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מבריה
 חראשוו הבית -וימי הכנרת חוף על חקרוטהההתישבות
 והחיות בימה הדגים שסע הכנרת. לחוף הישוב הואקדום
 תנאים יצרו הרמויה שעל מהיערות מימיה את לשתות שירדוהשונות

 עין-גב, בקרבת העמוד, שבנהל במערות הקדמון. לציידאידיאליים
 בתקופת %ז שחיו האנשים שרידי נמצאו אהרים.בסבילה,ובמקומות
 מגרדים סכינים, להבים, י בגוז למיניהם, כיק-ציד נתגזרקדומות.
 שנים אלפי עשרות לפני שנעלמו חיים בעלי עצמות אחרים,וכלים

 אדם טיפוס פה היה תקופחו אותה בת אשה שלועצמות-גולגולת

 י זמננו. בן לאדם מעבר שלב עדיין, nnleaבלתי
 שבטים באיזור הופיעו הספירה לפני השפיעי. באלףבערך
 התהנות אחת כאן היתה האדמה. עבודת את אתט והכיחהדשים

 הגדול הריכוז את בית גם- ואולי בארץ החקלאים שלהראשונות
 ספק איו Q*w שער-הגולז, בקרבת היתמוך, גדות על מוצאיםאנו
 בנו חט הימה. שפת ועל הנהר שפת על יותר, צפונה גם  ישבושהם
 יבולמז את. וקצרו אדמתם את עדרו אבן ובכלי פרימיטיביותסירות

 תט'אתם. את סחט בזלתבמכתשי
 באלף הכלקוליתית, כתקופה גם באיזור לשגשג ממשיךהישוב

'~rsהמרכזים אחד היו הכנרת וסביבת עמק-הירדז הספירה. לפני 
 הרשת קמה .לפסה"נ הג' באלף תקיפה: אותה של העיקרייםהישוביים
 של רב ומספר בית-שאן, בעמק מוצאים התלים,שאנו שלהצפופה
 הירמזך הכנרת, שביז במשולש ,תל, סימני ללא -אחרים,ישובים
 עם.קוניטרה אולי לזהותה שיש הקדומה, העיר רקת. ואף יתכןוהירדן.
 נזכרת היא איו תקופה. לאותה סמוך לראשונה .נוסדה טבריה,ליד

 הישוב גדול: ישוב זה שהיה להניח אין ולבז לנו, הידועותבתעודית
 הנגרת. שי הדרומי בקצה שעמרה בית-ירח, היתה והמרכזיהגדול
 גדולה עיר זו היתה כי מעיד דונם, 200 על בשטחו העולהתלה,
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 מאוחרת בתקופה האיזור. של המרכזית העיר ספק וללאוחשובה,
 לעיד צפונה, המרכו תועתק בית-ירח, ול חשיבותה ירדה עתשתר,
 ימינו. של ראש-מינה טבריה כביש בקירבת תל-עורימה, הואכנרת,
 הימה, לשפת מאד הקריבה ותלולה, גבוהה גבעה ניצבת זהבמקום

 אין למים קרבתה בגלל גינוסר. לבקעת טבחה בקעת ביןוהמפרידה
 צר, במעבר הגבעה את עקפה הדרך ; יתמה לאורך לדרך מעברכאז

 של .חשיבותה בגלל קדם. בימי הרבה הצבאית אשיבותה גםומכאן
  והבקעה היטה שמה על נקראו לפסה"נ השני האלף באמצעמרת
 המרכזית העיר יותרי משחרות בתקופות גם נמצא וכךכולה.
 לימה. שמה אתנותנת

 הכנרת ולרגלי ימינו של טבריה בקרבת עבר ככר תקופה nnlaaן
 הפרת ארצות את שקשרה המפורסמת, הים" ידרך שא הסעיפיםאחד

 מעבר' דרך ומשם לדמשק הדרך הוליכה מהצפון מצרים. עםנההידקל
 דרך מדמשק יצא דרך אותה של אחר סעיף לכנרת. משמר-הירדןגשר

 כאן גינוסר. לבקעת הכנרת חוף לאורך ומשם הירדן לשפךקוניטרה
 עד רקת פני ועל הכנרת לאורד נמשך אחד סעיף הדרך.התפצלה
 השני יהסעיף ; ולבקעת-עירון למגידו בית-שאן דרך ומשםבית-ירח,
 איפוא יפלא לא  ועמק-יזרעאל. גיא-היונים. דרך למגידוהגיע

 גם בכנרת הדרך, שלאורך הערים את ביצר מצרים מיד ג'שתחותממ
 .  האיזור. מפקד ישב זבה מצרי צבאהנה
 והצטמצם בארץ פרעה שלטון התרופף הי"ג המאה באמצע1'

 כושר שעת שניצלו ישראל, שבטי העיקריים. התחבורה עורקילאורך
 שהיו ההרריים, בטורים היתה התנהלותם ועיקר לארץ, א; פלשוזו,

 תחזתמט של רשימתו גם תקופה. באותה בלתי-מיושבים כמעטלדית
 מאחר בצפון, ההררי באיזור ישוב כמעט היה שלא מעידה4

 בתקופת בערך יותר, מאוחרת בתקופה רק נתאפשרה טשההתישבות
 מים. לאצירת המטויח הבור המצאת עם הישראלית,ההתנחלות
 ובשעה תלה, על כנדת העיר עמדה עדייו הארץ כיבוש בשעת,ן
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 הכנרום בחש הראשית העיר היתה בית.ירח בית-'רח.חפירות
 הספירת לפני השני  האלף qlell השלישיבאגף

 בחוכם ודאי היה ביהושע, למלחמה שבצפון כנען מלכישמתאחדים
 ערים גם יהושע בספר מוזכרות כנרת של בצידה העיר. של מלכהגם

 הנה וכנרת". רקת וחמת צר הצדים מבצר "וערי באיזוריאחרות
 מהערים שתים לגבי במקורות. רקת של שמה גם y'D1bאיפוא

 על - התלמוד חכמי ביניהם התווכחו ורקת, חמת האחרות,הנזכרות
 ברור לסיכום הגיעו לא אך טבריה, העיר קמה מהן איזוהריסות
 גידי ולא אלה גידי לא טעות היתה לא דבר של בסופובשאלות
 שתיחזי ביז שכנה קברות, שטח פני על שנוסדה טבריה ;אחרים

 נסתלי. לשבט הכנרת איור נפל השבטים ב"ז הארץכשנחלקה
 ונעשו הדיג מלאכת fiK למדו הכנענים, הדייגים בישובי התנחלוהם

 נפתלי שלדייגי לגו, מספרת שכתלמוד עתיקה מסורת הימה.שליטי

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 1 השתלטו הצפונית הגורה על בכנרת. העיקריות הדיג זכויותהיו
 ן לליש, עלג הם ישראל. לנחלת בפועל שסיפהוה והם דן בנילבסוף
 ן רחוקה כי מציל, ואיו באש: שרפו העיר ואת הרב לפי אותם-ויכו
 ץ ויקראו העיר." את ויבנו רחוב, לבית אשר בעמק והיא מצידון...היא
 יח(. )שופטים אביהם" דז בשם רז. העירשם
 ישראל בנ' של שלטונם התבכס לשלטון דוד של עליתו עם)

 ,י השתלטותו את ליחס יש תקופה לשתה לה. מצפוז הכנרתבאיזור
 בישראל" ואם "לעיר אבל-בית-מעכה והפיכת עיון על נפתלי שבטפנל

 יט(. כ. ב')שמואל
 וארם-דמשק ישראל מלכות ,של כוהה יורד התשיעיתבמאה
 נכבשת והיא קרב, שדה תנומת משמשת' כנרת העיר ראש.מרימה
 מלך הדד בן עולה התשיעית המאה בראשית פעמים. מספרונחרבת
 כל "ואת שבגליל הבצורות נפתלי ערי את כובש ישראל, עלדמשק
 כ(. סו, א' )מלכיםכנרוי"

 השלטון מידיה נשמט ישראל ממלכת של ימיה באחרית רקאולת
 1, לפני שנים עשר לפסה"נ, 732 בשנת זה היה כליל. הכנרתבאיזור
 מלך חגלת-פלאסר. בא ישראל מיד פקח .בימ' הממלכה,לפיית
 ואת קדש ואת ינוח ואת אבל-בית-מעכה ואת עיון את ויקחאור
 ויגלם נפתלי ארץ כל הגלילה ואת הגלעד ואתחצור

 אשורה-
 )מלכים

 העדות. לפי -עוד.מהריסותיהם. קמו לא הישראליים הישוביםי, 1 מגידו. לפחוות אז נמסרה נפתלי ארץ כס(. טו.ב'
 וכשקמו ארוכה. לתקופה הישוב עתה נפסק ההרסים שלהברורה
 שלא חדשות, ערים אלו היו לתחיה, שונים ישובים שני ביתבימי
 נהום כפר גינוסר. וה! לכן. קיימות.קודםהיו

 ולכסוי
 סכריה.

