
 ברוכים הבאים 
לגן לאומי ושמורת טבע ארבל

על  עין  מרהיבות  תצפיות  תהום;  פי  מעל  מתנוסס  זקוף  סלע  מצוק 
יישובים קדומים שהותירו אחריהם שרידים  הכנרת, הגולן והחרמון; 
מצודה  ואל  מקלט  מערות  אל  טיול  שבילי  כנסת;  בתי  שני  של 
וגן  טבע  שמורת  בתחום  כלולים  אלה  כל   – סלע  בנקיקי  המקננת 

לאומי ארבל. 

גיאוגרפיה 
דרום- מכיוון  במתינות  המתרוממת  בזלתית  רמה  היא  ארבל  רמת 
מערב לצפון-מזרח. שוליה הצפוניים והמזרחיים יוצרים מצוק אדיר, 
בנוי סלעי גיר ודולומיט, המתנוסס מעל בקעת גינוסר והכנרת. שיא 
המצוק, הר ארבל )181 מ' מעל פני הים(, מתנשא כ-390 מטרים מעל 
ושל  הגדול  הסורי-אפריקני  השבר  של  יצירתו  הוא  המצוק  הכנרת. 

שברי משנה העוברים לרוחב הגליל התחתון. 

זוהי  ארבל".  "בקעת  בשם  ידוע  הרמה  של  והנמוך  המערבי  החלק 
בקעה פורייה ומעובדת, ובה שלושה יישובים חקלאיים: כפר זיתים, 
 ארבל וכפר חיטים. מצפון לנחל ארבל מתנשא צוק מרשים נוסף  – 
אך  הטבע,  שמורת  בתחום  הכלול  הים(,  פני  מעל  מ'   98( ניתאי  הר 

הגישה אליו אסורה. למרגלותיו שוכן היישוב הבדווי ואדי חמאם.

בתחום הגן הלאומי עובר נחל ארבל, שבו נובעים כמה מעיינות. הנחל, 
שאורכו כ-12 ק"מ, מתחיל את דרכו באזור הכפר עילבון והוא נשפך 
לכנרת ליד המושבה מגדל. בנחל, שרובו נמצא בתחום הגן הלאומי, 
ניתאי,  עין  בקרבת  מים.  ואמות  עתיקות  קמח  טחנות  שרידי  נותרו 
מעיין קטן הנובע בלב הנחל, נותרו שרידי בוסתנים ובהם גפנים ועצי 

רימון, תאנה ותות. 

שמורת טבע וגן לאומי ארבל משתרעים על פני יותר מ-10,000 דונם, 
ובתחומם כלולים המצוק הצפוני, המזרחי והמערבי של הר ארבל, 
הלאומי  הגן  בתחום  ארבל.  מנחל  ניכרים  וחלקים  ניתאי  הר  מצוק 
עוברים שביל ישראל ושביל ישו – שביל הליכה לצליינים שמתחיל 

בנצרת ומסתיים בכפר נחום. 

חי וצומח
של  רבים  מינים  מקלט  מוצאים  הלאומי  והגן  השמורה   בתחום 
יונקים, המנצלים את המצוקים למסתור ואת מקורות המים והמזון 
זאב  ישראלי,  צבי  הם  שבהם  הבולטים  בשטח.  שנמצאים  הרבים 
חיות  במצוקים  סלעים.  ודלק  מפוספס  צבוע  מצויה,  גירית  מצוי, 
מיני  היום  בשעות  נחבאים  ובמערות  הסלע  שפן  של  משפחות 

עטלפים כגון אשף מצוי, לילן ויזנוב. 

במצוקים המבודדים מקננים בעונתם בז מצוי ועקב עיטי. יוני הסלע 
הרבות שבמקום הן שהעניקו לקטע התחתי של נחל ארבל את שמו 
הערבי – ואדי חמאם )נחל היונים(. הגן הלאומי הוא המקום לצפות 
הצוקית מתהדר  זכר  מדרור.  גדולה מעט  ציפור   – בודדת  בצוקית 
בצבע כחול-אפור מתכתי ומרהיב עין. בחורף נצפה כאן העוף הנדיר 
נוהג  הניזון מחרקים. הכותלי  עוף בעל מקור ארוך למדי,   – כותלי 
בו  להבחין  קשה  זה  ובמצב  חרקים.  ולצוד  מצוקים  לאורך  לקפץ 
בזכות הצבע האפור של נוצותיו, אולם כשהוא פורש כנפיים, בולט 

מאוד צבען האדום.

