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מורי של"ח וידיעת הארץ.
במסגרת השתלמות יום ירושלים ,יצאנו בחודש אפריל 2010

לסיור ייחודי ב"שביל ירושלים" ,שביל זה נמתח

על פני כ 30 -ק"מ ,המאפשרים ביקור גם בפינות חמד של טבע ,ששרד במפתיע בינות לשטחים בנויים מזה מאות
בשנים.
ראשיתו של הסיור בתצפית לכיוון מזרח אל אזור ספר המדבר ומדבר יהודה (נקודת התצפית  :בין האוניברסיטה
המורמונית לאוניברסיטה העברית בהר הצופים ) .
המשך הסיור התנהל לאורך עמק צורים ופרויקט סינון העפר שהוצא מהר הבית .בהמשיכנו לכיוון דרום לאורך
עמק יהושפט ונחל קידרון עברנו בגן אורסון הייד  ,כנסיית גת שמנים  ,מרכז מידע הר הזיתים ,קברי נחל קידרון:
יד אבשלום ,קבר בני חזיר  ,קבר זכריה .
חלק זה של ההשתלמות הועבר בהדרכתו של שחר שילה אשר המחיש את יופייה וייחודיותה של ירושלים,
מורכבותה ההיסטורית והיותה אבן שואבת לכל אדם.
התוודענו מחדש אל הפלח המזרחי של ירושלים שמחוץ לחומותיה ,בתקווה לממש זאת גם עם תלמידינו.
חלקה הש ני של ההשתלמות התקיים בחפירות החדשות שבחלק המערבי של רחבת הכותל  ,מנהרות הכותל
וביקור בבית הכנסת המשוקם "אוהל יצחק" ,חלק זה הועבר בהדרכת מדריכי הקרן למורשת הכותל המערבי.
ברצוני להודות מקרב לב לשחר שלה ולמדריכי הקרן למורשת הכותל המערבי על הדרכה מרתקת שחשפה פנים
נוספות לירושלים ,מזוויות חדשות וייחודיות  ,ועדין בירושלים ,כמו בירושלים ,רב הנסתר על הגלוי.
לפניכם לקט התכנים בהם עסקנו בהשתלמות זו :חלקם ,סיכום ההדרכה וחלקם חומר שלוקט מאתרי האינטרנט.
התמונות צולמו ברובן ע"י רונית בין ביום ההשתלמות על מנת לסייע לזהות את האתרים בשטח ונקודות
רלוונטיות לתכנים.

מקווה שתעשו שימוש מושכל ופורה בתכנים אלו.

בברכה
יאיר מדיאל
מפקח ממונה של"ח וידיעת הארץ
מחוז ת"א
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"שביל ירושלים"
"שביל ירושלים" עובר בתוך העיר ומחוצה לה .שביל זה משלים את שביל ישראל הוותיק שאינו
נכנס אל העיר .השביל הוא מעגלי והוא יוצא וחוזר אל אתר סטף .השביל מוביל מצומת סטף ,דרך
הר חרת ועמק הארזים לליפתא ולאתרים אחרים בתוך העיר ,ובהמשכו אל עין חנדק ואל שביל
ישראל .ניתן לטייל בחלקים מהשביל הארוך הזה ,או לעשות את כולו ולהמשיך אל שביל ישראל.

המפה מתוך:
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Jerusalem_Trail_Map.png

אורך המסלול :שביל מעגלי שאורכו למעלה מ 30 -ק"מ .חלקו עובר בשטחים פתוחים וחלקו
בשטחים עירוניים בתוך העיר ירושלים.
סימון השביל :רוב השביל מסומן מחוץ לעיר בסימון שבילים כחול .לכל אורכו בעיר ומחוץ לה,
ילווה אותו סימבול האריה של שביל ירושלים.
נקודת המגע בין שביל ישראל לשביל ירושלים נמצאת בסמוך למעיין הנקבה של עין חנדק (לא
הרחק מבית החולים הדסה עין כרם).
סימון השביל גם
באופן זה  2 :פסים
כחולים וביניהם פס זהב
כשסמל האריה מוטבע
עליו.
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"שביל ירושלים" :מהר הצופים לחפירות ומנהרות הכותל.
(המסלול אינו מעגלי ומומלץ לבצעו בהקפצות או בסיוע תחבורה ציבורית) .

סיפור הדרך  :לנקודת ההתחלה  -נסיעה החלק הדרומי של האוניברסיטה בהר הצופים
והאוניברסיטה – תצפית המורמונית .במקום יש חנייה נוחה .נקודת ההתחלה נמצאת בין השתיים,
לפני הירידה למסלול ,מומלץ ללכת כ 50 -מ' לצפון-מזרח ,לתצפית מרשימה לספר המדבר ומדבר
יהודה ופתח מנהרת הר הצופים (גן לאומי מורדות הר הצופים).

ומשם חוזרים על עקבותינו אל

עמק צורים.
נקודת הסיום  -חפירות ומנהרות הכותל .
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 תצפית הר הצופים לכיוון מזרח :
ירושלים -עיר על ספר מדבר .

ארץ מדבר – האם זו ארץ זרועה  ,ישימון ,או ערבה חרבה שממה ,צייה ,תלאובות ?
המדבר  -מקום צחיח או מקום מרעה?
במקורותינו המילה "מדבר" משמשת ,דווקא לתיאור אזורי מרעה .השורש ד.ב.ר .מגיע לעברית
מהאכדית,

DABARU

לשורש זה יש שני פירושים:
 .1לרעות את הצאן.
 .2לכרוע ברך  -להכריע את הצאן על הברכיים  ,מרבץ הצאן (ומכאן המקור לביטויים כמו
"להדביר את האויב" או "להדביר מזיקים" אלא שכאן המשמעות היא הפוכה  :ההפך
מהחיים שכן להדביר את הצאן היא במשמעות שלתת חיים ,לתת מזון לצאן ).
במקורותינו מדבר משמש פעמים רבות לתיאור אזורי מרעה  ,לדוגמה:
ְבר"...
ַאחר ַה ִםד ָ
ְהג ֶאתַ -הצֹאן ַ
שמות ג' ,א'..." :וִַטנ ַ
ְבר"...
ת ְמעַט ַהצֹאן ָה ֵהמָה ַב ִםד ָ
שָ
ָט ְ
שמואל א' ,י"ז ,כח'“ :וְעַלִ -מי נ ַ
ָברָם"...
שים ,כְד ְ
ְב ִ
ישעיהו ה' ,יז'“ :וְרָעו כ ָ
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ָברֹו"...
מיכה ב' ,יב'..." :כְעֵדֶר ְבתֹו ְך ַהד ְ
ְבר".
ַהגֵם כַעֵדֶרַ ,ב ִםד ָ
וַיְנ ֲ

ַןע כַצֹאן ַעםֹו;
תהילים ע"ח ,פסוק נב'“ :וַט ַ

גם הפרשנות לתנ"ך ביארה את המונח "מדבר" כמקום מרעה .כך ,למשל ,מגדיר הרד"ק את
המילה "מדבר"" :מקום מרעה הבהמות ייקרא מדבר ,בין סמוך לעיר בין רחוק מן העיר".
חכמים דנים בחמישה סוגי מרעה כאשר "נאות דשא " הוא הדרגה הגבוהה

ואילו "המדבר"

הוא הדרגה הנמוכה .
לעתים התנ"ך עושה שימוש במילה מדבר גם לתיאור אזורים צחיחים ,לפי המשמעות הרגילה
בימינו ,אך בדרך כלל נעשה שימוש זה בצמוד למילים נוספות המגדירות את רמת הצחיחות
והיובש ציה ,ישימון ,ערבה וכדומה ,לדוגמה :
ְשמֹן ".
ובתֹהו יְלֵל י ִ
ְבר{ ,ס} ְ
ָאהו ְב ֶארֶץ ִמד ָ
ִמצ ֵ
דברים לב' י' " :י ְ
ְמוֶתְ --ב ֶארֶץ לֹא-
ְשוחה ְב ֶארֶץ ִצטָה וְ ַצל ָ
ָבה ו ָ
ְברְ ,ב ֶארֶץ ֲער ָ
אֹתנו ַב ִםד ָ
ירמיהו ,ב' ,ו'ַ ...“ :הםֹולִי ְך ָ
שם".
ָשב ָאדָם ָ
ָבר ָבה ִאיש ,וְלֹא-י ַ
עַ
ְאבֹות.".
תל ֺ
ְברְ --ב ֶארֶץַ ,
תי ָךַ ,ב ִםד ָ
ְד ְע ִ
הושע י"ג ,ה'ֲ “ :אנִי י ַ
ְבר;
ַמרוהו ַב ִםד ָ
ַםה ,י ְ
תהילים עח ,מ'" :כ ָ

ישימֹון".
יַ ֲעצִיבוהוִ ,ב ִ

המיּושב ִמשתנֶה בהתאם לכיווני הנדידה של שבטי הנוודים
ָ
הגבּול שבין המדבר לבין השטח
והמיּושב .פְּלישות אלה של שבטי הנוודים ,המלּוֹות בהרס השטחים
ָ
שבמדבר אל האיזור החקלאי
החקלאיים,גרמו למלחמות רבות .
ברכת יעקב ליהודה  ,בראשית מט ח -יב
ָבים סותֹה .יב ַח ְכלִילִי
ובדַםֲ -ענ ִ
ְבשֹוְ ,
ִבס ַבטַיִן ל ֺ
ֵקה ְבנִי ֲאתֹנֹו; כ ֵ
ֶפן עִירֹה ,וְלַשֹר ָ
אֹסרִי ַלג ֶ
"ְ ....
שַמיִםֵ ,מ ָחלָב " .מתייחס לצפון יהודה  ,אזור עתיר גפנים ,כרמים וצאן.
ְבןִ -
ֵעיַניִםִ ,מטָיִן; ול ֶ
בדברי הימים ב כו י' עוזיהו מבסס את המעמד של הרועים במדבר.
וב ִםישֹור; ִא ָכרִים
ש ֵפלָה ַ
וב ְ
ַבים--כִי ִמ ְקנֶה-רַב ָהיָה לֹוַ ,
ַחצֹב בֹרֹות ר ִ
ְבר ,וַט ְ
ְדלִים ַב ִםד ָ
ִבן ִמג ָ
"וַט ֶ
ָמהָ ,היָה " .ניתן ללמוד מפסוק זה כי במישור ובשפלה היו
אֹהב ֲאד ָ
ְמל--כִיֵ -
וב ַכר ֶ
ְמיםֶ ,ב ָהרִים ַ
וְכֹר ִ
איכרים אשר גידלו חיטה (עד היום אזור צומת בית קמה – אסם התבואה של ישראל ) ואילו בהר
כורמים.
"כרם" בתקופת המקרא מתייחס למטע ולא רק לגידול הגפנים.
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בספר בראשית מסופר שמלכי-צדק קיבל את פניו של אברהם בלחם ויין ובירך אותו לאחר שניצח
במלחמה את ארבעת מלכי המזרח והציל מהם את שבויי סדום והסביבה ואת לוט בן אחיו.וכל
זאת ארע בעמק שווה הוא עמק המלך.
"

שר ִאתֹו--
ְאתַ -ה ְם ָלכִים ֲא ֶ
ָעֹמר ,ו ֶ
ְד ְרל ֶ
ַאחרֵי שובֹו ֵמ ַהכֹות ֶאת-כ ָ
ִקרָאתֹוֲ ,
יז וַטֵצֵא ֶמ ֶל ְךְ -סדֹם ,ל ְ

ְאל ֶעלְיֹון.
כֹהן ל ֵ
ֶחם וָיָיִן וְהוא ֵ
שלֵם הֹוצִיא ל ֶ
ֶדק ֶמ ֶל ְך ָ
ֵמק ַה ֶם ֶל ְך .ו ַמ ְלכִי-צ ֶ
שוֵה ,הוא ע ֶ
ֵמק ָ
ֶאל-ע ֶ
ָד ָך
שר ִמגֵן ָצרֶי ָך ְבי ֶ
וברו ְך ֵאל ֶעלְיֹון ֲא ֶ
ש ַמיִם וָָארֶץָ .
ְאל ֶעלְיֹון קֹנֵה ָ
ַאברָם ל ֵ
ַטֹאמר ָברו ְך ְ
ְב ְרכֵהו ו ַ
וַי ָ
שר ִמכֹל.
ִתן לֹו ַמ ֲע ֵ
וַט ֶ

"(בראשית י"ד ,יז-יט )

היכן הוא עמק שווה ?

1

מן הנתונים דלעיל ומן הפסוק שבכותרת קשה מאוד לקבוע היכן התרחשה הפגישה .עמק המלך
נזכר בתנ"ך פעם נוספת :בספר שמואל מסופר כי אבשלום הציב לו בחייו "את מצבת אשר בעמק
המלך ...ויִקָרא לה יד אבשלום עד היום הזה" .אלא שגם אזכור זה – בהנחה שאכן מדובר באותו
עמק המלך – אינו מאפשר זיהוי פשוט של המקום , 2ויש בדבר כמה הצעות:
 יוספוס פלביוס 3מזהה את עמק המלך במרחק שני ריסים מירושלים. בעל מגילה חיצונית לבראשית 4כותב כך" :בא לשלם היא ירושלים ואברם חנה בעמק שווהוהוא עמק המלך ,בקעת בית הכרם" .מקום בשם בית הכרם מוזכר בירמיהו ו' ,א ובנחמיה ג',
יד.
 -יש המזהים

אותו5

במרחק לא רב מגן המלך שבירושלים (ראה מל"ב כ"ה ,ד; ירמיהו כ"ב ,ל;

ל"ט ,ד; נחמיה ג' ,טו) ,בסביבות המפגש בין גיא בן הנום ונחל קדרון.
 ְּפרֶס 6מזהה את המקום בעמק רפאים ,מתוך הנחה ש"עמק שוה" פירושו גם 'עמק ישר ,בליגבנונים' – תיאור שהולם את עמק רפאים .ייתכן שהכינוי "עמק המלך" בא לו מניצחון דוד על
הפלשתים בו .המרחק בין עיר דוד לעמק רפאים תואם את מרחק שני הריסים ( 370מ')
המוזכר אצל יוספוס.
 1בית המדרש הווירטואלי ( )V.B.Mשליד ישיבת הר עציון שיעורים על ירושלים המקראית מאת הרב יצחק לוי.
 2יש הרוצים לזהות את עמק המלך עם נחל קדרון ,על סמך זיהויה של יד אבשלום עם מצבה מסוף ימי הבית השני הנמצאת
בנחל זה .באמת אין כל אפשרות להסתמך על ממצא מימי בית שני לזיהוי המקום .הסתייגות זו אינה פוסלת כמובן את האפשרות
שהמפגש התקיים בחלקו הדרומי של נחל קדרון ,ואולי באזור המפגש עם גיא בן הנום ,אך אין לכך כל הוכחה.
 3קדמוניות היהודים ,ספר ז פרק ג ,מהדורת שליט עמ' .249
 4מגילה חיצונית לבראשית ,מהדורת אביגד-ידין ,ירושלים תשי"ז ,עמ' ל ,דף  22שורות .13-14
 5אנציקלופדיה מקראית ערך עמק המלך ,כרך ו עמ' .296
 6ארץ ישראל אנציקלופדיה טופוגרפית-היסטורית ,עורך :י' ְּפרֶס ,ירושלים  ,1955כרך ד עמ' .735
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 פרופ' אליצור ז"ל 7זיהה אותו מצפון לשער שכם של ימינו.הצד השווה שבהם ,שכולם מזהים את המקום בקרבת ירושלים .לא נוכל ,אם כן ,להצביע על
מקום ספציפי ,אך ברי שהוא נמצא באזור ירושלים – ולעניין זה יכולים להתאים עמקים שונים
בקרבת העיר (נחל קדרון ,עמק רפאים ועוד).
ניתן ללמוד מסיפור זה כי ירושלים בתקופת ברונזה תיכונה  IIב'  1750-1550היתה משמעותית.
למעשה התעודות הראשונות בהן נזכר שמה של ירושלים ,בצורה הדומה לשם העברי הן כתבי
המארות המצריים .8שמה של העיר מופיע בכתבים אלו כ"אשאמם" שאותו יש לקרוא ככל
הנראה כ"רשלמם" .זמנן של תעודות אלה מקביל לתקופה שבה על פי הממצא הארכיאולוגי
בוצרה לראשונה הגבעה עליה קמה העיר .מאוחר יותר מופיע שמה של העיר כ"אורוסלימה"
במכתבי אל עמרנה מן המאה ה 14-לפנה"ס.
" אּור " = "עיר " בשפה האכדית " .קריה " = " עיר מוקפת חומה " ,בשפה הארמית.
לצד המדבר המשתרע מזרחה שוכנת העיר ירושלים ,אשר במיקומה מופרדת למעשה
מהחקלאות

המסורתית

של

הנוודים

באמצעות

רכס

הר

הזיתים

אשר

יוצר

חיץ

גיאולוגי,אקלימי,תרבותי ,כלכלי ,בין תרבות עירונית לתרבות נוודית .
למעשה כל הערים העתיקות ספגו את המתח שהיה קיים בין הארץ הנושבת לאוכלוסיות הנוודיות
שבאו מן המזרח .מה שמכנים "המלחמה בין המזרע לישימון " ( אזור ספר המדבר) דבר שהיה
גורם דומיננטי בתולדות הארץ בכל התקופות.
לדוגמה  :שנת בצורת לישובי הערים אינה מהווה בעיה אקוטית כמו לישובי המדבר אש מבחינתם
שנת בצורת הינה דיכוטומית :מוות או חיים – לפלוש אל הערים לצורך השגת מזון.