- טבריה יסוד - השני הבית ימישלהי
 הורדוס, של בנו אנטיפס. הורדוס ידי על נוסדה טבריה העיר:ן

 ימיש, של לחמי-טבריה מצפוז למה-נ, 17-22 השנים ביןלערך
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 היה יעיר כיום. העתיקה העיר לביז ביניהם המרחקבשליש
 משלה, שליטה תחום בעלת היתה 1 יוני 19ליס של אופימראשיתה

 זכות המקום,. חושכי שחקקו פנימיים חוקים לפי לחיות זכותבעלת
 דת חופש העיר, יסוד מיום שנים מנין ולקבוע מטבעות-לטבוע
 עצמי. ממשל ובעיקרוכלכלה,
 שלסזון מלכו זה. במקום נבנתה שהעיר לכך גרמו גורמיםכמה

 בגליל ואילו בציפורי. היה המערבי בגליל אנטיפס הורדוסשל
 חוף על האחרים הישובים נגה. מרכז תהילה היה לאהמזרחי
 ובעלי דייגים בעיקר מיושבים היו כי זה, לתפקיד התאימו לאהכנרה
 נזכור בן-בריתה, זערדום בית ואת רומא את ששנאו יהוג!יסימלאכה
 עג הורדוס. בחיילי הקנאים קבוצות של הנואשת מלחמתםאת

 תושבי של הגבורה מלחמת ואת היונים, נחל במערותהתבצרו
 היתה ,ה במקום העיר לבנין שסייע נוסף גורם רומא. בצבאמגדל

 למצרים, והחידקל הפרת מארצות הגדולה הבינלאומית לדרךהקרבה
 הקודמים המרכזם גם משמר-הירדה נשה 'ד על הירדז אתשחצתה

 בנויים היו בחורבנם, עתה שעמדו כנרת, והעיר בית-ירח האיזור,של
 שהיו המרפא, מעיינות גם העיר להתפתחות סייעו וו. דרך עלבזמנם

 קדם. בימי נברמסורסמים

 צדדיה( )משני השני הביתשלהי
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 טיבר'ום. ומיטיבו ידידו שם על אנטיפס הורדוס קרא העיראת
 שטח על כרגיל התפשטה הלניסטית עיר הימים. באותם רומאקיסר
 לגמרי שונים היו מקומה בחירת לגבי הטופוגרפיים ודושיקוליםנרחב

 הקדומה. הישראלית העיר 11 הכנענית העיר בבחירתמהשיקולים

 התחתון הגליל של המזרחי חלקו את כלל טבריה שלתחומה
 במערב. וציפיר' במורח סוסיתא בדרום, בית-שאז בתהומיוגבל
 החמים. הגפרית מעינות ובה חמת העיר תחילה היתה לעירמדרום
 שתי היו מהרה ועד דרומה, יהתפשטה טבריה ר,תרחבה הזמןבמשך
 הקירו לא טבריה, חומות שנבנו לאחר גם אולם אחת, לעירהערים
. נפרד. כפרבר שנשארה חמתאת

 שיסד. ההדשה לעיר תושבים במציאת התקשה אנטיפס הורדוס
 סרבו אבות במסורת הדבקים והיהודים קברים, זרוע היההשטה

 בשטה לשבת המשרש האיסור כי ואם טומאה. מהשש בולהתישב
 לדבר' מהם. שנרתעו אתרים גם נמצאו נלבד, כוהנים על חלקברים
 בעל מקצתם בטבריה הראשונים התושבים יושבו בן-מתתיהויוסף
 בגלל אליה נמשכו ומקצתם הסמוכות, הערים תושבי מביןכרחם,
 למתישבים הילק המיך בה. למתישבים שהוענקו המיוחדותהגבויות

 לעיבוד ובהמות כלים סיפק ואף בתים, להם ובנה אדמותהראשונים
 אליות נמשכו נחלאות, הסרי רנים. שאכרים איפוא 'פלא לאהאדמות.
 לעבודות רב במספר דרושים  שהיו למיניהם אומנים גם אליהנמשכו
 לתושבים. הבתים להקמת והן הציבורית לבניה הן השונות,הבניה
 כלכליות הזדמנויות שראו עשירים, מספר גם בעיר להתישבבאו

 כמיוחד שחרר שאנטיפם משוחררים, ענדים ולבסוף לפניהם,נרחבות
 גם בה ישבו הרי יהודים, היו המתישבים רוב כי ואם זו.,למטרה
 מעורבת. עיר מתחילתה היתה וטבריה רבים,נכרים

 לסה"נ ה-ג' במאה יהגיעה העיר והתפשטה גדלה הזמןבמשך
 תקופה בשוחה תושבים. אלף ל-40 30 בין 41ה דונם 800 של~שטח
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 סבריוג של שבשערם המערב. העגול המגולשרידי
 הרוסיתמהמקושח

 לאורך והצי קילומטר מנה ק"מ, 4 היה שהיקפו בצורות, חומות לההיו
 הומה מוקפת טבריה גם ויאי היהה אהרח, הפשית ככל.עירהים.

 יוסף למדי. המונות בתחילה החומות היו אם ספק אולםמראשיתה,
 בראשית החומה את ביצר כי מקומות בכמה מזכירבן-מתתיהו

 נזדרזו לא עדריו או ואף להיווק, זקוקה שהיתה כלומרהמרד,
 הומות אין גי ודאי חששו שהרי למלחמה, להכנס טבריהתושבי
 הצורך. די חוקותעירם

 זעומה הצטינה מספקת, גמידה מוגנת בלתי העיר היתה כיואם
 ארמון לעצמו הקים אנטיפס זצרדוס ומוסדותיה. בנייניה ביפיגאת

 גם הוקם am~n בדמויות אותן וקישט כזהב, טצץ גג ולו בעיר,מפואר
 ועל חברים, eoo שכללה העיר, מועצת מתכנסת היתה בו ועד,בית
 הכללטת האספות משם גם ששימש גדול, איצטדיון הוקם היםשפת

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 בית-כנסת גם בעיר הוקם כן-מתתיהו יוסף של עדותו לפילתושבים.
: לימוריס. מקום גם תקופה,  באותה הכנסת בתי כזרך ששימש,גדול.

., נתמנה בן-מתתיהו ויוסף ברומאים. הישמים מלהבתכשהתחילה
י את ,ולחזק לבצר הראשונים ממעשיו אהד היה הגליל,למפקד  הארץ". משגבי כל *את האיזור, של העיקריים הישובים ואחהמבצרים
 י סביבתה את ביצר בז כמו טבריה. גם נמנית המבצריםברשימת
 טברנה כנרת". לים מסביב אשר המערות על הומות בנה אלהלמלבד

1
4 אם ובין חוקות הומות העדר בגלל אם בין למרד. אמונים שמרהלא

 ויציבות; שרשים חסר ערב-רב, היו מהם שחלק תושביה,הריב בשי גם ואולי בראשה, שעמדו רכי-הלב, העשירים אשמתבגלל
 העיר ניסתה המרד בראשית שעוד לעובדה אנו עדים מקום,מכל
 את תפס בן-מתת'וי יוסף רומאים. חיילים לשכה ולקרואלבגוד
 אזרחיה מטובי 1000 ועוד העיר 'ועצי 0(6 את ולקח בערמההעיר
 והוא שנית, הראשונה בהזדמנות בו בגדה העיר אולם ; ערובהכבני
 נשארה והיא זמנית, הכניעה אז רק חייליו. בידי למשיסה אותהנתן

 וגם אספסינוס בגליל כשהופיע גם עין למראית מכן אחר לונאמנה
 בטחו שלא הלוחמים, רוב ידי על לפתע נעזב בן-מתתיהוכשיוסף

 וזקניה תושביה, לב נמם עצמה, לעיר אספסיטס כשהתקרב אולםבו.
 קרב. ללא העיר את לו ולמסור ברית אתו לכרות לאספסינוסבאו

י לעזבה מיהר בעיר, החונה היוסדי הגדוד מפקד שפט, בןיורשע  ניצלה במקרה, וכך, הרומאים. בידי טבריה נפלה כך למגדל.ילעבור
 דשחרוח4 הגליל ערי רוב של חלקז מנת שהיהמההורבז

 ,ו.11
 . א"י. יהדה תירת -שברדה

 1, אגריפס לידי טבריה את אספסימס החדר המלחמה כתום*.

