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מבריה
ההתישבות חקרוטה על חוף הכנרת-וימי הבית חראשוו
קדום הוא הישוב לחוף הכנרת .שסע הדגים בימה והחיות
השונותשירדו לשתות אתמימיה מהיערות שעלהרמויהיצרו תנאים
אידיאליים לצייד הקדמון .במערות שבנהל העמוד ,בקרבת עין-גב,
ובמקומותאהרים.בסבילה ,נמצאושרידי האנשיםשחיו %ז בתקופת
קדומות .נתגזר כיק-ציד למיניהם ,בגוז להבים ,סכינים ,מגרדים
וכלים אחרים ,עצמות בעלי חיים שנעלמ
יו לפני עשרות אלפי שנים
ועצמות-גולגולת של אשה בת אותה תקופחו היה פה טיפוס אדם
nnleaעדיין ,שלב מעבר לאדםבןזמננו .י
בלתיבערך באלף השפיעי .לפני הספירה הופיעו באיזור שבטים
הדשים והכיח אתט את עבודת האדמה .היתה כאן אחת התהנות
הראשונות של החקלאים בארץ ואולי גם -בית את הריכוז הגדול
אנו מוצאים על גדות היתמוך ,בקרבת שער-הגולז Q*w ,איו ספק
שהם ישבו גם צפונהיותר ,על שפת הנהר ועל שפתהימה .חט בנו
סירות פרימיטיביות ובכלי אבן עדרו את אדמתם וקצרו את.יבולמז
במכתשי בזלת סחט את תט'אתם.
הישוב ממשיך לשגשג באיזור גם כתקופה הכלקוליתית ,באלף
 '~rsלפני הספירה .עמק-הירדז וסביבת הכנרת היו אחד המרכזים
הישובייםהעיקריים של אותהתקיפה :באלף הג'.לפסה"נ קמה הרשת

הצפופה של התלים,שאנו מוצאים בעמק בית-שאן ,ומספר רב של
ישובים -אחרים ,ללא סימני ,תל ,במשולש שביז הכנרת ,הירמזך
והירדן.יתכן ואףרקת.העיר הקדומה ,שיש לזהותהאולי עם.קוניטרה
ליד טבריה. ,נוסדה לראשונה סמוך לאותה תקופה .איו היא נזכרת
בתעודית הידועות לנו ,ולבזאין להניח שהיה זה ישוב גדול :הישוב
הנגרת.
הגדול והמרכזי היתה בית-ירח ,שעמרה בקצה הדרומי
תלה ,העולה בשטחו על  200דונם ,מעיד כי היתה זו עיר גדולה

שי
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וחשובה ,וללא ספק העיר המרכזית של האיזור .בתקופה מאוחרת
שתר ,עת ירדה חשיבותה ול בית-ירח ,תועתק המרכו צפונה,לעיד
כנרת ,הוא תל-עורימה ,בקירבת כביש טבריה ראש-מינה שלימינו.
במקום זה ניצבת גבעה גבוהה ותלולה ,הקריבה מאד לשפת הימה,
והמפרידהבין בקעת טבחה לבקעתגינוסר .בגלל קרבתה למיםאין
כאז מעבר לדרך לאורךיתמה; הדרך עקפה את הגבעה במעבר צר,
ומכאן גם אשיבותה הצבאית הרבה בימי קדם .בגלל.חשיבותה של
מרת באמצע האלף השני לפסה"נ נקראו על שמה היטה והבקעה
כולה .וכך נמצא גם בתקופות משחרות יותרי העיר המרכזית
נותנת את שמהלימה.
ן  nnlaaתקופה ככר עבר בקרבת טבריה שלימינוולרגלי הכנרת
אחד הסעיפים שא ידרך הים" המפורסמת ,שקשרה את ארצות הפרת
נההידקל עםמצרים .מהצפון הוליכה הדרך לדמשק ומשם דרך מעבר'
גשר משמר-הירדן לכנרת.סעיף אחר של אותה דרךיצא מדמשק דרך
קוניטרה לשפך הירדן ומשם לאורך חוף הכנרת לבקעת גינוסר .כאן
התפצלה הדרך .סעיף אחד נמשך לאורד הכנרת ועל פני רקת עד
בית-ירח ,ומשם דרך בית-שאןלמגידו ולבקעת-עירון; יהסעיףהשני
הגיע למגידו דרך גיא-היונים .ועמק-יזרעאל .לא יפלא איפוא
מצרים ביצר את הערים שלאורך הדרך ,בכנרת גם
שתחותממ ג'
הנה צבאמצרי זבהישב מפקדהאיזור. .
 '1באמצע המאה הי"ג התרופף שלטון פרעה בארץ והצטמצם
לאורך עורקי התחבורההעיקריים .שבטי ישראל,שניצלו שעת כושר
זו ,פלשו א; לארץ ,ועיקר התנהלותם היתה בטורים ההרריים ,שהיו
לדית כמעט בלתי-מיושבים באותה תקופה .גם רשימתו של תחזתמט
 4מעידה שלא היה כמעט ישוב באיזור ההררי בצפון ,מאחר
שההתישבות ט נתאפשרה רק בתקופה מאוחרת יותר ,בערך בתקופת
ההתנחלות הישראלית ,עם המצאת הבור המטויח לאצירת מים.
בשעת כיבוש הארץעדייו עמדה העיר כנדת על תלה ,ובשעה

מיד

ן
,

www.daat.ac.il

דעת  -מכללת הרצוג

חפירות בית'-רח .בית.ירח היתה העיר הראשית בחש הכנרום
באגף השלישי  qlellהאלף השני לפני הספירת

שמתאחדים מלכי כנען שבצפון למלחמה ביהושע ,היה ודאי בחוכם
גם מלכה שלהעיר .בצידה של כנרת מוזכרות בספר יהושע גםערים
"וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת" .הנה
אחרות באיז
וריגם שמה של רקת במקורות .לגבי שתים מהערים
איפוא y'D1b
הנזכרות האחרות ,חמת ורקת ,התווכחו ביניהם חכמי התלמוד  -על
הריסות איזו מהן קמה העיר טבריה ,אך לא הגיעו לסיכום ברור
בשאלות בסופו של דבר לא היתה טעות לא גידי אלה ולא גידי
אחרים; טבריה שנוסדה על פני שטח קברות ,שכנהביז שתיחזי
כשנחלקה הארץ ב"ז השבטים נפל איור הכנרת לשבט נסתלי.
הם התנחלו בישובי הדייגים הכנענים ,למדו  fiKמלאכת הדיג ונעשו
שליטי הימה .מסורת עתיקה שכתלמוד מספרת לגו,שלדייגי נפתלי
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היו זכויות הדיג העיקריות בכנרת .על הגורה הצפונית השתלטו
דן והם שסיפהוה בפועל לנחלת ישראל .הם עלג לליש,
לבסוף
ויכו אבונתים לפי הרב ואת העיר שרפו באש:ואיו מציל,כי רחוקה ןהיאמצידון ...והיא בעמק אשר לבית רחוב,ויבנו אתהעיר ".ויקראו
שם העיררז .בשם דז אביהם" (שופטיםיח).
( עם עליתו של דוד לשלטון התבכס שלטונם של בנ' ישראל
באיזור הכנרת מצפוז לה .לשתה תקופה יש ליחס את השתלטותו
פנל שבטנפתלי עלעיוןוהפיכת אבל-בית-מעכה"לעיר ואם בישראל"
.יט).
(שמואל ב'כ
במאה התשיעית יורד כוהה ,של מלכות ישראל וארם-דמשק
,
ב
ר
ק
והיא נכבשת
מרימה ראש .העיר כנרת משמשת' תנומת שדה
ונחרבת מספר פעמים .בראשית המאה התשיעית עולה בן הדד מלך
דמשק על ישראל ,כובש אתערי נפתלי הבצורות שבגליל "ואת כל
כנרוי" (מלכים א' סו,כ).
אולת רק באחריתימיה של ממלכת ישראל נשמטמידיה השלטון
באיזור הכנרת כליל .היה זה בשנת  732לפסה"נ ,עשר שנים לפני ,1
ד ישראל בא חגלת-פלאסר .מלך
לפיית הממלכה. ,בימ' פקחמי
אור ויקח את עיון ואת אבל-בית-מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת
(מלכים
חצור ואת הגלעד ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם
נמסרה אז לפחוות מגידו .אשורה-
1
ב' טו .כס) .ארץ נפתלי
י
 ,הישובים הישראליים לא קמו -עוד.מהריסותיהם .לפי העדות.
הברורה של ההרסים נפסק עתה הישוב לתקופה ארוכה .וכשקמו
בימי בית שני ישובים שונים לתחיה ,היו אלו ערים חדשות ,שלא
סכריה.
היו קיימות.קודם לכן .וה! גינוסר .כפר נהום

