לכהנים
לשמירת קדושתם בארץ ישראל

דבר המערכת
המפורסמות אינם צריכים ראיה .בחפירות במאה
שנים האחרונות נודע ללא ספק ,כי מרכז העיר טבריה
תחתית שוכן על בית קברות יהודי קדום ,וכפי שמופיע
בכל ההיסטוריונים והארכיאולוגים ,מפיהם ומפי כתבם,
שזהו בית קברות יהודי[ ,חוץ ממקומות מסוימים אשר
היו ידועים כקברים של גויים ,וגם עליהם נכון וראוי
להיזהר שלא ללכת כאשר מאהיל עליהם] .ובמיוחד
בכביש הראשי 'אלחדיף' ושלוחותיו אשר נסלל ע"י
הישמעאלים .וכאשר נפתח לפני עשרות שנים להכניס
תשתיות  -נמצאו תחת הכביש מאות קברים צפופים,
מהם ישנם בוודאי קברים רבים שלא פונו ולא נחרשו,
ובחלקם נראו שלדים ,עצמות ,או מצבות .בזמן ההוא
הארכיאולוגים שחפרו כמעט ולא נטלו מהעצמות,
ובפרט שבמקומות רבים פיקחו עליהם שלא יקחו כלום.
מכיוון שהעיר טבריה תחתית ידועה כאתר עתיקות ,לכך
כל חפירה שנעשית במקום זה ,חייבת להיות מתועדת
ע"י רשות העתיקות ,וכפי שמופיע בכתביהם בארוכה
כל מקום מה מצאו בדיוק .דברים אלו נתאמתו ע"י
חקירה ודרישה ועדויות רבות שהגיעו למערכת .כך
שכהן אין לו להתקרב למקומות אלו .גם לפני כמה
עשרות שנים בעת החפירות בחצר הרמב"ם חזרו
ונראו המראות הללו ,על עצמות הקדושים אשר היו
טמונים שם מאות ואלפי שנים ,וכפי שמופיע בהרחבה
בספר 'הרב מבריסק'.
לפני כעשרים שנה הוציא לאור ארגון 'טהרת כהנים'
מפה של המקומות שנמצאו בהם קברים וכו' בהסכמת
רבני טבריה ועוד פוסקים .ניתן לקבל את המפה
המעודכנת של הכבישים האסורים במייל של המערכת,
או בחוברת 'המדריך לכהנים' .בין הרחובות שנסללו
על קברים :אלחדיף ,גולני ,הבנים ,הירדן ,הופיין ועוד.

מתוך מכתבם של מרנן ורבנן
הגר"נ קרליץ והגר"ש ואזנר זצוק"ל
יום חמישי לסדר 'אמור אל הכהנים ...ואמרת אליהם...

היות ולדאבון לב טרם תוקן המכשול לכהנים בעיה"ק טבריא ת"ו
מצאנו לחובה להזהיר שהיות ומי שאינו בקיא היטב היטב בכל
נפתולי המקום והמקומות האסורים והדרכים הכשרות להקיפם,
כמעט ולא ימלט ממכשול ח"ו ...לכן אין לכהנים לעבור דרך
טבריא אם לא שברי לו היטב שלא יכשל.
ומכאן אזהרה למארגני הנסיעות שלא יכשילו את הרבים ח"ו ולא
יסיעו דרך המקומות הללו כשיש מקום לחשוש שישנם כהנים
בנסיעה זו.
שמואל הלוי ואזנר

ש .י .נסים קרליץ
מנ"א תשפ"ב

כבר הורו זקנים הגאונים הגר"נ קרליץ והגר"ש ואזנר זצוק"ל ואין
דבריהם צריכים חיזוק ,ולאחרונה נתברר יותר הענין ,ולכן מצאנו
לנכון להביא שמבדיקה ועדות של מומחים שהובא לפנינו עולה
שישנם דרכים שבוודאות נסללו מעל קברים שיש בהם טומאה.
על כן מחובת הכהנים לברר קודם כניסתם למקום את הדרכים
המותרות והאסורות .והכהנים הנזהרים בשמירת קדושתם יתברכו
בכל הטוב.

ולכך ,כהן המעוניין לנסוע בכבישי טבריה ,יש עליו
לבדוק היטב את מסלול הנסיעה והמעבר בטבריה,
לפני שמגיע למקום .פירוט נוסף ניתן לראות בסוף
החוברת.
עם זאת בהוראת רבותינו בשעת צורך גדול ובפרט
לתושבי העיר טבריה הנצרכים דבר יום ביומו לשירותי
המקום לצרכים שיש בהם חיי נפש ,יש עליהם לשאול
שאלת חכם.
מחובתנו להדגיש כי אין בהדרכות המובאות בחוברת
גושפנקא להקל ח"ו בשמירת העיניים ,והחכם עיניו
בראשו שלא יצא שכרו בהפסדו.
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בית הקברות העתיק ברחובות טבריה
ידוע מאז ומתמיד שנמנעו הכהנים מלעבור בחלק מן הדרכים בטבריה מחמת שידוע
שהם נסללו על קברים .מפני לאחרונה נתבקשנו לברר כמה מהנתונים מבחינה עובדתית
והיסטורית ,חקרנו שוב עד היכן שידינו מגעת ,כדי לוודאות את אמיתות הדברים ועל מה
התבססה זהירותם של הכהנים להימנע מלעבור בדרכים אלו.
ואלו השאלות שהועלו לבירור חוזר:
א .המנהג מתבסס על כך שהיה המקום בית קברות ,האם יש מקור על כך ,או שמא אין זו
אלא אגדה שאין לה בסיס.
ב .קברים שלא נפתחו הם ספק ישראל ספק גויים ,ואין רוב ישראל ,ומי אמר שיש לאנשי
המקצוע מידע לומר שהן של ישראל.
ג .בגמ' מבואר שקבורת ישראל הייתה במערות ,א"כ קבורה שלא במערות לכאו' הן של גויים.
ד .יש ספק הרגיל שנרקבו ,מחמת שהן מאלפי שנים ,וכמעט לא נשאר מהם כלום.
ה .כבר פונו רוב הקברים בוודאות על ידי אנשי רשות העתיקות בשביל תיעוד.
ו .ספ"ט וספ"ס ברה"ר טהור.
ז .מקום שלא ברור שיש קבר הוי ספק להקל לכו"ע.
ח .למה שלא נסמוך על כך שיש חזקת טהרה לעיר.
תשובה:
ברצוננו להתייחס במאמר זה 'רק' לנתונים המציאותיים שמקורם מאנשי מקצוע  -ארכיאולוגים
ורשות העתיקות ,שלכאורה עולה תמונה ברורה בהקשר הנ"ל ,וממילא גם הצדדים ההלכתיים
משתנים לפי זה ,זאת מבלי להיכנס לגופם של היתרים הלכתיים למיניהם ,שכל הרואה
מבין שהם דחוקים מאוד.
יש לציין כי ביררנו את הדברים אצל כמה ארכיאולוגים ,יוסף סטפנסקי ופבלו בצת.
י.ס .הינו חוקר מטעם רשות העתיקות ,יהודי שתו"מ והיה אחראי ראשי על אזור צפון ,את
מחקרו חקר במשך כמה שנים עד לשנת תשע"ז [ 2017למניינם] ,והעלה את כל הנתונים
במקום רשמי של רשות העתיקות .מאז נכנס חוקר חדש שמצא קברים ומערות חדשים
שעדיין לא התפרסמו.
פ .ב .עשה עבודת מחקר פרטית שנסמך הרבה על חוקרים קודמים כיום הוא ארכיאולוג
רשמי ברשות העתיקות באזור המרכז.
מלבד מה שיש יחס לדבריהם בגדר אין אומן מרע אומנותיה ,אמר לי מומחה בתחום,
שמכיוון שתוצאת המחקר מתפרסמת ,וכל חוקר מעוניין להוכיח את עדיפותו על חברו ,הרי
שבדיקתם מקבלת משנה תוקף.
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תסקיר נתונים על הישוב והקבורה בטבריה העתיקה
מארכיאולוגים ורשות העתיקות
ההקדמות והסיומות הן של הכותב ,גוף התוכן המסומן בגרש הוא ציטוט מהמקורות.
ועתה נבוא לבדוק את הנתונים הנ"ל אחת לאחת.
באשר לשתי הטענות הראשונות ,א .האם ידוע שהיה בית קברות נוסף מצפון לעיר העתיקה.
ב .קברים שלא נפתחו הם ספק ישראל ספק גויים ,ואין רוב ישראל ,והאם יש מידע לומר
שהן של ישראל.

העיר טבריה בתחילתה נבנתה לפני כאלפיים שנה ומיקומה היה מרוכז בחלק הדרומי
של טבריה הבנויה כיום' .בתקופה זו [התקופה הרומית הקדומה] נוסדה טבריה בידי
הורדוס אנטיפס בשנת  19לסה"נ ,ולא ידוע היקף העיר המדויק; עם זאת ,חרסים
רבים למדי מתקופה זו שנתגלו באזור המערבי של בית העלמין היהודי הישן בעקבות
חפירת קברים בשנות ה '80 -וה '90 -של המאה ה '20 -רומז על קיומה של העיר צפונה
לפחות עד לאזור זה'[ .י.ס].
זאת אומרת שהנקודה הצפונית של העיר הגיעה עד לשטח בית העלמין העתיק – תלמידי
הבעש"ט.