 1 100 בשנת 54. בשנת כבר נירון ע"י לראשונה ר הע נמסרה~יי
 1 והתחזקה גברה העתים, חילוף עם בר-כוכבא, מרד לפני סברי הרומאים. לידי שובחזרה

,ו
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 הרומית הגירמפת
זהי, מייי, לנדותו. לפי השלמות שתמוצר.4י

שתדיעתיקועבמ(נודה..,._...:  

 קינה ן5ןננהיך
 היו"_..-

.__._.-_ 
ה ניץיז................;נולת  
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 בה היה מיבנה. גמליאל רבן בימ' כבר _ליהדות. טבריה שלרקתה
 והלך, התתיק הכלכלי מצבה הנשיא. בה  וניקר השוב, יחורימרכו

 חרס בלי ותמטית  הדיג ינפיפי שני בה מפותחים היוובעיור
 תחנת מוצאים ואנו לתחומיה, מעבר אל התרחב מסחרהוזכוכית.
 מקום גם כנראה, שימשה, טבריה ברומא. גם העיר תושבי שלמסהר
atwnהיתה העיר ב(, כ"1, מציעא, גנכא ויונים תרנגלות לגידול 
 היו ורחובותיה תחתונה, ועיר עליונה .עיר חלקימי שניבנויה

 לאט שונות. אומנויות ל,בעלי בה היו מיוחדים שווקיםמרובים.
 הגלילי, יוסי ר' י בתובה ולפעול בה להתישב שונים חכמיםהתה'לו

 מאיר. זר' אבויה נן ארשע ra .tNrp שמעון חנניה, בן שמעוזר'
 היהדות ומרכו יהודה נחרבה ולאחריו בר-כוכבא מרדבעת
 נשמות מסוימת במידה סבל הגליל גם אמנם לגליל. הועתקהא"י
 בו נותרו p,"y אולם כליל. תקופה באותה נעלמו מישובךשמונה

 הגדולות הערים שתי ובראשם מבוססים "הודיים ישובים56
 אלה לערים וטבריה ציפורי י יהודים ורק אך כמעטהמאוכלסות

 בארץ. היהודי הישוב קרכן עתהעובר
 בר-כוכבים מרד בעקבות שבאו הרדיפות, התהלת עםאמנם

 מלשבת ונמנעו הגליל, כל פני על דוור, מנהיגי התנאים,נפוצו
 אליה שבו טיהרה, בר-יוחאי שמעוז שרבי לאחר אולם~טבריה.
 בעיר. היהודים התושבים שוב והתרבוהחכמים
 להעביר נסיון הרומאים השלטונות עשו בר-כוכבא מרדאחרי

 רוב נכשל. זה נסיונם אולם נכרים, לידי אלה בערים השלטוןאת
 גדול חלק היה ובידיהם לעמם נאמתם 'הודים נשארו ט,בריהאושב'
 כבר לספירה( השניה המאה )סוף הנשיא יהודה רב' בימי השלטון.של
 הסנהדריז אליה עברו מזחו ואחרי בעיר, רבים תורה חכמי. שובהיו
 לטבריה מציפורי יוחנן רבי ירד הנשיא יהודה רבי בימי הנשיא.ובית
 אליה שבאו מאלה והן הארץ מיושבי הן רבים, הלמידים.אחריו
 היהודיים החיים לבירת טבריה גיהה . וכך תורה. ללמוד ל4שחוצה
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 והם בעיר היו כנטת בתי 13 הדור. וחכמי הנשיאות מושבמרץ-
 וכמקומות ציבוריים  כמרכזים גם אלא תפייח, מקומש רק לאשימשו
 של תלובדו מקום שהיה הגדול(, המדרש )בית רבא" "מדרש ילימוד
 ברתו שדרכו סתר, מתילות עברו שתחתיו ובית-תפילתוהנשיא
 דבולי", עכנישתא הרומאימי עם והתנגשות מתיחותבתקופת
 "כנישתא הדהיר-,"כנישתא

 דננלאי-
(ntha) 'אחרים. כנסה !בת 

 הנשיא, פני מדורשי היו רבים לעיר. כבוד הוסיף הנשיאיםבית
 רבי של מותו אחרי וגם הגולה, מתפוצות ושליחים אורחיםלרבות
 הברתי- גורם הנשיאות היוותה הירידה, שהתהילה שעה הגשש,יהודה
 אליו שמשך תרבותי, רוחני מרכז כאמור, זאת, ועם חשוב.~דיני
 בסברי", למדו המדרש וחכמ' שבארץ האמוראים גדולי רבים.חכמים

 בירוניקח הר מפמאל, לו, תעבר הנמ.~ בעי מאיר ר' שלקברו
 סבריתובמרכז

~ש
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 הראשינים הממרים ונתחברו והניקוד, המסורת חכמת התפתחוקלציום
 יותר מאוחרת בתקופה התגלש הטבריני הניקוד אלה.בנושאים
 הנזעגה הניקוד שיטת וזוהי ישראל, תפוצות בכל הזמז במשךוהתקבל
 היום. גםאצלנו
 גם בה להתרכז התחילו התלמוד בתקופת העיר של גידולהעם
 רוב ונשארו תושביה .רנכ את היוו עדייו היהודים כי ואםנלקים,
 היסוד גם בה להתרבות התחיל הביזנטית, התקופה כל במשךתושביה
 רחוב יסדו ארמי. ניב דוברי סורים רובם שהיו הנכרים,הנכרי.
 ומספר נבטים גם ישבו בעיר דארמאיז שוקא הוא -משלהם
 הממשלתית. הפקידות ואנשי חיילים רומאיים,אורחים
-י  ., הנוצרי השלטון כימיטבריה

 את הרימית-ביזנטית המדינה קיבלה הגדול קונסטנטינוסבימי
 עקב לכן קודם עוד שהורע טבריה, יוחדי של מצבם הנוצרית.הדת

 במאה הרומית האימפריה על שעבר והממושך הקשה הכלכליהמשבר
 לשמה ראויה הנהגה להעדר שגרמה הנשיאות, של ירידתה עקבה-ג'

 חדש טרם טסף יותר. עוד עתה וצרע-
-  

 דתי. רקע עי רדיפות
 תהילה היה זה מומר המומר. יוסף שבריה ליהודי להציקהרבה

 עוד חתלי שם, כק"יקיה. בשליחותו ועבד הנשיא ביתממקורבי
 המומרים כל כדרך בנצרותו והמירה מיהודית הדת את זנה לכן,קודם
 מחיה, ועל טבריה על השליטו וכשהקיסר ההדשות לדתו קנאהיה
 הראשונה הכנסיה את שהקים ד"א היהודים. לתושבים להציקהרבה
 היכלו משם לכן קודם ששיטש הציבורי, בית-המרחץ ' בבניזבעיר,
 בנצרת, כסן אחרות, בערים גם כנסיות הקים מכן אמר אדרינוס.של

 מאמונתם היהודים את לעקור מאמציו ועוד. בציפוריבכפר-נהום,
 בבית-שאן. בודד ומת. מיואש העיר את עזב ולבסוף בתוויעלו

 מוצאים אע הרביעיית המאה באמצע הביזנטית, התקופהבראשית
 הנוצרים בית-כנסוג להם בנה רבא בבא ומנהיגם בעיר, שומרוניםגם

14
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 גרומא'ת הע.ו שן nf~llTnהוה

 לראשונה בה מוטיע אז ורק ה-ה' במאה רק בעיר להתיבותומתהילים
 יכ4 קודם רב ומז כבד כבר היה השלטוד כדת לחצם אולםהגמון.

