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בתי הכנסת הסמויים מעַ ין מימי הבית השני
בשער המאמר:
תצלום אוויר של
חפירות בית הכנסת
בארבל

(צילום :בנימין ארובס)

תפוצת בתי הכנסת מימי הבית השני :מצב המחקר
שרידיהם של כ־ 130בתי כנסת עתיקים מוכרים כיום בארץ־ישראל .כמחציתם נחפרו ונחשפו באופן
חלקי או מלא ,והיתר התגלו בסקרים או באקראי ,וזיהוים מבוסס על כתובות ,פריטים אדריכליים
אופייניים או שרידי מבנה ציבורי באתר מן התקופות הרומית והביזנטית המזוהה כיהודי 1.רק על
שישה מתוך  130בתי הכנסת יש הסכמה בקרב חוקרים שהם מימי הבית השני ,ואלו בתי הכנסת
במצדה ,הרודיון ,אום אלעומדאן (מודיעין) ,ח'רבת בד עיסא (קריית ספר) ,מגדלא וגמלא .ארבעה
מבנים נוספים זוהו על ידי חופריהם כבתי כנסת מן התקופה הנדונה ,והם נמצאים בח'רבת טואני
בדרום הר חברון ,יריחו ,ח'רבת דיאב מצפון־מערב לירושלים ותל רכש בדרום הגליל התחתון .זיהוים
של ארבעת בתי הכנסת הללו אינו מוסכם על הכול ,אם בשל היעדר מאפיינים אדריכליים מובהקים
המוכרים מן המקבילות ,אם בגלל ממדי המבנה הקטנים ואם מפני שהיו ביישובים זעירים שספק אם
התקיימה בהם קהילה 2.כך או כך מספרם של בתי הכנסת מימי הבית השני קטן מאוד ,גם באופן
מוחלט ובוודאי בהשוואה לאלו מן התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית .תמונת מצב זו הביאה
חוקרים אחדים למסקנה שבתי כנסת לא היו נפוצים באותה התקופה 3.מנגד על סמך מקורות ספרותיים
סברו אחרים שהמוסד התקיים כמעט בכל כפר 4.לדוגמה במעשי השליחים נאמר 'כי ִמדורות עולם יש
למשה דורשים בכל עיר ועיר ומדי שבת בשבתו יִ ָ ּקרא בבתי כנסיות' (טו ,כא) ,ובספרי הבשורה נאמר
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הנתונים לקוחים מאתר המרשתת על שם בורנבלום לחקר בתי הכנסת בארץ־ישראל ,בראשותו של חיים בן־דוד:
http://synagogues.kinneret.ac.il
לסקירות מקיפות על בתי הכנסת מתקופה זו במקורות הספרותיים ובממצא הארכיאולוגי ראוL.I. Levine, The :
Ancient Synagogue: The First Thousand Years2, New Haven, CT & London 2005, pp. 21–80; R. Hachlili,
 .Ancient Synagogues: Archeology and Art: New Discoveries and Current Research, Leiden 213, pp. 1–54חכלילי
הזכירה מבנים נוספים שנדונה האפשרות לזהותם כבתי כנסת מימי הבית :בקומראן ,שועפאט וח'רבת בורנאט שביהודה
ובכורזים ומתחת לבית המעיין במגדלא שבגליל (שם ,עמ'  ,)39–23אך הללו אינם מקובלים כלל במחקר.
כיוון שבכתבי יוסף בן מתתיהו נזכרים בתי כנסת בארץ רק בקיסריה ,דור וטבריה הציע לדוגמה מעוז שהיה זה
מוסד עירוני בעיקרו .ראו :צ' מעוז' ,בית־הכנסת בתקופת הבית השני :קווים לדמותו הארכיטקטונית והחברתית',
ארץ־ישראל ,כג (תשנ"ב) ,עמ'  .344–331בעבר היו חוקרים שכפרו בעצם קיומם של מבני בתי כנסת בארץ־ישראל
בימי הבית השני ,אם בטענה שהמונח ( συναγωγήסינגוגי) שבמקורות משמעו התכנסות ולא מבנה להתכנסות,
ואם בטענה שהמקורות אנכרוניסטיים .ראו לדוגמהH.C. Kee, ‘The Transformation of the Synagogue After 70 :
C.E.: Its Import for Early Christianity’, New Testament Studies, 36, 1, (1990) pp. 1–24; idem, ‘Defining the
First-Century CE Synagogue: Problems and Progress’, idem & L.H. Cohick (eds.), Evolution of the Synagogue:
Problems and Progress, Harrisburg, PA 1999, pp. 7–26; idem, Sabbath and Synagogue: The Question of Sabbath
 .Worship in Ancient Judaism, Leiden 1994טענות אלה ,שהתבססו על פרשנות של המקורות ההיסטוריים ,נדחו
מכול וכול במחקר ,וקיימת הסכמה רחבה בדבר זיהוים של ששת מבני הציבור דלעיל כבתי כנסת .ראו לדוגמה :לוין
(לעיל ,הערה  ,)2עמ' .48–47
ראו לדוגמהE. Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C.–A.D. 135), II, eds. :
 ;G. Vermes, F. Millar & M. Black, Edinburgh 1973–1987, p. 445ש' ספראי ,בשלהי הבית ובתקופת המשנה :פרקים
בתולדות החברה והתרבות ,2ירושלים תשמ"ג ,עמ' .144
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כי ישוע לימד בבתי הכנסת 'בכל הערים והכפרים בגליל' (מתי ט ,לה) 5.אזכורם של בתי כנסת בנצרת
ובכפר נחום בספרי הבשורה וחשיפת מבנים כאלו באום אלעומדאן וח'רבת בד עיסא מאששים את
הסברה שהמוסד היה נפוץ גם בכפרים ,כפי שהציעו מספר ארכיאולוגים6.
מדוע כמעט לא התגלו אפוא בתי כנסת מימי הבית השני ,אף שבדור האחרון נערכו חפירות רבות
באתרים שהיה בהם יישוב בתקופה זו? אפשרות אחת היא שהפעילות הדתית של הקהילה (הסינגוגי)
הכפרית התקיימה לא במבנה ייעודי אלא בבתים פרטיים או ברחובה של עיר 7.אפשרות אחרת היא
שהיו מבנים ייעודיים לפעילות הדתית ,אך הללו היו ללא מאפיינים אדריכליים מובהקים ,דבר שמקשה
לזהותם ולהבדילם מבתי מגורים .אפשרות נוספת היא ששרידי בתי הכנסת מתקופה זו טושטשו או כוסו
על ידי בנייה מאוחרת ולכן קשה לאתרם .לאור תגליות השנים האחרונות דומה שיש לדחות את שתי
האפשרויות הראשונות .ראשית ,מחפירות אום אלעומדאן וח'רבת בד עיסא עולה כי גם בכפרים קטנים
יחסית ניצבו בתי כנסת .שנית ,לכל בתי הכנסת שהחוקרים מסכימים שהם מתקופה זו יש מאפיינים
אדריכליים משותפים המבדילים אותם מבתי מגורים ,למרות הגיוון הקיים בממדיהם ,בתוכניתם
ובעיטוריהם .לכולם אולם התכנסות שמוקדו במרכז (קונצנטרי) ,ושמוקף ספסלי ישיבה מאבן ,ותקרתם
נשענת על טורי עמודים פנימיים המקבילים לקירות .בחמישה מהם מרכז האולם שקוע ,וסביבו משטח
רחב ומוגבה התחום בקירות המבנה ,וששימש כנראה כספסל בחלקו הפנימי ואולי כמסד לספסל נוסף
שהיה צמוד לקירות 8.ברובם נמצא גם מקווה טוהרה בסמוך .לארבעה מהם חדר ספח צדדי (או כמה
חדרי ספח) ,שכנראה נשמרו בו בין היתר ספרי התורה; בגמלא ומגדלא יש גם חדרי ספח מוקפים
ספסלים ,ששימשו לדעת החופרים כחדרי לימוד 9.אומנם אין להוציא מכלל אפשרות שהיו התכנסויות
לצרכים דתיים וקהילתיים גם בבתים פרטיים ,אולם אין לכך עדות במקורות בני התקופה ,ובממצא
הארכיאולוגי ממילא אי אפשר לזהות זאת.
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ראו גם :מתי ד ,כג; מרקוס א ,לט; לוקס ד ,מד .השוו לדברי פילון על בתי הכנסת באלכסנדריה בימיו; לדוגמה:
המשלחת לגאיוס ( 156 ,132פילון האלכסנדרוני ,כתבים ,א ,מהדורת ס' דניאל־נטף ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' ;)94–88
על החוקים המיוחדים ,ב( 62 ,שם ,ג ,ירושלים תש"ס ,עמ'  .)36שאלת זמנן ומהימנותן ההיסטורית של מסורות בברית
החדשה סבוכה ביותר .מרבית החוקרים תיארכו את איגרות פאולוס (בחלקן) ,את ספרי הבשורה על פי מרקוס ,לוקס
ומתי ואת מעשי השליחים למאה הראשונה לסה"נ ואת הבשורה על פי יוחנן לשלהי מאה זו או לראשית המאה השנייה.
ראו לדוגמהJ.M. Court, ‘The Growth of the New Testament’, J.M. Lieu & J.W. Rogerson (eds.), The Oxford :
 .Handbook of Biblical Studies, Oxford 2006, pp. 518–543לקריטריונים ולדיון מתודולוגי בהערכת המהימנות
ההיסטורית של מסורות בספרי הבשורה כמשקפות מציאות ארץ־ישראלית במאה הראשונה לסה"נ ,אף שספרים אלו
התחברו כנראה בחוץ לארץ ,ראו לדוגמהB.D. Ehrman, The New Testament: A Historical Introduction to the :
 ;Early Christian Writings, New York 1997, esp. pp. 185–197ג' דאן ,ישוע ,פאולוס והבשורות ,תרגום ט' רוזנמן,
בעריכת כ' ורמן ,באר שבע תשע"ה ,עמ' .41–23
ראו לדוגמה :ד' עמית' ,בתי כנסת כפריים מימי בית שני' ,מכמנים( 20 ,תשס"ז) ,עמ'  .28לבתי הכנסת בנצרת וכפר נחום
בספרי הבשורה ראו :מתי יג ,נד; מרקוס א ,כא; ב ,א–ב; לוקס ד ,טז; ז ,ה; יוחנן ו ,נט.
ראו לדוגמה :לוין (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;80–21ולאחרונהR. Bonnie, Being Jewish in Galilee, 100–200 CE: An :
 .Archaeological Study, Turnhout 2019, pp. 171–207בוני טען כי גם לאחר ימי הבית השני היו בתי הכנסת בגליל בבתים
חסרי ייחוד אדריכלי ,וכי רק במאה השלישית החלו להיבנות באזור בתי כנסת מונומנטליים בעלי תוכנית מובחנת.
למאפיינים האדריכליים ראו :חכלילי (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;45–41א' נצר' ,בית הכנסת מימי הבית השני על פי הממצא
הארכיאולוגי ולאור המקורות' ,י' בן־אריה וא' וריינר (עורכים) ,וזאת ליהודה :מחקרים בתולדות ארץ ישראל ויישובה:
מוגשים ליהודה בן־פורת ,ירושלים תשס"ג ,עמ' .208–195
D. Syon & Z. Yavor, Gamla, II: The Architecture, Jerusalem 2010, p. 56
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במאמר זה נציג שתי טענות עיקריות .הראשונה היא שבתי כנסת אכן היו נפוצים בימי הבית
השני במגזר הכפרי ,והיא מבוססת על ממצאים חדשים ופרשנות מחודשת לחפירות עבר בכפרי
הגליל ,שמגדילים באופן ניכר את מספר המבנים המזוהים כבתי כנסת .טענתנו השנייה ,המבוססת על
אופיים ,תיארוכם ומיקומם של השרידים האמורים ,היא שבתי הכנסת מן התקופה הרומית התפתחו
באופן אורגני מאלו של ימי הבית השני ,ושאין לראות בהם יצירה חדשה שנולדה יש מאין.

