
כנסיית "Duc In Altum" מנציחה את חייו הציבוריים של ישו.

אטריום הנשים
אטריום הנשים כולל שמונה עמודים, שבעה מהם מייצגים דמויות 
של נשים בולטות מהברית החדשה, ואילו העמוד השמיני מוקדש 

לנשים מאמינות מכל הזמנים.

קפלת הסירה
קפלה זו מייצגת את דרשות ישו מהסירה. סירת המזבח צופה אל 

הנמל המתוארך למאה הראשונה לספירה.

ארבע קפלות עטורות פסיפס
כל קפלה יכולה להכיל עד חמישים איש והן עטורות פסיפסי קיר 

אקספרסיביים המתארים אירועים מהברית החדשה.

קפלת מרים המגדלית )הבשורה על-פי לוקס 8, 2( 	•
קפלת ההליכה על המים )הבשורה על-פי מתי 14, 30 -31( 	•

קפלת בתו של יאיר )הבשורה על-פי מרקוס 5, 41( 	•
קפלת דייגי האדם )הבשורה על-פי מתי 4, 19( 	•

קפלת המפגש
הנמל  שוק  של  המקורית  רצפתו  על  הממוקמת  המפגש  קפלת 
מהמאה הראשונה לספירה, עוצבה בהשראת בית הכנסת העתיק 
של מגדלא, גם הוא מן המאה הראשונה לספירה. הקפלה מעוטרת 
זבת הדם  ישו לאישה  בין  יפהפה המתאר את המפגש  קיר  ציור 

)הבשורה על-פי מרקוס 5, 25(.
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Duc In Altum



מגדלא
מגדלא העתיקה נוסדה בתקופה ההלניסטית, ועד הפלישה הרומאית 
בשנת 67 לספירה, כבר צמחה והפכה לכפר דייגים משגשג. העיר 
הוויה  העתיקה,  דרך המסחר  תוואי  על  הארבל  למרגלות  היושבת 
מתעוררת  היום  לאדמה.  קבורה מתחת   2009 עד  הייתה  מאריס, 
הימצאותה  על  מעידים  ארכיאולוגיים  גילויים  לחיים.  מגדלא  שוב 
הנראה  ככל  גם  זהו  העתיקה.  בעיר  מאמינה  יהודית  קהילה  של 
המקום שבו לימד ישו את ההמונים וריפא את החולים, ביניהם גם 
של  הולדתה  עיר  המקום,  של  שמעו  יצא  שבזכותה  אישה  אותה 
מרים המגדלית. היום מגיעים למקום מבקרים מהארץ ומחו"ל כדי 
לראות ולהתרשם מהשרידים ההיסטוריים, המסורתיים והדתיים כפי 
והופכים את מגדלא לפרשת דרכים של  ימינו אנו,  שהשתמרו עד 

היסטוריה יהודית ונוצרית, עבר והווה. 

בית הכנסת העתיק )המאה ה-1 לספירה(
בית הכנסת של מגדלא התגלה בשנת 2009 בעומק של 30 סנטימטר 
בלבד מתחת לפני השטח. זהו בית הכנסת העתיק ביותר שנחשף 
לספירה  הראשונה  מהמאה  כנסת  בתי  שבעה  מתוך  ואחד  בגליל 
שנמצאו בישראל. מטבעות שנחפרו בבית הכנסת מתוארכים לשנים 
5 עד 63 לספירה. מטבע שנטבע בשנת 29 לספירה נושא את דמותו 

של ישו כשהוא מלמד בבתי כנסת )מתי 4 :23, מרקוס 1 :39(.

פרשת דרכים של היסטוריה יהודית ונוצרית
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הווילות והמקוואות

דתי  לשימוש  עדויות  כולל  הכנסת,  לבית  מדרום  השוכן  זה,  אזור 
וטקסי בעיקר. ארבע מקוואות טהרה, בנויות באיכות הגבוהה ביותר 
ושמורות היטב, הוזנו על-ידי זרמי מים תת-קרקעיים. סמוך לשתיים 
בבית  שנמצא  לזה  בדומה  פסיפס  עטור  חדר  נמצא  מהמקוואות 

הכנסת.

אזור המגורים
כאלה  מקבצים  מספר  מתוך  אחד  הוא  המגורים  מבני  מקבץ 
המסודרים שתי וערב ומעידים על תכנון עירוני של רחובות ישרים 

החוצים זה את זה.

אזור העבודה של הדייגים
אזור העבודה כולל מבנה אחד ובו חדרים רבים שבאחד מהם נמצאו 
ומשקולות  קרסים  ביניהם  רבים,  דייג  חפצי  לחם.  תנורי  שישה 

לרשתות דיג, נמצאו בחצרות האבן המרוצפות.

המחסן והמזח
סמוך לחופה המזרחי של הכינרת עמד מחסן גדול. במקום התגלו 
בין השאר באר, בריכת דגים ומחתה עשוי ארד. מזח עשוי אבן עם 
אבן עגינה נמצא סמוך למבנה הגדול, דבר המעיד על גובה פני 
הים במאה הראשונה לספירה. הדרך העוברת במקביל לחוף הים 
כנסיית  של  התחתון  במפלס  הממוקמת  בקפלה  ועברה  שולבה 

."Duc In Altum"

הפסיפסים וציורי הקיר )פרסקאות( מגלים את ההשפעה היוונית-
בית  של  הדרומי  בצדו  קטן  חדר  ההרודיאנית.  בתקופה  רומית 
הכנסת שרצפתו עשויה פסיפס, שימש כנראה לאחסון המגילות. 

במרכז בית הכנסת ניצבת אבן מגדלא הנדירה.

אבן מגדלא
אבן מגדלא היא אחת מהממצאים הארכיאולוגיים הייחודיים ביותר 
שנמצאו בבית הכנסת. האבן ששימשה ככל הנראה כשולחן להנחת 
המגילות, מייצגת את בית המקדש. חריטה של מנורת שבעת הקנים, 
הקדומה ביותר שנתגלתה במבנה דתי, מופיעה על צדה של האבן. 
על  שנחשף  המנורה  לציור  בדומה  המנורה,  של  המשולש  בסיסה 
קיר הבית השרוף ברובע ההרודיאני בירושלים, מעיד על מקוריותה 
כרפליקה של המנורה שהייתה מוצבת בבית המקדש. דגם הרוזטה 
בצדה העליון מייצג את הפרוכת המכסה על קודש הקודשים. בצדה 
המייצגת את השכינה  האבן תבליט של מרכבת אש  האחורי של 

בקודש הקודשים.

חצר השוק
חצר שוק גדולה עם למעלה מ-20 חדרים, הציעה כפי הנראה כל 
סחורה אפשרית, מכלי חרס עד אריגים ותוצרת טרייה. לפחות 40 
עדיין תוהים  ובארות התגלו בשטח השוק. החוקרים  מתקני מים 
מגדלא  של  בכינויה  הנתמכת  סברה  דגים,  בריכות  אלה  היו  אם 

ההיסטורית – טריכיי שמשמעו "מקום המלחת הדגים".