 היהודים, נגד קשות גירות גזר קונסטנטינוס. של בנוקונסטנטיוס,
 ומאתר יהודים, או נוצרים עבדים להעסיק עליהם אסר השארוביז

 עבדים, עכורת על רבה במידה מהססת היחם ההם הימיםשכלכלת
 היהודיים המלאכה בתי הרם היה החדשה הגורה של פירושההרי

 גרוס, למדד העיקרית הסיבה היתה זו גזרה אחרות. ובעריםבטבריה
 351 כשנת אחר-מכן שנים כמהשמרץ

 תקוה מתזך "רומי בשלטם זה נוסף במרד פתחוהיהודים
 והרחץ תקופה באותה הרומי השלטון עמר. בהם הפגימתםשהקשיים
 בראש להם. יסייעו הצפונית ארפינהרים לכיוון הפרסים שלהמוגבר
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 שיום. התקה: ""וקח שבה ?13, תשיש פה.מ "117 זורו שי שנר,ן
 הת?תוד תקופת הר"יעית, או השייש.ה ,מהתזה!'

- - - - ; -
 אולם היהודי, לנו,בשמו ידוע הוא אין פטריקיוס. בשם איש עמדהמרר
 יותר שנשמע העם, רוב לב את למשוך,אליו הצליה שלא אנויודעים
 חיל- על פתע התנפלות נערכה בלילה בציפור'. התחיל המרד, קנאים. כת בתחומי בעיקר המרד הצטמצם וכך המתונים,לקול
 המירדים בידי שנפל והנשק הוכרעו הרומאים בעיי. הרומיהמצב
 את. גם והקיף המרדלהתפשט המאנק. להמשך להם שימשהיועיים

"16י
ע *  
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 פרטים לנו ידועים לא המרד. מרכני היו אלה ערים שלוש ולוד.טבריה
 להניה יש עיר, שום על מצור מכר שלא מאחר אולט מהלכו,על

 הכוהות ניסו עת בשדה, גלויה במערכה הוכרע המרדשגורל
 ונשלחו עכו, בחוף שעלו הרומאיים הגדודים את לעצורהיהודיים

 עיירות כמה סביב 'גם התחוללו הקרבות המורדים. נגד גלום 'דיעל
 בקינה מהריסותיה. עוד קמה ולא בית-שערים גט נחרפה אזגליליות.
 זו - הדגים משער צעקה "קול : כתוב אנו מוצאים רבתיבפסיקתא

 המשנה מן ...ויללהעט
- 

 זו - הגבעות מן גדול ...ושבר לוד זו
 התיאוה שזהו ויתכו, זו.טבריה". - המכתש יושבי ...הילילוציפורי
 ומשאוששה שחזרה ציפורי, את הרומאים-הרסו גלום. מרד דיכויומל
 לעומת בלוד. היורדי הישוב את כמעט והכחידו בהדרגה, רק מגזאחר

 פש,.. חדו תסיים: niwipn שבח וב4 פשים ארוו-פתיפרופו
 - חתלמודפתקזפת
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 מרכז לשמש המשיכה והיא מעט, אד יחסית טבריה נפגעהזאת,
 הארצישראלית.היהדות.

,, את ב-425 השלטון ביטל הנוצריים הדת אנשי בהשפעת'[
 ה, את.היהדות כך ידי על לפורר הנוצרים תקוות בטבריה.הנשיאות
 שרכז מדינית. הנהגה ללא אמנם נשארו היהודים בתוהו.עלתה
 נשארו דתית מבחינה אולם לבבל, להעתק התחיל היהודייםההיים

 ' פסקת לא עדיף לכו. קודם כמו ובאמונתם בדתם הזקיםהיהודים

'4 הנוצרים, מספר ה-ה' במאה בה גדל כי טבריה,.ואם של חשיבותהג"

 טבריה נשארה מספר, כנסיות ה-ו' במאה יוסט,ניאן בה בנה כ'גאפ
 400 כשנת שהיתה כפ' בארץ-ישראל, והחשוב הגדול התורהמהבז
 המשיכה היא_ "הירושלמי". התלמוד בה נחתם עת לספירה,לשרך
 בכלל,והגליל ארץ-ישראל יהודי של יהמדיגי הציבורי המרכולשמש
 לירושלים, לרגל העליה הביונטים ידי על וכשנאסרה בפרט,הירודי
 לנו יש בשלוש-הרגלים. הרגל-העיקרי עלית למקום טבריההיתה
 הי"א. במאה בירושלים שתי מצלית, בן סהל הקראי מפי כך עלעלות

 "הע-ליה בבירור; אומר מהם ואחד אחרים, אנשים גם כךמעיד?ם'על
 .. לעזה". מערב ומצד לטבריה, והמורח סוריה מצדלרגל

ק התפוצות בין הקשר את מגבירה היתה לטבריה ירגל טעייה, לעצמאותהשאיפותי!

 הגדול למרכז אף שליחים ושלחו השכנות, ארצות בני היהודיםרוע בקי- רק הסתפקו לא טבריה חכמי אולם בארץ, הסנהדריז חברילגין
 היתה אלה ממקומות אחד יותר. מרוחקים למקומות ואףשבבבל
 ה- לקשר ברור פוליטי רקע היה הדרומית. בתימן אשר תמיר,ארץ

.,
 הוא בטבהיה. הסנהדרין לראש זוטרא מר נתמנה 520 בשנתן, ן . . ., השנישים.הביזנסים ן מעול שחרור לתנועת לכת מרחיקות תקוות ונארגו 11 ארז עםהרוק
*-ש מדינה ויסד שמרד.בפרסים ראשוהגולה, ווטרא שלקמר בנו,היה
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 חתומוד פחקופח ארמית. כתובת חרותה בו רנת,משקוף

 עד מעמד להחזיק המדינה הצליחה שנים שבע בפרם. עצמאיתיהודית
 שאי- בעל היה הבן זוטרא מר גם להורג. הוצא עצמו שוואשהוכרעה,

 היה שמרכזה הארצישראלית. היהדות מנהיגי וביז פוליטיות,פות
 הקיסרות אמיץ. קשה הוקם היהודים חמיר מלכי לבתבטהריה
 המזרח עמי עם המסחר לצורך מי הפרסי, מההסגר מאד סבלההרומית
 ועל 11 דרך על שליטה לשם ים-סוף. דרך רק לרשותם עמדההרחוק
 של המזרחי תופו על שליטה גם כשבזלם הברהית מיתח עדזמיצר

 ארץ-ישראל יהודי מנהיגי חמיר. מדינת שלטה ממנו שבחלקום-סוף,
 ולהשיג יהודי, שלטון שהיתה'תחת חמיר.  של מחשיבותה להבנית4'11

 פה- ברית של יותר רחבות תכניות גם היו בארץ. שונותהקלות
 האקטיביסטיות שאיפותיה אולם ביצלח נגדסית-תמירית-יהודית

 של בתמיכתה מתאימים בלתי בשעה באו הדזמאים-במנטיםעבדים המש- נגד זוטרא, מר של' בראשותו ארץ-ישראל יהודי מנהיגותשל
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 באותה שהיו והפרסים, חמיר, על הנוצרים החבשים השתלטוביצנץ
 היהוד' מלכה דיעערבו. לא הביונטים, עם ,מגיים הפוגה ביחסישעה
 הגאו- חזון אך סוכלה. והתכנית )525( בקרב נפל נ,אס, ד'ו חמיר,של
,4 ה- ארבאל. בקעת על הרבים במדרשים אחיזה מצא הוא נגוז. לאלה

 וטבריה ארבאל והרי ישראל, ישועת לצמוח עתידה ממנה כימספרים
 והצבי- מטבריה. שתבוא הגאולה ראשית על דיברו המדרשיםזהות.
 גיסות בחוכה. היושב הגולה, ראש מצאצאי דוד, מזרע נשיא עלעו
 עד שחשבו כפי בלימה. על ותלויות האויר מן קלוטות היו לאאלה
 העצמאיים החיים לחידוש השאיפות מרכז היתה טבריה קצר. ומןלפני
 הבסנטים. המשעבדים מעול לשחרור התתעה ומרכובארץ

