
 שניסובב כנרת חלק 

 .כינרתהסובב טיולנו החלק השני של  וזה

 פון הכינרתצ

האדם המפורסם  -של אדם אחד  וובפעילותתקופת בית שני  בלבד היאנתמקד רק בתקופה אחת 

מהלך שהביא לאחת השהחל  ישואותו , כן. Jesus Christ... מי אם לא ישו –ביותר מאותה תקופה 

, ראלי שבו אנו מצטייניםיצוא ישענף עוד ואולי בעצם . החזקות והחשובות בעולם ,מהדתות הגדולות

הקיימות עד , נוספותמספר דתות וכתות הבאנו לעולם , האורתודוכסיתהנצרות והיהדות מן  לבדשכן 

 . עצם היום הזה

 רקע 

מה יקרה ? מי הוא המשיח .ביאת המשיח ואחרית הימים הםמיסודות האמונה היהודית  שניים

ודרכי  האמונגווני יצרו ,ונות בזרמים השוניםומחלוקות ששאלות מהותיות בתחום זה ? באחרית הימים

נטורי  אותם וגמה קרובה היאד .של השני וכופישאחד הוא הכך פעולה דתיים שונים זה מזה כדי 

מול הציונות הדתית , מחד ל"אינם מתגייסים לצהו שאינם נושאים תעודות זהות ישראליות קרתא

בני  חייהם וחיימחיר של סיכון בומתנחלים אף עולים על הקרקע , מתגייסים ליחידות מובחרותה בניש

 .מאידךביתם 

 .א התפיסה המשיחיתוה הפוכהה תפיסהההבדל שהוביל ל

 אתחלתא"העם היהודי נימצא בשפל המדרגה זו הדעה שכשחולקים  ,גם היוםכמו חלקים רחבים אז 

העם היהודי  .לולהתקופות המן תקופת בית שני הייתה אחת  .כלומר אז מתחילה הגאולה ;"דגאולה

הגאולה הקרובה וריח לא הייתה  חירות דתית, קשההיה המצב הכלכלי  ,אנישלט ישירות על ידי רומ

עוברי טיהרו  ,לא מעט הילכו בדרכים. את העם לגאולה זוהוציאה רבים לרחובות להתריע ולהכין 

ליד ים המלח  הכת שישבה בקומראן, לעומתם .יוחנן המטביל, למשל, כך פעל. לקראת הגאולה אורח

 .ה בקרב אחרית הימיםעסק

 ...אחד משלישיה, וישו

הוריו עם משם חזר . (בכדי להוכיח שהוא מזרע דוד)בבית לחם ישו נולד על פי המסורת הנוצרית 

ֵאין : "ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּועַ " -שם הוא ניזרק מ -התחיל להטיףבבית הכנסת בנצרת גם . לביתם בנצרת שם גדל

ִעירֹו ֵביתֹו ָנִביא בְּ , מקור הביטוי .ג"י פרק מתי פי על הבשורה) "ְוֹלא ָעָשה ָׁשם ִנִסים ַרִבים ִבְגַלל חֶֹסר ֱאמּוָנָתם, "ּובְּ

כאן בין הדייגים הוא מוצא כר  .מגיע לאזור הכינרתו (...נולא כמו שחשב ,הוא בברית החדשה, כן אם

כאן הוא מבצע את הניסים  ;(אמינותמהו)מלקט את ראשוני המאמינים ו יורעיונותפורה לקליטת 

 .לירושלים  עולה גם ן הואאכמ. הראשונים שלו ומכתיר את היורש שלו

 ישובים. יהודיים ישובים הכנרת חופי שקקו, (שנים 0222-כ לפני) שני בית תקופת של ימים באותם

 הקרב מהלכי את והותהמ, מתתיהו ןתיאור של יוסף בקיים . ודייגים חקלאיים ישובי רוב פי על היו אלו

 נפילת לאחר כי יוספיוס בתיאור מספר(. לספירה 66-02 שנת) הגדול המרד בזמן, מגדל בעיירה הימי

. לקרב עצמם והכינו( היום של מגדל) טריכאה בעיר היהודים הלוחמים נאספו, הרומאים בידי טבריה

 נמלטו ,לעיר איםהרומ פרצו כאשר. מלחמה לסירות שברשותם הדייג סירות את הפכו הלוחמים

 נלחם אשר נוסאאספסי של המאורגן צבאו מול נואש ימי קרב ניהלו הכנרת ובלב בסירותיהם הדייגים