1
ן

ץ

,י

הבית

יסודטבריה

ולכסוי

-

השני -
שלהיימי
י הורדוס אנטיפס .בנו של הורדוס,
העיר טבריה נוסדה עליד
לערך בין השנים  17-22למה-נ ,מצפוז לחמי-טבריה של ימיש,

ן
:
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המרחק ביניהם לביז העיר העתיקה כיום .יעיר

היה

י  1היתה בעלת תחום שליטה משלה,
מראשיתה אופי של 19ליסיונ
בעלת זכות לחיות לפי חוקים פנימיים שחקקו חושכי המקום.,זכות
,
ר
י
ע
ה
חופש דת
לטבוע מטבעות -ולקבוע מנין שנים מיום יסוד
וכלכלה ,ובעיקר ממשלעצמי.
כמה גורמים גרמו לכך שהעיר נבנתה במקוםזה .מלכו שלסזון
של הורדוס אנטיפס בגליל המערבי היה בציפורי .ואילו בגליל
המזרחי לא היה תהילה מרכז נגה .הישובים האחרים על חוף
הכנרה לאהתאימו לתפקיד זה,כיהיומיושבים בעיקרדייגיםובעלי
מלאכהיהוג!יסי ששנאו את רומא ואת בית זערדום בן-בריתה ,נזכור
את מלחמתם הנואשת של קבוצות הקנאים בחיילי הורדוס .עג
התבצרו במערות נחל היונים ,ואת מלחמת הגבורה של תושבי
ה היתה
מגדל בצבא רומא .גורם נוסף שסייע לבנין העיר במקום,
הקרבה לדרך הבינלאומית הגדולה מארצות הפרת והחידקל למצרים,
שחצתה את הירדז על 'ד נשה משמר-הירדה גם המרכזם הקודמים
של האיזור,בית-ירח והעיר כנרת ,שעמדו עתה בחורבנם ,היובנויים
בזמנם על דרךוו.סייעו להתפתחות העיר גםמעיינות המרפא ,שהיו
מסורסמים נבר בימי קדם.

שלהי הבית השני (משני צדדיה)
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את העיר קרא הורדוס אנטיפס על שםידידוומיטיבוטיבר'ום.
קיסר רומא באותםהימים .עיר הלניסטית התפשטהכרגיל על שטח
נרחבודושיקולים הטופוגרפייםלגבי בחירת מקומההיושוניםלגמרי

מהשיקולים בבחירת העיר הכנענית  11העיר הישראלית הקדומה.
תחומה של טבריה כלל את חלקו המזרחי של הגליל התחתון
וגבל בתהומי בית-שאז בדרום ,סוסיתא במורח וציפיר' במערב.
מדרום לעיר היתה תחילה העיר חמת ובה מעינות הגפרית החמים.
במשך הזמן ר,תרחבה טבריה יהתפשטה דרומה ,ועד מהרההיו שתי
הערים לעיר אחת ,אולם גם לאחר שנבנו חומות טבריה ,לא הקירו
את חמת שנשארה כפרברנפרד.
 .הורדוס אנטיפס התקשה במציאת תושבים לעיר ההדשהשיסד.
השטה היה זרוע קברים ,והיהודים הדבקים במסורת אבות סרבו
להתישב בו מהשש טומאה .ואםכי האיסור המשרש לשבת בשטה
קברים חל על כוהנים נלבד ,נמצאו גם אתרים שנרתעו מהם .לדבר'
יוסף בן-מתתיהו יושבו התושבים הראשונים בטבריה מקצתם בעל
כרחם ,מבין תושבי הערים הסמוכות ,ומקצתם נמשכו אליה בגלל
הגבויות המיוחדות שהוענקו למתישבים בה.המיך הילק למתישבים
הראשונים אדמות ובנה להם בתים ,ואף סיפק כלים ובהמות לעיבוד
האדמות .לא 'פלאאיפואשאכריםרנים .הסרי נחלאות ,נמשכואליות
נמשכו אליה גם אומנים למיניהם שהיו דרושים במספר רב לעבודות
הבניה השונות ,הן לבניה הציבורית והן להקמת הבתים לתושבים.
באו להתישב בעיר גם מספר עשירים ,שראו הזדמנויות כלכליות
נרחבות לפניהם ,ולבסוףענדים משוחררים ,שאנטיפם שחרר כמיוחד
,למטרה זו .ואם כי רוב המתישביםהיו יהודים ,הרי ישבו בה גם
נכריםרבים,וטבריההיתה מתחילתהעירמעורבת.
במשך הזמן גדלה והתפשטה העיר יהגיעה במאה ה-ג' לסה"נ
~שטח של  800דונם 41הבין  30ל 40-אלף תושבים .בשוחה תקופה
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שרידי המגול העגול המערב .שבשערם של סבריוג
מהמקושח הרוסית

היו לה חומות בצורות,שהיקפוהיה  4ק"מ ,מנהקילומטרוהצי לאורך
י גם טבריה מוקפת הומה
הים .ככל.עיר הפשית אהרח ,היההויא
מראשיתה ,אולם ספק אם היו החומות בתחילה המונותלמדי .יוסף
בן-מתתיהו מזכיר בכמה מקומות כי ביצר את החומה בראשית
המרד ,כלומר שהיתה זקוקה להיווק ,ואף או עדריו לא נזדרזו
תושבי טבריה להכנס למלחמה ,שהרי חששו ודאי גי אין הומות
עירם חוקותדיהצורך.
ואםכיהיתההעיר בלתי מוגנת גמידה מספקת,הצטינהזעומה
גאת ביפי בנייניה ומוסדותיה .זצרדוס אנטיפס הקים לעצמו ארמון
מפוארבעיר,ולוגג טצץ כזהב,וקישט אותןבדמויות am~nהוקם גם
בית ועד ,בו היתה מתכנסת מועצת העיר ,שכללה  eooחברים ,ועל
שפתהים הוקםאיצטדיון גדול ,ששימש גם משם האספות הכללטת
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לתושבים.לפי עדותו שליוסף כן-מתתיהו הוקם בעיר גם בית-כנסת
גדול .ששימש ,כזרך בתי הכנסת באותה תקופה ,גם מקום לימוריס.
כשהתחילה מלהבת הישמים ברומאים .ויוסף בן-מתתיהו נתמנה
למפקד הגליל ,היה אהד ממעשיו הראשונים לבצר ,ולחזק את
המבצרים ואחהישוביםהעיקריים שלהאיזור* ,את כל משגבי הארץ".
ברשימת המבצרים נמנית גם טבריה .כמו בז ביצר את סביבתה
למלבד אלה בנה הומות על המערות אשר מסביבלים כנרת" .טברנה
לא שמרה אמונים למרד.בין אם בגלל העדר הומות חוקותובין אם
בגלל אשמת העשירים רכי-הלב ,שעמדו בראשה ,ואולי גם
הריב תושביה ,שחלק מהם היו ערב-רב ,חסר שרשים ויציבות;
מכל מקום ,עדים אנו לעובדה שעוד בראשית המרד ניסתה העיר
לבגוד ולקרוא לשכה חיילים רומאים .יוסף
תפס את
בן-מתת'ו
יבי אזרחיה
העיר בערמה ולקח את ' 6)0ועצי העיר ועוד  1000מטו
כבני ערובה; אולם העיר בגדה בו בהזדמנות הראשונה שנית ,והוא
נתן אותה למשיסהבידיחייליו .רק אז הכניעה זמנית ,והיא נשארה
נאמנה לו אחר מכן למראיתעין גם כשהופיע בגליל אספסינוס וגם
כשיוסף בן-מתתיהו נעזב לפתע על ידי רוב הלוחמים ,שלא בטחו
בו .אולם כשהתקרב אספסיטס לעיר עצמה ,נמם לב תושביה ,וזקניה
באו לאספסינוס לכרות אתו ברית ולמסור לו את העיר ללא קרב.
יורשע בן שפט ,מפקד הגדוד היוסדי החונה בעיר ,מיהר לעזבה
ילעבור למגדל .כך נפלה טבריהבידי הרומאים .וכך ,במקרה ,ניצלה
מההורבז שהיה מנת חלקז של רובערי הגליל דשחרוח4
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י אגריפס ,1
כתום המלחמה החדר אספסימס את טבריה ליד
נמסרה הע ר לראשונה ע"י נירון כבר בשנת  .54בשנת 100