 התקר- עם דורות כמה כעבור הופיעה לכך המעשיתההזדמנות
 והפרסים ביצנץ ביז מאבק של שנים מאות אחרי לארץ. פרס צבאבות
 את כבשו וצבאותיהם העליונה, על הפרסים של ידם זמניתהיתה
 על הירדן עברכאת 614 בשנת ארץ-'שראל. וישפיעו-בגבולותסוליה
 . עלי עירון ובקעת מגידו ודרך לטבריה, הגיעו משמר-הירדן, גשר,ל

 צבאות הופיע,ו בטרם כבר הימים, באותם הארץ בירת קיסרי,על
 בגדודים התגייסו וצעיריהם בשלטון, היהודים מרדו בארץממרסים
 למרד בפועל ירה את הטברינית ההנהגה נתנה הפעם הפרסים.לעזרת

 2000 בנימין העשיר הטבריני היורדי גייס אחת עדות לפיולמלחמה.
ק לא הפרסי שהשלט,ון אלא חשבונו, על אותם וכלכל 11 למזהמהאיש

 את הביזנסים וכבשו הורו טא בשנת שנה, 15 כעבור ימים.האריך
 רבים כולה. הארץ וביהודי טבריה ביהודי קשים שפטים ועשוהארץ
 לארצות ועברו הארץ ואת העיר את ועובו עקרו טבריהמיהודי
ןי . בטבריה המרכו יהירת ?תחילה מא'אהרוס.
 העיר שקיעת - והצלבנית הערגיחהתקופה
 מידי הארץ את וכבשו סורו  שהגיונטים לאחר שניםחמש
,Q~anta.הערבי הצבא פלש 636 נשנון כליל. שלטונם התמוטט 

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 הם טבריה. את שרחביל צבאם שר כבש שנה אותה ובקיץלארו,
 את היכו מבז אחר אולם לירמוך, קלה לשעה ממנה אמנםנסוס

 את -עשו הערבים כולה. הארץ על והשתלטו ניצחת מכההבי~נטים
 עמק- ושל הגליל של לרבות הארץ, צפון של הראשית לעירטבריה
 הגיאוגרף עדות לפי ולמסחר. לתעשיה מרנו היתה והיאהירדן,
 ואריגים. שטיחים ליצוא מרכו גם היתה אל-מקימיהערבי

 התדל- למהות טבריה, נשארה עדייו הערבית התקופהבראשית
 מוש- שקום בארץ היהודי הישוב של מוכתרת חבלתי הבירהדלותה,
 חבורת שלבה

 המנהירי"
 הנשי- של ממעמדה שריד-מה נשתמר בה

 עדיין לבנך, :דד כבר הרוחנ' שהמרכז למרות ב-425 שבוטלהאות
 בלבד. הארץ ליהודי רק ולא רוחני, כמרכו מעמדה על טבריהשמרה
 וב- כולו בעולם היהודים מרכזי לבין בינה התקינם הדוקקשר

 סנד'" ש1 4ית.ק גד1נע 1סזז1'0סומה
 )"צונו'ת(
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 מצרים ספרד, איטליה, יוון, - התיכון, אגו-הים ארצית עםעיקר
 את ולהחרים לנדות היה הסנהדריז של ובכוחה - הצפוניתואפריקה
 לה. מחוצה גם אלא ישראל, ארץ בגבולות רק לא פיה -אתהממרים
 עכרה שהישיבה עד יעקג, גאון ישיבת ראש עמד הסנהדריזבראש

 מהם חלק אחרים. חברים ושמונה אב-בית-הדין ואתולירושלים,

 תרומות לאסוף כדי הגולה, לתפוצות קבועות בשליהזיות יוצאה'"
- על לארץ. הגולה בין קשר לקיים וכדי והסנהדריז הישיבהלהחזקת
 את שהפיצו והם הגולה אהצות לכל מציון תורה יוצאת היתהידח
 כונו אלה שליחים בארץ. שנכתבו הספרים ואת ארץ-ישראלמנהגי
 לטבריה ובעיקר לארץ, נתיחד שטחים בכמה "שליחי-שון".בשם
 היתה ארץ-ישראל תקופה; אותה של הרוחנית ביצירה מיוהדמשם
 על השפשטה ~ממנה הפיוט, ספרות של והתפתחותה צמיחתהמקום
 בידינו נשתמרו ולאשכנז. לאיטליה וביחוד ישראל, תפוצות כלפג'

 קיימת טבריה. אנשי היו מהם .כמה א"י, פיטני חמישה-עשרשמות
 אחר שטח עמהם. נמנה הקרור אלעזר המפורסם הפיטו שאףסברה,
 שבא המקו'א, ניקוד היה תקופה באנתה בארץ ישראל יצירתשל

 לש-
( 

 בימי עוד "תחילה בעלי-המסורה פעוית המסורתי. הנוסח עלשי
 זוזי בתקופה לפריחתה והגיעה נמשכה והיא בטבריה, אז נאףהתלמוד,

 תחילה קימות היו ניקוד של שוטות שלש הניקוד. סימנ' נוצרועת
 ביסודם. המונה במבטא גם אלא הסימנים, בצורת רק לא נבדלויחן

 - הטברינית והשיטה טבריני, וניקוד ארצישראלי ניקוד בבלי,ניקוד
 תפלצות בכל אחידה כשיטה והונהגה השיטות שאר רגלי .אתדהקה
) אלא נכון, עברי מבטא שאין הדעה גם גברה ה-י' מהמאה החלישראל.  

 ,' צחי "הם במקורותינו: טבריה.גאמר חכמי על העבריני.המבטא
 כל קבלנו מטבריה המסורה, אנשי היו מהם 5י העיקר והםלשון...
 ענייני ללמוד לטבריה חכמים עילים היו הגולה מכל-ארצותהננקוד".
 את ללמד הגולה לארצות יוהדים היו טבריה חכמי ומבטא.מקורת
 ., חממים זו. ימטרה עיה.יארץ גאון סעדיה רב. גם הנכונה.,הקריאה

.ן
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 לעצים לרכוש לפחות ניסו בטבריה -בעצמם וללמוד לעלות זכושלא
 חכמיה. ,,ץ על שנוקדו תנ"ךספרי

 בבל יהודי לביז טבריה יורדי בין מחלוקת פרצה הס'במאה
 עדה וכל ריש-גלותא,  משרתלגב'

 בחרי
 משלא משלה. ראש לעצמה

 פסק והלה אל-מימון, החליף של להכרעתו פנו ביניהם להסכםתגיעו
 לעצמה לבחור רשאית בלבד, אנשים ;שרה מנתה גם ולו עדה,שכל
 ובמאה יותר. עוד הלבבות פירוד את הרחיבה זו החלטה משלה.ראש
 היה לשקיעתה נוסף גורם לשקוע. טבריה של שמשה דל1חילהה-י'
 הישיבה לשם. עבהו הומן במשך בירושלים. היהודית הקהילהגידול

 בראשית והספרותי. הרוחני המרכז גם אליה עבר וממילאוהסנהדרין,
 שהיו החולים ודל. קטו בטבריה היועדי הישוב היה כבר הי"אהמאה
 ו- ובסבל. בעוני חיים הם כי מתאוננים טבריה במימי להתרפאבאים
 שהש- ממכתביהם עזרה. בבקשת העשירים מצרים ליהודי פוניםהם

 בה התדלדל הצלבנים גוא עם. בעיר. המצב על אנו לומדיםתמרו
 מטו- בנימיו רבי 1171 כשגת בה וכשביקר לחלוטין. היהודיהישוב
 עמדה עצמה. העיר יהודיות. משפחות המישים דגל בסך מצאדילה
 טבריה המשיכה עיים הצלבני הכיבוש בראשית תלה. עלעריץ
 בשעת אולם נסיכותו ומרכז הארץ בצפון מרכזית עירלשמש
 שהתהוללה 1187, בשנת והמוסלמים הצלבנים בין המכרעתהמערבה
 שעמדה לאחר לחלוטין' העיר 'נהרסה בקרני-חטיז, העיר,בקרבת
 לכל נתפזרו בחיים שנותרו ותושביה שנה, חצי של במצורתחילת
 כשעבר בשנים, מאות- וכעבור בחורבותיה, להתישב חור לא אישרוח.
 משפחות כעשר בה מצא באסולה, משה ר' היהודי הנוסעדרכה

 העיר. אוכלוסית כל ה-תה זוערביות.