 אל דרך להם להבקיע סירותיהם בתוך מכותרים שהיו היהודים ניסו לבסוף" .גדולות מרפסודות בהם

 צור רבים. החוף אל לותלע שהספיקו לפני, האויב בחניתות רבים נדקרו, לחוף לעלות וכשניסו. החוף

 לא איש שום כי, גוויות מלא וכאילו, בדם צבוע נראה היה הים כל. הרומאים בידי נהרגו ושם לחוף ועלו

 .ט, י, ג היהודים מלחמות. "להינצל יכול היה

 .צפון הכינרת וירושלים: אתרים חשובים מבחינתושני ל בדרך כללמגיע  ,מגיע לארץ ישראלל צליין הכ



שכן ישו נולד  ,חשוב מאוד להכיר את האיש ופעולתו ,ולאלה מבינינו היהודים ארץבי הכתוש ,לנו

 .מת כיהודי וקורות חייו הם קורות חיי היהודים באזור ,כיהודי

 .רכבת העמקמבצומת מספר מבנים שנותרו  .מצומת צמח אלא, מהנושא המרכזינתחיל לא 

 העמק רכבת

 את חצתה ובדרכה הכנרת שלחוף צמח לבין חיפה יןב שנסעה לרכבת שניתן שם הוא העמק רכבת

היא שימשה . אזית'החיג מהרכבת חלק אלא אינה, 5021ב שנחנכה, זו רכבת .(יזרעאל) העמק

 הקדושים למקומות מדמשק רגל עולי שהובילה המסילה לבין( חיפה) הים-חוף בין שקישר סעיףכ

עליה נאמר . ש"קמ 02-01 כ תהייה תהמהירו (.ערב האי-בחצי) אז'שבחיג ולמדינה למכה, לאסלאם

 ...ברעב .ומת ,שכב על הפסים הוא. שהיה אחד שרצה להתאבד

 

 ...ש"קמ 02 .במרכז התמונה שרידי המבנים של רכבת העמק

 כורסי

 חשיבותו ומכאן ישו שערך" החזירים נס" של התרחשותו כמקום הנוצרית במסורת נודע כורסי אתר

  :02-43 פסוקים ,ח פרק מתי ;לנצרות המקום של

ֵהם ָהיּו ּתֹוְקָפִנִיים . ְפָגׁשּוהּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֲאחּוזֵי ֵׁשִדים ְבֵצאָתם ִמְמָערֹות ַהְקָבִרים, ֶאל ֶאֶרץ ַהַגְדִרִיים, ַכֲאֶׁשר ָבא ֶאל ֵעֶבר ַהָים"

ָבאָת ֵהנָה ְלַענֹות אֹוָתנּו  –ַמה ָּלנּו ּוְלָך ֶבן־ָהֱאֹלִהים “: ֵחּלּו צֹוֲעִקיםָאז הֵ . ֶׁשִאיׁש ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעבֹר ְבאֹוָתּה ֶדֶרְך, ָכל ָכְך

ְׁשַלח אֹוָתנּו , ִאם ְּתָגֵרׁש אֹוָתנּו“: ִהְפִצירּו בֹו ַהֵשִדים ְוָאְמרּו. ְבֶמְרָחק ְמֻסָים ֵמֶהם ָרָעה ֵעֶדר ֲחזִיִרים ָגדֹול” ?ְבֶטֶרם ֵעת

ְוִהנֵה ָכל ָהֵעֶדר ִהְסָּתֵער ַבמֹוָרד ֶאל ַהָים ּוֵמת , ֵהם ָיְצאּו ְוִנְכְנסּו ְלתֹוְך ַהֲחזִיִרים” !ְלכּו“: ָאַמר ָלֶהם” .זִיִריםְלתֹוְך ֵעֶדר ַהחֲ 

 ".ַבַמִים

אחר מוזכר איש אחד  רבמקו)שדים  ימגלה שני אנשים מוכ ,מתואר כאן מקרה שישו מגיע למקום

הוא מעביר את השדים מהאנשים לעדר חזירים שעבר ; (לגיון של שדיםכי היה בו " יוןגל"ששמו 

 ...במקום והם רצים מיד לים

 המסורת פ"ע .עוד ניתקל בנס זה באזור, בהמשך .באותה תקופהמאוד נס גרוש שדים היה חביב 

 את זה במקום רואים ורבים ,יהודי שאינו בישוב ישו פעל בו הראשון המקום הוא כורסי הנוצרית