 גן לאומי עמק צורים :
סיפור הדרך  :מדרגות עץ בנויות יורדות לעמק צורים ,בתחתית גרם המדרגות ,עובר השביל בקרבת
שני עצים עתיקים ומרשימים של אלה אטלנטית ,ככל הנראה שריד ליער הקדום שאפיין את מזרח
יהודה ושומרון .באזור זה ,אפשר לראות גם "חממה" בולטת מדרום לשביל .באתר זה ,מתבצעות
פעולות לסינון שפכי העפר שפונו מהר הבית ,ואיתור שרידים ארכיאולוגיים.

 7בדברים ששמעתי ממנו על פה .כך זיהה גם .J. Simons, Jerusalem in the Old Testament, Leiden 1952, pp.14-15
 8טקסטים שנכתבו במצרים העתיקה .הכתבים שימשו לצורכי הגנה על מקומות במצרים העתיקה ,ומתוארכים לתקופת הברונזה
התיכונה .מטרתם הייתה לפגוע באופן מאגי באויב ולהחלישו  -מעין תפילות לעזרת האלים.
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למרגלות האלה האטלנטית הגדולה:

עמק צורים פרוס על כ  170דונם והוא אחד השטחים הפתוחים האחרונים שנותרו באגן העיר
העתיקה ,ומשמר את הנופים החקלאיים באזור לפני הפיתוח המואץ.
בשטח נטוע כרם זיתים ,אליו נלווים שרידי חורש טבעי ,הכוללים מספר עצים מרשימים של אלה
אטלנטית ,ומינים נוספים כמו עוזרר קוצני .על עצים רבים בשטח צומח הטפיל דבקון הזית .הצומח
העשבוני כולל הן מינים ים-תיכוניים והן מינים ערבתיים כמו מרווה ריחנית.
בחלקו התחתון של עמק צורים מספר פריטי אלה אטלנטית ,שרידים לעצים רבים יותר שהיו כאן
בעבר.
האלה (כמו האלון ) שמשה בעבר כמקום פולחן לאלי כנען ומכאן גם נגזר שמם של עץ האלון ואלה
המבטאים בשם את המילה "אל"
אלי כנען וסביבותיהם ופולחניהם היו רבים ומגוונים ,מביניהם ניתן לתאר את אלילי כנען
המרכזיים ופולחניהם ובמיוחד בהקשר התנכ"י:


אל  -ראש הפנתיאון הכנעני שנחשב לבורא העולם קרוי גם "אל-ועליון" .הכנענים הקריבו
נסכים של ראשית היין והקרבת שה .מכאן הפך איסור יין נסך לדבר חמור .יש המזהים
אותו עם האל העליון אותו עבד מלכיצדק מלך שלם .המילה אל מופיעה בכתב עברי קדום
אל עולם בסרביט אלחאדם בסיני .



אשרה  -אלת האדמה והפריון .לכבודה נטעו עצים ,וקיימו יחסי מין טקסיים במקדשים
שניבנו לכבודה ,למרגלות האשרות ישבו הקדשות  ,כפי שכתוב "ויתץ את בתי הקדשים
אשר בבית ה' ,אשר הנשים ארגות שם בתים לאשרה" (מלכים ב' ,כ"ג ז') .בהושע (ד')
9

ְּאלָה ִכי טֹוב
ִבנֶה ו ֵ
מתוארת זביחה על ראשי ההרים והקטרה על הגבעותַ " ,ת ַחת ַאּלֹון וְּל ְּ
ִצּלָּה" .בספר שופטים מסופר כי לעתים פולחן הבעל והאשרה היה משותף וליד המזבח
שר-
שרָה ֲא ֶ
ְאתָ -ה ֲא ֵ
ְָאבי ָך ,ו ֶ
שר ל ִ
ְבח ַה ַבעַל ֲא ֶ
תֶ ,אתִ -מז ַ
ַס ָ
ְהר ְ
לבעל היו נוטעים אשרה" .ו ָ
תכְרֹת" (שופטים ו' כ"ה) ולכן כנגד עבודתה נאסרה נטיעת עצים במקדש היהודי -
ָעלָיוִ ,
ֲשה ָל ְך( .דברים ט"ז
תע ֶ
שר ַ
לֹהי ָךֲ ,א ֶ
ְבח ה' ֱא ֶ
שרָה ,כָל עֵץֵ ,אצֶל ִמז ַ
ת ַחע ְל ָך ֲא ֵ
"לֹא ִ
כ"א) .אשרה הייתה זוגתו של אל הכנעני ,והיו מבני ישראל שעבדו אותה בשיתוף עם ה'.


בעל  -אל הסערות ,הגשם והחיים .נחשב לאל חשוב מאוד במיוחד בארץ כנען הצחיחה
שמשוועת לגשמים .לבעל הוקרבו קורבנות מסוגים שונים .בשעות קשות במיוחד הוקרבו
קורבנות אדם ,אך לא כדבר שבשגרה .על פי התנ"ך הייתה התגודדות בכלי נשק ושפיכת
דם עצמית במטרה לרצותו .היה האל הקשה ביותר שאיתו התמודדו ישראל ,מכיוון
שהעמיד אתגר גדול לאלוהי ישראל.

הפרשנים חלוקים אם האלה המקראית היא האלה האטלנטית ,או אלה ארץ-ישראלית .האלה
האטלנטית היא הבסיס להרכבת אלת הבוטנה  -הפיסטוק חלבי.
תרבות שלילת העצים קדמו לפולחן המצבות הבעל והאשרה אלון ואלה
בא"י האלות נטעו בידי אדם והורכבו עי רוכבים של אלת הבוטנה (פיסטוק) כל עוד העץ מטופל

הרוכב מתקיים וברגע שנזנח הוא מתנוון בוטנה במקרא פיסטוק יעקב שולח ליוסף למצריים:
וש ֵק ִדים( " .בראשית מג
ְבש ,נְכֹאת וָלֹטָ ,ב ְטנִים ְ
ומעַט ד ַ
ְחהְ :מעַט ֳצרִיְ ,
ָאיש ִמנ ָ
"וְהֹורִידו ל ִ
י"א )
איך מבחינים בין האלות?
אלה ארצישראלית – עץ גדול ,נשיר חורף ,נפוץ בחורשים הים-תיכוניים .בשלכת ובעונת הלבלוב
מעניקה האלה הארצישראלית גוונים אדומים לחורש .העלים מנוצים ,מסתיימים בעלעל יחיד .עלי
העץ מפתחים עפצים דמויי בננה ,הנוצרים על ידי כנימות .ציר העלה חסר "כנפיים" קרומיות.
אלה אטלנטית  -עץ גדול ממדים ,נשיר חורף ,צומח באזורים הערבתיים של ישראל ,בשולי
החורש הים תיכוני :מזרח הגליל העליון והגליל התחתון ,ממזרח להרי יהודה ובשפלת יהודה
(פארק בריטניה) .אוכלוסייה מעניינת נותרה גם באזורים הרמים של הר הנגב .הענפים בשלכת
יוצרים מראה סבוך .על עצי אלה אטלנטית מרכיבים בנגב את האלה האמיתית (פיסטוק) .העלים
מנוצים ,מסתיימים בעלעל יחיד .עלי העץ מפתחים עפצים דמויי אלמוג .ציר העלה בעל "כנפיים"
קרומיות.
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אלת המסטיק – אלת המסטיק היא למעשה שיח ירוק עד ,ולא עץ .היא נפוצה באזורים הנמוכים
של החורש הים-תיכוני .העלים מנוצים ,גלדנים ,מספר העלעלים זוגי .העלים והענפים מכילים
שרף הנוטף מהעץ לאחר פציעה .מהשרף הזה הכינו חומר לעיסה ,ומכאן שם השיח.
מדרש שמות – טופונומיה :
א .הר הצופים על שום מה ? הר הצופים הינו למעשה חלק מהר הזיתים ואינו נפרד ממנו ,
ב 24.7.1978-הניחו את אבן הפינה לאוניברסיטה העברית וב 1919 -הגיע פר' אלברט אינשטיין
לחנוך במקום את הפקולטה לפיזיקה  ,לימים נדרשו להתרים יהודים על מנת להקים את
האוניברסיטה  ,לו היו מבקשים תרומה לאוניברסיטה בהר הזיתים ( הר הצופים עדיין לא נקרא כך
בשמו ) היה חשש שהשם לא יביא את התרומות המקוות מפני שהר הזיתים נקשר עם בית
העלמין  .והרי האוניברסיטה נחשבה באתוס הציוני "כבית מקדש רוחני" ולכן ביקשו למצוא שם
"מוכר " להר עליו תקום האוניברסיטה .
השם הר הצופים על פי המקורות לראשונה ,מופיע שמו של ההר בספריו של יוסף בן מתתיהו
בספר קדמוניות יא פרק ח' מספר ההיסטוריון על מפגשו של אלכסנדר מוקדון עם הכוהן הגדול
שנערכה על ההר:
"וכששמע שהוא לא רחוק מהעיר ,יצא עם הכוהנים והמון האזרחים וערך לו קבלת–פנים...
במקום אחד הקרוי הצופים ...9מפני שאפשר היה לראות משם את ירושלים ואת בית–
המקדש"
בספרו מלחמות היהודים ב פרק יט' מספר בן מתתיהו כי הלגיונות הרומאיים החלו את ההתקפה
על ירושלים מבסיסם על ההר:
"מצא לו צסטיוס שעת הכשר להתנפל על העיר ...ושם את מחנהו במקום הנקרא צופים
(סקופוס) במרחק שבעה ריסים מן העיר".
המשנה במסכת פסחים פרק ג' משנה ח מציינת את הצופים כנקודה שממנה והלאה לא חייב אדם
לחזור להר הבית במקרה שלקח אתו בטעות בשר של קורבן .במסכת מכות (דף כג) מוזכר
"הצופים" כמקום שבו קרעו חכמי ישראל את בגדיהם בראותם את בית המקדש בחורבנו .אולם,
זיהויו של "הצופים" עם הר הצופים ספציפית ,אינו בטוח כלל ועיקר ,וכנראה הכוונה לכל נקודה

 9לעומת מקור זה ,בתלמוד הבבלי (יומא סט) כתוב שפגישה זו אירעה באנטיפטרוס.
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שממנה ניתן לצפות על בית המקדש
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או להר הזיתים באופן כללי  .השם "צופים" הינו חדש

וניתן ע"י ועדת השמות.
ב .עמק צורים על שום מה ? על שום אבני הצור המהווים חלק מחבורת הר הצופים המורכבת
בעיקר מסלעי קירטון ,אך יש בה גם מעט חוואר וצור.
מתקשר גם לשם השכונה " א-סוואנה " שפירושו בערבית "צור "
ג .ואדי ג'וז :על פי אחת ההשערות שמו הערבי של אחד מהיובלים של נחל קדרון היוצר את
עמק יהושפט "ואדי ג'וז"  -המתורגם לעברית כ"נחל האגוז"  -הוא שיבוש של השם "יהושפט"
מתוך קיצור של השם האנגלי "ואלי אוף ג'וזפאט".
סוף המאה ה 18-לא היה כאן הכפר ואדי ג'וז אם כך מאימתי הכפר?
כאשר מונטיפיורי מאפשר יציאה מחומות לכיוון מערב  1860עם הקמת משכנות שאננים  ,הרי
שבאותה עת היתה יציאה מוסלמית מזרחה כך שראשיתה של השכונה בשנות התשעים של
המאה ה 19-כאשר נבנו בה כמה ארמונות קיץ מפוארים של משפחות ערביות עשירות.
ממזרח כאמור אוכלוסייה בדואית נוודית  .על מנת לשמור על ביטחון  ,משלמים דמי חסות
לבדואים ע"י נישואין ,באופן זה נוצרה חגורת הכפרים ממזרח לירושלים.
ד .עמק יהושפט :
עמק יהושפט ,הוא עמק קטן אשר נוצר מהמפגש של שני יובלים של נחל קדרון הנפגשים בסמוך
ויוצרים יחדיו ,בהמשך ,את נחל הקדרון עצמו (בהמשכו יחברו אליו יובלים רבים נוספים -ביניהם
גם גיא בן הינום ).
אין חייץ ברור בין קדרון ליהושפט .נהוג לקרא לקטע העליון בשם יהושפט ולחלק התחתון קדרון.
עמק יהושפט הוא מקום התגשמות נבואות המשיח ואחרית הימים.
שמו של העמק נלקח מנבואת אחרית הימים בספר יואל:
ָאל
שר ֵ
ָתי יִ ְ
ַחל ִ
ַםי וְנ ֲ
שם עַל ע ִ
ִםם ָ
תי ע ָ
ִש ַפ ְט ִ
ְהֹוש ָפט וְנ ְ
ֵמק י ָ
ְתים ֶאל ע ֶ
ְתי ֶאת כָל ַהגֹויִם וְהֹורַד ִ
ְק ַבצ ִ
"ו ִ
ְאת ַא ְרצִי ִחלֵקו " (יואל ד' ב'),
שר ִפזְרו ַבגֹויִם ו ֶ
ֲא ֶ
ולאחר מכן:
ִשפֹט ֶאת כָל ַהגֹויִם ִמ ָן ִביב" (יואל ד' י"ב).
שב ל ְ
שם ֵא ֵ
ְהֹוש ָפט ,כִי ָ
ַעלו ַהגֹויִם ֶאל ֵע ֶמק י ָ
"יֵעֹורו וְי ֲ
עמק יהושפט ידוע גם בשמות עמק השווה או עמק המלך .תושביה הערביים -נוצרים של ירושלים
קוראים לעמק בשם "וָאדִי ִסית ַמ ְּריַם" (בעברית :עמק הגברת מרים)  -על שם מרים ,אם ישו,
שאת קברה מציינת מסורת הנוצרים על אם הדרך ירושלים-יריחו באזור גת שמנים .
 10הרב יהודה זולדן ,הצופים לירושלים ,אמונת עיתיך ,תמוז מנחם אב תש"ס ,אתר

דעת.
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על עמק יהושפט בתחילת המאה העשרים מסופר:
"בימים הראשונים לבואו ירושלימה היה טיאו יחיאל מהלך ברחובותיה ...לעתים היה צופה
בעיניו מעל החומה נשען אל שרידי דפנותיו של בית-הכנסת על שם הרמב"ן ,צופה ומביט אל
עמק יהושפט ונחל קדרון .אילו ירקות לא הצמיח עמק שחור ודשן זה ,שהפרוהו מי-המדמנות
של כל ירושלים! פלגים פלגים זרמו מי-המדמנות ,ביתרו שבילים ,נקוו בתלמים ,ניערו
גבעולים שמוטים וחפפו ראשיהם של בצלים ,שומים ,עגבניות

ומלפפונים11 ".

