
מורשת

ביקור בבתי הכנסת הקדומים מציע היכרות עם אדריכלות ייחודית מרתקת לצד אווירת קדושה 
מסתורית. בארץ אותרו כ–180 בתי כנסת עתיקים, רובם באזור הגולן והגליל, ובהם הגנים 

הלאומיים בית אלפא, חמת טבריה וכורזים. בעקבות קדושת המקום

בין קודש לחול

מבחינה אדריכלית, אפשר לעמוד על ההבדלים שבין 
לאלה  הרומית  מהתקופה  הקדומים  הכנסת  בתי 
הקדומים  הכנסת  בתי  הביזנטית.  התקופה  מן 
מרובת  מרובעת  בתכנית  רוב,  פי  על  מתאפיינים, 
ספסלים )כגון מצדה וגמלא(; בעוד המאוחרים נבנו 
מבנה  וכללו  מלך(  )בית  הבזיליקה  תכנית  בהשראת 
לשלוש  עמודים  של  שורות  ידי  על  שחולק  מלבני 

סיטראות, וכן גומחה ובמה.
לגנים  והפכו  שנחפרו  קדומים  כנסת  בתי  שלושה 
וכורזים,  טבריה  חמת  אלפא,  בית  הם  לאומיים 
התחתון  הגליל  של  המזרחי  הציר  לאורך  השוכנים 

והעמקים. שווה ביקור.

גן לאומי בית אלפא
רצפות פסיפס מרהיב שהשתמרו היטב

בית הכנסת של בית אלפא נחפר בשנת 1929 על ידי 
נחמן  פרופ'  )בסיוע  ז"ל  סוקניק  ליפא  אלעזר  פרופ' 
המקורי  שמו  העברית.  מהאוניברסיטה  ז"ל(  אביגד 
של היישוב לא ידוע והשם בית אלפא )שאינו מופיע 
בכתובים( מקורו בלשון הערבים שכינו את החורבה 

בית אילפא.
נוסד במאה החמישית לספירה  בית הכנסת במקום 
נחש  של  גדול  ראש  נראה  שבה  פסיפס  רצפת  וכלל 
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כתב: ד"ר דרור בן–יוסף

בתי הכנסת הקדומים הם יצירה אדריכלית ייחודית 
והביזנטית  הרומית  בתקופות  לעדנה  שזכתה 
הכנסת  בית  לספירה(.  הראשונה-שביעית  )המאות 
לצורכי  ונועד  ודתי  חברתי  כמוסד  שימש  הקדום 
הכנסת,  בתי  של  ראשיתם  כאחד.  והקהילה  הפרט 
ככל הידוע, הוא במאה השלישית לפנה"ס )התקופה 
המקדש  בית  של  לקיומו  במקביל  ההלניסטית(, 
השני. נראה שבתקופה זו שימשו בתי הכנסת, בארץ 
התכנסות  כמקום  קהילתיים  לצרכים  ובתפוצות, 

ציבורית וכן לצורך קריאה בתורה.
ולאחר  לספירה(   70 )שנת  השני  הבית  חורבן  לאחר 
כישלון מרד בר כוכבא )135 לספירה(, החלה פריחה 
ישראל. מרבית  כנסת בארץ  בתי  חסרת תקדים של 
שהפכו  אזורים  ובגולן,  בגליל  התגלו  הכנסת  בתי 
למרכז הכובד של יהדות ארץ ישראל בעת ההיא. ד"ר 
צבי אילן ז"ל, מבכירי חוקרי בתי הכנסת הקדומים, 
תפוצתם  את  וחילק  בארץ  כנסת  בתי   180 איתר 
הגיאוגרפית באופן הבא: 24 בתי כנסת בגליל העליון; 
34 בגולן; 71 בגליל התחתון ובעמקים; שישה בכרמל 
 27 הירדן;  ובקעת  שומרון  ביהודה,  שמונה  ובשרון; 
בשפלת יהודה, דרום מישור החוף וצפון הנגב; ועשרה 