 . בעולם הנצרות הפצת לתתחי

 שנוסדו ,וכנסייה( בארץ ביותר הגדול) גדול מנזר שרידי נחשפו בתחומו אשר נוצרי אתר הינו כורסי

 לרמת המוליך הכביש סלילת בעת ,במקרה נחשף זה אתר .(לספירה 403-642) הביזנטית בתקופה

 מפוארת כנסייה וכן המנזר חומת את, המנזר של משטחו חלק שחשפו, ארכיאולוגיות חפירותה. הגולן



, עמודים שורות ובניהם חלקים לשלושה המחולק מבנה) בסיליקה של במתכונת המנזר בלב שהוקמה

 וכן צמחים, חיים בעלי של תיאורים ובו פסיפס מרוצפת הכנסייה רצפת(. הרומית באדריכלות שמקורוו

 יהודי דייגים כפר נחשף ,הכנרת חופי לע, לאתר בסמוך. לספירה 121 משנת הקדשה כתובת

 .והתלמוד המשנה מתקופת

 

  שרידי הכנסייה והמנזר  ורסיכ

 סוסיתא

 ההר של צורתו. הכנרת פני מעל מטר 412 של בגובה הר גב על הבנויה עתיקה עיר הינה סוסיתא

( ס"לפנה 440-64) ההלניסטית בתקופה לראשונה נבנתה סוסיתא. שמה ומכאן ,הסוס גב את מזכירה

 סוס הוא "היפוס") "היפוס אנטיוכיה" לעיר קראו המקום תושבי היוונים. ס"לפנה 0-ה המאה בראשית

 ידי על ישראל ארץ כיבוש עם. סביבתה על גם ששלטה יוונית פוליס הייתה זו עיר .(היוונית בשפה

 תשע ;חשובות ערים עשר של ברית) הדקפוליס לברית סוסיתא צורפה ,ס"לפנה 64 בשנת הרומאים

 נגד הגדול המרד בתקופת(. המערבי הירדן בעבר ,שאן בית ,אחת ורק המזרחי הירדן ברבע מהן

 את וטבחו התנפלו הנוכרים ותושביה מעורבת עיר סוסיתא הייתה( לספירה 66-02) הרומאים

 בר מרד לאחר ובעיקר( לספירה 403- ס"לפנה 64) הרומית התקופה במהלך. היהודים שכניהם

 הארכיאולוגיות מהחפירות שעולה כפי סוסיתא העיר מאוד התפתחה ,(לספירה 540-541) כוכבא

 .במקום שנערכו

 שכללה" סקונדה פלסטינה" הנציבות בתחומי סוסיתא שכנה( לספירה 403-642) הביזנטית בתקופה

 למקום הפכה מהרה ועד ,מובהק נוצרי גוון בעלת עיר כבר סוסיתא תהייה זה בשלב. והגולן הגליל את

 ציבור ומבני כנסיות מספר נבנו בעיר. פריחתה שיא את סוסיתא ידעה זו בתקופה. שוףבי של מושבו

 . רבים



 (קפרנאום) נחום כפר

 .נחום, העברי הנביא של שמו על כך נקרא( "קפרנאום" – הנוצרי בהיגוי) נחום כפר 

 התיישב, המסורת לפי. הכינרת של המערבי-הצפוני לחופה הממוקמת, קדומה דייגים עיר זו הייתה

 של חופה על האחרות העריםן מ אז שונה הייתה לא העיר. נצרת את שעזב לאחר אמו עם ישו כאן

 גרו, ואנדרי( פטר) שמעון הדייגים, הראשונים שתלמידיו משום ,אותה דווקא בחר שישו יתכן. הכינרת

 את החיה, תמקדח הקדוש( פטר) שמעון של חותנתו את כאן ריפא ישו .נחום-בכפר לימד ישווגם  כאן

 .רבים נסים עוד ועשה דיבוק בו שאחז איש ריפא, יאיר, הכנסת בית מראשי אחד של הקטנה בתו

 :כתוב שם 05-34, 1 ופרק, 05-43, 5 פרק, "מארקוס פי על בשורה"הבה ונציץ ב

ַגם ַיֲעקֹב . ִנְכְנסּו ִמָיד ְלֵביָתם ֶׁשל ִׁשְמעֹון ְוַאְנְדֵריֵהם ָיְצאּו ִמֵבית ַהְכֶנֶסת וְ  82. ַעד ְמֵהָרה ָיָצא ִׁשְמעֹו ְבָכל ֵאזֹור ַהָגִליל 82" 

