מחקרייהודהושומרון כרךשביעי ,תשנ"ז
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דודעמית

רשותהעתיקות,ירושלים

בית-כנסת מתקופת התלמוד (המאות הרביעית-השביעית לספירה) התגלה ונחפר בשנים
תשמ"ז-תשמ"ח ( )1988-1987בתל מעון שבדרום הר חברוןעל-ידיצביאילן ז"לועל-ידי כותב
שורות אלה(עמיתואילן,תשנ"א,איור .)1החלמןהיוםהשני שלהחפירותהתגלו בהדרגהתריסר
י המפולת ,שמילאו את מקווה
שברי שלש של מנורה בת שבעה קנים .רוב השברים נמצאובעי
הטהרה ,שנחשף מתתהלפינתוהדרומית-מערבית של בית-הכנסת(איור .)2לאחר תוםהחפירה,
משהתבררשאיןשבריםנוספים,נערךשחזורתיאורטי של המנורה בהסתמךעלהפרטים שנאספו
והצעת השחזור פורסמה(עמית,תש"ן,עמיתואילן ,תשנ"א .)125-123 ,בהסתמךעל הצעת שחזור
ראשוניתזו נעשה שחזור בפועל של המנורה במעבדותמוזיאון ישראל תוךשילוב חלקי השלש
יישלשנותפרטיםשונים מן
המקוריים בהשלמהעשויה גבס .במהלך עבודת השחזור התברר,כ
השחזורהתיאורטי .השחזור העלה מנורה תלתממדיתגדולהומפוארת(איור .)3שלאכמומרבית
המנורות שהתגלועדכה,העשויותתבליט מגולףעלגבילוח אבןאו שלש,נמנית המנורה ממעון
ש המנורות הנדירות המפוסלות במלואן ,והיא הגדולה והמרשימה מכולן.י בהתחשב בכך
שהשברים ששרדומהוויםכחמישית בלבד ממבנה המנורההיהניסיוןהשחזורבעייתימלכתחילה.
אולםכיווןשבין השבריםהיהייצוג הולם לשלדהבסיסי שלהמנורה,כלומר למערכתהקנים,וכן
רכיבים מאפיינים אחדים של מערכת העיטורהייחודיתשבין הקנים,יש להניח ,שחרף היחס
ר.)4
הנמוךבין החלקהמקורילזה המשוחזרהשחזור המוצעמבוססלמדי(איו
המנורה המשוחזרת הוצגה לראשונה במוזיאון ישראל בשנת תשנ"ה,והייתה אחד המוצגים
בתערוכהלציון שנת השלושיםלמוזיאון.

תיאורהשב-יטושחזור מקומם

השכר הראשון שהתגלהבתפירההיהראשו שלאריה(איורט,שגודלוכגודלאגרופו שלתינוק .לא
היהבוכדי לרמזלאיזה תפךהשתייך .כעבורזמן מה התגלה שברנוסף:מעיןחוליהדמויתתפוח,
ומתחתיה חוליהדמוית טבעת,ששניניצניעליםיוצאים קמנה(איוו .)6הוצע לראות בשבר זה
חוליה של קנה במנורה בעלת שבעה קנים ,שכןישדמיוןבין חוליה ווובין חוליות כדוריות,
המופיעותבציורימנורותבכצפותפסיפס,בנרות חרס,בחפצי אמנותובתבליטיאבן .הללו מחקים
בצורה קכימסית את דגם "כפתור ופרח" של מנורת המשכן (שמות כה:לא ,לז:יז) .דמיון
מיוחד נמצאבין החוליה ממעוןובין החוליות שבתבליט המנורה מחורבת קושט שליד טבעון

.1יעלישראליודוד מבורך,אוצרי התקופות הקלסיותבמוזיאון ישראל,יזמו את השחזור ,שנעשהעל-ידי
צוותעובדי מעבדתהשימור והשחזור שלהמוזיאון בהנהלתה של רותיקותיאל בעזרת תרומהנדיבה של
יפנינה ארד.תודתינתונה לכולם.
ג'ניסוהרולד קופרמפלורידה ,ארצותהברית.ציורהשחזור נעשהביד
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איור :3הממרה המשוחזרת~צילול

