית ציידא, כיום בקעת הבטיחה. כך מתאר זאת 
יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון היהודי בן התקופה: 
ים  יד  על  כפר  ציידא,  לבית  העניק  "ופיליפוס... 
גינוסר, מעמד של עיר בגלל המון תושביה ושאר 
הקיסר"  בת  יוליה  בשם  יוליאס  לה  וקרא  חילה, 
אצל  נזכרת  יוליאס   .)18  ,2 היהודים,  )קדמוניות 
במאורעות  אחר,  בהקשר  גם  מתתיהו  בן  יוסף 
לאחר  לסה"נ   67-66 בשנת  שהתרחשו  הצבאיים 
ממשלת  מטעם  כמושלו  לגליל  הגיע  שיוסף 
אגריפס  צבא  )מפקד  "הוא  בירושלים:  המרד 
מיוליאס  ריס   5 במרחק  מחנהו  את  תקע  השני( 
לסילבקיה  המובילות  הדרכים  על  משמר  ושם 
מלבוא  מהגליליים  מנוע  למען  גמלא  ולמצודת 
שלחתי  הדבר  בהודע  המקום.  אנשי  לעזרת 
ירמיהו.  המפקד  ובראשם  צבא  אנשי  אלפיים 
הם התבצרו במרחק ריס אחד מיוליאס בקרבת 
הזה  ביום  מפואר  ניצחון  נוחל  הייתי  הירדן... 
לולא כוח נעלם שעמד לי לשטן. סוסי אשר עליו 
רכבתי בקרב, נפל במקום ביצות והשליכני ארצה. 
לכפר  לקחוני  ולכן  השכם  שליד  בפרק  נפצעתי 

נחום..." )חיי יוסף, 72-71(. 
בתיאורים  לכן  קודם  עוד  נזכרת  ציידא  בית 
גרו  בו  הכפר  זה  כי  נאמר  שם  החדשה  מהברית 
פטרוס,  ישו:  של  החשובים  מהשליחים  שלושה 
אנדריאס ופיליפוס. ישנם חוקרים שהציעו כי נס 

הלחם והדגים התרחש בבית ציידא.
גם במקורות  בין השאר  ואחרים,  מתיאורים אלו 
ציידא,  בית  היהודי  הכפר  כי  עולה  התלמודיים, 
והפוליס יוליאס שהוקמה בו/לידו, שכנו בבקעה 
הגולן  נחלי  לבין  במזרח  הירדן  בין  המשתרעת 
הזאכי  בשמות  כיום  הידועים  לבקעה  הנשפכים 
המג'רסה. רוב החוקרים מסכימים כי היישוב אכן 
שכן בבקעה זו אך במשך 150 השנים האחרונות 
מתנהלים ויכוחים על זיהויים שונים של מיקומו. 
חורבת  הם  העיקריים  המועמדים  שלושת 
הירדן  בפארק  א-תל  הבקעה,  במזרח  מסעודיה 

וחורבת אל עראג' )בית הבק(. 
חפירה  התנהלה  האחרונות  השנים  בשלושים 
ערב  רמי  של  בניהולו  בא-תל  וממושכת  רחבה 
עם  יחד  נברסקה,  אומהה  אוניברסיטת  מטעם 
קונסורציום של אוניברסיטאות, בעיקר מארה"ב. 
פרטיים  בתים  התגלו  החפירות,  בתחילת  כבר 
חרס  כלי  ובהם  הקדומה  הרומית  מהתקופה 
וחפצי יום-יום אופייניים, מטבעות וגם משקולות 
התחיל  שהיישוב  הראתה  החפירה  וקרסים.  דיג 
כבר בתקופה ההלניסטית המאוחרת.  קיומו  את 
בעקבות כך הציע ערב כי א-תל הוא בית ציידא 
היחידה  שהייתה  זו  הצעה  השני.  הבית  ימי  של 
שהתבססה על חפירות ממושכות, התקבלה על 
דעת  על  התקבלה  ואף  מהחוקרים  חלק  דעת 
צליינות  אתר  במקום  שפיתח  התיירות  משרד 
משולט ומוסבר. חלק מהוכחות הזיהוי של ערב 

האם התגלה מקומה של 
יוליאס / בית ציידא?

חופרי עונת 2017 על רקע שטח החפירה. )צילום: זאקרי וונג, משלחת חפירות אל עראג׳(

מחקרים בתולדות העת העתיקה
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עראג'  באל  שערך  שבבדיקה  כך,  על  התבססו 
ועל  הביזנטית,  מהתקופה  רק  חרסים  נמצאו 
בית  של  מקומה  להיות  יכול  לא  הזה  האתר  כן 
מהמחקר  שעלו  אחרות  בעיות  ציידא/יוליאס. 
זיהויו של היישוב בא-תל כמו המרחק של  לגבי 
מוחלטת  היעדרות  או  הכינרת,  משפת  ק"מ  שני 
של ממצאים בעלי מאפיינים עירוניים, נפתרו על 
ידי ערב בהסברים שונים. לפי מחקריו שנתמכו 
ארוכה  לגונה  השתרעה  גיאולוגים,  בעבודת 
שעליה  הגבעה  למרגלות  עד  וצפונה  מהכינרת 

שכן הכפר.
באל  ארכיאולוגיות  חפירות  החלו   2016 בשנה 
גלילית  לארכיאולוגיה  כנרת  מכון  מטעם  עראג' 
קולג'  נאיאק  בשיתוף  כנרת  במכללה האקדמית 
בניו יורק. בשכבה הראשונה התגלה מפעל לייצור 
עשרות  נמצאו  ובו  הצלבנית  מהתקופה  סוכר 
קערות  הסוכר:  לתעשיית  המשמשים  כלים 
)מי הסוכר(.  וקנקניות מולסה  קוניות  התגבשות 
טאסימון  לתקופה  אופייניים  חרסים  שברי 
עופרת, מתארכים את המפעל למאה הי"ג לסה"נ.

המבנים הצלבנים השתמשו לרוב בשרידי קירות 
בחפירה  ותוארכו  להם,  שקדמו  מבנים  של 
ומטבעות  חרסים  בעזרת  הביזנטית,  לתקופה 
מהמאות השישית-שביעית לסה"נ. כיוון הקירות 
של  שפע  עם  וביחד  מערב,  מזרח  בציר  הוא 
זכוכית  של  קוביות  גם  בהן  פסיפס,  קוביות 
להניח  נוטים  אנו  ורעפים,  שיש  שברי  מוזהבת, 
שמבנים אלו הם חלק של מנזר שהיה בנוי סביב 
הח'  מהמאה  נוצרי  נוסע  נחשפה.  שטרם  כנסייה 
לסה"נ מספר על קיומה של כנסייה בבית ציידא 
נראה  ואנדריאס.  פטרוס  לקדושים  המוקדשת 
שבתקופה הביזנטית זיהו את האתר עם מיקומה 
של בית ציידא, ובמקום הוקם אתר עלייה לרגל, 
של  מעדותו  וכורסי.  נחום  כפר  בטבחה,  כמו 
הבק  בבית  העשרים,  המאה  בתחילת  מבקר 
המפואר שעמד במקום עד שפוצץ על ידי צה"ל 
מתחת  כי  עולה   ,1955 בשנת  זית'  'עלי  במבצע 
לבית הבק יש רצפת פסיפס צבעונית שבכוונתנו 
לחשוף בעונות הבאות. בחודש שעבר הסתיימה 
זו  בעונה  למדי.  קצרה  שהייתה  השנייה  העונה 
פירקנו את הרצפות של המבנה הביזנטי ומתחתן 
המעידים  לסה"נ  הה'  מהמאה  מטבעות  מצאנו 
על תאריך הבנייה של המכלול. המשכנו לחפור 
לעומק והגענו אל שכבה שמכילה אך ורק חרסים 
החרסים,  לשפע  בנוסף  הרומית!  מהתקופה 
נמצאו גם שתי מטבעות, האחד מהמאה השנייה 
לסה"נ והשני מהמאה הראשונה, בטביעת הקיסר 
מ'  כשני  של  בעומק  לסה"נ.   66-65 משנת  נירון 
בנוי  קיר  לראש  הגענו  הביזנטי,  למפלס  מתחת 
עם  לבנה  פסיפס  רצפת  של  קטע  התגלה  ולידו 
ולבני  טיח  קטעי  בשחור,  מיאנדר  של  עיטור 
מרובעות  הן  מהלבנים  כמה  באש.  צרופות  חרס 

וחלולות והן אופייניות אך ורק לבתי מרחץ.
הרי  למדי,  מצומצם  שנחפר  שהשטח  למרות 
חשובות  הן  זו  עונה  בסוף  שהתקבלו  התוצאות 
אודות  שלנו  הידע  את  לשנות  ויכולות  ביותר 
בית ציידא יוליאס. קודם כל הוכחנו שאל עראג' 
החל  הרומית  בתקופה  שהתקיים  יישוב  הוא 
לפחות מהמאה הא' לסה"נ ואולי אף קודם. שנית, 
לתרבות  עדות  היא  מרחץ  בית  של  מציאותו 
יוליאס.  של  לזיהוייה  ראשון  רמז  ואולי  עירונית 
עדויות  החפירות  בהמשך  להראות  נצליח  אם 
נוספות לתרבות עירונית בתקופה הרומית, יחזק 
הדבר את זיהויה של יוליאס ובכך גם את זיהויו 

של הכפר שקדם לה, בית ציידא.
היבט מעניין נוסף העולה מהחפירה הוא המפלס 
בו נמצאים השרידים מהתקופה הרומית, 211.16- 
סביב  הרומית  מהתקופה  השרידים  רוב  כאשר 
האגם הם 209-208-. יחד איתנו עבדו בסוף החפירה 
חיפה  מאוניברסיטת  גרינבאום  נעם  גיאולוגים, 
ונתי ברגמן מהמעבדה לחקר הכינרת שמצביעים 
גרמו  שאולי  נחליים  שיטפונות  של  שכבות  על 
לנטישת היישוב במאה השלישית לסה"נ. במהלך 
הגיאולוגים  יחד עם  נשקיע מאמץ  העונה הבאה 

להוסיף מידע בעניין מפלס האגם.   

סטיב נוטלי מנאיאק קולג׳ אוחז בידו מטבע מהתקופה הרומית.

שפת סיר בישול מהתקופה הרומית הקדומה. צילום: זאקרי וונג, משלחת 
חפירות אל עראג׳

קירות המבנים מהתקופה הביזנטית
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עדכנו   ,2016-17 בשנים  שפורסמו  ברשימות 
באתר  והממצאים  החפירות  על  הקוראים  את 
בשמו  עראג׳  )אל  הבק  בית  של  הארכיאולוגי 
הכינרת.  בצפון  הבטיחה,  שבשמורת  הערבי( 
בחודשים יוני ויולי 2017 התקיימה עונת החפירות 

השלישית. 
התקופות  את  לזהות  הייתה  החפירה  מטרת 
את  לבדוק  בכדי  זה  באתר  שיש  השונות 
הקדום  היישוב  את  במקום  לזהות  האפשרות 
הוא  כיום  המקובל  הזיהוי  ציידא/יוליאס.  בית 
באתר א-תל שנמצא בפארק הירדן - אתר שנחפר 
משלחת  ידי  על  שנה  משלושים  למעלה  מזה 
וקולג'ים  אוניברסיטאות  בכמה  ארכיאולוגית 
בעונות  כבר  ערב.  רמי  של  בראשותו  בארה"ב, 
ממצאים  התגלו  שם  החפירות  של  הראשונות 
והרומית  המאוחרת  ההלניסטית  מהתקופות 
רב  בביטחון  החופרים  הציעו  כן  ועל  הקדומה 
גם  הנזכר  ציידא  בית  הכפר  של  מיקומו  זהו  כי 
לפחות  של  הולדתם  כמקום  החדשה  בברית 
ההיסטוריון  אצל  וגם  ישו,  משליחי  שלושה 
יוסף בן מתתיהו. בן מתתיהו המזכיר כי  היהודי 
הורדוס  בנו של  פיליפוס,  הורדוס  היהודי  המלך 
הגולן  במרחבי  השתרעה  שממלכתו  הגדול, 
ומזרחה, שדרג את מעמדו של הכפר בית ציידא 
והקים במקום "פוליס" שנקראה יוליאס. חוקרים 
בעיקר  המוצע,  בזיהוי  ספק  הטילו  מעטים  לא 
בשל ריחוקו של א-תל משפת הכינרת )כשני ק"מ( 
וגם בשל אופי הממצאים. ערב, שנעזר במחקרים 
גיאולוגים, הציע כי בתקופה ההיא הייתה לגונה 
לו  המוכרים  הכינרת  מחופי  שהשתרעה  גדולה 
ועד לא-תל ולכן ההצעה לזהות במקום את בית 
ציידא, כפר דייגים, נכונה ומוצדקת. על פי הצעה 
בכשניים-שלושה  מוצף  הבק  בית  אזור  היה  זו, 
מטרים של מים. ערב גם ביצע בעבר בדיקה בבית 
הבק ומצא שרידים מהתקופה הביזנטית אך לא 
מצא מתחתם שרידים מהתקופה הרומית וחיזק 

בכך את הצעתו לזיהוי בית ציידא עם א-תל.
הוא  הבק  שבית  בדעה  החזיקו  אחרים  חוקרים 
מועמד טוב יותר, אך מכיוון שלא נערכו במקום 
חפירות נרחבות, ומכיוון שערב זיהה במקום רק 

שכבה מהתקופה הביזנטית, היה קשה להתווכח 
עם הזיהוי.

שלוש  לפני  בחפירות  שהחלה  שלנו,  המשלחת 
לייצור  מפעל  של  עליונה  שכבה  מצאה  שנים, 
)התקופה  לסה"נ  עשרה  השתים  מהמאה  סוכר 
הצלבנית(, שחלק מהקירות שלו נבנו על קירות 

מצא  גם  שאותה  שכבה  הביזנטית,  מהתקופה 
חרסים  מעט  גם  מהחפירה  שעלו  מכיוון  ערב. 
ולהעמיק,  להמשיך  החלטנו  הרומית  מהתקופה 
המבנה  של  לרצפה  מתחת  מטרים  וכשני 
מהתקופה  שכבה  מצאנו  הביזנטית,  מהתקופה 

מה התחדש הקיץ בחפירות 
בית הבק? עוד על הצעת 

הזיהוי של בית ציידא/יוליאס 

המבנה הרומי, בעומק למרגלות המבנה הביזנטי. )צילום: מוטי אביעם(

מרדכי 
אביעם

מחקרים בתולדות העת העתיקה
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הרומית!
זו אכן הייתה הפתעה מכיוון שהדעה שהציג ערב 
היא שהאזור היה מכוסה מים. הממצא של קירות, 
חרסים ומטבעות מהתקופה הרומית, במפלס של 
212- מ' מתחת לפני הים מראה בבירור שהאזור 

לא היה מכוסה מים.
מצד  הייתה  הנוכחית  בעונה  החפירות  מטרת 
אחד להרחיב את שטח החפירה בכלל, ומצד שני 

להעמיק אל התקופה הרומית בשטח גדול יותר.
שרידי  בחשיפת  בתחילה  עסקנו  השנה  גם 
הקירות  הסרת  ועם  הצלבני,  הסוכר  מפעל 
הדלים שהרכיבו את המכלול הגענו אל הקירות 
מסתבר  הביזנטית.  התקופה  של  המאסיביים 
שאנו עוסקים בחשיפת מבנה גדול - אורך הקיר 
שנחשף עד כה הוא 22 מ' ללא פינה או פתחים. 
התגלו  המסודרת  האריחים  רצפת  שעל  מכיוון 
שיש  שברי  רעפים,  פסיפס,  אבני  מאוד  הרבה 
וכן שבר של עמוד סורג האופייני למבני כנסיות, 
מכלול  שלפנינו  בדעתנו  יותר  מחוזקים  אנחנו 
מטבעות  עשרות  מנזר.  כנראה  והוא  כנסייה  עם 
מדויק  תאריך  על  ומצביעות  הרצפה  על  התגלו 
השביעית  המאה  בראשית  המבנה  נטישת  של 
נבנו  המכלול  קיום  של  האחרון  בשלב  לסה"נ. 
בפריטים  חוזר  שימוש  שעשו  דלים  קירות  בו 
השתמשו  השאר  בין  יותר.  קדומים  ממבנים 
קודם  שבשלב  קשה,  גיר  העשוי  עמוד  בבסיס 
הבסיס  קורינתית.  כותרת  ממנו  לגלף  התחילו 

נראה כשייך לתקופה הרומית המאוחרת.

לקראת סוף עונת החפירות הצלחנו להגיע שוב 
מתחת   - עמוק  הקבורה  הרומית,  השכבה  אל 
התברר  בהמשך(.  )ראו  סחף  של  מטרים  לכשני 
הקודמת  בעונה  שמצאנו  הקטן  הקיר  קטע  כי 
צורך  שיש  איתן,  מבנה  של  פינה  למעשה  הוא 
המקום  סביב  הבאות.  בעונות  לחשפו  להמשיך 
המשכנו למצוא עדויות רבות לכך שהמבנה היה 
מאוד  גדולה  בכמות  מדובר  מרחץ.  בית  כנראה 
של לבני טין צרופות, בעיקר מלבניות, כשחלקן 
אלו  חלונות.  בצדיהן  שחתוכים  חלולות  לבנים 
הן לבני "טובולי" )tubuli( שמאוד מאפיינות בתי 
מרחץ מהתקופה הרומית. כמו כן, נמצאו גושים 
שחורים,  פסים  עם  לבן  פסיפס  של  נוספים 
זה  ממצא  גם  מלט.  של  עבה  שכבה  על  שמונח 
מעיד על הקשר שלו לבית מרחץ, כאשר רצפת 
עמודונים  מעל  לבנים  גבי  על  מונחת  המרחץ, 
קטנים )suspensura(  והפסיפס מוחזק למקומו 
בשכבת מלט עבה. השנה נמצאו גם כמה שברים 
של לוחות שיש ושברי מרצפות עשויות גיר קשה. 
כמו כן נמצא שבר טיח הצבוע בצבע אדום. כל אלו 
מעידים על מבנה מפואר למדי שנמצא במקום. 
כולו  הוא  זו  בשכבה  שהתגלו  החרסים  מכלול 
מהתקופה הרומית, החל מסוף המאה הראשונה 
לספה"נ ועד תחילת המאה הרביעית לסה"נ. גם 
המטבעות שייכות לתחום זמן זה. בצילומים ניתן 
מימי  השכנה,  סוסיתא  העיר  של  מטבע  לראות 
השנייה  המאה  בסוף  אאורליוס  מרקוס  הקיסר 
מסוף  דיוקלטיאנוס  הקיסר  של  ומטבע  לסה"נ, 

בית הבק 2018, מראה כללי. )צילום: זאקרי וונג(
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המאה השלישית ותחילת המאה הרביעית לסה"נ. 
חידוש נוסף מעניין הוא פתיחתו של שטח חפירה 
נוסף הנמצא כ־50 מ' ממזרח לשטח העיקרי. גם 
שם נמצאו בשכבה העליונה ממצאים מהתקופה 
והקירות  בנייה,  שרידי  ללא  אך  הצלבנית, 
הביזנטית.  לתקופה  שייכים  שנמצאו  הראשונים 
כמו בשטח העיקרי, גם כאן, כשני מטרים מתחת 
סחף,  של  למפלס  מתחת  הביזנטית,  לשכבה 
התגלה קיר מהתקופה הרומית, והחרסים גם הם 
לסה"נ.  הרביעית  המאה  עד  הראשונה  מהמאה 
באופן די מפתיע נמצאה כמות גדולה יחסית של 
יש בכך כדי להצביע על  ואולי  נרות שמן,  שברי 
מבנים פרטיים הקיימים באזור זה. יחד עם זאת, 
נמצאו גם כאן לבנים, שברי שיש וגם כמה שברי 

טיח עם פרסקו, המעידים אולי על בתי אמידים.
ושניהם  זו,  בעונה  התגלו  חשובים  פריטים  שני 
השכבה  בתוך  נמצאו:  בה  לשכבה  שייכים  לא 
עמוד,  של  מבזלת  כותרת  התגלתה  הצלבנית 
בית  כותרות  של  לאלו  מאוד  דומה  שעיצובה 
הראשונה  מהמאה  במגדלא,  שהתגלה  הכנסת 

לסה"נ.
בתוך  התגלה  יותר,  מיוחד  שהוא  השני  הממצא 
שפוצץ  העות'מאני,  הבק  בית  של  המפולות 
)עלי  "כינרת"  במבצע   1955 בשנת  צה"ל  ידי  על 
זית(. כאשר פינינו את הערמות בעזרת טרקטור, 
התגלתה אבן בזלת גדולה, כמטר אורכה ורוחבה 
חלקה  ק"ג.  כ־250  משקלה  גובהה,  מטר  וכחצי 
חצובים  העליון  בחלקה  אך  מעובד  לא  התחתון 
שהאבן  מציעים  אנו  תאים.  שלושה  ומוחלקים 
הקדושים  השרידים  תיבת  למעשה  היא  הזו 
של  למזבח  מתחת  שהייתה  )רליקואריום(, 
תיבות  כלל,  בדרך  במקום.  שעמדה  הכנסייה 
השרידים הן בעלות חלל אחד, לעיתים שניים, אך 

במקרה הזה יש שלושה.
נוצרי  נוסע  של  תיאור  אל  מתחבר  הזה  הממצא 
המאה  בתחילת  באזור  שביקר  וויליבאלד  בשם 
השמינית לסה"נ והלך מכפר נחום לכורסי, והוא 
מזכיר את כנסיית השליחים בבית ציידא. אנחנו 

מזהים כאמור את השרידים מהשכבה הביזנטית 
ומכיוון  נמצאה...(  טרם  )שלמעשה  כנסייה  עם 
של  מהשליחים  שלושה  נולדו  ציידא  שבבית 
ישו - פטרוס, פיליפוס ואנדריאס, אנחנו מציעים, 
במלוא הזהירות, שזוהי תיבת השרידים שבה היו 

שרידי שלושת השליחים בכנסייה.
את  ולאתר  לנסות  מתכוונים  אנו  הבאה  בעונה 

מהתקופה  השרידים  את  להסיר  וגם  הכנסייה 
שטח  ולחשוף  מ'   -212 לעומק  לרדת  הביזנטית, 
מהותו  את  להבהיר  כדי  הרומית  גדול מהשכבה 

של המבנה המאסיבי.
הנוכחית,  בעונה  שעלו  הממצאים  לסיכום, 
טמונים  הבק  שבבית  האפשרות  את  מחזקים 
שרידיה של העיר יוליאס ושרידיו של הכפר בית 
לתקופה  ועד  השני  הבית  מימי  שניהם  ציידא, 

הרומית המאוחרת.

מימין: אבן ששימשה כנראה כתיבת שרידים קדושים. צילום: זקרי וונג. משמאל: שברי רצפת פסיפס, לבנת "טובולי", שבר 
לוח שיש ושפת כלי חרס ממצאים מהתקופה הרומית. )צילום: מוטי אביעם(

תא היפוס מהמאה השנייה לספירה. )צילום: ישו דריי(
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מרדכי 
אביעם

בממצאים  הקוראים  עודכנו  לעיל  במאמרים 
המעניינים שהתגלו בשלוש עונות החפירה באתר 
ועל  הבטיחה,  שבבקעת  עראג'(  )אל  הבק  בית 
האפשרות כי ממצאים אלו מצביעים על מיקומו 
שנזכר  ציידא,  בית  הקדום  היהודי  הכפר  של 
"פוליס"  להיות  הפכה  ואשר  החדשה  בברית 
יהודית בשנת 30 לסה"נ. עם תום עונת החפירות 
ביולי 2017, גודר האתר והקירות כוסו בבד מיוחד 
הגילויים  החורף.  במהלך  עליהם  לשמור  בכדי 
בעיתונות  העולם  ברחבי  פורסמו  האחרונים 
במהדורות  האינטרנטית,  במדיה  הכתובה, 
בעיקר  גלים  והיכו  ובטלוויזיה,  ברדיו  החדשות 
כפר  שהוא  ציידא,  בית  באשר  הנוצרי,  בעולם 
לידתם של שלושה מחשובי השליחים של ישוע: 
של  קטנות  קבוצות  ואנדריאס.  פיליפוס  פטרוס, 
לראות  כדי  למקום  להגיע  החלו  נוצרים  תיירים 
מתאימה  אינה  העפר  דרך  הקטנה.  החפירה  את 
נגישה כלל;  ובחורף היא לא  למעבר אוטובוסים 
שהגיעו  קבוצות  של  קטן  מספר  זאת  עם  יחד 

במיניבוסים כבר ביקרו במקום.
אני  בעוד  נובמבר,  בחודש  שמשי  יום  בצהרי 
נוהג  ברכבי לכיוון חפירות כורסי, צלצל הטלפון 
ובדיבורית עלה קולו של חבר, ששאל אותי האם 
הבק.  בבית  בחפירה  אריה  של  פסל  השארנו 

השאלה לוותה בצילום של פסל בזלת מרשים.
הגברתי מהירות ובתוך זמן קצר הגעתי למקום, 

הטרקטור  שפינה  העפר,  ערימת  בראש  ואכן, 
שעבד עבורנו לפני תחילת החפירה )עבודה עליה 
בזלת  אבן  שכבה  המנוסות(,  עיניי  במו  פיקחתי 
גדולה ועליה גילוף גבוה של לביאה. סביב האבן 
היו סימנים ברורים של פינוי עפר ידני, המעיד על 
אספר  כך  ועל  מבקרים,  בידי  נחשף  שהפסל  כך 
מוציאים  כיצד   - כעת  שנוצרה  הבעיה  בהמשך... 
את הפסל מהמקום. בדרכי לשם חשבתי שנוכל 
אך כשראיתי  על הרכב שלי,  להעמיס את האבן 
לאחר  משקלה  את  הערכתי  האבן,  גודל  את 
חישובים, בכ־600 ק"ג, בערך כמשקל הרכב עצמו! 
התחלתי לחפש באינטרנט שמות של רכבי מנוף, 
אך איש מהם לא היה פנוי להגיע לשטח. במאמץ 
רב הפכתי את האבן על פיה, כיסיתי אותה קצת 
בשעות  למקום  יגיע  לא  איש  כי  וקיוויתי  בעפר 
עם  קשר  יצרתי  בבוקר,  למחרת  אחר־הצהריים. 
 ,11:00 בשעה  לאתר  שהגיע  מנוף  משאית  בעל 
החדש  למשכנה  הלביאה  עברה  כשעה  ובתוך 
הייתי  כבר  מכן  לאחר  שעתיים  כנרת.  במכללת 
נשמתי  בחו"ל.  לכנס  בדרכי  התעופה  בשדה 

לרווחה - הספקתי לחלץ את הלביאה!
אלקטרוני  דואר  קיבלתי  בחו"ל  שהותי  כדי  תוך 
שזה  מארה"ב,  נוטלי  סטיב  לחפירה,  משותפי 
עתה התפרסמה ידיעה של מדריך קבוצה נוצרית, 
באחד מאתרי האינטרנט, על כך שתוך כדי ביקור 
ציידא,  בית  עם  אולי  המזוהה  עראג',  אל  באתר 

״ְוָאַמְרָּת ָמה ִאְּמָך ְלִבָּיא ֵּבין ֲאָריֹות ָרָבָצה ְּבתֹוְך 
ְּכִפִרים ִרְּבָתה גּוֶריָה״ )יחזקאל י״ט, ב׳(:

סיפורה וחידתה של הלביאה 
מבית הבק‹ 

בלוק האריה ודניאל בגוב האריות במוזיאון קצרין. )צילום: מוטי אביעם(

מחקרים בתולדות העת העתיקה
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ערימות  על  להסתובב  שלי  למטיילים  "התרתי 
מזכרות  איתם  ולקחת  חרסים  לחפש  העפר, 
מהמקום הקדוש הזה". עוד כתוב בידיעה, ש"אחד 
המטיילים לפתע קרא לי וביקש להראות לי את 
מה שמצא. המציאה היתה פסל של אריה. אמרתי 
למטיילים שלי שזה כנראה משהו חדש". כתבתי 
הסברתי  מדריך.  אותו  של  לדוא"ל  חריף  מכתב 
לו שהמעשה שלו הוא עבירה על חוקי המדינה 
מאתרי  עתיקות  לקחת  ו/או  לחפש  ואסור 
יותר הוא כתב  ישראל. מאוחר  עתיקות במדינת 

פרסם  ואף  התנצלות  מכתב  לי 
אותו באתר האינטרנט שלהם. כך 

למעשה התגלה הפסל.
שהיה  גדול,  בזלת  בבלוק  מדובר 
מעוצבת  ועליו  מקיר,  חלק 
לביאה.  של  דמות  גבוה  בתבליט 
אופי  בעלת  היא  היצירה  כל  לא 
רגליה  מושלם:  נטורליסטי 
הפוסעת  הלביאה  של  הקדמיות 
ימינה  פונה  כשראשה  ימינה 
בתנוחה  מעוצבות  לא  ולמטה, 
פעור  פיה  זאת,  עם  יחד  הנכונה. 
העליונה  הלסת  וניבי  מעט 

לשון.  גם  שם  מעוצבת  אולי  היטב.  מעוצבים 
שער ראשה הקצר )לעומת רעמת האריה הזכר( 
מסומן בקווים עדינים. הזנב הארוך בעל הכפתור 
מונח על הרגל האחורית. בחלק האחורי, מאחורי 
כתפה של הלביאה מסותת שקע מעוגל, שאולי 
קוטר  בעל  לעמוד  בסיס  שימש  הפסל  כי  מעיד 
קטן. מה היה מקורו של פסל זה? בבתי הכנסת 

שבגולן, התגלו כמה פסלים של אריות ולביאות: 
בחזית בית הכנסת של אום אל קנאטיר יש בסיס 
מעל  בעל־חיים.  טורף  אריה  נראה  ובו  בזלת 
החלון המערבי יש לביאה המזנקת מהקיר, ושבר 
של אחת נוספת נמצאה בסקר ארכיאולוגי. באבן 
הנמצאת במוזיאון קצרין, שמקורה בעין סמסם, 
עין  של  הכנסת  מבית  לשם  הגיעה  כנראה  אך 
נשוט, מגולף ראש אריה ולאורך האבן יש סצנה 
נראים אריה  ובה  בגוב האריות",  "דניאל  המכונה 

ולביאה משני צדי דמות אדם.
דמויות  בעיצוב  הדמיון  לאור 
מקום  יש  והלביאות,  האריות 
 - הבק  מבית  זו  גם  כי  להניח 
מהתקופה  כנסת  בבית  מקורה 

הביזנטית. 
יש  הבק  מבית  ללביאה  אבל 
המאה  בסוף  תאומה.  אחות  גם 
לורנס  פרסם  עשרה  התשע 
גבוה  תבליט  של  ציור  אוליפנט 
חוסניה,  מהכפר  לביאה  של 
לבית  ק"מ ממזרח  כשני  הנמצא 
דומה  הלביאה  עיצוב  הבק. 
להפליא לזו שנמצאה בבית הבק, 
ניתן  לא  הראש.  חסר  מחוסניה  שללביאה  אלא 
שמקומה  כיוון  מאחור  האבן  צורת  מהי  לבדוק 
של האבן לא נודע יותר. ייתכן כי אותו אומן גילף 
את שתי האבנים, וייתכן כי זו מחוסניה הועברה 
בהמשך  כי  תקווה  כולי  להיפך.  או  הבק  מבית 
שתפתורנה  נוספות  עדויות  תתגלינה  החפירות 

את חידת הלביאה מבית הבק.

מנוף מעביר את פסל הלביאה. )צילום: מוטי אביעם(

לביאה מבית הבק. )צילום: מוטי אביעם(

ציור הלביאה מהכפר חוסניה שצייר אוליפנט

לביאה מאום אל קאנטיר
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בית הכנסת במגדל. )צילום: מהמרשתת(

מתקופת  ראשון  גלילי  כנסת  בית  של  שרידיו 
של  הארכיאולוגיות  בחפירות  נתגלו  שני,  בית 
העיר הקדומה מגדל, שקדמה לטבריה. על הגדה 
למושבה  מזרח  מדרום  הכינרת,  של  המערבית 
מגדל, נמצאים שרידיה של העיר הקדומה מגדל. 
סביב  ביותר  החשוב  היהודי  היישוב  זה  היה 
בגליל,  היהודי  היישוב  של  חידושו  מאז  הכינרת 
המאה  בסוף  חשמונאי  בית  מלכי  כיבושי  לאחר 
בשנת  טבריה  של  הקמתה  ועד  לפנה"ס  השנייה 

18 לסה"נ. 
ההיסטוריה  במת  על  לראשונה  מופיעה  מגדל 
באזכור של ההיסטוריון היהודי יוסף בן-מתתיהו 
ונזכרת  לפנה"ס,   54 בשנת  פלביוס(,  )יוספוס 
כיישוב יהודי גדול שנכבש על ידי המצביא הרומי 
הפרתים.  מול  הרומית  מהמפלה  ששב  קסיוס, 
באירועי  חשוב  מקום  מגדל  תופסת  בהמשך, 
המרד הגדול בגליל, כאחד היישובים שבוצרו על 

ידי בן-מתתיהו, וכמרכז לפעילותו.
יצאו  לרומאים  קרב  ללא  נכנעה  שטבריה  לאחר 
הצבא  למגדל.  ועברו  הקנאיות  הקבוצות  ממנה 
הפרשים  ובהסתערות  העיר  את  הקיף  הרומי 
מצד הים, שלא היה מבוצר, היא נכבשה. הקנאים 
והרומאים  סירות,  גבי  על  הכינרת  אל  נמלטו 
בהם  הכו  וברפסודות,  בסירות  אחריהם  שדלקו 
על  מדמם",  הכינרת  שהאדימה  "עד  קשה  מכה 
היה  כבר  זה  )שבשלב  בן-מתתיהו  של  דבריו  פי 
שבוי בידי הרומאים(. בעקבות כניעתה של העיר, 

ללא מצור, לא הייתה בה פגיעה פיזית קשה, והיא 
מספר  ומופיעה  היהודיים,  חייה  את  המשיכה 
המסורת  פי  על  התלמודיים.  במקורות  פעמים 
מרים  של  הולדתה  עיר  מגדל  הייתה  הנוצרית 
נזכר  לא  המגדלנית. למרות שהשם מגדל עצמו 
שפעל  שישו,  רבה  סבירות  יש  החדשה,  בברית 
רבות בחלקה הצפוני של הכינרת, הגיע גם אליה. 
יש לזכור שבשלשה העשורים הראשונים לסה"נ, 
הייתה טבריה רק בראשית צמיחתה, וככלל, נמנע 

כנראה ישו להיכנס לערי ה"פוליס" המרכזיות.
של  האדמה  ברעידת  קשה  כנראה  נפגעה  העיר 
שנת 363 לסה"נ, ונעזבה. אחרי כמאה שנים נבנה 
על חלק מחורבותיה מנזר גדול, שהוקדש כנראה 
כפר  במקום  היה   1948 עד  המגדלנית.  למרים 
ערבי קטן בשם מג'דל, ששימר את השם הקדום. 
העשרים  המאה  של  השנייה  מהמחצית  החל 
החלו חפירות ארכאולוגיות לחשוף את שרידיה 
ארכאולוגים  היו  החופרים  ראשוני  העיר.  של 
לפני  עוד  שנרכש  בשטח  שחפרו  פרנסיסקנים, 
קום המדינה על ידי המסדר הפרנסיסקני, והוקם 
בו מנזר קטן. בשטח זה נמשכו החפירות, ובעקבות 
כך עלו נתונים שלא היו ידועים עד היום. התברר 
ונחשבה  בעבר  שנחשפה  הגדולה  הרחבה  כי 
ל"כיכר העיר", היא למעשה חצר גדולה ומרשימה 
בית  של  אימונים(  )חצר  כפלסטרה  ששימשה 
המרחץ שנמצא מצפון לה. בית מרחץ זה, וכנראה 
גם החצר, נבנו לראשונה כבר בתקופת מלכי בית 

חפירות מגדל הקדומה

מרדכי 
אביעם

מחקרים בתולדות העת העתיקה
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חשמונאי. בית המרחץ כלל מספר בריכות רחצה. 
בתקופה הרומית הוחלף בית המרחץ הזה בבית 
מרחץ של אוויר חם, בעל חדרים חמים, פושרים 
וקרים. בתוך הבריכות התגלה שפע של ממצאים 
סוגים  ובעיקר  המרחץ,  בית  לפעילות  הקשורים 
שונים של בקבוקים וקערות, ובהם גם קערות עץ 

שנשמרו היטב בתוך המים. 
של  חשיפתו  היא  ביותר  החשובה  התגלית  אבל 
הנמל הקדום. לכל הדעות זהו הנמל הברור ביותר 
מבין אלו שנסקרו עד היום סביב הכינרת, שכולם 
שנחשף  המזח  בלבד.  אבנים  מסוללות  בנויים 
במגדל בנוי אבני גזית, והוא איתן ביותר. מחזיתו 
בולטות חמש אבנים גדולות בעלות חור מפולש, 
 mooring( לספינות  קשירה  כאבני  ששימשו 
stones(. על פי החרסים שנתגלו ביסודות המזח, 
לפנה"ס  הראשונה  המאה  לסוף  תוארך  הוא 
מימי  כנראה  לסה"נ,  הראשונה  המאה  ולראשית 
שושלת בית הורדוס. מכיוון שהורדוס הגדול לא 
ניתן לייחס  השקיע השקעות ממלכתיות בגליל, 
בתקופה  אנטיפס,  הורדוס  בנו,  לימי  הבנייה  את 
שקדמה לבנייתו את טבריה. בימים ההם שימשה 
מגדל כעיר המרכזית בחלקו המזרחי של הגליל, 
כאשר ציפורי שבגליל המערבי היא הבירה. סביר 
להניח שעם הקמתה של טבריה, שגם בה בוודאי 
של  נמלה  ירד  התגלה(,  )שטרם  כזה  נמל  נבנה 
כאשר  גברה  עוד  ההפתעה  אך  מגדולתו.  מגדל 
למזח  בצמוד  נבנה  ההרודיאני  המזח  כי  התברר 
קדום יותר שגם בו היו אבני קשירה לספינות. על 
פי החרסים שהתגלו בבסיסו, הוא נבנה בתקופת 
ממצא  לפנה"ס.  הראשונה  במאה  חשמונאי,  בית 
השקיעו  חשמונאי  בית  שמלכי  כך  על  מעיד  זה 
בגליל,  ביותר  משמעותית  ממלכתית  השקעה 

שהייתה בעלת משמעות כלכלית רחבה.
בתוך  נמצאים  לעיל  שתוארו  הממצאים  כל 
המתחם הפרנסיסקני המוקף חומה, שאינו פתוח 
לציבור בשלב זה. בשנת 2009 הוחל בבנייתו של 
פרויקט תיירותי גדול מצפון לשטח הפרנסיסקני. 
נטוש,  נופש  את השטח שעליו היה ממוקם כפר 
רכש מסדר נוצרי ממקסיקו, שהחל בבניית 'מרכז 
ואולם  לצליינים  הארחה  בית  יהיו  שבו  מגדלא', 
עתיקות  באזור  נמצא  שהשטח  בגלל  כנסים. 
מוכרז, נדרשו היזמים לבדיקות ולחפירות הצלה. 
התגלה  הבדיקות  של  הראשונים  בשבועות  כבר 
שהתגלו  והחשובים  המרתקים  הממצאים  אחד 
של  המחקר  בתחום  בגליל  האחרונות  בשנים 
בית   - שני  בית  ותקופת  העתיקים  הכנסת  בתי 
לסה"נ.  הראשונה  למאה  המתוארך  קדום  כנסת 
והתפתחה,  החפירה  הלכה  ואילך  זו  מנקודה 
מטעם  יזומה  נרחבת  לחפירה  למעשה  והפכה 
ישו'.  של  'הלגיונרים  המקסיקני,  הנוצרי  המסדר 
סולנה, שעומד בראש הפרויקט של מגדל,  האב 
והן  המדעית  הן  העצומה,  החשיבות  את  הבין 
הקדומה,  מגדל  של  חשיפתה  של  התיירותית 
לצורך  מאוד  גדולה  כספית  השקעה  ויזם 
רשות  מטעם  החפירה  הארכאולוגית.  הפעולה 

אבשלום-גורני,  דינה  של  בניהולם  העתיקות, 
מאוניברסיטת  זאפאטה  ומרסלה  נג'אר  ערפאן 
אנוואק שבמקסיקו. בית הכנסת שנחשף במגדל 
הוא  בגליל.  זו  מתקופה  שמתגלה  הראשון  הוא 
השני  המקדש  בית  עמד  שבו  בזמן  ופעל  נבנה 
בירושלים. קדמו לו בגילויים בתי הכנסת בגמלא 
קריית-ספר,  הרודיון,  שבמצדה,  ואלו  שבגולן 
ומודיעין. בתי הכנסת שפעלו בימי בית שני, היו 
ולימוד  בתורה  קריאה  לצורך  התכנסות  מקום 
המצוות, אך לא התבצע בהם פולחן כלשהו, לא 
בן-מתתיהו  יוסף  קורבנות.  לא  ובוודאי  תפילות 
החדשה  הברית  בטבריה,  כנסת  בתי  מזכיר 
מזכירה בתי כנסת בנצרת ובכפר-נחום ו"כל בתי 
כנסיותיהם בגליל", ולמרות זאת לא התגלו בגליל 

עד כה בתי כנסת מימי בית שני. כל זה מסביר את 
ההתרגשות הרבה של החופרים והעולם המחקרי 
 16X15-כ של  בגודל  רבוע  מבנה  זהו  גילויו.  עם 
וספסל  ספסל,  יש  הפנימיים  הקירות  סביב  מ', 
נוסף במרכז הריבוע הפנימי שנוצר על ידי ששה 
עמודים שנשאו את הגג. המשטח שבין הספסלים 
היה כנראה מרוצף כולו בפסיפס ממנו שרד רק 
רוזטה  כולל  שבפסיפס  הדגם  המזרחי.  החלק 
גדולה ומיאנדרים, שהם דגמים אופייניים ברצפות 
הפסיפס היהודיות בימי בית שני. בקיר הדרומי 
בפרסקו,  צבועים  שקירותיה  קטנה  גומחה  יש 
המחקה לוחות שיש בצבעי צהוב ואדום. ייחודה 
של גומחה זו מרמז כי שימשה אולי לאחסון ספר 

מקווה טהרה במגדל. )צילום: מוטי אביעם(
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נמל מגדל. )צילום: מוטי אביעם(

בצבע  בפרסקו  מכוסים  היו  העמודים  גם  תורה. 
אדום.

