
מפוארלעברמוזנחיםרמזים
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להיווסדהשנים2,000שיציינולחגיגותשלההעשירהההיסטוריהאתלגייסמאודתתקשההכינרתשפתשעלשהעיר

אליהוגילצילום:

טבריהשלהתיירותפוטנציאל

המוזנחותהעתיקותלצדנקבר

2,000הבאהבשנהשתחגוגטבריה,שלבשטחה
אר־ושרידיםהיסטורייםאתריםלהיווסדה,שנים

כיאולוגיים

$TS1$ארכיאולוגיים$TS1$

$DN2$ארכיאולוגיים$DN2$.מעט,נעשההשניםלאורךאבלרבים
אותםולהכשירהאתריםאתלטפחכדיבכלל,אם

בעיר,הרומיהתיאטרוןשרידילצדלמבקרים.
מכ־חוניםפסולת,כאתרה-08שנותעדששימש

לי

$TS1$מכלי$TS1$

$DN2$מכלי$DN2$בעירשנחפרועתיקותנטוש.עצמווהואאשפה

ובהיעדרומסוכנים,נטושיםלאזוריםוהפכוהוזנחו

ושרידיםפסיפסחלקיאחריםמאתריםנגנבוהגנה

ארכיאולוגיים.

18עמ1דשפיגל,נעה

שפיגלנעה

קצרהעפרדרךשלבסופה

טבריהשלהדרומיבחלקה

עתיק.רומיתיאטרוןמתגלה

יפהמרפסתמתנשאתמעליו

התיאטרוןעלשצופהמעץ,

לכאורהשמאחוריו.הכנרתועל

המקוםאתלהפוךהיהאפשר
אבלאטרקטיביתיירותלאתר

ואינושוחזרלאהתיאטרון

מובילהבכךדילאואםפעיל,

שז־סלולה,לאעפרדרךאליו

רועה

$TS1$שזרועה$TS1$

$DN2$שזרועה$DN2$ולצדהגדוליםזבלבמכלי

שבטחמבטון,אוטובוסתחנת

ה-05.משנותשםנשארה

חגיגותיחלוהבאהבשנה

שעתידותלטבריה,ה-000,2

מתבררשנים.שלושלהימשך

היסטורייםאתריםבעירשיש

לשי־דאגהלאהיאאךחשובים,

מורם

$TS1$לשימורם$TS1$

$DN2$לשימורם$DN2$השנים.במשךולשחזורם

הרומיהתיאטרון

הרומאיםהקימוהתיאטרוןאת

בס־טבריה,שללהקמתהבסמוך

ביבות

$TS1$בסביבות$TS1$

$DN2$בסביבות$DN2$ולד־לספירה,ה-81השנה

ברי

$TS1$ולדברי$TS1$

$DN2$ולדברי$DN2$כנ־ממכוןאביעםמוטידר

רת

$TS1$כנרת$TS1$

$DN2$כנרת$DN2$במכ־גליליתלארכיאולוגיה

ללה

$TS1$במכללה$TS1$

$DN2$במכללה$DN2$כעשרהישכנרת,האקדמית

לדבריו,בארץ.כאלהתיאטראות
נו־"לאבטבריההרומיהתיאטרון

פל

$TS1$נופל$TS1$

$DN2$נופל$DN2$קיסריה.מתיאטרוןבהשתמרותו
טב־ופהקיסריה,ששםהואההבדל

ריה".

$TS1$."טבריה$TS1$

$DN2$."טבריה$DN2$בטבריההתיאטרוןשלמצבו

מופ־בולערוךמאפשרלאאמנם

עים

$TS1$מופעים$TS1$

$DN2$מופעים$DN2$הואלפחותאבלבקיסריה,כמו

אשפה.להררימתחתקבורלאכבר

אתרשימשהמקוםה-08שנותעד

בעיר.מרכזיפסולת

הארכיאולוגזיההה-09בשנות

במקום,קירהירשפלדיזהרפרופ׳
לשיקוםפעולהכלנעשתהלאאבל
לבנוןמלחמתאחרירקהתיאטרון.
נכ־תקציבהוקצהכאשרהשנייה,

בד

$TS1$נכבד$TS1$

$DN2$נכבד$DN2$סוגהעירבעתיקותלהשקעה(

שיקוםבעבודותהוחלפיצוי(,של

בטב־הקיץהופעותאבלושחזור.