גילוים של בתי הכנסת מימי הבית השני — הערות מתודולוגיות
לאחרונה עמד חיים בן־דוד על שתי תופעות מעניינות הנוגעות לאופן גילוים של בתי הכנסת מימי
הבית ולמקומות שבהם התגלו 10.ראשית ,כולם התגלו באקראי וללא כל רמז למציאותם מתחת
לפני השטח .הדבר תקף הן לחפירות הצלה ,שמיקומן נקבע משיקולי פיתוח ,כגון במגדלא ,והן
לחפירות יזומות ,שבהן החופרים הם שבחרו את המיקום ,כגון במצדה .באופן כללי מדובר במבנים
צנועים מבחינה אדריכלית ,ללא עמודים מונוליתיים ,משקופים מפוארים וכדומה ,ואופיים התחוור
רק מתוכניתם ,שנחשפה כמובן רק לאחר החפירה .מנגד מיקומם של רבים מבתי הכנסת מהטיפוס
ה'גלילי' וה'גולני' מן התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית ניכר כבר בסקרים ,על סמך פריטים
אדריכליים וקירות גזית שנראו על פני השטח.
שנית ,כל בתי הכנסת מימי הבית התגלו באתרים שננטשו בסוף המאה הראשונה לסה"נ או בראשית
השנייה ,בעקבות המרד הגדול או מרד בר־כוכבא (בית הכנסת שבמגדלא התגלה ברובע שנעזב
בתקופה זו) 11.לא סביר כמובן שהיו בתקופה זו בתי כנסת רק באתרים שחרבו במרידות ,ויעידו על כך
בתי הכנסת של קיסריה ,טבריה ודור ,הנזכרים אצל יוסף בן מתתיהו .זיהויו של בית הכנסת בקיסריה
מסופק ,ואלו שבטבריה ובדור לא התגלו כלל למרות החפירות הנרחבות בערים הללו ,מן הסתם בשל
טשטוש השרידים תחת שכבות היישוב המאוחרות 12.סביר כי גם באתרים דוגמת ציפורי עמד בית
כנסת בתקופה זו ,אך שרידיו קבורים מתחת לרבדים המאוחרים ,או שטושטשו במידה המקשה לזהותם.
שתי התופעות הללו מסבירות את מיעוט בתי הכנסת מתקופת הבית השני שהתגלו עד כה .אף
לא אחד התגלה באתרים שיישובם נמשך בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית ,ובאתרים שננטשו
בתקופה הרומית הקדומה גילוים היה אקראי ולא ניתן היה לזהותם על פני השטח.
C. Ben-David, ‘How Many Synagogues Were Found, Where and Why?’, R. Bonnie, R. Hakola & U. Tervahauta 10
(eds.), The Synagogue in Ancient Palestine, Göttingen 2020, pp. 175–194
 11ד' אבשלום־גורני וע' נג'ר' ,מגדל' ,חדשות ארכיאולוגיותhttp://hadashot-esi.org.il/report_detail. ,)2013( 125 ,
aspx?id=2304&mag_id=120
 12בית הכנסת בקיסריה ראו :מלחמת היהודים ב( 285 ,תרגום ל' אולמן ,ירושלים תש"ע ,עמ'  ;)255בית הכנסת בטבריה
ראו :חיי יוסף ( 280–277תרגום ד' שוורץ ,ירושלים תשס"ח ,עמ'  ;)115ובית הכנסת בדור ראו :קדמוניות היהודים יט,
( 300תרגום א' שליט ,ג ,ירושלים תשכ"ג ,עמ'  .)345מתחת לבית הכנסת הרומי המאוחר בקיסריה נחשף מבנה גזית
מסוף המאה הראשונה לפסה"נ ,ואבי־יונה שיער שאולי שימש 'לתכלית דומה' ואולי היה זה שהזכיר יוספוס .ראו:
מ' אבי־יונה' ,קיסריה' ,א' שטרן ,א' לוינזון־גלבוע וי' אבירם (עורכים) ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות
בארץ ישראל ,ד ,ירושלים  ,1992עמ'  .1378ראו גםM. Govaars-Field, M. Spiro & L.M. White, Field O: The :
‘Synagogue’ Site, Boston, MA 2009, pp. 125–126
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מחקרים רבים הגדירו את בתי הכנסת מימי הבית השני כקבוצה לעצמה .נראה כי הבחנה זו
נובעת מן הפער הכרונולוגי של יותר מ־ 100שנה בינם ובין בתי הכנסת ה'גליליים' ,שהם הקבוצה
הקדומה של בתי הכנסת שלאחר החורבן .סיבה נוספת היא כנראה מיקומם של כל בתי הכנסת
המאוחרים ,שהתגלו באתרים אחרים מאלו שהתגלו בהם בתי הכנסת מימי הבית השני 13.לכך
מצטרפים מאפיינים המחדדים את ההבחנה בין בתי כנסת קדומים למאוחרים ,בראשם היעדר
פנייה לירושלים והיעדר מתקן בנוי לאחסון כתבי הקודש .מן המקורות עולה שגם מבחינה מוסדית
ותפקודית היו הבדלים בין הקבוצות .בעוד בתי הכנסת הקדומים שימשו כעין בית עם ,ולצד
פעילות דתית התקיימה בהם פעילות חולין ,בתי הכנסת המאוחרים נתפסו כמקדש מעט ויוחדו
לפעילות דתית14.
ההבחנה הברורה בין בתי הכנסת מימי הבית ובין אלו המאוחרים מסתברת אולי ביהודה ,ששם
נפגע היישוב היהודי קשות במרד הגדול ונעלם כמעט כליל בעקבות מרד בר־כוכבא .לעומת זאת
בגליל נמשכו כנראה החיים כסדרם ,והמקורות והממצאים מצביעים על רציפות יישובית במעבר מן
התקופה הרומית הקדומה למאוחרת .רק יישובים ספורים ,כגון יודפת וגמלא ,חרבו במרד הגדול,
ומעורבות האזור במרד בר־כוכבא הייתה כנראה מועטה .היכן אפוא בתי הכנסת בכפרים הרבים
והגדולים מתקופה זו שנחפרו? ומה עלה בגורלם לאחר המרד הגדול? הרי אין סיבה להניח כי חורבן
המקדש הביא להפסקת פעילותם של בתי הכנסת בכפרי הגליל ,וגם אם חלו תמורות בהתנהלותם,
סביר כי הדבר ארך דורות ולא התרחש בן לילה.

בתי הכנסת הסמויים מעין
מתחת לכמה בתי כנסת בגליל מן התקופה הרומית המאוחרת התגלו שרידי מבנים גדולים מימי
הבית השני .מכיוון שהחופרים לא פירקו את בתי הכנסת והסתפקו בבורות בדיקה מתחת לרצפות,
ומכיוון שהבנייה המאוחרת לרוב טשטשה את המבנים הקדומים ,לא ניתן היה לעמוד על מאפייניהם
המדויקים וחלקם הוגדרו רק כמבנה ציבורי .להלן נבחן את אופי שרידי המבנים ,את סגנונם
העיטורי ,זמנם ומיקומם ביישוב .ולאור בחינה זאת נטען שהפרשנות הסבירה ביותר היא לזהותם
כבתי כנסת מימי הבית .נפתח בח'רבת ואדי חמאם ,שכן זוהי דוגמה חדשה ,עשירה ומתועדת
היטב.
 13דעתה של מגנס שבתי הכנסת ה'גליליים' נבנו רק בתקופה הביזנטית ,אינה עומדת במבחן הביקורת והופרכה גם
בחפירות חדשות ,כגון בח'רבת ואדי חמאם (להלן) .ראו :ג'' מגנס' ,מתי נבנו בתי הכנסת הגליליים?' ,קתדרה101 ,
(חשוון תשס"ב) ,עמ'  .70–39בתי כנסת קדומים עוד יותר שתוארכו לתקופה שלאחר החורבן נחפרו לאחרונה בח'רבת
קנה שבבקעת בית נטופה (כנראה מסוף המאה הראשונה לסה"נ) ואולי בשיחין (כנראה מהמאה השנייה) .ראו:
T.C. McCollough, ‘Khirbet Qana’, D.A. Fiensy & J.R. Strange (eds.), Galilee in the Late Second Temple and
Mishnaic Periods, II: The Archaeological Records from Cities, Towns and Villages, Minneapolis, MN 2015,
pp. 127–145; J.R. Strange, ‘Kefar Shikhin’, ibid., pp. 101–105
 14לוין (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;206–193הנ"ל' ,ממרכז קהילתי למקדש מעט :הריהוט והפנים של בית־הכנסת העתיק',
קתדרה( 60 ,תמוז תשנ"א) ,עמ' .84–36
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ח'רבת ואדי חמאם

איור  :1מפת
האתרים הנדונים
במאמר
(שרטוט :רועי צבר)

