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 הקדמה

 הספר דן בגליל בפרק הזמן שמן חורבן הבית השני ועד הדורות הראשונים של אמוראי
 ארץ ישראל. אופיו של היישוב היהודי בגליל נבדק מבחינות שונות, כגון: דמותה של
 החברה; תפקידם ודרך פעולתם של מוסדות ההנהגה העצמית: טיב היחסים עם
 השלטונות הרומיים! פעולתם של השלטונות בתחום העיור והשתלבותם של היהודים

 בתחום זה.
 מחקרים רבים התייחסו למידת יהדותו של הגליל לפני תקופת התלמוד. במיוחד
 עסקו בכך חוקרים נוצרים, וברקע מחקריהם עומדת השאלה: האם גדל ישו בסביבה
 יהודית נורמאטיבית, אם לאו. במחקרים האלה יש התייחסות מיוחדת לבעיית הקשרים
 בין יהודי הגליל לבין יהודי ירושלים באותה תקופה, כמו גם לשאלת מעמדם של חכמי

 הגליל במאות השנייה והשלישית.
 לכישלונו של מרד בר־כוכבא היתה השפעה הרסנית על יהודה, ורבים מפליטי המרד
 עברו לגליל. מוסדות ההנהגה אף הם העתיקו באותה עת את מושבם מיהודה לגליל. וכך
 עבר לגליל מרכז הכובד של החיים היהודיים לאחר מרד בריכוכבא, והגליל היהודי זכה

 להגמוניה על ארץ ישראל כולה, ובמידה מסוימת גם על יהודי התפוצות.
 הספר מבקש לבחון את קורותיהם של יהודי הגליל על רקע תולדות העולם העתיק
 בכלל ותולדות רומי בפרט. שילוב זה הוא פרי של שנות עבודה רבות עם פרופסור
 בנימין איזק: תודתי הנאמנה נתונה לו על כל אשר למדתי מפיו. הוא גם ליווה את הספר

 בכל שלבי כתיבתו והאיר את עיני בהערותיו ובהצעותיו.
 מגמתו העיקרית של הספר היא ההיסטוריה המדינית והחברתית, ובדרך כלל אין הוא
 מתייחס לתחום הגיאוגרפיה ההיסטורית. כמו כן אין בו דיונים בבתי הכנסת הגליליים,

 שכן רובם ככולם מתקופה מאוחרת יותר, החורגת מתחום הזמן של מחקר זה.
 הספר מוקדש לזכרו של פרופסור מנחם שטרן, שכבר חלפה יותר משנה מאז הרצחו,
 ואין מנחם. הוא הניעני לעסוק במחקר זה, והציע לי להוציאו לאור בסדרת המונוגרפיות

 של מרכז זלמן שזר.
 זכות נעימה היא לי להודות לעמיתים אשר עמהם נועצתי בשאלות שונות בעניין
 הספר, ובהם מורי פרופסור שמואל ספראי וידידי פרופסור זאב רובין. גב׳ אלה שטיין
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ה מ ד ק  ה

 סייעה עמדי בתחום הנומיםמאםי. פרופסור ישעיהו גפני עבר על כתב היד בולו, והעיר
 לי הערות חשובות. תודתי נתונה לפרופסור ישראל רול, אשר העמיד לרשותי את מפתו
p ישראל המצויה בספר, ואף יעץ לי  על הדרכים הרומיות, שעל בסיסה הובנה מפת א
 לגבי הכנתה של מפת הגליל. פרופסור ז׳אק יקר העמיד לרשותי את שירותי המכון
 לארכאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, וגב׳ אורה פארן מהמכון שרםסה במיומנות את

 המפות.
 ראשית עבודתי על הספר בשנת תשמ״ה, שבמהלכה שהיתי בשבתון באוניברסיטת
 הרווארד, ובה הועמדו לרשותי גם שירותי ספריותיה. תודתי נתונה לפרופסור יצחק
 טברסקי, ראש המרכז למדעי היהדות בהרווארד. כמו כן נתונה תודתי לספרייה

 שבאוניברסיטת תל אביב ולשירותיה השונים.
 תודתי למערכת המדעית של מרכז זלמן שזר, ובמיוחד למנהל המרכז מר צבי
 יקותיאל, על טיפולו הנמרץ, המסור והנאמן בהוצאת הספר. מר יחזקאל חובב יבורך על

 עינו החדה בהתקנת הספר ובעיצובו; כל מעשיו בטוב טעם ודעת.
 הספר זכה לסיועו של בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב: תודתי
 מקרב לב למר גדעון שפיגל מזכיר בית הספר, אשר סייע בידי ככל שנתבקש ואף הרבה

 למעלה מכך.
 רעייתי נילי עמדה לצדי בעצה ובתושיה בכל מהלך הכנת הספר. היא סייעה בידי

 בכל שלבי העבודה, ואף קיבלה על עצמה את מלאכת ההגהה והכנת המפתחות.