חזרה שובלידיהרומאים.
סבר לפני מרד בר-כוכבא ,עם חילוף העתים ,גברה והתחזקה

ו
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מפתהגיר הרומית

4ישתמוצר .השלמותלפי לנדותו.
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רקתה של טבריה_ליהדות .כבר בימ' רבן גמליאל מיבנה .היה בה
השוב ,וניקר בה הנשיא .מצבה הכלכלי התתיק והלך,
מרכו יחורי
ובעיור היו מפותחים בה שני ינפיפי הדיג ותמטית בלי חרס
וזכוכית .מסחרה התרחב אל מעבר לתחומיה ,ואנו מוצאים תחנת
מסהר של תושבי העיר גם ברומא .טבריה שימשה ,כנראה ,גם מקום
 atwnלגידול תרנגלותויונים גנכא מציעא ,כ" ,1ב) ,העיר היתה
בנויה שני חלקימי .עיר עליונה ועיר תחתונה ,ורחובותיה היו
מרובים .שווקים מיוחדים היו בה ל,בעלי אומנויות שונות .לאט
התה'לו חכמים שונים להתישב בה ולפעול בתובהי ר'יוסי הגלילי,
ר' שמעוז בןחנניה ,שמעון .tNrp raארשע נןאבויהזר'מאיר.
בעת מרד בר-כוכבא ולאחריו נחרבה יהודה ומרכו היהדות
הא"י הועתק לגליל .אמנם גם הגליל סבל במידה מסוימת נשמות
שמונה מישובך נעלמו באותה תקופה כליל .אולם  p,"yנותרו בו
 56ישובים "הודיים מבוססים ובראשם שתי הערים הגדולות
י ציפורי וטבריה לערים אלה
המאוכלסות כמעט אך ורק יהודים
עובר עתה קרכןהישובהיהודי בארץ.
אמנם עם התהלת הרדיפות ,שבאו בעקבות מרד בר-כוכבים
נפוצו התנאים ,מנהיגי דוור ,על פני כל הגליל ,ונמנעו מלשבת
~טבריה .אולם לאחר שרבי שמעוז בר-יוחאי טיהרה ,שבו אליה
החכמים והתרבו שוב התושבים היהודיםבעיר.
אחרי מרד בר-כוכבא עשו השלטונות הרומאים נסיון להעביר
את השלטון בערים אלה לידי נכרים ,אולם נסיונם זה נכשל .רוב
אושב' ט,בריה נשארו 'הודים נאמתם לעמם ובידיהם היה חלק גדול
של השלטון.בימי רב' יהודההנשיא(סוף המאההשניה לספירה) כבר
היו שוב חכמי .תורה רבים בעיר ,ואחרי מזחו עברו אליה הסנהדריז

וביתהנשיא.בימירבייהודההנשיאירדרבייוחנןמציפורי לטבריה
ו הלמידים רבים ,הן מיושבי הארץ והן מאלה שבאו אליה
.אחרי
שחוצה ל 4ללמוד תורה .וכך .גיהה טבריה לבירתהחייםהיהודיים
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מושב הנשיאות וחכמי הדור 13 .בתי כנטתהיו בעיר והם
מרץ-לא רק מקומשתפייח ,אלא גם כמרכזיםציבוריים וכמקומות
שימשו
לימוד "מדרש רבא"(בית המדרש הגדול),שהיה מקום תלובדו של
י ובית-תפילתו שתחתיו עברו מתילות סתר ,שדרכו ברתו
הנשיא
עכנישתא דבולי",
בתקופת מתי
ח-ו,ת"כונהיתשנתגאשות עם הרומאימ
)(nthaי!בת' כנסהאחרים.
"כנישתאהדהיר
ר-
איי
 .רביםהיו מדורשיפני הנשיא,
ביתהנשיאים הוסיף כבדונדנללע
לרבות אורחים ושליחים מתפוצות הגולה ,וגם אחרי מותו של רבי
יהודה הגשש ,שעהשהתהילההירידה,היוותה הנשיאותגורםהברתי-
~דיני חשוב .ועם זאת ,כאמור ,מרכז רוחני תרבותי ,שמשך אליו
חכמיםרבים.גדולי האמוראים שבארץ וחכמ' המדרש למדובסברי",

~ש
הנמ ~.תעבר לו ,מפמאל ,הר בירוניקח
ובמרכז סברית

קברו של ר' מאירבעי
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קלציום התפתחו חכמת המסורתוהניקוד ,ונתחברוהממריםהראשינים
בנושאים אלה .הניקוד הטבריני התגלש בתקופה מאוחרת יותר
והתקבל במשךהזמז בכל תפוצות ישראל,וזוהי שיטתהניקוד הנזעגה
אצלנו גם היום.
עם גידולה של העיר בתקופת התלמוד התחילו להתרכז בה גם
נלקים ,ואם כי היהודים עדייו היוו את .רנכ תושביה ונשארו רוב
תושביה במשך כל התקופההביזנטית ,התחיל להתרבות בה גםהיסוד
הנכרי .הנכרים ,שהיו רובם סורים דוברי ניב ארמי .יסדו רחוב
הוא שוקא דארמאיז בעיר ישבו גם נבטים ומספר
משלהם
אורחיםרומ
-איים,חייליםואנשי הפקידותהממשלתית.

י

-

טבריהכימי השלטוןהנוצרי

,

.

בימי קונסטנטינוס הגדול קיבלה המדינה הרימית-ביזנטית את
הדת הנוצרית .מצבם שליוחדי טבריה ,שהורע עוד קודם לכן עקב
המשבר הכלכלי הקשה והממושך שעבר על האימפריההרומית במאה
ה-ג' עקב ירידתה של הנשיאות ,שגרמה להעדר הנהגהראויה לשמה
 וצרע עתה עודיותר .טסף טרם חדש רדיפות רקעדתי.הרבה להציק ליהודי שבריה יוסף המומר-.מומר זה היה תהילה
ממקורבי בית הנשיא ועבד בשליחותו כק"יקיה .שם ,חתלי עוד
קודםלכן ,זנה את הדתמיהודית והמירה בנצרותו כדרך כל המומרים
היה קנא לדתו ההדשות וכשהקיסר השליטו על טבריה ועלמחיה,
הרבה להציק לתושבים היהודים.ד"א שהקים את הכנסיה הראשונה
בעיר ,בבניז'בית-המרחץ הציבורי ,ששיטש קודם לכן משם היכלו
שלאדרינוס .אמר מכן הקיםכנסיות גם בערים אחרות ,כסן בנצרת,
בכפר-נהום ,בציפורי ועוד .מאמציו לעקור את היהודים מאמונתם
ולבסוף עזב את העיר מיואש ומת .בודד בבית-שאן.
עלו
וויהתקופה הביזנטית ,באמצע המאה הרביעיית אע מוצאים
תת
בראשבי
,
ר
י
ע
ב
ומנהיגם בבא רבא בנה להםבית-כנסוגהנוצרים
גם שומרונים

עי

14
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הוה  nf~llTnשן הע.ו

גרומא'ת

ומתהיליםלהתיבותבעיר רק במאה ה-ה' ורק אזמוטיע בה לראשונה
הגמון .אולם לחצם כדת השלטוד היה כבר כבד ומז רב קודםיכ4
קונסטנטיוס ,בנו של קונסטנטינוס .גזרגירות קשות נגד היהודים,
וביז השאר אסר עליהם להעסיק עבדים נוצרים או יהודים ,ומאתר
שכלכלת הימים ההם היחם מהססת במידה רבה על עכורת עבדים,
הרי פירושה של הגורה החדשה היה הרם בתי המלאכה היהודיים
בטבריה ובערים אחרות .גזרהזו היתה הסיבה העיקרית למדד גרוס,
שמרץ כמהשנים אחר-מכן כשנת 351
היהודים פתחו במרד נוסף זה בשלטם "רומי מתזך תקוה
שהקשיים הפגימתם בהם עמר.השלטון הרומי באותה תקופה והרחץ
המוגבר של הפרסים לכיוון ארפינהרים הצפוניתיסייעו להם .בראש
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שנרשי

זורו " 117פה.מ תשיש ? ,13שבה ""וקח התקה:שיום.