סינון עפר הר הבית – בעמק צורים :
פרויקט סינון עפר הר הבית הוא פרויקט ארכיאולוגי שמטרתו היא סינון ובדיקה של שפכי עפר
שהוצאו מהר הבית ללא פיקוח ובדיקה ארכיאולוגית.
בשנת  ,1996במסגרת הרחבת המסגד מתחת לסטיו המלכותי בהר הבית הוכשר האזור התת-
קרקעי בפינה הדרום-מזרחית שלו  ,המכונה "אורוות שלמה" ,לתפילה ע"י הוואקף  ,ונחנך תחת
השם "אל מצאלה אל-מרואני"  -מקום התפילה של מרואן .בנובמבר  ,1999נחפר בור גדול
במטרה להכשיר כניסה מונומנטאלית למתחם זה .הבור ,בעל הממדים  36X43ובעומק 12
מטרים ,נחפר ברובו תוך ארבעה ימים ,תוך שימוש בציוד מכני כבד וללא כל פיקוח ארכיאולוגי.
תכולתן של למעלה מארבע מאות משאיות מלאות עפר ושפכים פונו למספר מקומות ,וברובן
נשפכו בנחל קדרון הסמוך .סביבותיו של הבור רוצפו ובבור עצמו נבנו מדרגות המובילות מטה.

עיקר הממצאים הם בחזקת 'ממצא זעיר' ,שכן בעת חפירת הבור הגדול בדרום-מזרח הר
הבית  -מקורו של העפר המסונן  -הפרידו אנשי הוואקף והתנועה האיסלמית הישראלית בין
עפר לאבנים .הם השתמשו באבני הבנייה העתיקות לבנייה חוזרת ,למקרה שהמשטרה לא
תאפשר הכנסת חומרי בניין למקום .הממצאים הם מימי הבית הראשון ועד ימינו ,רובם
המכריע מלפני ימי הביניים.
ב 2004-הונפק רישיון חפירה לארכיאולוגים גבי ברקאי ויצחק צוויג .בניצוחם של השניים ,החל
הפרויקט ,בעזרת צוות מצומצם ומתנדבים בשטיפה ובסינון של שפכי העפר ,שהובא בחלקו לגן
הלאומי עמק צורים.
צורת העבודה ,הכוללת סינון יבש ורטוב של כלל העפר מניבה כמות ממצאים הגדולה בהרבה
מהכמות הנמצא בדרך בחפירה ארכיאולוגית רגילה.שיטה שראשיתה באתר זה ואומצה באתרים
אחרים בעולם שכן יעילותה רבה מסינון יבש  .הממצא בשיטה זו עלה ב 40% -ביחס לשיטת
הסינון היבשה .
 11א' שטאל ,עדות בישראל ,עם עובד והמרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח ,תל אביב  ,1979כרך א ,עמי 351-347
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פרויקט הסינון הינו תקדימי; זו הפעם הראשונה שמתקיים סינון מלא של עפר מאתר עתיקות
כלשהו .מנכ"ל רשות העתיקות ,אמיר דרורי (שמת מאז) ,הגדיר אז את החפירה "פשע
ארכיאולוגי" ,והיו עץ המשפטי לממשלה לשעבר ,אליקים רובינשטיין ,אמר שמדובר ב"בעיטה
בהיסטוריה של העם היהודי" .עתה מתברר כי העפר שהוצא מהר הבית אוצר בקרבו אלפי
'ממצאים זעירים' מתקופות רבות.
חשוב לציין כי מטבע הדברים ,עם שינועם של ערמות העפר ,כל סטרטיגרפיה שהייתה בהם
אבדה ,וחלק גדול מהממצאים ,שבחפירה מוסדרת היו זוכים לרפאות או לתיארוך יחסי ,מושלכים
לאחר שמוברר שאין בהם כל תועלת.
במהלך השנים ההר הבית חרב ברעידות אדמה וחורבן והפך לפח אשפה היסטורי של 3000
ויותר שנות היסטוריה מכאן חשיבות סינון העפר.

עד כה נמצאו  50000ממצאים ,מעט כלי צור פרה-היסטוריים מלפני כעשרת-אלפים שנה;
שברי חרס רבים; מטבעות קדומים ,כאלף במספר; תכשיטים רבים ,ובהם תליונים ,טבעות,
צמידים ,עגילים וחרוזים במגוון צבעים וחומרים; אביזרים ,ופריטי עיטור ללבוש; קמיעות;
קוביות משחק וכלי משחק מעצם ומשנהב; שיבוצי רהיטים משנהב ומאם הפנינה; צלמיות
ופסלונים ,משקולות אבן ומתכת; פריטי נשק ,כמו ראשי חצים וכדורי רובה; שברים של כלי
אבן וזכוכית; שרידי פסיפסי אבן ופסיפסי קיר מזכוכית; אריחי קיר מעוטרים ושברים
מעוטרים של חלקי מבנים; וכן חותמות ,טביעות חותם ועוד מגוון רחב של חפצים4500 ,

מטבעות .מימי מלכי יהודה המאוחרים (המאות השמינית והשביעית לפני הספירה) זוהו
ממצאים רבים ,כמו משקולות אבן לשקילת כסף .הללו שייכות לסדרת משקולות השקל,
ולדעת הארכיאולוגים ברקאי וצוויג הדבר מלמד על פעילות כלכלית ערה באזור בתקופה זו.
הממצא הבולט ביותר מתקופה זו ,שכבר פורסם חלקית ,הוא בולה (טביעת חותם) באותיות
הכתב העברי הקדום משלהי תקופת הבית הראשון .ד"ר ברקאי אומר כי מהאותיות שנשתמרו
בבולה ,ניתן לשחזר את השם שהיה כתוב עליה ולהניח כי מדובר ב"לגאליהו בן אמר"" .משפחת
אמר ידועה לנו היטב כמשפחת כוהנים בתקופת שיבת ציון" ,אומר ברקאי" .ספר ירמיהו מזכיר את
פשחור בן אמר ,שאסר את הנביא ירמיהו .כתוב עליו שהוא היה פקיד ,נגיד בבית ה' .סביר להניח
שהחותם שמצאנו שייך לאותה המשפחה" .בצד האחורי של הבולה מופיעה טביעה של אריג ,מה
שמעיד

כנראה

על

כך

שמדובר

בבולה

שחתמה

צרור

שבו

הוחזקו

בצעי

כסף.

ממצא חשוב נוסף מאותה התקופה הוא חותם עשוי אבן שחורה .מצידו האחד כתובת שחוקה
שלא ניתנת לקריאה ,ומצידו השני ציור של בעל חי ,כנראה צביה .מימי בית ראשון נמצאו גם שברי
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צלמיות  -פסלונים שעל חלקם מופיעים בעלי חיים ,רובם סוסים  ,מהתקופה הפרסית ,תקופת
שיבת ציון ( 538-333לפני הספירה) ,נמצא מטבע כסף זעיר ונדיר שעליו מופיע ינשוף ,כנראה
בהשראת מטבעות אתונה מאותה התקופה ,וכן המלה "יהד" (שמה של יהודה בארמית) .אותיות
אלה מופיעות ,כידוע ,גם על השקל של מדינת ישראל .מטבע זה הוא מהראשונים שנטבעו
ביהודה.
ממצאים מתקופת מאוחרות יותר :מאות מטבעות מתקופת ימי בית חשמונאי (של יוחנן הורקנוס
הראשון ושל אלכסנדר ינאי) וימי בית הורדוס (מהמאה השניה לפני הספירה ועד  70לספירה).
נמצאו גם מטבעות של שליטי בית תלמי ממצרים ומטבעות של שליטי בית סלאוקוס מסוריה
ששלטו בארץ (מאות  4-3לפני הספירה) .כמו כן ,נמצאו גם מטבעות מימי
הורדוס האב ומימי נכדו ,אגריפס.
מימי בית שני נמצאו שרידי מבנים :שברי טיח מעוטרים בהם בולט צבע אדום חלודה ,צבע אופנתי
אז שהיה נהוג ,לדברי ברקאי ,בעיטור קירות בימי הבית השני; אבן בגודל של כעשרה ס"מ ,ועליה
גילוף ברמה גבוהה המזכיר עיטורים מימי הורדוס; אבן שבורה שבאה מחלק מבנה מעוטר בהר
הבית ,שעליה עדיין ניכרים סימני שריפה  -על פי ברקאי "סימני השריפה הם מהחורבן של שנת
 ,70ויתכן שהאבן היא מהמקדש עצמו או מאחד ממבני העזר שלו.
כמו כן ,נמצאו גם שרידים מהתקופה הרומית ,התקופה הביזנטית (שלטון הנוצרים בירושלים),
התקופה העותומאנית והתקופה הערבית הקדומה .מהתקופה הרומית המאוחרת נמצאו מטבעות
רבים ,צלמית חרס ועליה סמל האל פאן ,ושבר כלי לבשמים .מהתקופה הביזנטית ,תקופת שלטון
הנוצרים בירושלים ,התגלו ,לדברי ברקאי ,ממצאים המשנים מקצה לקצה את ההערכה שהר
הבית היה ריק באותה התקופה .בין הממצאים ישנה כותרת מעובדת בסגנון קורינטי של עמוד;
"על ההר עצמו" ,מספר ברקאי" ,צולמו ערימות שבהם נראו חלקים של מבני כנסייה" .כמו כן,
נמצאה כמות גדולה של מטבעות ,כלי חרס ומשקולות ברונזה לשקילת זהב .נמצאה גם כמות
גדולה של שברי נרות חרס ועליהם כתובות" :ישו  -אור העולם".
בממצאים ניתן לראות שרידים מקרבות ומאבקים שהתנהלו באזור במשך הדורות :ראשי חץ
מצבאו של נבוכדנצאר שהרס את בית ראשון; ראש החץ עשוי ברזל יצוק ופוצע קשה ראשי חץ
יקרים שנאספו בסוף הקרב בהר הבית נמצאו רק ארבעה כאלה ממצא נדיר מאוד .ראש חץ מזמנו
של יהודה המכבי; חצים שנורו ממכונה לירי חצים שהיתה בשימוש ,לדברי ברקאי ,רק בימיו של
טיטוס ובחורבן הבית הראשון,

וראשי חצים צלבניים מהמאה ה .12-כמו כן ,נמצאו גם עיטורים

צבאיים של הצבא הבריטי ממלחמת העולם הראשונה וכדורי רובה מהתקופה

העותומאנית.

ברקאי וצוויג דוחים את הביקורת שהושמעה בעבר מפי ארכיאולוגים אחרים ,אשר העלו ספק אם
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העפר המנופה הוא אכן משטח הר הבית .הם מציינים כי עדי ראייה עקבו אחרי משאיות העפר
שפינו את החומרים מהמקום .לדבריהם ,בידיהם עדויות פנימיות המאשרות אף הן את מקור
העפר .חלק מהממצאים גם מעידים בבירור על מקורו של העפר ,שחלקו שימש כנראה אדמת
מילוי ,ונלקח ממקום גבוה בהר הבית כדי למלא מקום נמוך .כמו כן ,נמצאו שברים של אריחי קיר
מזוגגים עות'מאניים מן המאה ה 16-ומאות רבות של קוביות פספיסי זכוכית מן התקופה הערבית
הקדומה ,שחלקם מוזהב ,ושמקורן בעבודות שיפוץ שנערכו בכיפת הסלע .בעפר נתגלתה גם
תכולת עופרת שמקורה בכיפת העופרת המקורית של בנין כיפת הסלע ,שהוחלפה בכיפה זהובה.
נכון להיום  ,ההערכות הן כי סיום סינון ומיון הממצאים יארכו לפחות  10שנים נוספות.

ראשי חצים ששימשו את הצבא הרומי (העליון) וצבא בבל (התחתון) ראש חץ מהטיפוס ה"סקיתו-איראני",
ששימש את יחידות הסקיתים 12בחילות נבוכדנצר.

בולת "...ליהו [בן] אמר ",

 12סקיתים הם עם ממוצא הודו-אירופי שישב בין המאה ה 8-לפנה"ס למאה הראשונה לפנה"ס בערבות אוקראינה הדרומית
לחופיו של הים השחור.
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צילומים :אוליבייה פיטוסי ,באו באו

עם התפתחותו של הפרויקט ,בנוסף לייעודו הארכיאולוגי ,הוא קיבל אף צביון חינוכי-תיירותי,
ומלבד מתנדבים ,מושך אליו אף אלפי מבקרים הבאים להתנסות ב"חוויה ארכאולוגית" ,בה הם
מתנסים בעצמם בסינון ובחינת העפר ,תחת השגחתם של עובדי הפרויקט .כיום יש שלושים אלף
מבקרים בשנה( .תיאום עם " עיר דוד").
סיפור הדרך  :השביל פונה דרומה ,ומגיע תוך דקות אחדות למגרש חנייה .חוצים את מגרש החנייה
לאורכו ,ונגיע לכביש (דרך א-טור).
פונים ימינה ,כ 100 -מ' במדרכה .לאחר תחנת אוטובוס ,חוצים את הכביש שמאלה (דרומה)
וממשיכים בדרך עפר לאורך אפיקו של נחל קדרון ,המתחיל לא רחוק מכאן.
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השביל חולף לצד בית מגורים ערבי ,וממשיך לעבר מטע זיתים בולט באפיק נחל קדרון .בגדה
המזרחית נראות מערות קברים עתיקות ,וברקע מדרום בולטים הצריחים המוזהבים של כנסיית מריה
מגדלנה .בגבול המטע ,פונה השביל שמאלה ומטפס מעט מזרחה ,לטראסות שמעל למטע.
השביל ממשיך דרומה לאורך הטראסות ,בהן ניתן למצוא מגוון צמחייה טבעית כמו שיחי מרווה
ריחנית ועצי אלה אטלנטית (עליהם ניתן למצוא עפצי "אלמוג" אופייניים) ועוזרר קוצני .חדי העין
יזהו גם עץ מיש בודד ,עם חור ציורי באחד מענפיו הגדולים .מעט לאחר עץ המיש ,פונה השביל שוב
שמאלה ומטפס מעט במדרגות ,לעבר גן אורסון הייד.