האתר ממוקם במוצא נחל ארבל ,כ־ 2ק"מ ממערב
לכינרת .שרידיו נחפרו לאחרונה על ידי משלחת
של האוניברסיטה העברית בראשות כותבי שורות
אלה .מטרה מרכזית הייתה לבחון מחדש את
שאלת תיארוך בתי הכנסת ה'גליליים' ,הנתונה
במחלוקת רבת שנים.
הכפר ממוקם על מדרון תלול שהוכשר לבנייה
על ידי יצירת טרסות מדורגות .בית הכנסת
ניצב במרכז הכפר ,על גבי טרסה רחבה וגבוהה
(כ־ 17 × 15מ') ,שקיר התמך שלה מחזיק מילוי
מלאכותי עצום ,שעומקו המרבי יותר מ־ 5מ'.
מפעל בנייה זה מלמד על ארגון קהילתי חזק
שעמדו לרשותו משאבים לא מבוטלים .שישה
בורות בדיקה גדולים נחפרו מתחת לרצפת
המבנה כדי לאסוף ממצאים מתארכים ולעמוד על
שלבי הבנייה; כל העפר שמתוכם סונן ,וכל ממצא
נחקר בקפדנות .הסטרטיגרפיה בכל הבורות
הייתה אחידה :תשתית רצפה בעובי  10ס"מ
מחלוקים ומלט אפור ,ותחתיה רובד עפר מהודק
בעובי  15–10ס"מ; מתחת לרובד זה ,ועד הסלע,
נמצא מילוי מלאכותי של אדמה ואבנים קטנות,
שהכיל שברים רבים של כלי חרס .בתחילה
הופתענו להיווכח כי רוב הכלים קדומים בהרבה
מן התקופה המשוערת שבה הוקם בית הכנסת.
למעשה כל החרסים שנמצאו מתחת לרובד העפר המהודק הם רומיים קדומים (או קדומים יותר).
בסך הכול נאספו מהבורות  559שפיות כלים שניתן לזהותם ,ו־ 92אחוז מהם אינם מאוחרים מן
המאה הראשונה לסה"נ 15.יתרת החרסים ,שתוארכו למאות השנייה–השלישית ,נמצאו ברובד העפר
המהודק ובמקומות שבהם נפגעו פני הטרסה בעת בניית בית הכנסת ה'גלילי' :סביב למסדי אבן
שהוחדרו לתוך המילוי כתמיכה לעמודי האולם ,בתעלת ניקוז שנבנתה מתחת לאמצעו ,וצמוד לקיר
המזרחי ,שעבר תיקונים בשלב מאוחר .הבורות הניבו גם שבעה עשר מטבעות ,והמאוחרים שבהם
 15לדיון בסטרטיגרפיה של המבנה וסביבתו ובממצאים השונים הנזכרים כאן (כלי חרס ,מטבעות ,פריטים אדריכליים ,תמשיחי
קיר וטיח מכויר) ראו הפרקים הרלוונטיים בדו"ח החפירות הסופיU. Leibner, Khirbet Wadi Ḥamam: A Roman- :
period Village and Synagogue in the Lower Galilee, Jerusalem 2018
קתדרה
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הם מטבע נציבים מימי טיבריוס (24–17
לסה"נ) ומטבע אגריפס הראשון (43–37
לסה"נ) .הממצאים אפשרו אפוא לקבוע כי
הטרסה פולסה סביב אמצע המאה הראשונה
לסה"נ ,כ־ 150שנה לפני הקמת בית הכנסת
ה'גלילי' .תיארוך הטרסה נתן גם מענה על
שתי תהיות :מדוע בית הכנסת מכוון לדרום־
מזרח ולא דרומה כמקובל? ומדוע מתארו
רבוע בעוד בתי כנסת מטיפוס זה בדרך כלל
מלבניים? מסתבר שבנייתו על גבי טרסה
קדומה הכתיבה את כיוונו ומתארו .נוסף
על כך במקומות שבהם נפגעו פני הטרסה,
נמצאו בבורות שברים רבים של טיח קירות צבעוני ושל אבני בנייה מטויחות ,צבועים בטכניקת
הסקו (צביעה על טיח יבש) .הדגמים וגוני הצבע אופייניים למאה הראשונה לסה"נ וזהים לאלו
ֶ
שנתגלו על קירות בית הכנסת במגדלא הסמוכה .כמו כן נמצאו בבורות שברי טיח מכויר (סטוקו)
שמקורם בעמודים דוריים מחורצים ( ,)flutingsהאופייניים לבנייה מונומנטלית בתקופה הרומית
הקדומה.
בהרחבת החפירה אל חלק הטרסה שממערב לבית הכנסת ה'גלילי' נחשפה שורה של ארבעה
חדרים קטנים ,שהשתמרו לגובה ניכר; שלושה מהם נאטמו כליל מאחורי הקיר המערבי של בית
הכנסת ,והרביעי שולב בו כחדר ספח לאחר שנעשו בו שינויים אדריכליים ורצפתו הוגבהה .כ־40
ס"מ מתחת לרצפה המאוחרת התגלתה רצפת טיח איכותית של החדר הקדום .בשלב הקדום היה החדר
(מידות השתמרותו  3.8 × 2.5מ') מוקף ספסלי אבן נמוכים בנויים בזלת .במרכזו היה מעין מסד בנוי
ומטויח ( 0.8 × 0.6מ') ,והוא השתמר לגובה  30ס"מ מעל הרצפה; ייתכן ששימש כבסיס לשולחן קטן
או למתקן אחר .מדרום לחדר הספסלים נמצא חדר נוסף ,שקירותיו השתמרו לגובה כ־ 2מ' וחופו
בטיח לבן משובח .קו הגמר האחיד של הטיח על קירות החדר ,כ־ 40ס"מ מעל הרצפה ,וקו גמר דומה
של רצועה תואמת ברצפת הטיח מלמדים שבמקור גם כאן היו ספסלים לאורך הקירות .שני החדרים
הדרומיים בשורה היו פשוטים ובעלי רצפת עפר כבוש .בדרומי שבהם נמצאה חוליית בזלת של
עמוד פינתי בעל חתך דמוי לב עשויה בסיתות גזית משובח .ממצאים מבורות בדיקה מתחת לרצפות
החדרים העלו כי הם נבנו עם הטרסה כולה ,סביב אמצע המאה הראשונה לסה"נ (איורים .)5 ,4 ,3
על רצפת החדרים הדרומיים התגלתה שכבת חורבן עשירה בממצאים ,ובהם כלי חרס ,כלי זכוכית,
נרות חרס ייחודיים ומטמון מטבעות ,שהמאוחרים שבהם מימי הדריאנוס .הללו אפשרו לקבוע כי
המבנה הקדום חרב בין  125ל־ 135לסה"נ ,היינו סביב ימי מרד בר כוכבא 16.שכבת חורבן זו התגלתה
U. Leibner & G. Bijovsky, ‘Two Hoards from Khirbet Wadi Hamam and the Scope of the Bar Kokhba Revolt’, 16
Israel Numismatic Research, 8 (2014), pp. 109–134
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עם טיח קירות
צבוע שנמצאה
מתחת לרצפת בית
הכנסת בוואדי
חמאם
(צילום :גבי לרון)
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גם במקומות אחרים בכפר ,ונראה כי היישוב כולו חרב באירוע אלים וננטש לזמן מה ,עד שהתחדשה
ההתיישבות במקום בראשית המאה השלישית לסה"נ.
בית הכנסת ה'גלילי' נבנה במחצית הראשונה של המאה השלישית .בשלב הראשון היה המבנה
בעל חזית מרשימה בנויה גזית מאבן גיר .גם פנים המבנה היה מונומנטלי ,בעיקר בזכות הספסלים,

איור ( 3מימין) :תוכנית השרידים מימי הבית השני בוואדי
חמאם (בשחור) על רקע השרידים מן התקופה הרומית
התיכונה והמאוחרת (באפור) (שרטוט :בנימין ארובס)
איור ( 4למטה) :הקיר המערבי של בית הכנסת בחמאם
ומאחוריו חדרי המבנה הציבורי מימי הבית השני (צילום :איתי ארבל)
איור ( 5למעלה) :חדר הספח המוקף ספסלים במבנה
הציבורי בוואדי חמאם (צילום :גבי לרון)
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שגולפו בדומה לספסלי תיאטרון רומי ,ומערך עמודים מהסדר דמוי הטוסקני ,שניצבו על אדנים
מעוצבים .כל אלו היו עשויים גיר ובאיכות גילוף מעולה ,בדומה לפריטים המקבילים בבתי הכנסת
הסמוכים בארבל וכפר נחום .סביב שנת  300לסה"נ ,לאחר שהבניין נפגע קשה וקרס בחלקו,
נעשו בו תיקונים ושינויים משמעותיים .הותקנה בו רצפת פסיפס מרהיבה ,ונבנה מערך חדש של
ספסלי בזלת מעוצבים; רבים מן הפריטים האדריכליים שניזוקו הוחלפו בפריטים שרובם נעשו
מבזלת ,כגון כותרות דוריות פשוטות .השלב השני התאפיין אפוא בעירוב של פריטי גיר ובזלת ,וחלקם
גולפו כנראה במהלך השיפוץ ,בניסיון להתאימם לסגנון הפריטים ששרדו מן השלב הראשון .עם
זאת ברי כי חלק מפריטי הבזלת
נלקחו ממבנה מונומנטלי קדום.
הדבר עולה הן מסגנונם ,האופייני
לתקופה הרומית הקדומה ,והן
מממדיהם ,שאינם תואמים
למערך שבתוכו שולבו .לדוגמה
העמוד הפינתי הצפוני־מערבי
נמצא שכוב במפולת בשלמותו;
הוא הורכב מכותרת וחוליות
בחתך דמוי לב מבזלת שהונחו על גבי חוליה ואדן מגיר .קוטרן של חוליות הבזלת קטן מזה של
חוליית הגיר ,וברור שהן לא גולפו במיוחד לשיפוץ אלא היו זמינות לבנאים .חוליות הבזלת הללו
זהות לזו שנמצאה בחדר הדרומי האטום ,שנזכר לעיל ,ולחוליה נוספת שנמצאה מושלכת מתחת
לסמטה מדרום למבנה .כותרת הבזלת היא דורית וזהה לכותרות מבית הכנסת בגמלא .חלק מאדני
העמודים המפוארים מן השלב הראשון הוחלפו בבסיסים מסוגים שונים .אחד מהם ,העשוי בזלת ,הוא
עגול ומחופה בטיח ,וסגנונו אופייני לתקופה הרומית הקדומה .בסיסים זהים התגלו גם בבית הכנסת
בגמלא.
ואלו המסקנות העולות מן הממצאים מח'רבת ואדי חמאם :סביב אמצע המאה הראשונה לסה"נ
נבנתה במרכז הכפר טרסה נרחבת ,שנועדה ודאי לשמש מסד למבנה גדול וחשוב .ממבנה העל שרד
רק האגף המערבי ,ובו ארבעה חדרי ספח קטנים ,ששניים מהם מוקפים בספסלים .תוכניתם של
השניים הללו דומה לזו של החדר הצדדי בבית הכנסת בגמלא ,אשר שמריה גוטמן כינה בית המדרש.
פריטים אדריכליים מבזלת שנעשה בהם שימוש משני בעת שיפוץ בית הכנסת ה'גלילי' ,היו שייכים
כנראה במקורם למבנה הרומי הקדום .הממצאים מאפשרים להציע שחזור חלקי של פנים המבנה
הקדום .קירותיו היו מטויחים וצבועים בטכניקת סקו; שלושה טורי עמודים מבזלת ,שכללו עמודי לב
וסטראות .העמודים היו מן הסדר הדורי;
פינתיים ,תמכו בגג וחילקו את חלל המבנה לאולם מרכזי ִ
הם הוכתרו בכותרות דוריות ועוצבו בטיח מכויר כעמודים מחורצים .העובדה שלא נמצא שום שבר
של אדן (פדסטל) או בסיס מבזלת לעמודי הלב ,רומזת שהם ניצבו ישירות על הרצפה ,בדומה לעמודי
הלב בבית הכנסת בגמלא; לעומתם העמודים העגולים ניצבו כנראה על בסיס אטי עגול ,גם כן בדומה
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איור  :6פריטים
אדריכליים מבזלת
מוואדי חמאם
האופייניים לימי
הבית השני.
מימין לשמאל:
בסיס עמוד (הפוך)
עם שרידי טיח;
חוליה וכותרת דורית
של עמוד פינתי
בחתך לב; כותרת
פילאסטר
(צילום :גבי לרון)
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לבית הכנסת בגמלא .המבנה חרב סביב  130לסה"נ ,ובראשית המאה השלישית פורקו רוב שרידיו
וחלקם שימשו לפילוס מחודש של הטרסה כאשר הוקם במקום בית הכנסת ה'גלילי'.
שאלה ראשונה הניצבת לפתחנו היא האם מדובר במבנה ציבורי או בבית מגורים מפואר? העובדה
היא שלא נמצאו רצפות טיח ,פריטים אדריכליים כלשהם ,תמשיחי קיר או טיח מכויר אף לא באחד
מבתי המגורים הרומיים הקדומים שנחפרו בוואדי חמאם — ושחלקם השתמר עד אמצע הקומה
השנייה ,ולדעתנו הדבר מצביע על ייחודו של המבנה הנדון ומחזק את הדעה שמדובר במבנה ציבורי.
הפריטים האדריכליים במבנה הנדון ,ובראשם עמודי הלב הפינתיים ,אופייניים למבני ציבור ,וגם חדרי
הספסלים ומיקומה המרכזי של הטרסה מאששים דעה זו .שאלה נוספת ומתבקשת היא מה היה ייעודו
של מבנה ציבורי זה? לאור המקורות ולאור ממצאים מכפרים יהודיים אחרים בני התקופה ,האפשרות
היחידה העולה על הדעת היא לזהותו כבית כנסת ,והדמיון הניכר של מרכיביו לאלו של בתי הכנסת
במגדלא וגמלא מחזק זיהוי זה .אומנם המבנה שרד רק חלקית ,אך זיקתו לבית הכנסת בגמלא ברורה:
שניהם הוקמו על טרסה מלאכותית גדולה המתנשאת לגובה ניכר מעל הבתים שתחתיהם; בשניהם
מערך מן הסדר הדורי ובו עמודי לב פינתיים; ולשניהם שורה של חדרי ספח באחד מאגפי המבנה
ובהם חדר ספסלים קטן17.