בתקופה מאוחרת יותר מתועד' :מקורות היסטוריים מעידים ,שבמאות  4 – 2לספה"נ
[התקופה הרומית המאוחרת] טבריה ממשיכה להיות עיר חשובה ,ומתקיים בה מרכז
יהודי רוחני ופוליטי חשוב ,שכלל גם את מושב הנשיאות ,בית המדרש הגדול ,בית הדין
הגדול ,בתי כנסת ומוסדות נוספים .מהתקופה הרומית המאוחרת תועדו קברים רבים מצפון
לעיר הרומית .מאוזוליאום מפואר ובו כתובת יוונית המתעדת את שם המשפחה האמידה
שנקברה בה ,שנחשף מציין כנראה את גבולו הצפוני של בית קברות נרחב זה'[ .י.ס].
ובמקום אחר מתועד הישוב היהודי דאז בכך' :החל מן המאה הג' ,ולמשך יותר מ550 -
שנה ,היוותה העיר טבריה מרכז החיים יהודיים של ארץ ישראל והתפוצות .בתי מדרש
חשובים פעלו בעיר ואף התלמוד הירושלמי נערך כאן .בחפירות ארכיאולוגיות רבות
שנערכו באזור טבריה וחמת טבריה מאז שנות ה 25 -של המאה הכ' התגלו עדויות
רבות לקבורה ניתוחם של יומני החפירות ושל הפרסומים המעטים הקיימים מעלה כי
כל הקברים מוקמו מחוץ לשתי הערים ובזיקה לדרכים שהובילו לטבריה ,מדרום ,מצפון
ומצפון-מערב'' .עשרים כתובות הקבורה ,שהתגלו רובן מחוץ להקשרן ,מלמדות על
אוכלוסייה מגוונת ,גם פגאנית ,אך בעיקר יהודית ,בני ארץ ישראל והתפוצות ,שנקברה
בטבריה וחמת .דור אחד לאחר טיהורה של טבריה ,בימי רבי יהודה הנשיא מוזכרים
בספרות חז"ל חכמים רבים שישבו בעיר .מספר שנים לאחר מכן ,בימי דיוקלטיאנוס
( 214לספה"נ) ,כבר ישב בטבריה מוסד הנשיאות עם ר' יהודה נשיאה בראשו .העיר
הפכה למרכז החיים היהודים ,לא רק של ארץ ישראל אלא גם של יהודי התפוצות .בתי
כנסת רבים וכן מוסדות יהודים אחרים נבנו בה .הדוגמא המפורסמת ביותר למוסד
מעין זה הינו בית המדרש הגדול של טבריה ,שנוסד על ידי ר' יוחנן בר נפחא ,חכם
אשר קביעותיו ההלכתיות כובדו בכל העולם היהודי .רוב התלמוד הירושלמי נערך
כנראה בבית מדרש זה' העברת מוסדות ההנהגה היהודית לטבריה במאה הג' וגידול
אוכלוסיית החכמים שעברו להתגורר בה הביאו לידי הרחבה יישובית נוספת בעיר עצמה
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ובסביבותיה'[ .פ .ב].
דהיינו ,שהתקיים אז מרכז יהודי רוחני חשוב ,ומצפון לשטח העיר היה בית קברות נרחב.

בתקופה מאוחרת יותר מתועד ' :בתקופה הביזנטי ועד לכיבוש הערבי בשנת 635
לסה"נ ממשיכה טבריה להיות עיר חשובה ,ובה אוכלוסייה מעורבת יהודית ונוצרית.
בצפונה של העיר ,מדרום לחומה הביזנטית ובאזור שלפני כן הייתה בו לגונה ,התקיימה
בתקופה זו שכונת מגורים יהודית ,ובית כנסת .מצפון לעיר ,ממשיך שדה הקבורה הגדול
לשמש את תושבי העיר; ברבים מאתרי הקבורה נתגלה ממצא שזוהה כשייך לתקופה
זו .מדרום לעיר ממשיכה חמת להיות ישוב יהודי עצמאי ,כעדות בית הכנסת הדרומי
וכנראה גם הצפוני .התמונה היישובית היא ,אם כן ,של ישוב עירוני מעורב ביהודים
ונוצרים ,החיים בנפרד בשכונות שונות הפרושות ברחבי טבריה וחמת'[ .י.ס].
דהיינו ,יש בעיר ישוב יהודי ומצפון לעיר ממשיך שדה הקבורה הגדול לשמש את תושבי העיר.

בתקופה מאוחרת יותר מתועד' :החל מהכיבוש הערבי בשנת  635לסה"נ [התקופה
האיסלאמית הקדומה] ועד לכיבוש הצלבני בשנת  1099לסה"נ מגיעה טבריה לשיא
גודלה ופריחתה ,ומשתרעת מגבולה הדרומי של חמת ועד לאזור גן העיר .פריחת העיר
משתקפת היטב בממצא מתקופה זו ,שנתגלה ב 83-אתרים .המקורות ההיסטוריים
היהודיים ,המספרים על בכורתה כמרכז יהודי רוחני ומקום מושבה של ישיבת ארץ
ישראל שבראשה עומד 'ראש ישיבת גאון יעקב' עד לעזיבתה את העיר במאה ה10-
לסה"נ .נראה שבית הקברות היהודי שמצפון לעיר ממשיך לשמש את יהודי העיר גם
בתקופה זו'[ .י.ס].
במקום אחר מתועדת אותה תקופה כך' :במאה הו' החליפה "ישיבת ארץ ישראל",
שנוסדה בטבריה ,את בית המדרש הגדול בתפקיד הגוף הדתי -יהודי העליון .פעולותיו
של מוסד זה נמשכו עד המאה ה[ .'10-פ.ב].
דהיינו ,העיר טבריה מרכז יהודי רוחני ,עם ישיבה של גאונים ,ובית הקברות 'היהודי' שמצפון
לעיר ממשיך לשמש את יהודי העיר.

תקופה מאוחרת יותר היא :התקופה הצלבנית – איובית ,וכך היא מתוארת' ,במאות
 13 – 12לסה"נ הצטמצמה העיר באזור ,שהוקף בתקופה העות'מאנית בחומה ותפוצת
אתרי התקופה משקפת זאת היטב .שרידי קבורה נתגלו מדרום לעיר ,אך נראה שיהודי
העיר עדין העדיפו להיקבר בבית הקברות היהודי שמצפון לעיר .לשם הועלו עצמות
הרמב"ם ממצרים בראשית המאה ה 13-לסה"נ .בחלקת הקבורה על שמו מוצבת עד
היום מצבת הקבורה של רבי דוד הנגיד נכדו של הרמב"ם שנפטר בשנת [ .'1300י.ס].
במקום אחר מנתחים את הנתונים כך' :ניתוח מיקומם של הקברים ושל כתובות הקבורה
מאפשר להציע כי נוכריים נקברו בבית הקברות שבין טבריה וחמת ואילו בני התפוצות
או ערים אחרות נקברו בבית הקברות הצפוני של טבריה ,באזור המלון הסקוטי'[ .פ.ב].
זאת אומרת ,שלמרות שהעיר הצטמצמה במאות שנים אלו ,עדיין ישבו בה יהודים והם היו
ממשיכים לקבור מצפון לעיר ,ואחרים היו קוברים מדרום לעיר.

תקופה נוספת היא :התקופה הממלוכית .וכך מתוארת' ,תקופה זו (סוף המאה ה,13-
והמאות  )15 – 14היא תקופת שפל בתולדותיה של טבריה ,ויתכן שהיו פרקי זמן
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במהלך תקופה זו שטבריה הייתה נטושה ,משנת  1300ניצבת מצבת הקבורה של רבי
דוד הנגיד בחלקת הרמב"ם ,ואפשר שהאבן עם הכתובת בעברית "אברהם בן ישעיה
המשורר נב"ע" שנמצאה ליד החומה העות'מאנית גם היא מתקופה זו .ככלל ניתן
לומר כי טבריה בתקופה הממלוכית שימשה יותר כאתר קבורה ,ביקור ועלייה לרגל,
ופחות כישוב קבע'[ .י.ס].
היינו ,למרות שטבריה הייתה נטושה באותם השנים ,מ"מ היא שמשה לקבורה ושני קברים
יהודיים ידועים מאותה תקופה ,ומיקומם ליד קבר הרמב"ם.

תקופה מאוחרת יותר היא :התקופה העות'מאנית ,וכך היא מתוארת' ,במאות 19 – 16
לסה"נ טבריה התאוששה אף כי אין היא חוזרת לפריחתה הקודמת .באמצע המאה
ה 16-מתגבש רובע יהודי קטן בפינה הדרום-מזרחית של העיר הצלבנית ,ותחום העיר
הישן הוקף חומה ביוזמת הגבירה היהודית דונה גרציה .במחצית השנייה של המאה
ה 18-התחדש היישוב היהודי ומתפתח רובע יהודי חדש מצפון לקודמו .ברובע נבנו בתי
כנסת ,מקוואות ,מוסדות לימוד ומבני מגורים רבים בצפיפות גדולה .בין יהודי הרובע
מועברות מסורות על מקומות מקודשים ,ואף מחוץ לעיר מתפתחת מערכת של קברי
צדיקים ומקומות קדושים שברובה קיימת עד היום ,החשוב מבניהם הוא קבר רבי מאיר
בעל הנס .החל משנות ה '40-של המאה ה 18-החלו יהודי טבריה להיקבר מדרום לעיר,
על גבעה שבתחומי העיר הרומית'[ .י.ס].
דהיינו שבתקופה זו הישוב היהודי חוזר ומתפתח בצפיפות גדולה ,וידוע להם על מקומות
מקודשים בעיר וחוצה לה .רק באמצע שנות המאה ה 18 -למניינם החלו יהודי העיר לקבור
מדרום לעיר ,והוא מה שמוכר כבית העלמין הישן – תלמידי הבעש"ט.

גם מתיעוד מהממצאים במקום עולה תמונה כזו' :בימי המנדט הבריטי בארץ ישראל
התגלו קברים ופריטי קבורה במהלך פיקוח על עבודות או לאחר קבלת דיווח על תגליות
אקראיות ואף במספר חפירות הצלה מצומצמות פקחי רשות העתיקות הבריטית גילו,
ובחלק מן המקרים אף חפרו ,קברים לאורך רחובות הירדן ,אלחדיף ,תג'ר ובתחומי
שכונות הרמב"ם וקרית שמואל .בשנות ה 50 -חשף ב' רבני בית קברות המשתרע על
שטח של כ 270 -דונם ,ואשר גבולותיו הינם אזור הפינה הדרום-מערבית של המצודה
(רחוב הירדן) בדרום ,אזור קבר רמב"ם במערב ושכונת קרית שמואל בצפון .קבוצה
גדולה מתוך קברים אלה נחפרה לאורך רחוב אלחדיף .בבית קברות זה חפר רבני 213
קברים פשוטים ,ארבעה מאוזוליאה וכן גילה מספר רב של סרקופאגים ואף דוגמא
לקבורה בתוך קנקן חרס .בשנים  1979 - 1976בסדרה של חפירות ,נחשפו מצפון לעיר
העתיקה של ימינו ,באזור התחום מדרום וממערב על ידי רחוב אלחדיף ,מצפון על ידי
רחוב המגינים וממזרח על ידי רחוב דונה גרציה ,מספר רב של קברים חצובים וחפורים,
כמו כן ,במדרון הדרומי של קרית שמואל ,מצפון מערב לאזור הנ"ל חשפה ויטו ב1976-
מאוזוליאום מפואר מסוף המאה הא' -ראשית המאה הב' לסה"נ דרומה יותר ,מצפון
לחומה הדרומית של טבריה הצלבנית ,במהלך חפירת הצלה נחשף בשנת  1981מכלול
של מצבות ,דלתות קברים ופריטים נוספים .נזכיר שני מאוזוליאה מפוארים שנחשפו
בשנת 1662בחפירת הצלה בקצהו הצפוני של רחוב הפלמ"ח'[ .פ.ב].
זאת אומרת שנמצאו מאות קברים בכל אזור זה .עד שהעיד בפני אחד המומחים שהיה
ברחוב אלחדיף בשעה שחפרו שם בנוסח זה' :אם היית רוצה לקנות לעצמך חלקה לקבורה
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במקום לא היית מוצא'.