 גן לאומי סובב חומות ירושלים :
תולדת אי הבנייה היא תוצאה של חוק המושל הבריטי רונלד סטורס בשנות העשרים של המאה
הקודמת .חוקי עזר האוסרים על בנייה בשטח הטבעי שסובב את חומות העיר ,במטרה להבליט
את חומות העיר ולהבדיל אותה מהסביבה .השטח  ,כך סברו ישמש את הצליינים והתיירים
שיגיעו לעיר ,לכן הקפידו לנקות את קו החומה.
סטורס פיתח את הגן ,יצר פארק לאומי וראות ירוקות שמקיפות את העיר מכל עבריה ,חורש ויער
פארק א"י וירושלמי אמיתי עצי זית ומיש ,מרווה ריחנית ירושלמית  ,אשחר ועוזרר .
הבעיה התחילה עם עזיבת הבריטים והעצימה לאחר מלחמת ששת הימים כאשר אותם שטחים
ריקים החלו להתמלא בבנייה חסרת תכנון וסדר .המציאות כיום מקשה על פינוי וניקוי מה שכבר
נעשה .עיקר המאמץ מושקע כיום במלאכת פיקוח שתאתר בנייה וחריגות בטרם עת ,כי אז לא
מתמודדים עם עובדה מוגמרת אלא עם משהו בהתהוות שניתן לעצרו בזמן( .כל הפרת
ה"סטאטוס קוו" חשוב שיקדים להיתפס) .
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 גן אורסון הייד:
פינת מנוחה לא מוכרת כמעט למטיילים ,מעל לאפיק נחל קדרון.בשנות השמונים טדי קולק נותן
למורמונים את עשרות דונמים לבניית האוניברסיטה והכנסייה המורמונית זאת בתמורה לתרומה
ענקית לטובת פיתוח ירושלים .הגן הוא שמו של אורסון הייד ,המורמוני ,שתרם שטח של  8דונם
ובו חורש טבעי ויפה שבינותיו מתפתלים שבילים נוחים שטח הגן מטופח ביותר ,יצרו את הגן
בסגנון "נאות קדומים" – גן תנ"כי.
יש מי שבשבילו ,הגן והמכלול של העמק כפי שהוא נראה היום ,מזכירים לו את ציוריו של דיוויד
רוברטס.
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תצפית מהכניסה לגן אורסון הייד :
ממול שער האריות ולידו אנדרטת יחידה  75של סיירת הצנחנים במיל' סיפור הפריצה של הסיירת
לשער האריות במלח' ששת הימים.

על הכנסייה המורמונית צלב אוגוסטיני של ממלכת ירושלים  .גלגולו של הצלב :שבטעות נקרא
הפרנציסקאני .הצלבנים כובשי ירושלים אמצו את הצלב שהיה מקובל באירופה (ארבעת הצלבים
מסמלים את ארבעת האוונגליסטים או ארבעת פצעי הצליבה ,הסטיגמטה) בראשית המאה ה14-
המסדר הפרנציסקאני מקבל את תפקיד השמירה על המקומות הקדושים ובתור שכאלה אימצו
הפרנציסקאנים את הצלב אוגוסטיני (סמל הפרנציסקאנים ידיים משולבות עם פצעי הסטיגמטה ).
המורמונים :
הכנסייה המורמונית נוסדה על ידי ג'וזף סמית' ( )1844 - 1805בשנת  1830בניו יורק .סמית' טען
כי ב 1827-נגלה לו "ספר המורמון" ,שנכתב בידי נביא ושמו מורמון ,אשר הורה לו שלא להצטרף
לכנסיות הקיימות ונתן לו את הסמכות לפעול בשם ה'.
בשורת הכנסייה החדשה נפוצה במהירות ועוררה בניו יורק התנגדות עזה ,בעיקר משום שהתירה
פוליגמיה (ריבוי נשים) ,כפי שהיה נהוג בתקופת המקרא .חברי הקהילה נאלצו לעזוב את ניו יורק
ועברו לעיר קרטלנד שבאוהיו ,בה הקימו את המרכז הפולחני הראשון של הכנסייה ואת מוסדות
הנהגתה ,שכללו את הנשיא (סמית' בעצמו) ,ומתחתיו מועצה בת שנים-עשר שליחים .באוהיו
המשיכו המורמונים לסבול מהתנכלויות התושבים והעתיקו את מקומם לעיר נובו ()nauvoo
שבאילינוי .אורח חייהם השונה ,הטפותיהם הדתיות וכמובן נושא ריבוי הנשים ,העלו את חמתם
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של מתנגדיהם .בשנת  1844נעצרו סמית' ואחיו בחשד לקשירת קשר נגד מוסדות המדינה ובעת
שהמתינו לתחילת המשפט חדר המון זועם לבית הכלא בו שהו ורצח אותם בדם קר.
את מקומו של סמית' בראשות הכנסייה המורמונית תפס בריגם יאנג (- 1801 ;Brigham Young
 .)1877בשנת  1846ארגן יאנג את המורמונים והוביל אותם במסע רגלי מפרך דרך המדבריות
של מערב ארצות הברית אל העיירה "ציון" (לימים סולט לייק סיטי  -בירתה של מדינת יוטה) ,ושם
הקימו המורמונים את מרכזם .המורמונים ביקשו מהממשל שיקצה להם נחלה במערב ארה"ב
(הכוללת את יוטה ,נבדה ,אריזונה ואף חלק מקליפורניה) להקמת מדינה משלהם ,ואולם חילוקי
דעות בין הצדדים ,והגירה מסיבית של תושבים שאינם מורמונים למערב הביאו לזניחת הרעיון.
בשנת  1895לאחר לחץ כבד מצד השלטונות ,בוטלה הפוליגמיה והכנסייה המורמונית זכתה סוף
סוף להכרה ממוסדות המדינה רשמיים .ב 1896-נוסדה מדינת יוטה והיתה למרכז הקהילה
המורמונית .עם ביטול הפוליגמיה גדלה הכנסייה המורמונית גם מחוץ לסולט לייק סיטי ,בין היתר
אודות לפעילות המיסיון הנרחבת המייחדת את הכנסייה .בין חבריה היו שתפסו מקומות מרכזיים
בחיים המסחריים והפוליטיים של ארה"ב.
עשירית מרכוש אנשי הקהילה עובר לטובת הכנסייה וכך הפכו לכנסיה העשירה בעולם העושר
המוחלט שלהם דמיוני .הם בעלי נכסים בעשרות מיליוני דולרים
עיקרי הדת המורמונית :
 .1מאמינים כי במאות הראשונות לספירה איבדו ראשי הנצרות את דרכם של ישו ו 12-השליחים,
והשחיתו את הנצרות והאמיתית .תפקידה של הכנסייה המורמונית על כן ,הוא להשיב את
הנצרות המקורית על כנה.
 .2מאמינים בהתגלות מתמדת של ישו החושף בפניהם את רצונו ,ואולם בניגוד לתיאולוגיה
הנוצרית המקובלת ,הם מאמינים כי האל ,ישו ורוח הקודש הן שלוש ישויות נפרדות.
 .3שוללים את האמונה בחטא הקדמון (חטאו של האדם הראשון ,אשר אכל מעץ הדעת למרות
איסור אלוהים ,ובשל כך נענשו הוא וכל צאצאיו),
 .4מאמינים ברצונו החופשי של האדם לעצב את עתידו.
 .5הם מאמינים כי בני אדם ,אם ימלאו את כל מצוות האל במלואן יכולים ,בעתיד האינסופי,
להגיע לדרגת אלוהות.
 .6מאמינים כי מקורם של האמריקאים בבני ישראל (אחד מעשרת השבטים האבודים) וכי
ממלכת ציון השלמה תיבנה דווקא ביבשת אמריקה.
 .7התפישה המורמונית נגזרת מארבעה כתבים :התנ"ך  -ספר הספרים; "החוקים והבריתות"
(מאנגלית  - )Doctrine and Covenantsהמאגד את חוקי הכנסייה ומנהגיה וכן הגות נוספת
מאת ג'וזף סמית'; "הפנינה יקרת הערך" (מאנגלית  - ) Pearl of Great Priceאוסף כתבי
קודש עתיקים ומודרניים המתארים חזיונות לאברהם אבינו ולמשה רבנו שאינם נזכרים
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במקרא ,וכן "ספר המורמון"  -המתאר את ביקורו של ישו באמריקה לאחר שקם לתחייה,
וקובע את היבשת כמקום מושבה של הכנסייה האמיתית.
 .8ההשקפה הנוצרית המסורתית ,שאומצה על ידי הזרם המרכזי של הכנסייה המורמונית,
טוענת כי החיים מתחילים להתקיים ברגע ההפריה ,ומכאן שהפלה מלאכותית היא למעשה
רצח .ואולם ,מספר זרמים שבשולי הכנסייה המורמונית ,סוטים באופן חריף מהשקפה זו
וטוענים כי לעובר טרם הלידה אין כלל נשמה ,ועל כן הפלתו מותרת.
 .9המורמונים מאמינים כי תזונה הכוללת מזון שנחשב בריא היא טהורה יותר ,ועל כן הם
ממעטים באכילת בשר ונמנעים מצריכת קפה ותה ,טבק ומשקאות אלכוהוליים.
היחס ליהדות ולישראל :
באופן כללי ,הכנסייה המורמונית אוהדת הן את היהדות והן את מדינת ישראל .על פי האמונה
המורמונית ,הם רואים עצמם היורשים האמיתיים של בני ישראל וממלכת ירושלים שייכת להם.
חזרתו של עם ישראל לציון ,לאחר כאלפיים שנות גלות ,היא צעד ראשון בדרך לכך שהיהודים
יכירו ישו כמלך המשיח ,וכי הקמתו המחודשת של בית המקדש תזרז את שובו של ישו הנוצרי.
במהלך המאה ה 19-הגיעו לירושלים מספר משלחות מורמוניות אשר נשאו תפילה למען שיבת
ציון .בהקמתה של מדינת ישראל ראו המורמונים את תחילת ימי ביאת המשיח וסימן ראשון
להתגשמות חזונם .מאז קום המדינה תורמת הקהילה המורמונית באופן קבוע למוסדות חינוך
ותרבות בארץ.
ב 1982-הוחלט על בנייתו של מתחם אקדמאי בירושלים ("Brigham Young University
 )"Jerusalem Centerכשלוחה של אוניברסיטת בריגהאם יאנג בפרובו שביוטה ארה"ב,
שבכניסה אליה חקוקה בסלע הכתובת" :העולם הוא הקמפוס שלנו" .על פי המורמונים ,שיבתם
של היהודים לארצם לאחר גלות רבת שנים חשובה מאוד ולכן טבעי ביותר שחפצו בהקמת
המתחם.
שנים מספר חלפו בטרם אושרה תכנית בנייה זו ,שכן כמו שרק אפשר בארצנו ,הרעיון היה פתח
לסערה ציבורית ,שכן המורמונים ידועים כזרם נוצרי מיסיונרי ונטען כנגדם שבאו לישראל במטרה
להעביר יהודים על דתם .רק לאחר שכנועים והבטחות כי יהודים לא ילמדו במתחם ,ויושביו לא
יעסקו במיסיונריות החלה בניית האוניברסיטה ב ,1985-ולאחר כשנתיים נחנך המבנה.
בניית המתחם הייתה מעין סגירת מעגל .החל במאה ה 19-ניסו המורמונים לבנות מתחם בארץ
הקודש (כמו שניסו והצליחו הטמפלרים הגרמנים וגם קתולים רבים) ,ביפו ואפילו בעמק יזרעאל.
המטרה  -בניית מרכזי צדקה ,חינוך ,רפואה ,מגורים ומסיונריות כהכנה לביאתו השנייה של ישו
במילניום הקרב.
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סיפור הדרך:

המשך השביל הוא שביל אספלט סלול ,לאורכו נטועה שדרת ברושים ,המסתיים

בכביש (רחוב אל-מנסוריה) היורד מהר הזיתים .כאן פונה השביל ימינה ,ויורד בשולי הכביש לעבר
דרך יריחו .בתחילה (לאורך כ 100 -מ') אין כאן מדרכה ,ויש לנקוט זהירות רבה בעת ההליכה בשולי
הכביש.
מגיעים לצומת דרכים ,ומייד אחריה בצד שמאל (דרום) של הכביש נמצאת הכניסה לכנסיית גת-
שמנים (כנסיית כל העמים).



גת שמנים :

(ארמית :גת שמנא ,יוונית :גת'סמני) .

השם גת שמנים רומז על האפשרות שבימי בית שני פעלה במקום גת לייצור יין ובעיקר בית בד
לייצור שמן זית ,גד -שמן משובח .גם היום עתיר הגן וסביבתו עצי זית..גת שמנים היה מקום
חקלאי ,כרם זיתים ואולי בית בד בפאתי העיר .ערב פסח  ,כנראה המפעל מושבת ולכן ישו הולך
למקום בו לא יחפשו אותו
בגת שמנים ממוקמת כנסיית כל העמים הידועה גם ככנסיית היגון או כנסיית הייסורים :כנסייה זו
היא נקודת ציון חשובה בימיו האחרונים של ישו ,למעשה כנסייה זו היא שנייה בחשיבותה רק
לכנסיית הקבר שברובע הנוצרי בעיר העתיקה.
ההלכה היהודית מחייבת לחוגג את חג הפסח בעיר להישאר בתחומה במשך החג ,לכן הולך ישו,
שהיה יהודי שומר מצוות ,למקום המרוחק ביותר בעיר כמסופר בברית החדשה" :ויצא החוצה עם
תלמידיו מעבר לנחל קדרון ושם גן" (יוחנן יח ,א) .עימו באים תלמידיו הנאמנים לו ביותר,
פטרוס ,יוחנן ויעקב.
ישו מבקש מהם להתפלל למען לא יירדמו והוא מתרחק קמעה להתייחד עם יוצרו .ישו "החל
מתמלא עצב ומועקה" בשל חטאי האדם כפוי הטובה כלפי בוראו .לכן נקראת הכנסייה גם כנסיית
היגון.
הכנסייה מציינת את מקום התבודדותו של ישו לאחר סעודת ליל הסדר ,הסעודה האחרונה ,ומקום
הסגרתו על ידי יהודה איש קריות לידי שוטרי הסנהדרין ,מאסר שיוביל למשפטו ,מותו על הצלב
קומו לתחייה וההכרה בו כבן האלוהים .אירועים שהתרחשו בירושלים ובמרחק הליכה מגת
שמנים .חילי הסנהדרין מוצאים את ישו בעקבות יהודה איש קריות.
הכנסייה הנוכחית נבנתה בשנת  1919והינה פרי תכנונו של הארכיטקט האיטלקי אנטוניו ברלוצי
(שבנה גם את כנסיית הדמעה במעלה הר הזיתים ,וכנסיות נוספות בירושלים ,בעין כרם ,הר
תבור ועוד מקומות בארץ) .בעת חפירת היסודות ,התגלו שרידי כנסייה קדומה מהתקופה
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הביזנטית ( .)325-638העבודות הופסקו ונערכו חפירות ארכיאולוגיות .ברלוצי שינה את
התוכניות והכנסייה נבנתה בהתאם לתוואי הכנסייה הביזנטית כולל עיטורי רצפת הפסיפס.
בבניית הכנסייה נטלו חלק שתים עשרה מדינות ,סמליהן נראים ב 12 -הכיפות ובאפסיסים .לכן
נקראת גם כנסיית כל העמים .
בסמוך ,נמצאת כנסיית קבר מרים באתר מערת הקבורה של מרים ,אם ישו שעל פי המסורת
הנוצרית נקברה בגת שמנים.

סיפור הדרך  :לאחר הליכה קצרה בדרך יריחו ,מסתעף מדרך יריחו שביל סלול (דרך השילוח) ,היורד
חזרה לאפיק נחל קדרון ,ועובר בגבול התחתון של בית הקברות היהודי העתיק של הר הזיתים.
בנקודה זו נמצאים תחנת מידע ושירותים ציבוריים.

