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מפת טבריה

 )באדיבות קטיה ציטרין־סלברמן ורווית ננר־סוריאנו(



ארבע ארצות הקודש )או ערי הקודש( הוא כינוי 
קיבוצי לצפת, טבריה, חברון וירושלים. הוא היה 

שגור בפי היהודים בתקופה העות'מאנית ככל הנראה 
מאמצע המאה ה־17.

במסגרת המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד בן־צבי 
נערך עתה מיזם מחקרי מקיף על ארבע ערים אלה. 
המיזם מאפשר לבחון את תולדותיה של כל אחת מן 

הערים, את אופייה ואת תושביה בתקופות שונות 
וכן את מערכת היחסים בין הערים לסביבתן ובינן 

לבין הערים האחרות. כחלק מהמיזם מוקדש הגיליון 
הנוכחי של עת־מול לעיר טבריה, והוא מתווסף לשני 

כנסים על אודותיה שארגנה ביד בן־צבי ד”ר קטיה 
ציטרין־סלברמן, מנהלת פרויקט חפירות טבריה.

בהשוואה לירושלים ולחברון, טבריה היא עיר 
"צעירה", בת אלפיים שנה בלבד. היא נוסדה בידי 

הורדוס אנטיפס והייתה ידועה כעיר יהודית חשובה. 
בשנים האחרונות נחפרו בה תיאטרון רומי ומסגד 
גדול, שמהם ניתן ללמוד גם על אוכלוסייתה הלא 

יהודית ועל תולדות העיר בשלהי התקופה הביזנטית 
ובתקופה המוסלמית הקדומה. במקביל נחקרו גם 
תולדות טבריה בימי הביניים ובעת החדשה, ואנו 

למדים שבימיה של דונה גראציה ובמיוחד תחת 
שלטונו של דאהר אל-עומר התרחשה בה התחדשות 
משמעותית. חומותיה נבנו מחדש והיא נעשתה עיר 

חשובה.
מה בין טבריה לציפורי בעת העתיקה? מה ניתן 

ללמוד על תהליך האסלום של טבריה? מהן העדויות 
ההיסטוריות והארכאולוגיות לרעידות האדמה 

בטבריה? כיצד משקפת מערכת הביצורים ההיסטורית 
ראי להתפתחות העיר? ומה ניתן ללמוד עליה 

מתצלומי האוויר הראשונים?
על כל אלו ועוד בגיליון הנוכחי.

קריאה מהנה!
מרוה בלוקה

עורכת ‘עת-מול’
marva@ybz.org.il

בעת־מול של מחר

הגיליון הבא יעסוק ב”אלטנוילנד’ במלאת 120 שנה 
לצאת ספרו של הרצל.  בין המאמרים:

ק  אלטנוילנד — בין אוטופיה לתוכנית מדינית

ק  הרצל והאנטישמיות באלטנוילנד — מבט אחרי 

120 שנה  ק  אלטנוילנד וקריאתו של הרצל לשיבה אל 
היהדות  ק  אחד העם והרצל בפולמוס אלטנוילנד

עורכת: מרוה בלוקה
עורכת משנה: גנית תדהר

העורך הראשון: שלמה שבא
המייסד: פרופ' שלמה סימונסון

)המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת 
תל אביב(

מערכת: יצחק גילה, ד"ר מיכאל גרינצויג, 
ד״ר עודד זינגר, ד"ר אסף זלצר, יעקב יניב, 

ד"ר אורית פלג־ברקת, פרופ׳ מרים פרנקל, 
פרופ' ריכב )בוני( רובין, ד"ר אורית רמון

עיצוב גרפי: דבורה ליפשיץ

עריכת לשון: אורן זונדר

לוחות והדפסה: דפוס איילון, ירושלים

תמונת השער:  חומת טבריה העתיקה והמגדל 
הנטוי )צילום: ריצ׳רד נוביץ, אוסף הגלויות של 
רחמה חסדאי, ארכיון התמונות של יד בן־צבי(

תודתנו לבעלי החומר האיורי; המערכת פועלת 
כמיטב יכולתה לאיתור מקורותיו 

הוצאת יד בן־צבי, ירושלים
בסיוע משרד התרבות והספורט 

וקרן קימת לישראל — הקרן על שם 
יצחק לייב ורחל גולדברג

מערכת עת־מול:
יד יצחק בן־צבי, אבן גבירול 14, רחביה 

ת"ד 7660, ירושלים 91076 
טל' 02ֿ-5398807 

etmol@ybz.org.il :דואר אלקטרוני

בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.ybz.org.il/etmol

לרכישה ישירה בחנות ההוצאה:
bookstore@ybz.org.il

www.ybz.org.il
טל: 02-5398833

מחיר גיליון: 30 ש"ח. 
מנוי לשנה: 140 ש"ח )6 חוברות, כולל דמי משלוח(. 

מנוי לשנתיים: 230 ש"ח )12 חוברות(. 
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מערכת "עת־מול" מקבלת לדיון מאמרים 
שטרם פורסמו באורך של עד 1,500 מילים, 
בקובץ WORD. על המאמרים להיכתב ללא 

הערות שוליים ובתוספת המלצה של פריטים 
אחדים "לעיון נוסף" בשולי הדברים. מאמרים 

שיישלחו יידונו במערכת. 
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המגדל  את  להטעין  בבואן  תחתיו  שחנו  המשאיות  על 
ובין  בין הרישום  לזהות  היחיד שניתן  בגרעיני חיטה. השינוי 
המציאות, הוא ארבעת האשנבים האופקיים והצרים שנקבעו 
בחדר החלוקה על פי הרישום, בעוד שבפועל נקבעו שלושה 

אשנבים בלבד.

יוסף אידלמן — המהנדס
"יש לציין באידלמן שלוש תכונות בולטות: כוח יצירה, דמיון 
ועמיתו  ידידו  אידלמן,  יוסף  למהנדס  ספד  וחדשנות",  עשיר 
פרופ' מקס רייס, לימים נשיא הטכניון, במאמר הספד שפורסם 
בעיתון "הארץ" עם פטירתו. "הוא סלד מהשגרה ותמיד חיפש 
אותו"  שהעסיקה  לבעיה  ביותר  והטוב  הייחודי  הפתרון  את 

)"הארץ", 13.6.1984(.

אידלמן נולד במינסק ב־1906 ומגיל צעיר היה פעיל בארגונים 
לארץ  חבריו  עם  עלה  עירו,  את  עזב   19 בן  בהיותו  ציוניים. 
בכישרונותיו  בלט  אז  כבר  יגור.  לקיבוץ  והצטרף  ישראל 
בטכניון  הנדסה  ללימודי  פנה  הקיבוץ  ובהסכמת  כמתכנן 
מנהל  לתפקיד  התמנה  מהרה  עד  ב־1933.  השלים  שאותם 
ומתכנן ראשי במחלקה לתכנון של תנועת הקיבוץ המאוחד, 
תפקיד שבו נשא עד לפרישתו ב־1941. במקביל, עסק בהוראת 
לארגון  סייע  "ההגנה",  בארגון  חבר  היה  בטכניון,  ההנדסה 
בפתרונות הנדסיים ומאוחר יותר, לאחר הקמת המדינה סייע 

בתכנון מתקנים לתעשייה הצבאית.
שמואל  והאדריכל  פסחוביץ'  נחום  המהנדס  עם  במשותף 
ביקלס תיכנן אידלמן במחלקה לתכנון של הקיבוץ המאוחד, 
מסוף  החל  הקיבוצים  במשקי  תבואות  מגדלי  ל־15  קרוב 
גליל,  בצורת  לרוב  התאפיינו  אלה  מבנים  השלושים.  שנות 
כשבבסיס תוכנן מחסן שטוח ומעוגל עם גג בטון. מבני הסילו 
כבשו את תשומת לבו והוא התמקד בתכנונם גם לאחר שעזב 
מהנדסים  משרד  ופתח  לתכנון  מהמחלקה  פרש  קיבוצו,  את 
ענק  ממגורות  נבנו  השישים  משנות  החל  בחיפה.  עצמאי 
ברק,  שבבני  אלה  כמו  מהן  אחדות  תיכנן  ואידלמן  מרכזיות 

בנמל אשדוד ובקריית גת. הוא נפטר ב־1984.
טחנת הקמח בטבריה העסיקה 12 עובדים בסך הכול. בהלול 
ניהל אותה בעצמו עד סמוך לפטירתו ב־1972 בהיותו בן 79. 
את  המשיך  בנו  בעיר.  רחוב  שמו  על  קראו  פטירתו  לאחר 

דרכו אחריו.
שנות  לאמצע  עד  המשיכה לפעול  בטבריה  הקמח  טחנת 
דגים  לאחסנת  גם  שימש  הקרח  מפעל  ונסגרה.  השמונים 
מחסן  כיום   אותו.  תיפעלה  "תנובה"  השישים   בשנות  וכבר 
הדגים הוא החלק היחיד בבניין שעדיין פעיל, ושאר השטחים 
זכר  נותר  ולא  נבזזו,  והפירזול  הנגרות  פרטי  כל  נטושים. 
למיכון של הטחנה. ועדיין, ממדי האולמות, הקורות ועבודת 
סובל מהזנחה  כאן מבנה שאומנם  הבטון המעולה, חושפים 

ומהשחתה, אך הוא שלם ויציב.
@@@

הלל  של  דמיונו  את  "לבנון"  טחנת  מבנה  הצית  לאחרונה, 
במסגרת  אריאל.  באוניברסיטת  לאדריכלות  סטודנט  רוז, 
קורס שהנחה האדריכל יאיר ורון, הציע רוז לחדש את הבניין 
הוותיק השוכן במיקום יוצא דופן, להרוס חלקים ממנו ולבנות 
תחתם אגפים חדשים. למקום הוא מציע ייעוד חדש,  שיחליף 
את גרגרי החיטה והקרח בתיירים שיתארחו כאן בבית מלון 
ובכך הוא מקווה לרענן  שישלב מרכז תרבות פתוח לציבור, 

את התיירות בסביבה ולחזקה.

לעיון נוסף
י"פ פרידמן )עורכים: א' אלכסנדרוביץ', צ' אלחייני(, "סילו ישראלי", הוצאה עצמית, 2019.  .1

   טחנת הקמח היום )צילום: מ׳ יעקובסון(תוכנית הסילו משנת 1953 )מרכז מידע הנדסי, עיריית טבריה(

  הצעה לחידוש בניין הטחנה )הדמייה ה׳ רוז(

מערכת עת־מול
אבלה על פטירתה של 
חנה עמית ז״ל 

שהייתה עורכת עת־מול
בין השנים 2005-1999
וערכה ספרים נוספים 

בהוצאת יד בן־צבי



1

28
0 

ול
מ

ת־
ע

תי ערים גדולות היו בגליל התחתון. ציפורי, בירת ש
מאז  מוכחת  התיישבות  התקיימה  שבה  הגליל, 
המאה  בראשית  שנוסדה  וטבריה,  הפרסית,  התקופה 
המלך  של  )בנו  אנטיפס  הורדוס  בידי  לספירה  הראשונה 
שנים.  עשרות  כמה  במשך  בירתו  ושימשה  הורדוס(, 
אוטונומי  משטר  בעלות  השתיים  היו  הרומית  בתקופה 
לתועלת  ציבור  במבני  עוטרו  הן  משלהן.  טריטוריה  עם 
כי  אם  ברובה,  יהודית  שהייתה  המקומית,  האוכלוסייה 
ישבה  לספירה  הראשונה  במאה  שכבר  להניח  מקום  יש 
בהן גם אוכלוסייה נוכרית ומאוחר יותר גם נוצרית, שאת 
גודלן קשה לאמוד בשלב זה של המחקר. טבריה וציפורי 

הושפעו מהתרבות ההלניסטית־רומית שהלכה והתרחבה 
במאות הראשונות לספירה, דבר הבא לידי ביטוי בממצאים 
הארכאולוגיים המעידים, ולו בעקיפין, על אורח חייהם של 
ימי הבית השני ובמאות  תושבי הערים הגליליות, בשלהי 

הראשונות לספירה. 
התקופה  לאורך  חשובה  כעיר  להתקיים  המשיכה  טבריה 
המוסלמית, בימי הביניים ועד ימינו. לעומת זאת, היישוב 
בציפורי הצטמצם באופן משמעותי בתקופות המאוחרות, 
 .1948 עד  שהתקיים  צפוריה  בשם  קטן  לכפר  שהפך  עד 
אחריו קם במקום מושב ציפורי. היחס בין היישוב והאתר 
הארכאולוגי בשני היישובים השפיע גם על היקף החפירות 

טבריה וציפורי 
בתקופה הרומית 

ובתקופה הביזנטית

בין שתי 
ערים

זאב וייס

פרופ' זאב וייס — ארכאולוג קלאסי, חופר ציפורי העוסק בין השאר בחקר האדריכלות והאומנות של בית הכנסת העתיק. מרצה במכון לארכאולוגיה, 
האוניברסיטה העברית בירושלים.

טבריה, השער הרומי עם שני המגדלים העגולים )צילום: ז׳ וייס(
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בהם. בעוד טבריה הקדומה נחשפה רק באופן חלקי בשל 
היותה מיושבת, ציפורי שאינה מיושבת יותר )למעט המושב 
גדולים  ובהיקפים  שיטתי  באופן  נחפרה  לאתר(  שמדרום 
בידי משלחות מספר, ובעיקר בידי משלחת האוניברסיטה 

העברית שפעלה באתר למעלה משלושה עשורים.

טבריה וציפורי 
במאה הראשונה לספירה

בנייניה  טבריה,  על  חשוב  מידע 
הראשונה  במאה  ותושביה 
יוסף  של  בספריו  נמצא  לספירה 
אנטיפס  להורדוס  שהיה  הקושי  את  המציין  מתתיהו  בן 
לאכלס את עירו החדשה שנוסדה בשנת 19 לספירה. כמו 
תושבים,  אספות  בטבריה  נערכו  יוונית־רומית  בפוליס 
בראשה  חברים,   600 שמנתה  )בולי(  מועצה  שם  הייתה 
ומועצה מצומצמת של עשרת ראשי העיר.  עמדו ארכון 
היפרכוס — האחראי  היו מספר פקידים:  במנהל העירוני 
השווקים.  על  המפקח   — אגורנומוס  או  העיר  ענייני  על 
של  היוונית  הרבים  )צורת  אגוָרנומויי  שני  של  שמותיהם 
על  בכתובות  מופיעים  בעיר  שפעלו  אגרונומוס(  המילה 
 34 בשנת  פעל  האחד  מטבריה,  עופרת  משקולות  שתי 
למלכות הורדוס אנטיפס )30-29 לסה"נ( והשני בשנת -62
61 בזמנו של אגריפס השני. הורדוס אנטיפס טבע מטבעות 
צמחיים.  מוטיבים  מוטבעים  שעליהם  עריכים,  בכמה 
יוסף בן מתתיהו עולה שערב המרד הגדול  מתיאוריו של 
ארמון  בטבריה  היו  לסה"נ  הראשונה  במאה  ברומאים, 
מפואר, אצטדיון, ארכיון, בית כנסת והמרחצאות החמים 

בתחום חמת שהיו באחריותה של העיר.
מבנים מספר, חלקם מונומנטליים, התגלו עד היום בטבריה, 
אלו מעידים שהעיר נבנתה מלכתחילה במתכונת של פוליס 
עגולים  מגדלים  שני  עם  מונומנטלי  שער  יוונית־רומית. 
השוכן במרחק לא רב מהמרכז העירוני ומציין את גבולה 
של העיר נחשף מדרום לטבריה. דרך מרוצפת אבן היוצאת 

העמודים  ברחוב  קשורה  צפון  בכיוון  ממנו 
הרומי שקטעים ממנו נמצאו במרכז העירוני. 
בטבריה:  נחשפו  להמונים  בידור  מבני  שני 
בן  יוסף  אצל  הנזכר  האצטדיון  של  שרידיו 
כ־200  הכנרת,  לחוף  בסמוך  התגלו  מתתיהו 
טבריה  של  העירוני  למרכז  מזרח  מצפון  מ' 
קיר  הרומית. במקביל לקו החוף נחשף קטע 
של  המזרחית  לדופן  השייך  גזית,  בנוי  מסיבי 
לדרום.  שלו  ההתעגלות  ותחילת  האצטדיון 
מיקומו לאורך תוואי החוף עולה בקנה אחד 
כיצד  המתאר  מתתיהו  בן  של  עדותו  עם 
והוחש  באצטדיון  שנאספו  ממתנגדיו  נמלט 
בנוסף,  נוניא;  למגדל  והפליג  סירה  לקח  שם  הכנרת,  אל 
לפחות שלבו הראשון של התיאטרון השוכן ממערב לרחוב 
העמודים, על תוואי המדרון של הר ברניקי, הוקם לדברי 
הורדוס  בידי  אולי  לספירה,  הראשונה  במאה  החופרים 

אנטיפס. 
על אלו יש להוסיף את שרידי הבניין, אולי חצר פריסטילית 
מרוצפת בלוחות אבן גיר ושיש צבעוני )אופוס סקטילה(, 
שהחופר  העיר,  במרכז  האמידים  לבית  מתחת  שהתגלו 

הציע לזהותם עם ארמונו של הורדוס אנטיפס.
העיר במאה  ופריחתה של  ציפורי  של  בנייתה המחודשת 
הראשונה לספירה יוחסו גם הן להורדוס אנטיפס שלדברי 
בן מתתיהו "ביצר את ציפורי, פאר הגליל כולו, וכינה אותה 
אבטוקראטוריס". עיון בטקסט מלמד שהוא שיפץ רק את 
חומת העיר אך לא הקים מפעלי בנייה אחרים בציפורי ולא 
מימן אותם. בן מתתיהו מרבה להזכיר את ה"ציפוראים" אך 
אינו מציין את המוסדות העירוניים, את בעלי התפקידים 
בטבריה.  שעשה  כשם  בעיר  שהיו  הציבור  מנהיגי  את  או 
לדבריו, ציפורי הוקפה בחומה ובעיר הייתה אגורה. לאחר 
שנירון כלל את טבריה וסביבתה בשנת 61 לספירה בתחומי 
בבכורה  ציפורי מחדש  זכתה  אגריפס השני,  ממלכתו של 
המדינית בגליל והוחזרו אליה בית האוצר והארכיון הציבורי. 
הארכיון הישן של ציפורי נזכר בספרות חז"ל אולם אין שם 
כל פירוט הנוגע למהות השלטון העירוני ומוסדותיו, פרט 
לאזכרת קיומו הקדום של ארכיון יהודי במקום. בציפורי לא 
המאה  של  הראשונה  במחצית  עירוניים  מטבעות  הונפקו 
הראשונה לספירה, למעט מטבע אחד שלא נמצא בחפירה 
בשנת  בציפורי,  אולי  שהוטבע  אנטיפס  להורדוס  ומיוחס 
ארבע לשלטונו בגליל )בשנת 1 לפנה״ס - 1 לספירה(. רק 
ב־68-67 לספירה, במהלך המרד, זכתה ציפורי למעמד של 
והוטבעו בה לראשונה מטבעות הנושאים את שם  פוליס 

העיר והיא כונתה נירוניאוס־ציפורי, עיר השלום.
ראש  על  ציפורי  השתרעה  לספירה  הראשונה  במאה 
שנחשפו  הפשוטים  הבתים  מדרונותיה.  ועל  הגבעה 

שחזור איזומטרי של טבריה )מתוך: י׳ הירשפלד, טבריה בתקופת המשנה והתלמוד: לקט מקורות(

מטבע ציפורי שטבע הורדוס 
אנטיפס

(CNG coins)
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היישוב,  פני  את  משקפים 
לבנייה  דומה  בו  שהבנייה 
הכפרית ברחבי הגליל, אך חסר 
האופייני  מונומנטלי  נופך  בה 
העירונית.  הרומית  לאדריכלות 
פשוטים,  חצר  בתי  אלו  היו 
לעיתים עם קומה שנייה, ובנוסף 
קומת מרתף שבה נמצאו מחסן, 
טהרה.  מקווה  ואפילו  מים  בור 
פסיפס  אבני  פרסקו,  שברי 
שנמצאו  אדריכליים  ופריטים 
הראשונה  מהמאה  במפלסים 
את  נדמה,  כך  עיטרו,  לספירה 
בתי האמידים שניצבו על הגבעה, 
או אפילו את ארמונו של הורדוס 
שהתגורר  אנטיפס  הורדוס  או 
על  לטבריה.  עד שעבר  בציפורי 
לגבעה,  שממזרח  האוכף  פני 

השטח שהתפתח לימים לעיר התחתית, היו פזורים מבנים 
בודדים שלא הותירו רושם רב בשטח. כאן גם עברה הדרך 
שהובילה אל העיר ממזרח, ובסמוך לה, מצפון, מאגר מים 
בינוני. באזור זה היו מתקנים חקלאיים ובורות מים ששיוו 
צביון כפרי לפריפריה היישובית של ציפורי. אספקת המים 
בעיר התבססה ברובה על נגר עילי ואיסופם של מי הגשמים 
לבתי  ובזיקה  פרטי  בשימוש  בסלע  חצובים  בורות  אל 

המגורים, כמו אלו שנתגלו על פני הגבעה ומורדותיה. 