אבל גולת הכותרת של ממצאי בית הכנסת היא 
בגילופים  המעוטרת  ס"מ,   90X70-כ גדולה  אבן 
מכל צדדיה. בצד הצפוני כוללים העיטורים מנורה 
לימי  המתוארכת  הראשונה  קנים,  שבעה  בעלת 
והראשונה  לירושלים,  מחוץ  שמתגלה  שני  בית 
שמתגלה בבית כנסת מתקופה זו. המנורה ניצבת 
בתוך מסגרת ארכיטקטונית, ועומדת על גבי חפץ 
מרובע, שלדעתי הוא מזבח הזהב, המזבח הפנימי. 
תיאור זה הוא לדעתי של ההיכל, החדר האמצעי 
במקדש ירושלים. הצד השני של האבן, הדרומי, 
גלגלים,  שני  שבתוכן  קשתות,  בשתי  מעוטר 
ומתחת לכל אחד מהם שישה משולשים. לדעתי, 
ולהבות  האלוהית  המרכבה  את  מסמלים  הם 
ט(,  )ז,  דניאל  בספר  כמתואר  מתחתיה,  האש 
ולמעשה מייצגת את הנוכחות האלוהית בקודש 
הקודשים הריק של המקדש השני. שני הצדדים 
קשתות  של  שורות  שתי  ובהם  זהים,  הארוכים 
שלדעתי  חפץ  תלוי  השורה  ובקצה  זו,  אחר  זו 
רב.  בעושר  מגולפים  האבן  פני  לנסך.  בזיך  הוא 
במרכזה, רוזטה גדולה בעלת שישה עלים במרכז, 
ושישה עלים בהיקף. משני צדי הרוזטה, חפצים 
הנראים כמו עץ תמר, אך לדעתי הם מסמלים את 
ה"מגרפות", כלי הקודש שבעזרתו גרפו את האפר 
עשר  שנים  פזורים  שמסביב,  בשטח  מהמזבח. 
חפצים בצורות שונות, בשישה זוגות. לדעתי הם 
מסמלים את שנים עשר ככרות לחם הפנים שעל 
עולה  זה  מתיאור  המקדש.  של  בהיכל  השולחן 
כי האבן שניצבה במרכז בית הכנסת, סימלה את 
המקדש בירושלים, מעין "מקדש אלוהים בגליל".
קשה  הייתה  לירושלים  ההגעה  הגליליים,  עבור 
ביותר ועיטוריו של החפץ המרכזי בבית הכנסת 
שלהם בדגמים סימבוליים של המקדש, היוותה 
פניה,  על  האבן,  בפינות  המקדש.  לבית  תחליף 
שמהאבן  כך  על  מעידים  שלדעתי  שברים,  יש 
התרוממו ארבעה עמודים דקים שהחזיקו עליהם 

לוח עץ, וכך שימשה האבן כמסד לשולחן לקריאת 
התורה. כך גם נוצר קשר ישיר בין הקריאה בתורה 
בבית כנסת גלילי, לבין בית המקדש בירושלים. 
המרד  בזמן  כנראה  נהרס  או  נחרב  הכנסת  בית 
הוא  העיר,  בשולי  מיקומו  בשל  כי  ייתכן  הגדול. 
פורק בחלקו, אבניו שמשו לבניית הביצור, וחללו 

מולא בעפר.
גם  נחשפו  הכנסת,  בית  של  לחשיפתו  בנוסף 
רובעי מגורים. שניים מהם פשוטים, ובהם חדרים, 
אפייה,  תנורי  רגילים,  בית  כלי  ישרות,  סמטאות 
במערב  אחד  מגורים  רובע  לקמח.  שחיקה  וכלי 
חלקים  נחשפו  ממנו  אמידים,  רובע  כנראה  הוא 
של שני בתים. לכל בית חצר או שתיים, מרוצפות 
רצפת  נמצאה  אחד  בבית  יפים.  אבן  בלוחות 
פסיפס דומה לזו של בית הכנסת. בכל בית נמצאו 
מי  למפלס  היורדות  מדרגות  ובהן  מים,  בריכות 

התהום. לדעת החופרים, מדובר במקוואות.
בנוסף לרבעי המגורים נחשף גם אזור של חנויות, 
או בתי מלאכה, שבהם בריכות קטנות ומטויחות. 
יוצרו  בהם  האזורים  אחד  זהו  כי  להניח  סביר 
הדגים המלוחים המפורסמים של מגדל, ששמם 

היווני הוא "טריכיאה", שפרושו דגים מיובשים.
שונה  תמונה  עולה  החדשות  החפירות  מן 
לגמרי ממה ששיערו חלק מהחוקרים על מגדל. 
לא  ממש,  של  קטנה  עיר  זו  הייתה  כי  מתברר 
ציפורי,  או  טבריה  כמו  הרומי  בתכנון  מתוכננת 
אלא במסורת ההלניסטית של רובעי מגורים עם 
גדול  נמל  כלל  הציבורי  המרכז  ביניהם.  רחובות 
בית  גדולה.  פלסטרה  ורחבת  מרחץ,  בית  ומוגן, 
הנמנע  מן  )לא  העיר  בשולי  ממש  שכן  הכנסת 
שהיו עוד בתי כנסת בחלקי העיר האחרים(. בעיר 
חיו תושבים בכל הרמות הסוציואקונומיות, אלה 
לצד אלה, ולעיר היו רובעי מלאכה, בייחוד לייצור 

מוצרי דגים, שהיה כנראה ענף הכלכלה העיקרי.
תחת  ישו',  של  'הלגיונרים  ידי  על  פותח  המקום 
עינו הפקוחה של הארכיאולוג ערפאן נג'אר, וניתן 
לבקר בו בנוחות ובהנאה במשך כל ימות השבוע.
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העתיקות  רשות  שערכה  הצלה  בחפירות 
בשנת 2009 בשטח אתר העתיקות של מגדל 
לחוף הכינרת, התגלה לראשונה בית כנסת 
תוספת  לסה"נ,  מן המאה הראשונה  גלילי 
חשובה ומרשימה לרפרטואר ההולך וגדל 
המקדש  שבית  מהימים  כנסת  בתי  של 

השני עמד עדיין על תילו.
באשר  ביותר  רבה  הממצא  חשיבות 
כאלו  כנסת  בתי  התגלו  טרם  כה  עד 
בגליל. הקרוב ביותר הוא בית הכנסת 
בגמלא אך בתי כנסת גליליים נזכרים 
בטבריה,  מתתיהו  בן  יוסף  אצל 

ו"בכל  נחום  בכפר  בנצרת,  החדשה  בברית 
בתי כנסיותיהם בגליל". גילוי של בית כנסת 
מתקופה זו בעיר גלילית חשובה הנזכרת גם 
בברית  בעקיפין  גם  מתתיהו,  בן  יוסף  אצל 
מאוחרים  יהודיים  במקורות  וגם  החדשה 
בנושא  דיונים  מחדש  פתח  כבר  יותר, 
הבית,  מימי  הכנסת  בתי  של  הטיפולוגיה 
"ישו  ומחקר  הארכיאולוגיה  בין  הקשר 

ההיסטורי" ועוד.
סביב  ספסלים  בו  יש  רבוע,  כמעט  המבנה 
יש  המערבי  במעבר  הקירות,  ארבעת 
המוכר  גיאומטרי  בדגם  צבעוני  פסיפס 
וקירותיו  וירושלים,  הורדוס  מארמונות 
הגג מכוסים  גם העמודים שנשאו את  כמו 
הממצא  לתקופה.  האופייניים  בפרסקאות 
שבין  לתקופה  הכנסת  בית  את  מתארך 
ואמצע  לפסה"נ  הראשונה  המאה  אמצע 
המידע  ברמת  לסה"נ.  הראשונה  המאה 
האם  ברור  לא  היום  עד  בציבור  שהתקבל 
במרד  מגדל  אירועי  בזמן  ננטש  המבנה 

הגדול, כתוצאה מכך, או מספר שנים לאחר 
מכן.

כמעט במרכז המחצית המזרחית של בית 
הכנסת, על גבי רצפת חלוקים וטיח, שאולי 
הייתה מכוסה בשטחים או מחצלות, באשר 

מקדש ירושלים בגליל,
על שפת הכינרת:

ביטוי אומנותי של סימבוליזם ומיסטיקה יהודים  
באבן מעוטרת מבית הכנסת במגדל מן המאה 

הראשונה לסה״נ 

מרדכי 
אביעם

הצעת שחזור לשולחן 
קריאת התורה. שחזור 

ממוחשב ע"י דינה שלם

מחקרים בתולדות העת העתיקה
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)או שמא רצפה  לריצוף אחר  נמצאו סימנים  לא 
זו היא הכנה לרצפת פסיפס שלא בוצעה מעולם 
במדרכה  שבוצע  היחיד  מהקטע  שעולה  כפי 
המזרחית(, ניצבה אבן גדולה, כ 0.6X0.5 מ' וגובהה 
כ 0.4 מ'. לא מן הנמנע כי האבן הוזזה ממקומה 
המקורי בעת תיקון/החלפת הרצפה או נטישת/
הרס המבנה. אבן זו ועיטוריה הם נושא מאמר זה.

תיאור
היא  ובראשה.  צדדיה  בארבעת  מעוטרת  האבן 
פונה  מנורה  נראית  עליו  צד קצר  כאשר  נמצאה 
יש  זה.  למיקום  מתייחס  להלן  התיאור  דרומה. 

מקבילות  לה  ואין  יחידאית  היא  האבן  כי  לציין 
בפני עצמה, להוציא את המנורה ובמידה מסוימת 
הוורדה שמופיעה על ראשה, כל שאר המרכיבים 
להם  ואין  ייחודיים  הם  האבן  שעל  האמנותיים 

כמעט מקבילות באמנות ימי בית שני.
מגולפת  החזית  במרכז   - הדרומית  החזית 
על  הניצבת  קנים  שבעת  מנורת  נמוך  בתבליט 
משולש. מתחת לבסיס המנורה חפץ מרובע אשר 
למנורה.  כבמה/פודיום  החופרים  ידי  על  הוסבר 
אמפורות  שתי  ניצבות  המנורה  צידי  משני 
ושלושתם נמצאים בין שני עמודים בעלי בסיסים 
וכותרות המחזיקים עליהם קשת שטוחה. לדעתי 
בו  המקדש  בבית  ה"היכל"  של  בתיאור  מדובר 
)המזבח  הזהב  מזבח  ולפניה  המנורה  נצבת 
הניצבים  הכדים  שני  הקטורת(.  מזבח  הפנימי, 

את  המזינים  השמן  כדי  להיות  יכולים  בצדדים 
כמתואר  סימבוליים  תיאורים  גם  או  המנורה 
בספר זכריה )ד, יא-יד(: "ואען ואמר אליו מה שני 
שמאולה.  ועל  המנורה  ימין  על  האלה  הזיתים 
הזיתים  שיבולי  שתי  מה  אליו  ואמר  שנית  ואען 
אשר ביד שני צנתרות הזהב... ויאמר אלה שני בני 
כדים  שני  הארץ".  כל  אדון  על  העומדים  היצהר 
מאוחרת  בתקופה  גם  מופיעים  המנורה  לצידי 
יותר, במאה הרביעית לסה"נ, על גבי זכוכיות זהב 
יהודיות ברומא. המסגרת הארכיטקטונית יוצרת 
את תדמיתו של המקדש שבתוכו נמצאים ההיכל 

והפריטים.
ומערבית(,  מזרחית  )חזיתות  הארוכים  הצדדים 
נראית  עליון  לכרכוב  מתחת  לחלוטין.  זהים 
על  הנשענות  קשתות  ארבע  בת  קשתות  שורת 
לראות את  ניתן  הצפוני  ובקצה  ארבעה עמודים 
אך  יש בסיס  נוסף. לעמודים  תחילתו של עמוד 
אין להם כותרת של ממש באשר הם מתרחבים 
הקשתות  שלוש  בתוך  בקשתות.  ומשתלבים 
שהוסבר  פסים  עשוי  תבליט  נראה  הראשונות 
על ידי החופרים כאלומת שיבולים ואילו בקשת 
הראשונה מכיוון החזית, נראה חפץ עגול התלוי 
בו  לראות  הציעו  שהחופרים  הקשת  מראש 
הן  אף  משמשות  אלו  קשתות  לדעתי,  שמן.  נר 
המקדש  את  המציינת  ארכיטקטונית  כמסגרת 

בירושלים.
קשתות  אלא  אינם  הקשתות  שבתוך  הקווים 
נוספות המסתתרות מאחורי הקשתות הקדמיות, 
שיכולה  המשמעות  עומק.  ליצור  ניסיון  כמעין 
לקודש  רמז  להיות  יכולה  זה  לתיאור  להיות 
או  בניין",  בתוך  "בניין  המקדש,  בתוך  הקודשים 
על  בתלמוד  שנאמר  כפי  לסטיו  מבפנים  סטיו 
איננו  התלוי  החפץ  אלכסנדריה.  של  הבסיליקה 
או  "בזיך"  לקטורת,  כלי  אלא  דעתי  לעניות  נר 
"בזך" בלשון המשנה ועוד נזכיר היכן היו תלויים 

כלים כאלו.
קשתות  שתי  כולל  התיאור   - האחורית  החזית 
ללא  כי  אם  החזית  לעמודי  דומים  שעמודיהן 
שני  נראים  הקשתות  של  העליון  בחלקן  בסיס. 
ראו  שהחופרים  חישורים  שישה  בעלי  עיגולים 
)רוזטות(. במרכזו של העיגול הימני  בהם ורדות 
יש חור ובשמאלי בליטה. מתחת לשני העיגולים 
צד, המסודרות  בכל  בליטות משולשות,  יש שש 
בקשת הפתוחה כלפי העיגול. מעל שני העמודים 
מסגרת  בתוך  כוכב  דמוי  עיטור  יש  הצדדיים 
הנראה  מוארך  מלבן  יש  וביניהם  מלבנית, 
בורדות  מדובר  אין  לדעתי  אזניים".  כ"טבלת 
הקשתות,  במינו.  ומיוחד  יחיד  בתיאור  אלא 
קודש  את  מצינות  ארכיטקטונית  כמסגרת 
דרך  שאין  מכיוון  השכינה.  שבתוכו  הקודשים 
לתאר את השכינה, בחר האומן בתיאור מופשט 
מתוארת  זו  מרכבה  האלוהית".  "המרכבה  של 
החיצוניים,  בספרים  תנ"כיים,  במקורות  היטב 
המופיעים  המשולשים  חיצוניים.  ובמקורות 

החזית הדרומית

החזית המזרחית

מחקרים בתולדות העת העתיקה
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למטה אינן אלא להבות האש, כנזכר בדניאל )ז,ט, 
כסאות  אשר  עד  הייתי  "רואה  בארמית(:  במקור 
הונחו ועתיק ימים ישב, לבושו כשלג לבן ושער 
גלגליו  אש,  של  שביבים  כסאו  נקי,  כצמר  ראשו 
אש דולקת".  החלקים המופיעים בראש הסצנה 

אינם אלא תיאור פרוש של המרכבה.
בצפיפות  מכוסה  העליון  המשטח   - האבן  פני 
החופרים  בזוגות.  המופיעים  רבים  באלמנטים 
בפני  ששולבו  אלמנטים  כאל  אליהם  התייחסו 
האבן מתוך תפישת "פחד מהחלל הריק". במרכז, 
שישה  בת  וורדה  האבן,  מפני  ניכר  חלק  תופסת 
זהים.  עלים  שישה  עשוי  במעגל  המוקפת  עלים 
משני צדי הוורדה נמצאים שני חפצים שהוסברו 
לוורדה  בצמוד  דקל.  כעצי  החופרים  ידי  על 
בגודלם  בינוניים  קיסוס  עלי  שני  יש  מדרום, 
העלה  צידי  משני  גדול.  קיסוס  עלה  וביניהם 
הגדול יש שני מלבנים ובתוכם חריתה של מעוין 

ובתוכו צלב.
בצמוד לעלה יש שני חפצים הנראים כאלמנטים 
גדול  קיסוס  עלה  יש  הוורדה  מעל  מקופלים. 
קיסוס  עלי  שני  העליון,  בקצהו  צדדיו,  ומשני 
הגדול,  הקיסוס  עלה  של  צדדיו  משני  קטנים. 
חריתה  ובהם  שני מרובעים  יש  בחלקו התחתון, 
שונה  שלי  ההסבר  מעוין.  בתוך  מעוין  של 
כן  גם  כמובן  הוא  התיאור  כל  בעיניי  במהותו. 
דמויי  הפריטים  שני  למקדש.  וקשור  סימבולי 
את  גרפו  שאיתן  ה"מגרפות",  לדעתי  הם  הדקל 
חפצים  המזבח.  מן  השרופות  והעצמות  האפר 
כסמלי  התקדשו  הקורבנות  לעבודת  הקשורים 
נפוץ  חפץ  הן  ומחתות  חורבנו,  לאחר  המקדש 
בבתי  אבן  ותבליטי  הפסיפס  רצפות  בתיאורי 

הכנסת העתיקים.
פני  על  בזוגות  המסודרים  החפצים  עשר  שנים 
כיכרות  עשר  שנים  את  לדעתי  מסמלים  האבן, 
בכל  האל  לפני  מונחים  היו  אשר  הפנים  לחם 
תחילת שבוע, על גבי שולחן הזהב. לפי מקורות 
"ספינה  בדמות  היו  כיכרות  ששה  משנאיים, 
רחבות,  וכתפיים  צרה  תחתית  כלומר  רוקדת" 
בדמות  היו  וששה  הקיסוס,  עלי  ששת  הם  וכך 
"תיבה פרוצה" כלומר בעלי צורה רבועה  או אולי 
של  האחרים  הזוגות  שלושת  הם  וכך  מקופלים, 

החפצים.
עשר  שנים  בעלת  היא  האבן  שבמרכז  הרוזטה 
מושלם,  עיגול  יוצרים  עלים שהחיצוניים שבהם 
עשר  שנים  המספר  השמים.  כפת  את  המסמל 
גם  הנ"ל,  הלחם  בכיכרות  גם  כמובן  )המופיע 
וגם  האלוהית  המרכבה  גלגלי  חישורי  במספר 
הוא  להבות האש שלמרגלות המרכבה(  במספר 
בעיניי  היהודיים.  במקורות  חשיבות  בעל  מספר 
מכיוון  המזלות  של  מספרם  הוא  מכולם  חשוב 
לכיכרות  המזלות  בין  מחבר  מתתיהו  בן  שיוסף 
"... שתים עשרה חלות הלחם שעל  לחם הפנים: 
השנה"  וחודשי  המזלות  גלגל  את   - השולחן 
217(. סיכומו של דבר,  ה,  ה,  )מלחמות היהודים, 

מוצע כאן כי פני האבן מייצגים את שולחן לחם 
הפנים בבית המקדש, שמשני צדדיו היו הבזיכים 

של הקטורת.

תפקידה של האבן: 
האבן ניצבת על ארבע רגליים קטנות המעוצבות 
של  הפינות  ארבעת  שלה.  התחתונות  בפינות 
המשטח העליון אינן מעובדות ונראה כי הושארו 
השתמרו.  שלא  חלקים  שם  היו  או  בכוונה  כך 
שעליו  כמשטח  האבן  שימשה  החופרים  לדעת 
הונחו גווילי התורה לשם קריאה כשהקורא כורע 
על ברכיו לפני האבן. לדעתי תפקדה האבן כבסיס 
כי  נראה  הכנסת.  בבית  התורה  קריאת  לשולחן 
שולחן עץ או אבן עמד מעל הבסיס ורגליו נשענו 
על ארבע הפינות. אפשרות אחרת היא שהרגליים 
גולפו יחד עם האבן אך בשלב מסוים נשברו. בכל 
כי בארבע הפינות הלא מעובדות  אופן, די ברור 
הושאר בכוונה )מלכתחילה או לאחר שרגלי האבן 

לדעתי  שמטרתו  בולט  שול  נשברו(  המקוריות 
מאופי  השולחן.  רגלי  החלקת  מניעת  הייתה 
עיטורו של הבסיס ניתן להבין בבירור כי הכוונה 
גם  כולל  סביב  עיטוריו  ואת  אותו  שיראו  הייתה 
משתקף  התורה  קריאת  אופן  לדעתי,  פניו.  את 
הכנסת  בבית  ישו  את  בברית החדשה  מהתיאור 
שגודל  העיר  נצרת,  העיר  אל  בא  "הוא  בנצרת: 
בה, וביום השבת הלך כמנהגו לבית הכנסת וקם 
ישעיהו,  ספר  מגילת  את  לו  נתנו  כאשר  לקרוא. 
המגילה,  את  שגלל  המגילה....לאחר  את  פתח 
החזירה לגבאי והתיישב" )לוקס, 20-16(. מטקסט 
זה עולה בבירור שהקריאה נעשתה בעמידה ואין 

שום אזכור לכריעה.

פרשנות
במכלול  מסמלת  זו  בסיס  אבן  כי  מציע  אני 
את  בירושלים,  המקדש  את  ועיצובה  עיטוריה 
אלה  הפנים.  לחם  שולחן  ואת  בו  אשר  השכינה 

החזית האחורית
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ממד  בתלת  בקומפוזיציה  ביטוי  לידי  באים 
שניצבו  חפצים  המתארים  מוטיבים  הן  הכוללת 
במקדש והן הסמלה שיש בה מרכיבים מיסטיים.

הטוענת  הגישה  התקבלה  האחרונות  בשנים 
לא  נמנעו  שני  בית  בימי  היהודים  האומנים  כי 
משימוש  גם  נמנעו  אלא  בדמויות  משימוש  רק 
בסמלים בכלל. דומני כי ממצא ייחודי זה ממגדל 
מעיד אחרת, או אולי יהיה זה בבחינת "היוצא מן 
הכלל המעיד על הכלל". נראה כי השילוב שבין 
הסמל הברור מאליו של המנורה לבין אלמנטים 

אחרים באותה יצירה שמהם עולה בבירור כי הם 
הקשתות  החזית,  כמו:  סמלית  משמעות  בעלי 
שתחתם  והמשולשים  האופנים  האבן,  סביב 
פני  שעל  האחרים  המרכיבים  גם  כי  מעידים 
בלבד  עיטורית  משמעות  בעלי  שנראים  האבן 
)שנים עשר החפצים המסודרים בזוגות(, כמו גם 
הוורדה, הם בעלי משמעות סמלית, אל נכון כזו 

שהובנה היטב על ידי אנשי התקופה. 
את  העליון  במשטח  לראות  הצעתי  נכונה  אם 
בין  ישיר  חיבור  נוצר  הרי  הפנים  לחם  שולחן 
השולחן  אל  במקדש  ביותר  הקדוש  השולחן 
התורה  ספר  פרוש  ועליו  הכנסת  בבית  הניצב 
בין  חזקה  זיקה  יוצר  זה  חיבור  קריאתו.  במהלך 
המתכנסים בבית הכנסת אל המקדש בירושלים, 
בין  הרגלים,  בשלושת  לרגל  העולים  לבין  בינם 
קריאת התורה בבית הכנסת לבין עבודת הקודש 

שולחן  לירושלים.  הגליל  בין  וככלל  במקדש 
שולחן  להיות  במרומז  הופך  שלמעלה  הקריאה 
החשובים  הקודש  מחפצי  אחד  הפנים,  לחם 

שבמקדש. 
למקדש,  העם  של  זה,  מעין  חיבור  ניסיון 
בטביעת  בעבר  כבר  נעשה  סמלים,  באמצעות 
המטבע של מתתיהו אנטיגונוס הנושא עליו את 
המנורה מצד אחד ואת שולחן לחם הפנים מצד 
החשוב,  המטבעות  חוקר  משורר,  יעקב  שני. 
הצביע בפסקנות כי מטרת התיאורים הייחודיים 
האלו הייתה לאמץ אל המלך את תמיכת הכהונה 
הורדוס  של  כוחו  עליית  נגד  במאבקו  והעם 
שיציע  מי  אולי  יהיה  הרומאים.  ידי  על  הנתמך 
כי בדיוק בהיבט כזה יש לבחון את האבן במגדל 
שמא עוצבה על מרכיביה ה"לאומיים" האלו, עם 
פרוץ המרד הגדול, במטרה להלהיב את הציבור 

לתמוך במרד.
ואחריו  גוטמן  שמריה  כבר  הציעו  דומה  תופעה 
שנתגלה  הייחודי  המטבע  בנושא  שיאון   דני 
ירושלים  "לגאולת  הכתובת  קריאת  בגמלא. 
כי  להציע  הנ"ל  החוקרים  את  הביא  הקדושה" 
בירושלים  שנטבעו  המרד  למטבעות  בדומה 
ואשר נועדו כסיסמאות להפיח רוח עזוז וגבורה 
בעם, כך היה הדבר אף בגמלא. אינני יכול לפסול 
על הסף הצעה כזו, אך הביטוי האומנותי המורכב 
המובע באוסף הסמלים ומשמעויותיהם באבן זו, 
בקשר  ושורשיות  עומק  על  מצביע  הנחתי,  לפי 
ולאו  קודשו  ולעיר  למקדש  הגליל  יהודי  שבין 
ערב  של  חדשה  מהתרחשות  כתוצאה  דווקא 

המרד ולקראתו.    
עסקו  השני  הבית  בימי  שגם  כיום  יודעים  אנו 
ללמוד  ניתן  כך  ועל  היולית  במיסטיקה  יהודים 
פילון  אצל  המרכבה"  "מעשה  מאזכור  בעיקר 
המנורה  את  בהשוואתו  גם  כמו  האלכסנדרוני, 
בן  יוסף  אצל  גם  אך  הלכת.  כוכבי  לתנועת 
מתתיהו יש מספר רמזים לתפישה שכזו. בתארו 
את מנורת שבעת הקנים הוא כותב כך: "מחלקים 
אלה הצטרפה כשהיא עולה מירך אחת, ומורכבת 
ולשמש"  למזלות  המיוחס  כמספר  חלקים 

)קדמוניות היהודים, ג, 146(.
פותחת  במגדל  הכנסת  מבית  המעוטרת  האבן 
אל  ומיוחד  חריג  חדש,  מבט  לראשונה  לפנינו 
הגליל  יהודי  של  והמיסטיקה  האמונה  עולם 
הדרך  אל  הפנימי,  עולמם  אל  שני,  בית  בימי 
כה  עד  שהכרנו  ממה  שונה  שהיא  האומנותית 
הקשרים  מערכת  עם  היכרותנו  את  ומעמיקה 
הפיסית והרוחנית שלהם עם המקדש וירושלים. 
לכך, יש גם חשיבות רבה למחקר אודות ראשית 
מאוחרות  נוצריות  תפישות  והתגבשות  הנצרות 
אודות  מודרניות  מחקריות  תפישות  גם  כמו 
מערכת הקשרים שבין יהודי הגליל לבין ירושלים 
או ליתר דיוק הדרך שבה הוצגה מערכת היחסים 

של ישו עם המקדש.

פני השולחן. השחזור הממוחשב של השולחן וציורי האבן נעשו על ידי 
דינה שלם
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בתי כנסת עתיקים ידועים ברחבי הגליל והגולן 
הרף.  ללא  נמשך  ומחקרם  רבות,  שנים  מזה 
ללימודי  המחלקה  השיקה  אחדות  שנים  לפני 
אינטרנט  אתר  כנרת,  האקדמית  במכללה  א"י 
רחב ומפורט העוסק בכל בתי הכנסת העתיקים 
http://synagogues.kinneret.ac.il/ בארץ ישראל
ספרים  רשימת  וכן  מידע  של  רב  שפע  ובו    /he

ומאמרים מקיפה בנושא זה. 
הגליל המזרחי מספק בחמש השנים האחרונות 
תגליות חדשות בנושא בתי הכנסת, אשר נסקור 
כנסת  בית  שביניהם,  בקדום  נתחיל  זו.  בפינתנו 
לסה"נ  השנייה  והמאה  שני  בית  ימי  משלהי 
כנסת  לבית  נעבור  ממנו  רכש.  בתל  שהתגלה 
בוואדי  שנחשף  המאוחרת  הרומית  מהתקופה 
כנסת  בבית  ונסיים  הארבל,  שלמרגלות  חמאם 
שהעבודה בו נמשכת גם השנה ובשנים הקרובות 
אומנות  בתחום  מפתיעות  תגליות  ובו  בחוקוק 
הוכשר  חמאם  בואדי  הכנסת  בית  הפסיפסים. 
בית  והגנים,  הטבע  רשות  ידי  על  לביקורים 
הכנסת בתל רכש נמצא בשטח אך לא טופל ובית 

הכנסת בחוקוק סגור עדיין לביקורים.

בית הכנסת בתל רכש
ערוץ  בתוך  הנמצא  מקראי  תל  הוא  רכש  תל 
שביל  על  גזית,  קיבוץ  למרגלות  תבור,  נחל 
ארכיאולוגית  חפירה  מתנהלת  במקום  ישראל. 
על ידי משלחת מאוניברסיטאות ביפן, מזה עשר 
זו ממקדת את מחקרה בשכבות  שנים. משלחת 

מתקופות הברונזה והברזל. 
מבנים  של  שרידים  נמצאים  התל  בראש 
שנים  כמה  לפני  הרומית.  לתקופה  המתוארכים 
של  גלילית"  לארכאולוגיה  כנרת  "מכון  חבר 
היפנים  לחופרים  כנרת,  האקדמית  המכללה 
המאוחרים,  השרידים  את  לחשוף  במטרה 
אלו.  שורות  כותב  ידי  על  המנוהלת  בחפירה 
התברר כי שרידים אלו שייכים למכלול של חווה 
והשנייה  הראשונה  מהמאות  גדולה  חקלאית 
לסה"נ. באחד המבנים שברום התל התגלו אבני 
וכן  )פרסקו(  קיר  תמשיחי  שרידי  ועליהם  בנייה 
שקומתו  כך  על  המעידים  )סטוקו(  מכוייר  טיח 
אולי  מאד,  מפוארת  היתה  המבנה  של  השנייה 
ביתו של בעל החווה. כלי החרס שהתגלו במבנים 
הראשונה  במאות  היהודי  הגליל  את  מאפיינים 
והשנייה לסה"נ ושברים של כלי אבן גיר שנמצאו 

גם כן, מוכרים היטב במכלולי היישובים היהודים 

בארץ כולה בתקופה זו, כלי אבן שאינם מקבלים 

את  מאפשרים  ואחרים  אלו  ממצאים  טומאה. 

הזיהוי שבמכלול חווה זה התגוררו יהודים. החווה 

לסה"נ,  השנייה  המאה  באמצע  כנראה  נעזבה 

והכלכלי בארץ  אולי כתוצאה מהמצב הביטחוני 

במהלך אירועי מרד בר כוכבא ולאחריו.

 2016 בקיץ  נחשף  המכלול,  של  המערבי  בצד 

מחציתו של חדר חדש שגודלו כ-9X9 מ', המוקף 

של  גזית  מאבני  בנויים  ספסלים  בשורת  סביב 

גיר, בו בזמן שקירותיו בנויים אבני שדה בעיקר 

את  שנשאו  עץ  לעמודי  בסיסים  שני  מבזלת. 

התקרה, התגלו במרכז החדר. רצפת החדר הייתה 

טיח  שכבת  ואולי  מהודק  עפר  בעיקרה  כנראה 

דקה. ב-2017 הושלמה חשיפת המבנה. חדרים או 

הנמצאים  גזית,  מבנים המוקפים סביב בספסלי 

ביישובים יהודיים, מזוהים כבר מזה שנים רבות 

כבתי כנסת. כך הם המבנים בקריית ספר, בגמלא, 

ודומה לזה של  במגדל ולאחרונה גם מבנה קטן 

תל רכש בחורבת דיאב שבבנימין. 

בית הכנסת בתל רכש. )צילומים: באדיבות משלחת חפירות תל רכש(

שלושה בתי כנסת עתיקים 
בגליל המזרחי

מרדכי 
אביעם

מחקרים בתולדות העת העתיקה
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מימין: בית כנסת בואדי חמאם. צילום אויר. למטה: בית הכנסת בואדי חמאם פסיפס ים סוף. למעלה: בית הכנסת בואדי חמאם.
)צילומים: באדיבות משלחת חפירות ואדי חמאם, המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית(

זה  עם  יחד  כנסת,  כבית  החדר  של  זיהויו 
שלפנינו  האפשרות  את  מעלה  דיאב,  שבחורבת 
בתי כנסת "פרטיים". בתי הכנסת שנבנו עוד בימי 
הבית השני, שמשו כמקום קריאה בתורה ולימוד 
המצוות, כך על פי כתובת תיאודוטוס שהתגלתה 
בעבר בירושלים. בתי כנסת בערים ובכפרים נבנו 
על ידי הקהילה ואילו בית הכנסת בתל רכש נבנה 
על ידי בעל האחוזה, למען משפחתו ולמען עובדי 
של  החשוב  מקומו  על  מעיד  הוא  אך  האחוזה, 
שבית  בימים  עוד  היהודית  בחברה  הכנסת  בית 
בית  בירושלים.  ותפקד  מכונו  על  עמד  המקדש 
הכנסת בתל רכש הוא גם היחיד שהתגלה עד כה 
במרחב הכפרי של הגליל מימי הבית השני, ומציג 
הברית  פי  על  ישו,  פעל  שבהם  הכנסת  בתי  את 

החדשה.
תל רכש נמצא בשמורת הטבע של נחל תבור ואנו 
יהיה, בתיאום  ניתן  סיום החפירות,  תקווה שעם 
עם רשות הטבע והגנים, להציג את המבנה לעיני 

המטיילים.

בית הכנסת בוואדי חמאם
ניתאי,  הר  מצוק  של  התלול  מדרונו  למרגלות 
)ואדי  ארבל  נחל  של  הצפון-מערבית  בגדה 
חמאם(, נמצאים שרידי יישוב יהודי קדום, המוכר 
במקום  התגלה  בעבר  רבות.  שנים  מזה  במחקר 
ופריטים  כנפיים  פרוש  בעיט  מעוטר  משקוף 
אדריכליים, בהם גם עמוד פינה דמוי לב שבצבץ 

מעל לפני השטח ונראה כעומד באתרו. 
של  לארכאולוגיה  מהמכון  ליבנר  עוזי 
סקר  שביצע  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה 
למסקנה  הגיע  המזרחי,  הגליל  באתרי  מדוקדק 
קיומו  את  המשיך  לא  חמאם  בוואדי  שהיישוב 
הזדמנות  ראה  ולכן  הרומית  לתקופה  מעבר 
מחקרית חשובה לחפור בית כנסת גלילי שנבנה 
והתקיים אך ורק בתקופה הרומית. נושא זה של 
גם  כאמור  היה  הגליליים  הכנסת  בתי  תיארוך 
החפירה  את  החלה  מאגנס  שג'ודי  לכך  הסיבה 

בחוקוק )ראו להלן(. 

במשך יותר מחמש עונות נחפר בית הכנסת של 
החפירה  שסביבו.  מהבתים  כמה  גם  כמו  הכפר 
הוקם  הנוכחית,  בצורתו  הכנסת  בית  כי  הראתה 
מהמאה  חרסים  שהכיל  עמוק  מילוי  גבי  על 
בית  של  המערבי  החלק  לסה"נ.  הראשונה 
הכנסת כלל בתוכו גם קירות של המבנה הקודם 
כן מתקבלת בהחלט על  ועל  מהמאה הראשונה 
כנסת  בית  מבנה  במקום  שעמד  הסברה  הדעת 
במבנה  יותר  מאוחר  שהוחלף  השני,  הבית  בימי 
גדול ומפואר. במאה השלישית הוקם מבנה בית 
- מבנה מונומנטלי  "הגליל ההררי"  כנסת בסגנון 
משקופו  מזרח,  לדרום  פתחו  גזית,  אבני  בנוי 
הכנפיים  פרוש  בעיט  המעוטר  זה  כנראה  היה 
ורצפתו אולי כבר בשלב הראשון, היתה מעוטרת 
מקראיות.  סצנות  ובהם  צבעוניים  בפסיפסים 
יתכן ובמרכז הרצפה היה עיטור של גלגל מזלות 
שברובו הגדול לא שרד. מבין הסצנות המקראיות 
שמשון,  של  דמותו  את  לראות  אפשר  שנותרו 
כנראה במאבקו בפלישתים בלחי החמור. בעיטור 
בידו  האוחז  ענק  גבר  של  התחתון  חלקו  נראה 
שני לוחמים מוכים שדם זב מראשם. לוחם נוסף 
שרוע חלל למרגלות הענק ולוחם נוסף על סוס 

בורח מהמערכה...
פרעה  צבא  תבוסת  כנראה  היא  אחרת  סצנה 
וסביבן  הפוכות  מרכבות  רואים  בה  סוף,  בים 
סצנות  ששתי  העובדה  מאד  מעניינת  דגים. 
דומות נמצאו גם בבית הכנסת בחוקוק המרוחק 
חמאם,  לוואדי  מצפון  אויר  בקו  ק"מ  כשישה 
המזרחי  הגליל  תושבי  כי  הנמנע  מן  לא  כן  ועל 
בחרו  והביזנטית,  הרומית  בתקופות  היהודים 
שלהם,  הכנסת  בתי  את  לעטר  דומות  בסצנות 
אולי מהיכרותם עם אלה שנמצאות בכפר השכן. 
גם סצנת  האלו, התגלתה  בנוסף לשתי הסצנות 
פועלים העסוקים בבנייה של מבנה גדול, על פי 

המקבילה מחוקוק, מדובר בבניית מגדל בבל.
המאה  שבסוף  כך  על  הצביעו  החפירה  תוצאות 
כפי  והכפר  הכנסת  בית  חרבו  לסה"נ  הרביעית 



31 רשות ניקוז ונחלים כינרת • המכללה האקדמית כנרת

הנראה ברעידת אדמה. מכלול הכפר ובית הכנסת 
נמצאים בתחום הגן הלאומי 'ארבל'. רשות הטבע 
הועברו  )הפסיפסים  המבנה  את  שימרה  והגנים 

מהמקום(, ופיתחה שביל נוח. 

בית הכנסת בחוקוק
גבעה  נמצאים על  היישוב הקדום חוקוק  שרידי 
שכן   1948 עד  לקיבוץ.  מערב  מצפון  נמוכה 
במקום הכפר הערבי יאקוק, ובין שרידיו זוהו כבר 
בעבר פריטים אדריכליים שהיו חלקים של בית 
כנסת קדום. ממזרח לגבעה, בערוץ הוואדי, נמצא 
מסביב  שמצפון,  הגבעה  ועל  הכפר  של  המעיין 
ומתקנים  חצובים  קברים  נמצאו  הכפר,  לשרידי 

חקלאיים שונים.
ארכאולוגית  חפירה  באתר  החלה   2011 בשנת 
צפון  מאוניברסיטת  מאגנס  ג'ודי  של  בראשותה 
קרולינה - צ'אפל היל, שמטרתה לאתר את שרידי 
ומסודר,  זהיר  באופן  אותו  ולחפור  הכנסת  בית 
אודות  והמורכב  הארוך  לדיון  לתרום  בכדי 
תיארוכם של בתי הכנסת הקדומים בגליל. לדעת 
מאגנס, הוקמו בתי הכנסת המונומנטליים בגליל 

רק החל מהמאה החמישית לסה"נ.
שנהרס  הכפר,  בשרידי  מסודרת  חפירה  לאחר 
במהלך  המבנים  קיום  שלבי  ותיעוד  ב-1948, 
אל  החופרים  הגיעו  העות'מאנית,  התקופה 
צפון-דרום  בציר  גזית  אבני  של  מסיביים  קירות 
הם  אלו  כי  ספק  היה  שלא  אדריכליים  ופריטים 
אלו  מקירות  חלק  כי  נראה  הכנסת.  בית  שרידי 
וכן רצפת פסיפס פשוטה שייכים למבנה שאולי 
ניתן לזהותו כבית כנסת מימי הביניים, מהמאות 
והדבר  לסה"נ,  עשרה  שלוש   - עשרה  השתים 
שביקר  הפרחי,  אשתורי  של  לתיאורו  מתאים 

במקום והזכיר את קיומו של בית כנסת.
של  סדרה  להיחשף  החלה  זו  לשכבה  מתחת 
הכנסת,  בית  של  השונים  מהאולמות  פסיפסים 
שהשאירו את החופרים, כמו גם את הארכאולוגים 
ברחבי הארץ והעולם, פעורי פה. רצפות הפסיפס 
סצנות  השאר,  בין  כוללות  כה  עד  שנחשפו 
בבתי  כה  עד  נראו  לא  ככולן  שרובן  מקראיות 

הכנסת המוכרים בארץ. 
סצנות  שתי  התגלו  המבנה  של  אחד  בחלק 
באחת,  שמשון.  של  גבורתו  למעשי  הקשורות 
נראה שמשון נושא על גבו שער גדול וברור כי זה 
התיאור של שמשון שעקר את שערי העיר עזה. 
חלקו  אלא  משמשון  נותר  לא  השנייה,  בסצנה 
התחתון ולידו שני צמדי שועלים הקשורים אחד 
לשני בזנבם, ובין הזנבות לפיד בוער, זהו הסיפור 
של הצתת שדות הקמה של הפלישתים. סצנות 
הנביא,  יונה  נח,  תיבת  של  הן  שהתגלו  נוספות 

מגדל בבל וטביעת חיל פרעה בים סוף.
ביותר,  החוקרים  את  שהפתיעו  הסצנות  אחת 
ואשר פיענוחה הסופי עוד לא נקבע, היא סצנה 
מורכבת בה רואים אדם זקן בעל זקן לבן, לבוש 
גלימה לבנה, שיושב על כסא ומשני צדדיו דמויות 
לבנות.  בגלימות  הם  אף  לבושים  צעירים,  של 
אלא  דמויות  אותן  שוב  מופיעות  זו  סצנה  מעל 

שהצעירים מחזיקים פגיונות ואילו הזקן ניצב אל 
מול איש צבא בכיר לבוש מדים ושריון ומאחוריו 
בינתיים  העלו  החוקרים  מלחמה.  ופילי  חיילים 
ובהן מפגשם האגדי  כמה הצעות לזיהוי הסצנה 
משפחת  או  הגדול  והכהן  הגדול  אלכסנדר  של 
הסלוקי.  הצבא  מול  והתמודדותה  החשמונאים 
זו  מקראית,  בסצנה  מדובר  אין  אם  מקרה,  בכל 
הפעם הראשונה שברצפת פסיפס של בית כנסת 
חוץ-מקראית.  היסטורית  סצנה  מופיעה  קדום 

סצנות  של  בינתיים  וייחודית  נוספת  תרומה 
הפסיפס של חוקוק היא סצנה מעולם החקלאות 

הארץ ישראלי ובו נראה גדיד תמרים.
החפירות באתר המפתיע והייחודי הזה נמשכות 
מהספר  חדש  דף  נחשף  חפירות  עונת  ובכל 
העתיקה  בעת  בא"י  היהודים  חיי  של  המרתק 
והשתקפותם בעיטור רצפות בית הכנסת שלהם.

שמשון בשערי עזה בבית הכנסת בחוקוק.

ראשו של המפקד הצבאי בבית הכנסת בחוקוק - פסיפס.
)Jim Haberman :צילומים(
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הסיפור על בית המרחץ 
המוסלמי ומצבה נוצרית 

בתל בית ירח

מראה כללי של בית המרחץ של הארמון. )צילומים: מוטי אביעם(

המוסלמי  המרחץ  בית  אתר  כי  ספק  לאיש  אין 
הקדום בתל בית ירח הוא בעל חשיבות מרכזית, 
למטיילים, לחובבים ולתושבי האיזור ומן הראוי 
ברמה  ושימור  פיתוח  עבודת  בו  שתושקע  היה 
גבוהה. רשות העתיקות ועובדי תחום שימור בה 
יחד עם רשות הטבע והגנים, ביצעו עבודות אלו 
פתוח  כיום  המקום  רבה.  ובהצלחה  בהשקעה 

לציבור עם שלטי הסבר.
מהמראות  חלק  לספוג  יכול  באתר,  המבקר 
מבנה  זה  אם  בין  הקדום,  האתר  של  והחוויות 
הקדומה  הברונזה  מתקופת  הייחודי  המעגלים 
ארמון  של  המרשים  המרחץ  בית  מכלול  אם  או 
משני  אחד  היה  זה  ארמון  אומייה.  בית  שליטי 
ארמונות חורף של הח'ליפים האומיים, שבירתם 
היתה בדמשק, עיר שקר בה בחורף, לעומת מזג 
ארמון  עונה.  באותה  הכינרת  של  הנעים  האוויר 
אתר  שליד  מיניה(  )ח'  מנים  בחורבת  היה  אחד 
באופן  שרד  זה  ארמון  הנוער.  ואכסניית  ספיר 
שטרם  מוכרז,  לאומי  גן  הוא  גם  ביותר,  מרשים 
זכה עדיין לפיתוח ושימור כמו המבנה בבית ירח. 

עד  הדורות  במהלך  פורק  ירח  בית  של  הארמון 
כי שרדו ממנו יסודות בלבד. בליבו של הארמון 
היה בית מרחץ מפואר שקיבל את מימיו מסעיף 
שיצא מאמת המים של טבריה ואשר חלקים שלו 

התגלו בחפירות ארכיאולוגיות שונות.
החצר המרכזית של בית המרחץ הייתה מרוצפת 
מצופים  היו  מקירותיו  וחלק  שיש  בלוחות 
פסיפס  קוביות  מוזהבים.  קיר  בפסיפסי  כנראה 
השני  השלב  של  המלט  בחומר  נמצאו  מוזהבות 
במסגרת  הקירות.  עובו  כאשר  המרחץ,  בבית 
של  השטח  נוקה  המרחץ,  בית  ושימור  ניקוי 
הטביעה  סימני  בה  והובלטו  המרכזית  החצר 
להבין  יוכל  שהמבקר  כך  השיש,  מרצפות  של 
שרדו  בהם  היחידים  המקומות  רואה.  הוא  מה 
בו  במקום  הקירות,  לאורך  הם  השיש  ריצופי 
כיסה עיבוי הקיר של השלב השני את חלקן של 
החדות  עיניו  הבחינו  הניקוי,  במהלך  המרצפות. 
מזרחי,  אילן  במקום,  השימור  חוליית  ראש  של 
שבצבצה  מהמרצפות  אחת  על  אותיות  בשרידי 
מתחת לקיר. הוא ניקה את הלוח עד כמה שניתן 

מרדכי 
אביעם

מחקרים בתולדות העת העתיקה
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אותיות  כמה  האבן  פני  על  ועלו  צצו  ואכן  היה, 
השימור  שצוות  הראשונה  הפעם  לא  זו  ביוונית. 
מוצא כתובת עתיקה באתר. עם תחילת העבודות 
כתובת  שרידי  ועליה  מסותתת  אבן  התגלתה 
ידי  יוונית מהתקופה ההלניסטית, שפוענחה על 
אורן טל והתברר שהיא חלק מכתובת ממלכתית.
הידיעה על גילוי לוח השיש עם הכתובת הגיעה 
גם אליי ופניתי לאורן טל ולרפי גרינברג, שניהם 
מאוניברסיטת תל אביב, המלווים את השימור מן 
ההיבט האקדמי. הסברתי להם כי בימים אלו, יקי 
על  היקף  רחב  במחקר  עוסקים  ואנוכי,  אשכנזי 
ונשמח מאוד  הביזנטית,  הנוצרי בתקופה  הגליל 
במלואה  הכתובת  את  לחשוף  יהיה  אפשר  אם 
ולראות במה היא יכולה לתרום למחקר. התשובה 
היתה כמובן חיובית. צוות השימור פירק בזהירות 
נחשפה  ניקוי  ולאחר  הקיר,  מעיבוי  אבנים  כמה 
הכתובת, החקוקה בעיצוב יפה ומסודר על פלטת 

השיש.  
הכתובת היוונית אינה שלמה, מכיוון שלוח השיש 
כדי להתאים  כנראה לשני חלקים  נוסר  המקורי 

לגודל המרצפות שנדרשו:
+…ΤΟΠΟC
POYΠ…Δ
…BYTEP

השמאלית  בפינה  בצלב  מתחילה  הכתובת 
משולבת  בעבודה  פוענחה  הכתובת  העליונה. 