24

 הר הזיתים :
במסורת היהודית  -בית הקברות בהר הזיתים
עמק יהושפט נתפס במסורת היהודית כחלק מהר הזיתים ולא כמקום בעל חשיבות משל עצמו.
קרבתו להר הבית והר המוריה הפכה את מדרונות העמק למבוקשים כמקומות קבורה.
במכתב לבנו נחמן כותב הרמב"ן
." ..ותקרא לי לשלום בני ותלמידי ,ר' משה ב"ר שלמה ,אחי אמך .הנני מגיד לו כי עליתי אל
הר הזיתים ,המכוון כנגד הר הבית והסמוך לו ,אין ביניהם אלא עמק יהושפט ,ושם ,כנגד בית
המקדש ,קראתי חרוזותיו בבכייה רבה ,כאשר ניבא".
במסורת היהודית קבורה בהר הזיתים נושאת יתרונות מיסטיים והחוקר הבריטי רובינסון מספר
בשנת 1838
"בית הקברות של היהודים בימינו משתרע על המדרון המערבי של הר הזיתים ,לרגלי ההר
ממש מעל קבר אבשלום וזכריה .כאן ממול בית המקדש העתיק באים נודדים רבים מעם
נפלא זה לטמון את עצמותיהם ליד אלו של אבותיהם .ומצפים הם ליום הגדול שעליו ניבאו,
כפי שהם מניחים ,הנביאים ,כאשר יעמוד ה' על הר הזיתים וההר ייבקע לשניים ומתי ישראל
יקומו מתחתיו וכל הגויים יעמדו למשפט בעמק וישראל ייקח נקם ...מדרון ההר מכוסה כאן
בצפיפות בקברותיהם .כל אחד מכוסה אבן המונחת עליו באופן שטוח ,בפשטות ושעליה,
כרגיל ,חקוקה כתובת עברית".
רבי עובדיה מברטנורה מתאר באיגרת את העמק ובית הקברות שעל מדרונותיו" :ועמק יהושפט
הוא עמק קטן מאד בין הר הבית להר הזיתים ושם קברות היהודים עתה .הקברים הישנים
תחת הר הבית ,בשיפוע אצל העמק ,והגיא ביניהם .וסמוך להם תחת הר הזיתים המערה של
קבר זכריה".
בבית הקברות מעל מאה אלף קברים ומצבות – .פנתיאון לאומי .
ידועי שם רבים מעולם התורה ומהמנהיגות הציונית טמונים בהר הזיתים .נציין כמה מהם:
בעל 'אור החיים' ר' חיים בן עטר ,והרב יהודה אלקלעי ,ממבשרי הציונות .אדמו"רים משושלות
שונות ורבני 'היישוב הישן' ,עם הרב קוק וחוגו .הנרייטה סולד מייסדת 'הדסה' והמשוררת אלזה
לסקר-שילר .אליעזר בן-יהודה ,ש"י עגנון ובוריס ש"ץ ,מייסד בצלאל .ראש הממשלה השישי
של ישראל ,מנחם בגין ,חללי תרפ"ט ,תרצ"ו-תרצ"ט ותש"ח ,ועמך-ישראל לדורותיו ולגווניו.
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במסורת הנוצרית:
במקרא עצמו לא קיימת מקבילה המזכירה את עמק יהושפט שבעזרתה יהיה ניתן לזהות את
מקומו הגיאוגראפי של עמק יהושפט .הזיהוי הראשון של עמק יהושפט עם נחל קדרון נמצא
באונומסטיקון של אוסביוס" ,עמק יהושפט נמצא בין ירושלים והר הזיתים"
הנוסע מבורדו ,הצליין הנוצרי שעבר בארץ ישראל בשנת  ,333היה הראשון שציין את מקום עמק
יהושפט בחלקו העילי של נחל קדרון במהלך המאות הראשונות לספירה קיבל עמק יהושפט מקום
מיוחד במסורת הנוצרית .מיקומו של מתחם גת שמנים ,הממלא תפקיד חשוב בסיפור שעותיו
האחרונות של ישו ,הוא בעמק יהושפט .לאחר מכן ,במסורת המוסלמית זיהו את העמק עם מקום
המשפט וקראו את שמו  -עמק יהושפט.
על רקע גיבוש זיהויו של העמק והתקדשותו של עמק יהושפט במסורת הנוצרית ועל רקע של
סכסוכים בין היהדות והנצרות על דריסת רגל בהר הזיתים ניתן להבין את מאמר חז"ל במדרש
שוחר טוב "ואין עמק ששמו יהושפט ,ומהו עמק יהושפט? שישפוט הקב"ה את הגויים".
במסורת המוסלמית :
מסורת מוסלמית עתיקה מזהה את עמק יהושפט עם א-סהירה עם חלקו העליון של נחל קדרון -
עמק יהושפט ומצביע על מגמת קבורה של מוסלמים בערוץ הנחל .נוסע מוסלמי פרסי שכתב
[בשנת " :1047בצאתך מהחראם הנאצל משתרע לפניך עמק נרחב המכונה א-סהירה ,שהוא -
כך נאמר  -מקום תחיית המתים .ושבו יתאסף כל המין האנושי .לכן לשם באים אנשים מכל
העולם ונשארים בירושלים עד שבא עליהם המוות ,זאת כדי שכשיגיע היום המיוחל בידי האל
יתעלה וישתבח יהיו הם נחים בקבריהם נכונים ומחכים".
המסורת המוסלמית  -ייתכן תוך הסתמכות על מסורות יהודיות ונוצריות מוקדמות יותר  -מספרת
כי ביום תחיית המתים יימתח גשר מעל עמק יהושפט אל הר הבית ועליו יעברו הקמים לתחייה
למקום משפטם .על פי המסורת המוסלמית פתחו של גן עדן ופתחו של הגיהנום שניהם נמצאים
בירושלים  -בצדו הדרומי של עמק יהושפט נמצא שער הגיהנום .הנוסע הפרסי מספר "נשמעים
לפי עדויות תושבי המקום זעקות שבר של יושבי הגיהנום .אבל אני עצמי הלכתי לשם להאזין,
ולא שמעתי דבר".

 מרכז המידע הר הזיתים :
הוקם ב 2005-ע"י עיר דוד במטרה להגביר את הנוכחות הדתית בהר הזיתים  ,שיקום וטיפוח
ההר  ,מסלולים חדשים ,נגישות האתר לציבור.
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תחת השלטון הירדני ( )1967-1948חולל בית העלמין .המצבות נותצו או נעקרו וחלקן שימשו
אבני ריצוף למלון החדש ולמחנות של צבא ירדן .בתקופה זו נסלל כביש מפסגת ההר דרומה
והורחב הכביש הראשי ליריחו ,שניהם על גבי קברים .כמו כן הירדים הכשירו חניון לביקור
האפיפיור פאלוס ה 6 -בשנת  1964והשחיתו חלקה גדולה מאוד בקרבת הכביש .קברים רבים
של רבנים חשובים נעלמו לעד כגון :חיים אבולעפיה מחדש הישוב היהודי בטבריה ,שלמה זלמן
צורף .במסגרת סלילת כביש ירושלים יריחו והקמת תחנת דלק כיסו הירדנים שטח נרחב ב25
מטר עפר וכך נשתמרו מצבות רבות.
לאחר מלחמת ששת הימים החל מבצע שיקום מקיף אך איטי של החלקות השונות .בית העלמין
חזר להיות פעיל ואף התרחב במשך השנים.
כיום ניתן לקבל מידע ואיתור קברים במרכז המידע – מערכת ממחושבת של  30אלף קברים.
מדובר במחקר אקדמי המצליב את כל מקורות המידע כולל תצלומים,תעודות ,מפות.
המרכז מספק גם עזרה בארגון אזכרות וכן אבטחה בזמן הביקור.
קיים אתר אינטרנט עם מיפוי והחנייה באמצעות

.GPS

סיפור הדרך :ממרכז המידע בהר הזיתים יורדים לאפיק נחל קדרון ,ואל הקברים המונומנטאליים
המצויים באפיק הנחל" .יד אבשלום"" ,קבר בני חזיר " וקבר זכריה".
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 הקברים בנחל קידרון :
ערוץ נחל קידרון שימש כנקרופוליס ("עיר מתים") .עמוס קלונר עשה את עבודת הדוקטורט שלו
על עיר המתים של ירושלים ,ומסתבר שכל היקפה של העיר בית קברות אחד גדול החוצה
תקופות :בית ראשון ,שני ,דרך תקופת המשנה והתלמוד.
מערות קבורה  -בימי הבית הראשון הייתה נהוגה הקבורה המשפחתית  -עצמות הנפטרים ,בני
משפחה אחת ,היו נאספות יחד לכוך אחד .שיטת קבורה זו תואמת את הביטויים המקראיים
"וישכב עם אבותיו" או "נאסף אל אבותיו".
קבורה אישית בכוכים-

בימי הבית השני חלה התפתחות במושג המוות  -התפתחה האמונה

בתחיית המתים ובעקבותיה הונהגה קבורה אישית בכוכים כאשר בכל כוך נקבר מת אחד בלבד.
בתוך המערות הונחו סרקופגים (סרקופגים ביוונית פירושו "אוכל בשר") מאבן ,ובתוכם הונח
הנפטר לקבורה ראשונה למשך  12חודש .לאחר מכן הועברו העצמות לכוך קטן חצוב בסלע או
לגלוסקמה לקבורה משנית ("גלוסקמיאון" ביוונית פירושו "תיבה.) ".

הגלוסקמאות הונחו על

אצטבאות בכוכי הקבורה ועליהן נכתבו כתובות בארמית או ביוונית .לעתים עוטרו הגלוסקמות
בעיטור דומה לעיטורי הקברים בירושלים .בנוסף לשיטת הקבורה ,מושפעת הארכיטקטורה של
הקברים מסגנונות הבניה הרומי ,המצרי והסורי אשר חדרו לארץ רק בתקופת בית שני .השפעת
האדריכלות הרומית ניכרת גם ברעיון ההלניסטי ,לפיו יש להפריד בין הגוף לבין הנשמה לאחר
המוות .לפיכך נמצא במספר קברים בנייה נפרדת של ה"קבר "שהוא המקום בו הונח הגוף ,לבין
"הנפש" שהוא ציון שנבנה על הקבר או לצידו וששם הוא מקום משכנה של הנפש.
חשוב לציין שלמרות העתקת הסגנונות הלא יהודיים ,נשמר בכל הקברים העיקרון של "לא תעשה
לך פסל וכל תמונה" והעיטורים המופיעים הינם רק עיטורים גיאומטריים או עיטורים מעולם
הצומח .על אתרי הקבורה מתקופת בית שני נמנים :קברות הסנהדרין ,קברות המלכים ,קבר הלני
המלכה ,קבר יאסון וקברי נחל קדרון .כיום ידועות למעלה מ  700מערות קבורה בירושלים
ובסביבותיה ,והן מצויות במקומות שהסלע רך יותר ומתאים לחציבה.
יד אבשלום :
הקבר הקרוי כיום 'יד אבשלום' מתוארך על ידי הארכיאולוגים למאה הראשונה לספירה ,מה
שפוסל את הקשר בינו לבין אבשלום בנו של המלך דוד .המסורת המוסלמית מקשרת את מבנה
הקבר למשפחת פרעונים ולכן נקרא הקבר בפי המוסלמים "כובע פרעה"( ַטנְּטּור ַפ ַרעֹון).
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אבשלום ששערו הסתבך בין ענפי האלה ,לא סמך על בניו שיקימו לכבודו מצבה ,לכן בנה לעצמו
ֶבת
ָקח ,וַטַצֶב-לֹו ְב ַחטָו ֶאתַ -מצ ֶ
שלֹם ל ַ
ְַאב ָ
עוד בחייו את המצבה המזוהה כיום כ"יד אבשלום" " ...ו ְ
ִקרֵא לָה
שמֹו ,וַט ָ
ֶבת ,עַלְ -
ַםצ ֶ
ִק ָרא ל ַ
ש ִמי; וַט ְ
ָאמר ֵאין-לִי ֵבןַ ,בעֲבור ַה ְזכִיר ְ
ֵמקַ -ה ֶם ֶל ְך--כִי ַ
שר ְבע ֶ
ֲא ֶ
שלֹום ,עַד ַהטֹום ַהזֶה( " .שמ"ב פרק יח' יח ).
ַאב ָ
יַד ְ
מבנה הקבר  :קומה ראשונה חצובה בסלע ,פלא הנדסי – חציבה מלמעלה למטה ומבחוץ כלפי
פנים -בניה מונומנטאלית של היחידה התחתונה ומעליה הנפש -המצבה .
הנפש " :טולוס" עגול ומעליו כיפה מצרית בסגנון הלניסטי – סגנון שהובא מאלכסנדריה בתקופה
התלמית  ,סגנון הנפוץ בכל המזרח התיכון  .על ראש הגג מוצבת אבן המסותת בצורת פרח לוטוס
בעל שישה עלי כותרת .פנים הפרח שקוע ,וייתכן כי דבר-מה היה מוצב בתוך השקע.

פילסטרים -עמוד בפינות המבנה אשר בחתך שלו נוצרת צורת

.
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כותרות פרוטו איאוליות האופייניות לתקופת הבית הראשון ( מהן התפתחה הכותרת היונית) .

העיטור האומנותי טריגליפים ומטופות

13

חיקוי לתקרות העץ ביוון – קורות העץ בלטו החוצה כך

נראה בול עץ עגול וקורות ישרות .

הכניסה לקבר  :מלמעלה ,תוצר קלאסי של המאה הראשונה לספירה קבורה לאדם אחד אשר
לצידו מערה של יתר בני המשפחה.

 13טריגליף הוא מורכב משלושה פסים אנכיים (ירכיים) וחריצים ביניהם .זהו איבר החוזר על עצמו כאשר בין כל שני

טריגליפים

מפריד לוח מלבני היא המטופה .המטופה עשויה להיות חלקה ,או נושאת עליה תבליט.
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כיום נקראת מערת יהושפט ובטעות יהודים בימי הביניים חשבו שמדובר בקבר המלך יהושפט
ממלכים ב' גם בגלל שמו של העמק "עמק יהושפט" (מקור בבית שני חלק מהתרחשות אחרית
הימים) .ב 1990 -נמצאה פה כתובת בעברית עתיקה ארמית של ימי בית שני  ,בכתובת מופיע
השם " זכריה" .
אין זה קבר זכריה האמיתי ואינו קשור לנביא זכריה וגם לא הכהן .אם כן מי כתב זכריה? ומדוע
המקום נקרא יד אבשלום?
בתקופה הביזנטית ,הכשירו נזירים את המבנה למגורים ופרצו פתחים נוספים בקירות החדר
הפנימי .סביב הכניסה הדרומית ,חקקו הנזירים כתובות ביוונית הלניסטית ,המשקפות את
המסורות הנוצריות של אותה העת .מצד שמאל של הפתח נחקקה המילה "נפש" .מעל לכניסה
נחקק הכיתוב "זוהי מצבתו של זכריה המרטיר ,כהן ירא-אלוהים ,אבי יוחנן" .מסתבר כי זכריה
הנזכר הוא זכריה ,אביו של יוחנן המטביל ,אולם הקושי עולה מאזכור המילה מרטיר ,שהרי
בברית החדשה ,אין זכר להריגתו של זכריה ,אולם ייתכן שהמסורת חיברה בין זכריה זה לזכריה
אחר שנהרג (כגון זכריה בן יהוידע ,זכריה בן ברכיה ,או זכריה בן ברוך/בריס.).
המסורת המייחסת את הקבר לאבשלום עולה מתוך ספרות עולי הרגל בתקופת ימי הביניים  :רבי
בנימין מטודלה ,ברטנורה ,הרמב"ן הרמב"ם וכו..
ערמת האבנים  :בראשית המאה ה 20-היתה ערמת אבנים מונחת למרגלות המצבה  ,מקורה
במנהג קדום ,של המקומיים בני כל הדתות והוא סקילת המצבה .תיאור מרתק במיוחד של מנהג
זה מספק הצליין פליקס פברי ,בשלהי המאה ה:15-
"קיים מנהג ,שכל הילדים העוברים ליד מצבה זו ,בין אם הם ילדים יהודיים ובין אם הם ילדים
סרציניים או נוצריים ,מרימים אבנים מן הארץ ומשליכים אותן לעומת המצבה ...אם יש
למישהו בירושלים בן-סורר ,הוא מוליכו לשם ומכריחו באיומים ובמלקות להשליך אבנים אל
המצבה ולקלל את אבשלום ,והוא מספר לבנו את פרשת-רשעותו ומותו של אבשלום...
כתוצאה מזריקת אבנים זו בידי ילדים כה הרבה ,נערמו ליד המצבה צרורי האבנים לערמות
גדולות .ואילולא היו מסירים אותן משם מפעם לפעם ,היה מקום זה מזמן רב מכוסה כולו
באבנים".