,מהתזה השייש.ה או הר"יעית ,תקופת הת?תוד

 ; - - - -המרר עמדאיש בשםפטריקיוס.אין הואידוע לנו,בשמוהיהודי ,אולם
יודעים אנו שלא הצליה למשוך,אליו את לב רוב העם ,שנשמעיותר
לקול המתונים ,וכך הצטמצם המרד בעיקר בתחומי כתקנאים.
המרד התחיל בציפור' .בלילה נערכה התנפלות פתע על חיל-
המצב הרומיבעיי .הרומאים הוכרעו והנשק שנפל ביד המירדים
ייף גם את.
היועיים שימש להם להמשך המאנק .המרדלהתפשט והק

,
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טבריהולוד .שלושערים אלההיומרכני המרד .לאידועיםלנופרטים
על מהלכו ,אולט מאחר שלא מכר מצור על שום עיר ,יש להניה
שגורל המרד הוכרע במערכה גלויה בשדה ,עת ניסו הכוהות
היהודיים לעצור את הגדודים הרומאיים שעלו בחוף עכו ,ונשלחו
על'די גלום נגד המורדים .הקרבות התחוללו'גם סביב כמהעיירות
גליליות .אז נחרפה גט בית-שערים ולא קמהעוד מהריסותיה .בקינה
בפסיקתא רבתי מוצאים אנו כתוב" :קול צעקה משערהדגים -זו
עט...ויללה מן המשנה זו לוד ...ושבר גדול מן הגבעות -זו
המכתש -זו.טבריה" .ויתכו ,שזהו התיאוה
ציפורי...הילילו יושבי
ומלדיכוי מרד גלום .הרומאים-הרסו את ציפורי ,שחזרה ומשאוששה
אחר מגז רק בהדרגה ,והכחידו כמעט את הישובהיורדי בלוד .לעומת

רופו ארוו-פתיפ פשים וב 4שבח  niwipnתסיים :חדו פש..,
פתקזפת חתלמוד
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זאת ,נפגעה טבריה יחסית אד מעט ,והיא המשיכה לשמש מרכז
.היהדות הארצישראלית.
'
] בהשפעת אנשי הדת הנוצריים ביטל השלטון ב 425-את
הנשיאות בטבריה .תקוות הנוצרים לפורר עלידי כך את.היהדות
עלתה בתוהו .היהודים נשארו אמנם ללא הנהגה מדינית .שרכז
ההיים היהודיים התחיל להעתק לבבל ,אולם מבחינה דתית נשארו
 .עדיף לא פסקת'
היהודים הזקים בדתם ובאמונתם כמו קודם לכו
חשיבותה של טבריה.,ואםכי גדל בה במאה ה-ה' מספר הנוצרים,
גאפ כ' בנה בהיוסט,ניאן במאה ה-ו' כנסיות מספר ,נשארה טבריה
מהבז התורה הגדול והחשוב בארץ-ישראל ,כפ' שהיתה כשנת 400
לשרך לספירה ,עת נחתם בה התלמוד "הירושלמי" .היא_ המשיכה
לשמש המרכו הציבורייהמדיגי שליהודי ארץ-ישראל בכלל,והגליל
הירודי בפרט ,וכשנאסרה עלידי הביונטים העליה לרגל לירושלים,
היתה טבריה למקום עלית הרגל-העיקרי בשלוש-הרגלים .יש לנו
עלות על כךמפי הקראי סהל בן מצלית,שתי בירושלים במאההי"א.
מעיד?ם'על כך גם אנשים אחרים ,ואחד מהם אומר בבירור; "הע-ליה
לרגל מצדסוריה והמורח לטבריה ,ומצד מערבלעזה".

ג"

ה!
שאיפות לעצמאות

,

י

טעייהירג
ל לטבריה היתה מגבירה את הקשר בין התפוצות
לגין חברי הסנהדריז בארץ ,אולםחכמי טבריה לא הסתפק רק
וכז בקי-
,
ת
ו
נ
כ
ש
ה
רוע היהודיםבני ארצות
ושלחו שליחים אף למר הגדול
שבבבל ואף למקומות מרוחקים יותר .אחד ממקומות אלה היתה
ארץ תמיר ,אשר בתימן הדרומית.
היה רקעפוליטי ברור לקשר ה-
הרוק עם ארז  11ונארגו תקוות מרחיקות לכת לתנועת שחרור מעול
הביזנסים השנישים. ,. .
בשנת  520נתמנה מר זוטרא לראש הסנהדרין בטבהיה .הוא
היה בנו ,ש ל ק מ ר ווטרא ראשוהגולה-,שמרד.בפרסים ויסד מדינה

,
ן

.
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משקוף רנת ,בו חרותה כתובת ארמית .פחקופח חתומוד

יהודית עצמאית בפרם .שבע שנים הצליחה המדינה להחזיק מעמד עד
שהוכרעה,שווא עצמו הוצאלהורג .גם מר זוטרא הבןהיה בעלשאי-
פות פוליטיות ,וביז מנהיגי היהדות הארצישראלית .שמרכזה היה
בטהריה לבת מלכי חמיר היהודים הוקם קשה אמיץ .הקיסרות
הרומית סבלה מאד מההסגר הפרסי,מילצורך המסחר עםעמיהמזרח

הרחוק עמדה לרשותם רק דרךים-סוף .לשם שליטה על דרך  11ועל
מיצר עדז מיתח הברהית כשבזלם גם שליטה על תופו המזרחי של
ום-סוף ,שבחלק ממנו שלטה מדינתחמיר.מנהיגייהודי ארץ-ישראל
11'4להבנית מחשיבותה של חמיר .שהיתה'תחת שלטוןיהודי ,ולהשיג
הקלות שונות בארץ .היו גם תכניות רחבות יותר של ברית פה-
סית-תמירית-יהודית נגד ביצלח אולם שאיפותיה האקטיביסטיות
של מנהיגותיהודי ארץ-ישראל בראשותו של' מר זוטרא,
נגד המש-
עבדים הדזמאים-במנטים באו בשעה בלתי מתאימים בתמיכתה של
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ביצנץ השתלטו החבשים הנוצרים על חמיר ,והפרסים ,שהיו באותה
שעה ביחסי הפוגה,מגיים עם הביונטים ,לאדיעערבו .מלכה היהוד'
של חמיר ,ד'ונ,אס ,נפל בקרב ( )525והתכניתסוכלה .אך חזון הגאו-
לה לאנגוז .הוא מצא אחיזה במדרשים הרבים על בקעת ארבאל .ה-
מספריםכי ממנה עתידה לצמוח ישועת ישראל,והרי ארבאל וטבריה
זהות .המדרשים דיברו על ראשית הגאולה שתבוא מטבריה .והצבי-
עו על נשיא מזרע דוד ,מצאצאי ראש הגולה ,היושב בחוכה .גיסות
אלה לאהיו קלוטות מן האויר ותלויות על בלימה.כפי שחשבו עד
לפניומןקצר .טבריההיתה מרכז השאיפות לחידושהחיים העצמאיים
בארץ ומרכו התתעה לשחרור מעול המשעבדים הבסנטים.
ההזדמנות המעשית לכך הופיעה כעבור כמה דורות עם התקר-
בות צבא פרס לארץ.אחרי מאותשנים של מאבקביזביצנץוהפרסים
היתה זמנית ידם של הפרסים על העליונה ,וצבאותיהם כבשו את
סוליהוישפיעו-בגבולות ארץ'-שראל .בשנת  614עברכאת הירדן על
.
,ל גשר משמר-הירדן ,הגיעו לטבריה ,ודרךמגידו ובקעתעירון
י
לת
עו
על קיסרי ,בירת הארץ באותם הימים ,כבר בטרם הופיע,ו צבא
ממרסים בארץ מרדו היהודים בשלטון ,וצעיריהם התגייסו בגדודים
לעזרתהפרסים .הפעם נתנה ההנהגה הטברינית אתירה בפועל למרד
ולמלחמה.לפי עדות אחתגיי
סהיורדיהטבריני העשירבנימין 2000
איש למזהמה  11וכלכל אותם על חשבונו ,אלא שהשלט,ון הפרסי לא
האריךימים .כעבור  15שנה ,בשנת טא הורו וכבשו הביזנסים את
הארץ ועשו שפטים קשיםביהודי טבריהוביהודי הארץכולה .רבים
מיהודי טבריה עקרו ועובו את העיר ואת הארץ ועברו לארצות
ת המרכו בטבריה .
אהרוס? .תחילהיהיר
י