בארבל  רק  שנמצא  קטן,  שבלול  שוכן  בארבל  הסלעים  סדקי  בין 
ובסביבתו ולא בשום מקום אחר בעולם. שמו ְסגֹוִרית הארבל ויש לו 
20-13 מ"מ, בעלת צלעות דקיקות. השבלול  קונכייה צרה שאורכה 
רק  שנפתח  במכסה,  חסום  שלו  הקונכייה  שפתח  משום  כך  נקרא 

כאשר בעל הבית מוציא חלק מגופו החוצה.

בייקר  הנרי  הבריטי  הטבע  חוקר  זיהה  ה-19  המאה  באמצע 
טריסטראם במצוקי הארבל עשרות קינים של נשרים ועוזניות, ואף 

דיווח על דוב סורי גדול שיצא מהסבך.

יחסית. במרומי הר ארבל צומח עץ חרוב  העצים בשמורה מעטים 
בודד, אולי שריד לעצי חרוב שצמחו כאן בעבר. החרוב הזה נראה 
ממקומות רבים המשקיפים על המצוק. המדרונות מכוסים בשיחי 
נחל  בגדות  והעקמומיים.  הקוצניים  בענפיו  הניכר  השיח,  שיזף 
 ארבל צומחים שיזף מצוי  –  עץ קוצני שפירותיו, המכונים דֹומים, 
פירות  בעל  עץ   – רפואי  ולבנה  ואכילים;  קטנים  כדורים   הם 
עצי  גם  צומחים  הנחל  בשפת  בהיר.  ירוק  בצבע  ורעילים  כדוריים 

ערבה. 

בינואר פורח כאן היקינטון המזרחי, הניכר בגביעי פרחיו הכחולים. 
בחורף עולות רקפות רבות בין הסלעים ובן השיח חלבלוב מגובשש 
הפרחים  המקום  את  מקשטים  באביב  צהבהבים.  פרחים  מצמיח 
הוורודים של הכרמלית הנאה. בעונות אחרות מעטרים את השטח 
הפשתה  של  הוורודים  הפרחים  באדום,  הפורח  ההרים  צבעוני 

השעירה ותורמוס ההרים פורח בפברואר, לפני האביב. 

קוצני  צמח   – נאה  דרדר  מאוד:  נדירים  צמחים  כמה  הסלעים  בסדקי 
וגדולות; ציפורן משתלשל – המציץ מסדקי  ורודות  הפורח בתפרחות 
הסלעים וגם פרחיו ורודים; שושנתית משורטטת – בעלת עלים בצבע 
לסלע(;  צמוד  עלים  )מעגל  עלים  בשושנת  המסודרים  עמוק,  ירוק 
ולוענית הסלעים הנדירה. לאלה מצטרפים שרכים כגון שערות שולמית, 

ְשרכרך ריחני וְשרכרך הסלעים. 

תולדות המקום
השם ארבל נזכר באירוע שהתרחש בתקופת החשמונאים כמקום שכבש 
המצביא הסלאוקי בקחידס בדרכו לירושלים: "... ויחנו על מסילות אשר 
מסורת   .)2 ט  א,  )מקבים  רבות"  אדם  נפשות  ויהרגו  וילכדוה  בארבל 
ניתאי  החכם  של  מקומו  את  בארבל  קובעת  החשמונאית  מהתקופה 
הארבלי. ניתאי, ששמו מונצח בהר שמצפון לארבל, התפרסם באמרתו 
הפורענות"  מן  תתייאש  ואל  לרשע  תתחבר  ואל  רע  משכן  "התרחק 

)משנה, אבות א ז(. 

יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון בן התקופה הרומית, מזהה את המקום עם 
ארבל של ימינו. יש הגורסים שארבל הקדומה שכנה בחורבת ואדי אל 
חמאם, שגם בה התגלו שרידי יישוב ובית כנסת מימי המשנה והתלמוד 

)מאות 3 -4 לסה"נ(.