של יקי אשכנזי ואורן טל, שהציעו לקרוא בה, עד 
"... מקום )הקבר של  כמה שאפשר, ממה שנותר 
אדם, ששמו, אולי, אנדרון( הכומר". אין כל ספק 
נוצרית של איש  כי הכתובת היא כתובת קבורה 

כנסייה. מה לכתובת נוצרית בארמון מוסלמי?
מצפון לבית המרחץ נתגלו כבר בשנות השישים 
של המאה הקודמת, שרידיה של כנסייה גדולה, 
אגן  גם  היה  ובה  יותר  קטנה  קפלה  שלצידה 
טבילה )בפטיסטריון(. בכנסייה היו שרידי רצפות 
פסיפס שבהן היו כמה כתובות עשויות בפסיפס. 
הכתובת הראשית אומרת )בתרגומו של אשכנזי(: 
המגיסטיראנוס  תאודורוס  של  ישותם[  "]למען 
עבודת  נעשתה  ה)?(  ובסיליוס  תאופילה  ואשתו 
הפסיפס של )החצר?( ושל הדיאקוניקון בימיהם 
ובסיליוס.  אליאס  ביותר  הקדושים  הכמרים  של 
לסה"נ(".   528(  591 שנת  השביעי,  באינדיקטיו 
"האדון, שמור  אומרת:  יותר  כתובת שניה קצרה 

על הכמרים, אמן".
מתחת למפלס רצפת הכנסייה התגלו שני קברים 
בנויים שנמצאו ללא הכיסוי שלהם וללא ממצא 
אחר. מכיוון שהכנסייה ניצבה לבדה בשטח ולא 
היא  כי  מניחים  אנו  כפר מסביבה,  התגלו שרידי 
את  ששירת  ממנזר  חלק  היו  שסביבה  והחדרים 
כנסייה  או  הכינרת,  סביב  בסיורם  הרגל  עולי 
הכינרת  היו  הביזנטית  בתקופה  משפחתית. 
ואתריה מוקד משיכה לאלפי צליינים שהסתובבו 

מראה כללי של הארמון בתום השימור והפיתוח.
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חוליות אמת המים לבית המרחץ. )צילום: מרדכי אביעם(

שבר של עמוד סורג מהכנסייה שהפך למפתן בית. משמאל: שבר של לוח סורג ששולב בבניין בית המרחץ. )צילומים: מרדכי אביעם(

הכתובת בעת גילויה. )צילום: אילן מזרחי(

הקדושים  במקומות  וביקרו  הקודש  בארץ 
יכולים  האלו  מהאתרים  כמה  על  לנצרות. 
הקוראים לשוב ולקרוא במאמרו של יקי אשכנזי, 

בחוברת זו.
לדעתנו, שימש הלוח הזה, שהיה משולב ברצפת 
הנקברים  אחד  להנצחת  הכנסייה,  של  הפסיפס 
בקברים, שכנראה שימש בקודש. הכנסייה ננטשה 
יכלו  לא  החופרים  הביזנטית,  התקופה  בשלהי 
אחת  אפשרות  הדבר.  היה  מתי  בוודאות  לקבוע 
גם  להסבר הנטישה באזור הכינרת, אותה מציע 
חופר המנזר בכורסי, מיוחסת לכיבוש הפרסי של 
א"י בשנת 614, כיבוש שבו גם נפל הצלב הקדוש 

בירושלים, בידי הפרסים. 
וחלקם  בארץ,  אז  נפגעו  רבים  ומנזרים  כנסיות 
נוצרית  ביזנטית  לשליטה  חזרה  הארץ  ננטשו. 
בשנת 630, אבל זמן קצר לאחר מכן חדר לארץ 
עמק  כבר  נכבש   635 ובשנת  המוסלמי  הצבא 
הירדן על ידי הערבים. בוודאי לא ניתן לומר היום 
והמנזרים,  כל הכנסיות  כי המוסלמים הרסו את 
על  ארכיאולוגיות  עדויות  בידנו  יש  כי  וזאת 
ברציפות  להתקיים  שהמשיכו  ומנזרים  כנסיות 
בתוך התקופה המוסלמית, אך יש גם ללא ספק 
הנוצרים.  תושביהם  ידי  על  שננטשו  מקומות 
)כפי  בא-סינברי  הארמון  של  הקמתו  ראשית 
שמופיע שם המקום במקורות המוסלמים( על ידי 
הח'ליף מאעויה התרחשה בקרבת שנת 650 ועל 

כן, סביר להניח שהבנאים המוסלמים רק פירקו 
והשתמשו  נטושה,  אולי  שעמדה  הכנסייה  את 
פי  על  הארמון.  מקירות  חלק  לבניית  באבניה 
בהנהלת  באתר  שנעשו  המחודשות  החפירות 
בארמון,  שני  כשלב  המרחץ  בית  נבנה  גרינברג, 

כלומר סביב שנת 700 לסה"נ.
שהיו  הנוצרית  הכנסייה  של  אדריכליים  חלקים 
לרצף  כדי  הבנאים  ידי  על  נלקחו  שיש,  עשויים 
את חצר בית המרחץ ואת האמבטיות. כך היה גם 
גורלה של אבן המצבה של הכומר. לדעתי, נפגמה 
האבן בכוונה על ידי הבנאים המוסלמים, הפינה 
שלוש  נפגם.  והצלב  שוברה,  הצלב  את  שכללה 
הפינות האחרות של הלוח נשארו שלמות )לאחר 
ניסור האבן כמובן(. המצבה, שברור היה כי היא 
נוצרית, הונחה כשפניה )עם הצלב השבור( כלפי 
מעלה ובסמוך מאוד לכניסה הראשית לחצר, כך 
שנראתה לעין כל, עד אשר כוסתה על ידי ספסל 

בנוי בשלב מאוחר יותר של שיפוצים.
מכוון  באופן  ולזלזול  לפגימה  נוספות  עדויות 
המתיישבים,  המוסלמים  ידי  על  הצלב  בסימני 
בשניים-שלושה  שם,  בשבטה.  השאר  בין  נתגלו 
צלבים,  ועליהם  בתים  משקופי  התגלו  מקרים, 
ועיטורי  לבתים  כניסה  כסף  משולבים  כשהם 
הצלב מופנים כלפי מעלה, כיוון הדורך. משקוף 

אחד כזה נמצא במדרגות הכניסה אל המסגד.   
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מוסטפא 
עבאסי 

אלפי  לארץ  הגיעו  התשע-עשרה  המאה  באמצע 
מהגרים מוסלמים משלושה אזורי פריפריה של 
ובלקאן.  קווקז  אלג'יר,  העות'מאנית:  המדינה 
ההגירה  מניעי  המקרים  שבשלושת  למרות 
העות'מאנים  שנחלו  מהתבוסה  ונבעו  זהים  היו 
מהגרים  קבוצת  לכל  אירופה,  מעצמות  מידי 
השפעה  ושל  גודל  של  ייחודיים  מאפיינים  היו 
באזורי הארץ שבהם התיישבה וקבוצת המהגרים 
אנשיה  השלוש.  בין  הגדולה  הייתה  האלג'יראים 
רחב  שטח  על  שהתפרסו  בנקודות  התיישבו 
בפרובינציות של סוריה, חלב ובירות, על אדמות 
מירי  אדמות  אלה  היו  ולרוב  מהמדינה,  שקיבלו 
)אדמות מדינה המוחכרות לחקלאים(. בין השאר, 
בצפון  התיישבות  גושי  בשני  האלג'יראים  נאחזו 
ובגליל  העליון  בגליל   - היום  של  ישראל  מדינת 

התחתון - עמק הירדן.
ההגירה של האלג'יראים לארץ החלה לאחר שנת 
אלקאדר  עבד  האמיר  מנהיגם,  נכנע  בה   ,1847
אלג'זאירי, לצרפתים, בתום מרד ומאבק שהוביל 
אלג'יראים  הגירת  ב-1830.  ארצו  כיבוש  מאז 
עד  ונמשכה  גלים  בארבעה  התרחשה  לאזורנו 

.1920
היישובים  מחמשת  אחת  הייתה  סמח'  העיירה 
שיסדו המהגרים מאלג'יר באזור הגליל התחתון, 
של  הדרומי  בקצה  נבנתה  היא  הירדן.  עמק 
הכינרת, ככל הנראה על שרידי כפר שהיה במקום 
בעבר, או הרחבה של כפר קיים, בנקודה המחברת 
עם  אירביד  רמת  ואת  שבסוריה  הגולן  רמת  את 
מדויק  תאריך  בידינו  אין  והעמקים.  הגליל  אזור 
שהדבר  לוודאי  קרוב  אך  העיירה,  ייסוד  של 
 ,)1860-1883( השני  ההגירה  גל  במסגרת  היה 
מחסידי  רבים  מהגרים  סוריה  לחופי  הגיעו  שבו 
במחוזות  לפזרם  החלו  והשלטונות  האמיר, 
נוספים, כמו עכו והגליל. סוהייל ח'אלדי, שחקר 
וארץ-ישראל,  לסוריה  מוגרבים  של  ההגירה  את 
בוזבינאר  לפי  אך  המהגרים,  במספר  נוקב  אינו 
הגיע מספרם בנפות טבריה וצפת ל-3700 ב-1870. 
היה זה מספר גדול יחסית למספרם הכולל של 

התושבים באזור.
בדמשק,  הצרפתי  הקונסול  דיווח   1881 בשנת 
כי המספר הכללי של מהגרים מאלג'יר שהגיעו 
 6,800 מתוכם   ,28,500 על  עומד  לסוריה  אז  עד 
הייתה חלק ממנו.  עכו, שסמח'  התיישבו במחוז 

אם נשווה זאת לנתונים שמסר בוזבינאר ב-1870, 
כמעט  עכו  במחוז  האלג'יראים  שמספר  עולה 
שנים.  אחת-עשרה  בתוך  עצמו  את  שהכפיל 
מותו  עם  נפסקה  לא  שההגירה  להדגיש,  חשוב 
של האמיר ב-1883, אלא נמשכה לאורך העשורים 
האחרונים של השלטון העות'מאני בארץ. למרות 
נטו  הם  צרפתית,  אזרחות  בעלי  היו  שהמהגרים 
וכי  עות'מאניים,  אזרחים  הם  כי  בבואם  להדגיש 
פטור  קיבלו  הם  נותק.  צרפת  עם  שלהם  הקשר 
סמח'  הכפר  שנה.  עשרים  למשך  צבאי  משירות 
המהגרים  מריכוזי  לאחד  השנים  במרוצת  הפך 
הרחק  לא  טבריה.  בנפת  החשובים  האלג'יראים 
ממנו נוסדו עוד ארבעה כפרים אלג'יראים - עולם, 
ידוע של  מעד'ר, כפר סבת ושעארה, ומספר לא 

יוצאי אלג'יר התיישב בעיר טבריה עצמה.
של  השבטי  והמבנה  המוצא  על  מידע  לנו  אין 
במהרה  הפך  שהכפר  ידוע  אך  סמח',  תושבי 
מערים  מהגרים  קלט  אשר  מעורב,  ליישוב 
של  קטן  לא  מספר  ואף  בגליל  שונים  ומכפרים 

בדווים מאזור בית שאן ומעבר הירדן.
אשר  הבריטים,  וקונדר  קיצ'נר  שערכו  בסקר 
התפרסם בשנת 1881, הם הזכירו רק שני כפרים 
אלג'יראים בנפת טבריה. הראשון הוא כפר סבת, 
מאבן  בנויים  ושבתיו  ב-1870  לדבריהם  שנוסד 
עונתית.  בחקלאות  עסקו  תושביו  כ-300  בזלת. 
להם  העניקה  המדינה  כי  ציינו,  וקונדר  קיצ'נר 
השני  הכפר  שנים.  שמונה  למשך  ממסים  פטור 
שמוזכר בסקר הוא מעד'ר, שגם הוא נבנה מאבני 
מעניין  בחקלאות.  עסקו  תושביו  ו-250  בזלת, 
היו  לא  וקונדר  קיצ'נר  של  עדותם  שלפי  לציין, 
על  להעיד  שעשוי  מה  עצים,  הכפרים  בשני 
ב-1875,  בארץ  שביקר  גרן,  ויקטור  הצעיר.  גילם 
הזכיר את הכפר עולם וציין, כי קבוצה קטנה של 
גרה  אלקאדר  עבד  האמיר  מלוחמי  אלג'יראים 
במקום וכבר נטעה בו מטע תאנים. את כפר סבת 
תיאר גרן ככפר קטן עם מסגד על פסגת גבעה. 
אך משלחת הסקר  מי הם תושביו,  ציין  לא  הוא 
מהגרים  אלה  שהיו  כאמור,  קבעה,  הבריטית 
אלג'יראים. מעניין שגם גרן לא ציין את סמח'. זה 
מעיד, כנראה, על כך שהכפר נוסד מאוחר יותר, 
התשע- המאה  של  המאוחרות  השמונים  בשנות 

עשרה.
אלכרמל,  החיפאי  העיתון  עורך  נסאר,  נג'יב 

המהגרים האלג׳יראים 
וייסוד הכפר סמח׳

מחקרים בתולדות העת החדשה
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צילום משנת 1931, באדיבות ספריית הקונגרס

שהכיר היטב את בקעת הירדן מתוקף עבודתו בה 
כי המהגרים  ציין  בשלהי התקופה העות'מאנית, 
מעבר  בדווים  שבטים  מפשיטות  תחילה  סבלו 
הירדן, אך שפע המים, האדמה הפורייה והתמיכה 
של המדינה אפשרו להם להתבסס באזור. נסאר 
מציין, שאדמות סמח' שנתנה המדינה למהגרים 
בבעלות  אדמות  דהיינו:  ג'יפטליק,  אדמות  היו 
הדחת  לאחר  השני.  אלחמיד  עבד  הסולטאן 
הסולטן בשנת 1909 ביקשו תושבי סמח' לרכוש 
שמם,  על  אותן  ולרשום  מהמדינה  האדמות  את 
המנדט.  תקופת  בתחילת  רק  נעשה  הדבר  אך 

נסאר מתאר את תושבי סמח' כחקלאים למופת. 
הם נמנעו מקבלת הלוואות מכל גורם שהוא, וכך 

שמרו את אדמתם בידיהם.
סמח' נשאר כפר מהגרים קטן ככל כפרי האזור. 
בנויים לרוב מלבני בוץ  בתי הכפר הצנועים היו 
ב-1905  לבנייתה  עד  נשאר  זה  מצב  עץ.  וקורות 
של שלוחת מסילת הברזל החיג'אזית, שקישרה 
חוללה  הרכבת  חיפה.  לנמל  סוריה  דרום  בין 
מפנה גדול במקום והביאה לצמיחה, אשר שינתה 
לקראת  תושבים  כ-4000  שמנה  היישוב,  פני  את 

סוף תקופת המנדט.
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גיורא
גודמן

מאתרי  הוא  בצמח  הרכבת  תחנת  מתחם 
ישראל  ארץ  של  בהיסטוריה  החשובים  הרכבת 
בראשית  והוקם  תוכנן  הוא  המודרני.  בעידן 
החיג'אזית"  "המסילה  במסגרת  העשרים  המאה 
מכה  הקדושות  לערים  מדמשק  העות'מאנית 
דרך  לחיפה  שלוחה  בניית  כללה  אשר  ומדינה, 
נהר הירמוך, עמק הירדן, ועמק יזרעאל.  הקמת 
המסילה והפעלתה השוטפת חייבו מוצא כלשהו 
לים התיכון, שממנו ניתן היה להביא חומרי בנייה 

וערמות פחם מאירופה. 
המבנים  משמונה  אחד  הוא  בצמח  התחנה  בניין 
ארץ  בתחומי  הקו  לאורך  שהוקמו  המקוריים 
שתי  בעל  והיה  לבנה  מאבן  נבנה  הוא  ישראל. 
קומות וגג רעפים. בנוסף לבניין התחנה המרכזי 
היו בסמוך מחסן סחורות עם רציף פריקה; מוסך 
בשני  ולטפל  להעמיד  היה  ניתן  שבו  קטרים 
מים  מגדל  פחם;  של  העמסה  משטח  קטרים; 
אליפטי  ממבנה  המורכב  הקטרים,  דודי  למילוי 
חסר גג הבנוי מאבן בזלת ובתוכו שני דודי מתכת 
גדולים שאליהם נשאבו מים מן הכינרת הסמוכה; 
ארבעה מסילות מקבילות לצורך העמדת קרונות 
נוסעים וסחורות במקביל בשטח התחנה; וסובבן 
מזה  ההפוך  בכיוון  קטרים  לסובב  המאפשר 

שאליו הגיעו. 
השירות  מבני  היקף  וכן  התחנה  בניין  גודל 
זו  צמח.  תחנת  חשיבות  על  מלמדים  הנוספים, 
היה  אפשר  שבו  במישור  האחרון  המקום  היה 
לבנות תחנה גדולה יחסית לצורך תפעול הרכבת 
תחילת  לפני  סחורות,  של  והעמסה  ופריקה 
כן  כמו  לסוריה.  הירמוך  במעלה  הגדול  הטיפוס 
אמצעי   - הכינרת   - גדול  מים  מקור  במקום  היה 
חיוני בעידן הקיטור. בנוסף, תחנת צמח נועדה גם 
עדות  הכינרת.  וסביבת  טבריה  העיר  את  לשרת 
לכך הייתה הבנייה במקביל להקמת התחנה של 
שממנו  התחנה,  ליד  הכינרת  בחוף  סירות  מזח 
טבריה,  לעיר  קיטור  סירת  של  שירות  הופעל 

בהתאם למועדי בואה וצאתה של הרכבת. 
במהלך מלחמת העולם הראשונה הייתה המסילה 
נתיב תחבורה חשוב של הצבא העות'מאני. מבנים 
נוספים צצו בשטח התחנה. כאשר הצבא הבריטי 
החל בסתיו 1918 את המתקפה הגדולה לכיבוש 
הטורקים,  הכוחות  מידי  וסוריה  הארץ  צפון 
מאוגדת  ה-4  הקלה  הפרשים  חטיבת  קיבלה 

את  לכבוש  המשימה  את  האוסטרלית  הפרשים 
שהחלה  בהתקפה  התחנה.  ואזור  סמח'  הכפר 
בבוקר  התחנה  את  כבשו  הם  רכובה,  בדהירה 
ארבע-עשרה  של  במחיר   ,1918 בספטמבר,  ה-25 
החיילים  בקרב  הרוגים  כמאה  לעומת  אבדות 
הקרב  המתחם.  על  שהגנו  והטורקים  הגרמנים 
של  בהיסטוריה  נודע  גבורה  לסיפור  היה  הקצר 

הצבא האוסטרלי.
הרכבת  תחנת  הבריטי  המנדט  תקופת  בראשית 
בצמח הייתה תחנת השירות העיקרית של אזור 
היהודית  וההתיישבות  הירדן  ועמק  טבריה 
ליישובי  ודואר  נוסעים  הביאה  בו:  המתפתחת 
העמק ולקחה חלב מרפתותיהם. מתחם התחנה 
עמד בבסיס תנופת פיתוח גדולה במיוחד בכפר 
ניכרה  המואצת  הדמוגרפית  שצמיחתו  סמח', 
עוד בשנותיו האחרונות של השלטון העות'מאני. 
אולם  מוסלמים,  ערבים  היו  סמח'  תושבי  עיקר 
בעיירה  התיישבו  אף  המנדט  תקופת  בראשית 
ואחד  במסחר  שעסקו  יהודיות  משפחות  כמה 
בשלהי  לתחנה.  בסמוך  לנוסעים  פנסיון  הפעיל 
שבה  עיירה  הייתה  כבר  סמח'  העשרים  שנות 

מתגוררים כאלפיים נפש. 
הגדולה  כתחנה  צמח  תחנת  של  מיקומה 
לשטח  הירמוך  במעלה  העלייה  לפני  האחרונה 
עוד  שהייתה  )למרות  בסוריה  הצרפתי  המנדט 
תחנה קטנה באל-חמה( התבטא בהגדלה נוספת 
של שטח התחנה ובהוספת מבנים עבור רשויות 
במקום  נעשו  וצרפתי  בריטי  בהסדר  המכס. 
פעולות מכס משותפות גם עבור סחורות שנכנסו 
ההפוך.  בכיוון  שנעו  כאלה  וגם  מסוריה,  לארץ 
כמו כן הוקם סמוך לתחנת הרכבת מחנה הסגר 
לבהמות. החיבור המסילתי לשטח סוריה ונסיעות 
תקופת  בשלהי  לסיומם  הגיעו  לדמשק  הרכבת 
הירמוך,  על  הגדול  שהגשר  לאחר  זאת  המנדט. 
התקופה,  באותה  בארץ  היותר  הגדול  הגשר 
פוצץ על ידי הפלמ"ח ב"ליל הגשרים" ביוני 1946. 
הבריטים לא תיקנו את הגשר, והרכבת לא נסעה 

עוד מצמח לסוריה.
מדינת  והקמת  הבריטי  המנדט  תקופת  סיום 
ישראל לווו שוב בקרב שליטה על צירי תחבורה. 
את  "ההגנה"  כוחות  כבשו   1948 אפריל  בשלהי 
משטרת צמח ותושבי סמח' נסו עוד באותו היום, 
רובם מזרחה אל מעבר לגבול. במסגרת הפלישה 

תחנת הרכבת של צמח
שוב על המפה

מחקרים בתולדות העת החדשה
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תחנת הרכבת בצמח, ראשית המאה העשרים. בניין תחנת הרכבת בצמח לפני שיפוצה. )צילום: מוטי אביעם(

הסורית לעמק הירדן מייד לאחר הכרזת המדינה, 
הפך גם אזור התחנה למוקד של קרבות. בבוקר 
ה-16 במאי, הסורים המטירו אש רבה מתותחים 
ממנה  וכתוצאה  הרכבת  מתחם  על  וממרגמות 
ניצב חסר  הוא  בניין התחנה המרכזי באש.  עלה 
בשנים  השימור  פרויקט  תחילת  )ועד  מאז  גג 
האחרונות(. סימני הקרב ניכרים עדיין גם בצידו 
של  פגיעות  בסימני  התחנה  בניין  של  המזרחי 
כדורים ופגזי משוריינים סוריים בקוטר 37 מ"מ. 
סמח'  העיירה  את  יומיים  כעבור  כבשו  הסורים 
כולה אולם נטשו אותה ואת מתחם הרכבת בתוך 

כמה ימים, לאחר כישלונם בקרב הדגניות. 
קום  אחרי  לצמח  יותר  שבה  לא  העמק"  "רכבת 
בראשית  הופסקה  שפעולתה  הרכבת  המדינה. 
שאן,  לבית  בקרוב  כידוע  תחזור  המדינה  שנות 
לאזור  אולם  הירדן.  לעמק  גם  אולי  ובהמשך 
תחזור.  לא  כבר  היא  בצמח  ההיסטורי  התחנה 
היה  בצמח  הרכבת  תחנת  של  הגדול  במתחם 
בעוד  צבא,  מחנה  רבות  שנים  במשך  ממוקם 
מחנה  שכן  שבו  במקום  הוקם  מעגן  שקיבוץ 
הצבא הבריטי. כאשר הגבול התרחק לאחר 1967 
פינה הצבא את המתחם, שהחל עם הזמן לשמש 
את המועצה האזורית עמק הירדן כאתר תפעולי. 
ההיסטורי  התחנה  בניין  היה  רבות  שנים  במשך 
מוזנח ופרוץ לכל רוח. כמה מבני תפעול בשטח 
התחנה נותרו בשלמותם אולם ממחסן הסחורות 
שעוד  הקטרים,  מוסך  וגם  היסודות  רק  נותרו 

עמד על תילו בשנות החמישים, נהרס בזמן לא 
ידוע. דודי המים הגדולים ממתכת פורקו ונלקחו 
ללא  כמעט  נותר  המרשים  הבזלת  מבנה  אולם 
פגע. בסיסו של סובבן הקטרים נחשף באחרונה 
העמק",  "רכבת  תולדות  חוקר  ידי  על  בשלמותו 

יהודה לבנוני.
פרויקט  וגידים  עור  קורם  האחרונות  בשנים 
זה  פרויקט  במסגרת  התחנה.  מתחם  החייאת 
לשימור  המועצה  בידי  התחנה  מבנה  שופץ 
ישראל של  ארץ  ללימודי  ויהפוך למרכז  אתרים 
ההיסטורי,  במבנה  כנרת.  האקדמית  המכללה 
בימי  הרכבת  ועובדי  מנהלי  בעבר  ישבו  שבו 
הקרוב  מהקיץ  יפעלו  והבריטים,  הטורקים 
המכללה  של  ישראל  ארץ  ללימודי  המחלקה 
ושלושה מכוני מחקר העוסקים בהיסטוריה של 
אחרים  מבנים  הגליל.  של  ובארכאולוגיה  הארץ 
לימוד.  ככיתות  וישמשו  שופצו  התחנה  במתחם 
מרכז  ישמש  המים  מגדל  של  האליפטי  המבנה 
מבקרים, שינציח את תולדות התחנה וחשיבותה 
פיתוח  עובר  כולו  האזור  והאזורית.  הארצית 
הולכת  כבר  העות'מאני  למתחם  ובצמוד  נופי 
מודרניים  בניינים  שלושה  של  הקמתם  ונשלמת 
עבור מעונות הסטודנטים של המכללה. בשילוב 
להיות  יחזור  התחנה  מתחם  חדש,  עם  ישן  של 
מרכז של פעילות שוקקת. בעברה תחנת רכבת, 
היא תהיה מעתה "תחנה אקדמית" חשובה בחיי 

הסטודנטים של המכללה. 
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ראובן
גפני

ל־4000  קרוב  בשיאו  שמנה  )צמח(,  סמח'  הכפר 
בקצה  העצמאות  מלחמת  עד  שכן  תושבים, 
צמח  למרחב  בסמוך  הכינרת,  של  הדרומי 
כיום. להוציא תקופה מסוימת,  כנרת'  ול'מכללת 
שבה התגוררו בכפר כמה עשרות יהודים, הייתה 
האוכלוסייה המקומית ערבית לחלוטין, אך לאורך 
השנים נוצרו בכפר ובסביבתו קשרים מגוונים בין 
יהודים לערבים, בעיקר על רקע כלכלי ומסחרי. 
הציבוריים  והמתקנים  המקומית  הרכבת  תחנת 
שנסמכו עליה - הוסיפה אף היא למגע המתמיד 
שהתקיים במקום בין שתי האוכלוסיות, מראשית 

המאה העשרים ואילך.  
מפגש  נקודת  של  בסיפורה  מתמקד  זה  מאמר 
נוספת, ייחודית ומפתיעה, שהתקיימה בין יהודים 
של  פעילותה  רקע  על  זאת,  במקום.  לערבים 
תחנת "טיפת חלב" בסמח', שנוסדה בידי 'הדסה' 
ושירתה את האוכלוסייה הערבית במקום בשנים 

    .1942-1947

מבתי חומר לעיירת גבול: סמח׳ וצמיחתה 
בסמח'  התגוררו  עשרה,  התשע  המאה  בראשית 
כמה עשרות משפחות בלבד, שעסקו בחקלאות 
לאורך  פשוטים.  חומר  בבתי  ברובן  והתגוררו 
תושבי  נתונים  היו  עשרה  התשע  המאה  מרבית 
בדווים,  שבטים  מספר  של  לשליטתם  הכפר  
את  והכבידו  החקלאי,  ובמרחב  בדרכים  ששלטו 
ידם על האוכלוסייה המקומית. למצב זה, תרמה 
גם אזלת ידו המתמשכת של השלטון העות'מאני  

בסביבה זו. 
הכפר,  של  במצבו  הראשוני  המשמעותי  השינוי 
המאה  של  והשמונים  השבעים  בשנות  התחולל 
מעורבותם  להעמקת  הודות  עשרה,  התשע 
באזור,  בנעשה  העות'מאניים  השלטונות  של 
המרחב  מן  הבדווים  של  ההדרגתית  לדחיקתם 
הסובב, ולהעברת חלק ניכר מאדמותיו לבעלות 
נוסף,  דרמטי  שינוי  התחולל  ב־1905  האימפריה. 
שסייעה  המקומית,  הרכבת  תחנת  הקמת  עם 
לסמח' להפוך לעיירה ההולכת וצומחת במהירות, 
נבנו  כך  ומנהלי.  חקלאי  עסקי,  אזורי  כמרכז 

במקום מספר בתי אבן מרשימים בשטח התחנה 
עצמה, כמו גם מחסני סחורות ותוצרת חקלאית 
בסמוך אליה. התנועה האנושית שעברה במקום 
גם  והושפעה  ומוסלמים,  נוצרים  יהודים,  כללה 
היהודית  ההתיישבות  של  צמיחתה  מראשית 
העולם  מלחמת  לאחר  בייחוד  הירדן,  בעמק 

הראשונה. 
הבריטיים  הכוחות  בידי  סמח'  של  כיבושה  עם 
בספטמבר 1918 וסימון קווי הגבול הבינלאומיים 
במזרח התיכון - הייתה סמח' לעיירת גבול בעלת 
הנסמכת  יותר,  עוד  גדולה  אסטרטגית  חשיבות 
על מפגש הגבולות שבין ארץ ישראל, עבר הירדן 
העיירה  צמחה  מספרית  מבחינה  ואכן,  וסוריה. 
ל־4000  לקרוב   ,1922 בשנת  תושבים  מכ־1000 
ערב מלחמת העצמאות. בראשית תקופת המנדט 
הפכה העיירה למועצה מקומית, שבראשה עמד 
נטישת  ועד   1927 משנת  טורעני,  סלים  יוסף 
העיירה. במקום הוקמו בתקופה זו שני בתי ספר 
כן הוקמה תחנת  ומספר רב של עסקים קטנים. 
בית  בבניית  הוחל  אף   1947 ולקראת  משטרה, 

מועצה, שבנייתו לא התממשה לבסוף. 
בשטח  להיכלל  סמח'  נועדה  החלוקה  בתוכנית 
המדינה היהודית, ובאפריל 1948, לאחר כיבושה 
של טבריה בידי הכוחות העבריים, החלו תושבי 
סמח' נוטשים את העיירה. לאחר המלחמה נוסדה 
במקום מעברת עולים, שהתקיימה במשך שנים 

אחדות עד שפורקה. 

יהודים בין גבולות:
הנוכחות היהודית בסמח'

הפיכת  ועם  סמח',  של  המהירה  צמיחתה  לנוכח 
ההתיישבות  למאמצי  למוקד  הירדן  עמק 
בעיירה  כי  טבעי  זה  היה  היהודית,  החקלאית 
יתיישבו בהמשך גם תושבים יהודיים. אלו ביקשו 
אף הם לנצל את הפוטנציאל הכלכלי שהיה טמון 
במקום, ואת היתרונות הגלומים בקרבתו למשקי 
בטבריה,  היהודית  ולקהילה  מחד,  הירדן  עמק 
ערביות  וערים  לעיירות  בדומה  זאת,  מאידך. 
קהילות  זו  בתקופה  התפתחו  שבהן  נוספות 

סיפורה של תחנת ״טיפת חלב״ 
בסמח )צמח(, 1942-1947

מחקרים בתולדות העת החדשה

״שליחותה של האחות העבריה, היודעת להתמסר 
גם לעזרת השכן הכושל״:
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למדי  מצומצמות  רוב  פי  על  מקומיות,  יהודיות 
בגדלן ובהשפעתן. 

עשרה  התשע  המאה  של  האחרון  בעשור  כבר 
טודרוס  הסוחר  של  משפחתו  בסמח'  התגוררה 
מקומית,  קמח  טחנת  של  בעליה  אפשטיין, 
ובעשור הראשון של המאה ה־20 הצטרפו אליה 
לפחות עוד שתי משפחות יהודיות. עד מלחמת 
מספר  עוד  בסמח'  התיישבו  הראשונה  העולם 
הוקמו  לא  במקום  כי  אם  יהודיות,  משפחות 
מוסדות קהילתיים כלשהם. על פי דיווחו של יוסף 
ברץ, בשנת 1921 מנתה הקהילה כעשר משפחות 
יהודיות, בהם שלושה חנוונים, חמישה סנדלרים, 
מספר סוחרים, שני פקידים ושני שוטרים יהודים. 

באמצע שנות העשרים צמחה הקהילה עוד: 
בכפר  אחדים  יהודים  התישבו  המלחמה  "בימי 
וכן  במסחר,  שם  התעסקו  ככולם  ורובם  הזה, 
סחרו את הסביבה עד גולן חורן בואך דמשק ]...[ 
משפחות  והתקדם,  הלך  בסמך  היהודי  הישוב 
מה  וכפי  בכפר  והתישבו  עברו  מטבריה  אחדות 
שמסר לי יהודי בר סמכא, יוצא שמספר היהודים 
עובד  מהם  שחלק  איש,  ל-50  היום  מגיע  בסמך 
שם כל השבוע ועובר לטבריה מדי שבת בשבת, 
והחלק הגדול קבע לו דירת קבע בכפר" )"טבריה: 
הישוב היהודי בסמך", דואר היום, 23/1/2, עמ' 4(.  
לאורך  הקהילה,  בני  של  היחיד  הרשמי  נציגם 
נבחר   1920 שבשנת  עצמו,  ברץ  היה  התקופה, 
לשמש נציגם באספת הנבחרים הראשונה. ואכן, 
בסמח'  היהודים  של  התיישבותם  ראשית  מאז 

היישובים  חברי  לבין  בינם  גם  קשרים  נוצרו 
דגניה  כינרת,  בייחוד  הסמוכים,  החקלאיים 
ההבדלים  חרף  זאת,  ואפיקים.  ב'  דגניה  א', 
מבחינה  האוכלוסיות,  שבין  המשמעותיים 
חלק  בעיני  ואידיאולוגית.  תרבותית  עדתית, 
מראשוני ההתיישבות החקלאית, נודעה לקשרים 
אלו גם משמעות אידיאולוגית: שגשוגה האפשרי 
של הנוכחות היהודית בסמח', כך קיוו, יהווה מנוף 
רכישת  ויאפשר  הירדן,  עמק  כלל  של  לשגשוגו 
במקרה  במרחב.  להתיישבות  נוספות  קרקעות 
יהודי  בין  מתיחות  התעוררה  לציין,  יש  אחד, 
סמח' לתושבי דגניה א', על רקע סירובם של אלו 
החינוכית  יהודים מסמח' למסגרת  ילדים  לקבל 
הקשרים  חרף  כי  כן,  אם  מסתבר,  הקבוצתית. 
הפערים  נותרו  השונות,  הקבוצות  בין  שנוצרו 

התרבותיים הבסיסיים בעינם. 

"מה לנו ולפוליטיקה המתנהלת ביפו 
ובאל-קודס?": בין יהודים לערבים בסמח׳ 

בין היהודים לערבים בסמח'  היו היחסים  ככלל, 
וערבים  יהודים  למדי.  טובים  התקופה  לאורך 
סחרו ועבדו אלו עם אלו, וגם קבוצות הפועלים 
לתקופות  לעת,  מעת  במקום  ששהו  העבריים 
של  קבוצות  עם  במשותף  לעתים  עבדו  קצרות, 
פועלים ערבים. מצב זה החל משתנה לראשונה 
דיווחו  פי  על  כאשר  תרפ"ט,  מאורעות  במהלך 
את  היהודים  מרבית  עזבו  ברץ,  יוסף  של 
בתיהם בעיירה, לזמן מה, ועברו לטבריה. לאחר 

)צילום: זולטן קלוגר, ארכיון המדינה( תחנת טיפת חלב בסמח׳
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השלושים  שנות  ראשית  ובמהלך  המאורעות 

עד  בעיירה,  היהודים  מספר  יותר  עוד  התדלדל 

שבפרוץ המרד הערבי, בשנת 1936, נותרו במקום 

יהודים בודדים בלבד.   

עם פרוץ המרד הושלכו אבנים על יהודים שנעו 

מקרים  במספר  וממנה;  סמח'  אל  הדרכים  על 

או  שעבדו  יהודים  עצמה  בעיירה  גם  הוכו 

שהתגוררו בה עדיין; ובהמשך אף הוצתה טחנת 

הקמח היהודית, כמו גם חלק מן הנכסים האחרים 

שהיו בבעלות יהודית. לפיכך החליטו גם אחרוני 

היהודים לעזוב את העיירה, שלא על מנת לשוב. 

ראש  ביקש  האיבה,  מעשי  פרוץ  לאחר  מה  זמן 

ואף  הסביבה,  יהודי  את  לפייס  טורעני  המועצה 

בפגישה  בדבריו  מהם.  אחדים  עם  בעצמו  נפגש 

הדגיש את היחסים הטובים שנרקמו בין הצדדים 

לאורך השנים: 

לא  רע  דבר  שום  יחד,  חיים  הננו  שנים  "עשרות 

ביחסים  אנו  חיים  לכם,  אנו  ולא  לנו  עשיתם 

נשותינו  אלינו.  אתם  אליכם,  באים  אנו  טובים. 

מלקטות בשדותיכם, למה זה נריב בינינו? מה לנו 

)י"ב  ובאל-קודס?  ביפו  המתנהלת  ולפוליטיקה 

]יוסף ברץ[, "מעמק הירדן", דבר, 36/6/4, עמ' 9.(

גם  בהתמדה  התמעטה  הפיוס  מאמצי  חרף 

אמנם,  בעיירה.  היהודית  המסחרית  הפעילות 

בסמח'  יהודים  נכחו   1937-1947 בשנים  גם 

במקום  הועסקו  אף  ואחדים  שונים,  לצרכים 

או  ברכבת  שונים  בתפקידים  הממשלה,  בידי 

נוכחות  אולם,  הנלווים,  הממשלתיים  במשרדים 

ליישוב קבע,  עוד  זו לא הפכה  ואקראית  דלילה 
וכך באה אל קיצה פרשייה התיישבותית נוספת 

של יהודים בעיירה ערבית. 

"גורם להבנה הדדית ולהידוק הקשרים 
עם השכנים הערבים"

היהודית  הנוכחות  של  היעלמותה  חרף  כאמור, 
הקבועה, בהקשר אחד המשיכו להתקיים קשרים 
ייחודיים בין יהודים לערבים בסמח', גם במהלך 
ארגון  להחלטת  הודות  זאת,  הארבעים.  שנות 
מקומית,  בריאות  תחנת  בעיירה  לפתוח  'הדסה' 
ותתמקד  הערבית,  האוכלוסייה  את  שתשרת 
בעיקר בטיפול בתינוקות ובילדים )"טיפת חלב"(. 
ביוזמת  שנוסדו  אחרות  כמו  התחנה,  פתיחת 
'הדסה' ברחבי הארץ, התרחשה כחלק מתוכניתו 
רפואה  שירותי  לפריסת  הארגון  של  הרחבה 
ובכלל  ישראלית,  הארץ  היישובית  בפריפריה 
זאת בקרב האוכלוסייה הערבית. זו נועדה לקדם 
בראש ובראשונה את תרבות הבריאות וההיגיינה 
במידת  ולשפר  לקדם  כך  תוך  אך  כולה,  בארץ 
בכללו,  היהודי-ערבי  השיח  את  גם  האפשר 
ולהוות גורם מקדם וממתן בו זמנית. ואכן, מעניין 
שאן  ובבית  שבע  בבאר  בחברון,  גם  כי  לציין 
בקרב  'הדסה'  מטעם  רפואיים  שירותים  פעלו 
האוכלוסייה הערבית, לעתים אפילו לאחר עזיבת 
היהודים את הערים. גם בירושלים פעלה תחנת 
שכם,  לשער  בסמוך  'הדסה'  של  חלב"  "טיפת 
עבור האוכלוסייה הערבית שהתגוררה בסמוך.     

בינואר  ב־14  נפתחה  בסמח'  הבריאות  תחנת 
ראשי  השתתפו  שבו  רושם  רב  בטקס   ,1942
יהודים  מוכתרים  וטבריה,  סמח'  של  העיריות 
וערבים מן הסביבה, מנהל בית החולים הסקוטי 
בטבריה וכן סגן מושל מחוז הגליל, א"ל פיליפס. 
בעיתונות  יחסי  בפירוט  דווח  שעליו   - בטקס 
העברית - דיבר תחילה טורעני עצמו, ולאחר מכן 
נציגת 'הדסה', חיה זסלבסקי, ורעייתו של סגן קצין 
המחוז הבריטי. מוכתר קבוצת כינרת, שנשא אף 
הוא דברי ברכה, הציג את המפעל "כגורם להבנה 
ולהידוק הקשרים עם השכנים הערבים"  הדדית 
בצמח",  לערבים  'הדסה'  של  חלב  טפת  )"תחנת 
הארץ, 1942/1/15, עמ' 2; "טיפת חלב של הדסה 

בישוב ערבי", העולם, 1942/1/22, עמ' 7(.  
בעוד  סמח',  עיריית  בידי  נתרם  התחנה  מבנה 
'הדסה'.  בידי  כולה  מומנה  השוטפת  הפעילות 
ובראשה  בשבוע,  פעמים  שלוש  פעלה  התחנה 
 .)1906-1991( פזי-ויטנברג  אהובה  האחות  עמדה 
שבפעילות  הבולטות  מן  הייתה  פזי-ויטנברג 
וכבר  המנדט,  בתקופת  בטבריה  הסוציאליות 
'הוועדה  במסגרת  פועלת  החלה   1934 בשנת 
לעזרה סוציאלית' של ועד הקהילה העברית בעיר. 
הסוציאלית',  'הלשכה  לחברת  מונתה  בהמשך 
העיר  מועצת  לחברת  נבחרה  אף   1950 ובשנת 
 ,24  ;16  ,24 טבריה,  )ארכיון  ההסתדרות  מטעם 
24; 1, 19(. מלבדה הועסקו בתחנה מספר אחיות 
במקום  שביקרו  רופאים  ושני  נוספות  יהודיות 

מכתב יוסף טורעני להנהלת הדסה - 1942 )אצ"מ(

מחקרים בתולדות העת החדשה
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במועדים קבועים.  
לייסוד  שנודעה  הלכת  מרחיקת  המשמעות  על 
ללמוד  ניתן  סמח',  תושבי  כלל  עבור  התחנה 
)הכתוב  המקומית  המועצה  ראש  של  ממכתבו 
עברית!(, לד"ר חיים יסקי, מראשי 'הדסה' ומנהל 
לאחר  קצר  זמן  הצופים,  הר  על  החולים  בית 

פתיחתה: 
 ,Samakh הנני בתור ב"כ ]בא כח[ כל תושבי עירנו"
אגיש לכב' את תודתי העמוקה על עשיתכם ליסד 
מקום טיפול לילדי עירינו הנזכרת ]...[ הנני רואה 
לנכון לבקש אתכם אם אפשר שתבקר את עירינו 
אחות שיש לה הכרה במחלות הטרופיות שעה או 
שעתיים ביום, ובזה תהיה תועלת כפולה למקום 
ככל  לעשותו  מכב'  שרציתי  מה  הוא  זה  הנזכר. 
תואילו  למפרע.  לכם  ומודה  לנכון  תמצאו  אשר 
עיריית  )ראש  שלנו"  הכבוד  פרישות  את  לקבל 
  .)2477/J113 ,צמח לד"ר חיים יסקי, 42/2/3, אצ"מ
האירוע  צויין  התחנה,  לייסוד  שנתיים  במלאת 
בטקס חגיגי שנערך באחד מבתי הספר בעיירה, 
מ־1000  למעלה  המדווח  פי  על  השתתפו  ושבו 
פעולות  נסקרו  האירוע  במהלך  מקומיות.  נשים 
וכן הוענקו לנשות  התחנה בשנתיים הראשונות, 
רפואיים  בנושאים  והדגמות  הדרכות  העיירה 
- אחות  נוספת באירוע  והיגייניים שונים. דוברת 
 - ערביה-נוצריה מבית החולים הסקוטי בטבריה 
אף "שיבחה בדבריה את פעולת המוסד, ובמלים 
נרגשות הרימה על נס את שליחותה של האחות 
השכן  לעזרת  גם  להתמסר  היודעת  העבריה, 
הכושל, למרות העול הכבד הרובץ עליה בעדתה 
משמר,  בצמח",  חלב'  ל'טיפת  )"שנתיים  היא" 

44/7/10, עמ' 4(.  
לעת  לנוכח החשיבות הרבה שבפעילותה, מעת 
עלו בקשות להרחבת שעות פעילות התחנה, או 
לגיוון תחומי הרפואה שבהם עסקה. זאת, הן בידי 
ראש מועצת סמח', הן בידי תושבים מקומיים, והן 
בידי הצוות היהודי שניהל את התחנה ופעל בה. 
מתושבי  אחדים  בשם  בקשות  הועברו  אחת  לא 
כל  ללא  רפואי  טיפול  בתחנה  לקבל  העיירה, 
מן  בחלק  הקשה.  הכלכלי  מצבם  בשל  תשלום, 
כתובים  פתקים  אלו  לבקשות  נלוו  המקרים 
עברית, חתומים בידי ראש המועצה עצמו )אצ"מ, 
ל'הדסה'  הופנו  אף  חוזרות  בקשות   .)2477/J113
העיניים  רפואת  שירותי  את  תרחיב  שזו  בכדי 
המוענקים במקום, לנוכח הצורך הרחב שבדבר.  