מא'

התקופההערגיח והצלבנית -שקיעתהעיר

חמש שנים לאחר שהגיו
לינלט.יםנשסנוורןו וכבשו את הארץ מידי
כ
,Q~anta
התמוטט .שלטונם

 636פלש הצבא הערבי
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לארו ,ובקיץ אותה שנה כבש שר צבאם שרחביל את טבריה .הם
נסוס אמנם ממנה לשעה קלה לירמוך ,אולם אחר מבז היכו את
הבי~נטים מכה ניצחת והשתלטו על הארץ כולה .הערבים-עשו את
טבריה לעיר הראשית של צפון הארץ ,לרבות של הגליל ושל עמק-
הירדן ,והיא היתה מרנו לתעשיה ולמסחר .לפי עדות הגיאוגרף
הערביאל-מקימי היתה גם מרכוליצואשטיחיםואריגים.
בראשית התקופה הערביתעדייו נשארה טבריה ,למהות התדל-
דלותה ,הבירה חבלתי מוכתרת של הישובהיהודי בארץ שקום מוש-
בה של חבורת
בה נשתמר שריד-מה ממעמדה של הנשי-
אות שבוטלה המנה
"רות שהמרכז הרוחנ' כבר :דד לבנך,עדיין
ימ
ירל
ב425-
שמרה טבריה על מעמדה כמרכו רוחני ,ולא רק ליהודי הארץבלבד.
קשר הדוק התקינם בינה לבין מרכזי היהודים בעולם כולו וב-
סומה 1סזז 0'1גד1נע4ית.ק ש1

סנד'"

("צונו'ת)
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עיקר עם ארצית אגו-הים התיכון - ,יוון ,איטליה ,ספרד ,מצרים
ואפריקה הצפונית  -ובכוחה של הסנהדריז היה לנדות ולהחרים את
הממרים-את פיה לא רק בגבולות ארץ ישראל ,אלא גם מחוצהלה.
בראש הסנהדריז עמד ראש ישיבת גאון יעקג ,עד שהישיבה עכרה
לירושלים ,ואתו אב-בית-הדין ושמונה חברים אחרים .חלק מהם
יוצא בשליהזיות קבועות לתפוצות הגולה ,כדי לאסוף תרומות
ה'"
להחזקת הישיבה והסנהדריז וכדי לקיים קשר בין הגולה לארץ .על
ידח היתה יוצאת תורה מציון לכל אהצות הגולה והם שהפיצו את
מנהגי ארץ-ישראל ואת הספרים שנכתבו בארץ .שליחים אלה כונו
בשם "שליחי-שון" .בכמה שטחים נתיחד לארץ ,ובעיקר לטבריה
משם מיוהד ביצירה הרוחנית של אותה תקופה; ארץ-ישראל היתה
מקום צמיחתה והתפתחותה של ספרות הפיוט~ ,ממנה השפשטה על
פג' כל תפוצות ישראל ,וביחוד לאיטליה ולאשכנז .נשתמרו בידינו
שמות חמישה-עשר פיטני א"י,
מהם היו אנשי טבריה .קיימת
סברה ,שאף הפיטו המפורסם אלעזר הקרור נמנה עמהם .שטח אחר
שליצירת ישראל בארץ באנתה תקופה היה ניקוד המקו'א ,שבא
י
על הנוסח המסורתי .פעוית בעלי-המסורה "תחילה עוד בימ
לש-
התלמוד ,נאף אז בטבריה ,והיא נמשכה והגיעה לפריחתה בתקופהזוזי
עת נוצרו סימנ' הניקוד .שלש שוטות של ניקוד היו קימות תחילה
ן נבדלו לא רק בצורת הסימנים ,אלא גם במבטא המונה ביסודם.
יח

-

.כמה

שי

(

ניקוד בבלי ,ניקוד ארצישראלי וניקוד טבריני ,והשיטה הטברינית -
דהקה.את רגלי שאר השיטות והונהגה כשיטה אחידה בכל תפלצות
ישראל .החל מהמאהה-י' גברה גם הדעהשאין מבטאעבר נכון ,אלא
:י "הם צחי ',
המבטא העבריני .על חכמי טבריה.גאמר במקורותינו
לשון ...והם העיקר5י מהם היו אנשי המסורה ,מטבריה קבלנו כל
הננקוד" .מכל-ארצות הגולההיועילים חכמים לטבריה ללמודענייני
מקורת ומבטא .חכמי טבריה היו יוהדים לארצות הגולה ללמד את
,הקריאה הנכונה .גםרב
,
 .סעדיה גאוןעיה.יארץ ימטרהזו .חממים
(

ן

.
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שלא זכו לעלות וללמוד-בעצמם בטבריהניסו לפחות לרכושלעצים
ספרי תנ"ך שנוקדו על,,
ץחכמיה.

במאה הס' פרצה מחלוקת בין יורדי טבריה לביז יהודי בבל
לעצמה ראש משלה .משלא
משרת ריש-גלותא ,וכל עדה
ר
תלגגיבע'ו להסכםביניהם פנו להכרעתובח
יהחליףאל-מימון ,והלה פסק
של
,
ד
ב
ל
ב
רשאית לבחור לעצמה
שכל עדה ,ולו גם מנתה ;שרה אנשים
ראש משלה .החלטה זו הרחיבה את פירוד הלבבות עוד יותר .ובמאה
ה-י' דל1חילה שמשה של טבריה לשקוע .גורם נוסף לשקיעתה היה
גידול הקהילה היהודית בירושלים .במשך הומן עבהו לשם.הישיבה
והסנהדרין ,וממילא עבר אליה גם המרכז הרוחני והספרותי .בראשית
המאה הי"א כברהיה הישובהיועדי בטבריה קטוודל .החולים שהיו
באים להתרפא במימי טבריה מתאונניםכי הםחייםבעוני ובסבל.ו-
הם פוניםליהודי מצרים העשירים בבקשת עזרה .ממכתביהם שהש-
תמרו לומדים אנו על המצב בעיר .עם.גוא הצלבנים התדלדל בה
הישוב היהודי לחלוטין .וכשביקר בה כשגת  1171רבי בנימיו מטו-
דילה מצא בסך דגל המישים משפחות יהודיות .העיר עצמה .עמדה
עריץ על תלה .בראשית הכיבוש הצלבני עיים המשיכה טבריה
לשמש עיר מרכזית בצפון הארץ ומרכז נסיכותו אולם בשעת
המערבה המכרעתבין הצלבנים והמוסלמים בשנת  ,1187שהתהוללה
בקרבת העיר ,בקרני-חטיז' ,נהרסה העיר לחלוטין' לאחר שעמדה
תחילת במצור של חצי שנה ,ותושביה שנותרו בחיים נתפזרו לכל

רוח .איש לא חור להתישב בחורבותיה ,וכעבור מאות-בשנים ,כשעבר
דרכה הנוסע היהודי ר' משה באסולה ,מצא בה כעשר משפחות
ערביות.זו ה-תה כלאוכלוסיתהעיר.

ייסף

נתיונו של  117נשיא
ן נסיוז לבנות את העיר ולחדש בה את החיים היהודיים נעשה
;
י דוןיוסף נשיא וחותנתו דוגה גרציה מנדט .לא
בקאה הט"ו עליד
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המצודה הצעבניוו בסברים

היתה 11יצירתישמאין .עוד בראשית המאה התחיל להתקיים ישוב
יזוד' קטן בעיר .רקע ההתישבת במקום היתה בראש וכראשונההאמונהכי עתידה הגאולה .להתחיל בטבריה ,והרי היתה  11תקופת
הקבלה המעשית ,עת להטה השאיפה לפעולות ולמעשים להבאת
הגאולה .פעלה גם קלבתה של צפת ,מרכז המקובלים ,והאפשרות
הנוחהלבניז בתים הדשיםמשרידיבנייניהעירהרבים.
כל הגורמים הללו סייעו לתקומת הישוב היהודי במקום ,חגם
גם שהניעו ,בנראה ,את רבני ארץ'-עדאל וקושטאיפטת לדון 'וסף
את טבריה וסביבות;
נשיא ולדונה גרצ'ה למען יבקשו מאת
טצ
למ
שוה
יריות .ועוועים קשים
הת
כמקום מקלם ליהודים הנרדפים בארצו
עברו בימתו זמן על היהדות עקב הרדיפות יהתלאות שבאו ביתת
גרוש ספרד .דון יוסף נשיא ודונה גרציה מנדט היו עצתם אנוסים
.
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םה╨גץ ם÷זקךו,

גזפוג ףז¢ךזדם ,קהפםגחז וח¢ג ה¢ף÷úוזá¢ úזú
ץק í¢הד╞זם ו÷á ,íúזקךו הס¢ז áדםז' םגה╞ז úהס╞זú
י
ה הקז╨זá úוג¢זףה
áגה íהá¢ג íזהלñזץףג íץ íלקףחז úהלםזי
ז¢
¢ק
ק÷
ם
הדגק םלקףץה ד╞זםה áחפ ¢הקזםךכ זהגז לזי╨ג íםñגגץ םוחגהí
÷גáם ╞ז
קáץה
 úלחזס ך¢áגה,
ה╨╞¢ףג .íו
כ גז╨ óñקגו

להקזםךכá ,חם÷ז

ז
י
ה

ú ú¢,קםזí
íז
גל
זáחם÷ז áחיג¢ה,יףú¢

ק╨úג

÷áזץ.