 אוניברסיטת תל אביב, סבת תשנ״א אהרן אופנהיימר
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 פרק ראשון

 מבוא

 בספרות התלמודית ובספרות היוונית־הרומית נחשב הגליל לאיזור בפני עצמו.
 בספרות התלמודית הוא נזכר כאחד מחלקיה של ארץ ישראל, כמו יהודה, השומרון
 ועבר הירדן; גם הוא נחלק לחלוקות משנה, והבולטת שבהן היא לגליל עליון ולגליל

 תחתון.
 תיאור מפורט יחסית של הגליל לחלקיו מצוי אצל יוסף בן מתתיהו, מי שנשלח לפקד
 על הגליל בעת מלחמת החורבן(מלחמת היהודים ג, 40-35; מהדורת Niese, עמ׳

:(379-378 

Avo 8' oCoag xäg raXiXatag, xfjv XE ävco xai xf!v xdxo) 
neooctY0Q£vo11£vT|v, HE(31(OXEI (i£v f| <I>01vfoa) TE xai 2 v ß 1 a , 810(?C£EI 

bi änb \1kv öuoecog i\\iov nxoXE|1atg xoig xf!g xwpag x t g \ 1 a a 1 xai 
KdQ^Xog, TÖ ndXai \1kv raXiXaicav, vuv bi. TVQCCÜV ÖQOC,' & 

ngootoxEi Taßad, JtöXig UUIEÜJV , ouxco n Q o o a v o Q E V o f x ^ btä xb 
xoiig vif' 'ÜQwbov ßao1X£(0g änoXvo!1£vovg IroiEig frv atixfj 
xaxoixEiv' dato bk \1to1)\1ßQla<; £a|iaQE1x(g TE xai ZxvdönoXig \1tyg1 

xöv 'Ioßödvou vandxoav. ngög £co öfe 'IjucTivfi TE xai Taödeoig 
dnoT^iiVErai xai xfi rauXcovixiöi' Tav i f l xai xfjg 'Ayginna ßaoiXetag 
Ö Q O I . xä JiQoadQXTia 8' atixfjg T V Q < $ TE xai ןןז־ TvQicov X^W 
j tEQaxoOtai. xai Tfjg jifcv xdxa) xaXov|1£\nr|g TaXiXaiag dnö 
Tißepidöog 1*£xQl XaßovXcav, f|g fcv xoig nagaXioig nxoX£|1atg 
yelxwv, XÖ lifjxog ixxEivExai. JiXaxuvExai b' äjib xrjg iv x<p (ifydXu) 
JIEÖ((0 xEi f i^g x(b|tt|g, 'E|aXd)d xaXeixai, n̂ xgi 85ף^)?)ף, fj xai 
xfjg ävco TaXiXaiag Etg Evgog bqxh \1£%Q\. Baxd xco^g' avvr\ bk rf!v 
TVQUÜV YTJV b g i & i . |U)x0vExa1 bk Mr\Q<tö dmb ©eXXä xcbtiTjg 

'IoQÖdvou Y £ ' t o v o S • 
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ן ו ש א ק ר ר  פ

 תרגום: שתיים הן ארצות הגליל, הגליל העליון והגליל התחתון, ופניקיה
 וסוריה סוגרות עליו. גבולותיו המערביים: עכו ותחומה והר הכרמל, אשר היה
 שייך לפנים לגליל ועכשיו הוא שייך לצור! בקירבת הכרמל שוכנת גבע, ״עיר
 הפרשים״, הקרויה כך על שם הפרשים ששחרר הורדוס המלך ושהתיישבו בעיר
 זו. בדרום גובל הגליל עם שומרון ותחום ביתישאן, עד מימי ירדן. במזרח גובל
 הגליל עם שטחי סוסיתא, גדר והגולן, קו הגבול של ממלכת אגריפס. בצד צפון
 מציינים את גבולו צור והאיזור השייך לה. הגליל הנקרא התחתון נמשך באורכו
 מטבריה ועד כבול, הסמוכה לעכו שעל החוף, ורוחבו מהכפר השוכן במישור
 הגדול הנקרא כםלות עד באר שבע. בנקודה זו מתחיל הגליל העליון, הנמשך
 ברוחבו עד פקיעין, היא קצה גבול ארץ הצורים, ואורכו מגיע מכפר תלה הסמוך

 לירדן ועד מרות.