ב־1 ביוני 1945, ביקר בתחנה הצלם הנודע זולטן 
הצלמים  כאחד  ששימש   ,)1896-1977( קלוגר 
המוסדות  של  ביותר  והבולטים  הפוריים 
ביקורו  בעת  זו.  בתקופה  העבריים  הלאומיים 
תצלומים,  עשרות  כמה  קלוגר  צילם  בתחנה 
המאפשרים לעמוד על מראה של התחנה, כמו גם 
על הווי החיים הייחודי שנוצר בה: רופאים יהודים 
יהודיות הפועלים במרחב ערבי מובהק,  ואחיות 
יחד  גם  ורפואי  הסברתי  שירות  והמעניקים 
לאוכלוסייה המקומית. ואכן, בסדרת התצלומים 

של  השונים  הפעילות  מתחומי  להתרשם  ניתן 

הישירה  האינטראקציה  מן  גם  כמו  התחנה, 

והטבעית שנוצרה בין כלל הבאים בשעריה )אוסף 

התצלומים של זולטן קלוגר, ארכיון המדינה(.   

כאמור, התחנה המשיכה בפעילותה הסדירה עד 

עיריית  החליטה  הזמן  לאותו  סמוך   .1947 שלהי 

הממשלתית,  הבריאות  מחלקת  בשיתוף  סמח', 

לייסד מרכז בריאות ממשלתי בעיירה, ובשל כך 

החליטה הנהלת 'הדסה' כי אין עוד טעם בהמשך 

בפרוטוקול  במקום.  העברית  התחנה  הפעלת 

בידי  הדבר  הוסבר  'הדסה'  הנהלת  של  הישיבה 

יסקי: 

"There was no place in Samakh for two 
health welfare stations. It had always been 
Hadassah`s policy to transfer its services to 
the community as soon as the community 

was ready to take them over […] We should 
close our station as soon as the Government 
Health Department opens its own".
)פרוטוקול הפגישה העשרים של הנהלת 'הדסה' 

    .)2477/J113 ,בארץ ישראל, 47/9/2, אצ"מ

על פי החלטת הנהלת 'הדסה', את כלל הציוד של 

תחנת הבריאות בסמח' היה על העובדים להעביר 

לטבריה מיד עם סגירתה בפועל של התחנה. אלא 

שבין כך ובין כך, בתוך חודשים אחדים התקבלה 

מהרה  ועד  הארץ,  חלוקת  על  באו"ם  ההחלטה 

גם  וכך  אירועי המלחמה בכל רחבי הארץ  פרצו 

נותרה  לא  זה,  דברים  במצב  ובסביבתה.  בסמח' 

בלאו הכי אפשרות של ממש להמשיך ולהפעיל 

את התחנה, וכך הגיעה לסיומה פרשייה ייחודית 

ונשכחת זו. 

תחנת טיפת חלב בסמ׳ח )צילום: זולטן קלוגר, ארכיון המדינה( 
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ראובן
גפני

בבית  אפילו  עוד,  זאת  זוכרים  אינם  רבים  כיום 
שאן עצמה. ואולם, עד פרוץ המרד הערבי הארץ־
הערבית  בעיר  התקיימה   ,1936 בשנת  ישראלי, 
במקום  ששרדה  קטנה,  יהודית  קהילה  גם 
ואתגרים  קשיים  חרף  שנים,  כארבעים  במשך 
לא מועטים. במהלך אותן שנים צמחה הקהילה 
מבחינה  והן  מספרית,  מבחינה  הן  הבית־שאנית 
ארגונית וקהילתית. עם זאת, ללא סיועה המתמיד 
של הקהילה היהודית בטבריה, וללא התגייסותו 
של ראש העיר היהודי של טבריה, זאכי אלחדיף, 
לטובתה, ספק רב אם יכולים היו יהודי בית שאן 

להמשיך ולהתגורר במקום תקופה כה ארוכה. 

יצירתה של קהילה יהודית חדשה 
ארץ  רחבי  בכל  נוספות,  ערביות  בערים  כמו 
שאן  בבית  היהודים  ראשוני  השתקעו  ישראל, 
זאת,  עשרה.  התשע  המאה  של  האחרון  בעשור 
לנוכח ראשית צמיחתה הכלכלית של העיר כולה, 
הודות להשקעות ממשלתיות עות'מאניות, ואולי 
גם לקראת הגעתה של הרכבת לעיר, בשנת 1905. 
בבית  להתגורר  שביקשו  הראשונים  היהודים 
או  ארגונית  מכוונת,  יד  כל  ללא  זאת  עשו  שאן 
אידיאולוגית, כי אם באופן פרטני ומשפחתי-אישי. 
את פרנסתם מצאו במסחר ובהשקעה בסחורות 
שונות, הן בתוך העיר עצמה, הן בכפרים הבדווים 
יותר,  רחוקות  בערים  והן  הקרובה,  שבסביבתה 
דמשק.  עד  במסחרם  הגיעו  אפילו  לעיתים 
כורדי, שעלו ארצה  יהודים ממוצא  היו  מרביתם 
זמן קצר קודם לכן והתיישבו בתחילה בטבריה. 
בעיר,  שהתיישבו  הראשונות  המשפחות  בין 
משפחות  גם  היו  הראשונה,  העולם  מלחמת  עד 
אשכנזיות בודדות )אף הן מטבריה, ככל הנראה(, 
בודדות מעולי ארצות המג'רב  גם משפחות  וכך 

)צפון אפריקה(. 
יהודי  מנו  הראשונה  העולם  מלחמת  תום  עד 
העיר רק כמה עשרות, ואף אלו לא הצליחו ליצור 
מוסדות קהילתיים של ממש, כפי שנעשה בערים 
ערביות אחרות, דוגמת עזה ובאר שבע. מראשית 
וצמחה  הקהילה  הלכה  ואילך  העשרים  שנות 
בהתמדה, עד שמנתה בשנת 1929 בין 200 ל־250 
גם מבחינה ארגונית התפתחה הקהילה  יהודים. 
בבית שאן באופן ניכר, ובמקום פעלו: בית כנסת 

ארגון  בידי  שהופעלה  עברית  מרפאה  קהילתי, 
"הדסה", ואפילו בית ספר עברי קטן, שנוהל בידי 
מורים שנשלחו לעיר על ידי מחלקת החינוך של 

ההנהלה הציונית.       
לנעשה  ובניגוד  הקהילתיים  המוסדות  מלבד 
בערים ערביות אחרות, זכו יהודי בית שאן אפילו 
הערבית,  העיר  במועצת  עצמם  משל  לנציג 
דוד  שנים  מספר  במשך  מילא  שאותו  תפקיד 
על  עוד התנהלו הדברים  כל  כך,  מזרחי.  ישראל 
מי מנוחות, ניתן היה לצפות שהנוכחות היהודית 
בעיר תמשיך ותתפתח גם בהמשך השנים. אך עד 
מהרה התברר כי הדברים לא יתרחשו באופן זה. 

מאורעות, פינוי, ונטישה:
יהודי בית שאן בשנים 1929-1936 

העשרים,  המאה  של  העשרים  שנות  אמצע  עד 
שאן,  בבית  לערבים  היהודים  בין  היחסים  היו 
מפעם  אמנם,  מאד.  טובים  רוב,  פי  על  לפחות 
לפעם התרחשו עימותים נקודתיים בין תושבים 
יהודים ומוסלמיים בעיר, אולם הרקע לאלו היה 
על פי רוב אישי או נקודתי ולא נשא אופי לאומי 

או אידיאולוגי עמוק יותר. 
החלת  עם  לראשונה  להשתנות  החל  זה  מצב 
וראשית  כולה,  ישראל  ארץ  על  הבריטי  המנדט 
פעילותה של ממשלת א"י הבריטית לטובת כינון 
כבר  כך,  ישראל.  בארץ  לאומית  יהודית  ישות 
מספר  בעיר  התרחשו  העשרים  שנות  בראשית 
נגד מכירת  הפגנות, שבמהלכן מחו ערביי העיר 
מדיניותה  ונגד  ליהודים,  בסביבתה  קרקעות 
באחת  בארץ.  הבריטית  הממשלה  של  הכוללת 
מהן אף הונפו דגלים שחורים, אל מול פמלייתו 
סמואל,  הרברט  הבריטי,  העליון  הנציב  של 
שביקר בבית שאן. גם פתיחת המרפאה העברית 
מספר  בתחילה  גררה   ,1924 בשנת  במקום, 
שהבינו  ערבים,  תושבים  מצד  נזעמות  תגובות 
בעיר.  היהודית  להתבססות  יתרום  הדבר  כי 
ואולם, עד מהרה החלו אף הם לעשות שימוש רב 
בשירותים שהציעה המרפאה, והיו ילדים ערבים 
אחדים שאף ביקשו להצטרף לבית הספר העברי 

שהופעל בעיר.
אלא שבאוגוסט 1929, עם פרוץ מאורעות תרפ"ט 
הכר  לבלי  הדברים  השתנו  הארץ,  רחבי  בכל 

פטרון וקהילת אם:

מחקרים בתולדות העת החדשה

כיצד סייעו זאכי אלחדיף ויהודי טבריה לקהילה 
היהודית שהתקיימה בבית שאן בתקופת המנדט?
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הותקפה  האירועים  במהלך  הפיך.  בלתי  ובאופן 
העיר  מתושבי  מאות  בידי  היהודית  הקהילה 
המקומיים  היהודים  מן  עשרות  וכמה  הערבים, 
נפצעו - אחדים מהם באורח קשה. כן נבזזו בתיהם 
הכנסת  ובית  בעיר,  היהודים  של  וחנויותיהם 
המקומי חולל, על תשמישי הקדושה שנשמרו בו. 
כתוצאה מכך ברחו כלל היהודים מן העיר למשך 
כבירים מצד  הודות למאמצים  ורק  קרוב לשנה, 
)וכן מצידו של ראש עירית  המוסדות הלאומיים 
חלק  שבו  שיתואר(  כפי  אלחדיף,  זאכי  טבריה, 
מהם להתגורר ולפעול בבית שאן, לקראת אמצע 

 .1930
לא  לעיר  היהודים  גם לאחר שיבתם של  ואולם, 
בעיר  שבו הדברים למסלולם הקודם: פעילותם 
אחר  פעם  הותקפו  והם  במיוחד,  קשה  נעשתה 
פעם בידי שכנים וצעירים מקומיים, שאף החרימו 
את חנויותיהם במשך תקופה ארוכה. אמנם, בית 
אחדות  שנים  למשך  לפעול  שב  העברי  הספר 
הצטמצם  שאן  בית  יהודי  של  מספרם  אך  בעיר, 
 ,1936 כל העת, עד שנותרו בעיר, בראשית שנת 

רק מעט יותר מ־10 משפחות. 
עם פרוץ מאורעות המרד הערבי, באפריל 1936, 
החליטו יהודי בית שאן לשוב ולנטוש את העיר, 
הלאומיים,  המוסדות  אנשי  של  בעידודם  גם 
בשעות  עליהם  להגן  יהיה  מאד  שקשה  שסברו 
נוספת  פעם  נעזב  כך  עתידיות.  ומשבר  צרה 
עזיבת  לאחר  קצר  וזמן  בעיר,  היהודי  הרכוש 

פליטי  באש.  הועלה  אף  שאן  בית  את  היהודים 
תקופת  במשך  והתגוררו  שבו  מצידם,  שאן,  בית 
מה בטבריה, וזמן ארוך חלף עד שהצליחו לעמוד 

מחדש על רגליהם. 
כך תמה פרשיית התיישבותם של היהודים בעיר, 
ונראתה במשך זמן  שנמשכה למעלה מ־40 שנה 

מה כאפשרות התיישבותית מבטיחה.  

כוחה של קהילת אם: בין טבריה לבית שאן 
ולגורמים  המשתנות,  הזמן  לנסיבות  פרט 
שהשפיעו  הגורמים  אחד  שתוארו,  המקומיים 
בבית  היהודית  הקהילה  גורל  על  מכל  יותר 
שאן, וכך גם על סיכויי הישרדותה, היו הקשרים 
האמיצים שהתקיימו בין יהודי העיר לבין קהילת 
עצמה,  על  זו  שלקחה  והאחריות  טבריה,  יהודי 
פעם אחר פעם, כמעט בכל הנוגע לטיפול ביהודי 

בית שאן.
הקטנה  היהודית  הקהילה  בין  הקשר  אמנם, 
בבית שאן לבין קהילת טבריה הגדולה, הוותיקה 
לקשרים  לכאורה  דמה  בהרבה,  והמאורגנת 
נקודות התיישבות  בין  רחבי הארץ  בכל  שנוצרו 
חדשות, בערים ערביות, לבין קהילות־אם גדולות 
זה,  ומפותחות. הדוגמה הבולטת ביותר בהקשר 
בין  שהתקיים  והמתמשך  הייחודי  הקשר  היא 
הקהילה היהודית בעזה לבין קהילת יהודי חברון. 
כחלק מאותו קשר רב שנים, סייעה קהילת חברון 
ליהודי עזה בהקמת ובאחזקת בית הכנסת שלה 
עד ראשית המאה התשע עשרה, והייתה מעורבת 

רחוב בבית שאן, תקופת המנדט 
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בשליחת אנשי רוח והוראה אליה גם משהוקמה 
יהודי עזה מחדש, בשלהי המאה התשע  קהילת 
הקרקע  חלקת  שנרכשה  עד   - ועוד  זאת  עשרה. 
בעזה  היהודי  הקברות  בית  הוקם  שעליה 
המקום  יהודי  קברו  העשרים,  המאה  בראשית 
את מתיהם, על פי רוב, בחברון - למרות המרחק 
הרב והזמן שנדרש להובלת המת עד אליה - וכך 
הקהילות.  שתי  בין  הקשר  את  יותר  עוד  חיזקו 
גם  קודמות  בתקופות  נרקמו  דומים  קשרים 
בין קהילת צפת ליהודי עכו, בין יהודי עכו לבין 
)שבראשיתה  בחיפה  הצעירה  היהודית  הקהילה 
מכן  ולאחר  העכואית,  בקהילה  תלויה  הייתה 
בעכו  הקהילה  ששרידי  הבכירה,  לאחות  הפכה 
נסמכים עליה(, בין הקהילה הקטנה בצמח לבין 
צפת  יהודי  ובין  בטבריה,  היהודית  הקהילה 

בסביבתה,  כפרים  במספר  שהתגוררו  ליהודים 
יצרו  אלו  בין־קהילתיים  קשרים  פקיעין.  ובהם 
לבני  וחברתית  כלכלית  מנהלית,  ביטחון  רשת 
הקהילות הקטנות, וסייעו להם לא אחת ביצירת 
ובביסוס שירותי הדת, החינוך והחברה המקומיים 

בקהילותיהם החדשות.    
ההדוק  הקשר  היה  זה  שבהקשר  דומה  ואולם, 
עוד  ונחוץ  טבעי  שאן  בית  לבין  טבריה  בין 
הגיע  שאן  בבית  הקהילה  מבני  ניכר  חלק  יותר: 
הענפות  ומשפחותיהם  מטבריה,  במקור  אליה 
המשיכו להתגורר בה במשך כל השנים; מסחרם 
שאן  בבית  המקומיים  היהודים  מן  חלק  של 
והגדולים  המפותחים  טבריה  שוקי  על  נשען 
מרוחקים  נוספים,  שווקים  על  גם  )כמו  בהרבה 

החינוך,  הבריאות,  שירותי  מבחינת  וגם  יותר(; 
על  אחת  לא  שאן  בית  אנשי  נשענו  והרוח,  הדת 
שבהן  בתקופות  בייחוד  הטברייניים,  המוסדות 
המוסדות המקומיים שלהם עצמם טרם הוקמו, 
כן,  על  יתר  שונות.  מסיבות  מלפעול  פסקו  או 
לפחות בשנות השלושים המוקדמות )וכנראה גם 
שאן  בית  מיהודי  רבים  נהגו  קודמות(  בתקופות 
לנטוש לחלוטין את עירם למשך מספר שבועות, 
מפסח ועד סמוך לחג השבועות, תוך שהם שוהים 
בקבר  שנערכו  בהילולות  ומשתתפים  בטבריה 
רבי מאיר בעל הנס ובאתרים נוספים. גם בחלק 
יהודי בית שאן לשהות  נהגו  מן החגים האחרים 
ומכריהם  הענפות  משפחותיהם  עם  בטבריה, 

משכבר. 
אחרים,  במקומות  מאשר  יותר  ועוד  לכך,  מעבר 
בני בית שאן בקהילה בטבריה, בכל  היו  תלויים 
הנוגע למגעם עם המוסדות הלאומיים הציוניים, 
שגם תפקידם באחזקת הקהילה בבית שאן הלך 
הסניפים  באמצעות  הן  זאת,  בהתמדה.  וגבר 
קק"ל  דוגמת  בטבריה,  השונים  המוסדות  של 
האישים  באמצעות  והן  היהודית,  והסוכנות 
בעיר.  הלאומיים  המוסדות  בראשות  שעמדו 
אישים אלו למדו להכיר לאורך השנים את הרכבה 
ההולכת  היהודית  הקהילה  של  אופייה  ואת 
דומה  המקרים  ובמרבית  שאן,  בבית  ונוצרת 
זאת, מתוך  בהבנה.  עליה  שקיבלו את האחריות 
בית  יהודי  יופקרו  למעשה  שבלעדיהם  ידיעה 
לייצגם  יוכל  לא  מלבדם  איש  וכי  לגורלם,  שאן 
כראוי מול מרכזי המוסדות הלאומיים בירושלים, 

בחיפה ובמרכז הארץ. 

משען בעת משבר: קהילת טבריה לנוכח 
הפגיעה ביהודי בית שאן 

חיבור הדוק זה, שנוצר עם השנים בין הקהילות 
המובהק  ביטויו  את  קיבל  ובטבריה,  שאן  בבית 
ובייחוד בזמנים  ומשבר,  בעיקר בעיתות מצוקה 
שבהם נאלצו אנשי בית שאן לעזוב את קהילתם, 
כך  סופי.  באופן  ולבסוף  זמני,  באופן  בתחילה 
מאורעות  לאחר  הקהילה  של  פינוייה  עם  היה 
להתגורר  עברו  חבריה  מרבית  כאשר  תרפ"ט, 
היה  כך  בטבריה;  ארוכים  חודשים  למשך 
במספר הזדמנויות במחצית הראשונה של שנות 
השלושים, כאשר בני הקהילה נטשו את בית שאן 
לטבריה  משפחותיהם  את  העבירו  מסוים,  לזמן 
היה,  וכך  מסוימת;  תקופה  במשך  ממנה  ופעלו 
כמובן, גם לאחר פינוייה הסופי של הקהילה בשנת 
בטבריה  להתגורר  עברה  מרביתה  כאשר   ,1936
ארוכות.  שנים  למשך  בה  השתקע  ממנה  וחלק 
נטלו  שאן,  בית  קהילת  של  הפינויים  שני  לאחר 
המוסדות  הן   - בטבריה  שונים  מוסדות  עליהם 
והן  המקומיים,  סניפיהם  באמצעות  הלאומיים 
הקהילה  ועד  דוגמת  המקומיים,  המוסדות 
והיקר  המורכב  הארוך,  הטיפול  את   - בטבריה 
להשקיע  נאלצים  שהם  תוך  שאן,  בית  בפליטי 

מחקרים בתולדות העת החדשה

הטיפול בפליטי בית שאן בטבריה. )ארכיון טבריה(
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כסף  וסכומי  מתמשכים  מאמצים  רב,  זמן  בכך 
לא מבוטלים. כל זאת, מתוך הבנה כי ללא סיועם 
ייקלעו הפליטים למצב כלכלי, חברתי ומשפחתי 

קשה עוד יותר מזה שבו נמצאו בלאו הכי. 
בית שאן  יהודי  אחד מאותם אישים שליווה את 
וחבר  בגליל  קק"ל  איש  היה  השנים,  לאורך 
הדמות  אולם  נחמני.  יוסף  טבריה,  העיר  מועצת 
זה,  בהקשר  ביותר,  והמוכרת  המשמעותית 
אלחדיף,  זאכי  היהודי,  טבריה  עיריית  ראש  היה 
שבשנת 1929 נטל על עצמו את הטיפול בפליטי 
בית שאן באופן אישי, ואשר גם מאוחר יותר היה 
ובמוסדות  בעירייה  תפקידיו  במסגרת  אחראי, 
כל  לאור  ושיקומם.  על הטיפול בהם  הלאומיים, 
הנאמר, אין להתפלא על הדברים שנכתבו בשנת 
העברי  היישוב  על  עיתונאית  בסקירה   1930
היהודי  ליישוב  כי  הודגש  שבה  ובגליל,  בטבריה 
בבית שאן אין למעשה סיכוי לקיום עצמאי ללא 

תמיכתה של טבריה: 
"כידוע, כל יהודי בית שאן, שרובם ככולם סוחרים 
הם בני טבריה, ובכל האשראי ומחזור ה]?[ שלהם 
של  מסחרה  דלדול  עם  וכמובן  עליה,  נשענים 
הבנין  יסודות  כל  להתמוטט  גם  עלולים  טבריה, 
אנו עמלים  רבות  פנה אשר  בית שאן,  יהודי  של 
)ש'  ולהאדירה"  להגדילה  לבצרה,  עליה,  לשמור 
עמ'   ,2/4/30 היום,  דואר  השוקע",  "הגליל  ממאן, 

.)3

ליהודי  וחיבתו  ו"מסירותו  אלחדיף  זאכי 
בית-שאן"        

בית  יהודי  בין  מקורו של הקשר המיוחד שנוצר 
פעילותו  בראשית  היה  לבין אלחדיף, טמון  שאן 
למעלה  מעט  בן  כשהיה  והציבורית,  המסחרית 
מעשרים. על פי עדויות שונות, החל אלחדיף את 
פעילותו הכלכלית, ובתוך כך גם את זו הציבורית, 
בבית  שהשתקעו  היהודיים  הסוחרים  כאחד 
שאן עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. באותן 
אהוב  לסוחר  רק  לא  הפך  סבורים,  יש  שנים, 
'ועד  ומקובל בעיר, כי אם גם למי שעמד בראש 
עדת היהודים' המקומית, מוסד שאין כל ידיעות 
דוד  טען  כך  זה,  מינויו  קיומו.  עצם  על  נוספות 
הארגוניים,  כשרונותיו  נתגלו  "כי  התבצע  תדהר, 
לחלוצי  אנציקלופדיה  תדהר,  )ד'  ויושרו".  מרצו 

הישוב ובוניו, עמ' 1860(. 
שנים  רק  אלחדיף  נותר  שאן  בבית  אמנם, 
גם  והשתלב  לטבריה  חזר  ב־1915  וכבר  אחדות, 
שמאז  אלא  הבכירה.  הציבורית  במערכת  בה 
אחראי  אלחדיף  חש   1938 בשנת  הירצחו  ועד 
שאן,  בבית  היהודי  היישוב  לגורל  מה  במידת 
את  להשיב  בניסיון  בעיקר  פעל  זו  ובמסגרת 
ובראשית   1929 בשלהי  לעירם,  הקהילה  בני 
תנאי  את  האישית  והיכרותו  קרבתו   .1930 שנת 
החיים בבית שאן, הצטרפו במקרה זה לאחריותו 
הציבורית הכללית, והביאוהו לפעולה מתמשכת 
הקהילה  של  השיקום  וסיכויי  הפליטים  לטובת 

מוסדות  עם  בקשר  עמד  זו  במסגרת  המקומית. 
לאומיים שונים, ביניהם הוועד הלאומי, המחלקה 
המדינית של הסוכנות היהודית, מחלקת החינוך 
הקהילה  ממנהיגי  ואחד  הציונית,  ההנהלה  של 

היהודית בחיפה, שבתי לוי.   
במסגרת טיפולו בפליטי בית שאן עסק אלחדיף 
המוסדות  מן  אישי  באופן  כספים  בהעברת 
הפליטים,  למשפחות  בירושלים  הלאומיים 
בבית שאן,  בהתוויית תכנית להשבתם למגורים 
הקהילתיים  המוסדות  שיקום  או  חידוש  תוך 

הנדרשים )שירותי בריאות, שחיטה ובית כנסת(, 
את  לשכנע  מתמשכים  במאמצים  לכל  ומעל 
בית  של  מחודשת  לפתיחה  החינוך  מחלקת 
הן על מנת שבני הקהילה  זאת,  הספר המקומי; 
על  והן  משפחותיהם,  בני  בלוויית  לעיר  ישובו 
 ]...[ שהיא  לאומית  רוח  כל  "חדורים  שיהיו  מנת 
ילדיהם על ברכי החנוך הלאומי הטהור".  לחנוך 
אצ"מ,   ,1/8/30 החינוך,  למחלקת  אלחדיף  )ז' 

 .)1/98/s2
הבית־ הספר  בית  להקמת  מאמציו  במסגרת 
את  פעמים  מספר  אלחדיף  הביע  מחדש,  שאני 

זאכי אלחדיף
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מחויבותו לקימומה של הקהילה המקומית, ואת 
קרבתו האישית לסוגיה. תוך כך ציין, כי מלבדו אין 
בית שאן עצמה, המסוגל  לקחת  אחר מקהילת 
המוסדות  מול  בדברים  הטיפול  את  עצמו  על 

השונים: 
"לדאבוני אין אני יכול לכתוב לכב' על שם מישהו 
בבית שאן שתוכלו להתקשר עמו בשאלה הנדונה 
לעיל ולזאת, מקבל אני על עצמי הטפול בשאלה 
ביה"ס,  פתיחת  עד  אתכם  ובקורספינדנציה  זו 
וכמובן שאמהר בכל פעם להמציא את הידיעות 

כ"ד  החינוך,  למחלקת  אלחדיף  )ז'  לתעודתן" 
         .)1/98/s2 ,באלול, תר"ץ, אצ"מ

מן העבר השני: מחירה של קרבה
בין טבריה  כאמור, הקרבה הגיאוגרפית היחסית 
לבית שאן - כמו גם היכולת להסתמך על טבריה 
בעתות משבר או לצרכים קהילתיים שונים - אין 
ספק כי סייעה ליהודי בבית שאן לא אחת ברמה 
המעשית, וכי הקלה על ההתמודדות עם קשיים 
גם ספק  אין  לאורך השנים.  שונים  ועם אתגרים 
כי ללא הגב הארגוני, הכלכלי והאנושי שהעניקה 
קהילת טבריה ליהודי בית שאן, קשה היה הרבה 
יותר להתיישב בעיר מלכתחילה, וקשה עוד יותר 

מבחינה  ולקדמה  יציבה  קהילה  בה  לפתח  היה 

מספרית, ארגונית וחברתית. 

מן העבר השני, דומה שביותר ממובן אחד נודע 

לקרבה זו גם מחיר לא פשוט, שהרי אותה קרבה 

בין שתי  ונשנית  שאפשרה את התנועה החוזרת 

הערים, ואת הסתמכותם של יהודי בית שאן על 

השירותים שהוצעו בטבריה, הביאה לכך שלפחות 

בחלק מן המובנים נמנעו הם עצמם מלשקוד על 

אף  לקיומה  האחרונות  בשנים  קהילתם.  פיתוח 

התמודדה קהילת בית שאן עם משפחות שחילקו 

באופן  החלישו  וכך  הערים,  שתי  בין  חייהן  את 

משמעותי את כוחה ואת לכידותה שלה עצמה. 

כך למשל, העובדה שלא הוקם בית עלמין יהודי 

בבית שאן, ושבני הקהילה הובילו את הנפטרים 

את  מסוים  במובן  החלישה  בטבריה,  לקבורה 

מן  בשונה  וזאת  מקומם,  לבין  בינם  הקשר 

חדש(,  קברות  בית  נוסד  )שבה  בעזה  הנעשה 

בעכו )שבית הקברות בכפר יאסיף שימש אותה( 

וכמובן בחברון, שבית הקברות שימש בה כמוקד 

עוד  מקומי.  וזיכרון  תודעה  הזדהות,  ליצירת 

יותר מכך, העובדה שבחודשים הראשונים לאחר 

חידושה של הקהילה בשנת 1930, כמו גם בשנים 

את  שאן  בית  מיהודי  חלק  הותירו  מכן,  שלאחר 

שבועות  מספר  ובמשך   - בטבריה  משפחותיהם 

בכל שנה אף שהו בה בעצמם - החלישה אף היא 

את יכולתה של הקהילה להחזיק את מוסדותיה 

הקהילתיים כשהם פעילים, ולתבוע מן המוסדות 

הלאומיים שימשיכו לפתחה ולהשקיע בה כספים 

ומאמצים ארגוניים. 

הספר  בית  של  גורלו  היה  זה,  בהקשר  בולט 

שיבת  לאחר  שאן  בבית  שהתחדש  העברי, 

היהודים למקום בשנת 1930, ואשר נסגר בסופו 

הילדים  מרבית  חזרת  עם   ,1933 בשנת  דבר  של 

במקרים  כמו  זה,  במקרה  בטבריה.  להתגורר 

במגורים  יותר  עיקשת  שדבקות  דומה  נוספים, 

המשפחתיים בבית שאן, הייתה מובילה להמשך 

בשירותי  גם  כמו  במוסד,  הלאומית  ההשקעה 

הרפואה העבריים המקומיים, ובמרכיבים נוספים 

בחיים הקהילתיים. 

הנה כי כן, הקרבה היתירה לטבריה, שהייתה כה 

הייתה  המקומית,  הקהילה  עבור  משמעותית 

עצמה  היא  לחיסולה.  הגורמים  אחד  גם  לבסוף 

הייתה זו שאפשרה לאנשי בית שאן לסגת מעת 

חייהם  למסגרות  מה  לזמן  לשוב  לאחור,  לעת 

להביא  וכך  בטבריה,  החלופיות  או  הקודמות 

החדשה,  קהילתם  לשקיעת  דבר  של  בסופו 

המשיכה  כוח  עם  להתמודד  הייתה  יכולה  שלא 

מבחינה  לא  ארגונית,  מבחינה  לא   - טבריה  של 

ביטחונית, ולא מבחינה משפחתית וחברתית.

שאן:  בבית  עברית  נקודה  גפני,  ר'  נוסף:  לעיון 

התקופה  בשלהי  ערבית  בעיר  יהודית  קהילה 

מאגנס,  הוצאת  המנדט,  ובתקופת  העות'מאנית 

ירושלים תשע"ח.          

שמשון מדברי וילדי בית הספר העברי בבית שאן, שנות השלושים
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אפרת
קנטור

תרבות המוות משקפת את תרבות החיים, ויותר 
על  מעידה  היא  הרי  המת,  את  מנציחה  משהיא 
הרקמה החיה. ברגעי השבר, הכאב והמפגש עם 
תרבותה  עולמה,  את  הקהילה  משקפת  המוות, 
ואופני הקבורה  וערכיה. טקסי הזכירה, האבלות 
מתעדים את האידיאלים והחלומות של הקבוצה 
כרונולוגי,  וטקסט  שנה  לוח  ומייצרים  הזוכרת 
גם  ציוויליזציה,  בכל  קטנות.   בקהילות  בעיקר 
בכינון  המותווים  מקומות  ממשיים,   מקומות 
החברה עצמה, יכולים להיות סוג של מיקומי-נגד, 
המקום  והם  ומהופכים  במחלוקת  שנויים  אשר 
האחר, הטרוטופיה, בית הקברות. אחר, אך דומה, 

בחוץ, אך חלק ממסגרת  הקהילה. 
הקברות  מבתי  חלק  תסקור  זו  קצרה  רשימה 
ותבחן  הירדן  ועמק  הכינרת  לחופי  והמצבות 
הנוף  את  גם  העלמין  בתי  משקפים  כמה  עד 

הגיאוגרפי והערכים האסתטיים של החברה. 
אחיזה מהירה בקרקע,  לייצר  בחברה המבקשת 
הנוף  את  ומנציח  מקביל  הקברות  בית  של  נופו 
בית  החי.   הישוב  של  האידיאלי   או  המציאותי 
רשימה  קוראי  לכל  המוכר  כנרת,  של  הקברות 
ירח.  בית  תל  ובמעלה  החוף  לאורך  משתרע  זו, 
הטופוגרפיה של בית הקברות משקפת כתצלום 
המשתמשות  הקהילות  של  הנוף  תבנית  את 
בבית קברות זה. מושבת כנרת קוברת את מתיה 
ואילו חלקו הגבוה של  בחלק התחתון של התל 
בית הקברות משמש את קבוצת כנרת. כך בדיוק 
הכינרת.  מול  אל  אלה  ישובים  שני  ממוקמים 
במיקום  כנרת  וקבוצת  "למטה"  כנרת  מושבת 
והמושבה,  הקיבוץ  של  הנאה  נופם  יותר.  גבוה 
בבית  גם  משתקפים  בישוב,  וצל  לנוי  הדאגה 
שמהם  הבזלת  אבני  והמוצל.  המטופח  הקברות 
נבנו בתי המושבה, משמשים גם כאבני הקברים 
הראשונים, בטרם הוכנסה בהם מגמה ממשטרת 
אומן  אצל  המצבות  את  לעצב  שהחלו  ולפני 
את  מובהק  באופן  משקפות  המצבות  מומחה. 
מעטות  מילים  הערכים.  ומדרג  הסמלים  מאגר 
החיים  אופי  ועיקרן  המצבות,  על  חרוטות 
החדשים בארץ והמגויסות הגבוהה. "עלה ארצה", 
"אבי  השלישית",  העלייה  "מראשוני  "חלוץ", 

קבוצת כנרת", "עלום ונוכח בכל". נראה כי בסולם 
וההקרבה  החלוציות  כנרת,  אנשי  של  הערכים 

עמדו לפני אידיאל השוויון או הצניעות. 
הקבורה  מתחם  עשרה,  השמונה  המאה  מאז 
וטיפס  הכינרת  חוף  ברצועת  התפרס  בטבריה 
העיר  כמו  בדיוק  הגבעות,  שיפולי  אל  בהדרגה 

שמרכזה היה מול הכינרת ולא בגבעות ובמצוקים 
שממערב לה. חומרי הבניה ששימשו את הבתים, 
שימשו גם את הקברים ואפילו כיוון הקברים תאם 
את כיוון בתי העיר. כמקובל בבתי קברות יהודים 
פנו הקברים דרומה, לירושלים. רוב הבתים בעיר 
אל  פנו  לה,  מחוצה  ואף  החומה  בתוך  טבריה, 
הרחוב והסמטה ולא אל הכינרת, כלומר פתחיהם 
הנוף.  אל  מזרחה,  ולא  צפון-דרום  בכיוון  היו 
משתמשים  וחנויותיה,  סמטאותיה  טבריה,  בתי 
מרכזי,  תכנון  ללא  ומתרחבים  המקום  בחומרי 
הרוחות,  משטר  של  בסיסי  היגיון  פי  על  אלא 

״וזכר שוכניו עודנו ארוג 
במסכת״: בית עלמין 
כתבנית נוף המנציחים

מחקרים בתולדות העת החדשה

קברו של בן ציון ישראלי, "אבי קבוצת כנרת" )צילום: שירן בן-יעקב, חצר 
כנרת, המועצה לשימור אתרי מורשת(



ארץ הכינרת 50

בטחון ומוגנות, ועל פי אפשרויות הבנייה. בנייה 
הקברים  את  גם  מאפיינת  ורנקולרית(  )בנייה  זו, 
הקברים  העיר.  בדרום  הגדול  הקברות  בבית 
המקום  אנשי  בידי  המקום,  מחומרי  עשויים 
ולא פאר. אבנים  כיסם. לא אחוזות קבר  פי  ועל 

שחורות, עם ציון וכיתוב מינימאלי. 
בבית  חבריה   את  קוברת  יעקב  אשדות  קהילת 

עלמין אחד, משותף. הפילוג שחצה את אשדות 
שנות  בראשית  נולד  ממנו  וכתוצאה  יעקב 
לא  המאוחד,  יעקב  אשדות  קיבוץ  החמישים 
שדרך  הישובים  שני  העלמין.  בית  את  הפריד 
פני  על  בהרחבה  פרושים  ביניהם,  מפרידה  עפר 
במישור,  הוא  אף  פרוש  הקברות  בית  המישור. 
אזור  גבול,  קו  שהיתה  העפר  דרך  במקביל. 
אינה  הקיבוצים,  שני  בין  ומחסום  שער  הפקר, 
המשפחות,  פיצול  הקברות.   בבית  משורטטת 

את  שליוו  והיחיד  החברה  וכאבי  האנושי  השבר 
הפילוג, לא הוטבעו בבית הקברות. המלווים את 
אל  פניהם  "הפילוג",  אל  נכנסים כשגבם  המתים 
הנוף המרשים של בקע הירמוך והמתים נקברים 
נתהוו  השנים  במהלך  כרונולוגי.  סדר  פי  על 
על  מיוחדים  מתחמים  המשותף,  הקברות  בבית 
בסיס משפחתי לכל קהילה. הבאים בשערי בית 
הקברות, נחלקים לשניים. המקומיים והותיקים,  
יודעים היטב מי שייך לאיזו קהילה, על אף שאין 
בטקסט  או  המצבה  על  הכתוב  בטקסט  עדות 
לא  הטמונים  מצבות  על  הקבר.  מקום  המורחב, 
ל"איחוד"   = השתייכו  מוצא  קהילת  לאיזו  מצוין 
מהכיתוב  למשל,  להבדיל,  זאת  ל"מאוחד".  או 
בכנרת,  הקברות  בבית  מוכרות  מצבות  על 
והשתייכותו  לארץ  העלייה  מועד  הובלטו  שם 
של  המדויקת  הפוליטית=מפלגתית=חלוצית 
הנפטר. לעומת המלווים "הביתיים", זרים וקרובי 
לעין,  הנראה  בעתיד  יקיריהם  שיקברו  משפחה 
לא יבחינו בהבדל הדרמטי ומבחינתם הקרע אינו 
היומיומי. האם  בהווה  נוכח  הוא  כפי שאין  נוכח, 
ומידת  הקהילה  גלגולי  על  מכך  ללמוד  אפשר 
הרפאות הכאב?  האם ניתן ללמוד מכך על חוסנה 
עוצמת  על  מכך  להסיק  החברה?  של  הנפשי 

הפילוג? ושמא על אפשרויות האיחוי? 
פינה  בראש  הקברות  בית  גם  השוואה,  לשם 
השימוש  על  המקשה  תלולה  גבעה  בצלע  נטוע 
בו. כריית הבור בצלע המסולעת,  נשיאת הגופה 
במעלה הגבעה,  דרכם של האבלים ולבסוף אקט 
את  תואמת  הקבורה"  "עבודת  עצמו.  הקבורה 
הווי חייהם הקשה במיוחד של אנשי ראש פינה 
המושבה.  להקמת  הראשונות  השנים  בעשרות 
המעלות התלולים מאפיינים את חייהם עד היום 
ושוב משקפת הגיאוגרפיה של מתחם המוות את 

הטופוגרפיה של המושבה החיה. 
הקברות  בבתי  גם  מתנהל  דומה  דיאלוג 
שעתוק  הוא  חולון  של  הקברות  בית  העירוניים. 
את  טול  לכאורה,  בסביבתו.  הקומות  רבי  של 
ומרפסותיהם,  חלונותיהם  על  הגבוהים  הבתים 
ותקבל את שרטוט בית הקברות. מרובע, מחולק 
חלונות  שערים  ורחובות,  שכונות  לפרקים, 

ודלתות. 
בקיבוץ עין גב כדאי למקד  את המבט בעבודת 
מוצב  ייחודי   פסל  מעט.  שונה  והנצחה  זיכרון 
הקיבוץ  נערך   1947 מנובמבר  הכינרת.  לחוף 
המבודד לקראת החמרה במצב הביטחוני.  חברי 
עזרה  ללא  ממושכת,  ללחימה  התכוננו  הקיבוץ 
מכוחות חוץ. בחמישה עשר במאי, החלה פלישת 
הצבא הסורי. ההפגזות שנחתו על עין-גב והחשש 
לפינוי  הביאו  הישוב,  אל  כוחות  פלישת  מפני 
הילדים, שהוצאו בליל ה-17 במאי, בסירת מנוע 
שבועות,   כשלושה  במשך  יום  מאותו  לטבריה. 
היה הישוב נתון להפגזות קשות וניסיונות חדירה 
כוחות  השתלטו  בהמשך  הסורי.  הצבא  מצד 
הישוב   על  החולשת  הגבעה  על  ואחרים  פלמ"ח 

בית הקברות כנרת )צילום: יעל סלע(

מושבת כנרת. )צילום: אבי הירשפלד(
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בית העלמין הישן בראש פינה.  )צילום באדיבות המועצה המקומית ראש פינה{

במהלך  הוסרה.   המיידית  והסכנה  "סוסיתא", 
אם  בהם  מהישוב,  חברים  מספר  נפלו  הלחימה 
ארוכים  חודשים  נפצעו.  ורבים  ילדים,  לשני 
מוצב,  בתנאי  החברים  חיו  הלחימה,  תום  לאחר 
עד שהחלו לשקם את ההריסות, ובאביב תש"ט, 
שבו הילדים והאימהות לביתם. הגזרה שממזרח 
אש  לתקריות  מוקד  הייתה  גב,  לעין  ומצפון 
עד  ספר  ישוב  להיות  המשיך  ועין-גב  ממושכות, 

מלחמת ששת-הימים. 
שבדפוס,  בטקסט  סיפורה  את  הנציחה  גב  עין 
 - שבזמן  בטקסט  הכינרת",  בקדמת  "המצודה 
הזיכרון",  "עזרת   - במרחב  ובטקסט  הזיכרון  יום 
שבמרכזה הוצב פסל בדמות אישה. בשנת 1952 
אל  המשקיפה  ברחבה  זיכרון"  "עזרת  נחנכה 
חובקת=מניפה  אם  של  פסל  ובמרכזה  הכינרת, 
הישראלית  האומנית  ותרמה  שיצרה  תינוק, 
"אמהות"  בשם  כונתה  העבודה  אורלוף.  חנה 
והיא  והתקווה"  הקינה  "פסל  בשם  גם  ולעתים 
ייחודית בעיצובה. חנה טוכמן, חברת עין-גב, אם 
הישוב. לאחר  על  הגנה  נפלה בעת  ילדים,  לשני 
שנהרגה, נודע כי היתה בהריון. אורלוף התרשמה 
חנה  את  שהנציחה  ומהתמונה  מהסיפור  מאד 
ויצרה  הכינרת",  בקדמת  "המצודה  בספר  טוכמן 
תינוק,  החובקת  באם  הבחירה  בדמותה.  פסל 
הדמות  לעין-גב.  ייחודית  ההנצחה,  כגיבורי 
גופה  זורמת,  נשית,  היא  הכינרת  מול  הניצבת 
מעוגל. הפסל עמד במרכז רחבה עגולה, הקרויה 
"עזרת זיכרון". הבחירה בשם ייחודי זה מתחברת 
הנראטיב  מתחזק  כך  נשים",  "עזרת  הביטוי  אל 
הפסל  שמייצג  והזרימה  ההמשכיות  הנשי. 
והמתפתל  המעוגל  הכינרת  חוף  עם  משתלבים 

של  תחושה  ויוצרים  הימה,  של  הפתוח  ונופה 
אנלוגיה  למצוא  אפשר  כאחד.  וחיים  אינסופיות 
בין דמות זו לבין "פסל החירות" המקדם את פני 
לניו-יורק, אולם הדמות על חוף הכינרת  הבאים 
היא  ולפיד  כתר  ובמקום  אימהית  אנושית,  היא 
והחירות.  התקווה  כסמל  בתינוק,  מעוטרת 
בחגיגות השישים ליישוב, כתב אריאל צור מסכת 
לתולדות עין-גב. פסל האם קיבל בה זווית ראיה 
חדשה, מעט פרודית: " … הגישה העין גבית היא 
דוקא  הנופלים  של  זכרם  כיבוד  בלעדית.  כמעט 
הרמה  החיים,  שמחת  התגלמות  שהוא  בפסל 
מאותן  אחת  עוד  בנה.  את  אם  של  הידיים  על 
פוזיציות היודעות לשמור היטב על החומה… היה 
רצון מפורש שהיצירה תצוד את העין כבר מהים… 
מין תשובה עין גבית למיס ליברטי… עומדת לה 
צור,  )אריאל  קטן…."  מולדת  שיעור  ונותנת  שם 
"על שפת אגם סואן", מסכת יובל 60 לקיבוץ עין 

גב, 6/8/97(. 
ביישובים כפריים רווחת הטענה כי בית הקברות 
הנוף  אל  ומשקיף  ביותר,  היפה  המקום  הוא 
הצימאון  כי  נראה  באזור.  ביותר  האטרקטיבי 
הוא  גם  מובלט  שרב  ומוכה  צחיח  באזור  ליופי 
בתי  ארגונו.  ודרך  מיקומו  הקברות,  בית  בתכנון 
הקברות בעמק הירדן הם אכן תבנית נוף חבריהם  

ומנציחים את החברה וגלגולי ערכיה.
השעה  הגיעה  כי  יתכן  לעתיד?  באשר  ומה 
להעביר את הטקסטים גם אל הרשת, לייצר בית 
עלמין וירטואלי, שישקף אף הוא את הטכנולוגיה, 
המאה  של  התרבות  וערכי  התקשורת  תצורת 

העשרים ואחת.
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מנחם
ימיני

תקרית אל-חמה, שהתרחשה ב-4/4/1951 הייתה 
תוצאתו  צה"ל.  ידי  על  לפרטיו  מתוכנן  מבצע 
ישראל- ביחסי  מהותי  שינוי  הייתה  המיידית 
המדינות  שתי  של  הנשק  שביתת  ועדת  סוריה. 
אשר  מזויין  עימות  למנוע  מנת  על  הכל  עשתה 
וזהירה  חיובית  יחסים  במערכת  לפגיעה  יוביל 
זו הפכה למפנה  רב. תקרית  נבנתה בעמל  אשר 
שלימים  זה,  מבצע  זו.  יחסים  במערכת  מעכיר 
כל  גרם בתוצאותיו, להבנת  אכן  "תקרית",  יכונה 
החברים  האו"ם  ונציגי  סוריה  ישראל,   - הצדדים 
בוועדת שביתת הנשק, כי תמה תקופה במערכת 
חדשה.  תקופה  של  תחילתה  תוך  היחסים 
תחת  חסו  בעתיד,  גם  נמשכו  אשר  המפגשים 
צילה של "תקרית" זו. מכאן ואילך, ועדת שביתת 
ישיבותיה, תישאר  )ועדת הש"ן( במסגרת  הנשק 
נקודתיות אך לא מעבר  מוגבלת לפתרון בעיות 

לכך.
שאלות  מעלים  ותזמונה,  זו  תקרית  ככזאת, 
ותישארנה  ייתכן  חלקן  אשר  רבות,  ותמיהות 
כגורם  חשיבותה  מפאת  רב.  זמן  עוד  פתוחות 
ביחסים ישראל-סוריה, יש מקום לנסות ולדלות 
להאיר  יהיה  ניתן  דרכם  אשר  הפרטים  מרב  את 
פרטי  זו.  פרשייה  של  טיבה  האפשר  במידת 
ו"סודי  "סודי"  של  סיווג  קיבלו  לזמנם,  התקרית 
ביותר". מסמכים הנוגעים בדבר נחתמו בארכיון 
מדובר  היה  אכן  אם  הסיווג.  מעטה  תחת  צה"ל 
מקום  היה  שלא  להניח  סביר  גרידא,  בתקרית 

להחלת "האפלה" על פרטיה.
העיקריים  המחקרים  נסקרו  זה  מאמר  במסגרת 
בארכיון  נוסף  ביקור  תוך  זו  בפרשיה  שנגעו 
צה"ל, על מנת לבדוק אפשרות מציאת מסמכים 
עתה,  גם  כי  לציין,  יש  לגילוי.  שהותרו  חדשים 
נותרו  זו,  לתקופה  השייכים  שנסקרו  התיקים 
לגורמים  שגם  התברר  כן  כמו  חסויים.  בחלקם 
שההיבט  כך  בנושא,  מעורבות  הייתה  מדיניים 
בבחינת  היו  זה  במבצע  הצבאי  וההיבט  המדיני 
צבת בצבת עשויה. על מנת לרדת לחקר מקורה, 
האירועים  כלל  במסגרת  זו  תקרית  למקם  יש 
הסמוכים לה. אין היא עומדת בפני עצמה. לשם 
כך, נקדים סקירה קצרה באשר למערכת היחסים 
 - זה  בכלל  זו.  זמן  לנקודת  עד  ישראל-סוריה, 
נלוות,  בעיות  הנשק,  שביתת  להסכמי  ההגעה 
מדיני  אופק  אלה,  להסכמים  ישראל  של  יחסה 

רצוי והתנהלות סורית מול ישראל.