פני שתי הערים ערב המרד הגדול ברומאים
על  מתתיהו  בן  יוסף  של  מכתביו  הנתונים  כל  צירוף 
הממצאים  לאור  ובחינתם  הגליליות  הערים  שתי  אודות 
הארכאולוגיים המוכרים כיום בטבריה ובציפורי — מצביעים 
המערך  הפוליטי,  הארגון  השתיים.  בין  מהותי  הבדל  על 
היה שונה מזה  הנוף האדריכלי בטבריה  גם  העירוני, כמו 
שבציפורי במאה הראשונה לספירה. טבריה יוסדה כפוליס 
יוונית־רומית בעלת אוטונומיה פוליטית ואף הייתה בעלת 
הנראה  ככל  בציפורי  זאת  לעומת  מונומנטלית.  חזות 
במראה  נבנתה  והיא  בפוליס  כמו  עירוניים  גופים  היו  לא 
כפרי, פחות מרשים מזה של טבריה. לא היה בה כל ניחוח 

מונומנטלי וגם מספר מבני הציבור בה היה מועט.
סיעות  שלוש  בטבריה  היו  ברומאים  הגדול  המרד  ערב 
ממנו.  להימנע  או  למרד  להצטרף  אם  בשאלה  שנחלקו 
בסופו של דבר גברה ידם של שוחרי השלום והעיר נכנעה 
מלכתחילה  התנגדו  זאת  לעומת  ציפורי  בני  לרומאים. 
הרומאים.  לעזרת  ופנו  עירם  שערי  את  סגרו  למורדים, 
)פטולמאיס(,  בעכו  אספסיאנוס  את  פגשו  הציפוראים 

הבטיחו לסייע לו במלחמה וזה שלח כוחות רבים להגן על 
עירם. בימי המרד ולאחריו צעדה העיר אל תקופה חדשה 
והחלה לבסס את מעמדה כפוליס רומית בזכות נאמנותה 
הבנייה המונומנטלית ששינתה  נוספה אף  לימים  לרומא. 
את פני היישוב, שעוצב עתה כפוליס רומית עם מוסדות 

שלטון ומבני ציבור דומים לאלו שבטבריה. 

טבריה וציפורי לאחר המרד הגדול ברומאים 
ובמאות הראשונות לספירה

במבנים  הרומית  בתקופה  התעשר  טבריה  של  האופק  קו 
נוספים, והעיר טבעה מטבעות בכמה עריכים ועם סמלים 
בעלי  ונושאים  יהודיים,  סמלים  ימיים,  מוטיבים   — שונים 
אופי נוכרי כולל אלים ואלות. בתקופה הרומית התבססה 
האוכלוסייה היהודית בעיר, שבה התגוררו תלמידי חכמים 
לספירה  השלישית  במאה  בשמותיהם.  ידועים  שחלקם 
עבר בית המדרש המרכזי, שבראשו עמד ר' יוחנן, מציפורי 
לטבריה, ולקראת סופה של אותה מאה ישבה גם הנשיאות 
של  מתמדת  תנועה  הייתה  לציפורי  טבריה  בין  בטבריה. 

הולכי רגל ונוסעים, כולל חכמים. 
בחפירות שנערכו עד היום בטבריה התגלו מבנים אחדים 
השייכים ליישוב מהתקופה הרומית, הביזנטית והמוסלמית 
מונומנטלי  בשער  שראשיתו  עמודים  רחוב  הקדומה. 
בדרומה של העיר משתרע צפונה, בציר ישר, לאורך העיר 
והמסחר  לספירה  השנייה  במאה  הוקם  הרחוב  כולה. 
אחדים  ציבור  מבני  שלאורכו.  בחנויות  התקיים  העירוני 
העמודים  לרחוב  ממערב  השוכן  התיאטרון  בעיר:  התגלו 
הורחב בתקופה הרומית והיה בשימוש עד שלהי התקופה 

  הגבעה בציפורי, מבט אווירי לדרום מערב )צילום: ג׳ לרון(
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הביזנטית לאחר שעבר שינויים אחדים )ראו מאמרו של ו׳ 
בית  עמד  טבריה  של  העירוני  במרכז  זה(.  בגיליון  אטרש 

מרחץ גדול שכמה מחדריו עוטרו בפסיפסים צבעוניים. 
כיאה לעיר עם אוכלוסייה מעורבת היו בטבריה מספר מבני 
פולחן. חזית מקדש רומי מתוארת על מטבעות טבריה ואף 
אפיפניוס אב הכנסייה של סלאמיס מזכיר במאה הרביעית 
לספירה את דבר קיומו של "הדריאנאום" בטבריה — מקדש 
לכבוד הדריאנוס — אלא שספק אם שרידיו התגלו עד היום 
בתי  עשר  שלושה  בטבריה  היו  חז"ל  ספרות  לפי  באתר. 
בשמותיהם.  אף  נזכרים  חלקם  מדרש,  בתי  וכמה  כנסת 
עד כה התגלו שרידיו של בית כנסת מהרבע השלישי של 
העירוני  למרכז  מזרח  מצפון  לספירה  הרביעית  המאה 
ושניים נוספים נחשפו בחמת הסמוכה. בתקופה הביזנטית 
נוספו שתי כנסיות, אחת הוקמה במרכזה של טבריה במאה 
החמישית לספירה ושנייה נבנתה בימיו של יוסטניאנוס על 

הר ברניקי, אז הוקפה העיר בחומה, ככל הנראה. 
בתים  שני  היום  עד  נמצאו  הציבוריים  המבנים  לצד 
מהמאה  אחד  בניין  העיר.  לעשירי  השייכים  פרטיים 
מבית  ברניקי.  הר  למרגלות  התגלה  לספירה  השלישית 
אחר  בניין  נוי.  בריכת  עם  פריסטילית  חצר  נחשפו  זה 
לספירה.  הרביעית  במאה  הוקם  העירוני  למרכז  בסמוך 
במוקד הבניין חצר פריסטילית וסביב לה חדרים מסוגים 
וחדרים  אכסדרות  אפסידלי,  טרקלין  ביניהם  שונים, 
אחרים, כולם עוטרו בפסיפסים שהשתמרו באופן חלקי. 
עשירי  של  חייהם  אורח  על  מלמדים  הללו  המבנים  שני 
טבריה, ששמות אחדים מהם נזכרים בכתובות ההקדשה 
ובנקרופוליס  הכנסת  בבתי  שנתגלו  הקבורה  ובכתובות 

)בית הקברות( העירוני. 
מזו  ועשירה  מורכבת  מציפורי  העולה  היישובית  התמונה 
שבטבריה, בעיקר משום שהיקף החפירות שנערכו באתר 
גדול בהרבה מאלו שנעשו בטבריה. ציפורי נזכרת פעמים 
רבות בספרות חז"ל ושם זה מופיע אף על מטבעות מימיו 
של טריאנוס, אולם בימיו של הדריאנוס או לכל המאוחר 

ביוונית  העיר  נקראת  פיוס  אנטונינוס  של  בימיו 
דיוקיסריה, שם המצוי רק בספרות היוונית והנוצרית. 
העיר טבעה מטבעות שעליהם הופיעו בתחילה סמלים 
יהודיים, ולאחר מכן מוטיבים בעלי אופי פגאני. סביב 
שנת 200 לספירה עבר רבי יהודה הנשיא מבית שערים 
החברה  כנשיא  מעמדו  את  בעיר  וביסס  לציפורי 
היהודית. ספרות חז"ל מספקת מידע מעניין על העיר 
הלימוד  מוסדות  ועל  החכמים  תלמידי  על  ותושביה, 
18 בתי כנסת, חלקם נזכרים  שלהם, ועל כך שהיו שם 

אף בשמותיהם. 
במפנה המאה השנייה לספירה הורחב שטחה של העיר 
מערכת  נחשפה  שם  לגבעה,  שממזרח  האוכף  לאזור 
רחובות מקבילים וניצבים שבמרכזם שני רחובות עמודים. 
הגבעה  שעל  אלו  עם  נקשרו  החדשים  מהרחובות  חלק 
לתחומי  שמחוץ  החקלאי  העורף  אל  הובילו  ואחרים 
העיר, כך שציפורי חוברה עם רשת הדרכים הבין־עירוניות 
הקדומה של הגליל. עושרה הרב והכלכלה המשגשגת של 
ציפורי איפשרו את הרחבתה של העיר שהשתרעה בשיאה 
אלף  כ־15–20  בה  והתגוררו  דונם  כ־250  של  שטח  פני  על 

תושבים.
מבני ציבור שונים הוקמו ברחבי ציפורי הרומית — מקדש, 
המזוהה  ובניין  תיאטרון  מרחץ,  בתי  בסיליקה,  פורום, 
בנייתם  שאיכות  הפרטיים  הבתים  כארכיון.  או  כספרייה 
ואופן עיטורם שונה ממקום למקום, מילאו שטחים נרחבים 
ברחבי היישוב. מרבית תושביה של ציפורי התגוררו בבתי 
הוקמו  אלו  טהרה.  מקוואות  גם  היו  שבהם  פשוטים  חצר 
העיר  עשירי  התחתית.  ובעיר  מורדותיה  על  הגבעה,  על 

   ציפורי, שחזור העיר הרומית )שחזור: ע׳ ימים(

רחובות העמודים )הקארדו והדקומנוס( בעיר התחתית בציפורי )צילום: גריפין צילום אווירי(

פסיפס בית הכנסת בטבריה ובו הכתובת ״פרוקלוס בן קריספוס יסד״ 
)באדיבות ש׳ מילר, משלחת חפירות טבריה, צילום: ש׳ פריירייך(
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לעיון נוסף
י' הירשפלד )עורך(, טבריה מייסודה עד הכיבוש המוסלמי, יד יצחק בן־צבי, 1988.  .1

ז' וייס, ציפורי: פסיפס של תרבויות, יד יצחק בן־צבי, 2022.  .2
ש' מילר, "תכניתה העירונית של טבריה בתקופה הרומית־ביזנטית לאור תגליות השנים האחרונות", בתוך: י' פטריך, א' פלג־ברקת, וא' בן־יוסף )עורכים(, קום,   .3

התהלך בארץ: מחקרים בארכאולוגיה ובהיסטוריה של ארץ ישראל לזכרו של יזהר הירשפלד במלאת עשור לפטירתו, החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, 
2016, עמ' 323-221.

מ' הרטל, "טבריה, בירת הגליל, מהיווסדה ועד התקופה הצלבנית", קדמוניות 162 )2021(, עמ' 69-63.   .4

מרשימים  מידות  בבתי  התגוררו 
ביופיים שהוקמו ברחבי העיר, לא 
הפשוטים.  לבתים  בסמוך  פעם 
בגדלים  חדרים  הכילו  אלו  בתים 
שונים, טרקלין וחצר רחבת מידות 
והם  בעמודים  לעיתים  שהוקפה 
עוטרו בעושר רב  ברצפות פסיפס 

צבעוניות ובציורי קיר. 
נבנתה מערכת המים  זו  בתקופה 
סדירה  מים  אספקת  שהבטיחה 
השנה.  ימות  כל  לאורך  העיר  אל 
מחוץ  שנחצב  גדול  מאגר  אל  אמות  בשתי  הובלו  המים 
ואל  הציבורי  המרכז  לכיוון  הועברו  וממנו  ממזרח,  לעיר, 
הגבעה  על  המים  אספקת  זאת,  לעומת  התחתית.  העיר 
כמו  מים  בורות  ועל  עילי  נגר  על  התבססה  ומורדותיה 

בתקופה הקודמת. 
לספירה   363 של  האדמה  ברעידת  חלקית  נפגעה  ציפורי 
ולאחר מכן שוקמה מהריסותיה ושוב הייתה לעיר גדולה, 
בתקופה  שהוקמה  הרחובות  רשת  ומפוארת.  משגשגת 
הביזנטית,  התקופה  כל  לאורך  לפעול  המשיכה  הרומית 
למרות השינויים שנעשו במערך העירוני. התיאטרון ובית 
המרחץ המערבי המשיכו להתקיים גם בתקופה המאוחרת, 
אך המקדש, הבסיליקה, הספרייה ובית דיוניסוס יצאו מכלל 
חדשים,  מבנים  בעיר  נוספו  הביזנטית  בתקופה  שימוש. 
חלקם הוקמו על מבנים קדומים, ביניהם יש למנות את בית 
הנילוס, רחבת החנויות שמצפון לה ובית מרחץ שממזרח 
בינות לבתים הפרטיים  זו לערך הוקמו  לפורום. בתקופה 
שלושה בתי כנסת, אחד בצפון מזרחה של העיר התחתית, 
ככל  הגבעה  על  נוסף,  ואחד  המערבי  המדרון  בשולי  שני 
המאה  בראשית  או  החמישית  המאה  בשלהי  הנראה. 

להצטלבות  סמוך  כנסיות  שתי  נוספו  לספירה  השישית 
רחובות העמודים בעיר התחתית. 

טבריה וציפורי בעידן של תמורות
הממצאים הרבים שהתגלו בטבריה ובציפורי, שתי ערים 
שבהן התהוותה היצירה הרבנית בחלקה, קשורים בתרבות 
החברתית־ ההוויה  את  וחושפים  ההלניסטית־רומית 

מי  מגלים  הם  אין  אולם  הרומי.  השלטון  תחת  תרבותית 
מבין התושבים אחראי להבאתם של הסממנים הפגאניים 
אל שתי הערים היהודיות או מי סיגל בעת הזאת את אורח 
החיים החדש. יש מי שיקשור את הממצאים הללו לחוגים 
בימים  ההלניסטית־רומית  התרבות  את  שאימצו  יהודיים 
שלאחר חורבן הבית; אחרים יקשרו זאת בחיילים רומים, 
שם  להתגורר  שעברה  פגאנית  באוכלוסייה  או  בווטרנים 
שהממצאים  שיטען  מי  ויש  ברומאים;  המרידות  לאחר 
החברה  של  הפגאניזציה  על  מעידים  ומציפורי  מטבריה 
היהודית לאחר דיכוי המרידות ברומאים, ולפי זה היהודים 
ספוגה  שהייתה  העירונית  בתרבות  מלאים  שותפים  היו 

בסממנים פגאניים.
גם אם נניח שהאוכלוסייה הפגאנית אחראית להבאתה של 
שגם  הרי  ולציפורי,  לטבריה  ההלניסטית־רומית  התרבות 
היהודים, המרכיב הדמוגרפי המרכזי שם או לפחות חלק 
מהם, פקדו את המבנים המונומנטליים בעירם, עיטרו את 
בתיהם לפי מיטב המסורת האומנותית שרווחה באותה עת 

והשתמשו בחפצים בעלי ניחוח פגאני. 
החומרי־ עולמם  להכרת  תורמים  שלפנינו  הממצאים 

התרבות  כלפי  המשתנה  ויחסם  היהודים  של  תרבותי 
העושר  הזמן.  עם  נחשפו  שאליה  ההלניסטית־רומית 
לבחון  מאפשר  ובציפורי  בטבריה  והאומנותי  האדריכלי 
מגוון רחב של נושאים הנוגעים לא רק בדמותן של שתי 
הערים הגליליות ובאורח החיים של תושביהן, אלא 
תורם גם להכרת דמותה של העיר הארצישראלית 
בתקופה הרומית ובשלהי העת העתיקה. בד בבד 
הוא מעיד גם על האופן שבו האוכלוסייה היהודית 
שחיה בחברה רב תרבותית אימצה מצד אחד את 
הסממנים התרבותיים החדשים, ומצד שני שמרה 
על זהותה העצמית בעידן של תמורות. שינוי זה 
האוכלוסייה  כלל  ובקרב  אחד  ביום  התרחש  לא 
היהודית, אלא היה תהליך מתמשך שהתגבר עם 
והשישית  החמישית  במאות  לשיאו  והגיע  הזמן 

לספירה. 

פסיפס בית הכנסת בטבריה ובו הכתובת ״פרוקלוס בן קריספוס יסד״ 
)באדיבות ש׳ מילר, משלחת חפירות טבריה, צילום: ש׳ פריירייך(

מאגר המים התת קרקעי שנחצב ממזרח 
לעיר ציפורי )צילום: ג׳ לרון(

גלגל המזלות בבית הכנסת בעיר התחתית בציפורי )צילום: ג׳ לרון(



28
0 

ול
מ

ת־
ע

6

הורדוס ט ידי  על  לספירה   17 בשנת  נוסדה  בריה 
היא  טיבריוס.  הקיסר  שם  על  ונקראה  אנטיפס 
בהרכב  יהודית  הייתה  אך  רומית,  פוליס  כעיר  הוקמה 
אוכלוסייתה. העיר נבנתה על רצועה צרה בחופה המערבי 
את  ובעיצובה  בתוכניתה  שיקפה  והיא  הכנרת,  של 
בתקופת  שהתפתחה  החדשה  האימפריאלית  האדריכלות 

שלטונו של הקיסר אוגוסטוס. 
רחובות  מערכת  עם  מתוכננת  עיר  הייתה  הרומית  העיר 
מבני  וביניהם  רבים  ציבור  מבני  הכילה  והיא  וערב  שתי 
בעיר  הבולטים  המבנים  מן  אחד  היה  התיאטרון  בידור. 
מופעי  אקרובטיקה,  מופעי  נערכו  ובו  לבידור,  ששימש 

ריקוד, מחזות קומדיה וטרגדיה.
התיאטרון זכה לפופולריות רבה באימפריה הרומית. המלך 
הורדוס היה הראשון שבנה תיאטראות באזורנו. מהמקורות 
כי  למדים  אנו  הארכאולוגי  הממצא  ומן  ההיסטוריים 
תיאטראות:  ארבעה  בארץ  הוקמו  שלטונו  בתקופת 

התיאטרון הרומי בטבריה

וליד אטרש

בירושלים ביריחו, בקיסריה ובהרודיון, ועוד שניים בצידון 
ובדמשק.

תיאטרון  נבנה  לספירה,  הראשונה  המאה  בראשית 
השנייה  במאות  ואחריו  )ניסה־סקיתופוליס(  שאן  בבית 
הרומיות  הערים  שאר  בכל  תיאטראות  נבנו  והשלישית 
למופעים  הזמן  במשך  הותאמו  חלקם  ישראל.  בארץ 
ופתוח  גדול  )מבנה  באמפיתיאטרון  כלל  בדרך  שנערכו 
שצורתו אליפטית, ושימש לתחרויות אגרוף, מחזות ציד, 
הביזנטית  בתקופה  חיים(.  ובעלי  גלדיאטורים  קרבות 
והותאם  המקורי  תפקידו  את  התיאטרון  מוסד  איבד 

לשמש אולם כינוסים.

חפירות התיאטרון בטבריה
רשות  מטעם  חפירות  בטבריה  נערכו   2010-2009 בשנים 
ומעליו  רומי  תיאטרון  שרידי  נחשפו  במהלכן  העתיקות, 

רובע מגורים מהתקופה האסלאמית הקדומה.* 

*   החפירה נוהלה בידי הכותב, אבנר הילמן ועוזרת המחקר יעל קדוש. 