זגוגיל╨úה
זוגםז היף¢ג ,íק╨זץ╞ז םקלק ל÷ז¢
הץג╨ ¢ל¢ñה
דה
ץ,ק.הז הץג÷¢ג ק
ם ╞זז גז╨ óñקגו הגה ╨áגכ
הי╨ñה╨ ,גúק áהיג¢ה.ילúל
כ הזקםלז áק╨ ,1564 úזהג÷ףכ הדגץ ם1540-
ם
ק
הץג .¢ה
חזקזúגה
ולה .ההזלה קגזזúה םץג ¢וזף' ק
ם áג ú¢להזז ,זהáךגחה áךחזכ
 úלפáה
ם íñáו
ס áה,
םúזקáג íהג╞¢ג íקהúחגםז םה¢úי
י╞ג
לז
יםג╨ ,ךץ קוכ גזóñםףúח╨קגו úץקáג÷úá¢úהáדזגץפ-גפלú.¢ז,úהםםדג╞זם úזםץג לקג .י
÷ ד╞זם לúזקáג הץג¢
╨ץקה ╨ñגזס
להúזקáגí
ץ
ץñם÷÷ז áז╞חו÷גםוזד╞á ,úíגáדד.ג╞זם ╞÷םגú ,íףזחג,-ה áז╞áק .ילה
כ גזóñ
ם ג╞ג ╞ז
÷גגל úד¢áñ íה ,ק÷áם úך¢áגה זáñגúáה ץ
םגפז ¢ל¢יס וזךז╨זלג áו.Σ¢
ו áוה לםיúחגםה וםו
╨קגו ם
י╞
ג קוגףז úוחהז úהñגúז áלקט
.
ו הפםגה
ל÷ז ,íה╨ךגזס ם
וזםí
ו╞ úץúז ק
קáוז זהúגקה
╨ óקגו ,זהגהז╞גí
ם ╞זז זגñ
ה זל÷פ¢á íúחג לג¢זקםגí
כ הדזם
ז ל
¢á÷áגה -7םוק ¢ל÷פ íúץם
ם
ו הדגץז ñáזףז_ ק
╞¢á
לה╞גף úהףחה הץ¢ג Σגוáז ף'¢זח  -ם
םלץף╨ 1660-á .á¢ ¢ח á¢הגקז áהגהזזג áך¢áגה áלםחלז úקáגס
úקםח í-ם╞áזג ,íזקז áה¢úז÷כ הל÷ז íלגהז╞ג.í

הים-

"
כ
י

,
הוס

לים

áזג╨ה ק
ם ך¢áגה áסלכ הח¢ק
,
ם הדםגם הק,ח' הי╞זג ך'הג ום-ץל ¢זהזו
כ áלוה הג"ח הקúםך ץ
.
 úהץגה
 úך¢áגה לה╞ק .לúזט ¢פז╨ז םף úúו
קההם  .1740-áם╨áז úו
ם ג
ף
גהל íד íו úהגהז╞ג" םהúגקá áה .ץ

זáל╨úז הלגזהס úץגך
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לארץמאיזמיר שבתורכיה הרבחיים אבולעפיו 4נצר ממשפחה
טבר)-
.
ניתעתיקה .התישבו בעיר גפ יהודים אחרים .ומש הלך מספרםורב

טהור אל-עמר שאף לאי-תלות נמורה .ובטופו של דבר מרד
בשלטון התורכי ובנציגו היושב בדמשק .מושל דמשק הופיע בארץ
בראש גדוד חיילים .וב 1742-באה טבריה במצור .סבל רב נגרם
לחושביה ,אולם למולם הוסר לפתע המצור .לוכד המאורע קבעו
יאורי טבריהיום מועד וקראולו "פוריםטבריה".
בשנת  1765התישבו בעיר היהודים האשכנזים הראשונים,
זל-
אחר שתים-עשרה שנה .בימי עליתהחסידים .הצטרפו אליהם משפ-
חות שספות רבוית בראש החסידים שהתישבו כעיר היה ר ,מנחם
מנדל מויטבסק .כמשר הדשים אחדים עשה בעיר אף ר' נחמן מבר-
צלב .ביתר באהבלהאורץה-נילשחרכאתללארץ ,בלעיללךהמימבררהגל.,הידועה .מי
כמו שאמר
גם
צריך
כקרוצה לבוא באמת
לאברהם% ,ך לך'  -לך דוקא" .טבריה נמנתה או על אחת מארבע
להערים הקדושות .ורב היה פרסומה בארצות הגולה .התפתחותה
הטבעית וההדרגתית שלוניי
ר הופרעה עלידי רעידת-אדמה קשוב
אח nulw:-בשנת  1837חלק גדול מהארץ .נהרסה אז צפת ונהרסה
בחלקה גם טבריה .רבהיה מספר ההרוגיםוהנפגעים.פליט
ם-
ית
לד
ייררועשי
.
האדמה עזבו את העיר והצטרפו זמנית לקהילההיחידית ב
אולם אחר מבז חורו  pYnמהתושבים והקימו את הריסותיה מחוש.
' התחישותה האמיתית של העיר באה שעה שהתחילה ההתישבות
היהודית בעמק-הירדז' בדרך הטבע הפכה טבריה למרכז-מחוו .קמו
בר;' שסדות ציבורים והתישבו בה יהודים רבים ,עד שהיתה תוך זמן
קצר לבעלת רוב יהודי .לפני מלחמת .העצמאות היו בה למעלה
מ 11000-תושבים ,מהם למעלה מ6000-יהודים ,במקום eooהיהודים
שהיו בה בשנת  ,1839שנתים אחרי רעידת-האדמה .תחילהישבו גם
היגדים רקבעירהעתיקה שבקרבת הכנרת ,שלם כבר ב 1914-הוחל
בכניז השכונה היאורית הראשונהמחוז לעצמות גב 1%w-הוחלבבנין
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קרית-שמואל .תרומה השופה להתפתחותה של העיר תרמו
י-
ם
מי
חש
 ,המפרסמים בסגולות המרפא שבהם .אנ
טגריה ,שמדרוםיה
רביםהיו 'ורדיםמדיחירף לטבריה להתרחץבמימיה,
ותנועת האור-
חים והמתרחגים טיילה להתמתחותה .כוח משיבה נוסף לגביתיירים
ומטייליםהיויה חוף הכנרת הנהדר ,השרידים העתיקים הרגיםבעיר,
הקבר ד,מיוחס לרכי מאיר נעל-הנס והקבר המיוחס להרמכ"ם.
וכתה טבריה והיתה העיר הראשונה בשרץ שהשתחררה והקימה
ממשליהודי עצמאי בטרם הוכרז על הקמת"מדינה ובטרם התחילה

המובעת במורשים ,כי עתידה הגועלה להתחיל בסביבהזו.
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השרידים העתיקים בטבריה*
העיר הצלבנית
ששרידי חומותיה השחורומ ניכרים יפה_לאורך רהוטה הראשי של
העיר.וזהי העיר הצלבנית ,שנכנהה בשנת 1100ע-י טנקרד.
ל-
חלויש
,
תיה תוקנו ב 1738-ע"י ט'הר אל-עמר ,המושל הבדוי של הג
ושופצו שוב ע"י איברהים פחה המצרי (בשנת  .)1833ארבע שנים
בלבד לאחר התיקון האחרוז נהרסה החומה בחלקת ברעידת-האדמה
שזיעזעה את הגליל ושהחריבה גם אח צפת,בניינים רבים בטבריח
מחדשה נבנו מאזמאבני החומה.
שטחה של העיר העתיקה הוא  142דונם ,ואורך החומות
המקיפות אותה  1.5ק"מ .כמעט שלא נשארו בה שרידים שיש בהנו
ה.17ס הוו'וה .ג.וס 3מו'1או 1הע'דזנ' בסגד'ה

