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 תוכן הענינים

 בפתח הקורס

 הקדומים של ירושליםמבוא: 'יבוס', 'ירושלם', 'ציון' ו'עיר דוד': שמותיה 

 . תולדות המחקר1יחידה 

 הקונטקסט התרבותי והגיאופוליטי -מחקר עיר דוד

ועד ימינו: משלחות ארכיאולוגיות מרכזיות  19-תולדות מחקר עיר דוד מן המאה ה
 וממצאים חשובים הנוגעים לתקופות הנלמדות בקורס

 שאלת זיהויה של עיר דוד: נפילתה של הפרדיגמה השלטת

 ( וגילויה של מערכת פיר וורן1870-1867תיו של צ'רלס וורן )חפירו

 (1880קונרד שיק וכתובת השילוח )

 (1881חפירותיו של הרמן גותה ושרידי בריכת השילוח הביזנטית )

 (: החיפוש אחרי קברי בית דוד1897-1894חפירות פרדריק ג' בליס וארצ'יבלד דיקי )

(: בעקבות אוצרות 1911-1909ה' וינסאן ) חפירות משלחת מונטגיו פארקר והאב לואי
 בית המקדש

 (: בשליחות הנדיב הידוע1924-1923, 1913חפירותיו של ריימון וייל )

 G(: חידת ביצורי שטח 1925חפירות רוברט א' ס' מקאליסטר וגארו דנקן  )

(: האם נתגלה שער מימי 1928-1927חפירות ג'והן ו' קרופוט וג'ורג' מ' פיצג'ראלד )
 ת הראשון?הבי

 (: חפירה מדעית מודרנית ראשונה1967-1961חפירות קתלין קניון )

 (: החפירה הישראלית הראשונה בעיר דוד1985-1978חפירות משלחת יגאל שילה )

 (: מצודת המעיין בעיר דוד2012-1995משלחת רוני רייך ואלי שוקרון )

 וד?(: האם נמצא ארמונו של המלך ד2007-2005חפירות אילת מזר ) 

 ואילך(:  היכן עובר ערוץ הגיא המרכזי? -2007חפירות דורון בן עמי ויאנה צ'חנובץ )

 הערה ביבליוגרפית על החפירות בירושלים ובעיר דוד
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. הרקע הגיאולוגי, ההידורולוגי, הגיאומורפולוגי, האקלימי, הטופוגרפי והגיאופוליטי של 2יחידה 
 ירושלים הקדומה

 המתודולוגית של הדיון: דטרמיניזם פיזי מול רוח האדםהמשמעות 

 הרקע הגיאולוגי והגיאומורפולוגי של ירושלים הקדומה

 הרקע האקלימי

 הטופוגרפיה של ירושלים הקדומה

 מעיין הגיחון על המדרון המזרחי של עיר דוד

 עיר דוד בקונטקסט הגיאוגרפי והגיאופוליטי של ארץ ישראל הקדומה

 בירושלים הקדומה? מדוע הוקם ישוב

 

 . ירושלים מראשיתה ועד סוף תקופת הברונזה המאוחרת3יחידה 

 סרגל התקופות

 עיר דוד בתקופה הכלקוליתית: ראשית ההתישבות באתר?

 עיר דוד בתקופת הברונזה הקדומה: תקופת העיור הראשונה בארץ ישראל 

 (1עיר דוד בתקופת הברונזה הבינימית )הברונזה התיכונה 

 ד בתקופת הברונזה התיכונה: תקופת העיור השניה בארץ ישראלעיר דו

 העדות החוץ מקראית ופרשת כתבי המארות

 הממצא הארכיאולוגי בעיר דוד מתקופת הברונזה התיכונה

 עיר דוד בתקופת הברונזה המאוחרת

 עמרנה שבמצרים -מכתבי אל

 של עבדחבה? הממצא הארכיאולוגי בעיר דוד מתקופת הברונזה המאוחרת: היכן עירו

 
 ב2. מפעלי המים של ירושלים מתקופת הברונזה התיכונה 4יחידה 

 מקורות המים של ירושלים הקדומה

 מערכת פיר וורן: ההתפתחות בהבנת תיארוך המערכת ואופן תפקודה

 מה זמנה של המערכת?

 התיאוריה הישנה על זמנה ותפקודה של מערכת פיר וורן

 דה של מערכת פיר וורןתיאוריית הביניים על זמנה ותפקו

 התיאוריה החדשה על זמנה ותפקודה של מערכת פיר וורן

 כיצד ידעו החופרים לתארך את התפתחותה של מערכת פיר וורן?

 סוגיית השימוש במערכת פיר וורן
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 מצודת המעיין

 תיאוריית המצודה עם ארבעת המגדלים

 יאולוגיתתיאוריית המצודה עם המעבר המבוצר ו...הסתבכות התמונה הארכ

 או תעלת השילוח( 2התעלה/המנהרה הכנענית )תעלה 

 זמנה של התעלה הכנענית

 לאן הוזרמו מי התעלה הכנענית?

 השימוש בתעלה הכנענית להשקיית השדות בנחל קדרון

 ההיבט המקראי

      

 . בירת הממלכה המאוחדת: ירושלים של דוד ושלמה6-5יחידה 

 באיזו נחלה נמצאת ירושלים?

 ירושלים לבירה וכיבושה על ידי דודבחירת 

 כיבוש ירושלים על ידי דוד

 הצינור

 העוורים והפסחים

 ירושלים בימי דוד ושלמה בראיה ההיסטורית המקראית

 בניית קשרים מדיניים עם הממלכות השכנות בימי דוד

 מיסוד המינהל בימי דוד

 ירושלים כמוקד רוחני לצד היותה בירת העם בימי דוד

 ם הלחצים מצד הממלכות השכנות בימי דודההתמודדות ע

 ההתמודדות עם האויב מבית בימי דוד

 מפעלי בניה של דוד בירושלים

 ימי שלמה בראיה המקראית

 ארגון הממלכה, הצבא ובניית הערים

 יחסים בינלאומיים ויחסי מסחר

 ייחוד הפולחן

 מפעלי הבניה של שלמה בירושלים

 ההיסטורית הארכיאולוגיתירושלים בימי דוד ושלמה בראיה 

 בראי המדעים המדוייקים 10-סוגיית המאה ה
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 לפסה"נ 10-הממצאים בעיר דוד המתוארכים למאה ה

 ארמון דוד

 Gשכונת המגורים בשטח 

 מגדל השער של שלמה )שער המים?(

 

 . המקדש בירושלים: סוגיות מרכזיות 7יחידה 

 המקדש על פי התיאור המקראי

 תיאור המקדש

 שר הארכיאולוגיהמקדש בהק

 ממצאי מקדשים במזרח הקדום

 ממצאי מקדשים בארץ ישראל

 

 . תקופת הממלכה המפולגת: ירושלים בירת יהודה מרחבעם ועד חזקיהו8יחידה 

 הפילוג

 ממלכת יהודה מול ממלכת ישראל: מאפיינים כלליים

 מימי רחבעם עד ימי יהושפט

 מסע שישק

 בישראלמימי יהושפט ביהודה עד עליית יהוא 

 ממרד יהוא ועד נפילת ממלכת ישראל

 

 לפסה"נ: חזקיהו ומסע סנחריב  8-. ירושלים בשלהי המאה ה9יחידה 

 עדות להכנות חזקיהו למצור? -טביעות 'למלך' על קנקני אגירה ביהודה

 התרחבותה של ירושלים מימי דוד ושלמה ועד ימי חזקיהו

רובע היהודי ונקבת השילוח: ההכנות החומה הרחבה, המגדל הישראלי, החומה בקרדו שב 
 למצור

  המצור והצלתה הפלאית של ירושלים

 השפעת מפלת האשורים על התקדשותה של ירושלים בתודעת העם

 

 . מפעלי המים של ירושלים בימי הבית הראשון10יחידה 

 מעיין הגיחון
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 סוגיית השימוש בפיר וורן בימי הבית הראשון

 השינויים בבריכה הכנענית וממצא הבולות ועצמות הדגים 

 השינויים בתעלה הכנענית בימי הבית הראשון

 זמנה של התעלה הכנענית

 לאן הוזרמו מי התעלה הכנענית?

 בריכות המים של ירושלים בימי הבית הראשון

 הבריכות הנזכרות במקרא

 הבריכות מימי הבית הראשון בממצא הארכיאולוגי

 יכות המקראיות עם מאגרי המים בממצא הארכיאולוגי: הקושי המתודולוגיזיהוי הבר

 הצעת זיהוי חדשה לבריכות ימי הבית הראשון

 ניקבת השילוח

 תיאור המערכת 

 חידת חציבת הניקבה

 ניקבת השילוח והתיאור המקראי

 תיארוך הניקבה באמצעים מדעיים

 
 . כתובות עבריות מירושלים בימי הבית הראשון11יחידה 

 הכתב והכתיבה בארץ ישראל המקראית

 הכתובות העבריות מירושלים של ימי הבית הראשון

 כתובות בעלות אופי ממלכתי

 א. כתובת השילוח

 ב. כתובת "שר האו]..."

 ג. בולת "בית לחם"

 כתובות שיתכן והן מתיחסות לדמויות מקראיות

 א. כתובת "הבריכה )?("

 ב. כתובת "אשר על הבית"

 גמריהו בן שפן, יהוכל בן שלמיהו בן שבי, וגדליהו בן פשחור.ג. בולות 

 כתובות בעלות זיקה דתית

 א. כתובת ברכת כהנים

 ב. אוסטרקון "אל קונה ארץ"
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 כתובות כלכליות

 שונות

 א. חרס "לאחיאל"

 
 

 . הקבורה בירושלים בימי הבית הראשון12יחידה 

 שמה של ארץ המתים

 המתיםמעמדם של המתים ורעיון תחיית 

 הקבר ומעשה הקבורה

 עיר הקברים של ירושלים: היכן הם כולם?

 מנהגי הקבורה המשתקפים בממצא הארכיאולוגי 

 הממצאים בתוך המערות

 קבורה משפחתית מול קבורת יחיד

 מרכיבים אופייניים במערות הקבורה החצובות

 קבורה ראשונה וקבורה שניה: סוגיית ה'מאספות'

 הקבורההסמליות במבנה מערת 

 מבני קבורה מימי הבית הראשון בירושלים

 קברי בית דוד

 הצעת זיהוי קברי בית דוד בדרום גבעת עיר דוד

 הרגמים )'טומולי'( בירושלים

 הנקרופוליס הצפוני: קברי מנזר סנט אטיין

 הנקרופוליס הצפוני: קבר הגן

 מערבי: קברי כתף הינום-הנקרופוליס הדרום

 אשר על הבית" והחדר בכתף הצריחהנקרופוליס המזרחי: קבר "

 הנקרופוליס המזרחי: קבר בת פרעה

 

 . בין אשור לבבל: ירושלים מימי מנשה ועד לחורבנה בידי 13יחידה 

 נבוכדנאצר מלך בבל

 מנשה והרפורמות הדתיות בימיו

 ימי יאשיהו: תקופת הזוהר האחרונה  

 ממות יאשיהו ועד החורבן
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 הבבלי בירושליםשרידים ארכיאולוגיים של החורבן 

 המגדל הישראלי

 Gשכונת המגורים בשטח 
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 בפתח הקורס

 ד"ר אייל מירון

ערשי התרבות האנושית. הגבעה הקטנה אחד האתרים החשובים ביותר מבין עיר דוד היא 

מקום  ,וסופרים כהנים ,שמדרום להר הבית היא המקום שבו נולדה ירושלים, אתר שבו חיו מלכים

 . , שממנו יצא לעולם מוסר הנביאיםהועלו על הכתב פרקי מקרא שבו

בדורות האחרונים נחקרה עיר דוד באופן אינטנסיבי יותר מכל אתר אחר בארץ ובעולם כולו ומידע 

נצטבר אודותיה. עושר ידיעותינו על העיר ותולדותיה ירד לעולם כשהוא כרוך בטבורו עשיר 

מדעיים או שרות ספרים, חפירות שאינן פוסקות ודיווחים בבעיה עקרונית: אלפי מאמרים, ע

לא פעם, הפכו את העיסוק בתולדות ירושלים הקדומה  ,פופולריים למחצה אשר סותרים זה את זה

לאתגר שגם אנשי מקצוע מתקשים להתמודד עימו, קל וחומר סטודנטים והדיוטות המבקשים 

 לקבל תמונה מסכמת, אך עם זאת מעמיקה ומדוייקת מבחינה מדעית, של מצב הידע על האתר.

ורך הלימוד האקדמי תוך שימוש הוא נכתב במיוחד לצ הקורס שלפנינו בא לענות על צורך זה.

פלים תחומי ידע שונים מתוך גישה הקורס מטו השונות של יחידותב במחקר העדכני ביותר.

. הדיסציפלינות ההיסטורית, המקראית, מקיפהית המבקשת ליצור תמונת עולם בינתחומ

מטפלות . יחידות הקורס ההארכיאולוגית, הגיאולוגית ועוד מגוייסות לתרום כל אחת את תרומת

בנושאים כגון תולדות המחקר הארכיאולוגי של ירושלים המקראית, שמה של ירושלים, הרקע 

ירושלים של ימי הבית הראשון, המקדש, כמובן הפיסי לתולדותיה של העיר, ירושלים הכנענית ו

הקבורה בעיר ועוד, תוך שימוש בכל מקור מידע קיים: הטקסט המקראי, המידע הארכיאולוגי 

דגש מיוחד הושם על התגליות  ועוד. ת עתיקותתוך החפירות בעיר דוד, כתובוהעולה מ

בעיני כותב שורות  מתוארות בהרחבה, ועל הדרכים השונות להבנתן.ה ,הארכיאולוגיות החדשות

 נויות שונות של הממצא על מנת להקנותפרשגישות ואלה יש חשיבות גדולה לחשיפת התלמיד ל

ככל תחום מדעי, לעתים גם הדיון בעיר דוד אינו חף ממחלוקות  לו את דרכי החשיבה המדעית.

חריפות. מבחינה מתודולוגית עמדת המוצא של הקורס אינה מחוייבת לאף אחת מן העמדות 

הקיצוניות בסוגיות אלה. אדרבא, היא מבקשת להציג את העמדות השונות באופן מאוזן והוגן בפני 

ית וארכיאולוגית שלמה ככל הניתן תעמוד בפניו, הקורא על מנת שלא רק תמונת עולם היסטור

 אלא גם תמונה כללית על מצב המחקר והדעות השונות הקיימות בו. 

האירועים והממצאים מירושלים של ימי הבית הראשון אינם ניתנים להבנה מלאה ללא הבנת 

ההקשר הרחב שלהם, שהרי הם ארוגים במסכת של התרחשויות היסטוריות שכללו את ארץ 

שראל כולה ולעתים את המרחב הסובב אותה. לפיכך הקפדנו לספק במקומות הנדרשים סקירות י

היסטוריות תמציתיות המהוות רקע לסיפורה המרכזי של ירושלים. סקירות אלה אינן עומדות בפני 

לתאר את התקופות השונות במלואן ועל כל היבטיהן. מטרתן היא אין לראות בהן נסיון עצמן ו

שהוא מוקד קורס  ביותר: לסייע לתלמיד להבין את הקונטסקט של הסיפור הירושלמימצומצמת 

 זה.
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ועזרים הוא האופן שבו משולבים בלימוד אמצעי המחשה  קורסאחד מן המאפיינים היחודיים של ה

המחשות  סרטונים, תצלומים, תכניות ושרטוטים,העשוים במדיה ובאמצעים טכנולוגיים שונים: 

נות וידיאו עם חוקרים בשטח )לדוגמא: פרופ' רוני רייך במצודת המעיין, ד"ר ראיו דיגיטליות,

עדכניים ומרהיבי עין של העיר ושל , תמונות לויין, מצגות, שחזורים (גבריאל ברקאי בכתף הינום

ההיבט המקראי   .מבנים בתוכה, דגמים פיסיים הנמצאים בימים אלה בשלבי תכנון מתקדמים ועוד

פרופ' אביגדור שיינתנו על ידי אנשי מקרא )לדוגמא  והרחבות ראיונותידי -לוצג עמ והמסורתי

 משמשיםנון, הרב ד"ר יהושע רייס ועוד(. החומרים הללו -הרב ד"ר בני לאו, הרב ד"ר יואל בןשנאן, 

בהנחיית  וכןהחלקם הגדול ו הם ייחודייםלהמחשה, להרחבה ולהעמקת החומר הנלמד בקורס. 

ההפניות להמחשות אלו משולבות בגירסה ) על ידי מכון מגלי"ם. ,במיוחד לקורס זה כותב הקורס

 (.בצבע אדום ,הנוכחית של הטקסט

צעי את מספר אמ להגדיללעדכן את הטקסט באופן תמידי, מאפשר  האופי המקוון של הקורס

מור , לשפר אותם ולעדכן אותם בהתאם לממצאים ופרשנויות חדשות, ובכך לשההמחשה השונים

 על ערכו של קורס זה כמבוא הכללי העדכני ביותר לתולדות העיר הקדומה.
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 של ירושלים מיםהקדוה ותישמ: 'עיר דוד'ו 'ציון' ,ם'ירושל', 'יבוס'מבוא: 

)ורק  נזכר במקרא או דומיו )"היבוסי"( של ירושלים הוא "יבוס". שם זה אחד משמותיה הקדומים

היבוסי, אחד מעממי  הגורם האתנימשקף את והוא  ובמקומות נוספים, בספר שופטים )יט, י( בו(

מזוהה לדעת חלק מן החוקרים כגורם  כנען, שישב בעיר קודם לכיבושה על ידי דוד )היבוסי

שמה הקדום של  ,יים הקדומים ביותרהמקראו הארכיאולוגייםאזכורים ממוצא חתי(. ואולם ב

המוכר  השם של נטים קדומיםוריא בשמות שהםהיא נזכרת ש מתברר אדרבא,. העיר אינו יבוס

 ירושלים.היום, 

 בכתבי המארות  נמצאהקדום ביותר של העיר החוץ מקראי האזכור 

 (, בי המארות ביחידה העוסקת בירושלים של תקופת הברונזה התיכונהקישור חם לאזכור כת***)

, והם מקבילים פחות או יותר לפסה"נ 18-19רים. בטקסטים אלו שזמנם המאות שנמצאו במצ

מופיעים שמותיהם של אתרים רבים  שנמצאו בעיר דוד, הקדומים ביותר ביצוריםשל הלתקופתם 

ים הנזכרים בכתבי שם באותה העת. את שמו של אחד האתר שמלכובכנען כמו גם שמות המלכים 

. יש לזכור כי זהו האופן שבו המצרים כתבו את השם 'רושלמם'או  'אשאמם'כ המארות יש לקרוא

לירושלים.  הדעה הרווחת במחקר היא שהכוונה .(U)RUSHALIMUM -יש לבטאו  כ וככל הנראה

 .ען'ת'סשל מלכי ירושלים 'יקרעם' ו' כתבי המארות אף מזכירים את שמם

צריים, בסדרת מכתבים שנמצאו ת ירושלים בשנית במקורות המלפסה"נ נזכר 14-באמצע המאה ה 

עמרנה של ימינו, בירתו של פרעה אמנחתפ -בארכיון המלכותי המצרי בעיר אחתאתן, היא אל

 הרביעי, אשר ביצע מהפכה מונותיאיסטית במצרים ושינה את שמו לאחנאתן.

עמרנה ביחידה העוסקת בירושלים של תקופת הברונזה -קישור חם לאזכור מכתבי אל***) 

  (.המאוחרת

שמה של העיר בטקסטים אלו ובטקסטים אשוריים מאוחרים יותר, מסוף המאה השמינית 

במקרה זה נזכר מלך . גם 'אורושלימו'/'אורוסלימו'או  'אורושלים'/'אורוסלים'לפסה"נ, הוא 

  .הירושלים, עבדחב

ה לפיכך את שמה הקדום ביותר של העיר. במקרא מופיע שם זמשקף השם השגור היום, ירושלים, 

למעלה משש מאות פעמים, אך מלבד פעמים ספורות הכתיב הוא ירושלם ולא ירושלים. נראה 

ירושלים נוצרה רק מאוחר יותר במקרא בהשפעת הסיומת  המקורית היא ירושלם ואילו שהצורה

כמו בשמות המקומות אדורים, רמתים  ,האופיינית לצורת הזוגי של שם העצם בעברית הקדומה

 ועוד. 

בשמה של העיר הוא גם שמה של העיר במסורת הקדומה של ספר בראשית, שם  'שלם'המרכיב 

מסופר על המפגש בין אברהם אבינו לבין מלכיצדק מלך שלם. את זיהויה של שלם עם ירושלים 
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ַוְיִהי :  ", המציג תקבולת בין שלם לבין ציון, כמקום שבתו של הקב"הספר תהלים עו, ג מבסס

ֵלם סּוּכֹו ּומְ  תֹו ְבִצּיֹוןְבשָׁ , הן בספרים החיצוניים אך רעיון זה הולך ומפותח הן בספרות חז"ל 1,"עֹונָׁ

, מבטאים. מקורות אלה והן בדברי יוסף בן מתתיהו, בשלהי המאה הראשונה לסה"נ למקרא,

 הלכי חשיבה ומסורות משלהי ימי הבית השני: ,לפחות בחלקם

יאמר אדני ראה, וזה הר ציון" )ספר , אשר 'ראה ה''"ויקרא אברהם שם המקום ההוא 

 היובלים יח, יג(.

ה' ציווה על אברהם להעלותו על הר המוריה לבנות מזבח ולהעלותו קרבן עולה לפניו. "

כך תתגלה יראתו לפני אלהים...וכשנראה ההר לעיניו ביום שלישי השאיר את מלויו 

)יוסף בן מתתיהו,  "בבקעה ובא אל ההר, שעליו בנה דוד המלך אחר כך את המקדש

 ב(.-קדמוניות היהודים, א, יג, א

 :קיומם של שני מרכיבים בשם ירושלים המדרש מסביר באופן הבא את

"ויקרא אברהם שם המקום ההוא 'ה' יראה'". את מוצא שנקרא בית המקדש 'שלם', 

 ." ואברהם קרא לבית המקדש 'יראה' )בראשית יד, יח( שנאמר: "ומלכי צדק מלך שלם וגו'

. אמר המקום: "אם )בראשית כב, יד( שנאמר: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה"

ואם  אקרא אותו 'שלם' כמו שקראו שם, אני אבטל דברי אברהם אוהבי שקראו 'יראה'

אני קורא אותו 'יראה' אני אבטל דברי שם הצדיק שקראו 'שלם'. מה עשה הקב"ה? 

  .)מדרש שוחר טוב על תהלים עט( "שלים'שיתף מה שקראו שניהם והקב"ה קראו 'ירו

אברהם המדרש אף מספר ש. יתרה מזאת: במסורת חז"ל מזוהה מלכי צדק מלך שלם עם שם בן נח

ה'מחלוקת' הנדונה כאן אודות שמה  מייצגת ,משום כך .בבית מדרשם של שם חם ועבר למד תורה

מנקודת  שם. הלא הוא לרבו,אברהם אבי האומה, התלמיד, הלא הוא של ירושלים מחלוקת בין 

של שני שמות קדומים של  "הלחמה"אינו אלא שמה של ירושלים  מבטה של מסורת זו, לפיכך,

, בדמות מדמויות אבות האומה שלכל אחד מהם מקור חשוב ונכבד במסורת העברית העיר

אשר פשרה יוצרת שם אחד יצירת דומה שאין זה מקרי שהלחמת שמות אלו ל .והאנושות כולה

בעיר  דבר הראוי מאין כמותו - חדשה שלמותעל ידי יצירת  ,להשכין שלום בין מסורות שונות הבא

 .שלםששמה 

מסתמך על היכרותנו עם הוא גם המחקר המודרני סבור כי בשם ירושלים שני מרכיבים אך 

בשמה של  'שלם'המרכיב  לדעת חוקרים רבים,תרבויות המזרח הקדום הסובבות את ארץ ישראל. 

לם הוא אחיו הקשור בשקיעת השמש ובחשיכה. ש ,באל בשם זה מן הפנתיאון הכנעני קשורהעיר 

קשור ככל הנראה בשורש עברי קדום שמשמעותו  , לעומת זאת,'ירושל האל שחר. המרכיב '

עּו אֹו -ַעלכפי שאנו מוצאים, לדוגמא, באיוב לח ו: " 'ייסוד' ְטבָׁ ֶניהָׁ הָׁ ה, ֲאדָׁ ּה-ִמימָׁ תָׁ ה, ֶאֶבן ִפנָׁ ". יָׁרָׁ

                                                           
המקרא באתר מכון  הציטוטים המקראיים המופיעים בקורס הם מתוך מהדורת האינטרנט של 1

 ממרא
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הוא במונח השומרי הקדום  'ירומקובלת היום ולפיה מקור המרכיב ' קיימת גם השערה פחות

 דהיינו עיר.   'אורו'

 השם ציון .'עיר דוד'ו 'ציון'הם  ,שאף קשורים זה בזה לירושלים, אחרים מקראיים שני שמות

לא  לים הקדומה, כפי שעולה מפסוקי מקראהגבעה שעליה נוסדה ירושבמקרא מורה ביסודו על 

 מעטים. כך למשל: 

ִוד" )שמואל ב ה, ז(;" ִוד ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון ִהיא ִעיר דָׁ  ַוִּיְלֹּכד דָׁ

ֵאל ֶאל   ָאבֹות ִלְבֵני ִיְשרָׁ אֵשי ַהַמּטֹות ְנִשיֵאי הָׁ ל רָׁ ֵאל ֶאת ּכָׁ "ָאז ַיְקֵהל ְשֹלֹמה ֶאת ִזְקֵני ִיְשרָׁ

לָׁ  ִוד ִהיא ִצּיֹון" )מלכים א ח, ַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה ְירּושָׁ ה ֵמִעיר דָׁ ִִם ְלַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ְבִרית ְיהוָׁ

 א(;

ר ֲאֶשר ִדבֶ   בָׁ ה ַבת "ֶזה ַהדָׁ ה ְלָך ְבתּוַלת ַבת ִצּיֹון ַאֲחֶריָך ֹראש ֵהִניעָׁ ֲעגָׁ ה ְלָך לָׁ זָׁ יו בָׁ לָׁ ה עָׁ ר ְיהוָׁ

לָׁ   ִִם." )מלכים ב יט, כא(; ְירּושָׁ

 ', או 'הר ציון'ציון'כבר בחלק מן המקורות המקראיים קשה לעתים להבחין באם השם ואולם, 

 על שניהם יחדיו. כך לדוגמא בפסוקים הבאים: אוליאו  ,על הר הבית שבתוכה מורה על ירושלים,

 

ה ֱאֹלֵהינּו"  ִים קּומּו ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון ֶאל ְיהוָׁ ְראּו ֹנְצִרים ְבַהר ֶאְפרָׁ  )ירמיהו לא, ה(;"ִּכי ֶיש יֹום קָׁ

ֵאל ֵמִעם  ה ְלֹאתֹות ּוְלמֹוְפִתים ְבִיְשרָׁ ַתן ִלי ְיהוָׁ ִדים ֲאֶשר נָׁ אֹות "ִהֵנה ָאֹנִכי ְוַהְילָׁ ה ְצבָׁ ְיהוָׁ

 )ישעיהו ח, יח(.  ַהֹשֵכן ְבַהר ִצּיֹון."

לַ  אֹות ַתֲעֶשה ֹזאת" )ישעיהו "ִּכי ִמירּושָׁ ה ְצבָׁ ה ֵמַהר ִצּיֹון ִקְנַאת ְיהוָׁ ִִם ֵתֵצא ְשֵאִרית ּוְפֵליטָׁ

 לז, לב(;

יו" ַעִמים ֲעִלילֹותָׁ ה ֹיֵשב ִצּיֹון ַהִגידּו בָׁ  ;ט, יב()תהלים  "ַזְמרּו ַליהוָׁ

 

על הר הבית, מקום המקדש. כך עולה למשל מן  שהמושג 'הר ציון', מורה נראה מקומותואולם ב

 הפסוקים הבאים:

ב." פֹון ִקְרַית ֶמֶלְך רָׁ ָאֶרץ ַהר ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי צָׁ ל הָׁ )תהלים מח, ג(; דומה כי  "ְיֵפה נֹוף ְמשֹוש ּכָׁ

 כביכול באופק הצפוני, ממש מעיר דודבמבט נראה הכוונה בפסוק זה להר הבית אשר 

 ."ירכתי צפון"היה ב

ִלים ִהְלכּו בֹו." ֵמם שּועָׁ )איכה ה, יח(; פסוק אחרון זה הובן בוודאי  "ַעל ַהר ִצּיֹון ֶששָׁ

במסורת חז"ל כמכוון להר הבית, כפי שעולה מן הסיפור על רבי עקיבא וחכמים שהיו 

 קודש הקודשים )מכות כד, ב(. עולים לירושלים וראו שועל יוצא מבית 
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מהות השם ציון טרם נתבררה. יש הרואים בו מילה עברית הקרובה למונח 'ציה' אך השערה זו 

קשה מבחינה לשונית ואף מבחינת ההגיון הפנימי שבה דומה שאין בה טעם רב שהרי למרות 

מעיינות, הגיחון שירושלים שוכנת על גבול המדבר הרי שהיא עצמה שוכנת באזור שופע מים )שני 

מאוד מן המראה המדברי. יתכן כי עצם הנסיון לגזור  שמראהו שונהועין רוגל( ועשיר בצמחיה, 

את השם משורש עברי כלשהו הוא נסיון שגוי שהרי השם ציון מתאר את העיר עוד לפני ימי דוד 

 שאותה דיברו תושביה הקדומים.כנענית שורשו בשפה  ואולי

ינו לגבעה שמדרום להר הבית הוא 'עיר דוד'. השם אומץ הן על ידי שם אחר הנפוץ מאוד בימ

, היסטוריונים וארכיאולוגים העוסקים בירושלים הקדומה והן על ידי גורמי תיירות בעת החדשה

. שם זה מופיע לראשונה בספר והוא נמצא בשימוש גם בספרות שלאחר המקרא במשמעות זו

ִוד "שמואל ב ה, ז:  ִוד".ַוִּיְלֹּכד דָׁ  ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון ִהיא ִעיר דָׁ

נו מכוון לתחומיה של העיר הקדומה אלא רק למצודה אי 'עיר דוד'שהמונח  מן הפסוק ברור בעליל

במונח 'עיר' על מנת לציין מצודה ניתן למצוא גם בסיפור מקראי  דומה שימוש שהיתה בתוך העיר.

 שר צבאו של דוד: אחר, אודות כיבושה של רבת בני עמון על ידי יואב 

ֶחם יֹוָאב, ְבַרַבת ְבֵני ַעמֹון ַוִּיְלֹּכד, ֶאת ה. ַוִּיְשַלח יֹוָאב ַמְלָאִכים, ֶאל-"ַוִּילָׁ ִוד -ִעיר ַהְמלּוכָׁ דָׁ

ַכְדִתי ֶאת ה, ַגם לָׁ ה, ֱאֹסף ֶאת-ַוֹּיאֶמר ִנְלַחְמִתי ְבַרבָׁ ִים ְוַעתָׁ ם, ַוֲחֵנה ַעל-ִעיר ַהמָׁ עָׁ עִ -ֶיֶתר הָׁ יר הָׁ

ּה ְכדָׁ .-ֶאְלֹּכד ֲאִני ֶאת-ֶפן  ְולָׁ ֶליהָׁ א ְשִמי עָׁ ִעיר, ְוִנְקרָׁ ִוד ֶאת הָׁ ל-ַוֶּיֱאֹסף דָׁ ה -ּכָׁ תָׁ ם, ַוֵּיֶלְך ַרבָׁ עָׁ הָׁ

ּה" )שמואל ב יב, כו ּה ַוִּיְלְּכדָׁ ֶחם בָׁ   כט(.-ַוִּילָׁ

אלא את שתי  המונחים 'עיר המים' ו'עיר המלוכה' הנזכרים לעיל אינם מציינים את רבת בני עמון

המצודות שהיו בתוכה, מצודה אחת שבה ישב המלך ומצודה שניה שהגנה על מקור המים של 

 העיר.

בכינוי 'עיר דוד' על מנת לציין את ירושלים הקדומה מרחיב את המודרני השימוש המסקנה היא ש

א . האם יש סימוכין מקראיים למשמעות רחבה זאת או שממשמעותו של המונח המקראי המקורי

סימוכין במקרא שכן  לשימוש זהיש אכן נראה ש  זו התפתחות מודרנית שאין לה בסיס במקורות?

לעיר כולה אי אפשר לשלול את האפשרות שכוונת הפסוק במקרים אחדים שבהם נזכרת עיר דוד, 

 . כך הדבר בדוגמאות הבאות:לבדהולא למצודה 

בּו ִוד ְרִאיֶתם ִּכי רָׁ ה." "ְוֵאת ְבִקיֵעי ִעיר דָׁ ה ַהַתְחתֹונָׁ  ;)ישעיהו כב, ט( ַוְתַקְבצּו ֶאת ֵמי ַהְבֵרכָׁ

ִוד." ֵבר ְבִעיר דָׁ יו ַוִּיקָׁ ִוד ִעם ֲאֹבתָׁ  ;)מלכים א ב, י(  "ַוִּיְשַּכב דָׁ

יו ם ְבנֹו ַתְחתָׁ ִוד ָאִביו ַוִּיְמֹלְך ְרַחְבעָׁ ֵבר ְבִעיר דָׁ יו ַוִּיקָׁ )מלכים א יא,  .""ַוִּיְשַּכב ְשֹלֹמה ִעם ֲאֹבתָׁ

 ;מג(

 בהכרח,, השימוש המודרני הנפוץ במונח 'עיר דוד' ככינוי לעיר הקדומה שמדרום להר הבית, אינו

כבר  ת של השם,והמקוריאחת ממשמעויותיו ת, ובהחלט יתכן כי זו יהמקראהמשמעות שיבוש 

 בשלהי ימי הבית הראשון.
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ככינוי לגבעה המשתפלת מדרום להר הבית שבה  'עיר דוד'שימוש תדיר בשם  עשהנבקורס זה 

עשה שימוש תדיר במונח 'ירושלים הקדומה', שהוא נכמו כן  התפתח הגרעין הקדום של ירושלים.

מונח פחות מדויק, המתיחס לכל החלקים הקדומים של העיר במרחב העיר העתיקה והאזורים 

יא בן הינום בדרום וחומת העיר הנושקים לה, בין הר הזיתים במזרח, קו פרשת המים במערב, ג

בהתיחסנו לארץ ישראל בתקופות הקודמות לימי הבית הראשון נעשה שימוש  העתיקה בצפון.

 מתחלף בשמות ארץ ישראל וכנען.
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 תולדות המחקר .1יחידה 

 התרבותי והגיאופוליטיהקונטקסט  -מחקר עיר דוד

, הקשר שמשתרע תת יחידה זו עוסקת בהקשר הרחב של הופעת המחקר המודרני של עיר דוד

. ביחידה יוזכרו תרומות בולטות של חוקרים שונים 19-תקופת הרנסאנס ועד למאה המ

 ופעילותם.לידיעותינו על העיר אך אין בה סקירה מלאה של החוקרים השונים 

המחקר המדעי של עיר דוד וירושלים הקדומה אינו עומד לבדו כתופעה מיוחדת לעצמה. הזרעים 

נזרעו כבר בתקופת  הראשונים של המחקר המודרני הארכיאולוגי, הגיאוגרפי וההיסטורי

פילוסופיה התעורר עניין נרחב בתרבויות הקדומות שקדמו לנצרות, ב הרנסאנס שכן בתקופת זו

זה מוקדם בשלב אם כי בתרבות החומרית של אותם הימים )ות כמו גם קדומהיקה מיסטוב

. בשלבים הראשונים התמקד העניין בעיקר בשרידים מרשימים כגון שרידי מבנים, פסלים ועוד(

לא דובר עדיין על חפירות של ממש אלא על שיטוט, סקירה ותיעוד של אתרים ושרידים בולטים 

רק מאוחר יותר,  והפרתנון ביוון, ואיסוף עתיקות שנמצאו באקראי. כדוגמת הקולוסיאום ברומא

 19-ום, ובמהלך במאה הנה אתרים קלאסיים כפומפיי והרקולנינחפרו לראשו 18-במהלך המאה ה

 בבבל באשור. בטרויה, החלו החפירות הנודעות באקרופוליס של אתונה,

חקרה של העיר החל להתפתח גם לירושלים ומ מוקדם למדי רוחה של התקופה החדשה הגיעה

עם פעילותם של הנזיר אנטוניו דלי אנג'לי וברנארדינו אמיקו, שיצרו מפות ראשונות  16-במאה ה

כתשתית למחקרים מאוחרים  של תיעוד הקיים, ריאליסטיות של העיר. אלה הניחו נדבך חשוב

י שהחל ברישום המאה יש לציין את פעילותו של יוהאן קוטוביקוס, ההולנדאותה יותר. בסוף 

וכך תרם לשימורן, כמו גם את מפת ירושלים שהכין והעתקת כתובות עתיקות ברחבי העיר, 

לבש המחקר אופי חלוצי והרפתקני יותר כאשר  17-ההולנדי ואן אדריכום. במהלך המאה ה

-המחקר הגיאוגרפי ,18-חוקרים שונים חצו ובדקו את נקבת השילוח שבעיר דוד. במאה ה

עם מפעלו הביבליוגרפי של הדריאן רלאנד שהכין  ,העיר זכה לתנופה משמעותיתהיסטורי של 

יתר מחקר זו נמשכה ב תנופת אסופה של כל המקורות הקדומים של ירושלים עד ימי הביניים.

של אתריה של העיר בידי נוסעים כמו פוקוק יסודי יותר עם תיעוד  ההיא מאהמהלך השאת ב

אורי צליינים שהם מטבעם בעלי אופי המוגבל בדרך כלל , זאת בשונה מתימאריטי ואחרים

 לאתרים דתיים.

את  תעדכאשר למחקר המ ,19-הפריחה הגדולה במחקרה של ירושלים התרחשה במהלך המאה ה

 . לעולם ממצאים חדשים שלא נודעו קודם לכן הצטרפו חופרים שחפירותיהם חשפו הקיים

התפתחות זו חייבת להיות מובנת בהקשר הגיאופוליטי הרחב יותר של השינויים שחלו במזרח 

( הפנה 1799התיכון ומתוך כך בארץ ישראל ובירושלים: מסע נפוליאון למצרים ולארץ ישראל )

שיבותם של הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאו חאת אור הזרקורים בעולם המערבי לעבר 
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מצרים, וביניהם אבן הרוזטה ששימשה בסיס לפיענוח כתב ץ ישראל, שכנתה הגדולה של ארב

ציוויליזציה אדירה ששלטה באזורנו בעת העתיקה. הבנתה של צוהר ל חהההיירוגליפים ופת

שנחשפו עוד קודם לכן בפומפיי בהרקולניום ממצאים אלה שהצטרפו לממצאים המרהיבים 

ללא  ,לא פחות יימצאו מרשימיםאים ובמסופוטמיה עוררו את הציפיה המתבקשת לכך שממצ

 בחפירות בארץ התנ"ך.  ,ספק

עם הכיבוש המצרי של ארץ ישראל  19-רוחות פוליטיות חדשות החלו לנשב במהלך המאה ה

ועד לקבלת חוקה חדשה  1839(, הרפורמות בחקיקה העות'מאנית )מהתנט'ימאת של 1841-1831)

יעוטים, המעורבות ההולכת וגוברת של של אותה מאה(, השיפור בזכויות המ 70-בשנות ה

מעצמות אירופה במתרחש בירושלים בעיקר בעקבות המאבק העות'מאני נגד המצרים ואחר כך 

בתחבורה לארץ ישראל ולירושלים  בשנות החמישים של המאה, השיפור ,מלחמת קריםבעקבות 

)שייט באוניות קיטור בסוף המחצית הראשונה של המאה, סלילת דרכים חדשות במחצית השניה 

בחצר כל אלו הפכו את ירושלים מעיר נידחת  ועוד. של המאה, סלילת מסילת הברזל לירושלים(

יירים לצליינים , לעיר אקזוטית ונגישה הרבה יותר לתהאחורית של האימפריה העות'מאנית

  ולחוקרים. 

נערכה חפירה ארכיאולוגית ראשונה וחשאית בירושלים ב'קברי המלכים' שמצפון  1818-בכבר 

בידי החוקר הצרפתי קלרמון גאנו.  כחמישים שנה מאוחר יותר. אתר זה נחפר בשנית לשער שכם

מחקרו בשנות השלושים ביקר בירושלים החוקר האמריקני אדוארד רובינסון שתוצאות 

בשנות השישים היסטורי של ארץ ישראל כולה. -הביקורתי שימשו נדבך חשוב למחקר הגיאוגרפי

חפירות ארכיאולוגיות ביקר בעיר האנגלי צ'רלס וילסון שייצר מפה חדשה ומדוייקת של העיר. 

: חפירות 19-של המאה ה החמישים והשישיםהחל משנות במספר הולך וגדל  החלו להתבצע

חסדא שבמתחם כנסיית סנטה אנה, חפירות בהר הזיתים, חפירות במתחם שלימים  בבריכות בית

וכמובן החפירות שהחלו בעיר דוד,  , חפירות בהר ציון,תוקם בו כנסיית אלכסנדר נייבסקי

עד ימינו אלה בניהולן של משלחות  רצוף-אנגלי צ'רלס וורן ונמשכות באופן לאבניהולו של ה

חשוב לציין כי חלק מחפירות אלה בירושלים  וממוסדות שונים. ארכיאולוגיות מארצות שונות

   נעשו בזיקה או בחסות של גופים חיצוניים כגון קרן החקר הבריטית 19-של המאה ה

(Palestine Exploration Fundשנוסדה ב )-הגרמנית לחקר ארץ ישראל שנוסדה  האגודה, 1865

 ועוד. 1877ב

 

 

 

 ועד ימינו: משלחות ארכיאולוגיות מרכזיות 19-המחקר עיר דוד מן המאה תולדות 

 וממצאים חשובים הנוגעים לתקופות הנלמדות בקורס
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עיר דוד היא האתר הנחפר ביותר בירושלים ובארץ ישראל וכפי הנראה האתר שנחפר יותר פעמים 

 מכל אתר אחר בעולם. 

 ( 19-קישור חם לאיורים היסטוריים ותמונות ראשונות של אזור עיר דוד במאה ה***)

קישור חם למפת החפירות הארכיאולוגיות שהכין רוני רייך ל'ספר מחקרי עיר דוד וירושלים ***)

 בדולח, גדות, עוזיאל זנטון(.-הקדומה' )יש לעדכן במפה את חפירות וקסלר

של המשלחות הראשיות שפעלו בעיר דוד מאז סוף המאה , המסכמת את פעילותן הטבלא שלפנינו

רייך  'ר) 2014הוכנה על ידי חוקר ירושלים רוני רייך וכאן נוספו לה עדכונים עד לסוף שנת  19-ה

מירון )עורך(,  (",  בתוך: אייל2007-1867בעיר דוד )ן, "תולדות החפירות הארכיאולוגיות שוקרו 'וא

 . (41-13, עמ' 3, מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה

 

משלחת 

 החפירות

תקופת 

 הפעילות

 הערות ממצא עיקרי

יש להניח שוורן רק חיטט מעט בעפר  קרקעי-מפעל מים תת 1867 צ' וורן

שבתוך המנהרה. כן חפר פיר היורד 

 אל ראש מפעל המים.

קטעי קירות, פרטים  1881 ה' גותה

 שונים בבריכת השילוח

זעירים שטחי חפירה, רובם  35-כ

 בגודלם.

תשעה פירים וניקוי התעלה למרחק  IIתעלה  1890 ק' שיק

 מ'.  80-של כ

 פ"ג' בליס

 וא' דיקי

1897-1894 

 

 

רחוב מדורג ותעלת ניקוז 

 גדולה בטירופויון; 

 

 

מרתפים חצובים בסלע 

 בדרום עיר דוד

 חפרו במחילות.

 

 

 

 חפירה מפני שטח 

מ' פארקר 

 ול"א וינסאן

  VI, לוח 1911החפירה לפי וינסאן   1911-1909

 ניקוי ניקבת השילוח

 ניקוי מערכת פיר וורן

 1914-1913 ר' וייל

1924-1923 

  

רא"ס 

 מקאליסטר

 וג' דנקן

1925-1923   
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ג"ו קרופוט 

וג"מ 

 פיצ'ג'רלד  

1927   

חומה מתקופת הברונזה  1967-1961 ק"מ קניון

התיכונה ב'; קטע מרחוב 

 מרוצף מימי בית שני. 

 

 ד' אוסישקין

 

סקר קברים מתקופת  1968

 הברזל ללא חפירה

 

חומות ומבנים מתקופות  1985-1978 י' שילה

שונות; חפירה מחדש של 

 מערכת פיר וורן

)מערכת פיר וורן(  Jלא כולל שטח 

 וינסאן. -שנחפרה בידי משלחת פארקר

ר' רייך וא' 

 שוקרון

. ואילך 1995

 2013-מ

 כו המשי

א' בחפירה 

ג' שוקרון 

ונ'  עוזיאל

זנטון 

ולאחר מכן 

עוזיאל 

 וזנטון

ביצורי המעיין מתקופת 

הברונזה התיכונה ב'; 

בריכת השילוח ורחוב 

 מדורג מימי הבית השני.

 

חלק ממבנה גדול משלהי  ואילך 2005 א' מזר

 תקופת הברונזה

   

וי'  עמי-בןד' 

 צ'חנובץ

חלק ממבנה גדול מימי  ואילך 2007

 בית שני

כולל את השטח שהוחל בחפירתו 

 בידי א' שוקרון ור' רייך

  שרידי מבנה רומי גדול ואילך 2011 ג' עוזיאל

-ש' וקסלר

 בדולח 

שרידי ביצור משלהי ימי  2012

הבית השני ליד בריכת 

 השילוח

 

ג' עוזיאל ונ' 

 זנטון

שרידי רחוב משלהי ימי  ואילך 2013

 הבית השני

 

   ואילך 2013 י' גדות 

 

 

 נפילתה של הפרדיגמה השלטת :שאלת זיהויה של עיר דוד
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 )תפיסה כוללת( הפרדיגמה רבים חוקריםבקרב היתה מקובלת עד לראשית המאה העשרים 

יש לאתר את מקומה של עיר דוד הקדומה, הגרעין שממנו צמחה ירושלים, באזור  השלטת ולפיה

וזאת מן  ומשכנעים בעיני החוקרים בני הזמן העיר העתיקה של ימינו. הנימוקים לכך נראו ברורים

 : הסיבות הבאות

ימיה של העיר ניתן לשער כי גם בראשית עתיקות ו בחומות העיר העתיקה תחומהא. 

, אתר להקמתה של עירב טעמים לבחירהשהרי ה תחום חומות אלהב היא השתרעה

 . מתקופה לתקופה מהותיאינם משתנים באופן  ולהקמת ביצוריה בתוואי מסויים,

 ,ב. השיקולים הטופוגרפיים מובילים למסקנה שעיר דוד היתה ממוקמת בגבעה הגבוהה

ל גם את הרובע המכונה הגבעה המערבית של ירושלים )הר ציון בימינו, מונח הכול

גבעה זו שולטת על סביבתה ונהנית ממאגרי היהודי והרובע הארמני שבתוך החומות(. 

 מים קדומים )לדוגמא, מאגרי המים שמוכרים בהר הבית(.

הגבעה ג. עדותו של יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון בן שלהי ימי הבית השני, המספר ש

שום חוסנה" בשם מצודה על ידי דוד המערבית )"העיר העליונה" כלשונו( נקראה, "על 

עדות זו ניתנת להתפרש כזיהוי הגבעה עם 'עיר דוד'  .המלך )מלחמת היהודים, ה, ד(

 היא מצודת ציון הנזכרת בסיפור כיבוש ירושלים על ידי דוד 

 (קישור חם לדיון לעיל על השם ציון***)

 . המצאותם של שרידים ומבנים קדומים למראה בתוך תחום העיר העתיקה. ד

, שניתן היה בקנה מדה רחב מחוץ לחומת העיר העתיקה העדר שרידים קדומים .ה

 .ליחסם לעיר ששכנה שם

כבדות משקל ואלה אכן סופקו במהלך נוגדות השינוי בפרדיגמה שהוצגה לעיל הצריך ראיות 

, שבהן נמצאו שרידי מבנים רבים ,20-מאה הוב 19-בשלהי המאה ההחפירות שנעשו בעיר דוד 

את בפרט לעניין זה יש לציין  ממצא אפיגרפי )כלומר כתובות( כדוגמת כתובת השילוח, ועוד.

בהן נמצאו שרידי מערכת המים ש ,)להלן( ול' ה' וינסאן מ' פארקרואחר כך חפירותיהם של צ' וורן 

בעת מצור, ושברי הכלים הקדומים  תושבי העיר הקדומה קרקעית ששימשה את-התת הנסתרת

מן הצד השני חשוב לציין שבחפירות הרובע  סמוך למעיין הגיחון. -ביותר שנמצאו בעיר דוד

היהודי שנערכו מיד לאחר מלחמת ששת הימים נתגלה כי אזור הגבעה המערבית שבתוך העיר 

וכך ניתן אישוש סופי ומלא להבנה  העתיקה לא יושב מעולם עד לאמצע תקופת הבית הראשון,

   באזור העיר העתיקה של ימינו.שלפיה העיר הקדומה לא נולדה 

ועד ימינו תוך להלן נדון בחוקרים ובמשלחות הבולטות שפעלו בעיר דוד מראשית המחקר 

  להבנתנו את תולדות ירושלים הקדומה בתקופות הנדונות בקורס זה. התמקדות בתרומותיהם

 

 ( וגילויה של מערכת פיר וורן1870-1867של צ'רלס וורן )רותיו חפי
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הן מן  , שנעשו בשמה של הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל,חפירותיו של צ' וורן בירושלים

. כך לדוגמא חפר וורן החשובות בתולדות מחקרה של העיר. רובן נסבו סביב הר הבית ובזיקה אליו

ר את נדבכיהם התחתונים של הכתלים ואת פירים סביב כתלי הר הבית שאיפשרו לו לחקו

שמצפון להר הבית ועוד  "חשמונאית"תעלת המים החלק מ האזורים הסמוכים להם, הוא חקר

אך וורן חפר גם בעיר דוד ובעופל. מצפון לעיר דוד, סמוך לכביש המודרני המקיף את  ועוד. 

 ו בהמשך.חפירות העופל גילה וורן שני מגדלי ענק מימי הבית הראשון שיידונ

לפסה"נ ובחפירות אילת מזר  10-)***קישור חם לדיון בנושא המגדלים ביחידה הדנה במאה ה 

 בעופל(

וורן', המהווה 'פיר  על שמו, המכונה ,פיר אנכי יתההבעיר דוד ביותר של וורן  ההחשוב תגליתו 

ששימשה מעבר בטוח מתוך העיר המבוצרת  (המכונה 'מערכת פיר וורן') חלק ממערכת מנהרות

 על המדרון המזרחי של גבעת עיר דוד. ,לאזור נביעת הגיחון

 מערכת פיר וורן(וורן ו)***קישור חם לתצלום  

הוא נכנס אליה דרך מעיין הגיחון, ולאחר כעשרים  :גילויה של המערכת בידי וורן היה אקראי

ר שטיפס ועלה בו נתגלו לעיניו המנהרות מטרים גילה את תחתיתו של הפיר הקדום, ולאח

חשוב לציין שאין לבלבל בין פיר וורן בעיר דוד שהוא חלק  ,העיליות הקשורות בפיר. אגב

מסביב להר הבית בעפר ממערכת קדומה החצובה בסלע בעיר דוד, לבין הפירים שאותם חפר וורן 

 למטרות מחקר ארכיאולוגי.

 רן על פי וורן()***קישור חם חתך של מערכת פיר וו 

להסבר מלא עברה במהלך הדורות תהפוכות לא מעטות ) פיר וורן מערכתהבנת אופן פעולתה של 

על שלביה של המערכת, על התפתחות הבנתנו את אופן פעולתה, ועל המחלוקות הקיימות היום 

ימי בנוגע לאופן פעולתה ראו להלן בפרקים על מפעלי המים של ירושלים הכנענית וירושלים של 

 הבית הראשון.

 ישור חם לפרק על מפעל המים הכנעני ומפעל המים הברזלי(ק***) 

צם גילויו של מעבר סתרים החבוי בלב הסלע של גבעת עיר דוד תרם תרומה משמעותית לשינוי ע

בפרדיגמה אודות מיקומה של עיר דוד ההיסטורית שהרי אם לא היתה עיר מבוצרת במקום הזה, 

ראוי לציין כי בעקבות תגליתו זו של וורן  מעבר מוגן המוליך אל הנביעה?מדוע נחצב בסלע 

ולפיה מערכת פיר וורן היא  ,הועלתה הצעה שהתקבלה במחקר במשך שנים רבות לאחר מכן

 ה'צינור' הנזכר בסיפור כיבוש ירושלים על ידי דוד.והפיר האנכי אינו אלא מערכת מים יבוסית 

של  20-כפי שנראה סברה זו מילאה תפקיד משמעותי בחפירותיהם של מקאליסטר ודנקן בשנות ה

 .20-של המאה ה 60-ובחפירותיה של קתלין קניון בשנות ה 20-המאה ה
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 ,באיזור העופל )סמוך לכביש המקיף היום את חפירות הכותל הדרומי( ,עט מצפון לעיר דודמ 

ענק המתוארכים לימי הבית הראשון. אחד המגדלים השתמר  חשפו חפירותיו של וורן שני מגדלי

 מטרים והוא בנוי אבנים גדולות במיוחד.  20לגובה של למעלה מ

 וממצאי א' מזר בעופל( 10-)***קישור חם לפרק על ביצורי ירושלים של המאה ה

, והן לסיכום: לחפירותיו של וורן חשיבות רבה הן לשאלת זיהוי מקומה של ירושלים ההיסטורית

הבנת דמותה של העיר בתקופות הנדונות בספר זה, קרי בימי הכנענים )תקופת הברונזה לגבי 

 (.2( ובימי בית ראשון )תקופת הברזל ב2התיכונה 

 

 (1880קונרד שיק וכתובת השילוח )

 19-קונרד שיק הגרמני הוא מן החוקרים הבודדים אשר בניגוד לרוב חוקריה של ירושלים במאה ה

  .1901, היה תושב העיר במשך כחמישים שנה עד למותו בשנת 20-המאה הובראשית 

 )***קישור חם לתצלום של קונרד שיק(

חקר, תיעד ודיווח על  הוא הכיר כל אבן מאבניה של ירושלים ובמהלך חייו הארוכים הוא ליווה, 

אתרים  של ,הרבים שבנה. שמו של שיק נודע לתהילה גם בשל הדגמים אודות התגליות החדשות

גילו שני  1880כדוגמת הר הבית בתקופות שונות, כנסיית הקבר ועוד. בשנת  ,ומתחמים בירושלים

ילדים )אחד מהם היה ככל הנראה נער יהודי מומר בשם יעקב אליהו( כתובת חקוקה על דופן סלע 

מדובר חשיבותה של כתובת זו היא גדולה ביותר שכן  ניקבת השילוח סמוך למוצא הניקבה.

 8-ככל הנראה בימי המלך חזקיהו בשלהי המאה ה ,בכתובת שנחקקה על ידי חוצבי ניקבת השילוח

 לפסה"נ

בפרק על מפעלי המים של  ולדעות השונות על תיארוכה )***קישור חם לדיון בניקבת השילוח 

 בית ראשון ולדיון בכתובת השילוח בפרק על כתובות מימי הבית הראשון(

נייר של כתובת זו ובדיעבד הציל בכך את המידע שהיה בה, שכן שנים שיק הכין העתק טפוסת  

אחדות אחר כך עקרו שודדי עתיקות את הכתובת ממקומה תוך שגרמו לה נזק רב. הכתובת 

. , שם היא נמצאת עד היוםשבתורכיה אותרה והועברה למוזיאון הארכיאולוגי באיסטנבול

הניקבה במרחק קטן מן המקום שבו כן בתוך נמצאים במוזיאון ישראל והעתקים של כתובת זו 

  נמצאה. המקורית הכתובת

 )***קישור חם לתצלום כתובת השילוח ולתצלום ההעתק בתוך הניקבה(

שיק חפר בנחל קדרון חפירות אחדות וזכה לגלות גם תעלה נוספת המתוארכת היום לתקופה  

 הכנענית,

  )***קישור חם לתצלום התעלה הכנענית( 
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 '.2מכונה היום בשם 'התעלה הכנענית' או 'תעלה תעלה זו 

 .)***קישור חם לדיון בתעלה הכנענית בפרק על מפעלי המים הכנעניים( 

של שיק נודעת חשיבות גדולה הן ומחקריו לחפירותיו  ,קורס הנוכחילנושאים הנדונים בבהקשר 

הן ביחס ללימוד ( וב2ביחס ללימוד דמותה של ירושלים הכנענית )תקופת הברונזה התיכונה 

   .(2תולדותיה של ירושלים של ימי הבית הראשון )תקופת הברזל 

 

 (1881חפירותיו של הרמן גותה ושרידי בריכת השילוח הביזנטית )

, ביקשו מייסדיה לקיים מפעל 1877-עם הקמתה של האגודה הגרמנית לחקר ארץ ישראל, ב

לויה של כתובת השילוח )ראו לעיל( חפירות גרמני בירושלים. ההזדמנות נקרתה לידם עם גי

באתר על ידי שיק הגרמני.  2שלימדה על פוטנציאל רב הקיים בעיר דוד, ועם חשיפתה של תעלה 

  על כן הוחלט לשגר למקום את החוקר הרמן גותה, שהמשיך את מפעלו של שיק.

 )***קישור חם לתצלום של גותה(

גותה המשיך בחשיפת תעלות המים ואף חשף קטעים מכנסיית השילוח מן התקופה הביזנטית  

 ומבריכת השילוח הביזנטית )היום במוצא ניקבת השילוח(.

 ובימינו(. 19-)***קישור חם לתצלום בריכת השילוח הביזנטית במאה ה 

 נוכחי.לחפירותיו של גותה נודעת משמעות מעטה ביחס לנושאים הנדונים בקורס ה

 

 : החיפוש אחרי קברי בית דוד(1897-1894דיקי )ארצ'יבלד בליס ופרדריק ג' חפירות 

פלינדרס פיטרי, אבי מדע הארכיאולוגיה המודרני, אשר חפר ויליאם פ' ג' בליס היה תלמידו של 

בתל חסי שבשפלה, מדרום לקרית גת.  חפירה חשובה אחת בארץ ישראל, בעיקר במצרים אך גם

 חם לתצלום של בליס ודיקי( )***קישור

פיטרי קבע את העקרונות הבסיסיים של מדע זה המנחים עד היום כל ארכיאולוג החופר באתר  

כלשהו. למרות זאת בירושלים חפרו בליס ושותפו א' דיקי חפרו במנהרות, ולא כפי שראוי 

שבהן קעות קרהבחפירה אנכית מלמעלה למטה, זאת בשל מכשולים שהושמו על דרכם בידי בעלי 

כר לבריכת ר של ימי הבית השני ששימשה קיר סבליס ודיקי גילו קטע מחומת העי .ביקשו לחפור

השילוח של אותה התקופה, קטעים מרחוב הרודיאני העולה מעיר דוד לכיוון הר הבית ואף את 

תעלת הניקוז ההרודיאנית שתתגלה מחדש כעבור למעלה ממאה שנים בחפירותיהם של ר' רייך 

שוקרון. כמו כן גילו בליס ודיקי קטעים נוספים של בריכת השילוח וכנסיית השילוח מהתקופה  וא'

 הביזנטית.

 )***קישור חם למפת חפירות בליס ודיקי מתוך מהדורת ספרם שתורגמה בידי ר' רייך( 
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כי בליס ודיקי ניסו לבחון את הצעתו של החוקר  ,בנוגע לנושאים בהם דן קורס זה ראוי להזכיר

הצרפתי ש' קלרמון גאנו לאתר את קברי בית דוד מעל הפיתול הדרומי של ניקבת חזקיהו )בחלקה 

 י חללים חצובים בסלע, שזיהויים אינו ברור.הדרומי של עיר דוד(. בחפירותיהם נתגלו אמנם שריד

 על חפירות בליס ודיקי בראי החפירה המודרנית שלו()*** קישור חם לראיון וידיאו עם רוני רייך 

 

 : בעקבות אוצרות בית המקדש(1911-1909) וינסאןהאב לואי ה' פארקר ומונטגיו חפירות משלחת 

צולה בריטים, שהשיגה הגיעה לארץ משלחת חופרים בלתי שגרתית. חבורת בני א 1909בשנת 

בעיר דוד )הרשיון הושג בהתערבות חברי פרלמנט תורכיים שהוכנסו בסוד לחפור מפוקפק רשיון 

שבו הוטמנו אוצרות בית המקדש. החבורה בראשותו של  לאתר את המקוםנסתרת מטרה בהענין( 

החלו להתהלך שמועות  מ' פארקר משכה את תשומת ליבם של הבריות בירושלים ועד מהרה

ה שהתעוררה בעקבות זאת אילצה את פארקר . השערוריקונספירטיביות על מטרת החפירה

 .ל' ה' וינסאן הדומיניקני האב ,וחבורתו לצרף למשלחת את החוקר הצרפתי הירושלמי

  )***קישור חם לתצלום האב וינסאן( 

באיתור הדרך אל מקום מיסתור אוצרות המקדש הוליך את חברי המשלחת  של המשלחת כישלונה

, תורכי...(-שלטון מוסלמייש לזכור שהימים היו ימי ) צמוהנואשים לנסות ולחפור בהר הבית ע

, המלאכהלאחר ששיחדו את הגורמים הממונים. בסופו של דבר נתגלו החופרים בעיצומה של 

 ונאלצו להימלט מן הארץ כל עוד נפשם בם.

וינסאן ניצל את הזדמנות הפז שהוענקה לו על מנת ללוות את כל פעילות המשלחת בעיר דוד, 

 ולתעד את הממצאים שאותם פרסם בספר זמן קצר לאחר סיום החפירה. 

, משלחת פארקר חפרה באתרים שונים בעיר דוד ובכלל זאת במערכת פיר וורןלעניננו בקורס זה, 

נשאבו על מנת שניתן יהיה לתעד אותה ללא הפרעה, מפעל ובמנהרת חזקיהו )שמימיה  2בתעלה 

  ר' רייך וא' שוקרון(. 21-שעליו חזרו רק במאה ה

 )***קישור חם תצלומי חפירות משלחת פארקר מדרום לגיחון(

בכך תרמו ממצאיה רבות לשחזור מפעלי המים של התקופה הכנענית ושל ימי הבית הראשון.  

של משלחת זאת העניקו את הביסוס הסופי לזיהויה של  ממצאי חפירתה ואולם חשוב מכך:

 הגבעה שמדרום להר הבית עם עיר דוד הקדומה.

)***קישור חם לתמונת כלי החרס מתקופת הברונזה הקדומה א שנמצאו על ידי משלחת פארקר  

 .בקבר שנחפר על המדרון המזרחי של עיר דוד(

אודות משלחת פארקר. אופציה אחרת: ראיון )***קישור חם לראיון וידיאו עם ניל אשר סילברמן 

 וידיאו עם סיימון סבג מונטפיורי אודות משלחת פארקר ותיקי המשלחת החדשים שנתגלו(
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 (: בשליחות הנדיב הידוע1924-1923, 1913חפירותיו של ריימון וייל )

השערוריה הבינלאומית שהתעוררה עם פרסום פרשת חפירות פארקר, והשמועות על כך 

שהמשלחת מצאה ונטלה עימה ממצאים קדומים מימי דוד ושלמה הביאו באופן פרדוכסלי דווקא 

לחפירות נוספות בעיר דוד: הברון אדמונד רוטשילד, 'הנדיב הידוע', בן לענף הצרפתי של משפחת 

במטרה לחפור בהן.  בעיר דוד ותנרחב קרקעותרה מן הפרשה הורה לרכוש רוטשילד, שרוחו נסע

עד היום  ותמצויהיתה זו החלטה הרת גורל להמשך החפירות בעיר דוד שכן קרקעות אלה 

וכך התאפשרו לימים חפירותיהם של י' שילה ר' רייך וא' שוקרון בשטחים  בבעלות מדינת ישראל

וקר היהודי צרפתי ר' וויל להגיע ארצה ולחפור בעיר דוד ביקש מן הח הברון. נרחבים בעיר דוד

במטרה לאתר את קברי מלכי בית דוד אשר על פי המסופר במקרא היו בתוך העיר עצמה. 

   . )***קישור חם לתמונת הנדיב הידוע ולתמונת ריימון וייל(

יקול הגדול של וייל, בדומה לבליס ודיקי לפניו, בחר לחפור באזור הדרומי של עיר דוד, מעל לע

בחפירותיו נתגלו חללים חצובים בסלע ואף שרידי שתי מנהרות ארוכות שניזוקו  ניקבת השילוח.

 תקופות מאוחרות יותר. פעולות חציבה בקשות על ידי 

 ם לתצלום "קברי בית דוד"(. ח)***קישור 

בראשית המחקר, וייל סבר שאלו הם שרידי קברי בית דוד. סברה זו שזכתה לפופולריות לא מעטה 

 נדחתה עם השנים על ידי רוב החוקרים.

)***קישור חם לדיון בפרק העוסק בקברי בית דוד ובנימוקים בעד ונגד זיהויים עם המנהרות  

 (.ולראיון הוידיאו עם פרופ' רוני רייך על החציבות שנחשפו בחפירותיו של וייל

משלהי ימי הבית השני. בבור שנמצא חפירות וייל העלו גם ממצא מרתק מתקופה מאוחרת יותר,  

באתר גילה וייל שרידים ארכיטקטוניים כמו גם כלי אבן טיפוסיים לתקופה, וכתובת ביוונית 

 המזכירה את בית הכנסת של תיאודוטוס בן ווטנוס שהיה כהן וראש בית כנסת.

אודות זיהוי עיקרה לדיון נוגעת בלסיכום, תרומת חפירות וייל לנושאים הנדונים בקורס הנוכחי 

 שון.אמקום קברי בית דוד בימי הבית הר

ראיון וידיאו עם יונתן אדלר: על חפירות וייל בראי החפירה המודרנית שלו ושל )***קישור חם ל

 דוד עמית(

 

 G(: חידת ביצורי שטח 1925)  דנקןגארו מקאליסטר ורוברט א' ס' חפירות 

דוד בהזמנת מחלקת העתיקות של  מקאליסטר ודנקן הבריטים החלו את חפירותיהם בעיר

 ממשלת המנדט.
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 )***קישור חם לתצלום מקאליסטר ודנקן( 

 שבו תשמש)בעקבות המינוח המאוחר יותר  'Gשטח 'חפירותיהם התמקדו בשטח המכונה היום  

שבו  ,ובשטח שמעליו משלחת החפירות של האוניברסיטה העברית בראשותו של יגאל שילה(

שטח אילת מזר ובו תגלה את 'מבנה האבן הגדול' שזוהה על ידה כארמון המלך דוד.  לימים תחפור

ולפיכך  (בצד הצפוני נישא על סביבותיו )מלבד, והוא כניסה למערכת פיר וורןאינו רחוק מן הזה 

 שעליו עמדה מצודת ציון היבוסית. מקאליסטר ודנקןהעריכו 

 בעת חפירות מקאליסטר ודנקן( )***קישור חם לתצלום אזור מבנה האבן המדורג 

 -בחפירותיהם נתגלה מבנה אבן מדורג אדיר ממדים שרק חלקו העליון נחשף ולצדו שני מגדלים 

. כי עלה בידם לגלות את ביצוריה של העיר היבוסית האמינומצפון ומדרום. מקאליסטר ודנקן 

ואולם זיהוי זה יצר בעיה קשה בפרשנות הביצורים בתקופה שקדמה לדוד שהרי פתחה של 

מערכת יבוסית נסתרת המוליכה אל מי מעיין  שעל פי הפרשנות הרווחת אז היתהמערכת פיר וורן 

כיצד יתכן שפתחה של מערכת הספקת מים הגיחון, נמצא מזרחה לתוואי ביצורים זה ומחוצה לו.  

בעיה קשה זו שהותירו אחריהם מקאליסטר  יימצא במקום הנמצא בשליטת האוייב?לשעת מצור 

  את החוקרים בדור הבא לנסות לפתור אותה באמצעות חפירות חדשות עתידה להמריץודנקן 

 .במדרון המזרחי

המחקר המודרני מתארך את המגדלים שגילו מקאליסטר ודנקן לימי הבית השני. תיארוך מבנה 

שנה לימי הבית הראשון  200-הקודם בכוי עדיין במחלוקת: האם מדובר במבנה האבן המדורג שנ

יותר? כך או כך  ואולי אף מאוחר לפסה"נ 10-כדעת המקדימים או שמא מדובר במבנה מן המאה ה

ברור שלמבנה זה תרומה חשובה להבנת תולדות העיר באחת מתקופות אלה )בהתאם לתיארוך 

 שבו מחזיק כל ארכיאולוג(.

 )***קישור חם לדיון במבנה האבן המדורג ביחידות הבאות(

 

 האם נתגלה שער מימי הבית הראשון?(: 1928-1927פיצג'ראלד )ג'ורג' מ' קרופוט וג'והן ו' חפירות 

מן החפירות הבודדות בעיר דוד עד לשנים האחרונות, שהתנהלו  היוחפירות קרופוט ופיצג'רלד 

 בצידה המערבי של הגבעה.

 ור חם לתצלומי קרופוט ופיצג'רלד()***קיש 

דבר שהעניק  -התנהלו על המדרון המזרחי  20-והמאה ה 19-רובן המוחלט של החפירות במאה ה 

למחקר מידע רב על תוואי הביצורים הקדום בתקופות שונות בעת העתיקה. חפירת צמד 

בצד המערבי היתה אמורה להעניק  לחקירת ארץ ישראל הבריטית החופרים שנשלחו על ידי הקרן

למחקר פרספקטיבה גם על צד בלתי ידוע זה ואמנם בחפירה נמצא קיר מאסיבי שהשתמר לגובה 

מטרים ועוביו דומה. בקיר השתמר פתח והחופרים פירשו אותו כשער בחומת ירושלים  8-של כ

ספק על ידי , שתועד באופן בלתי משל ימי הבית הראשון. ואולם ניתוח מחודש של הממצא
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מעלה את האפשרות כי יתכן שהממצא מאוחר יותר, מימי הבית השני, ואף  קרופוט ופיצג'רלד,

יתכן כי כלל אין זה בית שער. חידת הממצא תעמוד על מכונה מן הסתם עד שיתאפשר לחפור 

בשנית אתר זה ולפיכך תרומתה של חפירת קרופוט ופיצג'רלד להבנת מראה של ירושלים 

 דונות בקורס זה עדיין אינה ברורה.בתקופות הנ

 ()***קישור חם לתצלום הביצור שנחשף על ידי קרופוט ופיצג'רלד 

)***קישור חם לדיון בממצא של קרופוט ופיצג'רלד ביחידה העוסקת בביצורי העיר בימי הבית 

 (הראשון

 

 

 (: חפירה מדעית מודרנית ראשונה1967-1961חפירות קתלין קניון )

שהטרידו את החופרת הבריטית קתלין קניון, ועל מנת לפתרן החלה את חפירותיה אחת החידות 

 בעיר דוד היתה סוגיית תוואי חומת העיר בתקופה הכנענית.

 )***קישור חם לתצלום קתלין קניון( 

כזכור חפירות מקאליסטר ודנקן גילו את ביצורי העיר הכנענית )כך הם סברו( בראש המדרון 

ימינו, דבר שהותיר באופן בלתי הגיוני את פתח מערכת פיר וורן מחוץ של  Gהמזרחי, בשטח 

לחומה. קניון ביקשה לבחון מחדש את הסוגיה ולגלות את התוואי האמתי של חומת העיר 

בחפירותיה גילתה קניון שהביצורים "הכנעניים" של מקאליסטר  הקודמת לימי הבית הראשון.

ימי הבית מ כלומר 2תה מבנים מתקופת הברזל יהם גילודנקן כלל אינם כנעניים. חפירה למרגלות

)ביניהם הבית מטיפוס בית ארבעת המרחבים, שלימים יקבל את הכינוי 'בית אחיאל'(.  הראשון

חייבים להיות  מאוחרים יותר.  המתבססים, לכאורה, על מבנים אלו ,ביצוריםהועל כן היה ברור ש

 Gיש לציין כאן שתמונת הממצאים והביצורים בשטח  יון תיארכה אותם לימי הבית השני.קנ

שכן איננו דנים בשלב זה בחלקיו השונים של מבנה האבן המדורג  מכפי שמוצג כאן יותר כתמסוב

ובאופן שבו פירשה אותו קניון. הדיון בכך יוצג באופן שיטתי ביחידה העוסקת בעיר  Gבשטח 

 הכנענית.

 (ג ביחידה העוסקת בעיר הכנענית)***קישור חם לדיון במבנה האבן המדור 

  (.G)***קישור חם לדיון בבית אחיאל והמבנים האחרים בשטח 

צריכה לאתר את תואי הביצור הכנעני האמתי. אך כיצד תוכל לגלותו אם אין  קניון עתה היתה

היא יודעת באיזה קו גובה לאורך הגבעה הוא עבר? הדרך לכך היתה פשוטה: תעלה רחבה 

ה מראש המדרון למטה )בכוון מזרח מערב( מתוך נחפרה על יד'( A)המכונה על ידה בשם 'חתך 

הנחה שכך ישנו סיכוי גבוה להתקל בשרידי החומה שללא ספק נבנתה לאורך הגבעה בתוואי 
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ההולך מצפון לדרום. ואכן, במורד המדרון המזרחי של עיר דוד גילתה קניון קטע מחומת העיר 

וסמוך לה  ,לפסה"נ 1,800על ידה לתקופת הברונזה התיכונה, סביב שנת  ההקדומה שתוארכ

שתוארך לימי הבית הראשון. שני קוי החומות  ,ממערב, קטע נוסף של חומה שנבנה בתוואי דומה

 השאירו את פתחה של מערכת פיר וורן בתוך העיר המבוצרת, כפי שניתן היה לצפות.

דימתה לחשוב שמגדל זה  היאן תפנית שיצרה מגדל. זיהתה קניוהמזרחית בקו החומה הכנענית 

הגן על שער שהוביל בימות שלום לעבר מעיין הגיחון. מאוחר יותר דחתה קניון עצמה השערה זו 

אם כי המשיכה להניח שבאזור זה חייב היה להיות בית שער שטרם נתגלה, משום שזהו מיקום 

 הגיוני למעבר מתוך העיר לעבר המעיין.

, שם עלה בידה לאתר קיר גדול שזוהה על ידה כקו חומת העיר Gרה מצפון לשטח קניון אף חפ

 הקדומה שתחם את עיר דוד מצפון.

בחפירותיה של קניון במקומות אחדים ממערב לגיא המרכזי, התוחם את גבעת עיר דוד מצד 

 מערב,

 )***קישור חם לדיון בגיא המרכזי ביחידה העוסקת בטופוגרפיה של עיר דוד(, 

לא עלה בידה למצוא שרידים כלשהם מימי הבית הראשון ולפיכך הסיקה שירושלים של ימי  

הבית הראשון הצטמצמה רק לגבעת עיר דוד. היום אנו יודעים שמסקנה זו היתה נמהרת מדי שכן 

נמצאו על הגבעה המערבית )שממערב לגיא המרכזי( בחפירות שנעשו לאחר מלחמת ששת הימים 

הבית הראשון, והם מעידים על כך שירושלים התרחבה מעבר לגבעת עיר דוד ממצאים רבים מימי 

 עוד בשלהי ימי הבית הראשון.  

לסיכום, חפירתה של קניון בעיר דוד תרמה רבות לפתרונן של שאלות חשובות הנוגעות לביצורי 

העיר בתקופות שבהן עוסק הקורס הנוכחי, גם אם מסקנותיה אודות גודל העיר בימי הבית 

קניון לא זכתה לפרסם את הדוח הסופי של  ראשון היו שגויות ולא עמדו במבחן הזמן.ה

 חפירותיה, וזה רואה אור בשנים האחרונות, כרך אחר כרך, על ידי ממשיכיה. 

להערכת מפעלה של קניון בירושלים  -)***קישור חם לראיון וידיאו עם פרופ' גבריאל ברקאי 

 ובפרט בעיר דוד(

 

 (: החפירה הישראלית הראשונה בעיר דוד1985-1978יגאל שילה )חפירות משלחת 

חפירות משלחת שילה, שחפרה בעיר דוד מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים התמקדו 

שבראש גבעת עיר דוד, בשטח  Gעיר דוד. חפירות נעשו בשטח גבעת במספר אתרים לאורכה של 

E  התעלה הכנענית( באזור בריכת  2שבמדרון המזרחי, במערכת פיר וורן, בקטעים של תעלה(

 השילוח ועוד.

 )***קישור חם לתצלום יגאל שילה( 
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הפרסום הסופי של ממצאי משלחת שילה נמשך מאז סיום החפירה עד ימינו אלה וטרם הסתיים  

לממצאים שונים בחפירה, מאז ימיו  ושניתנולכן אנו עדים לא פעם לשינויים בפרשנות ובתיארוך 

התברר באופן מדוייק יותר היחס בין מבנה האבן המדורג על חלקיו  Gשטח של שילה ועד ימינו. ב

לפסה"נ  10-ששילה סבר שהוא מן המאה ה ,השונים לבין הממצאים שסביבו. מתברר שהמבנה

 שנה 200-בכ )לדעת ממשיכי שילה( קדום יותר

 .מבנה האבן המדורג ביחידה העוסקת בתקופה הכנענית()***קישור חם לדיון ב 

תוארכו  חלק מבתי המגורים שנמצאו על גבי מבנה האבן המדורג )בית אחיאל, החדר השרוף(

לפסה"נ כלומר לראשית ימי  9-או לראשית המאה ה 10-לאחרונה על ידי צוותו של שילה למאה ה

טביעות חותם  51הבית הראשון. באחד המבנים שנחפרו בשטח זה, כנראה ארכיון מלכותי, נמצאו 

 משלהי ימי הבית הראשון, ועליהן שמות שאחדים מהם מוכרים מן המקרא.

ולדיון בבית אחיאל ביחידה האחרונה  הבולות שנמצאו בבית הבולות )***קישור חם לתצלום 

 בספר

 Eשטח ב ותוארכה על ידי המשלחת לימי הבית הראשון. ,מערכת פיר וורן נוקתה, נחקרה מחדש

, הממשיכים ב2חשפה משלחת שילה קטעים נוספים מחומת ירושלים מתקופת הברונזה התיכונה 

ילתה קתלין קניון, כמו גם קטעים ארוכים מחומת ירושלים ככל הנראה את תוואי חומת העיר שג

תוארכה  2. תעלה מפנים לה בתי מגורים משלהי ימי הבית הראשוןשל שלהי ימי הבית הראשון, ו

  על ידי משלחת שילה לראשית ימי הבית הראשון.

ובימי הבית )***קישורים חמים לדיונים המורחבים בחומות הכנעניות, מערכת פיר וורן הכנענית 

 (הראשון, חומת ירושלים והתעלה הכנענית

לסיכום, הממצאים הנוגעים לתקופות שבהן עוסק קורס זה, שעלו בחפירות משלחת שילה, עלו 

בכמותם ובאיכותם על אלה שנמצאו בחפירות הקודמות ותרמו תרומה משמעותית ביותר 

 לתמונת הישוב בירושלים בתקופות אלו.

וידיאו עם תמר שילה על האסטרטגיה של חפירות משלחת שילה וייחודה )***קישור חם לראיון 

 של החפירה בעיר דוד(

 

 מצודת המעיין בעיר דוד(: 2012-1995שוקרון )אלי רייך ורוני משלחת 

אי פעם ברציפות בעיר דוד,  פעלההיא המשלחת ארוכת הימים ביותר שרייך ו שוקרון משלחת 

שטחי  )***קישור חם לתצלומי החופרים( .2012עד לסיום החפירה המשותפת ב שנה 17-במשך כ

גם  או בטבלא בראשת יחידה זו(.חפירה שונים שלה נחפרו בהמשך על ידי ארכיאולוגים נוספים )ר

נקבת  חפירותיה של משלחת רייך ושוקרון התנהלו במוקדים שונים: אזור המעיין במדרון המזרחי,

שר יובשה זמנית על ידי המשלחת על מנת לאפשר תיעוד מסודר ושיטתי השילוח הקשורה בו, א
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בריכת השילוח ותעלת הניקוז ההרודיאנית מתחת לרחוב מימי , 2תעלה מערכת פיר וורן,  שלה,

 וחניון גבעתי. הבית השני העולה לכיוון הר הבית והכותל המערבי

של מצודה כנענית מתקופת האדירים חפירות המשלחת באזור מעיין הגיחון גילו את שרידיה 

, שהגנה על מי מעיין הגיחון. התברר שהגישה אל המצודה נעשתה על ידי ב2הברונזה התיכונה 

מעבר מבוצר עילי שהוביל אליה מחומת העיר, ודרך מערכת פיר וורן שחלקה הקדום, כך התברר, 

ן שני מעברים אלה עדיין הוא מן התקופה הכנענית וחלקה המאוחר מימי הבית הראשון. היחס בי

 אינו מחוור לחלוטין

 )***קישור חם לדיון במערכת פיר וורן ביחידה העוסקת במפעלי המים הכנעניים( 

נחשפו מחדש שרידי בריכה כנענית חצובה שמעט ממנה כבר נחפר בראשית  בתחומי המצודה 

רי המצודה הכנענית וינסאן. בשנים האחרונות התברר שביצו -על ידי משלחת פארקר  20-המאה ה

עדיין עמדו על תילם בימי הבית הראשון ושולבו בביצורי העיר של אותה התקופה, כאלף שנים 

ובזיקתה לממצאים שתוארו לעיל הוביל את החוקרים  2לאחר הקמתם. המחקר החדש בתעלה 

 למסקנה שתעלה זו היא בת זמנם של הביצורים הכנעניים.

קר את הממצאים המרשימים של הבריכה המדורגת מימי החפירות בבריכת השילוח חשפו בעי

הבית השני אך בפינת החפירה הפונה לעבר נחל קדרון, נתגלה קיר סכר קדום יותר שיתכן והיה 

 שייך לבריכת השילוח מימי הבית הראשון. 

)***קישורים חמים לדיונים המורחבים בממצאי רייך ושוקרון בנוגע לבית המעיין ובריכת 

 השילוח(

חפירות משלחת רייך ושוקרון הן מן החשובות שהתנהלו בעיר דוד בעשורים האחרונים והן שינו 

תפיסות יסודיות שהיו מקובלות במחקר במשך עשורים רבים ביחס לגודלה ועוצמתה של העיר 

 הכנענית וביחס למפעלי המים הקדומים של עיר דוד.

 

 המלך דוד? (: האם נמצא ארמונו של2007-2005חפירות אילת מזר )

הציעה הארכיאולוגית אילת מזר בהסתמך על נימוקים שונים  20-של המאה ה 90-כבר בשנות ה

 לאתר את מקום ארמון המלך דוד בחלקה העליון של הגבעה שמדרום להר הבית. 

  )***קישור חם לתצלום אילת מזר(

סודות מבנה אבן החלה  מזר לחפור באזור זה. בחפירתה נתגלו שרידים מרשימים של י 2005-ב

הן על בסיס שברי כלים )'חרסים'( שנמצאו  10-גדול שתוארך על ידי החופרת לראשית המאה ה

. מיקום המבנה יוצא 14בזיקה למבנה והן על בסיס חומרים אורגניים שתוארכו בבדיקות פחמן 

דוד  הדופן, עוצמת בנייתו ותאריכו הוליכו את החוקרת למסקנה כי אלו הם שרידי ארמון המלך

 המתואר במקרא, אך מסקנה זו שנויה במחלוקת בקרב החוקרים.
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 .)***קישור חם לדיון בארמון דוד ביחידה העוסקת בראשית ימי הבית הראשון( 

נמצאו גם שתי בולות )טביעות חותם(  Gשביצעה בשטח בחפירתה זו של מזר ובחפירה סמוכה  

 הראשון המשוייכות לדמויות מקראיות מוכרות משלהי ימי הבית

 .)***קישור חם לדיון בבולות( 

חפרה מזר את המגדל הצפוני מבין שני המגדלים שגילו מקאליסטר ודנקן, ותיארכה  Gבשטח  

 .)אך אחרים מתארכים אותו לתקופה ההלניסטית( אותו לתקופה הפרסית

הן שאותו זיהתה כארמון דוד המסקנות העולות מחפירתה של אילת מזר ב'מבנה האבן הגדול' 

כבדות משקל ובאם יימצאו להן תימוכין נוספים אין ספק שזו תוכתר כאחת החפירות החשובות 

 ביותר במחקר הארכיאולוגי של ארץ ישראל.

 מגדלי הענק שגילה בשעתו צ'רלס וורןבאזור חפרה מזר בעופל, , מצפון סמוך לעיר דוד

 .(פת דוד ושלמהור מגדלי וורן ביחידה העוסקת בביצורי תקו)***קישור חם לתיא 

. הממצאים תוארכו על ידה לימי המלך שלמה קדומה מבנה בית שער המשולב בחומה וזיהתה 

 והם קשורים לדעתה בהתפשטותה של ירושלים לעבר הר הבית בתקופתו.

 

 היכן עובר ערוץ הגיא המרכזי? ואילך(:  -2007חפירות דורון בן עמי ויאנה צ'חנובץ )

אך  2004-'חניון גבעתי' נחפר כבר חפירה ראשונית בידי רייך ושוקרון בשטח חפירות זה המכונה 

 הוחל בחפירה נרחבת שלו על ידי בן עמי וצ'חנובץ. 2007-ב

 )***קישור חם לתצלום החופרים( 

חשיבותה העקרונית של חפירה זו היא בעובדה שלראשונה ניתן בידנו מידע העולה מתוך שטח  

נחפר רק באופן מוגבל בחפירות  אזערבי של עיר דוד, אזור שעד חפירה עצום בגודלו במדרון המ

 שנוצרה עד עתה.קודמות. הדבר מאזן את התמונה הארכיאולוגית 

הממצאים שעלו בחפירתם של בן עמי וצ'חנובץ שייכים לתקופות שונות ומגוונות בתולדותיה של 

הבית השני )מתקופה זו העיר מראשית ימי הבית הראשון דרך התקופה ההלניסטית, שלהי ימי 

נמצאו שרידי מבנה פאר שהחופרים מציעים לזהותו עם אחד מארמונות מלכי בית חדייב 

שהתגוררו בירושלים במאה הראשונה לסה"נ(, התקופה הרומית המאוחרת, התקופה הביזנטית 

 והתקפות המוסלמית הקדומה.