שניהלו  הקרב  את  המתעד  היחיד  ההיסטוריון  הוא  מתתיהו  בן  יוסף 
בארבל קנאי הגליל כנגד הורדוס )38 לפסה"נ(. המצביא הרומי מרקוס 
אנטוניוס שלח את הורדוס לדכא את המורדים ששכנו "במערות שהיו 
סמוכות מאוד לכפר הקרוי ארבל. המערות האלה נמצאו בצלעות הרים 
יכול הצבא לגשת אליהן,  "ומכל עבר לא  תלולים", מתאר בן מתתיהו, 
אשר  והסלע  המערות  פי  אל  הוליכו  ונפתלים  צרים  משעולים  רק  כי 
המורדים  על  התגבר  הורדוס   .)421 יב  )קדמוניות  המערות"  פני  מעבר 
רק לאחר ששלשל את מיטב לוחמיו אל פי המערות בארגזים הקשורים 
בחבלים. לוחמיו הטילו את הנצורים מטה בעזרת כידונים ארוכים ועל 
השאר השליכו אש. הקנאים נלחמו עד מוות. איש מהם לא נכנע. יוסף 
בן מתתיהו מספר על זקן אחד, שאטם אוזניו מצעקותיהם של אשתו 
ושבעת בניו. הוא המית אותם, השליכם אל התהום ואחר כך קפץ לשם 

בעצמו, חרף בקשתו של הורדוס שיחדל מכך. 

יוסף בן מתתיהו, שפיקד על המרד הגדול בגליל, ביצר את כפר המערות 
בארבל כהכנה למרד ברומאים )67 לסה"נ(. על פי הממצאים שהתגלו 

הרמה  בראש  שם.  גם  התבצרו  שהמורדים  נראה  ניתאי,  הר  במערות 
התקפה  מפני  המערות  על  להגן  שנועדה  חומה  נבנתה  ניתאי  הר  של 
שעברו  הרבים  שהקרבות  ייתכן  מערב.  מכיוון  הרומאים  של  אפשרית 
על המקום הביאו להתפתחותה של מסורת האומרת שמלחמת אחרית 

הימים תתנהל בבקעת ארבל ובעקבותיה יבוא המשיח. 

ממשמר  כוהנים  משפחת  המקדש  בית  חורבן  לאחר  התיישבה  בארבל 
ישוע. באותם ימים התפרסמה ארבל כמקום שבו יצרו בדי פשתן חזקים 
בתקופת  עדינים.  פשתן  בדי  יצרו  שבה  שאן,  לבית  בניגוד  במיוחד, 

התלמוד הייתה ארבל עיירה משגשגת ונבנה בה בית כנסת מפואר. 

שנמצאת  אירביד,  חורבת  עם  ארבל  את  זיהו  הביניים  בימי  נוסעים 
מעט מצפון למושב ארבל. יהודים ומוסלמים מאותם ימים זיהו בארבל 
השם  צליל  על  שומר  אירביד  הערבי  השם  צדיקים.  קברי   ובסביבתה 
הרומית  בתקופות  ארבל  של  מקומה  לזיהוי  וסייע  ארבל  העברי 

והביזנטית.

אתרים בשמורת הטבע ובגן הלאומי

חורבת ארבל )אירביד( ובית הכנסת העתיק 
שרידי בית הכנסת נמצאים כ-600 מ' ממערב לשער הכניסה לגן לאומי 
על  יפה  תצפית  נקודת  המעניק  עץ  לסיפון  מוביל  מונגש  שביל  ארבל. 
החזית המעוטרת של השער המשוחזר ועל שרידי המבנה, וממנו אפשר 
להמשיך לסיפון עץ נוסף בחלל בית הכנסת, בגובה הרצפה המקורית. 

עולי הרגל מימי הביניים. הנוסע  נזכר בספרות  בית הכנסת של ארבל 
יעקב בן נתנאל הכהן ביקר במקום בסוף המאה ה-12 והוא מתאר את 
שער האבן הגדול של בית הכנסת. הוא והנוסע שמואל בן רבי שמשון 

)1211( מתארים בית כנסת חרב. 

בקעת ארבל במבט מקרני חטין

משקוף בית הכנסת בארבל

הר ניתאי במבט מאחת ממערות מצוק הארבל
)צילם ד"ר ינון שבטיאל( 

מצוק הארבל, בקעת גינוסר וצפון-מערב הכנרת

לזכר רועי דרור
המצפור  דרור.  רועי  של  לזכרו  נבנה  כנרת"  מול  "אל  מצפור 
הוקם בידי משפחתו וחבריו משבט צופי צור ומיחידת דובדבן, 
בסיוע רשות הטבע והגנים. רועי, נער של טבע ומרחבים, של 
יופי ואושר פנימי, של שמחת חיים ואהבת אדם, ערכים, נתינה 
רמת  קיבוץ  שליד  הצופים  בחוות  ב-5.3.1983  נולד  ומסירות, 
20 מטרים מפסגת  יוחנן. הוא נהרג ב-18.6.2002 ממכת חום, 

הארבל, במהלך אימון ניווט של יחידת דובדבן. 