1,1
איור :4הצעת השחזורוציור)

איור :5ראשהאריה(צילום)

איור :6החוליה שנמצאהראשונה(צילום)

(פרסטר,תשלייד .)78,בעזרת שבר של מנורת

שלש ,שמצא ואבייביןבחפירותיו בבית-

הכנסת של אשתמוע בשנת ,1969איו
ר זן
 ,תשמ"ה,272 ,
ל"זכור ראשוני ראה:ייבין
)111 ,1992 ,ניתןהיהלעמוד
לוח נדפןייבין

על הקשר שבין ראש האריה ובין קני
המנורה ,שרק אחת מחוליותיה הייתה

באותהעתבידינו.
שבר המנורה מאשתמוע כולל חוליה
כדורית ,הדומהלהפליאלזו שלמעון,ששני
חלקיאריות צמודיםאליה מזה ומזה .חרף
חלקיות הממצא ברור לחלוטין,שהיו אלה
ר.7שבר המנורה מאשתמוע(צילומן
שניאריות,שניצבובעמידההיראלדיתמשני איי
לדי הקנההמרכזי של המנורה .הדמיון הרב
 הן בגודל הן בצורה -בין ראש האריהבשבר המנורה מאשתמועובין ראש האריהממעון,וכןהדמיוןביןהחוליותהעידו ,שגם הממצא
י אמן
במעון הוא הלק ממנורה,וכן ששתי המנורות  ))WDהאתנים ,הקרובים זה לזה,גולפוביד

אחד.
בהמשך החפירה התגלו עוד ארבעה שברים שלחוליותכדוריות;חוליה בודדת,שני זוגות של
חוליות והחשוב מכל  -שבר הכולל את חמש החוליות התחתונות של המנורה ,כלומר שלוש
החוליות התחתונות של הקנההמרכזיושתיחוליות תחתונות של צמדהקנים התחתון",מתפצל
ממנוימינה ושמאלה(איור8ן.בבסיסו של הלקזה,בתחתיתהחוליה התחתונה ,נקדח נקבריבועי
שלתוכונגעךכנראה קצהו האחד שלמוט מתכת,בעוד קצהוהשניננעץ בקדחדומהביחידתהבסיס
של המנורה .כך כנראה חוברהיחידתהקנים ,שגולפה מגוש שןש אחד,ליחידתהבסיס ,שאףהיא
נעשתה מקשה אחת.
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סו,

איור :8החלקהמרכזי במנורה,צילומן
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עתהניתןהיה לשחזר אתקני המנורהבמידה רבה של ודאות .התברר,כיהקניםנעשומחוליות
ההולכות וקטנות  -הן בקוטרןהןבגובהן  -ככל שהן ממוקמותגבוהיותר במעלה המנורה(איור
 .)9קוטרה שלהחוליה הגדולהביותר -זושהייתה ממוקמת בתחתיתיחידתהקנים ,שנקב מוט
החיבור נמצא בה  -הוא  16.5ס"מ וגובהה  21ס"מ ,לעומת זאת קוטרן של החוליות הקטנות
ביותר שבראשיהקנים הואשישהסנטימטריםוגובהן חמישהסנטימטרים .בהסתמךעלהחלקים
שנמצאו שוחזרו הקנים בשלמותם.ראוילציין,שטיפוסזה שלמנורה ,כלומר מנורה בעלתחוליות

ההולכות וקטנותכלפימעלה,נדיר מאוד(דוגמהנוספת,1971, 123 :ח"נזם,ר).
להוציא השבר שנמצא לראשונה והשבר המרכזי שתוארלעיל השתייכן השברים הא -חרים

מהעדרסימטרייהבצמדיהעלים ,החובקים
אתהחוליותהכדוריות :העלה התחתון קצר
וצמוד אל קימור החוליה ,ואילו העלה
העליון מתעקלכלפי מעלהויש מקום לשער,
שקצהו היה מחובר אל קצהו של עלה
שהשתפל מן הקנה שמעליו .אחד השברים
שנמצא קטן אמנם וחלקיביותר ,אך דומה
שהיה ממוקם בנקודת החיבור שבין עלה
עליון לעלה תחתון .בצורהזו נוצרה מערכת
של עלים מעוגלים בין הקנים .נוסף על
ערכם האמנותימילאועלים אלה גםתפקיד
מעשי:חיזוקהקנים ,שנפרשוהידה למרחק
של מחצית המטרבקירוב .מקבילות למערך