ֶהֱחזִיק ְבָיָדּה , הּוא ִנַגׁש 03. הֹוִאיל ַוֲחמֹותֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון ָׁשְכָבה קֹוַדַחת ֵמחֹם ִדְברּו ֵאָליו ְבנֹוֵגַע ֵאֶליהָ  03. ְויֹוָחָנן ָבאּו ִאָּתם

ֵהִביאּו ֵאָליו ֶאת ָכל ַהחֹוִלים ַוֲאחּוזֵי , ִעם ְׁשִקיַעת ַהֶשֶמׁש, ָבֶעֶרב 08.ִמֶמנָה ְוִהיא ֵׁשְרָתה אֹוָתם ַהחֹם ָסר. ְוֵהִקים אֹוָתּה

ם ֵשִדים ; ְוהּוא ִרֵפא ַרִבים ֶׁשָהיּו חֹוִלים ְבַמֲחלֹות ְלִמיֵניֶהן 03ָכל ָהִעיר ֶנֶאְסָפה ֶאל ֶפַתח ַהַבִית  00. ַהֵשִדים ִבים ֵגֵרש גַּ רַּ

ֵשִדים  03. ָקם ְוָיָצא ֶאל ָמקֹום ׁשֹוֵמם ְוִהְתַפֵּלל ָׁשם, ְבעֹוד חֶֹׁשְך, ַבבֶֹקר ַהְׁשֵכם 03. ְלַדֵבר ִמְפֵני ֶׁשִהִכירּוהּו וְֹּלא ִהִניחַּ לַּ

 !"ַהכֹל ְמַחְפִשים אֹוְתָך: "ְמרּו לֹוָא. ּוָמְצאּו אֹותֹו 03ִׁשְמעֹון ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ָיְצאּו ְבִעְקבֹוָתיו 

, ָיִאיר ְׁשמֹו, ָבא ֶאָחד ֵמָראֵׁשי ֵבית ַהְכֶנֶסת 88. ֵיׁשּוַע ָחזַר ַבִסיָרה ֶאל ַהַצד ַהֵשִני ְוָהמֹון ַרב ֶנֱאַסף ֵאָליו ִבְהיֹותֹו ַעל ְשַפת ַהָים

בֹוא ְוִשים ָיֶדיָך ָעֶליָה ְכֵדי ֶׁשִהיא , ָאנָא. ִבִּתי נֹוָטה ָלמּות: "ַחנֵן ֵאָליו ְמאֹד ְוָאַמרִהתְ  80. ּוְכֶׁשָרָאה ֶאת ֵיׁשּוַע ָנַפל ְלַרְגָליו

 "ֵיׁשּוַע ָהַלְך ִאּתֹו 83." ִּתְתַרֵפא ְוִתְחֶיה

 חיו הראשונים מהנוצרים רבים".שלו העיר" בשם, כבוד ביראת, נחום-כפר את מכנים הנוצרים לכן 

 זה בישוב ישו של ומאמיניו תלמידיו של שנוכחותם משום, בהמשך אליה עברו או נחום בכפר

 במאה שנכתבו רבניים ממקורות. שונים מקורות ידי על וכן ארכיאולוגיים ממצאים ידי על מאושרת

 היה קהילה לכל. למדי מתוחים היו האלה הקהילות שתי בין היחסים כי המסקנה עולה הרביעית

 המבנה היה הכנסת בית. רעה רוח אחוז אדם ריפא ישו בו הכנסת בית מצאנ כאן. משלה דתי מרכז

 מרוחקת ממחצבה במיוחד שהובאה, (לבנה גיר אבן) ירושלמית מאבן שנבנה, בעיר ביותר המרשים

 חשוב אתר הוא( שמעון) הקדוש פטר של ביתו. שחורה מבזלת כלל בדרך נבנו הבתים שבו לאזור

 הפנימית החצר סביב. רבים לעניים מחסה היווה הבית. הספירה ילפנ הראשונה במאה שנבנה נוסף

 על נקנה האתר 5203 בשנת .ונצבעו סוידו מהם אחד שקירות חדרים בנויים, סימטרית אינה שצורתה

 .העתיק הכנסת בית ליד מנזר שבנו, הפרנציסקאנית הכנסייה אבות ידי

 

  כפר נחום שרידי בית הכנסת



 עשר שליחיו של ישו-מנזר שנים

 אחד זהו.ישו של שליחיו 50 של לכבודם יפה כנסייה עם יווני אורתודוקסי מנזר ישנו הכנרת חוף על

 ;שלו לשליחים קדימה וקרא זה במקום בחר הנוצרי ישו. בגוספל מתוארים שמאורעותיו, מהמקומות