פי: בחפירות התברר שערוץ  ס זה חשוב לציין שני ממצאים: הראשון הוא טופוגרלעניננו בקור

לתוואי הכביש שממערב לכניסה הגיא המרכזי )נחל הטירופויון( מצוי עשרות מטרים מערבה 

 למרכז המבקרים של עיר דוד שם היה נהוג לזהותו עד לאחרונה.
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  )***קישור חם לדיון בהמשך אודות הטופוגרפיה של עיר דוד וסביבתה( 

 9-מי של החפירה נמצאו שרידי מבנים המתוארכים למאה ההשני הוא ארכיאולוגי: בחלקה הדרו 

המעידים שגם המדרון המערבי של עיר דוד היה  לפסה"נ, כלומר לראשית ימי הבית הראשון

 מיושב באותה התקופה.

 

 הערה ביבליוגרפית על החפירות בירושלים ובעיר דוד

פרסמו החוקרים הגרמנים  1994הספרות על תולדות החפירות בירושלים עשירה ביותר. בשנת  

שנעשו  את כל החפירותביברשטיין ובלדהורן ספר ביבליוגרפי בן שלושה כרכים המסכם 

. 20-בירושלים מאז ראשית המחקר הארכיאולוגי בעיר ועד לראשית שנות התשעים של המאה ה

ורים וגם קובץ ביבליוגרפי זה התיישן במידה רבה אך עדיין יש לו מאז חלפו למעלה משני עש

 חשיבות גדולה מאוד לכל חוקר המתעניין בירושלים הקדומה ועל כן ראוי להכירו:

Klaus Bieberstein und Hanswulf Bloedhorn, Jerusalem, Grundzuege der Baugeschichte vom 

Chalcolithikum bis zur Fruehzeit der osmanischen Herrschaft, Bde 1-3 (Wiesbaden) (= Beiheft 

zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr. 100/1- 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            הראשון                   הבית ימי שלהי ועד מראשיתה ירושלים מקוון: אקדמי קורס

                                                                                                                  מירון אייל ר"ד

 למחבר ולמכון מגלי"ם שמורות הזכויות כל 2014
 

33 
 

 

 , האקלימי,הגיאומורפולוגי , ההידורולוגי,הרקע הגיאולוגי .2יחידה 

 הטופוגרפי והגיאופוליטי של ירושלים הקדומה

 : דטרמיניזם פיזי מול רוח האדםהדיון המתודולוגית של משמעותה

בטרם נפתח בדיון עלינו להבהיר הבהרה מתחום המתודלוגיה של קורס זה, כלומר לא בתחום 

 התכנים של החומר הנלמד אלא באופן המדעי הראוי ללמוד וללמד אותו. 

של המאפיינים בסקירה  לימוד שיטתי של תולדותיה של ירושלים נפתח ,במשך שנים רבות

. כך הוא הדבר בספרים ולסיפור ההיסטורי הטבעיים המשמשים רקע להתיישבות האנושית

ספרי מחקר, ספרי סיכום, אנציקלופדיות למיניהן וספרי הדרכה. הנחת היסוד מסוגים שונים: 

דיון זה הוא חיוני להבנת המשך הסיפור ההיסטורי משום שהוא ש ,שעמדה מאחורי גישה זו היתה

ואפילו את עצם אפשרות  מכתיבים במידה רבה את אופיו של הישוב האנושיהתנאים ג את המצי

. הנחת יסוד זו זכתה לביקורת בשנים מאוחרות יותר ותוייגה על ידי שולליה בשם קיומו

וסוברת הוא העמדה המניחה היעדר חופש לאדם, בהקשר זה דטרמיניזם )"דטרמיניזם פיזי" 

 והאשימו את חסידי הדטרמיניזם הפיזי מבקרי (.ורמים חיצוניים לומעשיו מוכתבים על ידי גש

יתר של התנאים הטבעיים ובהתעלמות מיכולתו של האדם להתגבר על הנתונים בהדגשת 

 הפיסיים ולהתאים את סביבתו אליו. אנו לא נכנס למחלוקת חשובה זאת וגם אין צורך בכך:

יש לאדם יכולת להתגבר על תנאי הרקע ספק  ללאקורס זה נוקט גישת ביניים מאוזנת המניחה ש

)למשל על ידי הובלת מים באמות מים ממרחקים לאזורים שחונים או בפתרונות יצירתיים יותר 

לבעיה זו כפי שנקטו אותם לדוגמא הנבטים בנגב( אך מצד שני אין לזלזל בחשיבותם של תנאי 

של אין זה מקרה שהציויליזציות הרקע הטבעיים להבנת התפתחותו של הישוב ותולדותיו. כך למ

הגדולות הקדומות ביותר נולדו בעמקי הנהרות הגדולים כמו הנילוס הפרת והחידקל והאינדוס, 

שסיפקו תנאים נוחים )מים רבים, אדמות חקלאיות עשירות, אמצעי תחבורה והפצת מידע ועוד( 

המאפיינים את  ביחידה שלפנינו נסקור את התנאים הטבעיים להתפתחויות תרבויות אלו.

. הדיון יציג את ההיבטים הבולטים והחשובים לעניננו ולא ייכנס לדקויות ולפרטי ירושלים

 העוסקים בתחום. רק למומחיםפרטים שיש להם חשיבות 

 של ירושלים הקדומה והגיאומורפולוגי הרקע הגיאולוגי

מדרום ורמאללה מצפון, ן ( המצוי בין קמרים הרריים: חברוהרי ירושלים הם קער )אזור נמוך

מטרים מפסגות ההרים שמדרום ומצפון. קו פרשת המים של ארץ  200-נמוכות בכ ופסגותיו

ישראל, על רכס גב ההר, עובר בתוך ירושלים המודרנית, )בתוואי דרך חברון, תחנת הרכבת 

רץ הישנה ורחוב המלך ג'ורג'(, ועליו התפתחה לימים גם אחת הדרכים הראשיות החוצות את א

ישראל מדרום לצפון, הלא היא דרך גב ההר. המסלע האופייני באזור הם סלעי משקע ימיים 

)מסלע גירי קשה יותר, המכיל  , דולומיט)טיפוס המכונה על ידי הבנאים: 'מלכה'( ובהם גיר

רבדו בתהליכים ושה , חוואר קירטון וצורמגנזיום ומכונה בפי הבנאים הערבים: 'מיזי אחמר'(
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בתוך סוגים אלה של מסלע . קופות גיאולוגיות שונות )קנומן, טורון, סנון, איאוקן(איטיים בת

פה נוהגים הגיאולוגים להבחין בין תצורות שונות ומגוונות אך אנו לא נעסוק כאן בפרטים אלה. 

ושם אף ניתן לראות התפתחות של מסלע קשה הקרוי בשם נארי, מעל סלע הקירטון, דבר 

בקירטון הרך תוך  )לצורך מקוואות או מערות קבורה( ם חציבת מערותהמאפשר במקומות אחדי

 השארת הנארי הקשה והיציב יותר כתקרה ממעל.

להבנת תופעות שנתקל בהן בהמשך  ביותר חשובבאזור העיר העתיקה ועיר דוד מסלע הגיר 

חמצני משום שהוא נתון לפעילות בלייה טבעית הנגרמת על ידי מי גשם שספחו פחמן דו  ,הקורס

בתהליך  מסוגלת  להמיס את מסלע הגיר. חומצה זו באטמוספירה ולכן הפכו ל'חומצה פחמתית'

פירים, מערות וחללים שונים. תהליך זה מכונה על ידי הגיאולוגים המסה קרסטית  איטי היוצר בו

. תהליכי המסה כאלה נוצרים לעתים לאורך קוי )על שם אזור בסלובניה שמתאפיין בתופעה זו(

ידוק או מגע בין שכבות קיימות כמו שכבת המגע בין הגיר והדולומיט שמתחתיו, וכך עשויות ס

 להווצר מחילות בתוך מסלע הגיר אשר רצפתן היא מסלע הדולומיט הקשה יותר.

)***קישור חם לדיון במערכת פיר וורן ביחידה העוסקת במפעלי המים של תקופת הברונזה  

 ותקופת הברזל(

הקרסטית אף אחראים ליצירת חללים תת קרקעיים שבהם נאגרים מי תהום תהליכי הבליה 

)בשכבה תת קרקעית הנקראת 'אקוויפר'( מעל שכבת סלע אטימה לחלחול )המכונה 'אקוויקלוד'(. 

באזור הרי ירושלים אף מוכרים מעיינות הנוצרים על ידי תהליכי בליה אלה, וניזונים מן 

פועמים )כלומר מעיינות קרסטיים שמימיהם נובעים ואחדים מהם הם מעיינות  האקוויפר

 .שהמפורסם בהם הוא כמובן מעיין הגיחון שבו נדון בהמשך בעוצמות משתנות באופן מחזורי(

 .(לדיון במעיין הגיחון בהמשך)***קישור 

תהליכי הבליה הטבעית בגיר אף יוצרים נופי טרשים האופייניים לאזורים מסויימים בירושלים, 

קרקע המוכרת כאדמת טרה רוסה שאותה ניתן לראות באזורים נרחבים של ירושלים וכן את ה

הקדומה. קרקע זו הנסחפת לנחלים, בתוספת תנאי טמפרטורה ולחות מתאימים, הופכת אותם 

 לאזורים פוריים במיוחד לגידולים חקלאיים.

ין את מסלע סוגי המסלע השונים בירושלים הקדומה התאימו לשימושים שונים. בפרט יש לצי

הוא מתקשה לאחר אך  ,נוח לחציבה ולסיתות איכותי מצד אחדרך מספיק על מנת להיות הגיר, ה

חציבתו בשל המגע עם האויר ועל כן הוא מתאים מאוד לבניה. במהלך הדורות שימש מסלע הגיר 

'מלכה' כלומר האבן המלכותית, מקור חשוב לחציבת אבני  -בשמו הידוע אצל הבנאים הערבים 

 בניין בעיר.  

מהר הזיתים במזרח )***קישור חם לתכנית וחתכי השכבות הגיאולוגיות של ירושלים הקדומה  

 ועד מערב גיא בן הנום במערב )לקבל נתונים עדכניים מן המכון הגיאולוגי((.

)***קישור חם לחתך השכבות הגיאולוגיות בעיר דוד )לקבל נתונים עדכניים מן המכון הגיאולוגי 

 ולעבד לפי צרכי הקורס(
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רופ' דן גיל או עם פרופ' עמוס פ -גיאולוג מוביל שעסק בעיר דוד )***קישור חם לראיון וידיאו עם 

פרומקין או ד"ר אריה שימרון, במבט מהר הזיתים על המרכיבים הגיאולוגיים של ירושלים 

הקדומה. להציג בראיון דוגמאות פיסיות של סוגי המסלע השונים ולהדגים שיטת הזיהוי הכימית 

 של מסלע הגיר(

 

 הרקע האקלימי

לעלות על הר הזיתים בגבולה המזרחי של העיר  די ירושלים היא עיר המצויה על ספר המדבר.

מדבר   הקדומה על מנת להתרשם מן המעבר החד בין העיר הנושבת ממערב למדבר שממזרח.

יהודה איננו חלק מתופעת המדבריות העולמיים אלא מדבר מן הטיפוס הקרוי 'מדבר בצל הגשם' 

שנוצר מסיבות מקומיות: ענני גשם הנושאים לחות המגיעים ממישור החוף מטפסים לעבר רכס 

ההר המרכזי, מתקררים וכתוצאה מכך חלק גדול מן הלחות האצורה בהם מתעבה ומומטר כגשם. 

לעבר הבקע הסורי אפריקני,  מתחממים בירידתם הענניםלצד המזרחי של הרכס  עם המעבר

האזור המזרחי אינו זוכה לאותה כמות משקעים. עונת הגשמים בעיר נמשכת  ולפיכך

מ"מ, עובדה  550וממוצע הגשמים הרב שנתי בעיר הוא סביב  מאוקטובר/נובמבר ועד מאי

 אוכלוסיה, כמו גם והן חקלאות שלחין המאפשרת קיום חקלאות פורחת, הן חקלאות בעל

הטמפרטורות בעיר אינן קיצוניות )אם כי  עשרות אלפי תושבים. ה, בעת העתיקה, כללהשבשיא

החורף קר למדי בהשוואה לאזורים אחרים בארץ(. כיוון הרוח הדומיננטי בירושלים הוא מן 

 המערב

 

 הטופוגרפיה של ירושלים הקדומה

על גבעת עיר דוד שמדרום להר הבית, אך בשיאה, בסוף ימי הבית  ירושלים החלה את תולדותיה

'הר ציון'(. 'הגבעה המערבית' או הראשון כללה גם חלקים גדולים של הגבעה שממערב לעיר דוד )

מסיבה זו נתאר את הנחלים והגבעות של ירושלים הקדומה גם באזורים החורגים מעיר דוד 

 ההיסטורית.

תוך שמדי פעם נסטה לכיוונים אחרים בהתאם  ממזרח למערבבכיוון כללי נתאר את הטופוגרפיה 

לצורך. יצויין כי חלק מן המונחים בהם אנו משתמשים הם מקראיים, חלקם מימי הבית השני 

וחלקם חודש על ידי החוקרים המודרנים. במקרה ששמה של יחידה טופוגרפית אינו מקראי נציין 

 זאת במפורש.

 ן וידיאו עם ד"ר אייל מירון על גג בית הצופה וסקירת הנוף בעיר דוד(.)***קישור חם לראיו

להמשך ראיון וידיאו עם ד"ר אייל מירון בהתבסס על דגם  בית ראשון של יד בן חם )***קישור 

צבי או על דגם ירושלים בימי בית ראשון במוזיאון ארצות המקרא, עם גרפיקה ממוחשבת 

 ים(המציינת את המרכיבים הטופוגרפי
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 )***קישור חם למפת תבליט ועליה המרכיבים הטופוגרפיים השונים(

 

 הר הזיתיםנתחמת בצד מזרח על ידי  ירושלים הקדומה: הר המשחה/הר המשחית/הר הזיתים

יהודה. בתקופה  מדברש גבול מול המשמ )ובכלל זה הרכס המכונה היום בשם 'הר הצופים'(

ובתקופות מאוחרות יותר שימש הר זה חלק מן הנקרופוליס  בימי הבית הראשוןהכנענית, 

)ביוונית: עיר המתים( של ירושלים הקדומה. ישוב משמעותי בחלק זה של העיר היה קיים רק 

 יהודית,  מוסלמית, התיישבותימי הביניים והיום נמצאת עליו ן התקופה הביזנטית ובהחל מ

  ומעט נוצרית.

להר הזיתים מתחתר נחל קדרון המפריד בין הר הזיתים לבין ממערב : עמק יהושפט/נחל קדרון

עובר בגבולה המזרחי של עיר דוד, וממשיך להתחתר דרומה ואז מזרחה  הנחל. והר הבית עיר דוד

 לעבר ים המלח.

: ממערב לנחל קדרון נמצאת עיר דוד או הגבעה הדרומית מזרחית )דרומית להר הבית, עיר דוד

ירושלים  שתתואר להלן(. הגבעה משתפלת בתלילות מצפון לדרום.מזרחית לגבעה המערבית 

לפסה"נ אז התרחבה לעבר הגבעה המערבית )ראו  8-הצטמצמה לשטח עיר דוד עד למאה ה

  להלן(.

: מצפון לעיר דוד ומדרום להר הבית נמצא אזור העופל. הוראתו המדוייקת של המונח העופל

כו( אינה ידועה אך מקובל להניח שהוא נגזר מן  המקראי עופל )למשל במיכה ד, ח; נחמיה ג,

השורש שממנו נגזר גם הפועל להעפיל, והכוונה היא על כן לאזור שדרכו העפילו מעיר דוד להר 

 הבית, אזור שבו עמדו בימי הבית הראשון ארמונות המלוכה וקריית השלטון של ימי שלמה.

הוקם בית המקדש הראשון ובו על פי  . המקום שבומצפון לעופל :הר ציון/הר המוריה/הר הבית

   המסורת היהודית התרחשה עקדת יצחק.

 לקוח מספרות ימי הבית השני. : מצפון מזרח להר הבית. השם בית זיתאגבעת בית זיתא

 לקוח מספרות ימי הבית השני. צויה מצפון מערב להר הבית. השם אנטוניה:  מגבעת אנטוניה

 בית זיתא, סמוך לשער האריות של ימינו. : הנחל שממערב לגבעתנחל בית זיתא

: הנחל התוחם את עיר דוד ממערבה. הנחל הגיא המרכזי/נחל הטירופויון/ עמק עושי הגבינה

מתחתר מצפון לשער שכם דרומה, חוצה את העיר העתיקה, עובר מתחת לפינה הדרומית 

ר דוד. בעבר סברו כי מערבית של הר הבית של ימינו, ויורד לעבר אזור בריכת השילוח בדרום עי

תוואי ערוץ הנחל עובר מתחת לכביש בן ימינו התוחם את עיר דוד ממערב ואולם החפירות 

גיא הערוץ הנחל נמצא עשרות מטרים מערבה מתוואי הכביש. השמות החדשות לימדו כי 

בלבד. השם עמק עושי הגבינה הוא תרגום מקובל  מרכזי וטירופויון מוכרים מימי הבית השניה

 לשם היווני טירופויון.
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)***קישור חם לראיון וידיאו עם ד"ר דורון בן עמי בחניון גבעתי אודות המידע החדש על מיקום 

 ערוץ הגיא המרכזי העולה מחפירות גבעתי(

: הגבעה המערבית מתנשאת מעל גבעת עיר דוד, והיא גדולה ורחבה הגבעה המערבית/הר ציון

חבה ירושלים לעבר הגבעה המערבית ובסוף אותה מאה לפסה"נ התר 8-ממנה בהרבה. במאה ה

השם הר ציון החל לציין את הגבעה הזאת לכל הוקף האזור המיושב שם בחומה הרחבה. 

 המאוחר מן התקופה הביזנטית אך יתכן שכבר קודם לכן, בימי הבית השני.

קטע בום. : גיא בן הינום תוחם את הגבעה המערבית משני צדדים: ממערב ומדרגיא בן הינום

גם בגיא בן הינום נמצאו מערות קבורה  בריכת הסולטאן., נמצאת מגיא בן הינום בצידו המערבי

נהגו לעבוד בגיא זה לאליל העמוני  ,על פי עדות המקרא ,בימי הבית הראשון מימי הבית הראשון.

 מלכום )מולך(.

מתחתר בין רחבת שער : תוחם את הגבעה המערבית מצדה הצפוני. הוא הנחל הצולב/נחל הערב

 עובר רחוב דוד והמשכו רחוב השלשלת. ן אזור רחבת הכותל המערבי. לאורכויפו של ימינו לבי

 השם הוא מודרני.

: מתחתר מאזור רחבת שער יפו של ימינו לעבר גיא בן הינום ובריכת הסולטאן. נחל המצודה

 השם הוא מודרני.

 

 על המדרון המזרחי של עיר דוד מעיין הגיחון

 סיפק את צרכי תושביה מאז ראשיתה. והואמעיין הגיחון הוא המעיין היחיד בתחומי עיר דוד, 

המעיין ניזון ממי הגשמים היורדים בירושלים וקיימת תלות ברורה בין כמות הגשמים היורדת 

מ"ק  600,000המעיין עולה על של הממוצעת ספיקתו השנתית נתונה לבין ספיקת המעיין. בשנה 

כמות מים אשר בעת  בהנחה שספיקה זו לא השתנתה מהותית מאז ימי קדם הרי שזובשנה. 

העתיקה עשויה היתה לספק בקלות את צרכי המים )שתיה, רחצה השקיה ועוד( של מאות 

במרחק לא גדול מעיר דוד היה בתקופת המקרא מעיין נוסף בשם עין  תושבים ואף יותר מכך.

מתחם מסגד הכפר שמדרום מזרח לבריכת השילוח. רוגל המזוהה היום עם באר הנמצאת ב

המשמעות של ריחוקו היחסי של עין רוגל מעיר דוד, והיותו ממוקם במפלס נמוך יותר מן 

האזורים הנמוכים ביותר של העיר, היא שלא ניתן היה לעשות בו שימוש בשעת מצור על ידי 

ר. זאת בשונה ממעיין הגיחון הקפתו בחומה או על ידי הזרמת מימיו לנקודה מבוצרת בתוך העי

עם ראשית הישוב בעיר דוד, ומאוחר יותר,  שהוקף בביצורים כבר בתקופת הברונזה התיכונה

בימי הבית הראשון, מימיו אף הוזרמו לתוך ביצורי העיר. על כן חשיבותו ההיסטורית של מעיין 

 הגיחון גדולה בהרבה מזו של עין רוגל.

'גיחון', קשור בתופעה שייחדה אותו בעבר: מי המעין הגיחו מקובל להניח ששמו של המעיין, 

 , והמים הגיחו בעוצמה גדולה יותרבעוצמה קבועה לאורך זמן אך הזרימה התגברה באופן מחזורי

 מתרחשתתופעה זו המאפיינת מעיינות קרסטיים אינה זהו מעיין פועם. לפרקי זמן קצרים. 
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כתוצאה משינויים מבניים שהתרחשו בחללים  ככל הנראה ,עשרות שניםבמעיין הגיחון כבר 

חשוב לציין שבניגוד לסברה שמצאה את דרכה אפילו  .נביעתוהתת קרקעיים המזינים את 

ואז  לספרות מחקרית, אין שום עדות לכך שנביעת הגיחון נפסקה לחלוטין באופן מחזורי

 כחלק מהשינויים בעוצמת הגיחה. התחדשה

 ת המציגה דגם של מעיין קרסטי ואופן פעולתו()***קישור חם לאנימציה ממוחשב

ראוי לציין שלגיחון נודעה חשיבות מיוחדת בסוף ימי דוד המלך כאשר שלמה בנו נמשח על פי 

 הוראת אביו במעיין הגיחון, באותה עת שבה בנו המורד אדוניהו המליך עצמו בעין רוגל.

 )***קישור חם לדיון ההיסטורי על ראשית ימי הבית הראשון(

מעיין הגיחון הוא לב מערכות המים של עיר דוד הקדומה ומערכות המים הקדומות מסתיימות בו 

או מתחילות בו, כפי שנראה בהמשך: מערכת פיר וורן הכנענית הוליכה לבריכת מים שניזונה מן 

הכנענית החלה בגיחון והוליכה את מימיו דרומה, השלב השני של מערכת פיר  2הגיחון, תעלה 

בימי הבית הראשון, הוליך אל אזור המעיין,  וגם ניקבת חזקיהו בימי הבית הראשון החלה וורן, 

 בגיחון והוליכה את מימיו דרומה, לבריכת השילוח.

 

 הקדומה עיר דוד בקונטקסט הגיאוגרפי והגיאופוליטי של ארץ ישראל

זרח על ידי הארץ תחומה ממ ארץ ישראל היתה מאז ומתמיד ארץ מעבר בין אימפריות גדולות.

 המדבר וממערב על ידי הים התיכון, ועל כן היא שימשה נתיב יבשתי מועדף בין התרבויות 

המצרית, ואילו בצפון  האימפריהבדרום היתה זו לאורך דורות רבים שקמו מדרום לה ומצפון לה. 

מעצמות גדולות בתקופות שונות: החתים, האשורים, הבבלים במספוטמיה ובאסיה הקטנה שכנו 

היה למעצמות אינטרס ברור לשלוט בארץ ישראל, שעברה מיד ליד לאורך כתוצאה מכך   ועוד.

התקופות. העובדה שארץ ישראל הינה אזור מעבר פירושה הוא שחשיבותה גדולה לא רק לצורך 

שיירות נושאות סחורות עברו לאורכה שכן מעבר צבאות אלא גם מנקודת מבט מסחרית, 

  ולרוחבה של הארץ.

קישור חם לתצלום לוויין של ארץ ישראל ועליו הדרכים הראשיות עם גרפיקה ממוחשבת )***

 תוך אפשרות לבצע מבט תקריב על מנת להביט בדרכים אלו במיקומן סמוך לירושלים(

: ששתים מהן הן דרכי מעבר בינלאומיות מצפון לדרום מרכזיותבארץ עוברות שלוש דרכים 

)המונח הוא מקראי אך משמעו שונה  חקר בשם 'דרך הים'הדרך המכונה במ במערב הארץ עברה

כפי הנראה מן המשמעות שאנו מעניקים לו היום(. לדרך זו סעיפים אחדים בקטעים שונים 

 , עוברת לאורך מישור החוף ועולה מזרחה לעבר מגידומגיעה ממצריםלאורכה אך כללית היא 

, ומשם צפונה לעבר סוריה האדירה( )שבה מתכנסים ענפים שונים של דרך הים ומכאן חשיבותה

לאורך דרך זו התפתחו בעת העתיקה ערים גדולות ובצורות שפיקחו על הדרך ואף  ומסופוטמיה.

 ניזונו מן המסחר העובר בה. 
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היא 'דרך המלך' )גם מונח  מצפון לדרום דרך בינלאומית שניה בחשיבותה העוברת בארץ ישראל

זה לקוח מן המקרא אך גם במקרה זה משמעותו המקורית אינה בהכרח זהה למשמעות שבה 

העוברת בעבר הירדן.  לדרך זו יש  המחקר המודרני משתמש בו(. דרך המלך היא הדרך המזרחית

בר באזורים שני ענפים מקבילים אך המזרחי מביניהם מדברי באופיו ואילו המערבי מביניהם, העו

שבהם מקורות מים הוא קשה יותר למעבר בקטעים מסויימים לאורכו. שני הענפים מתנקזים 

 לרבת עמון השולטת על הדרך.

לצד דרכים אלה עוברות גם דרכים ארציות, שאחת החשובות שבהן העוברת מצפון לדרום היא 

ו התפתחו ערים חשובות (. לאורך דרך ז60כביש  לאורך חלק מנתיב זהדרך גב ההר )היום עובר 

ה דרום עלמן השכם וכמובן ירושלים.  ,בית אל ,מצפה ,בית לחם ,חברון ,בעת העתיקה כגון דביר

משכם וצפונה  לעבר חברון וסעיף אחר עלה לחברון דרך ערד. שבע סעיף אחד של הדרך מבאר

שני שלה כאשר נתיב אחד שלה המשיך לשומרון ומשם לעמק יזרעאל ונתיב הדרך התפצלה שוב 

    ירד דרך תרצה לעמק בית שאן.

לצד דרכי האורך התקיימו כמובן גם דרכי רוחב שחיברו את דרך הים לדרך המלך וחצו את הארץ 

ממזרח למערב. אחת מהן, הסמוכה לירושלים, עולה מבקעת הירדן, חולפת מצפון לירושלים 

 ויורדת מערבה לעבר השפלה והים.

 

 דומה?מדוע הוקם ישוב בירושלים הק

עתה, משהצטיידנו במידע הבסיסי אודות הרקע הפיסי להתישבות בירושלים הקדומה, נוכל 

 לנסות לענות על השאלה מדוע הוקם ישוב בירושלים.

בנושא זה מציגה מספר תנאים בסיסיים שמקום ישוב פוטנציאלי אמור לספק,  המחקר ספרות

 .עליהם ואז בוחנת אם ירושלים עונה

 התנאים הם אלו:

 . מקור מים זמין1 

 . ביצור טבעי )כלומר הגנה טופוגראפית(2

 מיקום לאורך דרכים ראשיות )לצורך תחבורה, מסחר ותקשורת עם מקומות ישוב אחרים(. .3

  . שטחים חקלאיים זמינים.4

)***קישור חם לדגם ירושלים בימי בית ראשון של יד בן צבי או של מוזיאון ארצות המקרא עם 

 הנתונים השונים על גבי הדגם(סימון 

מסופק היטב. ירושלים נהנית מנביעת מעיין הגיחון, אשר, כפי שראינו  1אין ספק, שתנאי מספר 

 לעיל, עוצמת ספיקתו בוודאי הספיקה לכל הצרכים הבסיסיים בעיר קטנה בת מאות אנשים.
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דוד אינו אידיאלי מקובל לטעון שמיקומה של עיר הביצור הטבעי? , 2תנאי מספר אך מה בדבר 

ִרים משום שהיא מוקפת הרים גבוהים סביבה. בהקשר זה אף נהוג לצטט את הפסוק: " ם הָׁ ַלִ ְירּושָׁ

ה ְוַעד ִביב ְלַעמו ֵמַעתָׁ ה, סָׁ ּה ַויהוָׁ ִביב לָׁ ם-סָׁ " )תהלים קכה, ב(. אין ספק שטענה זו נכונה עֹולָׁ

שכלי הנשק האפקטיבי בעת עובדתית, אך האם היא רלוונטית בעת העתיקה? עלינו לזכור 

שלה הוא עשרות  קטלהקשת, שטווח השבה נוסדה ירושלים כעיר, הוא  העתיקה, בתקופה

מטרים בלבד )אמנם מוכרות קשתות מיוחדות שהטווח שלהן היה גדול לאין ערוך אך הן לא היו 

ין (. מרחק זה קטן בהרבה מן המרחק שבוהשפעתן בשדה הקרב היתה זניחה בשימוש צבאי נרחב

אין ספק שגבעת עיר עיר דוד לבין החלקים הצופים עליה מן הגבעות הסובבות אותה. אדרבא, 

היא מוקפת שכן, כפי שראינו  דוד נהנית מיתרון טופוגרפי מעולה ביחס לסביבתה הקרובה

ומדרום )הגיא המרכזי  ,ממערב )הגיא המרכזי( ,ממזרח )נחל קדרון( ,בנחלים עמוקים ביותר

הפופולרית אודות ירושלים הקדומה  -קדרון(. בספרות המחקר ובספרות המדעית הנשפך אל נחל 

וקל יהיה  מופיעה שוב ושוב הטענה כאילו מצד צפון אין לירושלים הגנה טופוגרפית של ממש

גם ) מטרים מן הנקודה הגבוהה ביותר בעיר דוד 40-לתקוף אותה מכיוון הר הבית הגבוה בכ

י:דגים זאת: "האמור להפסוק  צטטבמקרה זה נוהגים בדרך כלל ל ה, ֵאלָׁ ַתח   ַוֹּיאֶמר ְיהוָׁ פֹון ִתפָׁ ִמצָׁ

ל ה, ַעל ּכָׁ עָׁ רָׁ ָאֶרץ-הָׁ "  )ירמיהו א, יד((. ואולם לאמיתו של דבר קשה לדעת מהו המצב ֹיְשֵבי הָׁ

הטופוגרפי לאשורו בצד הצפוני משום שהאזור הסמוך לגבולה הצפוני של עיר דוד טרם נחפר 

)או אולי חציבה  . אדרבה, מן המעט שנחפר עולות עדויות לקיומו של ערוץ עמוקבאופן נרחב

לסיכום, מן המידע גם בצד הצפוני, שעשוי היה לספק הגנה טופוגרפית מצד זה.  מלאכותית(,

 הקיים נוצר הרושם שעיר דוד זכתה לביצור טבעי מן המשובחים בערי הארץ הקדומות. 

ישוב סמוך לדרכים ראשיות. האמנם זה המצב בירושלים? ממליץ להקים מקום  3תנאי מספר 

: דרך גב ההר שהיא דרך האורך הראשית באזורנו חולפת ממערב לכאורה התשובה היא שלילית

לעיר דוד. עיר דוד אינה יושבת על הדרך הראשית. ואולם גם במקרה זה מומלץ להמנע משיפוט 

דקות מן  15-רך אך היא במרחק הליכה של כנמהר ופשטני מדי. אמת, עיר דוד אינה יושבת על הד

הדרך הראשית. המשמעות היא ששיירות מסחר המבקשות לינה ללילה תוכלנה ללא קושי לסטות 

היה כוח קטן ונבחר של לוחמי העיר יכול ואם לא די בכך, מן הדרך על מנת להגיע לעיר דוד. 

. העיר החרים העוברים בסולדרך על מנת לגבות מס מעבר מלהיות מוצב באופן קבוע סמוך 

יכולה לצאת נשכרת מן הדרך מבלי לשבת עליה ממש. תמונה דומה עולה מן הסיפור המקראי 

. מפאת חשיבותו לעניננו נצטט ממנו כאן את הקטע )שופטים יט( אודות הפלגש בגבעה

 :הרלוונטי

ֵאל; ַוְיִהי ִאיש לֵ  א ֵהם, ּוֶמֶלְך ֵאין ְבִיְשרָׁ ר ְבַיְרְּכֵתי ַהרַוְיִהי ַבּיִָׁמים הָׁ לֹו -ֶאְפַרִים, ַוִּיַקח-ִוי, גָׁ

ה. ה ִפיֶלֶגש, ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּודָׁ יו, ִפיַלְגשֹו, ַוֵתֶלְך ֵמִאתֹו ֶאל ב  ִאשָׁ לָׁ , ֶאל-ַוִתְזֶנה עָׁ -ֵבית ָאִביהָׁ

ה; ַוְתִהי ִשים.-ֵבית ֶלֶחם ְיהּודָׁ ה ֳחדָׁ עָׁ ם, יִָׁמים ַאְרבָׁ ם ִאי ג  שָׁ , ְלַדֵבר ַעלַוּיָׁקָׁ ּה ַוֵּיֶלְך ַאֲחֶריהָׁ -שָׁ

, ַוִּיְרֵאהּו ֲאִבי  ּה(, ְוַנֲערֹו ִעמֹו, ְוֶצֶמד ֲחֹמִרים; ַוְתִביֵאהּו, ֵבית ָאִביהָׁ ּה להשיבו )ַלֲהִשיבָׁ ִלבָׁ

אתֹו. ה, ַוִּיְשַמח ִלְקרָׁ ה, ַוֵּיֶשב ִאתֹו ְש -ַוַּיֲחֶזק ד  ַהַנֲערָׁ ֹלֶשת יִָׁמים; ַוֹּיאְכלּו, בֹו ֹחְתנֹו ֲאִבי ַהַנֲערָׁ

ם. ִלינּו, שָׁ ה  ה  ַוִּיְשתּו, ַוּיָׁ ֶלֶכת; ַוֹּיאֶמר ֲאִבי ַהַנֲערָׁ ם לָׁ ְרִביִעי, ַוַּיְשִּכימּו ַבֹבֶקר ַוּיָׁקָׁ ַוְיִהי ַבּיֹום הָׁ

ד ִלְבָך ַפת-ֶאל נֹו, ְסעָׁ וַוֵּיְשבּו, ַוֹּיאְכלּו ְשֵניהֶ  ו  ְוַאַחר ֵתֵלכּו.--ֶלֶחם-ֲחתָׁ ַוִּיְשתּו; ַוֹּיאֶמר --ם ַיְחדָׁ
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ה, ֶאל ִאיש, הֹוֶאל-ֲאִבי ַהַנֲערָׁ א ְוִלין, ְוִייַטב ִלֶבָך.-הָׁ ֶלֶכת; ַוִּיְפַצר ז  נָׁ ִאיש, לָׁ ם הָׁ בֹו, ֹחְתנֹו, -ַוּיָׁקָׁ

ם. ֶלן שָׁ ב, ַוּיָׁ ֶלֶכת, ַוֹּיאֶמר אֲ  ח  ַוּיָׁשָׁ דַוַּיְשֵּכם ַבֹבֶקר ַבּיֹום ַהֲחִמיִשי, לָׁ ה ְסעָׁ ְבָך, -ִבי ַהַנֲערָׁ א ְלבָׁ נָׁ

ֶלֶכת, הּוא ּוִפיַלְגשֹו ְוַנֲערֹו;  ט  ְנטֹות ַהּיֹום; ַוֹּיאְכלּו, ְשֵניֶהם.-ְוִהְתַמְהְמהּו ַעד ִאיש לָׁ ם הָׁ ַוּיָׁקָׁ

ה ַהּיֹום ַלֲערֹוב, ִלינּו פָׁ א רָׁ ה ִהֵנה נָׁ א ִהֵנה ֲחנֹות ַהּי-ַוֹּיאֶמר לֹו ֹחְתנֹו ֲאִבי ַהַנֲערָׁ ֹום ִלין ֹפה נָׁ

ֶלָך. ַלְכתָׁ ְלֹאהָׁ ר ְלַדְרְּכֶכם, ְוהָׁ חָׁ ֶבָך, ְוִהְשַּכְמֶתם מָׁ ם -ְוֹלא י  ְוִייַטב ְלבָׁ לּון, ַוּיָׁקָׁ ִאיש, לָׁ ה הָׁ ָאבָׁ

ם; ְוִעמֹו, ֶצֶמד ֲחמֹוִרים ֲחבּוִשים, ּוִפיַלְגשֹו, ִעמֹו.-ַוֵּיֶלְך ַוּיָֹׁבא ַעד לִָׁ  יא  ֹנַכח ְיבּוס, ִהיא ְירּושָׁ

ה-ְיבּוס, ְוַהּיֹום ַרד ְמֹאד; ַוֹּיאֶמר ַהַנַער ֶאל-ֵהם ִעם יו, ְלכָׁ ה ֶאל-ֲאֹדנָׁ א ְונָׁסּורָׁ ַהְיבּוִסי -ִעיר-נָׁ

ּה.--ַהֹזאת ִלין בָׁ יו, ֹלא נָׁסּור ֶאל יב  ְונָׁ יו, ֲאֹדנָׁ ְכִרי, ֲאֶשר ֹלא-ַוֹּיאֶמר ֵאלָׁ ֵאל -ִעיר נָׁ ִמְבֵני ִיְשרָׁ

ַבְרנּו, ַעד ה; ְועָׁ ה.גִ -ֵהנָׁ ה, אֹו  יג  ְבעָׁ ה ְבַאַחד ַהְמֹקמֹות; ְוַלנּו ַבִגְבעָׁ ַוֹּיאֶמר ְלַנֲערֹו, ְלָך ְוִנְקְרבָׁ

ה. מָׁ רָׁ ִמן. יד  בָׁ ה ֲאֶשר ְלִבְניָׁ ֶהם ַהֶשֶמש, ֵאֶצל ַהִגְבעָׁ ֹבא לָׁ ם,  טו  ַוַּיַעְברּו, ַוֵּיֵלכּו; ַותָׁ ַוּיָֻׁסרּו שָׁ

ה;  לּון ַבִגְבעָׁ בֹוא לָׁ  לָׁ

הסיפור ברור שמסלול ההליכה של האדון ונערו, מבית לחם יהודה להר אפרים, עובר ליד מן 

 ירושליםאזור ירושלים הקדומה. הדרך שבה הם הולכים היא לפיכך דרך גב ההר. בהגיעם ל

"היום רד מאוד" אך  )אולי לאזור תחנת הרכבת הישנה של ירושלים, אזור הסינמטק(,  הקדומה

שהרי בסופו של דבר  ,עוד זמן רב לפניהם היהש ,מן ההמשךמתברר  ,ר כאןבניגוד לרושם המצטיי

מש אצל הגבעה אשר הם ממשיכים לגבעה ורק כאשר הם מגיעים לשם "ותבוא להם הש

מציע הנער לאדונו לסור ללון בירושלים.  למרות שעוד נותר להם זמן מספיק,הנה, ולבנימין". 

יא בהחלט אופציה סבירה בעבור ההולך בדרך משמע שאפשרות ההליכה והלינה לירושלים ה

על רקע זהותם האתנית של ואכן, אדונו של הנער אינו פוסל אפשרות זו בפני עצמה אלא ההר, 

 וס "אשר לא מבני ישראל הנה".יושבי יב

אך  ,הטיעון שהצגנו לעיל חיוניים לביסוסראיה בסיס או מהווה בין כי סיפור זה איננו חשוב לה

מדגים היטב את הטיעון שלפיו קרבתה של עיר דוד לדרך האורך הראשית היא אין ספק שהוא 

 מספקת על מנת שהעיר תוכל ליהנות ממנה כלכלית.

, דורש את קיומן של קרקעות חקלאיות זמינות באזור עיר דוד. ואמנם, כפי 4ולבסוף, תנאי מספר 

שכבר הוסבר בסעיף העוסק בגיאולוגיה ובתנאי האקלים של ירושלים הקדומה, אדמות הטובות 

ואף בגיא בן  ,ממערב וממזרח עיר דודלחקלאות מצויות בנחל קדרון ובגיא המרכזי התוחמים את 

 המרוחק מן העיר מעט יותר.הינום 

הנתונים הטבעיים המאפיינים את עיר דוד וסביבתה, מכלול לסיכום, דיון מאוזן המשקלל את 

בהתבסס על הנתונים המוכרים היום, מוביל למסקנה כי לעיר דוד יתרונות רבים ההופכים את 

 הקמת מקום ישוב בה לטבעי ומתבקש למדי.

חרות, שהוקמו ערים א תופעה מרתקת: מיד ענית יחשוףראל בתקופה הכנמבט מהיר על ארץ יש

מבחינת התנאים  חלקן אף טובות מירושליםשערים, ירושלים,  באותה התקופה שבה נוסדה

-וחסרי חשיבות מלבד ערכם ההיסטורי הטבעיים שסיפקו ליושביהן, הן היום תלים חרבים

ותה הפיסית בדורות הבאים, . גלוי לעין שגורלה יוצא הדופן של ירושלים, התפתחארכיאולוגי

חשיבותה האדירה מבחינה תרבותית ורוחנית, חייבים את קיומם למרכיב אחר, החורג מן 
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המרכיב הפיסי. מרכיב זה קשור לאירוע אחר בתולדותיה של העיר, והוא בחירתה כעיר בירה על 

קבעו ויעצבו . אירועים אלה הם שיעל ידי דוד ושלמה דתי-הפיכתה למרכז רוחניידי המלך דוד ו

 את גורלה היחודי של העיר בהיסטוריה.

שיקולים שהובילו את דוד להפוך מכאן עולה מיניה וביה השאלה המתבקשת: מה היו, אם כן, ה

בכך נעסוק באחת היחידות הבאות הדנות אך בל נקדים את המאוחר שכן את ירושלים לבירתו? 

 בירושלים של ימי הבית הראשון. 
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 המאוחרת ירושלים מראשיתה ועד סוף תקופת הברונזה .3יחידה 

 סרגל התקופות

תולדות ההתישבות בעיר מן התקופה הכלקוליתית, דרך הברונזה הקדומה, ביחידה זו נציג את 

 התיכונה והמאוחרת באמצעות העדות הארכיאולוגית והמקורות הכתובים.  

הארכיאולוגיות וההיסטוריות הנזכרות בקורס לנוחות התלמידים נצרף כאן את טבלת התקופות 

)הטבלה מבוססת, בשינויים אחדים, על האנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות(. בסוגריים 

 הוספנו את שמות מקבילים לתקופות השונות, שאותם ניתן למצוא בספרות.

 

 זמנה התקופה

 לפסה"נ 3,500-4,500 התקופה הכלקוליתית

)'התקופה הכנענית תקופת הברונזה הקדומה 

 ב-א1הקדומה'( 

 לפסה"נ 3,000-3,500

תקופת הברונזה הקדומה )'התקופה הכנענית 

 2הקדומה'( 

 לפסה"נ 2,700-3,000

תקופת הברונזה הקדומה )'התקופה הכנענית 

 3הקדומה'( 

 לפסה"נ 2,200-2,700

תקופת הברונזה התיכונה )'התקופה הכנענית 

תקופת )יש המכנים אותה  1התיכונה'( 

, או תקופת הברונזה 4הברונזה הקדומה 

 הביניימית.

 לפסה"נ 2,000-2,200

תקופת הברונזה התיכונה )'התקופה הכנענית 

 א )'תקופת האבות'(2התיכונה'( 

 לפסה"נ 1,750-2,000

תקופת הברונזה התיכונה )'התקופה הכנענית 

 ב2התיכונה'( 

 לפסה"נ 1,550-1,750

תקופת הברונזה המאוחרת )'התקופה הכנענית 

  1המאוחרת'( 

 לפסה"נ 1,550-1,400

תקופת הברונזה המאוחרת )'התקופה הכנענית 

 א2המאוחרת'( 

 לפסה"נ 1,300-1,400

תקופת הברונזה המאוחרת )'התקופה הכנענית 

 ב2המאוחרת'( 

 לפסה"נ 1,200-1,300

 לפסה"נ 1,000-1,150/1,200, 1תקופת הברזל )'התקופה הישראלית'( 
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 ת ההתנחלות''תקופ

 2תקופת הברזל )'התקופה הישראלית'( 

 )'תקופת הבית הראשון'(

 לפסה"נ 586-1,000

 

, בדגש על )***קישור חם לסרגל זמן אינטראקטיבי ובו תצלומי ממצאים אופייניים ליד כל תקופה

)במסך ראשון יופיע הסרגל לבדו עם תאריכים, אך לחיצה על תאריך תעלה  ממצאים מעיר דוד

 תצלומים של הממצאים האופייניים(.

 

 ?אתר: ראשית ההתישבות בעיר דוד בתקופה הכלקוליתית

בתקופה הניאוליתית שקדמה לכלקולית התרחש אחד השינויים המשמעותיים בתולדות 

לקטים לחברה חקלאית. בני אנוש -של ציידיםהמהפכה החקלאית והמעבר מחברה  -האנושות 

החלו לביית צמחים והתיישבו בישובי קבע. כך הונחו היסודות להיווצרותה של התרבות 

 .המוכרת לנו היום האנושית

נחושת על שם שני חומרי הגלם הנפוצים שבהם נעשה -)=מיוונית, אבן בתקופה הכלקוליתית

יה נמצאים באתרים רבים בארץ, מאזור באר שבע תרבות עשירה ששריד פרחה בכנען שימוש אז(

היסטורית -. זו תרבות פרהוהגולן הגליל השומרון, ,עבר הירדן המזרחיהבקעה, דרך ירושלים, 

בר בתרבות פשוטה ודלה. אך אין לטעות ולחשוב שמדו ,שימוש בכתב בה במובן זה שטרם נעשה

ברחבי הארץ אנו מוצאים שרידי בתים כלקוליתיים )לעתים כמו בבאר שבע הבתים  נהפוך הוא:

רהיב של כלים פולחניים ממקדש כלקוליתי, אוצר , מעל עין גדי נמצא (נחפרו אל מתחת לאדמה

קברו את מתיהם ו , בני התקופה פיתחו אמנות יחודיתמאותה תקופה התגלה בנחל משמר

בדרום הארץ  חרס מעוצבים ומעוטרים. ם לקבורה משנית(בגלוסקמאות )ארונות קבורה קטני

 קיימות עדויות על קשרים תרבותיים שקיימו בני התקופה עם מצרים.

יש עדויות  םשבה ם פרקי הזמןה וראשית תקופת הברונזה הקדומה התקופה הכלקוליתית

ת בתקופה שהיא ראשית ההתיישבות החקלאי ראשונות לקיומה של התישבות באתר עיר דוד

ישנם שרידים דלים מאוד של התקופה הכלקוליתית ועיר דוד  , ככלל,בירושלים בהר המרכזי.

בתים מאותה תקופה. האם פירוש הדבר שהבתים לא  אינה יוצאת דופן. עד עתה טרם נמצאו בה

, הן ביד שהתרחשו במהלך הדורות בעיר דוד האינטנסיביים שרדו בעקבות תהליכי הבניה וההרס

? ואולי הם עדיין חבויים במקומות שטרם נחפרו וממתינים למעדר ידי הטבעאדם והן על 

שאנשיו מעולם לא בנו מבני החופרים? ושמא, הישוב בעיר דוד לא היה אלא ישוב נוודי עונתי 

 קבע? שאלות אלו ממתינות עדיין למענה.

ובהם  שברי חרסים שיש לתארכם לשלהי התקופה הכלקוליתיתנמצאו ריכוזים של  בעיר דוד

שברי בזיכים, מחבצות )כלים להכנת חמאה(, קערות וקדרות. ריכוז נוסף של ממצאים 

 -מוארכים ספלולים  17כאן נתגלו  :מצא בפסגת עיר דוד בחלקה הצפוניהמתוארכים לתקופה זו 
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שדומים להם נמצאו במודיעין ובבית שמש בתקופה בשלהי התקופה  -בסלע  גומחות חצובות

לטחינה או  דם של ספלולים אלה אינו מחוור. יש הסבורים שהם שימשוהכלקוליתית. תפקי

אין לשלול  .ויש הסבורים כי שימשו לאגירת כמויות קטנות של מים להשקיית בעלי חייםכתישה 

ה שריכוזי שברי הכלים כמובן גם את האפשרות שמטרתם של הספלולים היתה פולחנית. העובד

יש לצפות לכך א הרחק ממעיין הגיחון, אינה מפתיעה שכן נמצאו על המדרון המזרחי, ל הקדומים

שיישוב יתמקד סמוך למקור המים. העובדה שריכוז ספלולים נמצא בפסגת עיר דוד, עשויה 

 להעיד על כך שהיה במקום מוקד עניין כלשהו בעבור בני התקופה שהתיישבו שם.

  )***קישור חם לתצלום ספלולים בעיר דוד(

 

  : תקופת העיור הראשונה בארץ ישראלהברונזה הקדומהעיר דוד בתקופת 

היא  ,(כפרים רבים קטנים יותר ,לצד כמובן) התקופה שבה הוקמו הערים הראשונות בכנען

אפק וערד הגיעו לשטח שנע  ,גזר ,ירמות ,לכיש ,מגידו ,ערים כיריחו תקופת הברונזה הקדומה.

זו גם התקופה שממנה יש בידינו עדויות כתובות  דונם.  150-בין עשרות דונמים בודדים לכ

, ועל כן זו ראשית התקופה ההיסטורית, אך בארץ ישראל המצב ראשונות מרחבי המזרח התיכון

תקופת הברונזה . תרבויות השכנותב יותר מאשריופיע מאוחר שונה שכן הממצא הכתוב 

יכולתנו לשחזר את שהתרחש הקדומה דלה מאוד במובן זה ועל כן ישנן מגבלות קשות מאוד על 

דעכה התרבות העירונית בארץ ישראל למשך מאות  ,התקופה, מסיבות שטרם הובהרו בשלהי בה.

האם היו אלה תהפוכות טבע כגון  שנים עד לפריחתה המחודשת בתקופת הברונזה התיכונה.

תקופות בצורת ארוכות, או שמא פלישות חוזרות ונשנות של גורמים חיצוניים שגרמו 

 התפרקות המוסדות החברתיים? אין לדעת.ל

)באלף השלישי  בתי המגורים הקדומים ביותר שהוקמו בעיר דוד הם מתקופת הברונזה הקדומה

ניתן לזהות את תכניתו  ששרד מאותה התקופה על המדרון המזרחי של עיר דוד. במבנה לפסה"נ(

בנים המוכר לנו מתקופת ספסל או מדף אבן צמוד לקירו הדרומי. זהו טיפוס מ עם ,המלבנית

-הברונזה הקדומה באתרים נוספים בארץ כמו ערד )ועל כן נקרא בית זה 'הבית הערדי'(, תל אל

 פארע צפון )המזוהה עם תרצה המקראית(, אפק, יריחו ועוד.

בחפירות שנעשו עד כה בעיר דוד טרם נמצאה חומה או ביצור כלשהו מאותה התקופה ועל כן יש 

 שוב מפורז.להניח שמדובר ביי

ירושלים של אותה התקופה אינה נזכרת באף אחד מן המקורות הכתובים בממלכות השכנות 

 אין בידינו מידע על אופיה, כלכלתה, אופי אוכלוסייתה וכדומה.ומעבר לממצא המועט 

מהתקופה  Eעם אלון דה גרוט על ממצאי שטח  E)***קישור חם לסרטון וידאו בשטח 

 הכלקוליתית והברונזה הקדומה(.

 )***קישור וידיאו לתצלומי הכלים שנתגלו על ידי משלחת פארקר ליד הגיחון(
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 (1התיכונה  הברונזההברונזה הבינימית )בתקופת  עיר דוד

בתקופת הברונזה הבינימית אין ממצא משמעותי בעיר דוד אך כאשר מתרחקים מעט מן העיר 

באזור גן החיות  בנחל רפאים מתגלה תמונה שונה לחלוטין: בחפירות שנערכולכיוון דרום מערב 

אולם ההפתעה הגדולה  ובאזור קניון מלחה נתגלו שרידי בתים כפריים מאותה תקופה. התנכ"י

פונה משטח המלון,  2006ובראשית  2005-המתינה לא הרחק משם בשטח מלון הולילנד לשעבר: ב

החוקר מיכאל אבי יונה. מתחת לשטח הדגם  60-נה בשנות השיועד לבניה, דגם בית שני שב

התגלה שדה קבורה גדול ובו קברים בעלי פיר אנכי היורד אל מתחת לפני הקרקע. השרידים 

במקום מתוארכים לתקופה הכלקוליתית ולתקופות הברונזה ובכלל זאת לתקופת הברונזה 

את תושבי הכפרים שנתגלו לא רחוק  הבינימית. ניתן להניח שבית קברות זה שימש בין השאר גם

ממנו. למרות הפיתוי שבדבר יש להזהר מלשייך ממצאים אלה לסיפורה של עיר דוד הקדומה. 

אמנם היום הם בתחומי המטרופולין של ירושלים אך בעת העתיקה נדרש מסע של שעות אחדות 

 ום להר הבית.גבעה שמדרל יםקשורזורים אלה שבוודאי לא היו על מנת להגיע מעיר דוד לא

 

 : תקופת העיור השניה בארץ ישראלעיר דוד בתקופת הברונזה התיכונה

זכתה בשונה מן התקופות הקודמות בתולדותיה של עיר דוד הקדומה, תקופת הברונזה התיכונה 

המקראית )סיפורי האבות ובעיקר פרשת אברהם ומלכיצדק מלך  להיות מוארת הן מן הזוית

הארכיאולוגית שלם(, הן מן הזוית ההיסטורית החוץ מקראית )כתבי המארות(, והן מן הזוית 

  )בעיקר בעקבות הממצאים מחפירות קניון, שילה, ורייך ושוקרון בשנים האחרונות(.

 הסיפור המקראי.

, ובפרט סיפור אברהם רי לפרשת סיפורי אבות האומההמחקר המסורתי הציע שהרקע ההיסטו

זו אינה הדעה היחידה  .בריאליה של תקופת הברונזה התיכונה מתרחש ומלכיצדק מלך שלם,

, ויש חוקרים המאחרים את תיארוך הרקע לסיפורי האבות במאות שנים. הקיימת בסוגיה זו

ולממצא החוץ מקראיים היסטוריים שאלת היחס שבין הסיפור המקראי למקורות ה ואולם

מעבר לתחומי הקורס הנוכחי. אנו נסתפק כאן בהצגת הסיפור המקראי  תהארכיאולוגי חורג

 ומשמעותו.

ירושלים נזכרת בהקשר למחזור סיפורי אברהם פעמיים. פעם אחת בהקשר לסיפור העקידה 

 ופעם שניה בהקשר לסיפור אברהם ומלכיצדק מלך שלם.

 להלן האזכור הראשון:

ה ֶאת א ֱאֹלִהים, ִנסָׁ ֵאֶלה, ְוהָׁ ִרים הָׁ ם ַוֹּיאֶמר -ַוְיִהי, ַאַחר ַהְדבָׁ הָׁ יו, ַאְברָׁ ם; ַוֹּיאֶמר ֵאלָׁ הָׁ ַאְברָׁ

א ֶאת-ַוֹּיאֶמר ַקח ב  ִהֵנִני. , ֶאת-ְיִחיְדָך ֲאֶשר-ִבְנָך ֶאת-נָׁ ק, ְוֶלְך-ָאַהְבתָׁ ֶאֶרץ -ְלָך, ֶאל-ִיְצחָׁ

ם, לְ  ִרים, ֲאֶשר ֹאַמר ֵאֶליָך.ַהֹמִרּיָׁה; ְוַהֲעֵלהּו שָׁ ה, ַעל ַאַחד ֶההָׁ ם ַבֹבֶקר,  ג  ֹעלָׁ הָׁ ַוַּיְשֵּכם ַאְברָׁ
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ם -ֲחֹמרֹו, ַוִּיַקח ֶאת-ַוַּיֲחֹבש ֶאת ה, ַוּיָׁקָׁ ק ְבנֹו; ַוְיַבַקע, ֲעֵצי ֹעלָׁ יו ִאתֹו, ְוֵאת ִיְצחָׁ רָׁ ְשֵני ְנעָׁ

קֹום ֲאֶשר-ַוֵּיֶלְך, ֶאל ֱאֹלִהי-ָאַמר-ַהמָׁ ם ֶאת ד  ם.לֹו הָׁ הָׁ א ַאְברָׁ יו -ַבּיֹום ַהְשִליִשי, ַוִּישָׁ ֵעינָׁ

קֹום-ַוַּיְרא ֶאת ֹחק.--ַהמָׁ ם ֶאל ה  ֵמרָׁ הָׁ יו, ְשבּו-ַוֹּיאֶמר ַאְברָׁ רָׁ ֶכם ֹפה ִעם-ְנעָׁ ַהֲחמֹור, ַוֲאִני -לָׁ

ה ַעד ה ֲאֵליֶכם.-ְוַהַנַער, ֵנְלכָׁ ם ֶאתַוִּיַקח ַא ו  ֹּכה; ְוִנְשַתֲחֶוה, ְונָׁשּובָׁ הָׁ ה, ַוּיֶָׁשם -ְברָׁ ֹעלָׁ ֲעֵצי הָׁ

ק ְבנֹו, ַוִּיַקח ְביָׁדֹו, ֶאת-ַעל ֵאש ְוֶאת-ִיְצחָׁ ו.-הָׁ ק  ז  ַהַמֲאֶכֶלת; ַוֵּיְלכּו ְשֵניֶהם, ַיְחדָׁ ַוֹּיאֶמר ִיְצחָׁ

ֵאש וְ -ֶאל ם ָאִביו, ַוֹּיאֶמר ָאִבי, ַוֹּיאֶמר, ִהֶנִני ְבִני; ַוֹּיאֶמר, ִהֵנה הָׁ הָׁ ֵעִצים, ְוַאֵּיה ַהֶשה, ַאְברָׁ הָׁ

ה. ם, ֱאֹלִהים ִיְרֶאה ח  ְלֹעלָׁ הָׁ ו.-ַוֹּיאֶמר, ַאְברָׁ ה, ְבִני; ַוֵּיְלכּו ְשֵניֶהם, ַיְחדָׁ  ט  לֹו ַהֶשה ְלֹעלָׁ

קֹום ֲאֶשר ָאַמר-ַוּיָֹׁבאּו, ֶאל ם ֶאת-ַהמָׁ הָׁ ם ַאְברָׁ ֱאֹלִהים, ַוִּיֶבן שָׁ -ַהִמְזֵבַח, ַוַּיֲעֹרְך ֶאת-לֹו הָׁ

ֵעִצים; ַוַּיֲעֹקד, ֶאת ק ְבנֹו, ַוּיֶָׁשם ֹאתֹו ַעל-הָׁ ֵעִצים.-ִיְצחָׁ ם  י  ַהִמְזֵבַח, ִמַמַעל לָׁ הָׁ ַוִּיְשַלח ַאְברָׁ

ה, ִמן יא  ְבנֹו.-ַהַמֲאֶכֶלת, ִלְשֹחט, ֶאת-יָׁדֹו, ַוִּיַקח ֶאת-ֶאת יו ַמְלַאְך ְיהוָׁ א ֵאלָׁ ַמִים, -ַוִּיְקרָׁ ַהשָׁ

הָׁ  ם; ַוֹּיאֶמר, ִהֵנִני.ַוֹּיאֶמר, ַאְברָׁ הָׁ ְדָך ֶאל-ַוֹּיאֶמר, ַאל יב  ם ַאְברָׁ ַתַעש -ַהַנַער, ְוַאל-ִתְשַלח יָׁ

ה: ַדְעִתי, ִּכי  לֹו, ְמאּומָׁ ה יָׁ ַשְכתָׁ ֶאת-ִּכי ַעתָׁ ה, ְוֹלא חָׁ ְיִחיְדָך, -ִבְנָך ֶאת-ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאתָׁ

ם ֶאת יג  ִמֶמִני. הָׁ א ַאְברָׁ יו; ַוֵּיֶלְך -יו, ַוַּיְרא ְוִהֵנהֵעינָׁ -ַוִּישָׁ ַאִיל, ַאַחר, ֶנֱאַחז ַבְסַבְך ְבַקְרנָׁ

ם ַוִּיַקח ֶאת הָׁ ה ַתַחת ְבנֹו.-ַאְברָׁ ַאִיל, ַוַּיֲעֵלהּו ְלֹעלָׁ ם ֵשם יד  הָׁ הָׁ א ַאְברָׁ קֹום ַההּוא, -ַוִּיְקרָׁ ַהמָׁ

ֶאה ה ֵירָׁ ה ִיְרֶאה, ֲאֶשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום, ְבַהר ְיהוָׁ ה, ֶאל טו  .ְיהוָׁ א ַמְלַאְך ְיהוָׁ ם, -ַוִּיְקרָׁ הָׁ ַאְברָׁ

ִים.-ֵשִנית, ִמן מָׁ ה:-ַוֹּיאֶמר, ִבי ִנְשַבְעִתי ְנֻאם טז  ַהשָׁ ִשיתָׁ ֶאת  ְיהוָׁ ר -ִּכי, ַיַען ֲאֶשר עָׁ בָׁ ַהדָׁ

, ֶאת ַשְכתָׁ ֶרְכָך, ְוַהְרבָׁ -ִּכי יז  ְיִחיֶדָך.-ִבְנָך ֶאת-ַהֶזה, ְוֹלא חָׁ ֵרְך ֲאבָׁ ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי -ה ַאְרֶבה ֶאתבָׁ

ַמִים, ְוַכחֹול, ֲאֶשר ַעל יו.-ַהשָׁ ְרכּו ְבַזְרֲעָך,  יח  ְשַפת ַהּיָׁם; ְוִיַרש ַזְרֲעָך, ֵאת ַשַער ֹאְיבָׁ ְוִהְתבָׁ

ַמְעתָׁ ְבֹקִלי. ָאֶרץ, ֵעֶקב, ֲאֶשר שָׁ ם ֶאל יט  ֹּכל גֹוֵיי הָׁ הָׁ ב ַאְברָׁ יו, ַוּיָׁ -ַוּיָׁשָׁ רָׁ ו ְנעָׁ ֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַיְחדָׁ

ַבע.-ֶאל ם, ִבְבֵאר שָׁ הָׁ ַבע; ַוֵּיֶשב ַאְברָׁ  (.יט-, א)בראשית כב  ְבֵאר שָׁ

סיפור יסוד זה בתולדות האמונה הישראלית, מקום הנסיון, האמונה וההבטחה, מתרחש לאחר 

רחוק הליכה של למעלה מיומיים מבאר שבע )שהרי אברהם נושא את עיניו ורואה את המקום מ

ביום השלישי ולא נאמר אם בראשית היום או בסופו(. המקום המדוייק אינו מפורש )"על אחד 

ם ֵשםההרים אשר אומר אליך"( אך צויין כי הוא ב"ארץ המוריה." ואחר כך נאמר: " הָׁ א ַאְברָׁ -ַוִּיְקרָׁ

ה  ה ִיְרֶאה, ֲאֶשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום, ְבַהר ְיהוָׁ קֹום ַההּוא, ְיהוָׁ ֶאהַהמָׁ " המונח ארץ המוריה הוא יחידאי ֵירָׁ

ַוּיֶָׁחל במקרא ואולם ספר דברי הימים ב ג, א, המספר על בניית מקדש המלך שלמה מספר כי: "

ִויד ָאִביהּו-ֵבית-ְשֹלֹמה, ִלְבנֹות ֶאת ם, ְבַהר ַהמֹוִרּיָׁה, ֲאֶשר ִנְרָאה ְלדָׁ ַלִ ה ִבירּושָׁ ֲאֶשר ֵהִכין ִבְמקֹום --ְיהוָׁ

וִ  ן ַהְיבּוִסי.דָׁ בשילוב עם הרמיזות בספר " המסורת שלפנינו, בספר דברי הימים, יד, ְבֹגֶרן ָאְרנָׁ

, מקום העקידה )הר בארץ המוריה( עם מקום המקדש בראשית מלמדות על תפיסה המזהה את

  )הר המוריה(. לימים

כים בחמשת ולהלן האזכור השני של ירושלים במחזור סיפורי אברהם לאחר מלחמת ארבעת המל

 המלכים:

ה ּוֶמֶלְך ְצֹבִיים, ּוֶמֶלְך ֶבַלע, ִהוא-ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך ח  ה, ּוֶמֶלְך ַאְדמָׁ ֹצַער; -ְסֹדם ּוֶמֶלְך ֲעֹמרָׁ

ה, ְבֵעֶמק ַהִשִדים. מָׁ ם ִמְלחָׁ ל ֶמֶלְך גֹוִים,  ט  ַוַּיַעְרכּו ִאתָׁ ם, ְוִתְדעָׁ ֹעֶמר ֶמֶלְך ֵעילָׁ ְרלָׁ ֵאת ְּכדָׁ

ֶפל מֶ  רְוַאְמרָׁ סָׁ ר, ְוַאְריֹוְך ֶמֶלְך ֶאלָׁ ִכים, ֶאת--ֶלְך ִשְנעָׁ ה ְמלָׁ עָׁ ה.-ַאְרבָׁ ְוֵעֶמק  י  ַהֲחִמשָׁ

ר, ַוּיָׁנֻסּו ֶמֶלְך ה, ַוִּיְפלּו-ַהִשִדים, ֶבֱאֹרת ֶבֱאֹרת ֵחמָׁ ה -ְסֹדם ַוֲעֹמרָׁ ה; ְוַהִנְשָאִרים, ֶהרָׁ מָׁ שָׁ
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סּו. ל-ַוִּיְקחּו ֶאת יא  נָׁ ה, ְוֶאתְרֻכש ְסֹדם -ּכָׁ ל-ַוֲעֹמרָׁ ם-ּכָׁ לֹוט -ַוִּיְקחּו ֶאת יב  ַוֵּיֵלכּו.--ָאְכלָׁ

ם, ַוֵּיֵלכּו; ְוהּוא ֹיֵשב, ִבְסֹדם.-ְרֻכשֹו ֶבן-ְוֶאת ם  יג  ֲאִחי ַאְברָׁ ִליט, ַוַּיֵגד, ְלַאְברָׁ ַוּיָֹׁבא, ַהפָׁ

ֱאֹמִרי, ֲאִחי ֶאְשֹּכל  ִעְבִרי; ְוהּוא ֹשֵכן ְבֵאֹלֵני ַמְמֵרא הָׁ ֵנר, ְוֵהם, ַבֲעֵלי ְבִריתהָׁ -ַוֲאִחי עָׁ

ם. ה ָאִחיו; ַוּיֶָׁרק ֶאת יד  ַאְברָׁ ם, ִּכי ִנְשבָׁ ר -ַוִּיְשַמע ַאְברָׁ שָׁ ה עָׁ יו ְיִליֵדי ֵביתֹו, ְשֹמנָׁ ֲחִניכָׁ

ן.-ּוְשֹלש ֵמאֹות, ַוִּיְרֹדף, ַעד יו, ַוַּיֵּכם; ַוּיִ  טו  דָׁ דָׁ ה הּוא ַוֲעבָׁ ֵלק ֲעֵליֶהם ַלְילָׁ -ְרְדֵפם, ַעדַוֵּיחָׁ

ֶשק. ה, ֲאֶשר ִמְשֹמאל, ְלַדמָׁ ל טז  חֹובָׁ ֶשב, ֵאת ּכָׁ ְרֻכש; ְוַגם ֶאת-ַוּיָׁ לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכשֹו -הָׁ

ִשים ְוֶאת-ֵהִשיב, ְוַגם ֶאת ם.-ַהנָׁ עָׁ אתֹו, ַאֲחֵרי שּובֹו ֵמַהּכֹות -ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך יז  הָׁ ְסֹדם, ִלְקרָׁ

ֹעֶמר, ְוֶאת-ֶאת ְרלָׁ ִכים ֲאֶשר ִאתוֹ -ְּכדָׁ ֵוה, הּוא ֵעֶמק ַהֶמֶלְך.-ֶאל--ַהְמלָׁ -ּוַמְלִּכי יח  ֵעֶמק שָׁ

ִין; ְוהּוא ֹכֵהן, ְלֵאל ֶעְליֹון. יָׁ ֵלם, הֹוִציא ֶלֶחם וָׁ ְרֵכהּו, ַוֹּיאַמר: יט  ֶצֶדק ֶמֶלְך שָׁ רּוְך   ַוְיבָׁ בָׁ

ָאֶרץ. ַמִים וָׁ ם ְלֵאל ֶעְליֹון, ֹקֵנה שָׁ רּוְך כ  ַאְברָׁ ֶדָך; ַוִּיֶתן-ֵאל ֶעְליֹון, ֲאֶשר ּובָׁ ֶריָך ְביָׁ לֹו -ִמֵגן צָׁ

ם:-ְסֹדם, ֶאל-ַוֹּיאֶמר ֶמֶלְך כא  ַמֲעֵשר, ִמֹּכל. ְרֻכש ַקח-ֶתן  ַאְברָׁ ְך.-ִלי ַהֶנֶפש, ְוהָׁ  כב  לָׁ

ם, ֶאל ִדי ֶאל  ֶמֶלְך ְסֹדם:-ַוֹּיאֶמר ַאְברָׁ מַ -ֲהִרֹמִתי יָׁ ה ֵאל ֶעְליֹון, ֹקֵנה שָׁ ָאֶרץ.ְיהוָׁ  כג  ִים וָׁ

ל-ַנַעל, ְוִאם-ִמחּוט ְוַעד ְשרֹוְך-ִאם ְך; ְוֹלא ֹתאַמר, ֲאִני ֶהֱעַשְרִתי ֶאת-ֲאֶשר-ֶאַקח ִמּכָׁ -לָׁ

ם. ְלכּו ִאִתי: כד  ַאְברָׁ ִשים, ֲאֶשר הָׁ ֲאנָׁ ִרים, ְוֵחֶלק הָׁ ַדי, ַרק ֲאֶשר ָאְכלּו ַהְנעָׁ ֵנר   ִבְלעָׁ עָׁ

ם.ֶאְשֹּכל ּוַמְמֵרא, ֵהם יִ   (. כד-, ח)בראשית יד ְקחּו ֶחְלקָׁ

מלך שלם, וכבר דנו במבוא כ מתואר כאןגם כאן הרמיזות לירושלים הן ברורות למדי: מלכיצדק 

ם בעמק מלך סדום פוגש את אברלא זו אף זו: לקורס במשמעות השם שלם וזיהויו עם ירושלים. 

מסופר על אבשלום שבנה לעצמו שווה, והמספר מוסיף כי זהו "עמק המלך". בשמואל ב יח, יח, 

כי  את ההנחה מצבה בעמק המלך, מן הסתם ליד ירושלים, ועל כן ניתן לבסס )גם אם לא להוכיח(

עמק המלך הנזכר הוא אכן באזור ירושלים. ולבסוף, המרכיב צדק בשמו של מלכיצדק מופיע 

הלא הוא  בשנית בשמו של מלך אחר המזוהה מפורשת כמלך ירושלים, בתקופת ההתנחלות,

תיאורו של מלכיצדק מלך שלם הוא מעניין במיוחד בהיותו  אדוניצדק מלך ירושלם )יהושע י, א(.

זו תופעה ייחודית בתולדותיה של ירושלים  :כהן לאל עליון המברך את אברהם בשם אל עליון

לאורך כל הדורות שכן כמעט תמיד המלוכה והכהונה בירושלים היו נפרדות זו מזו, למעט 

 ופה החשמונאית, שבה בית המלוכה יבוא ממשפחת מתתיהו הכהן החשמונאי. התק

דיו רב נשפכה, הן על ידי פרשנים מסורתיים והן על ידי חוקרי מקרא מודרניים, בנסיון לפענח 

את מערכת הזיקות הפנימיות שבין התיאורים הללו שבבראשית, בדברי הימים ובמקומות נוספים 

 .נסתפק בכךהו נושא מרתק אך לצרכינו בקורס, במקרא. ז

 

 

 

 פרשת כתבי המארותו תהחוץ מקראי העדות



                            הראשון                   הבית ימי שלהי ועד מראשיתה ירושלים מקוון: אקדמי קורס

                                                                                                                  מירון אייל ר"ד

 למחבר ולמכון מגלי"ם שמורות הזכויות כל 2014
 

49 
 

בניגוד לתקופות שקדמו, הרי שתקופת הברונזה התיכונה עשירה בתעודות משני המוקדים 

)נזכיר כאן את כתבי המארות שבהם נעסוק  התרבותיים החובקים את ארץ כנען, מצרים שבדרום

 .את הארכיון של העיר מארי בסוריה( )נזכיר כאן וסוריה/מסופוטמיה בצפון ובמזרח עוד מעט(

בשל חשיבותה של תקופה זו בירושלים הקדומה, ובשל עושר המקורות נרחיב אודותיה מעט 

את מצרים מחדש ושהשפעתה  יחדהאש 12-לפסה"נ השושלת ה 20-במאה ה הים עלתבמצר יותר.

בכנען, לבנון וסוריה. זו תקופה שבה מספרים המקורות  ,צריםגם צפונה ממ הורגשההפוליטית 

המצריים על מסעות מלחמה לאזורנו כגון מסע מלחמה חשוב של פרעה סנוסרת השלישי כנגד 

שכם, אשר נפילתה מוצגת על ידי הסופרים המצרים כנפילתה של כל ארץ כנען )או "ארץ רתנו" 

אין ספק פקידות מצרית במגידו שבצפון הארץ.  מונתה. באותם ימים (םכפי שהיא מכונה על יד

שמצרים היתה מעורבת בנעשה באזורנו אך החוקרים חלוקים בדעותיהם לגבי אופיה המדוייק 

האם אופי מעורבות זאת של מעורבות זאת. האם היא היתה זמנית? עד כמה היא היתה עמוקה? 

 מש שלטו בכנען?האם ניתן לומר שהמצרים מכלכלי בעיקרו? -היה צבאי או מסחרי

גדולים  תקופת עיור חדשה שבה נבנים בכל רחבי הארץ מרכזיםבכנען עצמה, אנו עדים, כאמור, ל

. בחומות, בסוללות עפר עבות ובחלקלקות המרחיקות את התוקף מיסודות החומה ומבוצרים

מרכזים עירוניים אלה הם "ערי ממלכה" בעלות מעמד עצמאי במידה רבה, שאינן שייכות 

בראש כל עיר ממלכה )או על פי מינוח  מעין "ממלכת אם".לרת פוליטית רחבה יותר, למסג

אחדות  פופולרי אחר: "עיר מדינה"( עמד מלך ששלט בתחומי העיר ו"בארץ" שהיתה שייכת לה.

דן היתה העיר הדומיננטית בגליל -מהן היו ערים דומיננטיות יותר ושלטו באזורים נרחבים: ליש

לפסה"נ  18-ובראשית המאה ה 19-ק הירדן )אך מאוחר יותר, בסוף המאה ההעליון ובצפון עמ

רעאל, ושכם בהרי תתפוס את מקומה חצור(. מגידו היתה ככל הנראה העיר הדומיננטית בעמק יז

 השומרון.

 זוריה השונים של הארץ. אדרבא, הצלבת המידע העולהאחת בא לא הופיעו בעת ובעונההערים 

בות שנחפרו בדורות הממצא הארכיאולוגי בערים ר עםקים באזורנו, המקורות המצריים העוסמ

 התקופה באזור מישור החוףהאחרונים מעלה תמונה דומה למדי: הערים התבססו בראשית 

להתפשט לתוך פנים הארץ  החל הישובלפסה"נ  19-ובעמקים הסמוכים, ורק לקראת סוף המאה ה

מזוהה עם תרצה(, דן )היא ליש( וחצור. תהליך פרעה צפון )ה-ואל ההר באתרים כמו שכם, תל אל

ירושלים הכנענית כעיר  הב שבה נוסד2התפשטות זה ממשיך אל תוך תקופת הברונזה התיכונה 

 מבוצרת.

)***קישור חם לתצלומים של אתרים אחדים בארץ עם ממצא ארכיטקטוני מרשים מהברונזה  

 התיכונה: השער באשקלון, שער דן(

, יםסבור חוקריםלסוגיית תושבי הארץ בתקופתה הברונזה התיכונה: ה ולבסוף עלינו להדרש

 ,משיקולים שונים )שהחשובים בהם הם שמות מלכי כנען הנזכרים בתעודות המצריות(

מערבית שחדרה לאזור זה. המקורות המסופוטמיים -שאוכלוסיית הארץ היא אוכלוסיה שמית

ם 'אמורו' כלומר אמורים, אך קשה לדעת הקדומים יותר מזכירים קבוצה אתנית שאנשיה קרויי

בין האמורו הללו למתישבים בכנען, ועוד יותר מכך אם היה קשר בין האמורו הללו אם היה קשר 
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לבין האמורי הנזכר המקרא כשמו של אחד מעממי כנען בתקופות מאוחרות יותר. בכל אופן 

דות ירושלים בדברי איות אוזכר למרכיב אתני אמורי במסורות המקרנשמר מעניין לציין שאולי 

 :הנביא יחזקאל

ה, ֵאַלי ֵלאֹמר.-ַוְיִהי ְדַבר א ם, הֹוַדע ֶאת-ֶבן ב  ְיהוָׁ ם ֶאת-ָאדָׁ ַלִ .-ְירּושָׁ  ג  תֹוֲעֹבֶתיהָׁ

ם, ְמֹכֹרַתִיְך ּוֹמְלֹדַתִיְך, ֵמֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני; ָאִביְך -ְוָאַמְרתָׁ ֹּכה ַלִ י ְיהִוה, ִלירּושָׁ ָאַמר ֲאֹדנָׁ

ֱאמֹ   ג(.-)יחזקאל טז, א ִרי, ְוִאֵמְך ִחִתיתהָׁ

(: האחד הוא "מכורותיך ומולדותיך"הנביא מזכיר את שורשיה הקדומים הכפולים של ירושלים )

. בהנחה שהאמירה הזו )או חורי( תרבותי חתי-אתניתרבותי אמורי והשני מרכיב -אתנימרכיב 

בכרונולוגיה נכונה )קודם נזכרים אמורים ואחר , ואולי אפילו ערוכה משקפת מציאות היסטורית

יבוסי, המוכר בירושלים כעם הובהנחה שהחתים, לדעת חוקרים אחדים, אינם אלא  כך חתים(,

מערבית בירושלים של תקופת הברונזה -להתישבות שמיתעשוי להתיחס הרי שהמרכיב האמורי 

 ה, להלן. ב, כפי שניתן לאשר גם על פי שמות המלכים ששלטו ב2התיכונה 

האזכור הקדום ביותר של ירושלים ושל המלכים השולטים בה נמצא בכתבי המארות. הפרעונים 

חששו מן המלכים המקומיים בתחומי  13-והשושלת ה 12-מלכי מצרים בתקופת השושלת ה

 ובנוביה )היא סודאן של ימינו(. על מנת לבצר את השפעתםבאסיה השפעתם בכנען בסוריה 

 היו שעלוליםבו מארות )קללות( כנגד מלכים ים קערות או פסלונים שעליהם נכתהכינו כהני מצר

ם אלה לכישאזכור מ אין להניחלצאת כנגד פרעה ואז נותצו אלה בטקס מאגי. נדגיש שוב כי 

 פירושו בהכרח שמצרים שלטה בהם בפועל.  

כאשקלון, רחוב )לא  ערים נזכרות לפסה"נ, 19-, מן המאה הדומה ביותרקבוצת התעודות הקב

רחוק מבית שאן(, בית שאן, וירושלים שהיא העיר היחידה בפנים הארץ הנזכרת, דבר המעיד 

מספר שליטים  על פי רוב אולי על חשיבותה המיוחדת בעיני המצרים. בקבוצת תעודות זו נזכרים

י נה חמולתי או שבטי בתוך העיר, שבמסגרתו נציגבכל עיר, דבר המתפרש כמעיד על מב

מן המחצית הראשונה  אוחרת יותר,מעמד של שליט. בקבוצה המ החמולות או השבטים קיבלו

נזכרות אשקלון, מגידו )אך הזיהוי הזה אינו בטוח(, בית שאן, רחוב,  לפסה"נ, 18-של המאה ה

עכו, בית שמש, חצור, ליש )היא דן( ועוד. בגב ההר נזכרת שוב ירושלים ולצדה שכם. בקבוצת 

העשויה להתפרש כמעידה על מלך אחד בכל עיר, עובדה  על פי רוב אוחרות נזכרהתעודות המ

 זהות אחידה יותר בערים הללו, ונסיון להתגבר על הפיצול השבטי/חמולתי. התגבשות

 )***קישור חם לתצלומי כתבי המארות משני הטיפוסים(. 

של קורס זה. בכתבי האיזכור של ירושלים הוא, באופן טבעי, מעניין במיוחד מנקודת מבטו 

המארות נזכרת ירושלים כ'רושלמם'. יש לקרוא את השם כ'רושלם' ואילו המ' הנוספת היא 

 ,ומאוחר יותר שכם ,ירושלים ,כאמור תוספת שכדוגמתה אנו מוצאים גם בשמות ערים אחרות.

הן שתי הערים היחידות בגב ההר הנזכרות על ידי המצרים. לחלוקה זו משמעות היסטורית 

עמרנה, שבהן נעסוק בהמשך, אשר מזכירות את הערים -מרחיקת לכת שכן גם בתעודות אל

לפסה"נ, שוב חוזרת הדומיננטיות של ירושלים ושכם, ואם נרצה להרחיק  14-הראשיות במאה ה
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ומשתקפת חוזרת  ,שבה נעסוק ביחידות הבאות, ה )ימי הבית הראשון(לכת הרי שבתקופת המלוכ

שמות  הדומינניטיות והתחרות בין שני המרכזים ההרריים הללו עם פילוג הממלכה המאוחדת.

. שני השמות מלשון לשסע( המלכים הירושלמים הם יקרעם וסת'ען )שם שאולי יש לבטאו 'שסען'

מערביים, המעידים כאמור על אופיו של הישוב -מייםהללו מזוהים על ידי החוקרים כשמות ש

 בעיר כישוב "אמורי".

 מתקופת הברונזה התיכונה בעיר דוד הממצא הארכיאולוגי

נתגלה קטע  20-של המאה ה 60-כבר בחפירותיה של קתלין קניון הבריטית בעיר דוד בשנות ה

סמוך למעיין הגיחון, יר דוד, על המדרון המזרחי של עארוך של קיר בנוי מאבנים גדולות במיוחד, 

. הוא זוהה על ידי נבנה על תשתית הסלע הטבעידרום, -שכיוונו צפון, במפלס גבוה ממנו. הקיר

לפסה"נ. קניון  1,800ותוארך לתקופת הברונזה התיכונה, סביב שנת  המזרחית כחומת העיר קניון

 שמה לב כי בצידה הצפוני של החומה היא מבצעת תפנית מערבה.

 של קניון( A)***קישור חם לתצלום החומה הכנענית בחתך  

שהוליך שער שהגן על מגדל שהקיר שגילתה אינו אלא  היא סברה שהדבר מלמד על כךבתחילה  

ארוך מכדי  מן העיר המבוצרת אל מעיין הגיחון ואולם לאחר זמן, הגיעה למסקנה שהקיר שגילתה

שבו החומה פונה מערבה על מנת לתחום את שאין זה אלא המקום  להיות קטע ממגדל והציעה

 .עיר דוד מצפון

 )***קישור חם לשחזור של אייל מירון לשער מבוצר במקום בעקבות קניון( 

על המדרון המזרחי, במפלס  בחפירות יגאל שילה שנים רבות לאחר חפירותיה של קניון נתגלה 

חומה הכנענית. גם קטע זה, החומה של קניון אך מעט דרומה משם, קטע נוסף בנוי היטב של ה

מטרים, מושתת היטב על הסלע הטבעי. גם בקטע זה לא  3-מטרים ועוביו כ 20-הנמשך לאורך כ

נתגלו מגדלים אך נתגלה מעין בחן, כלומר עיבוי הבולט מן החומה למרחק קצר, ומשמש גם 

קטעי קירות אלו לחיזוקה. ראוי לציין, למען התמונה המלאה, כי לא כל הארכיאולוגים מסכימים ש

 בתקופה הכנענית. ת עיראכן שימשו חומ

)***קישור חם לסרטון וידאו בשטח  של שילה( Eקישור חם לתצלום החומה הכנענית בשטח ***) 

E  עם אלון דה גרוט על ממצאי שטחE .)מתקופת הברונזה התיכונה 

ראוי לציין שהן בחפירות קניון והן בחפירות שילה נתגלו בם שרידי בתי מגורים בני זמנה של 

 החומה. ממצאים אלה כוללים גם שברי כלים ביתיים, תכשיטים ועוד. 

   

ואולם, ההפתעה הגדולה ביותר אודות ביצורי ירושלים בתקופת הברונזה התיכונה נמצאה סמוך  

מפעלי המים ב של היותם קשוריםוב וחשיבותם של ביצורים אלהלמעיין הגיחון. בשל יחודם 

בנפרד ביחידה הבאה העוסקת במפעלי המים של ירושלים  ביצורים אלהנדון ב הקדומים,

 הכנענית.

 )***קישור חם ליחידה העוסקת במפעלי המים של ירושלים הכנענית ובביצורי בית המעיין( 

 

, דהיינו שדות הקבורה )'נקרופוליס' ביוונית( המתים הצד המשלים של עיר החיים הוא כמובן עיר

של תושבי העיר. מתקופה זו נתגלתה מתחת לרצפת אחד המבנים קבורה של תינוק בתוך קנקן. 
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ב, בהר הזיתים, בהר הצופים, 2אך מלבד זאת נתגלו גם מערות קבורה מתקופת הברונזה התיכונה 

מן הקברים התמזל מזלם של החופרים ונמצאו ואולי אפילו באבו תור שמדרום לעיר דוד. בחלק 

ממצאים עשירים של מאות כלי חרס אופייניים לתקופה, כלי אבן ומתכת, תכשיטים שיבוצי עצם 

ועוד. מתברר שלעתים מערת קבורה מתקופת הברונזה התיכונה זכתה ל"חיים" ארוכים ונעשה בה 

ם במקרה זה עלינו לזכור שכאשר שימוש לאורך מאות שנים אל תוך תקופת הברונזה המאוחרת. ג

שהיה מערת קבורה מתגלית במרחק רב מעיר דוד יתכן שמי שנקברו בתוכה היו תושבי כפר כנעני 

 זיקה ישירה אל העיר הקדומה.שהיתה להם  בהכרח תושבים לאבאזור ו

 

 

 עיר דוד בתקופת הברונזה המאוחרת

 

 עמרנה שבמצרים -אלמכתבי 

שנים לאחר כתבי המארות איננו יודעים דבר על המתרחש בירושלים וזאת למרות  400-במשך כ

 שיש בידי המחקר תעודות רבות העוסקות בארץ כנען באותה תקופה. 