14

 14מיכאל איש-שלום ,מסעי נוצרים לארץ-ישראל ",עם עובד ודביר ,תל אביב , 1965,עמ' 249
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מנהג זה המשיך במהלך הדורות ,וערמות האבנים נערמו מחוץ למצבה עד שפונו בשנת  1924על
ידי משלחת החפירות של החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה ,בראשותו של נחום סלושץ .גם
בשנות ה ,40-נצפו אנשים שהמשיכו לאחוז במנהג.
לאחר מסע נפוליאון בארץ ישראל ,למרות שהוא וחילותיו לא עברו בירושלים ,התפשטה אגדה
נוספת על המצבה ,על פיה בראש המצבה עמדה כף יד עשויה אבן .נראה כי מקור מסורת זו באי-
הבנת הביטוי 'יד' במשמעות של מצבת זיכרון ('יד אבשלום') .המסורת מופיעה לראשונה בכתב
בכתבי מנחם מנדל מקמיניץ ,שאף טען כי היד נשברה לאחר פגיעת תותח .קשה לדעת כיצד
התקבלה אגדה זו ,שכן מבט על ראש המצבה מראה כי אין בו שום שבר ,אולם האגדה המשיכה
להתפתח ,עד כי הוחלט שהפגז נורה כ"עונש" לאבשלום ,כמתואר אצל משה ריישר" :ובהיות
מלך נאפאלעאן שם ,צוה לשבר את תבנית היד בקנאן ואמר מטעם זה – "יד שמרד באביו –
תקצץ" 15בניגוד למצבות האחרות ,ובייחוד קבר זכריה ,שהיהודים ראו כבוד גדול להיקבר על ידו,
סביבותיו של יד אבשלום היו נקיות מקברים .למרות זאת ,כשהדליקו נרות לזכר נשמות הצדיקים
בגומחות שבקירות המצבות ,לא פסחו על יד אבשלום.
קבר בני חזיר :
מעט דרומה ניצב קבר 'בני חזיר' .בני חזיר היה שם המשפחה שנקברה כאן והוא ידוע מן
הכתובת החרותה על המשקוף בחזית הקבר בין העמודים ובה כתוב " :זה הקבר והנפש של
אלעזר חניה ,יועזר יהודה שמעון יוחנן בני יוסף ,בן עובד יוסף ואלעזר בני חניה כוהנים מבני
חזיר"
משפחת חזיר הייתה משפחת כוהנים ידועה עוד בתקופת בית ראשון .למבנה סגנון דורי מובהק

16

ללא עירוב סגנונות ולכן מתוארך לתקופה קדומה יותר ,אולי לתקופה החשמונאית .המבנה חצוב
בתוך הסלע .בחזיתו שני עמודים שעליהם כותרות בסגנון דורי ומעליהם שתי רצועות מעוטרות.17
בחלק העליון מצויה הכתובת הנ"ל המלמדת שהייתה זו מערת קבורה של משפחת בני חזיר -
אחת מן המשפחות האמידות בירושלים בתקופת בית שני ידועה מתוך  24משפחות
 15מנחם מענדיל מקאמיניץ ,קורות העתים לישורון בארץ ישראל ,וילנאי ,1839 ,עמ' 22
 16סגנון דורי סגנון שהתפתח בתקופה הקלאסית .עמוד דורי הוא עמוד ללא בסיס ,מונח ישירות על הרצפה .העמוד הולך ונעשה
צר יותר כלפי הכותרת .הכותרת מורכבת משתי כריות :כרית עגולה וכרית מרובעת.
 17דיסטאלוס איננטיס -אנטס= אומנות ,קרי בין  2אומנות  2עמודים  -מבנה השואב השראתו ממקדש יווני דורי .המסורת ביוון
העתיקה  :בית לאדם במותו כבית הדומה לביתו בחיים.
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ממשמרות הכהונה(המשמרת השבעה עשר היא של חזיר) בכתובת לעיל מוזכרים "הקבר
והנפש" .את הקבר מצאנו אך היכן היא "הנפש"? אם נתרחק מעט מן הצוק שבו נחצבה החזית
נראה מצד שמאל משטח מוחלק שהיה כנראה חלק מן "הנפש".
זהו סגנון קבורה של האלפיון העליון ,אשר עוד בחייהם בנו לעצמם קברים.

קבר זכריה :
מסורת אחת מיחסת את הקבר לזכריה בן יהוידע הכהן ומסורת אחרת לזכריה בן ברכיה הנביא.
זהו מבנה סגור ללא פתח קבורה והוא חצוב כולו בסלע .צורתו רבועה והוא מוקף עמודים עם
כותרות בסגנון יווני 18ומתחתן רצועה המעוטרת בצורות הדומות לביצים והמוקפות עלי אקנתוס.

דוגמה לעיטור עלי אקנתוס .

18

סגנון יֹוני-אחד מחמשת סגנונות הבנייה באדריכלות הקלאסית של יוון ורומא בעת העתיקה .אופייני לסגנון היוני עמוד

גבוה וצר יותר מהעמוד הדורי; העמוד מוקף  24חריצים דמויי חצי עיגול המופרדים ברצועות דקות .לכותרת היֹונית שתי
וֹולּוטות היא מוטיב קישוטי דמוי ספירלה מקור השם הוא במילה הלטינית " "volutaשפירושו "מגילה" וזאת משום צורתו
ה"מגולגלת" של הקישוט .העיצוב שמקורו בכותרות עמודים ,תוכנן לתת תחושה של עמוד המחזיק בעדינות את העומס
מעליו ומתגלגל נוכח המשקל .יש גם הרואים בו דמיון לקרניים של טלה.

33

מעל העמודים נמצא כרכוב בסגנון מצרי ועליו גג בצורת פירמידה (בדומה לקבר יאסון) .אדריכלות
זו איננה מתאימה לתקופת בית ראשון אלא לתקופת בית שני שכן היא מושפעת ממזרח וממערב
כאחד  -עמודים בעלי כותרות בסגנון יוני ומעליהן כרכוב בסגנון מצרי .מבנה זה הינו ה"נפש".
הקבר כנראה לא שרד

זכריה בן יהוידע הכהן ( ,המסורת אליו מייחסת את המצבה בנחל קידרון ) פעל בתקופת בית
ראשון בימי המלך יואש ,והומת באכזריות בידי עם ישראל בבית המקדש:
ָאמר
ָהם :כֹה ַ
ַיֹאמר ל ֶ
ַעמֹד ֵמעַל לָעָם ו ֶ
כֹהן ,וַי ֲ
שה ֶאת ְז ַכ ְריָה ֶבן יְהֹויָדָע ַה ֵ
ָב ָ
לֹהים ל ְ
ְרּוח ֱא ִ
"ו ַ
תכֶם.
תם ֶאת ה' וַיַעֲזֹב ֶא ְ
ַב ֶ
ת ְצלִיחּו ,כִי ֲעז ְ
עֹברִים ֶאת ִמצְֹות ה' וְלֹא ַ
ַאתם ְ
ָמה ֶ
לֹהים  -ל ָ
ָה ֱא ִ
ְמהּו ֶא ֶבן ְב ִמ ְצוַת ַה ֶמ ֶל ְך ַב ֲחצַר ֵבית ה '  ".דברי הימים ב ,כ"ד פסוק 21 - 20
שרּו ָעלָיו וַיִ ְרג ֺ
ִק ְ
וַי ְ
זכריה נהרג ביום כיפור ,לכן נהוג לפקוד את קברו בערב יום כיפור.
ברבות השנים החלו יהודי ירושלים לקבור את מתיהם בקרבת הקבר המקודש .בתחילה ,נקברו
המתים למולו ,ובשנת  1729נטמן הנפטר הראשון בתוך חצר הקבר .בעיני היהודים נחשב למקום
מאוד מכובד להיקבר בו
מסע הרצח של נבוזראדן :
המדרש בקהלת-רבה ,על הפסוק "ומקום הצדק שמה הרשע" (ג ,טז) עוסק במעשה הריגתו של
זכריה ובנקמת דמו:
"רבי יונתן בעא קמיה (שאל לפני) רבי אחא :באיזה מקום הרגו את זכריה? בעזרת ישראל או
בעזרת נשים ?אמר לו :לא בעזרת נשים ,ולא בעזרת ישראל ,אלא בעזרת כהנים .ולא נהגו
34

בדמו לא כדם צבי ולא כדם איל :בדם איל וצבי כתיב בהם בתורה (ויקרא יז) "ושפך את דמו
וכסהו בעפר" ,אבל זכריה הצדיק לא נהגו בדמו לא כדם איל וצבי אלא שפכוהו על האבנים,
דכתיב (יחזקאל כד)" :כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע שמתהו" .כל כך למה? להעלות
חימה ולנקום נקם .ועל כך כתיב (קהלת יב ,א) :וזכור את בוראיך בימי בחורותיך" .
המדרש עובר לעסוק במעשה נקמת דמו של זכריה על ידי נבוזראדן רב טבחים בשעת החורבן ,כ-
 250שנה לאחר הריגתו של זכריה (החלקים שבארמית תורגמו

לעברית)19:

" את מֹוצא ,בשעה שעלה נבוזראדן להחריב את ירושלים רמז הקב"ה לאותו הדם שיהיה
תוסס ועולה .רנ"ב שנה ,מן יואש עד צדקיה מה עשו? גרפו עליו כל עפר ,ועשו כל ערימה ,ולא
נח ,והיה הדם תוסס ומרתיח (מעלה קצף) .אמר הקב"ה לדם :זה הזמן שתפרע את שטר-
הצוואה שלך .כיון שעלה נבוזראדן וראה את הדם ,אמר להם :מה טיבֹו של דם הזה ,שתוסס
כך? אמרו לו :דם פרים ואילים וכבשים שהיו שוחטין ומקריבין .הביא פרים וכבשים ואילים
ושחט עליו ,ולא שתק ולא נח ולא עמד .מיד הביאן ,תלאן בגרדון ,אמר להם :אמרו לי מה טיבו
של דם זה ,ואם לא  -אסרק את בשרכם במסרקות של ברזל! אמרו לו :הואיל והקב"ה רוצה
לתבוע דמו מידנו  -נגלה לך ,אמרו לו :כהן ונביא ושופט היה מתנבא עלינו את כל הדברים
האלה שאתה עושה עמנו ,ולא היינו מאמינים בו ,ועמדנו עליו והרגנוהו על שהיה מוכיחנו.
מיד הביא שמונים אלף פרחי כהונה ושחט עליו (על הדם של זכריה) ,ולא נח ,והיה הדם בוקע
ועולֶה ,עד שהגיע לקברו של זכריה .ועוד הביא סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה ושחט עליו ,ולא
נח .באותה שעה בא אותו רשע וזעק על הדם ,ואמר לו :במה טוב אתה ,ומה הדם שלך עדיף
מדמם של אלו? רוצה אתה שאאבד כל אומתך בגללך? באותה שעה נתמלא הקב"ה רחמים
ואמר :ומה אם זה ,רשע בן רשע ואכזרי ,ועלה להחריב את ביתי  -נתמלא עליהם רחמים ,אנכי
שכתוב בי (שמות ל"ד) ה' ה' אל רחום וחנון ,וכתיב בי (תהלים קמ"ה )טוב ה' לכל ורחמיו על
כל מעשיו  -על אחת כמה וכמה! באותה שעה רמז הקב"ה לאותו דם ונבלע במקומו".
הסיפור בא להמחיש את המציאות החברתית הקשה ששררה בסוף בית ראשון ונכתב בימי
הישיבות הגדולות של בבל.

 19חלקים מן המדרש מובאים גם בתלמוד הבבלי גיטין נז ע"ב וסנהדרין צו ע"ב.
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קבר זכריה –צילום משנת 1934
צילום  -דר' הנס לוירר

גרפיטי של עולי רגל יהודים על הנפש.

סיפור הדרך :ניתן להמשיך עם השביל עד בריכת השילוח וגיא בן הינום עד לסינמטק .אנחנו יוצאים
מאפיק נחל קידרון ,בסמוך ליד אבשלום,עוזבים את הערוץ ועולים במדרגות אל שער האשפות
וחפירות הכותל.
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חפירות חדשות ברחבת הכותל המערבי :
בימים אלו נבנה ברחבת הכותל המערבי ,מבנה חינוכי גדול בו ישמש קבוצות רבות ,חיילים,
תלמידי בתי ספר ומבקרים מהארץ ומהעולם ,שבו יוכלו להתכנס ולראות את שריד בית המקדש.
מקום זה יעביר למבקרים במקום ,את המשמעות של העבר היהודי ועל עתידו .
עפ"י התכנון ,המבנה ישמר את השרידים העתיקים בקרקעיתו למען הקהל הרחב.

תוכנית חשיפת הממצאים מתחת לרחבת הכותל המערבי -הקרן למורשת הכותל
בסקירת השרידים העתיקים באתר נראה כי הממצאים הקדומים יותר נמצאים בשטחים גבוהים
יחסית של שטח החפירה בשני מקרים:
א .אמת המים התחתונה שעוברת דרך הרובע לגבעה המזרחית – להר הבית .באופן מפתיע
עוברת האמה בחלק העליון של השטח.

האמה התחתונה
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ב .המקווה – מימי בית שני .בימי בית שני הרחוב הראשי של ירושלים נמשך למרגלות
הכותל .הרומאים הופכים את ירושלים ל"איליה קפיטולינה" ומעתיקים את הרחוב מערבה.
זאת משום שהרחוב כולו מלא במפולות של אבנים  .שנית – הרומאים רוצים לבנות את
ירושלים עפ"י תכנית – מפת מידבא  .זו התכנית של ירושלים העתיקה עד היום.
(עפ"י המפה רואים את שער שכם בצפון .הקרדו הראשי  ,והקרדו המזרחי .הר הבית לא
מופיע במפה) .וכך מעתיקים הרומאים את ירושלים מערבה ,ולצורך זאת הם חוצבים את
הסלע שנראה בשטח .בסלע אף נראים הקירות החצובים אשר שימשו כחנויות.
מפת מידבא:

ירידה לשכבת התקופה הרומית – הקרדו.
הקרדו נחשב מן התקופה הרומית ,למרות הנטייה להחשיבו כקרדו ביזנטי (זאת מתוך ממצא של
מטבעות שנמצאו במקום – מטבעות אדריאנוס .).בתקופה זו ירושלים היא "איליה קפיטולינה".
ניתן לראות בשרידי האתר :שתי שדרות של עמודים ,רוחב הרחוב הוא  11מטר ,חנויות משני צידי
הרחוב ,בסיס עמוד בצורת לב ממנו יצאה שדרת עמודים לכיוון מזרח ושדרה לכיוון מערב.
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הפסיפס במרכז הרצפה הינו ביזנטי .אבני הרחוב בקרדו הן אבנים אלכסוניות עם חריצים – סברה
אחת אומרת שזה כנראה למניעת החלקה של עגלות.