 .ועוד, תוקימש ההברא של ניסים וביצע הטיף הוא כאן

 
 עשר שליחיו של ישו-מנזר שניםייה היוונית הכנס

  האושר הר

 מתברר קלה בבדיקה". איטליה לעם 51 - ה בשנה נבנה" :עליו כתוב, בכנסיה מצוי מוזר די שלט

 51 -ה השנה היא, 5042 -ו 5046 בשנים האושר בהר נבנו הפרנציסקאנית והכנסייה שהאכסניה

. בארץ רבות כנסיות בנה אשר, י'ברלוצ האיטלקי ריכלהאד י"ע נבנתה היהכנסי. מוסליני של לשלטונו

  :אשרי במילה מתחיל משפט כל שבה ההר דרשת את ישו נשא כאן כי כך מכונה האושר הר

 .כי להם מלכות השמים, אשרי עניי הרוח"

 .כי הם ינחמו, אשרי האבלים

 .כי הם יירשו את הארץ, ויםואשרי הענ

 .בעוכי הם יש, אשרי הרעבים והצמאים לצדק

 .כי הם ירחמו, אשרי הרחמנים

 .יקראו אלוהיםכי בני , אשרי רודפי שלום. אלוהיםכי הם יראו את , אשרי ברי לבב

 .כי להם מלכות השמים, אשרי הנרדפים בגלל הצדק

 ."אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם ויעלילו עליכם בגללי

 (.4-55, ה פרק מתי פי-על הבשורה)

 צלע בכל כאשר ,צלעות 2 עם כנסיה נמצאת במקום. השליחים 50 את ישו בחר כאן ,המסורת לפי

 .ההר מדרשת אחד פסוק כתוב

 המסדר, הפרנציסקאני המסדר של ניהולו תחת שנמצאת קתולית כנסייה היא האושר הר כנסיית

 ממוצא שרובן נזירות מתגוררות בו מנזר שוכן לכנסייה בסמוך. הקתולי הזרם מסדרי שבין הגדול

 ממנו האושר הר על ממוקמת הכנסייה. "האיטלקית האכסניה" הכינוי את המנזר קיבל מכאן. איטלקי

" המבורכים הר)" "הביאטיאדים הר" או נחום הר בשמות גם ידוע זה הר. האזור על יפה תצפית

 (.בלטינית



 

  הכנסייה בהר האושר

 (טבחה) והדגים הלחם כנסיית

מכאן מתחיל ). גופרתיים רובם ,נביעות של גדול זריכו שם על ,"שבע עין" המקום נקרא בעברית

ל זה ניתן לראות לאורך כול מובי .מוביל מים מלוחים מכאן ועד לדרום הכנרתהמוביל המלוח ה

 עין" הוא במעיינות החשוב. המעיינות שבעת - "הפטפגון" המקום נקרא ביונית. (המערבמ, הכנרת

 דו בית ליד נובע, בחשיבותו השני המעיין, "שבע עין" .מרשימה מתומנת בריכה בתוך הנובע ,"נור

 .והדגים הלחם נס את ישו ביצע בו כמקום בנצרות ידועה טבחה. הפרנציסקאני למסדר השיך קומתי

 פי על .הביזנטית מהתקופה כנסיה של שרידיה על שנבנתה, חדשה כנסיה במקום מצויה כיום

. בלבד דגים ושני לחם ככרות משח עזרתב איש 1222 ישו האכיל החדשה בברית מתי בספר המסופר

 הדייגים למאמיניו ישו התגלה מותו רלאח בו נוסף נס התרחש זה במקום כי הנוצרים מאמינים כן כמו

 "ויאמר אליו ישוע רעה את צאני": דרכו את להמשיך( פטרוס הוא אהל) שמעון על ציווהו

כבר , לתורה בבית הכנסת בנצרת בו עלה ישו ,תחילתו של הפרק .פרק ו ,במרקוסמתואר הסיפור 

  :וכך כתוב ;הזכרתי

ָּתְמהּו ַהשֹוְמִעים ָהַרִבים . ְביֹום ַהַשָבת ֵהֵחל ְלַלֵמד ְבֵבית ַהְכֶנֶסת 8. ו ַאֲחֵרי ֵצאתֹו ִמָשם ָהַלְך ְלִעירֹו ְוַתְלִמיָדיו ָהְלכּו ַאֲחָריו