 נשיא ייסף 117 שלנתיונו
 נעשה היהודיים החיים את בה ולחדש העיר את לבנות נסיוז;ן

 לא מנדט. גרציה דוגה וחותנתו נשיא יוסף דון ידי על הט"ובקאה
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 בסברים הצעבניווהמצודה

-
 ישוב להתקיים התחיל המאה בראשית עוד מאין. יש יצירת 11היתה
 וכראשונה בראש היתה במקום ההתישבת רקע בעיר. קטןיזוד'

 תקופת 11 היתה והרי בטבריה, .להתחיל הגאולה עתידה כיהאמונה
 להבאת ולמעשים לפעולות השאיפה להטה עת המעשית,הקבלה
 והאפשרות המקובלים, מרכז צפת, של קלבתה גם פעלההגאולה.
 הרבים. העיר בנייני משרידי הדשים בתים לבניזהנוחה

 חגם במקום, היהודי הישוב לתקומת סייעו הללו הגורמים כל.
 'וסף לדון יפטת וקושטא ארץ-'עדאל רבני את בנראה, שהניעו,גם

 מאת יבקשו למען גרצ'ה ולדונהנשיא
 השולטי

 וסביבות; טבריה את
 קשים ועוועים המצריות. בארצות הנרדפים ליהודים מקלםכמקום
 ביתת שבאו יהתלאות הרדיפות עקב היהדות על זמן בימתועברו
 אנוסים עצתם היו מנדט גרציה ודונה נשיא יוסף דון ספרד.גרוש
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,וךקז÷ם  גופזג ,םדזך¢זף זחגםפהק ג¢חו úזו÷úף¢ה úזá¢ ץג╨הם
úז╞סה  í¢קץ םז╞דה ,úíו וךקז÷á ז¢סה 'זםדú áז╞הגם

הףז¢גוá áז¢קי  íהג¢ק÷ם íגá¢ה íגףץזñלהז íץ úזחףקל היזםלה úז╨זקה
íהגחום  קגדה הץףקלם הםז╞ד ¢פחá כךםזקה זגהז íג╨יזל ץגגñם

וגק╨  ,íג¢ףי םáג÷ כז╞ ñóזג
 .íגף╞¢╨ה úו סזחל ,הג¢áך זיה הץáק

÷áץז.  ז÷םחáז ,ה¢גיחú á¢זלí úזםקú גú╨ק
 ,כךםזקהל ז÷םחá ה╨úלי

¢ז÷ל  זםגוז ,íג¢ףיה ז╞ץז╨ק קלקם
 ¢גץה ה¢ñל╨ גוגז .,הדúלי

á╨כג  ,הñ╨יה קúג╨ .ה¢גיהá זהקץל ג¢÷גץה םק זז╞ ñóזג וגק╨ הגה
0451-ם  הגúזקזח םק .¢גץה כה זלםקזה ú╨קá ,4651 כף÷גהז ץגדה
áכזחך -םיה .הלו הלזהה הúזזגק ¢גץם 'ףזו םק ú¢גá ,זזהל החגךáהז  íגáקזúם íג╞¢גה זםגחúהק סי¢úהם ,הá ג╞י áñíם úו הáפל

זלי ¢גץה ,גםי ץך╨ כוק ñóזג וגק╨ הá÷¢áú גפץ ,úזú םז╞גדם גץםזú .גקל íגáקזúהל "כי הקץ╨ סזגñ╨ חúףם úגקץú .¢לפ-גזדá ÷םה םז╞ד גáקזúל  ÷ñץ ,úזום÷חá םז╞גדí, áגם÷╞ áה,-גחזףú .קá╞ז הלי
á╞דג.  ז÷םץ גו╞ז íד

ñóזג  úלגג÷ íד ,ה¢ú ñáםá÷ק הג¢áך הáúגñáז םץ ג╞ג כז╞
, 

áו¢Σ.  וגק╨ ום הוá הםגחúיםל וםו ג╞י ¢זפגם סי¢ל גלז╨זךזו
áטקל  íםזו םיל ,íז÷ל סזגך╨ה ום .הגםפה úזףגוק úזהחו זúגñה
הקגúהז  סוה úו זúץ╞ םק זז╞ ñóגז ,וגק╨ íג╞זהגהז זוáק
íגםקז¢גל á¢פ÷לז גחúí פ÷ל זםץ כל הםזדהúí 7-קום¢ á÷á¢הג 

╞á¢  úףג╞הל  החףה Σג¢ץה זáוג חז¢'ף - ום זץגדה _זףזáñ םק
סגáק áזלחםלú áךá¢זקגה גזזהגה הגá ╨ח¢á á-0661 ¢á. ףץלם¢ 

.íג╞זהגל  í-חםקí, úגז╞áם áזקז כ÷ז¢úה íז÷לה

,  ה╨גזá םק הג¢áך כלסá ק¢חה
וזהז  כ. הולá ח"גה ךםúקה םץ םגםדה 'ח,קה גז╞יה גה'ך ¢לץ-םו
הגץה  םההק .ú á-0471ז╨áם úו הג¢áך .ק╞הל טזúל ז╨זפ¢ úúףם úו
ךגץ  íלהג íד úו "ג╞זהגה áקגúהם .הá םץ גף זú╨לáז úסהזגלה

-. --'-.- 
 'ח- ג,--
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 טבר(- ממשפחה נצר אבולעפיו4 חיים הרב שבתורכיה מאיזמירלארץ
 ורב. מספרם הלך ומש אחרים. יהודים גפ בעיר התישבו עתיקה.נית

 מרד דבר של ובטופו נמורה. לאי-תלות שאף אל-עמרטהור
 בארץ הופיע דמשק מושל בדמשק. היושב ובנציגו התורכיבשלטון
 נגרם רב סבל במצור. טבריה באה וב-1742 חיילים. גדודבראש

 . קבעו המאורע לוכד המצור. לפתע הוסר למולם אולםלחושביה,

 טבריה". "פורים לו וקראו מועד יום טבריהיאורי
 הראשונים, האשכנזים היהודים בעיר התישבו 1765בשנת

 י זל-
 משפ- אליהם הצטרפו החסידים. עלית בימי שנה. שתים-עשרהאחר
 מנחם ר, היה כעיר שהתישבו החסידים בראש רבוית שספותחות
 .מי ' ,הידועה המימרה בעל לארץ, הנלחכת באהבהו ביתרצלב. מבר- נחמן ר' אף בעיר עשה אחדים הדשים כמשר מויטבסק.מנדל
 שאמר כמו ברגל. גם לילך צריך לארץ-ישראל באמת לבואכקרוצה
- לך' %ך ,לאברהם  מארבע אחת על או נמנתה טבריה דוקא". לך 
 התפתחותה הגולה. בארצות פרסומה היה ורב הקדושות.להערים
 קשוב רעידת-אדמה ידי על הופרעה ונייר של וההדרגתיתהטבעית
nulw:-ונהרסה צפת אז נהרסה מהארץ. גדול חלק 1837 בשנתאח 
 רעידת- פליטי והנפגעים. ההרוגים מספר היה רב טבריה. גםבחלקה

 ן

 בירושלים. היחידית לקהילה זמנית והצטרפו העיר את עזבוהאדמה
 ן מחוש. הריסותיה את והקימו מהתושבים pYn חורו מבז אחראולם
 ! ההתישבות שהתחילה שעה באה העיר של האמיתית התחישותה'

 קמו למרכז-מחוו. טבריה הפכה הטבע בדרך בעמק-הירדז'היהודית
 זמן תוך שהיתה עד רבים, יהודים בה והתישבו ציבורים שסדותבר;'
 1 למעלה בה היו .העצמאות מלחמת לפני יהודי. רוב לבעלתקצר

 היהודים eoo במקום יהודים, מ-6000 למעלה מהם תושבים,מ-11000
 גם ישבו תחילה רעידת-האדמה. אחרי שנתים 1839, בשנת בהשהיו

 הוחל ב-1914 כבר שלם הכנרת, שבקרבת העתיקה בעיר רקהיגדים
 בבנין הוחל גב-1%w לעצמות מחוז הראשונה היאורית  השכונהבכניז

485:
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 אנשים שבהם. המרפא בסגולות המפרסמים יה, שמדרוםטגריה, חמי- תרמו העיר של להתפתחותה השופה תרומהקרית-שמואל.
 האור- ותנועת במימיה, להתרחץ לטבריה חירף מדי 'ורדים היורבים
 תיירים לגבי נוסף משיבה כוח להתמתחותה. טיילה והמתרחגיםחים

 בעיר, הרגים העתיקים השרידים הנהדר, הכנרת חוף היויהומטיילים
 להרמכ"ם. המיוחס והקבר נעל-הנס מאיר לרכי ד,מיוחסהקבר

 והקימה שהשתחררה בשרץ הראשונה העיר והיתה טבריהוכתה
 התחילה ובטרם "מדינה הקמת על הוכרז בטרם עצמאי יהודיממשל

 זו. בסביבה להתחיל הגועלה עתידה כי במורשים,המובעת
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 * בטבריה העתיקיםהשרידים

 הצלבניתהעיר

 של הראשי רהוטה _לאורך יפה ניכרים השחורומ חומותיהששרידי
 טנקרד. ע-י 1100 בשנת שנכנהה הצלבנית, העיר וזהיהעיר.