במקום נוסף מתועד בית הקברות היהודי מצפון לעיר בהקשר אחר בנוסח זה' :התוואי
המרכזי של הדרך הרומית מציפורי לטבריה נמצא צפונה משם ,בערך בתוואי המרכזי
הנוכחי היורד היום לטבריה ,דרך רחוב אלחדיף (לשעבר דרך נצרת) ,ומשם דרומה לעבר
טבריה הרומית .הדרך הרומית עברה בתחומי בית הקברות הגדול שהתקיים מצפון לעיר.
[פ.ב].
עוד הוא מוסיף' :בתי קברות ,קברים ומסורות קבורה ,רבים מאתרי מפת הסקר הם אתרי
קבורה .הריכוז הגדול ביותר של קברים מופיע בתחומי בית הקברות 'היהודי' הנרחב מצפון
לטבריה הרומית ,הביזנטית והאסלאמית הקדומה ובבית העלמין היהודי הישן'[ .י.ס].
גם בהתייחסות ספציפית לכך אם הם ישראל או גויים ,הם כותבים' :הטענה המקובלת
הינה כי רוב תושביה של טבריה בתקופות הנדונות היו יהודים ,על כן קרוב לוודאי כי רוב
הקברים מן התקופות הללו הינם יהודיים ,יוסף בן מתתיהו מספר כי כבר בימי המרד הגדול
'אנשי טבריה השמידו את כל היווניים יושבי העיר' (חיי יוסף יב ).במאה הג' לספה"נ
אנו שומעים על הלכות שונות המניחות כדבר מובן מעליו שטבריה וסביבותיה הן
יהודיות או לפחות בעלות רוב יהודי מובהק .מכתביו של אפיפאניוס עולה כי במאה
הד' לספה"נ ,עם עלייתה של הנצרות והפיכתה לדת רשמית של הקיסרות ,טבריה
המשיכה לשגשג כעיר יהודית .אפיפאניוס מספר כי יהודי העיר לא הרשו לאף נוצרי
לשבת בטבריה וערים אחרות בגליל המזרחי .כמו כן הוא כתב כי יוסף הקומס ניסה
לבנות כנסייה גדולה בטבריה ,תוך שימוש בשרידיו של מקדש רומי ,אך לבסוף נאלץ
להסתפק במבנה קטן ולעבור לבית שאן ,ייתכן בשל הלחץ היהודי.
העולה מהאמור ,א .היה בית קברות יהודי ששימש את יהודי טבריה במשך כל הדורות עד
לפני  250שנה .ב .מיקומו היה מצפון לעיר העתיקה ,רחוב אלחדיף עובר בתוכה .ג .הנכרים
קברו יותר מדרום לעיר לכיוון חמת .צפיפות הקברים הייתה גבוהה בכמה מקומות.
ומעתה שתי הטענות הנ"ל האם ידוע שהיה בית קברות מצפון לעיר ,וספק אם הם גויים ואין
רוב שהם ישראל ,נפשטות מצד עצמם.
ובאשר לטענה השלישית ,שקבורה שלא במערות הן של גויים.
ראשית כבר הוכח שרוב הקבורה בשטח זה הייתה של ישראל ,ובמענה לטענה למה לא
נקברו במערות ,נצטט מהארכיאולוגיים את התשובה לכך.

'בני משפחות אמידות נקברו במערות קבורה מפוארות ,במערכות קבורה מסועפות
או במבני קבורה .אנשי מעמד הביניים נקברו במערות קבורה משפחתיות פשוטות או
בקברי שוחה בנויים מאבני גזית או חצובים היטב ,ואילו השכבות הנמוכות בעם המשיכו
להיקבר בקברי שוחה פשוטים חפורים או חצובים בסלע .המנהג של ליקוט העצמות
והטמנה בגלוסקמאות ,שרווח בקרב היהודים בימי הבית השני ,פסק כמעט לחלוטין בכל
רחבי ארץ ישראל לאחר חורבן הבית'[ .פ.ב].
זאת מלבד הטענה הפשוטה שהם כותבים' :בשל מאפייני הסלע באזור אין כמעט
מערות קבורה .רוב הקברים היו קברי שוחה חפורים באדמה ומדופנים .קברים אלה
היו פשוטים למדי ,לא ניתן לקבוע את זהותם 'האתנית' של רוב הקברים שהתגלו
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בבתי הקברות של טבריה וחמת .ארבעה קברים בלבד הוגדרו כמוסלמיים ,ומתוך
שאר הקברים ,הכתובות ופריטי הקבורה ניתן להגדיר בסבירות גבוהה שניים כפגאניים
ו13 -כיהודיים .עם זאת ,על פי המקורות ההיסטוריים ניתן לשער כי רוב הקברים שלא
הוגדרו מבחינה אתנית הם קברים של יהודיים.
מלבד זאת בחמש השנים האחרונות שעדיין לא תועדו רשמית ע"י הארכיאולוגיים העיד
בפני י.ס .כי נמצאו כמה מערות קבורה אוטנטיות ברחוב הפלמ"ח שהוא בנוי בהר בשטח
סלעי ,יש בידי תמונות מהמערות.
באשר לטענות ,הרביעית ,שיש ספק הרגיל שנרקבו ,מחמת שהן מאלפי שנים ,וכמעט לא
נשאר מהם כלום .והחמישית ,שכבר פונו הארכיאולוגים את רוב הקברים בוודאות בשביל
תיעוד.

בהתייחסות ספציפית לטענה הרביעית ,מסתבר שהבסיס לטענה זו מסתמכת על מה
שכתב פ.ב' : .כמו כן נכללות בעבודה חפירות שבהן חלק מן הקברים תוארכו לתקופות
הרומית או הביזנטית ואילו חלק אחר תוארך לתקופה מאוחרת יותר .בשל מיעוט הממצא
בקברים ,במקרים רבים הם תוארכו על ידי המדווח רק על סמך השוואה לקברים אחרים
שהתגלו באזור טבריה .בעבודה זו נבדקו מחדש כל התיארוכים שניתנו בעבר על ידי
החופרים/המדווחים ובחלק מן המקרים הוצעו תיארוכים חדשים מבחינה היסטורית'.
ראשית ,הסביר לי מומחה בתחום הארכיאולוגיה כי קביעת תיארוך הוא על ידי ממצאים
נוספים ולא עצמות ,מפני שלעצמות אין כללים ברורים מי משתמר ומי לא ,אבל כלים או
חפצים ניתן לתארך יותר בוודאות על ידם את הזמן לו הם שייכים .מעתה כשכותב הנ"ל
'בשל מיעוט ממצאים בקבר' עיקר כוונתו לממצאים אלו ,וכך נראה גם מתוך דו"ח הממצאים
[של י.ס ].דלהלן.
שנית ,אצטט כמה דוגמאות מתוך עוד עשרות תיעודיים שמביאים הארכיאולוגיים על ממצאים
של עצמות ,גולגולות ושלדים שלמים .ניתן לראות בהרחבה ברשות העתיקות [י.ס ].ובספר
'הנקרופוליס של טבריה' [פ.ב.].
רשימה חלקית של ממצאים שנמצאו [פ.ב].

א .ממצא קטן :עצמות .שיוך אתני :יהודי.
ב .שיוך אתני :לדעת טולדנו הסרקופגים שייכים לבית הקברות היהודי מימי אחרוני
האמוראים ועד לתקופת הרמב"ם.
ג .מיקום :לאורך רחוב הירדן ,לכיוון הכנרת ,מימין לכביש ,מול תחילתה של הדרך
לצפת ,כיום רח' גדוד ברק .תיאור הממצא :שורה של שבעה קברים ממצא קטן :עצמות.
ד .מיקום :לאורך רחוב הירדן  20מ' מדרום-מערב לאכסניית מיוחס.
תיאור הממצא :קבוצה הכוללת  12קברים בודדים ,קבר אחד כפול וחדר מטויח .הקברים
התגלו בעומק ממוצע של כ2 -מ' מתחת לפני השטח .החדר המטויח הינו מרובע X 2
 2מ' הוא נמצא יחד עם קבר בודד אחד ,עמוק יותר משאר הקברים.
ממצא קטן :עצמות.
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שיוך אתני :מחולי מציין כי "אין ספק לגבי היותם קברים יהודיים" ,אולם הוא לא מנמק
את מסקנתו.
ה .ממצא קטן :עצמות של ילדים.
ו .ממצא קטן :שלדים שלמים ועצמות בודדות.
ז .מיקום :בחלק הצפוני של הרחבה העירונית ,כיום באזור כיכר רבין (רח' הירדן).
תיאור הממצא :חפירה חלקית של קבוצה של  11קברים ,כיוון רוב הקברים צפון-דרום
עם הגולגולת בצד הצפוני (שני קברים בלבד ,מס'  6ו –  15בנויים בכיוון מזרח-מערב.
קברים אלה לא נבדקו) מעל שלושה מהם ,נחשפו מצבות בנויות שכבות של אבני
גוויל מגדלים שונים וטיח .עומקם של קברים ,הינו  5.2מ' מתחת לפני השטח.
שיוך אתני :לדעת רבני קברים אלה שייכים לבית הקברות היהודי של טבריה אם כי
הוא אינו מנמק מסקנה זו .ממצא קטן :חרסים רומיים בשפכים ,עצמות.
תיארוך :לדעת החופר כל הקברים שייכים לבית הקברות של העיר טבריה.
ח .מיקום :בניין בנק לאומי ,כיום רחוב.
תיאור הממצא :שבעה קברים ,שאר הקברים התגלו מפוזרים בשטח ולהם לא הייתה
מצבה .בכל הקברים שכיוונם צפון-דרום התגלו שלדים שהונחו עם הגולגולת בצד
צפון ואילו באלה שכיוונם מזרח מערב הגולגולת התגלתה בצד מזרח .ממצא קטן:
שבעה שלדים.
רשימה חלקית מתוך ממצאים [י.ס ].מתוכם עולה א .כמות אדירה של קברים צפופים .ב.
הרבה שלדים נשארו בקברים או מחוצה להם .ג' .ממצאים' היינו מלבד הנקברים עצמם .ד.
רוב הקברים לא נחפרו ולא נפתחו ונשארו בשלמותם .ה .הרבה מהקברים היו בסרקופגים
[תיבה מאבן סגורה] ולא בחול עצמו.