נזכרת ירושלים בשנית  לפסה"נ, 14-, באמצע המאה הבתקופת הברונזה המאוחרתוהנה, 

בטקסטים חוץ מקראיים. הפעם בסדרת מכתבים ששלח מלך ירושלים לפרעה מלך מצרים. עלינו 

עיון מדוקדק וזהיר בתוכנם ילמד אותנו לא  להבין את הרקע ההיסטורי והפוליטי למכתבים אלה.

 מעט על טיבה של ירושלים באותה התקופה.

מצרים התיכונה )על הגדה המזרחית של הנילוס, עמרנה שב-התגלו באקראי באל 1887בשנת 

בירתה של מצרים העיר ששימשה לזמן קצר מערבה לקצהו הדרומי של חצי האי סיני(, שרידי 

 לפסה"נ.  14-אמצע המאה הב ,הפרעונית

תאתן )אופק האל אתן( והיא נוסדה על ידי פרעה אמנחתפ 'שמה המצרי של אותה בירה היה אח

פיכה דתית ופולחנית במצרים העתיקה שבמרכזה עמד האל אתן, אל הרביעי שניסה לבצע מה

נאתן 'לאח אף שינה את שמו)שרעייתו היא נפרטיטי המפורסמת( גלגל החמה. אמנחתפ הרביעי 

  כדי להביע את זיקתו ומחוייבותו לפולחן האל אתן.

 תאתן(. ')***קישור חם לתצלום של אזור אל עמרנה וחפירות אח

 נאתן ומשפחתו('לום של תבליט המראה את פרעה אח)***קישור חם לתצ

נאתן ננטשה עירו ופולחן האלים הקדומים הושב על מכונו. עירו נתכסתה 'לאחר מותו של אח

. בארמונו של פרעה נתגלו 19-בעפר המדבר למשך אלפי שנים עד שנתגלתה מחדש בסוף המאה ה

באכדית, שפת הדיפלומטיה הארכיון של "משרד החוץ" המצרי ובו, בעיקר, תכתובת דיפלומטית 

מתברר שחלק מן  נאתן ואביו אמנחתפ השלישי.'מימי אחם מכתבי 350-ובה כהבינלאומית דאז, 

מתוך  המכתבים הועברו על ידי פקידיו של אח'נאתן לבירה החדשה מן הבירה הישנה נוא אמון.

 המכתבים הללו עולה תמונה מורכבת של יחסים מדיניים בין מצרים לממלכות והערים הסובבות

בים גורם חברתי בשם "עפירו" אשר ישנם פעמים רבות נזכר במכתש אותה. בהערת אגב נציין

חוקרים המבקשים לזהותם עם העברים הקדומים. הצעה זו נדחתה על ידי חוקרים רבים בשל 

העובדה, בין היתר, שהעפירו מוכרים בתעודות המגיעות מכל רחבי המזרח הקדום ואין להם זהות 

 אתנית או לאומית מוגדרת.
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עמרנה המאירים את היחסים המורכבים -ם מכתבים מאלמנקודת מבטנו קיים עניין מיוחד באות

 בין פרעה מלך מצרים לבין המושלים השונים בארץ כנען הנתונים לשלטונו ובפרט ששת 

ה, לפרעה מלך מצרים בבקשה כי יסייע לו כנגד אויביו המכתבים ששלח מלך ירושלים, עבדחב

ככל שהבנתנו   בדחבה מכילשמו של ע .(290-285-)מכתבים אלה ממוספרים בספרות המחקר כ

האחד הוא עבד, והשני הוא חבה, שמה של רעייתו של אל הסערה החורי  -מגעת, שני מרכיבים 

אויביו עולה התחרות העזה על ההגמוניה בינו לבין  -ה וממכתבי עמיתיו בתשב. ממכתבי עבדח

 .שוורדתה שהיה כנראה מלך גת ומלכאלו שהיה מלך גזר, המאבק נגד העפירו ועוד

להלן ציטוטים קצרים ממספר מכתבים שכתב עבדחבה לפרעה )הציטוטים על פי תרגומה של 

 (.2005רייני, למלך אדוני, מכתבי אל עמרנה, ירושלים -ציפורה כוכבי

 כותב עבדחבה את הדברים הבאים לפרעה אח'נאתן: 286במכתב 

 

פעמים ושבע "למלך אדוני אמור: כה )אמר( עבדחבה עבדך. לרגלי אדוני המלך שבע 

פעמים נפלתי. מה עשיתי למלך אדוני? הם משמיצים אותו לפני המלך אדוני, 

"עבדחבה מלך במלך אדונו". ראה באשר לי, לא אבי ולא אמי הושיבוני במקום הזה 

)אלא( זרוע המלך החזקה הכניסה אותי לבית אבי. מדוע דווקא אני אפשע במלך 

 אדוני?

אל נציב המלך אדוני: "מדוע אוהב אתה את העפירו כל עוד אדוני המלך חי אומר אני 

 אך את מושלי הערים אתה שונא?" לכן אני מושמץ לפני המלך אדוני.

הואיל ואני אומר "אבודות ארצות המלך אדוני" לכן אני מושמץ לפני המלך אדוני. 

( חיל מצב אך את כולם שבה ינחמ, כאן)יידע נא המלך אדוני כי המלך אדוני הציב 

 החיילים החזיר אל ארץ מצרים...[.]ואת 

)ועתה( המלך אדוני, )אין כאן( חיל מצב על כן ]ידאג נא[ המלך לארצו. כל ארצות 

המלך אדוני ערקו. מלכאלו הרס את כל ארצות המלך ולכן ידאג נא המלך אדוני 

לארצו. ואנוכי אומר "הייתי בא אל המלך אדוני לראות את עיני המלך אדוני" אך 

האיבה נגדי ולכן אינני יכול להכנס את המלך אדוני. יישר נא בעיני המלך  עזים מעשי

   לשלוח חיל מצב..."

 

 מספר עבדחבה מעט יותר על ירושלים עצמה: 287במכתב   

 

"...ישאל נא המלך את הנציבים, כי הבית חזק מאוד והם זממו לבצע פשע חמור 

ן פשעו נגדי האנשים הכושים. מאוד. לקחו את כליהם ופרצו )?( את עליית הגג...אכ

כפשע היה ביני לבין המוות בידי הכושים בתוך ביתי. ]יחקור[ נא המלך אדוני )וישאל( 

 עלי)הם שבע פ(עמים ושבע פעמים }ידאג נא[ לי ]המלך[."

 

 הוא ממשיך ומתלונן: 289ובמכתב 
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"...בחיי המלך )אני נשבע(, אכן עזבני נציבו פור והוא נמצא בעזה. ויזכיר נא לו זאת 

המלך בפניו וישלח נא המלך חמישים איש, חיל מצב להגן על הארץ. כל הארץ 

 מרד]ה[" 

 

חשוב לציין כי אין לקבל את דברי עבדחבה כפשוטם. ממכתבים אחרים שנשלחו על ידי מלכים 

ו צריך מלך מצרים לרסן על שאות ןנה שונה ולפיה עבדחפה הוא התוקפאחרים אנו מקבלים תמו

פי דרישת המושלים האחרים. קשה גם להעריך עד כמה מעידה הקריאה החוזרת ונשנית של 

ועד כמה מדובר במניפולציה מתוחכמת אשר אמורה לגייס  הנואשעבדחפה לעזרת מלכו על מצבו 

קשה להעריך את המממש של  'שומוןאר'ו. אכן את פרעה לטובת המושל הירושלמי מול אויבי

שהרי לא כל הארכיון נפל לידינו ובוודאי היו פרספקטיבות נוספות של בני  התמונה ההיסטורית

 התקופה שהיו מעשירות את הבנתנו אך לא זכו להשמר בתעודות שנותרו.

 

, כמו מלכי שהמלךשניים על ירושלים ומלכה. מתברר או בר דואולם, גם המעט שישנו מלמדנו 

של מלך  על(-)כלומר שליט הנתון למרותו של שליט הערים האחרות בכנען אינו אלא ואסאל

מוגבלת ומעידה ככל  הפוליטי בכנען מעלה לו מסים. המעורבות של המצרים במצבומצרים 

תגורר ב"בית איתן" כלומר במצודת מ . מלך ירושליםבאזור הנראה על התרופפות האחיזה המצרית

 ובכך היא היתה דומההיו לפחות שתי קומות )הכושים פרצו דרך גג הקומה העליונה(  שבהך, מל

ם את ערי כנען. ירושלים היתה מעורבת במאבקים ציגילמבנים שנראים בתבליטים מצריים המ

כמו שיצרו קואליציה נגדה, אך גם סבלה  פנימיים בין המושלים של המרכזים העירוניים האחרים

פירו המציקים. משפט אחד של עבדחפה מסייע לנו לתפוס מהתקפותיהם של העכל עיר אחרת 

 50את הפרופורציות של המאורעות הללו ושל הכוחות המעורבים בהם: עבדחפה מבקש סיוע של 

אך הוא מסוגל במונחים מודרניים  קשתים על מנת להגן על הארץ. זהו ללא ספק כח קטן מאוד

 .ויביולהערכת עבדחבה להגן עליו מפני א

נוסח האיגרות, לשונן האכדית, המליצות שבהן הן עושות שימוש, והעובדה שסופרו של  -ולבסוף

לסופרו של פרעה שיהיה מליץ  )בשם עבדחבה( מושל ירושלים מסיים את אגרותיו בפניה אישית

על כך שבירושלים היה מרכז   עשויים ללמדיושר בעבור מושל ירושלים לפני פרעה, כל אלה 

 .שהתחנכו ברוח התרבות הגבוהה של זמנם לה של סופריםלאסכו

 

 היכן עירו של עבדחבה?: הממצא הארכיאולוגי בעיר דוד מתקופת הברונזה המאוחרת

תקופת הברונזה המאוחרת הוא דל ראשית הממצא הארכיאולוגי בעיר דוד )ובסביבתה הקרובה( מ

אך לקראת שלהי התקופה הממצא רב יותר ואנו מוצאים קברים בהר הזיתים, בנחלת אחים  ביותר

 .ועוד שליד שוק מחנה יהודה )במערב העיר(

לאחרונה הציע הארכיאולוג גבריאל ברקאי לשחזר מקדש מצרי באזור שמצפון לשער שכם של 

(. ברקאי התבסס על כמה קתולי וקבר הגן האנגליקני-ימינו )אזור מנזר סנט אטיין הדומיניקני

ממצאים שלדעתו הם בעלי אופי מצרי, כגון שולחן מנחות, שבר כתובת, כותרת עמוד ועוד. 

בתקופת הברונזה המאוחרת. אל מול  19-ת הברקאי מציע לתארך מקדש זה לימי השושלת המצרי

  אינם מקבלים דעה זו.שחוקרים כמו הלל גבע ושטפן וימר עומדים  הצעתו של ברקאי
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 ***קישור חם לתצלום שולחן מנחות מצרי מסנט אטיין()

 

 

באזור הקרוב לעיר דוד, בחפירות העופל )האזור שבין הר הבית לעיר דוד( נמצא לאחרונה על ידי 

ועליו שרידי מלים חקוקות בכתב האכדי. בין המלים  ס"מ( 3X2-)כ שבר של לוח טין קטןאילת מזר 

צורת הכתב, והלוח מזכירים את  "אחרי כן" "לעשות". ת"שאותן ניתן לקרוא על לוח זה: "היי

עמרנה שנדונו לעיל. בדיקת הטין שממנו עשוי הלוח העלתה שמקורו בירושלים ואם כן -מכתבי אל

אפשר לשער שאולי מדובר בעותק של אחד ממכתבי עבדחבה, שהוכן על מנת לשמרו בארכיון 

עים לא ידועים לא נשלח מעולם הירושלמי או אולי במכתב שהוכן למשלוח אך בשל אירו

 לתעודתו.

 

  Gבמקום אחד על המדרון המזרחי, בשטח המוכר כשטח 

 ()***קישור חם לדיון בחפירות משלחת שילה ביחידה העוסקת בתולדות חפירות עיר דוד

אדיר )שנחפר  מדורג מבנה אבן 20-של המאה ה 20-נחשף כבר על ידי מקאליסטר ודנקן בשנות ה

שלפחות חלק מחופריו נטו ליחס חלקים ממנו לתקופת  ,אחר כך גם על ידי משלחות נוספות(

הברונזה המאוחרת. מפאת חשיבותו של הממצא, נרחיב מעט אודות חלקיו ואודות הפרשנות 

 שניתנה לו על ידי החופרים.

 ועליו חצים המראים את החלקים השונים( G)***קישור חם לתצלום שטח 

המבנה הקרוי "מבנה האבן המדורג" מורכב משני חלקים. חלקו הפנימי עשוי טראסות אבן 

המחולקות על ידי קירות בכיוון מזרח מערב, כך שנוצרים מעין ארגזי אבן שמולאו במילוי על מנת 

מבנה הארגזים מכוסה על לצורך בהירות הדיון נכנה מעתה חלק זה בשם 'מבנה הארגזים'. לחזקם. 

מבנה האבן 'שהעניק למבנה כולו את שמו שיקרא מעתה 'המעטה המדורג', טה אבן מדורג )ידי מע

שהוא נמשך יש עדויות על כך מטרים, אך  16-המבנה החשוף היום הוא ככל (. גובהו של 'המדורג

 מטרים. 40-למרחק לא ידוע. רוחבו המקורי של המבנה היה ככל הנראה כ הגבעה הלאה במורד

האבן המדורג )הכולל את מבנה הארגזים ואת המעטה  מבנההשאלה שהתעוררה היתה האם כל 

סה אותו היום נבנו בתקופות הוא בן זמן אחד או שמא מבנה הארגזים והמעטה המכ המדורג(

 שונות?

יש להפריד בין מבנה הארגזים לבין המעטה: מבנה הארגזים נבנה לדעתה קתלין קניון סברה ש

מדו מעליו לפסה"נ כלומר בשלהי תקופת הברונזה המאוחרת, כבסיס לבתי העיר שע 13-14במאות 

היום אנו יודעים ומתוארך על ידה לתקופה ההלניסטית. ואילו המעטה מאוחר לו בשנים רבות 

בשלב שבו נמצאו חפירותיה היה , משום שכל כך קניון הוטעתה לחשוב שמעטה האבן מאוחרש

ימי הבית הראשון. שלהי מאוחר ל( בתים שנבנו במקום ב -מר נמשך ומכסה )כלוהמעטה שנדמה 

 טעות זו הובהרה מאוחר יותר בחפירות שילה. 

גם יגאל שילה, החופר החשוב השני של מבנה האבן המדורג החזיק בדעה שיש להפריד בין מערכת 

צודה מלפסה"נ כמסד ל 13-14הארגזים לבין המעטה. הארגזים נבנו לדעתו )כדעת קניון( במאות 

-בראש המדרון, ואילו מעטה האבן שמטרתו דומה, נבנה במאה ה שעמדה לדעתו מסיבית יבוסית

כתשתית ומסד למצודתו של המלך  לפסה"נ בראשית ימי הממלכה המאוחדת של דוד ושלמה 10
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דוד שעמד שם מאוחר יותר לדעת שילה. תיארוך המעטה לתקופה מאוחרת יותר הסתמך על 

מבנה הארגזים )דבר שפורש על יד שילה כהוצאתו מכלל שימוש לצורך  העובדה שהוא מכסה את

שילה גילה  לפסה"נ. 10-המעטה החדש( ועל כך שנמצאו בתוכו שברי חרסים האופייניים למאה ה

שהמבנה המדורג אינו מכסה את המבנים מימי הבית הראשון )כפי שטעתה לחשוב קניון( אלא 

 נמשך מתחתם ועל כן הוא קודם להם. 

 אן עלינו להעיר הערה חשובה על מנת להעריך את הפרשנויות השונות שהציעו קניון ושילה:כ

ביססו את מסקנותיהם רק על בחינה ראשונית של הממצאים משום  שהשנייםעלינו לזכור 

מאפשר מבט כולל השרק הוא  סופי לפרסם את החפירה בדוחששניהם נפטרו בטרם הספיקו 

 יבוש דעה סופית של החופר.וג ,ומאוזן על הממצאים כולם

תלמידיו של שילה )ג'ין קאהיל ודוד טרלר( שהמשיכו )עם תלמידים אחרים ובראשם אלון דה 

המדעי של החפירות בעיר דוד דחו מאוחר יותר את פרשנותו של הסופי גרוט( את מפעל הפרסום 

ובמבנה  במבנה האבן המדורגשנמצאו  . לדעתם בחינה מדוקדקת של שברי החרסיםשילה

נבנו באותו שלב ושייכים לאותה תקופה. התאריך שאותו  ששני החלקים גם יחד הארגזים מלמדת

לפסה"נ, כלומר בסוף תקופת  12-13הוא המאות ה לכל מבנה האבן המדורג מציעים תלמידי שילה

  . 1 הברונזה המאוחרת או אפילו בתחילת תקופת הברזל

אנו עדים להתפתחות נוספת בעלילה הבלשית  21-והנה, באמצע העשור הראשון של המאה ה

הארכיאולוגית: חפירותיה של אילת מזר בראש מדרון עיר דוד, מעל מבנה האבן המדורג, העלו 

מבנה  -האבן הגדול' 'מבנהשיש קשר אדריכלי ברור בין חלקו העליון של מבנה האבן המדורג לבין 

לפסה"נ. מסקנתה של מזר היא  10-האדיר ממדים שהחופרת מזהה כארמון דוד מראשית המאה 

האבן המדורג המשולב בו  בנהלפסה"נ משמע שגם מ 10-האבן הגדול מתוארך למאה ה מבנהשאם 

, מבנה האבן המדורג שימש כולו לתמיכת הסלע הסדוק והשבור שעליו לדעתה .נבנה באותו הזמן

 קם ארמונו של המלך דוד.

ציע ישראל פינקלשטיין )שלא חפר בעיר דוד( האם זהו סוף התעלומה? דומה שלא. לאחרונה ה

ביקורת מענינת על הזיקה שמזר זיהתה בין מבנה האבן המדורג לבין מבנה האבן הגדול שאותו 

פינקלשטיין סבור שחלקו העליון של מבנה האבן בהסתמך על תצלומים היסטוריים חפרה מעליו: 

קודם לחפירותיה של  20-שו במאה ההמדורג איננו מקורי אלא תולדה של שיפוצים ושחזורים שנע

באשר  מזר ועל כן אין להסיק דבר מיחסו של המבנה לקיר מבנה האבן הגדול שחשפה אילת מזר.

מציע פינקלשטיין בהסתמך על החרסים שנמצאו בתוכו לתארכו המדורג לתאריכו של מבנה האבן 

 לפסה"נ... 8-או אף לראשית המאה ה 9-שנה אחרי ימי דוד ושלמה, למאה ה 100לפחות 

   .Gדומה שטרם נאמרה המילה האחרונה על מבנה האבן החידתי בשטח 

   

העובדה  עולהבממצאים הארכיאולוגיים מעיר דוד של תקופת הברונזה המאוחרת מן הדיון 

המפתיעה שאין שרידים משמעותיים מאותה תקופה בעיר. עובדה זו היא מפתיעה משום 

שהיתה כאן עיר  עמרנה(, מלמדים-ספק באמינותם )מכתבי אלשמקורות היסטוריים שאין להטיל 

שלמלך זה לפסה"נ, שהיה בה מלך שהיה ואסאל של פרעה המצרי,  14-לפחות באמצע המאה ה

 היתה מצודה מבוצרת וצבא קטן, והנה למרות כל זאת לא נותר זכר לכל זאת.
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אורושלים הנזכרת במכתבי מצב זה הינו כה מפתיע עד כי קמו חוקרים שניסו לטעון שאורוסלים/

עמרנה כלל אינה ירושלים המוכרת אלא מקום אחר )שאינו ידוע(. ואולם טענה קיצונית זאת -אל

האמת ניתנת להיאמר שאין בידינו הסבר משכנע מדוע אין שרידים לירושלים של  רחוקה מלשכנע.

 ימי עבדחבה, ואולי אין לחפש הסבר אחד אלא מספר הסברים משולבים.

דינו לפתור קושי זה ולא נוכל להעמיק בו במסגרת המוגבלת של קורס זה אך בכל זאת אין בי

היחס בין היסטוריה לממצא הארכיאולוגי: יתכן שיעור מתודולוגי חשוב אודות למדנו כאן 

לא תקבל  , שלכאורה אמורה הייתה להותיר אחריה שרידים,שתקופה שלמה, חשובה ומתועדת

סיבות שנעלמות מאיתנו, בעוד תקופות אחרות כן תקבלנה ביטוי ביטוי בממצא הארכיאולוגי מ

עלינו בירושלים, בחפירות איננו מוצאים את שרידיה של תקופה מסויימת אם בממצא החפור. 

 פיקציה שהומצאה בתקופהשתקופה זו לא התקיימה כלל ושאינה אלא להזהר מלהסיק בפזיזות 

ר ממצאים אינו בהכרח עדות להיעדר אם ננסח זאת במשפט קולע "היעד .יותר מאוחרת

יש השלכות לגבי תקופות מאוחרות יותר שבהן אנו נתקלים  זומתודולוגית  הלמסקנ התקופה".

 במחסור בעדות ארכיאולוגית.

  )***קישור חם ליחידה העוסקת בממלכת דוד ושלמה( 
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 ב2מפעלי המים של ירושלים מתקופת הברונזה התיכונה  .4יחידה 

 מקורות המים של ירושלים הקדומה

מאז ומתמיד היה מעין הגיחון מקור מימיה וחייה של ירושלים הקדומה. אוכלוסיית העיר נסמכה 

 תמיד על המעיין כמקור מים זמין ושרידי הישוב הקדומים ביותר בעיר דוד נמצאים ליד הגיחון. 

 

 )***קישור חם לדיון בגיחון ביחידה שעסקה במים בירושלים לעיל( 

על פי העדות הארכיאולוגית, בימי הבית הראשון )אך אין לשלול את האפשרות שאולי כבר קודם 

לכן( נוספו על המעיין בורות מים חצובים גדולים לאגירת מי גשמים, שאחדים מהם זוהו לאחרונה 

מצפון לעיר דוד, סמוך לכותל המערבי. מן העדות  וני רייךיהם של אלי שוקרון ורבחפירות

המקראית אנו יודעים שבאותה תקופה גם נחפרו בריכות מים כמאגרים לשימוש תושבי העיר 

)במקרא נזכרות הבריכה העליונה, הבריכה התחתונה, הבריכה הישנה ועוד אך איננו יודעים היום 

 .יכות שונות ואילו מציינים אותו מאגר(לזהותן ואף לא ברור אילו מבין שמות אלו מציינים בר

מנקודת מבט ארכיאולוגית טרם זוהתה בודאות עד היום אף בריכת מים מימי הבית הראשון,  

רק בתקופת הבית השני, לראשונה בתולדותיה  .מלבד, אולי, בריכת השילוח, ואף היא לא בוודאות

עו אליה מאזור חברון ובית של העיר תקבל ירושלים אספקת מים קבועה דרך אמות מים שיגי

 לחם.

 )***קישור חם לדיון בבריכות המים ביחידה העוסקת במפעלי המים של ימי הבית הראשון(

העובדה שהעיר נאלצה להסתמך במשך דורות רבים על מקורות המים העצמיים שלה אילצה את 

ור. ביחידה תושביה לנקוט בדרכים מתוחכמות על מנת להבטיח את הגישה אליהם גם בעיתות מצ

ב שהיו קשורות למעיין הגיחון, ואת 2זו נבחן את מערכות המים של תקופת הברונזה התיכונה 

 התפתחותן. 

 

 : ההתפתחות בהבנת תיארוך המערכת ואופן תפקודהמערכת פיר וורן

מטרים, שתחתיתו התגלתה  13-טיפס צ'רלס וורן במעלה פיר )בור( בגובה למעלה מ 1867בשנת 

הגיחון וגילה כי בחלקו העליון נמשכת מנהרה חצובה בסלע. כך התגלתה מערכת סמוך למעיין 

מפעל זה נוקה נחקר ותועד לאחר מכן  החללים והמנהרות שמכונה על שם מגלה מערכת פיר וורן.

שוקרון. במקום גם נערך -וינסאן ואחר כך בידי משלחת שילה ומשלחת רייך-בידי משלחת פארקר

 די דן גיל.סקר הידרוגיאולוגי על י

בטרם נעסוק בתפקודה של המערכת ובתאריכה, נתאר בתמציתיות את מרכיביה השונים כפי 

הנוגעות לה. על כן חשוב מאוד  אחדות מחלוקות ויששהם נראים היום. המערכת קשה להבנה 

 .חלקיה השוניםבשלב זה לקבוע מינוח עקבי ל

 )***קישור חם לתצלומי קטעים שונים במערכת פיר וורן(

הוא מתוך מבנה עות'מאני שממנו מוביל מעבר  . הפתח. פתח המערכת כפי שהיא נראית היום1

מודרני אל פתח המנהרה החצובה בסלע, המקורה בקמרון חביתי הטיפוסי לתקופה הרומית. האם 

אל הקמרון החביתי  זהו מקום פתחה המקורי של המנהרה? קשה לדעת אך בהחלט יתכן שכן.
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, המקורה באבנים הנשענות זו על זו בצורת גמלון. לא ניתן בשלב זה לתארך מובילה מנהרה בנויה

  בבטחה מנהרה זו.

. "הפיר הנסיוני". מיד לאחר הכניסה למערכת החצובה קיים פיר עמוק ללא מוצא. במחקר 2

התלבטו רבות באשר למטרתו והתקבעה הדעה כי זהו נסיון חציבה שנזנח. לדעה זו אין תימוכין 

 הלן נכנה אותו "הפיר ללא מוצא".ל. של ממש

להלן: "המנהרה  מטרים. 8-. מיד לאחר הפיר יורדת המנהרה בשיפוע תלול לעומק של כ3

 המשופעת".

 להלן: לעבר ראש פיר וורן. ,. לאחר השיפוע התלול ממשיכה המנהרה בקו מתעקל ובשיפוע מתון4

 "המנהרה המתעקלת".

להלן: "המנהרה א. מעל ראש הפיר ישנה מנהרה נוספת היוצאת אל ראש המדרון המזרחי. 4

 העליונה."

אל מערה הנמצאת במפלס מעיין  יםמטר 13-לעומק של כ אנכית . מראש פיר וורן יורד הפיר5

  להלן: "הפיר". הגיחון.

פיר וורן. הכניסה  המגיעה אל תחתיתמטרים  20-באורך כ. ממעיין הגיחון חצובה מנהרת הזנה 6

 ם בקיר מודרני המונע כניסת מים לתחתית הפיר.לתחתית פיר וורן חסומה היו

 

פיר וורן הוא, אם כן, רק מרכיב אחד במכלול שלם של תת קרקעיות. אנו נשתמש במונח הכללי 

שאותו הציע המהנדס צבי אבלס, כדי לתאר את כלל המחילות והמנהרות  "מערכת פיר וורן"יותר 

 רות לפיר עצמו.הקשו

 )***קישור חם לשחזור החתך של צבי אבלס המראה את מערכת פיר וורן כולה בתוך הסלע (

 

 מה זמנה של המערכת?

פיר עצמו תוך שימוש בשיטות תיארוך רדיומטריות )כלומר תיארוך בדיקות גיאולוגיות שנעשו ב

שנים  400,000-המתבסס על קצב התפרקותם של יסודות רדיואקטיביים( העלו שהפיר הוא בן כ

לפחות ועל כן זהו פיר טבעי קרסטי שנוצר כתוצאה מתהליכי המסה של הסלע הטבעי על ידי 

נוגע לשאר חלקי המערכת, ובפרט לגבי המנהרה חומצה פחמתית. הגיאולוגים חלוקים בדעתם ב

המתעקלת; יש הסבורים שאף היא קרסטית במקורה )גם אם הורחבה ביד אדם(, ויש הסבורים כי 

היא מלאכותית בעיקרה. לסוגיה זו יש השלכות מענינות משום שבדיקת קירות המנהרה המוליכה 

ה מסויימת ניתן לראות היטב שכיוון לפיר וורן מגלה סימנים ברורים של סיתות באזמלים. בנקוד

כלומר אנו בנקודת מפגש בין שתי קבוצות פועלים שהגיעו מכיוונים שונים.  -הסיתות מתהפך 

אלו המאמינים שהמנהרה נחצבה כולה ביד אדם רואים בכך עדות כיצד יש לפרש עובדה זו? 

בדומה לתופעה המוכרת לחציבת המנהרה משני כיוונים בו זמנית, על ידי שתי קבוצות חוצבים )

בניקבת השילוח, היא ניקבת חזקיהו(. אלו המאמינים שהמנהרה היא טבעית בעיקרה מייחסים 

עשו שימוש בתוואי הטבעי שבאו מכיוונים מנוגדים ולהרחבת המנהרה על ידי צוותים תופעה זו 

  הקיים.
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 על זמנה ותפקודה של מערכת פיר וורן התיאוריה הישנה

 והוצע לזהותה כמעבר סודי ששימש לעיתות מצור, ושדרכ פיר וורן מערכת של ויהמיד עם גיל

שנים אחדות לאחר הגילוי כבר  עברו תושבי העיר עד לראש הפיר, משם שאבו מים בבטחה.

עם  לתארך את המערכת לימי היבוסים ולזהות אותה)בירץ', וינסאן ואחרים(  חוקריםהציעו 

 פור כיבוש ירושלים על ידי דוד.ה"צינור", מונח מסתורי הנזכר בסי

על ידי דוד ביחידה העוסקת בראשית ימי ובסוגיית הצינור ***קישור חם לדיון בכיבוש ירושלים ) 

 הבית הראשון(.

נוצרה בעיה לא פשוטה לאלה שקיבלו דעה זו, כאשר  20-של המאה ה 20-כזכור, בשנות ה 

של ירושלים במעלה המדרון המזרחי,  מקאליסטר ודנקן חשפו את מה שהם זיהו כחומה היבוסית

, וכך נוצר מצב בלתי הגיוני שבו הכניסה למערכת פיר וורן )שהיתה אמורה לפתור את Gבשטח 

מחוץ לחומת העיר. ואולם בעיה זו נפתרה מאליה עם  הבעיית הגישה למים בעת מצור( נמצא

זרחי כך שפתחה של חפירותיה של קניון שזיהו את קו חומת העיר הקדומה במורד המדרון המ

 מערכת פיר וורן נמצא בתוך החומה. 

 

 על זמנה ותפקודה של מערכת פיר וורן תיאוריית הביניים

נתגלו מפעלי מים דומים בתלים עתיקים כדוגמת גזר,  20-במהלך המאה ה ואולם מאוחר יותר

תוארכו מפעלי מים אלה  20-חצור ומגידו, ועם התפתחות המחקר, במחצית השניה של המאה ה

  שייכתגם מערכת פיר וורן . יגאל שילה הציע שלתקופת המלוכה, כלומר לימי הבית הראשון

הרי בימי דוד, על פי תיאוריה זאת לתקופה זו וזיהויו של הפיר עם הצינור ירד מן הפרק ש

,  טרם הותקנה מערכת פיר וורן ועל כן לא יתכן שנעשה בה (20-המאה ה שלהיששלטה עד )

 שימוש לכיבוש ירושלים. 

 

 על זמנה ותפקודה של מערכת פיר וורן התיאוריה החדשה

שלחת רייך התנהלו בעיר דוד חפירותיה של מ 2000-ובראשית שנות ה 20-של המאה ה 90-בשנות ה

להבנת תיארוכה ותפקודה של מערכת פיר  ה הוצעה פרשנות חדשהושוקרון. במהלך חפירות אל

שזכתה לפופולריות רבה בשנים האחרונות אם כי גם לה יש מתנגדים )כדוגמת הגיאולוג דן  וורן

. פרשנותם של רייך ושוקרון יצרה מהפכה של ממש בהבנת המערכת ובמידה מסויימת היא גיל(

  ירה אותנו במפתיע לתיאוריה הישנה אם כי בשינויים משמעותיים שיוסברו להלן.מחז

ותוצאות בדיקתם  מחדש את מערכת פיר וורן ואת המחילות הכלולות בה רייך ושוקרון בדקו

 :להציע פרשנות חדשה של המערכתהובילו אותם 

 

 לדעת רייך ושוקרון במערכת פיר וורן היו שני שלבים, הרחוקים זה מזה כאלף שנים. 

 18-ב במאה ה2. השלב הראשון במערכת מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה השלב הראשון

לפסה"נ לערך. לדעת רייך ושוקרון בשלב זה הפיר האנכי הטבעי טרם התגלה על ידי הכנענים. 

כת הלכו לאורכה במנהרה המשופעת וממנה המשיכו דרך המנהרה הכנענים נכנסו לתוך המער

המתעקלת, במפלס גבוה מן המפלס הנוכחי, חלפו על פני ראשו של פיר וורן שהיה עדיין נסתר 

המדרון המזרחי. בחפירות רייך ושוקרון על  מתחת לרגליהם, ויצאו דרך המנהרה העליונה אל
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רים של מצודה כנענית, שאותה נכנה בשם "מצודת ביצורים אדיעוד קודם לכן מדרון זה נתגלו 

ב. שם יכלו תושבי ירושלים הכנענית לשאוב 2המעיין" המתוארכת לתקופת הברונזה התיכונה 

  .מים בבטחה

 

. תושבי ירושלים ביקשו להנמיך את מפלס לפסה"נ 8-: השלב השני התרחש במאה ההשלב השני

מפלס האקוויפר, כלומר המפלס נושא המים  כדי להגיע ישירות דרך הסלע אל אוליהמנהרה, 

המזין את מעיין הגיחון, ולהמנע לחלוטין מלצאת אל מעל פני השטח. במהלך חציבת רצפת 

המנהרה במטרה להנמיכה, התגלה באקראי ראשו של פיר וורן הטבעי ואז נעצרה העבודה והוחלט 

המים ניתן יהיה לעשות על דרך פעולה חלופית: במקום להנמיך את המנהרה כולה עד למפלס 

מטרים מתחת לראשו. חלופה זו הציבה  13-שימוש בפיר על מנת לשאוב מים מן המעיין הנמצא כ

בעיה מסויימת משום שמי המעיין לא הגיעו אל תחתית הפיר, ועל כן נאלצו תושבי העיר לחצוב 

 מטרים מן המעיין אל תחתית הפיר. 20-מנהרה קצרה באורך כ

 מציה דיגיטלית המראה את המעבר משלב א לשלב ב במערכת פיר וורן()***קישור חם לאני

 

 כיצד ידעו החופרים לתארך את התפתחותה של מערכת פיר וורן?

בעת החפירות שנערכו במנהרה העליונה של מערכת פיר וורן גילו רייך ושוקרון תופעה מענינת: 

כאשפת החציבה של על ידם  ושבבי סלע חצוב, שהתפרשעל רצפת המנהרה העליונה נערמו 

, )הקרוי גם 'מיזי אחמר' בערבית( מיטומערכת פיר וורן. אך שבבי הסלע היו מטיפוס מסויים, דול

 בעוד שמנהרת פיר וורן )המנהרה המשופעת והמנהרה המתעקלת( חולפות בתוך שכבות של גיר

בהנחה ומיט למטה. ודולומיט המשוכבות זו על זו: הגיר למעלה והדול )הקרוי בערבית 'מלכה'(

כיצד יתכן שבאשפת החציבה יתגלו שבבי דולומיט שהמנהרה נחצבה לכל גובהה באותו הזמן, 

לא שבבי גיר? החופרים הסבירו זאת בקביעה שהמנהרות נחצבו בשני שלבים: בשלב הראשון ל

שמתחת נותרה כרצפה מתחת לרגלי  נחצב רק החלק שבתוך מסלע הגיר בעוד שכבת הדולומיט

 כים במערכת. שבבי החציבה משלב זה הושלכו ולא נמצאו. ההול

בשלב השני, כשהונמכה רצפת המנהרות אל תוך שכבת הדולומיט, הושלכו שבבי החציבה אל 

המנהרה העליונה )שהובילה במקורה אל המצודה הכנענית אך עתה לא היה בה צורך( ושם הם 

 נמצאו על ידי החופרים.

נעזרו בממצא החרסים שהתגלה הם רך את השלבים השונים? כאן לתא יכלו החופריםואולם כיצד 

לפסה"נ,  8-בתוך שבבי החציבה של השלב השני: היו אלה נרות חרס המתוארכים למאה ה

חוצבים של השלב השני לתוך ערימות שבבי הדולומיט. הדבר איפשר לתארך שהושלכו על ידי ה

ן לתקופה הכנענית התאפשר בשל לפסה"נ. תיארוך השלב הראשו 8-את השלב השני למאה ה

הזיקה הברורה שיש בין חלקה העליון של מערכת פיר וורן, לבין המצודה הכנענית שבחוץ, על 

    המדרון המזרחי.

 

 

 סוגיית השימוש במערכת פיר וורן



                            הראשון                   הבית ימי שלהי ועד מראשיתה ירושלים מקוון: אקדמי קורס

                                                                                                                  מירון אייל ר"ד

 למחבר ולמכון מגלי"ם שמורות הזכויות כל 2014
 

62 
 

בשלב זה העלו רייך ושוקרון את השאלה המעניינת האם אמנם נעשה שימוש בפיר באופן שתואר 

ושוקרון סברו שהתשובה שלילית וזאת מן הנימוק הפשוט הבא: מתברר שקירות פיר כאן? רייך 

ומימיו  אבו מתחתית הפיר יוטח בקירותוורן אינם מוחלקים וישרים ועל כן דלי מלא מים שנש

ליישר את קירות הפיר  בוודאי ישפכו. אילו היו תושבי העיר רוצים להשתמש בפיר היו טורחים

לדעת רייך ושוקרון העדיפו  .מעולם לא שימש בפועל יש להסיק שהפיר וכיוון שהדבר לא נעשה

תושבי העיר להשתמש במערכת חדשה לגמרי, היא ניקבת השילוח )ניקבת חזקיהו( ומערכת פיר 

 וורן נזנחה.

לא זו בלבד שניתן לשאוב מים מן ש הקובעתאל מול עמדה זו הציגו אייל מירון וצבי אבלס עמדה 

איות ברורות לכך שנעשה בה שימוש. מירון ואבלס הצביעו על כך שלמרות המערכת אלא ששיש ר

ובדה משום שהתבררה ע ות הפיר אינם ישרים אין הדבר מעמיד מכשול בפני שאיבת מים,שקיר

: ישנה נקודה מסויימת בראש הפיר (20-)שאותה כבר זיהה האב וינסאן בראשית המאה ה מענינת

מבלי שהדלי יפגע בקירות הפיר. דבר זה אושר לאחרונה דלי חבל וולהעלות שממנה ניתן להנמיך 

צורך להשקיע מאמץ  לא היהש באופן נסיוני על ידי מירון ואבלס. משמעותו של גילוי זה היאגם 

תמיד באותו  שתלשלומיותר ביישור קירות הפיר. אופן תפעול זה דורש כמובן שהחבל והדלי י

מירון ואבלס הסבו בעניין זה מסויימת בראש הפיר. נתיב והדבר מצריך לקבע את החבל לנקודה 

, ותיאר טבעת מתכת 1867-את תשומת הלב לדיווחו של וורן שחקר את המערכת לראשונה ב

שאיפשרה לוודא  הנעוצה בתקרת הפיר. טבעת זו שימשה לדעת מירון ואבלס לקיבוע גלגלת

לפסה"נ  9-מן המאה ה . גלגלות כאלה מוכרות לפחותשהחבל ירד ויעלה תמיד באותו נתיב

 השלב השני במערכת פיר וורן. תאריך במסופוטמיה, כלומר דורות אחדים לפני 

)***קישור חם לראיון וידיאו עם פרופ' רוני רייך או אלי שוקרון במערכת פיר וורן עם שבבי סלע 

 ונר בידיהם על מנת להסביר את תיארוך המערכת ואת הגילוי(

 פיר וורן המראה את שני השלבים()***קישור חם לחתך מערכת 

 

 

 מצודת המעיין

להבנה מחודשת של מערכת פיר וורן היתה גילויים של  כזכור, התגלית החשובה שהתקשרה

ב סמוך למעיין הגיחון. עתה נציג את הביצורים הללו 2ביצורי ענק מתקופת הברונזה התיכונה 

לא הוא הבריכה הכנענית, נחפר נציין רק כי אחד המרכיבים של מערכת זו, ה ואת פרשנותם.

וקיבל את הכינוי הלא מדוייק  20-בחלקו כבר על ידי משלחת פארק ווינסאן בראשית המאה ה

 'החדר העגול'.

במפלס נמוך מזה של חומת מחוץ ו הביצורים הכנעניים התגלו על המדרון המזרחי של עיר דוד,

ן עצמו. למעשה חלק מן הביצורים וסמוך למעיי העיר שקטעים ממנה זוהו על ידי קניון ושילה

 יושב סביב המעיין.

 ב(.2)***קישור חם לדיון לעיל בחומת העיר של תקופת הברונזה התיכונה  
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 בטרם נעסוק בפרשנותם הרלוונטיים לתקופה הכנענית, כמנהגנו בקורס זה נתאר את הממצאים

 .ונייחד מינוח לכל מרכיב על מנת לפשט את הבנת הדיון מאוחר יותר

 )***קישור חם לתכנית הביצורים בחפירות בית המעין(

 

מזרח. אבני הבניה הן  -. הקירות המקבילים. צמד קירות זה יורד לאורך המדרון בכיוון מערב 1

 מטרים, והוא 3.5-הוא המרשים מבין השניים שכן עוביו מגיע להקיר הצפוני  .גדולות ומרשימות

יש לציין שחלקם המזרחי של קירות אלה לא  מטרים. 24-ולאורך כ מטרים 8-של כ השתמר לגובה

נשתמר ולכן הם נראים כאילו הם קטועים, אך במקורם הם נמשכו לעבר מגדל המעיין שמופיע 

 .להלן נקרא לקירות אלה 'הקירות המקבילים'בסעיף הבא. 

 )***קישור חם לתצלום הקירות המקבילים בחפירות בית המעין(

. מגדל המעיין. שני הקירות המקבילים יורדים לעבר מגדל אדיר, כלומר מתחם מבוצר שצורתו 2

מטרים. המגדל יושב על  7-מ"ר ועובי אחד מקירותיו הוא כ 200-מרובעת, ששטחו למעלה מ

המדרון המזרחי למרגלות הקירות המקבילים, וכולל בשטחו גם את מוצא מימי מעיין הגיחון. 

ם המגדל את מוצא המים לנחל קדרון וכך גורם לעליית מפלסם בתוכו עד לגובה כתוצאה מכך חוס

להלן יקרא מגדל )ראו בסעיף הבא(.   2מטרים. בגובה זה המים מוזרמים לתוך תעלה  3של כמעט 

  זה בשם 'מגדל המעיין'.

 )***קישור חם לתצלום מגדל המעיין בחפירות בית המעין(

 ציג את שחזור מגדל המעין כולל מבט לתוכו בחתך()***קישור חם לסרטון וידיאו המ

 

היא תעלה שראשיתה בתוך מתחם מגדל המעיין. היא חצובה כתעלה  2. תעלה 2. תעלה 3

בתחילתה הצפונית, אך בהמשכה דרומה היא חצובה כמנהרה. בהמשך נדון בהרחבה בתעלה זו אך 

מי הגיחון המוטים לתוכה )ראו מרבית היא חלק מן המפעל הכנעני. ציון העובדה שכאן נסתפק ב

לדרום עיר דוד אך מטרים אחדים מדרום לפתח תעלה זו יוצאת ממנה  ( זורמים בה2לעיל סעיף 

'( אשר מזרימה מים לתוך הבריכה הכנענית שאותה נתאר מיד 3 'תעלה מנהרה קצרה )הקרויה

 הכנענית'.', או 'תעלת השילוח' או 'התעלה 2להלן תיקרא התעלה בשם 'תעלה . 4בסעיף 

 

הבריכה הכנענית. הבריכה הכנענית צמודה לקירות המקבילים מצידם הדרומי. מימדיה  .4

מטרים והיא חצובה כולה בסלע. הבריכה לא היתה מקורה, אך את  10X10X10 -, כמרשימים למדי

. גובה המים 3וממנה לתעלה  2עיקר מימיה לא קיבלה מן הגשמים אלא ממעיין הגיחון דרך תעלה 

בבריכה זו היה רדוד למדי, כמטר אחד, אך היה זה די והותר על מנת לדלות ממנה מים. לבריכה זו 

)המעידים ככל הנראה על העמקה של חלק מן הבריכה המקורית שהיתה פחות  שני מפלסים

משום שמי הגיחון  ,כמובן ,היום הבריכה יבשה. רק למפלס התחתון יותר והמים הגיעו עמוקה(

הגישה אל הבריכה בתקופה הכנענית אינה  ניקבת השילוח של ימי הבית הראשון.זורמים לתוך 

ברורה עדיין. יתכן שמי שיצא דרך מערכת פיר וורן אל אזור שני הקירות המקבילים )לעיל( 

עץ שהתנשא מעל הבריכה ומשם  משטחא אותו אל וצישמצפון לבריכה יכול היה לעבור בפתח שה

צידה המזרחי של הבריכה התגלה גם גרם מדרגות חצוב בסלע, אך יכול היה לשאוב ממנה מים. ב

 .להלן תיקרא בריכה זו בשם 'הבריכה הכנענית'תאריכו לא ברור ואין לדעת כיצד ניגשו אליו.  
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 )***קישור חם לתצלום הבריכה הכנענית בחפירות בית המעין(

 

 

. החומה הכנענית. זהו קטע של קיר מסיבי שהתגלה בצמוד לצידה המזרחי של הבריכה הכנענית. 5

קיומה של חומה כאן הוא מחוייב המציאות משום שהבריכה היא המקום שממנו ניתן היה לשאוב 

'חומת מים בעת מצור ולא יתכן שהיתה חשופה לאש חיילי האוייב. להלן תיקרא חומה זו בשם 

 .ענית'הבריכה הכנ

 

 עתה משסקרנו את מרכיבי הביצורים הכנעניים נשאלת השאלה כיצד לשחזרם.

 

 תיאוריית המצודה עם ארבעת המגדלים

עוד בשלבים מוקדמים של החפירה, הציעו רייך ושוקרון לשחזר במקום מצודה גדולה וסימטרית 

 משני צידי הבריכה הכנענית.

מגדל )שאותו הם כינו 'מגדל הבריכה'( שהיה לדעת החופרים שני הקירות המקבילים אינם אלא 

מעל מגדל המעיין. כיוון שהן מגדל הבריכה והן מגדל המעיין נמצאים מצפון לבריכה הכנענית 

כך שהבריכה עמדה  הניחו החופרים, שמצידה הדרומי של הבריכה עמדו שני מגדלים נוספים

  בתווך.

 ישור חם לשחזור המצודה הכנענית על פי רייך ושוקרון()***ק

 

 הסתבכות התמונה הארכיאולוגית...ו המעבר המבוצרהמצודה עם תיאוריית 

הכנענית בהסתמך על  הציעו אייל מירון וצבי אבלס שחזור חלופי של מצודת המים 2001בשנת 

שני הקירות המקבילים לא היוו מגדל העומד בפני עצמו  מירון ואבלס. לדעת ממצאי רייך ושוקרון

 חוץ לחומת העיר.אלא מסדרון או מעבר מבוצר שהוליך מתוך מערכת פיר וורן אל המצודה שמ

אין לשחזר במקום ארבעה מגדלים הן משום ש'מגדל הבריכה' אינו מגדל והן לדעת מירון ואבלס 

לעמוד מדרום לבריכה הכנענית. על כן שרידים לשני המגדלים האמורים  ם שלא נמצאומשו

 מניחים מירון ואבלס שהמצודה נסגרה מצידה הדרומי על ידי קו ביצור פשוט, כלומר חומה ישרה.

עם התקדמות חפירותיהם של רייך ושוקרון התברר שאכן זו התמונה המצטיירת והקירות 

  המקבילים אינם אלא מעבר מבוצר שפנה לעבר העיר.

בחפירות רייך פריט מידע חדש ומפתיע שהפך את התמונה למורכבת יותר: נוסף  אך בשלב זה

מתברר ששני הקירות אמנם חודרים פנימה לתוך מערכת פיר ושוקרון לאורך הקירות המקבילים 

 -, ואף עוברים את קו חומת קניוןהמערכתוורן אך באותה עת הם גם מטפסים על גג הסלע של 

רת עתה היא של שני מעברים מקבילים, האחד עילי והשני התמונה המצטיישילה לכיוון מערב. 

. תמונה זו מעלה מיד מספר קשיים שהמחקר , המובילים מתוך העיר אל מצודת המעייןתת קרקעי

המשרתים  שני מעברים הותקנו בתקופה הכנעניתטרם מצא להם פתרון משכנע: ראשית, מדוע 

נו את המעבר המבוצר, באופן מיותר ולא הסתפקו באחד? שנית, מדוע המשיכו וב מטרה זהה

ניתן להציע השערות שונות על מנת להסביר ערבה לתוך העיר, מעבר לקו החומה?  לחלוטין, מ
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יוסיפו שחפירות חדשות באתר תופעות אלו אך הן ספקולטיביות מדי. טוב יותר יהיה להמתין ל

 לידיעותינו ויאפשרו לפתור שאלות אלה.

 המצודה הכנענית על פי מירון ואבלס()***קישור חם לשחזור 

 )***קישור חם לסרטון וידיאו המציג את שחזור העיר הכנענית(

 )***קישור חם לסרטון וידיאו המציג את שחזור מגדל המעיין במבט מנחל קדרון(

 

 או תעלת השילוח( 2הכנענית )תעלה  מנהרהה/התעלה  

המטרים  190הראשון של המנהרה )הסיבה לכפילות בשמו של מפעל זה היא העובדה שחלקה 

מטרים( נחצב כתעלה מפני השטח בעוד החלק השני, הדרומי יותר, נחצב  400-הראשונים מתוך כ

 'התעלה'השילוח, הוא  'תעלת'על מנת לפשט את הדברים נכנה את המפעל בשם  כמנהרה.

 .המפעל הוא תעלה רק בחלקוהכנענית אך על התלמיד לזכור כי 

השילוח סמוך למעיין הגיחון, כשלושה מטרים מעל מפלס הנביעה של המים. ראשיתה של תעלת 

סופה של התעלה בדרום עיר דוד שם ניתן לראות את מוצאה באזור שבו היום נראים שרידי 

 בריכת השילוח מימי הבית השני.

ועד ימינו על ידי חוקרים כמייסטרמן, שיק, בליס  19-חלקים של התעלה נחקרו משלהי המאה ה

 יקי, וינסאן, וייל, שילה ולאחרונה רייך ושוקרון.וד

 

 זמנה של התעלה הכנענית

, אך בעקבות חפירת אזור מעיין הגיחון על ידי התעלה תוארכה בעבר לראשית ימי הבית הראשון

התעלה עשוי באותן אבני ענק המוכרות לנו מן הביצורים הכנעניים של  שגגרייך ושוקרון התברר 

ך מציעים השניים שהתעלה היא חלק ממערך הביצורים הללו. בדעה זו יש מצודת המעיין. לפיכ

מטרים מעל מפלס המעיין ולכן  3-טעם רב משום שכפי שהוסבר לעיל פתחה של התעלה גבוה בכ

נחוץ פתרון שיגביה את מפלס המים במעיין. מגדל המעיין המקיף את מקום הנביעה פועל באופן 

  מתוכו. זה בדיוק שכן אין למים מוצא אחר

נחצבה ניקבת  שכאשרעד מתי פעלה התעלה הכנענית? לשאלה זו אין תשובה חד משמעית. ברור 

לפסה"נ, זרמו מי המעיין באופן טבעי לתוכה שהרי פתחה  8-השילוח המאוחרת יותר, במאה ה

יתכן . אך לאמיתו של דבר ולכן נותרה התעלה יבשה מטרים מפתח התעלה הכנענית 3-נמוך בכ

תברר בחפירותיו של שילה ה התעלה הכנענית המשיך לשמש גם בימי הבית הראשון: שחלק מן

שמן המוצא הדרומי של ניקבת השילוח נמשכת תעלה נוספת, אשר מתחברת לקצה הדרומי של 

ך קטע התעלה הכנענית תוך הנמכת רצפתה של התעלה הכנענית על מנת לאפשר למים לזרום דר

פת בשם "תעלת העודפים" וסבר שבימי הבית הראשון . שילה כינה את התעלה הנוסממנה

נחל  אלאת עודפי המים שהצטברו בבריכת השילוח באופן מבוקר העביר על מנת ל ההשתמשו ב

 .קדרון

בחפירותיהם של רייך ושוקרון בקצה הדרומי של עיר אך מתברר שהתמונה אינה פשוטה כל כך: 

עלת הבית השני. רייך ושוקרון סבורים ש"תדוד נתגלתה בריכת מים )בריכת השילוח( מימי 

העודפים" של שילה איננה אלא תעלה מימי הבית השני הקשורה לבריכה, ואין לה זיקה למפעלי 

  המים של ימי הבית הראשון.
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 לאן הוזרמו מי התעלה הכנענית?

התשובה לשאלה זו היא לכאורה פשוטה. התעלה הכנענית עוברת לאורכה של עיר דוד ומוצאה 

דרומי נראה עד היום למרגלות מצוק הסלע הדרומי של עיר דוד, באיזור בריכת השילוח של ימי ה

מיקום זה הוא הגיוני שהרי מבחינה טופוגרפית זהו  הבית השני שנחשפה שם בשנים האחרונות.

 המקום הטוב ביותר למקם בו מאגר מים, בשטח נרחב בתוך הגיא המרכזי. 

מציעים  רייך ושוקרוןלהציב סימן שאלה מעל קביעה זו: יע מצכאן, המחקר החדש ואולם גם 

 המטרים הראשונים שמדרום למעיין הגיחון.  190שהתעלה הכנענית המקורית נמשכה רק לאורך 

כזכור, בנקודה זו הופכת התעלה למנהרה החצובה כולה בסלע שנמשכת עד לאיזור לבריכת 

פנית קלה מזרחה בתוואי התעלה, תפנית השילוח. בנקודה זו מזהים השניים את תחילתה של ת

 כפי שהיא עושה היום, לא המשיכה מכאן דרומההמקורית שמלמדת לדעתם שהתעלה הכנענית 

אלא פנתה כאן מזרחה אל בריכה אחרת, שהיתה בנחל קדרון. לפי דעה זו המנהרה הממשיכה את 

 התעלה הותקנה רק מאוחר יותר, אולי בימי הבית הראשון.

 שום ממצא ארכיאולוגי שיכול לאשש את הצעת החופרים.לפי שעה אין 

 

 השימוש בתעלה הכנענית להשקיית השדות בנחל קדרון

כבר ראשוני המחקר בראשית המאה העשרים ומאוחר יותר )וייל, שילה ואחרים( הבחינו בפתחים 

שו או "חלונות" הפעורים לאורך חלקה הדרומי של התעלה הכנענית. פתחים אלה, כך הוצע, שימ

שעובדו מן הסתם לאורך נחל קדרון. היום אנו יודעי כי פתחים אלה להשקיית השדות החקלאיים 

טבעיים והם שולבו בנתיב הולכת המים. כתוצאה מגילוי זה היו ששללו את -הם קרסטיים

הפרשנות המקובלת הרואה בהם פתחי השקיה, אולם זו ביקורת שאין בה ממש שכן בני התקופה 

באם פרשנות  לעשות שימוש מושכל בפתחים טבעיים למטרת עיבוד שדותיהם.יכולים היו 

מכך שלתעלה הכנענית היתה מטרה כפולה:  אנו למדים -הפתחים כפתחי השקיה אכן נכונה 

איגום המים בבריכה בדרום העיר על מנת  -השקיית השדות בדרום נחל קדרון, והשניה  -האחת

 לעשות בהם שימוש יעיל יותר. 

 

      המקראי ההיבט

עיון במקרא אינו מעלה שום התיחסות ברורה שניתן לקשור אותה לתעלה הכנענית. יחד עם זאת, 

על ידי  ההולכים לאט" מי השילוח"בסיפור המתרחש בירושלים בעת המצור האשורי נזכרים 

  הנביא ישעיהו, ויש המנסים לקשור איזכור זה לתעלה הכנענית.

 8-אחז וישעיהו הנביא ביחידה העוסקת בירושלים של המאה ה)***קישור חם לפרשת המלך  

 לפסה"נ(
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 . בירת הממלכה המאוחדת: ירושלים של דוד ושלמה6-5יחידה 

 באיזו נחלה נמצאת ירושלים?

דוד כבש את  ,על פי ספר שמואלערפל.  רושלים ערב כיבושה על ידי דוד אפופיםתולדותיה של י

אך מה היה מעמדה של העיר טרם כיבושה  מלך בחברון.שבהן שבע שנים ומחצה רק לאחר העיר 

 ? התשובה לשאלה זו מורכבת למדי.ולאיזה שבט השתייכה על פי המקרא

ספר יהושע טו שהוא אחד המקורות החשובים לעניין זה מתאר את גבול נחלת שבט יהודה 

 בתיאור ארוך ומפורט ביותר שממנו נצטט את החשוב לסוגייתנו: 

ה א ל, ְלַמֵּטה ְבֵני ְיהּודָׁ ם:...--ַוְיִהי ַהגֹורָׁ ה יָׁם ַהֶמַלח, ַעד הְלִמְשְפֹחתָׁ ְקֵצה -ּוְגבּול ֵקְדמָׁ

ה, ִמְלשֹון ַהּיָׁם, ִמְקֵצה, ַהַּיְרֵדן. פֹונָׁ ה,  ו  ַהַּיְרֵדן; ּוְגבּול ִלְפַאת צָׁ ְגלָׁ ה ַהְגבּול, ֵבית חָׁ לָׁ ְועָׁ

עֲ  ַבר, ִמְצפֹון ְלֵבית הָׁ ה ַהְגבּול, ֶאֶבן ֹבַהן ֶבןְועָׁ לָׁ ה; ְועָׁ בָׁ ה,  ז  ְראּוֵבן.-רָׁ ה ַהְגבּול ְדִברָׁ לָׁ ְועָׁ

ה ֹפֶנה ֶאל פֹונָׁ כֹור, ְוצָׁ ל ֲאֶשר-ֵמֵעֶמק עָׁ ַבר -ַהִגְלגָׁ ַחל; ְועָׁ ֹנַכח ְלַמֲעֵלה ֲאֻדִמים, ֲאֶשר ִמֶנֶגב ַלנָׁ

יו אֶ -ֵמי-ַהְגבּול ֶאל יּו ֹתְצֹאתָׁ ה ַהְגבּול ֵגי ֶבן ח  ֵעין ֹרֵגל.-לֵעין ֶשֶמש, ְוהָׁ לָׁ ֶּכֶתף -ִהֹנם, ֶאל-ְועָׁ

ה ַהְגבּול ֶאל--ַהְיבּוִסי ִמֶנֶגב לָׁ ם; ְועָׁ לִָׁ ר, ֲאֶשר ַעל-ִהיא, ְירּושָׁ הָׁ ה, -ְפֵני ֵגי-ֹראש הָׁ ִהֹנם יָׁמָׁ

ה.-ֲאֶשר ִבְקֵצה ֵעֶמק פֹונָׁ ִאים, צָׁ ר, אֶ  ט  ְרפָׁ הָׁ ַאר ַהְגבּול ֵמֹראש הָׁ ַמְעַין ֵמי ֶנְפתֹוַח, -לְותָׁ

א, ֶאל ֵרי ַהר-ְויָׁצָׁ ַאר ַהְגבּול -עָׁ ִרים )יהושע טו, אֶעְפרֹון; ְותָׁ ה, ִהיא ִקְרַית ְיעָׁ  ט(.-ַבֲעלָׁ

ור עין רוגל, המזוהה היום תיאור הגבול הוא בבירור ממזרח למערב. באזור ירושלים הוא חולף באז

שהוא גבולה הדרומי של הגבעה המערבית  ,הינום נחל קדרון מדרום לעיר דוד, ממשיך דרך גיא בןב

"אל כתף היבוסי מנגב", אזור המזוהה עם שיפוליה  שיך מערבהמשל ירושלים )"הר ציון"(, מ

כלומר אל קו  הנום ימה"-הדרומיים של הגבעה המערבית, עולה "אל ראש ההר אשר על פני גי

פתוח המזוהה היום במבואותיה פרשת המים המרכזי של ארץ ישראל ומשם מערבה למעיין מי נ

 .1המערביים של ירושלים ביציאה לכביש מס' 

המסקנה העולה מתיאור זה ברורה למדי: ירושלים )עיר דוד והעיר העתיקה של ימינו( איננה 

בתחום נחלת  אכן נזכרת היא -, וכפי שנראה בהמשך בתחומי שבט יהודה אלא מעט צפונה משם

 .שבט בנימין

בסוף התיאור נמסר פרט מעניין אודות ובהמשך אותו פרק מפורטות ערי יהודה אחת לאחת 

 ירושלים:

ִרים-ִקְרַית ס ה:--ַבַעל, ִהיא ִקְרַית ְיעָׁ ַרבָׁ ִרים ְשַתִים, ְוַחְצֵריֶהן.  ְוהָׁ ר סא  עָׁ ֵבית, --ַבִמְדבָׁ

ה. כָׁ ה, ִמִדין, ּוְסכָׁ בָׁ ֲערָׁ ן ְוִעיר סב  הָׁ ִרים ֵשש, ְוַחְצֵריֶהן.  ַלח, ְוֵעין ֶגִדי:ַהמֶ -ְוַהִנְבשָׁ -ְוֶאת סג  עָׁ

ם, ֹלא ַלִ ְכלּו( ְבֵני-ַהְיבּוִסי יֹוְשֵבי ְירּושָׁ ם; ַוֵּיֶשב ַהְיבּוִסי ֶאת-יוכלו )יָׁ ה ְלהֹוִרישָׁ ְבֵני -ְיהּודָׁ

ם, ַעד, ַהּיֹום ַהֶזה. ַלִ ה, ִבירּושָׁ  ְיהּודָׁ
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לו להוריש את היבוסי מירושלים ועל כן היבוסים נשארו מפסוק זה מתברר שבני יהודה לא יכ

להתגורר בעיר יחד עם בני יהודה בעת שהדברים הועלו על הכתב. אמירה זו מעלה תמיהות לא 

מה היה ליהודה פשוטות, שהרי לפי האמור לעיל ירושלים כלל לא בתחום שבט יהודה ואם כן 

לסייע ביד בני בנימין, הרי עדיין יו אמורים הולי בני יהודה שאאם נניח  לנסות ולהורישה? וגם

  נותרת תמיהה לא פשוטה: היכן מצינו שבני יהודה יושבים כבר בירושלים לפני כיבושו של דוד?

פתרון אפשרי לתמיהה זו מצוי אולי בהבנת הקביעה "וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים" 

הישובים ליד העיר. במילים אחרות המילה כאומרת שהיבוסי יושב לבדו בירושלים לצד בני יהודה 

 "בירושלים" מתיחסת לפי פרשנות זאת ליבוסים בלבד.

. שימו לב לרשימת האתרים בסביבת בספר יהושע יח, מתואר גבול נחלת בנימין מצפון ליהודה

 :ירושלים הנקראת כהיפוך הרשימה שראינו בתיאור גבול נחלת שבט יהודה

ִמן-ַוַּיַעל, גֹוַרל ַמֵּטה ְבֵני יא ה, ּוֵבין ְבֵני --ִבְניָׁ ם, ֵבין ְבֵני ְיהּודָׁ לָׁ ם; ַוֵּיֵצא, ְגבּול גֹורָׁ ְלִמְשְפֹחתָׁ

ַאר ַהְגבּול... יד... יֹוֵסף. יו ֶאלְותָׁ יּו( ֹתְצֹאתָׁ ִרים, ִעיר ְבֵני -ִקְרַית-והיה )ְוהָׁ ַבַעל ִהיא ִקְרַית ְיעָׁ

ה; ֹזאת,  א, ֶאל-ּוְפַאת טו  יָׁם.-ְפַאתְיהּודָׁ ה, ְויָׁצָׁ א ַהְגבּול, יָׁמָׁ ִרים; ְויָׁצָׁ ה, ִמְקֵצה ִקְרַית ְיעָׁ -ֶנְגבָׁ

ַרד ַהְגבּול ֶאל טז  ַמְעַין ֵמי ֶנְפתֹוַח. ר, ֲאֶשר ַעל-ְויָׁ הָׁ ִהֹנם, ֲאֶשר ְבֵעֶמק -ְפֵני ֵגי ֶבן-ְקֵצה הָׁ

ַרד ֵגי ִהֹנם אֶ  ה; ְויָׁ פֹונָׁ ִאים, צָׁ ַרד, ֵעין ֹרֵגל.-לְרפָׁ ה, ְויָׁ א  יז  ֶּכֶתף ַהְיבּוִסי, ֶנְגבָׁ פֹון, ְויָׁצָׁ ַאר ִמצָׁ ְותָׁ

א ֶאל יּו( תצאותיו )ֹתְצאֹות( ...ֹנַכח ַמֲעֵלה ֲאֻדִמים-ְגִלילֹות, ֲאֶשר-ֵעין ֶשֶמש, ְויָׁצָׁ והיה )ְוהָׁ

ה, ֶאל-ְלשֹון יָׁם-ַהְגבּול ֶאל פֹונָׁ הְקֵצה ַהַּיְרֵדן -ַהֶמַלח צָׁ  יז(.-. )יהושע ח, יאֶנְגבָׁ

גבולו הדרומי של שבט בנימין באזור ירושלים חופף את גבולו הצפוני של שבט יהודה ומכאן 

משמע שירושלים כלולה בנחלת בנימין. אישור ברור לכך אנו מוצאים פסוקים אחדים לאחר מכן 

 כאשר נמנות הערים בנחלת בנימין וירושלים נזכרת מפורשות בשמה: 

ִמןוְ  כא  ִרים, ְלַמֵּטה ְבֵני ִבְניָׁ יּו ֶהעָׁ ה, ְוֵעֶמק ְקִציץ.-ְיִריחֹו ּוֵבית  ְלִמְשְפחֹוֵתיֶהם:--הָׁ ְגלָׁ  כב  חָׁ

ַרִים, ּוֵבית ה ּוְצמָׁ בָׁ ֲערָׁ ה. כג  ֵאל.-ּוֵבית הָׁ ְפרָׁ ה, ְועָׁ רָׁ ַעִּוים ְוַהפָׁ ה(  כד  ְוהָׁ ַעֹמנָׁ ּוְכַפר העמני )הָׁ

ַבע: גָׁ ְפִני, וָׁ עָׁ ִרים ְש   ְוהָׁ ה, ּוְבֵארֹות. כה  ֶעְשֵרה, ְוַחְצֵריֶהן.-ֵתיםעָׁ מָׁ רָׁ ְוַהִמְצֶפה  כו  ִגְבעֹון ְוהָׁ

ה. ה, ְוַהֹמצָׁ ה. כז  ְוַהְּכִפירָׁ ם,  כח  ְוֶרֶקם ְוִיְרְפֵאל, ְוַתְרֲאלָׁ ַלִ ֶאֶלף ְוַהְיבּוִסי ִהיא ְירּושָׁ ְוֵצַלע הָׁ

ִרים ַאְרַבע--ִגְבַעת ִקְרַית ם.-ֹזאת ַנֲחַלת ְבֵני  ֶעְשֵרה, ְוַחְצֵריֶהן:-עָׁ ִמן, ְלִמְשְפֹחתָׁ )יהושע  ִבְניָׁ

 כח(.-ח, כא

 בספר שופטים א, אנו מוצאים:

ֲחמּו ְבֵני ח ם, ַוִּילְ -ַוִּילָׁ ַלִ ה, ִבירּושָׁ ּה, ַוַּיּכּוהָׁ ְלִפיְיהּודָׁ ֶרב; ְוֶאת-ְּכדּו אֹותָׁ ִעיר, ִשְלחּו -חָׁ הָׁ

ֵאש. ֵחם, ַבְּכַנֲעִני ט  בָׁ ה, ְלִהלָׁ ְרדּו ְבֵני ְיהּודָׁ ה.--ְוַאַחר, יָׁ ר, ְוַהֶנֶגב ְוַהְשֵפלָׁ הָׁ   יֹוֵשב הָׁ

 יעה:אך פסוקים מועטים לאחר מכן, לאחר שמתוארים כיבושיו של שבט יהודה מסיים המספר בקב
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ִמן; ַוֵּיֶשב ַהְיבּוִסי ֶאת-ְוֶאת כא ם, ֹלא הֹוִרישּו ְבֵני ִבְניָׁ ַלִ ִמן, -ַהְיבּוִסי ֹיֵשב ְירּושָׁ ְבֵני ִבְניָׁ

ם, ַעד, ַהּיֹום ַהֶזה. ַלִ  ִבירּושָׁ

 

תמונת המצב אם כן, אינה ברורה. מחד גיסא אנו מוצאים אמירה מפורשת על כך שירושלים היא 

והיא אף מופיעה מצפון לגבול שבין בנימין הצפוני ליהודה הדרומי.  הקשר בין בנימין מערי בנימין, 

והוא יושב בירושלים עד  לירושלים אף מתחזק בקביעה שלפיה בני בנימין לא הורישו את היבוסי

מסופר שבני יהודה לוכדים את ירושלים ושורפים אותה באש, ובמקום  ,מאידך גיסא היום הזה.

 יכלו להוריש את היבוסי והוא יושב בעיר עד היום. אחר נאמר שלא

משקל הראיות נוטה בבירור לטובת הקביעה שבראיה המקראית ירושלים היא בנחלת בנימין, אך 

 אין להתעלם מכך שמפסוקים אחדים עולה שקיימת זיקה מסויימת בין שבט יהודה לבין ירושלים.

נסיונות לא מעטים נעשו הן על ידי חז"ל )למשל במדרש תדשא ועוד( והן על ידי המחקר המודרני 

)יואל אליצור ואחרים( לפתור קושי זה, למשל על ידי פירוש שונה של תוואי הגבול בין בנימין 

ויהודה, או הענקת משמעות שונה לשם ירושלים בפסוקים השונים, העשוי להתיחס פעם אחת 

 מה ופעם אחרת לאזורים שסביבה. לעיר עצ

 

 על ידי דוד הכיבושבחירת ירושלים לבירה ו

אותם נימוקים שעמדו בפני הכנענים שבחרו בירושלים כמקום ישוב עמדו בוודאי גם בפני דוד. אך 

 בחירתה של העיר לבירת העם נזקקה בוודאי לנימוקים נוספים. 

של ירושלים עם ארץ המוריה, רומז לקורא  הזיהוי )שבו דנו לעיל( המוצע בספר דברי הימים,

ליו של דוד בבחירת שנימוקים של מסורות של קדושה שימשו בראש ובראשונה במערכת שיקו

המקום לבירתו, ואכן המסורת היהודית אומרת שכיבוש ירושלים נעשה מראש על מנת שיוקם בה 

 לימים המקדש, המרכז הרוחני והדתי של עם ישראל.

ירושלים עיר יבוסית נכרית מהווה יתרון מנקודת מבט פוליטית שהרי למרות שהעיר היותה של 

לאף שבט משבטי היא לא היתה שייכת במהלך הדורות האחרונים שלפני דוד  ,בנחלת בנימין

שבחירה בו לא תתפרש על ידי השבטים האחרים  אידיאלי מיקום נייטרלי היתהישראל ועל כן היא 

כפי שנראה מאוחר יותר, דוד  ן להמעיט בחשיבותו של שיקול זה שהרי,אי כהעדפת שבט מסויים.

 סבל מאופוזיציה למלכותו בקרב שבטי הצפון, וזו אף הוליכה למרידות נגדו.

ירושלים נהנית מיתרונות גיאופוליטיים נוספים בשל מיקומה: העיר ממוקמת סמוך לתחום הגבול 

יש להניח שדוד ביקש לא להרחיק את בירתו יתר על בין יהודה ובנימין. יהודה הוא שבטו של דוד ו

מצפון לירושלים מצויות ערי  ,מקור התמיכה העיקרי בו. מצד שנימהמידה ממשען כוחו הפוליטי ו

בנימין וביחוד גבעת שאול, עירו של המלך הקודם. הקמת הבירה בירושלים תקל על דוד לפקוח עין 
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ם רעה העלולה להגיע משם. ולבסוף, מיקומה של על שרידי תומכיו של בית המלוכה הקודם ולקד

  דרך ראשית ,כפי שראינו :ארץ ישראלבגיאוגרפיה של ירושלים הוא מרכזי למדי 

 

מקומית עוברת בסמוך לה, היא ממוקמת באזור שהאוכלוסיה הישראלית בו היא דומיננטית 

ליטה עתידית נוחה ומיקומה מאפשר ש  ישוב פלשתי חזק(,היה )בשונה למשל ממישור החוף שבו 

 יותר הן בטריטוריות צפוניות שייכבשו על ידי דוד והן בטריטוריות דרומיות, מערביות ומזרחיות.

 כיבוש ירושלים על ידי דוד

סיפור כיבוש ירושלים על ידי דוד מתואר פעמיים במקרא, פעם בספר שמואל ופעם בספר דבה"י. 

 הלן נציג את שני התיאורים במקביל. ל

 

 סיפור הכיבוש בספר דבה"י א, יא הכיבוש בספר שמואל ב, הסיפור 

ם, ֶאל ו ַלִ יו ְירּושָׁ שָׁ  ַהְיֻבִסי יֹוֵשב -ַוֵּיֶלְך ַהֶמֶלְך ַוֲאנָׁ

ִוד ֵלאֹמר, ֹלא ָאֶרץ; ַוֹּיאֶמר ְלדָׁ ה, -הָׁ בֹוא ֵהנָׁ  תָׁ

 

 

יָׁבֹוא -ֱהִסיְרָך ַהִעְוִרים ְוַהִפְסִחים ֵלאֹמר, ֹלא-ִּכי ִאם

ִוד  ה.דָׁ  ֵהנָׁ

 

ִוד, ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון ז   ִוד.--ַוִּיְלֹּכד דָׁ  ח  ִהיא, ִעיר דָׁ

ל ִוד ַבּיֹום ַההּוא, ּכָׁ ה ְיֻבִסי ְוִיַגע ַמּכֵ -ַוֹּיאֶמר דָׁ

 ַבִצנֹור,

 

 

 

 

 

ַהִעְוִרים, שנאו )ְשנּוֵאי( ֶנֶפש -ַהִפְסִחים ְוֶאת-ְוֶאת

ִוד; ַעל -ּוִפֵסַח, ֹלא יָׁבֹוא ֶאלֵּכן, ֹיאְמרּו, ִעֵּור -דָׁ

ִית.   ַהבָׁ

 

א ט  ה, ַוִּיְקרָׁ ִוד ַבְמֻצדָׁ ִוד; ַוִּיֶבן -ַוֵּיֶשב דָׁ ּה ִעיר דָׁ לָׁ

ִביב, ִמן ִוד סָׁ ה.-דָׁ ְיתָׁ בָׁ לֹוְך  י  ַהִמלֹוא וָׁ ִוד, הָׁ ַוֵּיֶלְך דָׁ

אֹות, ִעמֹו. ה ֱאֹלֵהי ְצבָׁ דֹול; ַויהוָׁ  }פ{  ְוגָׁ

ל ד ִויד ְוכָׁ ם, ִהיא ְיבּוס; -ַוֵּיֶלְך דָׁ ַלִ ֵאל ְירּושָׁ ִיְשרָׁ

ָאֶרץ. ם, ַהְיבּוִסי, ֹיְשֵבי, הָׁ ַוֹּיאְמרּו ֹיְשֵבי  ה  ְושָׁ

ה;  בֹוא, ֵהנָׁ ִויד, ֹלא תָׁ  ְיבּוס, ְלדָׁ

 

 

 

 

ִויד ֶאת ִויד.-ַוִּיְלֹּכד דָׁ  ו  ְמֻצַדת ִצּיֹון, ִהיא ִעיר דָׁ

ִויד ל--ַוֹּיאֶמר דָׁ ה, ִיְהֶיה -ּכָׁ ִראשֹונָׁ ַמֵּכה ְיבּוִסי בָׁ

ר;   ְלֹראש ּוְלשָׁ

 

 

ה יֹוָאב ֶבן ִראשֹונָׁ    ְצרּויָׁה, ַוְיִהי ְלֹראש.-ַוַּיַעל בָׁ

 

 

 

 

 

 

ד; ַעל ז ִויד, ַבְמצָׁ ְראּו-ַוֵּיֶשב דָׁ לֹו, ִעיר -ֵּכן קָׁ

ִויד. ִביב, ִמן ח  דָׁ ִעיר ִמסָׁ -ַהִמלֹוא ְוַעד-ַוִּיֶבן הָׁ

ִבי ִעיר.-ב; ְויֹוָאב, ְיַחֶּיה ֶאתַהסָׁ ַוֵּיֶלְך  ט  ְשָאר הָׁ
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אֹות, ִעמֹו. ה ְצבָׁ דֹול; ַויהוָׁ לֹוְך ְוגָׁ ִויד, הָׁ  דָׁ

 

      

 

 

כבר במבט מרפרף בשני התיאורים אנו רואים שספר דבה"י מספר על מעורבותו של יואב בן צרויה 

 ,מן הצד השני אומר על כך דבר.ך ספר שמואל אינו א ,בכיבוש העיר ומינויו לשר כתוצאה מכך

ספר שמואל מוסיף שני פרטים מענינים אודות ה"צינור" ואודות העוורים והפסחים ומעורבותם 

  בסיפור הכיבוש, פרטים שאיננו מוצאים בספר דברי הימים.

המוטיבים של הצינור והעוורים והפסחים העמידו בפני המחקר קושי רב במשך שנים רבות 

 שים מגוונים.והוצעו להם פירו

 

 הצינור

 בספר תהלים: ,מופיע רק עוד פעם אחת במקראה לא ברורהוא מונח  המונח צינור

 ֹקַרח.-ַלְמַנֵצַח, ַמְשִּכיל ִלְבֵני  א

ִים ֵּכן ַנְפִשי ַתֲעֹרג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים.-ֲאִפיֵקי-ְּכַאּיָׁל, ַתֲעֹרג ַעל  ב  מָׁ

י:  ג ְמָאה ַנְפִשי, ֵלאֹלִהים ְלֵאל חָׁ  צָׁ

... 

ח:  ז ַלי, ַנְפִשי ִתְשתֹוחָׁ  ֱאֹלַהי עָׁ

ר.--ֵּכן-ַעל ְרָך, ֵמֶאֶרץ ַיְרֵדן; ְוֶחְרמֹוִנים, ֵמַהר ִמְצעָׁ  ֶאְזּכָׁ

 ְלקֹול ִצנֹוֶריָך; ְתהֹום קֹוֵרא, -ֶאל-ְתהֹום  ח

ל רּו.-ּכָׁ בָׁ ַלי עָׁ ֶריָך ְוַגֶליָך, עָׁ  ח(.-)תהלים מב, א ִמְשבָׁ

 

נור עם סוג של כלי נשק. אחרים הציעו שמדובר בכלי נגינה )פירוש היו שהציעו לזהות את הצי

המשמיע קול( ושירושלים נכבשה  מה שעשוי להתישב עם האזכור בתהלים של הצינור כדבר

-כבר בסוף המאה ה יריחו. אחת ההצעות שהתקבלו על דעת חלק מן החוקריםבאופן המזכיר את 

ושיש לזהותו עם הפיר האנכי הקרוי על שמו של היתה שצינור הוא מונח המתאר מערכת מים  19

 צ'רלס וורן.

 (.***קישור חם לדיון במערכת פיר וורן ביחידה העוסקת במערכות המים הכנעניות) 

)אולי בהנהגתו של יואב בן צרויה הנזכר בתיאור שבדברי הימים( על פי פרשנות זו חילי דוד  

אי לתוך העיר ופתחו את שעריה בפני צבאו בצינור כלומר בפיר האנכי, חדרו בחש טיפסו ועלו

ללא כל ציוד  בהחלט גם של דוד. למרות שהטיפוס במעלה פיר וורן הוא משימה אפשרית

, הרי שהמחקר החדש הראה שהפיר 20-מטפסים מקצועי, כפי שהוכח לא פעם במהלך המאה ה

ו. עם זאת קיימת לפסה"נ ולפיכך לא יתכן שחילי דוד עלו ב 8-האנכי לא היה ידוע עד למאה ה

אפשרות שהצינור הוא כינוי לחלקים אחרים של מערכת המים הכנענית התת קרקעית שקדמה 

 הכנענית( ולכן אין לדחות הסבר זה כלאחר יד.  2לדוד )לדוגמה: תעלה 
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ההסבר המזהה את הצינור כחלק ממערכת המים התת קרקעית זוכה לתימוכין גם מן ההיבט 

כמכוון  של המונח בתהלים מב אחרת אפשרית בקנה אחד עם משמעותשכן הוא עולה המקראי 

ית המאוחרת יותר בלשון תמיכה נוספת מגיעה מן העבר .לדבר מה הקשור במים המשמיעים קול

לאחרונה התברר שגם בשפה  ,מתקן שדרכו עוברים מים, ולבסוף חז"ל המתארת במונח 'צינור'

 קשור במערכות המובילות מים. 'צנר'האוגריתית, שהיא שפה שמית קדומה, השורש 

 

 

 העוורים והפסחים

סוגיית העוורים והפסחים אינה פחות מורכבת מסוגיית הצינור וגם לה הוצעו פירושים שונים 

המאגית ומזהה את העוורים והפסחים  נוטה לפרשנותהללו  הצעות. חלק מן הבמהלך הדורות

)כמו גם  רש"יכסוג של עבודה זרה, כישוף האמור לעצור את צבאו של דוד. כך למשל מבין זאת 

העוורים והפסחים הם פסילים הכותב ש ,פרשנים מאוחרים יותר כרלב"ג, הפוסעים בדרך דומה(

לעצור  על מנת, לאבימלך" ובפיהם הושמה השבועה שנשבע אברהם יצחק ויעקב שנעשו "על שם

 פרשנים אחרים )כדוגמת אבן עזרא( העניקו לסיפור העורים והפסחים משמעות את דוד.

ועל נסיונו עוורים ופסחים על החומות על מנת ללגלג על דוד  פסיכולוגיסיטית: היבוסים העמידו

ספיקים , כאומרים שהעיר כה מוגנת שאפילו עוורים ופסחים מלכבוש את העיר הבצורה כל כך

  . בדרך דומה מבין זאת גם יוסף בן מתתיהו ההיסטוריון בן תקופת הבית השני.להגן עליה

במחקר המודרני ההצעה המקובלת ביותר נוסחה על ידי יגאל ידין, אשר בדומה לרש"י מבין את 

סיפור המעשה כאקט מאגי שאמור להשפיע באמצעים רוחניים על צבאו של דוד. ידין הסתמך על 

חתית )כזכור, המחקר המודרני מציע שהיבוסים הם שבט חתי במקורו( המספרת על תעודה 

העברת בעלי מומים בפני הצבא העומד לצאת לקרב והטלת קללה על כל מי שיצא כנגד המלך 

 החתי. ידין סבר שמנהג דומה נהגו היבוסים כלפי דוד.

 )***קישור חם לתרגום הטקסט החתי( 

 

 מקראיתהאיה ההיסטורית בר ושלמה ירושלים בימי דוד

ושל ממלכה גדולה  ימי ביסוסה של שושלת מלוכה בירושלים, ימי דוד היועל פי המקרא 

הממלכה "שאותה נכנה בכינוי הרווח במחקר בשם  , ממלכההמשתרעת על כל חלקי ארץ ישראל

בימי רחבעם נכד דוד לשתי ממלכות, ישראל ויהודה, אך ביהודה  . ממלכה זו תתפלג"המאוחדת

. לפסה"נ 586בשנת  עד לחורבן הבית הראשון מאות שניםלאורך בית דוד שושלת  תישאר

מימיו  .לדורות הבאים בירה פוליטית ומושב מלךכ יתבסס מעמדה של ירושליםשל דוד בתקופתו 

ד כשושלת המלוכה הלגיטימית, ירושלים של דוד ייוצר הקשר שיתחזק בהמשך, בין בית דו

יתווסף המרכיב האחרון והוא  ויורשיו, בימי שלמה בנו ,של בית דוד ועם ישראל, ולימים ירתםכב

 המקדש כמקום הפולחן הלגיטימי היחיד לעם ישראל.

 

 בניית קשרים מדיניים עם הממלכות השכנות בימי דוד

נרחיב  סוגיה שאודותיה, על ידי דוד מיד לאחר הכיבוש חלק מתהליך זה קשור בבניית העיר

לח אל ניקים בצפון וחירם מלך צור שבבניה זו נעזר דוד בקשרים המדיניים שיצר עם הפ בהמשך.
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דוד חומרי בניה ובעלי מלאכה לסייע בבניית ביתו. הנסיון ליצור בריתות בינלאומיות עם 

ת תלמי מלך גשור שבצפון הארץ )מנישואין משתקף גם בנישואי דוד למעכה, ב ממלכות שכנות

 אלה נולדו אבשלום ותמר, ועל כך ראו בהמשך(. 

 (.)***קישור חם לתמונת השער מימי הבית הראשון בחפירות תל צידה

גם אופיה של אוכלוסיית ירושלים משקף את המעורבות הפוליטית של ממשלת דוד במרחב 

וצלק העמוני. ארוונה המלך יה החתי, יתמה המואבי אור האתני הסובב אותה: בין גיבורי דוד היו

 היבוסי התגורר בעיר והחזיק בה קרקעות, ולהגנת דוד עמדו גדודי הכרתי והפלתי.