א'זד :9שבריקניהמבזדה במעדך משוחזר,צילום)

מפותל של עלים נמצאו לדוגמה במנורת
שלש ,שהתגלתה בחפירות בית-הכנסת

מנורת

(4י

מבית-הכנסתבמעון שביהודה

בסארדיס שבאסיה הקטנה  ,(Seager, 1981, 1811בתבליט למנורה מחורבת קושט,פרסטר,
 ,תשנ"ג23 ,ן Yeivin, 1989,
תשל"ד )78 ,ובשבריה של מנורתהשיש ,שנחשפו בחורבתסוסיה,ייבין

)5. 13ו)
עד כאןהיו הדברים פשוטים למדי ,שכן מבנה המנורה בעלת שבעת הקנים מוכר באמנות
היהודית מתבליטים,מפסיפסיםוכיוצא באלה .אך כאמור ,כברבראשית החפירה התגלה גם ראש
אריהובעקבותיוהתגלוחלקיאריותנוספים.

האריות

בהמשך לראשהאריה ,שהתגלהבראשונה,התגלו עוד שלושה שברים שלאריות .שבר אחדהינו
של ראש אריה ,הזהה לראש הראשון(איור  .)10השוואה לשבר מאשתמוע מלמדת,כישני
הראשיםהשחייכו לאריות,שניצבו משניצדי הקנההמרכזי ותיבקוהו ברגליהם הקדמיות תוך
הפניית הראשקדימה .בשברנוסף,איור,)11פרגמנטרימאוד,ניתןלזהות את קצותכפותהרגליים
האחוריות של אחדהאריותהללו,הניצבותעל נקודת מפגש של צמדעליםמתעגלים,בדומה לאלה
שתוארו לעיל ,מוצע אפוא לשחזר את זוג האריות בקרבת ראשו של הקנה המרכזי ,מעל
ההסתעפות העליונה של הקנים .דומה,כי זה המיקום האפשריהיחיד מבחינת הסימטריה
(הפרופורציהבין האריותובין חוליות הקנה.ייתכן,שיש כאן מענהאמנותי על "אימת החלל"
,(hoaor vהמאפייaנת את האמנותהבcיזנטית.
I
i
u

איור:10שבר ראשהאריההשני,צילוכ)

איור !:1קצותרגליים שלאריה,צילום)

ידועות דוגמאות אחדות שלשימושבמוטיביםאמנותייםשוניםלמילויהחללים,הנוצריםבין
הקנההמרכזי של מנורות בעלות שבעהקניםובין הקניםהעליונים ,המסתעפיםמשניצדדיו.יש

להזכיר את חריתת הנברשותהתלויות ,שנוספו לחללים מסוגזה ,בתבליט של מנורה על לוח של
 ,תשנ"ג .)27 ,מקבילות נוספות הן אשכולות הפרי במשקוף המנורה
סורג שלש מסוסיה(ייבין
מחורבת כישור (קלונר ,תשל"ו) והמלקחיים שבפסיפס בית-הכנסת השומרוני באל-חרבה (מגן,
תשנ"ג .)71-70 ,כן מוצע ,שגם בנקודותהפיצול שלצמדיהקנים האחריםניצבו אריות בתנוחה
דומה,כפי שהדבר באלידיביטויבשחזור .הצעהזו מבוססת עלשיקוליםאמנותיים בלבד ,שכן
בממצא המועטאיןפריטים המסוגלים לאששה.
השבר האחרון הקשורבאריותכולל אתמרביתגופו הראש שלאריהבעמידההיראלדית,

חסי
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איוו%2י

השבר1ב1שניחלקיאריות,צילום)

איור 12א; השברובושניחלקיאריות,ציור)