ד"ר וליד אטרש — ארכאולוג חוקר בכיר של רשות העתיקות, השתתף בחפירות בית שאן ובתיאטרון בטבריה. עורך כתב העת 'אבן פינה' בערבית 
וזוכה פרס 'עת־מול' לשנת 2022.

התיאטרון הרומי בטבריה )צילום ז׳ שטיין, פיקיוויקי( 
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כ־5000  הכיל  מ',   40 רוחב  מ',   78 )קוטרו  התיאטרון 
בחלק  ברניקי,  הר  למרגלות  נבנה  ישיבה(  מקומות 
הדרומי־מערבי של המרכז העירוני של טבריה הקדומה. 
מזרחה  שהשתפל  סלע  מדרון  על  נבנה  המערבי  חלקו 
דרומה  פנה  למחצה  העגול  חלקו  עמודים,  רחוב  לכיוון 
ככל  הצופים  על  להגן  כדי  צפונה  פנה  הישר  צידו  ואילו 
האפשר מפני קרני השמש. שני חלקיו העיקריים — מבנה 
הבמה ומערכת המושבים נבנו מקשה אחת. בין מערכת 
האורקסטרה  משתרעת  הבמה  מבנה  ובין  המושבים 
שאליה  למחצה,  העגולה  המושבים(  שלמרגלות  )הזירה 
הובילו ממערכת המושבים שני מסדרונות כניסה מקורים. 

מערכת המושבים הורכבה משלושה גושים אופקיים. 
קפדנית  גזית  בניית  בנוי  בשלמותו,  שנחשף  התיאטרון 
ואיכותית מאבני בזלת, נארי וגיר, והובחנו בו שלושה שלבי 

בנייה ברורים. 

השלב הראשון
כלי  וממצא  הבנייה  חומרי  הבנייה,  שיטות  ניתוח  פי  על 
החרס והמטבעות, ניתן לתארך את זמן בנייתו לראשית 
הפוליס  של  הקמתה  מועד   — לספירה  הראשונה  המאה 
גושי  משלושה  מורכב  היה  התיאטרון  זה  בשלב  טבריה. 
הגוש  הסלע,  על  ישירות  נבנה  התחתון  הגוש  מושבים: 
שני  על  הושתתו  השתמרו  שלא  העליון  והגוש  האמצעי 
חביתיים.  בקמרונות  מקורים  שהיו  היקפיים  מסדרונות 
המסדרון ההיקפי החיצוני שעליו הושתת גוש המושבים 
ההיקפי  המסדרון  ואילו  קומות,  משתי  בנוי  היה  העליון 
הפנימי שעליו הושתת גוש המושבים האמצעי היה בנוי 
פתח  הותקן  החיצוני,  ההיקפי  הקיר  במרכז  אחת.  קומה 
המסדרון  אל  להיכנס  היה  אפשר  שדרכו  בלבד,  אחד 
לבין  בינו  שהפריד  הפנימי,  קירו  רוחב  החיצוני.  ההיקפי 
בו  היו  מטרים.  לשישה  הגיע  הפנימי  ההיקפי  המסדרון 
חמישה פרוזדורים רדיאליים שקורו בקמרונות חביתיים, 
דרכם נכנסו הצופים אל פנים התיאטרון. בקיר פנימי זה, 
היו בנויים גם שני גרמי מדרגות שהובילו אל גוש המושבים 

האמצעי ואל הקומה השנייה של המסדרון ההיקפי. 
שהובאו  ובזלת  גיר  מאבני  נבנו  בתיאטרון  המושבים 
אחד  נדבך  מעין  היה  התחתון  חלקם  טבריה.  ממחצבות 
פרופיל  בעל  ובזלת  גיר  מאבני  בלוח  שהוכתר  בזלת  של 
 15 הנראה  ככל  הכיל  התחתון  המושבים  גוש  מעוטר. 
שורות מושבים, מהן השתמרו ארבע בלבד. שישה גרמי 
התחתון  המושבים  גוש  את  חילקו  רדיאליים  מדרגות 
לשחזר  ניתן  האמצעי  המושבים  בגוש  גושים.  לחמישה 
עשר שורות מושבים ובגוש העליון שמונה שורות. מאחורי 
)סטיו(,  היקפי  מעבר  השתרע  העליונה  המושבים  שורת 
מעוטר בקולונדה )שדרת עמודים( המקיפה את כל אזור 

המושבים סביב.
20 מ׳(, ורצפתה  האורקסטרה מתארה חצי עיגול )קוטרה 
שימשה  היווני  בתיאטרון  הידראולי.  בטיח  טויחה 
מושב  הרומי  ובתיאטרון  למקהלה,  מקום  האורקסטרה 
לנכבדים. נכנסו אליה דרך שני מעברים מקומרים, שהפרידו 
רוצפו  המעברים  הבמה.  אגפי  ובין  המושבים  מערכת  בין 
לגרמי  פתחים  היו  שלהם  הדרומי  בקיר  בזלת.  בלוחות 
פנים  אל  ומשם  ההיקפי,  המסדרון  אל  שהובילו  מדרגות 

התיאטרון.

השלב השני
השלב השני תוארך למחצית הראשונה של המאה השנייה 
שקע  התיאטרון  הקמת  לאחר  מה  זמן  כי  נראה  לספירה. 
חלקו המזרחי ונהרס. הקיר ההיקפי החיצוני בצד המזרחי 
לא עמד בלחץ ובכובד העומסים של שלוש קומות מערכת 

תוכנית התיאטרון בשלביו השונים

חתך איזומטרי של שחזור התיאטרון

רומי קדום

רומי

ביזנטי
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או  אדמה  רעידת  גם  כי  ונראה  התיאטרון,  של  המושבים 
פעילות טקטונית אחרת גרמו לשקיעתו ולגלישתו. בשלב 
זה עבר התיאטרון שיפוץ נרחב, וחלו שינויים אדריכליים 
בעיצובו. העיקרי שבהם הוא התאמת האורקסטרה לשמש 

גם זירת אמפיתיאטרון לתחרויות איגרוף ומחזות ציד.
גיר. אבן  בלוחות  מחדש  רוצפה  האורקסטרה  כך,  בתוך 
שקעים  נתגלו  בשלמותה,  שהשתמרה  הרצפה  במרכז 
מלבניים רדודים, ששימשו כנראה להצבת מזבח שהוקדש 
לאחד מאלי העיר. האורקסטרה הוקפה במעקה אבן גיר, 
שהפריד בינה ובין המעבר ההיקפי שלרגלי גוש המושבים 
שקעים  במספר  להבחין  אפשר  המעקה  בקיר  התחתון. 
להחדרת  בוודאי  נועדו  אשר  מלבני,  חתך  בעלי  חצובים 
מוטות עץ, שגובהן הגיע ל־2.7 מ׳ לפחות, וביניהן נמתחה 
מסביב  שישבו  הצופים  על  להגנה  כמעקה  חבלים  רשת 

לזירה. 

מבנה הבמה
לתיאטרון טבריה בשלבו הראשון לא היה מבנה במה במובן 
הבמה  על  שסגר  איתן,  קיר  אלא  זה,  מושג  של  המקובל 
מאחוריה ובשני אגפיה בצורת האות ח׳. קיר חזית הבמה 
המקורי פורק ובמקומו נבנה במאה השנייה לספירה הקיר 
בניית  בנוי  הקיר  בשלמותו.  שהשתמר  כיום,  לעין  הנראה 

גזית מאבני גיר, ובהן אבנים בשימוש משני. צידו הדרומי, 
גומחות,   בתשע  מעוטר  היה  האורקסטרה,  אל  הפונה  זה 
ראש  לסירוגין.  למחצה,  עגולות  וארבע  מלבניות  חמש 
מאבן  בכרכוב  ומוכתר  הבמה  רצפת  במפלס  בנוי  הקיר 
הגומחות  בשלוש  הגומחות.  למתאר  זהה  שמתארו  גיר 
המלבניות שבמרכז הקיר, נבנו גרמי מדרגות שהובילו מן 
האורקסטרה אל הבמה. נראה כי בשש הגומחות האחרות 
הוצבו פסלים. בחיבור שבין קיר חזית הבמה לקירות הכניסה 
הראשית לאורקסטרה, היה בנוי בכל צד גרם מדרגות רחב 

שהוביל אל הבמה. 
מ׳   1.1 היה  מ׳,   6 ועומקה  מ׳   30 שרוחבה  הבמה,  גובה 
הבמה  כי  לציין  חשוב  האורקסטרה.  רצפת  מפלס  מעל 
בגובה  לרוב  ונמוכה,  רחבה  הייתה  הרומיים  בתיאטראות 
הפודיום שבחזית גוש המושבים התחתון, וההצגות ומופעי 
משטח  היה  הרומיים  בתיאטראות  עליה.  נערכו  הבידור 
אבן  זיזי  גבי  על  לרוחב,  שהונחו  עץ  לוחות  עשוי  הבמה 
בקירות שתחמו את הבמה. קורות אלה נשאו שכבה נוספת 
של קורות עץ, שהונחו לאורך הבמה ועליהן נבנה משטח 

הבמה עצמו, שאף הוא היה עשוי לוחות עץ.
הבמה  שמאחורי  החזית  וקיר  הבמה  מבנה  אגפי  קירות 
עוצבו בפאר רב. היו בהם חמישה פתחים, שלושה פתחים 
בקיר החזית ופתח אחד בכל אחד מקירות האגפים. במרכז 
קיר החזית פתח הכניסה הראשית אל הבמה, ושני פתחים 
צדדיים. צידו הצפוני של קיר זה היה ישר, ואילו צידו הדרומי, 
של  לגובה  שנישא  בפודיום  לווה  הקהל,  לכיוון  הפונה  זה 
כ־2 מ׳, ובו שתי אפסידות רחבות משני צדי הפתח המרכזי. 
העמודים  מערכת  הוצבה  ועליו  בכרכוב  הוכתר  הפודיום 
התנשאה  עצמה  החזית  החזית.  את  שעיטרה  והקורות 
לגובה של שלוש קומות הולכות וקטנות, ושימשה תפאורה 
קבועה בעורף הבמה. בעת החפירות נמצאו חלקי פריטים 
אדריכליים שהשתייכו לחזית, בהם כותרות אומנה מהסדר 

הקורינתי, ארכיטראבים, אפריזים וכרכובים.

גרם מדרגות שהוביל מן האורקסטרה אל הטריבונההצעת שחזור של התאמת האורקסטרה לשמש זירת אמפיתיאטרון

פריטים אדריכליים מעוטרים מחזית מבנה הבמה 
של התיאטרון
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למרכז  טבריה  נעשתה  לספירה,  ה־3  במאה  זו,  בתקופה 
כאן  הגולה.  ושל  ישראל  ארץ  של  ביותר  החשוב  הרוחני 
נחתמה המשנה, כאן ישבו הישיבה הגדולה של ארץ ישראל 
בידי  מציפורי.  הסנהדרין  עברה  ולכאן  הגדול,  הדין  ובית 
הסנהדרין היה השלטון המדיני והפנימי והשלטון הרוחני 
על יהדות ארץ ישראל. במאות ה־3 וה־4,  הגיעה פעילותה 
בה  חובר   ,351 בשנת  לשיא.  ויצירתה  טבריה  יהדות  של 
התלמוד הירושלמי, שנחתם בשנת 420 לספירה, ובה ישב 

בית הדין הגדול עד סוף התקופה האסלאמית הקדומה.

השלב השלישי
 363 שנת  של  האדמה  רעידת  לאחר  הביזנטית,  בתקופה 
בתיאטרון  בוצעו  חלקי,  באופן  בטבריה  שפגעה  לסה"נ 
עבודות שיקום נרחבות. גושי המושבים האמצעי והעליון 
שהתמוטטו, לא שוקמו וגם מבנה הבמה נישא עתה לגובה 
של קומה אחת בלבד. במרכז גוש המושבים התחתון, היחיד 
ששרד, הוקמו בשלב זה מושבים מיוחדים שאליהם הוביל 

גרם מדרגות מן האורקסטרה.
הכניסה הראשית אל האורקסטרה ממערב נחסמה בקיר, 
אל  שהוביל  פתח  ובו  קיר  נבנה  המזרחית  בכניסה  ואילו 
זה.  בשלב  שינויים  היא  אף  עברה  הבמה  האורקסטרה. 
האגפים,  שני  ואילו  עץ,  לוחות  עשוי  היה  המרכזי  חלקה 
המזרחי והמערבי, רוצפו לוחות בזלת. ממזרח לבמה נחשף 
גרם מדרגות מרשים שעלה לאולם אורך מרוצף בפסיפס 
הביזנטית  בתקופה  הקדשה.  כתובת  שובצה  שבמרכזו 
איבד מוסד התיאטרון את תפקידו המקורי והותאם לשמש 
כאולם כינוסים ששימש עד סוף המאה ה־5 לספירה. בשלהי 
ובסחף  בשפך  וכוסה  המבנה  ניטש  הביזנטית  התקופה 
ולבסוף נהרס ברעידת האדמה ב־18 בינואר 749. בראשית 
מגורים  שכונת  התיאטרון  שרידי  על  הוקמה  ה־10  המאה 

מפוארת שהמשיכה לשמש בשינויים קלים עד למאה ה־11. 
החפירות בה ובסביבתה חשפו יותר מעשרים בתי מגורים, 
רחוב, סמטאות, תעלות מים וניקוז, מתקנים שונים, בורות 

מים ומאגרים. 
@@@

תיאטראות  שבנה  הראשון  היה  הבנאים,  גדול  הורדוס, 
עולם  את  ונוכרים,  יהודים  הקהל,  בפני  וחשף  באזור, 
בנה  לספירה  הראשונה  המאה  בראשית  הרומי.  הבידור 
והמפואר  הגדול  התיאטרון  את  אנטיפס  הורדוס  בנו 
והעיטור  הבנייה  למסורת  בהתאם  שתוכנן  בטבריה, 
זו העלו מופעי בידור מגוונים, בעיקר  הרומית. על במה 
אופי  בעלות  הצגות  שהיו  והפנטומימה,  המימוס  מופעי 
בתיאטרון  שהתגלו  האדריכליים  הפריטים  וקליל.  עליז 

מעידים שמבנה הבמה עוטר בעושר רב. 
אדריכלית  מבחינה  דומה  בטבריה  הרומי  התיאטרון 
במזרח.  הרומי  בעולם  שהוקמו  לתיאטראות  ואומנותית 
סוגיית  את  פתרו  טרם  בציפורי  המחודשות  החפירות 
המקדימים  יש   — שלה  התיאטרון  של  ייסודו  תיארוך 
ויש המאחרים אותו  1 לפנה"ס(  אותו לימי הורדוס )מאה 
למאה ה־2 לספירה. לאור החפירה בטבריה, שממנה עולה 
שהתיאטרון נבנה בימיו של הורדוס אנטיפס ושוקם במאה 
בציפורי,  התיאטרון  שגם  לטעון  מקום  יש  לספירה,  ה־2 
בידי  הוקם  טבריה,  של  לזה  אדריכלית  מבחינה  הדומה 
הורדוס אנטיפס וכמוהו שוקם במהלך המאה ה־2 לספירה.

במשך הזמן, הותאם התיאטרון בטבריה למופעים שנערכו 
לפני כן בדרך כלל באמפיתיאטראות. בתקופה הביזנטית 
איבד מוסד התיאטרון את תפקידו המקורי והותאם לשמש 
אולם כינוסים. בשלהי התקופה הביזנטית ניטש התיאטרון 
התיאטרון  נקבר  העבאסית  בתקופה  שימוש.  מכלל  ויצא 
אשר  ידיים  ורחבת  מפוארת  מגורים  לשכונת  מתחת 

המשיכה לשמש עד ערב הכיבוש הצלבני. לעיון נוסף
ו׳ אטרש, "התיאטרון הרומי בטבריה״, קדמוניות 144 )תשע״ג(, עמ׳ 88-79 .  .1

א' סג"ל, התיאטראות בארץ ישראל בעת העתיקה, מוסד ביאליק, 1999 .  .2
ג׳ פרסטר, ״החפירות בטבריה״, קדמוניות 39-38 )תשל״ז(, עמ׳ 91-87 .  .3

 W. Atrash and G. Mazor, "Theater and Arena in Tiberias and Nysa Scythopolis", in: Arise, Walk through the Land: Studies in the Archaeology  .4
and History of the Land of Israel in Memory of Yizhar Hirschfeld on the Tenth Anniversary of his Demise, Jerusalem, 2016, pp. 137*–148*

מבט אווירי על רובע המגורים העבאסי שנבנה מעל שרידי התיאטרון, מבט לדרוםרצפת הפסיפס הביזנטית ממזרח לבמה, במרכזה כתובת הקדשה
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הראשונה ט המאה  של  השני  בעשור  נוסדה  בריה 
מעבר  לאחר  חשיבות  בעלת  והפכה  לספירה 
הסנהדרין והנשיאות לשטחה. עד לא מזמן שלטה בחקר 
נותרה  העיר  פיה  שעל  עבודה,  הנחת  העתיקה  טבריה 
יהודית במהותה גם במהלך השלטון הביזנטי, וגם לאחר 
הייתה  זו  עבודה  הנחת  לסה"נ.  ב־635  הערבי  הכיבוש 
שנותרה  הדתית  המורשת  ועל  המקורות  על  מבוססת 
ה"ירושלמי"  ובראשונה על התלמוד  מימים אלה, בראש 
שנחתם בטבריה במאה ה־4 לסה"נ, ועל כתר אדם צובא 
ה־10.  המאה  בתחילת  בה  שנכתב  מחלב"(  )"הקודקס 
התפיסה של "העיר היהודית" התחזקה גם בגלל העובדה 

שהכנסייה הביזנטית היחידה שנחשפה בה נבנתה במנותק 
מן העיר, על הר ברניקי, גם אם היא נראתה כשולטת בנוף 

ממרומי ההר.
חפירות ההצלה של רשות העתיקות, שנערכו בשנת 2007 
המים  הטיית  תעלת  לאורך  עמוס(  ועדנה  הרטל  )משה 
המלוחים, הצביעו על מציאות אחרת. התברר שבלב העיר 
עמדה   — יהודי  אזור  נחשב  כה  שעד  באזור   — העתיקה 
גבוהה,  באיכות  בפסיפסים  מעוטרת  מונומנטלית  כנסייה 

עם תיאורי צלבים וכתובות יווניות. 
בהמשך, כחלק מחפירותיה של כותבת שורות אלו שהחלו 
הכנסייה  יותר:  עוד  מרשימה  תמונה  התבהרה  ב־2009, 

תהליך האסלום של 
העיר הקלאסית

מטבריה 
לַטָּבִרָיה

קטיה ציטרין־סלברמן

ד"ר קטיה ציטרין־סלברמן — מרצה במכון לארכאולוגיה ובחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, באוניברסיטה העברית. מתמחה בארכאולוגיה ותרבות חומרית 
של התקופה האסלאמית ותקופת ימי הביניים. מנהלת פרויקט חפירות טבריה. עד לאחרונה עמדה בראש המרכז המשותף של יד בן־צבי והאוניברסיטה העברית. 