ריה

$TS1$בטבריה$TS1$

$DN2$בטבריה$DN2$בפארקהדשאעלמתקיימות

ברקוביץ׳עוזרשלשמו)עלברקו"

הצ־האוצר(במשרדבכירפקיד

מוד

$TS1$הצמוד$TS1$

$DN2$הצמוד$DN2$,ספו־למתקניבינותלתיאטרון

רט

$TS1$ספורט$TS1$

$DN2$ספורט$DN2$.אתגרי

הארכיאולוגיהפארק
ב-8002,הוקםברקופארק

וכברהמלחמה,עלהפיצויבכספי

עלומיני־סערה.עוררבחנוכתו
שהאתרפיעלאףכיטענותאז

כיואףארכיאולוגיפארקמוגדר

ארכיאולוגיים,פריטיםבוהוצבו
עפרתחתנקברורבותעתיקות

מת־לטובתעליושנשתלודשא

קני

$TS1$מתקני$TS1$

$DN2$מתקני$DN2$בשעותהאתגרי.הספורט

שעברבשבועהצהרייםאחר

הש־לידבשיממונו.הפארקעמד

ער

$TS1$השער$TS1$

$DN2$השער$DN2$שבולמקוםכניסהישלפארק

אח־ארכיאולוגיתחפירהנערכה

רי

$TS1$אחרי$TS1$

$DN2$אחרי$DN2$שםגםהשנייה.לבנוןמלחמת

מבקרים.נצפולא

ביןמפרידבלבדאחדקילומטר

הלאומיוהגןהארכיאולוגיהפארק

בצורהמשומריםשםטבריה,חמת

עתיקיםמרחץבתישרידינאותה
מרהיבים.פסיפסיםובוכנסתובית

לחלו־מוגןהיהלאהזההמקוםגם

טין,

$TS1$,לחלוטין$TS1$

$DN2$,לחלוטין$DN2$רי־אלמוניםשניםחמשולפני

ססו

$TS1$ריססו$TS1$

$DN2$ריססו$DN2$והשחיתוגרפיטיכתובותבו

והג־הטבערשותאבלפסיפסים,

נים

$TS1$והגנים$TS1$

$DN2$והגנים$DN2$המקום.אתשיקמה
מהעתיקותחלקאביעם,לדברי

הבריטיםבימיכברנחפרובמקום

במ־פעמים.כמהמאזונחשפווכוסו

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$העיר,שערשלשרידיונמצאים

אדהורדוםשבהלשנההמתוארך

יוצאוממנוטבריה,אתהקיםטיפס

שחפורמרוצף(ראשי)רחובקרדו

חפירהישהקרדובהמשךבחלקו.

גדולהואבןחדשה,ארכיאולוגית

שבילעלמכריזהלפארקבכניסה

הסנהדרין.

הסנהדריןשביל
חדשמיזםהואהזההשביל

חגי־לקראתהעתיקותרשותשל

גות

$TS1$חגיגות$TS1$

$DN2$חגיגות$DN2$07בסימןשיעמודלמדינה,ה־
לאורךויעבורהסנהדריןחכמי70
נקו־דרךמאושהקילומטרים70

דות

$TS1$נקודות$TS1$

$DN2$נקודות$DN2$טב־עדוציפורישפרעםכמו

ריה.

$TS1$.טבריה$TS1$

$DN2$.טבריה$DN2$ארכיאולוגשטרן,אליעזרדר

הע־מרשותוגולןמזרחיגלילמחוז

תיקות,

$TS1$,העתיקות$TS1$

$DN2$,העתיקות$DN2$עדהשתתפובמיזםכיאמר

ממערכתתיכוןתלמידיאלפיכה

וכיהממלכתית־הדתית,החינוך

אטר־שלרחבמגווןיהיהבשביל

קציות

$TS1$אטרקציות$TS1$

$DN2$אטרקציות$DN2$שללטיולאושעתילטיול

ימים.כמה

"שבילאתהזכירזהלאביעם

לכפרמנצרתהמובילהבשורה"