ֲהֹלא זֶה ַהנַָגר ֶבן ִמְרָים  0? ּוַמה ִהיא ַהָחְכָמה ֶׁשנְִּתָנה לֹו ְוַהְגבּורֹות ָהֵאֶּלה ַהנֲַעשֹות ְבָידֹוִמנִַין לֹו ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה : "ְוָאְמרּו

ֵאין ָנִביא ִנְקֶלה : "ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּועַ  3 .הּוא ָהָיה ָלֶהם ְלִמְכׁשֹול!" ַוֲהֵרי ַאְחיֹוָתיו פֹה ִאָּתנּו, ַוֲאִחי ַיֲעקֹב ְויֹוֵסי ִויהּוָדה ְוִׁשְמעֹון

 ."ֵבין ְקרֹוָביו ּוְבֵביתֹו, ֶאָּלא ְבִעירֹו

אחים ועוד  3שימו לב מוזכרים  ;את הדברים כפשוטם ואפסוקים אלו מהווים בעיה למי שנוהג לקר

 ...כול זה יצא ממריה הבתולה -מספר אחיות

 :והנה האזכור של נס הלחם והדגים בהמשך הפרק

 ."ּוְׁשֵני ָדִגים, ָחֵמׁש: "ַאֲחֵרי ֶׁשֵבְררּו ֵהִׁשיבּו." ְלכּו ּוְראּו? ה ִכְכרֹות ֶלֶחם ֵיׁש ָלֶכםַכמָ : "ָאַמר ָלֶהם

 .ְוֵהם ָיְׁשבּו ִבְקבּוצֹות ֶׁשל ֵמָאה ְוֶׁשל ֲחִמִשים 33, הּוא ִצָּוה ֲעֵליֶהם ְלהֹוִׁשיב ֶאת ֻכָּלם ֲחבּוָרה ֲחבּוָרה ַעל ַהֶדֶׁשא ַהָירֹוק 02

ָבַצע ֶאת ַהֶּלֶחם ְוָנַתן ְלַתְלִמיָדיו , ָלַקח ֶאת ֲחֵמׁש ִכְכרֹות ַהֶּלֶחם ְוֶאת ְׁשֵני ַהָדִגים ּוְלַאַחר ֶׁשנָָשא ֵעיָניו ַהָשַמְיָמה ּוֵבַרְך 33

, ִמַמה ֶשנֹוַתר ָאְספּו ְׁשֵנים־ָעָשר ַסִּלים ְמֵלִאיםּו 30, ַהכֹל ָאְכלּו ְוָשְבעּו 38. ְוַגם ֶאת ְׁשֵני ַהָדִגים ִחֵּלק ְלֻכָּלם, ְלַהִגיׁש ָלֶהם

 .ִמְסַפר ָהאֹוְכִלים ָהָיה ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש 33. ִבְכַלל זֶה ַגם ָדִגים



 

  כנסיית הלחם והדגים בטבחה

 איוב בה התגורר המסורת פי על. איוב מערת הנקראת קטנה מערה נראית, לכביש מעבר, ההר בצלע

 .מרפא סגולות לו שיש חושבים רבים היום שעד המעיין במי לרחוץ ואובב

מתערב עם אחד מהמלאכים ועורך ניסוי מחריד על  אכיצד הבור, של איוב ופוריסמומלץ לקרוא את )

 (...אחד מאוהדיו

 פטרוס בכורת כנסיית

 לחוף הניצבת, עצמה הכנסייה. פטרוס בכורת - נוספת כנסיה נמצאת, הליכה במרחק ,לטבחהמצפון 

 למבנה הכניסה מול ממש. ויפים צבעוניים ים'ויטראזל בעדמ מואר וחללה בזלת אבני בנויה, הכינרת

 בו הבוקר ארוחת אתר עם יהיהכנס מקום את מזהים הנוצרים. ישו של מרשים פסל ניצב הכנסייה

. החדשה תבברי יוחנן פי על בבשורה א"כ בפרק כמסופר ,הבכורה את שליחו לפטרוס ישו הבטיח

 המסורת שלפי אבן על ונאכלה, ולחם גחלים על דגים כללה, לתלמידיו ישו שהכין הבוקר ארוחת

 .המשיח שולחן או האדון שולחן, הארוחה שולחן הם האבן אותה של כינוייה. בכנסיה נמצאת

ַהִאם ַאָּתה "ִהְתַעֵצב ֵכיָפא ַעל ֶׁשָשַאל אֹותֹו ַבְשִליִׁשית  "?ִתיַהִאם ַאָּתה אֹוֵהב אֹו, ִׁשְמעֹון ֶבן יֹוָחָנן: "ָׁשַאל אֹותֹו ַפַעם ְׁשִליִׁשית 