א .שם אתר  :רח' אלחדף ( ,)6מספר מפה  ,39 :שם_מפה  :טבריה ,סוג סקר  :סקר
מפה ,מספר אתר  ,24 :מספר שדה  ,20-24/03/8 :רשת ישראל חדשה 250880 ,743950 :
תאור :קברי ארגז מדופנים .בשנת  1887דווח שומכר על גילוי 'בית קברות נרחב' עם
קברים בנויים ומטויחים וכן סרקופגים מאבן-גיר .בשנת  1935נחשפו ותועדו עשרה
קברי ארגז מדופנים ומכוסים בלוחות בזלת במקומות שונים לאורך הרחוב ,חלקם
מטויחים .בשנת  1968נחשפו שני קברים בהם הובחנו תאי קבורה מטויחים ובתוכם
גופות הנפטרים; התאים כוסו בלוחות אבן ומעליהן הונחה שכבת אדמה בעובי 0.20
מ' .בקבר המערבי הובחן כר נמוך לראש הנפטר ,ונמצאו מעט שברי זכוכית .מלבד
הקברים הובחנו שרידי קברים נוספים ,שלא נבדקו.
ב .שם אתר  :רח' הירדן ( ,)2מספר מפה  ,39 :שם_מפה  :טבריה ,סוג סקר  :סקר מפה,
מספר אתר  ,28 :מספר שדה  ,20-24/03/12 :רשת ישראל חדשה ,250900 ,743790 :
 WGS-84 : 32.788397582572, 35.5401745523136תקופה  :הרומית-ביזנטית ,שרידים
 :קבר
תאור :קברי שוחה מדופנים ,סרקופגים ודלת בזלת .בשנת  1935נתגלו ותועדו בשלושה
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מקומות שונים  12קברי ארגז מדופנים מכוסים בלוחות בזלת ,רובם מכוונים לצפון-
דרום; ממזרח להם נמצאה דלת אבן מעוטרת מבזלת; ממערב להם נמצאו שלושה
סרקופגים ,שניים מאבן מגיר ואחד מבזלת .בין רח' הבנים ורח' הגליל (נ"צ 243774
 ,)200882נתגלו שבעה קברי ארגז נוספים.
ג .שם אתר  :בנק לאומי ,מספר מפה  ,39 :שם_מפה  :טבריה ,סוג סקר  :סקר מפה,
מספר אתר  ,22 :מספר שדה  ,20-24/03/6 :רשת ישראל חדשה ,250940 ,743780 :
 ,WGS-84 : 32.7883062941077, 35.5406012190031תקופה  :הביזנטית ,העות'מאנית,
שרידים  :קבר ,חומה
תאור :שרידי בנייה וקברים בנויים באזור בניין בנק לאומי .שבעה קברי ארגז מדופנים.
ארבעה מהקברים כוסו בלוחות אבן ,ומעליהן 'מצבה' בנויה נדבכי אבני גוויל וביניהם
שכבות טיח; שלושה אחרים מפוזרים בשטח ללא כיסוי .בכל קבר נתגלה שלד ,ללא
ממצא לוואי; רבני ייחס אותם למאות ה -ה'-ו' לסה"נ.
ד .שם אתר  :שכונת מימונה (צפון) ,מספר מפה  ,39 :שם_מפה  :טבריה ,סוג סקר
 :סקר מפה ,מספר אתר  ,12 :מספר שדה  ,20-24/04/11 :רשת ישראל חדשה :
 ,WGS-84 : 32.7907467239189, 35.5383683696596 ,250730 ,744050תקופה  :הרומית,
האסלאמית הקדומה ,שרידים  :קבר
תאור :שבעה סרקופגים ומצבת קבורה עם כתובת נתגלו בחלקה הצפוני של שכונת
מימוניה ,קרוב לרחוב אלחדיף .הסרקופגים נתגלו בשנת  1923במגרשים בשכונת
מימוניה ,ליד רח' נצרת (היום רח' אלחדף) .בקרבת מקום גילה הרב טולידאנו (בשנת
 )?1921בזמן חפירת יסודות למבנה מצבת אבן גיר עם כתובת בת  11שורות בעברית
המזכירה את 'אליקים נהואנד[י]' ואחרים ,כנראה יהודים מפרס שנקברו בטבריה.
הכתובת נקראה על ידי סלושץ (תרפ"א" :)21 :זאת הא[בן אשר]  /שמתי על [קבר] /
מ' יושא והנער  /אליקים נהואנד [ י ב / ].בש' פ"ר מקץ ז"ה (?)  /נפ' ביום ג' בפר' /
שמו' [ש] ע"ז ל'  /וכימים אשר  /ענו ויסר (?) ש"ל [_)  /אברך שמו ל' [ /עולם—צבה]
".סלושץ תיארך את המצבה למאה ה 11-לסה"נ; טולידאנו למאה ה 7-לסה"נ.
ה .שם אתר  :רח' אלחדף (( )3לשכת הבריאות) ,מספר מפה  ,39 :שם_מפה  :טבריה,
סוג סקר  :סקר מפה ,מספר אתר  ,6 :מספר שדה  ,20-24/04/5 :רשת ישראל חדשה :
 ,WGS-84 : 32.7911989595286, 35.5378362513367 ,250680 ,744100תקופה  :הרומית-
ביזנטית ,שרידים  :קבר
תאור :שרידי מאוזוליאום הרוס ,קברים נוספים וסרקופגים נמצאו סמוך לפינת הרחובות
אלחדיף  -הופיין (מול לשכת הבריאות ,לשעבר בנין המשטרה); בשלושת הקירות
האחרים נחשפו אחד-עשר קברי ארגז מופרדים במחיצות בנויות מאבני בזלת גדולות.
בקברים ובמבנה נמצאו שלדים רבים ,מונחים ללא סדר .בממצא חרסים מעטים ,מטבע
נחושת ומסמר ברזל .החופר מתארך את המבנה לפרק זמן 'הקדומה קצת יותר למאות
ו'-ז' לסה"נ' (רבני  ,)1957אך מתוך השוואה עם המאוזוליאום הדרומי שנחשף ברח'
הפלמ"ח ותוארך למאות  3 2-לסה"נ ,נראה שגם מאוזוליאום זה נבנה בתק' הרומית
המאוחרת ,במאות  3 - 2לסה"נ .מחוץ למבנה הובחנו קברים נוספים ,ובמרחק  15מ'
מדרום-מזרח למאוזוליאום ,חשף רבני מחדש סרקופג שנתגלה על ידי מח'ולי בשנת
 1941עם עיטור שני זרים וטבולה-אנסטי וסרקופג נוסף בעיבוד גס ובתוכו בליטת
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משענת לראש הנפטר .נראה שאפשר לתארך את הקברים שנתגלו מחוץ למאוזוליאום
למאות  5 – 2לסה"נ ,בשנת  ,1951לאחר החפירה ,נתגלו באקראי שני פכי-חרס מתחת
למפולת אבנים ובהם עצמות ילדים כולל שרידי גולגולת.
ו .שם אתר  :רח' אלחדף (( )2בטוח לאומי-בנין ההסתדרות) ,מספר מפה  ,39 :שם_מפה
 :טבריה ,סוג סקר  :סקר מפה ,מספר אתר  ,5 :מספר שדה  ,20-24/04/4 :רשת ישראל
חדשה  ,WGS-84 : 32.791650638306, 35.5375176345419 ,250650 ,744150 :תקופה :
הרומית המאוחרת ,הביזנטית ,האסלאמית הקדומה ,שרידים  :קבר
תאור :עשרות קברי ארגז חצובים ובנויים בשטח של כשני דונם ,באזור שבין הרחובות
אלחדף ,גולני ,והופיין .באתר נערכה חפירה על ידי ויטו ודינור בה נחשפו קברי ארגז,
המכוונים ברובם מזרח-מערב ,חלקם בנויים וחלקם חצובים ,טוחים בטיח לבן ומכוסים
בלוחות אבן .חפירה נוספת על ידי ויטו ודינור ,מול בנין ההסתדרות הכללית סמוך לרח'
גולני חשפה קברי ארגז חצובים נוספים מופרדים זה מזה במחיצות אבני גוויל גדולות,
טוחים מפנים ומכוסים ב 7-5 -לוחות אבן .כוון הקברים צפון-דרום ומזרח-מערב .לוחות
האבן נחתמו בשתי שכבות מלט ,וביניהן אבני גוויל ועפר .בכל קבר  -שלד אדם ,ללא
ממצא נוסף .במהלך העבודות הובחנו קברים נוספים ,שלא נחפרו .בבדיקות שנערכו
ע"י דמתי בחניון הביטוח הלאומי נאספו חרסים שחוקים מהתקופה הרומית המאוחרת
וקנקנית קטנה תמימה שזמנה ,כנראה ,התקופה האסלאמית הקדומה .באזור (נ"צ
 )200581 244164נתגלה קבר נוסף ,שלא נחפר.
ז .שם אתר  :רח' תג'ר ,מספר מפה  ,39 :שם_מפה  :טבריה ,סוג סקר  :סקר מפה,
מספר אתר  ,10 :מספר שדה  ,20-24/04/9 :רשת ישראל חדשה ,250930 ,744020 :
 ,WGS-84 : 32.7904706361019, 35.5405024225196תקופה  :הרומית ,הביזנטית,
העות'מאנית ,שרידים  :קבר
תאור :קברי ארגז וסרקופגים לאורך רח' תג'ר ,מצפון למצודה .בשנים  1921ו1941-
דווחו מאק-קיי ומח'ולי על גילויים של מעל  100קברים (מתוכם נבדקו  11קברים),
חלקם עם מצבות גושי-אבנים וטיח מעליהם .כיוון רבים מהקברים היה צפון-דרום.
בקבר ארגז אחד היה דיפון של לוחות חרס .במכלול הקברים היו גם שני סרקופגים
מאבן-גיר ,באחד מהם השתמר שלד הנפטר .קברי הארגז תוארכו לתק' הרומית ,אך
אלה מהשכבה העליונה הצמודים לחומה הצפונית של המצודה העות'מאנית  -אפשר
שהם מהתקופה העות'מאנית (לא נחפרו) .בשנת  1952נחשפו שמונה קברים בנויים.
הממצא כלל מסמרים מברזל וברונזה .לדעת רבני ,שבדק את הקברים ,זמנם כנראה
שלהי התקופה הביזנטית.
ח .שם אתר  :רח' דונה גרציה ( ,)2מספר מפה  ,39 :שם_מפה  :טבריה ,סוג סקר :
סקר מפה ,מספר אתר  ,16 :מספר שדה  ,20-24/14/3 :רשת ישראל חדשה ,744050 :
 ,WGS-84 : 32.7907397430921, 35.5410371783648 ,250980תקופה  :הרומית-ביזנטית,
האסלאמית הקדומה ,העות'מאנית ,שרידים  :קבר
תאור :מצפון-מזרח למצודה העות'מאנית ,לאורך צדו המזרחי של רח' דונה גרציה
נמצאו קברים .הקברים נראים בציורים ובצילומים מן המאה ה 19-ומראשית המאה
ה .20-זהו חלק משדה הקבורה שתועד באתרים  ,15 ,11 ,10ו .56-הקברים באזור זה לא
נבדקו ולא נחפרו.
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הרי שהיו הרבה קברים בתוך סרקופגים ,ונשארו מאות שלדים שלמים גם בקברי השוחה
שבאדמה ,או מפני שאכן הם מתקופות מאוחרות יותר ממה שמשערים אותם ,או עצמות
נשארות שלמות גם לאחר אלף ויותר שנים ,וכבר מצאנו בכמה מקומות בארץ כן בקברי
שוחה ,כמו בבאר שבע.
בהתייחסות ספציפית לטענה החמישית ,שכבר פונו רוב הקברים בוודאות בשביל תיעוד.
ראשית ,מתוך הדו"ח שהובא לעיל מוכח לא כך .שנית ,אמר לי אותו מומחה שנכון שבעבר
היו ששדו מקברים את כל העצמות ,אבל מה שנשאר עד לעשרות השנים האחרונות ,גם
מה שכן נלקח לתיעוד של מקום הוא בעיקר ב'ממצאים' האחרים ,אין לחוקרים עניין באיסוף
ריבוי עצמות ,רק מתוך קבוצה לוקחים עצם אחת ממקום מסוים ברגל .והשלישית ,בעשרות
השנים האחרונות ,חל חוק שבכל בדיקה ארכיאולוגית אסור לפנות מתים רק באישור מומחה
מטעם חברת את"ק ,דבר שלא אושר ,בפרט כשהם בעצמם מעידים שלא שהרבה לא
נפתח ונבדק ..והרביעית מתוך תחקיר רשות העתיקות עולה כי בהרבה מהמקומות נמצאו
שלושה שכבות של קברים מכמה תקופות ,חלקן בעומק כמה מטרים כפי שמרומז לעייל,
ותמוה לומר שאת הכל פינו.
באשר לטענות ,השישית ,ספ"ט ברה"ר .השביעית ,מקום שלא ברור שיש קבר הוי ספק
לכו"ע .השמינית ,שיש חזקת טהרה לעיר.
לאחר האמור לעיל ,לכאורה אפשר לקבוע בוודאות שאין כאן ספק ,ומעולם לא הוחזק טהרה
בשטח זה שנבנה בכוונה תחילה על גבי שטח של בית קברות .בפרט במקומות המסומנים
אצל המומחים בנקודות ציון בינלאומיות שהן מדויקות עד לכדי מטר אחד ,שאז אין כאן
ספק רק חיסרון ידיעה של השואל.
זאת מלבד מה ששמעתי עדויות מהגאון רבי ד .מ .ש .שליט"א והרב י .א .שליט"א שמאשרים
את הדברים הנ"ל במה שראו הם והרבה מעבר לכך.