מבט על שרידי הכנסייה הביזנטית בהר ברניקי וחפירות טבריה ברקע
)]NTEP[ צילום: ד׳ סלברמן, משלחת החפירות המחודשות בטבריה(
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בהשוואה  במיוחד  גדולה  הייתה  כבזיליקה  שנבנתה 
לכנסיות הגליליות. אורכו של אולם התפילה לבדו הגיע 
ל־30 מטר. יש להניח שזו הכנסייה שבה ישב הארכיבישוף 
של הגליל, שעל מושבו בטבריה ידוע מהמקורות הנוצריים, 
הפרטים  בין  קתדרלה.   — המבנה  את  לכנות  ניתן  ולכן 
שהתגלו בחפירה בקרבת שטח הכנסייה: שבר שולחן מזבח 
משיש, שעליו כתובת ביוונית "תחת ]...[ הבישוף אנ]...[" 
)על פי קריאתו של ד"ר אבנר אקר( שהייתה חלק מכתובת 

ארוכה יותר שציינה את שם התורם או עושה השולחן.
שלה  הפסיפסים  הכנסייה.  נבנתה  מתי  ברור  לא  עדיין 
מתוארכים למאה החמישית לסה"נ על פי סגנונם ועל פי 
באתר  שהייתה  ייתכן  אבל  עליהם,  שמתוארים  הצלבים 
בּפָנאריון  ואכן,  מזו.  קטנה  ואולי  יותר  קדומה  כנסייה 
סלאמיס  בישוף  אּפיַפניוס,  ידי  על  )נכתב  מסלאמיס 
מוזכר  ה־4(,  המאה  של  השנייה  במחצית  שבקפריסין 
יהודי  הקומס,  יוסף  ידי  על  כנסייה  הוקמה  שבטבריה 
כבר  ובמימונו,   קונסטנטינוס  הקיסר  באישור  שהתנצר, 

בראשית המאה ה־4.

הכיבוש המוסלמי של טבריה — 
המשכה של העיר הקלאסית

גם לאחר הכיבוש הערבי של טבריה ב־635 
בה,  השישי  יום  מסגד  והקמת  לסה"נ 
ששלט  הבולט  כמבנה  הכנסייה  נותרה 

בנוף העיר. 
של  מצבם  לגבי  רבות  יודעים  אנו  אין 
רק  נחשף  כה  עד  בטבריה.  הכנסת  בתי 
הביזנטית  מהתקופה  אחד  כנסת  בית 
הטרום־אסלאמית  טבריה  בתחומי 
קיומו  המשך  לגבי  סותרות  והמסקנות 
כנסת  בתי  שני  האסלאמית.  בתקופה 
נחשפו בתחום חמת טבריה, שעד ראשית 
הייתה  הקדומה  המוסלמית  התקופה 
דותן  משה  חפירות  אומנם  נפרד.  יישוב 
שרידים  חשפו  הדרומי  הכנסת  בבית 
לא  אך  הקדומה,  האסלאמית  מהתקופה 
ברור אם המבנה המשיך לשמש אז כבית 

כנסת.
שמירת הסטטוס־קוו כלפי הלא מוסלמים 
את  גם  תואם  הכיבוש  לאחר  בטבריה 
המידע מן המקורות ההיסטוריים. על פי 

דברי אל-ּבלאֻד'רי )מאה 9(: 
יל בן חָסנה כבש את טבריה לאחר מצור של כמה  ֻשַרְחבִּ
את  לתושביה  הובטח  פיו  שעל  ְלָחאן  צֻֻ בתנאי  ימים, 
חייהם, רכושם, ילדיהם, בתי התפילה שלהם ובתיהם, 

להוציא את מה שעזבו ונטשו.
 Aḥmad ibn Yaḥiya ibn Jābir al-Balādhurī, Futūḥ al-buldān, Brill,(

)1866, pp. 115-116

את  קבע  הצבא,  מפקד  שהיה  שרחביל,  המקורות,  פי  על 
מיקומו של המסגד בטבריה. למרות מידע חשוב זה ולמרות 
החפירות הרבות שנערכו בטבריה, לא היה ברור היכן נבנה 
המסגד הראשון, וכן אם מדובר בשלב הקדום של המסגד 
הגדול, שנחפר חלקית )אך זוהה כשוק ביזנטי, ראו למטה( 
ידי  על  ולאחרונה  ה־20  המאה  של  החמישים  בשנות  עוד 

משלחת ציטרין־סלברמן.
הממוקם  בטבריה,  הגדול  המסגד  של  הראשון  השלב 
במרכז העיר הקדומה, היה צנוע יחסית ובעל אולם מקורה 
גבי  בנוי עם עמודים שניצבו על  היה  הוא  מ'(.  48 x 21כ־(
מלאכותי,  מילוי  לתוך  חופשית  בצורה  יצוקים  יסודות 

שנבנה על גבי שרידים של מבנה רומי שקדם לו. 
לתיעוד  לכאורה  מתאימה  בשטח  ראשוניותו  אומנם 
)כלי  המילוי  בתוך  שהתגלו  שהממצאים  אלא  ההיסטורי, 
לייחס את המסגד הקדום  לא מאפשרים  ומטבעות(  חרס 
לשרחביל, כלומר למחצית הראשונה של המאה ה־7 לסה"נ. 

שבר שולחן 
המזבח משיש  

)NTEP ,מבט ממעוף הציפור על חפירות טבריה )צילום: ר׳ לנג׳יארי־גונסלבס

צ

בית מרחץ

מסגד מאה 8 ואילך

הכנסייה וסביבתה — תמונה חלקית
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 )680-661( כנראה שהוא הוקם בתקופת ח'ליפות מעאויה 
)705-685( שהיו פעילים באזור  או בתקופת עבד אל-מלכ 

בתקופה מאוחרת יותר.
בשלב  ממנו,  שהתגלו  והשרידים  היסודות  מראה  פי  על 
הראשון שלו המסגד לא התנשא לגובה רב, וייתכן שנשא 
ההיפוסטילים  המסגדים  של  בסוג  כמקובל  שטוח  גג 
הכנסייה  כלומר,  הקדומים.  עמודים(  ידי  על  )הנתמכים 
ולהיות  בשטח  לבלוט  המשיכה  לו,  הסמוכה  הגדולה 

המבנה הדומיננטי בעיר.
כך  על  ההיסטורית  העדות  את  גם  תואמות  אלו  עובדות 
גם  להתקיים  המשיכו  והנוצרים  היהודים  של  הדת  שחיי 
אחרי הכיבוש המוסלמי. החיבור האנונימי "חיי ויליבלדוס" 
)קדוש ממוצא אנגלי ששימש בישוף בבוואריה במאה ה־8( 
כנסיות  של  גדול  מספר  יש   724 בשנת  שבטבריה  מספר 
ובתי כנסת. חיבור אחר על חיי אותו קדוש, שנכתב על ידי 
הנזירה הוגבורק, מספר על כנסיות רבות ובית כנסת )אחד( 

של היהודים )PPTS, עמ' 16(.
את  חופפת  בטבריה  ויליבלדוס  הבישוף  של  ביקורו  שנת 
 .)743-724( אל-מלכ  עבד  בן  השאם  של  ח'ליפותו  תחילת 
השאם בן עבד אל-מלכ השקיע בתשתיות ובבנייה ברחבי 
ב־739  שאן  בבית  מקורה  שוק  בהקמת  כולל  הח'ליפות, 

ובעבודות במסגד הלבן ברמלה, והוא מוביל לדיון 
הפך  כאשר   — הגדול  המסגד  של  הבא  השלב  על 
גם  הנראה  וככל  בגודלו  שעלה  מונומנטלי  למבנה 

בגובהו על הכנסייה.

אסלום הנוף במאה ה־8
מבנה מסגד יום השישי של המאה ה־8, שהיה גדול 
 90x78 החצר  עם  מ',   26x78 מקורה  )אולם  ממדים 
ה־20,  מ'(, נחשף עוד בשנות החמישים של המאה 
ביזנטי  )ַמֵקלּום(  שוק  כמבנה  בטעות  אז  זוהה  אך 
לתפיסה  והתאים  שהתקבע  זיהוי   ,)6-4 )מאות 
היהדות  פריחת  ולתקופת  הקלאסית"  "העיר  של 
בטבריה. אלא, שהתוכנית של המבנה דומה מאוד 
לתוכנית המסגד הגדול בדמשק שהוקם על ידי הח'ליף אל-

וליד ה־1 בין השנים 714-706, שכנראה התבססה על תוכנית 
המסגד האומיי בירושלים. רוחבו של המבנה בטבריה הוא 
סיטראותיו  ואורך שלוש  בדמשק,  מחצית מרוחב המסגד 
באולם הקיבלה )הקיר שפונה למכה( תואם את אורך שתי 

הסיטראות בדמשק.
בנוסף, ממצא של חתיכות שיש שעודן מצפות את המדרגה 
המובילה אל שרידי אולם התפילה, שרידי פסיפסי זכוכית 
מבזלת,  יהודיות  קבורה  ממערות  בדלתות  משני  ושימוש 
לפני  עוד  בשוק,  ולא  במסגד  שמדובר  ההנחה  את  חיזקו 

תחילת פרויקט החפירות המחודש ב־2009.
השערה זו לא נולדה יש מאין, כל המכיר את תולדות ארץ 
ישראל בתקופה האסלאמית הקדומה, שבה הפכה טבריה 
בירת ֻג'נד אל-ֻארֻדן, מצפה שלעיר יהיה מסגד גדול שיוכל 

להכיל את תושבי האזור בימי שישי ובחגים.
תוך  הממצאים  את  מחדש  לבחון  איפשרו  החפירות 
פתיחת שטחי חפירה חדשים והראו שלמסגד היו לפחות 
השלב  לעיל;  כבר  הוזכר  הראשון  השלב  שלבים:  ארבעה 
במאה  אומייה  בית  שלטון  תחת  נבנה  והמשמעותי  השני 
תיקונים  בעיקר  היו  הרביעי  והשלב  השלישי  השלב  ה־8; 

ותוספות של המבנה האומיי.

)NTEP ,ארבעת שלבי המסגד )סרטוט: ד׳ לויתן

)NTEP ,שחזור המסגד הקדום של טבריה במאות 10-9 )שחזור: ד׳ לויתן

שלב 1:
אומיי קדום, מחצית שנייה של 

המאה ה־7 עד בערך 720

שלב 2:
אומיי סביב 720 ועד לרעידת 

האדמה 749

שלב 3:
עבאסי קדום אחרי 749 )?(, 

תוספת תומכות לייצוב המבנה

שלב 4:
עבאסי/פאטמי אחרי 853 
עד לרעידת האדמה 1068

כנסייה
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מתי במאה ה־8?
עד כה לא נמצאה כתובת ייסוד או עדות ספרותית שיכולה 
פי הנתונים  זהותו של פטרון המסגד. על  לשפוך אור על 
אחרים,  לאתרים  הקבלות  סמך  ועל  בשטח  האדריכליים 

ניתן להציע השערה מושכלת לזהותו. 
הוא התוכנית הכללית: ממדיו של המסגד  הרמז הראשון 
של  משטחו  ארבעה  פי  גדולים  מ'(,   78X90( השני  בשלב 
אל-חיר  קצר  האומיי  הארמון  של  הגדול  במתחם  המסגד 
לשנים ומתוארך  להשאם  המשויך  בסוריה,  אל-שרקי 
729-728  לספירה )110 להיג'רה(, על פי כתובת שהתגלתה 

שם. 
יחס זה חוזר גם במקרה של המסגד בג'רש בירדן, שיוחס 
על ידי חופריו לתקופת השאם. גם המסגד הלבן ברמלה — 
בירת ג'נד ִפָלְסִטין, שהייתה במעמד מנהלי דומה לזה של 
טבריה — דומה בגודלו בתקופה האומיית למסגד בטבריה. 
תחילת הקמת המסגד ברמלה אומנם קשורה לֻסלימאן בן 
עבד אל-מלכ )מושל פלסטין עד מות אחיו אל-וליד ב־715, 
שנת עלייתו לכס הח'ליפות( אך הקמתו המשיכה תחת בן 
דודו עמר ה־II )שאף הוא התמנה לח'ליף ב־717(. אלא שעל 
פי הגיאוגרף אל-ֻמָקַדסי )985(, השאם בן עבד אל-מלכ הוא 
זה שבנה את המסגד הלבן ברמלה והקים בו ִמיַנרט — צריח 
)לא  לתפילה  לקריאה  המואזין  את  שמשמש  מסגד  של 
ברור מדבריו האם כוונתו להקמת המסגד או לבניית אחד 

משלביו, בדומה למקרה של טבריה(.
רמז שני הוא המרחק בין העמודים במסגד בטבריה, שדומה 
אל-שרקי  אל-חיר  בקצר  במסגד  העמודים  בין  למרחק 

שהוזכר לעיל.
רמז שלישי לתיארוך המסגד בטבריה נמצא במבנה מזרחית 
למסגד — סדרת חנויות שנחפרו על ידי יזהר הירשפלד ז"ל 
המוסלמית  בתקופה  שנוסף  מרוצף  רחוב  לצד  ב־2004, 
הביזנטי  המבנה  שרידי  על  הוקם  זה  צר  רחוב  הקדומה. 
כ"מושב  פופולרית  בצורה  לעיתים  )שמזוהה  המונומנטלי 

הסנהדרין"(. תיארוך רחוב זה וחנויותיו שנוי במחלוקת — 
מייחסים  הירשפלד  של  במשלחת  שעבדו  הארכאולוגים 
מתחת  ממצאים  פי  על  בעיקר  העבאסית  לתקופה  אותו 
לריצוף הרחוב, ואילו כותבת שורות אלו רואה דמיון רב בין 
תוכנית אחד מגושי החנויות, לבין השוק של השאם בבית 

שאן ולפיכך מתארכת אותו לתקופתו.

השוק של השאם?
על  שנחשף  בטבריה  המזרחי  הרחוב  של  מטר   55 לאורך 
ידי הירשפלד התגלו 14 חנויות. הגוש הצפוני ביותר הכולל 
חמישה חללים דומה מאוד בתוכניתו לשוק האומיי בבית 

שאן.
"שוק השאם" בבית שאן התגלה בשנות התשעים של המאה 
האומיית,  מהתקופה  דו־קומתי  מבנה  על  מדובר  ה־20. 
פרוזדור  קומה.  בכל  מאורכים  חדרים  משישה  המורכב 
מרכזי מחלק את המבנה לשני אגפים, ומוביל לגרם מדרגות 
נפתחים  החדרים  שבה  הראשונה  לקומה  גישה  שאיפשר 
ולקומה  סילבנוס",  "רחוב  המכונה  הביזנטי  הרחוב  אל 
השנייה אל החדרים הנפתחים אל השער הראשי. באומנֹות 
פסיפס  עשויות  בנייה  כתובות  עמדו  זה  שער  שלצידי 
 749 בשנת  האדמה  ברעידת  התמוטטו  הכתובות  זכוכית. 
פי  על  מטה.  כלפי  הפנים  עם  בחפירה  ונחשפו  לספירה, 
שחזור התאריך שמופיע על הפסיפס, המבנה הוקם ב־120 
)739 לספירה(. הכתובת מבהירה שפטרון המבנה  להג'רה 
הוא השאם בן עבד אל-מלכ. מיקום המבנה ברחוב החנויות 
מסחרי  במבנה  שמדובר  ספק  השאירו  לא  חדריו  ועיצוב 

ולכן קיבל את הכינוי "השוק של השאם".
החנויות  רק  שלא  מעלה  האתרים  שני  תוכניות  השוואת 

)NTEP ,שחזור פנים המסגד בשלב המאוחר כולל השרשראות לתליית מנורות זכוכית )שחזור: ד׳ לויתן

השוואה בין השוק של טבריה )למעלה( לבין השוק של בית שאן )למטה( 
)מתוך: א׳ חמיס, 1997( 
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דומה  בטבריה  הרחוב  רוחב  שאף  אלא  בתכנון,  דומות 
קיים  בטבריה  גם  כן,  כמו  שאן.  בבית  הפורטיקו  לרוחב 
גוש  לבין  הצפוני  החנויות  גוש  בין  המפריד  פרוזדור 
של  הסופי  לדו"ח  להמתין  עלינו  הדרומי.  החנויות 
שבגב  המבנים  מהות  את  להבין  כדי  הירשפלד  חפירות 
החנויות. הטיעון של משלחת הירשפלד שהרחוב המזרחי, 
דורש  העבאסית  מהתקופה  כולם  הם  והמסגד  חנויותיו 
על  בעיקר  מתבסס  המאוחר  תיארוכם  מחודשת.  בדיקה 
חנויות,  ומכמה  הרחוב  לריצוף  מתחת  שהתגלו  ממצאים 
אלא שרחובות עוברים שיפוצים רבים לאורך השנים, ולכן 
תיארוך מדויק שלהם דורש בדיקות רבות. ברחוב בטבריה 
נעשו עבודות רבות בצד הצפון־מזרחי של המסגד כנראה 
מבנה  הקמת  בעקבות  נפגע  והרחוב  ה־10,  או  ה־9  במאה 
מאסיבי שניגש לפורטיקו הצפוני של המסגד, שבו נחשף 
סף דלת. ככל הנראה מדובר על הוספה של מינרט. שינוי 
זה גם בא לידי ביטוי בתוספת חגורת בנייה לחיזוק פינת 

המסגד. 

הדופן  יוצא  מהדמיון  להתעלם  שאין  נראה  לכן, 
החנויות  לבין  שאן  בבית  השאם"  "השוק של  בין 
"המזרחיות" של טבריה, שמרמז שגם המסגד וגם 
פרויקט  מאותו  כחלק  הנראה  ככל  נבנו  החנויות 

בתקופתו של השאם )743-724(.

סיכום
תהליך אסלומה של טבריה היה הדרגתי והוא לא 
כפה שינויים דרמטיים על הנוף האדריכלי של העיר 
המקורות  רק  לא  מיידי.  באופן  הנוצרית־יהודית 
שהמסגד  מראים  בשטח  הממצאים  גם  אלא 
הראשון היה צנוע בגודלו ושמר על מקומה הבולט 
של הכנסייה המונומנטלית של העיר, גם אם הוא 
חל  יותר  המשמעותי  השינוי  אליה.  בסמוך  נבנה 
במחצית הראשונה של המאה ה־8, בתהליך דומה 
לתהליכים שעברו על ערים אחרות שעברו אסלום, 
כגון: מדינה, ירושלים ודמשק, אלא שבהן התהליך 
 ,)715-705( ה־1  אל-וליד  של  בזמנו  כבר  התחיל 
התרחשו  האדריכליות  התמורות  בטבריה  ואילו 
כנראה מאוחר יותר, בתקופת ח'ליפותו של השאם 
בן עבד אל-מלכ. ח'ליף זה ידוע בפעילותו הענפה 
והפרטית  המסחרית  הדתית,  האדריכלות  בתחום 
המונומנטלית, לא רק בצפון סוריה, אלא גם בג'נד אל-ארדן 

שטבריה הייתה בירתה.
ולמרות  העירוני,  בנוף  אלה  מהותיים  שינויים  עם  יחד 
שימוש מופגן בפריטים ממקור יהודי ונוצרי כסמלי ניצחון 
ברחבי המסגד, המקורות והממצאים ברחבי העיר מראים 
שהקהילות השונות חיו ביחד בסובלנות ובדו קיום, לפחות 
בתים  לנטישת  עדים  אנו  שבמהלכה  ה־10,  למאה  עד 
המזוהים עם הקהילה הנוצרית ולהצרת הכנסייה שבמרכז 
העיר. תהליך דומה מוכר גם ביישובים רבים אחרים ברחבי 
ובעלי  ישראל  ארץ  ישיבת  גם  זו  בתקופה  רבתי.  סוריה 

המסורה עזבו את טבריה לירושלים.
סמל   — המינרט  הקמת  רקע  על  נעשתה  זו  נטישה 
האסלאם — שנוסף לפינת המסגד והתנוסס לגובה, דווקא 
של  התפילה(  )גומחת  לאפסיס  ביותר  הקרובה  בפינה 
צליל  על  תגבר  לתפילה(  )הקריאה  שהאד'ן  כך  הכנסייה, 
אסלום  תהליך  את  ותשלים  מוסלמיות,  הלא  התפילות 

העיר גם במרחב הקולי.
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 through the Land, Studies in the Archaeology and History of the Land of Israel in Memory of Yizhar Hirschfeld on the Tenth Anniversary of his
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שחזור חזית ״שוק השאם״ בבית שאן 
וכתובות פסיפס הזכוכית 