ארבל (ח'רבת אירביד)
חמאם18.

היישוב מתפרס על כ־ 70דונם
ארבל הקדומה שוכנת כקילומטר מדרום־מערב לח'רבת ואדי
במדרון הר הארבל ,ובית הכנסת ניצב במרכזו .מן המקורות עולה כי היה זה יישוב יהודי חשוב ,לפחות
מימי החשמונאים ועד שלהי התקופה הביזנטית.
בשנת  1866ערך צ'רלס וילסון מהקרן הבריטית לחקירת ארץ־ישראל בדיקה ראשונית של בית
הכנסת ,והוא תואר בפירוט לראשונה בידי חוקרי הקרן קלוד קונדר והוריישו קיצ'נר 19.בשנת 1905
חפרו היינריך קוהל וקרל וצינגר ,חלוצי מחקר בתי הכנסת ה'גליליים' ,את המבנה בחלקו ,ולאחר מכן
הוא לא נחפר שוב יותר מ־ 100שנים 20.בשנים  1989–1987הכשירו צבי אילן ואברהם איזדרכת את
האתר לביקורים ,אולם לא עסקו בחפירה מדעית במקום21.
בשנת  2012החל בנימין ארובס בחקירה מחודשת של המבנה .עד כה נערכו במקום סקר אדריכלי,
תיעוד מדוקדק של השרידים ושלוש עונות חפירה ,שהוקדשו לבירור סוגיות ממוקדות .על פי עדות
המטבעות והקרמיקה נראה שהכפר בכללותו היה מיושב כמעט ברציפות לפחות למן התקופה
החשמונאית ועד הממלוכית.
17
18
19
20
21

השוו :שיאון ויבור (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .58–40
לזיהוי ,לתולדות היישוב ולדיון במקורות הספרותיים ראוU. Leibner, Settlement and History in Hellenistic, Roman :
and Byzantine Galilee: An Archaeological Survey of Eastern Galilee, Tübingen 2009, pp. 250–264
C.R. Conder & H.H. Kitchener, The Survey of Western Palestine: Memoirs of the Topography, Orthography,
Hydrography and Archaeology, I: Sheets I–VI, Galilee, London 1881, pp. 396–400
H. Kohl & C. Watzinger, Antike Synagogen in Galilaea, Leipzig 1916, pp. 59–70
צ' אילן וא' אזדרכת (עורכים) ,ארבל ,תל אביב  ;1988הנ"ל והנ"ל' ,ארבל — עיירה קדומה במזרח הגליל התחתון',
קדמוניות( 88–87 ,תש"ן) ,עמ' .117–111
קתדרה
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בית הכנסת במצבו הנוכחי כמעט רבוע (מידות חיצוניות 18.65 × 20.30 :מ') ,ובקיר המזרחי
קבוע פתח מונומנטלי יחיד ,שממנו ירדו פנימה בגרם מדרגות .בתוך המבנה שלושה טורי עמודים,
המחלקים אותו לאולם תווך המוקף בסטראות מוגבהות ממזרח ,ממערב ומצפון .בבניין עושר של
פריטים אדריכליים גדולי ממדים מאבן גיר קשה ,השייכים למספר סדרים אדריכליים ולסגנונות
גילוף שונים .נתון זה כשלעצמו ,נוסף על הנתונים הסטרטיגרפיים שעלו מהחפירות האחרונות,
מצביע על מספר שלבים בתולדות בית הכנסת.
עיקר המאמץ הושקע עד כה בחפירה מתחת לרצפות המבנה ,במטרה לעמוד על שלבים קדומים,
וכן בצידיו המזרחי והדרומי ,כדי לחשוף את אזור הפתח והחצר המזרחית ולעמוד על תוכנית המבנה
ועל שינויים שחלו בו במהלך הדורות .על סמך הנתונים הסטרטיגרפיים ניתן לשחזר התפתחות של
שורת מבנים שניצבו במקום במשך יותר מ־ 1,000שנה .הקדום שבהם הוא מבנה מן המאה הראשונה
לפסה"נ שמהותו טרם הובררה .על גביו נבנה במאה הראשונה לסה"נ מבנה ציבורי ,והוא העומד
במוקד דיוננו .במאה השלישית נבנה במקום בית כנסת מן הטיפוס ה'גלילי' ,והוא שוקם באופן רשלני
בשלהי המאה הרביעית או במאה החמישית .שלבי בנייה נוספים ,שכללו שיפוצים ושינויים נרחבים,
נמשכו במקום עד התקופה הממלוכית (המאות השלוש עשרה — הארבע עשרה) ,ובאחד מהם הוסב
הבניין כנראה למסגד .להלן נתמקד בשרידים מימי הבית השני שנחשפו מתחת לרצפת בית הכנסת
ה'גלילי'.
לסטרה הצפונית נחשף מילוי מסיווי של אבני בזלת ששימש תשתית לרצפת בית
בחפירה מתחת ִ
הכנסת ששוקם בתקופה הביזנטית ,כפי שעלה משפע המטבעות שהתגלו במילוי .מתחת לתשתית
הריצוף דלעיל התגלתה לכל רוחב הסטרה רצפת גיר כתוש מהודקת ,והממצא הקרמי תחתיה ִאפשר
לתארכה למאה הראשונה לסה"נ .מצפון ,ממערב וכנראה גם ממזרח מוקפת הרצפה במשטחי אבן
שרוחבם כ־ 2מ' וגובהם כ־ 45ס"מ מעל מפלס הרצפה ( .)W.3A09–10בצידם החיצוני צמודים
המשטחים אל קירות מעטפת דו־פניים.
מתחת למרכז הסטרה המערבית של בית הכנסת ה'גלילי' נחשף קיר המעטפת המערבי ()W.3A02
של המבנה מן המאה הראשונה לסה"נ ,והוא מתחבר לבסיס הקיר הצפוני של בית הכנסת ה'גלילי'.
הקיר המערבי של בית הכנסת ה'גלילי' מרוחק כ־ 2.5מ' מערבה .מכאן עולה שהקיר המערבי
של בית הכנסת ה'גלילי' והקצה המערבי של הקיר הצפוני שלו הם בבחינת הרחבה של המבנה
הקדום.
בבור בדיקה שנחפר מפנים לשער המונומנטלי של בית הכנסת נחשפה רצפת גיר כתוש הזהה
באופייה ובמפלסה לזו שבסטרה הצפונית ,שנדונה לעיל .ממצא המטבעות והחרסים תחתיה מלמד
שמדובר אכן באותה הרצפה ,ושהמבנה הרומי הקדום השתרע עד כאן .בסמוך לעמוד הלב הצפוני־
מזרחי ,מתחת לרצפת הגיר הכתוש דלעיל ,נחשף קיר בכיוון מזרח–מערב שהיה שייך למבנה קדום
עוד יותר ( ,)W.2A02ולו רצפת גיר כתוש הנמוכה בכ־ 20ס"מ מרצפת הגיר של המבנה מן המאה
הראשונה .על סמך ממצא המטבעות והחרסים שמתחת לרצפה התחתונה נראה כי יש לתארך מבנה
זה למאה הראשונה לפסה"נ.
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איור  :7תוכנית רב
שלבית של בית
הכנסת ה'גלילי'
בארבל .שרידי
המבנה הציבורי מן
המאה הראשונה
לסה"נ (מודגשים
באדום ,ורוד
וסגלגל) ושרידי
המבנה מן המאה
הראשונה לפסה"נ
(בכתום)

(שרטוט :בנימין ארובס)

הלנ'-רו"ק

S1:

רומי קדום

S2:

רומי מאוחר

S3:

ביז' קדום

ביז'-מאוחר

S4:

אסל' קדום

S5:

אסל'

S3b:

מאוחר S6:

איור  :8חלקו הצפוני
של בית הכנסת
בארבל עם הדגשת
השלבים השונים:
צהוב — המאה
הראשונה לפסה"נ;
ירוק ותכלת —
המאה הראשונה
לסה"נ; ורוד —
המאות השלישית–
הרביעית ואילך
(שרטוט :בנימין ארובס)