 ."ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך; ַהכֹל ַאָּתה יֹוֵדעַ , ֲאדֹוִני: "ְוָאַמר ֵאָליו" ?אֹוֵהב אֹוִתי

ֵעה ֶאת צֹאִני: "ָאַמר לֹו ֵיׁשּועַ    "!!!רְּ

 .יוםית הרארות והיה בין מחולליה כפי שהיא נאת הנצל להפיץ ואכן היה זה פטרוס שהח

 הנזירים משגיחים הכנסייה על. גרמנית מזרח חקר לאגודת שייכת, הכנסייה ממוקמת עליה האדמה

 .בטבחה נמצאה, בנדיקטוס מנזר של



 

 פטרוס בכורת כנסיית

 

 נס ההליכה על המים

הדברים  והרי. נס ההליכה על המיםנס הלחם והדגים הוא מחולל את לאחר , בדרך לגינוסר ,מכאן

 :ככתבם

 :(01-06, 53 מתי)

ְוִהנֵה  83. ת ֶנְגָדּהֵביְנַתִים ִהִגיָעה ַהִסיָרה ְלֶמְרַחק ַכָמה ִמיִלין ִמן ַהחֹוף ְכֶׁשִהיא ִמַטְלֶטֶלת ַעל ַהַגִּלים ְוָהרּוַח נֹוֶׁשבֶ  83

. ְכֶׁשָראּוהּו ַהַּתְלִמיִדים ְמַהֵּלְך ַעל ְפֵני ַהָים ִנְבֲהלּו 83. ֶהם ֵיׁשּוַע ְוהּוא ְמַהֵּלְך ַעל ְפֵני ַהָיםְבַאְׁשמֶֹרת ַהַּלְיָלה ָהְרִביִעית ָבא ֲאֵלי

 .ְוֵהֵחּלּו ִלְצעֹק ִמַפַחד, "רּוַח ְרָפִאים ִהיא: "ָאְמרּו

 ."ֲחדּוַאל ִּתפְ . ֲאִני הּוא, ִחזְקּו: "ִמָיד ִדֵבר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר 83

 ."ַצֵּוִני ָלבֹוא ֵאֶליָך ַעל ְפֵני ַהַמִים, ִאם ַאָּתה הּוא, ֲאדֹוִני: "ֵהִׁשיב ֵכיָפא ְוָאַמר ֵאָליו 82

 !"בֹוא: "ָאַמר ֵיׁשּועַ  82

הּוא . ַהסֹוֶעֶרת ָפַחד ְוֵהֵחל ִלְׁשקֹעַ אּוָלם ְכֶׁשָרָאה ֶאת ָהרּוַח  03. ֵכיָפא ָיַרד ִמן ַהִסיָרה ְוָהַלְך ַעל ְפֵני ַהַמִים ִלְקַראת ֵיׁשּועַ 

 !"ַהֵצל אֹוִתי, ֲאדֹוִני: "ָצַעק

 "?ַמדּוַע ָעָלה ָסֵפק ְבִלְבָך, ְקַטן ֱאמּוָנה: "ֶהֱחזִיק בֹו ְוָאַמר לֹו, ִמָיד הֹוִׁשיט ֵיׁשּוַע ֶאת ָידֹו 03

ללכת  הוא יכול ,את המצוק שעבר ןלא מבחיהוא כול עוד  :זה תמיד מזכיר לי את הסרטים המצוירים

פשוט  :לדעתי כאן המקור לתפיסה זו ...נופלהוא מיד  ,אבל ברגע שהבחין בכך ;ללא כול בעיהבאוויר 

 ...לא רק ביבשה, יםעל המאז הולכים באוויר ו וא. צריך להאמין

 ספיר אתר

 נקראת התחנה. הארצי המוביל של הראשית השאיבה תחנת נמצאת, זה באתר. המדינה של השיבר

 אל לחץ בצינור הכינרת מי נשאבים ספיר באתר. הארצי המוביל מפעל מיוזמי, ספיר פינחס שם על

 .שאיבה יחידות שלוש בה ויש כנרות תל גבעת בעומק חצובה התחנה. הארצי המוביל



 

 אתר ספיר

 העתיקה והסירה אלון יגאל בית -גינוסר

 שהיה מי, אלון יגאל. שני בית מימי זה שםב יהודי ישוב שם על 5040 בשנת הוקם גינוסר קיבוץ