 בתיאורו של יוסף בן מתתיהו הגליל היהודי הוא בעצם מעין מובלעת רבת ממדים
 מבחינה רגיונאליתייישובית. אף לא באחד מקווי גבולותיו, לכל ארבע רוחות השמיים,
 אין הוא גובל באיזור בעל אופי יהודי. עובדה זו השפיעה השפעה של ממש על תולדות
 הגליל ויישובו, כמו גם על חקר הגליל, והיא מעניקה הצדקתייתר לדיון עצמאי בגליל

 היהודי בעת העתיקה.
 מבחינה דמוגראפית בולט ריבוי האוכלוסים היהודיים בגליל. היהודים היו הרוב
 המכריע של תושבי הגליל בתקופת המשנה והתלמוד, וביישובים אחדים ישבו רק
 יהודים. המקורות הספרותיים והממצא הארכאולוגי אינם מאפשרים להגיע לאומדן
 מספרי של יהודי הגליל, אולם ברור שמספרם היה רב, עד כדי כך שבפרקי זמן מסוימים

 היה הגליל האיזור הדומינאנטי בעולם היהודי העתיק כולו.
 המפנה בתולדות הגליל היהודי בתקופת המשנה והתלמוד חל בעקבות מרד
 בר־כוכבא (135-132 לספירה), וליתר דיוק — כישלונו של מרד זה ותוצאותיו.
 בעקבות המפלה וגזירות השמד, בתוך האנדרלמוסיה הכללית, המפולת היישובית
 והמשבר הכלכלי של אותם ימים, עבר מרכז הכובד של החיים היהודיים בארץ ישראל
 לגליל. שוקמו בו היישוב היהודי, מוסדות ההנהגה ומסגרות החברה והכלכלה, וחודשו
 בו החיים היהודייםיהלאומיים. מכאן ואילך נתונה בידי אנשי הגליל, על מוסדות
 ההנהגה העצמית שלהם, ההגמוניה על ארץ ישראל היהודית, ובמידה מסוימת גם על

 תפוצות ישראל.
 אתת השאלות המעסיקות את החוקרים היא: מה היתה דמותו של הגליל שמצאו
 לפניהם פליטי מרד בריכוכבא, החכמים ומוסדות ההנהגה שעברו אליו מיהודה. לשאלה
 זו נקשרה העובדה, שהגליל היה ערש הנצרות במאה הראשונה לספירה. יש המטילים
 ספק בעצם קיומו של יישוב בעל אופי יהודי בגליל לפני מרד בר־כוכבא, וסוברים שהיה
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א ו ב  מ

 מאוכלס בפשוטי עם המתרחקים מן היהדות ומתקרבים לנצרות. אחרים טוענים,
 שהחיים בגליל בסוף ימי הבית השני ובתקופת יבנה היו טבועים בחותם הלכייפרושי

 כביהודה, ולא היה דפוס חיים נבדל בגליל.
 בבעיה הנזכרת כרוכה גם שאלת מעורבותו של הגליל במרד בריכוכבא. גם אם יש
 עדיין חילוקי דעות במחקר בשאלת היקפו הטריטוריאלי של מרד בר־כוכבא, הרי
 שכמעט אין עוררין על כך שהמרד לא סער בגליל כביהודה. זהו גם ההסבר לכך שהגליל
 נענש פחות מיהודה ולא חרב כמוהו, החיים היהודיים נתחדשו בו במהרה ושוקמו בו
 מוסדות ההנהגה. אם היה היישוב בגליל בתקופת יבנה שונה ונטול אופי יהודייפרושי,
 נקל להסביר בכך מדוע לא נטל תלק במרד בר־כוכבא. לעומת זאת תישאר ללא פיתרון
 נראה לעין השאלה, כיצד נשתקמו בו החיים היהודיים, ובאיזה אופןנצרפו בו פליטי
 יהודה יחד עם תושביו לאומה מלוכדת אחת. אך אם היה היישוב היהודי בגליל דומה
 באופיו לזה שביהודה, ותושבי הגליל היהודים כפפו עצמם להנהגת החכמים שביבנה
 וביהודה וקיימו עמם קשרים הדוקים, אזי תעלה השאלה, מדוע לא נטל הגליל חלק של
 ממש במרד בריכוכבא. ואולם, ניתן יהיה להסביר בנקל כיצד חודשו בו עד מהרה החיים
 היהודיים ב״שלפי השמד״ שבעקבות מרד בריכוכבא. עם זאת יש לציין, שהגליל נטל
 חלק במרד הגדול, עובדה המציבה סימני שאלה נוספים על התנהגות תושביו בעת מרד