ועלגבו כפותרגליו האחוריות שלאריהנוסף(איור  .)12אריות אלה צמודים לעמודון או לקורה,
המעוצבתכגזעעץ,שמעיןגזענוסף מתפצל ממנהבאלכסוןכלפי מטה .נראה;שאיןלשייךפריטזה
ליחידתהקנים ,אלאליחידת הבסיס (ראהלהלן) .מסקנהזו מתבקשת בשל חוסר ההתאמהבין
האריותוביןהגוף,ובעיקר בשלהקושי לשלב את הקורותדמויותהגזע,שזוגהאריות נצמד
ראשי

אליהן ,ביחידת הקנים .יחידהזו מפוסלת אמנםפיסול חופשי תלת ממדי ,אך במהותההיא
שטוחה,חזיתית וחסרת עומק .הקורותדמויותהגזע ,לעומת זאת,השתייכו קרובלוודאי לעצם
מפוסל ב %עומק משמעותי .נתון זה הולם את בסיס המנורה ,תהא צורתו אשר תהא ,שהרי
במהותועליולהיות רחבותלתממדי.
ע סמל,שמשמעויותיושונות (Goodenough, 1958, 29-37,
האריה באמנותהיהודיתהינוכידי
,)78-85והופעתובמנורהאין בהכדילהפתיע .בממצאיםשוניםמן העברישזיקהביןאריותובין
מנורותבעלות שבעהקנים .כךהדברבפסיפסבית-הכנסתבמעון/ניריםשבצפוןהנגב,בעיטוריכלי
זכוכית מרומא ,במשקוף השער מבית-הננסתבעין נשוטשבגולןועוד .אולם בממצאממעוןקיים
לראשונהשילוב שלאריות במנורה עצמה.

הנרות בראשיהקנים

נחלקי המנורה שהתגלו במעון לאהיה רמז כלשהולדרך ,שהאמןיוצר המנורה בחר בהלעיצוב
חלקה העליון  -החלק שמעל הקנים .תחילה הועלתה הסברה,כי מעל ראשי הקניםהיה לוח
אופקי ,בדומהלמנורות מעוטרות רבות מהתקופההרומית המאוחרת ומהתקופההביזנטית,וזאת
ם בנושא ראה אצל:מזר,תשי"ח85 ,
עקבהשיקולהתפקודי ,שמשקלו רב במנורה כה רחבה(דיוני

ו87-ן אביגד ,תשל"ב ,נגב ,תשכ"ז ;207 ,פרסטר ,תשל"ד .)79 ,אולם ,במהלך עבודת השחזור
במעבדה ,כאשר הוע9
מ9ד1ילרשות המשחזרים השבר הבודד של המנורה מאשתמוע ,שהמפתח
לראשית השחזורולהבנתהשילוב שלהקניםוהאריותהיה כאמורטמוןבו,התברר,כיגםהפתרון
לשאלתראשיהקניםמצוי בשברזה.
חרף השבר שבראשחוליית הקנה מאשתמועניתן להבחין בשרידיגילוף של נר סגלגל בעל
חרטום ,שבמרכזו שקע .בהוד השקע,עלגביהשישהלבן ,שרד כתם שלפיח  -תוצאתבעירה של

ש מבית-הכנסתבמעון שביהודה
מנורתשי
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שמן בנרות המגולפים שבראשיקני המנורה(איור  .)3מן הזהותשבין המנורה מאשתמועובין
המנורה ממעוןניתןלהסיק ,שגםבזו האחרונהעוצבוראשיהקניםכנרותוכן שנעשה בהשימוש
מעשי (ראה להלן) .עדות לשימוש מעשי במנורותנוי דומותהייתהידועה עד כה רק מתבליט
המנורה שהתגלה בשנת 1921בחפירותיו שלנ'סלושץבבית-הכנסתהצפוני בחמתטבריה.בתבליט
זה נקדחו מעלראשיהקניםשקעים,ששימשואל-נכון להנחתנרות חרסאוזכוכית,סלושץ,תרפ"א,
.)33-32

ביטויגרפילמנורותכגוןזו,שבראשיקניהןמונחיםנרות חרס,מצוי במקומותאחדיםוביניהם

במנורה המצוירת מעל גומחתארון הקודשבבית-הכנסת שלדוראאירופוסובסרקופגיםיהודיים
מרומא(-28י15. 2ק , 1930,חח"הזם8נ]'ש ז6ע.)86