)מתוך: א׳ חמיס, 1997(
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אדמה ב רעידת  בטבריה  הורגשה   ,2018 ביולי  ־4 
לבהלה  תרמה  בציבור.  לבהלה  שגרמה  מקומית 
נפערו  סדקים  כי  פונו  בעיר  בתים  ששלושה  העובדה 
העתק  על  קטנה  מתזוזה  נבעה  הרעידה  בקירותיהם. 
בצפון הכנרת, ששיעורה נאמד במגניטודה )גודל הרעידה( 
ריכטר. עוצמת ההרס של רעידת האדמה  4.6 בסולם  של 
בקיץ 2018 הייתה מוגבלת, אך הייתה תזכורת לכך שטבריה 

סבלה בעבר מרעידות אדמה קשות. 
גאולוגיים  קרעים  שלושה  בין  בצומת  שוכנת  טבריה 
המשויכים לבקע ים המלח )קטע ממה שהיה מכונה ״השבר 
הסורי אפריקני״(: בקע עמק הירדן מדרום, בקעות החולה 
אלה  בקעים  מזרח.  מדרום  יזרעאל  ובקע  מצפון  והלבנון 
מורכבים משברים גאולוגיים )העתקים( שיוצרים רעידות 
בישראל  שפרוסות  חיישנים  ברשתות  רישומים  אדמה. 
רעידות  ובירדן מאפשרים לקבוע את מיקומן של מאות 
אדמה ממגניטודה 2 ומעלה, לאורך הבקעים וההעתקים. 
הכנרת מחלקת את בקע ים המלח מבחינה סיסמית, כך 
שטבריה נפגעת הן מרעידות שמקורן מדרום לכנרת, הן 

אמוץ עגנון ודפנה גולן־עגנון

עדויות היסטוריות וארכאולוגיות 
לרעידות אדמה בטבריה

מרעידות שמקורן מצפון לה. בנוסף, טבריה נתונה לסכנת 
רעידות אדמה בגלל קרבתה לבקע יזרעאל. עוצמת ההרס 
המרחק  ושל  הרעידה  גודל  של  יוצא  פועל  היא  שנגרם 
2018 הייתה  ממקור הרעידה. כך שלמרות שהרעידה של 
היא  לטבריה,  סמוך  שהתרחשה  מכיוון  מאוד,  קטנה 

הורגשה בחוזקה וגרמה לחרדות בקרב תושבי העיר.
הסיסמולוגיה התפתחה במאה ה־20, ובזכותה ניתן למדוד 
את עוצמת הרעידה ולהבין איפה המקור שלה ומה גודלו. 
גם על מקורות  נשען  רעידות אדמה  הידע שלנו על  אבל 

היסטוריים וארכאולוגיים. 
בעדויות  רבים,  ארכאולוגיים  באתרים  עשירה  ישראל 
היסטוריות שונות וכן בטכנולוגיות מדידה חדשניות. הדיון 
האקדמי הבין־תחומי מרחיב את הבנתנו על ממדי החורבן 
ועל גודל האזור שנפגע, אולם העדויות שבידינו מספקות 

כמובן רק חלק קטן מהתמונה.
גם בטבריה ניתן לראות עד היום עדויות לרעידות אדמה 
מפורסם  מכתב  כולו.  באזור  שפגעו  חשובות  היסטוריות 
רעידת  את  מתאר  ירושלים,  בישוף  לקירילוס  שמיוחס 

פרופ׳ אמוץ עגנון — גאולוג וגאופיזיקאי, ראש מרכז ניב לגאואינפומטיקה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים.
פרופ׳ דפנה גולן־עגנון — סוציולוגית המלמדת בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
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האדמה הקדומה ביותר הנזכרת בהיסטוריה של טבריה — 
וגרמה   363 ב־19 במאי  או  ב־18  רעידת אדמה שהתרחשה 
הרס ניכר סביב בקע ים המלח וממערב לו. קירילוס פירט 
מבניאס  יישובים,  כעשרים  של  ברשימה  הנזק  היקף  את 
ומסביבתה  כי חלק מהעיר  ועד אשקלון. על טבריה כתב 
נהרסו. טרם נמצאו בטבריה עדויות ארכאולוגיות לרעידת 
ארכאולוגיות  עדויות  קיימות  באזור  אולם  זאת,  אדמה 
להרס עצום: מרצפות הפסיפס של העיר ציפורי המציגות 
שתיים  דרך  האדמה,  ברעידת  נפגעה  שציפורי  לכך  עדות 
מערי הדקפוליס סוסיתא ובית שאן שנפגעו בה, ועד פטרה 

שיותר ממחציתה קרסה.

עדויות ארכאולוגיות והיסטוריות ייחודיות 
לרעידות במאה ה־8 בטבריה

שלוש  ישראל  בארץ  פגעו  לספירה  ה־8  המאה  באמצע 
757. תכיפות האירועים   ,749  ,747 גדולות, בשנים  רעידות 
אחת  כל  פגעה  איפה  במדויק  לשחזר  מאפשרת  אינה 
לקריעת  )ונדירות(  ישירות  עדויות  הרעידות.  משלוש 
האדמה באמצע המאה ה־8 התגלו על ידי רשות העתיקות 
הרומי  בתיאטרון  בטבריה:  מונומטליים  אתרים  בשני 

ובאצטדיון ההרודיאני.
משני  העתק  ידי  על  הנחצה  בטבריה  הרומי  התיאטרון 
ברעידת  ה־8  המאה  באמצע  נהרס  המלח,  ים  בקע  של 
את  היום  עד  לראות  אפשר  שבו  מרשים  אתר  זהו  אדמה. 
הצד  שקיעת  לעומת  המערבי  הצד  עליית  ואת  ההעתקה 
המזרחי. שורות המושבים בתיאטרון הוסטו בהעתק שיצר 
הצלה  בחפירות  התגלה  השני  האתר  האדמה.  רעידת  את 
בשטח מלון גלי כנרת )כיום מלון רימונים(. באתר נחשפו 
שרידים של אצטדיון מתקופת הורדוס וכן נמל מהתקופה 
האומיית, וניתן היה להבחין בסימני הסטת הקרקע לאורך 

אחד הקרעים שגרמו לרעידת האדמה. 

בשני אתרים אלה בטבריה, האחד פתוח לציבור ויכול לשמש 
אתר לימודי מצוין, והשני הקבור מתחת לבית המלון, רואים 
)שהיו  המונומנטליים  הרומיים  המבנים  חורבות  גבי  שעל 

בשימוש גם בתקופות המאוחרות( בנו העבאסים מחדש.
בית  לטבריה,  הסמוכים  ארכאולוגים  אתרים  בשני  גם 
גבי  על  עבאסית  בנייה  של  זה  דפוס  חוזר  וסוסיתא,  שאן 
המאה  באמצע  שאירעו  האדמה  רעידות  של  החורבות 
המונומנטליים  בעמודים  משני  שימוש  שנעשה  תוך  ה־8, 

שנמצאו נפולים. 
רעידות האדמה התרחשו בתקופת מעבר השלטון משושלת 
בית אומייה לבית עבאס סביב שנת 750. מסקרנת השאלה 
האדמה  רעידות  שלוש  את  האזור  תושבי  הבינו  כיצד 
באמצע המאה השמינית ומה הם חשבו על הסיכונים ועל 
מדע  פיתוח  טרם  תקופה,  שבאותה  נזכור  מקורותיהם. 
רעידות האדמה, ראו ברעידות האדמה ביטוי ל״זעם האל״. 
איך הם הבינו מדוע הארץ רועדת בחוזקה שלוש פעמים 
רעידות  השפיעו  כמה  עד   ?757 עד   747 משנת  עשור  תוך 
האדמה על יציבות השלטון ועל החלפת שושלת החליפים 

מבית אומיה בחליפות בית עבאס בשנת 750? 
שאלות היחסים בין רעידות אדמה ובין פוליטיקה מקומית 
המעניינים  המקורות  אחד  הן.  רק  לא  אך  למחקר,  ראויות 
קינה  היא  הקודש  בארץ  האדמה  רעידות  על  ללימוד 
שהתגלתה בגניזה הקהירית, על יהודים רבים שנהרגו ברעש. 
בין השאר נכתב: ״ותרגז בבהל בירת טיבריה — בפתע פתאום 

נפלה במאפליה״ )מ' מרגליות, 1941, עמ' 97, הערה 1(. 
החשוב  היהודי  המרכז  תקופה  באותה  הייתה  טבריה 
בארץ ישראל, ורעידת האדמה גרמה להרס של בתי כנסת 
ולפגיעה ביהודים רבים בעיר. לזכרם נקבע בלוח השנה יום 
״צום רעש שביעי״ שצוין ביום רעידת האדמה, כ״ג בטבת. 
החוקר מרדכי מרגליות הבהיר כי ״רעש שביעי״ — הכוונה 
לרעידה בשנה השביעית שהיא שנת שמיטה, מה שמתאים 

התיאטרון הרומי בטבריה ובו נדבך המושבים הפגוע 
ומעליו יישור הרצפה העבאסית/פאטימית )א׳ עגנון(

מתקני נמל אומיים מהמאה ה־8. הקיר הנטוי מונח מעל ההעתק; 
הקיר היה בשימוש עד סוף התקופה האומיית וההעתקה גרמה 

להטייתו. הבנייה העבאסית לא נפגעה בהעתקה. המשכו של מישור 
ההעתק מקווקו בלבן )צילום ופיענוח: ש׳ מרקו(

מוקדי רעידות האדמה באזור בקע ים המלח 
https://eq.gsi.gov.il/ ובקע יזרעאל )מעובד לפי

heb/earthquake c/searchEQSRslt.php)

0.5 מ׳  

שקיעה ברצפה

מזרח
מערב

מושבים מועתקים
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לשנת 748/9. כדי להפריך את הסברה כי הקינה מתייחסת 
לרעידה של 1033, ציין מרגליות שצום "רעש שביעי״ נזכר 
כבר במאה התשיעית על ידי הפייטן הארצישראלי פנחס 

ב״קידוש ירחים״.
בחפירות בית שאן, בשכבת מפולת שנגרמה עקב רעידת 
748/9, ומכוון אותנו  האדמה, נמצא מטבע שנטבע בשנת 

לאחת משתי הרעידות- 748/9 או 757.

מאתיים שנים של רעידות הרסניות בארץ 
ובטבריה: 1033, 1068 ו־1202

רעידות אדמה הרסניות ביותר בארץ בכלל ובטבריה בפרט, 
שבו והיכו בתחילת האלף השני לספירה. בשנת 1033 נפגעו 
הערים הראשיות רמלה, ירושלים וטבריה. החורבן התפשט 
מחצית  עד  שליש  קרסו  ובטבריה  בדרום,  והנגב  עזה  עד 
הכנרת  סביב  היטב.  בנויים  שהיו  כאלה  כולל  מהבתים, 
ולהתיז  עצים  לטלטל  כדי  מספיק  חזקים  היו  הזעזועים 
מים מבורות. העדויות ההיסטוריות והארכאולוגיות עדיין 

מעטות מכדי להרכיב תמונה שלמה של הנזק.
שבעל־פה  עדויות  של  בכתיבה  כי  טוענים  היסטוריונים 
שבו   —  telescoping של  תהליך  רבים  במקרים  מתקיים 
אירועים סמוכים הנתפסים דומים משתלבים לסיפור אחד. 
לדעת  וקשה  מספקת,  תמיד  לא  האירועים  בין  ההפרדה 
היום אם אכן טבריה נהרסה על ידי רעידה עוצמתית נוספת 
במאה ה־11. במחקר הגאופיזי התפתחו בשנים האחרונות 
אדמה  רעידות   —  (aftershocks( אחרזוע  להבנת  מודלים 
קטנות יותר שמתרחשות אחרי רעידת אדמה גדולה. אלה 
ידי  על  מותנעות  אשר  יותר  נמוך  גודל  מסדר  רעידות  הן 
ומתרחשות  העיקרי  באירוע  האלסטית  האנרגיה  שחרור 
ואף שנים אחרי הרעידה העיקרית. אולם,  ימים, שבועות 
סימנים  מגלות  הכנרת  מסביבות  ארכאולוגיות  עדויות 
ה־11.  המאה  של  השנייה  במחצית  שפרץ  נוסף  לרעש 

אירוע עם תיעוד מוגבל משנת 1068 עשוי להתאים 
לתצפיות הארכאולוגיות. באותה שנה נרשמו שתי 
אילת  ובמפרץ  הערבה  בדרום  האחת   — רעידות 
והשנייה בעיקר ברמלה. עדויות היסטוריות נוספות 
לרעש מגיעות מירושלים ומבניאס. העדר עדויות מהשטח 
בין רמלה לבניאס הביא חוקרים לפקפק בחורבן הנרחב של 
רמלה. אלא שחוקרים אלה לא נחשפו למקורות היסטוריים 
שפורסמו  במחקרים  שמשתקפים  )כפי  הערבית  בשפה 
בשנת  נמחקה  כמעט  רמלה  שלפיהם  העברית(,  בשפה 
1068. לפי מקורות אלה, רמלה בירת ג׳ונד פלסטין שוקמה 
והוחזרה למעמדה ולפארה אחרי החורבן של 1033, אך היא 
לא התאוששה מהרעש של מאי 1068. הרס ואובדן חיי אדם 

תוארו גם בבניאס, וסביר שגם טבריה סבלה מרעש זה.
שקרסה  רעפים  מפולת  תחת  בטבריה,  המסגד  בחפירות 
ו־7   6( ארוכות  פליז  שרשראות  נמצאו  אדמה,  ברעידת 
במסגד  במסגד.  מנורות  לתליית  שנועדו  אורכן(  מטרים 
המאה  של  השבעים  משנות  מטבעות  של  מטמון  התגלה 
 .1068 לשנת  כמאוחרת  הרעידה  את  מתארך  והוא  ה־10, 

הרעידה הבאה המוכרת היא הרעידה הגדולה ב־1202.
הסמוכים  אזורים  על  האדמה  רעידות  השפעת  לימוד 
לטבריה, והבנת מקור רעידת האדמה מאפשרים לנו להניח 
על  הידע  את  ולהרחיב  ההרס  של  המשוער  המרחב  מהו 
התרחשה  ההיסטוריים  התיאורים  לפי  בטבריה.  הפגיעה 
ועד  ב־1202 רעידת אדמה עצומה אשר הורגשה מעיראק 
יתכן  וטריפולי.  ביירות  בדמשק,  קשות  ופגעה  סיציליה 
שחורבן המסגד בטבריה מתעד רעידת אדמה זו. לא הרחק 
על הירדן, במצד עתרת, נחשפה עדות מוחשית לרעידה, 
שבמהלכה הועתקה החומה הצלבנית במטר וחצי. הרעידה 
גרמה להסטת יובלי נחל המשושים כפי שהתגלה בבקעת 
הרעידה  נבעה  שממנו  הקרע  הכנר ת.  שבצפון  הבטיחה 
בקעת  בצפון  בעל־בק  מאזור  ק״מ  כ־200  לאורך  השתרע 
הלבנון ועד החולה, בואכה הכנרת. אומנם, טבריה, בקצה 
הדרומי של הקרע, סבלה פחות מאתרים רבים מצפון לה, 
אך אפילו בה נפלו החומות ובניינים רבים נהרסו בעיר, על 

סמך המקורות ההיסטוריים. 

שורות העמודים שנפלו ברעידת האדמה בכנסייה, סוסיתא )צילום: ש. מרקו(

שרשרת הפליז שהתגלתה בהריסות המסגד. אורך קנ״מ 0.5 מ׳  
)צילום: ק׳ ציטרין־סלברמן(
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זעם האל 
רעידת האדמה הזכורה ביותר בזיכרון הקולקטיבי הישראלי 
היא  זו  רעידה   .1927 ביולי  ב־11  שארעה  הרעידה  היא 
בעיתונים  והתפרסמה  בסיסמוגרפים  שנרשמה  הראשונה 
ורמלה  שכם  עמאן,  יריחו,  מירושלים,  חלקים  מהתקופה. 
נהרסו ברעידת האדמה ואילו בטבריה נפגעו בתים מועטים 
בלבד )ראו א' שחורי, עת־מול 271 ]2021[, עמ' 12-9(. לכאורה מפתיע 
להרס  שהביאה   ,1927 של  זאת  כמו  משמעותית  שרעידה 
עצום באזור, פגעה בטבריה פחות מאשר רעידת האדמה 
הרעידה  או  טבריה  העיר  חומות  את  שהפילה   1759 של 
של שנת 1837 שהחריבה את צפת ופגעה באורח קשה גם 
בטבריה. חלק מההסבר טמון בהבנת מקור רעידת האדמה.
המקור האופייני לרעידת אדמה הוא קרע בין סלעי כדור 
בכיוונים  צידיו  הארץ, שלאורכו מועתקים הסלעים משני 
נגדיים )כונה בעבר ״שבר גאולוגי״(. הגלים התפשטו מאותו 
מקור לכל הכיוונים כמו אדווה בשלולית אחרי פגיעת אבן, 
למקור  סמוך  ביותר  הרסנית  היא  האדמה  שרעידת  כך 

והשפעתה קטנה ככל שהיא רחוקה ממנו.
המנדט,  ממשלת  ודוחות  הסיסמוגרפים  רישומי  ניתוח 
מעלה שההרס מרעידת האדמה של 1927 הגיע לשיאו בחוף 

ועד קילומטרים ספורים צפונה על  ים המלח  הצפוני של 
גדות הירדן. עלתה גם טענה שגדות הירדן קרסו והזרימה 
נקטעה למשך שלושה ימים. הרעידה זכתה לכינוי ״רעידת 
ממנה  וחלקים  ליריחו  סמוך  היה  הרעש  מקור  כי  יריחו״ 
חרבו. גם ירושלים, עמאן, שכם ורמלה, עד 70 ק״מ ממקור 
ק״מ   140-120 שמרחקה  בטבריה,  קשות.  נפגעו  הגלים, 

ממקור הרעידה, נהרסו כאמור בתים מעטים בלבד. 
לעומת זאת ברעידות אדמה שמקורן קרוב יותר לטבריה 
הנזק לעיר היה גדול יותר. כך הרעידה המקומית של שנת 
853 שיצרה מפולת ענקית בטבריה עם הרס מוגבל לסביבת 
הכנרת, וכך הרעידות בשנים 1759 ו־1837 שזרעו הרס גדול 

בטבריה. 
כ־200  המנדטורית  בפלשתינה  נהרגו   1927 של  ברעידה 
התפיסה  נהרסו.  בתים  ואלפי  מ־900  למעלה  נפצעו  איש, 
כי רעידות האדמה הן ״זעם האל״ הייתה כנראה משותפת 
כל  כמעט  אולם   — והיהודים  הנוצרים  המוסלמים,  לרוב 

ההרוגים והנפגעים היו ערבים. 
 1927 של  הרעידה  נזכרת  הישראלי  הקולקטיבי  בזיכרון 
כמשמעותית ביותר. על תחושת הבהלה ברעידת האדמה 

בירושלים כתב עגנון לשוקן ארבעה ימים אחרי הרעש:
רק  בנפשותינו.  פגע  לא  הנורא  האסון  כי  אודיעהו 
הבית אשר ישבנו בו התמוטט, והעירייה צוותה לצאת 
הסכנה.  מפני  שעות,  וארבע  עשרים  במשך  מדירתנו 
וכבר מצאנו לנו דירה אחרת בתלפיות. בשעת האסון 
ישבתי בבית רק אני ובני שלום מרדכי שיחי׳, והספקתי 
הקיר  טיח  כי  מאד,  נבהל  הילד  בשלום.  אותו  להוציא 
אגרות,  חילופי  שוקן,  ש"ז   — עגנון  )ש"י  מיטתו.  ועל  סביבו  נפל 

שוקן, 1991, עמ' 201(

דווקא טבריה נפגעה ברעידה זו פחות מאשר ערים אחרות.
@@@

ברעידות אדמה,  ושוב  נפגעה שוב  היווסדה טבריה  מאז 
אך בשל חשיבותה ויופייה היא נבנתה בכל פעם מחדש. 
טבריה נפגעה על ידי לפחות 11 רעידות אדמה הרסניות 
בדפי  מתועדות  אלה  רעידות  ל־1927.   363 השנים  בין 
ארכאולוגים  באתרים  בחורבות  ובמקביל  ההיסטוריה, 
פגעו  נוספות  שרעידות  סביר  הגאולוגיים.  וברישומים 
התיעוד  אך  לקיומה,  הראשונות  השנים  במאות  בעיר 
להרס אבד או טרם התגלה. מקורות הרעש הם העתקים 
גאולוגיים מדרום ומצפון לכנרת, באגם עצמו ואף ממערב 
ים המלח המשתרע מהכרמל לעמק  לו בסעיף של בקע 

יזרעאל והגליל המזרחי.