מוכרחים אנו לסיים במשפט שאמר י .ס' : .בתור יהודי דתי אם אתה שואל אותי ,לכהן
אין ללכת ברחוב אלחדיף ושלוחותיה ,מלבד מקומות שעשו בהם כיפין'.
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מיפוי המקומות בהם נמצאו קברים לפי מחקרו של פ.ב.
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נספחים
מובאות משו"ת וספרים שנקטו בפשיטות שהקברים הם יהודיים ונשארו בהם עצמות

שו"ת ציץ אליעזר ח"ה סי' כ'
ראשית נדהמתי מאד לקרוא בתחילת דבריו שכותב שהגם שמקברו של ר' יוחנן בן זכאי
הנמצא ברחבת הרמב"ם עד קברו של רבי עקיבא שטח של כמה מילין הוא בית הקברות
שבו קבורים תלמידי ר"ע וכמה גאונים וקדושים ,בכל זאת רוב הבע"ב המוצאים במגרשיהם
עצמות שורפין או זורקין העצמות לאשפה ורק להשואל פוסקין לו שיוציא העצמות ויקברם
ע"כ .ועל אודות מה שמטיל כתר"ה ספק לומר דאולי הוא של עכו"ם ועפי"ז רו"ל ס"ס ספק
נמצא שם קבר ואם נמצא שם קבר ספק זה קבר של גוי ,ולהתיר מתוך כך החפירה ,לפענ"ד
שתי הספיקות אינם מכיון שכידוע הוחזק כל השטח למקום קברות והוחזק גם למקום
קברות יהודי וגדולה חזקה שאפילו סוקלין ושורפין עליה .ואיך יכול בכלל לעלות על דעת
מי שהוא לומר שקבר הרמב"ם ויתר קדושי עליון שמסביבו הידועים והמוחזקים לנו נכרו
ונקברו בסמוך ונראה לקברי עכו"ם ח"ו ,בזמן שידוע לנו כמה חרדו חז"ל אפילו בקבירת
צדיק אצל רשע מבני ברית ,עיין סנהדרין ד' מ"ז ויו"ד סי' שס"ב ,לכן אין לפענ"ד שום מקום
של הוראת היתר בגלל ספיקות אלה.
כמו"כ מוזר מאד לפענ"ד הסברא שרוצה כתר"ה עפי"ז לומר בלימוד היתר לכניסת כהנים
באהלי קברי צדיקים משום דכשבאים להלכה הולכים בתר רובא ואין שם קבר יהודי כלל,
דבלי להכנס בסתירת דבר זה עפ"י ההלכה הרי יש כאן לכהן המבקר משום אונאה עצמית
גרידא ,דמצד אחד הוא נכנס מפני שעפ"י ההלכה אין שם קבר יהודי כלל ,ומצד שני הוא
שופך לפני הקבר הזה מרי שיחו ומתפלל לפני המת המונח שם שימליץ טוב עבורו לפני
יושב מרום וכדומה ,מה שסובר עפ"י ההלכה שאינו יהודי כלל .ואכמ"ל.
ומה דאיתא אגדה בירושלמי פ"ז דנזיר ה"ב דמפרשת הפסוק של והיו ימיו מאה ועשרים שנה
שזה מוסב על לאחר המות דלק"כ שנה הוא חוזר למלוא התרבד ,שכתר"ה רוצה להסתייע
משם לדבריו ,נראה פשוט דהמכוון הוא בנוגע לבשר ולא בנוגע לעצמות ,וכדמבאר כן
בפשיטות השירי קרבן שם דכוונת הירושלמי דזהו פירושא דקרא לא ידון רוחי באדם לעלם
שבשקם בו הרוח הנה הוא עדיין בשר ואין זה רצוני אלא הבשר יתקיים עד ק"כ שנה ואח"כ
יחזור למוצאו הראשון שהוא תרווד מלא רקב ע"ש ,אבל העצמות שפיר נשארים קיימים.
ועיין בשו"ת חתם סופר חיו"ד סי' של"ז שמוכיח בראיות חותכות ממתי יחזקאל ועוד על קיום
עצמות יותר מתתק"כ שנה ,וס"ל לאוקמא כל מת בחזקת כשרות ואין עצמותיו מרקיבים עד
שעה אחת קודם התחיה ע"ש היטב .ומזה נקח ללמוד כי גם עצמות כאלה המונחים כבר
בקבר זה מאות בשנים ויותר אשר עולה לכאורה על הדעת לחשוב כי יבשו ונגזרו ואבדה
תקותם ,הנה בבא עת התחיה יועלה עליהם גידים ובשר ויורקם עליהם עור מלמעלה ויופח
בהם רוח ויחיו ויעלו מקברותיהם ויובאו מכל מקומות פזוריהם אל אדמת ישראל ,ולכן יש
לחלוק להם כל הדרת כבוד ,ועל אחת כמה שלא לזלזל בהם חלילה.
כמו כן ברור הדבר שאין כל מקום כלל לקבוע זהות לאומיותם של הנפטרים ע"פ סוגי
הארונות אשר עצמות הנפטרים מונחים בהם וטיבם ,כי אין אתנו יודע עד מה באיזה אופן
בדיוק היה מקובל לקבור בזמן הקדום של לפני כאלפיים שנה ,וכן על נסיבות קבורתם,
וכידוע היו מובילים ארונות מתים מחו"ל ע"מ לקוברם בא"י ובמיוחד בערי הקודש ובמקומות
מושב הסנהדרין אז כבטבריא ובית שערים וכדומה ,כנזכר מזה בחז"ל בכמה מקומות ,והיו