 בריכוכבא.
 לא עברו דור או שניים לאחר מרד בר־כוכבא, ובגליל הגיע תור הזהב של החיים
 היהודיים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד. באותם הימים נשלם התהליך של
 עריכת המשנה, שראשיתו בתקופת יבנה, התעצמותו בתקופת אושה, וסופו בחתימת
 המשנה בידי רבי יהודה הנשיא. בהנהגתו של רבי יהודה הנשיא ידע הגליל ימים
 מתוקנים מבחינה מדינית. היחסים של היהודים עם השלטונות בתקופה הםוורית
 (235-193 לספירה), שעיקרם של ימי רבי חלים בה, היו מן הנוחים שידע עם ישראל.
 גולת הכותרת, במצב מדיני מיוחד זה, הם יחסי הקירבה של רבי יהודה הנשיא עם
 השלטונות בכלל ועם הקיסר הרומי בפרט. לאור כל אלה עשויה תקופה זו לשמש ציר
 לדיונים על אופיו של השלטון הרומי בארץ ישראל, ובמיוחד בגליל, בימים שבהם פעל

 בעצה אחת עם היהודים והנהגתם.
 עם חתימת המשנה עוצבה היצירה השנייה בחשיבותה לתורה. יחד עם זאת נבלמה
 במידה ניכרת הדינמיות בהתפתחותה של התורה שבעל פה, שכן המשנה קיבלה תוקף
 וסמכות, וחכמי התלמוד, האמוראים, לא היו רשאים לחלוק על חכמי המשנה, התנאים.
 תהליך זה לא התרחש באחת, אלא נמשך דור או שניים. במעבר לתקופת האמוראים
 היתה האימפריה הרומית שרויה במשבר הקיסרות של המאה הג׳(284-235). משבר זה
 הותיר את אותותיו בפרובינקיות המזרחיות, וסוריהיפלשתינה והגליל בכללן. ימי
 משבר אלה יכולים לשמש כר נרחב לבדיקת היחסים עם השלטון הרומי בתקופת משבר,
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ן ו ש א ק ר ר  פ

 שאינו נובע ממרד או מהתנהגותם של התושבים המקומיים: במיוחד ניתן להתחקות
 אחרי אורחרורבעו של הצבא הרומי ומידת מעורבותו ביישובים היהודיים בגליל; במו
 כן אפשר לבחון את המסים הרומיים, ובעיקר האקםטרהיאורדינאריים שביניהם, אשר
 הרבו להטילם בימי משבר ואנארכיה, המאפיינים את ימי משבר הקיסרות במאה הגי.
 מגעיו של הגליל היהודי היו בעיקר עם יהודה מצד אחד ועם פניקיה מצד שני.
 הקשרים המיוחדים עם יהודה נעוצים בכך שגם בה בולטת עוצמתו של היישוב היהודי!
 מה שאין כן בשומרון, המפריד בין הגליל לבין יהודה, שהשומרונים היו הרוב המכריע
 של תושביו. בתקופה שלפני מרד בריכוכבא היה מרכז הכובד של החיים היהודיים
 ביהודה, ומתעורר הצורך לבדוק את מידת תלותו של הגליל במרכזים היהודיים שבה.
 לעומת זאת, בימים שלאחר מרד בריכוכבא היה, כאמור, מרכז הכובד בגליל; יחד עם
 זאת, כבר לפני ימיו של רבי יהודה הנשיא חלה התאוששות גם ביהודה. לגבי דורות
 אלה ראוי לבדוק את מידת הסמכות של המרכזים היהודיים בגליל כלפי אלה שביהודה.
 הווי אומר, יש עניין מיוחד בבדיקת מערכת היחסים ההנהגתייםיהחברתיים בין הגליל