הבסיס

להוציאזוגהאריותהנדון,שייחוסוליחידההבסיסהינו כאמור בגדר השערה,אין בנמצא אף לא
פריט אחד,ולוחלקי ומקוטע ,שאפשרלשייכולבסיס .שחזור
ה0ב1ס,יס תמוצע הוא אפואסכימטי
למדי .בהתחשב בכובד המנורהובגודלה  -משקלה המשוערכ 0-ק"ג,רוחביחידתהקנים 1.25
מ'וגובהה  0.90מ' -ישלשער,שבסיסההיה מוצקומדורג.
בפסיפסים,בתבליטי אבן ובאמנותהזעירה בת התקופה נפוצות מאוד המנורותהניצבות על
תלת רגל ,אךיש גם דוגמאות מספר שלבסיסים מוצקים ,מרובעים אומדורגים .מביניהםיש
לציין אתתבליט מנורת המקדשבשערטיטוס ,אחדותמןהמנורותהחרותותשבקבריבית-שערים,
ובעיקר אתהמנורהשנחמןאביגדהעניקלה את המספר(1אביגד,תשל"ב ,)198,ואתשתיהמנורות
שמעדי ארון הקודש ברצפת הפסיפס של בית-הכנסת בנערן .שחזורו שלבסיס המנורהשלפנינו
קשורלסוגייההידועה שלשחזורהבסיסאוהירך שלמנורת המקדשוביטוייוהאמנותיים .דומה,
 ,מגל מקוס,פירוט הדעות השונות חורג ממסגרת מאמר זה (ראה:
שאין עודלהוסיףבסוגייהזו
חנללי ומרחב ,תשמ"ה261 ,וכן שם הערה .(Hachlili, 1988, 241

53י

הרש
במהלך החפירות ,עםגידול מספר השברים של המנורה שנמצאו,ובמיוחד לאחר מכן ,במהלך
השחזור ,התעוררה השאלה האם כלהשברים אכןשייכים למנורה אחת ,והאס כולם נחצבו מגוש
אחד .זאב פרל ממכוןוייצמן נטל דגימות מכל תריסר שברי השזש שנמצאו ,ובדק את
האיזוטופים היציבים של פחמן ה)01ישל חמצן ( )0(8בכל דגימה .הבדיקה העלתה ,שקיימת
אחידות רבה בהרכב כלהדגימות ,עובדה המוכיחה שכל השבריםשייכים לגוש אחד .השוואת
הנתוניםעל הרכב השזשבדגימות ממעון עםהנתונים שהצטברו במהלך מחקרם שלפרלועמיתיו
י המנורהממעון פוסלה מגוש שלש שנחצבבאי מארמארה(פרוקונסוס)
בארצות אחרות העלתה,כ
שביםהשישבאסיה הקטנה,פרלומגריל,בדפוס).

תפקיד המנורהבבית"הננסת
שמבית-הכנפתבמעוןהייתהפריטאמנותימרשיםבגודלוובעיצובו.
השחזורמעיד,כי מנורתהשי
גרידא,ויש לראותהכמרכיב

.

אין ספ ,9שבבית-הכנסתהגרוןהייתה המנורהיותר מסמליהודי
מרכזיבעיצובהאדריכליוהאמנותי שלחזיתוהפנימית של אולםהתפילה ,שבמרכזהניצבארון
הקודש.