Arbel Synagogue 2018
Area A
קתדרה
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מתחת לאולם התווך של בית הכנסת ה'גלילי' ,מעט ממערב לקו העמודים המזרחי שלו ,נחשף
קטע קיר בכיוון צפון–דרום היורד לעומק רב ( .)W.3A16הממצא לצד הקיר הוא רומי קדום
בעיקרו ,וייתכן כי הוא שימש כקיר נושא (סטילובט) לעמודי המבנה מן המאה הראשונה לסה"נ
שתואר לעיל ,אם כי סביר יותר שאף הוא שייך למבנה מהמאה הראשונה לפסה"נ .עם זאת לעת
עתה אין די בכך כדי לעמוד על אופיו של המבנה מן המאה הראשונה לפסה"נ ולקבוע אם היה
מבנה ציבורי אם לאו.
לסיכום ,בחפירה החדשה בארבל נחשפו מתחת לבית הכנסת ה'גלילי' שרידי מבנה גדול מן
המאה הראשונה לסה"נ ,ותחתיו מבנה נוסף ,כנראה מן המאה הראשונה לפסה"נ .למבנה מהמאה
הראשונה לסה"נ רצפה נרחבת עשויה גיר כתוש ,והיא מוקפת משטחי אבן רחבים ומוגבהים
התחומים בקירות המבנה .גודל המבנה ובפרט המשטחים המוגבהים וממדיהם מלמדים כי לפנינו
מבנה ציבורי שתוכניתו המסתברת דומה בבירור לתוכניות בתי הכנסת מימי הבית השני בגמלא,
מגדלא ,ח'רבת בד עיסא ,אום אלעומדאן והרודיון .במבנים הללו אולם התווך שקוע ,ומסביבו
יש משטח מוגבה (ברוחב  3.5–1.5מ') ,התחום בקירות המבנה ,משטח אשר שימש מן הסתם מסד
למערכת ספסלים .לאור הנתונים סביר לזהות גם את השרידים הללו כשייכים לבית כנסת .ניתן
אולי לשייך למבנה זה פריטים אדריכליים אופייניים לתקופה הרומית הקדומה שנתגלו בחפירה,
ובהם מזוזות פתח מבזלת עשויות אבני גזית עם סיתות שוליים (בדומה למזוזות שנתגלו בבית
הכנסת במגדלא) ,וכותרת דורית וכותרת יונית עשויות אבן נארי; הכותרת היונית גם חופתה
וכוירה בטיח (סטוקו) .בית הכנסת ה'גלילי' הרומי המאוחר על שלביו התאפיין בעיטור אדריכלי
מאבן גיר קשה (דולומיט) .הפריטים הנדונים אינם שייכים אפוא לבית הכנסת המאוחר ,וכאמור
גם סגנונם רומז שמקורם בבניין הקדום .לאור חשיבות היישוב בארבל וממדיו הגדולים בימי הבית
השני ,לא מפתיע שניצב בו כבר אז בית כנסת .לעת עתה אי אפשר לקבוע מתי ובאילו נסיבות נפסק
השימוש במבנה זה ,אך מכל מקום שרידיו שימשו במאה השלישית כיסודותיו של בית הכנסת
ה'גלילי' אשר נבנה על מקומו .אם כן לפנינו לראשונה עדות ארכיאולוגית ממשית ,לא מרומזת,
למציאותו של בית כנסת מימי הבית שניצב ביישוב יהודי גלילי ,ממש מתחת לבית כנסת מהטיפוס
ה'גלילי' ובזיקה ברורה אליו.
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איור  :9מימין
לשמאל :אבן מזוזת
פתח עם סיתות
שוליים; כותרת
יונית; כותרת דורית
מנארי; כולן מבית
הכנסת בארבל

(צילום :בנימין ארובס)
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כפר נחום
כפר נחום היה יישוב גדול (כ־ 60דונם) בצפון הכינרת .חפירות שנערכו במקום מראשית המאה
העשרים ועד לאחרונה העלו כי האתר נושב ברציפות למן התקופה הפרסית ועד התקופה המוסלמית
הקדומה 22.המקום נזכר בשלהי ימי הבית השני בכתבי יוסף בן מתתיהו ובספרי הבשורה ,וספרי
הבשורה חשובים במיוחד לענייננו מפני שמסופר בהם על פועלו של ישוע בבית הכנסת שבכפר.
חפירת בית הכנסת באתר הציתה את הוויכוח על תיארוך בתי הכנסת ה'גליליים' ,שכן תיארוכו הסגנוני
לתקופה הרומית עמד בסתירה לתיארוך הסטרטיגרפי ,שהצביע על ייסודו רק בתקופה הביזנטית .גם
האפשרות שהיו לבית הכנסת שלבים קדומים יותר העסיקה את החוקרים ,ובפרט השאלה אם ניתן
לזהות מבנה מימי הבית השני שיתאים למסורות מספרי הבשורה .עם זאת המורכבות הסטרטיגרפית,
הפולמוס החריף סביב השלב ה'גלילי' והמחלוקת בין החופרים עצמם ,דחקו הצידה את הדיון בשאלת
המבנה הקדום ,ופרטיה אינם מחוורים ,אפילו לחוקרים שעסקו באתר.
להלן נסקור את הנתונים שעלו מן החפירה מתחת לאולם בית הכנסת ה'גלילי' (החצר המזרחית
שלו ,שנבנתה בנפרד במאה השישית ,היא מחוץ לתחום ענייננו) 23.ראוי לציין כי חפירתם של וירגיליו
קורבו וסטניסלאו לופרדה בשנות השבעים של המאה העשרים הייתה מקיפה ויסודית וכללה שטח
נרחב מסביב למבנה וכחמישה עשר בורות בדיקה מתחת לרצפתו .המבנה בנוי גיר קשה ,ובו ובסביבתו
נמצאה כמות עצומה של פריטים אדריכליים מקבוצות סגנוניות שונות האופייניות למאות השלישית–
השישית לסה"נ 24.רצפת לוחות האבן של המבנה מושתתת על שכבת טיט בעובי כ־ 30ס"מ (שכבה ,)C
היושבת על מילוי מלאכותי עמוק של אבנים ואדמה (שכבה  .)Bבשתי השכבות נמצאו אלפי מטבעות
ברונזה ,ועל סמך המטבעות והממצא הקרמי תוארכה הקמת בית הכנסת למאה החמישית לסה"נ.
השרידים מתחת למילוי המלאכותי אינם אחידים 25.מתחת לחלק הדרומי של הסטרה המזרחית נמצאו
שרידי מבנה מן המאה הרביעית .לדעת סטפנו דה לוקה זהו כנראה מבנה ארעי ששימש בעת שיפוצו
של בית הכנסת ,שכן הוא נשען על המסד של קיר החזית מצידו הפנימי ,ולפיכך מאוחר ממנו .קירות
אחרים שנמצאו מתחת לסטראות מתוארכים לתקופות הברונזה המאוחרת ,ההלניסטית והרומית
22
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לסקירות על ההיסטוריה והארכיאולוגיה של האתר ראוS. Loffreda, ‘Capernaum’, E.M. Meyers (ed.), Oxford :
Encyclopedia of Archaeology in the Near East, I, New York, 1997, pp. 416–419; idem, Recovering Capernaum2,
’ ,Jerusalem 1993; S.H. Mattila, ‘Capernaum, Village of Nahum, from Hellenistic to Byzantine Timesפינזי
וסטריינג' (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .257–217
לסקירות שלבי בית הכנסת לאור הנתונים הארכיאולוגיים ראו :לופרדה ,שחזור כפר נחום (שם) ,עמ'  ;49–46הנ"ל' ,כפר
נחום' ,שטרן ,לוינזון־גלבוע ואבירם (לעיל ,הערה  ,)12ג ,עמ' A. Runesson, ‘Architecture, Conflict, and ;826–823
Identity Formation: Jews and Christians in Capernaum from the First to the Sixth Century’, J. Zangenberg,
H.W. Attridge & D.B. Martin (eds.), Religion, Ethnicity, and Identity in Ancient Galilee: A Region in Transition,
Tübingen 2007, pp. 231–257; S. De Luca, ‘Capernaum’, D.M. Master (ed.), The Oxford Encyclopedia of the Bible
 ;and Archaeology, I, New York 2013, pp. 173–186חכלילי (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .593–590 ,63–61
הפריטים ,שמספרם נאמד בכ־ ,1,500לא נדונו באופן שיטתי על ידי החופרים .לדיון בחלוקתם לקבוצות סגנוניות
וכרונולוגיות ראו :ר' טלגם וב' ארובס' ,יהודים ,נוצרים ומינים בבית הכנסת בכפר נחום :הערכה מחודשת' ,ארץ־
ישראל ,לא (תשע"ה) ,עמ'  ;199–176וכן ראו :ר' עמיר' ,הסגנון ככלי לתיארוך :תיארוך יחסי של בתי הכנסת בגולן',
קתדרה( 124 ,תמוז תשס"ז) ,עמ' .50–29
בניגוד לטענתה של מגנס .ראו :מגנס (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .57–56
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הקדומה ולא מעבר לכך .מתחת לרצפת אולם התווך ,בעומק כ־ 1.8מ' ,נחשפה רצפת חלוקי בזלת.
גילויה במפלס אחיד בבורות שחשפו חלק ניכר מן השטח שתחת אולם התווך ,מלמד כי מדובר ברצפה
ּ
רצופה ונרחבת ,ושטחה נאמד בכ־ 20 × 8מ' .קיר בכיוון צפון–דרום ששרידיו נחשפו מתחת לסטרה
המערבית תחם כנראה רצפה זו ממערב 26.על סמך הממצא הקרמי והנומיסמטי מתחת לרצפה היא
תוארכה לראשית המאה הראשונה לסה"נ ,ותחתיה נחשפו מבני מגורים הלניסטיים.
קירות הגזית מגיר של בית הכנסת ה'גלילי' הלבן ,שגודלו כ־ 18 × 26מ' ,רוכבים על מסגרת יסוד
של קירות בזלת .בתחילה סברו החופרים כי קירות הבזלת נבנו כמסד לבית הכנסת הלבן ,אך דעתם
השתנתה עם חשיפת חוסר ההתאמה בין שתי מערכות הקירות .התברר כי יש שוני באוריינטציה
בין קירות הבזלת לקירות הגיר שמעליהם ,וקיים גם הבדל ניכר בין רוחב קירות הבזלת (כ־130
ס"מ) לרוחב קירות הגיר (כ־ 70ס"מ) .קירות הבזלת הם דו־פניים ונבנו מאבנים מהוקצעות ,מאפיינים
המתאימים למבנה עצמאי ולא למסד .לבסוף מסגרת קירות הבזלת משתפלת לכיוון דרום ,ועל מנת
לשמור על נדבכים מפולסים ,נאלצו בוני קירות הגיר לבנות נדבך ראשון לא אחיד בעוביו ולהשתיתו
על מילוי כפיסי אבן הגדלים בהדרגה ככל שמתקדמים דרומה .על סמך נתונים אלה הסיקו החופרים
שיש לייחס את קירות הבזלת למבנה מונומנטלי קדום ,אך הם נחלקו באשר לזמנו .קורבו הציע לזהותו
כבית כנסת מהמאה הראשונה לסה"נ 27.לעומתו סבר לופרדה — לדעתנו בדין — שהקירות שייכים
לבית כנסת שנבנה במאות השנייה–הרביעית לסה"נ .ואילו את רצפת חלוקי הבזלת הנרחבת ,שנחשפה
רק מתחת לאולם התווך ואינה מגיעה לקירות הבזלתִ ,שייך לופרדה לבית כנסת מימי הבית השני28.
ראוי להדגיש כי החפירות חשפו חלק ניכר מהכפר ומספר בתי מגורים מהתקופה הרומית הקדומה.
לרובם רצפות עפר כבוש ,ואף באחד מהם אין חדר בגודל הדומה לגודל המבנה עם רצפת חלוקי
הבזלת .שטחה הנרחב של הרצפה מרמז אפוא על שייכותה למבנה ציבורי .לא זו אף זו ,מגוון עשיר
של פרטי אנטבלטורה שעוצבו בטיח מכויר (סטוקו) ,בסגנון האופייני לתקופה הרומית הקדומה,
נתגלו במילוי שלפני חזית בית הכנסת .פריטים אדריכליים מבזלת ,כגון חוליות עמודים וכותרות
דוריות ,התגלו במילוי של שכבה  Bבתוך המבנה ובמקומות נוספים בכפר .סביר להניח כי לפחות
חלקם היה שייך למבנה הציבורי שקדם לבית הכנסת ה'גלילי'29.
26