הסכמי שביתת הנשק סוריה-ישראל 
אופיינה  ישראל  כלפי  גישתה  אשר  סוריה, 
בקיצוניות עקב היותה ערש הלאומיות הערבית, 
מועצת  לקריאת  בחיוב  להיענות  הזדרזה  לא 
שביתת  על  ולתת  לשאת  האו"ם,  של  הביטחון 
ממשלת  ניאותה   1949 באפריל  ב־5  רק  נשק. 
עם  נשק  שביתת  על  ומתן  משא  לקיים  סוריה 
אי- תוך  ומייגע  ארוך  היה  ומתן  המשא  ישראל. 
הצליחה  סוריה  הנשק.  שביתת  קווי  על  הסכמה 
קו  אותו  המנדטורי,  לקו  מעבר  שטחים  לתפוס 
המנדט  בין  גבול  כקו  שנקבע  בינלאומי  גבול 
שהיו  שטחים  דהיינו,  הבריטי.  למנדט  הצרפתי 
ידי  על  נתפסו  המנדטורית  ישראל  ארץ  בתחום 
על  לוותר  מוכנים  היו  לא  הסורים  סוריה.  צבא 
שטחים אלה וישראל לא קיבלה את הימצאותם 

של כוחות צבא סוריים מערבית לקו זה.
באה  זה  מקוטב  דברים  למצב  הגואלת  הנוסחה 
בדמות הצעה להכיר בשטחים מסוימים כאזורים 
מפורזים, תוך נסיגה סורית כמה שיותר קרוב לקו 
על  לחתימה  הביאה  שבסופה  המנדטורי,  הגבול 
הסכם שביתת נשק. כללית ניתן לומר שמזרחה 
של ארץ כינרות בזכות יכונה: "הארץ המפורזת".. 
סופה  מן המעורפל,  הרבה  בה  זו שהיה  הסכמה 
תמידיים  ומאבק  מחלוקת  סלעי  שהולידה 
שלתוכם תיכנס 'תקרית אל-חמה' בעתיד, 'תקרית 
לאורח  שהפכו  תגמול  פעולות  ושאר  מוטילה' 
הצבאיים בהסכם  זה. החלקים  ארץ  בחבל  חיים 
המנהל  של  פעולתו  לדרך  באשר  ברובם.  יושמו 
בדרך  שלא  טופלו  שעלו  מחלוקות  האזרחי, 
צבאית. שני הצדדים השתדלו לשמור על יחסים 
תקינים. מצב זה תאם לתקופה שבין החתימה על 
הסכם שביתת הנשק מאז יולי 1949 ועד לראשית 
המאבק סביב עבודות ייבוש החולה, החל ממרס 
ליצירת  ישראל  פעלה  זו  תקופה  במהלך   .1951
הם  גם  יצרו  הסורים,  המפורז.  באזור  עובדות 
שליטה על אזורים בתוך המרחב המפורז. פעולות 
מתמדת  בזהירות  לוו  אלה  הדדיות  השתלטות 
מחלוקות  הבאת  תוך  ביחסים,  משבר  מיצירת 
דברים  מצב  הנשק.  שביתת  ועדת  בפני  לליבון 
זה לא שינה את תפיסתה של ישראל כי האזורים 
המפורזים הינם בתחום ריבונותה של ישראל, גם 
אם לא הוסכם על כך.                                                                            

תקרית אל חמה:
הסיפור שלא סופר

מחקרים בתולדות העת החדשה
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פרויקט ייבוש החולה כגורם לחידוד 
עמדות 

אווירת ההבנות והזהירות מעימות צבאי מגיעות 
 1951 בפברואר   .1951 מרס  בחודש  לקיצן 
שבעקבותיהן  החולה  ייבוש  עבודות  מתחילות 
מסלול,  ושטוח  קל  מנשק  ירי  תקריות  פורצות 
לעבר כלי עבודה ישראליים. המחלוקות הסמויות 
ועולות. במהלך  סביב האזורים המפורזים צפות 
העלתה  המבוצעות,  הפעילויות  על  הדיונים 
ריבונית  לזכות  תביעתה  את  לראשונה  ישראל 
יושב  שולח  במרס  ב־7  המפורזים.  האזורים  על 
תזכיר,  ריילי,  הגנרל  הנשק,  שביתת  ועדת  ראש 
אין לאף  כי  נאמר  בו  והן לישראלים,  הן לסורים 
המפורזים.  באזורים  כלשהן  ריבוניות  זכויות  צד 
הגורמים  אחד  הייתה  שבוטאה  כפי  זו  עמדה 
ביטוי  ישראל.  של  המוצהרת  במדיניותה  לשינוי 
אף  על  הישראלית,  במדיניות  זה  לשינוי  מפורש 
התזכיר הנ"ל ובניגוד לו, מואר על ידי מכתבו של 
בן גוריון מה־9 במרס 1951 המופנה לשרים לפי 
משרדיהם, לשאר חברי הממשלה, לצמרת צה"ל 
ולשאר גורמים בצה"ל הנוגעים בדבר, אשר עיקרו 
החלת המשפט הישראלי על האזורים המפורזים. 
לפעול  ישראל  ממשלת  החליטה  במרס  ב־30 
באזורים  הישראלית  הריבונות  של  למימושה 

המפורזים.
ועדת  ישיבות  המשך  את  מנעו  לא  אלה  מגמות 
מוסכם  פתרון  למצוא  מנת  על  הנשק  שביתת 
באפריל  ב־3  החולה.  ייבוש  מפעל  להמשך 
של  פגישה  במהלך  רשמיות  לא  שיחות  נערכו 
ועדת שביתת הנשק, בהן הגיעו שתי המשלחות 
למחרת,  השיחות  את  להמשיך  יש  כי  להסכמה 
במגמה לדון בטיוטה סופית להצעה מוסכמת.                                             

שיגור פטרול ישראלי לאל חמה                                                                                   
של  הדרום-מזרחי  בקצה  שכנה  אשר  אל-חמה, 
ידי הסורים.  האזור המפורז הדרומי, נשלטה על 
אל- מובלעת  היתה  הנשק  שביתת  הסכם  לפי 
צר,  בפרוזדור  ישראל  לשטח  מחוברת  חמה 
זה  צר  מעבר  על  בפועל  חלשו  הסורים  אולם 
ושלטו עליו. המלון אשר באל-חמה היה בבעלות 
אזרחים ישראלים אשר סורבו מלהפעילו מחדש 
למובלעת  ישראלית  גישה  כל  נמנעה  ולמעשה 
בית  הנח"ל  היאחזות  חברי  ניסו   1951 במרס  זו. 
אל- במעיינות  לבקר  קציר(  תל  )לימים,  קציר 
חמה. חיילים סורים חסמו את דרכם וגרשו אותם 
באיומי נשק. היה ברור שחידוש האחיזה במקום 
אף  ידין  הרמטכ"ל  בכך.  מה  של  משימה  איננו 
אמר בשיחות סגורות: "כי ניסיון להבטיח ריבונות 
מלחמה  משמעותו  זה  במקום  מלאה  ישראלית 

כוללת, ובכך לא רצינו".                         
ב־4/4/51 אכן התקיימה פגישה נוספת של ועדת 
שביתת הנשק בראש פינה, למציאת הסדר מוסכם 
ביום  בו  החולה.  ייבוש  מפעל  פעילות  להמשך 
נוכחות  לסיור  לאל-חמה  ישראלי  פטרול  יוצא 
תוך ידיעה כי מוצבים כוחות צבא סוריים בכניסה 
במרחץ  מסתיימת  זה  סיור  של  פעילותו  לאתר. 
דמים ישראלי: שבעה הרוגים, שני פצועים ושבוי 
אחד. מחיר כבד זה בחיי אדם ותוצאות המפגש בין 
כוחות סוריים לכוחות ישראלים, חייב בדיקה של 
אשר  תחקיר  נערך  סופו.  ועד  מתחילתו  האירוע 
האירוע  מהלך  את  נסקור  ביותר".  כ"סודי  סווג 
לקראת  ההכנות   - א'  חלק  סופו.  ועד  מתחילתו 
היציאה. חלק ב' - יציאה לסיור, התנהלותו וסיומו.             
 מעיון במסמך בארכיון צה"ל המתאר את ההכנות 

לפטרול עולה כי: 

צילומים: מנחם ימיני
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כוח  מול  אל  טירונים  צבאי שרובו  כוח  נשלח  א. 
סורי מאורגן, במוצב השולט על אם הדרך. כולם 

עולים חדשים בין השנים 1950-1948. 
אינה  והצבאית  המשטרתית  הפיקוד  שדרת  ב. 

בנויה להוביל קרב. 
צפון  פקוד  לבקשת  מסרבת  טבריה  משטרת  ג. 

להוציא כיתת שוטרים לסיור )לא נמצא נימוק(.
ד. החלפת הנשקים: הרובה הצ'כי של הטירונים 
הוחלף ברובה אנגלי על מנת להידמות לשוטרים. 
נשק  ברשותו  לעקר.  הכוח  את  הפכה  זו  עובדה 

שאינו יודע לתפעל.
ה. קשר לא תקין. תאום קשר לא נעשה ביסודיות. 

ו. המסלול עובר במעבר הכרחי צר. גיא הריגה.
שהוצע  כפי   - אווירי   חילוץ  או  אווירי  חיפוי  ז. 
היציאה  לפני  עוד  נשללו   - המקורית   בתכנית 

לסיור.
הרכוש  בדיקת   - שנמסר  כפי  הסיור  מטרת  ח. 

היהודי במקום.
התנגדות  של  במקרה   - המקורית  הפקודה  ט. 

סורית, ביטול משימה. בהמשך שונתה הפקודה.
עיון מעמיק במסמך יוסיף עוד תמיהות אולם די 
בנקודות שהועלו. האם חשב מאן דהוא בשרשרת 
עצמית  מהגנה  ולו  מנוער  כוח  שנשלח  הפקוד, 

בלבד "לכבוש" את אל-חמה?
תוך כדי ישיבת ועדת שביתת הנשק הודיעו חברי 
הוועדה הישראלים על הוצאת הסיור, תוך הצעה 
לשלוח שני משקיפי או"ם להילוות אליו על מנת 
להיווכח שאינו פוגע באוכלוסייה הערבית באל-
חמה, ובאותה הזדמנות לבדוק נוכחות צבא סורי 
אכן  המשקיפים  תאופיק.  ובחירבת  באל-חמה 
זו  בשעה  פינה.  מראש   16:30 בשעה  לדרך  יצאו 
כינרת. סביר להניח  כבר בסביבות  היה הפטרול 
הקטל  את  מונע  היה  האו"ם  משקיפי  שליווי 
וגם  בזמן?  זה  תיאום  נעשה  לא  מדוע  הצפוי. 
לליווי  להמתין  הוראה  ניתנה  לא  מדוע  לא,  אם 

המשקיפים? 
הסיור התבצעה חרף התנגדות מפקדת  שליחת 
פקוד הצפון, שהניחה כי סביר שהסורים יתקפו 
נמרצת  התנגדות  הבעת  וחרף  הסיור,  חיילי  את 
של אל"מ דב ירמיה, מפקד חטיבה/מחוז 3. הוא 
חשש שהפטרול לא יצא חי ממשימה זו, אך בכך 
לא היה די לעצור פקודה שמקורה במטכ"ל. היו 
טירונים  לשלוח  זה.  לחשש  אמיתיות  סיבות  לו 
אך  מדוע?  לוודאי,  קרוב  התאבדותית  למשימה 
למה לא שלח כיתת חיילים לאחר סיום מסלול 
לא  גבעתי  חטיבת  בכל  וכי  לפחות?  טירונות 
היה כוח יותר מיומן? קשה להביע זאת, אך יתכן 
נגיעה בדבר? אם  היתה  עולים חדשים  ולהיותם 
אימהות  ה־50,  בשנות  העולים  בקורות  ניזכר 
הפכו  לשכולות כאשר השכול לא מוכרח. ואולי, 
צבאי  תכנון  עם  דבר  ולו  אין  פרשייה שלהורתה 
ידי הורים עולים חדשים,  בסיסי, לא תבוקר על 
שהדרך לממסד לא נהירה להם. בשורת האיוב על 
נפילת הבנים תתקבל כגזירת שמים. זה, בצמוד 

לחיסיון שהוטל על ידי הגורמים הצבאיים, יקבור 
את פרטי האירוע תחת מעטה הסודיות, מה שאכן 
קרה בפועל.                                                                                                                                  

היתקלות הפטרול בכוח הסורי 
מטר   350 במרחק  הסורי  בכוח  נתקל  הסיור 
מהמוצב הסורי. שוטר צבאי סורי עצר את הסיור 
ממפקדיו  הוראות  לקבלת  עד  להמתין  וביקש 
במוצב  הסיור.  להמשך  אפשרות  למתן  באשר 
צפונית  אחד.  ורובה  מקלע  עם  חיילים  שני  היו 
ושני  עורף המוצב  רובאים להבטחת  לו, שלושה 
וברובה  ברובה  מזוינים  למוצב  מימין  חיילים 
בליווי  הסיור  המשך  את  התנו  הסורים  מדוכה. 
הוא  נוסע  כי  השיב  נאור  המפקח  או"ם.  משקיף 
יתקבל  לא  דקות  חמש  תוך  ובאם  לאל-חמה 
אישור סורי, בכוונתו להמשיך בסיור לבדוק את 
בסיור  הוא  המשיך  ואכן  במקום.  היהודי  הרכוש 
בהתאם להוראה שקיבל מפקד הפעולה. השעה 
לא  הסיור  כוח  המוצב.  מן  נפתחה  אש   .17:24
השיב אש. כתוצאה מהירי הסורי נהג הרכב השני 
נפצע וגלגל רכב אחורי נפגע מכדור שגרם לתקר. 

הכוח נטש את הרכבים.
כי  הודיע  השני  ברכב  היה  אשר  הפעולה  מפקד 
כי בכוונתם לחזור על עקבותיהם.  מסר לסורים 
ליסוב  הורה  הכוח  מפקד  בנסיגה.  החל  הכוח 
שלא  לרכב  וחבר  עמו  הפצוע  את  לקח  לאחור. 
נפגע, עקף את הרכב הפגוע ואתו שאר המפקדים, 
לשטח  עד  מהמוצב,  מטר   200 עד  לאחור  חילץ 
מת לגביו. אך הרכב שנותר מאחור לא יכול היה 
להיחלץ עקב התקר. בניסיונות נואשים להזיז את 
הרכב, נדרס למוות אחד החיילים אשר השתמש 
בגלגל הרכב האחורי כמגן. תשעה חיילים נותרו 
להם  הורה  הפעולה  מפקד  לכודים.  מאחור, 
החיילים  לכיוון  נפתחה  אש  לאחור.  להתחמק 

הנותרים גם ממשטרת אל-חמה.
את  איגפה  חיילים  שלושה  בת  סורית  חוליה 
הכוח. בשלב זה החיילים הצליחו לירות אש בלתי 
יעילה. האם הצליחו לתפעל את אחד הנשקים? 
לא  לרכבם?  שצורף  המקלע  את  הפעילו  האם 
מפקד  ללא  שנותרו  החיילים  הצורך.  די  מוחוור 
ניסו פעולת חילוץ אחרונה עם הרכב. תקר נוסף 
ירדו שנית מהרכב.  זה. החיילים  ניסיון  שם לאל 
נתקלו באש סורית מהמוצב, ממשטרת אל-חמה 
תוך  באיגוף  רגלית  שהלכה  הסורית  ומהחוליה 
הסתיים  זה  דמים  מרחץ  הכוח.  על  וסגירה  ירי 
בנפילת שבעה חיילים - ששה מאש סורית, הרוג 
דריסה אחד ופצוע נוסף. חייל תשיעי נשבה ביחד 
שהרימו  לאחר  בידו,  נשק  היה  שלא  הפצוע  עם 
ידי  על  טופל  הפצוע  כניעה.  לאות  ידיהם  את 

הסורים. החייל שלא נפצע, נאזק.
בחקירתם הזדהו כשוטרים, על אף כל מה שעבר 
גם  אותם  שחקרו  האו"ם  אנשי  בפני  גם  עליהם, 
על  נשדדו  השניים  של  חפציהם  בהמשך.  הם, 
שני  עם   18:15 בשעה  שיצא  טנדר  שוביהם.  ידי 
הסיור  ממפקדי  אחד  סטרונוב,  סמל   - מפקדים 

מחקרים בתולדות העת החדשה
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של  המבצעים  קצין  בליווי  הכוח,  את  שנטש 
חילוץ   - המטרה  גבעתי.  מחטיבת   52 חי"ר  גדוד 
ליצור  ניסו  מהמוצב  מ'   500 במרחק  פצועים. 
קשר עם המוצב הסורי, תוך הנפת מטפחת לבנה. 
שבאו.  כלעומת  מ"משימתם"  שבו  נענו,  משלא 
משקיפי האו"ם שיצאו מראש פינה לראות/ללוות 
לאזור   17:45 השעה  בסביבות  הגיעו  הסיור  את 
הרכב  עם  הדרך  אם  על  פגישה  תוך  דובר'  'תל 
המשטרה  מפקח  לאחור.  לחלץ  הצליח  אשר 
תבע  מאחור,  שנותרו  החיילים  את  הפקיר  אשר 
הפצועים.  לחילוץ  לפעול  האו"ם  ממשקיפי 
למשטרת  לאחור  שבו  הם  גם  האו"ם  משקיפי 
צמח תוך דיווח כי נפתחה לעברם אש. משם שמו 
פניהם חזרה שנית לראש פינה אל מקום ישיבתה 
עדכונים  העברת  תוך  הנשק,  שביתת  ועדת  של 
לוועדה על אודות התקרית. חברי הוועדה סיכמו 
שטחו  דרך  צוות  כל  התקרית,  למקום  להגיע 
על  מאובטחת  הישראלית  המשלחת  הריבוני. 
שני  בלוויית  קשר,  מכשיר  שוטרים,  מספר  ידי 
ג'יפים של  ובליווי שלושה  אמבולנסים אזרחיים 
בשעה  לדרך  צמח  ממשטרת  יצאה  האו"ם  אנשי 
של  להגעתם  עד  להמתין  בקשה  הגיעה   .22:15
משקיפי או"ם מהשטח הסורי אל המוצב. בשעה 
22:30 נתקבל אישור לשיירה הישראלית כי ניתן 
האו"ם.  כוח  בליווי  הסורי  המוצב  אל  להמשיך 
החללים והשבויים וציודם באופן חלקי פונו בשני 
האמבולנסים. סיום אירוע - 05:30.                                                                           
משעה 17:00 עד השעה 05:30 נמשכה "סאגה" זו 
עד לסיומה. אורך יום מלא, גורל החיילים לוטה 
האו"ם.  בגורמי  תלויים  המידע  מקורות  בערפל, 
לבואם  המתין  החילוץ  כוח  אשר  גורמים  אותם 
עד אל תוך הלילה, הם אותם הגורמים אשר היו 
לשלום  יציאה  תוך  הסיור  את  ללוות  אמורים 
מפקודת  נפקד  זה  מידע  אך  בשלום.  וחזרה 
התקרית  מפרטי  מהעולה  פנים,  כל  על  המבצע. 
קשות  די  שאלות  עולות  שוב  שלה,  ב'  בחלק 

ונעמוד על חלק מהן: 
מגבעתי   52 גדוד  של  המבצעים  וקצין  הסמל   .1
מאובטחים  לא  הם  הפצועים.  את  לחלץ  יוצאים 
רצחנית  תקרית  אחרי  לבנה.  מטפחת   - ונשקם 
שמטפחת  הדעת  על  להעלות  יכלו  כיצד  שכזו, 
לא  סיקור התקרית  לחילוץ?  היא המתכון  לבנה 
המשימה.  להשלמת  מלאה  נכונות  על  מצביע 
פצועים  500 מטר מהם שוכבים  המידע שבידם, 
אוזלים.  והחיים  שותת  הדם  לפינוי.  המשוועים 
שעת  היא  הגעתם  שעת  אפריל,  בתחילת 
את  נטש  אשר  והסמל  ציפו?  למה  דמדומים. 

חייליו פעם אחת, עושה זאת שוב.                      
במשלחת  החבר  פרידלנדר,  אריה  סרן   .2
הוא  מאובטחת.  משלחת  עם  מגיע  הישראלית, 
אף ממתין עם המשלחת לבואם של נציגי האו"ם. 
לבוא  עד  כן  גם  הסיור  לעיכוב  דאג  לא  מדוע 
יושב הוא בישיבה בראש פינה,  משקיפי האו"ם? 
שיוצאים משקיפי  רואה  הסיור,  צאת  על  מעדכן 

להמתין.  מתבקש  לא  הסיור  אך  ללוותם,  או"ם 
תמוה!

3. כיצד לא נעשו הכנות למתן סיוע לסיור במידה 
שיהיה צורך בחילוץ?                                                 

שהועלה.  במה  די  אך  יותר,  רב  השאלות  מקבץ 
בדרך  להבין שנושא החילוץ  על מנת  זה מספק 
שם  לקיבוע  באשר  הפרק.  על  היה  לא  צבאית 
שלא  לגמרי,  ברור   - "תקרית"   - לדורות  המבצע 
"תקרית"  המילה  לשמע  זה.  מינוח  נבחר  בכדי 
שיד  כלשהי,  קלה  היתקלות  לה  מצטלצלת 
מדובר  דנן  במקרה  מאחוריה.  עומדת  המקרה 
בלא  סיומו  היתכנות  ללא  צה"ל  של  יזום  בסיור 
חיילים  אלא הקרבת  קרב,  לא  לא תקרית,  קרב. 
הכוח  להיות  המילה.  של  הפשוטה  במשמעותה 
מגבעתי אין לכך כל משמעות. גם אם היה הכוח 

נמנעות.  בלתי  היו  התוצאות  אחרת,  מחטיבה 
עד  ורעמים  ברקים  יורה  היה  אחר  מפקד  אולי 
אחד  היה  בכלל  אם  היציאה,  פקודת  לביטול 
ימים. תוצאת התקרית היא  כזה בנמצא, באותם 
חמת  על  ישראל  של  ריבונותה  חיסול  למעשה 
גדר עד 1967. זאת במחיר: שבעה הרוגים, שלושה 

פצועים ושבוי אחד. 
פרטי  מובאים  בו  צה"ל  של  "היזכור"  בספר 
הנופלים ומקום נפילתם, אולם רק לשלושה מבין 
"נפל בקרב  נפילתם:  צוין מקום  שבעת החללים 
ליד  צוין  הנותרים  לארבעת  ביחס  באל-חמה". 
שמותיהם: "נפל בקרב". מה מקור השינוי ומדוע 
הדבר  מגוריהם?  מקום  ליד  שלא  הששה  נקברו 

מצריך עיון נוסף.        
 ****

והרבה  סודיות  מעטה  תחת  נגנזה  זו  פרשייה 
חיילים,  אותם  כה.  עד  שעולה  כפי  לדבר  סיבות 
עלי  הוקרבו  באו,  מקרוב  שזה  חדשים  עולים 
הפכו  והנופלים  התקרית  כוסתה  משמרת. 
והשיב תקרית  זכרם  גאל את  אלמונים. מי אשר 
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יובל  פסלים:  שלושה  היו  הלאומי  לזיכרון  זו 
לופן מקבוץ גינוסר, אחיעם ליפשיץ מבית הלל, 
וסייע  זאת  קידם  הר-לב.  סחייק  אסתי  והפסלת 
בידם מדריך הטיולים גיל ברנר. פוסלה אנדרטה 
מרשימה משלושה גושי אבן בזלת מרשימים, על 
האחת נחקקה המילה "לזכרם" ומתחתיה מנורת 
שבעת קנים. כל קנה נבנה מאותיות שמו של כל 
חלל. בשנייה, נחקקו המילים "יד לשבעה". משני 
צדיה כפות ידיים פרושות אל-על ודמויות אנוש 
נחקק  בשלישית,  וקסדה.  נעל  להוציא  מחוקות, 
סיפור התקרית ובצדה לביאה המניקה את גוריה 
נחנכה  והמבצעים.  היוזמים  שמות  ומתחתיה 

ב-2015.
בפרשיות  בנגיעות  רואה  הישראלית  החברה 
הקודשים  לקודש  כניסה  מעין  ביטחוניות 
חברתי  תלכיד  המהווה  צה"ל,  ואכן  הישראלי. 
תחושה  תהא  שבהיכליו  ראוי   - היתוך(  כור  )לא 
החברתי,  בקודש  העוסקים  גם  אך  מקדש.  של 
יש ויוצאת שגגה מתחת ידיהם. מדיניות החיסיון 
על פרשיות ביטחוניות כבודה במקומה מונח, אך 
לחסות  ראוי  שאינו  למי  מסייע  והחיסיון  עתים 
בצל כנפיו. חשיפה לאור השמש ותחקיר גלוי, גם 
בעתיד,  דומות  תקלות  ימנעו  שנים,  ברבות  אם 
ותקלות קורות.                                                                            

אנשי השטח, קרי הגורמים הצבאיים, רואים ברוב 
מנותקים.  אנשים  האקדמיה  אנשי  של  הגדול 
מ-3/5/91  גולני  מח"ט   - עמית  מאיר  של  בלשונו 
ולימים ראש המוסד: "במשך השנים נכתבו הררי 
ספרים על תולדות תקומת ישראל, רובם הגדול 
בידי אנשי אקדמיה מנותקים מרוח הזמן, שנשענו 
גם  שנייה.  מיד  עדויות  על  או  מסמכים,  על  רק 
הספרים האוטוביוגרפיים, שנכתבו בידי בני זמנם, 
ההיסטוריונים  בידי  בלגלוג  מכונים  שאנו  כפי 
החדשים, אלה שבמקום להניח לעובדות להוביל 
אותם למסקנות, מעדיפים לסמן לעצמם מראש 
נקיים  אינם  בסביבה,  לירות  כך  ואחר  מטרה 
לנכון  חשבתי  מסוימים.  עובדתיים  מעיוותים 
להביא לידיעת הציבור ולשיפוטו גם את העיוות 
הפרטי שלי". מההקדמה לספרו: "ראש בראש".                        
בהמשך הספר התייחסות לתקרית אל-חמה )עמ' 

ביותר.  אירעה תקרית חמורה  "ב־4 באפריל   :)35
)חמת  אל-חמה  משטרת  על  השתלטו  הסורים 
גדר( באזור הדרומי המפורז. פטרול ישראלי שנע 
על  שנפתחה  באש  נורה  משטרה,  במדי  באזור, 
נפצעו".  שלושה  ועוד  נהרגו  שבעה  שלנו.  הכוח 
תמים  סיור  כי  הרושם  עולה  הדברים  למקרא 
עונה  שאכן  רצחנית  בתגובה  נתקל  לתומו,  שנע 
והעדויות  המסמכים  דווקא  אך  "תקרית".  לשם: 
ואת  לה  קדם  אשר  את  זו,  "תקרית"  המתעדים 
לנחיצותו  ההוכחה  הם  במהלכה,  שאירע  מה 
התיעוד  אשר  פניות,  נטול  אקדמי  מחקר  של 
הממוסמך בן אותה תקופה, לו - מאור. אכן, העולה 
להחמיא  כדי  בו  אין  כה  עד  קראנו  אשר  מכל 
והיה  למערכת הצבאית. אך דיינו בלקח הנלמד, 
זה שכרנו. כמה טוב שהצבא מחויב להעלות על 
הכתב פקודות מבצעיות, כמה טוב שיש מערכת 
המשמרת מסמכים מבצעיים, גם אם לדורות. אלו 
הם הכלים הבסיסיים למחקר, וטוב שכך.                                                               
של  זיכרונם  נגאל  שנים  עשרות  לאחר  כן,  כמו 
חללי קרב אל-חמה. רגילים אנו בכך, שאת אשר 
לא עושה הממסד, יקומו בני העם ויעשו מעשה. 
ואכן, מאז 2015 נגאל זיכרונם של חללי התקרית 
על ידי עושי האנדרטה, 'יד לשבעה' בואכה חמת 
 - הנופלים  של  מנוחתם  תבוא  בכך  ואולי  גדר, 

שלום.                     
ואחרון, מציאות של הנהגה אשר מחיר החיים קל 
מסכת  עיניה  מול  רואה  שאינה  הנהגה  בעיניה, 
חיים הנקטעת באיבה ללא הצבת מטריית הגנה 
או הצלה בעת הצורך, הנהגה אשר עת שבה היא 
לשוב  מנת  על  הכל  היא  עושה  הארי"  "לוע  אל 
שלמה לארץ החיים, הכל היא כן, להוציא הנהגה. 
"אם עבריה" לא עמדה לפניה. במקורותינו נמצא 
פסוק אחד המביע זאת: "גם תנים חלצו שד, הניקו 
גוריהן. בת עמי לאכזר, כיענים במדבר" )איכה, ד' 
ג'(. הצבת העובדות לאשורן אין בהן משום גנאי. 
צה"ל של שנות החמישים הינו צבא בהתהוות. אך 
למקרא הדברים, מי אשר שולח את הבנים, יפיק 
צבאית,  למציאות  לחזור  שלא  מנת  על  לקחים 

שלשמחתנו אבד עליה הכלח.  
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שער
שלישי
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יעקב
אשכנזי

המפעל החדש של הועדה לסימון שבילים שליד 
החברה להגנת הטבע, הוא ביטוי להכרה ההולכת 
באטרקטיביות  תיירות,  גורמי  בקרב  וגוברת 

ושל ארץ הכינרת בפרט, עבור  של הגליל בכלל 
היו  כה  עד  אם  כחילוני.  דתי   - הנוצרי  התייר 
התיירים מגיעים עם האוטובוסים הממוזגים אל 
אחד מבתי המלון בטבריה, ויוצאים משם למסע 
בצפון  הנוצריים  הקודש  אתרי  בין  קצר  דילוגים 

נחום(  כפר  האושר,  הר  )טבחה,  הכינרת  מערב 
הרי שכעת עומדת בפני התייר הנוצרי אפשרות 
ואולי  יותר  מגוונת  יותר,  מאתגרת  נוספת, 
נוצרים  בתיירים  כשמדובר  יותר,  מספקת  אף 
יכולים  כעת  הספר".  בעקבות  "לנוע  שאוהבים 
התיירים המעוניינים בכך, לנוע ברגל או באופניים 
)נצרת,  התחתון  הגליל  במרכז  העניין  ממוקדי 
מסומן  שביל  על  הר-תבור(  ציפורי,  קנה,  כפר 
דרך נופים טבעיים מרגשים, רצופי נקודות עניין 
ואדי חמאם, מגדל,  )קרני חיטין, ארבל,  היסטורי 
גינוסר( ולסיים את סיורם בשיאי הריגוש לחופו 

של ים הגליל, שם פעלו ישו ותלמידיו.
יכול להתחיל את מסעו המאתגר בנצרת  התייר 
המלאך  התגלות  מקום  את  יחווה  שם  ואתריה, 
גבריאל למרים ואת הבשורה שבישר לה על כך 
האלוהים  בן  המשיח  את  ללדת  עתידה  שהיא 
של  הנוספים  באתריה  לבקר   )26-34 א,  )לוקס, 
נצרת, הקשורים לנעוריו של המשיח הנוצרי, כמו 
להתגשמות  וטען  בתורה  קרא  בו  הכנסת  בית 
בני  וכמו ההר ממנו חפצו  ישעיהו,  נבואותיו של 
עירו להשליכו מטה לאחר מכן )לוקס, ד, 16-30(. 
בצבע  מסומן  בשביל  להמשיך  הוא  יכול  משם 
כתום-לבן בנופי הגליל התחתון, אל קנה, המקום 
שבו על פי המסופר בבשורה על-פי יוחנן )ב,11-
1( הפך מים ליין בחתונה אליה הוזמנו הוא, אמו 
ותלמידיו. מעשה הנס בקנה נחשב לנס הראשון 
פעולותיו  מסכת  את  שפתח  נס  ישו,  שביצע 
בגליל. משם, במסלול המסומן, הם יוכלו להמשיך 
בדרכם, רכובים או צועדים, אל קרני חיטין, שם על 
פי אחת המסורות המאוחרות קטפו תלמידיו של 
ישו מלילות בשבת )מתי, יב, 1-8( ולהיות נוכחים 
במרחב שבו בקיץ 1187 ניצחו צבאותיו של סלאח 
א-דין את הכוחות הצלבניים בקרב שהכריע את 

גורלה של ממלכת ירושלים הנוצרית.
ולבקר  הארבל  במצוקי  לרדת  יוכלו  משם, 
בשרידי בית הכנסת העתיק של ואדי חמאם, בו 
היום  )המצויים  מרשימים  פסיפס  שרידי  נתגלו 
במוזיאון ישראל( ולנוח לחופה של מגדל - הלוא 
היא מגדלא, העיירה היהודית הנזכרת אצל יוסף 
שם,  שנתגלה  הכנסת  בבית  ולבקר  מתתיהו,  בן 
הגדול  היהודי  למרד  שקדמו  לימים  המתוארך 
מברכת  'המגדלית'  מרים  את  ולדמיין  ברומאים 
המובילה  הדרך  על  בעברם  ותלמידיו  ישו  את 
להמשיך  יוכלו  הם  משם  נחום.  כפר  אל  צפונה 

מסלול הבשורה
)Jesus Trail( בגליל 
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דרך הבשורה תל קרני חיטים. )צילום: טל גליק(

נוף של הכינרת מהקפלה הקתולית בהר האושר. )צילום: איתמר גרינברג(
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הקודש  אתרי  אל  הרכוב  או  הרגלי  במסעם 
גינוסר  של  במוזיאון  לבקר  הכינרת,  שסביב 
ולראות את הסירה שכדוגמתה שימשה את דייגי 
הכינרת, ביניהם מצא ישו את תלמידיו הראשונים - 
פטרוס, אנדריאס, יעקב ויוחנן )מתי, ד, 22-18(. משם, 
ההמון  את  ישו  השביע  שעליו  הרחב  השדה  אל 
-21 יד,  )מתי,  לחם  ככרות  ובחמישה  דגים  בשני 
המאופק  מיופיה  וליהנות   )35-44 ו,  מרקוס,   ;13
בדיוק על תכנית  של הכנסייה שנבנתה במקום, 
הכנסייה הקדומה, כדי לציין את הנס הזה. משם 
יעפילו את הר-האושר, למקום שבו בנה האדריכל 
המתומנת  הכנסייה  את  ברלוצי  האיטלקי 
המרשימה, שמציינת את ההר אליו עלה ישו כדי 
עליה  הדרשה  המפורסמת,  דרשתו  את  לשאת 

מבוססת תורת החסד הנוצרית.
הכינרת  של  חופה  אל  חזרה  בשביל  ירד  משם 
שבמרכזו  היהודי  היישוב  נחום,  כפר  אל  ויגיע 
בית הכנסת הגדול והמרשים מהמאה החמישית 
ומרכז פולחני נוצרי, 'הבית של פטרוס', מרחק של 
כמה צעדים ממנו. כפר נחום היא "עירו של ישו" - 
העיר בה ערך מעשי נסים רבים, ביניהם הקמתה 
המקומית,  הקהילה  ראש  של  בתו  של  לתחיה 
ריפוי עבדו של שר המאה הרומאי וריפוי של נכה 
שנחשפו  הכפר  מבתי  באחד  שהתגורר  איברים 

באתר  שנערכו  הרבות  הארכאולוגיות  בחפירות 
בעשורים האחרונים.

בשנת 1968 הגיעו זמר הקאנטרי האמריקאי ג'וני 
קאש ורעייתו ג'ון קארטר, לביקור ב'ארץ-הקודש'. 
הם יצאו מנצרת, עברו בכפר קנה והמשיכו לאתרי 
הקודש סביב הכינרת. כששבו לארה"ב, כתב ג'וני 
 He turned the water into wine קאש את השיר
ובו ביטא את התרגשותו הרבה מהחוויות שעבר 
אצלו.  עוררו  שהמקומות  הרוחנית  ומההתעלות 
ישו'  'שביל  במונית.  דרכו  את  עשה  קאש  ג'וני 
'ירוקה'.  יותר  הרבה  חוויה  הסקרן  לתייר  מציע 
הוא לוקח אותו רגלית )או רכוב על אופניו( בנופי 
עם  אותו  ומפגיש  המרהיבים  התחתון  הגליל 
אמונתו.  בבסיס  העומדים  והסיפורים  האתרים 
התייר הנוצרי, בין אם הגיע לבקר כאן במסגרת 
הגיע  אם  ובין  מולדתו  מעיר  מאורגנת  קהילה 
מיוחדת  דרך  ישו'  ב'שביל  ימצא  עצמאי,  לטיול 
העומדים  הסיפורים  את  לחוות  אמצעית  ובלתי 
בבסיס אמונתו. כמו בחבלים אחרים בעולם, בהם 
מתקיימים מסעות צליינות לאורך דרכים ארוכות, 
כמו הדרכים המובילות לקומפוסטלה שבספרד 
של  דרכו  גם  יכולה  כך   ,)Camino de Santiago(
תיירותית-דתית  לאטרקציה  להפוך  בגליל  ישו 

חשובה ומרתקת לא פחות.

סימון דרך הבשורה. )צילום: טל גליק(
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רקע  הגליל, שימשו  ים  נופיו הפסטוראליים של 
הבשורה  ספרי  בארבעת  הכתובים  לסיפורים 
והמספרים  החדשה,  הברית  את  הפותחים 
לוקס  מרקוס,  מתי,  ישו:  משיחיותו  סיפור  את 
הספרים  מחברי  כי  ניכר  ויוחנן.  )הסינופטיים( 

ביוונית(  טובות  )בשורות  'אוונגליונים'  המכונים 
הכירו את נופי הגליל הטבעיים והאנושיים. אנשי 
עמל  כאנשי  החדשה  מהברית  מצטיירים  הגליל 
ניסים  מעשי  אחרי  הנוהים  פשוטים,  ומאמינים 
טבעי  אך  זו  מעין  באווירה  כריזמטיות.  ודמויות 

של  שהופעתו  מקומית,  מנהיגות  אחר  נהו  שהם 
ישו הייתה אחת מביטוייה.