 האדם לתולדות המוזיאון. גינוסר קיבוץ חבר היה, ישראל בממשלות ושר כנסת חבר, ח"הפלמ מפקד

 .שמו על נקרא ,בזלת מצופה עגול במבנה הנמצא בגליל

 

  בית יגאל אלון בגינוסר

. בכינרת שהתגלתה, השנ 0222 בת סירה היא המבנה בתוך ביותר המעניינת האטרקציה אולי

 של במרחק ונחשפה הסירה התגלתה, 5026 בשנת הכינרת מפלס וירידת הגשמים ממיעוט כתוצאה

 בקרב מיוחד עניין ועוררה, שנה 0222-כ שלפני לתקופה, מתוארכת הסירה. מהחוף מטרים -422-כ

 למרות. תהכינר באזור ישו של פעילותו תקופת בדיוק הייתה שזו העובדה בשל נוצריים חוגים

 מאותה יהודים דייגים של בסירה שמדובר הם הסיכויים שמרבית הרי ישו של הסירה שכונתה

 .התקופה



 מגדל

 אך ,כעת נחזור לאותה מגדל .את מגדל הזכרנו במאמר הקודם ושם דיברנו על תחילת ההתיישבות

 מרים ממגדל היא ללא ספק ביותרת ממפורסה הדמות, ת שניתקופת בי, בנושא המרכזי שלנו

 הייתההיא , הבשורה ספרי על־פי. ישו של יוותמתומכ כאחת החדשה בברית מתוארתה המגדלית

 הייתה אף היא, מרקוס פי-על הבשורה לפי. לתחייה קימתובעת ו צליבתו בעת שנכחו הנשים אחת

" נשייא שער מגדלא מרים" בשם אישה מזכירים ל"חז )".השליחים שליחת"כ נודעהו יחידהאישה הה

 (". המגדלית מרים" עם אותה הכורכים שיש, (הנשים שער לעתקו)

ת ְוָלסּוְך אֹתֹו ָבֶהם׃ ּוְבֶאָחד ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר ָעַבר יֹום ַהַשָבת ַוִּתְקֶניָנה ִמְרָים ַהַמְגָדִלית ּוִמְרָים ֵאם ַיֲעקֹב ּוְׁשֹלִמית ַסִמים ָלֶלכֶ "

ל־ַהָקֶבר ַכֲעלֹות ַהָשֶמׁש׃ ַוּתֹאַמְרָנה ִאָשה ֶאל־ֲאחֹוָתּה ִמי ָיֶגל־ָלנּו ֶאת־ָהֶאֶבן ֵמַעל ֶפַתח ַהָקֶבר׃ ַבַשָבת ַבבֶֹקר ַהְׁשֵכם ָבאּו אֶ 

יֵשב ִמָיִמין ְוהּוא עֶֹטה  חּור ֶאָחדּוְבַהִביָטן ָראּו ְוִהנֵה ִנְגְלָלה ָהָאֶבן ִכי ָהְיָתה ְגדָֹלה ְמאֹד׃ ַוָּתבֹאָנה ֶאל־ּתֹוְך ַהָקֶבר ַוִּתְרֶאיָנה בָ 

ְקׁשֹות הּוא ָקם ֵאיֶננּו פֹה ִשְמָלה ְלָבָנה ַוִּתְׁשּתֹוַמְמָנה׃ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהן ַאל־ִּתְׁשּתֹוַמְמָנה ֶאת־ֵיׁשּוַע ַהנְָצִרי ַהנְִצָלב ַאֵּתן ְמבַ 

  ."ִהנֵה־זֶה ַהָמקֹום ֲאֶׁשר ִהְׁשִכיֻבהּו בֹו

 2', ח לוקאס – ."וחות רעות ומחליים מרים הנקראה מגדלית אשר גרשו ממנה שבעה שדיםונשים אשר נרפאו מר"

 

מרים ; אף היה לה בן ממנושהיא בעצם אשתו של ישו והמגדלית  מריםמאוחר יותר יש המאמינים כי 

  "י'צופן די וינצ"את סיפרו המפורסם דן בראון  זה כתב עניין סביב  .היא בעצם הגביע הקדוש

  :לסרטוןמצורף קישור  ,להקל על זיהוי האתרים תוך כדי טיסהעל מנת 

http://www.youtube.com/watch?v=LbKBLWI4BCU 

 

 !טיול מהנה

 אבי

 

 

 

  

   

http://www.youtube.com/watch?v=LbKBLWI4BCU