נפרץ  העבודה  גדוד  לחניון  כנרת"  מול  "אל  ממצפור  השביל 
לזכרו. 

גן לאומי ושמורת טבע ארבל, טל': 04-6732904
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כללי התנהגות 
התנועה מותרת בשבילים המסומנים בלבד.   ■

השביל לתצפית הנוף נוח ומתאים לכול. שאר המסלולים מיועדים   ■
למיטיבי לכת ומחייבים שימוש בידיות ובכבלים המותקנים במקום. 
ההליכה בשביל המסומן שחור מומלצת ליורדים למצודה. ההליכה 

בשביל המסומן אדום מומלצת לעולים מהמצודה.

אין לרכוב על אופניים בשבילים המיועדים להולכי רגל.   ■

יש להצטייד במפת סימון שבילים מעודכנת )גיליון מס' 3 - הגליל   ■
התחתון, העמקים והגלבוע(.

אין להתקרב לשפת המצוק. היזהרו מנפילה ומדרדור אבנים.   ■

כן  ועל  החלקה,  סכנת  קיימת  רטוב,  המסלול  וכאשר  גשם  בימי   ■
בימים אלה ההליכה במסלולים שנועדו למיטיבי לכת אסורה. 

התנועה באתר והשהייה בו מותרות בשעות הפעילות בלבד. אסור   ■
לשהות בשמורה ובגן הלאומי בשעות החשיכה. 

גלישה וטיפוס צוקים אסורים. אין לטפס על קירות ועתיקות.   ■

על  להסתמך  אין  ליום.  לאדם  מים  ליטר  בשלושה  להצטייד  יש   ■
מקורות מים טבעיים לשתייה. 

הקפידו לנעול נעלי הליכה ולחבוש כובע.   ■

אין לפגוע בחי, בצומח ובדומם.   ■

אסור להדליק אש בתחום שמורת הטבע והגן הלאומי.   ■

את  קחו  אנא,  אשפה.  לשרוף  או  לקבור  אין  הניקיון.  על  שמרו   ■
האשפה שלכם עמכם. 

שהם  ובתנאי  בלבד,  התצפיות  למסלול  מותרת  כלבים  הכנסת   ■
מובלים ברצועה כל העת.

אין להטיס רחפנים בשטח האתר.  ■

סגירת  לפני  שעות  שלוש  עד  מותרת  המצוק  למסלולי  הירידה   ■
האתר.

כתיבה: יעקב שקולניק 
מידע על בית הכנסת בארבל: ד"ר בני ארובס, ד"ר דרור בן יוסף
מידע על בית הכנסת חורבת ואדי אל-חמאם: פרופ' עוזי ליבנר
עריכה מדעית: ד"ר צביקה צוק   עריכה לשונית: נועה מוטרו

איור המפה: שלום קוולר   הפקת המפה: יובל ארטמן, נועה מוטרו
 צילומים: ארכיון רשות הטבע והגנים, יעקב שקולניק   

הפקה: עדי גרינבאום © רשות הטבע והגנים 

תצפית ממצוק הארבל לכיוון הכנרת 



כנגד  מרד  בגליל  פרץ  יהודה  כמלך  הורדוס  את  הכתירו  שהרומאים 
המלך החדש. תושבי ארבל ומורדים נוספים שהצטרפו אליהם התבצרו 

בחלק מהמערות ונלחמו בצבאו של הורדוס עד מוות. 

גם  מצוקים"  כ"מקלטי  והסביבה  ארבל  יהודי  את  שימשו  המערות 
בן  יוסף  שתיאר  כפי  לסה"נ(,   70- 66( ברומאים  הגדול  המרד  במהלך 
שביל  שבמערות.  הארכיאולוגיים  מהממצאים  שעולה  וכפי  מתתיהו 
הטיול לאורך מצוק הארבל מעניק הזדמנות להביט אל כמה מפלסי 

חיים במערות. 