תיאוראדריכלי-אמנותי שלמנורותבעלות שבעהקנים,הניצבותמשניידי

ארון הקודשיחד עם
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תשמישי קדושהנוספים ,מוכרמציוריפסיפסיםבשישהבתי-כנסת בארץ :חמתטבריה,ציפורי,
בית-שאן ,בית-אלפא,נערןוסוסיה(ביריחומופיע ארון קודש נפרד ומנורה בודדת נפרדת) .הוא
מופיע גם באמנותזעירהובתבליטי אבן .השאלה ,שנשאלה החל מראשיתגילויו שלמוטיב זה
בבתי-הכנסת שבנערןובבית-אלפא ,ואשרעדהיום טרם זכתה למענה חדמשמעי,היא מה מבטא
מוטיבאמנותי זה! האםיש כאןביטוילמציאותריאלית שלמנורותגדולותוארון קודשביניהן,
כפי שהיו בפועל בבתי-הכנסת ,ואלה שימשו לאמנים מודלמוחשילציורהפסיפס,ואולי מבטא
מוטיב זה אתכלי המקדש בסכימה קבועה פחות אויותר ,שאומצהעל-ידי האמנים ללא תלות
במציאותם בפועל של אביזרים אלה בבית-הכנסת שבו הותקן הפסיפס! לשתי האפשרויותיש
תומכים בקרבהחוקרים,שנדרשולסוגייהזו.
ראוילציין,כי כברבראשית המחקר ,בטרםהתגלורצפותפסיפסבבתי-כנסת,השכילוה' קוהל
וק'וטצינגר,מתוךאינטואיציהודמיוןיוצר,לשחזר אתפניםבית-הכנסתבכפר-נחום,והציבוארון
קודש צמודלקיר הדרומיושתי מנורותמשניצדיו(ע,.,
ק  Watzinger, 1916,ש  :(Kohlבכך
ביטאו אתעמדתם,שפריטים אלהאכןהיו חלקמןהריהוטהפנימי שלאולםהתפילה .דעהדומה,
נחרצתוחדמשמעית,הובעהעל-ידי א"לסוקניקבעקבותגילוירצפותהפסיפסבנערןובבית-אלפא.
תוך שהואשולל אתהדעה,כיהעופותהעומדים מעלארון הקודשבפסיפס שבבית-אלפאמסמלים
י תיאורי ארון הקודש,
את הכרובים ,שהיו במשכן ובבית-המקדש ,קבע סוקניק קטגורית,כ
אלא
ש
ד
ק
מ
ה
המנורות והפריטים הנלווים אליהם אינם קשורים כלל לכלי בית
לתשמישי
בית-הכנסת בלבד .סוקניקאישש אתדעתו בהסתמךעל כתובתמסידה,פמפיליה,אסיה הקטנה),
שפורסמה בשנת ,1908המציינתנדבתשתימנורותבנות שבעהקניםלבית-הכנסת,סוקניק,תרצ"ב,
 24הערה ,4על הכתובת מסידה ראה .(Lifshitz, 1967, 37-38 :ואכן ,בהצעת השחזור שלפנים
בית-הכנסת בבית-אלפא ,המובאת בספרו של סוקניק ,מצוירים ארון הקודש ושתי המנורות
שמצדיו במתכונת הציור של פריטים אלה ברצפת הפסיפסים .גם נ' אביגד ,שדן בהיבטים
י הסמלים שלארון הקודש והמנורה(יחד
האמנותיים שלרצפתבית-הכנסתבבית-אלפא,קבע,כ
ובשימושמעשיבבתי-הכנסת(אביגד ,תשכ"ב.)70,
עם האתרוגוהשופר)הי
בדו"ח אודותחפירותיובבית-הכנסת של חמתטבריה הלךמ'דותן בעקבותקודמיוובהתייחסו
י פסיפס זה
לפסיפס המרהיב והקדוםביותר מסוגו ,המתאר את ארון הקודשוהמנורות,ציין,כ
מציג מנורותממשיות .דותן הסתמךעלגילוין שלמנורתהאבןמבית-הכנסתהצפוני בחמתטבריה
יבתחילת המאההרביעיתפגתוקפו
ומנורתבית-הכנסתמסארדיסשמכרולעיל,המעידות,לדעתו,כ
של האיסור עלעשיית מנורות של שבעה קנים ואף צורות אחרות (, 1983, 38תפא .)](01כקודמו
בבית-אלפאהציגדותןבשחזורהפניםשלו אתארון הקודש ואתהמנורות בחמתטבריה במתכונת
זההלזוהמופיעהבציורהפסיפס שם.
על מנורות האבן מחמתטבריה ומסארדיסוכןעל הכתובתמסידה הסתמך גםגודינאףבקובעו,
כי התיאורים האמנותיים מייצגים חפצים של ממש ,שניצבו בבתי-הכנסת )Goodenough,
י מאז קרסומו שלגודינאף התגלושרידי מנורות
 .)1965, 80להשלמת התמונה מןהראוילציין,כ
מגולפות גם באשתמועובסוסיה ,שהוזכרולעיל (ראה גם להלן),בעין-גדי ,שבה התגלתה מנורת