דמויותיהם של ישו ותלמידיו, שכולם מלבד אחד 
היו גליליים, הילכו קסם על המאמינים הפשוטים, 
שעבור  בעוד  רבים.  למחקרים  נושא  ושימשו 
הנוצרי המאמין ישו הוא משיח בן האלוהים שלבש 
המודרניים  החוקרים  בעיני  לאדם,  והפך  בשר 
אל  המתייחסים  יש  בהרבה.  מורכבת  דמותו 
סיפורי הבשורה לא רק כאל טקסטים שנתחברו 
ברוח הקודש, אלא כאל ביטויים אלגוריים שנועדו 
להעביר מסרים של מוסר אוניברסאלי ולהנחילם 
משמש  באוונגליונים  המתואר  נוף  גם  לאנושות. 
ומחבריהם  וטיפולוגי  אלגורי  ככלי  פעם  לא 
כדי  נופיים  ובתיאורים  נוף  בתבניות  משתמשים 
בואו  על  ביוונית(   Kerygma( ההכרזה  את  לחזק 

של המשיח ולהפיץ את תורתו ואת הוראתו. 
מחברי הבשורות מרבים להזכיר את הגליל ככר 
לפעולתו של ישו. אלא שהם משתמשים לא פעם 
חבל  כלומר  שלו,  המקראי  במובן  "גליל"  במושג 
ארץ שהתגוררו בו גויים )ישעיהו, ח, כג(. ואולם, 
מאחר שאופיו היהודי של הגליל במאה הראשונה 
מתתיהו,  בן  יוסף  מכתבי  בבירור  עולה  לסה"נ 
החדשה  ומהברית  הארכיאולוגי  מהממצא 
שימוש  עושים  האוונגליונים  כי  נראה  עצמה, 
להדגיש  כדי  "גליל"  השם  של  המקראי  במובן 
הכינרת  גם  לפיכך,  לגויים.  ישו  של  בשורתו  את 
מכונה באוונגליונים על פי מרקוס ועל פי מתי "ים 
 ,)Limne ביוונית ולא אגם Thalassa - הגליל" )ים
לעומת לוקס ויוחנן שמכנים אותה אגם גינוסר או 
ניכר כי מרקוס ומתי  ים(.  ולא  אגם טבריה )אגם 
עושים בים ובשמו שימוש תאולוגי אמוני ועבורם 
גליל הגויים  הוא איננו אגם תמים. הוא הים של 
ופועלו של ישו עליו ולחופיו קשור לבשורה שלו.
הראשונים,  תלמידיו  את  ישו  פגש  הגליל  בים 
יעקב  גם את  כך  ומיד אחר  אנדרי  ואחיו  פטרוס 
טז-כ  א,  )מרקוס,  נחום  מכפר  זבדי  בני  ויוחנן 
ומקבילות(, שהיו דייגים; על הים הזה מתגבר ישו 
ד, לה-לו ומקבילות(, הוא  בשעת סערה )מרקוס 
ומקבילות(,  מה-נב  ו,  )מרקוס,  מימיו  על  מהלך 
אותו  וחוצה  א-ו(  כא,  )יוחנן,  דגיו  את  מרבה 

נופים תאולוגיים: על 
התקדשותם של האתרים 
הנוצריים סביב הכינרת

יעקב
אשכנזי

דתות ורוח על שפת הכינרת

כנסית הבכורה של פטרוס בטבחה הוצב במקום לכבוד ביקור האפיפיור 
בשנת 2000. )צילומים: יעקב אשכנזי(
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המזרחי  בצדו  הגויים  ארצות  אל  במסעותיו 
זונחים  תלמידיו  ומקבילות(.  לז-מא  ד,  )מרקוס 
"דייגי  להיות  והופכים  הקודמת,  מלאכתם  את 
אנשים". יעקב ויוחנן בני זבדי נוטשים לא רק את 
לדבקותם  סמל  אביהם,  את  גם  אלא  מלאכתם, 

של המאמינים, ובראשם השליחים, במשיח.
אחד מאבות הטיפוס של ישו כמשיח הוא יהושע 
הוא  יהושע  של  שמו  השבעים  )בתרגום  בן-נון 
הוא  נון  החדשה(.  בברית  ישו  של  כשמו   -  Iesus
ומלאכת הדיג  כן הדג, הדייגים  ועל  דג בארמית 
בשל  המוקדמת  הנוצרית  במסורת  התקדשו 
מקומם המרכזי בסיפורי הבשורה. הסמל הנוצרי 
ביוונית  הדג,  הוא  לנו  המוכר  ביותר  הקדום 
ΙΧΘΥΣ, שראשי התיבות שלו מימים קדומים הם: 

"ישו המשיח בן האלוהים המושיע".
לא רק הנוף הימי משמש כלי אלגורי בידי מחברי 
למגדל  מצפון  החופי...  הנוף  גם  אלא  הבשורות, 
שוכנת טבחה - אתר שבעת המעיינות )הפטפגון 
והדגים,  ריבוי הלחם  לנס  והיא קשורה  ביוונית(, 
המובא בכל הבשורות )מרקוס, ו, ל-מב ומקבילות(. 
בנס זה, בו מרבה ישו שני דגים וחמישה ככרות 
לחם ומאכיל באמצעותם המון של חמשת אלפים 
אנשים, משמש משה כאב-טיפוס לישו. ההמונים 
מתאספים במקום שומם המדמה את מדבר סיני 
וישו מאכיל את העם באמצעות הנס כפי שמשה 
חוסר  במדבר.  המתלונן  העם  את  במן  האכיל 

העם  את  להשביע  ביכולתם  התלמידים  אמונת 
ישראל  עם  של  האמונה  חוסר  את  מזכירה  הרב 
האלגוריים המובהקים  אף המסרים  על  במדבר. 
המובהק  הטיפולוגי  המבנה  אף  על  הנס,  של 
 - הקדום  המקור  שמרקוס,  אף  ועל  הסיפור  של 
ככל הנראה - לסיפור, לא ממקם את הנס באתר 
מסוים, כבר באוונגליונים נעשה ניסיון לזהות את 
המקום ולוקאס )ט, י( מספר כי האירוע התרחש 

בבית-ציידא. 
בשנות  במקום  שנעשו  ארכיאולוגיות  חפירות 
כנסייה  חשפו  העשרים  המאה  של  השלושים 
קטנה שקמה במקום במאה הרביעית לסה"נ ועוד 
לקראת  מעליה,  שנבנתה  בהרבה  גדולה  כנסייה 
מרהיב  פסיפס  לסה"נ.  החמישית  המאה  סוף 
המזבח  למרגלות  המאוחרת  בכנסייה  שהוצב 
)הסלע הטבעי - שעליו לפי המסורת ערך ישו את 
הנס(, ובו מופיעים שני דגים וסלסלה עם ככרות 
המקום  זיהוי  על  בבירור  מעיד  בתוכה,  הלחם 

הזה, כמקום הנס.
הדרשה  אתר  הוא  זו  בסביבה  נוסף  חשוב  אתר 
הדרשה  של  חשיבותה  ה-ז(.  )מתי,  ההר  על 
שלה  העמוקה  התאולוגית  מהמשמעות  נובעת 
מובהקת:  טיפולוגית  מסכת  בתוך  המקופלת 
תחילה עולה ישו על הר - כשם שעשה משה. הוא 
שקרא  למשה  בדומה  פסוקים,  בשמונה  פותח 
בפני העם את עשרת הדיברות. אחר כך מודיע ישו 

כפר נחום
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שאין בכוונתו לבטל את התורה אלא רק למלא, 
אך הדרשה מכילה גם אמירות שלו הנוגדות את 
תורת המצוות ומעצימות את תורת החסד - כמו 
הנוצרים,  המאמינים  עבור  האויב.  אהבת  למשל 
הדרשה היא ה'ברית החדשה' הנחתמת בין האל 
אינה  היא  בנו.  את  המקבלים  המאמינים  לבין 
מעליה  מעמידה  אך  המצוות  תורת  את  מבטלת 
השמים  מלכות  את  ופותחת  החסד,  תורת  את 
הזבח,  ולא  לרגליהם  נר  הוא  שהחסד  אלה  בפני 

כלשון הנביא )הושע, ו, ו(. 
בטקסט,  מצוין  אינו  הדרשה  נישאה  בו  המקום 
את  נשא  ושממנו  ישו  עלה  שאליו  הר  רק  אלא 
בטקסט  הדרשה  של  סמיכותה  ואולם  דבריו. 
תרמה  הכינרת,  לחופי  שחולל  לניסים  האוונגלי 
מערב  שמצפון  הגבעי  באזור  ה"הר"  לזיהוי 
נזכר אצל עולי רגל החל מסוף  לטבחה. המקום 

המאה הרביעית המציינים כי הדרשה נישאה על 
השלושים  בשנות  )טבחה(.  להפטפגון  סמוך  הר 
לכנסיית  מצפון  נחשפה  העשרים  המאה  של 
הלחם והדגים ובסמוך לה, כנסייה בסיליקאלית, 
שהחופרים הפרנציסקנים ייחסו לדרשת ההר. לא 
נתגלו בה ממצאים שיכולים להעיד על מהותה, 
אך מיקומה, גם אם נוסדה מאוחר יותר, תואם את 

תיאורי הצליינים. 
האיטלקי  האדריכל  שתכנן  המודרנית,  הכנסייה 
המאה  של  השלושים  בשנות  ברלוצי  אנטוניו 
לאתר  צפונית  גבעה  על  ושנבנתה  הקודמת, 
שמונת  את  המתומנת  בצורתה  מבטאת  הקדום, 
ההר  הפך  כך,  הדרשה.  את  הפותחים  הפסוקים 
גם  אלא  הביזנטית  בתקופה  רק  לא  הסימבולי, 
בעידן המודרני, למרחב פיזי של קדושה שהבנייה 
הסימבולית עליו מתכתבת עם הטקסט המקודש 

העומד בבסיס התקדשותו.
ישו  חצה  )כפר-נחום(  היהודי  הכינרת  מחוף 
אל  שלו,  המזרחי  העבר  אל  הגועש  הים  את 

או  כח-לד(  ח,  )מתי,  הגדריים  של  ארצותיהם 
הגרסיים )מרקוס, ה, א-כ( או הגרגשים )לוקס, ח, 
כו-לט(. שם, בארצות הגויים פגש ישו באיש אחוז 
שדים המתגורר בין הקברים. ישו מגרש ממנו את 
היורד  חזירים  עדר  לתוך  אותם  ומכניס  השדים 
שהאיש  אחרי  בים.  עצמו  ומטביע  ההר  במורד 
ישו  ידי  על  נשלח  הוא  השדים  מטומאת  טוהר 
אל ה'דקאפוליס' )ארץ עשר הערים ההלניסטיות 
ואת  הנס  דבר  את  להפיץ  לירדן(  ממזרח 
מטומאתם  שייטהרו  הגויים  אל  המשיח  בשורת 
לאחוז  שקרה  כפי   - במשיח  האמונה  באמצעות 
השדים. לפנינו סיפור אלגורי המסמל את מאבקו 
של ישו בכוחות הטומאה: שדים, קברים, חזירים 
הגדריים,  ארץ   - המקום  שם  ישו.  נלחם  שנגדם 
המוכר  המינוח  גם  כמו  הגרגשיים  או  הגרסיים 
הגויים  ארצות  את  מסמלים  דקאפוליס,  והידוע 

המטוהרים בכוח הנס של ישו.  
על אף שהנוף שבתוכו מתרחש הסיפור הוא נוף 
חיפשו  מובהק,  תאולוגי  נרטיב  המשמש  אלגורי 
את  הביזנטית  בתקופה  הנוצרי  המרחב  מקדשי 
ב"חיי  הכינרת.  של  המזרחי  בחוף  הנס  מקום 
סבאס", חיבור מהמאה השישית נזכרת 'חורסיה' 
של  שמו  לכורסי,  שנתגלגל  שם  צליינות,  כאתר 
בעת   ,1971 ב  והנה,  במקום.  ששכן  הסורי  הכפר 
צפונה,  מעין-גב  הכביש  לסלילת  תשתית  הכנת 
וסביבה מנזר  נתגלתה במקרה כנסייה מרשימה 
מורד  על  הביזנטית.  לתקופה  המתוארכים  גדול 
שהיה  מזבח  נחשף  לכנסייה,  מדרום  הגבעה 
אינו  המקום  זיהוי  אמנם,  קטנה.  בקפלה  מוקף 
חד משמעי, אך קיום מנזר גדול וכנסייה מפוארת 
במרחב לא מיושב על חופה המזרחי של הכינרת, 
אולי  יכולים  הגבעה  שבמורד  הקפלה  עם  יחד 
לרגל  עלייה  מוקד  היה  שבמקום  כך  על  להעיד 
בתקופה הביזנטית שהתקדש בשל זיהויו כמקום 

נס החזירים.
מרבה  החדשה  הברית  של  המודרני  המחקר 
ישו  של  דמותו  את  לשחזר  בניסיונות  לעסוק 
שבתוכם  ההיסטוריים  הנופים  ואת  ההיסטורי 
פעל. בעוד מעשי הניסים שלו, דרשותיו ומשליו 
מנותחים  בירושלים,  אחריתו  סיפור  גם  כמו 
מחקר  בשיטות  שימוש  באמצעות  ומבוקרים 
מתחומי דעת שונים מתוך מטרה להבין כיצד ועל 
וכיצד  המשיחית  תורתו  לעולם  באה  רקע  איזה 
נתפסים תיאורי  צמחה התנועה שאימצה אותה, 
כנוף  ישו,  פועל  שבתוכה  הטבעית  הסביבה 
לתמונת  זהה  אף  אולי  או  שדומה  אובייקטיבי 
של  קריאה  ואולם,  היום.  לעינינו  הנשקפת  הנוף 
הטקסט האוונגלי בכלים של פרשנות תאולוגית 
זה  ובמיוחד  הגלילי,  הנוף  תיאורי  כי  מלמדת 
של  בידיהם  כלי  שימשו  הכינרת,  את  שסביב 
המשיח  של  בשורתו  להפצת  הבשורות  כותבי 
ונראה כי לא פחות משהגליל עיצב את אישיותו 
ופועלו של ישו, עיצבה דמותו המשיחית של ישו 

את הגליל.

כנסית הלחם והדגים בטבחה.
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פתח דבר
ב-22/5/1995 כותב ח"כ דאז, יגאל ביבי, לרב רפאל 
'בני  כהן, חבר מועצת העיר טבריה ויו"ר עמותת 
מרדכי', מכתב זועם. במכתבו מלין ביבי על כהן 
רחל, אשת  ציון קברה של  לחנוכת  על שהזמינו 
רבי עקיבא, במקום שהיה ידוע עד אז כקבר סית 
שהרב  לאחר  כשנה  מתקיים  זה  אירוע  סוכיינה. 
למקום  פולשים  שהקים,  מהעמותה  ואנשים 
המצוי בשולי בית הקברות היהודי בעיר במרחב 
שהיה עד 1948 בית קברות מוסלמי, והחלו לשפצו, 
תחת הכותרת של קבר רחל. מעבר להשגות שהוא 
מעלה במכתבו מדוע לא ייתכן שדווקא באתר זה 
היה קברה של אשת התנא המפורסם רבי עקיבא, 
ההלכתית  בסוגיה  ביבי  ח"כ  מכתבו  את  חותם 
הבאה: "איני רוצה להיכנס לוויכוח אם מקום זה 
קדוש או לא, ואם המתפלל בציון זה זוכה לניסים. 
או  ייתכן, אך אסור בשום אופן לאמר למבקרים 
להודיע באמצעות שלטים, שזה קברה של רחל. 
תונו  לא   האיסור:  על  לעבור  לא  להיזהר  צריך 
איש את עמיתו". סמוך לכך פונה בשאילתא חבר 
הכנסת עבד אלוהאב דרוושה לשר הדתות דאז, 
מוסלמי  אתר  של  הפקעתו  על  ומלין  שטרית, 

לו  עונה  וכך  החוק.  של  בוטה  הפרה  תוך  קדוש 
השר שטרית במכתב רשמי: "הרב רפאל כהן, חבר 
השנה  מרס  בחודש  פלש  טבריה,  עירית  מועצת 
לשפץ  והחל  המוסלמי  הקברות  לבית   )1994(
אשתו  רחל,  של  קברה  שזהו  בטענה  הקבר  את 
של רבי עקיבא. העובדות מצביעות על כך שזהו 
המשרד  בדיקת  פי  על  סוכיינה,  אלסית  מקאם 
והוא  למוסלמים  קדוש  הקבר  דתות.  לענייני 
נמצא  כווקף מוסלמי.  לרגל  עלייה  שימש מקום 
על  האפוטרופוס  באחריות  בו  והטיפול  שהקבר 
נכסי נפקדים". הוא אף מבטיחו שיעשה לבחינת 
יעשה ככל הניתן  נעברה עבירה  ואם אכן  המצב 
לחוד  מילים  אך  לקדמותו.  המצב  את  להשיב 
ומעשים לחוד! בזמן שחלף מאז, הצליח הרב כהן, 
בעשייה מתמשכת וכפי שאראה בהמשך על ידי 
יצירת מיתולוגיה חדשה למקום, להפוך אתר זה 
לנקודת ציון מוכרת במפת הקדושה המתחדשת 

של מדינת ישראל. 
שמקומות  היחידה  או  הראשונה  הפעם  זו  אין 
מתהווים  אותם,  המקדשות  ומסורות  קדושים 
יש מאין, בארץ הכינרת. הנצרות מלאה  בבחינת 
נוצרו  ולדרוזים  ליהודים  למוסלמים,  וגם  בהם, 

מיתוסים חדשים על גדות הכינרת:

תהליך יצירתו של קבר רחל, 
אשת רבי עקיבא, בטבריה 

נמרוד
לוז

דתות ורוח על שפת הכינרת

צילום: נמרוד לוז
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אתרים קדושים משלהם לחופיה. מה שהופך את 
אתרה של רחל בטבריה לכה ייחודי, הוא שמדובר 
גם  שהצליח  זמננו,  בן  מיתולוגיזציה  בתהליך 
בעידן הנוכחי רווי תקשורת וערוצי מידע שונים 
ולנוכח התנגדויות לא מבוטלות, לקנות לו אחיזה 
בשטח וציבור הולך וגדל של עולי רגל נוהה אליו. 
במאמר זה אבחן את התהליך הזה כיצירת מיתוס 
בקצרה  אדון  להלן  מודרני.  זה  ובמקרה  חדש, 
בחשיבותם של מיתוסים גם בעידן הנוכחי. לאחר 
מכן אבחן את הדרכים בהן נוצרה קונקרטיזציה 
של המיתוס באתר קבר רחל, שהובילה להפיכתו 
אציג  לסיום,  מתפקד.  יהודי,  לרגל  עליה  לאתר 
בקצרה התנגדויות שהיו הן בטבריה והן מחוצה 
דה- לו  לעשות  שביקשו  האתר,  להקמת  לה, 
רחל  קבר  רבה.  הצלחה  ללא  אך  מיתולוגיזציה 
בטבריה הוא, כפי שאראה, דוגמה מובהקת לצורך 
קונקרטית  באחיזה  פסק,  לא  שלעולם  אנושי, 

בקדושה. 

משמעותם וחשיבותם של מיתוסים 
אינם  היום-יום, מיתוסים  בניגוד למקובל בשפת 
בהכרח סיפורים שאינם אמת. יתרה מזו, האמת 
ההיסטורית )אם יש כזו?!( היא בוודאי לא הדבר 
אנושיות,  יצירות  הם  מיתוסים  שבהם.  המרכזי 
שתכליתן העיקרית היא לפרש ולאפשר לחברות 
אנושיות להתנהל בצל מה שלא ניתן להסבירו או 
כך למשל חרדת  ישירה.  בצורה  איתו  להתמודד 
מווסתת  החיים,  של  מסופיותם  הפחד  המוות, 
ומתווכת בחברות רבות על ידי אמונות בתחיית 
נשמות,  בגלגול  העדן,  גן  של  בקיומו  המתים, 
גם  המוות,  אחרי  וחיים  קרמה  על  בתפיסות 
בהעדר הוכחה כלשהי לקיומן של אלה. פעמים 
המיתולוגיה  מסתיימת  היכן  חוקרים  תהו  רבות 
כי  לזכור  ראוי  אך  ההיסטוריה.  ומתחילה 
מסתמכת  אותה  כותבים  שאנו  כמו  ההיסטוריה 
על מסמכים כתובים, ממצאים חומריים וגם עליה 

ועל אמיתותה מתרחשים ויכוחים מרים לעיתים, 
ראוי  זאת,  חרף  למיניהם.  האמת  מחפשי  בין 
יצירתם של  וגם  להבין שגם כתיבת ההיסטוריה 
מיתוסים שונים כגון מצדה, גן העדן, ועדת אגרנט 
על  סיפור  לנו  מספרים  כיפור,  יום  מלחמת  על 
עצמנו - על החברה האנושית, והוא הדבר המרכזי 
ההוויה  את  יותר  להבין  וממנו  לבחון  שראוי 
התיחום  את  ולאתר  לנסות  במקום  האנושית. 
ברצוני  להיסטוריה,  המיתוס  שבין  החמקמק 
שתהליכי  מהתובנה  שנובע  אחר  מהלך  להציע 
של  להיווצרותו  בלעדיים  אינם  מיתולוגיזציה 
קבר רחל בטבריה. ככל שנבחנם יותר נמצא שהם 
פעמים רבות הבסיס לקיום אנושי בתוך מורכבות 
קיומיות  לבעיות  פתרון  מהווים  ובעיקר  גדולה 
אנו  שבו  רחל  קבר  איתן.  מתמודדים  שכולנו 
קדושה,  באתרי  קיים  לצורך  ביטוי  הוא  עוסקים 
תשובה,  למצוא  ניתן  בהם  ומקומות  לרגל  עליה 

נחמה וחיזוק לנוכח משברי המודרנה השונים. 

תהליך המיתולוגיזציה של קבר רחל 
סוכיינה  סית  המוסלמי  לאתר  הפלישה  לאחר 
ב-1994, החל הרב כהן במהלך מורכב, שכלל דה-
קודמות  מוסלמיות  מסורות  של  מיתולוגיזציה 
את  המחזקות  חדשות,  מסורות  יצירת  בצד 
המרכיב היהודי של המקום. המהלך כלל שימוש 
במקורות כתובים שונים ופרשנות מאוד מסוימת 
קונקרטי  פיזי  מרחב  יצירת  ובמקביל  שלהם, 
מקודשים  אתרים  של  מוכרים  סממנים  המכיל 
מסורות  של  רובד  גם  לייצר  יהיה  ניתן  עליו 
חדשות, המחזקות עבור המאמינים את סגולותיו 
הניסיות של המקום. לאלה יש להוסיף גם טקסים 
וריטואלים דתיים המתקיימים במקום ומחזקים 
שמעניקים  והקרדיטציה  הקדושה  שגרת  את 
עולי הרגל לאתר. דומה שהאלמנט הראשון הוא 
קעקוע המסורת המוסלמית רבת השנים לאתר 
את  וכל  מכל  שלל  כהן  הרב  עימו,  בשיחות  זה. 
של  בתו  סוכיינה,  של  קברה  המקום  של  היותו 
הנביא מוחמד,  דודו של  בן  אבי טאלב,  אבן  עלי 
כפי שהיה מקובל במשך מאות בשנים. בהקשר 
לו מאוד העובדה שכתובת ההקמה  זה מסייעת 
של המקום שהייתה מוצבת בפתח האתר הוסרה 
גורדון  בבית  כיום  לראווה  מוצגת  והיא  משם 
בדגניה. בכתובת מצוין במפורש שהמבנה הוקם 
ב-1295 לסה"נ, לציון קברה של סית סוכיינה. כהן 
המוסלמי  שהמקור  וטען  זו  פרשנות  שלל  מצדו 
לעניין טעה והטעה אחרים. מעבר לכך הוא טען 
שלל  שיש  זאת(  להוכיח  יטרח  שכמובן  )מבלי 
היות  עובדת  את  המציגים  מוסמכים  מקורות 
 10-8 לפחות  לנו  "יש  רחל:  של  קברה  המקום 
שבמקום  מספרים  שהם  גדולים  היסטוריונים 
הזה קבורה רחל". הנה באופן זה מתוחזק המיתוס 
זקוק  אינו  הוא  מיתוסים  של  וכדרכם  החדש 
שמלכתחילה  מי  ידי  על  לקבלה,  אלא  להוכחה 
מופיעים  ואחרים  אלה  מקורות  לקבלו.  חפצים 
של  הפנימי  בחללו  הרב  שהציב  לוחות  במספר 

דתות ורוח על שפת הכינרת

הרב רפאל כהן
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שהוא  בחוברות  גם  לעת  מעת  ומופצים  האתר 
רובד  ליצירת  וחיזוק  די,  לא  בכך  אך  מפרסם. 
שלהן  הפיזי  במימוש  נמצא  החדש  המסורות 
בדמות מרכיבים פיזיים מוחשיים, ארכיטקטוניים 

ואחרים, ששולבו באתר במהלך הזמן. 
מוחשיים  אלמנטים  נוספו  השנים  לאורך  וכך 
המיוחסים כולם כמובן לרחל, אשת רבי עקיבא. 
מצבת הקבורה שלה המוצגת באתר נמצאה על 
פי כהן לאחר שבחן מחקר היסטורי בן 300 שנה, 
שהעביר אליו ארגון 'קדמונינו'. הקבר נמצא לאחר 
שהוסר הטיח בין שני החדרים הפנימיים והוא זה 
והסתופפות  לתפילה  הבאים  את  היום  שמשרת 
הוא  ניסיים  אלמנטים  בעל  חשוב  מרכיב  בצלו. 
הפנימי  החלל  בתוך  באתר.  שנמצא  המים  באר 
באר,  המדמה  פלסטי  מתקן  ליד  שלט  מוצב 
יש  ולמים שלה  שמבהיר שזו באר הצדקת רחל 
ישוות  הביאה  מהבאר  מים  "כוס  מרפא:  סגולות 
ומרפא לכל בני הבית". על פי כהן, הוא למד על 
הבאר מאדם זקן בטבריה )ללא ציון שמו( שסיפר 
מנת  על  טבריה  אנשי  באים  היו  זו  שלבאר  לו 

לקחת מים ולהירפא מהם.
שיוצרו  הארכיטקטוניים  המרכיבים  שילוב  ואכן, 
באתר מהווים עבור הבאים בתחומו עדות נוספת 
מאפשרת  הקדוש  המרחב  יצירת  לקדושתו. 
לעולי הרגל התנהלות המוכרת להם במפגש עם 
הקדושה דרך מרכיבים המוכרים להם ממקומות 
והפעילויות  הזה  הפיזי  המרכיב  לזה.  דומים 
הסתופפות,  תפילה,   - מאפשר  שהוא  הגופנית 
הדלקת  המצבה,  על  ידיים  הצבת  ברך,  כריעת 
נרות, ועוד - הם בבחינת הוכחה יום יומית עבור 
הצליין ל"אמיתותו" של האתר. רובד נוסף וחשוב 
להנכחת האתר וקידום המיתולוגיזציה הנוכחית 
ניסים  של  בדמותם  נמצא  רחל  כקבר  שלו 
את  מאשררים  וכמובן  באתר  לביקור  המיוחסים 
כהן,  מספר  הקדושים,  במים  השימוש  קדושתו. 
הצלחה  פריון,  בבריאות,  המשתמשים  את  מזכה 
"אישה  בתיאורו:  כך  בזיווג.  והצלחה  בלימודים 
על  מורחת  היא  להם  שלה,  שהילדים  סיפרה 
המצח קצת מהמים האלה לפני כל מבחן, זוכים 
הברית  מארצות  תייר  היה  בלימודים...  להצלחה 
הזה, ראש השנה שעבר,  לא ראש השנה  שלפני, 
ביקר אצלנו פה, היה לו שיתוק לא עלינו ביד, בא 
עם החבר שלו מתל אביב, הגיע לארצות הברית, 
השתחררה,  היד  תמרח,  לו  אמר  כי  במים,  מרח 
באותו יום הגיע אלינו החבר שלו מתל אביב אמר: 
וכך היה, ממש מודה לכם וכשיבוא  "תשמעו, כך 
לבקר יעזור לכם במה שאפשר. וזה, אנחנו רואים 

הרבה ישועות נעשו". 
ניסיונות לדה-מיתולוגיזציה של האתר

מי  היה  באתר  כהן  הרב  של  פעילותו  מראשית 
שהדבר היה לו לצנינים. הביקור בקברי קדושים 
מייצר בעיה הלכתית, כפי שהציג זאת יגאל ביבי 
הרב  את  להניא  ניסו  רבנים  מספר  ואכן  לעיל. 
הגיע  אף  והנושא  כאן  בפעילותו  מלהמשיך  כהן 

לערכאות משפטיות, שגם הן לא הצליחו לעצור 
עד  נשמעות  טבריה  אנשי  בקרב  המהלך.  את 
זה  היום ביקורות על הבנייתו של אתר מוסלמי 
שעוד  טבריה  ותיקי  יהודי.  לרגל  עליה  כמוקד 
זוכרים את עצמם כילדים משחקים במרחב בית 
לאתר  מתייחסים  הנטוש  המוסלמי  הקברות 
אחד  סוכיינה.  כסית  אז  שהכירוהו  כפי  היום  עד 
הקולות הבולטים בניסיונות לעצור את פעילותו 
העיר  ראש  קובי,  רון  הוא  במקום,  כהן  הרב  של 
האתר  כנגד  פעילותו  ב-2018.  לטבריה  הנבחר 
)כבר  שלו  הבחירות  מאסטרטגיית  חלק  הייתה 
של  התחרדותה  את  לעצור  המבקשת  מ-2013( 
טבריה לשיטתו. וכך למשל כתב בדף הפייסבוק 
קבר  לקחו  בושה!  להם  "אין   :2013 ביוני  שלו 
עליה  לאתר  אותו  והפכו  מוסלמית  אישה  של 
נכנסים ומתפללים  יהודים מרומים,  לרגל. אלפי 
לשווא. הרב רפאל כהן בסטארט-אפ נוסח טבריה. 
הוסיף  יותר  מאוחר  חרדית".  כספים  מסחטת 

"לפני  יותר".  כאן  גרה  לא  רחל  "הגברת  וכתב: 
"כוכבי  של  מעלליהם  את  כאן  פרסמנו  כשבוע 
הדת" הטבריינים בקברה של סית סוכיינה. כמות 
מדהימה,  בנושא  שקבלתי  והמיילים  הטלפונים 
שלקחו  מרגישים  הם  מרומים,  מרגישים  אנשים 
ובכלל, הם  להם חלק אמיתי מהעיר ללא רשות 
מרגישים שסוף סוף יש מי שמטפל בנושא הכאוב 
והשערורייתי הזה. אמרתי ואומר זאת שוב: אנחנו 
של  הפיכתה  נגד  אנחנו  והדתיים!  הדת  נגד  לא 
מדינת ישראל למדינת הלכה דתית נבערת! אנחנו 
חייבים להפריד את הדת מהמדינה וגם פעולות 
לחלק  נחשבות  סוכיינה  סית  תופעת  כנגד  מנע 
בסמיכות  הזו".  הארץ  של  צביונה  על  מהמאבק 
'כוכב  הטברייני  במקומון  פורסם  לכך  זמנים 
הצפון', טור דעה התוקף בחריפות את כהן: "כיום 
הטיפשים  היהודים  בנפשות  לסחור  לנכון  מצא 
גם  שם  ומשאירים  הקבר  את  לפקוד  ההולכים 
תרומה כספית כמובן, חבר המועצה מטעם ש"ס 
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שזה  לקבוע  לנכון  שמצא  כהן  רפאל  לשעבר, 
חברים,  אבל  עקיבא.  רבי  אשת  רחל  של  קברה 
נעליים, ממתי קוברים היהודים  איזה רחל איזה 

אישה יהודייה כשרה בבית עלמין מוסלמי?". 
גם  )וכך  האתר  של  קדושתו  לשלילת  ניסיונות 
על  אחת  לא  נסובים  הזמן(  בני  אחרים  באתרים 
מייסד  טענות  האמנם  כלומר  העובדתי,  הוויכוח 
האתר נכונות ונשענות על עובדות שניתן להוכיחן. 
עובדתית  אמת  על  הנסמך  "המדעי"  השיח  אך 
שהבאים  משום  להיכשל  טיבו  אלה  בסוגיות 
בשעריו של המקום עושים זאת ממניעים חזקים 
פי כמה מכל עובדה היסטורית או הוכחה מדעית 
זה,  במקרה  המיתוס  כך  ומשום  לפתחם.  שנציב 
ובמקרים רבים נוספים, גובר על מכשלות רבות 
הניסיונות  שדווקא  אף  ייתכן  לפתחו.  הניצבות 
לאיים בהמשך הפעילות במקום נתפסת בעבור 
לחשיבותו.  נוספת  כעדות  בו  להאמין  החפצים 
ובכל מקרה, כעת משנבחר קובי לראשות העיר 
מהלך  להוביל  ינסה  האם  לראות  מרתק  יהיה 

לסגירת האתר. ימים יגידו. 
אחרית דבר

המהלך שהחל רפאל כהן ב-1994 עם השתלטותו 
וגידים  עור  קרם  נטוש,  מוסלמי  אתר  על 
במרוצת השנים ודומה שלמרות כל ההתנגדויות 
והמכשולים שניצבו בפניו, אתרה של רחל אשת 
רבי עקיבא הוא היום חלק לגיטימי ומוכר במפת 
האתרים הקדושים בישראל. המיתולוגיזציה של 
האתר הצליחה להתגבר על כל עובדה היסטורית 
או נימוק רציונאלי אחר שהוצב לנגדה. טיבם של 
מיתוסים, שאינם זקוקים להוכחות אלא באים כפי 
קיומיים  וחרדות  מתחים  לפשר  לעיל,  שציינתי 

ועל פי  ולנסות ולפתור עבורנו סוגיות מורכבות 
רוב בלתי פתירות בחיינו. לנוכח איומי המודרנה 
הנוכחי, המרוץ  הנלווים לסגנון החיים  והחרדות 
שאינן  אישיות  בעיות  פרנסה,  אחר  המתמיד 
זמננו,  בנות  חברתיות  לסוגיות  בהכרח  קשורות 
ותהליכי  המודרני  הלאום  מדינת  בתוך  מאבקים 
מהווים  הישראלית,  בחברה  השוויון  אי  העמקת 
וזמינים.  נוחים  ומוצא  מפלט  זה  מסוג  אתרים 
באתר  למבקרת  להקשיב  ראוי  זה  בהקשר 
בסוגיות  את מחשבותיה  עמנו  לחלוק  שהואילה 
אלה: "אני מאוד מאושרת מההזדמנות הזו שהנה, 
הבית,  את  לעזוב  יכולה  אני  בצהריים,  יום שישי 
כינרת  לעשות סבב קברי צדיקים, קצת שופינג, 
שאני  מהמקומות  ולהתמלא  הביתה  ולחזור 
מתמלאת  שאני  מקום  בהחלט  זה  כי  מתמלאת. 
סיפוק  אותו  את  לי  יעשה  לא  קניון  כלומר,  בו, 
רוחני ועונג של התקשרות, בגלל שאין שם שום 
של  כזה,  זיקוק  מן  יש  פה  מזה.  חוץ  אחר  דבר 
מקום מזוקק". וכך גם מבקרים ועולי רגל אחרים 
שמגיעים לכאן במהלך השנה או ביום ההילולה 
להוכחות  נדרשים  שאינם  כהן,  שיצר  המיוחד 
החומריים  המרכיבים  עם  שהמפגש  למה  מעבר 
כפי  רחל,  של  אתרה  להם.  מספק  האתר  של 
תקווה  של  ומקום  מזור  הוא  כהן,  רפאל  שיצרו 
למי שמסורות אחרות המתקיימות במרחב אינן 
ננסה  עוד  כל  לו.  מסייעות  או  אותו  משרתות 
רק  הטברייני  רחל  קבר  של  צמיחתו  את  לבחון 
התופעה  את  נחמיץ  העובדתי-קונקרטי  בממד 
המרתקת והחשובה שאפיינה מאז ומעולם חברות 
אנושיות - יצירת מיתוסים ובוודאי תהליכי יצירת 

הקדושה כדרך להתקיים בעולם. 
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ראובן
גפני

לומר  שניתן  רבים  כנסת  בתי  אין  כיום  בישראל 
כמה  במשך  הם  פועלים  כי  בוודאות  עליהם 
מאות שנים ברציפות, ועד ימינו אנו. בתי הכנסת 
הכנסת  בית  דוגמת   - בירושלים  העתיקים 
"החורבה" וארבעת בתי הכנסת הספרדיים - ננטשו 
העצמאות,  במלחמת  היהודי  הרובע  נפילת  עם 
גם  כך  שנים;  עשרות  כמה  לאחר  רק  ושוקמו 
שננטש  בחברון,  אבינו"  "אברהם  הכנסת  בית 
כארבעים  רק  וחודש  השלושים  שנות  באמצע 
שנים מאוחר יותר, ובית הכנסת "הרמח"ל" בעכו, 
שפסק אף הוא מלפעול בתקופת המנדט. אפילו 
לא  בפקיעין  והמיוחס  העתיק  הכנסת  בית  על 
ניתן לומר כי פעל ברציפות מאז ייסודו ועד היום, 
בעיקר בשל העובדה שמאז שנות השלושים של 
המאה העשרים ועד לשנים האחרונות לא פועלת 

במקום קהילה של ממש. 
על רקע זה, יוצאי דופן הם אחדים מבתי הכנסת 
האר"י  הכנסת  בית  דוגמת   - בצפת  העתיקים 
הספרדי ובית הכנסת של רבי יצחק אבוהב - וכן 
גם מספר בתי כנסת בחצר היהודית העתיקה של 
כמעט  או   - ברציפות  הם  אף  הפועלים  טבריה, 
אלא  עשרה.  השמונה  במאה  החל   - ברציפות 
לאורך  זוכים  הצפתיים  הכנסת  שבתי  שבעוד 
יעילים  ציבור  ליחסי  האחרונות  השנים  עשרות 
לימוד  תפילה,  לאתרי  לאיטם  והופכים  במיוחד, 
העתיקים  הכנסת  בתי  ניצבים  יחד,  גם  ותיירות 
של טבריה עד היום כמעט בקרן זווית, ואינם זוכים, 
כך נדמה, להתייחסות הציבורית והמנהלית - אולי 

אף לתמיכה הכלכלית - שהם ראויים לה. 
בטבריה,  העתיקה  היהודית  השכונה  במתחם 
בין  הדרומית,  העיר  לחומת  בסמיכות  המצויה 
המרכז  לבין  אליה  הצמודה  והטיילת  הכינרת 
כנסת  בתי  מספר  פזורים   - העיר  של  העסקי 
נושנים, פעילים במידה זו או אחרת, שהבולטים 
שביניהם הינם בית הכנסת הספרדי "עץ החיים" 
"הסיניור"  הכנסת  בית  אבולעפיה(;  גם:  )המכונה 
בשנים  ושיקום  שימור  תהליכי  עובר  )שהחל 
ובית  בויאן,  חסידי  של  הכנסת  בית  האחרונות(; 
כ-230  לפני  שייסודו   - קרלין  חסידי  של  הכנסת 

שנה, והעומד בליבו של מאמר זה.    

היישוב  ייסוד  הכינרת:  לחופה של  מצפת 
החסידי בטבריה

במספר  ישראל  לארץ  הגיעו  החסידים  ראשוני 

שיירות בעשורים האחרונים של המאה השמונה 
הרצון  מניעים:  מכמה  הנראה  ככל  עשרה, 
ולהתקרב  הקודש,  לארץ  לעלות  המסורתי 
לראשונה  להקים  הרצון  המקודשים;  לאתריה 
אף  שאולי  ישראל,  בארץ  חסידית  קהילה 
כולו;  בעולם  החסידי  למרכז  לימים  תהפוך 
והרצון להתרחק במידת האפשר מן המחלוקות 
בעולם  מתנגדיהם  לבין  בינם  וגוברות  ההולכות 
היהודי, שכבר החלו להיות מוכרים באותה העת 

בכינויים "המתנגדים".
כאמור, עליית החסידים לארץ בתקופה זו נערכה 
בכמה שיירות נפרדות, שבראש אחת מהגדולות 
עמד   - איש  כ-300  הנראה  ככל  שמנתה   - שבהן 
בן  שהיה  הרמ"מ,  מויטבסק.  מנדל  מנחם  הרב 
המנהיג  היה  החסידות,  למנהיגי  השלישי  הדור 
הלבנה,  ברוסיה  החסידים  של  ביותר  המוכר 
יהפוך  ארצה,  בואו  שעם  למדי  טבעי  זה  והיה 
הוא למנהיגם של כלל החסידים בארץ. אלו טרם 
חולקו עדיין ל"חצרות" שונות, על פי ארץ המוצא, 

כפי שהתרחש מאוחר יותר. 
ר' מנחם מנדל ותלמידיו לא ניסו כלל להתיישב 
החובות  בשל  לארץ,  בואם  עם  בירושלים, 
הכבדים שהותירה מאחוריה הקהילה האשכנזית 
והאיסור  לכן,  קודם  שנים  כשישים  בירושלים 
חדשה  אשכנזית  קהילה  יצירת  על  העות'מאני 
בעיר עד סילוק החובות. לפיכך פנו החסידים אל 
הגליל, בעיקר לצפת, ואולי אף לפקיעין לתקופה 
בשל  גם  אותם  משך  כשלעצמו  הגליל  קצרה. 
בשל  בעיקר  הקבלה,  עולם  ובין  שבינו  הקשר 
פעילותם בצפת של האר"י ותלמידיו, מאז ראשית 
המאה השש עשרה ואילך. כך התיישבו החסידים 
בצפת, וביקשו להקים בה את קהילתם המרכזית 
בארץ. אלא שעד מהרה התגלעו גם בצפת בעיות 
העות'מאניים,  השלטונות  עם  עימותים  שונות: 
האשכנזית  מהקהילה  חלק  עם  גם  הנראה  וככל 
המקומית והוותיקה בעיר. משום כך עבר ר' מנחם 
מנדל עם רבים מתלמידיו לטבריה, ובה התיישב 
בעיר מחדש, מאז  היהודית שהתפתחה  בשכונה 
הוזמן אליה ר' חיים אבולעפיה לחדש את היישוב 
נוסדה  כך   .1740 שנת  סביב  בטבריה  היהודי 
גם  בה  הקיימת  בטבריה,  האשכנזית  הקהילה 
כיום, כ-240 שנה מאז הגעתם לעיר של ר' מנחם 

מנדל ותלמידיו. 

היסטוריה חסידית טבריינית 
בת 230 שנה

דתות ורוח על שפת הכינרת
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מקהילה ראשונית לבית כנסת של קבע
לטבריה,  הגעתם  לאחר  הראשונות  בשנים 
כמה  על  עלה  לא  )שמספרם  החסידים  התפללו 
עשרות, ככל הנראה(, בבית תפילה זמני לצד בית 
הכנסת הספרדי הגדול, וככל הנראה גם בביתו של 
ר' מנחם מנדל עצמו, שהוסב לבית תפילה בכל 
החליט  אחדות  שנים  לאחר  ואולם,  מחדש.  יום 
הרמ"מ לפעול להקמת בית כנסת של קבע, וכך 
נבנה בשנת 1786 הבניין בן שלוש הקומות, שבו 
החסידי  הכנסת  בית  והן  הפרטי  ביתו  הן  היה 
שהנהיג. זאת, בהתאם לרצונו לקבוע "בית כנסת 
סמוך לשולחנו". דבר הקמת בית הכנסת הקבוע 
עד  הגיע  ישראל  בארץ  החסידים  של  הראשון 
עמדו  אלו  בגולה:  חסידיות  לקהילות  גם  מהרה 
בקשר עם חסידי ארץ ישראל הראשונים, שמחו 
מאד על קביעת היתד החסידית הראשונה בארץ, 
בבית  שונים  באופנים  תמכו  אף  השנים  ולאורך 

הכנסת ובאחזקתו. 
ואולם, ר' מנחם מנדל עצמו לא זכה ליהנות מבית 
כבר בשנת  ארוכות:  הכנסת שייסד במשך שנים 
1788, כשנתיים לאחר הקמת בית הכנסת, נפטר 
הוריש  הכנסת  בית  ובו  הבית  ואת  עולמו,  לבית 

הכנסת  בית  לשמש  ימשיך  שזה  מנת  על  לבנו, 
עצמו  הוא  אף  אמנם,  בעיר.  המרכזי  החסידי 
הפעילות  בשל  קטנים,  לא  חובות  אחריו  הותיר 
החסידים  ואולם  עסק,  שבה  הענפה  הציבורית 
- ובראשם ר' שניאור זלמן מלאדי, מייסד  בחו"ל 
לכיסוי  ופעלו  הדבר,  על  שמעו   - חב"ד  חסידות 

חובותיו ואחזקת בית הכנסת.  
ואולם,   .1837 שנת  עד  כסדרו  פעל  הכנסת  בית 
הגליל  אדמת  את  שזעזע  הגדול  האדמה  ברעש 
במיוחד,  קשה  באופן  הכנסת  בית  נפגע  כולה 
פעל  )שבו  הבניין  של  העליון  חלקו  ולפחות 
ננטש ופסק מלשמש כבית תפילה  בית הכנסת( 
עבר  האם  ברור  לחלוטין  לא  זאת,  עם  פעיל. 
של  התחתונה  בקומה  אחר  או  זה  באופן  לפעול 
הבניין, שעמדה עדיין על תילה, או פסק מלפעול 
לחלוטין למשך כמה וכמה שנים. בין כך ובין כך, 
יש להניח שהמבנה )או אתרו( המשיך לשמש אבן 

המקום  את  להכיר  שביקשו  למבקרים,  שואבת 
שבו קבעה החסידות את מקומה הראשון הקבוע 

בארץ ישראל. 