 

 

 מיסוד המינהל בימי דוד

, הן חלק חשוב מיצירת מנגנון שלטון בר קיימא היה כרוך במיסוד המינהל והאדמיניסטרציה

בן צרויה מונה על הצבא, כשלצידו אבישי אחיו, ועמשא יואב . הפוליטית והצבאית והן הדתית

שלימים יסולק מן הדרך על ידי יואב. דוד הקים גרעין של לוחמים מקצועיים )"הגיבורים"( שהיו 

 .כשבראשם בניהו בן יהוידע ואיתי הגיתי מאורגנים על בסיס היררכיה פנימית, וליוו את המלך

והפלתי(. מונו בעלי תפקידים אדמיניסטרטיביים לצידם עמדו גדודי מלחמה שכירים )הכרתי 

עירא  ,אחמילך בן אביתר, צדוק בן אחיטובהכהנים כיהושפט בן אחילוד המזכיר, שריה הסופר, 

  .ועוד בעלי תפקידים רבים זכריה ואחרים ,אסףהמשרתים בקודש  הלוויים ,ואחריםהיאירי 

 

 

 ירושלים כמוקד רוחני לצד היותה בירת העם בימי דוד

, )גם אם הקרבת כמוקד רוחני המעמד לצד ביסוס מעמדה של ירושלים כבירת העם ביסס דוד את

בכך היה  .מי שלמה בנו(בי ,בבמה אשר בגבעוןבאוהל מועד שקורבנות נמשכה מחוץ לירושלים 

 מעמדה של ירושלים שונה ממעמדן של בירות אחרות בתולדות עם ישראל בימי המקרא

המקרא מספר שדוד העלה  תרצה ושומרון. ,פנואל ,הפולחן, כגון שכםמרכזי מ שהתקיימו בנפרד

ולאחר  (למשך שלושה חודשים)את ארון הברית מבית אבינדב שבגבעה אל בית עובד אדום הגתי 

דוד ביקש להקים את בית המקדש אך הדבר נאסר עליו בנבואת  .מכן אל האוהל שנטה דוד לארון

ותיו קדיש דוד חלק משלל מלחמהבנו שלמה. עם זאת  שמלאכה זו תוטל על שקבעהנתן הנביא 

לבית ה' ולמקדש שיבנה, וספר דבה"י א, כב אף מוסיף תיאור מפורט של הכנת אבני גזית עצי 

מעשה אחד של דוד מדגיש אולי  ארז ועוד בפקודת דוד, למען ישמשו את בנו להקמת המקדש.

כלומר הסמל לנוכחות ה'( לבין ירושלים: יותר מכל את הזיקה הבלתי ניתנת לניתוק שבין הארון )

כאשר דוד נמלט מירושלים מפני בנו המורד אבשלום ביקש צדוק הכהן להוציא את ארון הברית 

מירושלים אל מחנהו של דוד. היה זה מעשה מתבקש לכאורה, שהרי הארון גם ליווה את עם 

וח הלחימה של אנשיו. ה מעלה את רתישראל במלחמותיו במדבר והיותו במחנה דוד בוודאי הי

אך דוד עצר את צדוק באמרו: "השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני ה' והשיבני 

והראני אותו ואת נוהו ואם כה יאמר לא חפצתי בכך הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו". ארון ה' 

 מצא את מקום מנוחתו ואין להוציאו עוד מירושלים.
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 הממלכות השכנות בימי דוד ההתמודדות עם הלחצים מצד

עם הלחצים הצבאיים שהפעילו היישויות הפוליטיות  דוד לאורך כל תקופת שלטונו התמודד

על ידי  היצירתה של יחידה מדינית חדשה בגב ההר בראשותו של דוד נתפס במרחב הסובב.

סדרת  לעמוד בפניכאיום פוטנציאלי ומיד בראשית מלכותו הוא נאלץ  הסובבים אותו שכניו

בתבוסת הפלשתים לא רחוק מירושלים בעמק רפאים, ולאחר מכן  שהסתיימו מתקפות פלשתיות

 והעמונים ממזרח, הל דוד נגד המואביםינוספות נ מוצלחות מערכות גם באזורים נוספים.

שכבות הרס ששייכות לגל  ממלכות הארמים )ארם צובה וארם דמשק( מצפון.ובדרום  האדומים

לפסה"נ  10-ם שעברו על ערים וישובים בעמקי הצפון ובשרון בראשית המאה השל חורבנות כבדי

מיוחסים על ידי חלק מהחוקרים למלחמות דוד, כך למשל בתל קסילה, במגידו, ביקנעם, בבית 

 שאן ובתל הדר.

 

 ההתמודדות עם האויב מבית בימי דוד

עם דוד להתמודד  לצד ההתמודדות עם האויב החיצוני כלומר עם ממלכות שכנות, היה על

ישראל ולעתים  שבטי: לעתים מקרב ויב מביתצמיחתו של אעם שהיו שלובות טרגדיות אישיות 

היתה כמובן שרידי בית שאול,  שהציקה לדוד מראשית דרכו . הבעיה המידיתממש מביתו שלו

כלפי המתים נהג דוד במידת חסד של אמת כאשר דאג לאסוף את  שתמיד היוו איום פוטנציאלי.

כלפי החיים נהג עצמות שאול ויהונתן בנו מיבש גלעד ולקבורם באחוזת הקבר המשפחתית. 

ובא על ידי דוד המפיבושת בן יהונתן, נכדו של המלך הקודם שאול  באורח מורכב יותר:

לירושלים והפך לבן בית בארמונו. היה בכך בוודאי מעשה של חסד שלימד על רוחב ליבו של 

אירוח יהונתן בן שאול אך אין להתעלם מן העובדה של זכרון אהבתוהמלך החדש, כמו גם על 

 בארמונו איפשר לדוד לפקוח עין מקרוב עליו ועל תומכיו הפוטנציאליים. המודחתנצר השושלת 

שנפגעו בשעתם על  ,הגבעונים שאול הכחיד דוד מאוחר יותר, באמצעות את שאר שושלת בית

 .ובצאצאי ידי שאול המלך ועתה זכו לנקמתם

וצג על ידי נתן הנביא כעונש על ההוא , וומשפחתצמח מ על דוד ואולם האיום הקשה ביותר

אחיה  ,אבשלום ,בעקבות פרשת אמנון ותמר :אשתו בת שבע לאשהמעשה אוריה החתי ונשיאת 

 גרידא נקמה מעשהבמישור האישי כ לפרשושניתן  ,. הרצחבעורמה את אמנון רצח ,של תמר

כנסיון מצידו של אבשלום להגות מן  ,יכול להתפרש גם על רקע פוליטי ,אבשלום מצידו של

המסילה מתחרה עתידי על המלוכה. בעקבות הרצח נמלט אבשלום אל בית סבו תלמי מלך גשור 

)שבירתה מזוהה היום על ידי חלק מהחוקרים עם בית צידה שמצפון לכנרת(,  משם יוחזר כעבור 

ה, יבנה אט אט בסיס תמיכה פוליטי לעצמו, בירושלים שלוש שנים בהתערבות יואב בן צרוי

את דוד לנטוש את  הלציומחוצה לה ולבסוף ימרוד באביו. התמיכה העממית הגדולה באבשלום א

    השלטון.רסן ורק לאחר קרב קשה ומותו של אבשלום יכול היה דוד להחזיר לידיו את  ירושלים

בין שבטי הצפון לשבטי הדרום ובעיקר שבט  מרד אבשלום לא היה סוף פסוק: היריבות המתמדת

יהודה, גרמה לפרוץ מרד שבע בן בכרי, בן שבט בנימין, שבטו של המלך הקודם. גם מרד זה דוכא 

 לבסוף.

 

 מפעלי בניה של דוד בירושלים
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 לקוניאותם באופן המקרא אינו מרחיב את הדיבור על מפעלי בניה בירושלים של דוד ומזכיר 

מינוח לא מובן עבור הקורא המודרני, שאינו מאפשר לנו ללמוד כמעט דבר על תוך שימוש ב למדי

שנבנה רא אינו מזכיר שום ביצור . מלבד זאת חשוב להדגיש שהמקטיבם )מלבד הארמון(

ימי דוד ויש להניח שמן הסתם המשיך דוד להשתמש בביצורים הכנעניים. הנחה זו ירושלים בב

הארכיאולוגיים החדשים מאזור ביצורי מעיין הגיחון, המלמדים מתחזקת בעקבות הממצאים 

 שהביצורים הכנעניים המשיכו להיות בשימוש עד לסוף תקופת הבית הראשון.

 

 וכך כותב התנ"ך אודות הבניה של דוד בירושלים:

 

א" ה, ַוִּיְקרָׁ ִוד ַבְמֻצדָׁ ִביב, ִמן-ַוֵּיֶשב דָׁ ִוד סָׁ ִוד; ַוִּיֶבן דָׁ ּה ִעיר דָׁ ה.-לָׁ ְיתָׁ בָׁ ִוד,   ַהִמלֹוא וָׁ י ַוֵּיֶלְך דָׁ

אֹות, ִעמֹו. ה ֱאֹלֵהי ְצבָׁ דֹול; ַויהוָׁ לֹוְך ְוגָׁ ם ֶמֶלְך יא הָׁ ִוד, ַוֲעֵצי -ֹצר ַמְלָאִכים, ֶאל-ַוִּיְשַלח ִחירָׁ דָׁ

ֵשי ֶאֶבן ִקיר; ַוִּיְבנּו רָׁ ֵשי ֵעץ ְוחָׁ רָׁ ִזים, ְוחָׁ ִוד.-ֲארָׁ ִוד,  יב  ַבִית, ְלדָׁ ה ְלֶמֶלְך -ִּכיַוֵּיַדע דָׁ ֱהִכינֹו ְיהוָׁ

ֵאל-ַעל ֵאל; ְוִכי ִנֵשא ַמְמַלְכתֹו, ַבֲעבּור ַעמֹו ִיְשרָׁ  יב(.-" )שמואל ב ה, ט ִיְשרָׁ

 

כלומר ארמון, ומן ההקשר ברור שארמון זה היה בירושלים.  -חירם מלך צור בנה לדוד בית 

ו. לצד זאת מסופר שדוד בנה הפסוקים אינם מדווחים היכן הוקם ארמון זה ומה היה מראה

. פסוק זה מוקשה ביותר: האם המונח 'סביב' מתאר סוג של מבנה בעל "סביב מן המילוא וביתה"

מתאר מעוגל )שניתן אולי להציע לזהותו עם מבנה האבן המדורג בעל קוי המתאר המעוגלים, 

בו מתרחשת מתאר את המקום  'סביב'לפסה"נ(? או שמא  10-לשיטת המתארכים אותו למאה ה

הבניה, כלומר מסביב, ואם כך מסביב למה? גם המונח 'מילוא' שאמור לסייע לנו למקם את 

מפעל הבניה של דוד אינו ברור: היה מי שסבר שהמונח מתאר את מבנה האבן המדורג, היוצר 

מדובר במילוי של ערוץ טבעי שהיה מילוי או דיפון טבעי בצד גבעת עיר דוד. אחרים הציעו ש

וונת הכתוב כ  ,ואם כך  לגבעת עיר דוד. המונח ו'ביתה' יכול להתפרש במובן של 'פנימה' מצפון

 היא שדוד בנה מבנה או מבנים כלשהם פנימה למילוא.

 

 ימי שלמה בראיה המקראית

עילות בניה אם ימי דוד התאפיינו בפעילות צבאית אינטנסיבית שיצרה את הממלכה, לעומת פ

צבאית ובריבוי הבניה שלמה התאפיינו במיעוט הפעילות הימי מועטת בירושלים הרי ש

 .הממלכהבירושלים ובערים אחרות. היו אלה ימים של ייצוב הממלכתית 

במישור הפנימי דאג שלמה להפטר מאיומים פוליטיים מבית ומחוץ: הוא דאג לחיסולם של שמעי 

. פניו אל המלוכה ו שנשאאדוניהו אחיו ה שר הצבא הסוררבן גרא אויבו של אביו, יואב בן צרוי

האיום הקשה ביותר  .שהיה מתומכי אדוניהו ק מתפקידיו הרשמיים את אביתר הכהןסילשלמה 

. עוצמתו של שלמה נבט האפרתי, אשר ימרוד במלך מבפנים יבוא על שלמה מצידו של ירבעם בן

המלך,  ועל כן הוא ברח מצרימה, אך לאחר מות גדולה מכדי שירבעם יוכל לערער אותההיתה 

בסופו של דבר הטינה של שבטי הצפון  רחבעם בנו החלש יותר, יתפרצוועם עליתו לשלטון של 

לפילוג הממלכה  וירבעם יצליח להביאוהתסיסה המתמדת כנגד עומס המסים, כלפי בית דוד, 

  ביחידות הבאות. על כך נדון בתמיכתו של הנביא אחיה השילוני.
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אך הוא  רדנותו של הדד האדומי, שעמו הובס בימי דודחוץ נאלץ שלמה להתמודד עם מכלפי 

 עם רזון בן אלידע שמלך בדמשק.ונמלט למצרים ועתה שב לארצו, 

 

 

 ובניית הערים , הצבאארגון הממלכה

בית  מחוזות שכל אחד מהם ניתן לשלטונו של נציב מטעם 12-המינהל בימי שלמה אורגן ב

אוכלוסיית הממלכה היתה מגוונת, ובני עממים שונים שולבו במינהל הממלכתי, בדומה  .המלוכה

למצב שהיה בימי שאול ובימי דוד. כך לדוגמא היו בני שישא סופרים בממשל של שלמה, אוביל 

מפעלי הבניה של שלמה והיחסים  הישמעאלי היה על הגמלים, ויזיז ההגרי היה על הצאן. 

ו עבודה לרבים אך גם הצריכו מיסוי )ובכלל זאת מיסוי בכח אדם שנאלץ הכלכליים עם צור סיפק

, אך על פי העדות המקראית המס העובד ניתן רק מעממי כנען ולא מבני שנדרשולבצע עבודות 

בצבאו של שלמה בניגוד לצבא דוד אביו  (.ישראל שמילאו תפקידים אחרים במנגנון הממלכתי

צמיחתו של חיל  להם הותקנו אורוות במקומות שונים. ,נעשה שימוש בפרשים רוכבי סוסים

הרכב המקצועני היתה חידוש גדול שהוביל ליצירתה של שכבה חברתית אריסטוקרטית בדומה 

צר את חצור, מגידו, גזר, בית חורון תחתון ישלמה ב למוכר בממלכות שונות במזרח הקדום.

בחלק מערים אלה )מגידו, חצור, גזר( נמצאו בחפירות הארכיאולוגיות שרידי  וערים נוספות.

 כמו כן בנה בשנים האחרונות. תיארוך זה שנוי במחלוקתביצורים שתוארכו לימי שלמה, אך 

המפרשים זאת כערי מחסנים  "ערי מסכנות" )כפי הנראה הכוונה לערים מבוצרות אך יש שלמה

 ערי רכב וערי פרשים.  (,וקיימים גם פירושים נוספים

 

 ויחסי מסחר יחסים בינלאומיים

בית. מעמדו של  נה לההביא אותה לירושלים שם הוא בשלמה נישא לבת פרעה מלך מצרים ו

לירושלים מבקרים רבים ובהם מלכת שבא, שהעניקו לעיר גוון  שלמה וחכמתו משכו

 ו של דוד אבי שלמה, נמשכההיה ידידקוסמופוליטי. מערכת היחסים הטובה עם חירם מלך צור ש

)או  אניות שבנה שלמה מסחרית.-גם בימי שלמה ובאה לידי ביטוי במערכת יחסים כלכלית

בעציון גבר שעל שפת ים סוף  כנאמר בדברי הימים ב ח, יח( ,שנשלחו אליו על ידי חירם מלך צור

ו, ליד עקבה( חולייפה שבתחומי ממלכת ירדן של ימינ -)שאותה מקובל לזהות היום עם תל אל

)בחופה המזרחי של אפריקה או  שטו עם צוותי מלחים פניקים וישראלים למסעות מסחר לאופיר

 .לייבוא זהב, עצי אלמוגים ומוצרים אקזוטיים אחרים לדעת אחרים באזור האוקיינוס ההודי(

 סוסים ומרכבות הגיעו לממלכה ממצרים וממקומות נוספים.

 

 

 ייחוד הפולחן

המקרא מגנה את שלמה  נהג בעם וגם שלמה עצמו נהג כך עד להקמת המקדש.פולחן הבמות 

ת אלוהי שעשה את הרע בעיני ה' לעת זקנתו כאשר הלך בעקבות נשותיו והלך "אחרי עשתור

ו(. שלמה בנה במה לכמוש אלוהי מואב -וץ עמונים" )מלכים א יא, הצידונים ואחרי מילכום שיק

 אלה התווספו על הבמות שבהן עבדו נשותיו את אלוהיהן.בהר הזיתים כמו גם במה למולך, ו
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המקרא רואה בחומרה עבודת אלילים זו, אשר תביא בסופו של דבר את העונש: פילוג הממלכה 

  המאוחדת ופגיעה בעוצמתה של שושלת שלמה.

 

 

 מפעלי הבניה של שלמה בירושלים

שלמה בנה חומה  במקרא.בניגוד לימי דוד הבניה בימי שלמה זוכה לתיאור מפורט ומקיף 

ספר מלכים מספר כי הוא "סגר את פרץ עיר דוד אביו"  בירושלים שהתוואי שלה אינו מפורט.

 )מלכים א יא, כז(. משמעות הפסוק אינה ברורה אך יתכן שפירוש המונח פרץ הוא מקום פרוץ, 

להגן על אזור פתוח, לא מוגן, ואם כן הפסוק מדבר בבניית חומה חדשה על ידי שלמה על מנת 

. לדעת אחרים, הפרץ בו המקדש והארמונות )ראו להלן( שנבנו מחוץ לחומה, מצפון לעיר דוד

מדובר כאן אינו אלא פרצה שיצר דוד בחומת העיר כשהרחיב אותה צפונה בעת שבנה את ביתו, 

 ואותה סגר שלמה. 

בנושא זה נרחיב  .שנים 7גולת הכותרת של מפעלותיו היתה כמובן הקמת בית המקדש שנמשכה 

  ביחידות הבאות ולא נעסוק בו כאן.

 )***קישור חם ליחידה העוסקת במקדש שלמה(

 13לצד המקדש קמו מפעלי בניה נוספים שהבולט בהם הוא ביתו של שלמה שהקמתו נמשכה 

 שנים. 

 

 וכך כותב המקרא אודות מפעלים אלו:

ה; ַוְיַכל, ֶאת-"ְוֶאת נָׁ ה ְשֹלֹמה, ְשֹלש ֶעְשֵרה שָׁ נָׁ ל-ֵביתֹו בָׁ ֵבית ַיַער -ַוִּיֶבן ֶאת ב  ֵביתֹו.-ּכָׁ

ה טּוֵרי  עָׁ תֹו; ַעל, ַאְרבָׁ ה, קֹומָׁ ְחבֹו, ּוְשֹלִשים ַאמָׁ ה רָׁ ה ָאְרּכֹו ַוֲחִמִשים ַאמָׁ נֹון, ֵמָאה ַאמָׁ ַהְלבָׁ

ִזים, ּוְכרֻ  ִזים, ַעלַעמּוֵדי ֲארָׁ ַעמּוִדים.-תֹות ֲארָׁ ֶאֶרז, ִמַמַעל ַעל ג  הָׁ ֻפן בָׁ עֹות ֲאֶשר ַעל-ְוסָׁ -ַהְצלָׁ

ה ִעים, ַוֲחִמשָׁ ַעמּוִדים, ַאְרבָׁ ר, ַהּטּור.--הָׁ שָׁ ה עָׁ ה ֶאל ד  ֲחִמשָׁ ה טּוִרים; ּוֶמֱחזָׁ -ּוְשֻקִפים, ְשֹלשָׁ

ִמים. ֹלש ְפעָׁ ה, שָׁ ל ה  ֶמֱחזָׁ ִחים -ְוכָׁ ה ֶאלַהְפתָׁ ֶקף; ּומּול ֶמֱחזָׁ ה, -ְוַהְמזּוזֹות, ְרֻבִעים שָׁ ֶמֱחזָׁ

ִמים. ֹלש ְפעָׁ ְחבֹו;  ו  שָׁ ה רָׁ ה ָאְרּכֹו, ּוְשֹלִשים ַאמָׁ ה, ֲחִמִשים ַאמָׁ שָׁ ַעמּוִדים, עָׁ ם הָׁ ְוֵאת אּולָׁ

ם, ַעל ב, ַעל-ְואּולָׁ ם ַהִּכֵסא ז  ְפֵניֶהם.-ְפֵניֶהם, ְוַעֻמִדים ְועָׁ ט ְואּולָׁ ם -ֲאֶשר ִיְשפָׁ ם, ֻאלָׁ שָׁ

ֶאֶרז, ֵמַהַקְרַקע ַעד פּון בָׁ ה; ְוסָׁ שָׁ ט עָׁ ע.-ַהִמְשפָׁ ַאֶחֶרת, -ּוֵביתֹו ֲאֶשר ח  ַהַקְרקָׁ ֵצר הָׁ ם חָׁ ֵיֶשב שָׁ

יָׁה; ּוַבִית ַיֲעֶשה ְלַבת ם, ַּכַמֲעֶשה ַהֶזה, הָׁ אּולָׁ אּולָׁ -ִמֵבית לָׁ ַקח ְשֹלֹמה, ּכָׁ ם, ַפְרֹעה, ֲאֶשר לָׁ

ל ט  ַהֶזה. ד, ַעד-ּכָׁ ה, ִמַבִית ּוִמחּוץ; ּוִמַמסָׁ רֹות ַבְמֵגרָׁ ִזית, ְמֹגרָׁ ֹרת, ְּכִמדֹות גָׁ ִנים ְיקָׁ -ֵאֶלה ֲאבָׁ

חֹות, ּוִמחּוץ, ַעד ה.-ַהְּטפָׁ ֵצר ַהְגדֹולָׁ ִנים ְגֹדלֹות י  ֶהחָׁ רֹות ֲאבָׁ ִנים ְיקָׁ ד, ֲאבָׁ ַאְבֵני ֶעֶשר --ּוְמיֻסָׁ

ִזית יא  ֵני ְשֹמֶנה ַאמֹות.ַאמֹות, ְוַאבְ  רֹות ְּכִמדֹות גָׁ ִנים ְיקָׁ ה, ֲאבָׁ ָאֶרז.--ּוִמְלַמְעלָׁ ֵצר  יב  וָׁ ְוחָׁ

ִזים; ְוַלֲחַצר ֵבית ִזית, ְוטּור, ְּכֻרֹתת ֲארָׁ ה טּוִרים גָׁ ִביב, ְשֹלשָׁ ה סָׁ ה ַהְפִניִמית, -ַהְגדֹולָׁ ְיהוָׁ

ִית" ם ַהבָׁ  יב(.-)מלכים א ז, א ּוְלֻאלָׁ

 

מן הכתוב אם כל המבנים . אין זה ברור יתו של שלמה נזכרת כאן שורה של מבנים נוספיםלצד ב

הללו קרויים בשם "בית המלך" )שהרי בסיכום מפעלי שלמה במלכים א ט, י נאמר ששני בתים 
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בנה שלמה: בית ה' ובית המלך ולא נזכר שום מבנה נוסף. אך מצד שני בתיאור המבנים שלהלן 

נזכר בית המלך כיחידה נפרדת מהם. ונראה סביר להניח שלמונח 'בית המלך' )מלכים א ו, ח(, 

 היתה משמעות כפולה: הבית עצמו כמו גם המתחם שבו הבית משולב.   

שהיו בו. מטרת המבנה אינה  . בית יער הלבנון, הקרוי כך על שום עמודי ארזי הלבנון1

ידועה אך כפי הנראה שימש מעין בית אוצר שכן בו שמר שלמה המלך את צינות הזהב, 

. יש הסבורים, על סמך יז; שם, כא(-מגיני הזהב וכלים מלכותיים נוספים )מלכים א י, טז

 או בסיס בית נשק יער הלבנון, שהיה זה  בביתצינות שנשמרו המגינים והאיזכורם של 

אך סברה זו אינה משכנעת שהרי המגינים והצינות שנשמרו בבית יער הלבנון היו משמר, 

  ללא ספק טקסיים ולא כלי נשק של ממש.

שם הפשטות אנו נוקטים מ' )המידות במקרא ננקבות באמות. ל 50-כ היה אורכו של המבנה

נה היו ארבעה מטר. בתוך המב 15-כמטר וגובהו  25-כ כאן מידת אמה בת חצי מטר(, רוחבו

 שנשאו עליהם קורות ארז. ,(45טורי עמודי ארז )שמספרם הכולל היה 

 מטר. מטרת המבנה אינה ידועה. 15-היה כ חבוומטר, ר 25-כהיה באורך  אולם העמודים. 2

 . אולם הכיסא, שממדיו אינם מצוינים שימש מקום שבו שפט המלך את נתיניו.3

 .נבנה בעבור בת פרעה שהתגוררה עד אז בעיר דוד ם. בית בת פרעה, שממדיו אינם מצויני4

 

 : בניה באבנים גדולותוהעיטורי המשותף לכל המבנים הללו הוא העושר הארכיטקטוני

 שימוש בטורי עמודים, שילוב בניה באבן עם עץ וחומרים יקרים ועוד. ומעובדות,

 

בת פרעה עלתה מעיר דוד : "אך תיאור הגעתה של בת פרעה לביתה כולל שני אזכורים רבי עניין

אזכור המילוא בהקשר זה מעלה  )מלכים א ט, כד(. "תה אשר בנה לה. אז בנה את המילואאל בי

 ."סביב מן המילוא וביתה"תהיה מסויימת שהרי לעיל ראינו שדוד כבר בנה 

 )***קישור חם לדיון במילוא בימי דוד לעיל( 

וד כיצד יתכן ששלמה הוא שבנאו? ואולם לכאורה הדבר תמוה שהרי אם המילוא נזכר בימי ד 

לתהיה זו שני פתרונות אפשריים: הפתרון האחד הוא שהמילוא אכן נבנה על ידי שלמה ולא היה 

קיים בימי דוד אלא שתיאור הבניה של דוד בירושלים נעשה על ידי סופר מאוחר אשר השתמש 

א היה קיים בימי דוד אלא בציון מקום שהיה מוכר בימיו. הפתרון האפשרי השני הוא שהמילו

 ששלמה שיפצו ולא בנאו מן היסוד.

שבית בת פרעה היה  אנו למדיםעל כל פנים, מאזכור עליתה של בת פרעה מעיר דוד אל ביתה 

מחוץ לעיר, ומכאן שגם המבנים האחרים שבנייתם נזכרת בזיקה לו נבנו מחוץ לתחומי עירו של 

  יר צפונה אל מתחם המקדש.המטפס מן הע ה"עופל" דוד, מן הסתם באזור

 )***קישור חם לדיון לעיל בעופל ביחידה העוסקת בטופוגרפיה של עיר דוד(

השערה זו מתיישבת היטב עם ידיעותינו על תרבויות העולם העתיק שבהן בית המלך היה 

ממוקם סמוך למתחם המקדש ואף מתאששת מעדויות נוספות במקרא, המשיחות לפי תומן ומהן 

כך לדוגמא מסיפור מאוחר יותר המספר  לעתים על מיקומם היחסי של מבנים שונים. ניתן ללמוד

על הריגתה של עתליה אם המלך אחזיה אנו למדים שהיא יוצאת מחצרות המקדש דרך מבוא 

  הסוסים אל בית המלך, עניין המלמד על קרבתם של מבנים אלו זה לזה.
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 ג'ין קאהיל וד"ר אייל מירון()***קישור חם לשחזורי ירושלים בימי שלמה של 

 (()***קישור חם לשחזורי פרופ' יוסי גרפינקל את המבנים הללו בספרו על המקדש )בדפוס

 

 

 בראיה ההיסטורית הארכיאולוגית ושלמה ירושלים בימי דוד

תקופת דוד ושלמה בסימן של מחלוקת  בקרב מחקר  בעשרות השנים האחרונות עומד

יש השלכות  זוהמציגים תיאור שונה לאירועי התקופה. למחלוקת ארכיאולוגים והיסטוריונים 

חשוב להבין גם את ההקשר וישירות על יכולתנו לשחזר את המתרחש בירושלים באותם ימים, 

חורג מעבר למטרותיו של קורס זה אך מפאת  תיאור מפורט וטכני של המחלוקת  .ההרחב של

מעט מן תוך התמודדות עם  הענינים בנושאמצב  ה עדכנית שלסקיר חשיבות העניין נציג כאן

ארכיאולוגים השיכים לשני  לושהמפרסומיהם של ש ן עולותכפי שה ,בהקשר זה הסוגיות העולות

הוא  השנין חופר מגידו  צדי המתרס של המחלוקת: האחד הוא הארכיאולוג ישראל פינקלשטיי

והשלישי הוא  ראיתהארכיאולוג יוסף גרפינקל, חופר חורבת קיאפה )מבצר האלה( המק

לתיאורים אלו יש חשיבות גדולה משום שכל אחד מהצדדים אינו  .הארכיאולוג אמנון בן תור

מסתפק בהצגת עמדתו שלו אלא מציג גם את עמדת הצד השני כפי שהיא נתפסת בעיניו ובכך 

נדגיש כי סקירות אלה אינן ממצות  מספק לנו שתי פרספקטיבות שונות אודות אותן העובדות.

 ונועדות לתת לתלמיד רק מעט מטעמה של המחלוקת המרתקת.

הוצאת )הציטוט הראשון לקוח מספרם של ישראל פינקלשטיין וניל אשר סילברמן, "דוד ושלמה" 

 :(2006אוניברסיטת ת"א, ירושלים 

 

חצר המלוכה" כתיעוד  תולדות""עד לאחרונה ממש קיבלו חוקרי מקרא רבים את 

היסטורי מדויק במידה רבה. הם הניחו כי הסיפור המקראי נכתב בחצרו של דוד או 

בסביבתו של שלמה...זוהי דוגמא נוספת לטיעון מעגלי שבו הטקסט המקראי משמש 

ראייה מרכזית לאמיתות הדיווח ההיסטורי שלו עצמו. הזכרנו שוב ושוב את היעדרן 

ת כלשהן לאוריינות נרחבת ביהודה לפני סוף המאה השמינית של עדויות ארכיאולוגיו

לפסה"נ. עתה עלינו לשאול שאלות נוספות: על סמך מה שאנו יודעים על המצב 

הארכיאולוגי בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט, האם סיפור "תולדות חצר המלוכה" 

הבנייה שלו  מדבר בקולה של המאה העשירית? האם תיאורי מלחמותיו של דוד ומפעלי

משתלבים עם המציאות הארכיאולוגית של אותה תקופה? האם התככים בתוך בית דוד 

 הממלאים תפקיד נכבד כל כך בסיפור היו אפשריים בכלל בתקופתו של דוד?

ראשית אין רעיות ארכיאולוגיות לקיומם של  התשובות לשאלות אלה הן שליליות.

ירית לפסה"נ בירושלים. יתכן אמנם מבנים מלכותיים מרשימים כלשהם מהמאה העש

שמבנים מירושלים של ימי דוד או שלמה נקברו תחת מבנה התמך העצום שעליו הוקם 

המקדש בימי המלך הורדוס )המאה הראשונה לספה"נ( אך אין כל ראיה לבנייה 

מלכותית בשום מקום אחר בעיר דוד...את טענתם של כמה חוקרים כי העדר מצאים 

שהסיפורים אינם היסטוריים אפשר לסתור בנקל כשמביאים בחשבון אינו הוכחה לכך 

את התמונה הכוללת שמסתמנת ממחקר ירושלים. יותר ממאה שנות חפירה בעיר דוד 
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הניבו מספר זעום להפתיע של שרידים מפרק הזמן הארוך שראשיתו בשלהי המאה 

א יותר עשרה ואחריתו במאה התשיעית לפסה"נ. השרידים הללו מסתכמים בל-השש

 מספר קירות ומכמות צנועה של שברי חרסים שרובם נמצאו במצבורי סחף. הטענה כי 

 

בירושלים היתה בניה משמעותית במאה העשירית לפסה"נ ששרידיה נמחו עקב בלייה 

)ארוזיה( או פעילות בניה מסיבית בדורות מאוחרים יותר אינה מתקבלת על הדעת 

תקופת הברונזה  -קדמה לתקופה האמורה שהרי מבנים מרשימים הן מן התקופה ש

 התיכונה...והן מתקופת הברזל המאוחרת יותר...שרדו גם שרדו. 

הראיות מעידות  בבירור כי ירושלים של המאה העשירית היתה כפר הררי קטן בשלט 

על עורף מיושב בדלילות. אילו היתה זו בירתה של מלכה גדולה בעלת יכולת לגייס 

לגבות מס עובד ולקיים חילות מצב בארם דמשק ובאדום )כפי עשרות אלפי חיילים, 

שמדווח המקרא( אפשר היה לצפות לקיומם של מבני מנהל ומחסנים גם מחוץ למתחם 

המקדש והארמון שעמד בהר הבית. אפשר היה לצפות ולראות גם שינויים בכפרי 

חות תועלת יהודה שבניהם היו אמורים להיות מגויסים לצבא ושהיו עשויים להפיק לפ

עקיפה מעושרה הגדול של הממלכה. אלא שאין שמץ של ראיה לכל שינוי של ממש 

. במשך כל המאה העשירית נשארו הכפרים בנוף היישובי של יהודה עד המאה הבאה

 צנועים בגולדם ומעטים והאוכלוסייה היתה לפיכך מצומצמת מאוד בהיקפה.

ירוט רב...אכן בימים הראשונים של ומה בדבר כיבושיו הגורפים של דוד המתוארים בפ

הארכיאולוגיה המקראית האמינו חוקרים רבים כי את זה בדיוק גילו. באתרים ברחבי 

ובראש ובראשונה חבל החוף ועמקי   -האזורים שהיו אמורים ליפול בידי צבאו של דוד 

יוחסה לכיבושיו כמעט כל שכבת חורבן שאפשר היה לתארכה ולו בדוחק  -הצפון 

זמנו של דוד, במיוחד מפני שאותן שכבות חורבן מציינות בדרך כלל את המעבר  לקרבת

 מעיר פלשתית או כנענית לתרבות חומרית חדשה שזוהתה כ"ישראלית." 

 Xבתל קסילה...הכריז הארכיאולוג עמיחי מזר כי "החורבן האלים של שכבה 

ורבן החלקים הפורחת...בתחילת המאה העשירית לפסה"נ היה חלק משורה של מעשי ח

שונים של הארץ" שנגרם ככל הנראה בעקבות פלישה ישראלית בפיקודו של המלך 

דוד". בדומה לכך סברו רבים כי עיר המדינה הכנענית מגידו שבעמק יזרעאל מהווה 

 דוגמא נוספת לכיבושיו הגורפים של דוד...

אי כבסיס כל הדימויים הללו נולדו מאותו טיעון מעגלי מוכר: שימוש בסיפור המקר

לפרשנות ארכיאולוגית ואחר כך שימוש באותם שרידים כהוכחה לדיוק ההיסטורי של 

המקרא...היום ברור כי ההוכחה הארכיאולוגית לכיבושי דוד לא היתה אלא אשליה. 

מחפירות חדשות ומניתוח מחדש של מכלולי כלי חרס מתצפיות אדריכליות ומתיארוך 

...גל החורבן שתוארך קודם לכן לסביבות שנת אנו יודעים עתה כי 14בשיטת פחמן 

לפסה"נ ויוחס להתפשטות הממלכה המאוחדת בימי דוד התחולל למעשה עשרות  1000

 (.91-89מ' )דוד ושלמה, ע שנים מאוחר יותר." 

 

 :ולמקדש בהמשך מתיחס פינקלשטיין לממלכת שלמה
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תו השתרעה מדן "על פי המקרא המלך שלמה שלט ביד רמה על עם ישראל כולו. ממלכ

ועד באר שבע...לתמונה אידילית זו אין דבר וחצי דבר עם הכפרים העלובים ברחבי הר 

יהודה ועם התנאים הקשים בירושלים של המאה העשירית לפסה"נ...המלך שלמה זכור 

...אך האם שלמה הוא שבנה את המקדש המקורי? כבנו כמובן כבונה המקדש בירושלים

דינית הררית מבודדת וקטנה לא היתה לו גישה למשאבים של מנהיג מקומי בישות מ

שיאפשרו לו לשעות הרבה מעבר להקמתו או לשיפוצו של מקדש שושלתי מקומי צנוע. 

מקדש מפואר מהסוג המתואר במקא יכול היה להבנות רק בידי אחד המלכים 

 .(160-159, 144)שם עמ'   המאוחרים יותר מבית דוד"

 

)שאותו כתב במשותף עם סער גנור ומייקל  ל מציג את הדיון בספרוהארכיאולוג יוסף גרפינק

 (:2012הייזל(  "עקבות דוד בעמק האלה" )הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד, ירושלים 

 

שנה הוא  3,000-"דוד המלך הוא מן הדמויות המרכזיות בהיסטוריה האנושית. זה כ

מיליוני אנשים. המסורת ריתק ועדיין מרתק את מחשבתם ודמיונם של מאות 

המקראית מספר את תולדות חייו בפירוט רב....בניגוד לחיים מלאי סיכונים ותפניות 

מפתיעות זכה דוד לסיים את חייו באופן טבעי ונפטר מזקנה בארמונו. לאחר מותו הוא 

 נמשיך לחיות בזכרון העם כמייסד הממלכה והשושלת...

קיבל את המסורת המקראית בדבר דוד  גם המחקר המודרני 1980עד סביבות שנת 

המלך כמשקפת זיכרון היסטורי אמין. בחלקה הראשון של המאה העשרים נכתבו 

מחקרים רבים על אודות כיבושיו ופעילויות הבניה שלו. מבנים שנשרפו וביצורים 

הרוסים שהתגלו בחפירות ארכיאולוגיות באתרים שונים יוחסו בפשטות לכיבושי דוד 

של מבנים וביצורים אחרים יוחסה לימי שלטונו. כך התקבלה במחקר  ואילו הקמתם

תמונה יפה של מסורת מקראית וממצאים ארכיאולוגיים המשולבים זה בזה ומצביעים 

על קיומה של ממלכה מאוחדת בימי דוד ובנו שלמה. על פי נתונים שונים ובעיקר 

כותם בצד כתובות רשימות מקראיות המציינות את מלכי יהודה וישראל ושנות מל

שהניחו אחריהם מלכי מצרים אשור ובבל, עלה בידי המחקר המודרני לתארך את 

התקופות הרלוונטיות, ממאות השנים שקדמו לימי דוד ועד לימי הבית הראשון וחורבן 

 בית המקדש....

על פי המקרא, לאחר מות שלמה התפלגה הממלכה לשתי יחידות פוליטיות נפרדות: 

צפון וממלכת יהודה בדרום. הממלכה הצפונית נהרסה על ידי ממלכת ישראל ב

 722לפסה"נ )חורבן שומרון, בירת הממלכה התרחש בשנת  8-האשורים בשלהי המאה ה

)חורבן  לפסה"נ 6-לפסה"נ(, וממלכת יהודה נהרסה על ידי הבבלים בתחילת המאה ה

 לפסה"נ(. 586ירושלים בשנת 

העשרים התפתחו דעות אשר שללו לחלוטין ואולם במהלך שנות השמונים של המאה 

את התיאור המקראי ואת חשיבתו של דור החוקרים הקודם. נהוג לכנות את החוקרים 

המחזיקים בדעות אלו בשם "מינימליסטים". תפיסת העולם המינימליסטית אינה 
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אחידה ואפשר למצוא בה מגוון דעות אך כדי להקל על הקורא אנו נציג כאן עמדה זו 

סכמטי במידה מסויימת. לדעת החוקרים המובילים בגישה זאת מאוניברסיטאות באופן 

קופנהגן בדנמרק ושפילד באנגליה, דוד ושלמע לא היו כלל דמויות בשר ודם אלא יצירי 

דמיון ספרותי גרידא. חוקרים אלה הציעו כי באופן עקרוני יש לנטוש לחלוטית את 

יך להסתמך רק על תעודות המסורת המקראית ובמקומה המחקר המודרני צר

היסטוריות חיצוניות למקרא. כך לדוגמא, על סמך כתובת שהותיר המלך האשורי 

לפסה"נ,  833שלמנאסר השלישי המזכירה את אחאב מלך ישראל בקרב קרקר בשנת 

המתארת את מלחמתו בעומרי מלך ישראל  -סמך כתובת מישע מלך מואב ועל 

מציעים החוקרים הללו כי  - נים לאחר מכן(לפסה"נ )או כמה ש 850בסביבות שנת 

לפסה"נ.  9-בתחילת המאה ה ,ממלכת ישראל )ולא ממלכת יהודה( התפתחה ראשונה

כרת לראשונה באופן ברור בכתובות המלך האשורי סנחריב בשלהי וזממלכת יהודה המ

לפסה"נ התפתחה לדעתם לממלכה רק לאחר חורבן ממלכת  8-המאה ה

מליסטיות מחקו לחלוטין את תקופתה הממלכה המאוחדת ודחו ישראל...הגישות המיני

 שנה את הקמת ממלכת יהודה. 200-ביותר מ

התפיסה הקיצונית שהציעה לראות בדוד ובשלמה דמויות מיתולוגיות בלבד הובהרה 

עם גילוי הכתובת הארמית בתל דן, המזכירה את "בית  1993ביולי שנת  21-כשגויה ב

על לפסה"נ היתה קיימת מסורת  9-בבירור כי כבר במאה הדוד" כתובת זאת הצביעה 

היה מוכר בארצות השכנות ולא ביהודה בלבד. ]ש[ קיומו של מייסד שושלת בשם דוד...

מאז פרסום הכתובת שוב לא ניתן לשלול לחלוטין את עצם קיומו של דוד כמלך 

ד בראש והמחקר צריך להתמודד עם שאלות שונות הקשורות באופי שלטונו: האם עמ

ממלכה עירונית או ארגון שבטי, מה היה ההיקף הגיאוגרפי של תחום השפעתו, מה היו 

 ..האתרים המרכזיים תחת שלטונו, מה היתה רמת הארגון המנהלי וכדומה.

לפסה"נ ביהודה בכלל  10-לנוכח הבעיות בתיארוך ממצא ארכיאולוגי למאה ה

הצעות שונות להבנת תחילת ובירושלים בפרט, הועלו בעשרים השנים האחרונות 

על  1996שפורסמה בשנת  המלוכה ביהודה. ההצעה הידועה בכינוי "כרונולוגיה נמוכה"

כלומר המעבר מחברה כפרית )תקופת  -ידי ישראל פינקלשטיין, טענה כי ה"עיור" 

( לחברה עירונית )תקופת המלוכה, תקופת 1ההתנחלות והשופטים, תקופת הברזל 

לפסה"נ, ורק בצפונה של ארץ ישראל  10-ק בשלהי המאה ה(, התרחש ר2הברזל 

לסופה של   10-בממלכת ישראל. "הנמכת" התאריך של מעבר זה מראשית המאה ה

אותה מאה היא שהעניקה לתיאוריה זו את כינויה "הכרונולוגיה )כלומר התיארוך( 

 הנמוכה".

סה"נ יישוב עירוני לפ 10-חסידי תיאוריה זו מציעים כי בירושלים לא התקיים במאה ה

מבוצר ועל כן יש לראות את דוד כמנהיג שבטי מקומי לכל היותר. יהודה התפתחה 

לפסה"נ לאחר שממלכת ישראל  8-לדעתם לכלל מדינה של ממש רק בסוף המאה ה

 ..נחרבה.

החפירה שאנו מנהלים זה חמש שנים בחורבת קיאפה הבהירה כי טענות ה"כרונולוגיה 

וחסרות בסיס מדעי. בחפירתנו התגלתה עיר מבוצרת  הנמוכה" הן קיצוניות
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לפסה"נ היא התקופה שבה חי  11-לשלהי המאה ה 4המתוארכת על ידי מדינת פחמן 

דוד המלך. זו עדות חד משמעית כי תהליך העיור החל בהתאם למסורת המקראית כבר 

תקופת בימי דוד...בדרום הארץ, בממלכת יהודה. מעתה לא ניתן לטעון כי העיור של 

...מתברר כי היו בתקופתו ]של דוד לפסה"נ 9-בית ראשון החל בממלכת ישראל במאה ה

המלך[ ערים מבוצרות ומנהל ריכוזי בצד קשרי מזחר ארוכי טווח ויכולת 

כתיבה...השלכות החפירה ]בחורבת קיאפה[ מרחיקות לכת אף יותר כך כי הן מעידות 

לפסה"נ. בכך  10-ים מראשית המאה הבמסורת המקראית זכרונות היסטורי שהשתמרו 

נשמטע הקרקע מתחת לטנות המינימליסטים כי אין במקרא כלל נתונים היסטוריים 

 (.29, 27-19, עמ' "עקבות דוד בעמק האלה"" )מתקופת דוד

 

-מקרא-אמרו "ארכיאולוגיהולבסוף, כך כותב על המחלוקת אמנון בן תור, חופר חצור, במ

, יד בן "הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא"ין וע' מזר )עורכים(: בתוך: י' ל' לו) היסטוריה

 :(25-17, עמ' 2001צבי ומרכז דינור, ירושלים 

 

"אנו חיים בדור השואף להרוס מסגרות והמגלה רצון כפייתי כמעט 'לשחוט פרות 

קדושות' ולשלול כל דבר ידוע ומוסכם. כך אנו עדים לאמירות ולמחקרים הקובעים 

לא הייתה התאבדות במצדה, לא הייתה שואה, לא היינו מעטים מול רבים למשל כי 

במלחמת השחרור ועוד. עתה התרגשו ובאו עלינו 'ארכיאולוגים חדשים' הקובעים 

ברוח הזמן כך נראה, כי לא הייתה תקופת האבות, לא היה שעבוד במצרים, לא הייתה 

 התנחלות בכנען ולא הייתה ממלכה מאוחדת....

אגיע לעיקר דברי אני מבקש להקדים שתי הערות: ראשית אין לויכוח הניטש בטרם 

בקרב קהילת ההסטוריונים הארכיאולוגים וחוקרי המקרא כל קשר עם האמונה 

הדתית: האמונה עומדת על רגליה והיא אינה נזקקת לכל הוכחה או חיזוק. כמו כן אין 

נושאים כגון זכותנו על  לוויכוח ולא כלום עם השקפה פוליטית זו או אחרת ועם

 הארץ.

שנית...השאלה שבה אנו חלוקים היא מידת אמינותם וערכם של החלקים המוגדרים 

כהיסטוריוגרפיים במקרא כמקור לתולדות עם ישראל, ובעיקר בפרק הזמן הקדום 

 ...לפילוג המלוכה

ו חפירות חצור הראו בבירור שהעיר הכנענית חרבה בשרפת ענק. עקבותיה של שרפה ז

ניכרים בבירור בעיר הכנענית הזו בכל מקום שבו הגיעו החופרי לשכבה המתאימה. 

שריפת חצור הכנענית מתוארת גם במקרא...והנה לא מעטים הם החוקרים, 

ארכיאולוגים והיסטוריונים כאחד, המייחסים את חורבנה של חצור למצרים לגויי הים 

דים שלהם יוחס מעשה החורבן או לעיר כנענית יריבה, כולם 'כשרים' זולת היחי

 במפורש....

ומכאן לעניין הממלכה המאוחדת במאה העשירית לפנה"ס. את היסודות לדיון המובהק 

החמישים  ב'ארכיאולוגיה של תקופת המלכה המאוחדת' הניח יגאל ידין בשנות

והשישים. בעקבות חשיפתו של שער בעל שישה תאים הקשור בחומת סוגרים 
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עמד ידין על הדמיון בין שער זה לשערי הערים מגידו וגזר וראה בכך בחפירות תל חצור 

המחשה ארכיאולוגית לפסוק בספר מלכים שלפיו בנה שלמה את חצור ואת מגידו ואת 

ם יגזר )מלכים א ט, טו(. בעקבות חפירותיו במגידו הוסיף ידין מבני ציבור נוספ

מסקנותיו אלה של ידין לרשימת המבנים שהקים שלמה. לא כל החוקרים קיבלו את 

והיו שערערו על תאריכם של השערים ובעיקר על זה שנחשף במגידו, והציעו לאחר 

את תאריכם למאה התשיעית לפנה"ס היא המאה שבה ניתן לדעת ההיסטוריונים 

והארכיאולוגים החדשים לקבוע את תחילתה של ישראל כישות פוליטית. לפי מודל 

-מנים המעידים על קיומה של ישות ממלכתיתתיאורטי המנסה להגדיר מהם הסמ

קובעים ארכאולוגים אלה כי ארכיטקטורה מונומנטלית היא אחד הסימנים  מדינית

המעידים על קיומה של ישות כזו. מאחר שלדעתם ישות מדינית זו קמה רק במאה 

התשיעית לפנה"ס מאחרים הם את הקמתם של מבני היבור מן המאה העשירית למאה 

 י להתאים את הדברים למודל התאורטי.התשיעית כד

בהיעדרן של כתובות מתארכות או אמצעי תיארוך בטוחים אחרים מן האתרים 

הנדונים, על הארכיאולוגים להכריע אם השרידים הארכיטקטוניים נשואי הוויכוח אכן 

שייכים למאה העשירית או למאה התשיעית לפנה"ס רק על סמך הממצא הקרמי 

 שנמצא בהם...

ביעת תאריכים למכלולים קרמיים נעשית בדרך כלל על סמך הקבלה של מכלול א. ק

מתוארך, רצוי על ידי תעודה כתובה, למכלול שאינו מתוארך. אתר מרכזי לענין זה 

אליבא דפינקלשטיין וההולכים בדרכו הוא תל יזרעאל...היות שלדעתם הקרמיקה של 

חס שער ששת התאים במגידו יש יזרעאל דומה לזו שנתגלתה במגידו בשכבה שאליה יו

לקבוע גם את תאריכו של זה למאה התשיעית ובעבותיו לאחר את תאריכי השערים גם 

]אך[ הבעיה העיקרית בטיעון זה היא שאין לדעתי בשום פנים ואופן ..בחצור ובגזר.

מתוארך...אתר זה הוא אחד  לקבל את המכלול הקרמי שנחשף בתל יזרעאל כמכלול

ים שבאתרים הארכיאולוגיים בישראל וחופרי האתר עמדו על כך וההרוס הפגועים

בבירור. לאור זאת התערבבות הקרמיקה הקשורה במתחם המלכותי ]בתל יזרעאל[ בזו 

 הקודמת לה היא בלתי נמנעת.

ב. בניגוד למה שחשב ידין בשעתו, אין הכרח לתארך את כל השערים בעלי ששת 

ער או מונומנט ארכיטקטוני אחר לגופו התאים לאותו פרק זמן...יש לדון בכל ש

 ולתארכו בהתאם.

...פינקלשטיין חוזר ותוקף את הכרונולוגיה שנקט ידין ביחס לתיארוך שער ששת 

התאים וחומת הסוגרים בחצור וטוען שייחוס מבנים אלו לימי שלמה אינו מבוסס 

את מבחינה ארכיאולוגית אלא נעשה על סמך הפסוק המקראי בספר מלכים המסכם 

 אינומפעלות שלמה...בכך מתעלם פינקלשטיין מן העובדה שבקביעת התאריך ידין 

מתבסס על הפסוק המקראי אלא טוען מפורשות ש'חומת חצור ]ושער ששת התאים 

ת( נבנתה בחצי המאה העשירית כפי שמעידים הקרמיקה ורציפות -א' ב -הקשור אליה 

 -ישה שאותה הוא מייחס )כאמור השכבות. בעוד שפינקלשטיין מבקר בחריפות את הג

שלא בצדק( לידין בחצור, אין הדבר מפריע לו לקבל את הכרונולוגיה של תל יזרעאל 
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המבוססת במפורש על הטקסט המקראי ולראות ביזרעאל אתר מפתח בכל האמור 

  (22-17" )שם, עמ' לכרונולוגיה של התקופה הישראלית.

  

 

האסכולה המינימליסטית ששורטטה כאן בקוים אל מול הדעות המיוצגות לעיל מלמדות ש

המוליכים אותה בארץ הם ישראל פינקלשטיין שנזכר הארכיאולוגים הבולטים כלליים ואשר 

ינם שא רבים עומדים חוקרים ,ואחרים)שחפר ביחד עם פינקלשטיין במגידו( לעיל, דוד אוסישקין 

יאורים המקראיים כפשוטם, גם חוקרים אלה אינם מקבלים את כל התמקבלים את תפיסותיה. 

, אותם כאןטב ההפוך למינימליזם. אנו נכנה ולכן לא ניתן לראותם כמייצגים תפיסה העומדת בקו

 "הזרם האמצעי" או  ת בין הקטבים הקיצוניים, בשםמעמדתם הממוק בעקבות עמיחי מזר ובשל

 לייחס לזרם זה חשיבותו לנקוט עמדה דגיש כי במונח זרם מרכזי אין כוונתנונ ."הזרם המרכזי"

הארכיאולוגים המשתייכים לזרם הבולטים בין  גדולה יותר מזו של הזרם האחר. )או מרכזיות(

חופרים תילים מקראיים, הם אמנון בן תור )חופר חצור(, עמיחי מזר )חופר תל רחוב(, ו המרכזי

ו במקרה של ועוד. כמ וסף גרפינקל )חופר חורבת קיאפה(גבריאל ברקאי )חופר תל זית(, י

האסכולה המינימליסטית, גם החוקרים השייכים לזרם המרכזי אינם עשויים עור אחד, ודעותיהם 

לוגיה הנמוכה )או לפחות הבעת ספקנות ביחס אליה( ומשותפת להם דחיית הכרונמגוונות. 

גם אם  ,לפסה"נ 10-במאה ה ,(יהודהלפחות בחלק מ)וקבלת ההנחה שאכן היתה קיימת ממלכה 

 וקים בנוגע לגבולותיה ועוצמתה.הם חל

למחלוקת הנ"ל השלכות חשובות ביותר לא רק על הבנת הממצאים בירושלים, אלא גם באתרים 

שבהם נתגלו ביצורים שתוארכו לראשית ימי הממלכה המאוחדת  כמגידו, חצור, גזר, ערד ועוד

 אך הגישה המינימליסטית מאחרת אותם בעשרות שנים.

 

 בראי המדעים המדוייקים 10-סוגיית המאה ה

ניתן  ,שרירה ועומדת 10-מכיון שהמחלוקת הארכיאולוגית ביחס לממצאים המתוארכים למאה ה

 14להציע לנסות ולפתור אותה בסיוע המדעים המדוייקים, או ליתר דיוק באמצעות בדיקת פחמן 

 שהיא בדיקה פיסיקלית שאינה תלויה ביכולתנו לתארך שברי כלים.

המצוי בחומרים אורגניים )לדוגמה בעצמות בעלי חיים, בקורות עץ, בחרצני זיתים  14פחמן  

ועוד( הוא פחמן רדיואקטיבי, כלומר הוא מתפרק בקצב ידוע. כל עוד בעל חיים או צמח חי הוא 

מן האויר ולכן כמותו נותרת קבועה. ברגע שבעל החיים או הצמח מת הוא אינו  14מקבל פחמן 

הכמות  ידיעת, תיאורטיבאופן קיימת בתוכו מתחילה להתפרק. ה, והכמות 14ר פחמן סופח יות

 לחשבלפיסיקאים  תאפשר שלוקצב ההתפרקות  בחומר האורגני וידיעת 14ההתחלתית של פחמן 

החישוב כרוך בקשיים לא מעטים אך קיימות דרכים  ,בעל החים או הצמח. מעשיתמתי מת 

לוגיות רבות נמצאים חומרים אורגניים שניתן לתארכם. כיוון בחפירות ארכיאו להתגבר עליהם.

ואת  הדבר מאפשר לתארך את שברי הכליםשהם מתגלים בשכבות שבהן גם שברי כלים 

 .השכבות עצמן

התומכות  רבות העלתה ראיות ברחבי הארץבדיקת חומרים אורגניים באתרים ארכיאולוגים 

האחרונות נתווספו עשרות בדיקות חדשות של חרצני בשנים המינימליסטי. עם זאת  בתיארוך
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ירושלים ועוד, ואלה  ,זיתים וחומרים אורגניים אחרים באתרים כמו חורבת קיאפה, תל זית

גם השימוש בבדיקת פחמן מתברר לפיכך שהזרם המרכזי.  תיארוך המקובל על תומכים דווקא ב

, ומן הסתם טרם נאמרה המילה אןלכאן או לכ באופן ברור את הדיון מסוגל להכריעאינו  14

  האחרונה בויכוח.

 

 לפסה"נ 10-הממצאים בעיר דוד המתוארכים למאה ה

אין בעיר דוד שרידים מן ש , מפי ארכיאולוגים שונים,במהלך השנים הועלתה שוב ושוב הטענה

חפירות שנערכו בשנים האחרונות בעיר דוד והנה, לפסה"נ כלומר מימי דוד ושלמה.  10-המאה ה

מרשימים שתוארכו על ידי מגליהם לתקופה זו ואולם הצעות תיארוך אלה נתקלו  העלו ממצאים

נים לממצאים. להלן נסקור בביקורת מצד חופרים אחרים המציעים מצידם תיארוך ופרשנות שו

 הממצאים המרכזיים בהקשר זה. כמה מן

 

 ארמון דוד

ארמונו של דוד בקצה הצפוני של גבעת הציעה אילת מזר שיש לחפש את שרידי  1996עוד בשנת 

 ,מזר לחפור באתר התאפשר לאילת 2005רבות חלפו מאז אך בשנת  עיר דוד, סמוך לפסגה. שנים

קירות המשתייכים לדעת נתגלו שרידים מרשימים של , 2007, שנמשכו עד שנת בחפירותיהו

תו היא זיהתה עם ואו "מבנה האבן הגדול" כינתהאחד שאותו היא  מונומטלי החופרת למבנה

יש לציין כי חפירותיה של אילת מזר במקום אינן הראשונות: כבר בשנים     .ארמונו של דוד

 חפרו בשטח זה מקאליסטר ודנקן 1925-1923

( )***קישור חם לסקירת חפירותיהם של מקאליסטר ודנקן ביחידה העוסקת בתולדות המחקר 

של מזר התברר שמקאליסטר ודנקן נמנעו  שבמקומות אחדים חפרו עד לסלע האם. בחפירותיה

 עד לסלע האם במקומות אחדים ועל כן החמיצו את התגלית הנוכחית.מלחפור 

הקירות שנתגלו משתייכים ליסודות המבנה ואילו המבנה העילי לא השתמר. חלקו החשוף של  

גבולות המבנה אינו מספיק על מנת שנוכל לשחזר את ממדיו ואת צורתו והוא נמשך אל מעבר ל

ך אחד הקירות במבנה החפירה למרחק בלתי ידוע. ואולם גם החלק שנחשף מרשים ביותר: אור

 6.5( הוא דרום-שכיוונו צפוןמטרים, ואילו עוביו של קיר אחר ) 30-מערב הוא כ-שכיוונו מזרח

מערבי -ובחלקה הצפוני מטרים. מקירו הצפוני של החלק שנחשף יוצאים קירות הנמשכים צפונה.

שטחו של המבנה שנחשף עד כה  של החפירה נמצאו שרידי ריצוף באבנים גדולות ומרשימות.

שאולי  מ"ר. בתוכו נתגלו שרידים דלים של שני חדרים וכן שרידי רצפת גיר מהודקת 600-הוא כ

וד נמצאה . למרגלות המבנה, במפולות שעל המדרון המזרחי של עיר דכיסתה חצר פנימית גדולה

יונית', האופייני לבניה הממלכתית בארץ -איאולית' או 'פרוטו-כותרת מטיפוס המכונה 'פרוטו

. ישראל בתקופת המקרא הן בצפון )מגידו, חצור( והן באזור ירושלים )רמת רחל, ירושלים(

 כותרות אלה מתוארכותאמנם . תרות היו שייכות למבנה שעמד כאןהחופרת מניחה שהכו

לפסה"נ ולכן הן רומזות על אופיו המלכותי של המבנה בשנים  10-מאה הוחרת ללתקופה המא

ת בכך תמיכה בפרשנות העקרונית שלפיה עמד כאן מבנה מאוחרות יותר, אך בכל זאת ניתן לראו

   . ארמוני
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 -לפסה"נ  11-12-תוארכו למאות ה שנמצאו מתחת למבנההמאוחרים ביותר שברי החרסים 

שברי חרסים אחרים שנתגלו בזיקה  .ומאוחר ל ייב להיות בן זמן זה אוח המבנהומכאן ברור ש

לפסה"נ כבר נבנו תוספות למבנה  10-לפני סוף המאה הלמדים שלקירות ורצפות במבנה מ

מערך שיקולים זה  .אותה המאהכבר עמד על תילו לפני סוף המקורי המבנה המקורי ומכאן ש

של חומרים  14בדיקות פחמן  לפסה"נ. 1000מעיד לדעת החופרת שהמבנה הוקם סביב שנת 

תאריכים שתומכים בתיארוך זה. במבנה אף נתגלו  סיפקואורגניים שנתגלו בזיקה למבנה 

עיטורים עשויים שנהב שהשתייכו לידית מתכת של כלי כלשהו )סכין? מראה?(. עיטורים אלה 

באכזיב. ההקשר הפניקי  לפסה"נ 10-הם בסגנון פניקי ודומים להם נתגלו בקבר פניקי מהמאה ה

הוא כמובן מעניין ביותר בהקשר זה שהרי המקרא מדגיש את מעורבות הפניקים במפעלי הבניה 

לדעת החופרת נתגלו סימנים ברורים לכך שמבנה האבן הגדול קשור ארכיטקטונית  של דוד.

 למבנה האבן המדורג והשניים נבנו לדעתה כיחידה אחת במסגרת פעולות הבינוי של דוד

   בירושלים. בנושא זה כבר דנו לעיל

)***קישור חם לדיון בקשר האפשרי בין מבנה האבן המדורג למבנה האבן הגדול ביחידה העוסקת 

 (  בעיר בתקופת הברונזה המאוחרת

 

נסכם עתה את נימוקיה העיקריים של החופרת לזיהוי מבנה האבן הגדול )ומבנה האבן המדורג 

 : דודהקשור בו לדעתה( עם ארמון 

 שברי החרסים שנמצאו בזיקה לקירות ולרצפות המבנהתיארוך א. 

   של חומרים אורגניים הקשורים במבנה 14תיארוך פחמן ב. 

לפסה"נ   10-ג. מציאת עיטורים בסגנון המוכר מן התרבות הפניקית )בני בריתו של דוד( במאה ה

  ית ביהודה ובישראלת לבניה המלכותאיאולית האופייני -כותרת פרוטוד. מציאתה של 

  ה. המונומטאליות של המבנה המתאימה למבנה ציבור כלומר לארמון 

 ., דבר המתאים למצודת השליטבראש גבעת עיר דודהמבנה מיקום ו. 

 

: יש חשיבות גדולה ביותרממצאיה של אילת מזר, במידה שפרשנותה נכונה,  לחשוב להדגיש ש

בירושלים,  10-באורח יוצא מגדר הרגיל מן המאה ה לא זו בלבד שאנו מוצאים שרידים מרשימים

אלא שהם משתייכים לדמות מקראית מרכזית )דוד המלך( בראשית ימי הממלכה המאוחדת, והם 

מעידים שדמות זאת היתה ללא ספק שליט בעל עוצמה היושב בארמון שאין דומה לו באותה 

. יש בפרשנות זאת תמיכה ות, זאת בשונה מדעתם של המחזיקים בעמדות המינימליסטיהתקופה

 משמעותית בסיפור המקראי מנקודת מבט ארכיאולוגית.

לא ייפלא איפה שהממצא ופרשנותו היוצאת מגדר הרגיל, גררו תשומת לב בלתי שגרתית של 

עולם המחקר ופרסום מאמרי ביקורת שהציגו פרשנויות שונות מזו שהציעה החופרת. עלינו 

קביעת היחס המדוייק כמו גם , 14חרסים, או תיארוך פחמן  לזכור שקביעת תאריכים באמצעות

בין קירות לבין שכבות אדמה הסמוכות אליהם, או ניתוח ארכיטקטוני של מבנה, כל אלה אינם 

ניתן להציע  , כמו בכל חפירה ארכיאולוגית, בין אם היא בירושלים או במגידו,מדע מדוייק ועל כן

 . לזו שמציע החופר פרשנות חלופית
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, קרי קודם לימי דוד. בדומה 1ארך את מבנה האבן הגדול לתקופת הברזל לתעמיחי מזר הציע 

לחופרת סבור גם מזר שמבנה האבן הגדול הוא בן זמנו של מבנה האבן המדורג הסמוך לו, אך 

בניגוד לה הוא מקדים את תיארוך שניהם לימי היבוסים שקדמו לדוד. בדעה דומה, המקדימה את 

מבנה האבן הגדול מחזיק גם אברהם פאוסט. פרשנות שונה באופן קיצוני יותר מזו תאריכו של 

אביץ ואחרים. לדעתם ניתוח -הציעו ישראל פינקלשטיין, דוד אוסישקין, לילי זינגר ,של אילת מזר

קירות שאינם שייכים למבנה אחד ושיש אוסף של ארכיטקטוני של המבנה מלמד שמדובר ב

מאוחרות הרבה יותר )אפילו לתקופה ההלניסטית(. גם הנסיון לתארך את חלקם לתקופות 

 לקשור בין מבנה האבן הגדול לבין מבנה האבן המדורג נתקל בביקורת מצד ארכיאולוגים אחרים.

 קיצורו של דבר, חידת מהותו של 'מבנה האבן הגדול' בפסגת עיר דוד טרם נפתרה. 

 

בחורבת  פונחש לאחרונה לנושא שבו אנו עוסקים. יש לו זיקהממצא מעניין ש נציין בהקשר זה

ששטחו כאלף מ"ר ועובי קירותיו מרמז על כך שהיה  מבנה מונומנטאלישרידי קיאפה שבשפלה 

המתוארך על ידי חופרי האתר )יוסף גרפינקל סער גנור ומייקל הייזל( לתקופה  בן קומות אחדות,

הישוב בקיאפה מזוהה על  ימי דוד.בלפסה"נ, כלומר  10-בראשית המאה ה ,שבה היה ישוב במקום

מעין עמדה קדמית של ממלכת יהודה אל  לדעתם ידי החופרים עם שעריים המקראית שהייתה

מול הפלשתים. חוקרים אחרים )פינקלשטיין, נאמן ואחרים( הציעו הצעות שונות ומגוונות לזיהוי 

חרים אך החופרים איתנים בדעתם שמכלול הראיות מצביע יושבי האתר עם עממים כנעניים א

, קיאפהמושל ארמונו של  ולדעתם היה הארמון שהתגלה על גורם יהודאי שישב במקום

  בתקופתו של דוד.

  ( במגידו על פי למון ושיפטון 1723)***קישור חם לשחזור ארמון 

 (   )***קישור חם לתכנית הארמון לפי אילת מזר

    לשחזור ארמון דוד על פי אילת מזר()***קישור חם 

 ( לתצלום כותרות פרוטואיאוליות מרמת רחל וממגידו)***קישור חם 

   )***קישור חם לתצלום חפירות הארמון בחורבת קיאפה(

  

 Gשכונת המגורים בשטח 

הממוקם בחלקו העליון של המדרון המזרחי של עיר דוד, נחשפה קבוצת מבנים )בית  Gבשטח 

לשלהי ימי  בתחילה על ידי משלחת שילהאחיאל, החדר השרוף בית הבולות ועוד( שתוארכו 

אך בניגוד לדעה  מבנים אלה בנויים על גבי מבנה האבן המדורג שנזכר לעיל הבית הראשון.

 תם הוציאה מכלל שימוש את המבנה המדורג. הרווחת אין להסיק מכך שהקמ

)***קישור חם לדיון בבתים אלה ביחידה העוסקת בחורבן ירושלים בסוף ימי בית ראשון,  

 וביחידה העוסקת בממצא האפיגרפי(

על ידי תלמידיו של יגאל שילה,  לאחרונה לימוד שיטתי של הממצאים במבנים אלה שנעשה 

והמשיכו לשמש עד לחורבן  לפסה"נ 10-במהלך המאה ה כבר נבנו מהםהעלה שלפחות חלק 

התיארוך מתבסס על שרידי שברי החרסים שנמצאו בזיקה לרצפות  .ירושלים על ידי הבבלים

המבנים, אך יש לזכור כי לדעת ארכיאולוגים המחזיקים ב'כרונולוגיה הנמוכה', שברי חרסים אלה 

 לפסה"נ.  9-ת המאה הלפסה"נ או אפילו לראשי 10-מתוארכים לסוף המאה ה
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 (?מגדל השער של שלמה )שער המים

למאה העשירית לפסה"נ ולתקופת הממלכה המאוחדת של  ,אולי ,ממצא משמעותי נוסף הקשור

חלקים  ימי דוד ושלמה נמצא מעט מצפון למתחם עיר דוד, בחפירות העופל שלמרגלות הר הבית.

 70-בשנות ה על ידי קתלין קניון 1966-רן, בעל ידי צ'רלס וו 1867ו בהשטח המדובר נחפרשונים מ

על ידי בנימין מזר ואילת מזר  20-של המאה ה 80-על ידי בנימין מזר, בשנות ה 20-של המאה ה

 .2010-2009על ידי אילת מזר בשנים  הולאחרונ

מטרים והוא השתמר  12X8: את האחד, שממדיו, לערך, שני מגדלי ענק במקום גילה צ'רלס וורן

מטרים  7X24.5מטרים כינה וורן בשם 'המגדל הקטן'. את השני שממדיו לערך  13-של כלגובה 

מטרים כינה וורן בשם 'המגדל היוצא' וזיהה אותו עם מגדל בשם  20-והוא השתמר לגובה של כ

בעקבות חפירות קניון ומזר ידוע כי שני מגדלים אלו קדומים יותר ויש  זה הנזכר בנחמיה ג, כה.

מטרים ובניין ממלכתי שבו  37-הבית הראשון. לצד המגדלים נחשפו חומה באורך כלתארכם לימי 

קנקני אגירה גדולים. על כתפו של אחד הפיטסים )שכל אחד מהם  -חדרים שבהם נתגלו פיטסים 

מטר( נתגלתה כתובת חרוטה שנפגמה האומרת: "לשר האו...". האם היה זה שר  1.15בגובה של 

ר? קשה לקבוע אך לכתובת זו חשיבות גדולה שכן היא יוצרת זיקה האופים? או שמא שר האוצ

אבני המסד לקיר של אחד מן החדרים נתגלתה  ברורה בין מחסן זה לבין פונקציה ממלכתית. בין

 לפסה"נ. 10-פכית שחורה האופייינית למאה ה

 ()***קישור חם לדיון בנושא זה ביחידה העוסקת בכתובות

מערב למגדל הגדול של וורן, התגלה מבנה שזוהה כבית שער ובו מעבר בעל רצפת גיר -מצפון

בית תכניתו של מהודק עם שני תאים מכל צד. קיים דמיון רב בין תכניתו של בית שער זה לבין 

מתוארך אף השער שנמצא במצודה של אתר בשם חורבת נחאס בפינאן שבעבר הירדן המזרחי, 

עם 'שער המים' הנזכר פסה"נ. בנימין ואילת מזר מציעים לזהות שער זה ל 10-הוא למאה ה

 במקרא בנחמיה ג, כו.

מצויים שנתגלו שער החומה והבהסתמך על הממצאים, על שברי החרסים, ועל העובדה שקטע 

את הביצור כחלק מחומת שלמה מצפון לאזור המזוהה כעיר דוד, מציעים החופרים לזהות 

    לפסה"נ. 10-יתכן שהביצור הושלם לאחר מות שלמה, בסוף המאה הי אם כ)מלכים א ג, א( 

 )***קישור חם לתכנית הממצאים בעופל(

 )***קישור חם לשחזור שער העופל על פי באלוג באלוג(
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  ותמרכזי סוגיות: המקדש בירושלים .7יחידה 

 המקדש על פי התיאור המקראי

דברי הימים )שהוא מן הספרים המאוחרים במקרא, המתאר ספר  ,כפי שראינו ביחידה הקודמת

, הן לדוד הן את הרצון להקים את בית המקדש את תולדות עם ישראל עד לשיבת ציון( מייחס

בניית המקדש בפועל  והן את הכנת חומרי הבניה והאוצרות הנדרשים להקמתו. את תכנונו

 במשך שבע שנים. לפסה"נ, לערך( 964)שנת  נעשתה על ידי שלמה מן השנה הרביעית למלכותו

עיר , יצרה מעין אקרופוליס הארמונות שמדרום לו באזור העופל מתחםלצד  בניית המקדש

עם זאת, לשום בניין  .והסיטה את המוקד העירוני המסורתי צפונה חדשה בירושלים ,עליונה

קרא. המצב במתחם המלכותי לא נודעה חשיבות מאוחרת לימי הבית הראשון מעבר לאזכורו במ

שונה בתכלית השינוי כשמדובר במקדש. למרות שהיה צנוע בממדיו לעומת מבנים גדולים ממנו 

בתרבות הכללית של עמי הנצרות אחר כך גם במתחם הרי שחשיבותו נחקקה בתודעה היהודית ו

והן  היהודיעם ה, הן של דת הרבה מעבר לתקופת קיומו, כסמל היסטורי דתי ותרבותי ,והאסלאם

משמעות  ולייחוד הפולחן בו נודעה להקמת המקדשוכלכלית גם מבחינה חברתית  עצמאותו.של 

שהרי מרכזי הפולחן האחרים שקדמו למקדש הפכו אט אט ללא  ורבה במהלך הדורות שיבוא

לגיטימיים, העליה לרגל התייחדה בעיקר לירושלים וזרמי עולי הרגל לשילה לגבעון ומקומות 

 דומים נדלדלו ועמם מקורות הפרנסה של רבים בעם. 

 לנוכח מרכזיותו של המקדש עולה התמיהה המתבקשת, מדוע הוא היה כה קטן?

שתפקידם  ,בשונה מבתי כנסת ומבני תפילה אחרים בדתות המונותיאיסטיותור שעלינו לזכ

בית  תפקידו המרכזי של המקדש בירושלים היה אחר: היה זה ,מקום התכנסות למאמינים שמשל

 ,: "בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים" )מלכים א ח, יג(הבית שבו שורה השכינה ה',

הכניסה אליו היתה  )ישעיהו ב, א(. "בית ה'" או ל ה'" )ירמיהו ו, ג(ומכאן כינויו במקרא "היכ

 עבודתההיבט הציבורי של  ולא נדרש לו מבנה גדול. ורק לצורך עבודת ה' כהניםמוגבלת ל

הקרבת רב ושם נעשתה, בין השאר,  ציבורשיכלו להכיל המקדש בא לידי ביטוי בחצרות המקדש 

יש להדגיש שככל שהדברים אמורים בעיטור המקדש, המצב היה שונה לחלוטין. עיון  .הקורבנות

בפסוקים המקראיים המתארים את המקדש מלמד כי היה זה ללא ספק המבנה העשיר והמרהיב 

חשיבותו של המקדש נמדדה לפיכך בעושרו ולא  ביותר בעיטוריו, אל מול המבנים האחרים.

 בגודלו.

אך היה הבדל א ביתו של האל רווחה בכל התרבויות של העולם העתיק התפיסה שלפיה מקדש הו

, מצבה פולחנית או מהותי בין המקדש הירושלמי לבינם: במקדש האלילי נמצא פסלו של האליל

הכרובים שהיו בקודש הקודשים  ואילו המקדש בירושלים נעדר כמובן כל צלם. כל חפץ אחר.

       .סימלו את כסא ה' והארון את הדום רגליו

בניית בית המקדש התאפיינה בהקפדה שלא להניף כלי ברזל על אבני הבניין: "והבית בהבנותו 

אבן שלמה מסע נבנה, ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנותו" )מלכים א ו,ז(.  