13

גם מייחדים עבורם בתי קברות מיוחדים כאשר הראו כבר על כך התגליות השונות בכמה
מקומות עתיקים ,ובכזה הרי ברור שהיו צריכים לשים את הנפטרים בארונות מעולים ומבוצרים
כנהוג גם עתה במקרים כאלה ,ואלו שקבלו עליהם משימה כזאת היו בודאי נשיאי ועשירי
עם ,כי היה דרוש לכך הוצאות גדולות ,וממילא היו אלה קוברים מתיהם בכבוד גדול בארונות
משובחים וכדומה .וכן אין לקבוע מצימצום ודחיקת הארונות זע"ז .דמלבד דזה כשלעצמו
אין בו עוד עד בכדי לקבוע עי"ז הזהות ,הרי כידוע היו בטבריא הרבה הרוגי מלחמה שהיו
נקברים במהירות בשעת החירום ,וכן גם הביאו לתוכה לקבורה הרוגים ממקומות אחרים
(עיין מגילה דף ו' ע"ב) ,באופן שלא יכלו לדקדק הרבה באופן קבורת הארונות מדוחק השעה
וממגור האויב שמסביב ,ועיין סמוכים לכל זה עפ"י ההלכה ביו"ד סי' שס"ב סעי' ד' וש"ך
סק"ד ובשו"ת שבות יעקב ח"ב סי' צ"ג וכתב סופר חיו"ד סי' קפ"ד עיין שם.
גם מיותר הדבר מלבאר שאין גם כל מקום לקבוע הזהות עפ"י סיפורי מעשיות של יחידים
ועפ"י דמיוני  -השערות בעלמא שאין להם כל בסיס של קיימא ,וכן בכל בכדומה לזה ,ומה
שעלינו לקבוע הוא על פי המוחזק והמקובל ביד כל מדור דור ,אם ע"י מסורת אבות ,ואם
ע"י מחקרים ברורים ע"י המומחים לאותו דבר המוחזקים בנאמנותם ,או ע"י תגליות ברורות
בסימנא מילתא ,ובנידוננו כידוע סמכו כל גורמים אלה את ידיהם והחליטו בבטחה כי כל
השטח שמסביבת קבר הרמב"ם ועל ידו קברי ר' יוחנן בן זכאי ור' אמי ור' אסי ,רב כהנא,
ר' חננאל תלמיד רב ,ר' מיימון ז"ל והשל"ה ז"ל .ועוד ,הוא כולו בית קברות יהודי וקבורים
בו קדושים וגאונים החל מתקופת הגאונים ואילך[ ,וכמה מוזר הדבר לבוא לדמות הנידון
לדין שוקי ירושלים עשויין להתכבד כל יום ,ולומר שהעצמות שמזמן הקדום כבר נרקבו
והנמצאים הם של גויים ,דכאשר כבר הוכחנו מתקיימות עצמות אלפי שנים ,וחזקת קברים
שאינם מתפנים ,ונוסף לזה אין כל הוכחה ברורה לומר שעל מקום זה נקברו במאוחר
עכו"ם ,ולכן אין כל מקום להשערות כוזבות כאלה ,או לומר שישנו בכאן בית קברות של
כמה קומות ולקבוע שהתחתונים של יהודים והעליונים המה של עכו"ם ,שממש מעוררות
גיחוך ותימא בלבד].
וברור גם עפ"י הידוע והמקובל כי במשך הזמנים גרו בטבריא יהודים יותר מגוים וצריכים
ללכת בתר רובא כדכבר הוקבע עליהם בזמנם ,עיין רמ"א יו"ד סי' שע"ד סעי' ג' וש"ך שם,
ואפי' בקבוע דכמחצה על מחצה דמי ,ע"ש ברמ"א וש"ך ,פוסק נמי החתם סופר חיו"ד סי'
שמ"א דאסור לחטוטי שכבי מספיקא ,ושם בנידונו היו גם כמעט סימנים מוכיחים וגלוים
לתלות ולומר שהוא אינו יהודי ובכל זאת לא התיר לחטוטי עיין שם .דוק מינה במכש"כ
בכגון נידוננו שאין לעשות מזה אפילו ספיקא ולו אפילו היה מתברר בודאות ממציאות קבר
עכו"ם בשטח ג"כ י"ל בכגון זה סלק זה כמי שאינו והיתר העמד על החזקה ועל הרוב שהמה
יהודים ,עיין בדומה לזה בשו"ת עצי חיים חיו"ד סי' ל"ז ע"ש ,ובנידוננו עדיפא עוד בהרבה
מנידוננו שם באשר יש לנו נוסף להרוב גם חזקה ,וגדולה חזקה.

חזון יחזקאל שו"ת סי' ז'
ואחרי שעינתי בדבריו נראה לי שיסוד חות דעתו בנידון קבר הנמצא לא מסתבר כלל ,הן
בקבר הנמצא בארץ ישראל בכלל ,וביחוד בטבריא דאתרי׳ דמר.
הלא כה המה דבריו :״בא״י היו עד עכשיו מליונים יהודים ויותר מזה גויים ...ואם נמצא שם
קבר ספק זה קבר של גוי ,ואם אחר כך נמצא שם קבר מותר לפנות העצמות כי הם מהרוב
שהיו גויים״ (לשונו ממש).
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הנחה זו אינה נכונה ,ומיום התנחל ישראל על אדמתו ישבו בה רוב ישראל ,הלא במלכים
ד׳ כתוב ״יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב״ ואוכלסים אלה לא נהיו פתאם
ביום אחד ״רבים״ כחול אשר על הים ״לרב״ ,אך על ידי פרי׳ ורבי׳ במשך מאות שנים היו
הולכים ומתרבים עד הגיעם לידי כך שהיו ״רבים כחול אשר על שפת הים לרב״ .אם כן גם
קודם לזה הי׳ מספרם רב במשך ימים רבים ,וכמנהג העולם הם שבקו שם חיים לכל חי
ומצאו את מנוחתם כבוד באדמת ישראל .ואם קודם לזה כך — כל שכן אחרי כן כשהיו כבר
״רבים כחול אשר על הים לרב״ ,היו הולכים ופרים ורבים (ישוה בנפשו הרבי׳ של אוכלסים
ש״רבים כחול אשר על שפת הים לרוב״) ונפטרים מן העולם ונקברים בקברי ישראל .די אם
מצב כזה הי׳ מימות שלמה במשך מאה שנה ,או מאה וחמשים שנה ,שכל הגוים אשר היו
על אדמת ישראל הם מיעוטא דמיעוטא ,בצרוף הדורות הבאים .הלא גם הרוגי נבוכדנצר
נקברו בארץ (זבחים קי״ג).
גם בבית שני הי׳ מספרם רב מאד .צא ידידי וחשוב מהאמור בפסחים (דף ס״ד ע״ב) כי היו
שם פסחים כפלים כיוצאי מצרים ,ועל כל קרבן פסח נמנו יותר מעשרה ,חוץ מטמא ושהי׳
בדרך רחוקה .גם יוסיפוס פלביוס מעיד כעד ראי׳ (הוא הי׳ כהן) שמליונים יהודים היו באים
להראות ברגלים .וכך הי׳ הדבר רבות בשנים עד החרבן ,וכמנהג העולם הי׳ נפטרים ונקברים
בארץ .והנחתו שגויים היו בארצנו יותר מיהודים לא נתנה להאמר כלל! ומי המה העמודי
עולם אשר היו בכל הדורות האלה? ״נביאים כפלים כיוצאי מצרים״ (מסכת מגילה דף י״ד
ע״א) ״וגם כל אלה החכמים הנזכרים הם גדולי הדורות ,מהם ראשי ישיבות ומהם ראשי
גליות ומהם סנהדרי׳ גדולה .ועמהם בכל דור ודור אלפים ורבבות ששמעו מהם ועמהם״
(לשון הרמב״ם בהקדמתו ליד החזקה).
ובשו״ת חתם סופר דחה את הדעה האומרת שברבות הימים העצמות נפסדות ונרקבות
ונעשות עפר .ובפרט של קדושים וטהורים ,אשר הקנאה לא אכלתם (עיין היטב בדבריו),
נמצא כי עצמות כאשר תמצאנה משלם הן .ועוד הלא איתא בהדיא באבל רבתי (פרק י״ג)
״המוצא עצמות בקבר הרי זה נותנו במכמורות (ויש גורסים שם במהמורות) וחכמים אומרים
לא יזיזם ממקומו״.
כל זה בארן ישראל בכלל ,ועכשיו בנוגע אל טבריא מקום המעשה .וכדי להקל על ידידי ולא
להכביד עליו בחיפוש בספרים ,די אם יעיין בספר כפתור ופרח (פרק ז׳) ,הספר הזה נזכר
בדברי הרמ״א ביו״ד סימן של״א סי״ט וגם בשו״ת רדב״ז ,והוא הי׳ בחיים בשנת נ״ז לאלף
הששי ,שם כתוב בלשון כזה :וכן בטבריא ישנים קהל גדול מן הצדיקים והחסידים וגרי הצדק
ומכללם רבי עקיבא וארבעה ועשרים אלף תלמידיו ,וגם ידוע מאמר חכמינו במגילה ׳רקת
זו טבריא ...ולמה נקרא שמה רקת? שאפילו ריקנין שבה מלאים מצות כרמון'
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מובאות מספרי מחקר
מובאות מספרי מחקרמובאות מספרי מחקר

צדיקים בגליל' [הרב ישראל מאיר גבאי]
מספר 'מקומות קדושים וקברי
מספר 'מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל' [הרב ישראל מאיר גבאי]

מספר 'מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל' [הרב ישראל מאיר גבאי]

מפת בנייני קבורה מפוארים שנמצאו
מפת בנייני קבורה מפוארים שנמצאו
ותיחום בית הקברות העתיק
ותיחום בית הקברות העתיק
מפת בנייני קבורה מפוארים שנמצאו
ותיחום בית הקברות העתיק
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3

מספר 'טבריה' [עודד אבישר]
מספר 'טבריה' [עודד אבישר]

4
17

5

18

גבולות בית הקברות היהודי כפי ששורטטו ע"י הרבנים שליט"א -
לאחר בירור יסודי ומעמיק בהשתדלות לא לאסור את המותר ולא להתיר את האסור
עם זאת בהוראת רבותינו בשעת צורך גדול ובפרט לתושבי העיר טבריה הנצרכים דבר יום ביומו לשירותי המקום
לצרכים שיש בהם חיי נפש ,יש עליהם לשאול שאלת חכם.
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קו המידע לכהנים 08-313-2020

הדרכות קצרות לטיולים:
מידע שימושי לשאלות הנפוצות לכהנים בטבריה
מתוך חוברת 'המדריך לכהנים' .לקבלת מידע מפורט ומפות יש לעיין בחוברת ניתן לקבל מידע
מפורט ,מפות ועדכונים חשובים דרך המייל
כדאי מאד לבדוק את המסלול הכשר בשלבי תכנון הטיול ,דבר שמונע הרבה בעיות!!!
המספרים בסוגריים {כאלו} מראים את מספר השלוחה בקו המידע בה מופיע המידע הרלוונטי.

טבריה
העיר טבריה מלאה במכשולים בענייני שמירת העיניים ובמיוחד בימי הקיץ ,אין בהאמור
גושפנקא להקל ח"ו בשמירת העיניים ,וכל חכם יעשה בדעת!