לעיון נוסף 
ש' גת, החורבן הנעלם של רמלה הקדומה", קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא )135(, 2008, עמ׳ 69-64.  .1
מ' מרגליות, "לקביעת זמנו של רעש שביעי ]ת[", ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, 1941, עמ' 104-97.  .2

א' עגנון ואחרים, "שכבות הרס בחורבות סביב הכנרת: תרומה לפאליאוסיסמולוגיה ועוד", מדריך סיורים, כנס החברה הגאולוגית )כינר(, 2015, עמ' 32-13.  .3
 M. Zohar, "A City Hit by an Earthquake: an HGIS Approach to Reconstructing the Damage in Tiberias (Israel) in 1837", International Journal of  .4

Geographical Information Science, 2017, pp. 81-99

מפת טווח הנזק שנגרם על ידי רעידות אדמה גדולות באזורנו.
האליפסות מציינות את אזור הנזק העיקרי לכל רעידה. 

363 )מגניטודה 7.0( 
1202 )מגניטודה 7.5( 
1927 )מגניטודה 6.2(
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תמונת מקום
רחל צרפתי

טבריה ה של  ביותר  המוקדם  החזותי  תיאור 
וסביבתה, הידוע לנו כיום באומנות היהודית מופיע 
פירנצה,  של  המרכזית  הלאומית  הספרייה  )אוסף  פירנצה"  ב"מגילת 
Ms.Magll.III(. מדובר במגילת קלף כתובה ביד ומאוירת,  מס׳ 43

שאורכה המקורי עלה על 11 מטרים, ושלא הייתה מוכרת 
בספרות המחקר עד לפרסומה בשנת 2020. המגילה צוירה 
בה  ומתואר  יהודי  רגל  עולה  בידי  ה־14  המאה  בראשית 
והחרמון.  הלבנון  להרי  עד  הולדתו,  ארץ  ממצרים,  מסעו 
והמוקדם  המקיף  החזותי  התיאור  את  מציגה  המגילה 
המסקנה  באזורנו.  הקדושים  המקומות  מראה  של  ביותר 
על  מבוססים  שאיוריה  מלמדת  המגילה  ממחקר  שעולה 
מסורת אומנותית מקומית מוקדמת של תיאור המקומות 
בימינו.  עדויות  כמעט  לה  נותרו  שלא  מסורת  הקדושים, 

בין מציאות למסורת 
בתיאור טבריה וסביבתה 

ב"מגילת פירנצה" )המאה ה־14(

מוטיבים איקונוגרפיים באיורים וכן כתובות הזיהוי לצידם, 
משקפים מסורות שיוחסו למקומות השונים בימי הביניים 
קדושים  מקומות  ורשימות  נוסעים  בחיבורי  נזכרות  והן 
גם כתב איטלקי  גבי המגילה מופיע  מוכרים במחקר. על 
זמן  שכנראה  מלמד  והוא  ה־14  המאה  לאמצע  המתוארך 

קצר לאחר יצירתה התגלגלה המגילה לאיטליה.
כל  אל  ברגליו  הגיע  לא  המגילה  שמצייר  העלה  המחקר 
המקומות המתוארים בידו ונראה שביקש לתאר את מסעו 
התמונה  מלוא  את  להציג  גם  ביקש  בבד  בד  אך  הממשי, 
החזותית של המסע השנתי של יהודי המזרח אל המקומות 
הזיארה"  "מסע  הרגל  עולי  בפי  שכונה  המסע  הקדושים. 

התקיים מאז המאה ה־13 בכל שנה בין פסח לשבועות. 
מוקדש  פירנצה,  מגילת  של  לאורכה  איורים  כ־130  מבין 

ד"ר רחל צרפתי — אוצרת ראשית של האגף לאומנות ותרבות יהודית ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל, מוזיאון ישראל, ירושלים. 
המאמר מבוסס על עבודת הדוקטורט שלה על אודות "מגילת פירנצה". המחקר סוכם בספרה "מגילת פירנצה: מסע מצויר של עולה רגל יהודי מימי 

הביניים א-ב״, מוזיאון ישראל ויד בן־צבי, 2020.
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והאתרים  הצדיקים  קברי  של  לדימויים  זה  מאמר 
שבטבריה. נבחן כאן את חשיבותם עבור המחקר ההיסטורי 
תרומתם  ואת  ומסורותיהם  הקדושים  המקומות  של 
למחקר הממוקד במגילה עצמה ובנסיבות יצירתה. סקירת 
של  הכללי  המהלך  כמו  לצפון  מדרום  מתחילה  האיורים 
המסע המצויר )מהלך שכיוונו במגילה מצד ימין לשמאל(. 

קבר ר' מאיר וקברי הצדיקים למרגלותיו
ברכס  משולבים  טבריה  בתיאור  הקשורים  הדימויים  כל 
הררי המוצג באמצעות מוטיב חוזר של פסים אלכסוניים. 
זהו מוטיב צורני קבוע של המצייר לשם תיאור פני הקרקע 

בכל איורי המגילה. 
הקבר הראשון על רכס ההר מימין מזוהה על ידי הכיתוב: 
נראית בריכה מלבנית שגרם  לו,  ר' מאיר". מתחת  "קבר 
טברייא"  "חמי  הכותרת:  ומופיעה  אליה  מוביל  מדרגות 
)איור 1(. לקבר ר' מאיר מצבה יוצאת דופן שצורתה כמלבן 
עליה  סוגרים  פרי  עצי  ושני  משולש  גגון  בעל  וגבוה  צר 
משני צדדיה. דימוי זה הוא דוגמה מובהקת לאופייה של 
המגילה, המציגה פעמים רבות את סיפור מסורת המקום 
ללא מילים ובאמצעות שפה חזותית בלבד. על ר' מאיר 
מסופר בשני מקורות המוכרים לנו כיום, שביקש להיקבר 
עומד, כדי שיהיה מוכן ליום ביאת המשיח בגליל ומזומן 
ר'  קבר  מתואר  למשל  כך  לירושלים.  בעקבותיו  לצעוד 

מאיר בחיבור מסעו של ר' משה באסולה משנת 1522: 
וקרוב לשם ציון של אבנים זקוף במישור, ושם מתקבצים 
להתפלל ערב ובקר, אומרים כי שם נקבר אחד ששמו ר' 
מאיר שנשבע שלא ישב עד כי יבא שילה, ונקבר מעומד. 
 ,1976 ישראל,  ארץ  מסעות  יערי,  י'  בתוך:  באסולה",  משה  ר'  )"מסעות 

עמ' 157(

ספר "שער הגילגולים" לר' חיים ויטאל הוא המקור השני, 

גם הוא בן המאה ה־16, המציין את מסורת קבורת ר' מאיר 
בעמידה )ש׳ ויטאל )עורך(, תשמ"ח, עמ' קפ״ה(.

בהמשך הרכס, על מורדות ההר לשמאל, נראים שני קברים 
שמדובר  ונראה  יוחנן"  ו"ר'  חזקיא",  "ר'  שמותיהם:  וציון 
הרכס  לפסגת  וסמוך  הלאה  זכאי.  בן  יוחנן  ר'  של  בקברו 
"ר'  הם:  והשמות  נוספים  קברים  שלושה  נראים   ,)2 )איור 
הצדיקים  קברי  כל  עקיבה".  "ר'  אסי",  ור'  אמי  "ר'  חייא", 
מקומם  את  המזהים  אחרים  במקורות  גם  נזכרים  הללו 
בטבריה, אך הייצוג של קבר ר' חייא במגילת פירנצה מעט 
שונה מהמוזכר במקורות. כבר בתלמוד מסופר על מקום 
קבורתו של ר' חייא בטבריה עם שני בניו התאומים, ר' חזקיה 
ור' יהודה. במגילה נעדר קבר ר' יהודה, ושני הקברים, זה 
של ר' חייא האב וזה של ר' חזקיה הבן, ממוקמים במרחק 
מה זה מזה ללא שום זיקה הנראית ביניהם. במחקר המגילה 
מצאתי, שחוסר דיוק או אי התמצאות גאוגרפית מלמדים 
סביבה  או  מקום  מתאר  המגילה  שיוצר  כך  על  לעיתים 
שאליהם לא הגיע במסעו. אך גם אם הגיע לסביבה זו בגליל 
התחתון, יש לזכור שאת יצירת המגילה כולה ניתן להגדיר 
לפניו  שהיו  דימויים  עם  ישב  היוצר   — סטודיו"  כ"עבודת 
מקורות  לפניו  היו  דומה,  בדרך  למגילתו.  העתיק  ואותם 
בהקשר  הדימויים  את  מיקם  פיהם  שעל  טקסטואליים 
גאוגרפי והעניק כיתוב מזהה לכל אחד מהם. דרך יצירה זו 

נראה שהביאה לעיתים גם לשגיאות העתקה והבנה.

מערת הקברים למרגלות הרכס
מצבות   34 ובה  גדולה  מערה  נראית  הרכס  למרגלות 
אלף  כ'ד'  "הנה  הכותרת:  ומעליהן  קטנות  מלבניות 
תלמידים" )איור 2(. מסמיכות המערה אל קבר ר' עקיבא 
של  הקבורה  מצבות  שלפנינו  מובן  מעליה  הממוקם 
 34 מופיעות  ובאיור  מאחר  בטבריה.  שנקברו  תלמידיו 

קבר רבי מאיר בעל הנס, טבריה, 1926-1920 )אלבום יוסף הירשברג, ארכיון יד בן־צבי(
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של  טעות  או  הבנה  אי  לפנינו  כאן  שגם  ייתכן  מצבות, 
באמצעות  הייתה  שכוונתו  שנראה  מפני  המגילה  מצייר 
דימוי של מצבה בודדת לתת ייצוג לכל אלף קברים מתוך 
24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא. אם כך הייתה כוונתו, הרי 

שנוספו לתיאור עשר מצבות מיותרות. 
המערה  באותה  נראות  עקיבא,  ר'  תלמידי  למצבות  נוסף 
בשמות:  מצוינות  והן  יותר  וגדולות  שונות  מצבות  שתי 
אל  בעל  בנו  אברהם  ו"רבי  זצ"ל",  מימון  בר  משה  "רבינו 
כפאוא" )איור 3(. המסורת על העברת ארונו של הרמב"ם 
השנים  מן  כבר  מוכרת  בטבריה,  חוזרת  לקבורה  מקהיר 
הראשונות שלאחר פטירתו. למסורת זו התפתחה מסורת 
במקורות  מימון.  אביו,  גם  נקבר  לצידו  שלפיה  משנה, 
מאוחרים למאה ה־14, נזכר שסמוך להם נקבר גם הנגיד דוד, 
נכד הרמב"ם. הייחוד בתיאור שלפנינו הוא הופעת קבר ר' 
אברהם בן הרמב"ם. קבורתו של ר' אברהם בטבריה הייתה 
מוכרת עד כה רק מכתב יד אחד שכולל רשימת מקומות 
קדושים וששרידיו נמצאו בגניזה הקהירית )קיימברידג', ספריית 
האוניברסיטה, , T–S Ar. 49.164 T–S K21.69, T–S AS 74.227, T–S 74.25(. ציון 

קבר ר' אברהם במגילת פירנצה הוא העדות השנייה לכך, 
ושתיהן יחדיו מלמדות על האפשרות שגם ארונו של רבי 

אברהם הובא לקבורה חוזרת בטבריה. 
השונים  האישים  ומבין   1237 שנת  בסוף  נפטר  אברהם  ר' 
שקבריהם מתוארים במגילה, הוא שנפטר המאוחר ביותר. 
ניתן ללמוד מכך שזמן יצירתה של המגילה מאוחר לשנה 
זו. ניתוח מרכיבים של איורים אחרים במגילה מעיד על כך 

שהמגילה נוצרה בעשור השני של המאה ה־14. 
גם ההזכרה המקוצרת של שם ספרו של ר' אברהם בערבית: 
מוסיף  השם(  לעובדי  )המספיק  אְל-עִאִּבדין"  "ִּכַפאַית 
מן  אחד  אף  לצד  בעליה:  ואת  המגילה  את  היכרותנו  על 
האישים האחרים שקבריהם מופיעים במגילה לא נזכר שם 

איור 3: קברי הרמב״ם ובנו ר׳ אברהם )פרט של איור 2( 

חיבורם. נראה לכן שיש בציון זה ביטוי של יחס של קירבה 
וכבוד לבן הרמב"ם ונגיד יהודי מצרים במחצית הראשונה 
מן  כאן את אחד  להזכיר  יש  זה  ה־13. בהקשר  של המאה 
את  ומתאר  בראשה  המופיע  במגילה  החשובים  האיורים 
4(. "כנסת" הוא הכינוי המקובל בימי  "כנסת משה" )איור 
התקדש  זה  מקום  המסורת  ולפי  קדוש,  למקום  הביניים 
ו-33(.   29 ט  )שמות  מפרעה  בצאתו  משה  התפלל  שבו  מפני 
"כנסת משה" שכנה בכפר דמּוה, הסמוך לפוסטאט, והייתה 
אתר עלייה לרגל ומהמקומות הקדושים והחשובים עבור 
יהודי מצרים לאורך כל ימי הביניים ועד לסופה של המאה 
ה־16. מסמכי הגניזה יודעים לספר על המעורבות העמוקה 
שהייתה לנגידים לבית הרמב"ם בניהול הפיננסי וההלכתי 

של "כנסת משה" ושל הנכסים המיוחסים למקום. 
"כנסת  ואיור  אברהם,  ר'  קבר  לדימוי  הדופן  יוצא  היחס 
משה" מעידים על מוצאו של יוצר המגילה מקרב קהילת 
יהודי קהיר ועל כך שהכיר את הנגידים לבית הרמב"ם, ר' 

אברהם ור' דוד בנו. 
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קבר  נעדר  מדוע  השאלה  נשאלת  זו,  השערה  נכונה  אם 
מן  לעיל,  הנזכר  הגניזה  מן  היד  בכתב  שמצוין  דוד,  ר' 
שנים  מספר  ולאחר   1300 בשנת  נפטר  דוד  ר'  המגילה. 
ככל  חוזרת בטבריה.  לקבורה  ארונו  הועבר  ידוע,  שאינו 
הנראה היעדרות ציון קברו במגילה מלמדת על כך שבזמן 
יצירתה, ככל הנראה בעשור השני של המאה ה־14, ארונו 

עדיין לא הועבר לטבריה.

הכנרת, ירדן־יריחו ומעבר יבוק
של  ומוארך  צר  בדימוי  נפגוש  )ולשמאל(,  צפונה  בהמשך 
נהר )איור 2(. בחלקו הרחב של הנהר מופיע הכיתוב: "ירדן 
ירחו ]יריחו[". ובחלקו הצר והתחתון נראה מעין גשר בין 
שני  ]יבוק[".  יבק  "מעבר  הכיתוב:  ובמרכזו  הגדות  שתי 
יבוק,  ומעבר  יריחו  ירדן  המקראיים־גאוגרפיים,  המונחים 
ישראל.  ארץ  לתחום  ישראל  בני  כניסת  בסיפור  קשורים 
"מעבר יבוק" הוא המקום שיעקב העביר בו את משפחתו 
מחרן לכנען וכאן נאבק במלאך )בראשית לב, כג(. המקום זוהה 
כבר בידי אוסביוס והירונימוס עם ואדי זרקא במרכז עבר 
הירדן )היום גשר אדם — ג'סר א-דאמיה(, ונזכר בסביבה זו 
גם במקורות מאוחרים. "ירדן יריחו" הוא קטע הירדן שמול 
יריחו שבו חצו בני ישראל את הירדן בכניסתם לארץ )במדבר 

לג, מח-ס(. 

שפתה  שעל  הכנרת  של  הידוע  במקומה  מדוע  כן,  אם 
הירדן?  של  הדרומי  האפיק  כאן  מתואר  טבריה,  יושבת 
ההסבר שאציע מבוסס על המיתוס הגלילי כפי שזוהה על 
ידי פרופ' אלחנן ריינר. בעיקרו מתייחס המיתוס הגלילי 
לסיפור המקראי של כניסת בני ישראל לכנען ולכיבושה 
תחת מנהיגותו של יהושע בן־נון. על פי מסורות שונות, 
לאירועים  המיוחסים  זיכרון  אתרי  הגליל  ברחבי  זוהו 
המסופרים במקרא, וכן זוהו קברים של דמויות מקראיות 
שנקשרו  מהמסורות  אחת  הללו.  באירועים  הקשורות 

במיתוס הגלילי מזהה את מקום חציית הירדן על ידי בני 
ישראל ואת כניסתם לארץ — בכנרת, בין טבריה לארבל. 
הדימוי של "ירדן יריחו" ו"מעבר יבוק" במגילה, הממוקם 
מקבץ  ולפני  טבריה  את  שמייצג  ההררי  הרכס  לאחר 
למסורת  המתאים  במיקום  נמצא  מהארבל,  הקברים 
זו הוכחה מוחשית וברורה לעין של  הגלילית המקומית. 
קיומו של המיתוס הגלילי בתודעת יהודי הגליל והעולים 

לרגל במאה ה־14.

סיכום
המקומות  של  הדימויים  בעקבות  הקצרה  הסקירה 
הקדושים בטבריה ובסביבתה שמופיעים במגילת פירנצה, 
בממדיה,  דופן  יוצאת  יצירה  עם  להיכרות  אמצעי  היא 
חשוב  היסטורי  מסמך  ובהיותה  האומנותית  באיכותה 
למחקר הקשור בארץ ישראל בימי הביניים. המגילה היא 
הממצא המוקדם ביותר שיש בידינו המציג תמונה חזותית 
של מקומות קדושים, ולעת עתה ניתן לראות בה את האב־

טיפוס להתפתחותה של סוגה אומנותית ייחודית שמוצאה 
במצרים ובארץ ישראל ובה מתוארים המקומות שהיו יעד 

לעלייה לרגל מימי הביניים ועד המאה ה־19. 
המסקנות  את  לבסס  מאפשרים  כאן  שנדונו  הדימויים 
הכלליות על אודות מוצאו של היוצר ובעל המגילה מקרב 
לראשית  המשוער  היצירה  זמן  ואת  קהיר  יהודי  קהילת 
המאה ה־14. לא נוכל לדעת בוודאות האם התיאור שבו דנו 
משקף את ביקורו הממשי של יוצר המגילה באזור טבריה, 
חזותיים  מקורות  על  המבוסס  בתיאור  מדובר  שמא  או 
וטקסטואליים שעמדו לרשותו של היוצר כמקורות השראה 
המתבונן  בפני  מציגה  כולה  למגילתו. המגילה  והעתקה 
המראה  יחדיו  משולבים  שבה  'תמונת-מקום'  כיום  בה 
של  החזותי  והייצוג  הקדושים,  המקומות  של  המציאותי 

המסורות והאמונות שיוחסו להם לאורך ימי הביניים.
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חומה ההיסטורית של העיר טבריה יוצאת דופן בנוף ה
הישראלי. זו חומה נוכחת אך בו זמנית נעלמת. בשונה 
שבהן  ובעכו,  בירושלים  ההיסטורית  הביצורים  ממערכת 
החומות שרדו במלואן ומקיפות את כל העיר ההיסטורית, 
החומה בטבריה אינה שלמה וקשה להבחין בכל מהלכה. 
ושל המגדלים  זאת שרידים מונומנטליים של החומה  עם 
העגולים בולטים בנוף ומשולבים במערך העירוני ובמבני 
העיר והם מקנים לעיר צביון מיוחד ותחושה אוריינטלית 

אקזוטית. 
שיטוט ברחבי הגרעין ההיסטורי של העיר ומחקר מעמיק 
חלקים  מצויים  בעיר  הללו,  השרידים  מלבד  כי  מבהירים 
פחות.  ומוכרים  נסתרים  במקומות  החומה  של  נוספים 

החומה 
הנוכחת והנעלמת 

בטבריה

שלי־אן פלג

מערכת הביצורים ההיסטורית 
כראי להתפתחות העיר

במבנים  שולבו  המזרחית  החומה  מן  חלקים  למשל,  כך 
החדשים שנבנו אחרי התחלת המנדט הבריטי, בבית מלון 
טיבריאס )המוכר כיום כאכסניית מיוחס( ובדופן הדרומית 
אחרים  שרידים  היוונית־אורתודוקסית.  הכנסייה  של 
שולבו בתוך מבנים מודרניים, כדוגמת הגדר שמקיפה את 
מתחם הפריקה של ה"משביר לצרכן" או בקירות החנויות 
מגוונים  בסימנים  להבחין  אפשר  בנוסף,  שבמדרחוב. 
גיר  אבני  כדוגמת  החומה,  מהלך  את  שמתארים  בשטח 
משוקעות באספלט הכביש המסמנות את תוואי החומה. 
או  צמחיה,  תחת  מוסתרים  החומה  של  אחרים  קטעים 
החנויות  )כדוגמת  חנייה  ומגרשי  מבנים  במקומם  שנבנו 

ברחוב הגליל(. 