הקפדה זו מוכרת לנו בענינים שבקודש כבר בדיני בניית המזבח שעליו נאמר "לא תניף עליהם 

 רזל" אך בבניית המקדש הורחב דין זה גם על המבנה עצמו.ב
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של המקדש בעיני המקרא נוכל ללמוד מתפילת שלמה  הרוחנית על תפיסת תפקידו ומשמעותו

 בחנוכת הבית במלכים א ח:

 

ֶפל.  ָאז, ָאַמר ְשֹלֹמה: ֲערָׁ ה ָאַמר, ִלְשֹּכן בָׁ ְך יג  ְיהוָׁ ִניִתי ֵבית ְזֻבל, לָׁ ֹנה בָׁ כֹון ְלִשְבְתָך, --בָׁ מָׁ

ִמים. ל-ַוַּיֵסב ַהֶמֶלְך, ֶאת יד  עֹולָׁ ֶרְך, ֵאת ּכָׁ יו, ַוְיבָׁ נָׁ ל-פָׁ ֵאל; ְוכָׁ ֵאל, -ְקַהל ִיְשרָׁ ְקַהל ִיְשרָׁ

ֵאל, ֲאֶשר ִדֶבר ְבִפיו, ֵאת דָׁ  טו  ֹעֵמד. ה ֱאֹלֵהי ִיְשרָׁ רּוְך ְיהוָׁ ִוד ָאִבי; ּוְביָׁדֹו ִמֵלא, ַוֹּיאֶמר, בָׁ

ֵאל ִמִמְצַרִים, ֹלא-ַעִמי ֶאת-ַהּיֹום, ֲאֶשר הֹוֵצאִתי ֶאת-ִמן טז  ֵלאֹמר. ַחְרִתי ְבִעיר ִמֹּכל -ִיְשרָׁ בָׁ

ִוד, ִלְהיֹות ַעל ֶאְבַחר ְבדָׁ ם; וָׁ ֵאל, ִלְבנֹות ַבִית ִלְהיֹות ְשִמי שָׁ ֵאל.-ִשְבֵטי ִיְשרָׁ ַוְיִהי,  יז  ַעִמי ִיְשרָׁ

ִוד ָאִבי-ִעם ֵאל.--ְלַבב דָׁ ה ֱאֹלֵהי ִיְשרָׁ ה, ֶאל יח  ִלְבנֹות ַבִית, ְלֵשם ְיהוָׁ ִוד ָאִבי, -ַוֹּיאֶמר ְיהוָׁ דָׁ

יָׁה ִעם ְבָך, ִלְבנֹות ַבִית ִלְשִמי-ַיַען ֲאֶשר הָׁ יָׁה ִעם--ְלבָׁ , ִּכי הָׁ ֶבָך.-ֱהִטיֹבתָׁ ה, ֹלא  יט  ְלבָׁ ַרק ַאתָׁ

ִית ֶציָך, הּוא-ִּכי ִאם  :ִתְבֶנה ַהבָׁ ה, ֶאת כ  ִיְבֶנה ַהַבִית ִלְשִמי.-ִבְנָך ַהֹּיֵצא ֵמֲחלָׁ ֶקם ְיהוָׁ רֹו -ַוּיָׁ ְדבָׁ

ֵאֵשב ַעל ִוד ָאִבי וָׁ ָאֻקם ַתַחת דָׁ ֶאְבֶנה ַהַבִית, -ֲאֶשר ִדֵבר; וָׁ ה, וָׁ ֵאל, ַּכֲאֶשר ִדֶבר ְיהוָׁ ִּכֵסא ִיְשרָׁ

ה ֱאֹלֵהי ִיְש  ֵאל.ְלֵשם ְיהוָׁ ָארֹון, ֲאֶשר כא  רָׁ קֹום לָׁ ם מָׁ ִשם שָׁ אָׁ ַרת -וָׁ ה, ֲאֶשר ּכָׁ ם ְבִרית ְיהוָׁ שָׁ

ִים.-ִעם ם ֵמֶאֶרץ ִמְצרָׁ ה, ֶנֶגד,  כב  }ס{  ֲאֹבֵתינּו, ְבהֹוִציאֹו ֹאתָׁ ַוַּיֲעֹמד ְשֹלֹמה, ִלְפֵני ִמְזַבח ְיהוָׁ

ל יִ -ּכָׁ מָׁ יו, ַהשָׁ ֵאל; ַוִּיְפֹרש ַּכפָׁ ֵאל ֵאין כג  ם.ְקַהל ִיְשרָׁ ה ֱאֹלֵהי ִיְשרָׁ מֹוָך ֱאֹלִהים, -ַוֹּיאַמר, ְיהוָׁ ּכָׁ

ַמִים ִמַמַעל, ְוַעל ַחת:-ַבשָׁ ָאֶרץ ִמתָׁ ל  הָׁ ֶניָך ְבכָׁ ֶדיָך, ַהֹהְלִכים ְלפָׁ -ֹשֵמר ַהְבִרית, ְוַהֶחֶסד, ַלֲעבָׁ

ם. ִוד ָאִבי, ֵאת ֲאֶשר כד  ִלבָׁ , ְלַעְבְדָך דָׁ ַמְרתָׁ , דִ -ֲאֶשר שָׁ ְדָך ִמֵלאתָׁ , לֹו; ַוְתַדֵבר ְבִפיָך ּוְביָׁ ַבְרתָׁ

ִוד ָאִבי ֵאת ֲאֶשר ִדַבְרתָׁ לֹו ֵלאֹמר,  כה  ַּכּיֹום ַהֶזה. ֵאל, ְשֹמר ְלַעְבְדָך דָׁ ה ֱאֹלֵהי ִיְשרָׁ ה ְיהוָׁ ְוַעתָׁ

ַני, ֹיֵשב ַעל-ֹלא ֵרת ְלָך ִאיש ִמְלפָׁ ֵאל:-ִיּכָׁ ֶניָך ֶאת-םַרק אִ   ִּכֵסא ִיְשרָׁ ֶלֶכת -ִיְשְמרּו בָׁ ם, לָׁ ַדְרּכָׁ

י. נָׁ , ְלפָׁ ַלְכתָׁ ַני, ַּכֲאֶשר הָׁ ֵאל כו  ְלפָׁ ה, ֱאֹלֵהי ִיְשרָׁ , --ְוַעתָׁ ְרָך(, ֲאֶשר ִדַבְרתָׁ א, דבריך )ְדבָׁ ֵיָאֶמן נָׁ

ִוד ָאִבי. ם, ֵיֵשב ֱאֹלִהים, ַעל כז  ְלַעְבְדָך דָׁ ָאֶרץ; ִהֵנה ַהשָׁ -ִּכי, ַהֻאְמנָׁ ַמִים, ֹלא הָׁ ַמִים ּוְשֵמי ַהשָׁ

ִניִתי.-ַאף, ִּכי--ְיַכְלְּכלּוָך ִניתָׁ ֶאל כח  ַהַבִית ַהֶזה ֲאֶשר בָׁ תוֹ -ְתִפַלת ַעְבְדָך, ְוֶאל-ּופָׁ ה --ְתִחנָׁ ְיהוָׁ

י: ה ְוֶאל-ִלְשֹמַע ֶאל  ֱאֹלהָׁ ִרנָׁ ֶניָך ַהּיוֹ -הָׁ ה, ֲאֶשר ַעְבְדָך ִמְתַפֵלל ְלפָׁ ִלְהיֹות ֵעיֶנָך  כט  ם.ַהְתִפלָׁ

יֹום, ֶאל-ְפֻתֹחת ֶאל ה וָׁ ם-ַהַבִית ַהֶזה, ַלְילָׁ קֹום, ֲאֶשר ָאַמְרתָׁ ִיְהֶיה ְשִמי שָׁ -ִלְשֹמַע, ֶאל--ַהמָׁ

ה, ֲאֶשר ִיְתַפֵלל ַעְבְדָך, ֶאל קֹום ַהֶזה.-ַהְתִפלָׁ ַמְעתָׁ ֶאל ל  ַהמָׁ ֵאל, ְתִחַנת ַעְבְדָך, ְוַעְמָך יִ -ְושָׁ ְשרָׁ

ה ִתְשַמע ֶאל-ֲאֶשר ִיְתַפְללּו, ֶאל קֹום ַהֶזה; ְוַאתָׁ , -ְמקֹום ִשְבְתָך, ֶאל-ַהמָׁ ַמְעתָׁ ַמִים, ְושָׁ ַהשָׁ

. ְחתָׁ לָׁ א לא  ְוסָׁ שָׁ א ִאיש ְלֵרֵעהּו, ְונָׁ ה ִלְפֵני -ֵאת ֲאֶשר ֶיֱחטָׁ א, ָאלָׁ ה ְלַהֲאֹלתֹו; ּובָׁ בֹו ָאלָׁ

ַפְטתָׁ ֶאת לב  ֶזה.ַבַבִית הַ --ִמְזַבֲחָך ִשיתָׁ ְושָׁ ַמִים, ְועָׁ ה ִתְשַמע ַהשָׁ ֶדיָך-ְוַאתָׁ ע, --ֲעבָׁ שָׁ ְלַהְרִשיַע רָׁ

תֹו. ֶתת לֹו ְּכִצְדקָׁ ֵתת ַדְרּכֹו ְבֹראשֹו; ּוְלַהְצִדיק ַצִדיק, לָׁ ֵאל, ִלְפֵני אֹוֵיב לג  לָׁ ֵגף ַעְמָך ִיְשרָׁ -ְבִהנָׁ

ְך; ְושָׁ -ֲאֶשר ֶיֶחְטאּו-  לד  ְשֶמָך, ְוִהְתַפְללּו ְוִהְתַחְננּו ֵאֶליָך ַבַבִית ַהֶזה.-בּו ֵאֶליָך ְוהֹודּו ֶאתלָׁ

ם, ֶאל ֵאל; ַוֲהֵשֹבתָׁ , ְלַחַּטאת ַעְמָך ִיְשרָׁ ַלְחתָׁ ַמִים, ְוסָׁ ה, ִתְשַמע ַהשָׁ , -ְוַאתָׁ ַתתָׁ ה, ֲאֶשר נָׁ מָׁ ֲאדָׁ הָׁ

ם. ַמיִ  לה  }ס{  ַלֲאבֹותָׁ ֵצר שָׁ ר, ִּכי ֶיֶחְטאּו-ם ְוֹלאְבֵהעָׁ טָׁ ְך; ְוִהְתַפְללּו ֶאל-ִיְהֶיה מָׁ קֹום -לָׁ ַהמָׁ

ם ְישּובּון, ִּכי ַתֲעֵנם.-ַהֶזה, ְוהֹודּו ֶאת אתָׁ ַלְחתָׁ  לו  ְשֶמָך, ּוֵמַחּטָׁ ַמִים, ְוסָׁ ה ִתְשַמע ַהשָׁ ְוַאתָׁ

ֵאל ֶדיָך ְוַעְמָך ִיְשרָׁ ה, ֲאֶשר ֵיְלכּוַהֶדרֶ -ִּכי תֹוֵרם ֶאת--ְלַחַּטאת ֲעבָׁ ר ַעל-ְך ַהּטֹובָׁ טָׁ ה מָׁ ַתתָׁ ּה; ְונָׁ -בָׁ

ה.-ַאְרְצָך, ֲאֶשר ה ְלַעְמָך ְלַנֲחלָׁ ַתתָׁ ב ִּכי לז  }ס{  נָׁ עָׁ ָאֶרץ, ֶדֶבר ִּכי-רָׁ קֹון -ִיְהֶיה בָׁ פֹון ֵירָׁ ִיְהֶיה ִשדָׁ

ַצר ִסיל ִּכי ִיְהֶיה, ִּכי יָׁ יו-ַאְרֶבה חָׁ רָׁ ל-לּכָׁ --לֹו ֹאְיבֹו, ְבֶאֶרץ ְשעָׁ ה.-ֶנַגע, ּכָׁ ל לח  ַמֲחלָׁ ה -ּכָׁ ְתִפלָׁ

ל ל-כָׁ ה, ֲאֶשר ִתְהֶיה ְלכָׁ ֵאל-ְתִחנָׁ ם, ְלֹכל, ַעְמָך ִיְשרָׁ ָאדָׁ ַרש --הָׁ בֹו, ּופָׁ ֲאֶשר ֵיְדעּון, ִאיש ֶנַגע ְלבָׁ
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יו, ֶאל ַלְחתָׁ  לט  ַהַבִית ַהֶזה.-ַּכפָׁ ַמִים ְמכֹון ִשְבֶתָך, ְוסָׁ ה ִתְשַמע ַהשָׁ ִאיש ְוַאתָׁ ַתתָׁ לָׁ , ְונָׁ ִשיתָׁ  ְועָׁ

ל יו, ֲאֶשר ֵתַדע ֶאת-ְּככָׁ כָׁ בֹו:-ְדרָׁ ַדְעתָׁ ְלַבְדָך, ֶאת-ִּכי  ְלבָׁ ה יָׁ ל-ַאתָׁ ם.-ְלַבב ּכָׁ ָאדָׁ ְלַמַען,  מ  ְבֵני הָׁ

ל אּוָך, ּכָׁ ה-ֵהם ַחִּיים ַעל-ַהּיִָׁמים, ֲאֶשר-ִירָׁ מָׁ ֲאדָׁ ה, ַלֲאֹבֵתינּו.--ְפֵני הָׁ ַתתָׁ -ְוַגם, ֶאל אמ  ֲאֶשר נָׁ

ְכִרי, ֲאֶשר ֹלא ה, ְלַמַען ְשֶמָך.-ַהנָׁ א ֵמֶאֶרץ ְרחֹוקָׁ ֵאל, הּוא; ּובָׁ -ִּכי ִיְשְמעּון, ֶאת מב  ֵמַעְמָך ִיְשרָׁ

דֹול, ְוֶאת א ְוִהְתַפֵלל, ֶאל-ִשְמָך ַהגָׁ ה, ּוְזֹרֲעָך ַהְנטּויָׁה; ּובָׁ קָׁ ְדָך ַהֲחזָׁ ה  מג  ַהַבִית ַהֶזה.-יָׁ ַאתָׁ

, ְּכֹכל ֲאֶשרִתְש  ִשיתָׁ ַמִים, ְמכֹון ִשְבֶתָך, ְועָׁ ְכִרי-ַמע ַהשָׁ א ֵאֶליָך ַהנָׁ ל--ִיְקרָׁ ַעֵמי -ְלַמַען ֵיְדעּון ּכָׁ

ָאֶרץ ֶאת ַדַעת, ִּכי-הָׁ ֵאל, ְולָׁ א ַעל-ְשֶמָך, ְלִיְרָאה ֹאְתָך ְּכַעְמָך ִיְשרָׁ ַהַבִית ַהֶזה ֲאֶשר -ִשְמָך ִנְקרָׁ

ִניִתי. ה ַעל-יּכִ  מד  בָׁ מָׁ ֵחם; ְוִהְתַפְללּו ֶאל-ֵיֵצא ַעְמָך ַלִמְלחָׁ ה, ֶדֶרְך -ֹאְיבֹו, ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ִתְשלָׁ ְיהוָׁ

ּה, ְוַהַבִית, ֲאֶשר ַחְרתָׁ בָׁ ִעיר ֲאֶשר בָׁ ִנִתי ִלְשֶמָך.-הָׁ ַמִים, ֶאת מה  בָׁ , ַהשָׁ ַמְעתָׁ ם, -ְושָׁ תָׁ ְתִפלָׁ

ִשי-ְוֶאת ם; ְועָׁ תָׁ ם.ְתִחנָׁ טָׁ , ִמְשפָׁ ם ֲאֶשר ֹלא-ִּכי ֶיֶחְטאּו מו  תָׁ ְך, ִּכי ֵאין ָאדָׁ א, ְוָאַנְפתָׁ -לָׁ ֶיֱחטָׁ

בּום ֹשֵביֶהם ֶאל ם ִלְפֵני אֹוֵיב; ְושָׁ ם, ּוְנַתתָׁ ה.-בָׁ ה אֹו ְקרֹובָׁ אֹוֵיב, ְרחֹוקָׁ ְוֵהִשיבּו,  מז  ֶאֶרץ הָׁ

ָאֶרץ, ֲאֶשר ִנְשבּו-ֶאל ם, בָׁ בּו -ִלבָׁ ם; ְושָׁ אנּו שָׁ טָׁ ְוִהְתַחְננּו ֵאֶליָך, ְבֶאֶרץ ֹשֵביֶהם ֵלאֹמר, חָׁ

ְענּו. שָׁ ל מח  ְוֶהֱעִוינּו, רָׁ בּו ֵאֶליָך, ְבכָׁ ל-ְושָׁ ם ּוְבכָׁ בָׁ ם, ְבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם, ֲאֶשר-ְלבָׁ בּו -ַנְפשָׁ שָׁ

ִעי ם, הָׁ ה ַלֲאבֹותָׁ ַתתָׁ ם ֲאֶשר נָׁ ם; ְוִהְתַפְללּו ֵאֶליָך, ֶדֶרְך ַאְרצָׁ , ְוַהַבִית ֲאֶשרֹאתָׁ ַחְרתָׁ -ר ֲאֶשר בָׁ

ִניִתי( ִלְשֶמָך. ַמִים ְמכֹון ִשְבְתָך, ֶאת מט  בנית )בָׁ ַמְעתָׁ ַהשָׁ ם ְוֶאת-ְושָׁ תָׁ ם; -ְתִפלָׁ תָׁ ְתִחנָׁ

ם. טָׁ , ִמְשפָׁ ִשיתָׁ ְטאּו נ  ְועָׁ ַלְחתָׁ ְלַעְמָך ֲאֶשר חָׁ ל-ְוסָׁ ְך, ּוְלכָׁ ְשע-לָׁ ם -ּוִפְשֵעיֶהם ֲאֶשר פָׁ ְך; ּוְנַתתָׁ בָׁ

ְתָך, ֵהם, ֲאֶשר הֹוֵצאתָׁ ִמִמְצַרִים, ִמתֹוְך -ִּכי נא  ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ֹשֵביֶהם, ְוִרֲחמּום. ַעְמָך ְוַנֲחלָׁ

ֵאל, ִלְשֹמַע -ְתִחַנת ַעְבְדָך, ְוֶאל-ִלְהיֹות ֵעיֶניָך ְפֻתֹחת ֶאל נב  ּכּור ַהַבְרֶזל. ְתִחַנת ַעְמָך ִיְשרָׁ

ְרָאם ֵאֶליָך. ָאֶרץ:-ִּכי נג  ֲאֵליֶהם, ְבֹכל קָׁ ה, ִמֹּכל, ַעֵמי הָׁ ם ְלָך, ְלַנֲחלָׁ ה ִהְבַדְלתָׁ ַּכֲאֶשר   ַאתָׁ

י ְיהִוה.--ֲאֹבֵתינּו ִמִמְצַרִים-ִדַבְרתָׁ ְבַיד ֹמֶשה ַעְבֶדָך, ְבהֹוִציֲאָך ֶאת  }פ{  ֲאֹדנָׁ

ל-ֵלל ֶאלַוְיִהי ְּכַכלֹות ְשֹלֹמה, ְלִהְתפַ  נד ה, ֵאת ּכָׁ ם ִמִלְפֵני -ְיהוָׁ ה, ַהֹזאת; קָׁ ה ְוַהְתִחנָׁ ַהְתִפלָׁ

ה, ִמְּכֹרַע ַעל ִים.-ִמְזַבח ְיהוָׁ מָׁ יו, ְפֻרשֹות ַהשָׁ יו, ְוַכפָׁ ל--ַוַּיֲעֹמד נה  ִבְרּכָׁ ֶרְך, ֵאת ּכָׁ ְקַהל -ַוְיבָׁ

ֵאל: דֹול, ֵלאֹמר.  ִיְשרָׁ ֵאל, ְּכֹכל, ֲאֶשר  נו  קֹול גָׁ ה ְלַעמֹו ִיְשרָׁ ַתן ְמנּוחָׁ ה, ֲאֶשר נָׁ רּוְך ְיהוָׁ בָׁ

רֹו ַהּטֹוב, ֲאֶשר ִדֶבר, ְבַיד ֹמֶשה ַעְבדֹו.-ֹלא  ִדֵבר: ד, ִמֹּכל ְדבָׁ ר ֶאחָׁ בָׁ ַפל דָׁ ה  נז  נָׁ ְיִהי ְיהוָׁ

יָׁה ִעם נּו, ַּכֲאֶשר הָׁ יו נח  ִיְּטֵשנּו.-ֵבנּו, ְוַאלַיַעזְ -ַאל  ֲאֹבֵתינּו:-ֱאֹלֵהינּו ִעמָׁ ֵבנּו, ֵאלָׁ --ְלַהּטֹות ְלבָׁ

ל ֶלֶכת ְבכָׁ יו, ְוִלְשֹמר ִמְצו -לָׁ כָׁ ה, ֶאתְדרָׁ יו, ֲאֶשר ִצּוָׁ טָׁ יו ּוִמְשפָׁ יו ְוֻחקָׁ ְוִיְהיּו  נט  ֲאֹבֵתינּו.-ֹתָׁ

ה, ְקֹרִבים ֶאל ַרי ֵאֶלה, ֲאֶשר ִהְתַחַנְנִתי ִלְפֵני ְיהוָׁ ה אֱ -ְדבָׁ ה:ְיהוָׁ ְילָׁ לָׁ ם וָׁ ַלֲעשֹות   ֹלֵהינּו, יֹומָׁ

ֵאל ל ס  יֹום ְביֹומֹו.-ְדַבר--ִמְשַפט ַעְבדֹו, ּוִמְשַפט ַעמֹו ִיְשרָׁ ָאֶרץ, ִּכי -ְלַמַען, ַדַעת ּכָׁ ַעֵמי הָׁ

ֱאֹלִהים: ה, הּוא הָׁ ֶלֶכת סא  ֵאין, עֹוד.  ְיהוָׁ ה ֱאֹלֵהינּו, לָׁ ֵלם, ִעם ְיהוָׁ יָׁה ְלַבְבֶכם שָׁ יו  ְוהָׁ ְבֻחקָׁ

יו, ַּכּיֹום ַהֶזה.ְוִלְשֹמר ִמְצו  ל סב  ֹתָׁ ה.-ְוַהֶמֶלְך, ְוכָׁ ֵאל ִעמֹו, ֹזְבִחים ֶזַבח, ִלְפֵני ְיהוָׁ  סג  ִיְשרָׁ

ר ֶעְשִרים ּוְשַנִים ֶאֶלף, ְוֹצאן ֵמָאה  קָׁ ה, בָׁ ַבח ַליהוָׁ ִמים ֲאֶשר זָׁ ַוִּיְזַבח ְשֹלֹמה, ֵאת ֶזַבח ַהְשלָׁ

ל-ם ָאֶלף; ַוַּיְחְנכּו ֶאתְוֶעְשִרי ה, ַהֶמֶלְך ְוכָׁ ֵאל.-ֵבית ְיהוָׁ ַבּיֹום ַההּוא, ִקַדש ַהֶמֶלְך  סד  ְבֵני ִיְשרָׁ

ֵצר ֲאֶשר ִלְפֵני ֵבית-ֶאת ה-תֹוְך ֶהחָׁ ם ֶאת-ִּכי--ְיהוָׁ ה שָׁ שָׁ ה ְוֶאת-עָׁ ֹעלָׁ ה, ְוֵאת ֶחְלֵבי -הָׁ ַהִמְנחָׁ

ִמים: ִכיל ֶאתִמְזַבח ַהנְ -ִּכי  ַהְשלָׁ ֹטן ֵמהָׁ ה, קָׁ ה ְוֶאת-ֹחֶשת, ֲאֶשר ִלְפֵני ְיהוָׁ ֹעלָׁ ה, ְוֵאת -הָׁ ַהִמְנחָׁ

ִמים. ֵעת סה  ֶחְלֵבי ַהְשלָׁ ל-ַהִהיא ֶאת-ַוַּיַעש ְשֹלֹמה בָׁ ג ְוכָׁ דֹול ִמְלבֹוא -ֶהחָׁ ל גָׁ הָׁ ֵאל ִעמֹו קָׁ ִיְשרָׁ

ת ַעד ה ֱאֹלֵהינּו, ִשבְ -ֲחמָׁ ר, --ַעת יִָׁמים, ְוִשְבַעת יִָׁמיםַנַחל ִמְצַרִים, ִלְפֵני ְיהוָׁ שָׁ ה עָׁ עָׁ ַאְרבָׁ
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ְרכּו ֶאת-ַבּיֹום ַהְשִמיִני ִשַלח ֶאת סו  יֹום. ם, ַוְיבָׁ עָׁ ַהֶמֶלְך; ַוֵּיְלכּו ְלָאֳהֵליֶהם, ְשֵמִחים ְוטֹוֵבי -הָׁ

ל ֵאל ַעמוֹ -ֵלב, ַעל ּכָׁ ִוד ַעְבדֹו, ּוְלִיְשרָׁ ה ְלדָׁ ה ְיהוָׁ שָׁ ה ֲאֶשר עָׁ  .ַהּטֹובָׁ

 

 

בהווית המקדש  ורכבת של עולם הערכים המתבטאיםה תמונה עשירה וממן הדברים עול

 בירושלים:

 מרכז רוחניהוא  .שהרי גם השמים לא יכילו את ה' ,באופן סמליאך רק  בית ה'המקדש הוא 

ארץ  -של שני מעגלים רוחניים טבורםב עומד שכן הואבגיאוגרפיה הקדושה של ארץ הקודש 

 שמורשכן בתוכו  אלוהיונו לבין הברית בי נכיח בחיי העם אתמ המקדש הבחירה ועיר הבחירה.

ברית שבין שושלת בית דוד לבין אלוהי הסמל  אך הוא גם ארון הברית ובו עשרת הדברות,

מקום  ובאורח משלים הוא גם ומשפט נגד הרשעים,  מקום של עשיית צדק . המקדש הואישראל

ילת תשובה תפאם בין  - מקום של תשובההוא  .שאליו מכוון האדם הנדכא והמתייסר של חסד

מקור של עוצמה המתדפק על השער. הוא  הבודד האדם תחינתאם בין ו של הציבור החוטא

בעת  שפע עליוןת הבטח ושל לגולה ולשבוי בארץ זרהתקווה  שללעם היוצא למלחמה,  לאומית

ערכים אוניברסליים הוא מייצג  :מקדש הוא גם מוקד תפילה לכל העמיםמצוקה, רעב ובצורת. ה

 .לנוכרי המבקש את אלוהי ישראלועל כן מציב נחמה ותקווה גם  לכל אדם

 

 

 תיאור המקדש

)תיאור שלישי  מקדש שלמה מתואר פעמיים בפרוטרוט במקרא, בספר מלכים ובספר דברי הימים

להלן חזקאל אך זהו תיאור מורכב שיש לייחד לו דיון לעצמו ולא נעסוק בו כאן(. מצוי בספר י

 נציג את שני התיאורים ולאחר מכן ננתח את הארכיקטורה של המבנה.

 :ז-כך מתואר המקדש בספר מלכים א, ו

 

ה ְלֵצאת ְבֵני א ו נָׁ ה ְוַאְרַבע ֵמאֹות שָׁ נָׁ ֵאל ֵמֶאֶרץ-ַוְיִהי ִבְשמֹוִנים שָׁ ה -ִיְשרָׁ נָׁ ִמְצַרִים ַבשָׁ

ְרִביִעית ְבֹחֶדש ִזו, הּוא ַהֹחֶדש ַהֵשִני, ִלְמֹלְך ְשֹלֹמה, ַעל ה.-הָׁ ֵאל; ַוִּיֶבן ַהַבִית, ַליהוָׁ  ב  ִיְשרָׁ

ה ַהמֶ  נָׁ הְוַהַבִית, ֲאֶשר בָׁ ה, -ִשִשים--ֶלְך ְשֹלֹמה ַליהוָׁ ְחבֹו; ּוְשֹלִשים ַאמָׁ ה ָאְרּכֹו, ְוֶעְשִרים רָׁ ַאמָׁ

תֹו. ם, ַעל ג  קֹומָׁ אּולָׁ ה ָאְרּכֹו, ַעל--ְפֵני ֵהיַכל ַהַבִית-ְוהָׁ ִית; ֶעֶשר -ֶעְשִרים ַאמָׁ ְפֵני ֹרַחב ַהבָׁ

ְחבֹו, ַעל ה רָׁ ַאמָׁ ִית.-בָׁ ִית, ַחלֹוֵני ְשֻקִפים ֲאטּוִמים.ַוּיַ  ד  ְפֵני ַהבָׁ ִקיר ַהַבִית -ַוִּיֶבן ַעל ה  ַעש ַלבָׁ

ִביב, ֶאת ִציַע(, סָׁ ִביב.-יצוע )יָׁ עֹות, סָׁ ל ְוַלְדִביר; ַוַּיַעש ְצלָׁ ִביב, ַלֵהיכָׁ היצוע  ו  ִקירֹות ַהַבִית סָׁ

ּה, ְוַהִתיֹכנָׁ  ְחבָׁ ה רָׁ ַאמָׁ ֵמש בָׁ ה חָׁ ִציַע( ַהַתְחֹתנָׁ ּה, ְוַהְשִליִשית, ֶשַבע )ַהּיָׁ ְחבָׁ ה רָׁ ַאמָׁ ה ֵשש בָׁ

ּה: ְחבָׁ ה רָׁ ַאמָׁ ה, ְלִבְלִתי, ֲאֹחז ְבִקירֹות  בָׁ ִביב, חּוצָׁ ַתן ַלַבִית סָׁ עֹות נָׁ ִית.-ִּכי ִמְגרָׁ ְוַהַבִית,  ז  ַהבָׁ

ֹנתוֹ  ל-ֶאֶבן--ְבִהבָׁ בֹות ְוַהַגְרֶזן ּכָׁ ה; ּוַמקָׁ ע, ִנְבנָׁ ה ַמסָׁ ִנְשַמע ַבַבִית -ִלי ַבְרֶזל, ֹלאּכְ -ְשֵלמָׁ

ֹנתֹו. ה, ֶאל ח  ְבִהבָׁ ע ַהִתיֹכנָׁ ִנית; ּוְבלּוִלים, ַיֲעלּו ַעל-ֶפַתח, ַהֵצלָׁ ה, -ֶּכֶתף ַהַבִית, ַהְימָׁ ַהִתיֹכנָׁ

ה, ֶאל-ּוִמן ִית ֵגִבים, ּוְשֵדֹרת ַהבַ -ַהַבִית, ַוְיַכֵלהּו; ַוִּיְסֹפן ֶאת-ַוִּיֶבן ֶאת ט  ַהְשִלִשים.-ַהִתיֹכנָׁ

ִזים. ֲארָׁ ִציַע( ַעל-ַוִּיֶבן ֶאת י  בָׁ ל-היצוע )ַהּיָׁ תֹו; ַוֶּיֱאֹחז ֶאת-ּכָׁ ֵמש ַאמֹות קֹומָׁ ַהַבִית, -ַהַבִית, חָׁ

ִזים.  }פ{  ַבֲעֵצי ֲארָׁ
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ה, ֶאל-ַוְיִהי, ְדַבר יא ה ֹבֶנה, אִ -ַהַבִית ַהֶזה ֲאֶשר יב  ְשֹלֹמה, ֵלאֹמר.-ְיהוָׁ ֵתֵלְך ְבֻחֹקַתי -םַאתָׁ

ַמְרתָׁ ֶאת-ְוֶאת ַטי ַתֲעֶשה, ְושָׁ ל-ִמְשפָׁ ֶהםִמְצו -ּכָׁ ֶלֶכת בָׁ ְך, ֲאֶשר -ַוֲהִקֹמִתי ֶאת--ַֹתי, לָׁ ִרי ִאתָׁ ְדבָׁ

ִוד ָאִביָך.-ִדַבְרִתי ֶאל ֵאל; ְוֹלא ֶאֱעֹזב, ֶאת יג  דָׁ ַכְנִתי, ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשרָׁ  }פ{  ֵאל.ַעִמי ִיְשרָׁ -ְושָׁ

ִזים-ַוִּיֶבן ֶאת טו  ַהַבִית, ַוְיַכֵלהּו.-ַוִּיֶבן ְשֹלֹמה ֶאת יד ה, ְבַצְלעֹות ֲארָׁ --ִקירֹות ַהַבִית ִמַבְיתָׁ

ִית; ַוְיַצף ֶאת-ִמַקְרַקע ַהַבִית ַעד ה ֵעץ ִמבָׁ ַקְרַקע ַהַבִית, ְבַצְלעֹות -ִקירֹות ַהִסֻפן, ִצפָׁ

ִזים, ִמן-ן ֶאתַוִּיבֶ  טז  ְברֹוִשים. ה מירכותי )ִמַּיְרְּכֵתי( ַהַבִית, ְבַצְלעֹות ֲארָׁ -ֶעְשִרים ַאמָׁ

ִשים.-ַהַקְרַקע, ַעד יָׁה  יז  ַהִקירֹות; ַוִּיֶבן לֹו ִמַבִית ִלְדִביר, ְלֹקֶדש ַהֳקדָׁ ה, הָׁ ַאמָׁ ִעים בָׁ ְוַאְרבָׁ

ִית י.--ַהבָׁ ל ִלְפנָׁ ִעים, ּוְפטּוֵרי ַהבַ -ְוֶאֶרז ֶאל יח  הּוא, ַהֵהיכָׁ ה, ִמְקַלַעת ְפקָׁ ִית, ְפִנימָׁ

ם, ֶאת-ּוְדִביר ְבתֹוְך יט  ַהֹּכל ֶאֶרז, ֵאין ֶאֶבן ִנְרָאה.  ִצִצים: ה, ֵהִכין, ְלִתֵתן שָׁ -ַהַבִית ִמְפִנימָׁ

ה. ה ֹרחַ  כ  ֲארֹון ְבִרית ְיהוָׁ ה ֹאֶרְך ְוֶעְשִרים ַאמָׁ ה ְוִלְפֵני ַהְדִביר ֶעְשִרים ַאמָׁ ב, ְוֶעְשִרים ַאמָׁ

גּור; ַוְיַצף ִמְזֵבַח, ָאֶרז. ב סָׁ הָׁ תֹו, ַוְיַצֵפהּו, זָׁ ב -ַוְיַצף ְשֹלֹמה ֶאת כא  קֹומָׁ הָׁ ה, זָׁ ַהַבִית ִמְפִנימָׁ

ב. הָׁ ב, ִלְפֵני ַהְדִביר, ַוְיַצֵפהּו, זָׁ הָׁ גּור; ַוְיַעֵבר ברתיקות )ְבַרתּוקֹות( זָׁ ל-ְוֶאת כב  סָׁ ַהַבִית -ּכָׁ

ב, ַעדצִ  הָׁ ה זָׁ ל-פָׁ ל-ֹתם ּכָׁ ִית; ְוכָׁ ב.-ַהִמְזֵבַח ֲאֶשר-ַהבָׁ הָׁ ה זָׁ ַוַּיַעש ַבְדִביר, ְשֵני  כג  ַלְדִביר, ִצפָׁ

ֶמן:-ְכרּוִבים ֲעֵצי תֹו.  שָׁ ֵמש  כד  ֶעֶשר ַאמֹות, קֹומָׁ ת, ְוחָׁ ֶאחָׁ ֵמש ַאמֹות, ְּכַנף ַהְּכרּוב הָׁ ְוחָׁ

יו ְוַעדַאמֹות, ְּכַנף ַהְּכרּוב הַ  פָׁ יו.-ֵשִנית; ֶעֶשר ַאמֹות, ִמְקצֹות ְּכנָׁ פָׁ ְוֶעֶשר,  כה  ְקצֹות ְּכנָׁ

ה, ַהְּכרּוב, ַהֵשִני: ַאמָׁ ד, ִלְשֵני ַהְּכֻרִבים.  בָׁ ה ַאַחת ְוֶקֶצב ֶאחָׁ ד,  כו  ִמדָׁ ֶאחָׁ קֹוַמת ַהְּכרּוב הָׁ

ה; ְוֵכן, ַהְּכרּוב ַהֵשִני. ַאמָׁ -ַהְּכרּוִבים ְבתֹוְך ַהַבִית ַהְפִניִמי, ַוִּיְפְרשּו ֶאת-ֶאת ַוִּיֵתן כז  ֶעֶשר בָׁ

ד ַבִקיר, ּוְכַנף ַהְּכרּוב ַהֵשִני ֹנַגַעת ַבִקיר ַהֵשִני; ְוַכְנֵפיֶהם ֶאל-ַּכְנֵפי ַהְּכֻרִבים, ַוִתַגע ְּכַנף ֶאחָׁ -הָׁ

ף ֶאל נָׁ ף.-תֹוְך ַהַבִית, ֹנְגֹעת ּכָׁ נָׁ ב.-ַוְיַצף ֶאת כח  ּכָׁ הָׁ ל כט  ַהְּכרּוִבים, זָׁ ִקירֹות ַהַבִית -ְוֵאת ּכָׁ

ַלע, ִפתּוֵחי ִמְקְלעֹות ְּכרּוִבים ְוִתֹמֹרת, ּוְפטּוֵרי, ִצִצים -ְוֶאת ל  ִמִלְפִנים, ְוַלִחיצֹון.--ֵמַסב קָׁ

ב הָׁ ה זָׁ ה, ְוַלִחיצֹון.--ַקְרַקע ַהַבִית, ִצפָׁ ה ַדְלתֹות ֲעֵצי לא  ִלְפִנימָׁ שָׁ ֶמן; -ְוֵאת ֶפַתח ַהְדִביר, עָׁ שָׁ

ַאִיל ְמזּוזֹות, ֲחִמִשית. ַלע ֲעֵליֶהם ִמְקְלעֹות ְּכרּוִבים -ּוְשֵתי, ַדְלתֹות ֲעֵצי לב  הָׁ ֶשֶמן, ְוקָׁ

ֶרד ַעל ב; ַוּיָׁ הָׁ ה זָׁ ב.-תַהִתֹמרֹות, אֶ -ַהְּכרּוִבים ְוַעל-ְוִתֹמֹרת ּוְפטּוֵרי ִצִצים, ְוִצפָׁ הָׁ ְוֵכן  לג  ַהזָׁ

ל, ְמזּוזֹות ֲעֵצי ה ְלֶפַתח ַהֵהיכָׁ שָׁ ֶמן, ֵמֵאת, ְרִבִעית.-עָׁ ּוְשֵתי ַדְלתֹות, ֲעֵצי ְברֹוִשים; ְשֵני  לד  שָׁ

ִעים ַהֶדֶלת ַהֵשִנית, ְגִליִלים. ַאַחת, ְגִליִלים, ּוְשֵני ְקלָׁ ִעים ַהֶדֶלת הָׁ ַלע ְּכרּוִבים  לה  ְצלָׁ ְוקָׁ

ר ַעלְוִתמֹ  ב, ְמיֻשָׁ הָׁ ה זָׁ ֵצר ַהְפִניִמית, -ַוִּיֶבן ֶאת לו  ַהְמֻחֶקה.-רֹות, ּוְפֻטֵרי ִצִצים; ְוִצפָׁ ֶהחָׁ

ִזים. ִזית; ְוטּור, ְּכֻרֹתת ֲארָׁ ה טּוֵרי גָׁ ה לז  ְשֹלשָׁ ְרִביִעית, יַֻסד, ֵבית ְיהוָׁ ה, הָׁ נָׁ ְבֶיַרח, --ַבשָׁ

ַאַחת ֶעְשרֵ  לח  ִזו. ה הָׁ נָׁ לּוַבשָׁ ה ַהַבִית, ְלכָׁ לָׁ יו -ה ְבֶיַרח בּול, הּוא ַהֹחֶדש ַהְשִמיִני, ּכָׁ רָׁ ְדבָׁ

ל ִנים.-ּוְלכָׁ ו; ַוִּיְבֵנהּו, ֶשַבע שָׁ טָׁ  ִמְשפָׁ

 

 

ם ִמֹצר.-ַוִּיְשַלח ַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה, ַוִּיַקח ֶאת יגז  ִלי, -ֶבן יד  ִחירָׁ ה הּוא ִמַמֵּטה ַנְפתָׁ נָׁ ה ַאְלמָׁ ִאשָׁ

ֵלא ֶאת-ִביו ִאישְוָא ה ְוֶאת-ֹצִרי ֹחֵרש ְנֹחֶשת, ַוִּימָׁ ְכמָׁ ה ְוֶאת-ַהחָׁ ל-ַהְתבּונָׁ -ַהַדַעת, ַלֲעשֹות ּכָׁ

ה ַבְנֹחֶשת; ַוּיָׁבֹוא ֶאל אכָׁ ל-ַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה, ַוַּיַעש ֶאת-ְמלָׁ ַצר ֶאת טו  ְמַלאְכתֹו.-ּכָׁ ְשֵני -ַוּיָׁ

ַעמּוִדים, ְנֹחֶשת: ד, ְוחּוט ְשֵתים ְשֹמֶנה  הָׁ ֶאחָׁ ַעמּוד הָׁ ה, קֹוַמת הָׁ ה, -ֶעְשֵרה ַאמָׁ ֶעְשֵרה ַאמָׁ

ַעמּוד ַהֵשִני.-יָֹׁסב ֶאת ֵתת ַעל טז  הָׁ ה, לָׁ שָׁ ֹרת עָׁ ַעמּוִדים-ּוְשֵתי ֹכתָׁ אֵשי הָׁ ֻמַצק --רָׁ

ֵמש ַאמֹות, קֹוַמת הַ   ְנֹחֶשת: ת, ְוחָׁ ֶאחָׁ ֵמש ַאמֹות, קֹוַמת ַהֹּכֶתֶרת הָׁ  יז  ֹּכֶתֶרת ַהֵשִנית.חָׁ
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ֹרת, ֲאֶשר ַעל ה, ְגִדִלים ַמֲעֵשה ַשְרְשרֹות, ַלֹּכתָׁ כָׁ ִכים ַמֲעֵשה ְשבָׁ ַעמּוִדים-ְשבָׁ ה --ֹראש הָׁ ִשְבעָׁ

ה ַלֹּכֶתֶרת ַהֵשִנית. ת, ְוִשְבעָׁ ֶאחָׁ ִביב ַעל-ַוַּיַעש, ֶאת יח  ַלֹּכֶתֶרת הָׁ ַעמּוִדים; ּוְשֵני טּוִרים סָׁ -הָׁ

ת, ְלַכסֹות ֶאתהַ  ֶאחָׁ ה הָׁ כָׁ ֹרת ֲאֶשר ַעל-ְשבָׁ ה, ַלֹּכֶתֶרת -ַהֹּכתָׁ שָׁ ִרֹמִנים, ְוֵכן עָׁ ֹראש הָׁ

ֹרת, ֲאֶשר ַעל יט  ַהֵשִנית. ַעמּוִדים-ְוֹכתָׁ ם:--ֹראש הָׁ אּולָׁ  כ  ַאְרַבע, ַאמֹות.  ַמֲעֵשה, שּוַשן בָׁ

ֹרת, ַעל ַעמּוִדים, ַגם-ְוֹכתָׁ ה(; ִממַ -ְשֵני הָׁ כָׁ ַעל ִמְלֻעַמת ַהֶבֶטן, ֲאֶשר ְלֵעֶבר שבכה )ַהְשבָׁ

ִביב, ַעל ַהֹּכֶתֶרת ַהֵשִנית. אַתִים ֻטִרים סָׁ ִרמֹוִנים מָׁ ם, -ַוּיֶָׁקם, ֶאת כא  ְוהָׁ ַעֻמִדים, ְלֻאלָׁ הָׁ

ל; ַוּיֶָׁקם ֶאת א ֶאת-ַהֵהיכָׁ ִני, ַוִּיְקרָׁ ַעמּוד ַהְימָׁ ִכין, ַוּיֶָׁקם ֶאת-הָׁ א הָׁ -ְשמֹו יָׁ אִלי, ַוִּיְקרָׁ ַעמּוד ַהְשמָׁ

ַעמּוִדים. כב  ְשמֹו ֹבַעז.-ֶאת ן; ַוִתֹתם, ְמֶלאֶכת הָׁ ַעמּוִדים, ַמֲעֵשה שֹושָׁ ַוַּיַעש  כג  ְוַעל ֹראש הָׁ

ק:-ֶאת תֹו ַעד  ַהּיָׁם, מּוצָׁ ה ִמְשפָׁ ַאמָׁ תֹו, -ֶעֶשר בָׁ ה קֹומָׁ ַאמָׁ ֵמש בָׁ ִביב, ְוחָׁ ֹגל סָׁ תֹו עָׁ וקוה ְשפָׁ

ִביב. ה, יָֹׁסב ֹאתֹו סָׁ ַאמָׁ ו( ְשֹלִשים בָׁ ִביב, ֹסְבִבים ֹאתוֹ  כד  )ְוקָׁ תֹו סָׁ ִעים ִמַתַחת ִלְשפָׁ --ּוְפקָׁ

ה, ַמִקִפים ֶאת ַאמָׁ תֹו.-ֶעֶשר בָׁ ִעים, ְיֻצִקים ִביֻצקָׁ ִביב; ְשֵני טּוִרים ַהְפקָׁ -ֹעֵמד ַעל כה  ַהּיָׁם סָׁ

ה ר, ְשֹלשָׁ קָׁ ר בָׁ שָׁ ה ֹפִנים  ְשֵני עָׁ ה ּוְשֹלשָׁ ה ֹפִנים ֶנְגבָׁ ה ּוְשֹלשָׁ ה ֹפִנים יָׁמָׁ ה ּוְשֹלשָׁ פֹונָׁ ֹפִנים צָׁ

ל ה; ְוכָׁ ְעלָׁ ה, ְוַהּיָׁם ֲעֵליֶהם, ִמְלמָׁ חָׁ ה.-ִמְזרָׁ ְיתָׁ תֹו ְּכַמֲעֵשה  כו  ֲאֹחֵריֶהם, בָׁ ְביֹו ֶטַפח, ּוְשפָׁ ְועָׁ

ן; ַאְלַפִים ַבת, יָׁ -ְשַפת  }פ{  ִכיל.ּכֹוס ֶפַרח שֹושָׁ

ה   ַהְמֹכנֹות ֶעֶשר, ְנֹחֶשת:-ַוַּיַעש ֶאת כז ַאמָׁ ת, ְוַאְרַבע בָׁ ֶאחָׁ ה הָׁ ה, ֹאֶרְך ַהְמכֹונָׁ ַאמָׁ ַאְרַבע בָׁ

ּה. תָׁ ה קֹומָׁ ַאמָׁ ֹלש בָׁ ּה, ְושָׁ ְחבָׁ ֶהם; ּוִמְסְגֹרת, ֵבין  כח  רָׁ ה, ִמְסְגֹרת לָׁ ְוֶזה ַמֲעֵשה ַהְמכֹונָׁ

ר ּוְכרּוִבים, ְוַעל-ְוַעל כט  ַהְשַלִבים. קָׁ יֹות בָׁ ַהְשַלִבים, ֵּכן -ַהִמְסְגרֹות ֲאֶשר ֵבין ַהְשַלִבים, ֲארָׁ

ד. ר, ֹליֹות ַמֲעֵשה מֹורָׁ קָׁ יֹות ְוַלבָׁ ַעל; ּוִמַתַחת ַלֲארָׁ ה  ל  ִממָׁ ה אֹוַפֵני ְנֹחֶשת ַלְמכֹונָׁ עָׁ ְוַאְרבָׁ

ַאַחת, ְוַסְרֵני ְנֹחֶשת, ְוַאְרבָׁ  ֶהם; ִמַתַחת ַלִּכֹּיר ַהְּכֵתפֹות ְיֻצקֹות, ֵמֵעֶבר הָׁ יו, ְּכֵתֹפת לָׁ ה ַפֲעֹמתָׁ עָׁ

ֹגל ַמֲעֵשה לא  ִאיש ֹליֹות. ה, ּוִפיהָׁ עָׁ ַאמָׁ ה, בָׁ ַמְעלָׁ ה ַוֲחִצי -ּוִפיהּו ִמֵבית ַלֹּכֶתֶרת וָׁ ֵכן, ַאמָׁ

ה; ְוַגם ַאמָׁ עֹות, ּוִמְסְגֹרֵתיֶהם ְמרֻ -ַעל-הָׁ , ִמְקלָׁ עֹות, ֹלא ֲעגֻלֹות.ִפיהָׁ אֹוַפִנים,  לב  בָׁ ְוַאְרַבַעת הָׁ

ה. ַאמָׁ ה ַוֲחִצי הָׁ ד, ַאמָׁ ֶאחָׁ אֹוַפן הָׁ ה; ְוקֹוַמת הָׁ אֹוַפִנים, ַבְמכֹונָׁ  לג  ְלִמַתַחת ַלִמְסְגרֹות, ִוידֹות הָׁ

ם ְוַגֵביֶהם, ה; ְידֹותָׁ בָׁ אֹוַפִנים, ְּכַמֲעֵשה, אֹוַפן ַהֶמְרּכָׁ ַהֹּכל --ְוִחֻשֵקיֶהם ְוִחֻשֵריֶהם ּוַמֲעֵשה, הָׁ

ק. ת; ִמן--ְוַאְרַבע ְּכֵתפֹות לד  מּוצָׁ ֶאחָׁ ה הָׁ .-ֶאל ַאְרַבע ִפנֹות, ַהְמֹכנָׁ ה, ְּכֵתֶפיהָׁ  לה  ַהְמֹכנָׁ

ה ה קֹומָׁ ַאמָׁ ה, ֲחִצי הָׁ , ּוִמְסְגֹרֶתי--ּוְבֹראש ַהְמכֹונָׁ ה ְיֹדֶתיהָׁ ִביב; ְוַעל ֹראש ַהְמֹכנָׁ ֹגל סָׁ הָׁ עָׁ

ה. יֹות ְוִתֹמֹרת-ַוְיַפַתח ַעל לו  ִמֶמנָׁ (, ְּכרּוִבים ֲארָׁ , ְוַעל ומסגרתיה )ִמְסְגֹרֶתיהָׁ --ַהֻלֹחת, ְיֹדֶתיהָׁ

ִביב.-ְּכַמַער ה, ֵאת ֶעֶשר ַהְמֹכנֹות: לז  ִאיש ְוֹליֹות, סָׁ שָׁ ֹזאת עָׁ ה ַאַחת, ֶקֶצב   ּכָׁ ד ִמדָׁ ק ֶאחָׁ מּוצָׁ

ד ה.--ֶאחָׁ ְהנָׁ ה ִכֹּירֹות, ְנֹחֶשת: לח  }ס{  ְלֻכלָׁ רָׁ ד,   ַוַּיַעש ֲעשָׁ ֶאחָׁ ִכיל ַהִּכּיֹור הָׁ ִעים ַבת יָׁ ַאְרבָׁ

ד ֶאחָׁ ה ַהִּכּיֹור הָׁ ַאמָׁ ד ַעל--ַאְרַבע בָׁ ַאַחת, ְלֶעֶשר ַהְמֹכנֹות.-ִּכּיֹור ֶאחָׁ ה הָׁ -ַוִּיֵתן, ֶאת לט  ַהְמכֹונָׁ

ֵמש ַעל ִמי-ַהְמֹכנֹות, חָׁ ֵמש ַעלֶּכֶתף ַהַבִית ִמּיָׁ ַתן -ֶּכֶתף ַהַבִית ִמְשֹמאלֹו; ְוֶאת-ן, ְוחָׁ ַהּיָׁם, נָׁ

ה ִנית ֵקְדמָׁ ַהּיִָׁעים -ַהִּכֹּירֹות, ְוֶאת-ֶאת--ַוַּיַעש ִחירֹום מ  }ס{  ִממּול ֶנֶגב.--ִמֶּכֶתף ַהַבִית ַהְימָׁ

ם, ַלֲעשֹות ֶאת-ְוֶאת קֹות; ַוְיַכל ִחירָׁ ל-ַהִמְזרָׁ ה, ֲאֶשר -ּכָׁ אכָׁ ה ַלֶמֶלְך ְשֹלֹמה, ֵבית ַהְמלָׁ שָׁ עָׁ

ה. ֹרת ֲאֶשר מא  ְיהוָׁ כֹות ְשַתִים-ַעל-ַעֻמִדים ְשַנִים, ְוגֹֻּלת ַהֹּכתָׁ ִים; ְוַהְשבָׁ ַעמּוִדים ְשתָׁ -ֹראש הָׁ

ֹרת, ֲאֶשר ַעל-ְלַכסֹות ֶאת- ַעמּוִדים.-ְשֵתי גֻלֹות ַהֹּכתָׁ ִרֹמִנים ַאְרַבע-ְוֶאת מב  ֹראש הָׁ ֵמאֹות,  הָׁ

כֹות ת, ְלַכסֹות ֶאת-ְשֵני--ִלְשֵתי ַהְשבָׁ ֶאחָׁ ה הָׁ כָׁ ֹרת, ֲאֶשר -טּוִרים ִרֹמִנים, ַלְשבָׁ ְשֵתי גֻלֹות ַהֹּכתָׁ

ַעמּוִדים.-ַעל ֶשר; ְוֶאת-ְוֶאת מג  ְפֵני הָׁ ה, ַעל-ַהְמֹכנֹות, עָׁ רָׁ -ְוֶאת מד  ַהְמֹכנֹות.-ַהִּכֹּיֹרת ֲעשָׁ

ד ֶאחָׁ ר ְשֵנים-; ְוֶאתַהּיָׁם, הָׁ קָׁ ר, ַתַחת ַהּיָׁם.-ַהבָׁ שָׁ -ַהּיִָׁעים ְוֶאת-ַהִסירֹות ְוֶאת-ְוֶאת מה  עָׁ
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ל קֹות, ְוֵאת ּכָׁ ה-ַהִמְזרָׁ ם ַלֶמֶלְך ְשֹלֹמה, ֵבית ְיהוָׁ ה ִחירָׁ שָׁ ֵאֶלה(, ֲאֶשר עָׁ --ַהֵּכִלים האהל )הָׁ

ט. ם ַהמֶ  מו  ְנֹחֶשת, ְמֹמרָׁ קָׁ ן.ְבִכַּכר ַהַּיְרֵדן ְיצָׁ ְרתָׁ ה, ֵבין ֻסּכֹות, ּוֵבין צָׁ מָׁ ֲאדָׁ  מז  ֶלְך, ְבַמֲעֵבה הָׁ

ל-ַוַּיַנח ְשֹלֹמה ֶאת -ַוַּיַעש ְשֹלֹמה מח  ֹלא ֶנְחַקר, ִמְשַקל ַהְנֹחֶשת.--ַהֵּכִלים, ֵמֹרב ְמֹאד ְמֹאד-ּכָׁ

ל- ה:-ֵאת ּכָׁ ב, ְוֶאת  ַהֵּכִלים, ֲאֶשר ֵבית ְיהוָׁ הָׁ ִנים, ַהשֻ -ֵאת, ִמְזַבח ַהזָׁ יו ֶלֶחם ַהפָׁ לָׁ ן ֲאֶשר עָׁ ְלחָׁ

ב. הָׁ ֵמש ִמְשֹמאול, ִלְפֵני ַהְדִביר-ְוֶאת מט  זָׁ ִמין ְוחָׁ ֵמש ִמּיָׁ גּור; ְוַהֶפַרח --ַהְמֹנרֹות חָׁ ב סָׁ הָׁ זָׁ

ב. הָׁ קֹות, ְוַהַּכפֹות ְוַהמַ  נ  ְוַהֵנֹרת ְוַהֶמְלַקַחִים, זָׁ גּור; --ְחתֹותְוַהִספֹות ְוַהְמַזְמרֹות ְוַהִמְזרָׁ ב סָׁ הָׁ זָׁ

ל ִשים, ְלַדְלֵתי ַהַבִית ַלֵהיכָׁ ב.--ְוַהֹפתֹות ְלַדְלתֹות ַהַבִית ַהְפִניִמי ְלֹקֶדש ַהֳקדָׁ הָׁ  }פ{  זָׁ

ל נא ה; ַוּיֵָׁבא ְשֹלֹמה ֶאת-ַוִתְשַלם, ּכָׁ ה ַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה, ֵבית ְיהוָׁ שָׁ ה, ֲאֶשר עָׁ אכָׁ ִוד -ַהְמלָׁ ְדֵשי דָׁ קָׁ

ב ְוֶאת-ַהֶּכֶסף ְוֶאת-יו, ֶאתָאבִ  הָׁ ה.--ַהֵּכִלים-ַהזָׁ ַתן, ְבֹאְצרֹות ֵבית ְיהוָׁ   נָׁ

 

 ד:-ובדברי הימים ב ג

ִויד ָאִביהּו-ֵבית-ַוּיֶָׁחל ְשֹלֹמה, ִלְבנֹות ֶאת א ג ם, ְבַהר ַהמֹוִרּיָׁה, ֲאֶשר ִנְרָאה ְלדָׁ ַלִ ה ִבירּושָׁ -ְיהוָׁ

ן ַהְיבּוִסי.- ִויד, ְבֹגֶרן ָאְרנָׁ ַוּיֶָׁחל ִלְבנֹות ַבֹחֶדש ַהֵשִני, ַבֵשִני, ִבְשַנת  ב  ֲאֶשר ֵהִכין ִבְמקֹום דָׁ

ֱאֹלִהים:-ְוֵאֶלה הּוַסד ְשֹלֹמה, ִלְבנֹות ֶאת ג  ְלכּותֹו.ַאְרַבע, ְלמַ  ה   ֵבית הָׁ ֹאֶרְך ַאמֹות ַבִמדָׁ הָׁ

ה, ַאמֹות ִשִשים, ְוֹרַחב, ַאמֹות ֶעְשִרים. ִראשֹונָׁ ם ֲאֶשר ַעל ד  הָׁ אּולָׁ ֹאֶרְך ַעל-ְוהָׁ ְפֵני -ְפֵני הָׁ

הֹור.ַהַבִית, ַאמֹות ֶעְשִרים, ְוַהֹגבַ -ֹרַחב ב טָׁ הָׁ ה, זָׁ ְוֵאת  ה  ּה, ֵמָאה ְוֶעְשִרים; ַוְיַצֵפהּו ִמְפִנימָׁ

יו ִתֹמִרים, ְוַשְרְשֹרת. לָׁ ב טֹוב; ַוַּיַעל עָׁ הָׁ ה ֵעץ ְברֹוִשים, ַוְיַחֵפהּו, זָׁ דֹול, ִחפָׁ ַוְיַצף  ו  ַהַבִית ַהגָׁ

ב, ְזַהב פַ -ֶאת הָׁ ה, ְלִתְפָאֶרת; ְוַהזָׁ רָׁ ִים.ַהַבִית ֶאֶבן ְיקָׁ ַהַבִית ַהֹקרֹות ַהִסִפים, -ַוְיַחף ֶאת ז  ְרוָׁ

יו יו ְוַדְלתֹותָׁ ב; ּוִפַתח ְּכרּוִבים, ַעל--ְוִקירֹותָׁ הָׁ ֹקֶדש -ֵבית-ַוַּיַעש, ֶאת ח  }ס{  ַהִקירֹות.-זָׁ

ִשים ְחבֹו ַאמֹות ֶעְש -ְפֵני ֹרַחב-ָאְרּכֹו ַעל--ַהֳקדָׁ ב טֹוב, ַהַבִית ַאמֹות ֶעְשִרים, ְורָׁ הָׁ ִרים; ַוְיַחֵפהּו זָׁ

ִרים ֵשש ֵמאֹות. ב. ט  ְלִכּכָׁ הָׁ ה זָׁ ֲעִלּיֹות, ִחפָׁ ב; ְוהָׁ הָׁ ִלים, ֲחִמִשים זָׁ ל ְלִמְסְמרֹות ִלְשקָׁ  י  ּוִמְשקָׁ

ִשים, ְּכרּוִבים ְשַנִים-ַוַּיַעש ְבֵבית ב.--ֹקֶדש ַהֳקדָׁ הָׁ ם, זָׁ ְוַכְנֵפי,  יא  ַמֲעֵשה, ַצֲעֻצִעים; ַוְיַצפּו ֹאתָׁ

ף --ַהְּכרּוִבים נָׁ ֵמש, ַמַגַעת ְלִקיר ַהַבִית, ְוַהּכָׁ ד ְלַאמֹות חָׁ ֶאחָׁ ם, ַאמֹות ֶעְשִרים; ְּכַנף הָׁ ָאְרּכָׁ

ַאֵחר. ֵמש, ַמִגיַע ִלְכַנף ַהְּכרּוב הָׁ ַאֶחֶרת ַאמֹות חָׁ ֵמש, ַמִגיַע  יב  הָׁ ד ַאמֹות חָׁ ֶאחָׁ ּוְכַנף ַהְּכרּוב הָׁ

ֵמשְלִקיר ַהבָׁ  ַאֶחֶרת, ַאמֹות חָׁ ף הָׁ נָׁ ַאֵחר.--ִית; ְוַהּכָׁ ה, ִלְכַנף ַהְּכרּוב הָׁ ַּכְנֵפי ַהְּכרּוִבים  יג  ְדֵבקָׁ

ֵאֶלה, ֹפְרִשים ַאמֹות ֶעְשִרים; ְוֵהם ֹעְמִדים ַעל ִית.-הָׁ ַוַּיַעש,  יד  }ס{  ַרְגֵליֶהם, ּוְפֵניֶהם ַלבָׁ

ן,-ֶאת מָׁ ֹרֶכת, ְתֵכֶלת ְוַאְרגָׁ יו, ְּכרּוִבים. ַהפָׁ לָׁ ַוַּיַעש ִלְפֵני ַהַבִית,  טו  }ס{  ְוַכְרִמיל ּובּוץ; ַוַּיַעל עָׁ

ֵמש ֹאֶרְך; ְוַהֶצֶפת ֲאֶשר ֹראשֹו, ַאמֹות -ַעל-ַעמּוִדים ְשַנִים, ַאמֹות, ְשֹלִשים ְוחָׁ

ֵמש. ַעֻמִדים; ַוַּיַעש ִרמֹוִנים ֵמָאה, ַוִּיֵתן ֹראש הָׁ -ַוַּיַעש ַשְרְשרֹות ַבְדִביר, ַוִּיֵתן ַעל טז  }ס{  חָׁ

ַעמּוִדים ַעל-ַוּיֶָׁקם ֶאת יז  ַבַשְרְשרֹות. א -הָׁ ד ֵמַהְשֹמאול; ַוִּיְקרָׁ ִמין ְוֶאחָׁ ד ִמּיָׁ ל, ֶאחָׁ ְפֵני ַהֵהיכָׁ

אִלי ֹבַעז.-ֵשם ִכין, ְוֵשם ַהְשמָׁ ִני( יָׁ   הימיני )ַהְימָׁ

 

ְחבֹו; ְוֶעֶשר ַאמֹות, --ֹחֶשתַוַּיַעש, ִמְזַבח נְ  א ד ה רָׁ ה ָאְרּכֹו, ְוֶעְשִרים ַאמָׁ ֶעְשִרים ַאמָׁ

תֹו. ק:-ַוַּיַעש ֶאת ב  }ס{  קֹומָׁ תֹו ֶאל  ַהּיָׁם, מּוצָׁ ה ִמְשפָׁ ַאמָׁ ֵמש -ֶעֶשר בָׁ ִביב, ְוחָׁ גֹול סָׁ תֹו עָׁ ְשפָׁ

ה, יָֹׁסב ֹאתוֹ  ַאמָׁ ו ְשֹלִשים בָׁ תֹו, ְוקָׁ ה קֹומָׁ ַאמָׁ ִביב.בָׁ ִביב,  ג   סָׁ ִביב סָׁ ִרים ַתַחת לֹו סָׁ ּוְדמּות ְבקָׁ

ה, ַמִקיִפים ֶאת ַאמָׁ ִביב:-סֹוְבִבים ֹאתֹו, ֶעֶשר בָׁ ר, ְיצּוִקים   ַהּיָׁם סָׁ קָׁ ְשַנִים טּוִרים ַהבָׁ

ה ֹפנִ -עֹוֵמד ַעל ד  ְבֻמַצְקתֹו. ה ּוְשלֹושָׁ פֹונָׁ ה ֹפִנים צָׁ ר, ְשֹלשָׁ קָׁ ר בָׁ שָׁ ה ְשֵנים עָׁ ה ּוְשֹלשָׁ ים יָׁמָׁ
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ל ה; ְוכָׁ ְעלָׁ ה, ְוַהּיָׁם ֲעֵליֶהם, ִמְלמָׁ חָׁ ה ֹפִנים ִמְזרָׁ ה ּוְשֹלשָׁ ה.-ֹפִנים ֶנְגבָׁ ְיתָׁ ְביֹו  ה  ֲאֹחֵריֶהם, בָׁ ְועָׁ

תֹו ְּכַמֲעֵשה ְשַפת--ֶטַפח ִפים -ּוְשפָׁ ה; ַמֲחִזיק ַבִתים, ְשֹלֶשת ֲאלָׁ ּכֹוס, ֶפַרח שֹוַשנָׁ

ִכיל. ֶהם,  ו  {}ס  יָׁ ה בָׁ ְחצָׁ ה ִמְשֹמאול ְלרָׁ ִמין ַוֲחִמשָׁ ה ִמּיָׁ ה, ַוִּיֵתן ֲחִמשָׁ רָׁ ַוַּיַעש ִּכּיֹוִרים, ֲעשָׁ

ה ַלֹּכֲהִנים בֹו.-ֶאת ְחצָׁ ם; ְוַהּיָׁם, ְלרָׁ ִדיחּו בָׁ ה יָׁ עֹולָׁ ב, -ַוַּיַעש ֶאת ז  }ס{  ַמֲעֵשה הָׁ הָׁ ְמֹנרֹות ַהזָׁ

ם; ַוִּיתֵ --ֶעֶשר טָׁ ֵמש ִמְשֹמאול.ְּכִמְשפָׁ ִמין, ְוחָׁ ֵמש ִמּיָׁ ל, חָׁ נֹות,  ח  }ס{  ן, ַבֵהיכָׁ ַוַּיַעש ֻשְלחָׁ

ב, ֵמָאה. הָׁ ה ִמְשֹמאול; ַוַּיַעש ִמְזְרֵקי זָׁ ִמין ַוֲחִמשָׁ ה ִמּיָׁ ל, ֲחִמשָׁ ה, ַוַּיַנח ַבֵהיכָׁ רָׁ  ט  }ס{  ֲעשָׁ

ה; ה ַהְגדֹולָׁ רָׁ ֲעזָׁ ה ְנֹחֶשת. ַוַּיַעש ֲחַצר ַהֹּכֲהִנים, ְוהָׁ ה ְוַדְלתֹוֵתיֶהם, ִצפָׁ רָׁ ֲעזָׁ תֹות לָׁ -ְוֶאת י  ּוְדלָׁ

ה ִנית ֵקְדמָׁ ַתן ִמֶּכֶתף ַהְימָׁ ה.--ַהּיָׁם, נָׁ ם יא  ִממּול ֶנְגבָׁ ַהּיִָׁעים -ַהִסירֹות, ְוֶאת-ֶאת--ַוַּיַעש חּורָׁ

ם(, ַלֲעשֹות ֶאת-ְוֶאת קֹות; ַוְיַכל חירם )חּורָׁ ה, ֲאשֶ -ַהִמְזרָׁ אכָׁ ה ַלֶמֶלְך ְשֹלֹמה, ְבֵבית ַהְמלָׁ שָׁ ר עָׁ

ֱאֹלִהים. רֹות ַעל יב  הָׁ כֹות -ַעמּוִדים ְשַנִים, ְוַהגֻלֹות ְוַהֹּכתָׁ ִים; ְוַהְשבָׁ ַעמּוִדים ְשתָׁ ֹראש הָׁ

רֹות, ֲאֶשר ַעל-ְלַכסֹות ֶאת--ְשַתִים ַעמּוִדים.-ְשֵתי גֻלֹות ַהֹּכתָׁ ִרמֹוִנים ַאְרַבע -ְוֶאת יג  ֹראש הָׁ הָׁ

ת ֶאחָׁ ה הָׁ כָׁ כֹות; ְשַנִים טּוִרים ִרמֹוִנים, ַלְשבָׁ ְשֵתי גֻלֹות -ְלַכסֹות ֶאת--ֵמאֹות, ִלְשֵתי ַהְשבָׁ

רֹות, ֲאֶשר ַעל ַעמּוִדים.-ַהֹּכתָׁ ה; ְוֶאת-ְוֶאת יד  ְפֵני הָׁ שָׁ ה, ַעל-ַהְמֹכנֹות, עָׁ שָׁ -ַהִּכֹּירֹות עָׁ

ד; ְוֶאת-ֶאת טו  נֹות.ַהְמכֹ  ר ְשֵנים-ַהּיָׁם, ֶאחָׁ קָׁ יו.-ַהבָׁ ר, ַתְחתָׁ שָׁ -ַהִסירֹות ְוֶאת-ְוֶאת טז  עָׁ

ִעים ְוֶאת גֹות, ְוֶאת-ַהּיָׁ ל-ַהִמְזלָׁ ה-ּכָׁ ם ָאִביו ַלֶמֶלְך ְשֹלֹמה, ְלֵבית ְיהוָׁ ה חּורָׁ שָׁ ְנֹחֶשת, --ְּכֵליֶהם, עָׁ

רּוק. ה.ְבִכַּכר ַהַּיְרֵדן ְיצָׁ  יז  מָׁ תָׁ ה, ֵבין ֻסּכֹות, ּוֵבין ְצֵרדָׁ מָׁ ֲאדָׁ ם ַהֶמֶלְך, ַבֲעִבי הָׁ ַוַּיַעש  יח  קָׁ

ל ֹרב ְמֹאד:-ְשֹלֹמה ּכָׁ ֵאֶלה, לָׁ ַוַּיַעש  יט  }ס{  ִּכי ֹלא ֶנְחַקר, ִמְשַקל ַהְנֹחֶשת.  ַהֵּכִלים הָׁ

ל--ְשֹלֹמה ֱאֹלִהים; ְוֵאת, ִמְזבַ -ֵאת ּכָׁ ב, ְוֶאתַהֵּכִלים, ֲאֶשר ֵבית הָׁ הָׁ נֹות, ַוֲעֵליֶהם -ח ַהזָׁ ַהֻשְלחָׁ

ִנים. ט ִלְפֵני ַהְדִביר-ְוֶאת כ  ֶלֶחם ַהפָׁ ם ַּכִמְשפָׁ גּור.--ַהְמֹנרֹות ְוֵנֹרֵתיֶהם, ְלַבֲערָׁ ב סָׁ הָׁ  כא  זָׁ

ב. הָׁ ב; הּוא, ִמְכלֹות זָׁ הָׁ קֹות ְוַהַּכפֹות ְוַהְמַזְמרֹות ְוַהמִ  כב  ְוַהֶפַרח ְוַהֵנרֹות ְוַהֶמְלַקַחִים, זָׁ ְזרָׁ

ִשים, ְוַדְלֵתי ַהַבִית  יו ַהְפִניִמּיֹות ְלֹקֶדש ַהֳקדָׁ גּור; ּוֶפַתח ַהַבִית ַדְלתֹותָׁ ב סָׁ הָׁ ְוַהַמְחתֹות, זָׁ

ל ב.--ַלֵהיכָׁ הָׁ  זָׁ

 

תיאורי המקדש הם מורכבים וקשים להבנה. במסגרת הדיון שלהלן נציג את הסוגיות המרכזיות 

 להכנס לפרטי הדיון. הקשורות בהם מבלי

עולה שלמקדש שלמה היו שלושה חלקים שרק אחדות ממידותיהם ניתנות.  דלעילמן התיאורים 

עמד לפני ההיכל והדביר )המכונים יחדיו בשם . האולם והדביר ההיכל, האולםחלקים אלה הם 

הגורסת שלמעשה היו  )בעקבות החוקר בוסינק( נציין עם זאת כי קיימת במחקר דעה .'הבית'(

במקדש רק שני חלקים, האולם והבית, ואילו הדביר לא היה אלא מבנה קוביתי מעץ שהיה בנוי 

 בתוך הבית בחלקו המערבי.

)כלומר  אורכומערב כשפתחו בצד מזרח והדביר בצד מערב. -המקדש היה מאורגן בציר מזרח

אמה. מידת האמה  30קומתו אמה ו 20אמה, רחבו  60של הבית היה  (, ממערב למזרחעומקו

ס"מ, ועל כל פנים בוודאי לא נהיה  52.5הניתנת כאן היא ככל הנראה האמה המלכותית בת 

 10מטרים, רחבו  15אם נניח שאורכה כחצי מטר. לפיכך אורך הבית הוא  אמתרחוקים מן ה

  20 בתוך הבית היתה קיימת חלוקת משנה בין ההיכל שרוחבו היה מטרים. 15מטרים וגובהו 

 ושאורך כל צלע של ר, או קודש הקודשים, אמה, לבין הדבי 30אמה אורכו ארבעים אמה, וגובהו 

, שהרי כיצד יתכן אמה מעורר קושי 30 -אמה לגובה הבית  20 -אמה. הפער בין גובה הדביר 20
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 20הדביר היה אמנם  יש שהציעו שגובה שהדביר נמוך יותר מן הבית שהוא לכאורה חלק ממנו?

 30וכך הגיע ראשו לגובה  מעל רצפת שאר המקדש אמות 10-ו היתה גבוהה ברצפת ת אךאמו

תקרת הדביר נמוכה מתקרת שאר הבית ובין  התהיתאמה להיכל. לפי הצעה אחרת אמות בה

על פי פרשנות שלישית  .ובו אולי עליות פנימיות אמות 10פער בן תקרתו לבין תקרת הבית היה 

א אכן חלק מן הבית אבל אין הוא אלא מבנה קובייתי שנבנה בתוך )שהוזכרה לעיל( הדביר הו

 חלקו המערבי של הבית וגובהו קטן מזה של תקרת המבנה שבתוכו הוא משולב.  

 10( ממערב למזרח מטרים( ואורכו )כלומר עומקו 10) האמ 20היה  שבחזית הבית רוחב האולם 

האולם אינו מצויין במלכים אך דברי גובה האולם היה מבנה רוחבי.  ,מטרים( משמע 5) האמ

מטרים. גובה זה מעורר קושי שכן אינו פרופורציונלי  60-אמה כלומר כ 120הימים מציין שהיה 

יתכן שהמפתח לקושי נעוץ בעובדה שנתוני המידות משקפים  .אמה 30לגובה הבית שהוא כזכור 

מציינים  ה של חלקי המקדש. במקרה זה יתכן שנתוני הגוברק את הממדים הפנימיים של המבנים

את גובה התקרה הנראית מבפנים אך לא את גובהו החיצוני של המבנה שיתכן והיה גבוה הרבה 

יותר. על כל פנים סוגיית גובה האולם מצריכה עיון והוצעו לה פתרונות שונים, החורגים מיריעה 

 זו, הן אצל מפרשי המקרא והן בקרב החוקרים. 

ות היא האם האולם היה בעל תקרה משלו או שמא עמדו קירות סוגיה אחרת שדנו רבה רב

 .בחזית הבית האולם מימין ומשמאל לפתח ההיכל, ללא תקרה וכך יצרו מעין מבואה פתוחה

בחזית האולם עמדו שני עמודי נחושת בשם יכין ובועז. מהתיאור המקראי אין זה ברור אם תמכו 

ם היתה אסתטית או סמלית. העובדה גג כלשהו או שהיו אלה עמודים חופשיים שמטרת

על כותרות שהעמודים נוצקו מנחושת שהיא מתכת רכה, מספקת תמיכה להשערה השניה. 

  העמודים היתה שבכה שעליה תלו מאות רימונים.

)***קישור חם לשחזור חזית המקדש והעמודים על ידי אייל מירון במיצג האור קולי התלת ממדי 

  בעיר דוד(

, לכאורה פרדוכס שהרי ת המכונים בספר מלכים בשם "חלוני שקופים אטומים"לבית היו חלונו

היו שהניחו שהיו אלה חלונות שהיו  כיצד יכול חלון להיות שקוף ואטום בעת ובעונה אחת?

רחבים מבחוץ וצרים מבפנים כדוגמת חלונות המופיעים בתבליטי שן שנמצאו בממצא 

 הארכיאולוגי במזרח הקדום. 

  ם לתמונת אישה בחלון ממוזיאון ארצות המקרא או מוזיאון ישראל()***קישור ח

אין משמעות , ולפי פרשנות שלישית שהיו צרים מבחוץ ורחבים מבפנים להיפך, אחרים הניחו

  "חדירים לאור",  אלא 'משקופים' וכך נפתרת הבעיה באלגנטיות. המלה 'שקופים'

המקובלת הכוונה היא למבנה צדדי בן שלוש מבנה הבית היה מוקף יציע וצלעות. על פי הדעה 

קומות שהיה צמוד לקירות הבית משני צדדיו ומאחור, והיו בו שלוש קומות שכל אחת מהן 

יתכן שאחד מתפקידי היציע ותאיו היה לשמש בית אוצר שבו אוחסנו  רחבה מזו שמתחתיה.

 .אוצרות המקדש

תו רוצפה עצי ברוש. שלושה מארבעת קירותיו הפנימיים של ההיכל היו עשויים עצי ארז ורצפ

קירותיו עוטרו בתגליפי פרחים וצופו זהב. הדביר היה עשוי כולו עצי ארזים מצופים זהב ואף 

קירותיו היו מעוטרים עיטורים. בתוך הדביר עמד ארון הברית וממעל שני הכרובים שכנפיהם 

 חופות מעליו ונוגעות בקירות המבנה.
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שונים ששימשו לעבודת הקודש. בכלים אלה היה דירוג, כאשר  במקדש ובחצרותיו עמדו כלים

תוך ההיכל והדביר היו אלו שעמדו בחצר שמחוץ למקדש היו עשויים נחושת ואילו אלו שהיו ב

 עשויים זהב.

שאורכו ורוחבו היו  , הוא מזבח הנחושתהגדולעמד מזבח העולות  ובחצר המקדש אל מול חזית

עמד גם ים הנחושת שנועד לרחצת הכהנים. הים היה מיכל מים אמות. בחצר  10אמה וגובהו  20

אמות והוא עמד על גבי שנים עשר בקר שאורגנו בשלשות  10גדול שגובהו חמש אמות וקוטרו 

שכל אחת מהן פונה לרוח אחת מרוחות השמים. חישוב מקורב מאפשר להעריך שמשקל הים עם 

גם עשרה כיורי מים שהוצבו חמישה חמישה,  טונות. בנוסף לים היו המים שבתוכו הגיע לעשרות

אמות והוא עמד על גבי  4קוטר כל כיור היה משני צדי המקדש, ושימשו להדחת העולות. 

 בעלת גלגלים.  ה', מעין עגלה'מכונ

, שולחן לחם להקטרת הקטורת זהבהבתוך מבנה המקדש עצמו עמדו כלי זהב שונים: מזבח 

 -כלים נוספים ששימשו בעבודת הקודש כמובן מלבד כלים אלו היו  הפנים וכן עשר מנורות.

 מלקחיים, מחתות וכן הלאה.

 ***קישור חם לשחזור המקדש על פי וטצינגר, בוסינק ועוד()

  

 

 המקדש בהקשר הארכיאולוגי

בקטע מסקירה קצרה שכתב החוקר אביגדור ויקטור הורביץ על מקדש שלמה  דיון זהנפתח 

 בתפיסה המחקרית:

כמה חוקרי המקרא הטילו ספק בעצם ייחוס בניית המקדש לשלמה. היו שטענו ..."

שבימי שלמה לא היתה בניה מונומנטלית באזור המזרחי של אגן הים התיכון, וממילא 

לא בנה שלמה מקדש וארמון כמתואר בכתובים...לפי דעה שהובעה לאחרונה על ידי ק' 

הימנה מימי שלמה המייחסת אליו את רופרכט לא השתמרה במקרא מסורת עתיקה ומ

ייסוד המקדש ואת בנייתו כבניין חדש, וכל הנתונים כביכול בעניין זה הם מעשי ידיהם 

של סופרים מאוחרים. רופרכט סבור שהמקדש היה מלכתחילה מקדש יבוסי קיים 

 וששלמה עשה בו שינויים על מנת להתאימו לעבודת ה' אלוהי ישראל.

יט הראה שבאזור הזה לא חסרו בניינים מונומטליים בראשית והנה כבר ו"פ אולברי

האלף הראשון וכך אין בבניית מקדש וארמון על ידי שלמה כדי לסתור כל ממצא 

לז, -. כמו כן הראתה הלגה וייפרט כי המכונות המתוארות במלכים א ז, כזארכיאולוגי

מר הספרותי מתאימות לאמנות של תחילת האלף הראשון...באשר לטענה כאילו החו

ז אינם בני זמנו של שלמה, בדיקה מדוקדקת של -המשתקפות במלכים א, ו תוהמסורו

סיפור הבנייה מעלה את האפשרות ששובצו בו יסודות עתיקים לרבות בני זמנו של 

שלמה והקשורים במעשי הבניה עצמם. אין אפוא כל סיבה לפקפק במסורת המקראית 

" )בתוך: ש' אחיטוב וע' מזר )עורכים(, ספר ...שעל פיה ייסד שלמה את בית המקדש

 (.133-132ירושלים, תקופת המקרא, עמ' 
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 ממצאי מקדשים במזרח הקדום

שכן של מקדש שלמה מתבסס בעיקרו של דבר על התיאור המקראי  הארכיטקטונישחזורו 

חפירות ארכיאולוגיות מדעיות ואין מעולם במקום שבו עמד המקדש על הר הבית לא נערכו 

בידינו כל נתון על מראהו. יחד עם זאת, המקרא מספר על מעורבות עמוקה של חירם מלך צור 

צורי היה ממוצא חרש מתכת  ובנאים מגבל הן בהכנת חומרי הגלם למקדש והן בבניה עצמה.

שאנו מוצאים דמיון בתכנית  ,לפיכך ,אין זה מפתיע מעורב בייצור כלי הנחושת של המקדש.

ובפרט אלו המוכרים מצפון  האדריכלית בין מקדש שלמה לבין מקדשים אחרים בעולם העתיק

על מבנים  אחרותשל מבנים מתרבויות  ההשפעש יש לציין .(אנטוליהלארץ ישראל )סוריה ו

 בתקופות מאוחרות יותר )למשל בתקופת המשנה אינה יוצאת דופן והיא מוכרת ייםהודי

 .סובבותבתרבויות ה מעיצובם של מבנים ובארכיטקטורה של בתי כנסת שהושפעוהתלמוד( 

ומהות משמעות  הםולהפיח ב מרכיבים מסויימיםלאמץ מן העמים הסובבים לא נמנעה מהיהדות 

 חדשה.

כמבנה אורך  מקדש שלמהשחזור במקרה שלפנינו הסבו החוקרים את תשומת הלב לדמיון שבין  

למבנה מטיפוס  ,ו אלא שני קירות מקבילים בחזית ההיכל, וביניהם שני עמודיםאולם אינשבו ה

ואחר כך הופיע גם  , סוג של מבנה אורך שנפוץ באנטוליה כבר באלף הרביעי לפסה"נמגארון

  בצפון סוריה.

)***קישור חם לתכניות של מבנה המגארון מתל חוורה בצפון סוריה )סוף האלף השלישי 

באבלה בצפון סוריה )הברונזה התיכונה( והמקדש ממומבקאת בצפון סוריה  לפסה"נ, של המקדש

 (. )הברונזה המאוחרת

-מן המאה ה ,שבסוריהתל תעינאת ה בלמקדש שהתגתכנית דומה אנו מוצאים גם מאוחר יותר ב

 8-9כמו גם בתכניתו של השלב השלישי של המקדש בעין דארה שבסוריה, מן המאות  ,לפסה"נ 8

   אנו מבחינים גם במבנה היקפי המזכיר את היציע במקדש שלמה. לפסה"נ, שבו

 .)***קישור חם לתכנית המקדש בעין דארה ולתמונת חפירות האתר(

 

 ממצאי מקדשים בארץ ישראל

שלב זה או אחר בימי הבית הראשון. נמצאו גם גם בארץ ישראל נמצאו מקדשים המתוארכים ל

 בחורבת קיאפהנתגלו מספר חדרים כאלה לאחרונה ) פשוטים יותר מבנים פולחניים רבים

, אם כי הממצא מסגרת דיוננו הנוכחילרלוונטית  שהארכיטקטורה שלהם פחות שבעמק האלה(

 . באחד מהם הוא בהחלט בעל חשיבות בהקשר זה

מאירים באור מעניין את מקדש שלמה: הראשון הוא  הארץ ישראליים שלושה מן המקדשים

ערד שבנגב. אופיו של מקדש זה שונה מאוד מזה של מקדש שלמה הן המקדש שנחפר במצודת 

בגודלו והן בתכנונו. המקדש בערד הוא מבנה רוחב ואילו מקדש שלמה מבנה אורך, בערד הדביר 

נמצא גלוי מול פתח המקדש ואילו במקדש שלמה הדביר סגור ונסתר בחלקו המערבי של מבנה 

ר מבנים אלה מציע שההבדלים הארכיטקטוניים אורך שפתחו במזרח. זאב הרצוג שעסק בחק

: המקדש בערד נמצא בגבול הממלכה ושירת את החיילים דתי-חברתי משקפים שוני תפיסתי

הפקידים והסוחרים באזור. זהו מקדש "עממי" נגיש ומקרב שתכניתו משקפת מבני מגורים 

בקרבת ארמון עיר גובהה של בירת הממלכה, בטיפוסיים לתקופה. לעומתו מקדש שלמה ניצב ב
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אינה נשענת על המקומי  . זהו מקדש בעל אופי "אליטיסטי" שתכניתוהמלך ומנותק מבתי ההמון

 משקפת תכניות מקדשים בארצות אחרות. והמוכר אלא

משקף מאפיינים  , בחפירותיו של אברהם בירן,נתגלה בתל דןהישראלי שקדש לדעת הרצוג גם המ

גם הוא את ההבחנה התפיסתית  מבטאש ערד ועל כן ארכיטקטוניים הדומים לאלו של מקד

שתוארה לעיל אך יש לציין כי במקרה של תל דן מצב השרידים אינו מאפשר, לדעת כותב שורות 

אלה, שחזור ברור של המתחם ועל כן המסקנות הנתלות בהם, בשונה מן המצב בערד, רחוקות 

 מלהיות משכנעות.

 לפני שנים אחדות במוצא שבקרבת ירושלים.גלה הממצא החשוב ביותר מן העת האחרונה נת

של  90-כבר בשנות ה באתר התגלו מודי חלאילה ושועה קיסילביץחאנה אייריך, בחפירותיהם של 

שרידי מתחם גדול לאגירת תוצרת חקלאית שהתקיים לאורך כל תקופת הבית  20-המאה ה

 והנה, לאחרונה התגלה בצמוד לממגורות הראשון ובו עשרות ממגורות חפורות ומדופנות אבן. 

לפסה"נ. אמנם תכניתו מוכרת רק בחלקה אך גם מה שנחשף מאפשר  9-מקדש המתוארך למאה ה

מטר, ובור גניזה שבו נמצאו  1.4X1.4לשחזר במקום חצר פתוחה שבה מזבח מרובע בגודל 

עצמו היא מוארכת כמויות גדולות של אפר ועצמות בעלי חיים שהוקרבו במקום. תכנית המבנה 

מטרים. בחזית המקדש שתי אומנות בולטות כלפי  10-מטרים ורוחבו כ 18-וצרה: אורכו הגיע לכ

. המבנה עצמו חולק לשני חוץ שביניהן עמדו שני עמודים )רק בסיסו של אחד מהם נמצא בפועל(

וכר לנו יציע המבדומה לחלקים זה לפנים מזה וסביבו נתגלו שרידים של מבנה חיצוני עוטף, 

גילויו של מקדש זה חשוב ביותר הן משום תכניתו הדומה למקדש שלמה  במקדש שלמה.

ולמקדשים הסוריים שסקרנו לעיל, הן משום שהוא קרוב בזמנו למקדש שלמה, והן בשל מיקומו, 

 במרחק הליכה קצר יחסית מירושלים.

  )***קישור חם לתכנית המקדש במוצא(

עם אחד מחופרי המקדש במוצא על משמעות הגילוי בהקשר )***קישור חם לראיון וידיאו 

 (לראשית ימי הבית הראשון בכלל ולדיון בבית המקדש בפרט

 

ממצא קטן שאינו קשור במקדש אלא במתחם פולחני שנתגלה לפני שנים אחדות בחפירותיהם 

עשוי  ,)המזוהה על ידי חופריה עם שעריים המקראית( של גרפינקל גנור והייזל בחורבת קיאפה

להאיר היבטים  , לדעת החוקרים שפירסמו אותו )יוסף גרפינקל ומדלן מומצ'וגלו(אף הוא

 מסוימים בארכיטקטורה של המקדש.

סמוך לשער הדרומי של  C10המכונה על ידי החופרים פולחני התגלה בתוך חדר ש ,הממצא

אורכו ס"מ ו 35-גובהו כ ששימש לשמירת סמל האל. הוא 'דגם מקדש' עשוי אבן חורבת קיאפה

מעוטר טרת בפאר ופתח גדול המוליך פנימה, הס"מ. הדגם מציג חזית מעו 21X26 ורוחבו

במסגרות מקבילות של מזוזות בשני הצדדים ומשקופים מעל הפתח. סידור זה יוצר מסגרת 

מלבנית, בדגם החוזר על עצמו שלוש פעמים. כל מסגרת בולטת כלפי חוץ יותר מזו הפנימית לה, 

מקדשים   של מבניעשרות פתחים ב סגנון זה של פתחים מוכרמדגישה את הפתח. ובכך 

 השלישי, השני והראשון לפסה"נדרך האלף אלף הרביעי, מן הבמסופוטמיה  שנחפרו וארמונות

, כמו גם באתרים כמו מארי שבסוריה ואללח' אורוק, אור, תל חרמל ובבל באתרים כמו

 שבתורכיה.
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 של שבעה מלבנים בולטים כלפי חוץבראש החזית, מתחת לגג המבנה ניתן להבחין בדגם בשורה 

המלבנים הללו  ה חלקים. לדעת החופריםשלשלו קווים אנכיים שכל אחד מהם מחולק על ידי

המדמה באבן עיטור באבן, מתחת לגג מבנה, . מסמנים  את קצה קורות העץ שתמכו בגג המבנה

דות, מוכר היטב בארכיטקטורה הקלאסית של מקדשים יווניים, שם הוא שלוש קורות עץ צמו

. אך הדגם של חורבת קיאפה קודם למקדשים אלו במאות שנים ומכאן ניתן להסיק נקרא, טריגליף

 . שמקור העיטור הוא במזרח וממנו הוא נדד אל הארכיטקטורה היוונית הקלאסית

 מחורבת קיאפה()***קישור חם לתצלום ותרשים ממצא דגם המקדש 

עיטוריים אלה להבנת התיאור המקראי של מקדש -מה משמעותם של מרכיבים ארכיטקטוניים

ל המקרא: "לעיל ראינו כי בתיאור פתחי ההיכל ופתח הדביר אומר  שלמה? ה ְלֶפַתח ַהֵהיכָׁ שָׁ ְוֵכן עָׁ

ֶמן ֵמֵאת ְרִבִעית" -ְמזּוזֹות ֲעֵצי ה ַדְלתֹות ֲעֵצי" וכן: )מלכים א ו, לג(שָׁ שָׁ ֶמן; -ְוֵאת ֶפַתח ַהְדִביר, עָׁ שָׁ

ַאִיל ְמזּוזֹות, ֲחִמִשית  . כבר הפרשנות אינם ברורים' ֲחִמִשית'ו 'ְרִבִעית')מלכים א ו, לא(. המונחים  הָׁ

 מסגרות נסוגות סביב פתחי המקדשרד"ק( הציעה שמדובר ב לדוגמאהמסורתית על מקומות אלה )

חורבת קיאפה, הכולל של המקדש שנמצא בדגם האבן ב גם במחקר המודרני. והצעה זו עלתה שו

מאפשר לנו לאשש הצעה זו ולשחזר את פתחי פתח מעוטר במסגרות של משקופים נסוגים, 

 ארבע ובחמש מסגרות נסוגות. ב הםצידיההיכל והדביר כשהם מעוטרים ב

ִביב -ַוִּיֶבן ַעל"מקיפות את ההיכל והדביר: מתוארות גם צלעות הבתיאור המקדש  ִציַע, סָׁ ִקיר ַהַבִית יָׁ

ִביב". -ֶאת עֹות סָׁ ל ְוַלְדִביר; ַוַּיַעש ְצלָׁ ִביב ַלֵהיכָׁ קשה להבין מה הן צלעות אלה אך ִקירֹות ַהַבִית, סָׁ

עֹות " המקדש: אזור גגמופיע המונח שוב בהתיחס ליחזקאל,  בספר בתיאור המקדש המובא  ְוַהְצלָׁ

ע ֶאל ע -ֵצלָׁ אֹות ַבִקיר ֲאֶשרֵצלָׁ ִמים, ּובָׁ לֹוש ּוְשֹלִשים ְפעָׁ ִביב-שָׁ ִביב סָׁ עֹות סָׁ ִלְהיֹות ֲאחּוִזים; --ַלַבִית ַלְצלָׁ

ִית-ְוֹלא , על פי הצלעותגרפינקל ומומצוגלו סבורים ש(. ו" )יחזקאל מא, ִיְהיּו ֲאחּוִזים ְבִקיר ַהבָׁ

מכאן שמדובר בדגם דמוי ו ים פעמים(,)שלוש מסודרות בקבוצות של שלוש,היו  תיאור זה,

. הקביעה שהצלעות לא היו אחוזות בקיר הבית מוסברת בכך שקורות העץ היו מונחות טריגליפים

 על גבי הקירות ולא משולבות בתוכם.

יש לציין כי שני המרכיבים שצויינו לעיל )המסגרות הנסוגות בפתחים והטריגליפים( מופיעים לצד 

ם אחרים גם בבית המקדש השני )הטריגליפים נרמזים, כך נראה, במטבעות מרכיבים ארכיטקטוניי

בר כוכבא( והדבר מלמד על המשכיות )גם אם לא רציפות, כמובן( בשימוש בשפה הארכיטקטונית 

  בין ימי הבית הראשון לימי הבית השני.

הממצא בקיאפה על שממצאיו תוארו לעיל, )***קישור חם  ראיון וידיאו עם פרופ' יוסי גרפינקל 

 והשלכותיו על שחזור חזית המקדש הראשון(

לסיכום: הממצא הארכיאולוגי של מקדשים, הן מן המזרח הקדום והן מארץ ישראל בתקופות 

שונות, מאפשר לנו הבנה טובה יותר של התיאור הארכיטקטוני המפורט של מקדש שלמה, ומראה 

 כי הוא נטוע היטב בתרבות החומרית של זמנו.
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. תקופת הממלכה המפולגת: ירושלים בירת יהודה מרחבעם ועד 8יחידה 

 חזקיהו

 (לצד מלכי אשור )***קישור חם לטבלא כרונולוגית מקבילה של מלכי יהודה וישראל

 )***קישור חם למפת חלוקת הארץ בין יהודה לישראל(

 הפילוג

אויבות, שהתרחש בימי -בראיה המקראית פילוג ממלכת דוד ושלמה לשתי ממלכות אחיות

רחבעם בן שלמה, בא כעונש על הקמת הבמות לאלילים על ידי שלמה, במות שהוקמו לצורכי 

לכך שליבו של שלמה עצמו נטה מעם ה'. הפרת  ,בסופו של דבר ,הפולחן של נשותיו אך גרמו

 בקריעת ממלכתו לאחר מותו.הברית על ידי שלמה נענתה 

עוד בימיו של שלמה קמו מורדים כנגדו. האחד היה  הדד האדומי, אחר היה רזון בן אלידע, 

שניים אשר קמו על שלמה מבחוץ. המורד השלישי ובדיעבד המשמעותי מכולם היה ירבעם בן 

מלכה כי רוב המשהבטיח לו נבט משבט אפרים אשר זכה לתמיכתו של הנביא אחיה השילוני 

 .עליית רחבעם לשלטוןתיפול לידו לאחר מות שלמה, ונאלץ לברוח מצרימה עד ל

חזר רחבעם ארצה ובא יחד עם כל שבטי ישראל לשכם עם עליתו לשלטון של רחבעם בן שלמה 

שם התכנס העם על מנת להמליך את רחבעם. מעניינת העובדה שרחבעם בחר להמליך את עצמו 

שבו  בלבד יש להניח שטקס זה נתפס על ידו כאירוע פורמליבשכם ולא בבירתו ירושלים. 

את מלכותו כעובדה קיימת, ועל כן אין צורך לקיימו דווקא בירושלים. אפשרות מאשרר העם 

קודם בירושלים, אך המקרא אינו מציין שהתקיים שטקס זה בא בנוסף לטקס המלכה  אחרת היא

הצפון מעידה מן הסתם על כך שרחבעם הבחירה בעיר מרכזית של שבטי מכל מקום, זאת. 

ויועציו זיהו נכונה את חולשת שלטונו של בית דוד בצפון ועל כן בחרו לקיים את הטקס בשכם. 