 ,תשמ"ח.)50,
מתכת(בר"גופורת ,תש"ל 97 ,ו)99-ובמרות,אילןודמיני
שרידים אדריכליים ,התואמים את המערך המתואר בפסיפסים ,התגלו בבתי-הכנסת של
אשתמוע ושל סוסיה .בחפירתם באשתמוע חשפו ל"א מאיר וא'רייפנברג בקיר הצפוני הפונה
לירושלים גומחהמרכזית וגומחהצדדית אחת ,שעלפיהשיחזרו גם אתהשנייה .לדעתם שימשה
הגומחההמרכזיתלארון הקודשואילובגומחותהצדדיות,הקטנותיותר,הוצבומנורותבנות שבעה
קנים(מאירורייפנברג,תש"ג,אבי-יונה,תשי"ט.)152 ,
במאמר מוסגרישלהעיר,כי לאחרשחזור המנורהממעוןולאור המסקנה שהמנורה מאשתמוע

-

ששבר אחדבלבד שלה התגלה -הייתהזההלה ,מתעוררקושיבמיקוםמנורהזו,שרוחבההיה
 1.25מ' ,בגומחה הצדדית ,שרוחבה המרבי היה  0.81מ'(מאירורייפנברג ,תש"ב .)43 ,ייתכן

שמנורהזו הוצבה לצד הבמהשלפני הגומחות,שבתוכןהוצבומנורות קטנותיותר,אולי כדוגמת
ן לשחזר
המנורהמסוסיה.ךמיונו הרב שלבית-הכנסתבסוסיהלזה של אשתמועהביא אתו'ייבי
בסוסיהמערך דומה של שלושגומחות ,מהעוד שכאןעמדו לרשותולראשונהשבריהן של מסגרות
עיטורי השןש ,שהקיפו את הגגמחות ,שברי מנורת ש1שותיאור תואם בפסיפס שבאתר,ייבין,
תשמ"ה,272,תשנ"ג.)24-23 ,
עד כאן הובאה בהרחבה הדעה האחת ומכאן  -הדעה שכנגד .בהרצאתו על "המנורה כסמל
משיחי בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופההביזנטית"התייחסד' בר"ג (תשמ"ון גםלסוגייה,
שמאמר זה דן בה .בהתבססו עלימצא המנורות ,שהיה ידוע באותה עת(מעין-גדי ומחמת
טבריה) ,קבע בר"ג ,שמנורות אלה שימשו סמל בלבד ,לא היה להן שימוש מעשי .התיאורים
האמנותיים אינם ,לדעתו,תיאורים של חפצים,שהיוקיימים בזמנם ,אלאתיאורים של מנורת
המקדש .קביעתונראיתהגיוניתביחס למנורת הבגונזהמעין-גדי בשלזעירותה ,אך לאכן ביחס
למנורה מחמת טבריה,שהיו בה כאמור שקעים להצבת נרות  -הוכחה ניצחת לשימושמעשי
שנעשה בה.אין צריך לומר שעתה ,לאחר התגליות מאשתמוע וממעון ,מסתבר שהמנורות אכן
שימשו באופן מעשי לתאורה .בנתחו את התיאור של ארון הקודש ,המנורות ,הגמלוןוהעמודים
בפסיפס שלסוסיההגיעג' פרמטר למסקנההמנוגדתלדעתייבין.לדעתוזהותיאורעמלי שלחזית
יבית-הכנסת(פרסטר ,תשמ"ח ,200-198 ,וראה גם!
המקדשבירושלים ולאתיאורריאלי שלפריט
~(Revel-Neher, 1986-7
נראהשיש לקבל את הדעההשלישית,שהיאסינתזהביןשתיהדעותהמנוגדותשלעיל ,שעלפיה
מבטאיםתיאוריהפסיפסים הן את המציאותהריאלית בתוךבית-הכנסתוהן את המקדשוכליו
בסמלם את הכמיהה לגאולה ולהקמת בית-המקדש מחדש (iRoth, 1953פרסטר245 ,1983 ,ןוייס
ונצר,תשנ"ז.)38,