ממרכז כלל חסידי לבית כנסת קרליני 
פנו  עשרה  התשע  המאה  של  השישים  בשנות 
בבקשה  מונטיפיורי,  למשה  בטבריה  החסידים 
מבחינה  והן  כספית  מבחינה  הן   - להם  יסייע  כי 
מנהלית, מול השלטונות העות'מאניים - בשיקום 
ובבנייה מחדש של הבניין כולו, על מנת שישוב 
באותן  בראשיתו.  פעל  שבה  במתכונת  לפעול 
מתפצל  בטבריה  החסידי  היישוב  החל  שנים 
לראשונה לקהילות שונות - על פי ארצות המוצא 
וקהילות האם של החסידים השונים - וכך הוקם 
מוצאה  קרלין.  חסידי  של  מיוחד  מניין  גם  בעיר 
החסידים  ובין  הלבנה,  ברוסיה  זו  חסידות  של 

בעיר היו כמה וכמה שנמנו על אנשיה. 
את  בטבריה  קרלין  חסידי  רכשו   1869 בשנת 
מנדל  מנחם  ר'  הכנסת העתיק של  בית  חורבות 
התחתונה  קומתו  רק  הנראה  שככל  מויטבסק, 
פועלים  החלו  מכן  לאחר  מיד  תילה.  על  נותרה 
להקמתו  הדרוש  הכסף  לגיוס  ובחו"ל  בארץ 
מחדש של בית הכנסת, ואולם זו נעשתה בשלבים, 

ונסתיימה באופן מוחלט רק בשנת 1890. 
בית  המשיך  שנים,  עשרות  במשך  ואילך,  מאז 
הכנסת למלא את תפקידו: הן כבית כנסת חסידי 
קרלין  חסידי  של  כמרכזם  והן  כללי,  טברייני 
המקומיים. גם עם החרבת מרבית הרובע היהודי 
ובמהלך  העצמאות,  מלחמת  בתום  טבריה  של 
נאבקו  העשרים,  המאה  של  החמישים  שנות 
החסידים למען הותרת הבניין על כנו, ובסופו של 
דבר אכן נותר בית הכנסת עומד, לצד כמה מבתי 

הכנסת הנושנים האחרים. 
של  ישיבה  במקום  לפעול  החלה  השנים  ברבות 
חסידות קרלין, שתלמידיה מגיעים מקהילות של 
החסידות ברחבי הארץ, והפועלת במקום גם כיום. 
עם זאת, ניתן לבקר ולהתפלל במקום ללא קושי, 
בחופשות  או  הקיץ  בחודשי  זאת  עושים  ורבים 
יותר  להבחין  ניתן  עצמו  הכנסת  בבית  החגים. 
מכול בארון הקודש הגבוה והייחודי, המפאר את 
ניתן  כמוהו  בודדים  שרק  הקטן,  התפילה  אולם 
מבחוץ,  הבניין  אל  במבט  ישראל.  בארץ  למצוא 
של  השונה  בנייתן  בשלבי  בנקל  להבחין  ניתן 
על  שנוספו  השונות  ובתוספות  השונות,  הקמות 
המבנה לאורך השנים. גם כיום קבועה על הבניין 
אבן הקובעת כי אכן זה היה מקום תפילתו וביתו 

של רבי מנחם מנדל מויטבסק. 
ששוקם  בבניין  פועל  עודו  הכנסת  בית  אמנם, 
יש  נדמה,  כך,  ועל  עשרה,  התשע  המאה  בשלהי 
לברך. עם זאת, בניין זה - כמו כלל שרידי החצר 
 - הכנסת  בתי  ובליבם  אותו,  הסובבת  היהודית 
ממתינים לפיתוח כולל ושלם של סביבתם, שיש 
המורשת  אתרי  ברשימת  שהכללתם  לקוות 
כך,  ובין  כך  בין  בו.  אותם  תזכה  הלאומיים 
הפרקים  מן  כמה  אודות  על  הכנסת  בית  מספר 
הקהילה  כלל  של  והמשמעותיים  הראשוניים 
היהודית בטבריה - ובייחוד זו החסידית - במאות 

השנים האחרונות. 

בית הכנסת של חסידי קרלין )צילום: מוטי אביעם(
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שער
רביעי

שימור, סביבה ונוף
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מיה
דואני

שימור, סביבה ונוף

הפעילות החקלאית באגן ההיקוות של הכינרת, 
לו  אחראית  הייתה  החולה'  לפיתוח  ש'הרשות 
בשנות השישים, גרמה לזיהום המים אשר זרמו 
הכינרת  מינהלת  הוקמה  ב-1969  הכינרת.  אל 
פורקה  וב-1972  הזיהום  את  לצמצם  במאמץ 
כל  התנגדות  למרות  החולה',  לפיתוח  'הרשות 

הארגונים הסביבתיים. 
כאשר גובשה התוכנית לייבוש החולה, היה גלוי 
בעיות.  לגרום  עלול  כבול  אדמות  שייבוש  וידוע 
צמחים  משרידי  בביצה  נוצרת  הכבול  קרקע 
הגדלים מהר בשל האקלים החם, אך בשל היעדר 
להירקב.  ממהרים  אינם  העומדים  במים  חמצן 
ייבוש  עם  שקרה  כפי  יורד,  המים  מפלס  כאשר 
מי  מפלס  שמעל  לכבול  חודר  החמצן  החולה, 
את  ומשנה  במהירות  מתפרק  והוא  הקרקע 
תכונותיו. החומר האורגני הופך בהדרגה למינרלי 
תוך כדי הצטברות מלחים, בעיקר חנקות. כמו כן 
חלה שקיעה של הכבול כתוצאה מפירוק החומר 
ומהצטמקותו בעקבות הייבוש. לכך נוספת סכנת 
השריפה התת-קרקעית, מכיוון שהכבול המיובש 
הוא חומר דליק מאוד. כשפורצת שריפה כזו, קשה 
ממושך,  זמן  לבעור  עלולה  והיא  לכבותה  מאוד 
ולעיתים אף נדרשת הצפה מחדש כדי לכבותה. 
הכבול המיובש אף עלול להיסחף כענני אבק עם 
הרוח ולהיות מטרד לאנשים בסביבה. לכן, בקיץ 
ייבוש  של  העיקרי  השלב  השלמת  לאחר   ,1955
ביצות החולה, שהביא לירידת מי הביצות וייבוש 
של חלק משטחי הכבול, היה צריך להחליט מה 

לעשות בשטחים שנחשפו. 
עד לייבוש החולה לא עובדו שטחי כבול בישראל. 
שטחי  שעיבוד  מובן  שהיה  ומשום  שכך,  מכיוון 
כבול הוא עניין מורכב, החליט משרד החקלאות 
אחת  ארגונית  במסגרת  אלה  אדמות  להשאיר 
שחולקו  כפי  בסביבה  ליישובים  לחלקן  ולא 
תום  לקראת   ,1956 ביולי  הייבוש.  שטחי  שאר 
החקלאות,  משרד  הקימו  החולה,  ייבוש  מיזם 
לפיתוח  'הרשות  את  וקק"ל  היהודית  הסוכנות 
של  משותף  עיבוד  להסדיר  במטרה  החולה', 
אדמות הכבול. הסמל שנבחר לייצג את הרשות 
מצידו  בטרקטור,  אדמתו  את  חורש  אדם  היה 

האחד גומא ומצידו השני שדה של תירס. השטח 
מרוכז  לעיבוד  החולה'  לפיתוח  ל'רשות  שנמסר 
היה 23,000 דונמים, מתוכם 17,000 דונמים שטחי 
עם  הגובלים  שטחים  דונמים  כ-5000  ועוד  כבול 
הכבול, שאדמתם היא אדמת מעבר מחומר אורגני 
היו להכשיר את  למינרלי. תפקידיה של הרשות 
שטח הקרקע, להכין סידורי השקיה ולעבד באופן 
שיתווה  תוכנית  לפי  השטח  כל  את  אינטנסיבי 
משרד החקלאות. עד סוף 1956 הוכשרו לעיבוד 
12,000 דונמים ושאר השטח בותר בתעלות ניקוז 

פנימיות.
הרשות לפיתוח החולה נקלעת לקשיים כלכליים
בשטח הרשות הוקמו מתקנים לטיפול בתוצרת 
מוסך,  בוטנים,  ולאריזת  למיון  מחסן  החקלאית: 
מנפטה לכותנה שתוזיל את עלויות ההובלה, ועוד, 
קריית  לתושבי  עבודה  לספק  הייתה  והשאיפה 
שמונה וגם להיות רווחיים. ואולם, הרשות נקלעה 
ולחובות. הגידולים העיקריים  לקשיים כלכליים 
היו כותנה, בוטנים וגרעינים )תירס, סורגום, חיטה 
מהשטחים.  אחוזים   88 על  שגודלו  ושעורה(, 
שנה  בכל  וכמעט  העיקרי  הגידול  היו  הגרעינים 
נשאו רווחים, אך לעומתם היו הכותנה והבוטנים 
למעשה,  ברווחיות.  חדות  לתנודות  נתונים 
הכותנה הניבה רווח ראוי רק בשנה אחת )1959(. 
גם ציוד ההשקיה הייחודי שנרכש להשקיה תת-
קרקעית של אדמת הכבול והושקעו בו 200,000 
ל"י התברר כמיושן ולא מתאים, ומכיוון שציוד זה 
נועד רק לאדמת כבול לא היה אפשר להשכירו או 

למוכרו והוא היה מונח ללא שימוש. 
ביקורת  המדינה  מבקר  משרד  ערך   1962 בשנת 
הוא  קיומה.  שנות  לאורך  ברשות  הנעשה  על 
בכל  קיבלה  המנהלים  שמועצת  למשל,  גילה, 
שנה תוכנית של ההוצאות המתוכננות להכשרת 
קרקע בשנה הבאה ואת פרטי הביצוע של השנה 
הקודמת, אך ללא פירוט הסטיות מהתוכנית, אף 
מהתכנון  גבוהות  ההוצאות  היו  שנה  סוף  שבכל 
הראשוני. בשיטה זו לא הייתה למועצת המנהלים 
ביקורת על הכסף שהוצא בפועל מעבר לתוכנית 
שאושרה. למשל, במהלך השנים אושרו לניסויים 
חקלאיים 50,000 ל"י, אך בפועל יצאו מן הקופה 

הרשות לפיתוח החולה:

פרק נשכח בתולדות החקלאות 
באגן ההיקוות של הכינרת  
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קטיף כותנה בחולה )צילום: אדגר הירשביין, ארכיון התצלומים של קק"ל(

200,000 ל"י. בסיכום הדוח כותב מבקר המדינה, 
הרשות  גירעונות  לסכומי  להתייחס  שאין 
מכיוון  הלאומי,  למשק  מוחלט  הפסד  היו  כאילו 
והם  בארץ  החקלאי  הידע  הורחב  שבעזרתם 
כך,  משום  באזור.  התושבים  לתעסוקת  תרמו 
המלצתו מסתכמת בצורך לייעל את אופן ניהולה 

של הרשות. 
המנהל הראשון של הרשות, יוסף רייסקין )עדן(, 
במקומו  והתפטר.  באחריות  נושא  שהוא  הודיע 
התייעלות,  תהליך  שביצע  גיסין,  אריה  מונה 
אשר כלל, בין היתר, ביטול גידולי פרחים וירקות 
 1962 מכך,  כתוצאה  העובדים.  צוות  והקטנת 
הסתמנה כשנה של שיפור המצב, עם מאזן חיובי 
הסתיימו  הבאות  השנתיים  גם  ל"י.   850,000 של 
עדיין  אך  הרשות,  במצב  יסודי  ושיפור  ברווחים 
ל"י.  מיליון   7.5 בגובה  לאוצר,  גדול  חוב  נותר 
ההחזרים  אך  החוב,  את  להחזיר  החלה  הרשות 
הבוטנים  במחירי  ירידה  משאביה.  את  דלדלו 
הביאו  העבודה,  בשכר  עלייה  עם  יחד  והכותנה, 
למאזן השלילי של 1965 וגם 1966, וזאת למרות 
הרשות  דבר,  של  בסופו  בתפוקה.  העלייה 
בתשלום  לא  ואף  חובותיה  בהחזרי  עמדה  לא 
והיא  עיקולים  עליה  הוטלו  לעובדיה,  משכורות 

הגיעה אל עברי פי פחת.

אדמות  של  השלילית  ההשפעה  גילוי 
הכבול על איכות מי הכינרת

בעוד שקברניטי המשק מתלבטים האם מוצדק 
החולה'  לפיתוח  'הרשות  את  ולקיים  להמשיך 
לנוכח הפסדיה הכספיים, התברר שייבוש אדמות 
נזק  לכינרת,  חמור  סביבתי  נזק  גרם  הכבול 

של  והמימוש  התכנון  בשלב  מראש  נצפה  שלא 
האורגני  החומר  התפרקות  החולה.  ייבוש  מיזם 
חנקן.  בתרכובות  הקרקע  את  העשירה  שבכבול 
בחורף הן זרמו עם מי הגשמים לתעלות הניקוז 
ובזמן שיטפונות הגיעו לכינרת. תרכובות החנקן 
שהצטברו בכינרת היו חומרי מזון )נוטריאנטים( 
בעלי  התרבות  ואת  האצות  גידול  את  שזירזו 

החיים הניזונים מהן. 
ב-1966, כשהחלו לשאוב את מי הכינרת ולהזרים 
לכל  שתייה  כמי  הארצי  המוביל  דרך  אותם 
'המעבדה לחקר הכנרת',  הארץ, הוקמה בטבחה 
שתעקוב אחר טיב המים וחומרי המזון המגיעים 
הראו  הראשונים  הממצאים  כבר  לכינרת. 
העליון  בגליל  שלה  ההיקוות  שאגן  שהכינרת, 
המגיעה  המים  מכמות  אחוזים  כשבעים  מנקז 
חנקות  של  מאוד  גדולות  כמויות  קולטת  אליה, 
בטמפרטורות  בקיץ  בעיקר  שנוצרו  )ניטרטים( 
גבוהות, ונשטפו אליה בחלקן עם גשמי החורף, מי 
ניקוז והצפות. החנקות גרמו להתרבות של סוגים 
אצת  הייתה  ביניהן  שהבולטת  אצות,  של  שונים 
הפרידיניום, ואלה "השתלטו" על האגם והקטינו 
לתמותת  גרמו  ואף  במים  החמצן  שיעור  את 
הדגה. כמו כן כוסה האגם בשכבת אצות סמיכה 
כימיות  ניצול מיטבי של המים. בדיקות  שמנעה 
כל  שלאחר  הראו  מהחולה  היוצאים  המים  של 
הצפה של הכבול עולה שיעור החנקות פי עשרה 
העיקרי  המקור  הוא  בחולה  הכבול  וששטח 

לחנקות שהגיעו לכינרת.
ב-1969  הוקמה  הכינרת  מזיהום  החשש  בשל 
מינהלת הכינרת, הגוף האחראי על שמירת איכות 
המאמץ  שלה.  ההיקוות  אגן  על  ובקרה  מימיה 
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תוכנית ייבוש החולה, שבה ניתן לראות את שטח הכבול בכתום. 
)באדיבות: אוסף המפות של מכללת תל חי(

ומניעתו  הזיהום  בצמצום  הושקע  העיקרי 
המים  כניסת  לפני  עוד  ההיקוות  אגן  בתחומי 
עסקו  החולה  ייבוש  להשלמת  עד  הכינרת.  אל 
המחקרים השונים והסקרים בעיקר בגיאוגרפיה, 
אגם   של  הייחודיים  ובביולוגיה  בזואולוגיה 
החולה. רק לאחר הייבוש ותחילת שאיבת המים 
לחלקי המדינה  כמי שתייה  והפנייתם  מהכינרת 
מקורות  בלימוד  המחקרים  התרכזו  השונים, 
חומרי הדשן )הנוטריאנטים( ששפעו אל הכינרת 

מאדמת הכבול.
ציבורי  הד  קיבלה  הכינרת  זיהום  של  הסכנה 
לאחר פרסום דוח קודר ביותר בסוף 1971 מטעמו 
של מהנדס תברואה ידוע מדרום אפריקה, פרופ' 

רוברט דייוויס. לפי הדוח שלו, בתוך חמש שנים, 
זיהום  למניעת  מיידים  צעדים  ייעשו  לא  אם 
לשלושה  במים  החמצן  כמות  תגיע  הכינרת, 
לחי  קטלני  שהוא  שיעור  לליטר,  מיליגרמים 
ולצומח. או אז תהפוך הכינרת לאגם חום-שחור 
ואינם  צחנה  מעלים  שמימיו  וצמחים  דגים  של 

ראויים לשתייה.
בעקבות הדוח של דייוויס הוחלט ב-1972 ש'הוועדה 
ויבא"ס'   - הסביבה  ואיכות  לביוספרה  הישראלית 
תחבר דוח על מניעת זיהום הכינרת ואגן ההיקוות 
אבן-ארי,  מיכאל  פרופ'  בראשות  זו,  ועדה  שלה. 
הוקמה ב-1970 כדי לחקור באופן מדעי, באמצעות 
ועדות משנה, היבטים שונים של איכות הסביבה 
המקרים  ברוב  הכינרת.  גם  ובהם  בישראל, 
הפעולה  על  מעשיות  למסקנות  הוועדות  הגיעו 
אלה  המלצות  ליישם  ההצלחה  אולם  הנדרשת, 
הייתה חלקית ביותר, מכיוון שהאחריות לאיכות 
הסביבה הייתה מפוזרת בין כמה משרדי ממשלה. 
העיתונאי עוזי בנזימן התייחס לבעיה זו בכתבתו 
'היתום האקולוגי' בעיתון הארץ 30/8/1972 וטען 
ששמירת איכות הסביבה זקוקה ל'אימוץ' של שר 

או של רשות ממשלתית ביצועית.
ועדת המשנה של ויבא"ס פעלה בשנה שבה היה 
חורף גשום. כמות החמצן שנמדדה בכנרת הייתה 
שמשמעותו  נתון  מים,  בליטר  מיליגרמים   9-10
ד"ר  בנוסף,  מיידית.  אינה  לכנרת  שהסכנה  היא 
הכנרת,  לחקר  המעבדה  מנהלת  צרויה,  קולט 
מחבר  דייוויס,  שעשה  מקצועיות  טעויות  מצאה 
הדוח. למשל, הוא הסתמך על שש נקודות מדידה 
הוא  שבהן  המדידות  תוצאות  סמך  ועל  בלבד, 
הראה  מחקרה  הבאות.  שנים  ל-28  תחזית  יצר 
היא  אך  שגויות,  היו  דייוויס  של  שמסקנותיו 
עדיין הסכימה עם המלצותיו להקטין את כמות 
המזהמים הנכנסים לכינרת מאגן ההיקוות שלה.

איכות  על  לשמור  שכדי  ברור  שהיה  מכיוון 
שלה,  ההיקוות  אגן  על  לשמור  יש  הכינרת  מי 
והמעבדה  ויבא"ס  של  המשנה  ועדת  התנגדו 
'הרשות לפיתוח החולה'.  לחקר הכינרת לפירוק 
לטענתם, השליטה בכל שטח הכבול צריכה להיות 
תהיה  הראשונה  שמשימתה  ממשלתית  ברשות 
הוועדה  דוח  הזיהום.  את  להקטין  דרך  מציאת 
מסמן תפנית: לפחות לדעת אנשי איכות הסביבה 
המיובש  בשטח  יגדלו  מה  עוד  לא  הוא  העיקר 
מן  להימנע  כיצד  אלא  רווחי,  יהיה  הגידול  ואם 
הנזק לאיכות מי הכינרת. במילים אחרות, שיקול 
איכות  של  לשיקול  מקומו  את  פינה  חקלאי 
הסביבה. הדוח הוגש לסגן ראש הממשלה יגאל 
הכנסת  ולחברי  לשרים  הממשלה,  לראש  אלון, 

שהשתתפו בוועדת המנכ"לים לאיכות הסביבה.
גם  נזקים  גרמו  בחורף  הכבול  שטחי  הצפות 
קק"ל,  איש  סופרין,  חיים  החקלאיים.  לגידולים 
בשטח  שיטפונות  למניעת  הרצוי  שהפתרון  טען 
האגם הוא העמקת אפיק הירדן הדרומי מפרדס 
בנות  גשר  ועד  חולתה(  לקיבוץ  )מדרום  ח'ורי 

שימור, סביבה ונוף
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מלכתחילה,  מתוכננת  הייתה  זו  פעולה  יעקב. 
אלא שהעבודות הופסקו בשל הסכסוך עם סוריה 
דווקא  ואולם,  בחולה.  המפורז  האזור  שטחי  על 
מי  איכות  את  שיפרה  הירדן  אפיק  אי-העמקת 
או  שניים  פי  מוגברת  זרימה  משמנעה  הכינרת 
ומשם  לירדן  הכבול  מאזור  חנקות  של  שלושה 
כאשר  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  גם  לכינרת. 
ישראל  מדינת  ריבונות  תחת  היה  כבר  זה  אזור 
את  להעמיק  היה  ואפשר  מפורז  שטח  עוד  ולא 

אפיק הירדן, הדבר לא נעשה.
אדמות  של  בעטיין  שנוצרו  הבעיות  בעקבות 
'ועדת  השבעים  שנות  בראשית  הוקמה  הכבול, 
'מחקר  כך:  הוגדר  שתפקידה  החולה'  מחקרי 
יש  מה  למסקנה  להגיע  במגמה  החולה  אדמות 
בכדי  העיבוד  צורת  ומהי  לגדל באדמות החולה 
מחנקות  הכנרת  זיהום  את  האפשר  ככל  למנוע 
אדמות הכבול' ]הדגשה שלי מ.ד[. השאלה האם 
הועלתה.  לא  עדיין  השטח  את  להציף  עדיף 
נשאל רק מה עדיף לגדל שם. ישראל לוין, איש 
כפר גלעדי ומומחה לחקלאות, עמד בראש צוות 
רב- גידול צמחי מספוא  החוקרים שהמליצו על 
שנתיים שיניבו יבולים גבוהים מחד גיסא, ויגרמו 

לפחות הצטברות חנקות בקרקע מאידך גיסא.

פירוק רשות החולה 
הגידולים  מהם  חוככים  המקצוע  אנשי  בעוד 
סבר  החקלאות  משרד  המתאימים,  החקלאיים 
הגורמים  במיזמים  לתמוך  מתפקידו  זה  שאין 
בסביבה  והמושבים  הקיבוצים  בנוסף,  הפסדים. 
הפעילו לחצים לקבל את האדמות לעצמם. שר 
החקלאות חיים גבתי, שהיה חבר קיבוץ, החליט 
'הרשות  פירוק  על  והודיע  לדרישתם  להיעתר 
והאחריות  הבעלות  והעברת  החולה'  לפיתוח 
שעם  בתקווה  באזור,  ליישובים  הקרקעות  על 
העברתן לידיהם תיפתר בעיית אי-הרווחיות של 
תושבי  של  מחאה  הציפה  זו  )החלטה  האדמות 
קריית שמונה, שטענו כי זכותם לתעסוקה מלאה 
בחקלאות אינה נופלת מזכותם של משקי הסביבה 
'הרשות  מנהל  נוספים(.  אדמה  שטחי  לקבל 
על  החקלאות  שר  בפני  התריע  החולה'  לפיתוח 
מי שימשיך לטפל באזור  בפני  הבעיות שיעמדו 
זה. בעיית הרשות איננה מספר העובדים המוגזם, 
עם  מימון.  ובעיות  קרקע  בעיות  אלא  טען,  הוא 
הפירוק אולי תיפתר בעיה אחת, אך תיווצר בעיה 

חמורה פי כמה, שהיא הכינרת והאדמות. 
למרות המלצת ויבא"ס והחשש לזיהום הכינרת, 
את  לפרק  מהחלטתו  בו  חזר  לא  החקלאות  שר 
שאדמות  קבע  אך  החולה',  לפיתוח  'הרשות 
אלא  ליישובים,  יחולקו  לא  הבעייתיות  הכבול 
ירוכזו בשתי מסגרות גדולות ותחת הכוונה אחת 
הארגון  ולמים.  החקלאי  לממשק  הקשור  בכל 
שנמסרו  הכבול  לאדמות  האחריות  את  שקיבל 
לקיבוצים נקרא 'גידולי החולה' והוא איגד שבעה 
למושבים  שהועברו  הכבול  אדמות  קיבוצים. 

'נחלת המושבים', שאיגד  נמסרו לאחריות ארגון 
את  החקלאות  שר  מינה  כן  כמו  מושבים.   15
לגדל  מה  להמליץ  עליה  והטיל  החולה'  'ועדת 
והניקוז.  ואיך לתפעל את מערכות המים  וכיצד, 
בין  ליישב  שאפשר  אפוא  סבר  החקלאות  שר 
שיקולי  לבין  וכלכליים  חקלאיים  שיקולים 

שמירה על איכות מי הכינרת.
יורם אבנימלך, מומחה למדעי הקרקע בפקולטה 

התצלומים  ארכיון  הירשביין,  אדגר  )צילום:   1960 לבוטנים,  חרושת  בית 
של קק"ל( 

טרקטור תקוע באדמת הכבול, )ארכיון קיבוץ חולתה( 
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'ועדת  ראש  שימש  בטכניון,  חקלאית  להנדסה 
החולה' שמינה שר החקלאות לליווי חקלאי של 
המושבים והקיבוצים. לטענתו, כל חברי הוועדה 
ממשלתית  רשות  תחת  השטחים  בריכוז  תמכו 
המים  אוצרות  טיב  יהיה  דאגתה  שעיקר  אחת, 
בארץ ואספקתם הסדירה, ורק לאחר מכן בחינת 
השטח.  של  החקלאי  מניצולו  הרווחים  שאלת 
החקלאות,  שר  החלטת  שלמרות  טען  אבנימלך 
יכולים להציע למשקים דרכי  אנשי המדע אינם 
עדיף  לפיכך,  בכינרת.  יפגע  שלא  כלכלי  עיבוד 
שזו תהיה רשות ממשלתית שתוכל לספוג הפסד 
בינתיים  הלאומי.  האינטרס  על  בשמירה  הכרוך 
לניצול  שיטה  לגלות  כדי  המדע  אנשי  יעמלו 
בכינרת  יפגע  שלא  הקרקע,  של  רווחי  חקלאי 
ויאפשר את חלוקתו של השטח. במילים אחרות, 
פתרון  שיש  סברה  ויבא"ס,  כמו  החולה',  'ועדת 
ואין צורך בזניחת  חקלאי לבעיית אדמת הכבול 

החקלאות ובהצפת השטח מחדש. 
גם החברה להגנת הטבע ניסתה למנוע את פירוק 

רשות החולה, בגלל סכנת זיהום הכינרת, ופרסמה 
לשם כך חוות דעת שבה מופיע פתרון של הצפת 
שטחי הכבול: "פתרון רדיקלי: כיסוי שטח הכבול 
כולו במים, ויצירת אגם אשר ישמש גם אגן שיקוע 
למים מן הצפון, כפי שהייתה החולה בעבר". זוהי 
אחת הפעמים הראשונות שמוזכרת הצפת השטח 
מכיוון  גם  רדיקלי  כפתרון  מוצגת  והיא  כפתרון, 
שהיא מנוגדת לזרם המרכזי, המחפש את הפתרון 
לא  וגם  רווחי  שיהיה  המתאים,  החקלאי  בגידול 
הטבע  להגנת  החברה  הכינרת.  לזיהום  יגרום 
יזמה הודעה לעיתונות, שבה שוב מוצעת הצפת 

השטח כדרך הנכונה למניעת זיהום הכינרת. 
פישלזון  לב  מפרופ'  הגיעה  דומה  הצעה 
הציע  פישלזון  פרופ'  תל-אביב.  מאוניברסיטת 
הכינרת.  על  לשמור  כדי  דונמים   40,000 להציף 
שכך  הייתה,  זו  להצעה  לוין  ישראל  של  תגובתו 
תוצף אדמה טובה. אבנימלך, שעמד בראש 'ועדת 
הצפת  של  לאפשרות  הוא  אף  התייחס  החולה', 
החולה כפתרון קיצוני, מכיוון שלטענתו אם יציפו 
את אזור הכבול המשתרע על פני 20,000 דונמים, 

פי  הגדול  פורה  גם שטח חקלאי  יצטרכו להציף 
שלושה או ארבעה מהשטח הבעייתי. 

'ועדת החולה' ו-ויבא"ס  להתנגדותם של החל"ט, 
האדמות  ולהעברת  החולה'  'רשות  לפירוק 
נציבות המים,  גם  ולמושבים הצטרפו  לקיבוצים 
גופים.  ועוד  הכינרת  מעבדת  הכינרת,  מינהלת 
לממשלה,  מייעץ  גוף  שהייתה  לויבא"ס,  ואולם, 
לא הייתה סמכות להתערב בנעשה בתחומם של 
משרדי ממשלה. מדענים אחדים, ובהם ד"ר קולט, 
ד"ר  המשפטים  משרד  ומנכ"ל  אבנימלך  פרופ' 
הסביבה  לאיכות  הועדה  ראש  שהיה  טרלו,  צבי 
משרד  מנכ"ל  עם   1971 בדצמבר  נפגשו  בכנסת, 
את  לחלק  ההחלטה  על  לערער  כדי  החקלאות 

אדמות החולה. 
שלא  החקלאות  שר  החליט  בקשתם  אף  על 
להבטיח  ניאות  אך  האדמות,  העברת  את  לבטל 
הוא  החכירה  בתנאי  יעמדו  לא  היישובים  שאם 
לא יהסס לבטל את ההסכם. ההתעלמות של שר 
שעסקו  הגופים  כל  של  מההמלצות  החקלאות 
איכות הסביבה בכלל  באותה העת בשמירה על 
מעידה  בפרט,  הכינרת  מי  איכות  על  ובשמירה 
ועל  האלה  הגופים  של  החולשה  על  אחד  מצד 
חוסר השפעתם על תהליך קבלת החלטות, ומצד 
שני על הכוח הרב של שר החקלאות, ששיקולי 
בעיניו  זניחים  היו  הסביבה  איכות  על  שמירה 
לעומת קידום בעלי עניין במגזר החקלאי. בסוף 
על  גבתי  של  הודעתו  מאז  שנה  בתום   ,1972
פירוק הרשות, התממש הפירוק והאדמות חולקו 
חברות  בשתי  שהתאגדו  ולמושבים,  לקיבוצים 
תהליך  הואץ  הרגע  מאותו  השר.  שדרש  כפי 
הידרדרות אדמות הכבול והסכנה לכינרת גברה. 

אדמות  לשיקום  אחראי  שהיה  שחם,  גיורא  לפי 
פירוק  המים,  רשות  מנהל  הוא  וכיום  הכבול 
העיקרית  הסיבה  הוא  החולה'  לפיתוח  'הרשות 
חיוניות  כה  שהיו  והניקוז,  המים  מערכות  להרס 
לשמירת הקרקע מפני התפרקותה המואצת. ללא 
הרשות לא הייתה עוד היכולת לתאם הזרמת מים 
של  לחיוניותן  מודעות  עוד  הייתה  ולא  וניקוזם 
לפריחה  הוביל  לא  הרשות  פירוק  אלה.  פעולות 
שלהם  והקיבוצים  המושבים  לאנשי  כלכלית 
פחתו  הרווחים  הוא,  נהפוך  אדמותיה.  חולקו 
והלכו ובשנת 1990, שהייתה שנת בצורת, ננטשו 
ארגון  של  רובן  קרקעות,  של  דונמים  כ-7,000 
וחלקן  'נחלת המושבים', שנכנס לתהליך פירוק, 
ברעם  מחניים,  ברוך,  )מעיין  קיבוצים  כמה  של 
ושניר(. תהליך הנטישה החמיר כמובן את מפגעי 
לכינרת  מזהמים  סחיפת  הרוח,  סחף  השריפות, 

ונזקי הנברנים. 
למיזם  העיקרי  המניע  הייתה  לכינרת  הסכנה 
השמונים  שנות  בסוף  הכבול  אדמות  שיקום 
שחם.  גיורא  הוביל  שאותו  העשרים,  המאה  של 
זניחת החקלאות באדמות הכבול הפכה את רעיון 
אופרטיבית,  לתוכנית  רדיקלי  מרעיון  ההצפה 

שכתוצאה ממנה נוצר אגמון החולה. 

סמל הרשות לפתוח החולה.
)צילום: באדיבות ארכיון קק"ל(
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ראמז
עיד

שימור, סביבה ונוף

ההיסטורי  ליבו  ובמיוחד  המזרחי,  הגליל  אזור 
לכינרת  ועד  נטופה  בית  ובקעת  מנצרת 
ערכים  בעלי  מורשת  באתרי  התברך  וסביבתה, 
אוניברסליים, וזכאי משום כך להכרה בינלאומית 
תוכנית  ובמיוחד  האו"ם,  של  מהתוכניות  באחת 
המרחבים הביוספריים או תוכנית אתרי המורשת 
העולמיים תחת סטטוס של "נוף תרבות". מאמר 
זה ינסה לסקור את הייחודיות של האזור ויקרא 
כהמשכו  בעתיד,  כזו  הכרה  של  מהלך  להוביל 
שמתקיים  וייחודי  שיתופי  תכנוני,  תהליך  של 
במטרה  נטופה,  בית  בבקעת  שנים  מספר  זה 
ההיסטורית  התרבותית,  הייחודיות  את  לשמר 

והסביבתית של מזרח הגליל והכינרת.

הוא  ישראל  כמו  קטנה  במדינה  השימור  אתגר 
במיוחד  רבות,  לדילמות  ומביא  קל,  לא  בהחלט 
בחלקה הצפוני - אחד האזורים הצפופים בעולם 
המערבי, ובה האדם מתערב ומשפיע על סביבתו 
דומים  אתגרים  עם  להתמודד  בכדי  יומי.  באופן 
מאז  התפתחו  המדינה,  איתן  שמתמודדת  לאלו 
העשרים  המאה  של  השמונים  שנות  תחילת 
מסגרות עולמיות המבוססות על גישות חדשות 
והסביבתית.  התרבותית  המורשת  לשימור 
המטרה של גישות אלה היא לשמר את המשאבים 
לא רק לדורות הנוכחיים אלה לדורות הבאים, על 
 )the sense of place( "ידי שמירה על "רוח המקום
את  להחליף  באו  אלו  חדשות  תפיסות  הקיימת. 

מבקעת בית נטופה ועד 
הכינרת: לקראת הכרה

כאתר מורשת עולמי?  
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בעיקר  שהתמקדה  השימור,  של  הישנה  הגישה 
העולם.  ברחבי  ונקודתיים  בנויים  באתרים 
מבחינה היסטורית, גם בישראל התמקדו תוכניות 
השימור באתרים ארכיאולוגיים או במבנים בעלי 

משמעות היסטורית סמלית.
רבים  מחקרים  האחרונים,  העשורים  בשלושת 
מראים  והסביבה  החברה  מדעי  מתחום  בעולם 
ששימור קונקרטי כזה לא מועיל במספר רב של 
מקרים. בכדי לשמור על המשאבים התרבותיים-
היסטוריים-סביבתיים צריך לפעול למען שילובם 
בתוך ההקשר הרחב שבהם הם נמצאים. אפשר 
לזה  כאן  התפיסתי  השינוי  את  להשוות  בהחלט 
שהתרחש במדעי הביולוגיה, וההבנה שאי אפשר 
הרחבת  ללא  בטבע  הביולוגי  המגוון  את  לשמר 
האזורים  בין  חיבורים  והקמת  המחיה  אזור 
אקולוגיים".  "מסדרונות  ביסוס  ידי  על  השונים 
העולם  מדינות  ברוב  היום  המאמץ  עיקר  ובכן, 
את  המחברים  כאלה,  אזורים  ביצירת  מתמקד 
בצורה  הטבעית  והסביבה  מורשתו  האדם, 

שתמנע את הפגיעה באחד ממרכיביה.
 בשנת 1972 נחתמה האמנה הבינלאומית להגנה 
שתי  הכילה  והיא  והטבע,  התרבות  מורשת  על 
טבעית.  ומורשת  תרבותית  מורשת  קטגוריות: 
אוניברסלי  "ערך  המונח  את  הטביעה  זו  אמנה 
החשיבות  את  המתאר  מונח  זהו  מהכלל".  יוצא 
ערך  למקום  ונותן  הסביבתית,  ו/או  התרבותית 
האחריות  את  ונותן  גבולות,  חוצה  על־לאומי 
לשימור המקום לקהילה הבינלאומית בכללותה 
כאמור,  בכללותה.  ולאנושות  הבאים,  לדורות 
שנות  בתחילת  התרחש  לשימור  בגישה  השינוי 

התשעים כפי שבא לידי ביטוי באמנות ובוועידות 
שניתנה  החדשה  ההגדרה  אונסק"ו.  של  השונות 
עבודת  של  השילוב  את  הדגישה  תרבות"  ל"נוף 
לאורך  הסביבה  עם  שהתפתח  והקשר  האדם 
הזמן. בשנת 2005 ההנחיות החדשות של אונסק"ו 
כגורם  התרבות  נופי  של  חשיבותם  את  הדגישו 

המקדם ערכים אוניברסליים של קיימות.
שעליו  המדעי  שהמחקר  כאן  להדגיש  יש 
מתבססות גישות ואמנות בינלאומיות אלו מראה 
ללא  והסביבה  הטבע  אל  להתייחס  ניסיון  שכל 
יביא  בתוכה  ופועלו  תרבותו  לאדם,  התייחסות 
ההיסטוריה  אדם-טבע מאז שחר  יחסי  לכישלון. 
הוכח  כבר  מאפייניו.  את  ושינו  הנוף  את  עיצבו 
ברוב  "הטבעי"  הנוף  שאזורי  ספק  לכל  מעבר 
אינטראקציה  של  תוצאה  הם  העולם  חלקי 
כזאת בין שני הצדדים. על כן, פעילות חקלאית, 
יערות  מבנה  על  ושליטה  ועיצוב  נחלים  ניקוז 
המייצרים  לתהליכים  דוגמאות  בהחלט  הם 
יוצא,  וכפועל  זמן.  לאורך  מיוחדים  תרבות  נופי 
הטבעיים  לצרכים  להתאים  צריך  השימור  את 
המהלך  הצלחת  לצורך  האדם.  של  העכשוויים 
אין להסתפק בניתוח הנוף, ויש להתמקד במחקר 
אנתרופולוגי-סוציולוגי של זיהוי מאפייני החברה, 
בתהליך  לשתפה  יש  ובנוסף,  ורצונותיה,  צרכיה 
ההכרזה, הניהול והפיתוח בר־הקיימא של האזור 

בעתיד.

הפוטנציאל האבוד של מזרח הגליל
כזו  כוללת  ראייה  כה  עד  התפתחה  לא  לצערנו 
דרך  מנצרת,  האזור  כל  ושימור  ניהול  להכרזה, 
כאזור  וסביבתה  הכינרת  ועד  נטופה  בית  בקעת 

צילומים: ראמז עיד

שימור, סביבה ונוף
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מצב  לעיל,  העקרונות  פי  על  תרבות  נוף  בעל 
שלדעתי היה מאפשר את קידום רעיונות הפיתוח 
בר־הקיימא, ושיווק האזור בעולם בצורה שתפיק 
תועלת לתושביו ולמאמצי השימור עצמם. להלן 
סקירה של מספר עוגנים וקריטריונים היסטוריים, 
תרבותיים וסביבתיים שיכולים להוות את הבסיס 
לתהליך הכרזה על אזור זה כאתר מורשת עולמי 

תחת הקטגוריה "נוף תרבות".
נצרת: אחת הערים החשובות לנצרות בעולם: היא 
מקום הבשורה של מרים הבתולה, ומקום מגוריו 
העיקרי של ישו במשך 33 שנות חייו. בעיר ישנן 
מספר כנסיות מרכזיות של זרמים שונים בנצרות, 
והיא מהווה מוקד לעלייה לרגל של מאות אלפי 

מבקרים בשנה.
הנוצרית  האמונה  פי  על  בו  האתר  כנא:  כפר 
המים  את  הפך  ישו  שבו  הראשון  הנס  התקיים 
ליין, ולזכר האירוע נבנו כאן ארבע כנסיות במאה 
התשע עשרה. הכפר מהווה תחנת חובה לעולים 
והרימונים  הזיתים  כרמי  לנצרת.  בדרך  לרגל 
שמסביב לכפר הם רקע חקלאי הדומה לסביבה 

של אותו כפר עתיק. 
אתרי הקודש סביב לכינרת: מסביב לחצי הצפוני 
חשובים  אתרים  מספר  קיימים  הכינרת  של 
שנקרא  מקום  אותו  נחום,  כפר  ביניהם  לנצרות, 
בבית  לימד  בו  ישו",  של  כ"עירו  החדשה  בברית 
הכנסת ובחר את שליחיו הראשונים; בית ציידא 
הירדן;  פארק  באזור  חשוב  ארכיאולוגי  אתר 
ישו את דרשתו  נשא  בו  הר האושר הוא המקום 
כמו  רבים  נוספים  ואתרים  'אשראי';  החשובה 
טבחה וכורזים. נופי הגליל המזרחי והכינרת הם 

חלק אינטגרלי בתוך סיפורי הברית החדשה, לא 
חשובים  אירועים  התרחשו  שבהם  כאתרים  רק 
כמו הנס בכפר כנא, אלא גם בדרשות ובמשלים 
שהפיצו ישו ושליחיו. הנוף הגלילי מאפשר אולי 
ודתיות  היסטוריות  התרחשויות  לחוות  לרבים 
בעצמם. אמנם בארץ קיימים אזורים עם כנסיות 
והכינרת,  המזרחי  הגליל  מכנסיות  יותר  יפות 
ואתרים ארכיאולוגיים מונומנטליים יותר מאשר 
השטח  של  והתרבותי  ההיסטורי  ערכו  אך  כאן, 

המוצע עולה על סכום חלקיו.
המיוחדות  הבקעות  אחת  נטופה:  בית  בקעת 
היה  הבקעה  של  הערבי  השם  בעבר  בישראל. 
'סהל אל-ע'רק' )העמק של הביצות(. היא מוקפת 
ניקוז  על  שמקשה  מה  עבר,  מכל  הרים  ברכסי 
עונתיות  הצפות  היום  עד  ומייצר  הגשמים  מי 
השתמרה  בבקעה  והאביב.  החורף  בחודשי 
הכפרים  תושבי  המסורתית.  הבעל  חקלאות 
שמסביבה מעבדים את הקרקע בחלקות קטנות, 
שצופה  מי  לכל  עין  מרהיב  פסיפס  שמייצר  מה 
יש  במקום  המסורתית  לחקלאות  מההרים.  בה 
יתרון בכך שהיא משמרת מינים אנדמיים בסכנת 
היעלמות, מאחר וצמחים אלו גדלים ליד גדרות 

האבן המפרידות בין החלקות.
הכפרים  במשולש  הגליל:  במזרח  הזיתים  כרמי 
של עראבה, עילבון ועד ראמה ממשיך עץ הזית 
להיות העץ המרכזי וכמעט היחידי הניטע בכרמי 
אפשר  רבות  בחלקות  באזור.  הערביים  הכפרים 
בפי  שנקראים  שנים  מאות  בני  עצים  למצוא 
התושבים בשם "עץ רומי", עדות לחייו הארוכים. 
באזור נשתמרה התרבות החקלאית הקדומה של 
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קשור  עדיין  התושבים  של  החיים  והווי  הגליל, 
הזית, מה שמייצר  ובהפקת שמן  בעונת המסיק 

נוף חקלאי יפה ומיוחד במינו בישראל. 
באזור:  הכפריים  והיהודיים  הערביים  היישובים 
נוף המחלוקת,  הכרזה כזו תאפשר להפחית את 
בה כל יישוב מנסה לנכס לעצמו את הנוף, כשכל 
של  שונות  משמעויות  לעצמה  מייחסת  קהילה 
קיום  יעודד  עצמו  ההכרזה  תהליך  נוף.  אותו 
ביניהם.  פעולה  שיתוף  של  יציבים  מנגנונים 
דוגמאות לאפקט חיובי כזה של ההכרזה אפשר 

בעולם,  מקומות  של  רב  במספר  היום  לראות 
כמו באי מיורקה, שם פעלה ההכרזה על האזור 
המורשת  את  לשמר  הן  תרבות"  כ"נוף  המערבי 
המקומית והן לקרב בין הקטלנים והקסטיליאנים 

המסוכסכים באי.
הדרישות  אחת  האזור:  של  "האוניברסלי"  הערך 
המרכזיות היא הימצאותו של ערך האוניברסליות, 
של  הוראותיה  פי  על  להכרזה  כתנאי  הנדרש 
והטבע  התרבות  המורשת,  על  להגנה  האמנה 

העולמית משנת 1972. ערך זה מבטא את המפגש 
זמן  לאורך  והסביבה  האנושית  הפעולה  בין 
והוא חשוב בעיניהם לא רק של תושבי  ממושך, 
לשני  גם  אלא  בפרט,  והנוצרים  בכלל  המדינה 
חוצה  זו  ייחודיות  בעולם.  הנוצרים  מיליארדי 
גבולות לאומיים, והיא יכולה להיכלל בתוך אחד 
הסקירה  לאור  שבאמנה,  הקריטריונים  מעשרת 
של העוגנים המרכזיים של האזור לעיל, ובמיוחד 

בתוך הקריטריונים הבאים:
חשוב  מפגש  "מבטא  המקום   :2 מס'  קריטריון 
של ערכים אנושיים על פני טווח זמן או בתחום 
או  ערים  לתכנון  הקשור  העולם  של  תרבותי 

עיצוב נוף".
קריטריון מס' 5: "האזור או האתר מהווה "דוגמה 
יוצאת דופן של יישוב אנושי או שימוש מסורתי 
תרבויות(  )או  תרבות  המייצג  בים  או  בקרקע 
הסביבה,  עם  אדם  ידי  מעשה  אינטראקציה  או 
פגיעה להשפעה משינוי  זו  ובמיוחד אם מסורת 

בלתי הפיך".
קריטריון מס' 6: האזור "בעל קשר ישיר או מוחשי 

לאירועים או למסורות, לרעיונות או לאמונות".
לאמץ  מוצע  כזה  הכרזה  תהליך  של  כהתחלה 
האחרונות  בשנים  שהתגבש  מהניסיון  וללמוד 
בית  לבקעת  הייחודי  התכנוני  התהליך  מתוך 
נטופה, בו נפגשים ומשתתפים בדיונים מספר רב 
של בעלי עניין כמו חקלאים, ראשי ונציגי רשויות 
לבקעה,  שמסביב  ויהודיות  ערביות  מקומיות 
ונחלים  ניקוז  רשות  ובהובלת  ממשלה  משרדי 
לבקעה,  אב  תוכנית  ליצור  היא  המטרה  קישון. 
הסביבתית- הייחודיות  את  לשמר  במטרה 
הצורך  עם  הנדרש  האיזון  תוך  שלה,  חברתית 
התהליך  בר־קיימא.  ותיירותי  חקלאי  בפיתוח 
רצונות  בין  המאזנת  מיטבית  פשרה  מצריך 
הצדדים, וכנראה שהוא מהווה ניסיון רציני ראשון 
רבות,  שנים  זה  המתבקשת  המטרה  את  להשיג 
במיוחד כי טרום שלב התכנון התבצע תהליך של 
נציגי  נפגשו  ובהמשכו  העניין,  בעלי  צרכי  בירור 
במטרה  המקום  תושבי  עם  הרשמיים  הגופים 
ליצור תשתית חדשה לבניית אמון. כיום התקבלה 
תוכנית עקרונית המקבלת רוח גבית מכל הגופים 