מסלולים לאוטובוסים בטבריה
א .כביש הבקעה  -מכיוון מרבי מאיר או אקווה כיף לכיוון צפון [כשהנהג אינו כהן]:
{ }9-2-2-04הנהג נוסע עד מלון 'לאונרדו קלאב' – ברחוב הבנים טבריה ,ויוריד את הכהנים.
הכהנים ירדו לטיילת לפני המלון ,ליד השער השחור נכנסים לאחורי המלון ,כאן ליד בנין של
חב"ד יורדים לטיילת והולכים את כולה עד לצפונה ,שם יש סירת מפרש על הטיילת ,פונים
שמאלה ליד מלון שירת הים ועולים בעליה [יש להתרחק מלהיות תחת העצים] .לפני סוף העליה,
אין לעלות לכיון הכיכר אלא להיכנס על הדשא ליד העץ דקל בין האבנים הלבנות הגדולות
וללכת באלכסון עד מאחורי התחנה ,לעלות למדרכה רק אחרי התחנה ליד מזנון גדוד ברק,
להתקדם עוד קצת ורק אז לעלות על האוטובוס שיחכה שם לכהנים.
במקרה של בעיה בשמירת העיניים בטיילת יש מתירים בשעה"ד לסמוך על ספק טומאה ברה"ר
ולקצר את הדרך כדלהלן :אחרי שנכנסנו מאחורי מלון לאונרדו קלאב ,אין לרדת עד הטיילת
אלא יש לעקוף את המלון ממזרח :דהיינו ליד חב"ד לא לרדת לטיילת אלא לחצות ישר לכיוון
החניון [אין לעלות לכיוון הכביש!!] ,לחתוך את החניון עד הסוף ,בצד ימין ישנו ביתן של שירותים
ובימין הביתן ישנם מדרגות היורדות לשביל ,בשביל פונים קצת שמאלה ועולים לכיוון הכביש,
אך לא יוצאים איתו עד הסוף באיזור הכיכר! אלא נכנסים בדשא וחוצים באלכסון למאחרי
התחנה ,וכדלעיל .ניתן לקבל מצגת המסבירה את הכל בצורה יפה עם תמונות.
לגבי העלייה לאוטובוס בתחנה זו ,איננו יודעים הכרעה ברורה ויתכן שאפשר להתיר.

ב .מהגולן או צפת לכיוון דרום טבריה [כשהנהג אינו כהן]
מי שנוסע מהגולן והגליל לכיון היישובים מדרום לטבריה ,יוכל להקיף דרך כביש  92עוקף
כינרת עד לצומת צמח.
{ }9-2-2-05המעוניינים להגיע מהצפון [קייקים ,מירון ,מסלולים בגולן] לכיון אקווה כיף או
רמבה"נ אם הנהג אינו כהן יש לנסוע כדלהלן:
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נוסעים מהצפון לכיוון טבריה בכביש  90לכיוון דרום 3.5 .ק"מ אחרי צומת מגדל מגיעים לכיכר
גדולה ובתוכה סלע' :ברוכים הבאים לטבריה' .בכיכר זו לא ממשיכים ישר אלא פונים שמאלה
לדרך גדוד ברק .שם ממשיכים  2ק"מ בערך עד  30מטר לפני הכיכר [הכיכר הסקוטית  -גדוד
ברק הירדן  -כיכר הטרמפיאדה] ,עוצרים את האוטובוס בצד הכביש מול 'מזנון גדוד ברק' ואין
להמשיך אחרי המזנון .לפני שיורדים לומר לנהג לחכות בתחנות שברחוב הגליל פינת הקישון.
הכהנים חוצים את הכביש ונכנסים למדרכה בין התחנה למזנון ,שם ממשיכים מאחורי התחנה
שבמדרכה לכיוון דרום ,ומתרחקים כל העת משפת הכביש ,ופונים לכיוון הדשא והולכים בין
האבנים הלבנות הגדולות  -ליד עץ הדקל ונזהרים להתרחק משפת הכביש .כך ממשיכים
עד הירידה לכיוון הטיילת .בירידה נזהרים לא ללכת תחת עצים ויורדים עד למטה ליד סירת
מפרש ,והולכים את כל הטיילת עד כמעט סופה ,שם עולים בפניה השניה  -מיד אחרי מלון
לאונרדו ,לכיוון רחוב הבנים ,ומשם ממשיכים לעלות ברחוב הקישון ליד מד"א לכיוון רחוב
הגליל [הרחוב המקביל שהוא מעל רחוב הבנים] .שם יש תחנות אוטובוס והאוטובוס יחכה
בהם [תחנת הגליל  -הקישון] .או שהכהנים ימשיכו ברחוב הבנים עוד  100מטר לכיוון דרום
עד הכיכר של קופ"ח כללית ' -מרכז גליל סנטר' ושם האוטובוס יחכה להם ויסעו עמו לכיון
דרום  -רבמה"נ או אקווה כיף או לכיוון כביש הבקעה.

ג .ממרכז הארץ לאקווה כיף או רמבה"נ:
{ }9-2-2-06לאחר שחולפים את מחלף גולני ,בצומת פוריה יש לפנות ימינה לכביש  ,768לאחר
כ 7-קילומטר לפנות שמאלה לכביש  ,7677או לאחר כ 10 -קילומטר לכביש  ,767כבישים אלו
יורדים עד לכביש  90סמוך לטבריה מדרום ,לאקווה כיף צריך לפנות בכביש  90שמאלה כ3 -
קילומטר[ .כביש  7677יותר קצר אבל יותר צר ומתפתל[ .בדרך מדרום טבריה לצומת גולני
יש לעשות את אותה דרך בכיוון ההפוך.
מהניסיון שלנו ,יש להדגיש לנהג את מסלול הנסיעה מראש שלא יהיה מופתע ,חשוב לציין
שלמרות שמבחינת הקילומטרים אנו מוסיפים בזה כ 4 -קילומטר ,אך מבחינת הזמן לפעמים
זה יותר קצר מפני שזה חוסך את הפקקים של טבריה.
[כמובן כשאין פקקים ניתן לעקוף גם בתוך טבריה כדלהלן :ממשיכים בכביש  77לתוך טבריה
ברחוב מנחם בגין ,אחרי רמזור  5יש תחנת המשטרה ואח"כ צורת דג כחול על המדרכה ,שם
יש מזלג ופונים בו ימינה ויורדים לרחוב יהודה הנשיא ,אחרי  380מטר פונים ימינה לרחוב
ברנר ונוסעים בו  1700מטר עד הסוף!! ואז פונים ימינה להשילוח ,אחרי  550מטר  -בפניה
השניה פונים שמאלה ומיד שמאלה לרחוב אחוה ,ולא לפנות ימינה לכיון בי"ק המוסלמי וקבר
רחל .אחרי שפנינו לרחוב אחוה ,ניתן להמשיך עד למלון אביב .ובכביש הראשי נפנה ימינה
לכיוון דרום .ויש לזכור שבזמני עומס ,לא תמיד מצליחים לעבור במסלול זה .ויש להעדיף את
הנסיעה בכביש .7677
דרך חזור בתוך טבריה:
{ }9-2-2-07ממשיכים בדרך 'אליעזר קפלן' – כביש  90צפונה עד שמגיעים לכיכר הגדולה עם
הדשא ולצידה 'קופ"ח כללית' – מרכז מסחרי 'גליל סנטר' .בכיכר פונים פניה חדה שמאלה
לרחוב אחוה ,ממשיכים כ 200מטר ואח"כ ימינה ועוד פעם ימינה לרחוב השילוח ,ואז שמאלה
לברנר .ואז ליציאה מטבריה .ניתן לכתוב בוויז לסוע לברנר טבריה ,דרך 'אחוה [ '1נמצא קרוב
למרכז מסחרי 'גליל סנטר'] .כמובן שבזמני עומס מוטב לנסוע דרך כביש  ,7677וכדלעיל.
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תחבורה ציבורית בטבריה:
חדש בקו המידע!!
שלוחה אוטומטית לבירור אוטובוסים עם חשש לכהנים שלוחה  9ואח"כ ,3
יש להקיש את מספר הקו ב 3ספרות ומיד תקבלו את המידע.
עקב שינוים בתנועה אין לנסוע בתחנה מרכזית טבריה!!

{ }9-2-2-12טבלת קוים בניעירונים:
 1הבאים ממזרח  77ירדו בטבור הארץ או אלחדיף קונטיננטל ולא אחר כך!
היוצאים למזרח  77יעלו רק בתחנה טבור הארץ וכו' או אלחדיף טבור הארץ
 2הבאים מדרום לא יסעו אחרי תחנת הבנים הקישון
היוצאים לדרום יסעו רק מתחנת הגליל הקישון או יותר דרומית [יש כאלו קוים שלא עוצרים
שם אלא רק במקום יותר דרומי]
 3הבאים מצפון ירדו רק בתחנת צומת מגדל
היוצאים לצפון יעלו רק בתחנות גדוד ברק או מגדל [יש כאלו שלא עוצרים בגדוד ברק!!] הגישה
לדרך גדוד ברק כפי שכתוב בחוברת ,או בקו המידע
לגבי תחנת גדוד ברק הירדן ישאלו רב [נפק"מ לבאים מהטיילת ,וכן נפק"מ לקוים של חברת
'גולן' שעוצרים רק בתחנת הטרמפיאדה ולא בשאר התחנות בגדוד ברק]

נסיעה מצפת או הגולן לטבריה
מכיוון שכביש היציאה מטבריה לכיון צפון נסלל על קברים ,ישנה בעיה קשה לכהנים בנסיעה זו.
{ }9-2-2-1הנסיעה מטבריה לצפת או הגולן בתח"צ מותרת רק מתחנות גדוד ברק ,כמו שמופיע
בשלוחה  9ואח"כ  .3הנמצאים בשכונות החרדיות ,יש להם לעקוף את איזור הבעיה ,כפי
שמופיע בעדכון .9-2-2-2
אבל מצפת או הגולן לטבריה יש בעיה קשה ,כי הקוים מהצפון ,נכנסים לטבריה בכביש האסור
ולכן אין מנוס אלא לרדת בצומת מגדל הרחוק כ 5ק"מ מטבריה ואז להמשיך בנסיעה פרטית
עד לכיכר הצפונית 'ברוכים הבאים לטבריה' ומשם לעלות רגלי לקרית שמואל כמופיע במדריך,
או לרדת לגדוד ברק ,וכמופיע בעדכון .9-2-2-5
לעיתים ,ישנה אפשרות לנסוע לצפת דרך רחוב מאיר אדרעי ,ששם יש דרך עפר היורדת עד
הכיכר הצפונית של טבריה ,אך ברוב הזמן זה חסום.