 הגליל, של הבדוי המושל אל-עמר, ט'הר ע"י ב-1738 תוקנותיה חוש-
 שנים ארבע 1833(. )בשנת המצרי פחה איברהים ע"י שובושופצו
 ברעידת-האדמה בחלקת החומה נהרסה האחרוז התיקון לאחרבלבד

 בטבריח רבים בניינים צפת, אח גם ושהחריבה הגליל אתשזיעזעה
 החומה. מאבני מאז נבנומחדשה

 החומות ואורך דונם, 142 הוא העתיקה העיר שלשטחה
 בהנו שיש שרידים בה נשארו שלא כמעט ק"מ. 1.5 אותההמקיפות

 בסגד'ה הע'דזנ' 3מו1'או1 ג.וס הוו'וה.ה17.ס

 ע נכתגה בסברים העתיקים השרידים עלהסקירה
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 הבניינים את הרסו ורעידות-האדמה התכופות המלחמותענייזי
 כל היסטורי רקע הסר' הדשים, בניינים קש ובמקומםהעתיקים,
שהוא.

 חקוק האריות. תבליט היה בעיר שגודע היחידי מרשמתי ~שריד1
 היו נאיף. השיח' של כיתו בקיר קבוע  שהיה מקומית, בזלתלאבן

 לאמנות התבליט את ייחמו אחרים ; חתית אמנות שריד ש;1צשסברו,
 עתה נמצא ההבליט ערבית; לאמנות אף ש"חסוהו והיורומית

 בטבריה העירוניבשזישז
 ע"י העיר של לחידושה הקרובה התקופה מן בעיר היחידיהבנין

 . ומרתף, שמות שתי בז הוא בניז.זה המקווה. בנין ההן נשיא יוסףדון

 המקוואות במתבוגת ומצויד בנוי הוא הט"ז. המאה כראשיתתבנה.
 "ימין הנמצאות במדרגות אירופה. מרכז בערי ששרדו הבינים,עיטי
 המים מרובעת. כיפה מקומר אולם שאן המרתף לקומת יורדיםלבנין

 ים-כנרי( מ' עם הקרקע לפני מתחת קשוריםבמקווה
 גאודנסים פ. האיטלעי )ע"י 1946 בשנת שנערכוחפירות
 שרידי את גילו טרה-סנטה. שבמנזר הקדוש פטר בכנסיתגוברננט'(
 הכנסיה הוקמה יסודותיה ושעל במקום, שהיתה הצלבניתהכנסיה
"הדשכן
 העולה לכביש מימיו הנמצאת המצודה נם קשורה העתיקהלעיר

 קושת. שתי ולה שחזרוו4 בולת אבני בטיה המצודהלקרית-שמואל.
 פינותי"בארבע

 מהם אחד רק יריה עמדות ובהם עגולים, מגדלים
 יוצאינו כדורים מנוקב כבד, .ברזל שער דרך- כשלמוחו.נשתמר
 מפולת. אבני וכרוע החומה,לשטח

 אנטיפט הורדוס מתקופתטבריה
 של בנו אנטיפס, הורדוס ע"י הרומית בתקופה שנבנתהטבריה
 חו- היקף הצלבניה( העיר מן ומעלה חמשה פי גדולה היתההורדוס,
 )מהם ק"מ 4 היהמותיה

- 
 הגיע ושטחה היבל, לאלרך ק"מ 1.5
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 בשנות מקרית בדרך נתגלתה הרומיה העיר חומת דונם.ל-0)8
 הקרז מטעם שעבד שזמאכר, האדריכל שעברה. למאההשמונים
 הבהיו, Fund) Exploration v~palestine ארץ-ישראללחקירת

 בהס-
 רצוף צל בקו טבריה, SDn לעבר מלונו מהלון ערב לפרתתכלו

 בקרני מתבלט  כשהת! בירוניקה, המכונה ההר של הצפוניבמדרון
 שרידי את לפגיו תצא המקום את בדק למחרת השוקעך.השמש
 . הרומית. טבריהחומות

 של מפתו .החושה של חושה מטה שורטטה טרם היום עד"
 ואת ודרום-מזרח, דרום מצד העיר הומות את רק שייתשומאכר.
 בינתים אל-מליב(. בינת קצר )היא בירוניקה הר על הרומיתהמצודה
 עליה. ידיעותינו ונתרבו החומה, של נוסקים שרידיםותגלו

 למרחצאוהע טבריה שכיו הכביש, שעל ממעביר-המים נפנהאם
 שרידי בבירור נראה 0150ק, 24215 )ניצ הים, לעבר מנטשאת

 הדרומית-מזרחית הטינה זוהי הים. לתוך החודרת מתומה וחלקמגדל
 מחוף בערך מ' 150 במרחק ממול, ההר. במעלה הרומית. העירשל
 נאה. עגול בנין שרידי מי-הגשמים ע.י 1935 בשנת נחשפוהים,

 בנין יסודות הראשון לבנין סמוך הגשמים חשפו 1944 שנתבחורף
 כיום הדומיה, סנריה של הדרומי שעיה שיזע ונתברר נו?ף'יגזל
 הרחוב של הריצוף אבנ' את גם המגדלים שרידי כיז לרציתאפשר
 העיר. של לאורנה שעברהראשי
 בשטח. הנמצא לערוק במקביל בנויה היתה הדרומית החומהן

 חדה לתפנית מגיעים זה ערוץ לאורך מ' כ-300 שעובריםלאחר
 הר במעלה פתלהול בקו עלתה התומה l~DS'-מערב. לעברבחומה

 הרכס קו הקרקע. של הטופוגרפ' למבנה בהתאם ונבנתהבירוניקה
 מים בריכות החומה שרידי ליד מוצאים אנו בהר, בעליתנו,ן, תלול. מדרון יורד ולחוץ וממנו לחומה; בסיסמשמש
 טהוגים, הרסים המכילות רבות, טיח בשכבות המטויחותבנויות,

- 
n?eביאש מגיעים אנו התלולה העליה לאחר הרומית. לבניה ה~פייגי 
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 הנס נעם מאיר רי  של קברו ובין מבריח בין בידוניקה הר.

 איצטדיון, גם בסביבה נמצא ע"נ( כ"כ, )עירובין התלמוד לפימליכ. אל- בינת קצר בשם הלדבים בפי שנקראה ימצודה ביגוניך;הר
 " נהנלו. טרם שרידיואולם

 מתחת מ, 1% הכנרת פני מעל מ' כ-190 בירוניקה הר שלגבוי
 של הדרום-מעצבית הגדה על חולשת ופסגתו הים-הת'כ11(.לפנ'

 במב- הש. של ביותר הדרומי לקצהו ועד קרית-שמואל למןהכנרת,
 המזרחית הגדה על המשקיף סוסיתא, להר בירוניקה הר דומהנהו
 בחר גם לכן בירוניקה, בהר היושב לעיני וגלוי פרוש הכל הימה.של
 האר- היו בה אשר המצודה את עליו לבנות כדי אגטיפס הורדוסבו

 בנייג'ם שרידי נמצאים בירוניקה הר על הפקידות. ובניינימונות
 ברוה באופן נראית השטח במרכז נחקרה טרם פרטיהם אשרשונים
 עברית משלושת ההר את מקיפים ההומה שרידי עגולהע בארמאוד
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 תקופת-מה. לפחות  זה. במבצר השתמשו הצלבנים שגםכנראה.
 שיש. אבו על חקוק צלב נמצאבמקום