ובעלי העניין. 
במדינה,  הנוף  על  ולהגן  לשמר  בבואנו  לסיכום, 
באמנות  ולהיעזר  לאמץ  אחד  מצד  עלינו 
ומצד  כיום,  הרווחות  הבינלאומיות  ובהגדרות 
המקומית  הייחודיות  על  לחשוב  עלינו  שני 
החיים  באנשים  להתחשב  השאר  ובין  בישראל, 
מוכיח,  בנושא  המחקרי  הניסיון  נוף.  אותו  בתוך 
המשלבת  גישה  על  המבוסס  שימורי  שתהליך 
)כפי  התכנון  בתהליך  המקומיים  התושבים  את 
ובקבלת  נטופה(,  בית  בבקעת  בתהליך  שנעשה 
לתוצאות  להביא  עשוי  מכן,  לאחר  ההחלטות 
והמרקם  ההיסטוריה  האזור.  לטובת  חיוביות 
והכינרת הינו  החברתי-סביבתי של מזרח הגליל 

בהחלט בעל פוטנציאל רב להנעת תהליך כזה. 
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מספקים  לסביבתו  האדם  בין  הגומלין  יחסי 
ההשפעה  למידת  הנוגעים  למחקרים  נרחב  כר 
חשיבותו  השונות.  התקופות  לאורך  ההדדית 
קיומיות  לבעיות  נוגעת  זה  תחום  של  הגדולה 
ומאפשרים  משתנה  בסביבה  האנושות  של 
הסקת מסקנות הנוגעות לבעיות בנות ימינו תוך 
התנהלותם  וצורת  חייהם  ניסיון  על  הישענות 
של קדמונינו. ברשימה קצרה זו נתמקד ביכולת 
ניתוח ושחזור סביבה קדומה בהסתמך על מגוון 
של  ייחודם  בעבר.  בה  שנמצאו  החיים  בעלי 
בנושאם  הוא  חיים(  ובעלי  )צמחים  חיים  יצורים 
הצינסון  בידי  )שהוגדרה  האקולוגית  הנישה  את 
הביולוגי.  המין  מתקיים  שבו  רב-ממדי  כמרחב 
זמני  המשאבים,  התנאים,  פי  על  מוגדר  המרחב 
המין  של  שהפרטים  הגומלין  ויחסי  הפעילות 
כלומר  גבם.  על  שלהם  סביבתם(  עם  מקיימים 
מסוים  ארץ  בחבל  המתגלים  החיים  בעלי 
בין השאר  בו הכוללים  מעידים על תנאי הקיום 
את האקלים, התנאים הטופוגרפיים ומצאי המזון 
שהתאימו לפועלם. ולכן זיהוי בעל חיים בכינרת 
הקדומה מעיד על התנאים ששררו בה בתקופת 

פעילותו.
עשויות  עדויות  אילו  לתהות  נותר  זאת  עם  יחד 
לנו לשחזר את החי הקדום בימת הגליל  לסייע 
ההיסטוריות.  בתקופות  ובקרבתה  הכינרת  היא 
את  לדובב  לנסות  לנו  ראוי  שבראשונה  נראה 
הם  תיארו  כיצד  ולבחון  הקדומים  התושבים 
האומנות  ובמלאכת  בכתביהם  סביבתם  את 
שהותירו אחריהם ואחר נפנה גם לניתוח שרידים 
לשם  פעילותם.  באתרי  שנותרו  ארכאולוגיים 
כך נפנה אל חופיה הצפון-מערביים של הכינרת 
במקורות  היטב  המתועד  וחשוב  ניסי  אתר  ואל 
ההיסטוריים הלוא הוא טבחה ואל כנסיית 'הלחם 
שהתרחש  הניסי  הסיפור  בו.  המצויה  והדגים' 
ולהלן  הבשורות,  ארבעת  בכל  מתואר  במקום 

תיאורו המפורט בבשורה על-פי יוחנן )ו, 1-13(:
 "ויהי אחרי כן ויעבור ישו אל עבר ים הגליל הוא 
ים טיבריה. והמון עם רב הלכו אחריו כי ראו את 
ההר  אל  ישו  ויעל  לחולים.  עשה  אשר  האותות 
וישב שם עם תלמידיו. ומועד הפסח חג היהודים 

קרב לבוא. וישא ישו עיניו וירא המון עם-רב בא 
לחם  להם  נשבור  מאין  פילפוס  אל  ויאמר  אליו 
ידע את  הוא  כי  כזאת לנסותו  דיבר  והוא  לאכל. 
אשר יעשה. ויען אותו פילפוס מאתים דינר לחם 
לא ישפק להם לאכול ממנו איש איש פת קטנה. 
ואחד מתלמידיו אנדרי אחי שמעון פטרוס אמר 
אליו לאמר: ישנו פה נער אחד ולו חמישה לחם 

כזה.  רב  לעם  אלה  מה  אך  שניים  ודגים  שערים 
כחמשת  וישבו  האנשים  את  הושיבו  ישו  ויאמר 
נמצא  אשר  דשא  בנאות  למספרם  איש  אלפים 
ויברך  הלחם  ככרות  את  ישו  ויקח  למכביר.  שם 
ויחלק לכל היושבים שמה וגם מן הדגים נתן להם 
כאות נפשם. ואחרי אשר שבעו אמר אל תלמידיו 
אספו את הפתותים הנותרים לבלי יאבד מאומה. 
אשר  פתותים  סלים  עשר  שנים  וימלאו  ויאספו 

רם
בוכניק
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שחזור סביבה קדומה, עדויות 
מהכינרת וסביבתה: מקרה 

מבחן מכנסיית הלחם והדגים‹

נילומטר, פסיפס הנילוס בכנסיית הלחם והדגים.
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הותירו האכלים מן חמשה לחמי השערים".
מבחינה מקיפה של אזכורי הנס בספרות הקדומה 
כל שניתן להסיק הוא כי האירוע התרחש בחוף 
לאיסוף  ניסיון  אולם  הכינרת.  של  מערבי  הצפון 
את  ששימשו  המאכל  דגי  של  זהותם  על  מידע 
מעלה  העם'  'המון  של  רעבונו  להשבעת  ישו 
לכל היותר את הסברה כי מקור הדגים בכינרת. 
נראה כי אין בכוחה של העדות הספרותית לסייע 
בפתרון השאלה מה היה מינם של הדגים שסייעו 
האומנות  אל  נפנה  ולכן  הנס.  את  לחולל  לישו 
הנס  את  המנציחים  הכנסייה  בוני  את  המחייבת 
זהות  בסוגיית  להכריע  שלה  הפסיפס  ברצפת 
הדגים. בשנת 350 לסה"נ לערך נבנתה הכנסייה 
לסה"נ   480 בשנת  ושופצה  שהורחבה  בטבחה, 
הפרסית.  התקופה  במהלך   ,614 בשנת  וחרבה 
באתר  שנערכו  ארכאולוגיות  חפירות  במהלך 
העשרים  המאה  של  השלושים  בשנות  נחשפה 
בתוכה  הכוללת  ומרשימה  גדולה  פסיפס  רצפת 

את סצנת הנס המקומי.
ארבע  ובו  סל  מתואר  המזבח  אבן  של  לצידה 
לחם  כיכרות  חמש  )ולא  קטנות  לחם  כיכרות 
הסל  מצידי  דגים  שני  וכן  לעיל(  הנס  כבתיאור 
הפסיפס  שריצפת  אף  לעברו.  מבטם  המפנים 
לרצפת  נאמן  ששחזורה  הרי  בחלקה  הושחתה 
המקורית. חוקרים שונים ניסו לזהות את הדגים 
ובעוד אחדים נשענו על המסורת הנוצרית וזיהו 
 )Sarotherodon galilaeus( את הדג כאמנון הגליל
 Galilee St. Peters( 'המכונה גם 'דג פיטר הקדוש
הקדוש  פיטר  של  סיפורו  בהשראת  וזאת   .)Fish
שנשלח במצוות ישו לדוג דגים ומצא מטבע כסף 
עדות  גם   .)24-27 יז,  )מתי,  מהם  אחד  של  בפיו 
ספרותית זו אינה מגדירה את מינו של הדג. אולם 
הטבעי  הדג  זהו  כי  מבהירה  הנוצרית  המסורת 
של הכינרת הלוא הוא אמנון הגליל הזוכה בשל 
כך למקום של כבוד בנצרות. יחד עם זאת אין כל 

עדות כתובה לזיהוי זה.   
ניסיונות לזיהוי מדעי של הדגים בפסיפס נערכו 
על-ידי הדייג, הארכאולוג וחוקר הכינרת מנדל נון 
וכן בידי החוקרים משה גופן חוקר הכינרת ועומרי 
קדומים.  דגים  שרידי  בחקר  המתמחה  לרנאו 
מורפולוגיות  בתכונות  הבחינו  אלו  חוקרים  שני 
מיקוד  בפסיפס.  המתוארים  הדגים  של  ברורות 
לשני  נחלק  הוא  כי  מלמד  הגב  סנפיר  אל  מבט 
בעוד  ואחורי,  קדמי  סנפיר  נפרדים,  חלקים 
סנפיר הגב של אמנון הגליל הנפוץ בכינרת הינו 
שלם וכמוהו סנפירי הגב של כל 19 מיני הדגים 

שהכינרת היא בית גידולם הטבעי.
אם כך נותר לתהות על מקורו של הדג בפסיפס, 
פועלם  את  לסקור  החוקרים  המשיכו  כך  ולשם 
נוספות  בסצנות  הפסיפס  אמני  של  האמנותי 
בכנסיה בטבחה. לעזרתם עמד ניתוחו של שמואל 
ריאלסטיים  באלמנטים  להבחין  שהיטיב  לולב, 
אולם  הכינרת.  של  והצומח  החי  את  המתארים 
 Nelumbo( הקדוש  הלוטוס  פרח  של  הימצאותו 
החולה  ובימת  בכינרת  נפוץ  שאינו   ,)nucifera
ועליו  חרוט  בצורת  מתקן  ומציאת  בפסיפס. 
הקדמונים  המצרים  כינו  שאותו  שנתות,  סימוני 
אחר  במעקב  לסייע  שנועד  מתקן   - 'נילומטר' 
כי  מעידים  אלו  כל  הנילוס.  נהר  מפלס  שינויי 
של  פועלם  על  זרה  אומנותית  השפעה  תיתכן 

אמני הפסיפס.
מניתוח עבודותיהם של אומני פסיפס בתקופות 
כי  עולה  והביזנטית  הרומאית  ההלניסטית, 
לרשותם של אומנים אלו עמד מאגר מוגבל של 
לבחור  נאלץ  והלקוח  לפסיפסים  עיצוב  דפוסי 
ברצפת  היחידים  שהדגים  נראה  לפיכך  ביניהם. 
שבטבחה  והדגים'  הלחם  'כנסיית  של  הפסיפס 
דגי  אינם  במקום  הנס  התרחשות  על  המעידים 
כינרת מקומיים אלא דגי נילוס. נראה שהאומנים 
יוצרי הפסיפס הגיעו עם רפרטואר שרטוטים של 

שימור, סביבה ונוף
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הכירו  לא  כלל  והם  וייתכן  בנילוס  והצומח  החי 
את דגי הכינרת. 

העדות  מוגבלות  את  שזיהינו  לאחר  כן,  אם 
הספרותית לזיהוי דגי הכינרת ששימשו את ישו 
בנס 'הלחם והדגים' הרי שגם העדות האומנותית 
בשל  וזאת  מסויגת,  אמינות  כבעלת  מתגלה 
שהובילו  הפסיפס  אומני  על  זרות  השפעות 
הסמוכה  הפסיפס  רצפת  אל  הנילוס  יצורי  את 
הסוגייה  לברור  נוסף  אפיק  נותר  אולם  לכינרת. 

והוא ניסיון דיבוב של הממצא הארכאולוגי.  
עדויות  עולות  ארכאולוגיות  חפירות  במהלך 
באתר  אנושית  לפעילות  ועקיפות  ישירות  רבות 
הנחפר. מידע ישיר על יכולותיה הטכנולוגיות של 
התרבות ההיסטורית הקדומה עולים מממצאים 
הקדמונים  של  היומיום  לחיי  ועדות  אדריכליים 
מכלי  גם  כמו  והחרס  האבן  מכלי  גם  עולה 
הזכוכית ומהמטבעות. אולם מידע עקיף ורב ערך 
הצומח  משרידי  עולה  הקדמונים  של  לפועלם 
והידרולוגיות  גיאולוגיות  מעדויות  גם  כמו  והחי 
לצד  ומסחר  מזון  ייצור  יכולות  ובקרבתו.  באתר 
מסייעים  עדרים  וממשק  חקלאיים  כישורים 
בבדיקות  גם  כמו  הקדומה  הכלכלה  בניתוח 
לשרידי  אולם  באתר.  הפעילות  תקופת  תיארוך 
הארכאולוגי  באתר  המתגלים  החיים  בעלי 
תחום  הקדומה.  הסביבה  לשחזור  רבה  תרומה 
המחקר המכונה ארכיאוזואולוגיה )לימוד שרידי 
כלי  מהווה  ארכאולוגיות(  מחפירות  חיים  בעלי 
האדם  בין  הגומלין  יחסי  לניתוח  מרכזי  מחקר 
מושא  השנים.  לאורך  והתפתחותם  לסביבתו 
הינו שרידי בעלי  זה  המחקר המרכזי של תחום 
קונכיות  ביצים,  שברי  שיניים,  )עצמות,  חיים 
ועוד( המתגלים באתרים ארכאולוגיים ומייצגים 
של  קיומה  תקופת  לאורך  אנושית  פעילות  רצף 
חלקי  זיהוי  הכולל  החי  שרידי  ניתוח  האנושות. 
שלד בעלי החיים ובעזרתם זיהוי מין החיה אליה 

השונים  היצורים  מיני  של  התאמתם  השתייכו. 
סביבת  בזיהוי  מסייעת  הטבעיים  גידולם  לבתי 
המחייה הייחודית להם שהתקיימה באתר הקדום. 
ההתפתחות  תהליכי  את  לשחזר  ניתן  בנוסף, 
וההיקשרות של האדם לבעלי החיים שבסביבתו 
ופולחן  הביות  תהליכי  על  מסקנות  הסקת  תוך 
וזאת  האנושות,  של  פועלה  במרוצת  חיים  בעלי 
וטקסונומיים  ביולוגיים  מחקר  כלי  ניצול  תוך 
לשיטות  המצטרפים  וגנטיים  כימיים  גם  כמו 
היסטוריות ואנתרופולוגיות לשם ניתוח פעילות 
ושחזור  ופולחן  אקולוגיה  כלכלה,  אנושית, 

סביבות קדומות.
הרכבו של מכלול שרידי בעלי חיים אוצר בתוכו 
מידע רב על האתר הנחקר וסביבתו כמו גם על 
ניצולו בידי אדם בעת העתיקה. למשל, חיות צייד 
יעידו על מאפייני בית הגידול בו נלכדו, מציאת 
זיהוי  בעוד  ויער  חורש  נופי  על  תעיד  איילים 
צבאים יעיד על מישורים רחבי ידיים ועוד. ממשק 
חיות משק יעיד על מרכזי צריכה וייצור במערכות 
כלכליות בעת העתיקה. מציאתם של בעלי חיים 
קטנים כמכרסמים ואוכלי חרקים מסייע בשחזור 
בשינויים  להבחין  ומאפשר  העתיקה  הסביבה 
שרידי  מציאת  כן  כמו  הזמן.  במהלך  אקלימיים 
מקומי  מסחר  על  להעיד  עשויים  ורכיכות  דגים 
הכינרת  בין  בינלאומי  מסחר  או  דייג  אתרי  בין 
והנילוס לאתרים חסרי גישה למקווי מים. בשנים 
כדנ"א  חשובים  מידע  מקורות  נוספו  האחרונות 
בעלי  בעצמות  יציבים  איזוטופים  והרכב  עתיק 
בעלי  אוכלוסיות  לנתח  מאפשרים  הללו  החיים. 

חיים ותנועתן במרחבים הקדומים. 
בפסיפס  הדגים  זהות  חידת  אל  נשוב  וכעת 
הכנסייה בטבחה וננסה להסתייע בתחום החקר 
שהתגלו  חיים  בעלי  ובשרידי  הארכיאוזואולוגי 
לזיהוי  הכינרת  בקרבת  ארכאולוגיים  באתרים 
עולם  השפעת  ניכרה  לעיל  כאמור  אלו.  דגים 

פועלו של הארכיאוזואולוג - זיהוי 
וניתוח שרידי בעלי החיים שהתגלו 

באתר ארכיאולוגי. לדוגמא, זיהוי מין 
הדג שעצמותיו התגלו ושחזור בית 

הגידול הטבעי שלו באתר הקדום
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קיפון

נסיכת הנילוס

ולכן  בטבחה.  הפסיפס  רצפת  על  בנילוס  החי 
מיני הדגים בעלי  לנו להסתייע בסקר של  נותר 
גופן  בנילוס שערכו משה  הנפרדים  הגב  סנפירי 
ועומרי לרנאו ושיכלו להוות מודל לאמנים יוצרי 
הפסיפס. בין המינים ניתן לזהות שפמנונים אולם 
להם  והייחודיות  הארוכות  והביניות  גופם  מבנה 

לנו  נותר  כי  נראה  ולכן  בפסיפס.  ניכרים  אינם 
להכריע בין שני מיני דגים בעלי ערך כלכלי רב 
כשטעמם הערב הפכם לסחורה מבוקשת בשווקי 
ישראל הקדומה, קיפון )בורי, Mugilidae( ונסיכת 

.)Lates niloticus ,הנילוס )יאורן
הים  במזרח  ארכאולוגיים  אתרים  מסקירת 
נחשפו  מיני הדגים  כי עצמות שני  עולה  התיכון 
הקיפון  בעוד  בישראל.  רבים  באתרים  וזוהו 
וישנן  ומהנילוס  בישראל  החוף  מנחלי  מוכר 

זה,  דג  בישראל.  החוף  בנחלי  שלו  לציד  עדויות 
בעל  הוא  בודדים,  לקילוגרמים  מגיע  שמשקלו 
מים  של  גידול  בבתי  חיים  של  ייחודיות  יכולות 
סנפירי  בשני  הניכר  נוסף  דג  ומתוקים.  מלוחים 
גב הוא נסיכת הנילוס המגיע לאורך של 2 מטרים 
ותפוצתו אינה  ולמשקל של עד 200 קילוגרמים 
חורגת מתחום היבשת האפריקאית. בשרו ייוצא 
בכמויות גדולות ממצרים לכל האגן המזרחי של 
הים התיכון והתגלה באתרים רבים בתחומה של 

ישראל. 
בתל  שהתגלו  דגים  עצמות  מניתוח  לדוגמא 
שפמנון  מציאת  עולה  עוריימה(  אל  )תל  כנרות 
הקדומה.  בברונזה   )Clarias gariepinus( מצוי 
מתגלות  והמאוחרת  הבניימית  בברונזה  בעוד 
שרידי  ולצד  מצרים  דייגי  עם  למסחר  עדויות 
הנילוס.  נסיכת  שרידי  גם  מתגלים  השפמנון 
בתקופת הברזל גדל היקף צריכת הדגים באתר 
ומתגלים בו גם שרידי דגי אמנון )Tilapia( ומציאת 
שרידי דגי דקר )לוקוס, Epinephelinae( מעידים 
הים  לדייגי  כנרות  תל  תושבי  בין  מסחר  על 
מקומי  שפמנון  שרידי  מתגלים  לצידם  התיכון. 
דייגי  עם  שהמסחר  המעידה  הנילוס  ונסיכת 
צריכת  על  מקיף  היסטורי  מבט  נמשך.  הנילוס 
הים  מזרח  ברחבי  באתרים  הנילוס  נסיכת  דגי 
התיכון מעלה כי עצמותיו מתגלות החל מתקופת 
יורד  הברזל  תקופת  ולאחר  הקדומה  הברונזה 
היקף המסחר בו. באתרים מהתקופה הביזנטית 
ונראה כי  מתגלים שרידים מעטים של עצמותיו 
הכינרת  בחופי  התקופה  בת  הנוצרית  הקהילה 

כלל לא הכירה את דג נסיכת הנילוס.     
הסביבה  שחזור  ניסיון  כי  ולציין  לסכם  ניתן 
הקדומה של הכינרת בתקופות ההיסטוריות יכול 
להישען על שלושה מקורות מידע מרכזיים. אולם 
ואמנותיים  ספרותיים  מידע  במקורות  שימוש 
להיתקל  עלול  ולעיתים  רבה  זהירות  מחייב 
יצורים המוזכרים  זיהוי של  בכשלים בשל קשיי 
של  הסתייעות  כן  כמו  היסטוריות.  בתעודות 
בארצות  שמקורם  באומנים  קדמונים  תושבים 
או לחילופין אומנים בעלי תבניות מוכנות  זרות 
של הפאונה )עולם החי( והפלורה )עולם הצומח( 
סביבת  של  תבניות  למשל  זרות.  ארצות  של 
קיימים  אינם  שכלל  אלמנטים  הכוללות  הנילוס 
בסביבת הכינרת. יחד עם זאת חשוב לדעת כי ישנו 
מקור מידע אמין ובלתי מוטה המתגלה במהלך 
חיים.  בעלי  שרידי  והוא  ארכאולוגיות  חפירות 
ארכאולוגים  מאתרים  הקדום  החי  שרידי  ניתוח 
הקדומה  הסביבה  לשחזור  אמין  אמצעי  מספק 
של האתר הנחקר ובמקרה שלנו שחזור סביבתה 
בסצנת  לדגים  ובאשר  הכינרת.  של  הקדומה 
והדגים'  'הלחם  בכנסיית  בפסיפס  הנס  תיאור 
נסיכת  או  כקיפון  לזיהוי  ניתנים  שהם  נראה 
הנילוס. דגים אלו שייכים לסביבה הטבעית של 

נהר הנילוס ולא לזו של ימת הכינרת. 

אמנון הגליל
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מבנים  היו  בעבר  שנבנו  הביצורים  מערכות 
צבאיים שנועדו להגנה. מערכות אלו מנעו מעבר 
וחדירה של כוחות עוינים והגנו על הערים מפני 
פגיעות פיזיות. בישראל נותרו מערכות ביצורים 
ציון  נקודות  המהוות  ובירושלים  בעכו  שלמות 
לבין  העתיק  ההיסטורי  האזור  בין  ומבדילות 
יוצאת  אחריהן.  שהתפתחו  החדשים  האזורים 
שהקיפה  החומה  היא  ישראלי  הארץ  בנוף  דופן 
בו  אך  "נוכחת"  היא  זו  חומה  טבריה.  העיר  את 
זמנית "נעלמת". המבקר בטבריה או שחולף בה, 
יכול לעבור על פניה ולהתעלם מהשרידים  אינו 
באבני  נבנו  אשר  הביצורים  של  המונומנטאליים 
בזלת שחורים והם מזדקרים בעיר ובחוף הכינרת. 
כמו בעבר, גם כיום, הביצורים הללו משווים לעיר 

צביון מיוחד. 
בורקהארדט  השוויצרי  והחוקר  הנוסע  כתב  וכך 
של  החומות  על  עשרה  התשע  המאה  בתחילת 

טבריה: 
היטב  ובנויה  עבה  בחומה  מוקפת  "העיירה 
ירי.  וחרכי  גבוה  מעקה  ולה  רגל  כ־20  שגובהה 
ונושקת  עבריה  משלושת  העיר  את  מקיפה  היא 
למי האגם בשני קצותיה; כמה שרידים על שפת 
מבוצרת  פעם  הייתה  העיירה  כי  מעידים  האגם 
גם בצידה הימי. ראיתי כמה עמודי גרניט שבורים 
בתוך המים בסמוך לחוף. בחומת העיר משולבים 
עשרים מגדלים עגולים במרחקים לא שווים זה 
מזה. המגדלים והחומות בנויים מאבנים שחורות 
בגדלים בינוניים ונראים כיצירה מן העבר הרחוק. 
אם מצבן של החומות יהיה טוב, החומות תהיינה 
)תרגום  הסורים"  החיילים  בפני  חדירות  בלתי 

חופשי מאנגלית של המחברת(.
מדוע  בעיר?  הללו  החומות  של  חשיבותן  מה 
בבנייתה,  כך  כל  רבים  מאמצים  הושקעו 
החומה?  של  ובשימורה  בהריסתה  בשיקומה, 
לא  שהביצורים  למרות  הנוכחי?  תפקידה  ומהו 
בנוף  בולטים  עדיין  שרידיהם  בשלמותם,  נותרו 
העירוני והם משולבים במערך העירוני ובמבניה 
ונבנו  נהרסו  החומות  הקמתן,  מאז  העיר.  של 
מחדש אינספור פעמים. תופעה זו ייחודית לעיר 

טבריה. 
השליט  אל-עומר,  דהאר  השיח'   ,1738 בשנת 
הבדווי בגליל, ביצר את טבריה. שרידי הביצורים 
על  בדיווח  היום.  עד  העיר  ברחבי  נותרו  הללו 

מסעו לארץ ישראל, תאר הכומר האנגלי ריצ'רד 
פוקוק את עבודות הקמתן. על פי כתביו, דהאר 
אל-עומר חיזק את החומות הצלבניות הקדומות 
הצפונית.  בפינה  ומצודה  מגדלים  להן  והוסיף 
ואבנים  בזלת  אבני  בשילוב  נבנתה  המצודה 
הקודמות.  התקופות  של  המבנים  מן  שפורקו 
של  בעובי  נבנתה  העיר  את  שהקיפה  החומה 

מטרים  כשישה  של  בגובה  מטרים,  כשלושה 
וחצי. שולבו בה מגדלים  ובאורך של כקילומטר 
עגולים והיו בה שלושה שערים: מצפון שער צפת, 
מדרום.  טבריה  חמי  ושער  חיפה  שער  ממערב 
עגול,  במגדל  העיר,  בדרום  מסתיימת  החומה 
הנטוי".  "המגדל  והמכונה  הכינרת  במי  השקוע 
היווני  המנזר  של  ההיקפי  בקיר  משולב  המגדל 
כקפלה  המנזר  את  משמש  והוא  אורתודוכסי 
מספרת  האגדה  הקדוש.  לניקולס  המקודשת 
מברסלב  נחמן  רבי  קפץ  הזה  המגדל  שממרומי 
הדבר  מגפת  מהתפרצות  שברח  בעת  לים, 
שפקדה את טבריה בשנת 1799. לביצורים אלה, 
הוסיף צ'ולייבי )בנו של דהאר אל-עומר( מצודה 

תפקיד חומת טבריה:
מבט היסטורי ועכשווי 

שלי-אן
פלג

שימור, סביבה ונוף

מצודת הארמון, אמנם אחרי שיקום אבל סגור. )צילומים: שלי אן-פלג(
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גדולה ומפוארת 'אל-צקריה', על שם שבט הצקר, 
המצודה  הבנייה.  למימון  הכסף  נלקח  שמהם 
ובפינותיה ארבעה  לגובה שתי קומות  מתנשאת 
מאבנים  בחלקו  הוקם  הבניין  עגולים.  מגדלים 
וזאת הסיבה שבקיר  מבניינים קדומים  שנלקחו 
המזרחי של המצודה ניתן להבחין במנורת שבעת 

הקנים חקוקה באבן הבזלת. 
תוואי  על  נבנו  הללו  העות'מאניות  החומות 
הגליל  נסיך  שבנה  הביצורים  מערכת  יסודות 
בן  שהיה  טנקרד,  הוטויל.  דה  טַנְְקרֶד  הצלבני 
למשפחת אצילים צרפתית, הקים בגליל סניורה 
הנסיך  בטבריה.  שמרכזה  צלבנית  )נסיכות( 
הקדום  הרומי  ממיקומה  העיר  את  העתיק 
אותה.  וביצר  הנוכחי  למיקומה  צפונה  וההרוס, 
א-דין  צלאח  שרף  הללו  הצלבניות  החומות  את 

לאחר  טבריה  את  כשכבש   ,1187 בשנת  האיובי 
חיטין. המבצר  ניצחונו על הצלבנים בקרב קרני 
שמולא  עד  בשנים  מאות  במשך  כחורבה  נותר 
וכוסה באדמה ועליה נבנה, החל מאמצע המאה 
השמונה עשרה לסה"נ, הרובע היהודי של טבריה.
ארכיאולוגיות,  בחפירות  נמצא   2003 בשנת 
בשטח הגובל בבית הכנסת 'עץ חיים' על שם רבי 
חיים אבולעפיה, קטע מרשים של חומה צלבנית 
משולבים  למצוא  הופתעו  החופרים  ושער.  עבה 
בחומה, בשער ובאדמת המילוי של החפיר, פריטי 
כרכוב  לאבני  בנוסף  ומעוטרים.  גדולים  בנייה 
משיש  אבנים  שברי  עמודים,  חוליות  וכותרות, 
איטלקי, נמצאו גם מספר פריטים שעליהם דגמים 
מיוחדים. על חלק ממשקוף הכניסה מצוי עיטור 
בדגם צמחי וזר הרקולס, בדומה לעיטור שבבית 
הכנסת העתיק של כפר נחום. פריט מפתיע אחר 

הינו אבן גזית מבזלת שעליה תבליט של מנורה 
כנראה  מקורם  אלה  פריטים  קנים.  חמישה  בת 
הביזנטית.  או  הרומית  התקופה  מן  כנסת  מבית 
ברור אם הצלבנים הביאו את האבנים הללו  לא 
מחורבות העיר היהודית הקדומה, או שמא עמד 

במקום הזה מבנה מפואר קדום יותר. 
עשרה  השש  המאה  מן  היסטוריים  מקורות 
מתארים כי אשת העסקים העשירה, דונה גרציה, 
טבריה  את  מאה  אותה  של  ה־60  בשנות  חכרה 
יהודים  בה  ליישב  כדי  העות'מאני,  הסולטן  מן 
מאירופה. לפי המקורות הללו, דונה גרציה בנתה 
הקדום  הרומי  היישוב  שרידי  על  חדשה  עיר 
והקימה  העות'מאנית  לעיר  מדרום  שנמצא 
סביבה חומה. אולם השרידים של החומה הזאת 

אינם מוכרים. 
העיר,  חומות  את  אל-עומר  דהאר  שבנה  מאז 
להריסה  גרמו  מכוונים  אדם  ומעשי  טבע  פגעי 
פעמיים  השונים.  החומה  קטעי  של  שיטתית 
בפעם   - אדמה  ברעידות  הביצורים  נפגעו 
שהושלמה  לאחר  שנה  כעשרים  הראשונה 
בנייתן ובפעם השנייה כמאה שנים מאוחר יותר, 
שהשיקום  ייתכן  עשרה.  התשע  המאה  במחצית 
קשור  אז,  שנפרצו  הללו  הבקיעים  של  החלקי 
מחוץ  אל  העיר  של  ההתפשטות  בראשית 
העשרים.  המאה  בראשית  שהתחילה  לחומות, 
שהתגוררה  האוכלוסייה  גדלה  השנים,  באותן 
ותנאי  העתיקה  העיר  של  המצומצם  בשטח 
דמי  גדלה,  הדיור  צפיפות  לקשים.  הפכו  החיים 
והזוהמה  המחנק  ותחושת  האמירו  השכירות 
בירושלים  החומות  לפריצת  היוזמות  התפשטה. 
מחוץ  מודרניות  שכונות  של  והבנייה  וביפו 
באופן  לפעול  טבריה  תושבי  את  הניעו  לחומות 
דומה. חומת טבריה נפרצה לראשונה בשנת 1908, 
היתר  ללא  בית  הקים  איטלקי  נזירות  כשמסדר 
פרסמו  שנה,  באותה  לחומות.  שמחוץ  בשטח 
העות'מאנים צו שאפשר לרכוש קרקעות הפקר 

מסביב לעיר, לעיבוד חקלאי.
העות'מאני  כשהשלטון  מכן,  לאחר  שנים  מספר 
ביטל את החוק שאסר על הבנייה מחוץ לחומות, 
החומות  בקרבת  קרקעות  רכשו  ציוניים  גופים 
והקימו עליהן שכונות חדשות. הפתחים שנפרצו 
הלוך  לעבור  העיר  לתושבי  אפשרו  בחומות 
המבנים  אל  העתיק  ההיסטורי  הגרעין  מן  וחזור 

החדשים. 
כבד,  גשם  מטח  לאחר   ,1934 שנת  של  באביב 
אל  ההרים  ממדרונות  סחף  זרימת  התרחשה 
תוך טבריה. האירוע הזה מוכר כ"השטפון הגדול 
רבים  ובתים  הוצפה  העיר  במהלכו  בטבריה", 
נחרבו. היה ברור שהחומות חסמו את הניקוז לים 
ורק הוסיפו על הנזקים הכבדים בעיר. לכן, כחלק 
מפעולות מנע והכנה לקראת אפשרות של אירוע 
הים  בכיוון  אנכיים  רחובות  מספר  נפתחו  חוזר, 
ופורקו הבתים שהיו על שפת הכינרת ושהיוו את 

חומת הים. 

שימור, סביבה ונוף

ארמון המצודה
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שרידי החומה העות׳מאנית תוחמת את חצר הפריקה של המשביר לצרכןשרידי המגדל העגול על אי תנועה במרכז העיר

מדינת  של  הקמתה  לאחר  שוב  נפגעו  החומות 
שלאחר  הראשונים  החודשים  במהלך  ישראל. 
הכיבוש ובשל בעיות היגיינה, בנייה רעועה וחשש 
מכוון  באופן  נהרס  ישובו,  הערביים  שהתושבים 
נוסף על מבני  בעיר.  ניכר ממבני המגורים  חלק 
המגורים, נהרסה גם רוב רובה של החומה. נציגי 
משרד התכנון, קק"ל ועיריית טבריה טענו שאין 
והמגדלים  ושהחומה  ארכאולוגי  ערך  לחומה 
של  וההתפשטות  הפיתוח  המשך  את  מונעים 
העתיקה  העיר  בהריסת  שעסקה  הוועדה  העיר. 
שבעיר טבריה אף אמדה את היקף אבני הבנייה 
שפורקו, אופן הפינוי שלהם והיקף ימי העבודה 
שנדרשו לשם מילוי המשימה. רק בשנים 2013-
ואז הוכרזו שרידי  2012 בוצע סקר שימור בעיר 
מאז  הוכרו  שהם  משמע  כמונומנטים,  הביצורים 
שיש  והיסטורית,  אדריכלית  חשיבות  כבעלי 
שמשנות  מודרניות  מתוספות  ולהימנע  לשמרם 

את מראם. 
אחרות,  היסטוריות  שבערים  לראות  מעניין 
ויפו, פעולות ההרס של הגרעינים  כדוגמת צפת 
החומות.  של  מלא  הרס  גם  כללו  העתיקים 
הביצורים  נותרו  ובירושלים  בעכו  לחילופין, 
כמעט בשלמותם והם מקיפים עדיין את הגרעין 
ההיסטורי העתיק של הערים הללו ומגנים עליו. 
רק בטבריה מערכת הביצורים פורקה באופן חלקי 
ולא נותרה בשלמותה כמונומנט רציף ואחיד. יחד 
עם זאת, לשרידי החומה נוכחות מרשימה בעיר, 

קל לעקוב אחר מהלכה ולשחזר אותה.
תילם,  על  עומדים  שנותרו  הביצורים  שרידי 
ששולבו  העגולים  המגדלים  את  בעיקר  כוללים 
שנים  לפני  הקירות.  מן  וחלק  הדרומית  בחומה 
לשימורה;  פעולות  ונעשו  הזאת  החומה  שוקמה 
גינון.  ונעשו במקום פעולות  ניטעה לידה שדרה 
החומה הזאת יצרה מעין "תחום" לאזור התיירותי 
גם המצודה המרשימה  דרום.  של טבריה מכיוון 
נותרה  העתיק  האזור  של  בצפון  צ'ולייבי  שבנה 
העיר  על  משקיפה  תילה,  על  עומדת  ברובה 

העמידה  השמונים,  בשנות  הדר.  ברוב  התחתית 
עיריית טבריה את מצודת הארמון לרשות אומנים 
מסעדות  של  פתיחתן  למטרת  עסקים,  ובעלי 
וגלריות. נעשו אז עבודות שונות להכשיר ולשקם 
לרובע  המצודה  את  להפוך  כדי  המבנה  את 
סגורות,  לרוב  הגלריות  כיום  אך  ציורי.  אומנים 
המסעדות ריקות והמצודה עצמה איננה פתוחה 
והחומה  המצודה  הללו,  השרידים  לביקורים. 
למערכת  "אנדרטאות"  כעין  מהווים  הדרומית, 
העיר,  ולתולדות  והמפוארת  העתיקה  הביצורים 

מאז התקופה העות'מאנית ועד היום.
כיוון  השתמרו  הביצורים  של  אחרים  שרידים 
שהם שולבו במבני ציבור היסטוריים. כך למשל, 
במבני  שולב  המזרחית  החומה  של  חלקה 
בבית  הסוהר(,  ובית  )הסארייה  הבריטי  השלטון 
המלון )המוכר כיום כבית מיוחס( ובדופן הדרומי 
שרידים  האורתודוכסית.  היוונית  הכנסייה  של 
כדוגמת  מודרניים,  מבנים  בתוך  שולבו  אחרים 
הגדר שמקיפה את מתחם הפריקה של 'המשביר 
לצרכן'. כאשר סללו את הכביש החדש, השאירו 
במספר מקומות אבני חומה משוקעות באספלט 
אחרים  מהלכה. קטעים  אחר  לעקוב  ניתן  וכך 
שנבנו  או  צמחייה,  תחת  מוסתרים  החומה  של 
במקומם מבנים ומגרשי חנייה )כדוגמת החנויות 

ברחוב הגליל(. 
שרידי  של  שהנוכחות  לומר  אפשר  לסיכום, 
העתיקה  טבריה  ברחבי  המפוזרים  החומות 
אקזוטית.  אוריינטאלית  תחושה  לעיר  מקנים 
טבריה  שביצורי  להבין  אפשר  היסטורי,  במבט 
לזמן  מאוד  קרוב  ההגנתי  תפקידם  את  איבדו 
בנייתם. הבקיעים והפרצות שנפערו בהם לאורך 
השנים שוקמו רק באופן חלקי. יחד עם זאת, יש 
כמונומנטים  בעיקר  בעיר,  ונוכחות  עוצמה  להם 
והם שמקנים לעיר טבריה את סמליה ואת אופייה 
הציורי,  המראה  בעל  הנטוי  המגדל  הייחודי. 
הונצח בציורים ובצילומים רבים, והוא מהווה את 

אחד מסמליה המובהקים של טבריה. 
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פרופ' מוטי אביעם,  •
מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית, המחלקה ללימודי א"י, המכללה האקדמית כנרת   

ד"ר יקי אשכנזי,  •
המחלקה ללימודי א"י, המכללה האקדמית כנרת   

ד"ר רם בוכניק,  •
המחלקה ללימודי א"י, המכללה האקדמית כנרת   

פרופ' חיים בן דוד,  •
המחלקה ללימודי א"י, המכללה האקדמית כנרת  

ד"ר גיורא גודמן,  •
המחלקה ללימודי א"י, המכללה האקדמית כנרת     

ד"ר ראובן גפני,  •
המחלקה ללימודי א"י, המכללה האקדמית כנרת   

ד"ר מיה דואני  •
המכללה האקדמית תל חי   

מנחם ימיני,  •
תלמיד לתואר שני, המחלקה ללימודי א"י, המכללה האקדמית כנרת   

פרופ' נמרוד לוז,  •
המחלקה ללימודי א"י, המכללה האקדמית כנרת   

פרופ' מוסטפא עבאסי,  •
המכללה האקדמית תל חי   

ד"ר ראמז עיד המכללה האקדמית תל חי • 
ד"ר אפרת קנטור,  •

המחלקה ללימודי א"י, במכללה האקדמית כנרת  

רשימת המשתתפים בקובץ
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נכתב ע״יהמאמר
פורסם
בגיליון

תאריך
פרסום

מחקרים בתולדות העת העתיקה
אוקטובר 2015  14 חיים בן דוד  כבישים רומיים ואבני מיל במרחב הכינרת 

ינואר 2021  30 חיים בן דוד  זהירות אבן גבול לפניך   
עונת חפירות ראשונה באתר אל עראג׳

אפריל 2017  16 מרדכי אביעם  )בית הבק שבצפון הכינרת( 
ספטמבר 2017  18 מרדכי אביעם  האם התגלה מקומה של יוליאס / בית ציידא  
ספטמבר 2018  22 מרדכי אביעם  מה התחדש הקיץ בחפירות בית הבק  

מרץ 2015  12 מרדכי אביעם  חפירות מגדל הקדומה 
דצמבר 2014  11 מרדכי אביעם  מקדש ירושלים על שפת הכינרת 

שלושה בתי כנסת עתיקים בגליל המזרחי,
יולי 2017  17 מרדכי אביעם  חידושים במחקר  

הסיפור על בית המרחץ המוסלמי ומצבה
25   יולי 2019            מרדכי אביעם    נוצרית בתל בית ירח  

מחקרים בתולדות העת החדשה
מרץ 2013  8 מוסטפא עבסי  המהגרים האלג׳יראים ביסוד הכפר צמח 
יולי 2015  13 גיורא גודמן  תחנת הרכבת של צמח שוב על המפה   

שליחותה של האחות העבריה: סיפורה של
ספטמבר 2020  29 ראובן גפני  תחנת טיפת חלב בסמח-1947-1942     

פטרון וקהילת אם: הקשר בין יהודי בית שאן
יוני 2018  21 ראובן גפני  לקהילת טבריה בתקופת המנדט 

פברואר 2014  10 אפרת קנטור  בית עלמין כתבנית נוף המנציחים  
אוקטובר 2019  26 ימיני מנחם  תקרית אל חמה - הסיפור שלא סופר  

דתות ורוח על שפת הכינרת
אוגוסט 2013  9 יעקב אשכנזי  מסלול הבשורה בגליל 
דצמבר 2017  19 יעקב אשכנזי  נופי הכינרת וההקשרים התאולוגים  

מיתוסים חדשים על גדות הכינרת: תהליך
ינואר 2019  23 נמרוד לוז  יצירתו של קבר רחל אשת רבי עקיבא בטבריה  

יוני 2016  15 ראובן גפני  הסטוריה חסידית טבריינית בת 230 שנה  

שימור, סביבה ונוף
הרשות לפיתוח החולה - פרק נשכח בתולדות

מרץ 2021  31 מיה דואני  החקלאות באגן ההיקוות                 
מבקעת בית נטופה ועד לכינרת: לקראת

אפריל 2019  24 ראמז עיד  הכרה כאתר מורשת עולמי  
שחזור סביבה קדומה, עדויות מהכינרת

יולי 2021  32 רם בוכניק  וסביבתה: מקרה מבחן מכנסיית הלחם והדגים 
יולי 2020  28 שלי אן פלג  תפקיד  חומת טבריה: מבט הסטורי ועכשווי  
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"ארץ  החוברת  את  כינרת  ונחלים  ניקוז  רשות  מוציאה  שנים  עשרה  שתיים  במשך 

הכינרת" לטובת הציבור, המתעניינים והמטיילים. החוברת הצבעונית והנאה מצאה 

לה משכן של כבוד בספריות, במשרדי גופים ציבוריים ופרטיים ורבים קוראים בה. 

המאמרים נכתבו על ידי מיטב אנשי השטח בתחומים שונים הנוגעים בכל המרחב 

של אגן הניקוז של הכינרת, אדם, טבע, נוף, עבר הווה ועתיד.

לומדים סטודנטים לתארים  כנרת, שבה  המחלקה ללימודי א"י במכללה אקדמית 

ראשון ושני ובה מלמדים מרצים שחוקרים את מגוון התחומי הידע הקשורים לארץ 

המחלקה  'פינת  את  בחוברת  ומפרסמת  לרשות  שנים  כמה  לפני  חברה  ישראל, 

ללימודי א"י'. לאסופה זו המוצגת לפניכם, כונסו מאמרים של חוקרים במחלקה והם 

מוצגים בארבעה שערים של תחומים שונים. אנו בטוחים כי אסופה זו תעניין רבים 

מאלו שכבר קראו חלק מהמאמרים במהלך השנים, ובוודאי את אלו שלא. אסופה זו 

נותנת מבט רחב מאד על האדם והטבע במרחב הכנרת.

קריאה מהנה! 

הצפת הכינרת בשטח חפירות בית הבק )צילום: אחיה כהן-תבור(