27

28
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S. Loffreda, ‘Ceramica ellenistico-romana nel sottosuolo della sinagoga di Cafarnao’, Studia Hierosolymitana, 3
 ;(1982), pp. 311–312הנ"ל ,שחזור כפר נחום (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  48–45ואיור idem, Cafarnao, V: Documentazione ;46
fotografica degli scavi di Cafarnao (1968–2003), Jerusalem 2005, p. 173 fig. 284
;V.C. Corbo, ‘Resti della sinagoga del primo secolo a Cafarnao’, Studia Hierosolymitana, 3 (1982), pp. 314–357
D.D. Binder, Into the Temple Courts: The Place of the Synagogue in the Second Temple Period, Atlanta,
GA 1999, pp. 186–193
לופרדה ,שחזור כפר נחום (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  ;49–46וראו גם :רונסון (לעיל ,הערה  ;)23דה לוקה (לעיל ,הערה .)23
לופרדה המשיך בחפירות באתר שנים אחרי פטירתו של קורבו והיה אחראי למחקר הסטרטיגרפי והקרמי .את ההצעה
שרצפת הבזלת שייכת לבית כנסת מימי הבית העלה לראשונה אבי־יונה ,ואילו החופרים סברו בתחילה שמדובר בבתי
מגורים .ראוM. Avi-Yonah, ‘Editor’s Note’, Israel Exploration Journal, 23 (1973) p. 43; S. Loffreda, ‘A Reply to :
the Editor’, ibid., p. 184
טלגם וארובס (לעיל ,הערה  ,)24עמ'  ,196הערה  .23רוב הפרטים לא פורסמו אך נראים בשטח .לשברי הסטוקו ראו:
 .V.C. Corbo, Cafarnao, I: Gli edifici della citta, Jerusalem 1975, pp. 147–149, figs. 70–71תודתנו לנעמה וילוז'ני,
שהתייעצנו איתה בנושא.
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איור  :10תוכנית
בית הכנסת
ה'גלילי' בכפר
נחום ומיקום בורות
הבדיקה ברצפתו

(בית הספר הפרנציסקני
למקרא)

איור  :11שברי טיח מכויר מבית הכנסת
בכפר נחום האופייניים לימי הבית השני
(בית הספר הפרנציסקני למקרא)
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אזכור בית הכנסת בכפר נחום במקורות שאינם תלויים זה בזה —
בבשורות על פי מרקוס ועל פי לוקס מחד גיסא ובבשורה על פי יוחנן
מאידך גיסא — מקנה מהימנות למסורת על קיומו בכפר בימי הבית השני30.
בזיהוי מבנה בית הכנסת הזה מתחת לבית הכנסת המאוחר תומכים גם
מיקומו בלב הכפר והעובדה שפולסו עבורו בתי מגורים קדומים יותר.
מתברר כי התופעה המוכרת מבתי כנסת רומיים וביזנטיים שנבנו לעיתים
זה על גבי זה מאות בשנים ,קדומה בהרבה .לדוגמה במגדלא ובאום
אלעומדאן נתגלו שניים ושלושה שלבים (בהתאמה) של בתי כנסת מימי
הבית השני זה על גבי זה 31.לאור הימשכות הנוהג סביר לבקש גם בכפר
נחום את בית הכנסת מימי הבית השני מתחת לזה המאוחר.

נחל גוש חלב
בית הכנסת ה'גלילי' בנחל גוש חלב נחשף חלקית בחפירות קוהל
ווצינגר בשנת  32.1905המבנה נחפר במלואו בשנות השבעים על ידי
משלחת בראשות אריק מאיירס ,אולם בשל מיקומו בשטח חקלאי לא
נחפרה סביבתו .החפירה העלתה כי מתחת למבנה יש שרידי יישוב
קדומים ,החל מתקופת הברונזה .ייסוד המבנה נקבע לאמצע המאה השלישית לסה"נ ,והיו בו שלבי איור  :12פריט
אדריכלי מבזלת
33
בנייה נוספים עד חורבנו הסופי במאה השישית .מתחתיו נחשפו שרידי 'מבנה גדול ואלגנטי' ,מחפירות כפר נחום
(צילום :בנימין ארובס)
שקירותיו עוטרו בתמשיחי קיר בדגמים צמחיים עדינים 34.לדעת החופרים מבנה זה יצא משימוש
בשלהי התקופה ההלניסטית או בתקופה הרומית הקדומה ,ולאחר פער זמן כלשהו הוקם מעליו בית
הכנסת .ממצא כלי החרס והמטבעות מלמד כי היישוב התקיים גם בתקופה הרומית הקדומה ,אך
החפירה המצומצמת לא אפשרה להבהיר את אופיו35.
החשיפה המצומצמת של ה'מבנה האלגנטי' לא אפשרה לחופרים לתארכו במדויק ,אולם לדבריהם
הוא ודאי התקיים בתקופה ההלניסטית המאוחרת .מעבר לשחזור אומנותי של קווי המתאר שלו,
תוכניתו ומהותו של המבנה לא הוצגו ולא נדונו כלל .מכל מקום החופרים סברו כי קירות בית הכנסת
30
31

32
33

34
35

לדיון במקורות ראוA. Runesson, D.D. Binder & B. Olsson, The Ancient Synagogue from its Origins to 200 C.E.: :
A Source Book, Leiden 2010, pp. 25–29
אבשלום־גורני ונג'ר (לעיל ,הערה  ;)11א' און וש' וקסלר־בדולח' ,חורבת אום אל עומדאן — כפר יהודי ובו בית כנסת
מתקופת הבית השני במודיעין' ,קדמוניות( 130 ,תשס"ו) ,עמ'  .116–107לרשימת בתי כנסת שנבנו זה על גבי זה ראו:
חכלילי (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  131–129טבלה .IV-1
קוהל ווצינגר (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .111–107
E.M. Meyers, C.L. Meyers & J.F. Strange, Excavations at the Ancient Synagogue of Gush Halav, Winona Lake,
 .IN 1990הצעת מגנס שלמבנה היה שלב אחד בלבד ,שנבנה במאה החמישית לסה"נ ,אינה משכנעת אך חורגת מהדיון
כאן .ראו :מגנס (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .54–41
מאיירס ,מאיירס וסטריינג' (שם) ,עמ'  64–62וכן איור  13ותמונה .29
שם ,וכן שם ,עמ'  .99חרסים רומיים קדומים נאספו לאחרונה גם בסקר שערך צבר ,ומיפוי האתר העלה גם כי בית
הכנסת נמצא בפסגתו .ראו :ר' צבר' ,הגליל העליון המזרחי בתקופות ההלניסטית ,הרומית והביזנטית :היסטוריה
יישובית באזור גבול אתני' ,עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ז ,עמ' .153–150
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ה'גלילי' ניצבו פחות או יותר בקווי המתאר של
המבנה הקדום שתחתיו36.
מאז החפירה חלה התקדמות ניכרת במחקר
תמשיחי הקיר מארץ־ישראל ,ועל סמך מקבילות
ניתן כיום לתארך את אלו מגוש חלב לתקופה
ההלניסטית המאוחרת ועד סוף המאה הראשונה
לפסה"נ 37.אין בכך כדי לתארך את ייסוד המבנה,
אולם לפחות יש כעת עוגן כרונולוגי כלשהו
לתקופת פעילותו .בית הכנסת ה'גלילי' התאפיין
בכותרות דמויות טוסקניות; פריטים מסדר אחר
שנמצאו במקום ,ביניהם כותרות דוריות הדומות
לאלו מגמלא ומגדלא ,מרמזים על אופיו של
המבנה הקדום38.
הנתונים מלמדים אפוא כי לפני בית הכנסת
ה'גלילי' בגוש חלב עמד במקום סביב המאה
הראשונה לפסה"נ מבנה גדול ואלגנטי ,שעוטר
בתמשיחי קיר ובעמודים דוריים .לאור ממדי
המבנה ,אופיו ומיקומו בפסגת יישוב יהודי מימי
הבית ,סביר לדעתנו לזהותו כבית כנסת .ראוי לציין
כי לפני חזית בית הכנסת נחשפה חלקית בריכה

איור  :13שחזור אומנותי
של ה'מבנה האלגנטי'
מתחת לבית הכנסת של
גוש חלב
(אריק מאיירס ,אוניברסיטת
דיוק)

איור  :14שברי טיח
קירות צבעוני מן ה'מבנה
האלגנטי' בגוש חלב
(אריק מאיירס ,אוניברסיטת
דיוק)

 36מאיירס ,מאיירס וסטריינג' (לעיל ,הערה  ,)33עמ'  ,64איורים  ;13–12עמ' .99
 37תודתנו לסילביה רוזנברג ,שהתייעצנו איתה בעניין .ראוי לציין את הדמיון לתמשיחי הקיר בשלב החשמונאי של בית
הכנסת באום אלעומדאן .תודתנו לשלומית וקסלר־בדולח ,שאפשרה לנו לבחון ממצא זה טרם פרסומו .ראו לעת עתה:
און ווקסלר־בדולח (לעיל ,הערה  ,)31עמ' .110
 38מאיירס ,מאיירס וסטריינג' (לעיל ,הערה  ,)33עמ'  ,30תמונה  ;6עמ'  104–100ואיורים .37–35
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מטויחת רומית קדומה ,אולם החפירה המצומצמת לא אפשרה לעמוד על מאפייניה ,והחופרים ציינו
כי אולי הייתה מתקן חקלאי 39.אם לחלופין היה זה מקווה טוהרה ,הדבר מחזק את ההצעה לראות
במבנה הקדום בית כנסת 40.לא ברור מתי יצא המבנה משימוש ,אולם לדעת החופרים היה פער בין
נטישתו ובין הקמת בית הכנסת ה'גלילי'.