הסקירה על השרידיםהעתיקים בסברים נכתגהע
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המלחמות התכופות ורעידות-האדמה הרסו את הבניינים
עהנ
יים ,ובמקומם קש בניינים הדשים ,הסר' רקע היסטורי כל
זק
יי
ית
ע
שהוא.
~ 1שריד מרשמתיהיחידי שגודעבעיר היה תבליטהאריות .חקוק
לאבן בזלת מקומית ,שהיה קבוע בקיר כיתו של השיח' נאיף .היו
שסברו ,ש;1צשריד אמנותחתית; אחריםייחמו את התבליט לאמנות
רומית והיו ש"חסוהו אף לאמנות ערבית; ההבליט נמצא עתה
בשזישזהעירוני בטבריה
הבניןהיחידי בעיר מן התקופה הקרובה לחידושה שלהעירע"י
ן המקווה .בניז.זה הוא בז שתי שמות ומרתף. ,
דוןיוסףנשיא ההןבני
תבנה .כראשית המאה הט"ז .הוא בנוי ומצויד במתבוגת המקוואות
עיטי הבינים ,ששרדו בערי מרכזאירופה .במדרגות הנמצאות"ימין
לבנין יורדים לקומת המרתף שאן אולם מקומר כיפה מרובעת .המים
במקווה קשורים מתחתלפני הקרקע עם מ'ים-כנרי)
חפירות שנערכו בשנת ( 1946ע"י האיטלעי פ .גאודנסים
גוברננט') בכנסית פטר הקדוש שבמנזר טרה-סנטה .גילו אתשרידי
הכנסיה הצלבנית שהיתה במקום ,ושעל יסודותיה הוקמה הכנסיה
"הדשכן

לעיר העתיקה קשורה נם המצודה הנמצאתמימיו לכביש העולה
לקרית-שמואל .המצודה בטיה אבני בולת שחזרוו 4ולה שתי קושת.
מגדלים עגולים ,ובהם עמדות יריה רק אחד מהם
בארבע
תיו"
חו .דרך -שער .ברזל כבד ,מנוקב כדורים יוצאינו
ומ
נל
יש
נשתמרפכ
לשטח החומה ,וכרועאבנימפולת.

טבריה מתקופת הורדוס אנטיפט
טבריה שנבנתה בתקופה הרומיתע"י הורדוס אנטיפס ,בנו של
הורדוס ,היתה גדולהפי חמשה ומעלה מןהעיר הצלבניה) היקףחו-
מותיה היה  4ק"מ (מהם  1.5 -ק"מ לאלרך היבל ,ושטחה הגיע
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ל 8(0-דונם .חומת העיר הרומיה נתגלתה בדרך מקרית בשנות
השמונים למאה שעברה .האדריכל שזמאכר ,שעבד מטעם הקרז
לחקירת ארץ-ישראל ) v~palestine Exploration Fundהבהיו,
בהס-
תכלו לפרת ערב מהלון מלונו לעבר  SDnטבריה ,בקו צל רצוף
במדרון הצפוני של ההר המכונה בירוניקה ,כשהת! מתבלט בקרני
השמש השוקעך .למחרת בדק את המקום תצא לפגיו את שרידי
חומותטבריההרומית. .
" עד היום טרם שורטטה מטה חושה של .החושה מפתו של
רק את הומות העיר מצד דרום ודרום-מזרח ,ואת
שומאכר.
המצודה הרומיתעל הרבירוניקה(היא קצרבינתאל-מליב).בינתים
ותגלושרידים נוסקים של החומה ,ונתרבוידיעותינועליה.
אם נפנה ממעביר-המים שעל הכביש,שכיו טבריה למרחצאוהע
את מנטש לעבר הים( ,ניצ 0150 24215ק ,נראה בבירור שרידי
מגדל וחלק מתומה החודרת לתוךהים.זוהי הטינה הדרומית-מזרחית
של העיר הרומית .במעלה ההר .ממול ,במרחק  150מ' בערך מחוף
מי-הגשמים שרידי בנין עגול נאה.
הים ,נחשפו בשנת 1935
בחורף שנת  1944חשפו הגשמים סמוך לבנין הראשון יסודות בנין
,
ה
י
מ
ו
ד
ה
יגזל נו?ף' ונתבררשיזעשעיה הדרומי של סנריה
כיום
אפשרלרציתכיז שרידי המגדלים גם את אבנ' הריצוף של הרחוב
הראשי שעבר לאורנה שלהעיר.
החומה הדרומית היתה בנויה במקביל לערוק הנמצא בשטח.
לאחר שעוברים כ 300-מ' לאורך ערוץ זה מגיעים לתפנית חדה
בחומה לעבר -'l~DSמערב .התומה עלתה בקו פתלהול במעלה הר
בירוניקה ונבנתה בהתאם למבנה הטופוגרפ' של הקרקע .קו הרכס
משמשבסיס לחומה;וממנו ולחוץיורד מדרוןתלול.
בעליתנו בהר ,אנו מוצאים ליד שרידי החומה בריכות מים
בנויות ,המטויחות בשכבות טיח רבות ,המכילות הרסים טהוגים,
הרומית .לאחרהעליה התלולהאנומגיעיםביאש

שיית

ע.י

ן

,
ן
,

n?eה~פייגילבניה
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הר בידוניקה בין מבריח ובין קברו של רי מאיר נעם הנס

ימצודה
הר
בפ
ן-
ול
י"נ) נמצא בסביבה גםאיצטדיא
,
מליכ.לפי התלמוד(עירובין כ"כ ,ע
אולםשרידיו טרםנהנלו.
"
של הר בירוניקה כ 190-מ' מעלפני הכנרת  1%מ ,מתחת
לפנ'גבהויי
ם-הת'כ .)11ופסגתו חולשת על הגדה הדרום-מעצבית של
הכנרת ,למן קרית-שמואל ועד לקצה
ו,הדרומי ביותר של הש .במב-
נהו דומה הר בירוניקה להר סוסיתא המשקיף על הגדה המזרחית
שלהימה .הכל פרושוגלוילעיני היושב בהרבירוניקה ,לכן גם בחר
בו הורדוס אגטיפס כדי לבנותעליו את המצודה אשר בההיו האר-
ם
מונות ובנייני הפקידות .על הר בירוניקה נמצאים שרידי בנייג'
שונים אשר פרטיהם טרם נחקרה במרכז השטח נראית באופן ברוה
מאוד באר עגולהעשרידי ההומה מקיפים את ההר משלושת עברית
ביגוניך;

שנקראה

הלדבים בשם קצר בינת
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כנראה .שגם הצלבנים השתמשו במבצר זה .לפחות תקופת-מה.
במקום נמצא צלב חקוק על אבו שיש.
בשעת שקיעת השמש נראה מראש ההר,בכיוון צפון ,קו צל ישר
41ייר מאד ,היורד במדרוז לאורך שרידי החומה ונעלם לידבנייני
החומה ברור .אין ספק,
שיכוו-עולים א' .מבא :ואילד -אי:קי
שהיא הגיעה עד לממר היווני-אורת71ןכסי .שמבניו עומדים על'.סו-
ץות החומה מתקופת הורדוס אנטיפס ,הנראים בבירור בשעת שפל
בכנרת .בנקודה זו נפגשות טבריה הרומית עם טבריה של ימי.-

הבינים.