בתקופות הרומית – ביזנטית הקרדו נשאר כפי שהוא ולא עבר שינוי .אולם ,בתקופה העבאסית
(מן המאה ה 8 -ואילך) – צומצם הקרדו בחצי .העבאסים הרחיבו את שטח המדרכה והחנויות על
חשבון הקרדו ובכך מצמצמים את הרחוב לכדי  5-6מטרים רוחב.
שרידי הקרדו באתר זה – נמשכים דרך מנהרת הגיא עד לבית הכנסת "אוהל יצחק" ומשם אל
תוך מנהרות הכותל .רעיון הפיתוח במקום הוא לאפשר למטייל בעתיד לסייר באופן מלא -
להרחיב מבחינה פיסית והיסטורית את הסיור בשטח.
במהלך הסיור באתר ניתן להבחין בבית ארבעת המרחבים  -מימי הבית הראשון( .בית ארבעת
המרחבים = מבנה ובו שלושה חדרים מאורכים מקבילים וחדר רביעי ניצב לרוחב .בד"כ שימש
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המרחב האמצעי בין שלושת החדרים המקבילים כחצר .החדרים חולקו לרוב באמצעות טור
עמודים .למבנה מספר וריאנטים דומים נוספים .מבנה זה מאפיין את תקופת הברזל) .
ממצאים חשובים מהבית :נר חרס טיפוסי ,חותם עם השם :נתניהו בן יואש – דמות לא ידועה
אולם ניכר כי היה זה אדם חשוב עם תפקיד ציבורי לאור החותם על שמו .חותם נוסף ומעניין
במיוחד נושא תיאור של דמות חייל אשורי עם שם המוזכר בתנ"ך :משפחת "חגב" – נראה כי זהו
האיש שהיה חייל -שר הקשתות – של חזקיהו מלך יהודה( .הקרמיקה במקום מתוארכת לתקופה
זו – הבית מתוארך למאה ה 8-7 -לפנה"ס .כמו כן ,יושב הבית במחצבה הקדומה לו.
בורות עגולים – הבורות הנגלים בשטח הינם בורות של בורסקאים .בורות המיועדים לעיבוד
עורות וצביעת בדים מהתקופה הממלוכית.
במהלך ההיסטוריה מוצאים  3עדויות של יהודים מימי הביניים המעידים על קיומם של מעט
יהודים בירושלים ואשר כולם עוסקים בצבעות.
מקורות אלו:
 בנימין מתודלה
 מקור משנת  1070הכותב על "צבע אחד יהודי"
 הרמב"ן הכותב באגרת לבנו ומציין שני אחים יהודים צבעים בירושלים.
עד כה לא הוכח הקשר בין בורות אלו לבין היהודים הצבעים.
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 מנהרות הכותל :
היווצרות מנהרות הכותל :
את העיר העתיקה חוצה גיא עמוק (הטירופיאון) ,המתחיל בצפון בשער שכם ,ומסתיים סמוך
לשער האשפות בדרום .הר הבית שוכן מצדו המזרחי של הגיא ,בעוד שרוב בתי המגורים בעיר
העתיקה שוכנים מצדו המערבי ,כך שהגיא היה למעשה מכשול טבעי עבור המבקשים לעלות להר
הבית .בתקופת בית שני נבנה בשל כך גשר גדול ,שחצה את הגיא ממערב למזרח ,וכן נבנה
מחלף (הוא קשת רובינסון) ,שאיפשר לעלות ממפלס הגיא הנמוך לרום רחבת הר הבית .עם
חורבן המקדש בשנת  70לספירה נחרבו הגשר והמחלף ,אולם בראשית התקופה המוסלמית
הראשונה בנו האומיים גשר חדש במקום הגשר הקדום .במהלך הדורות נבנו בתוך הגיא מבני
ציבור ובתי מגורים ,וסביבותיו התמלאו.
במחצית המאה ה 13-נכבשה ארץ ישראל על ידי הממלוכים ,וכמאה שנה לאחר מכן הם חוללו
בירושלים שינוי טופוגרפי יוצא דופן :הממלוכים החליטו "לבטל" כליל את הגיא ,כדי לאפשר
למאמינים המוסלמים גישה ישירה להר הבית מבלי להידחק לגשר אחד ,או לחצות את הגיא.
לשם כך בנו קמרונות ועמודים ועליהם יצרו משטח מוגבה ,שהביא לפילוס הגבעה המזרחית עם
הגבעה המערבית .מבני ציבור ממלוכיים גדולים ,שנבנו עתה בתחומי הגיא ,הוגבהו על ידי יסודות
תמך ענקיים ,שפתחם היה בגובה מפלס החיים החדש .עם "קבורת" הגיא מתחת למפלס העיר
נקברו עמו גם המבנים הרבים ששכנו בו עד אז ,וחלק מהם אף הפכו לבורות מים או למחסנים.
לאחר פילוס פני השטח ,יצרו הממלוכים פתחים רבים בכותל המערבי והצפוני של הר הבית,
שאפשרו גישה מהירה ונוחה אליו .פתחים אלה קיימים עד היום כשערי הר הבית ,בהם שער
השלשלת ,שער מוכרי הכותנה ,שער הברזל ,שער המשגיח ,ועוד.
חלק זה של ירושלים הפך אפוא לבעל שני מפלסים :זה הנראה לעין וזה התת-קרקעי .מנהרות
הכותל נמצאות במפלס התת-קרקעי ,ועוברות דרך המבנים שנקברו עם הגבהת העיר.
מנהרות הכותל מורכבות ,כאמור ,מחללים רבים מתקופות שונות.
התעלה החשמונאית :
בקצה הצפוני של מנהרות הכותל עוברת תעלת מים ,המתוארכת לימי שלטון החשמונאים לפני
כאלפיים שנה .אורך התעלה הוא כ 80-מטרים; רוחבה הוא כמטר וחצי ,ושיא גובהה מגיע ל12-
מטר .התעלה מחופה בלוחות אבן מקוריים ,שאפשרו את תחזוקתה ופתיחתה לצורך ניקוי
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ופתיחת סתימות .ההשערה היא כי התעלה נוצרה לניקוז מי גשם והובלתם להר הבית ולמצודת
ה'בירה' (באריס) החשמונאית.
בתקופה החשמונאית היה מתחם הר הבית קטן למדי ,והוא הורחב על ידי המלך הורדוס.
ההרחבה הוציאה את התעלה החשמונאית מכלל שימוש ,כאשר הכותל המערבי החדש חתך
אותה .כדי שהמים הגואים לא יציפו את הולכי הרגל ברחוב שמחוץ לכותל המערבי ,יצר הורדוס
בריכה עמוקה בחלקה הצפוני של התעלה וכן בנה סכר קטן בהמשכה ,למקרה בו בכל זאת יזלגו
המים הלאה .הבריכה שימשה את חיילי המשמר ,ששהו במצודת האנטוניה ,שבנה הורדוס בפינה
הצפונית-מערבית של הר הבית.
התעלה החשמונאית נחקרה לראשונה בידי החוקר הבריטי צ'ארלס וורן ,שתיאר את המסע הלילי
שעשה באישון לילה על דלת עץ ישנה על גבי השפכים והביוב שמילאו בימיו את התעלה.
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התעלה נחקרה שוב ונוקתה בחפירות משרד הדתות בשנת  .1985למרות זאת היא לא נפתחה
לביקורי קהל ,מאחר שלמבקרים לא הייתה דרך לצאת החוצה מצדה השני ,דבר שעלול היה ליצור
"פקק" .רק ב ,1996-עם פריצת היציאה בקצה הצפוני של מנהרות הכותל ,הפכה התעלה לחלק
אינטגראלי מהביקור במקום.
מעבר הסתרים :
צמוד לשרידי הגשר הגדול ,מתחת לרחוב השלשלת ,עובר מסדרון רחב ומקורה בקמרון חבית.
הוא נמשך מרחוב הגיא עד הכותל המערבי לאורך כמעט  70מטרים .המסדרון תוארך על פי
סגנונו ,מיקומו והרחוב שמעליו ,לתקופה המוסלמית הראשונה .נראה כי כאשר שיקמו המוסלמים
את הגשר היהודי ההרוס כדי לאפשר למתפללים מוסלמים להגיע אל ההר ,הם הרחיבו את הגשר
ויצרו בו שני מעברים בשני מפלסים זה על גבי זה :האחד על הגשר ,בגובה רחוב השלשלת של
ימינו ,והשני נמוך וצר ,בדמות המסדרון המקורה.
מסדרון זה נקרא לראשונה בשם 'מעבר הסתרים' על ידי ההיסטוריון והגיאוגרף המוסלמי ,מוג'יר
א-דין במאה ה .15-הוא טען כי מתחת לרחוב השלשלת בנה דוד המלך מעבר סתרים ,שבו צעד
מארמונו שליד מגדל דוד להר הבית.
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מוג'יר א-דין הכיר את המסדרון שהיה "קבור" כבר בימיו

מתחת למפלס העיר החדשה ,מפני שעבודות חפירת בורות מים חשפו אותו בכמה מקומות.
במאה ה 19-גילה צ'ארלס וורן את המסדרון וזיהה אותו עם 'מעבר הסתרים' שהגה מוג'יר א-דין,
ובעקבותיו התקבע השם השגוי עד ימינו .הקטע המזרחי של 'מעבר הסתרים' נחפר באורך כולל
 20ירושלים של מטה בתרגום לעברית ,הוצאת משרד הביטחון  1999,עמ' 230
 21המיקום שגוי כמובן .ארמון דוד המלך היה בעיר דוד.
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של כ 13-מ' ,והוא המשכו של המעבר שהיה חשוף לציבור עד כה .בחפירה הוברר כי הקיר
הדרומי של 'מעבר הסתרים' ,שאורכו כ 80-מ' מרחוב הגיא במערב ועד למרגלות האומנה
המערבית של קשת וילסון במזרח ,הוא למעשה קירו הצפוני של מבנה רב-מידות שהוקם ככל
הנראה בתקופה הרומית (המאות הב'–הג' לסה"נ) ,ככל הנראה במסגרת בנייתה מחדש של העיר
ירושלים שכונתה בתקופה זו איליה קפיטולינה .ואשר בתחומו פעל בית מרחץ .לדעת החופרים,
היה זה מבנה ציבור גדול שהשתרע מתוואי הקרדו הרומי-הביזנטי שבחלקה המערבי של רחבת
הכותל ,הנחפר בימים אלה על ידי רשות העתיקות ,ועד למרגלות קשת וילסון במזרח .
מן החפירה עולה כי אזור זה ניזוק ככל הנראה ברעש אדמה .ייתכן כי בתקופה הביזנטית היה
מעבר מרחוב הגיא לכיוון הכותל המערבי שנמשך בתוואי 'מעבר הסתרים' .מאוחר יותר ,בתקופה
האומיית ,יצא המעבר מכלל שימוש ,ואין עדויות לשימוש ב'מעבר הסתרים' לאחר תקופה זו.

"מעבר הסתרים " – מבט לכיוון מזרח
חשיבותו ההיסטורית של 'מעבר הסתרים' נובעת מהיותו עדות סטרטיגרפית לבנייתה של איליה
קפיטולינה במאות ה 2-3לסה"נ .היום ישמש המעבר ציר תנועה למבקרים ,שיוליך מהכניסה
לאתר 'מנהרות הכותל' אל אזור התפילה לנשים ,הנמצא בקשת וילסון ואל אולם הדגם .מהכניסה
למעבר ניתן להשקיף אל מתחם הכותל המערבי .
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האולם ההרודיאני – "חדר החשמונאים" :
באחד המפלסים העמוקים ביותר במנהרות הכותל ,בתחתית עמק הטירופיאון מתחת לשרידי
הגשר הגדול ,נתגלה אולם רחב ממדים ,שתוארך לשלהי תקופת הבית השני-התקופה
ההרודיאנית ונקרא גם " חדר החשמונאים" מתוארך .צורתו של האולם אינה רגולרית ,ונראה כי
כלל כמה אגפים ,שאינם נראים עוד .הכניסה לאולם עוברת דרך שער מרובע כפול ,הדומה
להפליא לשערי הר הבית .האולם מוקף בחלקו בכרכוב היקפי בגובה של כמטר וחצי מהרצפה,
וקירותיו עשויים אבני גזית .סביב האולם נראות כמה אומנות דבוקות ,ובפינה הצפונית-מזרחית
נתגלתה כותרת קורינתית ,שרק חלקה התחתון שרד .במהלך החפירות נתגלו באולם אבני
בליסטראות ,שחלקן מוצג בוויטרינות שקועות בקירות האולם .אבנים אלו מעידות על הקרבות
שהתחוללו במקום בימי המרד הגדול.

את האולם חשף לראשונה הארכיאולוג צ'ארלס וורן במאה ה ,19-ותיארך אותו בתחילה לתקופה
החשמונאית .רק בהמשך תיקן וורן את הזיהוי ,בשל סגנון האבנים הגדולות והמסותתות ,עם סגנון
הבנייה האופייני למלך הורדוס .במיוחד בולטת לעין הפינה חיצונית של האולם (מימין לכניסה
אליו) ,הבנויה באופן זהה כמעט לכותלי הר הבית ,למערת המכפלה בחברון ולמבצר באלוני ממרא
שליד חברון .סיתות האבנים ,הכולל "בטן" מוחלקת וסיתות שוליים כפול ,מזוהה אצל רוב
החוקרים כסיתות הרודיאני מובהק .יש שאף ביקשו לזהות את האולם כ"בית לשכת הגזית"
מתקופת הורדוס ,אך על פי המשנה (מסכת מידות פרק ה' ,משנה ד) ,לשכת הגזית שכנה דווקא
בהר הבית ולא למרגלותיו.
מיקומו של האולם בלב ירושלים ,בתחתית הטירופיאון ,הביא לשימוש רציף בו גם לאחר חורבן
המקדש ,עד ימי הביניים .חלל זה עבר שינויים בתקופות מאוחרות יותר; נראה כי החלל המקורי
היה מקורה בקורות ארזים .הקימרון הקדום נבנה מאבני גזית מעובדות היטב ,ככל הנראה
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בתקופה האומיית ( 638-661לסה"נ) .חלק מהקימרון נהרס ברעש האדמה שאירע בשנת 749
לסה"נ ,אז נסדק גם המשקוף הדרומי של הפתח הכפול .אל הקימרון שנהרס נסמך קימרון משלים
שבנייתו מוקפדת הרבה פחות .הוא שופץ בידי הצלבנים ,ונראה כי העמוד הניצב היום במרכזו
הועמד שם לקישוט בתקופה זו .האולם יצא מכלל שימוש לאחר כיסוי הטירופיאון בידי הממלוכים,
והוא כוסה בתקרה מקומרת ששימשה לתמיכת הבתים החדשים במפלס העליון.
התפר שבין הבנייה הקדומה לבין התוספת המאוחרת אינו יציב ,ולכן נבנתה כבר בתקופה
העות'מאנית בין הקמרונות קשתות תמך  -אלו התמוטטו במהלך הזמן בשל זרימה של מים וביוב
מעל הקימרון שטפו את חומרי המליטה ויצרו חללים רבים בליבת הקימרון ,.אולם את שרידיהן
אפשר לזהות היום באבנים התפוסות בתקרת החדר באמצעות פסי מתכת.

ממזרח לחדר נמצא מקבץ של מקוואות ,ממערב לו  -מערכת חללים שחלקה חפור בסלע ,מצפון
לו " -חדר כיסופים" המשמש היום את "מרכז שרשרת הדורות"" .חדר החשמונאים" שימש ככל
הנראה מבואה לאזור המקוואות שנחשף לאחרונה .הפתח הכפול שימש בהתאם לצורך הפרדה
בין

טהור לטמא

.היום

משמש

החדר

אולם

ישיבות

של

הקרן

למורשת הכותל.

המקוואות :
בחפירות שהתקיימו במתחם מנהרות הכותל בשנת  2006על ידי הארכיאולוגים פרופ' דן בהט
ואבי סולומון ,בשיתוף עם תחום שימור ברשות העתיקות ,נחשף לראשונה מקבץ של מקוואות
סמוך לכותל המערבי .הימצאותם של המקוואות באזור זה היא עדות לחיי היומיום בימי הבית
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השני .המקוואות היו קשורים לאולם שנתגלה בעבר ממערב להם"  -חדר החשמונאים ":הפתח
הכפול בקיר המזרחי של החדר יצר מערך תנועה מובחן ,שהפריד בין הנכנסים לטבול במקוואות
ליוצאים מהם.
החפירה נערכה לקראת הכשרת האולמות לביקורי נכים .נחשפו שלושה מקוואות :המקווה הצפוני
נחשף במלואו ;המקווה המזרחי נחפר רק בחלקו הדרומי; והמקווה הדרומי ,הגדול ביותר ,נחשף
רק בחלקו הצפוני .שטח החפירה נמצא במפלס הנמוך ביותר של האולמות במנהרות
הכותל,המתוארך לימי הבית השני (המאה הא' לסה"נ) .במקום נמצא אחד מבורות הבדיקה של
צ'רלס וורן שחקר את האזור בשנות ה 80-וה 90-של המאה הי"ט (המקווה לא נתגלה אז).
המקווה הדרומי הוא הגדול והמרשים ביותר מבין המקוואות שהתגלו .תוכניתו מוארכת ואינה
אופיינית למקוואות .לדעת פרופ' בהט שימש המקווה לטבילת כלים.