מבצר ארבל )קלעת אבן ַמַען(
ַמַען(, שבנה  אבן  )קלעת  בסיס למבצר ארבל  חלק מהמערות שימשו 
כאן כנראה עלי בק, בנו של האמיר הדרוזי פחר א-דין, בן למשפחת 
מען. קירותיו עצומים, בנויים נדבכים של אבני בזלת שחורות ואבני גיר 
לבנות לסירוגין. המבצר חלש על בקעת ארבל ועל הדרכים שעוברות 
ובהם  הרומית  מהתקופה  ממצאים  גם  התגלו  שבמבצר  במערות  בה. 

מטבעות, מתקני מים ומקוואות טהרה. 

ביקר   ;)1682- 1611( צ'לבי  אווליה  העות'מאנית,  התקופה  בן  הנוסע 
תותח  ירי  של  במרחק   ..." המבצר:  של  תיאור  אחריו  והותיר  בארבל 
מצודה  ובו  ניכר  לגובה  המתנשא  חשוף  צוק  יש  טבריה  לים  ממערב 
דרוזים,  העורבים(...  )מבצר  קעאקע'  'קלעת  לה  קוראים  שהערבים 
פשה  אחמד  קוצו'ק  במגדל.  ביזתם  עם  נחבאו  מען,  של  בנו  אנשי 
נגדם שחצב פיר מהפסגה של ההר הגבוה  )שליט דמשק( שלח צבא 
והטיל אש לתוך המערות הללו. השוכנים מתו בבהלה ובפחד והמערות 

נכבשו בבטחה". 

מצפורים וחניונים
מבואת הגן הלאומי – ליד רחבת החניה יש שולחנות פיקניק בצל   .1
לחניון  סמוך  מוגבלויות.  עם  לאנשים  מונגשים  מהם  חלק  עצים, 
גן מקלט קטן ובו אפשר להכיר צמחים אופייניים לסביבה  נמצא 
ולוענית  משתלשל  ציפורן  כגון  נדירים  וצמחים  מצוי  פיגם  כגון 
מים,  ויש  למטיילים  מידע  שירותי  ניתנים  במבואה  הסלעים. 

שירותים ומזנון. 

בית כנסת בחורבת אל-חמאם

מהשביל המונגש עולה צפונה שביל לחורבת אל־חמאם )נודעה בעבר 
כ"חורבת ורדים"(. השביל, מסומן ומשולט, חוצה את נחל ארבל ועולה 

במדרגות עץ אל החורבה. 

מהאוניברסיטה  ליבנר  עוזי  של  בניהולו  באתר  שנערכו  בחפירות 
בתקופה  כנראה  שנוסד  יישוב  שרידי  התגלו  בירושלים  העברית 
אינו  המקורי  ששמו  במקום,  היישוב  לפסה"נ(.   1 )מאה  החשמונאית 
היישובים  אחד  והיה  הקדומה  הרומית  בתקופה  מאוד  התפתח  ידוע, 

הגדולים במזרח הגליל. 

במאה ה-1 לסה"נ נוסד כאן מבנה גדול ומפואר ונראה כי יש לזהותו 
כבית כנסת מסוף ימי הבית השני. בראשית המאה ה-3 נבנה במקומו 
בית כנסת בסגנון גלילי, המאופיין בפריטים אדריכליים מגולפים בגיר, 
שעיטרו בעיקר את חזיתו הדרומית, החזית שבה היה הפתח הראשי. 
עיטורי הגיר הלבן הבליטו את המבנה על רקע בתי הבזלת השחורים 

של היישוב.

בית הכנסה הזה חרב, ובשנת 300 לערך שוקם מחדש. רצפתו עוטרה 
בפסיפס מפואר, שהתפרש על פני כל האולם המרכזי. הפסיפס תיאר 
ומרכבות  בפלשתים  מכה  שמשון  בבל,  מגדל  ובהן  מקראיות  סצנות 
פסק  בערך,   400 בשנת  ננטש,  שהכפר  לאחר  בים.  שטובעות  פרעה 

השימוש בבית הכנסת וזמן קצר אחר כך התמוטט המבנה. 

שרידי בית הכנסת שביישוב נחשפו בחפירות במלואם. זהו בית כנסת 
בינוני בגודלו )14.70X17 מ'(. חזיתו פונה באופן כללי דרומה, לירושלים, 
בשל  כנראה  לדרום-מזרח,  מעלות  ב-30  נוטה  שלו  האורך  ציר  אך 
אילוצי השטח, שכן המבנה והיישוב כולו נבנו במדרון התלול של הר 
ובו משקולות  בד שלם  בית  מוצג  הכנסת  לבית  צמוד  במבנה  ניתאי. 