גרנ־ממשלתיתתוכניתנחום

דיוזית,

$TS1$,גרנדיוזית$TS1$

$DN2$,גרנדיוזית$DN2$2000שנתלקראתשנהגתה

פרטית.כתוכניתדרכהאתוסיימה

תח־וקבעושלטים"הביאולדבריו,

נות,

$TS1$,תחנות$TS1$

$DN2$,תחנות$DN2$30פהיהיושלאהתבררואז

נזנח".וזהתייריםמיליון

וה-08ה-07בשנות

החומהלאורךהיו

בילויומקומותגלריות
דעךזהכלאבל

צופיםהעתיקותורשותשטרן

בהקמהנוערבנישלהמעורבותכי
סבורשטרןהמשפחות.אתגםתביא

פוט־ישועדייןהיה"לטבריהכי

נציאל

$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$,קיבלהלאהיאאבלגדול
הראויה".ההתייחסותאתמעולם

פעולהשיתוףישאומר,הואעכשיו,

גסריובלצילום:העפרבדרךברכבאלי!להגיעקשההביזנטית.מהתק1פהברניקיהרעלמלמעלהמבט

.*4

שיש"ברגעהעיר:ראשעםמלא

למ־לגשתקליותרהרבהתיאום

שרדים

$TS1$למשרדים$TS1$

$DN2$למשרדים$DN2$,ואינשאללההממשלתיים

הדרך".אתנפרוץ

ברנייקיהר
שלטישבטבריהא׳בשכונה

ובא־ברניקילהרהדרךאתשמראה

תר

$TS1$ובאתר$TS1$

$DN2$ובאתר$DN2$כימובטחקקלשלהטיולים

עבירהלמקוםהמובילההעפרדרך

ההרבמרומי"מעפילהרכב,לכלי

הק־החניהלרחבתעדקמ,כ-5.1

טנה

$TS1$הקטנה$TS1$

$DN2$הקטנה$DN2$ברני־בהרהמנזרשרידישליד

קי".