חמת טבריה
בית הכנסת הדרומי בחמת טבריה נחפר על ידי משה דותן בשנות השישים של המאה העשרים.
החפירה העלתה כי בין המאות השלישית לשמינית לסה"נ נבנו במקום ארבעה בתי כנסת זה מעל
זה 41.השלב השני ,הנראה כיום ,והמעוטר בפסיפס גלגל המזלות (שכבה ' ,IIaבית הכנסת של סוורוס'),
מתוארך למאה הרביעית ,ואילו השלב שקדם לו (שכבה  )IIbמתוארך למאה השלישית .מתחתיו
נחשפו שרידי 'מבנה ציבורי' (שכבה  ;)IIIרק חלקו הדרומי נחשף חלקית בבורות הבדיקה ,אולם די

איור  :15תוכנית
המבנה הציבורי מימי
הבית השני מתחת
לבית הכנסת בחמת
טבריה וכותרת דורית
השייכת כנראה
למבנה זה

(החברה לחקירת ארץ־ישראל
ועתיקותיה ,עיבוד :בנימין
ארובס)

 39שם ,עמ' .62
 40י' אדלר' ,בתי כנסת עתיקים ומקוואות טהרה :הממצא הארכאולוגי וזיקתו להלכה קדומה' ,קתדרה( 128 ,תמוז תשס"ח),
עמ' .72–51
M. Dothan, Ḥammath Tiberias, I: Early Synagogues and the Hellenistic and Roman Remains, Jerusalem 1983, 41
pp. 20–70; ibid., II: Late Synagogues, Jerusalem 2000, pp. 12–53

קתדרה

28

עוזי ליבנר ובנימין ארובס

היה באופי השרידים כדי לקבוע שמדובר במבנה ציבורי גדול ומעוטר 42.במרכזו חשף דותן אולם
ברוחב  11מ' ואורך משוער של  16מ' (רק חלקו נחשף) ,המוקף ממערב ,מדרום וממזרח בחדרים.
המבנה נוסד בראשית המאה הראשונה לסה"נ ,ומתחתיו נחשפו שרידים מן התקופה החשמונאית,
כנראה של בית מגורים (שכבה  .)IVהמבנה חרב סביב  135–130לסה"נ ,ולאחר פער מסוים נבנה על
גביו בית הכנסת .IIb
בגלל השימוש החוזר לא ניתן היה לקבוע בהחלטיות אילו פריטים אדריכליים שייכים במקור
לכל שלב ,ודותן סיווג את חלקם למבנה הנדון על פי סגנונם .על סמך הדמיון של הכותרות הדוריות
מבזלת לאלו מגמלא וממגדלא נראה לנו כי יש לשייכן למבנה מן התקופה הרומית הקדומה ,היינו
ל'מבנה הציבורי' משכבה 43.III
הקרבה לחמי טבריה כי
למרות הקושי לזהות את תפקיד המבנה ,הציע דותן בהיסוס ולאור ִ
אולי מדובר בפלסטרה או בגימנסיון 44,ומשום כך סבר שמדובר בחצר קטורה .הצעתו הושפעה גם
מן התפיסה שבתקופה הרומית הקדומה היו טבריה וחמת עיר אחת ,ומכיוון שטבריה נוסדה כפוליס
רומית ,אפשר שהתקיימו בה מוסדות כגון גימנסיון 45.רק בהערת שוליים ציין דותן כי מכיוון
שבתי כנסת נבנו בדרך כלל אחד על גבי השני' ,לא מן הנמנע' שחלק מן המבנה הקדום היה בית
כנסת46.
הצעתו האחרונה של דותן נראית לנו סבירה בהרבה .ראוי לציין כי טבריה וחמת היו יישובים
נפרדים שביניהם שדה קבורה ,ויוסף בן מתתיהו כתב במפורש שחמת היא כפר' ,לא רחוק
[מטבריה]' 47.ממצאיו של דותן מעלים כי בחמת התקיים יישוב יהודי כבר בתקופה החשמונאית.
טבריה הוקמה בידי הורדוס אנטיפס מאות מטרים מצפון לחמת כעיר נפרדת ,כפי שעולה גם
גבולה הדרומי .בארץ מוכרות פלסטרות בודדות
ּ
ממיקומו של שער העיר המונומנטלי ,המציין את
בלבד ,בעיקר במרחצאות בערי פוליס (גימנסיון אינו מוכר בינתיים כלל) ,וקשה להניח כי בכפר
יהודי בימי הבית היה מוסד כזה לתרבות הגוף ולתחרויות בעירום .מבנה הציבור היחיד שניתן
להעלות על הדעת בכפר יהודי באותה התקופה הוא בית כנסת ,ומיקומו מתחת לבית כנסת שנבנה
מאוחר יותר מחזק השערה זו.

42
43
44
45
46
47

שם ,א ,עמ' .19–15
שם ,עמ'  ,17איור  3פריטים .C, D, E
 palaestraהיא חצר ,לרוב מוקפת אכסדרות וחדרים ,ששימשה בעיר היוונית והרומית לספורט ולאימוני היאבקות;
 gymnasiumהוא מוסד לאימונים ,תחרויות ספורט וחינוך ,שכלל שורת מתקנים וחדרים (לרוב גם מרחץ ופלסטרה).
דותן (לעיל ,הערה  ,)41א ,עמ' .17–16 ,4–3
שם ,הערה .97
קדמוניות היהודים יח( 36 ,תרגום שליט [לעיל ,הערה  ,]12עמ'  .)284פ' בצר' ,הנקרופוליס של טבריה וחמת
בתקופות הרומית והביזנטית' ,עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ד ,עמ'  .101–99גם מספרות
חז"ל ברור כי נתפסו כיישובים נפרדים .ראו לדוגמה :תוספתא ,עירובין ה ,ב–ג (מהדורת ליברמן ,עמ'  ;)111בבלי,
מגילה ב ע"ב.
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סיכום ומסקנות
בחמשת מקרי המבחן שנדונו לעיל נתגלו מתחת לבתי כנסת מהתקופה הרומית שרידי מבנים
מימי הבית השני .החשיפה המצומצמת לא אפשרה לעמוד על תבניתו ומאפייניו המלאים של
כל מבנה ,אך נמצאו בהם המרכיבים הבאים (או חלקם) :אולם רחב ידיים ,משטחי אבן רחבים
ומוגבהים מסביב לאולם המגיעים עד קירות המבנה ,קירות מעוטרים בתמשיחי קיר ,פריטי טיח
מכויר ופריטים אדריכליים מסדר העמודים הדורי .לכאורה ניתן להציע שלפנינו בתי אמידים
מפוארים .אולם פריטים אחדים ,ובראשם עמודי הלב הפינתיים ,הם מאפיין מובהק של מבני ציבור
ואינם מוכרים מבתי אמידים כפריים .פריטים אחרים ,כגון טיח מכויר ותמשיחי קיר ,אומנם מוכרים
מבתי אמידים מתקופת הבית השני אך הם נדירים ביותר .מכל בתי התקופה הרבים שנחפרו בגליל
אין ולו אחד בעל עושר אדריכלי כמו לדוגמה המבנה שבוואדי חמאם .ביודפת נמצא מבנה מעוטר
בתמשיחי קיר וטיח מכויר; בשני בתים ברובע המערבי בגמלא נמצאו שברי טיח מכויר וצבוע
ובאחד מהם גם עמודים (אך לא עמודי לב); ובמילויים מתחת לבית דיוניסוס בציפורי נתגלו שברי
תמשיחי קיר בסגנון רומי קדום ,אך מהות המבנה אינה ברורה 48.ואולם דוגמאות בודדות אלו הן
בבחינת היוצא מן הכלל המעיד על הכלל ,וברוב מוחלט של הבתים בכפרי הגליל מתקופה הבית
השני אין עיטור אדריכלי כלל .לא סביר כמובן שבאורח פלא בכל אחד מהכפרים הנדונים התגלה
בית האמידים היחיד בכפר דווקא מתחת לבית הכנסת .נוסף על כך האולמות רחבי הידיים במבנים
בכפר נחום ,גוש חלב ,חמת טבריה וארבל מתאימים למבני ציבור ולא לבתי אמידים ,וכך גם חדרי
הספסלים במבנה בוואדי חמאם .גם מיקומם הבולט של המבנים הנדונים תומך במסקנה שאלו מבני
ציבור :בארבל ,בכפר נחום ובוואדי חמאם היה המבנה ממוקם ממש בלב היישוב ,ובגוש חלב וחמת
טבריה — בשיא גובהו.
מבין מבני הציבור שניתן להעלות על הדעת שהיו קיימים ביישוב יהודי כפרי בתקופת הבית השני,
היו האקלזיאסטריון ( ,Ecclesiasterionבית אספת העם) והבולטריון ( ,Bouleuterionבית המועצה)
אופייניים רק לערי פוליס; ולעומת זאת בית הכנסת היה מצוי גם בערים וגם בכפרים .דומה אפוא
שבית הכנסת הוא הזיהוי הבא בחשבון .ראשית ,בית הכנסת הוא היחיד מן השלושה שנזכר במקורות
בזיקה לכפרים יהודיים מימי הבית .שנית ,הזיקה של מרכיבי התוכנית והעיטור של המבנים הנדונים
לאלו של בתי הכנסת המוכרים בגמלא ,במגדלא ובמקומות אחרים מחזקת זיהוי זה .נוסף על כך
עד כה אין בממצא הארכיאולוגי עדויות למבני ציבור אחרים ביישובים יהודיים מהתקופה 49,ובשל
אופיים הכפרי של האתרים הנדונים וגודלם הקטן יחסית גם לא סביר שניצבו בהם בתי מועצה או
 48מ' אביעם' ,יודפת — חשיפתה של עיר יהודית בגליל מימי הבית השני והמרד הגדול' ,קדמוניות ,לב (תש"ס) ,עמ' ;98
שיאון ויבור (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;93–78ז' וייס' ,טבריה וציפורי במאה הראשונה לסה"נ :טופוגרפיה עירונית ומפעלי
הבנייה של הורדוס אנטיפס בגליל' ,קתדרה( 120 ,תמוז תשס"ו) ,עמ' .29
 49פרט למבנה בגמלא שזוהה כציבורי ('הבסיליקה') .מהותו של מבנה זה טרם התבררה ,אך תוכניתו שונה מזו של המבנים
הנדונים כאן ,שכן אין בו כלל ספסלים ,עמודים וחדרי ספח .כיוון שגמלא הייתה עיר מחוז ,הציעו החופרים שהמבנה
שימש אולי לצורכי מנהל או כבית הדין העירוני .ראו :צ' יבור וד' שיאון' ,בנייני הציבור בגמלא' ,ארץ־ישראל ,לא
(תשע"ה) ,עמ' .209–200
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בזיליקות אזרחיות .לבסוף העובדה שעל כל אחד מן המבנים הללו נבנו כמה שלבים של בתי כנסת
מאוחרים ,תומכת בסברה שגם המבנים הקדומים ברצף האדריכלי היו בתי כנסת .כאמור התופעה
של בתי כנסת שנבנו זה על גבי זה מוכרת כבר מתקופת הבית השני ונמשכה ביתר שאת בתקופות
הרומית והביזנטית .אפשר שההסבר לתופעה זו הוא שהשטח שעליו ניצב בית הכנסת השתמר כשטח
ציבורי במשך מאות שנים ולכן חזרו ובנו מבני ציבור באותו המקום .עם זאת לטעמנו הסיבה העיקרית
לתופעה זו היא שבני המקום ייחסו קדושה למבנה הקדום ולחלקיו והחזיקו במסורת רצופה בדבר
תפקידו של המקום50.
לזיהוים של המבנים הנדונים כבתי כנסת יש מספר השלכות חשובות:
א .הגדלת מצאי בתי הכנסת המוכרים מימי הבית השני מלמדת כי תפוצת המוסד הייתה אכן נרחבת
גם במגזר הכפרי .ראוי להדגיש שהאתרים הנדונים נמצאים בגליל ,שהיה בימי הבית אזור שוליים,
מרוחק ממרכז החיים היהודיים שבירושלים.
ב .בח'רבת ואדי חמאם ובחמת טבריה המבנים הנדונים היו בשימוש אף במאה השנייה
לסה"נ ,ובכפר נחום אולי גם מעבר לכך (בגוש חלב ובארבל התמונה אינה ברורה דיה) .המשך
פעילותם של בתי כנסת שמימי הבית בתקופה שלאחר החורבן נותן יסוד להניח שגם מתכונת
הפעילות בהם לא השתנתה .לא כאן המקום לדון בשלבי השינוי בפעילות בבתי הכנסת לאחר
החורבן ,אך נעיר שהתמונה העולה מהספרות התנאית משקפת במידה רבה את המוסד כפי
שהוא מוכר לנו מימי הבית — לדוגמה המוסד נזכר בעיקר בזיקה לקריאה בכתבי הקודש ולא
לתפילה51 .
ג .שלא כדעתם של חוקרים רבים המניחים את קיומו של פער כרונולוגי של כ־ 150שנה בין בתי
הכנסת מימי הבית השני ובין אלו מן התקופה הרומית ובראשם אלו מן הטיפוס ה'גלילי' 52,לאור
הצעתנו נראה כי פער זה מצטמצם ,באתרים אחדים לדורות ספורים בלבד .לדוגמה בוואדי חמאם
המבנה הקדום חרב (יחד עם כל הכפר) סביב  130לסה"נ ,ובית הכנסת ה'גלילי' הוקם על גביו
בראשית המאה השלישית.
מחקר בתי הכנסת על פי רוב מדגיש את ההבדלים בין בתי הכנסת מימי הבית לאלו המאוחרים
ומסווגם לקבוצות נפרדות .אולם כפי שקורה לא אחת ,לצד היתרונות שבחידוד הבדלים ובחלוקה
של תופעה לקבוצות משנה יש בכך גם חסרונות .במקרה דנן נראה כי החלוקה דווקא טשטשה
 50מהמקורות עולה שכבר בימי הבית ייחסו קדושה לבתי הכנסת ,אם בשל כתבי הקודש שבהם ואם בגלל זיקתם למקדש.
ראוS. Fine, This Holy Place: On the Sanctity of the Synagogue During the Greco-Roman Period, Notre Dame :
 .1997, pp. 26–33התופעה מוכרת היטב בתקופות הרומית והביזנטית ,לדוגמה מכתובות או מגניזת פרטי בניין קדומים
מתחת לרצפה או לבמה .ראו :שם ,עמ'  .105–95רציפות הפולחן באתרים נקודתיים ,לעיתים במשך מאות שנים ,מוכרת
כבר מתקופות קדומות (לדוגמה ממקדשים מתקופת הברונזה שנבנו זה על גבי זה באתרים כגון מגידו ,חצור ולכיש),
ואפילו באתרים שזהותה הדתית של אוכלוסייתם התחלפה.
 51לאופי הפעילות בבתי הכנסת בימי הבית השני ,כפי שעולה לדוגמה מכתובת תיאודוטוס ,ראו :לוין (לעיל ,הערה .)2
 52ראו לדוגמה :י' צפריר' ,על מקור עיצובם האדריכלי של בתי הכנסת הקדומים בגליל — הערכה מחודשת' ,קתדרה20 ,
(תמוז תשמ"א) ,עמ' .41–38
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מעין מימי הבית השני
בתי הכנסת הסמויים ַ