הליכה רגלית בתוך טבריה
{}9-2-2-02המגיעים בתח"צ עד לרחוב אלחדיף פינת יהודה הלוי ,ורוצים להגיע לטיילת ,החוף
הנפרד ,רבי מאיר בעל הנס או לבקעה ,יש להם להקיף ברגל כדלהלן :ללכת את כל יהודה
הלוי עד אחרי תחנה מרכזית ומגרש המכוניות טרנד קאר ,פונים שמאלה ויורדים ברחוב רפאל
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ביבאס על המדרכה הימנית ,פונים ימינה בשוק ואח"כ פונים שמאלה ויורדים ברחוב הקישון.
[מופיע בהרחבה במדריך] .משם ניתן לפנות לרחוב הגליל ,ונראה שם תחנות לכיוון רבי מאיר
בעל הנס .יש לזכור שהליכה זו כ 18דקות ,ועדיף לקחת מונית שתיסע ישיר דרך רחוב ברנר,
ואח"כ דרך מלון אביב עד רבמבה"נ ,וגם בלי חשש בשמירת העיניים.
{ }9-2-2-03וכן להיפך :עולים ברחוב הקישון עד תחנת דלק 'מיקה' ,פונים ימינה בשוק ,ומיד
שמאלה לרחוב הפרחים ,שם ישנה תחנת קו  12לכיוון הקניון [יש לבדוק בשלוחת תח"צ] .או
ברגל עולים ליהודה הלוי ,הולכים את כולו עד תחנת דלק פז ושם עולים באלחדיף.
{}9-2-2-08כמו"כ ישנה אפשרות לעקוף רגלית את הבעיה מאיזור קרית שמואל – עיריית
טבריה ,יש מסלול הליכה קצרצר עבור הכהנים מאחורי העיריה עד לרחוב כינרת שמתחתיו,
ואז מגיעים לכיכר הצפונית של טבריה שם האוטובוס מחכה להם שנוסעים לכיון הצפון[ .מופיע
בהרחבה בחוברת בסוף ההדרכה של טבריה].

עדכון על קבר רבי מאיר בעל הנס
{ }9-2-2-11מכיון שהסככה המעוגלת עשויה להתחבר [הכניסה הספרדית] ,לכן אפשר להגיע
לביכנ''ס של הכהנים המופרד ,מהציון האשכנזי הנמצא בצד הצפוני ,יש שם רחבה גדולה
פתוחה עם קשתות בצד ימין (זה משרדים כשרים לכהנים ויש בהתחלה גם שירותים ציבוריים!).
בסוף הרחבה יש מדרגות שעולות לבנין הציון ,משמאל למדרגות יש שער שמוביל לרחבה
קטנה פתוחה ובה יש כבש שעולה לביכנ''ס הנ''ל שמותר לכהנים.

עדכון לבאים לקבר הרמב"ם והשל"ה
{ }9-2-2-10כידוע לכולם ,כל איזור זה הינו חלק מבי"ק קדום ואין לכהנים להכנס לשם .מלבד
רחוב בן זכאי עצמו שתוקן בכיפין לכל ארכו  -הכביש עצמו והמדרכה שממול הרמב"ם בלבד!,
אך לא כולל את חצר הרמב"ם והמדרכה שלידו ,ולא כולל את החניונים.
ולכך :כהנים הבאים לקבר הרמב"ם יש להכנס אך ורק מרחוב יהודה הלוי ,ולא משאר הרחובות,
וכשמגיעים לקבר הרמב"ם והשל"ה יש לכהנים לעמוד בכביש עצמו או במדרכה שממול הקבר,
ולא בשום מקום אחר.
וגם כשיוצאים משם ,אין לצאת מהרחובות הרגילים[ ,ולכך האוטובוס מסתובב למטה בלי
הכהנים!] אלא לחזור את כל העליה של ר' יוחנן בן זכאי עד לקניון ומשם לפנות ימינה ליהודה
הלוי ולעלות לכיוון היציאה מטבריה  -צומת גולני וכפי המופיע במדריך .מבדיקה שערכנו:
נסיעה מקבר הרמב"ם למירון דרך צומת גולני מאריכה את הנסיעה ב 15דקות בערך[ .הרבנים
ממליצים מצומת גולני לנסוע לכיוון כביש  806ליד קבר מתיא בן חרש].
ואם מעוניינים להמשיך קבר הרמב"ם לכיוון רבי מאיר בעל הנס ברכב :עולים את רחוב בן
זכאי ,ליד הקניון יפנו שמאלה בכיכר ליהודה הלוי ומיד ימינה ליד תחנת דלק מנטה ויעלו
לכיוון רחוב המלאכה ,ימשיכו עד סוף רחוב המלאכה ויפנו שמאלה לרחוב ברנר ליד תחנת
דלק באר מרים ,בסוף ברנר פונים ימינה להשילוח ,והמשך כפי שכתוב בהדרכה [יש לעקוף
את יהודה הלוי כי הוא חסום לתנועה].
ישנה אפשרות שהאוטובוס יסע כדרכו למירון דרך רחוב גדוד ברק .והכהנים יקיפו ברגל 25
דק' :יעלו ליהודה הלוי ,ילכו את כולו עד למעלה מתחנה מרכזית כמפורט בסעיף הליכה רגלית.
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מבית היוצר של המדריך לכהנים
לפני כשנה הוקמה מערכת המדריך לכהנים בחסות אגודת טהרת כהנים בראשות הגאון רבי
דוד הכהן מונק שליט"א והגאון רבי יוחנן לומברד שליט"א ואגודת התאחדות הכהנים בראשות
הגאון רבי אליהו בייפוס שליט"א ובהכוונת גדולי הדור זצוק"ל ולהבל"ח גדולי הדור שליט"א.
בשלב ראשון הודפסו אלפי חוברות צבעוניות המדריך לכהנים הכוללות את כל המידע הנצרך
לכל כהן .כבישים ,אתרים ,בתי חולים ,טיסות ,מסלולים ,מוזיאונים ,תחבורה ציבורית ,וכן מידע
הלכתי של טהרת כהנים .בחוברת הובא מכתבם של גדולי ישראל שליט"א כשאליהם הצטרפו
עשרות רבני קהילות התומכים בפעולות האגודות ,ובו קוראים לכל בתי החולים לעשות פתרונות
לכהנים המקובלים בהלכה לדעת גדולי ישראל .חוברות המדריך לכהנים יצא לאור גם במהדורה
מיוחדת עבור רבנים ובתי הוראה ,חוברות אלו מחולקות חינם .בתי הוראה שעדיין לא קיבלו את
מהדורת הרבנים יש ליצור קשר עם קו המידע או המייל.
בהמשך הוקם מרכז מידע ענק בטלפון שמספרו  ,08-313-2020במייל שכתובתו
a083132020@gmail.com ,ובפקס שמספרו  0733-6386-98הזמין לכל כהן לכל שאלה.
מאז צאת המדריך ועד היום נוספו עשרות עדכונים חשובים לכהנים ,ניתן לקבלם בכתובת
המייל ,בפקס ובדואר בהשארת הודעה ברורה בשלוחה  8וכן ניתן להאזין בשלוחת העדכונים
בקו המידע שלוחה  9ישנה אפשרות להירשם לקבלת התרעה כל אימת שיש עדכון חדש .הוקמה
שלוחה מיוחדת לעדכונים על מירון וטבריה מפני שבהם הדברים משתנים כל העת ,והנוסעים
למקומות אלו יש עליהם להתעדכן לפני ההגעה למקום.
בנוסף לכל השלוחות האמורות ,נוספה בקו המדריך לכהנים שלוחה ובה מענה אנושי  - 2* -על
ידי רבני האגודות שליט"א העונים לשאלות בהלכות טהרת כהנים1* - .מענה אנושי למידע על
כבישי הארץ .בבין הזמנים האחרון ענו הרבנים על עשרות שאלות מידי יום .זכות התגלגלה
ע"י ארגון איחוד בני הישיבות אשר בזכותם בכל הטיולים הגבאים שבכל אתר מתייעצים עם
קו המידע לפני היציאה לטיול .גם חדרים וישיבות שולחים להתייעץ לפני שיוצאים לטיול ,בכדי
שלא יכשלו ח"ו הכהנים ,ומאידך לדאוג שהכהנים לא יפסידו ח"ו מזה שהם כהנים.
המלצה למארגני הטיולים יש לבדוק מול קו המידע בזמן תכנון הטיול ,בכדי למנוע תקלות
בשעת מעשה ,במיוחד בטבריה שיש לבדוק היטב את כל הפרטים לפני היציאה ,ניתן לקבל חומר
מפורט במייל וכן הדרכה ממוחשבת בקו המידע בשלוחת העדכונים ,בשלוחה  9ואח"כ  .2וכן ניתן
להאזין בשלוחה החדשה ובו מידע אוטומטי על קווי תחבורה ציבורית שיש בהם חששות לכהנים
בשלוחה  9ואח"כ  .3יש להקיש את מספר הקו ומיד ,תושמע הקלטה על התחנות והמיקום בו
יש חשש לכהנים בקו המבוקש .חשוב לציין שבטבריה יש שינויים מפעם לפעם בקוי התחבורה
ועל כן כדאי להתעדכן קודם הנסיעה במסלולי הקווים הכשרים לכהנים.
כמו כן כשיש שאלות של טומאת כהנים בהלוויות או נפלים ל"ע ניתן ליצור קשר עם הרבנים
בקו המידע.
בדיקת בתי חולים ותיקונם נעשים כל העת על ידי רבני האגודות שליט"א הבודקים את מצב
בתי החולים לכהנים ע"פ הנחיות גדולי הפוסקים ,מכיוון שהדברים משתנים כל הזמן  -ולכן כהן
הנצרך להיכנס לבית חולים שלא למטרת פיקו"נ יכול לפנות למענה אנושי לפני שנוסע לבית
חולים .וכן אם צריכים לקבוע תור מראש לטיפול או בדיקה בבי"ח ניתן לבדוק אם ישנו מקום
שעושה טיפול זה במקום שאין בו חשש טומאה לכהנים .בחודשים אלו נפתחה הרשמה ל'שימוש
חכמים לבדיקת בתי חולים ,המעוניינים יכולים להירשם בשלוחה .8
נתקלתם במידע חדש העשוי לעזור לאלפי כהנים ,הקישו  8בקו המידע וזכו את כלל הכהנים.
לקבלת מצגת המתארת את דיני התפשטות טומאת אהל בצורה מוחשית ,ניתן לשלוח בקשה
למייל של המערכת .בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו.
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המדריך לכהנים
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