ד"ר שלי־אן פלג — מנהלת מרכז השימור בעכו העתיקה, מטעם רשות העתיקות.  עמיתת מחקר ומרצה בחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה 
ובמכללת כנרת. מחקריה עוסקים בין היתר במערכות הביצורים בערים היסטוריות ובתהליכי השימור שלהן.
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והחומה הדרומית, מהווים כעין  השרידים הללו, המצודה 
"אנדרטאות" לתולדות העיר, והם עדות לשינוי שחל במרחב 
בתקופה העות'מאנית. מהלכם, השינויים שהתרחשו בהם 
מאז  טבריה,  העיר  של  תולדותיה  על  מלמדים  והריסתם 
ועד להקמתה של  ה־16  שהוקמו המצודה והחומה במאה 
ההתייחסות  את  משקף  העכשווי  מצבם  ישראל.  מדינת 

המודרנית אל המורשת הבנויה של העיר טבריה. 
במאמר זה, אציג את תולדות מערכת הביצורים בטבריה 
שאלות  לכמה  אתייחס  העירונית.  להתפתחות  כראי 
מערכת  של  המאפיינים  מהם  ומתי?  אותה  בנה  מי  כמו: 
הביצורים? מתי היא נפרצה ונהרסה ומה היו הסיבות לכך? 

ומה מעמדה כיום במרחב העירוני? 

מי בנה את החומות ומתי?
טבריה  העיר  של  הנוכחי  מיקומה  כי  מראים  המחקרים 
נקבע בתקופה הצלבנית, אבל נשאלת השאלה מי בנה בה 

את החומות שקבעו את צורתה ההיסטורית של העיר? 
צרפתית,  אצילים  למשפחת  בן  שהיה  הוטויל,  דה  ַטְנְקֶרד 
בטבריה.  שמרכזה  צלבנית  )נסיכות(  סניורה  בגליל  הקים 
בימיו, במאה ה־12, הועתקה העיר צפונה ממקומה הקדום 
)העיר מהתקופה הרומית־ביזנטית הייתה הרוסה(, וטנקרד 
ביצר את העיר החדשה. את החומות הצלבניות הללו שרף 
צלאח א-דין האיובי בשנת 1187 כשכבש את טבריה, לאחר 

ניצחונו על הצלבנים בקרב קרני חיטין. 
מקובל ליחס את בניית מערכת החומות בטבריה לדאהר 
אל-עומר, השליט הבדווי בגליל בראשית המאה ה־18. אך 
של  השבעים  משנות  שגויה  מפרשנות  שנובעת  טעות,  זו 
המאה ה־20, לתיאור היסטורי מזמנו של דהאר אל-עומר. 
פוקוק  ריצ'רד  האנגלי  הכומר  בטבריה  ביקר   1745 בשנת 
ותאר את עבודות שיקום החומות שעשה דאהר אל-עומר: 
כשהייתי בטבריה, הם היו עסוקים בבנייה של מצודה 
ובחיזוק החומות עם סוללות  על הגבעה מצפון לעיר 

בפנים, בגלל הסכסוך של השייח עם הפחה מדמשק. 
 R. Pokock, A Description of the East and Some Other(

 )Countries, 1743, pp. 69

ההנחה הייתה שדהאר אל-עומר שיקם את יסודות החומה 
של  התוואי  גבי  על  החומות  מערכת  את  ובנה  הצלבנית 
ַטְנְקֶרד נסיך הגליל הצלבני. אולם,  מערכת הביצורים של 
מעיון מעמיק במגוון הממצאים הארכאולוגיים ובמקורות 
נקבע  העות'מאנית  החומה  שתוואי  עולה  ההיסטוריים 
במאה ה־17 ושאין קשר בינו לבין המצודה הצלבנית שבנה 
סטפנסקי  יוסי  שביצע  ארכאולוגיות  בחפירות  טנקרד. 
)2003( בשטח הגובל בבית הכנסת "עץ חיים" על שם רבי 
צלבנית  חומה  של  מרשים  קטע  נמצאו  אבולעפיה,  חיים 

עבה ושער מן המאה ה-12. מסביב למצודה הצלבנית היה 
הארכאולוגים  מצאו  המצודה  של  הדרומי  בחפיר  חפיר. 
סימנים ברורים לסדימנטים המעידים על נוכחות של מים 
במי  התמלא  הזה  שהחפיר  הארכאולוגים  הניחו  כן  ועל 
על  כיבוש העיר  הנראה לאחר  ככל  נסתם  הכנרת. השער 
בנייה  פריטי  למצוא  הופתעו  החופרים  א-דין.  צלאח  ידי 
ובאדמת  בשער  בחומה,  משולבים  ומעוטרים  גדולים 
המילוי של החפיר. נוסף על אבני כרכוב וכותרות, חוליות 
עמודים ושברי אבנים משיש איטלקי, נמצאו פריטים מספר 
שעליהם דגמים מיוחדים. על חלק ממשקוף הכניסה מצוי 
שבבית  לעיטור  בדומה  הרקולס  וזר  צמחי  בדגם  עיטור 
הכנסת העתיק של כפר נחום. פריט מפתיע אחר הוא אבן 
קנים.  חמשה  בת  מנורה  של  תבליט  שעליה  מבזלת  גזית 
פריטים אלה מקורם כנראה במבנים מן התקופה הרומית 

או הביזנטית ונמצאו שם בשימוש משני. 
בעת מסעו בארץ ישראל בשנת 1681, חלף הנוסע ההולנדי 
בציור,  אותה.  וצייר  בטבריה  גם  דה־ברוין  קורנליוס 
אפשר  אל-עומר,  דאהר  של  שלטונו  לפני  הרבה  שנעשה 
להבחין בחומה שמקיפה את העיר בתוואי שדומה לתוואי 
החומה המוכר היום. מקורות היסטוריים מתארים כי אשת 
העסקים העשירה דונה גרציה חכרה את טבריה מהסולטן 
העות'מאני בשנות השישים של המאה ה־16 כדי ליישב בה 
בנתה  גרציה  דונה  לפי המקורות הללו,  יהודים מאירופה. 
היוזמה  שאת  מכאן  בחומה.  אותה  והקיפה  חדשה  עיר 
לבניית החומה בטבריה יש לייחס לדונה גרציה וזו החומה 

שדהאר אל-עומר חיזק. 

המאפיינים של מערכת הביצורים
השווייצי  והחוקר  הנוסע  ביקר   ,1822 יוני  בחודש 
בורקהארדט בטבריה. בספר מסעותיו הוא מתאר בפירוט 
הדתיים  המבנים  את  בעיר,  שמתגוררת  האוכלוסייה  את 
ואת  בהם  הנסחרת  והתוצרת  הבזארים  את  בה,  שקיימים 

  טבריה בשנת 1681 )1714, ציור: קורנליס דה ברוין(
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אופי החיים בעיר. מתיאורו, אפשר ללמוד כי בעת ביקורו 
בעיר, החומה עמדה בשלמותה )ראו הציור בראש המאמר(: 
היטב  ובנויה  עבה  בחומה  מוקפת  )טבריה(  העיירה 
שגובהה כעשרים רגל ולה מעקה גבוה וחרכי ירי. היא 
מקיפה את העיר משלושת עבריה, ונושקת למי האגם 
בשתי קצותיה; כמה שרידים על שפת האגם, מעידים 
הימי.  בצידה  גם  מבוצרת  פעם  הייתה  העיירה  כי 
גרניט שבורים בתוך המים בסמוך  ראיתי כמה עמודי 
לחוף. בחומת העיר משולבים עשרים מגדלים עגולים 
במרחקים לא שווים זה מזה. המגדלים והחומות בנויים 
כיצירה  ונראים  בינוניים  בגדלים  שחורות  באבנים 
טוב,  יהיה  החומות  של  מצבן  אם  הרחוק.  מהעבר 

החומות יהיו בלתי חדירות בפני החיילים הסורים". 
 J. L. Burckhardt, Travels in Syria and the Holyland, pp(

320-321, תרגום חופשי מאנגלית: שלי-אן פלג(

כשלושה  של  בעובי  שחורה,  בזלת  באבן  נבנתה  החומה 
מטרים, בגובה של כשישה מטרים ובאורך של כקילומטר 
וחצי. שולבו בה מגדלים עגולים והיו בה שלושה שערים: 

טבריה  חמי  ושער  במערב  חיפה  שער  בצפון,  צפת  שער 
עגול  במגדל  העיר  בדרום  הסתיימה  החומה  בדרום. 
השקוע במי הכנרת המכונה "המגדל הנטוי". הוא משולב 
בקיר ההיקפי של המנזר היווני־אורתודוקסי והוא משמש 
את המנזר כקפלה המקודשת לניקולס הקדוש. לביצורים 
מצודה  אל-עומר(  דאהר  של  )בנו  צ'ולייבי  הוסיף  אלה, 
גדולה ומפוארת, שנקראה "אל-צ'קריה" על שם שבט צ'קר 
מתנשאת  המצודה  הבנייה.  למימון  הכסף  נלקח  שממנו 
לגובה של שתי קומות ובפינותיה ארבעה מגדלים עגולים. 
הבניין הוקם בחלקו מאבני בזלת שפורקו ונלקחו מבניינים 
ניתן  המצודה  של  המזרחי  שבקיר  הסיבה  וזאת  קדומים. 

להבחין במנורת שבעת הקנים חקוקה באבן הבזלת. 

מתי נפרצו החומות ונהרסו, ומדוע?
איבדו  טבריה  שביצורי  להבין  אפשר  היסטורי,  במבט 
הבקיעים  בנייתם.  לזמן  מאד  קרוב  ההגנתי  תפקידם  את 
באופן  רק  שוקמו  השנים  לאורך  בהם  שנפערו  והפרצות 
גרמו  מכוונים  אדם  ומעשי  טבע  פגעי  שנבנו,  מאז  חלקי. 
ברעידת  השונים.  החומה  קטעי  של  שיטתית  להריסה 
בנוסף  כי  נראה   1759 בשנת  טבריה  את  שפקדה  האדמה 
והמצודה.  החומות  גם  ניזוקו  שנהרסו,  הרבים  לבניינים 
פחה  איברהים  של  בימיו  רק  טופלו  החומות  שנזקי  נראה 
בשנת 1833. אולם ארבע שנים מאוחר יותר הן נהרסו שוב 
ברעידת אדמה נוספת שפקדה את העיר. אומנם השליטים 
העות'מאנים תיקנו את החומה, אך נותרו בה עוד פרצות 
את  העות'מאנים  חיזקו  ה־20  המאה  בתחילת  רק  רבות. 
סוקרי  מוחמד  כי  מספרים  השערים.  מגדלי  ואת  החומה 
היה  מאביו,  בירושה  שקיבל  הגדול,  המפתח  את  שהחזיק 
פותח את דלתות שער חיפה המערבי )שרק בו היו דלתות( 

בכל בוקר ונועל אותן בערב. 
בראשית המאה ה־20, גדלה האוכלוסייה שהתגוררה בשטח 
קשים.  הפכו  החיים  תנאי  העתיקה.  העיר  של  המצומצם 

מראה כללי של חומות טבריה, ראשית המאה ה־20 )אלבום 72, ארכיון יעקב ורמן(

המגדל הנטוי בטבריה )צילום: ד”ר אבישי טייכר, פיקיוויקי( 
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ותחושת  האמירו  השכירות  דמי  גדלה,  הדיור  צפיפות 
המחנק והזוהמה התפשטה. היציאה הראשונה מתוך העיר 
איטלקי  נזירות  כשמסדר   ,1908 בשנת  הייתה  המבוצרת 
באותה  לחומות.  שמחוץ  בשטח  היתר  ללא  בית  הקים 
שנה, פרסמו השלטונות העות'מאניים צו שאיפשר לרכוש 
קרקעות הפקר מסביב לעיר לעיבוד חקלאי. שנים מספר 
לאחר מכן, כשהשלטון העות'מאני ביטל את החוק שאסר 
קרקעות  ציוניים  גופים  רכשו  לחומות,  מחוץ  הבנייה  על 
יק"א  חדשות.  שכונות  עליהן  והקימו  החומות  בקרבת 
לדוגמא הקימה שלושה משקים חקלאיים סמוך לטבריה 

1911. עם השנים התרחבה טבריה ובסופו של דבר  בשנת 
עירוניים  לשטחים  החוות  של  החקלאיים  השטחים  הפכו 
והמושבה נבלעה בעיר. הפתחים שנפרצו בחומות איפשרו 
ההיסטורי  מהגרעין  וחזור  הלוך  לעבור  העיר  לתושבי 

העתיק אל המבנים החדשים. 
התרחשה  כבד,  גשם  מטח  לאחר   ,1934 שנת  של  באביב 
זרימת סחף ממדרונות ההרים אל תוך טבריה. האירוע הזה 
הוצפה  העיר  ובמהלכו  בטבריה"  הגדול  כ"שיטפון  מוכר 
ובתים רבים נחרבו. היה ברור שהחומות חסמו את הניקוז 
מפעולות  כחלק  בעיר.  הכבדים  הנזקים  על  והוסיפו  לים 

מבט על מעגן הסירות ובתי 
העיר טבריה לפני השיטפון, 

אפריל-מאי 1934 
)אלבום עמוס רוזנטל, 

ארכיון התמונות של יד 
בן־צבי(

לאחר השיטפון בטבריה, בין 1939-1934 )אוסף מטסון, ספריית הקונגרס האמריקני( 28
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י' סטפנסקי, "דברי השירה לטבריה המעטירה", עת-מול 213 )אוקטובר 2010(, עמ' 17-14.   .1
י' פז, "שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות", קתדרה 88 )אפריל 1998(, עמ' 134-95.  .2

מ' עבאסי, "הרס העיר העתיקה בטבריה, 1948-1949", עיונים בתקומת ישראל 19 )2009(, עמ' 372-345.  .3

נפתחו  חוזר,  אירוע  של  אפשרות  לקראת  וההכנה  המנע 
מספר רחובות אנכיים בכיוון הים ופורקו הבתים שהיו על 

שפת הכנרת ושימשו חומה לעיר מצד הים. 
ישראל. במהלך  נפגעו שוב לאחר הקמת מדינת  החומות 
בעיות  ובשל  העיר  כיבוש  שלאחר  הראשונים  החודשים 
ישובו  הערבים  שהתושבים  וחשש  רעועה  בנייה  היגיינה, 
לעיר, נהרסו באופן מכוון חלק ממבני המגורים בעיר ורוב 
ועיריית טבריה טענו  נציגי משרד התכנון, קק"ל  החומה. 
שאין לחומה ערך ארכאולוגי ושהחומה והמגדלים מונעים 

את המשך הפיתוח וההתפשטות של העיר. 

מעמדן של החומות במערך העירוני כיום
על אף ששרידי מערכת הביצורים בטבריה לא השתמרו 
בשלמותם, יש להם נוכחות בעיר. המצודה עודנה עומדת 
האחרונות  בשנים  העיר.  כל  על  ומשקיפה  הגבעה  על 

בשם  בוטיק  מלון  בה  שפתח  פרטי  ליזם  הועבר  המבנה 
הכריזו  בעיר  שנותרו  החומות  קטעי  על  קאסל.  דונה 
את  שמנציחות  אנדרטאות  כלומר  "מונומנטים",  כעל 
עברה העות'מאני של טבריה. הם הוכרו כבעלי חשיבות 
מתוספות  ולהימנע  לשמרם  שיש  אדריכלית־היסטורית, 
מודרניות שישנו את מראם. שרידי החומות שנראות היום 
ברחבי העיר מקנות לטבריה את אופייה הייחודי: המגדל 
ובצילומים  בציורים  הונצח  הציורי  המראה  בעל  הנטוי 
רבים, והוא אחד מסמליה המובהקים של טבריה. בהקשר 
של  ברור  הבלתי  מעמדן  למרות  כי  לראות  מעניין  זה, 
נוכחות  להן  יש  ישראל,  מדינת  הקמת  מאז  החומות 
סמל  טבריה.  העיר  של  הרשמי  בסמל  אפילו  מרשימה 
1957, זמן קצר לאחר  זה אומץ על ידי העירייה בדצמבר 
ההרס המכוון של חומות העיר, והוא עוצב מחדש בגרסתו 

הנוכחית ב־2017. 

מצודת טבריה 
בשנות החמישים 

של המאה ה־20

שרידים מחומת טבריה היום )צילום: James Emery, ויקיפדיה( 
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בר בין שתי מלחמות העולם עלה הרעיון לנצל תצלומי אוויר לצורכי מחקר היסטורי. מארק בלוך, ההיסטוריון המזהיר, כ
 M. Bloch, “Les plans parcellaires: l’avion( "כתב בשנת 1930 ש"התצלומים באמצעות אווירון יכולים להיות מסמכים מצוינים

.)au service de l’histoire agraire,” Annales d’histoire économique et sociale 2 )1930(, p. 557

ואכן, תצלום אוויר מאפשר לתפוס במבט אחד את מרכיביו של מכלול שלם — עיר או מבצר — ולהסב את תשומת הלב 
לקווי מתאר שלא נודעו קודם לכן. סדרה של תצלומי אוויר של אותו אזור עצמו, אשר צולמו בנקודות זמן שונות, מבליטה 

את תהליכי הבנייה וההרס שהתחוללו בו.  כך הדבר גם לגבי טבריה.
תצלומי האוויר המוקדמים ביותר של העיר הם משנת 1918, השנה האחרונה של מלחמת העולם הראשונה. מתוכם עולה 
כי בניגוד לעיר יפו, שאיבדה את חומותיה בשנות השמונים של המאה ה־19, ובניגוד לעכו שלה נוסף רובע מתוכנן מצפון 
לחומותיה בשלהי השלטון העות'מאני, טבריה של שנת 1918 הייתה כמעט כולה בתוך החומות )וראו מאמרה של ש״א 

פלג בגיליון זה(.
הצפונית  החומה  את  היטב  לראות  ניתן  הבווארית,   304 טייסת  ידי  על  שנעשה   ,1918 משנת  האלכסוני  בתצלום 
של העיר ואת המצודה. החומה נפרצה במלחמת העולם הראשונה כאשר העות'מאנים סללו את הכביש מדמשק 
לירושלים ודרומה. הכביש נכנס לתוך העיר מצפון, עושה בה חצי סיבוב ויוצא לכיוון צפון מערב. כך המצב עד היום. 

1918

מה אפשר ללמוד 
מתצלומי האוויר הראשונים 

של טבריה?

ב״ז קדר

פרופ' ב"ז קדר — פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית. עוסק במגוון נושאים, ממסעי הצלב עד תצלומי אוויר כמקור היסטורי. 
ב־2019 זכה בפרס א.מ.ת וב-2020 בפרס ישראל בהיסטוריה.