$TS1$."ברניקי$TS1$

$DN2$."ברניקי$DN2$בש־ברכבלשםלהגיעניסיון

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$נכשל.שעבר

טב־סיפוריםמספרחצב,חיים

רייני,

$TS1$,טברייני$TS1$

$DN2$,טברייני$DN2$בתחי־נחפרשהאתראומר

לת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$חיפ־"החוקריםה-09.שנות

שו

$TS1$חיפשו$TS1$

$DN2$חיפשו$DN2$הנסיכהשלהארמוןאתבמקור

כנסייהבמקומומצאואבלברניקי,

חצב,לדבריהביזנטית".מהתקופה

האתרפתיחתאחרירבלאזמן

שנ־מטיילתשםנהרגהלמבקרים

פלה

$TS1$שנפלה$TS1$

$DN2$שנפלה$DN2$לשםשיגיע"מיוכיום,לבור

זהומסוכן,מוזנחנטושמקוםימצא

פתוח".ולאתיירותילא

מבכהאחרים,רביםכמוחצב,

מדבריוומצטטעירושלמצבהאת

שבספרוהרצל,המדינהחוזהשל

גןטבריהאתהגדיר"אלטנוילנד׳

בצ־לריביירהאותהוהשווהעדן

רפת,

$TS1$,בצרפת$TS1$

$DN2$,בצרפת$DN2$היהלאשמעולםפיעלאף

אוכךכך(.משוםדווקא)ואולישם

עמדלאשלו"החזוןחצב,מסכםכך,

המציאות".במבחן

מרתךבית
לשרידימובילהעפרדרך

וז־שניםלפנישנחפרובזיליקה

כו

$TS1$וזכו$TS1$

$DN2$וזכו$DN2$גדולהלאבןלאחרונההםגם

עםהסנהדרין(שביל)ממפעלות

מטריםכמהבמרחקוהסבר.כיתוב

וגבוהה,צהובהעשבייהבתוךמשם,

הרומיתמהתקופהמרחץביתנמצא

ה-06.בשנותשנחפרהמאוחרת

כיאומראביעםמוטידר

אותו,כשמצאושהתרגשו"מרוב
הסככהגדולה".סככהמעליושמו

המ־עלמגוננתממשלאהרעועה

קום

$TS1$המקום$TS1$

$DN2$המקום$DN2$,מהמ־לקחומטייליםולדבריו

קום

$TS1$מהמקום$TS1$

$DN2$מהמקום$DN2$הואפסיפס.ואבניהגדרותאת

העשבייהשלהמשכהעלהצביע

שלשרידיםגםנמצאושםכיואמר

ביזנ־כנסייהומאחוריוענקמסגד

טית,

$TS1$,ביזנטית$TS1$

$DN2$,ביזנטית$DN2$קטיהדרידיעלשנחפרים

שללארכיאולוגיהמהמכוןציטרין

העברית.האוניברסיטה

ארכיאולוגילפארקממשיכים

שרידיםובויחסית,מסודרנוסף,

הש־מהמאהכנסתביתמבנהשל

ביעית־שמינית,

$TS1$,השביעיתשמינית$TS1$

$DN2$,השביעיתשמינית$DN2$פסיפסשלהעתק

אתשהוציאו)"מזלבמקוםשנמצא

אומרהעתק",במקומוושמוהמקור

וגלוסקמהקבורהארונותאביעם(,
עצמות(.אספושבה)תיבה

סמוךהעיר,בתוךנמצאהפארק
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נמ במקום בביקור אך המלון, לבתי
 פחיות הממצאים בין מפוזרים צאו

ובד ריקים בירה בקבוקי משקה,
 העתיק הבזלת קיר על סיגריות. לי

 לא וכנראה פתוח חשמל ארון תלוי
 כבלים. מתנפנפים שממנו מחובר,

במ כי על מכריז בכניסה ישן שלט
 הכיתוב ארכיאולוגי פארק יש קום

 אך קריא לטבריה!" הבאים "ברוכים
 כל את מספר הזה "השלט בקושי.

אביעם. אומר הסיפור",
 אמר דוד, בן יוסי העיר, ראש

 היא במקום שהצטברה שהאשפה
הג החופש של תוצאה כנראה

 לניקיון. ידאג הוא כי והבטיח דול
 מהתוכניות בעיניו חשוב פחות זה

הס משביל חוץ לעתיד: הגדולות
 חלק בו לוקחת שהעירייה נהדרין

 מתוך 1,200 לשחזור תוכניות יש
הרו בתיאטרון המקומות 6,000

 לאתר להפוך מקווה דוד שבן מי,
 ובנמל בחוף ולטיפול להופעות,

בטבריה. העתיק
לתפ שנבחר דוד, בן גם אבל

ומ ,2013 בשנת העיר ראש קיד
 של עניין הכל שזה יודע מאז, כהן

 אפשר אי בעבר כסף. הרבה כסף.
מפ לדבריו, לעתיקות, לדאוג היה

 צריך בלשרוד עסוקה ש״כשעיר ני
לתושבים". לדאוג

 הוא חודשים, שמונה לפני
 של תקציב "לחלץ" הצליח אומר,
 לאתרים שקלים מיליון שישה

 החליטה שעליו ארכיאולוגיים,
לדע שנים. חמש לפני הממשלה

 לתקציבים לדאוג הממשלה על תו,
 גם הוא בינתיים אבל לעיר, נוספים
תורמים. מחפש

הסקוטי החולים בית
 מהמכללה גורן חיים פרופ׳

 גיאוגרף חי, תל האקדמית
אומר ישראל, ארץ של היסטורי

 אתר של מעמד קיבלה ש״עכו
 לשם וזורמים מאונסק״ו מורשת
 הזמן כל העיר סוף. בלי כספים
 אולי בטבריה תיירות. חושבת
 חושבים אבל תיירות, חושבים

 רק שלא מזכיר הוא נכון". לא
הוזנ הארכיאולוגיים האתרים

 מסגדים שני גם בעיר "יש חו:
ומוז סגורים שעומדים יפים

 היחידים הדברים אחד נחים.
 הוא העתיקה מהעיר שנשמר

 בית גם ובו הכנסת בתי מתחם
 אבולעפיה, חיים רבי של הכנסת
 בטבריה היהודי היישוב מחדש
 עומד המתחם אבל ,18ה- במאה

בעליבותו".

 כוסו הארכיאולוגי בפארק
 במתקני מהעתיקות חלק

 נקרא והוא ספורט,
באוצר פקיד עום על

ההיסטו האתרים לדבריו,
 לאורך ששומרו היחידים ריים

 הנוצריים האתרים היו השנים
 היום. עד להם שדואג מי ויש

 הסקוטי החולים בית לדוגמה,
הס והכנסייה 1894ב- שנחנך
 "יש היום: עד בעליו היא קוטית

 מלון, זה כי לבקר בעיה קצת
 מרכז ועשו בניין לקחו הם אבל

 אומר שצריך", כמו מבקרים
גורן.