בדרום הר חברון.
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במאה  במקרא(.  הבריאה  לסיפורי  כרמז  )אולי 
חלקים:  שלושה  וכלל  שופץ  הוא  לספירה  השישית 
אולם תפילה )12.3X10.3 מטר( עם גומחה, אכסדרה 
וחצר בשטח כולל של 27.7X14.2 מטר. אולם התפילה, 
שכיוונו דרום–מערב–צפון–מזרח, הוקם כבזיליקה ובו 
ישיבה.  ספסלי  להם  ומעבר  עמודים  של  שורות  שתי 
וגומחה  לתפילה  במה  נחשפו  הדרום–מערבי  בחלק 

לארון הקודש.
בכניסה לאולם התפילה נחשפו שתי כתובות בארמית 
מרובעת  )מסגרת  אוזניים"  "טבלת  בתוך  וביוונית 
מידע  ובהן  אוזניים(,  דמויי  משולשים  צדיה  שמשני 
הארמית  בכתובת  הכנסת.  בית  של  עולמו  על  חשוב 
נכתב: "]הפסי[פס ]הזה[ נקבע בשנה ]ה..[ ]ל[מלכותו 
של יוסטינוס המלך ]בדמי[ המכירה של החטים, מאה 
]סאים?..[ ]ש[תרמו כל בני ה]כפר..[ בירבי )=בן רבי( 

]..זכורים[ לטוב כל ב]ני הכפר ... זכור לטו[ב".
על  סמך כתובת זו אפשר לתארך את רצפת הפסיפס 
לימי הקיסר יוסטינוס הראשון )527-518 לספירה(. 
האומנים  )לטוב(  "ייזכרו  נכתב:  היוונית  בכתובת 
בנו".  וחנינא  מריאנוס  הזאת:  המלאכה  את  שביצעו 
נוסף,  כנסת  בבית  חותמם  את  הותירו  אלה  אומנים 

בתל אצטבה הסמוך לבית שאן–סקיתופוליס.
)שטיחי  ספינים  לשלושה  מחולק  התפילה  אולם 
התחתון  בספין  היטב:  שהשתמרו  מוגדרים(  פסיפס 

הנער  יצחק,  נראים  ובה  יצחק  עקדת  סצנת  מופיעה 
ולימינם  העקוד, ואברהם אביו האוחז מאכלת בידו, 
ושיח  איל  מופיעים  הסצנה  במרכז  בוער.  מזבח 
ובסמוך הכתובת: "והנה איל". מעל האיל נראית כף 
"אל  הכתובת:  ומתחתיה  ה'  מלאך  את  המסמלת  יד 
תשלח". בחלקה השמאלי של הסצנה נראים שני נערי 

אברהם המובילים את החמור.
ציור  ובו  המזלות  גלגל  את  מכיל  המרכזי  הספין 
מופיעה  הגלגל  במרכז  בעברית.  וכתובתו  המזל 
המנצח(,  האל   - )סולאינויקטוס  הליוס  של  דמותו 
הרתומה  שמים  במרכבת  נוהג  היווני,  השמש  אל 
מרובעת  מסגרת  בתוך  נתון  הגלגל  סוסים.  לארבעה 
שבפינותיה מופיעות ארבע נשים המייצגות את עונות 
ניסן  )חורף(,  טבת  )סתיו(,  תשרי  תקופות  השנה: 

)אביב( ותמוז )קיץ(.
מבנה  בעל  מפואר  קודש  ארון  מתאר  העליון  הספין 
גמלוני )אלמנט אדריכלי בצורת משולש שווה שוקיים 
יש שני עופות  בחזית של מבנה(. מעל גמלוני הארון 
אריות.  ושני  קנים  שבעה  בעלות  מנורות  שתי  ולצדו 
המוכרים:  הקודש  בתשמישי  להבחין  אפשר  כן  כמו 
שופר, מחתה, אתרוג ולולב. לצד המנורות יש תיאור 

של פרוכת )וילון( המופשלת לקצוות. 
בנסיבות  וננטש  נחרב  אלפא  בית  של  הכנסת  בית 
שפקד מרעש  כתוצאה  זה  שהיה  ייתכן   עלומות. 

 פסיפס גלגל המזלות 
בגן לאומי חמת טבריה 

צילום: ראובן ריבן
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מורשת

בעקבות  או  השישית  המאה  בסוף  המקום  את 
המאה  של  הראשונה  במחצית  המוסלמי  הכיבוש 

השביעית לספירה. 