 לבין יהודה לכל אורכה של תקופת המשנה ובימי המעבר לתקופת האמוראים.
 המגעים של הגליל עם פניקיה נשאו אופי אחר. בניגוד ליהודה היו רוב תושבי
 פניקיה נוכרים: יחד עם זאת גבל הגליל בפניקיה, ומקצתו אף היה נתון בשליטתה
 מבחינה אדמיניםטראטיבית. בעיקר בולטת התלות הכלכלית בין הגליל לבין פניקיה.
 מצד אחד היתה לפניקיה עדיפות ברורה על הגליל מבחינת עוצמתה הכלכלית ומספר
 עריה וגודלן. דבר זה מוצא את ביטויו בממצא הארכאולוגי בגליל - ריבוי המטבעות
 הפניקיים, הקרמיקה והארכיטקטורה הפניקיות, ועוד הרבה. מצד שני שוכנות צור
 וצידון, מערי פניקיה המרכזיות, במישור צר, שאין בו שטח מתאים לחקלאות. ההרים
 מגיעים עד סמוך לחוף ומאפשרים לטעת מטעי זיתים, אך אינם מותירים שטח לפלחה.
 הגליל הסמוך והפורה היה אפוא אסם התבואה של צור וצידון. מקום מיוחד במגעים עם
 הגליל תפסו שתיים מערי פניקיה ־ עכו וצור: עכו בשל מקומה המיוחד על גבולה של
 פרובינקיה יודיאה, כמו גם בגבולם של תחומי ארץ ישראל והגליל; צור בשל חשיבותה
 הכלכלית, ובשל העובדה שתחומה הגיע עד לפקיעין, וכלל בתוכו חלקים נכבדים של
 הגליל העליון. יתר על כן, שתי ערי נמל משגשגות אלה היו מרכזים תרבותיים נוכריים;
 התקיימו בהן ירידים, והן היו מרכז לפולחנות פאגאניים. התלות ההדדית, הכלכלית
 והאדמיניסטראטיבית מחד גיסא, והשוני האתני, התרבותי והדתי מאידך גיסא,
 מעניקים חשיבות רבה לבדיקת טיב היחסים בין הגליל לבין עכו וצור בפרט, ופניקיה

 בכלל.
 בדורות האחרונים הולך ורב מספר הממצאים הארכאולוגיים מבתי כנסת בגליל
 ובגולן, ויש בכך כדי לשקף את החיוניות של היישוב היהודי באזורים אלה. יחד עם
 זאת, רוב התגליות הן מתקופת התלמוד, החורגת מהדיון בחיבור זה. לאור זאת יש
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א ו ב  מ

 מקום להותיר את הדיון בבתי הכנסת הגליליים לחיבור שיעסוק בתקופה התלמודית
 והביזאנטית, גם אם ברור שהיו בו בתי כנסת כבר בתקופת הבית השני ובימי המשנה.
 חיבור זה יעסוק בחיים היהודיים שבגליל, ובמגעיו העיקריים של הגליל עם אזורים
 אחרים, שהרי היהודים היו כאמור רוב מניינו של הגליל בפרק הזמן הנדון. הנוכרים,
 הנוצרים לכיתותיהם, השומרונים ושאר המיעוטים שחיו בגליל לצדם של היהודים,
 וטיב היחסים ביניהם, אף הם אינם מנושאיו של מחקר זה, וראויים לעיון נפרד. אף כך
 לגבי שאלת היחסים בין הגליל היהודי לבין התפוצות היהודיות בכלל, והתפוצה
 הבבלית בפרט. יתר על כן, דומה שאין ליחסיהם של היהודים בגליל עם יתר חלקי
 האוכלוסייה או עם התפוצה היהודית ייחוד, לעומת שאר אזוריה של ארץ ישראל, וגם

p ישראל בדיון בשאלות אלה.  בשל כך יש מקום לכלול את כל אזורי א
 סיכומו של דבר, חקר הגליל היהודי בתקופת המשנה ובמעבר לתקופת התלמוד יש
 בו כדי להשיב על שאלות רבות וחשובות הנוגעות לחיים היהודיים בארץ ישראל:
 אופיו של השלטון הרומי בגליל ויחסו עם יהודיו! המגעים של הגליל עם יהודה מצד
 אחד, ועם פניקיה בכלל ועכו וצור בפרט מצד שני. העיסוק בשאלות אלה חשוב במיוחד
p א  לאור העובדה, שבאמצע תקופת המשנה עבר מרכז הכובד של החיים היהודיים ב

 ישראל מיהודה לגליל.

15 