 ישר צל קו צפון, בכיוון ההר, מראש נראה השמש שקיעתבשעת
 בנייני ליד ונעלם החומה שרידי לאורך במדרוז היורד מאד,41ייר

 ספק, אין ברור. החומה קי אי: - ואילד מבא: א'.שיכוו-עולים

 על.'סו- עומדים שמבניו היווני-אורת71ןכסי. לממר עד הגיעהשהיא
 שפל בשעת בבירור הנראים אנטיפס, הורדוס מתקופת החומהץות

 ימי-. של טבריה עם הרומית טבריה נפגשות זו בנקודהבכנרת.
הבינים.
 מערות. עשרות משובץ פסגתו, ועד ממרגלותיו בירוניקה,הר
 ליד עיבוד. סימני ניכרים מהו בכמה ורק טבעיות. הז הללוהמעדות
 וליתרי לחיילים כנראה. שימש, אשר שביל. עובר מהמערותאחדות

- מהן לאחדות העירה. לירידה המבצרתושבי  המגיעות "ארובות". 
 מהמערות בכמה מים. לאגירת שימשו כאלה מערות י הה.ר לפסגתד

 אם ויברר לא עדיי QYtN הקדומנו הברונזה מתקופת שריד'טנמצאו
 בלבד. לקבורה או לדיורשימשו

 תעלות ולידה עתיקה, מחצבה נמצאת בירוניקה להר מצפון,'
 בקו המחצבה מן נלך אם לעיר. מים לאספקת ששימשו בסלע,חצובות
 תעלת בשטח. החפורה בתעלת-ניקוז נפגוש הים, לעבר מזרחה,ישר

 בה. שזרמו הגשמים מ' שטפונות. למניעת 1935 בשנת נחפרההניקו:

 בעיר התך קיבלנו כך : הטבעית לקרקע ער בדפנותיה וחתרוהעמיקו
 של ותקרוה רצפות שלמים, קירות המתבונו לעיזהרומית,.המגלה

 ביוב. וצינורות מים צינורות רחובות. חלקיבתים.
 נתגלתה רומית אמת-מים בשרידי הניקון תעלת הצטלבותבמקום

 היא שאיו זו, שבכחובת המיוחד עבריות. באותיות כתובת 1944שיולי
 והשו- כשהשתיות הצהרים, ובשעות מסויימת שנה בעונת אלאבראית
 שהוז- לקמת-המים ואשר צל. מטילות באבז החקוקות )רוזיטה(שנת
 באמת-מים מימיה את קיבלה הרומית שטבריה יש_לזכור הריי~ה'
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 הרומית טבריה אנש' שאבו יא מרוע תמהו רבים חוקריםבסקירה.
 ימינו. עד הערבי ובישוב קדם, בימי כנהוג הים, מן ישר מימיהםאת

 ביובה גם חוסנה אליו כי הים, ממי סלדו טבריה שאנשימסתבר,
 הקרוב המקום מן וטובים נקיים מים לעצמם הביאו ולכן העיר.של

 את טבריה שואבת וכיום מכה. בקו' להזרימט יכלו ממנוניותר
 מ'(. 2 של ומעומק החוף מן מ' 80 ממרחקמימיה

 נתגלו העירוני, המטבחים בית ליד לים, יותר הקרובבשטה

 מהם אחד'כ של קטרם עמודים. ובסיסי מפוארים בנייניםשרידי
 לערך. מ' ל-10 הגיע שגבחם לשער ניתז ולפיכך D~D, ל-95מגיע

 שהובאה וגרניט, ממצרים, שהובא פורפירי עשויים היולעמודים
 נחקר. טרם הבניינים של טיבם בלבנון. בירות ליד אל-כלב,מנהר

 צפונית- מ' וכ-00-600ז המטבחים לביתצפונית-מערבית
 עומד "מוסלמ', הקברות בית  כתחום  בירוניקה, מהריפוגית-משחית

 אל- זאין עלי של בתו טית-סכינה, של קברה - כיפה בעל]נ'1
 כתובות שתי קבועות הבנין של המערבי בקיר השיעי. האימםעבידיו,
 שמות רשימת פגיאה התחתונה, 1295. משנת היא העליונהערביות.
 והקדש(. ז'ה לקבר שהוקדשו אדמהושטחי

 והטרחצאות חמתשרידי
 רני לקנר עד הרומית העיר של הדרומית מהחומה החוף,רצועת

 היתה זה בשטח שונים. עתיקים שרידים טלה מלאה בעל-הנס,מאיר
 שלה. המרפא בסטלות תמיד מפורסמת שהיתה קדומה עיר חמת,העיר
 ת מ ח העתיק. שמה את לשמור הצליחה העתים חליפות בכלכמעט
 חמי-טבריה סף חמתן חמתן האחז ala~ אחפה

 למקום קראו הערבים דיקנים. בפי אמאוס התלכיד,בתקופת
חומס.בפיעשםשמ%םחמי-טבריה

 די- חומד" טוקפת חמת כנראה, היתה, הרימית-ביונטיתבתקופה
 סמוך לחמי-טבריה, ומדרום אורכה לכל יפה נראית הדרומיתמתה
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 הפירות סלושץ, ט פרופ' ע"י 1920, בשנת נערכו טלו בשטח.
 גדולה  מערה בית-כנסה, שרידי נתגלו בהטרמתארכישלוגיוהנ

 ולוי. מאבן קיררה מחוטבים, שיטושברי
 מערת נמצית חמי-מבריה של  לאמפיתיימרוז ממזרח מ'כ-100
 ריקים, כוכים ששה במערה קהנא. רבי של שמו עי הנקראתקברים
 סמוך נמצאה המערה הרומית. wo~ nalpnn כנראה, שייכהווהיא
 עדיין אולם חמת, של המערבית חומתה השערה לפי עברה בולמקום
 זו. להשערה אישור כל נמצאלא

 לטפף 100 )שנת טריינוס הקיסר מימ' הטברייניים המטבעותעל

 יו- כשהיא הבדיאוה, אלילת היגיאה. אחז מצד מופיעה בקירוב(לה,
 נחשו של סמל נראה - לידה מעין; בוקע שממנו סלע עלשבת

 הר51א'ת מהתעול מרחצאות פד'ז' )חש15 3"1 "חזקת "חפרות)
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 מעי.)זת יל שעו תקזער'ס 5ח".ס 5 3עו שער זסז.30נה
 הרומאית מהתקוע וחמה(.חתי-מבריה-

 כי מעיד זה מטבע הקיסר. שי ראשו דמות טבועה השני הצדמן
 במאה כבד א"י לגבולית מחוץ גם מרפא כמקום נתפרסמהטבריה

 י . לספירה.הראשונה
 בעל-הנס, מאיר ר' קבר שבבניינ' דשישכנוים על הכנסתבבית

 פורפיר, עמודי ישנם לערך, שנח 85 לפני נבנה אשר הימני.כשער
 הדרומית חומתה ליד חמת. על העתיקים מבנייני" כנראה.שנלקחו,

 שער, דמוי מבנה נמצא החמים המעיינות של הדרומי באיזור חמתשל
 הרומית. התקופה מז היחיד השריד זהו מקומרים. פתחים שלושהבעל

 והמשוכליות המפוארות הוימיות המרחצאוה שרידי את-בד~ווותינו
 לפרסום לב ובשים מחמת, דרומה ק"מ 8 במרחק בבית-ירח,שנתגלו

-י
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 שלפנינו להניח עלינו היה הרומית, בהקופה טבריה המי שלמרב
 המרחצ- שרידי לאחרונה נמצאו ואמנם פרטי. בכית מרחץ שרידירק
 בהן והיו גדול שטח פני על משהרעות הן בחמה. הרומאיותאות

 הטעת הדוגמאות אחת זוהי מאוד. משונללים וסידוריםמתקנים
 כולו. בעילם רומאיות למרחצאותביותר
 בעהישת סיורע את ונסיים מורהה, הרומזים השרידים מן נשנה'

 המת. של הדרומית החשה של לאורכה בטיויטבריה
 1 נשאר עליו אשר מקום כטברוה עוד אין לירושלים מחוץאכן,

 המשנה, עיר העתיקה, טבריה התלמודיה: בספרות כל-כך עשירחומר

 לחשיפתה מחנה עדיין והאמוראים, התנאים וחת למדו בהאשר
ולהקירתד4
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