בתמורה לנאמנותם אך רחבעם, שכפי הנראה  א לרחבעם בתביעה להקל את עול המסיםהעם ב

את תביעותיהם חשש להצטייר כשליט חלש אל מול נתיניו, בחר לענות להם קשות ולדחות 

 בלשון יהירה ובוטה, דבר שגרר בעקבותיו את פילוג הממלכה: 

ל" ֵאל, ִּכי ֹלא-ַוַּיְרא ּכָׁ ם ֶאת-ִיְשרָׁ עָׁ ַמע ַהֶמֶלְך ֲאֵלֶהם, ַוּיִָׁשבּו הָׁ ר ֵלאֹמר ַמה-שָׁ בָׁ נּו -ַהֶמֶלְך דָׁ לָׁ

ִוד ְוֹלא ה ְבֶבן-ֵחֶלק ְבדָׁ ֵאל, עַ -ַנֲחלָׁ ֶליָך ִיְשרָׁ ֵאל, ִיַשי ְלֹאהָׁ ִוד; ַוֵּיֶלְך ִיְשרָׁ ה ְרֵאה ֵביְתָך דָׁ תָׁ

יו. לָׁ ה יז  ְלֹאהָׁ ֵרי ְיהּודָׁ ֵאל, ַהֹּיְשִבים ְבעָׁ ם.--ּוְבֵני ִיְשרָׁ " )מלכים א יב, ַוִּיְמֹלְך ֲעֵליֶהם, ְרַחְבעָׁ

 יז(.-טז

וכך קמה ממלכת ישראל אל מול ממלכת  את השבטים הפורשים הנהיג מרגע זה ירבעם בן נבט

מצב שימשך לאורך מאות השנים הבאות עד לנפילת ממלכת ישראל בידי האשורים  יהודה,

    לפסה"נ. 8-בשלהי המאה ה
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ומרכזו  הצלחת מהלכו של ירבעם לפלג את העם ולנתקו מעל ירושלים, העיר ששימשה בירתו

בבסיסה של הצלחה זו עמדה היריבות המסורתית  דורשת הסבר.במשך שלושה דורות,  הרוחני

יש להניח שמתחת לפני בטי הצפון לשבטי הדרום ובעיקר יהודה, אך אין די בהסבר זה. בין ש

שרר חוסר שביעות רצון בקרב חוגים נרחבים בעם שהיו רגילים לעבוד את ה' עדיין הקרקע 

במקומות אחרים ומן הסתם אף היו רבים שנפגעו כלכלית מריכוז הפולחן והעליה לרגל 

הצלחת דוד ושלמה לאחד את  יתר על כן, תוך פגיעה באתרי הבמות הקדומים. בלבד לירושלים

, ולמרות אי השקט שאפיין גם את ימי שלמה פה העם באה על רקע איומים מבחוץ שעתה חוסלו

ושם, הרי שכללית היו אלה שנים של רווחה ושלווה. ניתן להניח שבשל כך ניטשטשה ההכרה 

אין ספק שיצירת ממלכה ריכוזית שבראשה מלך  -ולבסוף . כךבצורך להתאחד, על המחיר הכרוך ב

השבטיים סמכות הזקנים והמוסדות חתרה תחת מוקדי הסמכות הישנים, ממלכתיים  ומוסדות

 המסורתיים ואולי שימשו אלה חלק מן הכוח המניע שהוביל בסופו של דבר להתפוררות הממלכה

על מנת ליצור מסגרת ממלכתית אחרת,  עד מהרה על ידי ירבעם , התפוררות שנוצלההמאוחדת

 .היא ממלכת ישראל

 

 ממלכת יהודה מול ממלכת ישראל: מאפיינים כלליים

שהתקיים לזמן קצר לאחר מות שאול וערב השתלטות דוד על טריטוריות חזר המצב עם הפילוג 

ח השבטים: אז כזכור, משל אשבעל בן שאול, נציג בית המלוכה הקודם, במחניים, אל מול הכו

העולה, דוד שמלך בחברון. המצב עתה היה כמובן שונה ומורכב הרבה יותר, והוא יתקבע לאורך 

 במשוואה, המצב הפוליטי הבינלאומי השתנה, שכן  ישנם שני גורמים חיצונייםגם דורות רבים. 

מערכת יחסים טובה  שניהלו ,הפניקים : מצד אחדלא יהיה זההשיחסם לממלכות ישראל ויהודה 

, ומן הצד השני ממלכת ארם דמשק, שהתעצמה מאוד ותהווה גורם ראשי עם שתי הממלכות

באזור, ואוייב מרכזי של הממלכות האחיות, עד להתעצמותם של האשורים והעמקת מעורבותם 

לפסה"נ. לאורך כל התקופה, עד לחורבן ממלכת ישראל, ינהלו  8-9במתרחש באזורנו במאות ה

ות ישראל ויהודה מערכת יחסים מורכבת שתנוע חליפות משיתוף פעולה לעויינות וחוזר ממלכ

תה: יהודה היתה ממלכה בעוצמ ה והן בשטח היתה הגדולה מן השתים הןישראל חלילה. ממלכת 

הררית ומנותקת מן הים )אך שיתופי הפעולה עם ישראל בתקופות מסויימות, ואולי גם עם 

שנתגלה  ימיים דגים עצמות ממצאמנות מן הים כפי שעולה למשל הפיניקים יאפשרו לה ליה

בירושלים במתחם מצודת המעיין, ועל כך בהמשך(, והטריטוריות שלה פחות פוריות בהשוואה 

כלולים בה אזורים היו לישראל. ממלכת ישראל לעומת זאת נהנתה מגישה חופשית אל הים. 

 את שטחה חצוה ומבוססת, בין השאר משום שוכלכלתה היתה חזק כדוגמת עמק יזרעאל, פוריים

הומוגנית יותר וכללה  יהודה מנקודת מבט חברתית היתה ממלכתהן דרך המלך והן דרך הים. 

ושבט שמעון הדרומי, ואילו ממלכת  הצפוני בעיקרה את שבט יהודה, לצד חלק משבט בנימין

לאורך כל התקופה  כפועל יוצא מכך אנו מוצאים .ישראל היתה פדרציה רופפת של שבטים

המתבטאת בשושלת מלכות אחת, היא שושלת בית דוד  ביהודה יציבות פוליטית גדולה יותר,

 שושלות שונות עלו בה. 11-בעוד ממלכת ישראל ידעה תהפוכות פוליטיות רבות ולא פחות מ

ל בירה האחת והיחידה שכ ,של ירושלים מעמדה המתמידבאה לידי ביטוי גם ב זו יציבות פוליטית
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ממלכת יהודה בעוד בירתה של ממלכת ישראל נעה ונדה פעמים אחדות, משכם ועד לשומרון 

המוקד הדתי הרשמי והמובהק של ממלכת יהודה היתה תמיד ירושלים, גם אם   הבירה האחרונה.

הפולחן שהמשיך בבמות הצריך לא פעם רפורמות דתיות שהעצימו את מעמדה של העיר. 

מעניין להצביע  .בית אלאנו מזהים שני מוקדי פולחן לפחות, בדן וב בממלכת ישראל, לעומת זאת

רוחני, בעוד -על העובדה שביהודה היתה קיימת זהות בין הבירה הפוליטית לבין המוקד הדתי

  בית אל ודן מעולם לא שימשו בירת הממלכה. -שבישראל המוקדים הדתיים 

הראשון מן הפילוג ועד ימי יהושפט. את התקופות שלאחר הפילוג נחלק לשלושה חלקים: החלק 

, והשלישי מימי יהוא ועד נפילת ממלכת בישראל החלק השני מימי יהושפט ועד מרד יהוא

 ישראל, כאשר ממלכת יהודה נותרת לבדה מול האשורים.  

 ימי רחבעם עד ימי יהושפטמ

קיימת  כעובדה להשלים עם הפילוג מצד מלכי בית דוד חוסר נכונותתקופה זו מתאפיינת ב

רחבעם ניהל מלחמה כנגד ירבעם לאורך כל תקופת . להשיב את הגלגל אחורה מצדם ובנסיונות

 שלטונו.

. להתארגן מחדש צבאית ומבחינת הגבולות רחבעם הבין שלנוכח המצב החדש עליויש לשער ש

לכיש עדולם  ,אדורים ,מבית לחם דרך זיף ,בנה קו של ביצורים בדרום ואכן המקרא מספר שהוא

מדי הענין מתמיה ל(. , יבערים למצור )דברי הימים ב יא 15 בקו זה נבנוועזקה לעמק אילון. 

מול קרי:  -בו היינו מצפים שיוקם בראש ובראשונה לא נזכר קו ביצורים במקום שמשום ש

שכלל את הנגב  ,מצפון לחלק הדרומי של הממלכה נמצאהביצורים המתואר, קו  .ממלכת ישראל

קטע . דרוםצד משהגן על לב הממלכה קו ביצורים פנימי רום הרי יהודה ולכן עלינו להבינו כוד

לנצל  סיון להקים קו הגנה מול הפלשתים שעלולים היוממנו, מלכיש עד עמק אילון, מסתבר כנ

. ההמנעות מלבצר את הגבול עם את חולשתה של ממלכת יהודה בשלב קריטי זה של קיומה

ואולי גם התחשבות במציאות שבה קו  הנכונות להכיר בעובדת החלוקה ישראל פירושה חוסר

הגבול עם ישראל חצה את שטחו של שבט בנימין, שנקרע בין שתי הממלכות ונאמנותו היתה 

מן ההיבט הדמוגרפי המקרא מציין שאוכלוסיית ממלכת יהודה כללה גם את שבט  חצויה. ואכן,

זו תופעה מעניינת ומתמיהה שהרי יותר מכל מזוהה שבט בנימין )לדוגמא דברי הימים ב יא,יב(. 

. יתר על כן, שבטו של שאול המלך שקדם לדודהיה בנימין עם האופוזיציה לבית דוד משום שהוא 

בימי דוד הנהיג שבע בן בכרי איש בנימין מרידה כנגד המלך. ואולם, לא כל שבט בנימין השתייך 

וקד מקודש שהשתייך לממלכת ישראל, כמו גם כל בית אל היתה מ למממלכת יהודה שהרי העיר

ובעיקר,  -. נראה שבקרב בני בנימין האזור שמצפון לה שהוא בוודאי חלק מנחלת שבט בנימין

אולי, בקרב אלה ששכנו בקרבה גדולה לירושלים בימי דוד ושלמה התפתחה השלמה עם 

. חלקם בוודאי נהנו הלגיטימיות של ירושלים כבירה ושל בית דוד כשושלת השלטון החוקי

מפריחה כלכלית שבוודאי היתה מנת חלקם של הישובים סביב ירושלים שסיפקו לבירה תוצרת 

חקלאית, ואולי היו גם בבנימין כאלה שזכרו את המרידות שכשלו בעבר נגד דוד ושלמה והעדיפו 

משבט  שלא להסתכן ולהצטרף לממלכה החדשה. כך או כך, אוכלוסיית יהודה כללה גם אלמנטים

    בנימין.
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, דהיינו בייסוד נסיונו של ירבעם ליצור נתק בין שבטי הצפון לבין יהודה לא נעצר בצד הפוליטי

, האחד בבית אל שני מקדשים בכך שהקים משמעותיתממלכה. ירבעם קידם גם רפורמה דתית 

ירבעם חדשנות בתחום הדת לא היתה מתקבלת בעין יפה בחברה מסורתית ולכן דאג . והשני בדן

לבחור מראש בשני אתרים שלהם מסורת של קדושה עתיקה, וכך יכול היה להצטייר כמשיב 

נועד לשרת מטרה זו  ,עטרה ליושנה. נראה שגם אופיו המיוחד של הפולחן שאותו הוא קידם

ואף דרישתו של ירבעם משבטי  ,שהרי בדן ובית אל הוצבו עגלים המעלים בזכרוננו את עגל הזהב

לעם מעלות ירושלם, הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים" )מלכים א יב, ישראל: "רב 

כח( מעלה בזכרוננו את דברי בני ישראל בפרשת חטא העגל: "ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר 

, ד(. ניתן לשער שמטרתו של ירבעם היתה להציג את גם את העלוך מארץ מצרים" )שמות לב

חידושיו של ירבעם אינם מוצגים על  הפולחן הקדום ליושנה. הפולחן החדש כמעין השבת עטרת

, כחזרה לדרכי האבות הקדומים שנדחו חידוש ומהפכה דתית, אלא כרסטורציהידו כרפורמה, כ

 מאז מעמד הר סיני, תוך התנגדות לתכנים הדתיים שמבטא המקדש בירושלים.

שהרי היא בירת אויבו רחבעם,  בירתו של ירבעם , מטבע הדברים,ירושלים לא יכולה היתה להיות

פנואל שבעבר הירדן  הבאובמקומה  הנעזבשלאחר מכן  ,בשכם בשלב ראשון רחבעם ועל כן  ישב

 מזרח לשכם. -ק"מ מצפון 10תל אל פרעה הצפוני כתרצה המזוהה עם המזרחי ואחר כך 

 מסע שישק

עלה על ירושלים פרעה שישק, מלך  (לפסה"נ 925בשנה החמישית לרחבעם )המקרא מציין ש

 .את אוצרות בית המלך ואת מגני הזהב שעשה המלך שלמה ,'ושדד את אוצרות בית ה מצרים,

, ממוצא לובי, שייסד את השושלת הפרעונית 1-החוקרים מזהים את שישק עם פרעה שושנק ה

שם מופיעים  ,למרבה המזל הנציח שישק מסע זה על קירות מקדש אמון בכרנכ שבמצרים .22-ה

זהו מקרה מרשים של אירוע היסטורי  שמות עשרות מקומות שבהם עבר במסע מלחמה זה.

מן הכתובת עולה  המתואר במקביל במקורות המקראיים כמו גם במקורות החוץ מקראיים.

את עזה, גזר, עמק בית  שישק בדרכו פקדשעיקר המסע היה כוון כנגד ערים בממלכת ישראל. 

ר מכן סבב דרומה דרך נחל עירון אל פלשת ומשם מצרימה. המקרא אינו מזכיר מגידו ולאח ,שאן

שכן הוא מתרכז בעניין החשוב ביותר מבחינתו והוא  את העובדה שהמסע התמקד בצפון הארץ,

כיוון כתובת של שישק לא נזכרת ירושלים והדבר דורש הסבר. מאידך, ב הפלישה לירושלים.

יפורה של ירושלים זכה להתיחסות מיוחדת באחד מקטעים יתכן שס ,שקטעים בכתובת הרוסים

הסבר אחר מתבסס על העובדה שמן התיאור המקראי לא ניתן להסיק במפורש  שלא שרדו. אלה

ששישק צר על ירושלים או שממש פלש אליה, ויתכן שעצם הגעתו להרי ירושלים גרמה לרחבעם 

של כך לא זכתה העיר להופיע ברשימת לנסות ולפייסו בשוחד על מנת שיסור מן העיר. יתכן שב

ידו נמצא שבר מצבה של שישק, אולי מצבת הנצחה שהציב שם לזכר במגהערים בכתובת שישק. 

תל  ,תענךב 10-ס ערים רבות בארץ בסוף המאה ה. הממצא הארכיאולוגי מעיד על הרכיבושיו

שרוחן  ,לכיש ,ת מרסיםתל בי ,גזר ,תל קסילה ,שכם ,תל מבורך ,מגידו , תל רחוב, בית שאן,עמל

יתכן שיש ליחס הרס זה למסע המלחמה של  ערד ועוד. ,תל מלחתה ,תל שבע ,)תל פארע דרום(

 שישק.
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, ועליהן נוסף הלחץ הבינלאומי על רחבעם המלחמות בין ישראל ויהודה נמשכו גם בימי יורשי

 יהושפט בנוואז מלך  ימיו אשר חלה בסוףמלך יהודה )אסא  .ממלכת יהודה מצד אויבים חיצוניים

בין הממלכות  בתקופה זו נכרתו בריתות בינלאומיות .בעשא מלך ישראל ניצב אל מול ידו(לצ

אזור ל תקף את ממלכת יהודה, פלשבעשא האחיות לבין גורמי חוץ במטרה להכריע את המאבק. 

, מצפון ראם-וביצר את הרמה )המזוהה היום עם א בש טריטוריות יהודאיותכ ,שמצפון לירושלים

עם ארם צבאית ברית  במקביל הוא גם כרת. לעיר( על מנת לשלוט על הדרך אל העיר מצפון

שיחד  ,מלך יהודה שחשש כי כלתה אליו הרעה אל מול הכוח המשותף שעמד מולו אסא .דמשק

 שחרר את הלחץ מעליהגליל וכך  אלפלוש על מנת שזה יפר את בריתו עם בעשא, יאת מלך ארם 

ברגע שהושגה מטרה זו ניצל אסא את ההזדמנות, ופלש לשטחי בנימין ואפרים תוך שהוא  .אסא

 נצבה או לדעת חוקרים אחרים עם נבי סמואל( ואת גבע.-מבצר את המצפה )המזוהה עם תל א

זרח הכושי )אולי פרעה  פלשבאותה תקופה המצב בדרום הארץ היה אף הוא בלתי יציב שכן 

 .צליח אסא לעצור אותוהשם גיע עד מרשה וה יהודהממלכת  לדרוםאוסורכון( 

 עליית יהוא בישראלעד ביהודה מימי יהושפט 

ישראל מתחילה התקופה השניה במערכת היחסים  כימלואחאב  ומריבימי יהושפט מלך יהודה וע

שנסתייע בשיתוף פעולה כלכלי עם הפניקים,  ושיתוף פעולה בין ישראל ליהודה, תקופה של פיוס

 בשיתוף פעולה צבאי עימם( שהוביל לפריחה כלכלית.)אך לא 

ניצל את השקט מול ישראל על מנת להפנות את מאמציו כנגד הממלכות השכנות  יהושפט

 לצד פעילות התקפית זו הוא פתח גם הפלשתים.והעמונים האדומים  ולהשתלט על שטחי

אנו שומעים על בתוך ממלכת יהודה ובירושלים הבירה  .בביצור ערי יהודהו בפעילות הגנתית

' בכל הורה ללמוד את ספר תורת היהושפט  :ביוזמתו של המלך רפורמה משפטית ודתית

ים ויסוד בית דין עליון שופטלו מינוי להממלכה ויזם תיקונים במערכת המשפט, תיקונים שכ

 יג(.-דברי הימים ב יז, יביהושפט אף הציב בעיר "אנשי מלחמה גבורי חיל" ). בירושלים

ניצלה את המצב המדיני החדש לשדרוג עמדות פוליטי וצבאי. עומרי העביר ישראל  גם ממלכת

ערים שנהרסו על ידי  ושיקמו וביצר והוא ובנו ,מערב לשכם-מתרצה לשומרון מצפון את בירתו

 הדרכים הראשיות באפרים ושומרון.  ביצורים על  מווהקיפרעה שישק 

הפעולה הכלכלי עם צידון בצפון חיזק עומרי על ידי נישואי בנו אחאב עם איזבל בת  את שיתוף

. הברית בין יהודה לישראל חוזקה על ידי נישואי עתליה בת אחאב ליהורם בן אתבעל מלך צידון

ההשפעה הצידונית המורגשת יותר ויותר באזורנו בתקופה זו עמדה מן יהושפט מלך יהודה. 

והקמת בית הבעל  ח המקראי על אודות אימוץ פולחני הבעל בירושליםהסתם מאחורי הדיוו

 . בעיר

. האוייב מצפון ענני סערה וחשרהתואולם אל מול התמונה הכמעט אידילית המצטיירת כאן 

 אם כי, הבשן החורן הגולן וצפון הגלעדארם דמשק, המשיך לאיים מצפון ופלש אל המסורתי, 

אך איום חדש הולך ומתעצם באותם ימים: ויהושפט.  אחאב נוצח על ידי כוחם המשותף של

על  וישפיעהאשורים ממסופוטמיה שיהפכו אט אט לכוח המרכזי והאדיר ביותר באזורנו ו
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מלכי ש  , אנו למדיםהאשורי 3-מכתובת של שלמנאסר ה לפסה"נ. 7-וה 8-גם במאות ההמאורעות 

כולל יהודה( מלכים )לא  12יה של קואליצהאזור זיהו יפה את הסכנה החדשה שכן התגבשה 

 ,הובסו על ידולטענתו ו ,שיצאו נגד שלמנאסר ,)הנזכר בשמו בכתובת(ובהם מלך ארם ואחאב 

 . רת במקראנזכ האינזה קרב . אגב, פרשיית במקום הנקרא קרקרלפסה"נ  853בשנת 

 ועד נפילת ממלכת ישראלממרד יהוא 

המקרא מספר כיצד יהוא, ממפקדי צבאו של יהורם בן אחאב מרד באדוניו וחיסל אותו ואת 

אם אחזיה  עתליה ניצלהעמיתו, אחזיה מלך יהודה. יהוא הפך למלך ישראל בעוד שבירושלים 

 עצמה למלכת יהודה. והכתירה המת את ההזדמנות שנפלה לידה, חיסלה את שארית זרע המלוכה

ר, מיניה וביה, גם את חיסולה של הברית השבירה בין ישראל ויהודה ואת רצף אירועים זה ביש

התחדשות האיבה בין הממלכות. מי שעמד על פי התיאור המקראי מאחורי מרד יהוא היה אלישע 

בפרשיה מורכבת יותר שבמהלכה זרע בליבו של חזאל הארמי, אלישע היה מעורב גם  הנביא.

 . ולהפוך למלך ארם דמשק המזימה לחסל את אדונו זרעישליחו של מלך ארם בן הדד, את 

במסגרת חפירות תל דן שבצפון, בראשותו של אברהם  והתגל 20-של המאה ה 90-בראשית שנות ה

כתב היא כתובה בכתובת מלכותית נדירה ביותר, ששפתה ארמית ו ים שלשברשלושה בירן, 

אינו מתארת  את נצחונו של מלך ארמי ששמו הכתובת הדומה לכתב העברי הקדום.  ,הפניקי

. שמות המלכים לא שרדו אלא .ד"ביתדו ך...ב יהו..." ו"ישראל מלך...בר רם"... אשר הרג את מצויין

ההשלמה היא מתבקשת: "יהורם בן )=בר( אחאב מלך ישראל ואחזיהו בן )=בר( יהורם  בחלקם אך

   .רמי עם חזאל מלך ארם דמשקמלך בית דוד". זיהוי זה מאפשר לזהות את המלך הא

הכתובת נמצאה כשהיא מנותצת וחלקיה משולבים בשימוש חוזר במבנה בית השער של דן. ניתן 

 כמסופר במלכים ב יג. אשר השיב את דן לשלטון ישראלי שראלליחס שימוש זה ליהואש מלך י

 הכתובת)***קישור חם לתצלום כתובת בית דוד, לתצלום רחבת השער בתל דן ולתעתיק 

 ותרגומה עם ההשלמות המקובלות(

לכתובת זו חשיבות כפולה: ראשית היא מכילה את האזכור הקדום ביותר מחוץ למקרא של בית 

לפסה"נ אך עדיין ניתן ללמוד ממנה, שבניגוד  9-דוד. אמנם היא מתוארכת לשלהי המאה ה

מראשית תקופת הבית  לדעתם של היסטוריונים וארכיאולוגים מינימליסטים אחדים, ישנה עדות

הראשון המאזכרת את שמו של דוד, ולא ניתן עוד לטעון שדוד הוא דמות פיקטיבית שהומצאה 

להמנע מלהגיע  על ידי סופרים ביהודה מאות שנים מאוחר יותר. אמנם היו חוקרים שניסו

(, Dodאת המלים "ביתדוד" כאילו הן מציינות מקום בשם בית דוד ) למסקנה זו על ידי כך שקראו

 שאגב אינו מוכר משום מקור, אך לדעה זו אין תומכים רבים. מקום, 

עובדה שהיא מעניקה לנו עדות חוץ מקראית ראשונה שיבותה השניה של הכתובת נעוצה בח

לפרשית המאבק בין ארם למלכי יהודה וישראל. אמנם יש לתמוה כיצד זה המקרא מספר שיהוא 

? המחקר בעוד חזאל מתאר שהוא היה זה שהרג אותם היה זה שחיסל את מלכי יהודה וישראל

ויש חוקרים שהציעו . יש חוקרים המעדיפים את תיאור המאורעות במקרא התלבט בסוגיה
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בן הזמן.  מי שהיהלהעדיף את גירסת הסיפור שמופיעה בכתובת חזאל שהרי היא עדותו של 

ערך היסטורי גבוה יותר  טיבאופן אוטומ ואולם יש מידה מסויימת של נאיביות בתפיסה המיחסת

למקור ארכיאולוגי שהוא בן הזמן שהרי כתובת חזאל, באה  לשמש גם תעמולה פוליטית ולשרת 

את האינטרסים של המלך העומד מאחוריה, כמנהג מלכים לאורך ההיסטוריה כולה. אין לראות 

ינטרסים ויתכן בה מקור "אובייקטיבי" המשקף את האירועים ה"אמיתייים" באורח נקי מפניות וא

נטל קרדיט פוליטי על מעשה שלא היה בהכרח שביקש להאדיר את שמו אל מול אויביו שחזאל 

 . אף לא היה מעורב בוהוא ו יוזמה שלו

דומה שאין הכרח להציג את כתובת חזאל והסיפור המקראי לדעת כותב שורות אלה, יתר על כן, 

והסתכן במכת נגד  -חיסולם של שני מלכים  -כמנוגדים זה לזה: יהוא ביצע מעשה נועז ביותר 

שתכוון נגדו על ידי גורמים שנותרו נאמנים למלכים המתים. ניתן להסביר את העזתו של יהוא 

בהשערה שעוד קודם לכן דאג לקבל את תמיכתו של מלך ארם דמשק במידה והענינים יסתבכו 

ות, להציג את הצלחתו של ועל כן רשאי היה חזאל, כמנהגם של מלכים רבים בכתובות מלכותי

 .  אין הדבר מדוייקיהוא כסיפור נצחון ארמי גם אם 

לאחר רצח אחזיה מלך יהודה ויהורם מלך ישראל בידי יהוא, עלתה לשלטון עתליה כאמור לעיל,  

בשבע . שהוסתר מפניה נכדה יואש בן אחזיה מלבדהמלוכה  זרעכל חיסלה את אם אחזיה. היא 

בסופו של  פולחן הבעל.  את  לירושלים עתליה רפורמה דתית והכניסהשנות שלטונה ביצעה 

 שהמליך את יואש בן אחזיה.   ,בהפיכה שהנהיג יהוידע הכהןעתליה נרצחה דבר 

 , מלך אשוראך מסעות שלמנאסר השלישי לאחר עליית יהוא לשלטון סקהלחץ הארמי לא פ

כפי שעולה ממצבה שהציב  מס נכנע בפני שלמנאסר והעלה לויהוא  .הפחיתו אותולמערב 

. עם זאת הארמים לא , המזכירה את יהוא "בן עמרי"לערך 841-ב (האובליסק השחורשלמנאסר )

ראש ותקפו את הארמים הרימו שוב  ,מלך יהודה יהואש, בימי ואחרי מסע שלמנאסר חוסלו,

נאלץ ליטול  יהואש (.יט-, יחמגיעים עד ירושלים עצמה )מלכים ב יבישראל ויהודה תוך שהם 

ספר דברי הימים ב, כד,  מעליו. אוצרותיו ומאוצרות המקדש על מנת לשחד אותם לסורמ

   המתאר פרשה זו אומר כי הארמים פלשו לתוך העיר וטבחו בתושבים ובשרים. 

הנזכרים במקרא הוא חיזוק בדק הבית כלומר  ואש מלך יהודההי אחד ממפעליו הדתיים של

בראשית שנות האלפיים הובאה בפני ציבור  .יז(-במקדש )מלכים ב יב, ז ביצוע תיקונים ושיפוצים,

החוקרים כתובת שנמצאה לכאורה בחפירות ליד הר הבית ונרכשה על ידי אספן עתיקות. 

תוכן הכתובת מאפשר על השיפוצים שביצע במקדש.  בכתובת מספר מלך ששמו אינו מופיע בה

חוקרים רבים  .עם יאשיהו בן אחזיה )שמו  של אחזיה מופיע בראש הכתובת( את המלך לזהות

עסקו בשאלת האותנטיות של הכתובת וועדה מיוחדת של חוקרים שמינתה רשות העתיקות 

הגיעה למסקנה  מדעי הטבע( חוקרים מתחום)ובכלל זאת  וכללה מלומדים מדיסציפלינות שונות

הכתובת איננה ש את עדיין ישנם חוקרים המחזיקים בדעהעם ז. יחד הינה זיוף מודרנישהכתובת 

 .מזויפת

 )***קישור חם לתצלום כתובת יהואש(
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ארם דמשק  נגד המתקפה האשוריתהתחדשה בימי אדד ניררי השלישי יורשו של שלמנאסר 

נזכר שהעלה להם מס כפי שמלך ישראל " יואש השומרוניקיבלו את כניעתו של "והאשורים 

בשל המלחמות  הארמים צל את היחלשותנלעם זאת,  עלה בידו של יואש י. בכתובת אדד נירר

 בן יהואש, אמציהמאביו יהואחז. בעברמ מידם את השטחים שהם כבשו  , וכבשעם האשורים

ביקש לנצל הזדמנות זו שבה היתה ממלכת ישראל טרודה בבעיותיה מול הארמים  ,מלך יהודה

ופלש ליהודה, תוך  על האיום נאלץ להגיב ישראלוהאשורים על מנת לתקוף אותה. יואש מלך 

 .  שהוא פורץ את חומת ירושלים מצפון ונוטל עימו בני ערובה

ופה חדשה של פריחה והתעצמות תק ציינהשל עוזיהו בן אמציה מלך יהודה לשלטון עלייתו 

ירבעם  . מצב דומה שרר גם בממלכת ישראל בהנהגתו שלבעבור ממלכת יהודה וירושלים בירתה

בימי עוזיהו אנו עדים  .השני, בן יואש. היחסים בין הממלכות אינם מחוורים מן התיאור המקראי

, פרץ לחם נגד הפלשתיםנעוזיהו . לחיזוק ביצורי הממלכה בערים ובמצודות במדבר יהודה ובנגב

 : את ירושלים שם ערים חדשות.  כמו כן הוא ביצר ואשדוד ובונהיבנה  את חומות גת

ם, ַעל ט ַלִ ִלים ִבירּושָׁ ה ְוַעל-ַוִּיֶבן ֻעִזּיָׁהּו ִמְגדָׁ  י  ַהִמְקצֹוַע; ַוְיַחְזֵקם.-ַשַער ַהַגְיא ְוַעל-ַשַער ַהִפנָׁ

ר, ַוַּיְחֹצב ֹברֹות ַרִבים ִלים ַבִמְדבָׁ ִרים -ִּכי ִמְקֶנה--ַוִּיֶבן ִמְגדָׁ ה ּוַבִמישֹור; ִאּכָׁ יָׁה לֹו, ּוַבְשֵפלָׁ ַרב הָׁ

ִרים ּוַבַּכְרֶמל יָׁה.-ִּכי--ְוֹכְרִמים, ֶבהָׁ ה, הָׁ מָׁ ה  יא  }ס{  ֹאֵהב ֲאדָׁ מָׁ ַוְיִהי ְלֻעִזּיָׁהּו ַחִיל ֹעֵשה ִמְלחָׁ

ם, ְבַיד יעואל )ְיִעיֵאל( ַהסֹוֵפר, ּוַמֲעֵשיָׁהּו ַהשֹוֵטריֹוְצאֵ  תָׁ א ִלְגדּוד, ְבִמְסַפר ְפֻקדָׁ בָׁ -ַעל, ַיד--י צָׁ

ֵרי, ַהֶמֶלְך. ִיל יב  ֲחַנְניָׁהּו, ִמשָׁ ָאבֹות, ְלִגבֹוֵרי חָׁ אֵשי הָׁ  יג  ַאְלַפִים, ְוֵשש ֵמאֹות.--ֹּכל ִמְסַפר רָׁ

בָׁ -ְוַעל ם ֵחיל צָׁ ה, ְבֹכַח יָׁדָׁ מָׁ ִפים ַוֲחֵמש ֵמאֹות, עֹוֵשי ִמְלחָׁ א ְשֹלש ֵמאֹות ֶאֶלף, ְוִשְבַעת ֲאלָׁ

ִיל אֹוֵיב.-ַלְעֹזר ַלֶמֶלְך, ַעל--חָׁ ל יד  הָׁ ֶהם ֻעִזּיָׁהּו ְלכָׁ ֶכן לָׁ ִעים, -ַוּיָׁ ִחים ְוכֹובָׁ ִגִנים ּוְרמָׁ א, מָׁ בָׁ ַהצָׁ

תֹות עִ --ְוִשְרֹינֹות, ּוְקשָׁ ם ִחְשֹבנֹות ַמֲחֶשֶבת חֹוֵשב, ִלְהיֹות  טו  ים.ּוְלַאְבֵני, ְקלָׁ ַלִ ַוַּיַעש ִבירּושָׁ

ִלים ְוַעל-ַעל ִנים ְגֹדלֹות; ַוֵּיֵצא ְשמֹו ַעד-ַהִמְגדָׁ ֲאבָׁ חֹוק, ִּכי-ַהִפנֹות, ִלירֹוא ַבִחִצים, ּובָׁ -ְלֵמרָׁ

ֵזר ַעד ִּכי ק-ִהְפִליא ְלֵהעָׁ זָׁ  טו(.-)דברי הימים ב כו, ט חָׁ

אל ידין כמבני מגן מיוחדים שהוקמו על גבי חושב הנזכרים כאן פורשו על ידי יגבונות מעשי החש

המגדלים כדי שהקלעים והקשתים יוכלו לעמוד מאחוריהם ולירות על האוייב בעודם מוגנים. 

נוסף לביצורי העיר בנה עוזיהו בעיר גם את שער בית ה' העליון וכן בנה בחומת העופל )על פי ב

נזכר בכתובת של תגלת פלאסר השלישי   יש חוקרים הסבורים כי עוזיהו מים ב כז, ד(.דברי הי

יש הסבורים כי אין מידע מספיק המאפשר לזהות את כמי שנוצח על ידו ליד חמת שבסוריה אך 

 מלך סורי מקומי. עוזיהו עם מלך זה ויתכן כי מדובר ב

 

חלקי )אם כי פרטיה אינם ברורים  תמונת המאורעות לאחר ימי ירבעם מתבארת לפחות באופן

לעתים( הן מן המקרא והן מן המקורות האשוריים. עם מות ירבעם החל השלטון בישראל 

כבר בימי יותם בן עוזיהו התחדשו פעולות מלכים. להתערער בשל חילופים תכופים יחסית של 

פקח בן רמליהו מלך ישראל האיבה בין ישראל ליהודה כשישראל מסתייעת על ידי ארם דמשק. 

כפי הנראה  ואולם כאן התערבו האשוריםיהודה.  אחז מלך פעולה עם רצין מלך ארם נגד שיתף

שהכנעת יהודה תעצים את הארמים ותהפוך אותם  תגלת פלאסר השלישימלכם  מתוך חששו של
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מנות פז . הזדלגורם אזורי ראשון במעלה, דבר שיקשה על האשורים ליישם את מדיניותם באזור

ביקש מן האשורים סיוע נגד ישראל וארם. אחז מלך יהודה להתערבות אשורית הגיעה כאשר 

.  לפסה"נ 732 - 734לה על ארם דמשק ועל ישראל בין השנים תגלת פלאסר נענה לבקשה וע

מרד הישראלי הושע בן אלה   .ארמית קרסה. הארמים נכנעו ומלכם הומת-הברית הישראלית

כלפי  במדיניות עונשין קשה האשורים נקטו ותפס את מקומו על כס השלטון. כנגד מלכו, פקח,

. הגלעד הגליל גלות אשור הראשונה וכך החלה ,ממלכת ישראל תושבימ , הגלו חלקהישראלים

ועמק יזרעאל הפכו לפחוות אשוריות והארכיאולוגים מזהים את אותותיו של מסע מלחמה זה 

בבית שאן  ,בחצור ,ליד פוריהשבתל ינועם  הכנרת שליד בתל כנרות המתגלהורבן עם הח

 ובמגידו.

ישראלית על ממלכת -בספר ישעיהו אנו מוצאים הדים לפרשת המתקפה המשותפת הארמית

 :שני אתרים בירושלים, ובה נזכרים יהודה

ז ֶבן א ם ֶבן-ַוְיִהי ִביֵמי ָאחָׁ ה ְרִצין ֶמֶלְך-יֹותָׁ לָׁ ה, עָׁ ם ּוֶפַקח ֶבן-ֻעִזּיָׁהּו ֶמֶלְך ְיהּודָׁ ְרַמְליָׁהּו -ֲארָׁ

.-ֶמֶלְך ֶליהָׁ ֵחם עָׁ ֹכל, ְלִהלָׁ ; ְוֹלא יָׁ ֶליהָׁ ה, עָׁ מָׁ ם, ַלִמְלחָׁ ַלִ ֵאל ְירּושָׁ ִוד ֵלאֹמר,  ב  ִיְשרָׁ ַוּיַֻגד, ְלֵבית דָׁ

ם, ה ֲארָׁ חָׁ בֹו ּוְלַבב ַעמֹו, ְּכנֹוַע ֲעֵצי-ַעל נָׁ ַנע ְלבָׁ ִים; ַוּיָׁ ַוֹּיאֶמר  ג  }ס{  רּוַח.-ַיַער ִמְפֵני-ֶאְפרָׁ

ה, ֶאל ה ּוְשָאר יָׁשּוב ְבֶנָך:-ְיַשְעיָׁהּו, ֵצא-ְיהוָׁ ז, ַאתָׁ א ִלְקַראת ָאחָׁ ה -ֶאל  נָׁ ַלת ַהְבֵרכָׁ ְקֵצה, ְתעָׁ

ה ֶעְליֹונָׁ ֵמר ְוַהְשֵקט ַאל ד  ֵבס.ְמִסַלת, ְשֵדה כוֹ -ֶאל--הָׁ יו ִהשָׁ ְבָך ַאל-ְוָאַמְרתָׁ ֵאלָׁ א, ּוְלבָׁ -ִתירָׁ

ֵאֶלה ֲעֵשִנים, הָׁ אּוִדים הָׁ ֳחִרי--ֵיַרְך, ִמְשֵני ַזְנבֹות הָׁ ם, ּוֶבן-בָׁ -ַיַען, ִּכי ה  ְרַמְליָׁהּו.-ַאף ְרִצין ַוֲארָׁ

ם ֶליָך ֲארָׁ ַעץ עָׁ ה:--יָׁ עָׁ ה  ו  , ֵלאֹמר.ְרַמְליָׁהּו-ֶאְפַרִים ּוֶבן  רָׁ ה, ְוַנְבִקֶענָׁ ה ּוְנִקיֶצנָׁ ַנֲעֶלה ִביהּודָׁ

ּה, ֵאת ֶבן ְבַאל.-ֵאֵלינּו; ְוַנְמִליְך ֶמֶלְך ְבתֹוכָׁ  ו(-)ישעיהו ז, א טָׁ

רצין מלך ארם ופקח מלך ישראל עלו אם כן על ירושלים במטרה להסיר מכסאו את אחז מלך 

יא ישעיהו ובנו יצאו אל מסילת שדה כובס יהודה, ולהמליך במקומו אדם בשם בן טבאל. הנב

 ישוב-שארבנו ישעיהו,  ה בין לפגישני אתרים נזכרים כנקודות ציון שבמטרה לעודד את המלך. 

, אך יש המציעים מיקומם אינו מוכר . תעלת הבריכה העליונה ומסילת שדה כובס והמלך אחז:

במתחם כנסיית סנטה אנה, לא  אחת משתי הבריכות שנתגלולזהות את הבריכה העליונה עם 

. בריכות אלו הן לכל הדעות מימי הבית השני ויש לזהותן עם בריכות בית רחוק משער האריות

 )לדוגמא דן בהט( חסדא שליד שער הצאן, הנזכרות בברית החדשה, אך לדעת חלק מן החוקרים

ש לזהות לפי גישה הבריכה הצפונית ביניהן הותקנה כבר בימי הבית הראשון. את תעלת הבריכה י

 מים היוצאת מבריכה זו לכיוון דרום, כפי הנראה לעיר דוד.העם תעלת  זו

 מוסיף הנביא: בהמשך פרשיה זו 

ה, ַדֵבר ֵאַלי עֹוד ֵלאֹמר. ה" ם ַהֶזה, ֵאת ֵמי ַהִשֹלַח, ַהֹהְלִכים  ו  ַוֹּיֶסף ְיהוָׁ עָׁ ַאס הָׁ ַיַען, ִּכי מָׁ

י ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ֶאת ז  ְרַמְליָׁהּו.-ֶבןְרִצין, ּו-ְלַאט; ּוְמשֹוש ֶאת ֵכן ִהֵנה ֲאֹדנָׁ ר, -ְולָׁ הָׁ ֵמי ַהנָׁ

ַרִבים ֲעצּוִמים ְוהָׁ ל-ֶמֶלְך ַאשּור, ְוֶאת-ֶאת--הָׁ ה, ַעל-ּכָׁ לָׁ ל-ְּכבֹודֹו; ְועָׁ ַלְך, ַעל-ּכָׁ יו, ְוהָׁ ל-ֲאִפיקָׁ -ּכָׁ

יו. ַבר, ַעד ח  ְגדֹותָׁ ַטף ְועָׁ ה שָׁ ַלף ִביהּודָׁ אר-ְוחָׁ יו, ְמֹלא ֹרַחב ַצּוָׁ פָׁ יָׁה ֻמּטֹות ְּכנָׁ ַאְרְצָך -ַיִגיַע; ְוהָׁ

נּו ֵאל   . ט(-)ישעיהו ח, ה  "ִעמָׁ
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מלך אשור לנהר אדיר המגמד את "מי השילוח ההולכים לאט". האם הכוונה הנביא מדמה את 

למי המעיין עצמם? אם כן מדוע נאמר עליהם שהם "הולכים", פועל שקשה להתאימו לנביעת 

  מים המובלים בתעלה או במנהרה? המחקר המודרני הציעלתאר בו יין אך מתאים יותר מים ממע

שהביטוי "מי השילוח ההולכים לאט" מכוון למי הגיחון הזורמים בתוך התעלה הכנענית )היא 

 2כיוון שתעלה  ( שמימיה זרמו לכיוון דרום, אל מקומה של בריכה כנענית משוערת.2תעלה 

הוצאה מכלל שימוש באופן ברור רק לאחר התקנתה של ניקבת השילוח בידי חזקיהו, בנו של 

 אחז, הצעת הזיהוי הנדונה אינה בלתי אפשרית.

)***קישור חם לדיון בתעלת השילוח הכנענית ביחידה העוסקת במפעלי המים של התקופה 

 הכנענית(

גם גורמים נוספים מצפון לארץ שע בן אלה )וכנראה הוהשיעבוד האשורי הניע את מלך ישראל 

מרד זה יז(.  ,עם מצרים )מלכים בישראל( למרוד כנגד שלמנאסר החמישי תוך יצירת ברית 

או על ידי )כיבוש הממלכה על ידי שלמנאסר היו  סתיים במסע מלחמה אשורי שתוצאותיוה

 . לפסה"נ 720, בשנת  תושבי הממלכהמ 29,270ל שומרון והגליית , ולבסוף חורבנה ש(סרגון יורשו

   שומרון ומגידו הפכו לבירות של פחוות אשוריות. 

 ,ולא ירחק היום שבומעתה תעמוד ממלכת יהודה לבדה כנגד המעצמה האימפריאלית האשורית, 

 .תהפוך למדינה וסאלית של סרגון מלך אשור היא ,כפי שניתן היה לצפות

 כי בימיו. המקרא מספר בהיבט המדיני והצבאיההשפעה של האשורים על יהודה לא התמצתה 

של  אחז ביקר בדמשק, שלח את תכניתוחדרו השפעות דתיות זרות ליהודה וירושלים.  של אחז

לאוריה הכהן בירושלים וציווה לבנות העתק שלו בבית המקדש. המזבח  המזבח שראה שם

 טז(. ,צר המקדש בעוד מזבח הנחושת המקורי הוסט הצידה )מלכים בהחדש הוצב על ידי אחז בח

כנראה כחלק מפולחן המולך  -אחז עשה מסכות לבעל, הקטיר בגיא בן הינום והעביר בניו באש 

 (.כח ,דברי הימים ב) שנהג שם, הקטיר בבמות, והקריב קורבנות לאלוהי דמשק
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 לפסה"נ: חזקיהו ומסע סנחריב  8-מאה ההירושלים בשלהי . 9יחידה 

בימיו ובימי בנו חזקיהו היו יהודה וירושלים נתונות , לאשורכאמור השתעבד מלך יהודה אחז         

גרמו האירועים הדרמטיים שהביאו לחיסול  ואולם באורח פרדוכסלי תחת מרות אשור.

 דה של העירלחיזוק מעמ ,ולהגליית חלק מתושביה עצמאותה של ממלכה ישראלית גדולה

הרוחנית לפסה"נ תהיה ירושלים בירתו  586שהרי מעתה ועד לחורבן הבבלי בשנת  ירושלים

  היחידה של העם ובית דוד יהיה בית המלוכה הלגיטימי היחיד המושל בפועל.והדתית 

 )***תמונת לוויין של המזרח התיכון ועליו הממלכות הראשיות במאה השמינית לפסה"נ(

שהמקרא מעיד עליו: "וידבק בה' לא סר מאחריו וישמור  שבימי חזקיהו יעמפת אין זהעל רקע זה 

 אנו עדים לפעילות נמרצת מטעמו של המלך מצוותיו אשר ציוה ה' את משה" )מלכים ב יח, ו(

שביצרה הן את מעמדה של דת משה והן את מעמדה המיוחד של פעילות בתחום הדתי והמדיני, 

 בית המלוכה שיוקרתו היתה קשורה ביוקרתה של העיר(.מעמד את ירושלים )וכפועל יוצא גם 

חזקיהו הרס את הבמות, כיתת את המצבות ואת האשרה וכן עקר את פולחן  המקרא מספר כי

 :נחש הנחושת )המכונה בשם נחושתן( שעשה משה רבנו, שריד מימי נדודי עם ישראל במדבר

ֹלש, ְלהֹוֵשַע ֶבן א ַלְך ִחְזִקּיָׁה ֶבןֵאלָׁ -ַוְיִהי ִבְשַנת שָׁ ֵאל, מָׁ ה.-ה ֶמֶלְך ִיְשרָׁ ז, ֶמֶלְך ְיהּודָׁ -ֶבן ב  ָאחָׁ

ם; ְוֵשם ִאמֹו, ֲאִבי ַבת לִָׁ ַלְך ִבירּושָׁ ה, מָׁ נָׁ ֵתַשע שָׁ ְלכֹו, ְוֶעְשִרים וָׁ יָׁה ְבמָׁ ה, הָׁ נָׁ ֵמש שָׁ -ֶעְשִרים ְוחָׁ

ה, ְּככֹ  ג  ְזַכְריָׁה. ר, ְבֵעיֵני ְיהוָׁ ִוד ָאִביו.-ל ֲאֶשרַוַּיַעש ַהּיָׁשָׁ ה, דָׁ שָׁ מֹות, -הּוא ֵהִסיר ֶאת ד  עָׁ ַהבָׁ

ַרת, ֶאת-ְוִשַבר ֶאת ה; ְוִכַתת ְנַחש ַהְנֹחֶשת ֲאֶשר-ַהַמֵצֹבת, ְוכָׁ ֲאֵשרָׁ ה ֹמֶשה, ִּכי ַעד-הָׁ שָׁ -עָׁ

יּו ְבֵני ה הָׁ ֵהמָׁ א-ַהּיִָׁמים הָׁ ֵאל ְמַקְּטִרים לֹו, ַוִּיְקרָׁ ה ֱאֹלֵהי ה  ן.לֹו, ְנֻחְשתָׁ -ִיְשרָׁ ֵאל, -ַביהוָׁ ִיְשרָׁ

יו ֹלא ח; ְוַאֲחרָׁ טָׁ יו.-בָׁ נָׁ יּו, ְלפָׁ ה, ַוֲאֶשר הָׁ ֹמהּו, ְבֹכל ַמְלֵכי ְיהּודָׁ יָׁה כָׁ ה, ֹלא ו  הָׁ -ַוִּיְדַבק, ַביהוָׁ

יו; ַוִּיְשֹמר, ִמְצו  ר, ֵמַאֲחרָׁ יו, ֲאֶשרסָׁ ה, ֶאת-ֹתָׁ ה ְיהוָׁ ה ִעמֹו, ְבֹכל ֲאֶשר ז  ֹמֶשה.-ִצּוָׁ יָׁה ְיהוָׁ -ְוהָׁ

דֹו" מלכים ב יח, א-ֵיֵצא ַיְשִּכיל; ַוִּיְמֹרד ְבֶמֶלְך  ז(.-ַאשּור, ְוֹלא ֲעבָׁ

רושלים מאוחר יותר אנו שומעים על הרפורמה הדתית גם בדברי רבשקה השר האשורי שצר על י

 של חזקיהו: 

ְחנּו:-ֹתאְמרּון ֵאַלי, ֶאל-ְוִכי כב טָׁ ה ֱאֹלֵהינּו בָׁ יו -הּוא, ֲאֶשר ֵהִסיר ִחְזִקּיָׁהּו ֶאת-ֲהלֹוא  ְיהוָׁ ֹמתָׁ בָׁ

ם )שם, כב(-ְוֶאת לִָׁ ם, ִלְפֵני ַהִמְזֵבַח ַהֶזה ִתְשַתֲחוּו ִבירּושָׁ ַלִ ה ְוִלירּושָׁ יו, ַוֹּיאֶמר ִליהּודָׁ  ִמְזְבֹחתָׁ

יף על הדברים הללו גם את פעילותו של חזקיהו לחיזוק האחדות בעם ספר דברי הימים מוס

ולהפיכת ירושלים למרכז דתי ולמוקד הזדהות גם בעבור העם שנותר בשטחי ממלכת ישראל 

 לשעבר:

ל-ַוִּיְשַלח ְיִחְזִקּיָׁהּו ַעל א ה, ְוַגם-ּכָׁ ֵאל ִויהּודָׁ ַתב ַעל-ִיְשרָׁ בֹוא ֶאְפַרִים ּוְמַנֶשה, לָׁ -ִאְגרֹות ּכָׁ

ם-ְלֵבית לִָׁ ה, ִבירּושָׁ ֵאל.--ְיהוָׁ ה ֱאֹלֵהי ִיְשרָׁ ל ב  ַלֲעשֹות ֶפַסח, ַליהוָׁ יו ְוכָׁ רָׁ ַעץ ַהֶמֶלְך ְושָׁ -ַוִּיּוָׁ



                            הראשון                   הבית ימי שלהי ועד מראשיתה ירושלים מקוון: אקדמי קורס

                                                                                                                  מירון אייל ר"ד

 למחבר ולמכון מגלי"ם שמורות הזכויות כל 2014
 

114 
 

ם, ַלֲעשֹות ַהֶפַסח, ַבֹחֶדש ַהֵשִני. לִָׁ ל, ִבירּושָׁ הָׁ ֵעת ַהִהיא: ג  ַהקָׁ ְכלּו ַלֲעֹשתֹו, בָׁ ִּכי   ִּכי ֹלא יָׁ

ם ֹלא-אַהֹּכֲהִנים ֹל עָׁ ם.-ִהְתַקְדשּו ְלַמַדי, ְוהָׁ לִָׁ ר, ְבֵעיֵני ַהֶמֶלְך,  ד  ֶנֶאְספּו ִלירּושָׁ בָׁ ַוִּייַשר ַהדָׁ

ל ל.-ּוְבֵעיֵני, ּכָׁ הָׁ ל ה  ַהקָׁ ר, ְלַהֲעִביר קֹול ְבכָׁ בָׁ ֵאל ִמְבֵאר-ַוַּיֲעִמידּו דָׁ ן-ֶשַבע ְוַעד-ִיְשרָׁ בֹוא --דָׁ לָׁ

ה אֱ  ם:-ֹלֵהיַלֲעשֹות ֶפַסח ַליהוָׁ לִָׁ ֵאל, ִבירּושָׁ תּוב.  ִיְשרָׁ שּו, ַּכּכָׁ ֹרב עָׁ ִצים  ו  ִּכי ֹלא לָׁ רָׁ ַוֵּיְלכּו הָׁ

ל יו, ְבכָׁ רָׁ ִאְגרֹות ִמַּיד ַהֶמֶלְך ְושָׁ ה, ּוְכִמְצַות ַהֶמֶלְך, ֵלאֹמר:-בָׁ ֵאל ִויהּודָׁ ֵאל, שּובּו   ִיְשרָׁ ְבֵני ִיְשרָׁ

ם ִיְצחָׁ -ֶאל הָׁ ה ֱאֹלֵהי ַאְברָׁ ֹשב ֶאלְיהוָׁ ֵאל, ְויָׁ ֶכם ִמַּכף ַמְלֵכי -ק ְוִיְשרָׁ ה, ַהִנְשֶאֶרת לָׁ ַהְפֵליטָׁ

ה ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם; ַוִּיְתֵנם -ְוַאל ז  ַאשּור. ֲעלּו, ַביהוָׁ ִתְהיּו, ַּכֲאבֹוֵתיֶכם ְוַכֲאֵחיֶכם, ֲאֶשר מָׁ

ה, ַּכֲאֶשר ַאֶתם ֹרִאים. ה, ַאל ח  ְלַשמָׁ ה, ּוֹבאּו -ְתנּו  ְרְפֶכם ַּכֲאבֹוֵתיֶכם:ַתְקשּו עָׁ -ַעתָׁ יָׁד ַליהוָׁ

ם, ְוִעְבדּו ֶאת שֹו ֲאֶשר ִהְקִדיש ְלעֹולָׁ ה ֱאֹלֵהיֶכם, ְויָֹׁשב ִמֶּכם ֲחרֹון ַאפוֹ -ְלִמְקדָׁ ַוִּיְהיּו ...ְיהוָׁ

ִעיר, ְבֶאֶרץ ִצים ֹעְבִרים ֵמִעיר לָׁ רָׁ ְזֻבלּון; ַוִּיְהיּו ַמְשִחיִקים ֲעֵליֶהם, -ְוַעד--ֶאְפַרִים ּוְמַנֶשה-הָׁ

ם. ֵשר ּוְמַנֶשה, ּוִמְזֻבלּון-ַאְך יא  ּוַמְלִעִגים בָׁ ִשים ֵמאָׁ ם--ֲאנָׁ לִָׁ ַוֵּיָאְספּו  יג...ִנְכְנעּו, ַוּיָֹׁבאּו ִלירּושָׁ

ם ַעםיְ  ַלִ ב, ַלֲעשֹות ֶאת-רּושָׁ ֹרב ְמֹאד.--ַחג ַהַמצֹות ַבֹחֶדש ַהֵשִני-רָׁ ל, לָׁ הָׁ ֻקמּו יד  קָׁ ִסירּו --ַוּיָׁ ַוּיָׁ

ל-ֶאת ם; ְוֵאת ּכָׁ לִָׁ  טו  ַהְמַקְּטרֹות ֵהִסירּו, ַוַּיְשִליכּו ְלַנַחל ִקְדרֹון.-ַהִמְזְבחֹות, ֲאֶשר ִבירּושָׁ

ִביאּו ַוִּיְשֲחטּו ַהֶפַסח ר ַלֹחֶדש ַהֵשִני; ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ִנְכְלמּו ַוִּיְתַקְדשּו, ַוּיָׁ שָׁ ה עָׁ עָׁ , ְבַאְרבָׁ

ה. ם ֶאת-ַוַּיֲעשּו ְבֵני כא...  ֹעלֹות ֵבית ְיהוָׁ ַלִ ֵאל ַהִנְמְצִאים ִבירּושָׁ ַחג ַהַמצֹות, ִשְבַעת -ִיְשרָׁ

ה; ּו--יִָׁמים ה ְגדֹולָׁ ה יֹום ְביֹום ַהְלִוִּים ְוַהֹּכֲהִנים, ִבְכֵליְבִשְמחָׁ ה.--ֹעז-ְמַהְלִלים ַליהוָׁ  כה...  ַליהוָׁ

ל ל-ַוִּיְשְמחּו ּכָׁ ה, ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים, ְוכָׁ ִאים -ְקַהל ְיהּודָׁ ֵאל; ְוַהֵגִרים, ַהבָׁ ִאים ִמִּיְשרָׁ ל, ַהבָׁ הָׁ ַהקָׁ

ֵאל, ְוַהּיֹוְשִבים, בִ  ה.ֵמֶאֶרץ ִיְשרָׁ ה כו  יהּודָׁ ם:-ַוְתִהי ִשְמחָׁ לִָׁ ה, ִבירּושָׁ ִּכי ִמיֵמי ְשֹלֹמה   ְגדֹולָׁ

ם.-ֶבן לִָׁ ֹזאת, ִבירּושָׁ ֵאל, ֹלא כָׁ ִויד, ֶמֶלְך ִיְשרָׁ ְרכּו ֶאת כז  }ס{  דָׁ -ַוּיָֻׁקמּו ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים, ַוְיבָׁ

ם ִלמְ  תָׁ בֹוא ְתִפלָׁ ם; ַותָׁ ַמע, ְבקֹולָׁ ם, ַוִּישָׁ עָׁ ִיםהָׁ מָׁ ְדשֹו, ַלשָׁ  .)דברי הימים ב ל( עֹון קָׁ

לצד פעילות דתית זאת פעלו בחצר חזקיהו סופרים ומעתיקים שעסקו בשימור התרבות 

הרוחנית, כפי שניתן להבין מתוך הנאמר במשלי כה, א: "גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו 

  אנשי חזקיה מלך יהודה".

דרום מזרח שהתקיים ב במהלך מסע מלחמהכה האשורית. לפסה"נ נפל דבר בממל 705בשנת         

וגופתו נלקחה בידי האויב ולא הובאה לקבורה. נפל סרגון מלך אשור בקרב  תורכיה של ימינו

הסתם התפרש הדבר  הזעזוע הצבאי לוווה ככל הנראה בזעזוע פוליטי פנימי ובזעזוע דתי שכן מן

לאלה התווספו האינטרסים כהסרת חסד האלים מעל מלכי אשור. בעיני העמים הכפופים לאשור 

ברחבי של המעצמה השניה באזור הלא היא מצרים אשר הבטיחה את תמיכתה למורדים. 

האימפריה פרצו מרידות שהונהגו על ידי מלכים מקומיים. במזרח האימפריה הנהיג את המרד 

מרד קואליציה של מלכים: חזקיהו ואילו במערב האימפריה הנהיגה את ההבבלי מרודך בלאדן 

 ספר מלכים מספר על ביקור משלחת בבלית מלך יהודה, לולי מלך צידון וצדקא מלך אשקלון.

בראדך בלאדן בן בלאדן"( של מרודך בלאדן הבבלי )הקרוי במקרא בשם "מטעמו  רמת דרג

ראשונה בהן ירושלים )מלכים ב כ, יב(. כיוון שמרודך בלאדן מלך בשתי תקופות נפרדות שהב

לפסה"נ למשך תשעה חודשים, קשה  703לפסה"נ, והשניה היתה מ 710לפסה"נ עד  722-היתה מ

לתארך את ביקור המשלחת אך יתכן כי היתה זו משלחת לתיאום צבאי ומדיני שהגיעה לירושלים 

   היה בעיצומו. אשוריםבעת שהמרד נגד ה 703בשנת 
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 עדות להכנות חזקיהו למצור? -ביהודהעל קנקני אגירה  'למלך'טביעות 

אנו עדים לתופעה חדשה ומעניינת ביהודה: קנקני אגירה )ככל הנראה לנוזלים  8-במהלך המאה ה

ליין ולשמן( שעל ידיותיהם מופיעה טביעה בצורות שונות הכוללת פעמים רבות את הכיתוב  -

רים סבורים שעלה 'למלך' ואחריו שמות אחד מארבעה מקומות: זיף, שכה, חברון וממשת. החוק

בידם לזהות את מיקומן של זיף שכה וחברון ואולם סוגיית זיהויה של ממשת טרם הוכרעה. שם 

מקום מעין זה אינו מוכר כלל בתיעוד ההיסטורי. יש המציעים לזהות את ממשת עם ירושלים 

ם ממש)ל(ת(, ואילו אחרים מציעים לזהותה עממשת היא קיצור המונח בירת הממלכה )בהנחה ש

רמת רחל שבה נמצא ריכוז גדול מאוד של טביעות קנקנים מטיפוס זה )כמו גם של קנקנים 

מטיפוסים אחרים מתקופות מאוחרות יותר, המלמדים על כך שהמקום היה מרכז מינהלי 

שני טיפוסים עיקריים של טביעות למלך, מציע להבחין בין בתקופות שונות(. המחקר החדש 

לפסה"נ והמאוחר  8-פות: הקדום בהם מתוארך לשלהי המאה השאותם יש לתארך לשתי תקו

 לפסה"נ. 7-בהם מתוארך לראשית המאה ה

לפסה"נ ומכאן  8-טביעות וקנקני למלך נמצאו בשכבות החורבן המיוחס לסנחריב בשלהי המאה ה

יחוס הקנקנים לזמנו של חזקיהו מלך יהודה. משמעות שמות ארבע הערים המופיעות על 

עדות למערך איסוף מסים ממלכתי ן אינה מחוורת דיה. יש הסבורים שבפנינו הקנקנים עדיי

ומכאן ששמות הערים מעידים על ארגון מחדש של  לפסה"נ ביהודה 8-שהחל בשלהי המאה ה

אחרים הציעו שאלה שמות מרכזי הייצור של הקנקנים . הממלכה לארבעה מחוזות מנהליים

מלמד על אחידות רבה ועל כך  מנו הם עשוייםהפטרוגרפי של החומר מעצמם ואולם המחקר 

מעידות על  . לפי הצעה אחרת הטביעות על הקנקניםבתל שכה אוליבאזור השפלה,  שהם יוצרו

יש המציעים לקשור את הופעתן של טביעות  מקום הייצור של השמן והיין שאוחסנו בכדים.

שמש ובא, לאחר שחזקיהו למלך עם הכנותיו של חזקיהו מלך יהודה למצור סנחריב האשורי שמ

. לפי סברה זו ארבע הערים היו מרכזים צבאיים של ממלכת יהודה. כך או כך, מרד באשורים

לפסה"נ ועל מערך המיסים של  8-הממצא מלמד אותנו על כלכלתה של יהודה בשלהי המאה ה

 הממלכה בימיו של חזקיהו.   

ם לקראת המצור האשורי אך בכך נדון  חזקיהו נקט בפעולות אחדות לחיזוקה וביצורה של ירושלי

לפסה"נ עד למצור  8-בהרחבה בהמשך. בינתיים נסקור את התפתחותה של ירושלים במאה ה

 האשורי.

 

 התרחבותה של ירושלים מימי דוד ושלמה ועד ימי חזקיהו

מזרחית )עיר דוד(, גרעינה הקדום של ירושלים, המשיכה להיות חלק מירושלים לכל -הגבעה הדרומית

אורך ימי הבית הראשון. בחפירות משלחת יגאל שילה על המדרון המזרחי של עיר דוד נמצאה חומה 

שנשתמרה לאורך עשרות מטרים מן המאה השמינית לפסה"נ. חומה זו עושה שימוש בקטע מביצורי 
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מטרים. בחפירותיהם של אלי שוקרון ג'ו  20-ב ששרדו כאן לאורך כ2העיר מתקופת הברונזה התיכונה 

וזיאל ונחשון זנטון ליד מעיין הגיחון התבררה תמונה דומה גם שם: ביצורי תקופת הברונזה התיכונה ע

 Eסמוך לביצורים אלה, בשטח  לפסה"נ. 8 - 9-ב לא נהרסו אלא שולבו במערך ביצורים במאות ה2

כגון שעל המדרון המזרחי אף נתגלו שרידי שכונת מגורים משלהי ימי הבית הראשון ובה בתים נאים 

בית הגזית )על שם אבני הגזית המסותתות שמהן הוא היה בנוי( שלו היו לפחות שתי קומות, בית 

  טראסות מדורג ומבנים נוספים.

אם ירושלים נוסדה : עם התפתחות המחקר המודרני של ירושלים הקדומה צצה ועלתה שאלה חדשה

)או הר ציון כפי שהיא מכונה לעבר הגבעה המערבית  החלה להתרחבהיא על גבעת עיר דוד, מתי 

היום(? האם קרה הדבר כבר במהלך ימי הבית הראשון או שמא רק בימי הבית השני? המחקר 

של המאה  60-הארכיאולוגי של ירושלים הקדומה, ובפרט ממצאי חפירותיה של קתלין קניון בשנות ה

פורשו על ידה כמילויי  שבהן לא נמצאו שרידי ישוב ברורים מימי הבית הראשון ואלו שנמצאו 20-ה

עיצבו את התפיסה שלפיה ירושלים לא חרגה עפר שהובאו לגבעה מעיר דוד בתקופות מאוחרות יותר, 

)או  מתחומי עיר דוד לאורך כל ימי הבית הראשון. אל מול גישה זו שכונתה הגישה המינימליסטית

עמדו  נה וקתלין קניון עצמה,כגון מיכאל אבי יו , והיתה מקובלת על חוקרים רבים,גישת המצמצמים(

שהתקשו להבין כיצד יכולה היתה עיר כה קטנה כגון האב וינסאן, סימונס ועוד,  חוקרים אחרים

לשמש בירת ממלכה כמתואר במקרא, ועל כן הניחו שהעיר התפתחה לעבר הגבעה המערבית עוד 

, . חוקרים אחריםיבים()או גישת המרח בימי הבית הראשון. תפיסה זו מכונה התפיסה המכסימליסטית

בנידון בהיעדר ראיות  רשמית פסחו על שתי הסעיפים והעדיפו שלא לנקוט עמדה כגון נחמן אביגד,

 ברורות לכאן או לכאן. 

התבררה טעותה של קניון  עם חפירותיו של נחמן אביגד ברובע היהודי לאחר מלחמת ששת הימים

הממצאים באזורים שבהם  שחפרה בשטחים מצומצמים והסיקה מסקנות גורפות על סמך היעדר

חפירה בשטחים נרחבים התמונה הובהרה באחת: בשטח הגבעה  ,לראשונה ,התאפשרהחפרה. מש

טרים מ 7-שרוחבה כ המערבית התקיים ישוב בשלהי ימי הבית הראשון וישוב זה הוקף חומה אדירה

. יש לציין, עם זאת, כי גבריאל לפסה"נ 8-בשלהי המאה ה )"החומה הרחבה"( שהקיפה חלק מן הגבעה

, אך להקדים את תיארוך ביצורה של הגבעה המערבית בכמה עשרות שנים לאחרונה ברקאי הציע

 )***קישור חם לדיון בחומה הרחבה להלן( .החופרים אינם מקבלים דעה זו

ונה בשיפולי המדרון המזרחי של עיר דוד גילו הארכיאולוגים רייך ושוקרון את בחפירות שנערכו לאחר

שנשתמרה לגובה של כשמונה מטרים, סמוך לערוץ  שלהי ימי הבית הראשון,שרידיה של חומה מ

מתווספת על החומה העיקרית של העיר שנחשפה ממערב לה, במעלה הנחל על ידי הקדרון. חומה זו 

שטח מצומצם תוספת על התפשטות העיר גם כלפי מזרחה, גם אם מדובר ביגאל שילה והיא מלמדת 

למדי, יחסית להתפשטות לגבעה המערבית. בשטח שהוקף חומה נתגלו כבר בעבר שרידי בתי מגורים 

משלהי ימי הבית הראשון שנחשבו לבתי פרוורים שהוקמו מחוץ לחומת ירושלים אך עתה מתברר כי 

אף היא  . קשה לתארך חומה זו אך אפשר להציע בזהירות הראויה שחומה בשלב כלשהו הוקפו אף הם

 או אולי לביצורי מנשה בנו שאף הוא ביצר את חומת העיר:  קשורה לביצורי חזקיהו
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ה ְלִעיר-ְוַאֲחֵרי יד ה ִחיצֹונָׁ ה חֹומָׁ נָׁ ַבב -ֵכן בָׁ ִגים, ְוסָׁ בֹוא ְבַשַער ַהדָׁ ה ְלִגיחֹון ַבַנַחל ְולָׁ בָׁ ִויד ַמְערָׁ דָׁ

ֵרילָׁ  , ְמֹאד; ַוּיֶָׁשם שָׁ ל-ֹעֶפל, ַוַּיְגִביֶההָׁ ה.-ַחִיל ְבכָׁ ִרים ַהְבֻצרֹות, ִביהּודָׁ )דברי הימים ב לג,  ֶהעָׁ

 . יד(

יש לציין כי לאחרונה הציעה אילת מזר להקדים את תיארוכה של חומה זו לתקופת הברונזה התיכונה, 

 אך החופרים דוחים אפשרות זו.

ממצאים נוספים מימי בית ראשון שנמצאו מצפון לתחום המוקף על ידי בעקבות ממצאים אלה, ו

מכסימליסטית ולפיה היו שכונות -החומה הרחבה, הציע גבריאל ברקאי גישה שניתן לכנותה סופר

התושבים מגורים שהתפרשו הרחק מעבר לתוואי החומה הרחבה, על כל המשתמע מכך לעניין מספר 

)אולי הגבעה המערבית(, המכתש )אזור הגיא  המשנהלזהות שכונות אלה עם  ניתן. המתגוררים בעיר

יָׁה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ייא:  "-המרכזי?( והשכונות החוץ חומתיות בגבעות, כנזכר בצפניה א, י ה, -ְוהָׁ ְיהוָׁ

ה, ִמן לָׁ ִגים, ִוילָׁ ה ִמַשַער ַהדָׁ קָׁ דֹול, ֵמַהְגבָׁ -קֹול ְצעָׁ ִּכי   ֵהיִלילּו, ֹיְשֵבי ַהַמְכֵתש: יא  עֹות.ַהִמְשֶנה; ְוֶשֶבר גָׁ

ל ה ּכָׁ ל-ִנְדמָׁ ֶסף.-ַעם ְּכַנַען, ִנְכְרתּו ּכָׁ  שכונות אחרות היו גרב וגועה, הנזכרות בירמיהו לא, לח. "ְנִטיֵלי כָׁ

)***תמונת אויר של העיר העתיקה ועליה המודל המינימליסטי, המודל המכסימליסטי והמודל הסופר 

 סטי(מכסימלי -

מנתה  מגן ברושי בעבר ה שהציעעל פי הערככמה תושבים התגוררו בתחומי החומה בירושלים? 

)זאת בהסתמך על שטח העיר המוקף  איש 24,000 - 15,000אוכלוסיית ירושלים בשיאה בתקופה זו כ

לדעת הלל גבע . (יחידת שטחלמספר משוער של תושבים בכלומר  -חומות והכפלתו במקדם צפיפות 

מכפי  נמוכה יותרהצפיפות בפועל היתה  הסופי של ממצאי חפירות הרובע היהודיהאחראי לפרסום 

 .איש 8,000-ן להעריך את מספר התושבים הכולל בכ, ועל כן ניתששיערו עד היום

דונם  150-70של ירושלים משטח של  להתרחבותהמה היו הסיבות  יש להעלות את השאלה כך או כך, 

 שלכל הדעות התרחבותלפסה"נ,  8-דונם בשלהי המאה ה 600-ך בימי דוד ושלמה לשטח של כלער

 מספר התושבים.ב גידול משמעותימשקף 

הסיבות לכך אינן מחוורות. דעה מקובלת במחקר גורסת שהמניע המרכזי לכך היה הגירתם של  

תושבים מממלכת ישראל שהותקפה על ידי האשורים אל הממלכה האחות ירושלים ובירתה יהודה. 

טיעון זה נתמך בידיעותינו על תושבים בירושלים בתקופה זו שמוצאם ככל הנראה בממלכת הצפון, 

טז( שבו נדון ביחידה העוסקת בכתובות מימי הבית -נא אשר על הבית )ישעיהו כב, טוכדוגמת שב

 הראשון

  )***קישור חם לדיון בכתובת אשר על הבית ביחידה העוסקת בכתובות( 

הצעה זו עומדת  (. כנגדואולי גם דברי הימים א ט, ג ואולי גם אחרים )השוו: דברי הימים ב ל, כה

שבחפירות הארכיאולוגיות שנעשו בעיר לא נתגלו כלים שאותה מציג הלל גבע,  העובדה הפשוטה

שניתן לזהותם עם אוכלוסיה צפונית כפי שניתן היה לצפות אם אלפי מהגרים מישראל היו נדחקים 

שעיקר גידולה של העיר נבע מריבוי טבעי של תושביה ובמידה רבה  ,לפיכך יתכן,. במאה זו לירושלים

ואולי את , 'שבאו למצוא בה את קרבת בית ה מיהודה יותר מכך שכעיר בירה משכה אליה רבים
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כמובן שאי אפשר  .שמן הסתם אפיינו את הבירה פוליטיתהעוצמה והמסחר העושר, התרבות, ה

גיעו אל העיר מערי יהודה עצמה בעת שמסע הכיבוש להוציא מכלל אפשרות שפליטים רבים אכן ה

 האשורי התקרב לארץ.

 

: החומה בקרדו שברובע היהודי ונקבת השילוח המגדל הישראלי, חומה הרחבה,ה 

 ההכנות למצור

כאמור מציאת שרידיה של חומה אדירה בלב הרובע היהודי על הגבעה המערבית על ידי משלחת 

המרחיבים למצמצמים והראתה כי ירושלים התפשטה לאזור זה כבר אביגד, חתמה את הויכוח בין 

, חומה זו נקראה על ידי החופרים בשם החומה הרחבה בשל רוחבה היוצא דופן לפסה"נ. 8-במאה ה

על ידי נחמיה )ג,  הנזכרת שנים רבות אחרי חורבן הבית הראשון,חומה קדומה בשם זה וזוהתה עם 

 ח(.

 .ה הרחבה ולתכניתה ביחס לשאר הממצאים מימי הבית הראשון()***קישור חם לתצלום החומ  

אין ראיה ארכיאולוגית הקושרת חומה זו לחזקיהו מלך יהודה אך הנסיבות ההיסטוריות הופכות  

 המקרא מעיד על מפעלי הביצור של חזקיהו:  לסביר מאוד. קישור זה

ל-ַוִּיְתַחַזק ַוִּיֶבן ֶאת ה ה ַוּיַ -ּכָׁ ה ַהְפרּוצָׁ ה ַאֶחֶרת, ַוְיַחֵזק ֶאת-ַעל ַעלַהחֹומָׁ ה ַהחֹומָׁ לֹות, ְוַלחּוצָׁ -ַהִמְגדָׁ

ִגִנים. ֹרב, ּומָׁ ִויד; ַוַּיַעש ֶשַלח לָׁ מֹות, ַעל ו  ַהִמלֹוא, ִעיר דָׁ ֵרי ִמְלחָׁ יו, ֶאל-ַוִּיֵתן שָׁ ם; ַוִּיְקְבֵצם ֵאלָׁ עָׁ -הָׁ

ִעיר, ַוְיַדֵבר ַעל ם, ֵלאֹמר.-ְרחֹוב ַשַער הָׁ בָׁ ֵתַחתּו ִמְפֵני ֶמֶלְך -ִתיְראּו ְוַאל-ַאל--ִחְזקּו ְוִאְמצּו ז  ְלבָׁ

ל מֹון ֲאֶשר-ַאשּור, ּוִמִלְפֵני ּכָׁ נּו ַרב, ֵמִעמֹו.-ִּכי  ִעמֹו:-ֶההָׁ ה ֱאֹלֵהינּו  ח  ִעמָׁ נּו ְיהוָׁ ר, ְוִעמָׁ שָׁ ִעמֹו, ְזרֹוַע בָׁ

ֵחם ִמְלֲחֹמֵתנּו; ַוִּיסָׁ  ְזֵרנּו, ּוְלִהלָׁ ם, ַעלְלעָׁ עָׁ ה-ִדְבֵרי ְיִחְזִקּיָׁהּו ֶמֶלְך-ְמכּו הָׁ -)דברי הימים ב לב, ה ְיהּודָׁ

 ח(.  

תוואי החומה הרחבה יוצר קשת גדולה שכן היא עוקפת בדרכה גיא קטן מצפונה. לצד חומה זו,  

מצפון לה נתגלה קטע ממגדל אדיר הבנוי אבני גוויל אשר פורש על ידי החופרים כמגדל שער, שהוצע 

ירמיהו על ירושלים ) ה מאוחרת יותר הקשורה במצור הבבליהנזכר בפרשי הותו עם "שער התווך"לז

. מצפון מזרח לחומה הרחבה נתגלה קטע של חומה נוספת המצויה היום מתחת לקרדו הביזנטי (לט, ג

מניחים שמכלול הביצורים הנ"ל שייך  אביגד ותלמידיומזרח. -ברובע היהודי. תוואי חומה זו הוא מערב

: לדעתם החומה הרחבה היא מימי חזקיהו ואילו המגדל )שזכה לכינוי 'המגדל לשתי תקופות שונות

וקטע החומה בקרדו מאוחרים לה במעט ונבנו בתוואי חדש היורד לתוך הגיא שאותו עקפה  (הישראלי'

, ההגיון האיסטרטגי, כמו גם הממצאים יםהחומה הרחבה. על פי השחזור המקובל היום על רוב החוקר

מזרחה לעבר הר הבית, מאזור הממצאים ברובע החומה הרחבה נמשכה הארכיאולוגיים, מחייבים ש

על גדות גיא בן  מאזור מגדל דוד המשיכה החומה דרומה .שער יפו'מגדל דוד' שליד מערבה לעבר ו

עד להתחברותה עם חומת עיר דוד הינום תוך שהיא מקיפה את הגבעה המערבית ממערב ומדרום 

קטעים המזוהים עם חומה זו אכן נתגלו במגדל דוד שליד שער יפו, מתחת לתוואי  מדרום להר הבית.

 החומה המערבית של העיר העתיקה ובחלקה הדרומי של הגבעה המערבית.
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ה נחורבאביגד ותלמידיו סבורים כי המגדל וקטע החומה בקרדו שימשו ביצור צפוני לירושלים עד ל

 בידי הבבלים כמאה שנים מאוחר יותר

 .לפסה"נ( 586)***קישור חם לדיון במגדל הישראלי ביחידה הדנה בחורבן של  

ע אייל מירון פרשנות חדשה לממצא המתבססת על נתוני הדו"ח הסופי של החפירה. לפי לאחרונה הצי

 עשרות שניםהקו הצפוני של הביצורים )כלומר המגדל וקטע החומה בקרדו( התקיים במשך  הצעה זו

כך  חומה פנימית של העיר.בקטע זה בלבד יחד עם קו החומה הרחבה, אשר שימשה  בקו ביצור חיצוני

נוצר מעין 'שטח הריגה' פנימי בין השער החיצוני לבין החומה הרחבה, אשר איפשר למגינים להכות 

 בימי הבית הראשון רק בשלב מאוחר יותר פים מעמדותיהם המוגנות, באם פרצו דרך השער.בתוק

מידי האשורים,  העירשל אולי בעקבות הצלתה  במכוון על ידי תושבי העיר,הרחבה פורקה החומה 

. מגדל הישראלי וקטע החומה בקרדוה המצויין על ידיהוא זה  עד לחורבן הבבלי והקו הצפוני שנותר

קו חומה כפול מקומי באזור השער, מתיישב עם דוגמאות אחרות של קו חומה מקומי כפול ליד שחזור 

 בית שער מימי הבית הראשון כגון בתל שבע ובלכיש.

 ()***קישור חם לשחזור החומה הרחבה כחומה פנימית על פי אייל מירון  

חותכת אותו ועוברת מתוארך לזמנה של החומה, אשר הלמרגלות החומה הרחבה נמצאו שרידי בית 

על פניו. אביגד הציע שבית זה, שהשתייך לשכונת מגורים פרוזה עד לבנייתה של החומה פורק )מן 

הסתם יחד עם בתים נוספים( על ידי בוני החומה הרחבה שביקשו להשתמש באבניו לביצור החומה. 

ִוד ְרִאיֶתם, ִּכי-ְבִקיֵעי ִעירְוֵאת " יתכן שלכך ניתן לקשר את דברי הנביא ישעיהו שחי באותה תקופה: -דָׁ

בּו; ַוְתַקְבצּו, ֶאת ה.-רָׁ ה ַהַתְחתֹונָׁ ה." -ְוֶאת ֵמי ַהְבֵרכָׁ ִתים, ְלַבֵצר, ַהחֹומָׁ ם, ְסַפְרֶתם; ַוִתְתצּו, ַהבָׁ ַלִ ֵתי ְירּושָׁ בָׁ

 י(.-)ישעיהו כב, ט

יהו לטפל גם בבעיית המים של לצד הקפת שכונותיה הפרוזות של ירושלים בחומה רחבה היה על חזק

ירושלים שכן מקור מימיה של העיר היה מעיין הגיחון שהיה מחוץ לעיר. מקובל במחקר להניח 

שחציבת ניקבת השילוח היתה חלק מן ההכנות של חזקיהו למצור, אך על כך ועל דעות אחרות נרחיב 

 ביחידה העוסקת במפעלי המים של ירושלים בימי הבית הראשון.