גן לאומי חמת טבריה
ארבעה בתי כנסת בנויים זה על גבי זה

בתקופה  טבריה.  לעיר  מדרום  שכנה  טבריה  חמת 
מקור  אחת.  לעיר  והיו  השתיים  התחברו  הביזנטית 
ואשר  בה  שנמצאו  החמים  המעיינות  ב–17  השם 

שימשו למרפא ולפנאי.
בית הכנסת של חמת טבריה נבנה בסמוך לשער העיר 
בשנים  נחפר  המבנה  החמים.  ולמעיינות  הדרומי 
1963-1961 על ידי הארכיאולוג ד"ר משה דותן ז"ל 
כנסת,  בתי  ארבעה  במקום  שחשף  העתיקות,  מאגף 
 230 שנת  סביב  הוקם  שבהם  הקדום  זה.  גבי  על  זה 
התפילה  אולם  בזיליקה.  צורת  בעל  והיה  לספירה 
והכניסה  עמודים  של  טורים  לשלושה  חולק  שבו 
אליו הייתה ממזרח. מבנה זה נחרב סביב שנת 300 
על  חזקה.  אדמה  רעידת  בעת  הנראה  ככל  לספירה, 
בית  הרביעית  במאה  נבנה  הקדום  הכנסת  בית  גבי 
העיקרי  המבנה  למעשה  זהו  סוורוס.  של  הכנסת 
לצפון– כוון  התפילה  אולם  בשטח.  כיום  הנראה 

מערב-דרום–מזרח, ומדרום לו נבנתה במה.  
ביותר  לקדומה  נחשבת  המבנה  של  הפסיפס  רצפת 
בארץ.  כנסת  בבתי  כה  עד  שהתגלו  הרצפות  מבין 
נוצרה ממיליון אבני פסיפס בקירוב, בכ–25  הרצפה 
בסיטרה  שנחשפה  יוונית  כתובת  שונים.  גוונים 

מעידה  אוזניים"  "טבלת  בתוך  המזרחית,  )מסדרון( 
על בוני בית הכנסת: "סוורוס, החניך )שגדל בביתם( 
של הנשיאים המהוללים, סיים )את העבודה( תבוא 
לכתובת  מתחת  הפרנס".  יולוס  )ו(על  הברכה  עליו 
"יהי  לשונה:  שזה  בארמית,  כתובת  מופיעה  היוונית 
הזה  הקדוש  במקום  צדקה  שעושה  מי  כל  על  שלום 
אמן  אמן  הברכה,  לו  תהי  צדקה.  לעשות  ושעתיד 

סלה ולי אמן".
וארון הקודש מורכב  גלגל המזלות  ובו  אולם התווך 
שני  מופיעים  התחתון  בספין  ספינים:  משלושה 
כתובת  יש  האריות  בין  זה.  מול  זה  הצועדים  אריות 
יוונית המציינת את שמותיהם של שמונת התורמים 
כל  ששמות  העובדה  מעניינת  הכנסת.  בית  לבניין 
קאליניקוס  זואילוס,  אבודימוס,  )כגון  התורמים 
ועוד( אינם שמות של יהודים, ויש שהציעו שמדובר 

בתורמים שאינם יהודים כלל.
בספין המרכזי מופיע גלגל מזלות ובמרכזו הליוס, אל 
כבר  נפגעה  )המרכבה  שמים  במרכבת  נוהג  השמש, 
ציור  אלפא.  בבית  לפסיפס  בדומה  העתיקה(,  בעת 
המזלות מלווה בשמות המזלות בכתב עברי )המילה 
ידע  לא  שהאומן  ואפשר  ראי'  ב'כתב  כתובה  "דלי" 
בארבעת  עירומים.  גברים  ובתיאור  עברית(  לכתוב 
את  המייצגות  נשים  ארבע  מופיעות  השטיח  פינות 
העירום  דמויות  הליוס,  של  נוכחותם  השנה.  עונות 
ארון  עם  אחת  בכפיפה  ה'חיים'  הנוכריים,  והשמות 
הקודש הנמצא מעליהם, מעוררים תהיות לגבי יוצרי 
טבריה  חמת  של  הכנסת  בית  ומשתמשי  הפסיפס 