 הם נוצריים אתרים עוד
 שבה הפרנסיסקנית, הכנסייה

 הפולני הגדוד של מצבה יש
 לדברי השנייה, העולם ממלחמת

 ששופצה רוסית ואכסניה גורן,
 הפוטנציאל אבל לאחרונה.

 את מזכיר גורן ממומש. לא
 "טיבריום", האור־קולי המיצג

,2010ב- מיליונים בו שהושקעו

 עקב טבע הוא כשנתיים וכעבור
הכנרת. במפלס עלייה

"הסניור" כנסת בית
 של ההיסטוריה "מבחינת

 היא טבריה בישראל, השימור
 והעצוב הבולט המקרה אולי

 עירוני מרקם הרס של ביותר
 אורי אומר בישראל", היסטורי

ועמ גליל מחוז מנהל ציוני, בן
מו אתרי לשימור במועצה קים

 "הרס לדבריו, בישראל. רשת
הע במלחמת לעיר נגרם עצום

 - ארוכות שנים ובמשך צמאות
 העיר - היום עד כמעט למעשה

 לצד העבר במחיקת התאפיינה
פוגענית". חדשה בנייה

 נערכה 2014 בשנת רק ואכן,
שמ מיתאר תוכנית לעיר

 מציין ציוני בן לשימור. תייחסת
 הנוכחית, העירייה את לטובה
 שימור סקר ומימנה שיזמה
 המאבק כמו ותהליכים נרחב,

 אליזבת, מלון חזית שימור על
 בית לשימור משאבים גיוס

לק הסמוך ההיסטורי, אלומות
 השימור ופעולות הרמב״ם, בר

 ובית היהודים חצר של וההצלה
 מהמיזם כחלק "הסניור" כנסת

 לדעתו, דרך". "ציוני הממשלתי
 רחבה התגייסות להיות "חייבת

 להגן לעזור המדינה, מצד יותר
 בפריפריה. העתיקות הערים על
 לשמר שחייבים מאמינים אנו
 כי - בטבריה לשימור הראוי את

 מעתידה חלק הוא העיר שימור
כלכלית־תיירותית". מבחינה

חומה בלבה
אפ בעיר מקומות בכמה

 החומה שרידי את לראות שר
הב השליט 18ה- במאה שבנה
 שרידי על אל־עומר דאהר דואי

 הגנה החומה הצלבנית. החומה
 ,1743ו־ 1742 בשנים טבריה על
 שהטיל למצור נתונה היתה עת

 אל־עדאם. סולימאן דמשק שליט
 כלום על מגינה לא החומה היום

עליה. שיגן מי אין שגם ונראה
 הצפון־ בחלק החומה, בקצה

 צולייבי מצודת נמצאת מערבי,
 הבדואי. השליט של בנו שבנה

 שהוספו חיצוניות ברזל מדרגות
 מובילות השנים עם למקום
 שלט תלוי שלידה נעולה לדלת

גל פועלת במצודה כי המודיע
 האמנית שם אך לאמנות, ריה

 טוען חצב חיים מהשלט. נמחק
 שנה. 30 לפחות סגור שהמקום

 שהונחו בניין וחומרי חול שקי
מל המצודה של השני מעברה

 לשוב כוונה יש שאולי מדים
 אישרה העירייה אותו. ולפתוח

 והוא לאחרונה נרכש המקום כי
שיפוץ. עובר

מהמצו היוצאת החומה לאורך
 גרציה, דונה ברחוב שנמשכת דה,
 בילוי למקומות רבות עדויות יש

העתי בתוך משולבים היו שפעם
 להריסות בעצמם הפכו והיום קות

 שרידי אירועים, אולם מודרניות:
 של שארית רק ממנו שנותרה פאב

מסע שימש שכנראה ומקום שלט,
 שברי של מורשת אחריו והותיר דה

"המ צבעוניות. מזכוכיות חלונות
 70ה- בשנות גלריות עם פרח קום
נס הכל 90ה- בשנות אבל ,80וה-
חצב. אומר ודעך", גר

הש שבצדו לגדר מעבר מבט
הסקו המלון אל הרחוב של ני
 אל ואפילו לתפארת המשומר טי

 העות־ הממשל בית - הסראייה
הר בהמשך שממוקמת — מני

 שצמד המחשבה את מעלה חוב,
 אינו מבוזבז" "פוטנציאל המלים

קלישאה. סתם