 )Bayerisches Hauptstaatsarchiv/Kriegsarchiv, München(
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מחוץ לחומה הצפונית רואים את בית הספר של הנזירות האיטלקיות שהוקם ב־1908. מדרום לחומה בולט הבניין 
הגדול, על גגותיו המשופעים, של בית החולים של המיסיון הסקוטי, שנחנך ב־1894. מעליו — בניין מלבני שחלק 
1896 על ידי הגרמני הטמפֶלרי ריכארד  )Tiberias) שהוקם בשנת  מחזיתו מוסתר על ידי עצים. זהו מלון טיבריאס 
גרוסמן. ממערב לעיר — שלושה בניינים שווים בגודלם, מוקפים בגדר. אלה הם שלושת הבתים שחברת יק"א הקימה 
ת ַסִּכיֶנה שכתובותיו הן  ב־1911 מתוך כוונה לייסד חווה חקלאית בסמוך לעיר. מדרום-מערב לעיר, המקאם של סִִ

מסוף המאה ה־13. הגברת סכיֶנה "גוירה" לפני שנים אחדות ושינתה צורתה לרחל, אשתו של רבי עקיבא. 

התצלום הבא צולם על ידי צוות אוויר אוסטרלי ב־22 באוקטובר 1918, כחודש אחרי הכיבוש הבריטי. התצלום הזה, שהוא 
הרבה פחות אלכסוני, מאפשר לעקוב אחרי קו החומה הדרומי והמערבי של העיר. הוא מראה, כמו קודמו, שחלק מבתי 
העיר עומדים ממש על קו המים. ניתן להבחין בו בבתי העיר ובמבני הציבור המוסלמיים, היהודיים והנוצריים. המבנה 

הקדום ביניהם הוא של כנסיית פטרוס הקדוש, שנשתמרו בה חלקים של כנסייה פרנקית מן המאה ה־12.

1918

1937 רואים כבר את ראשית התרחבותה של העיר מחוץ לחומות. לאורך  בתצלום שנעשה על ידי זולטן קלּוגר משנת 
הכנרת נראית רצועת המגן שהוקמה אחרי השיטפון הגדול של שנת 1934, ושנועדה להגן על העיר משיטפונות נוספים. 

בתוך העיר העתיקה נראים שלושה רחובות רחבים שכיוונם מזרח-מערב, והם מקלים על התנועה בתוכה.

1937

)מוזיאון המלחמה 
האוסטרלי(



28
0 

ול
מ

ת־
ע

30

בתצלום מינואר 1945, שנעשה על ידי חיל האוויר הבריטי 
לבאר  שמצפון  הארץ  כל  של  האווירי  המיפוי  במסגרת 
ניתן להבחין במעלה ההר בשכונת קריית שמואל  שבע, 
מדגם  המצודות  מן  אחת  טבריה,  ובמשטרת  היהודית 

.)Tegart) טגארט

לעיון נוסף
ב"ז קדר ור' אלנבלום, "תרומתם של תצלומי אוויר לחקר התקופה הפרנקית )1291-1099(", בתוך: ב"ז קדר וא' דנין )עורכים(, חישה מרחוק: תצלומי אוויר ודימותי   .1

לוויינים ככלים במחקר הארץ, יד יצחק בן־צבי, 2000, עמ' 172-167. 
 B. Z. Kedar, The Changing Land: Between Jordan and the Sea: Aerial Photographs from 1917 to the Present, Yad Ben-Zvi and Israel Ministry of  .2

Defence, 1999

1945

1968

התצלום משנת 1968, אחד מן התצלומים הרבים ששמורים 
בשנים  כיצד  מראה  אביב,  בתל  ישראל  למיפוי  במרכז 
החומות  שבין  טבריה  נהרסה  העצמאות  מלחמת  שאחרי 

וכן נהרס חלק גדול של החומות עצמן. 

1994

ידי  על  נעשה   1994 משנת  התצלום 
לספִרי  ההכנות  במסגרת  מילנר  משה 
 .Between the Jordan and the Sea
אנחנו רואים את בתי המלון הגדולים 
העיר  בעבר  שהייתה  במה  שקמו 
מן  אל-ֻעמרי  מסגד  את  העות'מאנית; 
חדשים  בניינים  שמוקף  ה־18  המאה 
מימי  הגדול  הציבורי  המבנה  את  וכן 

הביניים שנחשף בחפירות.

סדרת תצלומי אוויר זאת מאפשרת ללמוד בעיקר על גורלה של טבריה העות'מאנית מסוף מלחמת העולם הראשונה 
ואילך, אך תצלומי האוויר יכולים ללמד גם על טבריה הקדומה )הרומית, הביזנטית והמוסלמית הקדומה(. 

למשל בתצלום הגרמני משנת 1918, מדרום לעיר העות'מאנית נראים הר ברניקי וחלק מן השטח שטבריה הקדומה עמדה 
עליו. אבל מכיוון שהתצלום אלכסוני, והשטח שמדובר בו נמצא בקצה התצלום, אין הוא מסגיר מידע רב, וזאת כיוון 

שתצלומי האוויר המוקדמים מתמקדים בעיר העות'מאנית. 

 )המרכז למיפוי ישראל, תל אביב(

)המרכז למיפוי ישראל, תל אביב(
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במבנים כ המחודש  העניין  הפך  הקודם  בעשור  בר 
תעשייתיים עזובים למשמעותי בעולם, וגם בישראל  
רק  האחרונות.  בשנים  תאוצה  לתפוס  זה  עניין  הצליח 
בבניין  לאומנות"  גן  רמת  "מוזיאון  נפתח  לאחרונה 
תעשייתי ותיק ששמר על אופיו המקורי, ובצד השני של 
מכללת  של  לאומנות  המחלקה  תלמידי  ממשיכים  העיר 
בית החרושת  ההיסטורי של  הבניין  לאכלס את  "שנקר" 
לאחרונה   לאור   שיצא  ישראלי"   "סילו  הספר  "עלית". 
)ִמגדלי  סילו  מבני  עשרות  של  מרשים  תיעוד  מכנס 
הארבעים  בשנות  בעיקר  בישראל  שהוקמו  תבואה( 
יצר הצלם צחי  ה־20. את התיעוד  והחמישים של המאה 

מבנים  בעקבות  שנים  כמה  במשך  שסייר  אוסטרובסקי, 
יותר מכול, מצליח  ורוחבה של הארץ.  אלו, לכל אורכה 
מאות  של  מעמדם  את  ולחזק  לב  תשומת  לעורר  הספר 
היו  אלה  מבנים  יחסית.  קצרה  בתקופה  שנבנו  המבנים 
חלוצי הבנייה לגובה במרחב הישראלי, לא פחות ממגדלי 
המים שנבנו במקביל. כיום רובם נטושים וסכנת הריסה 

מאיימת עליהם.
"קשה שלא להימשך אליהם", טוען האדריכל יוסי פרידמן 
למצוא  שקל  ומוסיף  הספר,  בראש  המופיע  דבר  בפתח 
של  הזה  פעמי  החד  המופע  לניצול  מחודשים  שימושים 
נפחים גבוהים, "ולמימוש הפוטנציאל החללי הנדיר הכמוס 

טחנת ״לבנון״ בטבריה

קרח וקמח
בטבריה

מיכאל יעקובסון

תודה לרבקה )ריקי( ואן הוט לבית יעיש שסייעה בשלב התחקיר.

מיכאל יעקובסון — אדריכל וגאוגרף, כותב על אדריכלות ותכנון במגוון כתבי עת ופרסומים, בראשם האתר "חלון אחורי". לאחרונה פרסם את הספר 
"מקום, אדריכל, אמן: שילוב אמנות באדריכלות ישראל", הוצאת אסיה, 2022.

טחנת הקמח הנטושה “לבנון״ )צילום: מ׳ יעקובסון(
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בקליפות הבטון האטומות". לדבריו "שימוש מחודש יעודד 
נקודות מבט חדשות, חשיבה בלתי צפויה ופתרונות חסרי 
האדריכלות  על  להשפיע  גם  בתורם  שעשויים  תקדים, 
המקומית, צריך רק להפנות את המבט לכיוון הנכון, לדמיין 

ולהאמין".

טחנת ״לבנון״ בטבריה
מקבלת   1929 "לבנון", שמאז  הנטושה  הקמח  טחנת 
לתעשייה,  שריד  היא  מצפון,  לטבריה  הבאים  פני  את 
שבהן  בשנים  העיר  את  שאיפיינו  ולעצמאות  ליזמות 
הייתה מצויה בצמיחה. את הטחנה יזם בן־ציון בהלול, בן 
והתיישבה  ה־19  למשפחה שעלתה לארץ במהלך המאה 
ה־20.  במאה  בטבריה  הבולטות  ומהדמויות  בטבריה, 
בפעילות  בהלול  עסק  כתעשיין,  לפעילותו  במקביל 
היהודית,  הקהילה  בוועד  חבר  היה  הוא  ענפה.  ציבורית 
בשנות  העיר  במועצת  וחבר  "ההגנה"  בארגון  פעיל 

השלושים, תפקיד שבו כיהן גם לאחר הקמת המדינה.
שהייתה  בטבריה,  קמח  בטחנת  בהלול  עבד  תחילה 
דואיק.  הכהן  ומשה  טויסטר  ישראל  של  בבעלותם 
בעקבות הניסיון שצבר, בחר להקים בית חרושת ראשון 
מסוגו בעיר לייצור קרח וטחנת קמח. מהלך זה העיד לא 
תהליכי  ועל  באזור  המודרני  התיעוש  התפתחות  על  רק 
המודרניזציה שחלו בארץ ישראל לאחר הכיבוש הבריטי 
גידול האוכלוסייה  גם על  והתחלת שלטון המנדט, אלא 
של טבריה וסביבתה, ועל הצורך ההולך וגובר בשני מוצרי 
יסוד אלה. המיקום שבחר בהלול היה מחוץ לחומת העיר 
דקות  של  במרחק  העיר,  של  הצפוני  בקצה  העתיקה, 
 — מקרי  היה  לא  המיקום  העיר.  ממרכז  אחדות  הליכה 
חוף  שעל  הדייגים"  ל"נמל  סמוך  היה  שרכש  המגרש 
לצפת,  המוביל  הכביש  של  המערבית  הגדה  על  הכנרת, 
כיום כביש 90, בקטע שנקרא היום רחוב גדוד ברק. לקרח 
שיוצר כאן נועד תפקיד מרכזי בשינוע הדגים מהכנרת אל 
כל רחבי הארץ, וייצור הקמח מחוץ לאזור הבנוי בצפיפות 
תוצרי  של  קל  שינוע  איפשר  הראשית  לדרך  ובסמיכות 
המפעל. המיקום האסטרטגי של הטחנה לא נעלם מעיני 
הבריטים בשלהי תקופת המנדט, והם הקימו למרגלותיה 
מצירי  אחד  על  שלטו  כך  פוינט.  צ'ק  בדיקה,  עמדת 
גם על הכניסה המרכזית  כמו  הנסיעה המרכזיים בארץ, 

של העיר מצפון.
את  במהירות  הרחיב  בהלול  שבעירייה,  הרישומים  לפי 
הקטן  המבנה  הפך  אחדות  שנים  ותוך  הטחנה  מבנה 
בו  נערכה  ב־1937  ומשוכלל.  ענק  למבנה  והחד־קומתי 
עליונות  קומות  נוספו  כשלמבנה  הרחבה משמעותית, 
נערכה  הבניין  תוכנית  ורחבים.  גדולים  אולמות  שהכילו 

בשפה הגרמנית וחתומים עליה האדריכלים א' שורצבלט 
הפרויקט  בעלי  כי  התוכנית  על  מצוין  בנוסף,  גרוס.  ומ' 
הם בהלול,  ישראל טויסטר וצבי יהודה כהן. ב־1954 נבנה 
החלק האחרון והמשמעותי ביותר במפעל, מגדל התבואות 

)סילו(.
המגדל הוקם בחזית הבניין הפונה אל כביש 90, ותוכנן על 
במרחב.  בולטת  ציון  כנקודת  אידלמן  יוסף  המהנדס  ידי 
המגדל, שמורכב כולו מבטון חשוף, נועד להכיל את גרעיני 
החיטה, שהובאו אליו באמצעות משאיות. הגרעינים שונעו 
על ידי מסוע מהמשאיות אל המגדל וממנו אל בטן הטחנה 
25 מטרים  שבה נטחנו לקמח. המגדל מתנשא לגובה של 
ורוחבו 13 מטרים. בחלקו העליון מצויים שני תאי איחסון 
עגולים גדולים ואנכיים ובמרכזו — כמה מכלים קטנים יותר.

"סולל  חברת  של  החיפאי  לסניף  הפרויקט נמסר  ביצוע 
יגורוב  )אלי(  אליהו  הפרויקט  של  העבודה  מנהל  בונה". 
בקיץ  שהתבצעה  הקשה  הבנייה  מלאכת  את  זוכר  עדיין 
"תבנית  מספר  הוא  עצום",  בחום  "עבדנו   .1954 שנת  של 
היציקה של הסילו הייתה בגובה של 120 ס"מ והועלתה על 
ידי ג'קים, כל 30 ס"מ יוצקים ומרימים", הוא נזכר בפרטים 
על  'אנכים  שנקראים  מיוחדים  חוטים  שני  "עם  הטכניים. 
משקולת' היו בודקים אם הסילו ישר" )יגורוב בשיחה עם 
יהושע  הטייח,  שביצע  במעשה  נזכר  הוא   .)2022 המחבר, 
סבאג, שבמהלך היציקה מצא את הזמן להנציח את שמו 

בחריטה בבטון הרטוב שמעל לפתח המגדל.
מעוגלים  בקווים  מתאפיין  המגדל  האדריכלי של  עיצובו 
הנובעים מצורת המכלים העגולים שבקרבו, אך מרכז חזית 
המגדל שטוחה. ראש המגדל מורכב מחדר חלוקה תיבתי 
הבולט מעל לגוף המרכזי של המגדל, ובו נקבעו שלושה 
אשנבים זהים, אופקיים וצרים. מפגש המגדל עם הקרקע 
ממש,  לקרקע  עד  יורדים  קצותיו  שני  שבו  באופן  תוכנן 
המאפשר  רחב  פתח  ומותיר  מורם  המסה  שמרכז  בעוד 
אל  להיכנס  החיטה,  גרעיני  את  עמה  המביאה  למשאית 
עמדה מתחת למגדל ומשם לאפשר למכונות לשאוב את 

הגרעינים מקרבה. 
אידלמן הכין שני רישומים פרספקטיביים למבנה. באחד, 
שלא בוצע, משולב חדר החלוקה בגוף המגדל ממש וללא 
מרפסת  כמו  ונראה  אותו  מסיים  דקיק  כשגג  הפרדה, 
והגולן נשקפים היטב מהבניין(.  נוף הכנרת  )ואכן  תצפית 
הרישום השני בוצע בשלמותו, לרבות גגון הבטון שנקבע 
מחווה  רק  היה  לא  הגגון  המבנה.  של  התחתון  בחלקו 
עיצובית  המעניקה תנופה למבנה. היה לו שימוש כהגנה 

לוגו החברה לייצור 
קרח טבריה 

)ארכיון טבריה(
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המגדל  את  להטעין  בבואן  תחתיו  שחנו  המשאיות  על 
הרישום  בין  לזהות  שניתן  היחיד  השינוי  חיטה.  בגרעיני 
והצרים  הוא ארבעת האשנבים האופקיים  ובין המציאות, 
שבפועל  בעוד  הרישום,  פי  על  החלוקה  בחדר  שנקבעו 

נקבעו שלושה אשנבים בלבד.

יוסף אידלמן — המהנדס
יצירה,  כוח  בולטות:  תכונות  שלוש  באידלמן  לציין  "יש 
דמיון עשיר וחדשנות", ספד למהנדס יוסף אידלמן, ידידו 
במאמר  הטכניון,  נשיא  לימים  רייס,  מקס  פרופ'  ועמיתו 
סלד  "הוא  פטירתו.  עם  "הארץ"  בעיתון  שפורסם  הספד 
ביותר  והטוב  הייחודי  ותמיד חיפש את הפתרון  מהשגרה 

לבעיה שהעסיקה אותו" )"הארץ", 13.6.1984(.
פעיל  היה  צעיר  ב־1906 ומגיל  במינסק  נולד  אידלמן 
עם  עלה  עירו,  את  עזב   19 בן  בהיותו  ציוניים.  בארגונים 
בלט  אז  כבר  יגור.  לקיבוץ  והצטרף  ישראל  לארץ  חבריו 
ללימודי  פנה  הקיבוץ  ובהסכמת  כמתכנן  בכישרונותיו 
הנדסה בטכניון שאותם השלים ב־1933. עד מהרה התמנה 
לתפקיד מנהל ומתכנן ראשי במחלקה לתכנון של תנועת 
ב־1941.  הקיבוץ המאוחד, תפקיד שבו נשא עד לפרישתו 
במקביל, עסק בהוראת ההנדסה בטכניון, היה חבר בארגון 
יותר,  ומאוחר  סייע לארגון בפתרונות הנדסיים  "ההגנה", 
לתעשייה  מתקנים  בתכנון  סייע  המדינה  הקמת  לאחר 

הצבאית.
נחום פסחוביץ' והאדריכל שמואל  במשותף עם המהנדס 
הקיבוץ  של  לתכנון  במחלקה  אידלמן  תיכנן  ביקלס 
המאוחד, קרוב ל־15 מגדלי תבואות במשקי הקיבוצים החל 
מסוף שנות השלושים. מבנים אלה התאפיינו לרוב בצורת 
בטון.  גג  עם  ומעוגל  שטוח  מחסן  תוכנן  כשבבסיס  גליל, 
מבני הסילו כבשו את תשומת לבו והוא התמקד בתכנונם 
גם לאחר שעזב את קיבוצו, פרש מהמחלקה לתכנון ופתח 
משרד מהנדסים עצמאי בחיפה. החל משנות השישים נבנו 

ממגורות ענק מרכזיות ואידלמן תיכנן אחדות מהן כמו אלה 
שבבני ברק, בנמל אשדוד ובקריית גת. הוא נפטר ב־1984.

הכול.  בסך  עובדים   12 העסיקה  בטבריה  הקמח  טחנת 
ב־1972  לפטירתו  סמוך  עד  בעצמו  אותה  ניהל  בהלול 
79. לאחר פטירתו קראו על שמו רחוב בעיר.  בהיותו בן 

בנו המשיך את דרכו אחריו.
שנות  לאמצע  עד  המשיכה לפעול  בטבריה  הקמח  טחנת 
דגים  לאחסנת  גם  שימש  הקרח  מפעל  ונסגרה.  השמונים 
וכבר בשנות השישים  "תנובה" תיפעלה אותו. כיום  מחסן 
ושאר  פעיל,  שעדיין  בבניין  היחיד  החלק  הוא  הדגים 
ולא  נבזזו,  והפירזול  הנגרות  פרטי  כל  נטושים.  השטחים 
האולמות,  ממדי  ועדיין,  הטחנה.  של  למיכון  זכר  נותר 
מבנה  כאן  חושפים  המעולה,  הבטון  ועבודת  הקורות 

שאומנם סובל מהזנחה ומהשחתה, אך הוא שלם ויציב.
@@@

לאחרונה, הצית מבנה טחנת "לבנון" את דמיונו של הלל 
במסגרת  אריאל.  באוניברסיטת  לאדריכלות  סטודנט  רוז, 
את  לחדש  רוז  הציע  ורון,  יאיר  האדריכל  שהנחה  קורס 
חלקים  להרוס  דופן,  יוצא  במיקום  השוכן  הוותיק  הבניין 
ממנו ולבנות תחתם אגפים חדשים. למקום הוא מציע ייעוד 
חדש,  שיחליף את גרגרי החיטה והקרח בתיירים שיתארחו 
כאן בבית מלון שישלב מרכז תרבות פתוח לציבור, ובכך 

הוא מקווה לרענן את התיירות בסביבה ולחזקה.
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