 שור חם לדיון במפעל ניקבת השילוח ביחידה העוסקת במפעלי המים של ימי הבית הראשון(. )***קי

 

  המצור והצלתה הפלאית של ירושלים

יפור המרד, מסע המלחמה האשורי ליהודה והמצור על ירושלים מוכרים לנו היטב ממספר מקורות. ס

לז, בדברי הימים ב לב, כמו גם -לובמקרא אנו מוצאים את התיאורים הללו בספר מלכים יח, בישעיהו 

לב וכן במיכה א. תיאור של מסע העונשין של סנחריב -בקטעי נבואה שונים בישעיהו א, יד, כב כח

כרוניקות המתארות את האירועים  -מצוי גם במקורות האשורים באנאלים )כלומר ספרי השנים 

 נסרת סנחריב )ראו להלן(.בתקופת מלכותו של מלך מסויים לפי שנות מלכותו( שנשתמרו על מ



                            הראשון                   הבית ימי שלהי ועד מראשיתה ירושלים מקוון: אקדמי קורס

                                                                                                                  מירון אייל ר"ד

 למחבר ולמכון מגלי"ם שמורות הזכויות כל 2014
 

120 
 

נפילת סרגון )המכונה כאן עדות לאוירה ששררה בירושלים עם  ניתן למצואלדעת חוקרים אחדים 

 , בישעיהו יד ובישעיהו כב:וסוף השיעבוד האשורי הכרזת המרד'מלך בבל' וכן 'אשור'( בקרב ועם 

ל ַהֶזה, ַעל ד שָׁ אתָׁ ַהמָׁ שָׁ ֶבל-ְונָׁ :--ֶמֶלְך בָׁ ְרתָׁ ה.  ְוָאמָׁ ה ַמְדֵהבָׁ ְבתָׁ ַבת ֹנֵגש, שָׁ ה,  ה  ֵאיְך שָׁ ַבר ְיהוָׁ שָׁ

ִעים ף ְבִלי  ו  ֵשֶבט, ֹמְשִלים.--ַמֵּטה ְרשָׁ ַאף גֹוִים, ֻמְרדָׁ ה; ֹרֶדה בָׁ רָׁ ה, ַמַּכת ִבְלִתי סָׁ ַמֶּכה ַעִמים ְבֶעְברָׁ

ְך. שָׁ ל ז  חָׁ ה, ּכָׁ ְקטָׁ ה שָׁ חָׁ ה.-נָׁ ְצחּו, ִרנָׁ ָאֶרץ; פָׁ , -ַגם ח  הָׁ ַכְבתָׁ נֹון; ֵמָאז שָׁ ְמחּו ְלָך, ַאְרֵזי ְלבָׁ ְברֹוִשים שָׁ

ֵלינּו.-ֹלא ה ְלָך ט  ַיֲעֶלה ַהֹּכֵרת עָׁ ְגזָׁ ל--ְשאֹול, ִמַתַחת רָׁ ִאים, ּכָׁ ַעתּוֵדי -ִלְקַראת בֹוֶאָך; עֹוֵרר ְלָך ְרפָׁ

ם, ֹּכל ַמְלֵכי גֹוִים.--ָאֶרץ ם ַיֲענּו,  י  ֵהִקים ִמִּכְסאֹותָׁ מֹונּו, ֵאֵלינּו -ַגם  ְוֹיאְמרּו ֵאֶליָך:ֻּכלָׁ ה ֻחֵליתָׁ כָׁ ַאתָׁ

. ְלתָׁ ה. יא  ִנְמשָׁ ה, ּוְמַכֶסיָך תֹוֵלעָׁ ֶליָך; ַתְחֶתיָך יַֻצע ִרמָׁ ַפְלתָׁ  יב  הּוַרד ְשאֹול ְגאֹוֶנָך, ֶהְמַית ְנבָׁ ֵאיְך נָׁ

ַמִים, ֵהיֵלל ֶבן ָאֶרץ, חֹולֵ -ִמשָׁ ַחר; ִנְגַדְעתָׁ לָׁ ַמִים ֶאֱעֶלה יג  גֹוִים.-ש ַעלשָׁ ְבָך, ַהשָׁ ה ָאַמְרתָׁ ִבְלבָׁ --ְוַאתָׁ

פֹון.-ֵאל, ָאִרים ִּכְסִאי; ְוֵאֵשב ְבַהר-ִמַמַעל ְלכֹוְכֵבי ב; ֶאַדֶמה, -ֶאֱעֶלה, ַעל יד  מֹוֵעד, ְבַיְרְּכֵתי צָׁ ֳמֵתי עָׁ בָׁ

ד, ֶאל-ַאְך ֶאל טו  ְלֶעְליֹון. נּו: טז  בֹור.-יַיְרְּכתֵ -ְשאֹול תּורָׁ ֲהֶזה   ֹרֶאיָך ֵאֶליָך ַיְשִגיחּו, ֵאֶליָך ִיְתבֹונָׁ

כֹות. ָאֶרץ, ַמְרִעיש ַמְמלָׁ ִאיש ַמְרִגיז הָׁ יו, ֹלא יז  הָׁ ס; ֲאִסירָׁ רָׁ יו הָׁ רָׁ ר, ְועָׁ ם ֵתֵבל ַּכִמְדבָׁ ַתח -שָׁ פָׁ

ה. ְיתָׁ ל יח  בָׁ ם-ּכָׁ בֹוד, ִאיש ְבֵביתֹו.--ַמְלֵכי גֹוִים, ֻּכלָׁ ְכבּו ְבכָׁ ְשַלְכתָׁ ִמִקְבְרָך, ְּכֵנֶצר  יט  שָׁ ה הָׁ ְוַאתָׁ

ב ֶרב; יֹוְרֵדי ֶאל--ִנְתעָׁ ס.-ַאְבֵני-ְלֻבש ֲהֻרִגים, ְמֹטֲעֵני חָׁ ה, ִּכי-ֹלא כ  בֹור, ְּכֶפֶגר מּובָׁ ם ִבְקבּורָׁ -ֵתַחד ִאתָׁ

; ֹלאַאְרְצָך ִשַחתָׁ  ְגתָׁ רָׁ ם, ֶזַרע ְמרֵ - ַעְמָך הָׁ ֵרא ְלעֹולָׁ אֹות, ֵלאֹמר: כד ...ִעיםִיקָׁ ה ְצבָׁ ֹלא -ִאם  ִנְשַבע ְיהוָׁ

קּום. ַעְצִתי, ִהיא תָׁ ה, ְוַכֲאֶשר יָׁ יָׁתָׁ ַרי ֲאבּוֶסנּו; -ִלְשֹבר ַאשּור ְבַאְרִצי, ְוַעל כה  ַּכֲאֶשר ִדִמיִתי, ֵּכן הָׁ הָׁ

ר ֵמֲעֵליהֶ   כד(.-)ישעיהו יד, ד ם, ֻעלֹו, ְוֻסֳבלֹו, ֵמַעל ִשְכמֹו יָׁסּור.ְוסָׁ

 נגד שמחת העם:בביקורת יוצא המתנגד למרד ישעיהו 

יֹון: א א, ֵגיא ִחזָׁ ְך ֵאפֹוא, ִּכי-ַמה  ַמשָׁ ְך ַלַגגֹות.-לָׁ ִלית ֻּכלָׁ --ְתֻשאֹות ְמֵלָאה, ִעיר הֹוִמּיָׁה ב  עָׁ

לַ  ה; ֲחלָׁ ה.-ִיְך ֹלא ַחְלֵליִקְריָׁה, ַעִליזָׁ מָׁ ל ג  ֶחֶרב, ְוֹלא ֵמֵתי ִמְלחָׁ ְדדּו-ּכָׁ ַיַחד, ִמֶקֶשת -ְקִציַנִיְך נָׁ

ל רּו; ּכָׁ חּו.-ֻאסָׁ רָׁ חֹוק בָׁ ו, ֵמרָׁ ַאִיְך ֻאְסרּו ַיְחדָׁ ֵרר ַבֶבִכי; ַאל-ַעל ד  ִנְמצָׁ -ֵּכן ָאַמְרִתי ְשעּו ִמִני, ֲאמָׁ

ִאיצּו ְלַנֲחֵמִני, ַעל אֹות ה  ַעִמי.-ֹשד ַבת-תָׁ י ְיהִוה ְצבָׁ ה, ַלאֹדנָׁ ה ּוְמבּוכָׁ ה ּוְמבּוסָׁ -ִּכי יֹום ְמהּומָׁ

יֹון; ְמַקְרַקר ִקר, ְושֹוַע ֶאל- ר.-ְבֵגי ִחזָׁ הָׁ ִשים; ְוִקיר  ו  הָׁ רָׁ ם פָׁ ה, ְבֶרֶכב ָאדָׁ א ַאְשפָׁ שָׁ ם נָׁ ְוֵעילָׁ

ֵגן. ה, מָׁ ֶכב; -ַוְיִהי ִמְבַחר ז  ֵערָׁ ְלאּו רָׁ ַקִיְך, מָׁ ה.ֲעמָׁ ְערָׁ תּו ַהשָׁ ִשים, ֹשת שָׁ רָׁ ַוְיַגל, ֵאת  ח  ְוַהפָׁ

ה; ַוַתֵבט ַבּיֹום ַההּוא, ֶאל ַסְך ְיהּודָׁ ִוד ְרִאיֶתם, ִּכי-ְוֵאת ְבִקיֵעי ִעיר ט  ֶנֶשק ֵבית ַהּיַָׁער.-מָׁ -דָׁ

בּו; ַוְתַקְבצּו, ֶאת ה.-רָׁ ה ַהַתְחתֹונָׁ ֵתי ְירּושָׁ -ְוֶאת י  ֵמי ַהְבֵרכָׁ ִתים, בָׁ ם, ְסַפְרֶתם; ַוִתְתצּו, ַהבָׁ ַלִ

ה. ה; ְוֹלא ִהַבְטֶתם ֶאל יא  ְלַבֵצר, ַהחֹומָׁ נָׁ ה ַהְישָׁ ה ֲעִשיֶתם, ֵבין ַהֹחֹמַתִים, ְלֵמי, ַהְבֵרכָׁ -ּוִמְקוָׁ

חֹוק ֹלא ְרִאיֶתם. ּה ֵמרָׁ , ְוֹיְצרָׁ אֹות יב  ֹעֶשיהָׁ י ְיהִוה ְצבָׁ א, ֲאֹדנָׁ ִלְבִכי,   ּוא:ַבּיֹום ַהה--ַוִּיְקרָׁ

ק. ה, ְוַלֲחֹגר שָׁ ְרחָׁ ר,  יג  ּוְלִמְסֵפד, ּוְלקָׁ שָׁ ֹחט ֹצאן, ָאֹכל בָׁ ר ְושָׁ קָׁ ֹרג בָׁ ה, הָׁ שֹון ְוִשְמחָׁ ְוִהֵנה שָׁ

מּות. ר נָׁ חָׁ תֹו, ִּכי מָׁ ִין; ָאכֹול ְושָׁ תֹות יָׁ אֹות: יד  ְושָׁ ה ְצבָׁ י, ְיהוָׁ ה ְבָאְזנָׁ ו -ִאם  ְוִנְגלָׁ ֹן ְיֻכַפר ֶהעָׁ

ֶכם, ַעד אֹות.-ַהֶזה לָׁ י ְיהִוה, ְצבָׁ  יד(.-)ישעיהו כב, א  ְתֻמתּון, ָאַמר ֲאֹדנָׁ

באיום שנשקף מבבל במערב. ליהודה ולירושלים הגיעו  ו האשוריםבשלב הראשון של המרד טיפל

לפסה"נ תוך שהם מדכאים בדרכם את המרד בחוף הפניקי,  701הצבאות האשורים רק בשנת 

כוחות האשורים כבשו  ל צדקא מלך אשקלון ועריו, עקרון וערים אחרות.וממשיכים לממלכתו ש

 את ערי יהודה הבצורות ולאחר מכן נפנו לירושלים כמתואר בספר מלכים:
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ה ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך יג לָׁ ה ַלֶמֶלְך ִחְזִקּיָׁה, עָׁ נָׁ ל-ּוְבַאְרַבע ֶעְשֵרה שָׁ ה ַהְבֻצרֹות-ַאשּור ַעל ּכָׁ ֵרי ְיהּודָׁ -עָׁ

ה ֶאל-ַוִּיְשַלח ִחְזִקּיָׁה ֶמֶלְך יד  ְתְפֵשם.ַוּיִ - ַלי-ֶמֶלְך-ְיהּודָׁ אִתי, שּוב ֵמעָׁ טָׁ ה ֵלאֹמר חָׁ ִכישָׁ -ַאשּור לָׁ

א; ַוּיֶָׁשם ֶמֶלְך-ֵאת ֲאֶשר- ַלי, ֶאשָׁ ה, ְשֹלש ֵמאֹות ִּכַּכר-ִחְזִקּיָׁה ֶמֶלְך-ַאשּור ַעל-ִתֵתן עָׁ -ְיהּודָׁ

ב. הָׁ ל-ַוִּיֵתן, ִחְזִקּיָׁה, ֶאת טו  ֶּכֶסף, ּוְשֹלִשים, ִּכַּכר זָׁ א ֵבית-ּכָׁ ה; ּוְבֹאְצרֹות, -ַהֶּכֶסף, ַהִנְמצָׁ ְיהוָׁ

ֵעת ַהִהיא, ִקַצץ ִחְזִקּיָׁה ֶאת טז  ֵבית ַהֶמֶלְך. ה ְוֶאת-בָׁ ה, -ַדְלתֹות ֵהיַכל ְיהוָׁ ֹאְמנֹות, ֲאֶשר ִצפָׁ הָׁ

ה; ַוִּיְתֵנם, ְלֶמֶלְך ַאשּור    .ִחְזִקּיָׁה ֶמֶלְך ְיהּודָׁ

ן ְוֶאת-ַאשּור ֶאת-ַוִּיְשַלח ֶמֶלְך יז ִריס ְוֶאת-ַרב-ַתְרתָׁ ֵקה ִמן-סָׁ ִכיש ֶאל-ַרְבשָׁ ַהֶמֶלְך ִחְזִקּיָׁהּו, -לָׁ

ֵבד ֶעְליוֹ --ְבֵחיל ּכָׁ ה הָׁ ַלת ַהְבֵרכָׁ ם, ַוַּיֲעלּו ַוּיָֹׁבאּו ַוַּיַעְמדּו ִבְתעָׁ ַלִ ם; ַוַּיֲעלּו, ַוּיָֹׁבאּו ְירּושָׁ לִָׁ ה, ְירּושָׁ נָׁ

 יז(.-)מלכים ב יח, יג ֲאֶשר ִבְמִסַלת ְשֵדה ֹכֵבס.

המבקש לערער את בטחונם של  שמהותו לוחמה פסיכולוגית, ,בשלב זה נואם רבשקה נאום

ומן  מצד אחד, הנצורים באלוהיהם ולנעוץ טריז בינם לבין מלכם, נאום שיש בו מן האיום

 :מן הצד האחר, באם יכנעו תושבי ירושלים מפתה ההבטחה לגמול

ִקים ֶבן-ַוִּיְקְראּו, ֶאל יח  ה, ַהֹסֵפר, -ִחְלִקּיָׁהּו, ֲאֶשר ַעל-ַהֶמֶלְך, ַוֵּיֵצא ֲאֵלֶהם ֶאְליָׁ ִית; ְוֶשְבנָׁ ַהבָׁ

ף, ַהַמְזִּכיר.-ְויֹוָאח ֶבן ֵקה, ִאְמרּו יט  ָאסָׁ א ֶאל-ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ַרְבשָׁ ָאַמר -ֹּכה  ִחְזִקּיָׁהּו:-נָׁ

. ְחתָׁ טָׁ חֹון ַהֶזה, ֲאֶשר בָׁ ה ַהִבּטָׁ דֹול, ֶמֶלְך ַאשּור, מָׁ , ַאְך כ  ַהֶמֶלְך ַהגָׁ ַתִים-ְדַבר-ָאַמְרתָׁ ה --ְשפָׁ ֵעצָׁ

ה ַעל ה; ַעתָׁ מָׁ ה, ַלִמְלחָׁ , ִּכי-ּוְגבּורָׁ ַטְחתָׁ ַרְדתָׁ ִבי. ִמי בָׁ ַטְחתָׁ ְלָך ַעל כא  מָׁ ה ִהֵנה בָׁ ִמְשֶעֶנת -ַעתָׁ

צּוץ ַהֶזה, ַעל רָׁ ֶנה הָׁ ּה; ֵּכן ַפְרֹעה ֶמֶלְך-ַהקָׁ בָׁ א ְבַכפֹו ּוְנקָׁ יו, ּובָׁ לָׁ ֵמְך ִאיש עָׁ -ִמְצַרִים, ֲאֶשר ִיסָׁ

ל יו.-ִמְצַרִים, ְלכָׁ לָׁ ְחנּו:יְ -ֹתאְמרּון ֵאַלי, ֶאל-ְוִכי כב  ַהֹבְטִחים עָׁ טָׁ ה ֱאֹלֵהינּו בָׁ הּוא, -ֲהלֹוא  הוָׁ

יו ְוֶאת-ֲאֶשר ֵהִסיר ִחְזִקּיָׁהּו ֶאת ֹמתָׁ ם, ִלְפֵני ַהִמְזֵבַח -בָׁ ַלִ ה ְוִלירּושָׁ יו, ַוֹּיאֶמר ִליהּודָׁ ִמְזְבֹחתָׁ

ם. לִָׁ א, ֶאת כג  ַהֶזה ִתְשַתֲחוּו ִבירּושָׁ ֶרב נָׁ ה ִהְתעָׁ ה ְלָך, ֶמֶלְך ַאש-ֲאֹדִני ֶאת-ְוַעתָׁ ּור; ְוֶאְתנָׁ

ֶתת ְלָך ֹרְכִבים ֲעֵליֶהם.-ַאְלַפִים סּוִסים, ִאם ִשיב, ֵאת ְפֵני ַפַחת ַאַחד  כד  תּוַכל, לָׁ ְוֵאיְך תָׁ

ִשים.-ַהְקַטִנים; ַוִתְבַטח ְלָך ַעל--ַעְבֵדי ֲאֹדִני רָׁ ה,  כה  ִמְצַרִים, ְלֶרֶכב ּוְלפָׁ ה ֲהִמַבְלֲעֵדי ְיהוָׁ ַעתָׁ

ִליתִ  ה ָאַמר ֵאַלי, ֲעֵלה ַעל-י ַעלעָׁ קֹום ַהֶזה ְלַהְשִחתֹו; ְיהוָׁ ּה.-ַהמָׁ ָאֶרץ ַהֹזאת ְוַהְשִחיתָׁ  הָׁ

שרי חזקיהו מבקשים מרבשקה לשאת את דבריו בארמית, שפת הדיפלומטיה הבינלאומית ולא 

 בעברית, אך רבשקה דוחה את בקשתם שהרי דבריו מכוונים במיוחד אל העם:

ִקים ֶבןַוֹּיאֶמר אֶ  כו  ה ְויֹוָאח ֶאל-ְליָׁ ֵקה, ַדֶבר-ִחְלִקּיָׁהּו ְוֶשְבנָׁ א ֶאל-ַרְבשָׁ ִמית-נָׁ ֶדיָך ֲארָׁ ִּכי --ֲעבָׁ

ְחנּו; ְוַאל ם, ֲאֶשר ַעל-ֹשְמִעים, ֲאנָׁ עָׁ נּו, ְיהּוִדית, ְבָאְזֵני הָׁ ה.-ְתַדֵבר ִעמָׁ ַוֹּיאֶמר  כז  ַהֹחמָׁ

ֵקה, ַהַעל ֲאֹדֶניָך ְואֵ  ַחִני ֲאֹדִני, ְלַדֵבר, ֶאתֲאֵליֶהם ַרְבשָׁ ֵאֶלה; ֲהֹלא ַעל-ֶליָך ְשלָׁ ִרים הָׁ -ַהְדבָׁ

ִשים, ַהֹּיְשִבים ַעל ֲאנָׁ ה, ֶלֱאֹכל ֶאת-הָׁ ם( ְוִלְשתֹות ֶאת-ַהֹחמָׁ שניהם )ֵמיֵמי -חריהם )צֹוָאתָׁ

ֶכם. א ְבקֹול כח  ַרְגֵליֶהם(, ִעמָׁ ֵקה, ַוִּיְקרָׁ דֹול, ְיהּוִדית; ַוְיַדֵבר ַוֹּיאֶמר, ִשמ-ַוַּיֲעֹמד, ַרְבשָׁ ְִעּו  גָׁ

דֹול ֶמֶלְך ַאשּור.-ְדַבר ֶכם ִחְזִקּיָׁהּו:-ֹּכה ָאַמר ַהֶמֶלְך, ַאל כט  ַהֶמֶלְך ַהגָׁ ֹלא יּוַכל, -ִּכי  ַיִשא לָׁ

ה; ְוֹלא -ַטח ֶאְתֶכם ִחְזִקּיָׁהּו ֶאלַיבְ -ְוַאל ל  ְלַהִציל ֶאְתֶכם ִמּיָׁדֹו. ה ֵלאֹמר, ַהֵצל ַיִציֵלנּו ְיהוָׁ ְיהוָׁ

ֵתן ֶאת ִעיר ַהֹזאת, ְבַיד ֶמֶלְך ַאשּור.-ִתנָׁ ִּכי ֹכה ָאַמר ֶמֶלְך   ִחְזִקּיָׁהּו:-ִתְשְמעּו, ֶאל-ַאל לא  הָׁ

ה ּוְצאּו ֵאַלי, ְוִאְכלּו ִאיש-ַאשּור, ֲעשּו כָׁ תֹו, ּוְשתּו ִאיש ֵמיגַ -ִאִתי ְברָׁ  לב  ֹברֹו.-ְפנֹו ְוִאיש ְתֵאנָׁ

ַקְחִתי ֶאְתֶכם ֶאל-ַעד ִמים ֶאֶרץ ֵזית -ֹבִאי ְולָׁ ן ְוִתירֹוש ֶאֶרץ ֶלֶחם ּוְכרָׁ גָׁ ֶאֶרץ ְּכַאְרְצֶכם, ֶאֶרץ דָׁ
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ֻמתּו; ְוַאל ר ּוְדַבש, ִוְחיּו, ְוֹלא תָׁ ה -ִחְזִקּיָׁהּו, ִּכי-ִתְשְמעּו, ֶאל-ִיְצהָׁ ַיִסית ֶאְתֶכם ֵלאֹמר, ְיהוָׁ

ַאֵּיה ֱאֹלֵהי  לד  ַאְרצֹו, ִמַּיד, ֶמֶלְך ַאשּור.-ַהַהֵצל ִהִצילּו ֱאֹלֵהי ַהגֹוִים, ִאיש ֶאת לג  ַיִציֵלנּו.

ד, ַאֵּיה ֱאֹלֵהי ְסַפְרַוִים ת ְוַאְרפָׁ ה:--ֲחמָׁ ִדי.-ִהִצילּו ֶאת-ִּכי  ֵהַנע ְוִעּוָׁ ל לה  ֹשְמרֹון, ִמּיָׁ -ִמי ְבכָׁ

צֹות, ֲאֶשר ֲארָׁ ִדי:-ִהִצילּו ֶאת-ֱאֹלֵהי הָׁ ם ִמּיָׁ ה ֶאת-ִּכי  ַאְרצָׁ ִדי.-ַיִציל ְיהוָׁ ם, ִמּיָׁ ַלִ  לו  ְירּושָׁ

ם, ְוֹלא עָׁ ר:-ְוֶהֱחִרישּו הָׁ בָׁ נּו ֹאתֹו דָׁ ַוּיָֹׁבא  לז  ִמְצַות ַהֶמֶלְך ִהיא ֵלאֹמר, ֹלא ַתֲענֻהּו.-ִּכי  עָׁ

ִקים ֶבן א ַהֹסֵפר ְויֹוָאח ֶבן-ַעל-ּיָׁה ֲאֶשרִחְלקִ -ֶאְליָׁ ף ַהַמְזִּכיר, ֶאל-ַהַבִית ְוֶשְבנָׁ --ִחְזִקּיָׁהּו-ָאסָׁ

ֵקה. ִדים; ַוַּיִגדּו לֹו, ִדְבֵרי ַרְבשָׁ  לו(.-)מלכים ב יח, יח ְקרּוֵעי ְבגָׁ

ה' מבטיח כי ירושלים תוושע חזקיהו מתפלל לה' ומבקש לדעת את דברו מפי הנביא ישעיהו, 

 :ואכן המצור הוסר

ה.-ַוְיִהי, ִּכְשֹמַע ַהֶמֶלְך ִחְזִקּיָׁהּו, ַוִּיְקַרע, ֶאת א ק, ַוּיָֹׁבא ֵבית ְיהוָׁ יו; ַוִּיְתַּכס ַבשָׁ דָׁ ַוִּיְשַלח  ב  ְבגָׁ

ִקים ֲאֶשר-ֶאת א ַהֹסֵפר, ְוֵאת ִזְקֵני ַהֹּכֲהִנים, ִמְתַּכִסים, ַבַשקִ -ַעל-ֶאְליָׁ -ֶאל--יםַהַבִית ְוֶשְבנָׁ

ִביא, ֶבן יו, ֹּכה ָאַמר ִחְזִקּיָׁהּו, יֹום ג  ָאמֹוץ.-ְיַשְעיָׁהּו ַהנָׁ ה, -ַוֹּיאְמרּו ֵאלָׁ ה ּוְנָאצָׁ ה ְותֹוֵכחָׁ רָׁ צָׁ

ִנים ַעד  ַהּיֹום ַהֶזה: אּו בָׁ ה.-ִּכי בָׁ ל ד  ַמְשֵבר, ְוֹכַח ַאִין ְלֵלדָׁ ה ֱאֹלֶהיָך ֵאת ּכָׁ -אּוַלי ִיְשַמע ְיהוָׁ

חֹו ֶמֶלְךִדְבֵרי ַרבְ  ֵקה, ֲאֶשר ְשלָׁ ִרים, ֲאֶשר -שָׁ ֵרף ֱאֹלִהים ַחי, ְוהֹוִכיַח ַבְדבָׁ יו ְלחָׁ ַאשּור ֲאֹדנָׁ

ָאה. ה, ְבַעד ַהְשֵאִרית ַהִנְמצָׁ אתָׁ ְתִפלָׁ שָׁ ה ֱאֹלֶהיָך; ְונָׁ ַמע ְיהוָׁ -ַוּיָֹׁבאּו, ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ִחְזִקּיָׁהּו ה  שָׁ

ֶהם ְיַשְעיָׁהּו, ֹּכה ֹתאְמרּון ֶאלַוּיֹ  ו  ְיַשְעיָׁהּו.-ֶאל- ה, ַאל  ֲאֹדֵניֶכם:-אֶמר לָׁ א -ֹּכה ָאַמר ְיהוָׁ ִתירָׁ

, ֲאֶשר ִגְדפּו ַנֲעֵרי ֶמֶלְך ַמְעתָׁ ִרים ֲאֶשר שָׁ ַמע  ז  ַאשּור, ֹאִתי.-ִמְפֵני ַהְדבָׁ ִהְנִני ֹנֵתן בֹו רּוַח, ְושָׁ

ב ְלַאְרצֹו; ְוִהַפְלִתיו ַבֶחֶרב, ְבַאְרצֹו. ה ְושָׁ א ֶאת ח  ְשמּועָׁ ֵקה, ַוִּיְמצָׁ ב, ַרְבשָׁ ֶמֶלְך ַאשּור, -ַוּיָׁשָׁ

ם ַעל ה:-ִנְלחָׁ ִכיש.  ִלְבנָׁ ַסע ִמלָׁ ַמע, ִּכי נָׁ ה ֶמֶלְך-ַוִּיְשַמע, ֶאל ט  ִּכי שָׁ קָׁ ּוש ֵלאֹמר, ִהֵנה ּכ-ִתְרהָׁ

ב ַוִּיְשַלח ַמְלָאִכים, ֶאל ְך; ַוּיָׁשָׁ ֵחם ִאתָׁ א, ְלִהלָׁ ִחְזִקּיָׁהּו -ֹּכה ֹתאְמרּון, ֶאל י  ִחְזִקּיָׁהּו ֵלאֹמר.-יָׁצָׁ

ה ֵלאֹמר, ַאל-ֶמֶלְך ה ֹבֵטַח בֹו ֵלאֹמר:-ְיהּודָׁ ם,   ַיִשֲאָך ֱאֹלֶהיָך, ֲאֶשר ַאתָׁ ַלִ ֵתן ְירּושָׁ ְבַיד ֹלא ִתנָׁ

ל יא  ֶמֶלְך ַאשּור. שּו ַמְלֵכי ַאשּור ְלכָׁ , ֵאת ֲאֶשר עָׁ ַמְעתָׁ ה שָׁ צֹות-ִהֵנה ַאתָׁ ֲארָׁ ם; --הָׁ ְלַהֲחִרימָׁ

ֵצל. ה, ִתנָׁ ם ֱאֹלֵהי ַהגֹוִים, ֲאֶשר ִשֲחתּו ֲאבֹוַתי, ֶאת יב  ְוַאתָׁ ן, ְוֶאת-ַהִהִצילּו ֹאתָׁ ן; -גֹוזָׁ רָׁ חָׁ

ר.ֶעֶדן-ְוֶרֶצף ּוְבֵני ִים, ֵהַנע, -ַאּיֹו ֶמֶלְך יג  , ֲאֶשר ִבְתַלאשָׁ ִעיר ְסַפְרוָׁ ד, ּוֶמֶלְך לָׁ ת ּוֶמֶלְך ַאְרפָׁ ֲחמָׁ

ה. ה, ַוִּיְפְרֵשהּו -ַוִּיַקח ִחְזִקּיָׁהּו ֶאת יד  ְוִעּוָׁ ֵאם; ַוַּיַעל ֵבית ְיהוָׁ ִרים ִמַּיד ַהַמְלָאִכים, ַוִּיְקרָׁ ַהְספָׁ

 }פ{  ה.ִחְזִקּיָׁהּו ִלְפֵני ְיהוָׁ 

ה טו ֵאל ֹיֵשב ַהְּכֻרִבים, ַאתָׁ ה ֱאֹלֵהי ִיְשרָׁ ה, ַוֹּיאַמר, ְיהוָׁ הּוא -ַוִּיְתַפֵלל ִחְזִקּיָׁהּו ִלְפֵני ְיהוָׁ

, ֶאת ִשיתָׁ ה עָׁ ָאֶרץ; ַאתָׁ ֱאֹלִהים ְלַבְדָך ְלֹכל ַמְמְלכֹות הָׁ ַמִים ְוֶאת-הָׁ ָאֶרץ.-ַהשָׁ ה  טז  הָׁ ַהֵּטה ְיהוָׁ

ע, ֵרף ֱאֹלִהים  ָאְזְנָך ּוְשמָׁ חֹו, ְלחָׁ ה ֵעיֶניָך ּוְרֵאה; ּוְשַמע, ֵאת ִדְבֵרי ַסְנֵחִריב, ֲאֶשר ְשלָׁ ְפַקח ְיהוָׁ

י. ה: יז  חָׁ ם, ְיהוָׁ ם.-ְוֶאת--ַהגֹוִים-ֶהֱחִריבּו ַמְלֵכי ַאשּור, ֶאת  ָאְמנָׁ ְתנּו ֶאת יח  ַאְרצָׁ -ְונָׁ

ֵאש: ה, ּכִ   ֱאֹלֵהיֶהם, בָׁ ֶאֶבן-ַמֲעֵשה ְיֵדי-י ִאםִּכי ֹלא ֱאֹלִהים ֵהמָׁ ם ֵעץ וָׁ  יט  ַוְיַאְבדּום.--ָאדָׁ

ל א ִמּיָׁדֹו; ְוֵיְדעּו ּכָׁ ה ֱאֹלֵהינּו, הֹוִשיֵענּו נָׁ ה ְיהוָׁ ה ֱאֹלִהים -ְוַעתָׁ ה ְיהוָׁ ָאֶרץ, ִּכי ַאתָׁ ַמְמְלכֹות הָׁ

ֵאל, -ֹּכה  ר:ִחְזִקּיָׁהּו ֵלאמֹ -ָאמֹוץ, ֶאל-ַוִּיְשַלח ְיַשְעיָׁהּו ֶבן כ  }ס{  ְלַבֶדָך. ה ֱאֹלֵהי ִיְשרָׁ ָאַמר ְיהוָׁ

ְעִתי.-ַסְנֵחִרב ֶמֶלְך-ֲאֶשר ִהְתַפַלְלתָׁ ֵאַלי ֶאל מָׁ ר, ֲאֶשר כא  ַאשּור שָׁ בָׁ ה -ֶזה ַהדָׁ ִדֶבר ְיהוָׁ

יו: לָׁ ה ְלָך, ְבתּוַלת ַבת  עָׁ ֲעגָׁ ה ְלָך לָׁ זָׁ ם--ִצּיֹון-בָׁ לִָׁ ה, ַבת ְירּושָׁ ִמי -ֶאת כב  .ַאֲחֶריָך ֹראש ֵהִניעָׁ

, ְוַעל רֹום ֵעיֶניָך, ַעל-ֵחַרְפתָׁ ְוִגַדְפתָׁ א מָׁ ֵאל... -ִמי ֲהִרימֹותָׁ קֹול; ַוִתשָׁ ֵכן, ֹּכה לבְקדֹוש ִיְשרָׁ -לָׁ
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ה ֶאל ִעיר ַהֹזאת, ְוֹלא-ֶמֶלְך ַאשּור, ֹלא יָֹׁבא ֶאל-ָאַמר ְיהוָׁ ם ֵחץ; ְוֹלא-הָׁ ֵגן, -יֹוֶרה שָׁ ה מָׁ ְיַקְדֶמנָׁ

ה.יִ -ְוֹלא ֶליהָׁ ֹסְללָׁ ּה יָׁשּוב; ְוֶאל-ַבֶדֶרְך ֲאֶשר לג  ְשֹפְך עָׁ ֹבא, ְנֻאם-יָֹׁבא, בָׁ ִעיר ַהֹזאת ֹלא יָׁ -הָׁ

ה. ּה-ְוַגנֹוִתי ֶאל לד  ְיהוָׁ ִעיר ַהֹזאת, ְלהֹוִשיעָׁ ִוד ַעְבִדי.--הָׁ ה  לה  ְלַמֲעִני, ּוְלַמַען דָׁ ַוְיִהי, ַבַלְילָׁ

ה ָאֶלף; ַוַּיְשִּכימּו ַבֹבֶקר,  ַההּוא, ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ה ַוַּיְך ְבַמֲחֵנה ַאשּור, ֵמָאה ְשמֹוִנים ַוֲחִמשָׁ ְיהוָׁ

ִרים ֵמִתים. ם ְפגָׁ ב ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך לו  ְוִהֵנה ֻכלָׁ ַוְיִהי  לז  ַאשּור; ַוֵּיֶשב, ְבִניְנֵוה.-ַוִּיַסע ַוֵּיֶלְך, ַוּיָׁשָׁ

יו, ְוַאְדַרֶמֶלְך ְוַשְרֶאֶצר  הּוא ִמְשַתֲחֶוה ֵבית ה ִנְמְלטּו,      ִנְסֹרְך ֱאֹלהָׁ יו( ִהֻּכהּו ַבֶחֶרב, ְוֵהמָׁ נָׁ )בָׁ

ט; ַוִּיְמֹלְך ֵאַסר רָׁ יו.-ֶאֶרץ ֲארָׁ  לז(.-א יט, )מלכים ב ַחֹדן ְבנֹו, ַתְחתָׁ

המלחמה  דופן במסעות המצור האשורי על ירושלים לא הסתיים בכיבוש העיר. היה זה מצב יוצא

. 2מס ונכנע בפני האשורים.  . חזקיהו שילם1מספר הסברים לכך:  מספק האשוריים והמקרא

. 3נע הצבא האשורי לטפל באיום הדוחק.  , שמוצאו מנוביה,תרהקהפרעה בשל איום חיצוני מצד 

פרשנים והיסטוריונים איש במחנה האשורי.   185,000התערבות משמים המביאה את מותם של 

מפלתם בשערי ירושלים.  בשאלה מה טיבו של האירוע הפלאי שהביא על האשורים אתהתלבטו 

היסטוריה" מציין שסנחריב נסוג בעת מסעו ההיסטוריון היווני הרודוטוס המכונה "אבי מדע ה

למצרים בשל עכברים שאכלו חלקים מציודם של האשורים. נראה שבדבריו ישנו הד לסיפור 

יוסף בן מתתיהו מספר שמגפה פגעה בצבא  ידו למצרים. שיוחס על ,הצלתה של ירושלים

 האשורי, ודעה דומה הוצעה גם במחקר המודרני.

לוח טין  -ב'מנסרת סנחריב' כאמור לעיל גם במקורות האשוריים שרד תיאור של המסע ליהודה. 

ממנו שרדו עותקים אחדים, מתאר הסופר האשורי את המסע ביהודה ששצורתו מנסרה משושה, 

 ם הבאות:במלי

 )***קישור חם לתצלום מנסרת סנחריב במן המוזיאון הבריטי(. 

 )***קישור חם לסרטון וידיאו שיצולם במוזיאון הבריטי עם הסבר על המנסרה(

"ואשר לחזקיהו איש יהודה שלא נכנע לעולי, על ארבעים ושש עריו הבצורות, ערי 

צור ולכדתי אותן בעזרת חומה, ועל הערים הקטנות לאין מספר סביבותיהן, שמתי מ

חיל רגלים בחתירה מתחת סוללות כבושות מעפר, בכרים מוגשים לחומה, בהסתערות 

לחומה בפרצים בחומה ובגרזיני פריצה או בסולמות. הוצאתי לי משם כשלל מאתיים 

אלף ומאה וחמישים נפש קטן וגדול איש ואישה סוסים פרדים חמורים גמלים בקר 

לו את חזקיהו כלאתי בירושלים עיר מלכותו כציפור בכלוב. וצאן עד אין מספר. ואי

חסמתי אותו במשלטים ואת היציאה משער עירו מנעתי ממנו ואת עריו בזזתי, קרעתי 

מארצו ונתתי למתת מלך אשדוד לפדי מלך עקרון...חזקיהו הלז מורא הוד מלכותי המם 

חיל הנבחר שלו אותו והוא שלח אחרי לנינווה עיר משלתי את צבא האורב ואת ה

שהביא לירושלים עיר מלכותו כדי לחזקה וכדי שיהיו לו לעזרה יחד עם שלושים ככר 

זהב ושמונה מאות כיכר כסף, אבנים טובות, פוך מובחר, אבני אודם גדולות, מיטות 

  שן...ואת שליחו שיגר אלי לשם תשלום המס ולשם עריכת טכס ההשתעבדות לי." 



                            הראשון                   הבית ימי שלהי ועד מראשיתה ירושלים מקוון: אקדמי קורס

                                                                                                                  מירון אייל ר"ד

 למחבר ולמכון מגלי"ם שמורות הזכויות כל 2014
 

124 
 

ואילך ולפיו נכנע  טז-גדומה לזה המופיע במלכים ב יח, י סנחריבההסבר המופיע באנאלים של 

בפני האשורי וכך שרדה העיר. ואולם, אם כך הדבר, כיצד ניישב זאת עם התיאור חזקיהו 

המקראי על מפלת האשורים הנסוגים במלכים ב יט, לה? יש חוקרים הסבורים שהתיאור אודות 

חריב שאחריו בכל זאת עלה סנחריב על ירושלים כניעת חזקיהו מתיחס לשלב אחד במסעו של סנ

וצר עליה מצור שכשל. לדעת אחרים מדובר בשני מסעות של סנחריב, האחד הוא זה המתועד 

טז ובו סנחריב הסתפק בשוחד שנתן לו חזקיהו והשני התרחש -באנאלים שלו ובמלכים ב יח, יג

ירושלים. הקושי בדעה השניה שנים אחדות לאחר מכן ובו נחל הצבא האשורי מפלה מול חומת 

הוא שאין כל עדות במקורות האשורים לקיומו של מסע שני ועל כן נראה שיש להעדיף את הדעה 

  הראשונה.

 העם ים על התקדשותה של ירושלים בתודעתהשפעת מפלת האשור

כבר סמוך לאירועים שתוארו לעיל אנו עדים לדעה שרווחה בקרב רבים בירושלים על כך 

 חסינה מפני חורבן משום שה' יגן עליה. הנביא מיכה התווכח עם דעה זו באמרו:שירושלים 

ֵאל-ִשְמעּו ט אֵשי ֵבית ַיֲעֹקב, ּוְקִציֵני, ֵבית ִיְשרָׁ א ֹזאת, רָׁ ל--נָׁ ט, ְוֵאת ּכָׁ -ַהְמַתֲעִבים ִמְשפָׁ

ה ְיַעֵקשּו. רָׁ ה. י  ַהְישָׁ ם, ְבַעְולָׁ ַלִ ִמים; ִוירּושָׁ אֶשיהָׁ ְבֹשַחד ִיְשֹפטּו, ְוֹכֲהֶניהָׁ  יא  ֹבֶנה ִצּיֹון, ְבדָׁ רָׁ

, ְבֶכֶסף ִיְקֹסמּו; ְוַעל ה ְבִקְרֵבנּו, ֹלא-ִבְמִחיר יֹורּו, ּוְנִביֶאיהָׁ ֵענּו ֵלאֹמר, ֲהלֹוא ְיהוָׁ ה, ִישָׁ -ְיהוָׁ

ה. עָׁ ֵלינּו רָׁ בֹוא עָׁ ֵכן, יב  תָׁ ם ִעִּיין ִתְהֶיה, ְוַהר ַהַבִית  לָׁ ַלִ ֵרש; ִוירּושָׁ ֶדה ֵתחָׁ ִבְגַלְלֶכם, ִצּיֹון, שָׁ

ַער. מֹות יָׁ  יב(.  -)מיכה ג, ט ְלבָׁ

יש להניח שדעות אלו התחזקו בדורות שחלפו לאחר הצלתה של ירושלים מיד האשורים עד כי 

 הנביא ירמיהו, בדור החורבן, נאלץ לצאת חוצץ כנגדן:

יָׁה ֶאלַהדָׁ  א ר ֲאֶשר הָׁ ה ֵלאֹמר.-בָׁ ם,  ב  ִיְרְמיָׁהּו, ֵמֵאת ְיהוָׁ אתָׁ שָׁ רָׁ ה, ְוקָׁ ֲעֹמד, ְבַשַער ֵבית ְיהוָׁ

ר ַהֶזה; ְוָאַמְרתָׁ ִשְמעּו ְדַבר-ֶאת בָׁ ל-ַהדָׁ ה, ּכָׁ ֵאֶלה, ְלִהְשַתֲחו -ְיהוָׁ ִרים הָׁ ִאים ַבְשעָׁ ה ַהבָׁ ֹת, ְיהּודָׁ

ה. ה  ָאַמר-ֹּכה ג  }ס{  ַליהוָׁ ֵאל, ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיֶכם, ּוַמַעְלֵליֶכם; ַוֲאַשְּכנָׁ אֹות, ֱאֹלֵהי ִיְשרָׁ ה ְצבָׁ ְיהוָׁ

קֹום ַהֶזה. ֶכם, ֶאל-ַאל ד  ֶאְתֶכם, ַבמָׁ ה,   ִדְבֵרי ַהֶשֶקר ֵלאֹמר:-ִתְבְטחּו לָׁ ה ֵהיַכל ְיהוָׁ ֵהיַכל ְיהוָׁ

ה. ה ֵהמָׁ שֹו ַתֲעשּו -ִאם  ַמַעְלֵליֶכם:-ַדְרֵכיֶכם ְוֶאת-, ֶאתֵהיֵטיב ֵתיִטיבּו-ִּכי ִאם ה  ֵהיַכל ְיהוָׁ עָׁ

ט, ֵבין ִאיש ּוֵבין ֵרֵעהּו. ִקי, ַאל ו  ִמְשפָׁ ם נָׁ ה, ֹלא ַתֲעֹשקּו, ְודָׁ נָׁ קֹום -ֵגר יָׁתֹום ְוַאְלמָׁ ִתְשְפכּו ַבמָׁ

ֶכם. קֹום ַהֶזהְוִשּכַ  ז  ַהֶזה; ְוַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֹלא ֵתְלכּו, ְלַרע לָׁ ָאֶרץ, --ְנִתי ֶאְתֶכם, ַבמָׁ בָׁ

ַתִתי ַלֲאבֹוֵתיֶכם: ם, ְוַעד-ְלִמן  ֲאֶשר נָׁ ם.-עֹולָׁ ֶכם, ַעל ח  עֹולָׁ ֶקר-ִהֵנה ַאֶתם ֹבְטִחים לָׁ -ִדְבֵרי ַהשָׁ

ַעל; ְוהָׁ  ט  ְלִבְלִתי, הֹוִעיל.- ֵבַע ַלֶשֶקר ְוַקֵּטר ַלבָׁ ֹאף, ְוִהשָׁ ֹצַח ְונָׁ ֹנב רָׁ ֹלְך, ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲהגָׁ

א י  ְיַדְעֶתם.-ֲאֶשר ֹלא--ֲאֵחִרים ַני, ַבַבִית ַהֶזה ֲאֶשר ִנְקרָׁ אֶתם ַוֲעַמְדֶתם ְלפָׁ יו, -ּובָׁ לָׁ ְשִמי עָׁ

ל--ַוֲאַמְרֶתם, ִנַצְלנּו ֵאֶלה.-ְלַמַען ֲעשֹות, ֵאת ּכָׁ יָׁה ַהַבִית  יא  ַהתֹוֵעבֹות הָׁ ִרִצים, הָׁ ַרת פָׁ ַהְמעָׁ

א-ַהֶזה ֲאֶשר יו-ִנְקרָׁ לָׁ ִאיִתי, ְנֻאם--ְשִמי עָׁ ה.-ְבֵעיֵניֶכם; ַגם ָאֹנִכי ִהֵנה רָׁ א, ֶאל-ִּכי ְלכּו יב  ְיהוָׁ -נָׁ

ה; ּוְראּו, ֵאת ֲאֶשר ִראשֹונָׁ ם, בָׁ ִש -ְמקֹוִמי ֲאֶשר ְבִשילֹו, ֲאֶשר ִשַּכְנִתי ְשִמי שָׁ יִתי לֹו, ִמְפֵני, עָׁ

ֵאל. ַעת ַעִמי ִיְשרָׁ ה, ַיַען ֲעשֹוְתֶכם ֶאת יג  רָׁ ל-ְוַעתָׁ ֵאֶלה-ּכָׁ ֲאַדֵבר -ְנֻאם--ַהַמֲעִשים הָׁ ה; וָׁ ְיהוָׁ

א ֶאְתֶכם, ְוֹלא ֲעִניֶתם. ֶאְקרָׁ ִשיִתי ַלַבִית ֲאֶשר  יד  ֲאֵליֶכם ַהְשֵּכם ְוַדֵבר, ְוֹלא ְשַמְעֶתם, וָׁ ְועָׁ
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קֹום, ֲאֶשר-אִנְקרָׁ  יו, ֲאֶשר ַאֶתם ֹבְטִחים בֹו, ְוַלמָׁ לָׁ ֶכם ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם-ְשִמי עָׁ ַתִתי לָׁ ַּכֲאֶשר --נָׁ

ִשיִתי, ְלִשלֹו. י, ַּכֲאֶשר ִהְשַלְכִתי ֶאת טו  עָׁ נָׁ ל-ְוִהְשַלְכִתי ֶאְתֶכם, ֵמַעל פָׁ ל-ּכָׁ ֶזַרע -ֲאֵחיֶכם, ֵאת ּכָׁ

ִים.  ו(.ט-)ירמיהו ז, א ֶאְפרָׁ

רבות ליוקרתה אך כפי הנראה  הצלתה המופלאה של ירושלים מידי האשורים תרמה בוודאי

תפיסה שלפיה העיר חסינה מכל אוייב גם אם אנשיה בקרב אנשי יהודה את ה סייעה להטמיע

ירבו עושק וחטא, תפיסה שמן הסתם עודדה את המצדדים במרד נגד הבבלים, בראשית המאה 

ו של דבר יביא את הגדול שבאסונות: חורבנם של העיר ושל בית לפסה"נ, מרד שבסופ 6-ה

 המקדש הראשון.
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 . מפעלי המים של ירושלים בימי הבית הראשון10יחידה 

כזכור עסקנו בהרחבה במפעלי המים של ירושלים בתקופה הכנענית. ביחידה זו נבדוק את 

 התפתחות מפעלי המים בימי הבית הראשון.

 הגיחוןמעיין 

 (2)***קישור חם לדיון המפורט במעיין הגיחון ביחידה 

ביחידה העוסקת במפעלי המים מפעל המים הראשון שבו עסקנו היה כזכור מערכת פיר וורן. 

 בירושלים הכנענית סקרנו בפרוטרוט את התפתחות המערכת. 

 (4)***קישור חם לדיון במערכת פיר וורן ומצודת המעיין ביחידה 

 על הדברים הנוגעים לשינויים שחלו במערכת פיר וורן בימי הבית הראשון: נחזור כאן

 לדעת רייך ושוקרון במערכת פיר וורן היו שני שלבים, הרחוקים זה מזה כאלף שנים. 

 18-ב במאה ה2. השלב הראשון במערכת מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה השלב הראשון

הפיר האנכי הטבעי טרם התגלה על ידי הכנענים.  לפסה"נ לערך. לדעת רייך ושוקרון בשלב זה

הכנענים נכנסו לתוך המערכת הלכו לאורכה במנהרה המשופעת וממנה המשיכו דרך המנהרה 

המתעקלת, במפלס גבוה מן המפלס הנוכחי, חלפו על פני ראשו של פיר וורן שהיה עדיין נסתר 

נעניים האדירים שם יכלו לשאוב מתחת לרגליהם, ויצאו דרך המנהרה העליונה אל הביצורים הכ

 את מי הגיחון בבטחה.

לפסה"נ. תושבי ירושלים ביקשו להנמיך את מפלס  8-: השלב השני התרחש במאה ההשלב השני

המנהרה, אולי כדי להגיע ישירות דרך הסלע אל מפלס האקוויפר, כלומר המפלס נושא המים 

ל פני השטח. במהלך חציבת רצפת המזין את מעיין הגיחון, ולהמנע לחלוטין מלצאת אל מע

המנהרה במטרה להנמיכה, התגלה באקראי ראשו של פיר וורן הטבעי ואז נעצרה העבודה והוחלט 

על דרך פעולה חלופית: במקום להנמיך את המנהרה כולה עד למפלס המים ניתן יהיה לעשות 

חלופה זו הציבה  מטרים מתחת לראשו. 13-שימוש בפיר על מנת לשאוב מים מן המעיין הנמצא כ

בעיה מסויימת משום שמי המעיין לא הגיעו אל תחתית הפיר, ועל כן נאלצו תושבי העיר לחצוב 

 מטרים מן המעיין אל תחתית הפיר. 20-מנהרה קצרה באורך כ

 המראה את המעבר משלב א לשלב ב במערכת פיר וורן( דיגיטלית )***קישור חם לאנימציה

פיר וורן למערכות מים המוכרות לנו מגזר, מחצור מגידו, באר בצורתה הסופית דומה מערכת 

שבע ומקומות אחרים. בכל המערכות הללו העיקרון דומה: כניסה מתוך העיר לתוך חציבה תת 

שיכול להיות בתחום  )מאגר מלאכותי, מעיין או מי תהום( נסתר קרקעית המובילה למקור מים

אינו אחיד. בחצור מגידו ובאר שבע הן הותקנו ככל  תיארוך מערכות אלו חומת העיר או מחוץ לה.

הנראה בתקופת מלכי יהודה אך בחפירות שנערכו לאחרונה בגזר התברר שהמערכת הותקנה ככל 

 הנראה בתקופת הברונזה התיכונה.
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)***קישור חם לסרטון וידיאו שיצולם בגזר עם צביקה צוק שיסביר את הדמיון בין המערכת בגזר 

 עותו(ובירושלים ומשמ

 

 

 

 סוגיית השימוש בפיר וורן בימי הבית הראשון

בשלב זה העלו רייך ושוקרון את השאלה המעניינת האם אמנם נעשה שימוש בפיר באופן שתואר 

כאן? רייך ושוקרון סברו שהתשובה שלילית וזאת מן הנימוק הפשוט הבא: מתברר שקירות פיר 

שנשאבו מתחתית הפיר יוטח בקירות הפיר וורן אינם מוחלקים וישרים ועל כן דלי מלא מים 

ומימיו ישפכו. אילו היו תושבי העיר רוצים להשתמש בפיר היו טורחים ליישר את קירות הפיר 

וכיוון שהדבר לא נעשה יש להסיק שהמערכת מעולם לא שימשה בפועל לשאיבת מים. לדעת רייך 

ניקבת השילוח )ניקבת ושוקרון העדיפו תושבי העיר להשתמש במערכת חדשה לגמרי, היא 

 חזקיהו( ומערכת פיר וורן נזנחה.

אל מול עמדה זו הציגו אייל מירון וצבי אבלס עמדה הפוכה הקובעת שלא זו בלבד שניתן לשאוב 

מים מן המערכת אלא ששיש ראיות ברורות לכך שנעשה בה שימוש. מירון ואבלס הצביעו על כך 

עמיד מכשול בפני שאיבת מים, משום שהתבררה שלמרות שקירות הפיר אינם ישרים אין הדבר מ

(: ישנה נקודה מסויימת בראש 20-עובדה מענינת )שאותה כבר זיהה האב וינסאן בראשית המאה ה

הפיר שממנה ניתן להנמיך ולהעלות חבל ודלי מבלי שהדלי יפגע בקירות הפיר. דבר זה אושר 

של גילוי זה היא שלא היה צורך לאחרונה גם באופן נסיוני על ידי מירון ואבלס. משמעותו 

להשקיע מאמץ מיותר ביישור קירות הפיר. אופן תפעול זה דורש כמובן שהחבל והדלי ישתלשלו 

תמיד באותו נתיב והדבר מצריך לקבע את החבל לנקודה מסויימת בראש הפיר. מירון ואבלס 

תיאר טבעת , ו1867-הסבו את תשומת הלב לדיווחו של וורן שחקר את המערכת לראשונה ב

מתכת הנעוצה בתקרת הפיר. טבעת זו שימשה לדעת מירון ואבלס לקיבוע גלגלת שאיפשרה 

לפסה"נ  9-לוודא שהחבל ירד ויעלה תמיד באותו נתיב. גלגלות כאלה מוכרות לפחות מן המאה ה

 במסופוטמיה, כלומר דורות אחדים לפני השלב השני במערכת פיר וורן.

 

  עצמות הדגיםו הבולות וממצאהשינויים בבריכה הכנענית 

הבריכה הכנענית, הממוקמת על המדרון המזרחי של עיר דוד, מעט מעל ערוץ נחל קדרון הייתה 

 8-חלק חשוב ממערכות המים של ימי הכנענים. החפירות הבריכה הראו שבשלב מסויים במאה ה

לפסה"נ יצאה הבריכה מכלל שימוש. יש לשער שהסיבה לכך היתה שפותחו פתרונות טובים יותר 

ה כללו את חציבתה של ניקבת השילוח שבה נדון בהמשך. מתברר שחציבת לשעת מצור ואל

=תעלת השילוח(, הוציאה מכלל 2הניקבה במפלס הנמוך יותר מזה של התעלה הכנענית )=תעלה 

 פעולה את התעלה ועל כן גם את הבריכה הכנענית שניזונה ממנה.  
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ם המצודה הכנענית שפורק אל תוך הבריכה הושלכו אבנים גדולות )אולי חלק מביצורי מתח

בחלקם( ונשפכו מילויי עפר שנגרף מן הסביבה. על גבי מילויי העפר נבנו בתי מגורים שאחדים 

 .במקום מקירותיהם שרדו

עניין מיוחד יש בתכולת מילויי העפר שנשפכו לתוך הבריכה. עפר זה סונן בסינון רטוב )סינון 

שפעמים רבות חומקים מן העין בסינון רגיל  מיוחד במים, המאפשר גילוי של פריטים קטנטנים

 .יבש(

 )***קישור חם לתמונת סינון רטוב ביער השלום ובפרוייקט עמק צורים(

)***קישור חם לסרטון וידיאו עם ד"ר גבריאל ברקאי המסביר על יתרונות הסינון הרטוב 

  (והממצאים מימי הבית הראשון מעפר הר הבית בפרוייקט עמק צורים

לפסה"נ, או לראשית  9-שיצאו מן העפר איפשרו לתארך את הממצאים שבו למאה ההחרסים 

, המעידים על מסחר עם מישור ים לפסה"נ. בין השאר נמצאו כאן אלפי עצמות דגי 8-המאה ה

למען הסר כל ספק יש להדגיש שהעובדה שעצמות . באותם ימים ,החוף הישראלי או הפניקי

לשם  ,שהדגים גודלו בבריכה: העצמות הגיעו מסביבת הבריכההדגים נמצאו בבריכה אין פירושה 

ורק לאחר שהבריכה יצאה מכלל השימוש הן מצאו את דרכן לתוכה יחד הם העפר  ,הושלכו

טביעות חותם קדומות עשויות טין שעל  -בולות  200-כמו כן נמצאו בעפר כשבתוכו הן היו. 

ם מצריים ועל אחרות ניתן לראות מוטיבים אחדות מהן ניתן להבחין בסימנים דמויי היירוגליפי

  רוב הבולות הן מהטיפוס הקדום החסר כתב. עיטוריים הלקוחים מעולם העיטורים הפניקי.

 

 השינויים בתעלה הכנענית בימי הבית הראשון

הדנה במפעלי המים הכנעניים.  4עיקרי הדברים הנוגעים בתעלה הכנענית הוצגו כבר ביחידה 

 דברים הרלוונטים לתפקודה של התעלה בתקופת הבית הראשון.נחזור כאן רק על ה

 (4)***קישור חם לדיון בתעלה הכנענית ביחידה 

 זמנה של התעלה הכנענית

התעלה תוארכה כזכור בעבר לראשית ימי הבית הראשון, אך בעקבות חפירת אזור מעיין הגיחון 

על ידי רייך ושוקרון התברר שגג התעלה עשוי באותן אבני ענק המוכרות לנו מן הביצורים 

הכנעניים של מצודת המעיין. לפיכך מציעים השניים שהתעלה היא חלק ממערך הביצורים הללו. 

מטרים מעל  3-פתחה של התעלה גבוה בכ 4עם רב משום שכפי שהוסבר ביחידה בדעה זו יש ט

מפלס המעיין ולכן נחוץ פתרון שיגביה את מפלס המים במעיין. מגדל המעיין המקיף את מקום 

 הנביעה פועל באופן זה בדיוק שכן אין למים מוצא אחר מתוכו. 

מעית. ברור שכאשר נחצבה ניקבת עד מתי פעלה התעלה הכנענית? לשאלה זו אין תשובה חד מש

לפסה"נ, זרמו מי המעיין באופן טבעי לתוכה שהרי פתחה  8-השילוח המאוחרת יותר, במאה ה

מטרים מפתח התעלה הכנענית ולכן נותרה התעלה יבשה. אך יתכן שחלק מן התעלה  3-נמוך בכ
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רר שמן המוצא הכנענית המשיך לשמש גם בראשית ימי הבית הראשון: בחפירותיו של שילה התב

הדרומי של ניקבת השילוח נמשכת תעלה נוספת, אשר מתחברת לקצה הדרומי של התעלה 

הכנענית תוך הנמכת רצפתה של התעלה הכנענית על מנת לאפשר למים לזרום דרכה צפונה. יגאל 

שילה כינה את התעלה הנוספת בשם "תעלת העודפים" וסבר שבימי הבית הראשון השתמשו 

בחלקה הדרומי של התעלה הכנענית על מנת להעביר את עודפי המים שהצטברו  בדרך זו לפחות

בבריכת השילוח לתוך התעלה הכנענית הקדומה על מנת להשקות חלקות חקלאיות לאורך נחל 

 קדרון.

אך מתברר שהתמונה אינה פשוטה כל כך: בחפירותיהם של רייך ושוקרון בקצה הדרומי של עיר 

ריכת השילוח( מימי הבית השני. רייך ושוקרון סבורים ש"תעלת דוד נתגלתה בריכת מים )ב

העודפים" של שילה איננה אלא תעלה מימי הבית השני הקשורה לבריכה, ואין לה זיקה למפעלי 

 המים של ימי הבית הראשון או לחלקים צפוניים יותר של התעלה הכנענית. 

 

 לאן הוזרמו מי התעלה הכנענית?

אורה פשוטה. התעלה הכנענית עוברת לאורכה של עיר דוד ומוצאה התשובה לשאלה זו היא לכ

הדרומי נראה עד היום למרגלות מצוק הסלע הדרומי של עיר דוד, באיזור בריכת השילוח של ימי 

הבית השני שנחשפה שם בשנים האחרונות. מיקום זה הוא הגיוני שהרי מבחינה טופוגרפית זהו 

, בשטח נרחב בתוך הגיא המרכזי. עלינו לזכור שמאגר המקום הטוב ביותר למקם בו מאגר מים

מים כזה )אביה הקדום של בריכת השילוח של התקופות המאוחרות יותר(, היה בכל מקרה מחוץ 

לחומה והיה שמיש רק בתקופות של שלווה. התקנתו לא שימשה למטרות צבאיות ובשעת מצור 

 הוא היה נגיש לאוייב אך לא לתושבי העיר.

אן, המחקר החדש מציע להציב סימן שאלה מעל קביעה זו: רייך ושוקרון מציעים ואולם גם כ

המטרים הראשונים שמדרום למעיין הגיחון.   190שהתעלה הכנענית המקורית נמשכה רק לאורך 

כזכור, בנקודה זו הופכת התעלה למנהרה החצובה כולה בסלע שנמשכת עד לאיזור לבריכת 

ים את תחילתה של תפנית קלה מזרחה בתוואי התעלה, תפנית השילוח. בנקודה זו מזהים השני

שמלמדת לדעתם שהתעלה הכנענית לא המשיכה מכאן דרומה אלא פנתה כאן מזרחה אל בריכה 

אחרת, שהיתה בנחל קדרון. לפי דעה זו המנהרה הממשיכה את התעלה הותקנה רק מאוחר יותר, 

ל קדרון בריכת מים אך זו מתוארכת לשלהי יש לציין שאכן קיימת בנח אולי בימי הבית הראשון.

 הצעת החופרים.לארכיאולוגי  אישושאין  ,לפי שעהימי הבית השני ועל כן, 

 

 בריכות המים של ירושלים בימי הבית הראשון

 הבריכות הנזכרות במקרא

המקרא מזכיר מספר בריכות מים בירושלים של ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית: בישעיהו ז, 

 במלכים ב יח, יז וישעיהו לו, ב, נזכרת "תעלת הברכה העליונה על מסילת שדה כובס". ג וכן

מקוה בין החומותיים למי הבריכה ""הבריכה התחתונה", בריכות ) יא נזכרות שלוש-בישעיהו כב, ט

( בהקשר ככל הנראה להכנות שנעשו בירושלים לקראת המצור האשורי "הבריכה הישנה", "הישנה

 לפסה"נ: 701בשנת של סנחריב 
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ִוד ְרִאיֶתם, ִּכי-ְוֵאת ְבִקיֵעי ִעיר ט בּו; ַוְתַקְבצּו, ֶאת-דָׁ ה.-רָׁ ה ַהַתְחתֹונָׁ ֵתי -ְוֶאת י  ֵמי ַהְבֵרכָׁ בָׁ

ה. ִתים, ְלַבֵצר, ַהחֹומָׁ ם, ְסַפְרֶתם; ַוִתְתצּו, ַהבָׁ ַלִ ה ֲעִשיֶתם, ֵבין ַהֹחֹמַתִים, ְלמֵ  יא  ְירּושָׁ י, ּוִמְקוָׁ

ה; ְוֹלא ִהַבְטֶתם ֶאל נָׁ ה ַהְישָׁ חֹוק ֹלא ְרִאיֶתם.-ַהְבֵרכָׁ ּה ֵמרָׁ , ְוֹיְצרָׁ  ֹעֶשיהָׁ

  

 במידע המסכם על מפעליו של חזקיהו בספר מלכים ב כ, כ, נזכרת גם "הבריכה" סתם: 

 

ל כ ה ֶאת-ְוֶיֶתר ִדְבֵרי ִחְזִקּיָׁהּו, ְוכָׁ שָׁ תֹו, ַוֲאֶשר עָׁ ה ְואֶ -ְגבּורָׁ ה, ַוּיֵָׁבא ֶאת-תַהְבֵרכָׁ לָׁ ַהַמִים -ַהְתעָׁ

ה: ִעירָׁ ה.--ֵסֶפר ִדְבֵרי ַהּיִָׁמים-ֵהם ְּכתּוִבים, ַעל-ֲהֹלא  הָׁ      ְלַמְלֵכי ְיהּודָׁ

 

כת ( האחת היא "בריטז-, טובספר נחמיה נזכרות שתי בריכות בתיאור בניית החומה )נחמיה ג

 השלח" והשניה "הבריכה העשויה": 

 

ַעִין ֶהֱחִזיק ַשלּון ֶבן טו ל-ְוֵאת ַשַער הָׁ ה-ּכָׁ הּוא ִיְבֶננּו ִויַטְלֶלנּו, ויעמידו --ֹחֶזה, ַשר ֶפֶלְך ַהִמְצפָׁ

יו; ְוֵאת חֹוַמת ְבֵרַכת ַהֶשַלח, ְלַגן יו ּוְבִריחָׁ יו ַמְנֻעלָׁ ַהַמֲעלֹות, -ַהֶמֶלְך, ְוַעד-)ְוַיֲעִמיד( ַדְלֹתתָׁ

ִויד.ַהּיֹוְרדֹות ֵמעִ  יו ֶהֱחִזיק, ְנֶחְמיָׁה ֶבן טז  יר דָׁ ֶנֶגד, -ַעד--צּור-ַעְזבּוק, ַשר, ֲחִצי ֶפֶלְך ֵבית-ַאֲחרָׁ

ִויד, ְוַעד ֲעשּויָׁה, ְוַעד ֵבית ַהִגֹבִרים.-ִקְבֵרי דָׁ ה הָׁ   ַהְבֵרכָׁ

 

אלה בריכות  זהות את מיקומן שלבפירוט רב ניתן ל מתואריםכיוון שקטעי החומה שבנה נחמיה 

נזכרת בתיאור מסע הלילה של נחמיה  בריכה שלישית הקרויה "בריכת המלך" בדרום עיר דוד.

 מה ההרוסה של ירושלים טרם שיקומה: טו( לאורך תוואי החו-)נחמיה ב יג

 

ֵאְצָאה ְבַשַער יג ה, ְוֶאל-וָׁ ֱאִהי ֹשֵבר ְבחֹוֹמת -ְפֵני ֵעין ַהַתִנין, ְוֶאל-ַהַגְיא ַלְילָׁ ַאְשֹפת; וָׁ ַשַער, הָׁ

ם, ֲאֶשר ַלִ ֵאש.-ְירּושָׁ , ֻאְּכלּו בָׁ ֶריהָׁ ֶאֱעֹבר ֶאל יד  המפרוצים )ֵהם ְפרּוִצים(, ּוְשעָׁ ַעִין, -וָׁ ַשַער הָׁ

י.-; ְוֵאיןְבֵרַכת ַהֶמֶלְך-ְוֶאל ה, ַלֲעֹבר ַתְחתָׁ קֹום ַלְבֵהמָׁ   מָׁ

 

אם נסכם, במקורות ימי הבית הראשון ובספר נחמיה שתיאוריו משקפים כפי הנראה גם את 

 המצב בשלהי ימי הבית הראשון, ניתן לזהות את הבריכות הבאות:

 

 "הבריכה העליונה". 1

 . "הבריכה התחתונה"2

 "מקווה בין החומותיים" .3

 "הבריכה הישנה" .4

 שאותה התקין חזקיהו "הבריכה" .5

 "בריכת השלח" .6

 "הבריכה העשויה" .7

 "בריכת המלך" .8
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 הבריכות מימי הבית הראשון בממצא הארכיאולוגי

כבר הזכרנו לעיל את הבריכה הכנענית במצודת המעיין, המציאות הארכיאולוגית דלה הרבה יותר. 

נ. אין זה מחייב כמובן שהיא היתה בשימוש עד למאה זו לפסה" 8-שיצאה מכלל שימוש במאה ה

בדרום עיר דוד מוכרת ברכת אל חמרה אשר החפירות אך זו בהחלט אפשרות סבירה. 

הארכיאולוגיות שנעשו בה גילו שרידי סכר שניתן לתארכו לימי הבית הראשון. זו הבריכה שאליה 

יום מאגר מים עצום ממדים מימי הבית ניתן להוסיף הממצאים אלו הוליכה ניקבת השילוח מים. ל

הראשון שנתגלה לאחרונה בחפירות אלי שוקרון למרגלות הכותל המערבי. מאגר מים זה נמשך 

  אל מתחת לכותל המערבי וקצהו אינו מוכר.

 )***קישור חם לסרטון וידיאו שבו אלי שוקרון מציג את מאגר המים(

מערב לעיר דוד עומדת בריכה גדולה הקרויה בשם "בריכת -ליד שער יפו ומגדל דוד, מצפון 

חזקיהו" או "בריכת המגדלים". בריכה זו היא לכל המאוחר מן התקופה הרומית/ביזנטית אך 

שהיא שימשה מאגר מים כבר בימי  את האפשרותבעקבות חפירותיו  לאחרונה הציע דוד עמית

 בית ראשון.

 )***קישור חם לתצלום בריכת חזקיהו( 

המזוהות עם בריכות בית חסדא מימי  הבית השני, בדיון לעיל כבר הזכרנו את בריכות המים  

וציינו שיש החושבים שהבריכה הצפונית מבין  במתחם כנסיית סנטה אנה סמוך לשער האריות

הכותל המערבי נמצאת השתיים עמדה במקום כבר בימי הבית הראשון. ולבסוף, בצמוד לתוואי 

היום תעלת מים חצובה המכונה "התעלה החשמונאית". תעלה זו מגיעה לאזור הר הבית מאזור 

לכל אלה יש  שער שכם של ימינו, ויש המציעים שאין היא חשמונאית אלא מימי הבית הראשון.

בורות  להוסיף בורות מים אחדים שזוהו לאחרונה סמוך לכותל המערבי בחפירות רייך ושוקרון.

אלה חשובים מאוד להבנתנו את משק המים של העיר באותה התקופה שכן הם מלמדים 

עין רוגל הסמוך לעיר דוד מדרום, אך אין להם רלוונטיות לא נסמכה רק על מי הגיחון ו שירושלים

 לדיון בבריכות המים של ימי הבית הראשון.

גדולים מימי הבית הראשון תתקבל ההצעות השונות לזיהוי בריכות או מתקני מים אם נסכם את 

 :התמונה הבאה

שאולי היתה בשימוש בראשית ימי הבית על המדרון המזרחי של עיר דוד  "הבריכה הכנענית". 1

 הראשון

 חמרה" בדרום עיר דוד-"ברכת אל . 2

 . "מאגר המים הגדול" ליד הכותל המערבי3

 . "בריכת חזקיהו" היא בריכת המגדלים4

 ב"בריכות בית חסדא" . הבריכה הצפונית5

 . התעלה הסמוכה להר הבית המכונה "התעלה החשמונאית"6

 

 : הקושי המתודולוגיממצא הארכיאולוגיהמקראיות עם מאגרי המים בזיהוי הבריכות 

 משעמדנו על הנתונים המופיעים במקרא מחד גיסא והנתונים בממצא הארכיאולוגי מאיד גיסא,

יכות הנזכרות במקרא עם אחת הבריכות המוכרות בממצא אם ניתן לזהות את הבר עולה השאלה

 הארכיאולוגי.
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 בעייתי מאוד: מבחינה מתודולוגית הדיון 

בריכות אך כבר עמדנו על כך שחלקן נזכרות במקור מאוחר )נחמיה(  אמנם המקרא מזכיר שמונה

ניתן ך שלא ויתכן שאחת או יותר מהן כלל לא היו קיימות בימי הבית הראשון. קושי שני נעוץ בכ

נראה מיד זו אפשרות סבירה )כפי שלא היה יותר משם אחד  להיות בטוחים שלבריכה מסויימת

ביותר(. יתכן שאותה בריכה נקראה בשמות שונים באותה התקופה או בשתי תקופות שונות בימי 

 הבית הראשון.

של בריכה מצב הממצא הארכיאולוגי אינו טוב יותר: הבהרנו לעיל שבחלק מהמקרים הזיהוי 

או לכל הפחות אינו מקובל על ידי  מסויימת כבריכה קדומה מימי בית ראשון הוא מפוקפק

ריכות מימי הבית הראשון . על כך נוסף הספק שמא טרם מצאנו את כל הבחוקרים רבים

 ושמא היו בריכות נוספות שטרם התגלו?  בירושלים,

, ובהתאמה על ידי חוקרים שונים שונהאופן פתר ביכל אחד מהספקות והקשיים שהעלינו לעיל 

 .  ותהמקראיהבריכות לשמות  לכך ישתנו הזיהויים שיוצעו

על מנת להעניק לתלמיד תחושה אודות הכיוונים השונים במחקר נצרף להלן טבלא המסכמת את 

 :2ההצעות שניתנו על ידי ראשוני החוקרים לזיהוי חלק מן הבריכות

 

 

 

 

 

הבריכה  

 התחתונה

הבריכה 

 ליונההע

הבריכה 

 הישנה

המקוה בין 

 החומותיים

הבריכה 

 העשויה

-ברכת אל 1954וינסאן 

 חמרה

עד חזקיהו: 

ליד הגיחון, 

מחזקיהו: 

 בקצה הניקבה

=הבריכה 

העליונה )ליד 

 הגיחון(

בקצה ניקבת 

 חזקיהו

=הבריכה 

העליונה )ליד 

 הגיחון(

-ברכת אל 1952סימונס 

 חמרה

במעלה הגיא 

 המרכזי

=הבריכה 

 התחתונה

=הבריכה 

 התחתונה

 

בקצה ניקבת  1956אבי יונה 

 חזקיהו

במעלה הגיא 

 המרכזי

=הבריכה 

 העליונה

-ברכת אל

 חמרה

 בקדרון

-ברכת אל 1958ב' מזר 

 חמרה

=הבריכה  במעלה הגיא

התחתונה או: 

 ליד הגיחון

בקצה ניקבת 

 חזקיהו

 בקדרון

  

 

 

                                                           
מתוך: ע' מזר, הספקת המים ומפעלי מים בימי בית ראשון, ש' אחיטוב וע' מזר )עורכים(, ספר ירושלים, תקופת המקרא,  2

 .  226, עמ' 2000ירושלים 
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 הצעת זיהוי חדשה לבריכות ימי הבית הראשון

חלקיות, וכמובן שלא יכולות היו להסתמך על המידע ו מיושנות שההצעות שהוצגו לעיל הןכיוון 

, בהסתמך על לבריכות השונותחדש זיהוי אפשרי כותב שורות אלה הארכיאולוגי המודרני, מציע 

 :הממצא החדש

 

לזהותה עם מאגר המים שנחשף ליד הכותל המערבי. את תעלת  ניתן. "הבריכה העליונה": 1

קשה להניח שמדובר במנהרה החשמונאית בשל ריחוקה לזהות בשלב זה ) קשההבריכה העליונה 

או בתעלה הנמצאת  שטרם התגלתה ,יתכן שמדובר בתעלת הזנה גדולה לבריכה זומן המאגר, ו

 (.באזור שבו עומד היום הר הבית ההרודיאני

 , המופיעה בפסוק הבא לזהות עם "מקוה בין החומותיים" בריכה התחתונה". בריכה זו ניתן"ה .2

 .שבפסוק הקודם החוזר על אותו עניין

באזור  תנמצאחמרה -שכן ברכת אלחמרה, -לזהותו עם ברכת אל . "מקוה בין החומותיים". ניתן3

 , כך מקובל להניח,השהתחילבין חומת עיר דוד המקורית לבין החומה הרחבה של חזקיהו שהיה 

 ה לעבר הגבעה המערבית.תבאזור זה ועל

החומותיים" הם מי הבריכה המים הנקווים ב"מקוה בין נאמר ש. "הבריכה הישנה." כיוון ש4

לזהות את הבריכה הישנה עם הבריכה הכנענית על המדרון המזרחי של עיר דוד  הישנה ניתן

 בריכהה בת השילוח נותקהאך עם הזרמת המים לניק הכנענית 2שניזונה על ידי סעיף של תעלה 

 מים. מהספקת הקדומה יותר )"הישנה"(

רה בדרום עיר דוד, זיהוי חמ-. "הבריכה" שהתקין חזקיהו. בריכה זו יש לזהות כמובן עם ברכת אל5

"הבריכה" זהה ל"מקוה בין בצדק במחקר מזה שנים עולה מן הסעיפים האחרונים שהמקובל 

 ו"הבריכה התחתונה."החומותיים" 

לזהותה עם  ניתן. "בריכת השלח". על פי התיאור בנחמיה יש למקמה בדרום עיר דוד ועל כן 6

 חמרה. -ברכת אל

היא בדרום העיר. איננו מכירים באזור זה בריכה  . "הבריכה העשויה". על פי התיאור בנחמיה7

ה בין שני מפלסים שלכל אחד חמרה היתה חלוק-נוספת על בריכת השילוח ויתכן שבתוך ברכת אל

 היה שם שונה. רק חפירות נוספות באזור יוכלו להבהיר סוגיה זו.

. "בריכת המלך". על פי התיאור בנחמיה הבריכה סמוכה ל"שער העין" שיש המציעים למקמו ליד 8

מעיין הגיחון כלומר בצידה המזרחי של עיר דוד, בנחל קדרון. הצעה זו קשה שהרי בתקופה זו לכל 

הדעות הבריכה הכנענית כבר לא היתה קיימת, ואין יודעים על בריכה אחרת סמוך למעיין. ואולם 

קיים מעיין נוסף סמוך לעיר דוד, הלא הוא עין רוגל, המזוהה היום עם ביר איוב שמדרום מזרח 

לעיר דוד ויתכן ששער העין היה מצוי בצידה הדרומי של העיר. אם כך הדבר יש לזהות את בריכת 

, שדומה שיש לו זיקה לשם  "בריכת המלך". זיהוי זה מתחזק בשל שמה: חמרה-מלך עם ברכת אלה

כפי שניתן להסיק  באזור ש"בין החומותים", "גן המלך" המתאר גן מלכותי שהיה בדרום העיר

 מסיפור בריחתו של צדקיהו מלכה האחרון של ירושלים בעת הכיבוש הבבלי: 

 

צ ה ִעיר, ַבמָׁ ֹבא הָׁ ה, ַלֶמֶלְך ִצְדִקּיָׁהּו.ַותָׁ נָׁ ה  ו  ֹור, ַעד ַעְשֵתי ֶעְשֵרה שָׁ ְרִביִעי ְבִתְשעָׁ ַבֹחֶדש הָׁ

ִעיר; ְוֹלא ב בָׁ עָׁ רָׁ ָאֶרץ.-ַלֹחֶדש, ַוֶּיֱחַזק הָׁ יָׁה ֶלֶחם, ְלַעם הָׁ ל ז  הָׁ ִעיר, ְוכָׁ ַקע הָׁ ַאְנֵשי -ַוִתבָׁ
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ה ִעיר ַלְילָׁ ה ִיְבְרחּו ַוֵּיְצאּו ֵמהָׁ מָׁ ַגן ַהֶמֶלְך, ְוַכְשִדים -ַהֹחֹמַתִים ֲאֶשר ַעל-ֶדֶרְך ַשַער ֵבין ַהִמְלחָׁ

ה.-ַעל בָׁ ֲערָׁ ִביב; ַוֵּיְלכּו, ֶדֶרְך הָׁ ִעיר, סָׁ -ַּכְשִדים ַאֲחֵרי ַהֶמֶלְך, ַוַּיִשיגּו ֶאת-ַוִּיְרְדפּו ֵחיל ח  הָׁ

    ח(.-)ירמיהו נב, ה ִצְדִקּיָׁהּו ְבַעְרֹבת ְיֵרחוֹ 

 

יש לזהות את "הבריכה", "הבריכה התחתונה", "מקוה בין החומותיים", ם, על פי הצעתנו אם נסכ

חמרה המוכרת לנו -"בריכת השלח" "בריכת המלך" ואולי גם את "הבריכה העשויה" עם ברכת אל

"הבריכה העליונה" תזוהה עם מאגר המים ליד הר  היום מדרום לעיר דוד בתוך הגיא המרכזי.

 הבית, ו"הבריכה הישנה" עם הבריכה הכנענית על המדרון המזרחי של עיר דוד.

 

 ניקבת השילוח

גולת הכותרת של מפעלי המים של ירושלים בימי הבית הראשון היא ללא ספק ניקבת השילוח 

 המיוחסת לימי חזקיהו או סמוך לכך.

 

  תיאור המערכת

, שחלקה 2כולה בסלע כמנהרה )בשונה מתעלת השילוח היא תעלה ניקבת השילוח חצובה 

הראשון הוא תעלה אך בחלקה השני היא חצובה כמנהרה(. אורך הניקבה היום, מן המעיין ועד 

המטרים הראשונים מן  20-, אך עלינו לזכור שמטרים לערך 533-ליציאתה לבריכת השילוח הוא כ

ל קדום יותר מן הניקבה והם שימשו להזנת תחתית מערכת פיר וורן במים המעיין שייכים למפע

 20-ניקבת השילוח עושה שימוש ב .שהגיעו מן המעין, בשלב השני לקיומה של מערכת פיר וורן

 מטרים אלה ומשלבת אותם בתוכה.

 )***קישור חם לדיון במערכת פיר וורן ובסוגיית השלב השני במערכת( 

 צאה בקצה הדרומי של הניקבה,בכתובת השילוח שנמ 

  )***קישור חם לדיון בכתובת השילוח ביחידה הדנה בכתובות( 

אמה. דוד אוסישקין טען שהאמה שבה נעשה שימוש במפעל זה היא  1,200נאמר שאורך המפעל 

במפעלים ממלכתיים ועל כן חסר אורך  לדעתו ס"מ, ששימשה 52.5ככל הנראה האמה הארוכה בת 

חוקרים  .מטרים 533-מטרים ולא ל 630-ות לכאמות ארוכות שו 1,200מטרים, שהרי  100-הניקבה כ

 44.5אחרים, כעמיחי מזר, דחו גישה זו הצביעו על כך שאם נוקטים את מידת האמה הקצרה בת 

 כפי שהוא נמדד בריכת השילוח ס"מ,  אורך הניקבה יהיה כמעט זהה לאורך הניקבה מהמעיין עד

ומכאן ראיה שלא השתמשו במידת האמה הארוכה בכתובת השילוח. ואולם כפי שנראה  ,היום

 מיד, אנו יודעים היום שהניקבה אכן לא הסתיימה בבריכה הקטנה המוכרת היום.

שתעלה היוצאת ממוצא ניקבת חזקיהו ועוברת בצמוד למרגלות  וסבר ותלמידיו יגאל שילה

( שיצאה 2ק הדרומי של עיר דוד, ומשתמשת בחלקה הדרומי של תעלת השילוח )תעלה המצו

מכלל שימוש,  תוך היפוך כיוון הזרימה בתוכה, שימשה תעלת עודפים של הניקבה בימי הבית 

באורך הניקבה וכך נקבל אורך כולל של  -מטרים בקירוב  113 -הראשון ולכן יש לכלול את אורכה 

 . ותארוכ אמות 1,200-כ

רייך ושוקרון, לעומת זאת, תיארכו את  "תעלת העודפים" לימי הבית השני. אם נקבל תיארוך זה 

מטרים. והנה, אחת ממסקנות חפירותיהם של רייך  100-תימצא ניקבת השילוח חסרה שוב כ
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שהבריכה הקטנה במוצא הניקבה איננה קודמת לתקופה ושוקרון באזור בריכת השילוח היא 

א קשורה למפעלי הבניה המיוחסים לקיסרית הביזנטית אודוקיה במאה החמישית הביזנטית והי

ונה במקום שבו היום הגן המכ רחוקה יותר, לפסה"נ. בריכת השילוח של ימי הבית הראשון היתה

, גם מתחת לחלק החשוף של בריכת השילוח של ימי חמרה, וחלקה השתרע, ככל הנראה-ברכת אל

המשמעות היא שניקבת השילוח המקורית לא  רים בדרום עיר דוד.הבית השני הנראה היום למבק

הסתיימה במקום שבו עומדת היום הבריכה הביזנטית אלא היתה ארוכה יותר ואולי לאורך כולל 

  זה מתייחסת כתובת השילוח.

 Sתוואי הניקבה מתפתל בצורת האות 

נקודת המעיין, וסימון  )***קישור חם לשרטוט ניקבת השילוח בעקבות מדידות רייך ושוקרון 

 והבריכה(. מפגש החוצבים

מטרים מאורך הקו הישר המחבר בין המעיין לבריכה. פיתול גדול אחד  190-ולכן הוא ארוך בכ 

מן המעיין ודרומה, ופיתול גדול שני נמצא בחלקה הדרומי מן של הניקבה, נמצא בחלקה הצפוני 

פיתולים בעלי מקשתים קטנים יותר. רוחבה  הבריכה הביזנטית וצפונה. בין הקטעים הללו ישנם

הממוצע של הניקבה הוא מעט יותר מחצי מטר, וגובהה הממוצע הוא כמטר ושמונים 

סנטימטרים. משרעת הגבהים בתקרת הניקבה היא דרמטית שכן גובהה נע בין מינימום של מטר 

דה מסויימת לאורך מטרים בחלק הדרומי. בנקו 5וחצי לאורך קטעים ארוכים, לבין מכסימום של 

הניקבה )קרוב יותר ליציאה( ניתן להבחין בפיר קרסטי טבעי שהתמוטט פנימה אך במקורו הוא 

 מגיע אל פני השטח.

מטרים לפני היציאה. זו כתובת השילוח שבה נדון  6-לאורך הניקבה נמצאה כתובת אחת חקוקה, כ

בהמשך. ואולם, בשני מקומות בניקבה הוחלקו פני הסלע ככל הנראה כהכנה לחקיקת כתובות 

נוספות, דבר שלא יצא אל הפועל מסיבות לא ידועות. שקעים שנמצאו פה ושם לאורך הניקבה 

חודשים, זאת  9 - 8-אה להצבת נרות שמן. על פי ההערכה ארכה חציבת הניקבה כשימשו ככל הנר

 בהסתמך על אומדן כמות הסלע שנחצבה ואומדן הספק העבודה של החוצבים. 

. לבדוק אם )***קישור חם לתצלומי ניקבת השילוח בעת שיובשה ממים על ידי רייך ושוקרון

 (צולמו תצלומי וידיאו.

מי קטעים מייצגים בניקבה: נקודת המפגש, הנקודה הגבוהה ביותר, הנקודה )***קישור חם לתצלו 

וכדומה. התצלומים יחוברו לתכנית הניקבה כך שהתלמיד יוכל  הנמוכה ביותר, המעיין, היציאה

  להציב את הסמן על קטע בתכנית ולראות כיצד המקום נראה במציאות(

 

 

 חידת חציבת הניקבה

ספר תופעות חידתיות המעלות את השאלה באיזו טכנולוגיה המחקר גילה בניקבת השילוח מ

 השתמשו החוצבים על מנת להוציאה אל הפועל.

ניקבת השילוח נחצבה על ידי שתי קבוצות חוצבים שפעלו החידה הקשה ביותר כרוכה בעובדה ש

כתובת השילוח המזכירה את האחת מהעדות : אחדותת יובו זמנית זו כלפי זו. לכך יש עדו

 ל גרזן"הפועלים החוצבים "מימין ומשמאל" "גרזן ע

 .ן בירושלים(יחידה העוסקת בכתובות מימי הבית הראשו)***קישור חם ל 
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מאופן חציבת הניקבה עצמה: על הקירות ניתן לראות את סימני גרזיני  העדות השניה עולה 

החציבה של קבוצת החוצבים שבאה מן המעיין המצביעים דרומה לכיוון נקודת המפגש, בעוד 

הסימנים הנראים לבאים מן הבריכה הפוכים בכיוונם, בנקודת המפגש ניתן לראות הפרש ברור בין 

לאורך קטעי  גובה תקרת המנהרה המגיעה מדרום, ולבסוף,ל גובה תקרת המנהרה המגיעה מצפון

המנהרה הסמוכים לנקודת המפגש בין החוצבים ניתן להבחין בחציבות קצרות המוסברות 

 כטעויות חציבה. כיוונן תואם את ההשערה ששתי קבוצות פעלו משני הצדדים.

הצליחו  נית כיצדנתונים אלה מעלים ראשית כל את השאלה מדוע תוואי הניקבה מפותל, וש

 ?משני צדדים הפוכים ולהפגש בהצלחה את דרכם במעבה האדמה בתנאים אלה החוצבים לנווט

: במפעלים הדומים לניקבה בתקופות מאוחרות יותר, החמצן לפועליםחידה שניה כרוכה בהספקת 

פנימה.  רענן השתמשו בפירים שנחצבו מפני השטח במרחקים קצובים על מנת להחדיר אויר

לם בניקבת השילוח אין פירים זולת אחד שהוא פיר טבעי. כיצד אם כן יכולים היו החוצבים ואו

 לנשום בעת עבודתם?

שיפוע הניקבה. השכל הישר מורה שעל מאפיין מרשים שלישי, )גם אם אינו חידה של ממש( הוא 

בין המוצא. מנת שמי המעיין יזרמו בניקבה לכיוון המוצא חייב להיות הפרש גבהים בין המעיין ל

מטרים, דהיינו שיפוע  2.18-הגיע הפרש זה ל 20-על פי מדידותיו של האב וינסאן בראשית המאה ה

. ואולם המדידות החדשות של משלחת שילה העלו שוינסאן שגה: הפרש 0.4%הניקבה הוא 

ביותר  מתון! זהו שיפוע 0.06%ס"מ ועל כן שיפוע הניקבה הוא רק  33הגבהים אינו עולה על 

. יש לציין שבתקופה בלתי אפשריהדבר מאוד להוציאו אל הפועל אך כפי שאנו רואים אין שקשה 

 .מאוחרת הרבה יותר, התקופה הרומית, הצליחו להגיע לשיפועים מתונים עוד יותר באמות מים

 

 לשתי השאלות הראשונות טרם נמצא פתרון משביע רצון שיתקבל על כל החוקרים.

זכתה לשלל  . היאשאלת הפיתולים והצלחת המפגש בין החוצביםהיא כאמור השאלה המרכזית 

ואנו נציג כאן את העיקריים שבהם  שחלקם אינם אלא וריאציות של פתרונות מסויימים, פתרונות

 תוך ציון קושי מרכזי הנוגע לכל אחד מהם. 

סלע בפטישים. על שהקישו בוייל הציע שהחוצבים הונחו מעל פני השטח על ידי חבריהם  נדריימו

הטוענים שהצליחו לאתר את  חזרו לאחרונה גם הגיאולוגים עמוס פרומקין ואריה שימרון דעה זו

 ואולם יש לזכור .בתוך הניקבה ביצעוש בניסויהכיוון שממנו מגיעים הקולות מפני השטח 

 מתוך המנהרה הקיימת, וזו מן הסתם מתעלת את גלי הקול באופן המקל על נעשתה הבדיקהש

כדי להעיד על  ניסוי מעין זהאין בכותב שורות אלה סבור ש זיהוי הכיווון שממנו הם מגיעים.

חללים טבעיים במצב שבו המנהרה טרם נחצבה, ובסלע קיימים האפשרות להשתמש בשיטה זו 

 המשמשים תיבות תהודה המשבשות את כיווניות הקול.

, סברו שהתוואי החשיבה של וינסאןאת כיוון האב וינסאן ובעקבותיו מרדכי הקר שפיתח 

המתפתל עקב אחר סוגי המסלע השונים בבטן הגבעה, והחוצבים בחרו לחצוב את הניקבה בתוך 

מסלע המלכה הנוח לחציבה. כאשר התקרבו קבוצות החוצבים זו לזו הן החלו לשמוע את קולות 

טנים לקראת ועובדה זו גרמה לבלבול המתבטא בפיתולים הקבקרבתם הכלים המכים בסלע 

תיאוריה זו מניחה גיוון של שכבות גיאולוגיות באזור שבו הניקבה נחצבה, אך  נקודת המפגש.