נוסף עלעדות הלמצאיםהארכיאולוגיים שנזכרולעיל,כלומרשברימנורותמבתי-כנסת אחדים
וכן הכתובת מסידה ,נזכרת תרומה של מנורות גם בספרות חז"ל(אף שלאמצויןבפירוש שהן
ד ומהדורת ליברמן ,עמ'  ,352וכן :תוספתא
מנורות של שבעה קנים) .בתוספתא (מגילה ,ב,י
כפשוטה ,ה (תשכ"לעמ' )]1155-1154נאמר" :העושהמנורהונרלבית-הכנסת,עד שלא נשתקע שם
הבעלים מהן1איז1רשיילשנותן לדבר אחר ,משנשתקע שםהבעלים מהן(אין)רשיי לשנותן לדבר
אחר" .בשני התלמודים,ירושלמי ,מגילה,ג ב ,עד ,ע"אןבבלי,ערכין,ו ,ע"ב)מופיעיםדיונים על
תרומות שלמנורותלבית-כנסת,מידייהודיםומידינוכרים,ובירושלמי מסופראודותאנטונינוס -
 ,תשנ"א.]78-76 ,
כנראההקיסר קרקאלה 217-2111לספירהן  -שתרסמנורהלבית-הכנסת,לוין
המנהג של הצבתמנורותבבית-הכנסתוהדלקתנרותיהןהלךכנראה והשתרשבקהילותהיהודיות
בתקופת התלמוד,עד שבתקופה שלאחר מכן נעשהכדין,כפישמעידיםדברי מדרש מאוחר" :שלש
פרשיות נאמרו בצוואה שהן קבועות מיד ולדורות .פרשת נרות ופרשת שלוח טמאים ופרשת
תמידין .פרשתנרות 'ואתה תצוה אתבניישראלויקחואליך שמןזיתזך',ויקראכז:כ),קבועהמיד
ולדורות ,אע"פ שחרב מקדש ובטלו הנרותהריבתי כנסיותובתי מדרשות שמדליקין בהן והן
הנקראים מקדש מעט" (מדרשהגדולויקרא,ו,ב (מהדורתשטיינזלץ,עמיקמול).
וכן" ,מלמד שישראלחייבין להדליק נר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שהן כמקדש ,שנאמר
'ואהי להם למקדש מעט' (יחזקאל יא:טזן ,מה מקדש לאהיה הנר כובה בו כך ישראלחייבין
להדליקבבתיכנסיותובבתי מדרשות" (מדרש הגדול במדבר ,ח ,א (מהדורתרבינוביץ ,עמ'קיט],
וראה גם :מדרש הגדול שמות,בז ,כא (מהדורתמרגליות ,עמ'תריקלדיונים בנושא ראה:ספראי,
 ,תשנ"א)78,
תש"ן-תשנ"ג150 ,ןלוין
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שינום

המנורה מבית-הננסת במעון  -הגדולה והמפוארת במנורות שהתגלו עד היום  -מאשרת,
שבבתי-כנסת מסוימיםניצבו מנורות גדולותלידארון הקודש באופןעצמאי ולא כתוספתנוי על
הארון,וכןשיחסיהגודלבינןוביןהארוןהיו כמתוארבציוריהפסיפסים .לאחר שעמדנועל זהותה
של מנורהזו למנורה מאשתמועניתןלהסיק שהמנורות מסוגזה ,בצדהיותןמרכיבאמנותי בולט
שלבית-הכנסתבתקופתהתלמוד,שימשוגס להארת אולםהתפילה(איור3נ).
בעיצובוהפנימי

איור :13שחזורבית-הכנסתבמעוןובו המנורה בצדארון הקודש

עם החירות האמנותית שנטליוצר המנורה בשלבו בה מספרניכר שלאריות ,על המשמעויות
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