אבן עשויות בזלת. 

מסלולי טיול 

כל המסלולים מתחילים ברחבת החניה של גן לאומי ארבל. 

אל מצפור החרוב
משך הטיול: 30 דקות. 

מסלול הלוך ושוב )סימון שחור(, מונגש חלקית. 

החניה.  לרחבת  ושב  החרוב  למצפור  עולה  יוצא מהמבואה,  המסלול 

ניתן לחזור לרחבת החניה בשביל המצוק )המסומן ירוק(. השביל עובר 
לאורך המצוק, מגיע למצפור הר ניתאי ומשם חוזר לרחבת החניה. 

אל "מצפור אל מול כנרת"
משך הטיול: 40 דקות. 

מסלול הלוך ושוב )סימון שחור וכחול(, מונגש חלקית. 

שחור  המסומן  בשביל  מ'  כ-200  מזרחה  ממשיכים  החרוב   ממצפור 
המסומן  בשביל  וממשיכים  כחול  המסומן  השביל  עם  למפגש   עד 
לרחבת  עד  הגענו  בה  בדרך  חוזרים  מהמצפור  למצפור.  עד  כחול 

החניה.

מסלול מעגלי: אל המבצר והמערות
משך הטיול: כ-3 שעות. 

אורך המסלול: כ-3.5 ק"מ. 

שימו לב לכיוון ההליכה המתואר. המסלול מתאים למיטיבי לכת וכולל 
מורד תלול במצוק ועלייה בחזרה, בשילוב אמצעי בטיחות של יתדות 

וכבלי אחיזה. 

פונה  שחור(,  )סימון  החרוב  למצפור  מהמבואה  יוצא  המסלול 
 מזרחה ויורד מהמצוק בעזרת ידיות אחיזה הקבועות בסלע. פוגשים 
למבואת  ימינה,  )לא  שמאלה  בו  ופונים  אדום  המסומן  השביל  את 
המצוק  למרגלות  אדום  המסומן  בשביל  ממשיכים  חמאם(.  ואדי 
לאחר  השביל,  בהמשך  ארבל.  במבצר  לביקור  מ',  כ-100   עוד 
מגיעים  למערות  המקלט.  למערות  הכוונה  שלט  מסמן  מ',  כ-400 
במדרון תלול, שקבועות בו ידיות אחיזה ומאחזי כבל. בסיום הביקור 
שבים לשביל המסומן אדום ועולים בעזרת ידיות אחיזה ומאחזי כבל 

לראש המצוק ומשם בחזרה לרחבת החניה. 

ממצוק ארבל למבואת ואדי חמאם
משך הטיול: כ-3 שעות. 

אורך המסלול: כ-4 ק"מ. 

המסלול  בסוף  איסוף  רכב  נדרש  תלול.  במורד  המסלול  הערות: 
במבואת ואדי חמאם. 

מתחילים בשביל המסומן שחור, כמו במסלול הקודם, עד למפגש עם 
ולאחר  ארבל  אל מבצר  להמשיך מעט  אדום. אפשר  השביל המסומן 
ארבל,  עין  אל  בשביל האדום  ולרדת  לצומת השבילים  לשוב  הביקור 
ומשם להמשיך בשביל נגיש וסלול אל רחבת החניה. בדרך אפשר לבקר 

בבית הכנסת שבחורבת אל־חמאם. 

אל חניון גדוד העבודה 
משך הטיול: כ -3 שעות. 

הערות: נדרש רכב איסוף בסוף המסלול בחניון גדוד העבודה. 

עוד  ומשם  שחור  המסומן  בשביל  האתר  ממבואת  יוצא   המסלול 
כ-200 מ' עד למפגש עם שביל מסומן כחול. השביל מגיע למצפור "אל 
במחצבה  שנמצא  העבודה  גדוד  חניון  אל  במורד  ונמשך  כנרת"  מול 
מראשית המאה ה-20. המחצבה שוקמה ועתה היא חניון ובו שולחנות 

פיקניק בצל עצים.

היוצא מרחבת החניה  מוביל שביל  – למצפור  ניתאי  הר  מצפור   .2
כפר  ושרידי  ארבל  נחל  ניתאי,  הר  על  צופה  המצפור  צפונה. 
המערות. המצפור והשביל המוביל אליו מונגשים. בדרך למצפור 
מעוטרים  מאבן,  קבורה(  )ארונות  סרקופגים  ארבעה  מוצבים 
לכאן  הובאו  שניים  הרומית.  התקופה  את  המאפיינים  בעיטורים 

ממגדל העתיקה ושניים מחורבת ארבל. 