את התמונה הכוללת ,שמצביעה על רציפות לא מבוטלת ,על מאפיינים משותפים ברורים ועל
תהליך אורגני של התפתחות מבתי הכנסת הקדומים למאוחרים .החלוקה דלעיל גרמה במידה רבה
לכך שהחיפוש אחר מקורם האדריכלי של בתי הכנסת המאוחרים הוביל למחוזות מרוחקים ,כגון
מבני הבזיליקה הרומיים ,חצרות המקדשים הנבטיים או מבנים באלכסנדריה 53.למרבה העניין
דווקא קוהל ווצינגר ,חלוצי מחקר בתי הכנסת ה'גליליים' ,משלא מצאו מקבילות לבתי הכנסת
הללו באדריכלות ההלניסטית והרומית של המזרח ,שהכירו היטב ,הציעו שמקור תוכניתם בבתי
הכנסת מימי הבית השני ,אף שבתקופתם לא היה מוכר אף לא אחד כזה 54.סברה זו מקבלת
אישוש ממסקנתנו בדבר מהותם של המבנים מימי הבית השני שנדונו לעיל ,שכן בתי הכנסת
הרומיים שנבנו על גביהם שמרו על אותו מיקום ובחלק מן המקרים גם על אותה מסגרת מבנה
(ח'רבת חמאם ,גוש חלב וארבל) .בחלק מן המקרים פער הזמנים בין המבנים הבנויים זה על
גבי זה מצומצם יחסית ,דבר המחזק את הדעה שבתי הכנסת המאוחרים לא היו יצירה חדשה יש
מאין אלא התפתחות אורגנית מהמבנים שקדמו להם .את החידושים שהוכנסו במבנים המאוחרים,
ובראשם כיוונם לירושלים ,הוספת ארון קודש בנוי וחזית אדריכלית מפוארת ,יש לראות כהתאמות
לתמורות שחלו בפעילות בית הכנסת ובסגנון הבנייה הציבורית שרווח באזור באותה עת .ומכל
מקום התוכנית הבסיסית נותרה בעינה :מבנה המחולק על ידי טורי עמודים לאולם תווך וסטראות,
והמוקף מושבים בנויים אבן לאורך הקירות .כאן ראוי להפנות את תשומת הלב לבית הכנסת
שנחשף לאחרונה בח'רבת מג'דוליה שבמרכז הגולן ,ושנוסד כנראה בימי הבית השני ,תיארוך
ההולם גם את תוכניתו ואת סגנונו האדריכלי (כגון אולם תווך שקוע ,סטראות מוגבהות ועמודים
דוריים) .נראה כי המבנה המשיך לשמש כבית כנסת במאות השנייה והשלישית לסה"נ ,ובתוך כך
נעשו בו שיפוצים ונוספו תוספות 55.אם תיארוכו עומד במבחן הביקורת ,הרי זו הדוגמה הראשונה
של בית כנסת מימי הבית השני שהמשיך לתפקד באותה מתכונת אדריכלית עד התקופה הרומית
המאוחרת.
ברבים מבתי הכנסת שנחשפו עד כה לא העמיקו החופרים אל מתחת לרצפותיהם ולא חפרו
סביבם ,או שיצאו ידי חובה בבורות בדיקה מעטים .תיארוכם של המבנים נותר לעיתים מסופק והם
תלושים מהקשרם ,שכן אין לדעת לדוגמה באיזה שלב בתולדות היישוב נבנו בתי הכנסת או מה ניצב
סביבם; יתר על כן ,ניתן להניח שבחלק מן המקרים הוחמצה ההזדמנות לזהות במבנים הללו שלבים
קדומים .מקרי המבחן דלעיל ראויים לשמש תמרור אזהרה — הם מלמדים שרק בחפירה יסודית
 53ראו לדוגמה :מ' אבי־יונה' ,הארכיטקטורה של בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל ובתפוצות' ,ב"ס רות (עורך) ,האמנות
היהודית ,תל אביב תשי"ט ,עמ'  ;139ג' פרסטר' ,בתי הכנסת בגליל ומקומם בארכיטקטורה ההלניסטית והרומית',
עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשל"ב ,עמ'  ;149–144צ"א מעוז' ,על מוצאם האדריכלי של בתי
הכנסת הגליליים' ,קתדרה( 107 ,ניסן תשס"ג) ,עמ'  .62–47ראו גם דברי צפריר על הפער בין בתי הכנסת מימי הבית
לאלו ה'גליליים' ,המבטל את האפשרות שהאחרונים הושפעו מן הראשונים :צפריר (שם).
 54קוהל ווצינגר (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .183–174
M. Osband & B. Arubas, ‘The Excavation of a Roman Period Village and Synagogue at Khirbet Majduliyya’, 55
Israel Exploration Journal, 70, 2 (2020), pp. 189–214
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עוזי ליבנר ובנימין ארובס

מסביב למבנה ומתחתיו ניתן לעיתים לזהות שלבים קודמים בתולדותיו ,שלבים שנותרו מהם לרוב רק
עדויות מקוטעות 56.על החופרים להתעקש אפוא על חפירה יסודית מתחת למבנה ,ולהיות ערים גם
לרמזים לקיומם של שלבים קודמים ,כגון שברי עיטורים ופריטים אדריכליים בסגנון קדום57.

 56לדוגמה לאחר תום החפירה בבית הכנסת של אום אלקנאטיר ,ולאחר שהורמו כ־ 40אחוז מלוחות הרצפה בלא שנתגלה
תחתם דבר ,התגלו תחתיו במקרה שרידי שלב קדום יותר (מידע בעל־פה מחיים בן־דוד) .וראו גםM. Osband, :
Ch. Ben David & B. Arubas, ‘Roman-Period Synagogues of the Golan’, Journal of Roman Archaeology,
33 (2020), pp. 409-412
 57למבנים הנדונים ניתן להוסיף עוד בתי כנסת רומיים שהתגלו תחתם שרידי מבנים מונומנטליים שאופיים לא הוברר —
כמו בקיסריה (לעיל ,הערה  — )12או פריטים אדריכליים האופייניים לבתי הכנסת מימי הבית .לדוגמה מתחת לאכסדרת
חזית בית הכנסת במירות נחשפו שרידי מבנה גזית מן התקופה הרומית הקדומה וכן פריטים מאבן גיר רכה ומקווה
טוהרה .בקיר המזרחי של מסד האכסדרה משולבות בשימוש משני חוליות עמודים שמקורן ב'מבנה ציבורי קודם' ,ועל
חלקן תווי סתתים ביוונית האופייניים לתקופה הרומית הקדומה .ראו :צ' אילן וע' דמתי ,מרות :הכפר היהודי הקדום:
חפירות בית הכנסת ובית המדרש ,תל אביב תשמ"ח ,עמ'  .99–88סביב בית הכנסת בכורזין נמצאו פריטי בזלת רבים
מהסדר הדורי ,ביניהם כותרות משובחות הזהות לאלו מגמלא ,ממג'דוליה ומהר הבית (לבית הכנסת ה'גלילי' כותרות
יוניות) .כמה חוליות תואמות של עמודי בזלת מתאפיינות בבליטות שהושארו בהיקפם במכוון ,תופעה שהייתה נפוצה
בתקופה הרומית הקדומה .השווO. Peleg-Barkat, Herodian Architectural Decoration and King Herod’s Royal :
Portico: The Temple Mount Excavations in Jerusalem 1968–1978 Directed by Benjamin Mazar, V, Jerusalem
 .2017, p. 40בעין גדי לא העמיקו החופרים מתחת לרצפת הפסיפס של בית הכנסת מהמאה השלישית לסה"נ ,ואין
לדעת אם יש תחתיו מבנה קדום .עם זאת בבית המרחץ הרומי שנבנה בסמוך בתקופה שבין המרידות שולבו ברצפת אחד
החדרים שתים עשרה כותרות דוריות האופייניות לתקופה הרומית הקדומה; סביר שמקורן במבנה ציבורי קדום יותר שניצב
בסמוך .ראו .idem, ‘The Phantom Synagogue of Early Roman ‛En-Gedi’, Arts (forthcoming) :לאזכור אפשרי של
בית כנסת בעין גדי בפפירוס משנת  128לסה"נ ממערת האיגרות ראוN. Lewis, Y. Yadin & J. Greenfield (eds.), The :
Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters: Greek Papyri, Jerusalem 1989, pp. 83–87
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