במאה הרביעית לספירה. 
גמלוני  משקוף  בעל  קודש  ארון  מופיע  העליון  בספין 
עבריה  שמשני  במה  בתוך  מונח  הארון  פרוכת.  עטוי 
ניצבים שני עמודים בעלי כותרות בסגנון דורי )סגנון 
משני  וחלקה(.  פשוטה  בכותרת  המאופיין  אדריכלי 
צדי הארון מופיעות שתי מנורות בעלות שבעה קנים 
וערבה,  הדס  לולב,  אתרוג,  יש  מנורה  לכל  ובסמוך 

שופר ומחתה.
בית הכנסת של סוורוס חרב סביב שנת 400 לספירה, 
ומעליו נבנה בית כנסת חדש, סביב שנת 430 לספירה. 

"קדושתן אף כשהן שוממין"

על פי ההלכה העברית, בית כנסת עתיק 
שחרב, עדיין עומדת בו קדושתו. מקור 
ההלכה בתלמוד: "ועוד אמר ר' יהודה: 

בית הכנסת שחרב, אין מספידין בתוכו, 
ואין מפשילין )= שוזרים( בתוכו חבלים, 
ואין פורשין לתוכו מצודות )= מלכודות 

לציפורים(, ואין שוטחין על גגו פירות 
)לייבוש(, ואין עושין אותו קפנדריא )= קיצור 

דרך(, שנאמר 'והשימותי את מקדשיכם' 
]ויקרא כו, לא[ - קדושתן אף כשהן שוממין" 

)בבלי, מגילה כח, ע"א(.
על זה יש להוסיף שעיקר בית הכנסת לא 

היה המבנה המרשים על פארו, אלא דווקא 
התפילה והלמידה שהתקיימו בו. על מוסד 

בית הכנסת, כמחליפו של בית המקדש, 
אמרו חכמים: "אני ישנה וליבי ער" )שיר 
השירים ה, ב(. אמרה כנסת ישראל לפני 

הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם 'אני ישנה' 
- מבית המקדש, 'ולבי ער' - לבתי–כנסיות 

ובתי–מדרשות" )שיר השירים רבה ה(. 
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גלגל  מרכז  את  חצה  המאוחרים  הקירות  אחד 
מבנה  הקדום.  הכנסת  בית  בפסיפס  ופגע  המזלות 
)גומחה(  אפסיס  וכלל  בזיליקה  תכנית  בעל  היה  זה 
רוצף  המרכזי  האולם  מוגבהת.  ובמה  הקודש  לארון 
כנסת  בית  וצמחים.  חיים  בעלי  תיאור  ובו  בפסיפס 
המאבק  בימי  שחרב  עד  שנה,  כמאתיים  פעל  זה 

הביזנטי–פרסי–מוסלמי בארץ ישראל.
השמינית  במאה  נבנה,  זה  כנסת  בית  גבי  על 
על  ששמר  חדש  כנסת  בית  האומיית(,  )התקופה 
תכניתו הכללית של קודמו. רצפת הפסיפס החדשה 
פך  קנים.  שבעה  ומנורת  הנדסיים  דגמים  כללה 
ועליו כתובת בארמית מלמד  חרס שהתגלה במקום 
תושבי ידי  על  הכנסת  לבית  שניתנה  תרומה   על 
המאות  עד  שנה,  כ–200  פעל  זה  מבנה  ציפורי. 

התשיעית-עשירית לספירה.

גן לאומי כורזים
מבנה בזלת מרהיב שהתנשא לגובה 16 מטר

בתלמוד  נזכרת  כראזה(  בח'רבת  )המזוהה  כורזים 
)מנחות ט', ב'( כ"כרזיים", יישוב יהודי שנודע בזכות 
החיטה המשובחת שצמחה בשדותיו, ושממנה העלו 
לבית המקדש בירושלים. בברית החדשה )מתי י"א, 
24-20; לוקס י', 16-12( נזכרת כורזים על ידי ישוע 
הנוצרי )לצד כפר נחום ובית ציידא(, בשעה שהוכיח 
הרביעית  המאה  בראשית  חטאיה.  על  העיר  את 
"האונומסטיקון",  בספרו  אוסביוס  ציין  לספירה, 