מצפור החרוב – מצפור בראש מצוק הארבל, הצופה אל הכנרת,   .3
הגולן, החרמון ועד מרכז הגליל העליון והגליל התחתון. המצפור 
שעמד   ,)1983- 1935( לונץ  יוסף  תת-אלוף  של  זכרו  את  מנציח 

בראש המינהל האזרחי ברצועת עזה.

תצפית  נקודת   – כותלי  מצפור   .4
המסומן  השביל  למפגש  הסמוכה 
ירוק.  המסומן  השביל  עם  שחור 
של  עיקול  בנקודת  נמצא  המקום 
מצוק ארבל, המאפשרת מבט נוח על 
הקיר המרשים והזקוף המתנשא מעל 

בקעת גינוסר. 

מצפור אל מול כנרת  –  מצפור במורד   .5
ממזרח  הארבל,  מצוק  של  המזרחי 
למצפור החרוב, לצד השביל המסומן 

נוף הכנרת במלואה הדרה, את הגולן,   כחול. המצפור חושף את 
לזכרו  מוקדש  המצפור  נוספים.  רבים  ומקומות  צפת   טבריה, 
אימון  במהלך  חום  ממכת  שמת   ,)2002- 1983( דרור  רועי  של 
הארבל.  מפסגת  מטר   20 היה  כאשר  דובדבן,  יחידת  של  ניווט 
העבודה,  גדוד  לחניון  כנרת"  מול  "אל  ממצפור  היורד   השביל 

נפרץ לזכרו. 

כביש  ליד  הארבל,  מצוק  למרגלות  חניון   – העבודה  גדוד  חניון   .6
ששימשה  מחצבה  שרידי  על  נבנה  החניון   .)90 )כביש  הכנרת 
בשנות ה-20 של המאה ה-20 את אנשי גדוד העבודה על שם יוסף 

טרומפלדור לכריית חומר מצע לכביש טבריה-טבחה.

מבואת חורבת חמאם
הכפר  מול  הארבל,  מצוק  למרגלות  נמצאת  חמאם  חורבת  מבואת 
ומונגש באורך  יוצא שביל סלול  ואדי חמאם. מרחבת החניה  הבדווי 
כ-200 מ', המלווה את הגדה הדרומית של נחל ארבל. לאורכו יש פינות 

ישיבה לקבוצות, הנהנות מצל עצי איקליפטוס ועצי שיזף מצוי.

מי שימשיך עוד כ-100 מ' אחרי השביל הנגיש יגיע לעין ארבל, מעיין 
הנובע כל ימות השנה ויוצר פלג איתן. לאורך הפלג צומחים עצי ערבה 
משובלת,  נענע  כגון  לחים  גידול  בתי  המאפיינים  וצמחים  מחודדת 

כרפס הביצות, גרגיר הנחלים ושיח אברהם מצוי. 

ליד עין ארבל נמצא צומת שבילים: 

שביל מסומן אדום – זהו השביל המתחבר למצוק ארבל. אפשר   .1
תלול  השביל  לכאן.  מהמצוק  לרדת  או  למצוק,  מכאן  לעלות 

ומתאים למיטיבי לכת. אורכו כ-3 ק"מ. 

ומגיע  ארבל  נחל  במעלה  עולה  השביל   – ירוק  מסומן  שביל   .2 
ארבל.  של  הקדום  הכנסת  ולבית  ארבל  לחורבת  ק"מ   4.5 לאחר 

השביל מיועד למיטיבי לכת. 

 1852 בשנת  המבנה  את  מחדש  תיאר  רובינסון  אדוארד  החוקר 
ובעקבותיו באו חוקרים נוספים. היינריך קוהל וקרל ווצינגר, מחלוצי 
 מחקר בתי הכנסת הגליליים, חפרו לראשונה במקום בשנת 1905. בשנים 
איזדרכת.  ואברהם  אילן  צבי  לביקור  המקום  את  הכשירו   1989- 1987
2012 החל המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית לערוך  ובשנת 
של  בניהולו  ארכיאולוגית,  וחפירה  אדריכלי  סקר  הכנסת   בבית 
והגנים  הטבע  מרשות  יוסף  בן  דרור  ערך   2020 בשנת  ארובס.   בני 
בפינה  הניצב  הלב,  דמוי  העמוד  ליסודות  מתחת  בדיקה  חפירת 
כנסת  בית  שלב  נחשף  בחפירה  הכנסת.  בית  של  הצפונית-מזרחית 
מפואר מהמאות 3 -4 לסה"נ והשלב המאוחר )עם עמודי הלב( מראשית 

המאה ה-5 לסה"נ.