היכל התקופות :
בשנת  2009נפתח לקהל חדר נוסף ,שנקרא בשם 'היכל תקופות' בשל ריבוי הממצאים והקירות
מתקופות שונות המצויים בו .החדר שוכן בצמוד לאולם ההרודיאני ,והוא התגלה כבר בתחילת
החפירות אחרי מלחמת ששת הימים .בעיות של יציבות ובטיחות מנעו את מחקרו ואת פינוי העפר
הממלא אותו ,והחלל שפונה לצורך סקר ראשוני מולא בבטון מוקצף .ההתפתחות הטכנולוגית
בתחום חיזוק מבנים אפשרה את חפירת החדר ,תוך תמיכתו בקורות ברזל ובטון עבות .החפירה
התבצעה מלמעלה למטה ,תוך צמצום שטח החפירה לכדי צורת פירמידה הפוכה ,כך שהחלק
התחתון צר בהרבה מהחלק העליון ,וזאת כדי למנוע התמוטטות של הקירות פנימה.עם תום
החפירה התקבל אולם גבוה מאוד ,שהביקור בו נעשה דרך מרפסת היקפית סביב החלל הפנימי,
בערך במחצית גובהו .הממצא העתיק ביותר בחדר הוא קיר מימי בית ראשון ,החוצה את החדר
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בתחתיתו הממצאים הנוספים המוצגים בו באתרם הם מקווה טהרה מימי ביתשני; בורות ששימשו
כחדרי שירותים בימי הרומאים; קיר ביזנטי; קיר ענק מימי הצלבנים; חלקי מבנה איובי ותקרה
ממלוכית.

 בית כנסת "אוהל יצחק" ירושלים :
בית הכנסת אוהל יצחק הוא בית כנסת מפואר בגבולו הדרומי של הרובע המוסלמי בעיר
העתיקה בירושלים .בית הכנסת נבנה בשנת 1904במרחק של פחות מ 20-מטרים צפונית
לסמטת הכותל המערבי .הוא ניטש במאורעות תרצ"ו-תרצ"ט ,ונהרס בידי הירדנים לאחר מלחמת
העצמאות .בית הכנסת שוחזר ושוקם בשנת  2008,ושנה לאחר מכן חובר במעבר תת-קרקעי
למנהרות הכותל ,דבר המאפשר גישה ישירה ממנו לרחבת הכותל המערבי.
רקע :
בשנת

1867רכשה 'קהילת שומרי החומות' היהודית מהונגריה חצר גדולה ,ובה כמה מבני

מגורים ,סמוך לשער השלשלת .הקרקע הייתה שייכת למשפחת ח'אלידי המוסלמית הוותיקה
והמיוחסת בעיר ,שהחזיקה את ספריית ח'אלדיה הסמוכה ,וכמה מבניה אף שימשו כראשי העיר
ירושלים .האזור כולו נחשב לנחשק בקרב היהודים באותה עת ,בשל קרבתו הרבה לסמטת הכותל
ולהר הבית ,ועד לפרעות תרפ"ט התגוררו בו כ 5,000-יהודים .בחצר הח'אלידים התגוררו יהודים
עוד לפני שנרכשה על ידי קהילת שומרי החומות .בין הדיירים הוותיקים בה ניתן למנות למשל את
חוקר ארץ ישראל ,יהוסף שוורץ ,וכן את רבי שמואל לייזר גוטרמן מגליציה ,המוזכר אצל ש"י עגנון
בספר תהלה.
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בית הכנסת המקורי :
הרעיון להקים בית כנסת ב'חצר שומרי החומות' עלה בשנת 1891,
בעקבות ביקורו של הרב יצחק רטסדורפר ,מראשי חסידות בעלז ,
בארץ ישראל .הלה ביקר בחצר והביע משאלה כי יוקם בה בית
כנסת".כולל שומרי החומות" ,שהקים באותה שנה את שכונת בתי
אונגרין ,התגייס למשימה ,ואף החליט כי בית הכנסת ייקרא על שם
רטסדורפר' :אוהל יצחק' .העושים במלאכה היו שניים מתלמידי הכולל,
הרב נתן גולדברגר והרב יצחק פרג ,ובשל כך נקרא המקום גם בשם
"בית הכנסת של ההונגרים" .הבנייה נמשכה שנים ארוכות בשל
קשיים כלכליים ,ובשל הקושי לעקוף את החוק העות'מאני שאסר על יהודים לבנות בתי כנסת
חדשים .הבנייה הושלמה ,אפוא ,רק בשנת 1904,וגם אז נאלצו הבונים לוותר על רצונם לכסותו
בכיפה כמקובל ,והסתפקו בגג רעפים.
הבניין התנשא לגובה שלוש קומות ,כאשר בקומת הקרקע שכנה ישיבת "אור המאיר" ,ולצדה
מקווה טהרה וכמה דירות למגורי אברכים .בית הכנסת עצמו התנשא לגובה שתי קומות ,וכלל
חלונות רבים ,גלריית עזרת נשים וכן במת עץ מפוארת ,שניצבה במרכז האולם .בשל קרבת בית
הכנסת להר הבית ,קיבלו על עצמם אברכי הישיבה ,שהשתייכו ל'כולל שומרי החומות' "לשמור"
על חומות הר הבית באמצעות לימוד תורה רצוף בשלוש משמרות ,במשך כל שעות היום והלילה.
חורבן בית הכנסת :
התנכלויות חוזרות ונשנות מצד השכנים המוסלמים
הביאה לנטישה אטית של יהודים את האזור ,במיוחד
בפרעות תרפ"ט ,בהן נסו יהודים על נפשם בעקבות
תקיפות מכוונות .במאורעות תרצ"ו-תרצ"ט ניטש האזור
לחלוטין ,וחצר שומרי החומות הושכרה למוסלמים
מקומיים .הקהילה ,ואתה אברכי 'כולל שומרי החומות ',
עברה לשכונת בתי אונגרין הצמודה למאה שערים ,ועד
שנת

1948נהנתה מתשלום דמי השכירות על הנכס

בעיר העתיקה .לאחר כיבוש מזרח ירושלים בידי ממלכת
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ירדן הופסקו התשלומים ,וזמן קצר לאחר מכן בית הכנסת נבזז ופוצץ .לאחר מלחמת ששת הימים
ב -1967נתגלה בית הכנסת חרב ,שרוף ונטול גג .מן הקומות העליונות נותרו רק בדלי קירות
מפויחים ומטים ליפול.
הנכס הושב לקהילת שומרי החומות ,אולם מחסור באמצעים כלכליים מנעו את שיקום בית
הכנסת .בקומת הקרקע נבנתה אפוא בינתיים חנות הספרים' בן ארזה' ,שהייתה החנות היהודית
הראשונה בעיר העתיקה לאחר המלחמה .בעל החנות ,בן ארזה ,ניצל את קרבתה של חנותו להר
הבית ,ובבוקר חג השבועות ואחרי צום יום כיפור נהג לחלק חינם עוגות ומשקאות ליהודים שעברו
במקום.
בית הכנסת המשוקם :
ב -1993רכשה את המתחם ההרוס עמותת' ידידי
אוורסט האמריקנים' ,תחת ניהולו של איל ההון היהודי
ארווינג מוסקוביץ' .קהילת שומרי החומות' לא ששה
למכור את הנכס ,אולם בסופו של דבר שוכנעה כי עדיף
כך ,מאשר שבית הכנסת יעמוד חרב .עם זאת ,דרשה
הקהילה שבחוזה הקנייה יירשם כי הנכס יושב אליה
לאחר ביאת המשיח.
בית המשפט סירב בתחילה לאשר את החוזה בשל התוספת ,שאין לה עיגון משפטי ,אולם בסופו
של דבר נעתר לבקשת שני הצדדים לקבלו כמות שהוא.
בתיאום עם רשות העתיקות ,חפרה העמותה מתחת למבנה בית הכנסת החרב ,ועמלה על
שיקומו ושחזורו .השחזור בוצע באמצעות צילומי פנים וחוץ של הבניין המקורי ,כולל שרטוטים
מפורטים של ארון הקודש ,הבמה והספסלים המקוריים .בניגוד למבנה המקורי ,נבנתה הפעם
כיפה גדולה ,הניצבת מעל ארון הקודש .החלל הארכיאולוגי שנחשף מתחת לבית הכנסת עתיד
להפוך למוזיאון ,שיחובר לבית הכנסת באמצעות מעלית .כן נפתח מעבר תת-קרקעי מבית הכנסת
דרך חללים שנחשפו במנהרות הכותל ,עד לרחבת התפילה שמול הכותל המערבי .בית הכנסת
פעיל עתה בכל שעות היום בידי אברכי ישיבת דרך השם הקבועים ,ובעזרת מתפללים מזדמנים,
והוא מנוהל בידי הקרן למורשת הכותל המערבי.
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ביבליוגרפיה :
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" -http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12357&kwd=1474 .1המדבר" מתוך הספריה הוירטואלית
של מט"ח .
 /http://www.etzion.org.il/vbm .2בית המדרש הוירטואלי  -פגישת אברם עם מלך סדום ועם מלכי-צדק.
 -http://www.inature.info/wiki .3שביל ירושלים  -מהר הצופים לסינמטק /מתוך טבע ונופים בישראל
 http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=776871 .4סינון עפר חשף ממצאים
מתקופת בית ראשון מאת נדב שרגאי
 http://www.zachi.info/bait/TMsifting1.pdf .5גבריאל ברקאי ויצחק צוויג ,פרויקט סינון עפר מהר-הבית -
דו"ח ראשוני ,חידושים בחקר ירושלים  ,)2009( ,11עמ' 213-237
 http://www.echad.info/sifting/reports/second_pri_report.pdf .6גבריאל ברקאי ויצחק צוויג ,חידושים
במפעל סינון העפר מהר הבית  -דו"ח מוקדם שני ,בתוך :אייל מירון (עורך) מחקרי עיר דוד וירושלים
הקדומה ,דברי הכנס השמיני ,תשס"זעמ' 27-68
 http://cityofdavid.co.il/images/pdf//emek%20zurim.pdf .7גבריאל ברקאי ויצחק צוויג ,מפעל סינון
העפר מהר הבית  -עמק צורים ,באתר עיר דוד  -ירושלים הקדומה.
.8

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-15696-MTU2OTZfNDU3NTE1NjZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html

כנסיית ישוע הנוצרי של הקדושים בני זמננו – המורמונים
 - http://www.mountofolives.co.il/gallery.aspx?CID=287&ID=435 .9אתר מרכז מידע הר הזיתים .
 - http://www.cet.ac.il/history/galgal/mered/holchim2.asp .10קברי נחל קידרון
-http://www.iaa-conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?subject_id=10&site_id=3&id=622/ .11

מינהל שימור למורשת התרבות בישראל.
 .12תקציר השתלמות בעמק צורים "בשביל ירושלים" לקראת יום ירושלים:
של"ח וידיעת הארץ מחוז ירושלים  -נכתב ע"י כהן נורית
http://he.wikipedia.org .13
הערכים :


הר הצופים



עמק יהושפט



עמק צורים



כנסיית גת שמנים



הר הזיתים



יד אבשלום



קבר בני חזיר



קבר זכריה



חפירות מנהרות הכותל



בית הכנסת אוהל יצחק



אדריכלות קלאסית.
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לקריאה נוספת :חפירות מנהרות הכותל


דן בהט ,מנהרות הכותל המערבי ,הוצאת משרד הביטחון ,ירושלים 2003



צ'ארלס וורן ,ירושלים של מטה ,הוצאת משרד הביטחון ,ירושלים 1987



דן בהט ,אטלס כרטא הגדול לתולדות ירושלים ,הוצאת כרטא ,ירושלים 1989



אייל מירון ירושלים וכל נתיבותיה ,הוצאת יד בן צבי ,ירושלים 1996



דן בהט ,מנהרות הכותל המערבי ,קדמוניות( 102 – 101 ,תשנ"ג) ,עמ' .48 – 38



דן בהט ,מנהרות הכותל ,אריאל , 181 – 180תשס"ז עמ' 164 - 155



דן בהט ,חידושים בחקר מנהרות הכותל ,קדמוניות( 133 ,תשס"ז) ,עמ' 47 - 41



דן בהט ואבי סולומון ,חידושים בחפירות מנהרת הכותל המערבי  ,מחקרי יהודה ושומרון,
דברי הכנס ה , 11 -אריאל ,2002 ,עמ' 181-185
דן בהט ואבי סולומון ,מקווה קדום במנהרת הכותל' ,חידושים בחקר ירושלים ,2003 ,9



עמ' 83-104
דן בהט ואבי סולומון ,מה צ'ארלס וורן לא הכיר בקשת וילסון? ,מחקרים בעיר דוד



ובירושלים הקדומה ( 1אלול תשס"ו) ,עמ' 96 - 87
אלכסנדר און ואבי סולומון ,חלון לאיליה קפיטולינה בחפירות מנהרות הכותל ,חידושים



בארכאולוגיה של ירושלים ב ,ירושלים תשס"ח ,עמ' 88-93
אלכסנדר און ,שלומית וקסלר-בדולח ,גדעון אבני ,גשר ווילסון לאור חפירות חדשות,



חידושים בארכאולוגיה של ירושלים ב ,עמ' 55-63
שלומית וקסלר בדולח  ,אלכסנדר און ורנטה רוזנטל־הגינבוטום ,הקרדו המזרחי וגשר



וילסון לאור חפירות חדשות – השרידים מימי הבית השני ומהתקופה הרומית ,אדם ליד
קשת רומית  -מאמרים לכבודו של יורם צפריר ,לאה די סגני ,יזהר הירשפלד ,רינה טלגם
 ,יוסף פטריך (עורכים ) ,ירושלים ,)2010( ,עמ' 135-159

קישורים לאתרים

באינטרנט : :

(למעבר לאתר :לחיצה על כתובת האתר  +מקש ) Ctrl

תיאור חשיפת מנהרות הכותל


שימור המקוואות במנהרות הכותל באתר רשות העתיקות



שימור וייצוב מעבר הסתרים באתר רשות העתיקות



שימור וחידוש בית הכנסת של הרב גץ באתר רשות העתיקות



שימור "חדר החשמונאים" (האולם ההרודיאני) באתר רשות העתיקות
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שימור קשת וילסון באתר רשות העתיקות



סיור וירטואלי במנהרות



סיור במנהרות עם רון פלד באתר ynet



התרחבות מערך מנהרות הכותל באתר nrg



המנהרות בפוליטיקה  -סיור עיתונאים זרים במנהרות ,אוקטובר 2009



היכל התקופות בכתבתה של סיוון רהב מאיר

לקריאה נוספת :בית הכנסת אוהל יצחק :


חיים ברבה ותאופיק דעאדלה ,ירושלים ,בית הכנסת אוהל יצחק ,חדשות ארכיאולוגיות ,119
.2007

קישורים לאתרים באינטרנט : :

(למעבר לאתר :לחיצה על כתובת האתר  +מקש ) Ctrl



על אודות בית הכנסת ותולדותיו באתר איגוד בתי הכנסת העולמי



סרטון מחנוכת בית הכנסת המשוקם באתר ערוץ  ,7כולל מידע על בית הכנסת



מידע על הממצאים הארכיאולוגיים במרתף בית הכנסת באתר חדשות ארכיאולוגיות של רשות
העתיקות



על השלמת חיבור בית הכנסת למנהרות הכותל באתר "הארץ" אונליין



הפולמוס סביב חיבור בית הכנסת למנהרות הכותל באתר" " nrg
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