שהעיר כבר חרבה.
העתיקה,  העיר  בלב  השוכן  כורזים  של  הכנסת  בית 
נחשב  דונם,  כ–100  פני  על  השתרע  שטחה  אשר 
ישראל.  בארץ  ששרדו  והמפוארים  היפים  לאחד 
השנים בין  לראשונה  נחפר  הכנסת  בית   מבנה 
ואצינגר  וקרל  קוהל  היינריך  ידי  על   1909-1906
עורי  יעקב  במקום  חפרו   1926 בשנת  הגרמנים. 
ממשלת  מטעם  העתיקות  מפקחי  מח'ולי,  ונאעים 
בראשות   1962 בשנת  התחדשה  החפירה  המנדט. 

ד"ר זאב ייבין ונמשכה לסירוגין עד שנת 1987.

מבנה בית הכנסת התנשא לגובה של כ–16 מטר מפני 
אלא  אותו  בונין  "אין  לכתוב:  בהתאמה  הסביבה, 
תקרא'"  הומיות  'בראש  שנאמר  עיר,  של  בגובהה 
)מגילה ג, י"ד(; וגם: "כל עיר שגגותיה גבוהין מבית 

הכנסת לסוף חרבה" )בבלי, שבת י"א, ע"א(.
דרך  מדרום  נכנסו  בזלת,  באבני  שנבנה  הבניין,  אל 
רחבת  לעבר  הובילה  זו  רחבה.  מדרגות  מערכת 
הכניסה שכללה במקור שלושה פתחים. בחזית שולב 
גמלון ובו עיטורי צמחים ובעלי חיים - אריות ונשר.   
בית הכנסת, שפעל מסוף המאה הרביעית ועד למאה 
תכנית  בעל  ארוך  בניין  הוא  לספירה,  השביעית 
דומה לבזיליקה, שכיוונו צפון–דרום. האולם המרכזי 
כותרות  בעלי  עמודים  של  שורות  משלוש  נבנה 
יוניות )סגנון אדריכלי המאופיין בכותרת בעלת שתי 
שורות  ושלוש  טלה(  של  לקרניים  בדומה  ספירלות 
של ספסלים. בין עיטורי הבזלת הרבים ראויים לציון 
ארון  נשר,  ענבים,  על  הדורכים  גברים  מדוזה,  ראש 

קודש ועוד.
התפילה  אולם  של  הצפונית–מזרחית  בפינה 
בלתי  גדול,  בזלת  סלע  הכנסת  בית  בוני  הותירו 
מעובד, המשולב בבנייה המוקפדת. סלע זה טויח 
ד"ר  לדעת  ספסלים.  נבנו  לא  ולפניו  לבן  בטיח 
בית  משתמשי  עבור  סימל  זה  שסלע  אפשר  אילן 
הכנסת את זיכרון חורבן בית המקדש בירושלים, 
תופעה ארכיאולוגית שהתגלתה גם בבתי הכנסת 
חברון(  הר  מזרח  )בדרום  שביהודה  מעון  של 

ובענים )בנגב המערבי(.
האחת  בימות,  שתי  ניצבו  התפילה  אולם  בדרום 
בבימת  התורה.  לקריאת  והשנייה  הקודש  לארון 
"קתדרה  הקרוי  בזלת  אבן  מושב  ניצב  הקריאה 
על  הכנסת.  בית  מנכבדי  אחד  ישב  שעליו  דמשה", 
לשונה:  וזו  ארמית,  כתובת  נמצאה  הקתדרה  גבי 
הסטיו  את  שעשה  ישמע)א(ל  בר  יודן  לטוב  "זכור 

הזה ומדרגותיו מרכושו. יהי חלקו עם צדיקים". 

הכותב הוא מנהל מרכז חינוך והסברה גליל תחתון–
עמקים, רשות הטבע והגנים

 גמלון בחזית בית 
הכנסת בגן לאומי כורזים

צילום: ראובן ריבן
 מבט אל תוך בית 

הכנסת בגן לאומי כורזים 
צילום: שרון גולדזון

  רצפת פסיפס 
בית הכנסת בגן 

לאומי בית אלפא
צילום: שרון גולדזון
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