הר בירוניקה ,ממרגלותיו ועד פסגתו ,משובץ עשרות מערות.
המעדות הללו ה טבעיות .ורק בכמה מהוניכרים סימניעיבוד .ליד
ז עובר שביל .אשר שימש ,כנראה .לחיילים וליתרי
אחדות מהמערות
תושבי המבצר לירידה העירה .לאחדות מהן " -ארובות" .המגיעות
ד לפסגת הה.ר מערות כאלה שימשו לאגירתמים .בכמה מהמערות
QYtN
לאויברר אם
נמצאו שריד'ט
מתקופתההבבלרובנדז.ה הקדומנו עדיי
שימשולדיור או לקבור

י

 ',מצפון להר בירוניקה נמצאת מחצבה עתיקה ,ולידה תעלות
חצובות בסלע ,ששימשו לאספקת מיםלעיר .אם נלך מן המחצבה בקו
החפורה בשטח .תעלת
ישר מזרחה ,לעבר הים ,נפגוש בתעלת-ניקוז הגשמים שזרמו בה.
הניקו :נחפרה בשנת  1935למניעת שטפונות .מ'
העמיקו וחתרו בדפנותיה ער לקרקע הטבעית :כך קיבלנו התך בעיר
הרומית.,המגלה לעיז המתבונו קירות שלמים ,רצפות ותקרוה של
בתים .חלקי רחובות.צינורותמיםוצינורותביוב.
במקום הצטלבות תעלתהניקוןבשרידי אמת-מים רומית נתגלתה
שיולי  1944כתובת באותיותעבריות .המיוחד שבכחובתזו,שאיוהיא
בראית אלא בעונת שנהמסויימת ובשעות הצהרים ,כשהשתיותוהשו-
שנת (רוזיטה) החקוקות באבז מטילותצל .ואשר לקמת-המים שהוז-

י~ה'הרי

יש_לזכור שטבריה הרומית קיבלה את מימיה באמת-מים
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בסקירה .חוקרים רבים תמהו מרועיא

שאבו אנש' טבריה הרומית

את מימיהם ישר מן הים ,כנהוגבימי קדם ,ובישוב הערבי עדימינו.
מסתבר ,שאנשי טבריה סלדו ממי הים,כי אליו חוסנה גם ביובה
של העיר .ולכן הביאו לעצמם מיםנקיים וטובים מן המקום הקרוב

ניותר ממנו יכלו להזרימט בקו' מכה .וכיום שואבת טבריה את
מימיה ממרחק  80מ' מן החוף ומעומק של 2מ').
בשטה הקרוב יותר לים ,ליד בית המטבחים העירוני ,נתגלו
שרי בניינים מפוארים ובסיסי עמודים .קטרם של אחד'כ מהם
דיל ,D~D 95-ולפיכך ניתז לשער שגבחם הגיע ל 10-מ' לערך.
מגיע
שהובא ממצרים ,וגרניט ,שהובאה
לעמודים היו עשויים
יון .טיבם שלהבניינים טרםנחקר.
רנ
יב
פל
ורב
פת
מנהר אל-כלב,ליד בירו
צפונית-מערבית לבית המטבחים וכ00-600-ז מ' צפונית-
יפוגית-משחית מהר בירוניקה ,כתחום בית הקברות"מוסלמ' ,עומד
[נ' 1בעל כיפה קברה של טית-סכינה ,בתו של עלי זאין אל-
עי .בקיר המערבי שלהבנין קבועותשתי כתובותעבידיו ,האימםהשי
ערביות .העליונה היא משנת  .1295התחתונה ,פגיאה רשימת שמות
ושטחי אדמה שהוקדשו לקבר ז'הוהקדש).

שרידי חמת והטרחצאות
רצועת החוף ,מהחומה הדרומית שלהעיר הרומיתעד לקנררני
מאיר בעל-הנס ,מלאה טלהשרידים עתיקיםשונים .בשטח זההיתה
העיר חמת,עיר קדומה שהיתה מפורסמתתמיד בסטלות המרפאשלה.
כמעט בכל חליפות העתים הצליחה לשמור את שמה העתיק .חמ ת
פה א ח  ~alaהאחז חמתן חמתן סף חמי-טבריה
בתקופת התלכיד ,אמאוס בפי דיקנים .הערבים קראו למקום
חומס.בפיעשםשמ%םחמי-טבריה
בתקופההרימית-ביונטיתהיתה ,כנראה ,חמת טוקפת חומד"
י
ד
,
ה
י
ר
ב
ט
י
מ
ח
ל
סמוך
מתה הדרומית נראית יפה לכל אורכה ומדרום
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 .בשטח טלו נערכו בשנת ,1920ע"י פרופ' ט סלושץ ,הפירות
ארכישלוגיוהנ בהטרמת נתגלו שרידי בית-כנסה ,מערה גדולה

ושברישיטמחוטבים,קיררה מאבןולוי.
כ 100-מ' ממזרח לאמפיתיימרוז של חמי-מבריהנמצית מערת
קברים הנקראת שמו של רבי קהנא .במערה ששה כוכים ריקים,
והיא שייכהו כנראה nalpnn wo~ ,הרומית .המערה נמצאה סמוך
למקום בו עברה לפי השערה חומתה המערבית של חמת ,אולםעדיין
לא נמצא כלאישור להשערהזו.
הקיסרטריינוס (שנת  100לטפף
על המטבעותהטבריינייםמימ'
לה ,בקירוב) מופיעה מצד אחזהיגיאה .אלילת הבדיאוה ,כשהיאיו-
שבת על סלע שממנו בוקע מעין; לידה נראה סמל של נחשו
-

עי

(

"חפרות "חזקת 1"3

(חש 15פד'ז' מרחצאות מהתעול הר51א'ת
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30נה זסז .שער 3עו 5 5ח".ס תקזער'ס שעו יל מעי(.זת
-

חתי-מבריה וחמה) .מהתקוע הרומאית

מן הצד השני טבועה דמות ראשו הקיסר .מטבע זה מעיד כי
טבריה נתפרסמה כמקום מרפא גם מחוץ לגבולית א"י כבד במאה
י
הראשונה לספירה.
.
בבית הכנסת על דשישכנוים שבבניינ' קבר ר' מאיר בעל-הנס,
כשער הימני .אשר נבנה לפני  85שנח לערך ,ישנם עמודי פורפיר,
שנלקחו ,כנראה.
העתיקים על חמת .ליד חומתה הדרומית
מבניינ
י"של המעיינות החמים נמצא מבנה דמוי שער,
של חמת באיזור הדרומי
בעל שלושה פתחים מקומרים .זהו השרידהיחיד מז התקופה הרומית.
בד~ווותינו את -שרידי המרחצאוה הוימיות המפוארות והמשוכליות
שנתגלו בבית-ירח ,במרחק  8ק"מ דרומה מחמת ,ובשים לב לפרסום

שי
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מרב של המי טבריה בהקופה הרומית ,היה עלינו להניח שלפנינו
רקשרידי מרחץ בכיתפרטי .ואמנם נמצאו לאחרונהשרידי המרחצ-
מאיות בחמה .הן משהרעות על פני שטח גדול והיו בהן
אות הרו
מתקנים וסידורים משונללים מאוד .זוהי אחת הדוגמאות הטעת
ביותר למרחצאות רומאיותבעילםכולו.
'נשנה מן השרידים הרומזים מורהה,ונסיים את סיורע בעהישת
לאורכה של החשההדרומית שלהמת.
יוץ לירושלים אין עוד כטברוה מקום אשר עליו נשאר
טבריאהכןב,ט
וח
ימ
חומר עשיר כל-כך בספרות התלמודיה :טבריה העתיקה,עיר המשנה,
אשר בה למדו וחת התנאים והאמוראים ,עדיין מחנה לחשיפתה

1

ולהקירתד4

44

www.daat.ac.il

ן
4,=---

דעת  -מכללת הרצוג
תושהענינים
צבייה
.
"זךהיורת"1רהב.ת"יאש

שיהי 'מי הניה-השועיי ' -ס 11מברק; ...
סבייה  -נירה יהוזי איי . ..., .
סבויה בימי השיטוו העצרו . .., ..
השאיפה יעצמאות ... ... .. .
התקופה העונית ושלבמת .שקיעה הריו ., .
וסיוגושייון 'וסף ושיא .... . . .
ההתישנוה el~Pn

נגינה ש ,טנייה כומן החוש.... .
השרידים הצתיקי

הציר חצלבויח. . .

י.

מגריה מתקופת הודרים

אומיפמ

חמת והמרחשאוח

.,

שרייי
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.מקורות

.. . .. .,

..

זער ,21 ,א,31 ,
. .
.
* , .,296
צילר גור אריה על פי נרקיס.
. .7
 . 13ברשותה האדיבה של לשכת העתונות הממשלתית
 ,16 ,9דו . . .41 ,39 ,33 ,19 ,מתוך המפר ארץ כלרוח.
ברשותה האדיבה של הוצאת קו לקו .ירושלים.
תן תתברג
.
 ,15צ ,פ41,42,%.

.
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