לצפון- המשתפל  במדרון  הקדום,  היישוב  במרכז  נבנה  הכנסת  בית 
נבנה  מ'(,   18X20( שממדיו  למבנה,  אחיד  מפלס  ליצור  כדי  מערב. 
רב  בעושר  מצטיין  הכנסת  בית  הצפוני.  בחלקו  חבית  בצורת  קמרון 
זו וממצאים  של פריטים אדריכליים, שעוצבו במגוון סגנונות. עובדה 

נוספים תומכים בהשערה שהמבנה ידע כמה שלבי בנייה. 

בית הכנסת היה בן שתי קומות. עמודי האולם המרכזי נשאו כותרות 
בכותרות  עוטרו  השנייה  שבקומה  הגלריה  עמודי  בעוד  קורינתיות 
בלט  כן  ועל  גיר  עשויות  גזית  אבני  בעיקרו  נבנה  הכנסת  בית  יוניות. 

מאוד על רקע בתי הבזלת שמסביבו. 

והובא למקום  גיר קשה  השער המרשים של בית הכנסת סותת באבן 
בשלב  הנוכחי  במקומו  הוצב  שהשער  סברה  ישנה  אחת.  כמקשה 
המאה  ראשית  או  ה-4  המאה  )שלהי  הכנסת  בית  של  יחסית  מאוחר 
אולם  הרומית,  מהתקופה  הכנסת  בית  קיר  יסודות  על  לסה"נ(,  ה-5 
עניין זה טרם הוכח. הצבתו במפלס הגבוה בכ-1.5 מ' מרצפת האולם 
נועדה להתאימו לגובה המפלס של החצר המזרחית. בעקבות השער 
ויצרו  ח'  האות  בתבנית  האולם  את  המקיפות  הסיטראות  גם  הוגבהו 
לאולם,  ירדו  שבהן  המדרגות,  )פודיום(.  מוגבהת  מדורגת  במה  מעין 

שימשו גם כמושבים. 

שניצב  מזה  מ'  בכ-5  ארוך  היה  הקדום  בשלבו  הכנסת  בית  כי  נראה 
הכנסת  בית  נבנה  הקדום  שבשלב  אף  ייתכן  לפיכך,  כיום.  במקום 

במתכונת הגלילית המוכרת, ולפיה חזיתו הראשית בצדו הדרומי. 

לבם  תשומת  את  היא  גם  משכה  הדרומי  שבקיר  הקטנה   הגומחה 
האופיינית  תפילה  גומחת  כמיח'רב,  לזהותה  שהציעו  החוקרים  של 
למסגדים ומציינת את כיוון התפילה למכה. אם כך הוא, ייתכן שהקיר 
הקדומה,  האסלאמית  בתקופה  כלשהו  בשלב  נבנה  הנוכחי  הדרומי 
קדומים  אדריכליים  פריטים  בו  ושולבו  למסגד  הוסב  המבנה  כאשר 

יותר. 

בחפירה מצומצמת שהתנהלה למרגלות שער בית הכנסת וליד עמוד 
הלב הפינתי, הגיעו החופרים לסלע הטבעי וחשפו שרידי מבנה ורצפות 
שניצב  כנסת  לבית  אלה  שרידים  לקשור  שניתן  ייתכן  יותר.  קדומים 

במקום כבר באותם ימים. 

מערות מקלט
מצוק הארבל והר ניתאי מתפארים בכ-350 מערות טבעיות )קרסטיות(. 
למרגלותיהן חיו בני אדם כבר בתקופות פרהיסטוריות. כמה מהמערות, 
הורחבו  סלע,  בכתף  ומוגנות  אלה  מעל  אלה  במפלסים  המקובצות 

והותאמו למגורים. 

לאחר  שנתיים  לפסה"נ:   38 בשנת  ההיסטוריה  במת  על  עלו  המערות 

מבצר ארבל )"קלעת אבן מען"(
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