 הבדיקה מעלה שאין זה כך בפועל.
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שלפיה החציבה הגיאולוג דן גיל הציע )בעקבות חוקרים כסאלי, עמירן ואיסר( תיאוריה מפורטת 

טה ביותר ובעלת הכוח ההסברי הגדול . זו התיאוריה הפשוקרסטי קיים נעשתה לאורכו של חלל

 ביותר מכל התיאוריות שהוצעו עד כה, ואולם מחקר גיאולוגי חדש שנעשה בשנים האחרונות

עם זאת לדעת גיל, חציבת  סימנים לחלל זה. אותרולא  הציב סימני שאלה לנוכח תיאוריה זו שכן

 המקורי.הניקבה, הרחבתה והגבהתה היא זו שהעלימה את סימני החלל הקרסטי 

שתכנון תוואי הניקבה נעשה על פני השטח ואז "הועברו" המדידות לתוך סטיבן רוזנברג סבור 

הסלע תוך שימוש בפירים היורדים למעבה האדמה כמו פיר וורן והפיר בניקבה. רוזנברג מציע דרך 

מפקפקים במעשיותה רבים חוקרים מפורטת לביצוע "העברת המדידות" אך  גיאומטרית/מכאנית

ובעומק המגיע במקום אחד לחמישים  חציבה לאורך למעלה מחצי קילומטר ל שיטה זו לצורךש

ואף מצביעים על כך שאין היא מסבירה את הפיתולים המיותרים  מטרים מתחת לפני הסלע

  מטרים. 200-בתוואי המאריכים את החציבה בכ

אם תוך כדי העבודות חלו הצעות דומות הגורסות שתוואי הניקבה תוכנן מלכתחילה ביד אדם )גם 

ה' שינויים והתאמות למצב בשטח( הוצעו בשנים האחרונות על ידי חוקרים נוספים וביניהם 

קינאסט, שחפר מנהרה קדומה )המאוחרת לניקבת השילוח( באי סאמוס והסביר באופן דומה את 

 רייך ושוקרון. על ידי חציבתה, ולאחרונה

 

 ניקבת השילוח והתיאור המקראי

התגבשה התפיסה המייחסת את ניקבת השילוח לימי חזקיהו ולמצור האשורי.  20-המאה הבמהלך 

מרכיב שני הוא כתובת השילוח שתידון  .שידון להלן מרכיב חשוב בזיהוי זה היה התיאור המקראי

  במקומה ביחידה העוסקת בכתובות.

לימי חזקיהו,  בתיאור זה שלושה מרכיבים שאותם נציג מייד: האחד הוא הקישור של המפעל

השני הוא קישור המפעל למפעל החומה הרחבה, והשלישי הוא הקישור של מפעל הניקבה להכנות 

 חזקיהו למצור.

כבר קראנו לעיל את דברי ישעיהו שאותם מיחסים החוקרים למפעלי חזקיהו ערב המצור 

יים למי האשורי, דברים המזכירים את קיבוץ מי הבריכה התחתונה ועשיית מקוה בין החומות

 הבריכה הישנה:

 

ִוד ְרִאיֶתם, ִּכי-ְוֵאת ְבִקיֵעי ִעיר ט בּו; ַוְתַקְבצּו, ֶאת-דָׁ ה.-רָׁ ה ַהַתְחתֹונָׁ ֵתי -ְוֶאת י  ֵמי ַהְבֵרכָׁ בָׁ

ה. ִתים, ְלַבֵצר, ַהחֹומָׁ ם, ְסַפְרֶתם; ַוִתְתצּו, ַהבָׁ ַלִ ה ֲעִשיֶתם, ֵבין ַהֹחֹמַתִים, יא  ְירּושָׁ ְלֵמי,  ּוִמְקוָׁ

ה; ְוֹלא ִהַבְטֶתם ֶאל נָׁ ה ַהְישָׁ חֹוק ֹלא ְרִאיֶתם-ַהְבֵרכָׁ ּה ֵמרָׁ , ְוֹיְצרָׁ  יא(.-)ישעיהו כב, ט  ֹעֶשיהָׁ

 

ספר מלכים המסכם את מפעלותיו של חזקיהו אומר דברים מפורשים הרבה יותר ומציין בנוסף 

 המים העירה":לבריכה שהתקין חזקיהו גם את התעלה שבאמצעותם הביא חזקיהו "את 

 

ל כ ה ֶאת-ְוֶיֶתר ִדְבֵרי ִחְזִקּיָׁהּו, ְוכָׁ שָׁ תֹו, ַוֲאֶשר עָׁ ה ְוֶאת-ְגבּורָׁ ה, ַוּיֵָׁבא ֶאת-ַהְבֵרכָׁ לָׁ ַהַמִים -ַהְתעָׁ

ה: ִעירָׁ ה.--ֵסֶפר ִדְבֵרי ַהּיִָׁמים-ֵהם ְּכתּוִבים, ַעל-ֲהֹלא  הָׁ  )מלכים ב כ, כ(.  ְלַמְלֵכי ְיהּודָׁ
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יש שיעדיפו לכנותה  ולכןזוהתה על ידי חוקרים רבים כניקבת השילוח )התעלה הנזכרת כאן 

ניקבת חזקיהו, אך אנו נימנע מכינוי זה על מנת שלא להתחייב לדעה מחקרית אחת גם אם היא 

פופולרית( והכתוב מתפרש כאומר שחזקיהו התקין תעלה שהוליכה את מי הגיחון לאזור הבריכה, 

רה בימינו. בנקודה זו עולה תמיהה מתבקשת:  כיצד יכול ספר חמ-שאותה יש לזהות עם ברכת אל

חמרה שהיא מביאה את המים אל העיר, והרי -מלכים לומר על הזרמת מי הגיחון לברכת אל

הבריכה מצויה למרגלות ומחוץ למצוק הדרומי של עיר דוד? ואולם תמיהה זו מתפרשת היום 

 8-מאה הה בשלהי גבעה המערביתקיפה את השהבנקל מתוך היכרותנו עם החומה הרחבה 

 לפסה"נ. ייחוסה של חומה זו לחזקיהו

 )***קישור חם לדיון לעיל בחומה הרחבה(, 

הרי החומה הרחבה החלה הרחבה מפעל משלים לניקבת השילוח שמאפשר לנו לראות בחומה  

 )גם אם לא נמצאו שם שרידים שלה( כללה את בריכת השילוח בתוכה בדרום עיר דוד ללא ספק

 ואז טיפסה ועלתה על הגבעה המערבית.

ואף זאת רק נרמז רק  להכנות למצור האשורי, ולבסוף, הקישור בין מפעל תעלת המים והבריכה

 שאותם קראנו לעיל אך הדברים נאמרים מפורשות בספר דברי הימים: ,בדברי ישעיהובאופן חלקי 

 

א ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך א ֵאֶלה, בָׁ ֱאֶמת הָׁ ִרים ְוהָׁ ה, ַוִּיַחן ַעל-ַאֲחֵרי ַהְדבָׁ ִרים -ַאשּור; ַוּיָֹׁבא ִביהּודָׁ ֶהעָׁ

יו. ם ֵאלָׁ ה ַעל-ַוַּיְרא, ְיִחְזִקּיָׁהּו, ִּכי ב  ַהְבֻצרֹות, ַוֹּיאֶמר, ְלִבְקעָׁ מָׁ יו, ַלִמְלחָׁ נָׁ א, ַסְנֵחִריב; ּופָׁ -בָׁ

ם. לִָׁ ַעץ, ִעםַוּיִ  ג  ְירּושָׁ יו, ִלְסתֹום ֶאת-ּוָׁ יו ְוִגֹברָׁ רָׁ ִעיר; -שָׁ ֲעיָׁנֹות, ֲאֶשר ִמחּוץ לָׁ ֵמיֵמי הָׁ

ְבצּו ַעם ד  ַוַּיְעְזרּוהּו. ב-ַוִּיקָׁ ל-ַוִּיְסְתמּו ֶאת--רָׁ ָאֶרץ -ַהַנַחל ַהשֹוֵטף ְבתֹוְך-ַהַמְעיָׁנֹות, ְוֶאת-ּכָׁ הָׁ

ה יָׁבֹואּו ַמְלֵכי ַאשּור,  ֵלאֹמר: מָׁ ְצאּו ַמִים ַרִבים לָׁ  ...  ּומָׁ

ַתם ֶאת ל  ה-ְוהּוא ְיִחְזִקּיָׁהּו, סָׁ ֶעְליֹון, ַוַּייְשֵרם ְלַמּטָׁ א ֵמיֵמי ִגיחֹון הָׁ ִויד; -מֹוצָׁ ה, ְלִעיר דָׁ בָׁ ַמְערָׁ

ל  ל(.-ַמֲעֵשהּו )דברי הימים ב לב, א-ַוַּיְצַלח ְיִחְזִקּיָׁהּו, ְבכָׁ

 

ם המתיחסים ללא ספק לאותם מפעלים ועל כן יש בראשיתו ובסופו של פרק זה שני אזכורי

 לראות בהם תיאור היסטורי אחד: 

: יש לשער כל המעיינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץמצור סנחריב חזקיהו סותם את  לקראתא. 

שחזקיהו המבטיח את מקור המים לעיר דואג שלא יוותר מקור מים זמין לאשורים ועל כן סותם 

עיר דוד. "הנחל השוטף בתוך הארץ" הוא ביטוי לא מובן אך יש המשערים את עין רוגל שמדרום ל

שהוא מתייחס לתעלת השילוח, שחזקיהו מוציאה מכלל שימוש ואף חוסם אותה על מנת למנוע 

 מן האשורים גישה ניסתרת אל העיר. 

לים שני כאן כאילו היו בירושמן האמור . אין להבין חזקיהו סותם את מוצא מימי גיחון העליוןב. 

מעיינות בשם גיחון שאחד מהם עליון והשני תחתון שהרי אין לכך כל ראיה. שיעור הכתוב הוא 

מתיחס למוצא העליון של מימי המעיין קרי למקום הגיחה עצמו וזאת בניגוד  "עליון"תואר הש

מי המעיין. את סתימת מי  מוזרמיםלמוצא התחתון שאותו יש לזהות עם בריכת השילוח שאליה 

 חון העליון אין להבין כפשוטם שהרי המעיין לא נסתם אלא מימיו הוסטו דרומה.גי

)כלומר לחלק הנמוך יותר של עיר דוד( מערבה  חזקיהו מיישר )כלומר מסיט( את המים למטהג. 

מזרחית, -)ואכן הגיחון נובע במזרח בנחל קדרון ואילו הבריכה נמצאת ממערב לגבעה הדרומית
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לעיר דוד )כלומר אל התחום המוקף בחומה החדשה שבה כלולה מעתה גם בערוץ הגיא המרכזי(, 

 בריכת השילוח(.

    

 באמצעים מדעיים תיארוך הניקבה

 התגבשה התפיסה המייחסת את ניקבת השילוח 20-במהלך המאה הכפי שציינו בסעיף הקודם, 

לימי חזקיהו ולמצור האשורי גם אם פה ושם נשמעו דעות שונות וחריגות כדעתם של רוג'רסון 

 .שלא התקבלה במחקרודיויס שהציעו לתארך את המפעל לתקופה החשמונאית, הצעה 

בין המפעל לבין התיארוך לימי הבית הראשון התבסס בעיקרו על כתובת השילוח ועל ההתאמה 

לי המים של חזקיהו. ואולם לאחרונה קיבלה הצעה זו אישוש תיאור המקראי אודות מפעה

 לנעשה עבמחקרים מדעיים המתארכים את הניקבה לימי הבית הראשון. הראשון במחקרים אלה 

, שהצליח לתארך את הנטיפים בניקבת בראשות יגאל שילה דן גיל, גיאולוג משלחת עיר דוד ידי

אשון. תימוכין לתיארוך זה העניקו עמוס לימי הבית הר 14השילוח באמצעות בדיקת פחמן 

פרומקין ואריה שימרון שאף הם תיארכו פיסות עץ שנמצאו בטיח המקורי של הניקבה, באמצעות 

 , לימי הבית הראשון.14בדיקת פחמן 

יחד עם זאת, בדיקות אלה אינן מספיק מדוייקות על מנת לומר לנו אם הניקבה היא מימי חזקיהו, 

בנו. בוודאי שאין הן מדוייקות מספיק על מנת לקבוע אם הניקבה נחצבה אחז אביו, או מנשה 

כחלק מן ההכנות למצור סנחריב )כפי הדעה המקובלת(, עשרות שנים קודם לכן )כפי שהציעו 

. דומה כי במצב הנוכחי של המחקר הרקע המדוייק רייך ושוקרון או אולי לאחר המצורלאחרונה 

 גמרי. לחציבתה של הניקבה טרם הובהר ל
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 כתובות עבריות מירושלים בימי הבית הראשון .11יחידה 

 הכתב והכתיבה בארץ ישראל המקראית

שבעיני  החשובות ביותר בתרבות האנושית, עד כדי כך המהפכותהמצאת הכתב היא מן 

ההיסטוריה.  מתחילה אתהופעת הכתב תוחמת את סופה של הפרהיסטוריה וההיסטוריונים 

 ,מצריםבמסופוטמיה ועמקי הנהרות הגדולים בדוגמאות הכתב הקדומות ביותר מוכרות לנו מ

בשלהי האלף הרביעי לפני הספירה. היה זה כתב הברתי כלומר כתב שבו סימנים שונים ציינו 

היה מאות אחדות, דבר שהיקשה מאוד על פיתוח מיומנות הברות שונות ומספר הסימנים 

 קריאה שנשמרה למעמד מוגבל של כוהנים פקידים וסופרים.הכתיבה וה

המהפכה הגדולה השניה בתחום התרחשה בתקופת הברונזה התיכונה באזורנו, או ליתר דיוק 

חדשה שבה מספר מצומצם של סימנים שימש בדרום כנען שם הופיעה לראשונה שיטת כתב 

וכך נולד הכתב האלפביתי  מספר מצומצם של הגאים )העיצורים והתנועות( המשמשים בשפה

, הכתב הערבישונים כגון הכתב הפניקי, הכתב  אלפביתיים הקדום. מכתב זה השתלשלו כתבים

הופעת הכתב האלפביתי שבו עשרות בודדות של סימנים הפכה את  המואבי וכמובן הכתב העברי.

 הולכת וגוברת של הידע. הפצהלימוד הכתיבה והקריאה למשימה פשוטה יחסית שאיפשרה 

הכתיבה, ממסופוטמיה ועד מצרים, נעשתה על חומרים שונים ובטכניקות שונות: בין אם על 

לוחות טין רכים שעליהם חקקו הסופרים את האותיות ואחר כך אפו אותם בתנור על מנת 

 יםאו על גבי שברי חרס על עורות שישמרו, על גבי פפירוסים, על גבי אבן שנחקקה באיזמל,

  שעליהם כתבו בדיו. 

 ח'אדם בסיני(.-)***קישור חם לתצלום הכתב מסראבט אל

תל הכתובות העבריות הקדומות ביותר המוכרות לנו מארץ ישראל מגיעות משני אתרים בשפלה: 

יאפה שבעמק האלה. בגזר נמצא לוח ובו רשימת חודשי השנה וחורבת קליד מושב כרמי יוסף גזר 

הקשורות בהם. תאריכו של לוח זה אינו ידוע במדויק אך נהוג לייחס אותו והעבודות החקלאיות 

 לפסה"נ. 10-למאה ה

 )***קישור לראיון וידיאו עם פרופ' שמואל אחיטוב מול לוח גזר(.

)שברי חרס שעליהם כתיבה( שהמפורסם שבהם זכה  בחורבת קיאפה נמצאו מספר אוסטרקונים

, חגי משגב, כמו גם חוקרים אחרים, טענו כי השפה לאחר שמפענחו לתשומת לב מחקרית גדולה

הכתובה בו היא השפה העברית. כיוון שהשכבה הארכיאולוגית שבה נמצאה כתובת זו היא 

 980-לפסה"נ ל 1020בין  14השכבה שבה היה בחורבת קיאפה ישוב המתוארך בבדיקות פחמן 

רת בארץ. למרבה הצער לפסה"נ, הרי שזו הכתובת העברית המתוארכת הקדומה ביותר המוכ

השתמרות הכתובת על האוסטרקון של קיאפה היא גרועה וקשה לדעת במה בדיוק היא עסקה, 

 אם כי נראה שמדובר בטקסט משפטי כלשהו.

 )***קישור לראיון וידיאו עם פרופ' חגי משגב על הכתובת מחורבת קיאפה(
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 של ימי הבית הראשון ירושליםמהכתובות העבריות 

בשונה מן הארצות  הן מגוונות. הראשוןהמוכרות לנו מירושלים של ימי הבית  הכתובות

ממלכתיות, וברוב המקרים -בכתובות מונומנטליות ותארץ ישראל וירושלים בפרט עני ,הסובבות

הכתובות שנמצאות הן שבורות או פגומות, לעתים באופן שאינו מאפשר קריאה סבירה של תכנן. 

ות ציבוריות בעלות אופי ממלכתי, כתובות כתובכתובות מטיפוסים שונים:  בירושלים נמצאו

מופיעות על חותמות פרטיים וטביעות חותם עשויות טין ה כתובותעל קברים, החקוקות 

 השפה העברית, ועוד. כל סוג של כתובת נושא עליו מידע שונה המסייע לנו ללמוד על שהתקשה

ומרכיבים נוספים בחיי בני העיר  דם בתקופת המקרא, שמות בני אהחברה, האמונות, הכלכלה

  בתקופה קדומה זו.

בדרך  נסקור את הכתובות החשובות ביותר המוכרות במחקר העיר של ימי הבית הראשון. להלן

כלל נהוג לקבץ כתובות אלו לקבוצות על פי החומר שעליו הן נכתבו ו/או טכניקת הכתיבה 

בדיו על חרס וכדומה( אך אנו נבחר בדרך אחרת ונציג את )חקיקה באבן, חקיקה על חרס, כתיבה 

, כתובות רשמית-כתובות בעלות זיקה ממלכתית שלהן: ההיסטוריהכתובות על פי ההקשר 

 המזכירות, אולי, דמויות מקראיות, כתובות בעלות זיקה דתית, כתובות כלכליות ושונות. 

 כתובות בעלות אופי ממלכתי

 כתובת השילוחא. 

, כשהיא חקוקה על קיר ניקבת השילוח מטרים 1880השילוח נתגלתה באקראי בשנת כתובת 

אחדים לפני המוצא מן הניקבה בימינו. שנים אחדות לאחר גילויה הכתובת נעקרה בידי שודדי 

קברים ונופצה תוך כדי העקירה לשברים אחדים. היא נתגלתה בידי השלטונות העות'מאניים 

שם היא שמורה עד היום במוזיאון הארכיאולוגי. למרבה המזל והועברה למשמרת באיסטנבול 

נבדקה הכתובת לפני עקירתה בידי חוקר ירושלים קונרד שיק שהכין ממנה טפוסת נייר )דפוס 

שנעשה על ידי לחיצת עיסת נייר לחה אל הכתובת( המאפשרת להשלים את החלקים שניזוקו על 

 ידי השודדים.

קות בהתאם להופעתן בכתובת עצמה. האותיות בסוגריים וזה לשון הכתובת )השורות מחול

 (: על ידי החוקריםהמרובעים הן השלמות קריאה שהוצעו 

 [ הנקבה וזה היה דבר הנקבה בעוד ]מנפים החצבים את[ תמה

 הגרזן אש אל רעו ובעוד שלש אמת להנק]ב נשמ[ע קל אש ק

 רא אל רעו כי הית זדה בצר מימן ומ]שמ[אל ובים ה

 החצבם אש לקרת רעו גרזן על ]ג[רזן וילכו נקבה הכו
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 המים מן המוצא אל הברכה במאתים ואלף אמה ומ]א[

 ת אמה היה גבה הצר על ראש החצב]ם[ 

 

חוקרים רבים סבורים שאת המילה "נקבה" יש  .הכתובת מספרת על סיום מלאכת חציבת הניקבה

שם עצם "ניקבה" שהיא , ולא " כלומר זהו מונח המתאר את מלאכת החציבהלהגות "נקיבה

המתאר את המנהרה. עם זאת כיוון שהמונח ניקבה הפך להיות כה שגור בהקשר זה גם אנו נעשה 

 בו שימוש. כמו כן נלמדים הפרטים הבאים מן הכתובת: 

 .החציבה נעשתה בגרזנים.1

. שתי קבוצות חוצבים חצבו זו לקראת זו ונפגשו בסופו של דבר )"היתה זדה בצור מימין 2

 משמאל".."הכו החוצבים איש לקרת רעו גרזן על גרזן"(.ו

 )***קישור חם לדיון בטכנולוגיית החציבה ביחידה העוסקת במפעלי המים( 

. כמטר וחצי לפני המפגש יכלו החוצבים משני הכיוונים לשמוע את קולות חבריהם מן הצד השני 3

 של הסלע.

)***קישור חם לדיון באורך הניקבה ביחידה אמות )למעלה מחצי קילומטר(  1,200. אורך הניקבה 4

  העוסקת במפעלי המים(

     מטרים(. נתון זה הוא מקסימלי. 50-כאמות ) 100. גובה הסלע מעל הניקבה הוא 5

לניקבה מעבר לצדדים הטכניים החידתיים בחציבת הניקבה שבהם כבר דנו לעיל, עולות בקשר 

 תמיהות נוספות.

וודאי לא במקום נגיש לציבור הרחב ואף ראשית הכתובת נמצאת בתוך הניקבה, סמוך למוצא, אך ב

לא ברור לפיכך מי אמור היה לקרוא כתובת זו.  לא ליד המקום שבו נפגשו קבוצות החוצבים.

הנראה כדי  הזכרנו ביחידה הקודמת שבניקבה נמצאו עוד מקומות שבהם החליקו את הסלע ככל

לחקוק כתובות נוספות, אך גם מקומות אלו אינם במקום שבו יוכל תושב העיר בן התקופה לחזות 

בהם בנקל. שנית, אופיה של הכתובת חגיגי וממלכתי, התקנתה נעשתה בידי איש מקצוע מיומן 

שחקק אותיות רהוטות. הדבר מלמד שמדובר בכתובת ממלכתית, אך ראה זה פלא, בכתובת לא 

הדבר מנוגד לאופיין של כר שמו של המלך, חזקיהו או כל מלך אחר, שהיה אחראי למפעל. נז

 גם לתמיהה זו אין הסבר.כתובות ממלכתיות המוכרות לנו מן המזרח הקדום. 

ולבסוף, בכתובת מופיע המונח הלא מוכר "זדה". על פי הטענה המקובלת פירושה של זדה הוא 

שאחריו עקבו החוצבים בדרכם למפגש עם הקבוצה שממול.  סדק והמונח מתיחס לקיומו של סדק

 לדיון בנושא הסדק חזרו ליחידה העוסקת במפעלי המים ובניקבת השילוח לעיל.
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)***קישור חם לדיון בהתקנת ניקבת השילוח ביחידה העוסקת במפעלי המים של ימי הבית 

 (הראשון

שלה, הוביל חוקרים אחדים להניח  מקראי של הכתובת, והמבנה הספרותי הצורני -אופיה החגיגי

שהכתובת היא העתקה מתוך אחד מן הספרים מתקופת המקרא שלא זכה להכלל בספרי המקרא, 

של המלך חזקיהו כפי  הועלו על הכתב מפעלותיואולי "ספר דברי הימים למלכי יהודה" שבו 

 כ. שמעיד ספר מלכים ב כ,

 

 "]...כתובת "שר האוב. 

בעופל, מצפון לעיר דוד, נתגלה בית שער מרשים שאותו תיארכה  בחפירותיה של אילת מזר

לפסה"נ ובו נתגלו קנקני  586לפסה"נ, ובצמוד לו מחסן גדול שנהרס בשנת  10-החופרת למאה ה

 אגירה גדולים )פיטסים( שאחדים מהם נשאו כתובות או ציורים  שנחרטו על כתפיהם.

 שלידו()***קישור חם לדיון בשער העופל ובמחסן 

" או על פי קריאה אחרת "לשר האל]". ...על כתפו של אחד הקנקנים נחרטה הכתובת: "לשר האו]

השלמת המילה השניה מותנית בקריאת האות הבעייתית. את הקריאה "לשר האו" ניתן להשלים 

 "לשר האו]פים[" או "לשר האו]צר[" וכדומה. את הקריאה האחרת ניתן להשלים "לשר האל]ף[.

פנים ברור מן המילה הראשונה שמחסן זה היה שייך או נוהל על ידי אחד מן השרים ועל כן על כל 

 אין זה מחסן סתם אלא מחסן ממלכתי בפתח העיר.

 

 בולת "בית לחם"ג. 

בסינון עפר החפירות בניהולם של אלי שוקרון ורוני רייך סמוך למעיין  2012הבולה נמצאה ב

לפסה"נ. קוטר הבולה  7-או למאה ה 8-הגיחון. על פי הכתב ניתן לתארך אותה למאה ה

 כסנטימטר וחצי והיא נושאת עליה את הכתובת: 

 בשבעת

 ]ב[ית לחם 

 ]למל[ך 

בת, ניתן לשער שמדובר בבולה שצורפה אולי למטען על פי ההשלמה המוצעת לאותיות הכתו

סחורה שנשלח מבית לחם לירושלים, כפי הנראה כמס, אל המחסנים המלכותיים )]למל[ך( 

והבולה צורפה כדי לחתום את המטען ולהעיד על מקורו. המילה הראשונה בכתובת מתיחסת 

 המלך ששמו לא נזכר.אולי לשנה שבה נשלח המס, ויתכן שהכוונה לשנה השביעית למלכות 
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 לבולה זו חשיבות מיוחדת משום שזהו האזכור הקדום ביותר מחוץ למקרא של השם בית לחם.

 )***קישור חם לסרטון וידיאו שבו אלי שוקרון מסביר אודות הממצא(

 

 

 כתובות שיתכן והן מתיחסות לדמויות מקראיות

כך לדוגמא הבולות השייכות  - חלק מן הכתובות שלהלן יכולות להשתייך גם לקטגוריה הקודמת

 כפי הנראה לשרים בממלכת יהודה.

 כתובת "הבריכה )?("א. 

נמצא בחפירותיהם של אלי שוקרון ורוני רייך סמוך למעיין הגיחון, שבר של כתובת  2009בשנת 

לפסה"נ על פי צורת אותיותיה והחרסים שנמצאו בעפר שבו התגלתה.  8-אבן המתוארכת למאה ה

 בור נשא עליו כתובת שרק אותיות אחדות ממנה שרדו:לוח האבן הש

 [קיה

 [כה

ראשיתן של שתי המלים לא שרדה. עם זאת ניתן להציע שהמילה הראשונה היתה שם פרטי 

]בר[כה שיכולה להתפרש כברכה או  -)]חל[קיה? ]חז[קיה?(. את המילה השניה ניתן להשלים ל 

שבה נזכרה ברכה שתבוא על ראשו של אדם  בריכה. במקרה הראשון מדובר אולי בכתובת הנצחה

כלשהו. במקרה השני הכתובת מנציחה עניין כלשהו הקשור בבריכה. האפשרות להשלים את 

המילה הראשונה לשמו של המלך חזקיהו ואת המילה השניה למונח בריכה קוסמת במיוחד )למרות 

זקיהו שעל פי המקרא שלא ניתן להוכיחה( הן בשל תאריכה של הכתובת שעשוי להתאים לימי ח

כ(, והן משום שהכתובת נמצאה בקרבת מעיין הגיחון, שלידו  עשה את הבריכה )מלכים ב כ,

דומה שבידינו חלק מכתובת הנצחה רשמית מימי  ,מתחילה הניקבה המיוחסת לחזקיהו. בכל מקרה

 הבית הראשון.  

 )***קישור חם לסירטון וידאו שבו אלי שוקרון מסביר על הממצא(

 

 כתובת "אשר על הבית"ב. 

מבין כתובות הקבורה המעטות ששרדו מימי הבית הראשון זוהי הכתובת השלמה והארוכה 

על ידי קלרמון גאנו הצרפתי שסקר  ביותר שנשתמרה ועל כן חשיבותה רבה. הכתובת התגלתה

ים ה של מערת קברעל חזית . היא חקוקה19-של המאה ה 70-ובדק קברים בכפר סילוואן בשנות ה

 .לפסה"נ 7-8-המהווה חלק מן הנקרופוליס )עיר המתים( של ירושלים במאות ה חצובה בסלע
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 נוסח הכתובת הוא:

"זאת ]קברת ...[יהו אשר על הבית אין פה כסף וזהב ]כי[ אם ]עצמתו[ ועצמת אמתה 

 אתה ארור האדם אשר יפתח את זאת".

הכתובת מזכירה את קבורתו של אדם ששמו נפגם אך סופו נשתמר )...יהו(, שנקבר כאן ולצידו 

מקובל לזהות אדם זה עם "שבנא אשר על בעקבות הצעתם של יגאל ידין ונחמן אביגד אמתו. 

 הנביא ישעיהו: נגדו יוצא ש הבית"

אֹות: טו י ְיהִוה, ְצבָׁ א ֲאֶשר ַעל-ַהֶזה, ַעל ַהֹסֵכן-ֹבא ֶאל-ֶלְך  ֹּכה ָאַמר ֲאֹדנָׁ ִית.-ֶשְבנָׁ  טז  ַהבָׁ

ן לֹו.-ְלָך ֹפה ּוִמי ְלָך ֹפה, ִּכי-ַמה רֹום ִקְברֹו, ֹחְקִקי ַבֶסַלע ִמְשּכָׁ ֶבר; ֹחְצִבי מָׁ ַצְבתָׁ ְלָך ֹפה קָׁ  יז  חָׁ

ֹטה. ֶבר; ְוֹעְטָך, עָׁ ה גָׁ ה ְמַטְלֶטְלָך, ַטְלֵטלָׁ ה, ַּכדּור, ֶאל יח  ִהֵנה ְיהוָׁ ְפָך, ְצֵנפָׁ נֹוף ִיְצנָׁ ֶאֶרץ -צָׁ

ה ַמְרְּכבֹות ְּכבֹוֶדָך מָׁ מּות, ְושָׁ ה תָׁ מָׁ ִים; שָׁ דָׁ ַוֲהַדְפִתיָך,  יט  ְקלֹון, ֵבית ֲאֹדֶניָך.--ַרֲחַבת יָׁ

ְדָך, ֶיֶהְרֶסָך ֶבָך; ּוִמַמֲעמָׁ  טז(.-)ישעיהו כב, טו. ִמַמצָׁ

ן, החוצב לעצמו קבר בסלע במרום, דבר התואם היטב שבנא הסוכ מבקר את מעשיו שלהנביא 

את מיקומו של הקבר שלפנינו במצוק הסלע הצופה על הר הבית ועיר דוד. שבנא מכונה "סוכן", 

מסתיים אמנם  המקראי תואר המוכר מן הצפון, דבר המעיד על כך שמוצאו זר. שמו של שבנא

בחותמות מימי ' אך אין בכך דבר שהרי , ואילו בכתובת שלפנינו שם הנקבר מסתיים ב'יהו'א'ב

 .הבית הראשון אנו מוצאים את השם "שבניהו", משמע שכתבו את השם בשתי צורות

 )***קישור חם לתצלום קבר אשר על הבית(

 )***קישור חם לתצלום כתובת הקבר(

מן הכתובת ניתן ללמוד פרטים מענינים על עולם האמונה המנהג והחברה. נוסח הכתובת מזכיר 

, ומלמד על כתובות החקוקות על ארונות קבורה פניקיים )למשל נוסח הקללה בסוף הכתובת(

 להשתקע ביהודה. כדישממנה אולי נמלט  ,של הנקבר לממלכת ישראל השכנההאפשרית זיקתו 

תוארו של הנקבר הוא "אשר על הבית" והכוונה ככל הנראה לממונה על בית המלך, תפקיד בכיר 

 תואין הכוונה לשפחאך סביר להניח ש ר עם אמתובהוא נק .קידותית ביהודהביותר בהיררכיה הפ

כי בקבר אין אוצרות כסף וזהב ומכאן נמצאנו למדים שבמקרים אלא לרעייתו. הכתובת מציינת 

. האזהרה החקוקה בפתח הקבר פונה לשודדי לקבור את הנפטרים עם כלי זהב וכסף אחרים נהגו

. מכאן אנו למדים על חינוך וידיעת תם לא לפתוח את הקברזהירה אוקברים פוטנציאלים ומ

קרוא בחברה היהודית של ימי הבית הראשון, תופעה שהיתה כפי הנראה נפוצה וכללה שכבות 

 אוכלוסיה שבוודאי אינן שיכות לאליטות, כגון שודדי הקברים.

הקללה בסוף הכתובת מלמדת על אמונה רווחת בכוחה המאגי של המילה להביא אסון על המפר 

  את דברי הקללה, או על אמונה בעונש שיבוא על החוטא מצד ה'. 

על פי הצעתו של דוד אוסיששין לצידה של הכתובת הארוכה שרדה כתובת קצרה יותר האומרת 

בכתף הצר]ריח...[", ומטרתה ככל הנראה להודיע "חדר שסקר את מערות הקבורה בכפר סילוואן: 
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. "צריח" בהקשר זה משמעו מונומנט (שאכן נמצא בתוך המערה)על קיומו של חדר קבורה נוסף 

על פי קריאה אחרת שהציע נחמן אביגד יש לקרוא "חדר בכתף הצר" כלומר,  .או קבר חצוב בסלע

 .של המבנה ף הצר"הכתובת מציינת את מיקומו של חדר הקבורה הפנימי "בכת

 

 בולות גמריהו בן שפן, יהוכל בן שלמיהו בן שבי, וגדליהו בן פשחור.ג. 

 1985-1978על המדרון המזרחי של עיר דוד, בין השנים  Gבחפירות שניהל יגאל שילה בשטח 

 נושאות שמות עבריים.מתוכן  45-שטביעות חותם, בולות,  51נמצאו 

 .ביחידה העוסקת בחורבן ירושלים של ימי הבית הראשון()***קישור חם לדיון בבית הבולות  

שר מוכר לנו מספר ירמיהו כ אדם בשם זהעל אחת מבולות אלה מופיע השם גמריהו בן שפן.  

 : בממשלת יהויקים מלך יהודה, הנזכר בפרשת מגילת התוכחה של ירמיהו

ה ַהֲחִמִשית ִליהֹויִָׁקים ֶבן ט נָׁ ְראּו צֹום ִלְפֵני -ֹיאִשּיָׁהּו ֶמֶלְך-ַוְיִהי ַבשָׁ ה, ַבֹחֶדש ַהְתִשִעי, קָׁ ְיהּודָׁ

ל ה ּכָׁ ל-ְיהוָׁ ם; ְוכָׁ לִָׁ ם, ִבירּושָׁ עָׁ ה-הָׁ ֵרי ְיהּודָׁ ִאים ֵמעָׁ ם, ַהבָׁ עָׁ ם.--הָׁ לִָׁ רּוְך ַבֵסֶפר  י  ִבירּושָׁ א בָׁ ַוִּיְקרָׁ

הִדבְ -ֶאת ֶעְליֹון, ֶפַתח ַשַער -ְבִלְשַּכת ְגַמְריָׁהּו ֶבן--ֵרי ִיְרְמיָׁהּו, ֵבית ְיהוָׁ ֵצר הָׁ ן ַהֹסֵפר ֶבחָׁ פָׁ שָׁ

ל-ֵבית ש, ְבָאְזֵני, ּכָׁ דָׁ ה ֶהחָׁ ם.-ְיהוָׁ עָׁ ְיהּו ֶבן יא  הָׁ ן, ֶאת-ְגַמְריָׁהּו ֶבן-ַוִּיְשַמע ִמכָׁ פָׁ ל-שָׁ ִדְבֵרי -ּכָׁ

ה ל-ִלְשַּכת ַהֹסֵפר, ְוִהֵנה-ַהֶמֶלְך, ַעל-ַוֵּיֶרד ֵבית יב  ֵמַעל ַהֵסֶפר.--ְיהוָׁ ם, ּכָׁ ִרים -שָׁ ַהשָׁ

יָׁהּו ֶבן  יֹוְשִבים: ע ַהֹסֵפר ּוְדלָׁ מָׁ ן ֶבן-ֱאִלישָׁ תָׁ ן, ְוִצְדִקּיָׁהּו -ַעְכבֹור ּוְגַמְריָׁהּו ֶבן-ְשַמְעיָׁהּו ְוֶאְלנָׁ פָׁ שָׁ

ל--ֲחַנְניָׁהּו-ֶבן ִרים.-ְוכָׁ לוַ  יג  ַהשָׁ ְיהּו, ֵאת ּכָׁ ֶהם ִמכָׁ רּוְך -ַּיֵגד לָׁ ֵמַע, ִבְקֹרא בָׁ ִרים ֲאֶשר שָׁ ַהְדבָׁ

ם. עָׁ ל יד  ַבֵסֶפר, ְבָאְזֵני הָׁ ִרים ֶאל-ַוִּיְשְלחּו כָׁ רּוְך, ֶאת-ַהשָׁ -ֶשֶלְמיָׁהּו ֶבן-ְנַתְניָׁהּו ֶבן-ְיהּוִדי ֶבן-בָׁ

ּה אתָׁ בָׁ רָׁ ה ֲאֶשר קָׁ רּוְך ֶבןּכּוִשי ֵלאֹמר, ַהְמִגלָׁ ֵלְך; ַוִּיַקח בָׁ ְדָך וָׁ ה ְביָׁ ֶחנָׁ ם, קָׁ עָׁ ֵנִרּיָׁהּו - ְבָאְזֵני הָׁ

ֹבא, ֲאֵליֶהם.-ֶאת ה, ְביָׁדֹו, ַוּיָׁ יו טו  ַהְמִגלָׁ רּוְך, --ַוֹּיאְמרּו ֵאלָׁ א בָׁ ה ְבָאְזֵנינּו; ַוִּיְקרָׁ ֶאנָׁ א, ּוְקרָׁ ֵשב נָׁ

ם ֶאת טז  ְבָאְזֵניֶהם. ְמעָׁ ֲחדּו, ִאיש ֶאל-לּכָׁ -ַוְיִהי, ְּכשָׁ ִרים, פָׁ רּוְך, -ֵרֵעהּו; ַוֹּיאְמרּו, ֶאל-ַהְדבָׁ בָׁ

ל ֵאֶלה.-ַהֵגיד ַנִגיד ַלֶמֶלְך, ֵאת ּכָׁ ִרים הָׁ רּוְך-ְוֶאת יז  ַהְדבָׁ ֲאלּו, ֵלאֹמר:--בָׁ נּו-ַהֶגד  שָׁ א לָׁ ֵאיְך --נָׁ

ַתְבתָׁ ֶאת ל-ּכָׁ ֵאֶלה, ִמִפיו.-ּכָׁ ִרים הָׁ לַוֹּיאמֶ  יח  ַהְדבָׁ א ֵאַלי, ֵאת ּכָׁ רּוְך, ִמִפיו ִיְקרָׁ ֶהם, בָׁ -ר לָׁ

ֵאֶלה; ַוֲאִני ֹּכֵתב ַעל ִרים הָׁ ִרים ֶאל יט  }ס{  ַהֵסֶפר, ַבְדיֹו.-ַהְדבָׁ ֵתר -ַוֹּיאְמרּו ַהשָׁ רּוְך, ֵלְך ִהסָׁ בָׁ

ה ְוִיְרְמיָׁהּו; ְוִאיש ַאל  יט(.-)ירמיהו לו, ט ֵיַדע, ֵאיֹפה ַאֶתם.-ַאתָׁ

יה בן למשפחה שהיתה מעורבת מאוד בפוליטיקה של החצר הירושלמית, אביו שפן נזכר גמריהו ה

קרוב משפחתו של גדליהו בן אחיקם שעתיד יהיה הוא אף הוא כסופר בימי המלך יאשיהו, ו

 להתמנות מושל ביהודה מטעם הבבלים לאחר חורבן הבית.

 ובאזור שמעליו  Gערכה אילת מזר חפירות בשטח  2005מאז שנת 

 .***קישור לדיון בחפירות ארמון דוד()
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בחפירותיה התגלו שתי טביעות חותם נוספות, הקשורות בתקופתו של ירמיהו: האחת נושאת את  

שמו של יהוכל בן שלמיהו בן שבי, והשניה את שמו של גדליהו בן פשחור, שניהם מוכרים לנו 

כר במקרא(, בתקופת מלכותו של מספר ירמיהו )אם כי שם סבו של יהוכל, הנזכר בבולה אינו נז

 צדקיהו מלכה האחרון של ירושלים:

ִיְרְמיָׁהּו -ַמֲעֵשיָׁה ַהֹּכֵהן, ֶאל-ְצַפְניָׁהּו ֶבן-ֶשֶלְמיָׁה, ְוֶאת-ְיהּוַכל ֶבן-ַוִּיְשַלח ַהֶמֶלְך ִצְדִקּיָׁהּו ֶאת ג

ִביא, ֵלאֹמר: א ַבֲעֵדנּו, ֶאל-ִהְתַפֶלל  ַהנָׁ ה ֱאֹלֵהינּו.-נָׁ ם;  ד  ְיהוָׁ עָׁ א ְוֹיֵצא ְבתֹוְך הָׁ ְוִיְרְמיָׁהּו, בָׁ

ְתנּו ֹאתֹו, ֵבית הכליא )ַהְּכלּוא(. )ירמיהו לז, ג-ְוֹלא   ד(-נָׁ

ן, ּוְגַדְליָׁהּו ֶבן-ַוִּיְשַמע ְשַפְטיָׁה ֶבן א -ֶשֶלְמיָׁהּו, ּוַפְשחּור ֶבן-ַפְשחּור, ְויּוַכל ֶבן-ַמתָׁ

ִרים-ֶאת  ַמְלִּכּיָׁה: ל-ֶשר ִיְרְמיָׁהּו ְמַדֵבר ֶאלאֲ --ַהְדבָׁ ם, ֵלאֹמר.-ּכָׁ עָׁ ה, ַהֹּיֵשב  ב  הָׁ ֹּכה, ָאַמר ְיהוָׁ

ֶבר; ְוַהֹּיֵצא ֶאל ב ּוַבדָׁ עָׁ רָׁ ִעיר ַהֹזאת, יָׁמּות ַבֶחֶרב בָׁ ה-בָׁ ְיתָׁ יָׁה(, ְוהָׁ לֹו ַנְפשֹו -ַהַּכְשִדים יחיה )ְוחָׁ

י. חָׁ ל וָׁ לָׁ ה: ג  }ס{  ְלשָׁ ִעיר ַהֹזאת, ְבַיד ֵחיל ֶמֶלְךִהנָׁ   ֹּכה, ָאַמר ְיהוָׁ ֵתן הָׁ ֶבל-ֹתן ִתנָׁ --בָׁ

ּה. דָׁ ִרים ֶאל ד  ּוְלכָׁ א ֶאת-ַוֹּיאְמרּו ַהשָׁ ִאיש ַהֶזה-ַהֶמֶלְך, יּוַמת נָׁ -ְמַרֵפא ֶאת-ֵּכן הּוא-ַעל-ִּכי--הָׁ

ל ִעיר ַהֹזאת ְוֵאת ְיֵדי כָׁ ה ַהִנְשָאִרים בָׁ מָׁ ם, לְ -ְיֵדי ַאְנֵשי ַהִמְלחָׁ עָׁ ִרים הָׁ ַדֵבר ֲאֵליֶהם ַּכְדבָׁ

ֵאֶלה: ם ַהֶזה  הָׁ עָׁ לֹום לָׁ ִאיש ַהֶזה, ֵאיֶננּו ֹדֵרש ְלשָׁ ה.-ִּכי ִאם--ִּכי הָׁ עָׁ ַוֹּיאֶמר ַהֶמֶלְך  ה  ְלרָׁ

ר.-ִּכי  הּוא ְבֶיְדֶכם:-ִצְדִקּיָׁהּו, ִהֵנה בָׁ ִיְרְמיָׁהּו, ַוַּיְשִלכּו -ַוִּיְקחּו ֶאת ו  ֵאין ַהֶמֶלְך, יּוַכל ֶאְתֶכם דָׁ

ה, ַוְיַשְלחּו ֶאת-ַהבֹור ַמְלִּכּיָׁהּו ֶבן-ֹאתֹו ֶאל רָׁ ִלים; -ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ַבֲחַצר ַהַמּטָׁ ִיְרְמיָׁהּו, ַבֲחבָׁ

 ו(.-)ירמיהו לח, א ִטיט, ַוִּיְטַבע ִיְרְמיָׁהּו ַבִּטיט.-ַמִים ִּכי ִאם-ּוַבבֹור ֵאין

 ויהוכל שייכים לאופוזיציה לירמיהו, ומנסים להביא למותו. גדליהו

 )***קישור חם לתצלומי הבולות(

 אודות השימוש בחותמות ומשמעותו(.)***קישור חם לראיון וידיאו עם ד"ר אייל מירון 

 

 כתובות בעלות זיקה דתית

 כתובת ברכת כהניםא. 

על הגבעה המכונה "כתף הינום" חפר גבריאל ברקאי סדרת מערות קברים  1980-1975בשנים 

למרגלות כנסיית סנט אנדרוז הסקוטית. בבור הליקוט של אחת המערות הללו נתגלו עצמות 

. בין הפריטים שנתגלו היו שתי לוחיות ם כמו גם מגוון גדול של כלים ותכשיטיםנקברים רבי

ט דק. גודל מגולגלות, עשויות כסף טהור, שלאחר פתיחתן התברר כי נחרט עליהן טקסט בחר

הכתובות מיוחסות למאה  ס"מ. X9.7ס"מ 2.7הלוחית הגדולה מבין השתים, לאחר פתיחתה, הוא 

)לדעת החופר ברקאי( או מאוחרות לחורבן )לדעת נדב השישית, ויתכן שהן מימי הבית הראשון 

 נאמן(.

 :המלים הבאות , בין השאר,העלה כי נחרטו עליה קטנהפיענוח הכתוב על הלוחית ה
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 יבר]כ[

 ך 

 יהוה ו

 ]י[שמרך

 יאר יה

 ]ו[ה פניו 

 ]אל[יך ו]י[

 שם לך ש

 ל]ם[

דהיינו: "יברכך יהוה וישמרך יאר יהוה פניו אליך וישם לך שלם". זהו נוסח ברכת הכהנים המוכר 

 :לנו מן המקרא

ה, ֶאל כב ְרכּו ֶאת-ַאֲהֹרן ְוֶאל-ַדֵבר ֶאל כג  ֹמֶשה ֵלאֹמר.-ַוְיַדֵבר ְיהוָׁ יו ֵלאֹמר, ֹּכה ְתבָׁ נָׁ ְבֵני -בָׁ

ֵאל: ֶהם.  ִיְשרָׁ ה, ְוִיְשְמֶרָך. כד  }ס{  ָאמֹור, לָׁ ֶרְכָך ְיהוָׁ יו ֵאֶליָך,  כה  }ס{  ְיבָׁ נָׁ ה פָׁ יֵָׁאר ְיהוָׁ

. לֹום. כו  }ס{  ִויֻחֶנךָׁ יו ֵאֶליָך, ְויֵָׁשם ְלָך שָׁ נָׁ ה פָׁ א ְיהוָׁ מּו ֶאת כז  }ס{  ִישָׁ ְבֵני -ְשִמי, ַעל-ְושָׁ

ְרֵכם. ֵאל; ַוֲאִני, ֲאבָׁ  כז(-)במדבר כו, כב ִיְשרָׁ

מלים: "ויחנך חסרות  חמש מלמדת ש נוסח שבלוחית מגיא בן הינוםהשוואת הנוסח המקראי ל 

יש המשערים שהמלים החסרות נשמטו בעת שהכותב העתיק אותן משום  ישא ה פניו אליך". 

לפני המילה "וישם" מופיעה המילה "אליך" והכותב דילג מבלי  גםהמילה "ויחנך" ו לפני גםש

משים ל"אליך" השני. אפשרות אחרת היא שהכותב ציטט את הברכה מן הזכרון וכך נשמטו 

 המלים החסרות, וישנן גם אפשרויות נוספות.

עלה  נוספות. לאחרונהבלוחית הגדולה ניתן לזהות חלק קטן יותר מברכת הכהנים לצד ברכות 

האל הגדול שומר הברית בידי החוקרים לזהות תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות פסוק נוסף: "

והחסד לאוהביו ולשומרי מצותיו" פסוק זה מוכר לנו בגירסאות שונות בדברים ז, ט בדניאל 

 ובנחמיה.

ניתן יהיה להשחיל הלוחיות נתגלו כאמור כשהן מגולגלות כמגילה זעירה, מן הסתם על מנת ש

 דרכן חוט ולענוד אותן כקמע שנועד להגן על בעליו.
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 "נה ארץואל ק"אוסטרקון ב. 

התגלה על  לפסה"נ, 7-או מראשית המאה ה לפסה"נ 8-שבר חרס זה המתוארך לשלהי המאה ה

נכתבו עליו שלוש שורות. בשתי השורות הראשונות ידי נחמן אביגד בחפירות הרובע היהודי. 

שמות פרטיים וביניהם השם "מיכיהו". בשורה השלישית כתוב ]א[לקנארץ, כלומר "אל נרשמו 

 קונה ארץ" )קונה כאן, משמעו יוצר(. ביטוי דומה לכך מופיע בשבועת אברהם למלך סדום:

ם:-ְסֹדם, ֶאל-ַוֹּיאֶמר ֶמֶלְך כא  ְרֻכש ַקח-ֶתן  ַאְברָׁ ְך.-ִלי ַהֶנֶפש, ְוהָׁ -ם, ֶאלַוֹּיאֶמר ַאְברָׁ  כב  לָׁ

ִדי ֶאל  ֶמֶלְך ְסֹדם: ָאֶרץ.-ֲהִרֹמִתי יָׁ ַמִים וָׁ ה ֵאל ֶעְליֹון, ֹקֵנה שָׁ -ִמחּוט ְוַעד ְשרֹוְך-ִאם כג  ְיהוָׁ

ל-ַנַעל, ְוִאם ְך; ְוֹלא ֹתאַמר, ֲאִני ֶהֱעַשְרִתי ֶאת-ֲאֶשר-ֶאַקח ִמּכָׁ ם.-לָׁ ַדי, ַרק ֲאֶשר  כד  ַאְברָׁ ִבְלעָׁ

ִרים, ְוחֵ  ְלכּו ִאִתי:ָאְכלּו ַהְנעָׁ ִשים, ֲאֶשר הָׁ ֲאנָׁ ם.   ֶלק הָׁ ֵנר ֶאְשֹּכל ּוַמְמֵרא, ֵהם ִיְקחּו ֶחְלקָׁ עָׁ

 כד(.-)בראשית יד, כא

 )***קישור חם לתצלום אוסטרקון אלקנארץ(

 

 כתובות כלכליות

בירושלים כמו במקומות רבים אחרים נמצאו כתובות שענינן כלכלי ונזכרים בהן שמנים, מידות 

  .ביחידה אחרת כבר דנו בידיות הקנקנים שעליהן חותמת "למלך" ובמשמעותןוכדומה. 

 .)***קישור חם ליחידה שבה נדונו קנקני למלך(

אבן שעליהן נחרטו סימנים המציינים ככל  לותונזכיר כאן סדרת משקבנוסף לכתובות אלה  

הנראה את משקלם )היחידה הבסיסית היא השקל(, וכמות היחידות צוינה בספרות מצריות 

 הייראטיות.

על משקולות אחדות נמצאה חרוטה אחת המלים הבאות: "בקע" "נצף" "פים". המונח בקע מציין 

יחידת  גרם. 5.9הוא )בממוצע(  יחידת משקל השווה למחצית השקל, ומשקלה של משקולת בקע

בערבית(.  "נצף"עות השורש בדומה למשמהנצף אינה נזכרת במקרא והיא מציינת אולי "חצי" )

גרם. גם יחידת הפים אינה נזכרת ככל הנראה במקרא  9.8משקלה הממוצע של משקולת נצף הוא 

  ה(.משמעותו אינה ברורש למרות)אם כי ראו שמואל א יג, כא, שם נזכר המונח 

 

 שונות

 חרס "לאחיאל"א. 

בחפירותיו של יגאל שילה על המדרון המזרחי של עיר דוד, בבית ארבעת המרחבים )המכונה 'בית 

לפסה"נ עם חורבן ירושלים בידי הבבלים, התגלו מספר  586, שנחרב בשנת Gאחיאל'( שבשטח 

שברי כלים הנושאים את הכיתוב בדיו: "לאחיאל". הל' בכתובת זו היא ל' השייכות, בדומה לנוסח 
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הנפוץ גם על בולות )ועל כן פירוש הכתוב הוא "]שייך[ לאחיאל"( והיא מלמדת שבעל הכלי היה 

צלצולו המקראי השם אחיאל אינו מופיע במקרא ובכך הוא דומה אדם בשם אחיאל. למרות 

לשמות אחרים שאנו מכירים רק מן הכתובות כגון: אבמעץ, אחימה, טבשלם, מלכי, פלטה, ועוד. 

 מעניין לציין שהשם אחיאל מוכר גם מכתובות אחרות מעיר דוד אך אין זה בהכרח אותו אדם. 

 ()***קישור חם לתצלום החרס

  (ביחידה האחרונה חם לדיון בבית אחיאל וסביבתו)***קישור 
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 הקבורה בירושלים בימי הבית הראשון .12יחידה 

-דולא פעם שלאחר המוות והאמירות הפזורות הן  העולםאין במקרא משנה סדורה אודות 

עם זאת, משמעיות וקשה לדעת באם הן אמירות פיוטיות ומליצות או שהן חושפות תפיסות עולם. 

אודות האמונות והדעות הקשורות כמה קביעות ברורות למדי ניתן להסיק מתוך הטקסט המקראי 

 בתפיסת המוות. 

 שמה של ארץ המתים

קרוי במקרא י, כא( ההוא מקום חשוך )איוב התחום שמעבר לחיים, שאליו המתים הולכים, 

יד,  "מוות" )משלי ה, ה(, "בור" )ישעיהו יח(,-"דומה" )תהלים קטו, יז "שאול" )יחזקאל לב טו ועוד(,

וגם  - מונח המכוון גם לקבר עצמו החפור כבור באדמה אך גם לעולם המתים בכללו -לח, ח(  טו;

ו"קבר"  ז( )יונה ב, ולעתים גם "ארץ" , "אבדון" )איוב כח, כב("שחת" )בעקבות תהלים ז, טז(

 . )תהלים פח, יב, בדומה למונח "קברו" באכדית המתאר את עולם המתים(

תחתיות" , יד(, "שאול תחתית" )דברים לב, כב( או "בור ביטויים כמו "ארץ תחתית" )יחזקאל לא

פיסה שלפיה משקפים ת יתכן שהם גםמיקום השאול מתחת לעולמנו אך )איכה ג, נה( מלמדים על 

יש מדורים בשאול, שהאחד מהם נמוך מן השני. מישעיהו יד, ט, ניתן ללמוד מפורשות שהשאול 

 נמצאת מתחת לעולמנו: 

ה ְלָך ט ְגזָׁ ל--ְשאֹול, ִמַתַחת רָׁ ִאים, ּכָׁ ֵהִקים --ַעתּוֵדי ָאֶרץ-ִלְקַראת בֹוֶאָך; עֹוֵרר ְלָך ְרפָׁ

ם, ֹּכל ַמְלֵכי גֹוִים. ם ַיֲענּו, ְוֹיאְמרּו ֵאֶליָך: י  ִמִּכְסאֹותָׁ מֹונּו, ֵאֵלינּו -ַגם  ֻּכלָׁ ה ֻחֵליתָׁ כָׁ ַאתָׁ

. ְלתָׁ ה. יא  ִנְמשָׁ ה, ּוְמַכֶסיָך תֹוֵלעָׁ ֶליָך; ַתְחֶתיָך יַֻצע ִרמָׁ  הּוַרד ְשאֹול ְגאֹוֶנָך, ֶהְמַית ְנבָׁ

 

 מעמדם של המתים ורעיון תחיית המתים

המתים הם "יורדי . )בראשית ג, יט( המקראית בעפר ולכן גם סופו בעפרמקורו של האדם בתפיסה 

או "שוכני עפר" )ישעיהו כו, יט(, וגם "יורדי יח( -"יורדי דומה" )תהלים קטו, יזעפר" )תהלים כב, ל(, 

בור" )ישעיהו לח, יח(, ביטויים אלה הם לעתים דו משמעיים שכן הם עשויים לכוון בפשטות 

סקרנו לעיל לאדמה. עם זאת, בהתחשב בעדויות ש ום הקבורה הוא מתחתלעובדה הפיסית שמק

נראה שיש לפרשם כרמיזות לכך. המתים קרויים גם "רפאים"  ,למיקום השאול במעמקי האדמה

 אלאבבדידות  יושבים בשאולאינם . המתים (כינוי המופיע גם במקורות פניקיים) )משלי כא, טז(

וישנם מקומות מיוחדים ומעמד מיוחד,  לב(,-בקהילות על פי השתייכותם האתנית )יחזקאל לב, יז

  ולחללי חרב )והכוונה כנראה לחללי האויב(. שפל יותר, לערלים

ממובאות אחדות ניתן ללמוד שהמת בעולמו מנותק לחלוטין מעולם החיים ואין לו כל קשר עימו 

, אך במקרים מיוחדים )לדוגמא בסיפור העלאת באיוב יד, כא()לדוגמא בקהלת ט, ד ויתכן שגם 

בר אם כי הד ,שמואל באוב על פי דרישת שאול המלך בשמואל א, כח(, ניתן ליצור קשר עם המת
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דומה שהנתק בין עולם המתים לעולם החיים אינו  .(, שנגדו יוצא המקראמעשה שליליכ נתפס

בתפילת חנה בספר  מקרא:ה מוחלט וסופי, וזאת כפי שעולה ממקראות אחדות לדעת חלק מפרשני

ַעל. ושמואל א ב, ו:  ה ֵמִמית ּוְמַחֶּיה מֹוִריד ְשאֹול ַוּיָׁ ִתי  יטוכן בישעיהו כו, יט:   ְיהוָׁ ִיְחיּו ֵמֶתיָך ְנֵבלָׁ

ִאים ַתִפיל ָאֶרץ ְרפָׁ ר ִּכי ַטל אֹוֹרת ַטֶלָך וָׁ פָׁ ִקיצּו ְוַרְננּו ֹשְכֵני עָׁ בספר  מפורש ולבסוף בניסוח ְיקּומּון הָׁ

 : שהוא מן המאוחרים בספרי המקרא דניאל יב, ב

ֹעֵמד ַעל א דֹול הָׁ ֵאל ַהַשר ַהגָׁ ֵעת ַהִהיא ַיֲעֹמד ִמיכָׁ ה ֲאֶשר ֹלא-ּובָׁ רָׁ ה ֵעת צָׁ ְיתָׁ -ְבֵני ַעֶמָך ְוהָׁ

ל ֵלט ַעְמָך ּכָׁ ֵעת ַהִהיא ִימָׁ ֵעת ַהִהיא ּובָׁ ה ִמְהיֹות גֹוי ַעד הָׁ תּוב ַבֵסֶפר.-ִנְהְיתָׁ א ּכָׁ  ב  ַהִנְמצָׁ

ר-ְוַרִבים ִמְּיֵשֵני ַאְדַמת פָׁ ם עָׁ פֹות ְלִדְראֹון עֹולָׁ ם ְוֵאֶלה ַלֲחרָׁ ִקיצּו ֵאֶלה ְלַחֵּיי עֹולָׁ  ג יָׁ

ֶעד. ם וָׁ ִבים ְלעֹולָׁ ַרִבים ַּכּכֹוכָׁ ִקיַע ּוַמְצִדיֵקי הָׁ רָׁ  ְוַהַמְשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר הָׁ

 

 הקבר ומעשה הקבורה

הקבר הפיסי וככל הנראה גם העולם שמעבר לחיים, נתפס כביתו החדש של האדם המחליף את 

ֵפר  הביתו שבעולם הזה:  ב, ְותָׁ גָׁ ֵקד ְוִיְסַתֵבל ֶהחָׁ אּו, ְוַחְתַחִתים ַבֶדֶרְך, ְויֵָׁנאץ ַהשָׁ ֹבַּה ִירָׁ ַגם ִמגָׁ

ה: ֲאִבּיֹונָׁ ם ֶאל-ִּכי  הָׁ ָאדָׁ מֹו, וְ -ֹהֵלְך הָׁ ְבבּו ַבשּוק ַהסֹוְפִדים. )קוהלת יב, ה(.ֵבית עֹולָׁ הבאת הנפטר אל  סָׁ

 ;כט ,הקבר ובפרט אל קבר אבותיו היא בעלת ערך מיוחד )כפי שעולה מבראשית מז, כט: מט

שאול  עצמות קובר אתה ועוד(. דוגמא לערך המיוחס לקבורה מופיעה בפרשת דוד מלכים ב ט, לד

ָאֶרץ ַאֲחֵרי ֵכן )שמואל ב כא,וכתוצאה מכך מסופר:  ובניו ֵתר ֱאֹלִהים לָׁ אי קבורתו של אדם  .יד( ַוֵּיעָׁ

ערך מיוחד הוקנה ככל הנראה . או הוצאת עצמותיו מקברו נחשבו לעונש כבד )מלכים א יד, יא(

הדבר מעיד מן הסתם על חשיבותו של התא  .עם האבות הקדומים בקבר משפחה הקבורל

נקברו בקברי אבות, וכן  אבות האומה לית של תקופת המקרא.המשפחתי המורחב בחברה הישרא

 נטבעו מטבעות הלשון שמשון וכמובן מלכי יהודה מימי דוד ואילך. בהקשר זה ,שאול ובניו, גדעון

  ועוד. "נאסף אל עמיו" "נאספו אל אבותיו",

ר ַעל זכפי שהגוף "נאסף אל אבותיו" כך גם הנשמה או הרוח נאספת על ידי ה':  פָׁ ֹשב ֶהעָׁ ָאֶרץ, -ְויָׁ הָׁ

שּוב, ֶאל רּוַח תָׁ יָׁה; ְוהָׁ ּה.-ְּכֶשהָׁ נָׁ ֱאֹלִהים ֲאֶשר ְנתָׁ יו ִלבֹו רּוחֹו -ִאם)קוהלת יב, ז(, וכן:   הָׁ יִָׁשים ֵאלָׁ

יו ֶיֱאֹסף.  תֹו ֵאלָׁ ל טוְוִנְשמָׁ ם ַעל-ִיְגַוע ּכָׁ ר יַָׁחד  ְוָאדָׁ שָׁ ר יָׁשּוב-בָׁ פָׁ  .טו(-)איוב לד, יד עָׁ

הזכרת המת לאחר מותו היא עניין שאותו אנו מוצאים בתרבויות השונות של המזרח הקדום. גם 

במקרא נרמז הדבר במעשהו של אבשלום המקים לעצמו מצבה משום שאין לו בן שיזכיר את שמו. 

הוא יוצא חוצץ נגד המנהג הנפוץ כל פנים  להמקרא אינו מרחיב בדבר מהותה של אזכרה זו, אך ע

 בויות לקיים פולחן למתים )תהלים ו, כח(.באותן תר
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 הקברים של ירושלים: היכן הם כולם?עיר 

קברים המתוארכים לימי הבית הראשון. קברים אלה מרוכזים  130-בירושלים הקדומה מוכרים כ

במספר בתי קברות הסובבים את 'עיר החיים', ומכונים בשם הכולל 'נקרופוליס' דהיינו 'עיר 

 המתים'. 

 ()***קישור חם למפת תפזורת הקברים מימי הבית הראשון

 מערות קבורה.  50בכפר סילוואן, הממוקם ממזרח לעיר דוד, על שיפולי הר הזיתים נחקרו מזרח: ב

 קברים.  30מערב: בגיא בן הינום, בחלקו של הערוץ שממערב לעיר העתיקה מוכרים ב

 קברים.  21דרום מערב: בגיא בן הינום, בחלקו של הערוץ שמדרום מערב לעיר העתיקה מוכרים ב

 קברים. 16צפון: מצפון לשער שכם מוכרים ב

 בשטח העיר העתיקה, באזורים שהיו בעבר מחוץ לעיר של ימי הבית הראשון מוכרים שני קברים.

 3שייכים לכפרים וחוות.קברים מקומיים שהיו  8באזורים שמסביב לעיר נמצאו עוד 

כל הקברים המוכרים לנו מימי הבית הראשון בירושלים חצובים בסלע כמערות קבורה. על פי 

 חוקרה המובהק של עיר המתים הירושלמית של תקופת המקרא, הערכתו של גבריאל ברקאי,

לאורך כל תקופת הבית הראשון  הןנקברו ב המתבססת על ממצא שלדים באחת המערות,הערכה 

אלף איש. גם אם  200-שמנתה לאורך כל התקופה כ ,לכל היותר כשני אחוזים מאוכלוסיית ירושלים

נניח שמספר דומה של מערות קבורה טרם נתגלו והן עדיין טמונות מתחת לפני האדמה, וגם אם 

של מערות קבורה נהרסו בפעולות חציבה והרס בתקופות מאוחרות יותר,  גדול יותרנניח שמספר 

נשאלת השאלה היכן קבריהם של כל שאר תושבי העיר מימי הבית הראשון? הדבר מחייב עדיין 

להניח שרוב תושבי העיר נקברו בקברי הטמנה פשוטים שנחפרו באדמה ולא שרד מהם דבר. הנחה 

סוציולוגי שלפיו חציבת מערות קבורה בסלע, שהצריכה מומחיות, ידע -זו נתמכת בשיקול כלכלי

י היתה כרוכה בעלויות לא מעטות, הייתה מעבר להישג ידם של חלק נכבד וזמן ולפיכך בוודא

הרי שממצא מערות הקבורה מייצג את מיעוט אוכלוסיית ירושלים  ,מתושבי העיר. אם כך הדבר

 שהשתייך למעמד הגבוה.

לפיזור הקברים יש משמעות רבה, שכן הממצא הארכיאולוגי מלמד שבערים ישראליות הקברים 

)זאת בשונה מן התמונה המצטיירת בערים כנעניות מתקופת הברונזה  לחומהנמצאו מחוץ 

. הדבר תואם היטב את התיכונה ותקופת הברונזה המאוחרת שבהן נמצאו קברים גם בתוך הבתים(

היכרותנו עם ההלכה היהודית כפי שנשתמרה במשנה ולפיה אין קוברים בתוך העיר. ההנחה שעיר 

אינה פולשת לתוכה, מאפשרת לשחזר, פחות או יותר, את תחומי המתים מקיפה את עיר החיים ו

ירושלים. ידע זה מתווסף על הידע שאותו רכשו הארכיאולוגים על תוואי חומתה של העיר בימי 

 הבית הראשון מתוך החפירות שנערכו בעיר דוד, ובגבעה המערבית.

                                                           
לים, ש' אחיטוב וע' מזר )עורכים(, ספר ירוש ,מקור הנתונים: ג' ברקאי, בתי הקברות של ירשלים בימי הבית הראשון 3

 . 244, עמ' 2000תקופת המקרא, יד יצחק בן צבי, ירושלים 
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לא הגיעה חומת העיר, יו ון לשער שכם, אזור שאלמיקומו של בית הקברות הצפוני, באזור שמצפ

ם שגם אם החומה לא הגיעה לשם, יתכן שהתקיימו שלדעת החוקרים המכסימליסטים מלמד 

  בתוכן נפטרים.לא קברו ו שכונות מגורים שהיו מחוץ לחומה

 -לפסה"נ ובגישות המכסימליסטית והסופר 8-)***קישור חם לדיון בהתרחבות העיר במאה ה

 (בממלכה המפולגתמכסימליסטית ביחידה העוסקת 

המערות באזור הצפוני הן היפות והמרשימות ביותר שנחפרו אי פעם בירושלים מימי הבית 

 הראשון והן מעידות בוודאי על האוכלוסיה האמידה שהשתכנה שם. 

ניתן להסביר את מיקומיהן של מערות הקבורה בהנחה שהן משקפות את תהליך התפשוטתה של 

: המערות הקדומות שיא גודלה, על פי התפיסה המכסימליסטיתעד ל העיר בימי הבית הראשון

לפסה"נ, אך בנימין מזר  9-ביותר המוכרות לנו )לפי דוד אוסישקין יש לתארכן לשלהי המאה ה

לפסה"נ( נמצאות בסילוואן מול  10-מציע ללא תימוכין מספיקים לתארך את חלקן אפילו למאה ה

בתקופות הקדומות ושבו התרכזה האוכלוסיה בימי  עיר דוד, המקום שבו החל הישוב בירושלים

)שממנו שרדו שתי , ואז הותקן שדה קבורה וצפונה דוד ושלמה. עם השנים התרחבה העיר מערבה

. שדה קבורה זה פונה שהיה אז מחוץ לשטח העיר באזור הרובע הנוצרי של ימינומערות בלבד( 

תים, וכך נדחק בית הקברות של שלהי ועל מקומו נבנו ב ככל הנראה עם התפשטות העיר צפונה

 התקופה צפונה, לעבר האזור שמצפון לשער שכם.

 

  מנהגי הקבורה המשתקפים בממצא הארכיאולוגי

בתרבויות העולם העתיק דרכי הטיפול בגופת המת היו מגוונות: הפקרת גופת הנפטר לבעלי חיים 

שריפת הגופה )קרמציה(, הטמנת , חניטת הגופה בדרכים שונות, הטבעת הגופהולעוף השמיים, 

בתרבותם של בני ישראל בימי נתה בחפירה באדמה )אינהומציה(. הגופה במערה בסלע או הטמ

נהגה הטמנת הגופה במערות חצובות בסלע )ככל הנראה  , על פי העדות הארכיאולוגית,המקרא

ירות תופעה המשתקפת בחפ -נוהג שנשמר לבני המעמד העליון בלבד ולבעלי האמצעים( 

המקרא מספר כי בשני מקרים שקדמו לתקופת  באדמה. הגופה או הטמנת -הארכיאולוגיות 

במקרה אחד קיימת עדות מקראית לכך שהגופה ת יעקב ויוסף התבצעה חניטה. ובקבור -המקרא 

בעת קבורתו של אסא מלך יהודה לפני הקבורה,  -אולי סוג של חניטה  -טופלה בחומרים כלשהם 

  ב טז, יד( אך אין עדות ארכיאולוגית ברורה לטיפול מעין זה בגופות.)דברי הימים 

בתרבות המצרית  .כפי שראינו הגופות היו מונחות בדרך כלל על גבי האיצטבאות ללא כיסוי

בארונות קבורה היה שימוש נפוץ המסופוטמית, השכנות לנו, ובתרבות בתרבות הסורית 

   מוגבלת בהיקפה, כל הנראה. קופגים(, אך בירושלים היתה זו תופעה)סר

 

 הממצאים בתוך המערות
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בתוך מערות הקבורה נהגו להניח חפצים בעלי ערך עשויים מתכות יקרות, כפי שעולה מכתובת 

אך גם מן הממצא הארכיאולוגי של תליונים  קבר "אשר על הבית" שנמצאה בחזית קבר בסילוואן

להניח בקברי יקיריהם כלי חרס מסוגים שונים,  מלבד זאת נהגו בני התקופה. עגילים קמיעות ועוד

בעיקר כלים קטנים כמו נרות, קערות, גביעים וכד' אך גם כלי בישול, קנקנים וכלי איחסון נוספים, 

המופיעים במספרים קטנים יותר. לצד הנפטרים הונחו פעמים רבות גם צלמיות, ראשי חצים פלכי 

בתרבויות העולם העתיק אנו מכירים  נות ומעדרים.טוויה ואפילו כלי עבודה כגון סכינים קלשו

מנהגים דומים שבמסגרתם הוכנו כלים מיוחדים כמנחה למת או לצורך טקסים מאגיים הקשורים 

יום  דומה שהנפטרים הוקפו באותם חפצי יום בפולחן המתים אך אין עדות לכך במקרים שלפנינו:

בחיים שלאחר המוות מעין המשך של חיי  שבהם השתמשו בעולם הזה, בהתאם לתפיסה שראתה

מספרם  בדיון בסמליות שבמבנה מערות הקבורה(.תימוכין להסבר זה העולם הזה )וראו להלן 

הגדול של הנרות שנמצאו בקברים מוסבר בחלקו בצורך בתאורה בעת הטיפול בנפטר בחשכת 

ת האדם )"נר ה' המערה אך יתכן שנרות אלו הונחו גם בשל משמעותו הסמלית של הנר כנשמ

, או אולי כדי להאיר את דרכו של הנפטר בחשכת העולם שמעבר. יתכן נשמת אדם", משלי כ, כז(

שבחלק מן המקרים יש להסביר את נוכחות הכלים השונים כחלק מפולחן מתים וציודו של הנפטר 

  במזון לחיי העולם הבא, רעיון שכנגדו יוצא המקרא )ראו על כך לעיל(.

 (ם לדיון בכתובת אשר על הבית ומשמעותה ביחידה העוסקת בכתובות***קישור ח)

 מול קבורת יחיד קבורה משפחתית

קבורה של דורות מבני משפחה אחת במערת קבורה אחת מוכרת לנו במקרא כבר בפרשת האבות 

 ,ואולם בממצא הארכיאולוגי מוכרת תופעה זו רק מימי הבית הראשון באתרים הישראלים

מעשרות מערות קבורה מימי הבית הראשון שנחשפו ביהודה ובירושלים ובהן חדרי קבורה שבהם 

 נקברו בני המשפחה.

לצד מערות הקבורה המשפחתיות נמצאו גם קברי יחידים, ששימשו נפטר יחיד או זוג. הדבר יכול 

רשימים להעיד על מעמדם הרם שאיפשר להם לייחד מקום קבורה לעצמם. קברים אלה הם מן המ

והיפים במערות הקבורה של ימי הבית הראשון בירושלים ונכללות בהם מערות קבורה יחודיות 

-שנחצבו סביב והופרדו מן הסלע המקיף אותן כך שנוצר מבנה מונוליתי )העשוי גוש סלע אחד( על

 קרקעי, כדוגמת קברו של "אשר על הבית" בכפר סילוואן ממזרח לעיר דוד. 

   ( ן בכתובת ביחידה העוסקת בכתובות)***קישור חם לדיו

 

 

 מרכיבים אופייניים במערות הקבורה החצובות

מידותיהן של מערות הקבורה של ימי הבית הראשון בירושלים ויהודה הן כפולות של יחידת אורך 

ס"מ( ולעתים של שתיהן.   45ס"מ( או האמה הקצרה )בת  52.5מודלארית, האמה הארוכה )בת 
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שהיתה נהוגה בממלכת יהודה בימי הבית הראשון היתה חצר מבוא קטנה  במערה הטיפוסית

במערות מפוארות מוביל הפתח לאולם  שהובילה אל חדר קבורה מרובע )בדרך כלל( חצוב בסלע.

נאטם באמצעות אבן שצורתה דומה  המערהפתח  מרכזי שמקירותיו מסתעפים מספר חדרי קבורה.

ה מעבר מרכזי שאיפשר עמידה זקופה ומשלושת צדדיו הקבורה הי דרלפקק שנתחבה פנימה. בח

)כלומר מלבד צד הפתח( היו אצטבאות קבורה, שהיו מסודרות בצורת האות ח' סביב המעבר 

גופות  ה גופה, או, במקרים רבים שתיעל כל איצטבא הונח .הנפטריםלהנחת  ושימשו המרכזי

וצבו בראש האיצטבא מעין כריות ולעתים אף יותר מכך, כשהאצטבא היתה רבה מספיק. לעתים ע

 במערות רבות נחצב בור לליקוט עצמות הנפטרים )ראו על כך להלן(. מוגבהות בצורת פרסה.

  ()***קישור חם לתכנית מערת קבורה מימי הבית הראשון ולציור איזומטרי של מערה כזו

 

 : סוגיית ה'מאספות'קבורה ראשונה וקבורה שניה

תופעה הקשורה לדיון לעיל בקבורה משפחתית, היא בורות הליקוט. גופות הנפטרים שנקברו 

בתוך במקרים נדירים יותר על גבי איצטבאות חצובות באבן או כאמור במערות הקבורה הונחו 

שקתות קבורה חצובות שלהן הותאם מכסה אבן. ככל שחלפו השנים, עלה מספר בני המשפחה 

 ר באחוזה המשפחתית, בעוד שמספר מקומות הקבורה היה מוגבל. שאותם היה צריך לקבו

פתרון אפשרי אחד לבעיה היה לחצוב מערת קבורה נוספת בעבור הנפטרים החדשים אך במערות 

את  שבתוכם היו טומניםקבורה רבות אנו עדים לפתרון אחר: חציבת בורות ליקוט לעצמות, 

ת מקום לנפטרים החדשים. המשמעות של נוהג עצמות הנפטרים שגופותיהם נרקבו על מנת לפנו

זה היא שבקבורה היו לעתים שני שלבים: בשלב הראשון הונחה הגופה על גבי מדף הקבורה, 

ובשלב השני נלקטו העצמות והונחו בתוך בור הליקוט שנחצב מתחת למדפי הקבורה וכך התפנה 

תי מתהליך הקבורה, שלא היה חלק שגר פךמקום לנפטרים נוספים. אין לדעת באם פינוי הגופה ה

קשור לצורך במקום לנפטרים חדשים, או שמא פינו את העצמות אל בור הליקוט רק כשנוצר צורך 

לשאלה זו יש השלכות עמוקות יותר שכן אם פינו את העצמות רק כשנצרכו במקום קבורה נוסף. 

המערה. אך אם לכך מדובר בפעולה שיש לה היבט מעשי בלבד של הגדלת קיבולת הקבורה של 

יש לחפש לה הסבר, אולי על רקע אמונה שלאחר שנרקב הבשר  ,נקטו בפעולה זו בכל מקרה

ונותרו עצמות בלבד, המת עובר משלב אחד בעולם הבא לשלב אחר )אמונה זו אכן מתועדת 

 שבה תום הבשר פירושו שהאדם נח מן הדין(.  ,בתקופה מאוחרת יותר בספרות חז"ל

מינוחים ייעודיים בלשון המקרא,  יוחדוגבריאל ברקאי הציע שלקבורה הראשונה והקבורה השניה 

נאסף  או ,אל אבותיו פו)ומכאן הביטוי המקראי נאס 'היאספות'כאשר הקבורה הראשונה היתה ה

לג, המתאר את סדר  ,)והשוו ירמיהו כה 'קבורה'עמיו( והשלב השני של ליקוט העצמות הוא ה אל

בכך חזר בו ברקאי מדעתו הקודמת שלפיה האיסוף היה דווקא השלב  .הבאת הנפטר לבית עולמו(

    . 'מאספהבשם 'ושעל כן יש לכנות את בור הליקוט  השני של הקבורה
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 הסמליות במבנה מערת הקבורה

ממרכיבים  חלק מחקר מערות הקבורה בירושלים וביהודה העלה מספר מרכיבים המופיעים בהן,

ברוב המערות ומיעוטם במפוארות שבהן. כך לדוגמא, ארגון חללי הקבורה בתוך  אלה מופיעים

עם מעבר פנימי יוצר תבנית המוכרת בארכיאולוגיה של מבנים מימי הבית  'המערה בתבנית של ח

תקופת טיפוס ארכיטקטוני של בית שהיה נפוץ בישראל ויהודה ב - הראשון כ'בית ארבעה מרחבים'

. כמו בבתי החיים כך גם במערות הקבורה יורדים מן הכניסה פנימה באמצעות מדרגה או המקרא

משכבי ראש לנפטר, המחקים כפי הנראה מעין  איצטבאות הקבורה אנו מוצאים לעתיםשתיים, על 

בראשית מז, ) "ראש המיטההמכונה במקרא "ששימש משענת ראש, כרית או פריט ריהוט ביתי 

מצביעים על  ,הנמצאים במערות הקבורה מימי הבית הראשון ,אחריםרבים נטים אלה ואלמ (.לא

למערת הקבורה מראה של בית מגורים ולעתים אף של ארמון טיפוסי  מבקש לשוותתכנון ה

הדבר מלמד על תפיסת המוות כשינה, ועל העולם שלאחר החיים כממשיך את עולם  לתקופה.

  החיים במבנה המשקף את בתיו.

  

 (דיון בבית אחיאל ביחידה האחרונהתכנית מערת קבורה טיפוסית ו)***קישור חם ל

)***קישור חם לראיון וידיאו עם פרופ' גבריאל ברקאי בסנט אטיין על המרכיבים הארכיטקטוניים 

 בתוכה( 

 

 מבני קבורה מימי הבית הראשון בירושלים

בתת יחידה זו נציג מספר דוגמאות חשובות למבני קבורה או מבנים הקשורים בקבורה מירושלים 

 של ימי הבית הראשון. 

 

 קברי בית דוד

. האחד, נזכרים במקרא בירושלים קבורה מתחמים או מבנים שלשניים או ליתר דיוק שלושה 

עם נחל אשר מקובל לזהותו  , עמקבעמק המלך , היה ממוקם)שמואל ב יח, יח( מצבת אבשלום

נזכרת גם בסוף ימי הבית השני אצל ההיסטוריון היהודי יוסף בן מתתיהו אבשלום  מצבת קדרון.

ריס( מירושלים אך אינו מציין היכן. גם אזכור נוסף  2המציין שהיא רחוקה מאות מטרים אחדות )

נו אוצרות בית במגילת הנחושת משלהי ימי הבית השני, המספרת על מקומות שבהם הוטמ

המקדש, אינו מסייע לזיהוי המקום )או לייתר דיוק, המקום שבו היתה המצבה על פי מסורתם של 

תושבי העיר בימי הבית השני. עלינו לקחת בחשבון שיוסף בן מתתיהו ומגילת הנחושת עלולים 

יניים היו להיסמך על מקורות מידע לא אמינים שעמדו בפניהם(. מסורת מאוחרת מאוד מימי הב

מצביעה על מבנה קבר בנחל קדרון כעל קברו של אבשלום, ואולם זו מסורת שאין לה על מה 
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שתסמוך שהרי מקובל על כל החוקרים שהמבנה האמור הוא משלהי ימי הבית השני ולא מראשית 

 ימי הבית הראשון.

למעשה אתר הקבורה השני הנזכר במקרא הוא קברי בית דוד. בפתח הדברים דייקנו ואמרנו ש 

עיון בתיאור קבורתם של מלכי יהודה מלמד שמימי דוד ועד חזקיהו,  שכן מדובר בשני אתרים

שנה, נקברו המלכים עם אבותיהם ב"עיר דוד" )מלכים א ב, י; טו, כד; מלכים ב ט, כח  200במשך 

 ועוד הרבה(. שני מלכים, מנשה ואמון ואולי גם יאשיהו שמקום קבורתו המדויק בירושלים אינו

שאר המלכים האחרונים נקברו ככל הנראה מחוץ לארץ  ברור, נקברו באתר אחר הקרוי גן עוזא.

גבריאל ברקאי הציע לזהות את גן עוזא על הגבעה המערבית, אזור שכבר נכלל בתחומי  ישראל.

בדיון להלן נעסוק בסוגיית זיהוי האתר הראשון, שבו נקברו רוב מלכי יהודה  העיר באותם ימים.

  מי דוד ושלמה.מאז י

 הצעת זיהוי קברי בית דוד בדרום גבעת עיר דוד

כפי שראינו קברי בית דוד היו בתוך עיר דוד על פי העדות המקראית. זו תופעה יוצאת דופן 

 בתרבות שבה בתי העלמין היו מחוץ לחומות. 

 : חז"ל נדרשו לסוגיה זו

עקיבא אומר: אף קבר המלך "כל הקברות מתפנין, חוץ מקבר המלך ומקבר הנביא. ר' 

וקבר הנביא מתפנין. אמרו לו: והלא קברי בית דוד וקבר חולדה הנביאה היו בירושלם 

ולא נגע בהן אדם מעולם. אמר להן: משם ראיה? מחילה הייתה שם והייתה מוציאה 

 טומאה לנחל קדרון." )תוספתא בבא בתרא ו(.

כפי  :בדיון אחר, העוסק בניקבת השילוחאחת ההצעות החשובות לזיהוי קברי בית דוד מקורה 

 הועלו מספר הצעות להסביר את פיתוליה של הניקבה.  ,בדיון בנושא זה שראינו

 ()***קישור חם לדיון בניקבת השילוח ביחידה העוסקת במפעלי המים

הציע קלרמון גאנו להסביר את הפיתול הדרומי הגדול של הניקבה, ברצונם  19-כבר בסוף המאה ה

 נדצבים לעקוף את קברי בית דוד ולהימנע מחציבה מתחתם. בעקבות הצעה זו חפר ריימושל החו

וייל באתר שמעל הפיתול ושם גילה מבנים חצובים ששניים מהם הם בצורת מנהרות ארוכות 

מטרים. האתר כולו ניזוק מאוד בתקופה  2.5מטרים ורוחבה  16.5שאחת מהן היא באורך של 

 במקום מחצבת אבן. וייל הציע שאלה הם שרידי קברי בית דוד. הרומית המאוחרת, עת פעלה

מרבית החוקרים דוחים אותה, אך ישנם חוקרים  .הצעה זו שנויה במחלוקת קשה מאז ועד היום

 .כדן בהט, דוד אוסישקין ואחרים השוקלים אותה בחיוב

 )***קישור חם לתצלום ותכנית קברי בית דוד(

אין ש , הואמנקודת מבט ארכיאולוגיתהטיעון המרכזי של המתנגדים לזיהוי האתר כמקום קבורה, 

: מאפייני החציבות אינם כל סימן משכנע לכך שהשרידים הם שרידי קברים מימי הבית הראשון
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במקום ממצא  תגלהלא נואף דומים לאלו של קברי ימי הבית הראשון המוכרים לנו מירושלים, 

על רקע זה מציע רוני רייך שהמנהרות הללו הן חלק ממתקני מים  לקבורה. האופייניכלשהו קטן 

או מחסנים שהיו שייכים לבית כנסת )'בית הכנסת של תיאודוטוס'( שעמד במקום בשלהי ימי 

  הבית השני, ושכתובת הקדשה שלו נמצאה בסמוך על ידי וייל.

מן הסתם גם אם היו בו ממצאים ומאידך גיסא עלינו לזכור שהאתר הרוס כמעט לחלוטין 

. יתר על כן, את היעדר הדמיון לקברים הם נמחקו על ידי פעולות החציבההקשורים בקבורה 

המוכרים מימי הבית הראשון ניתן להסביר בנקל בהתבסס על שתי הנחות סבירות: האחת, שאין 

שחלה התפתחות לצפות שאחוזת קבר מלכותית תדמה בהכרח לקברי האריסטוקרטיה, והשניה, 

לפסה"נ, לבין הקברים הקדומים ביותר המוכרים לנו  10-בדגם הקבורה בזמן שחלף בין המאה ה

לפסה"נ.  9-בירושלים מראשית ימי הבית הראשון, המתוארכים כאמור לעיל לשלהי המאה ה

 שנה עלולה להטעות. 200ההשוואה בין שתי מערכות קברים שביניהן מפרידות כמעט 

בספר נחמיה. ספר  היחיד שממנו ניתן ללמוד על מיקומם של קברי בית דוד מצוי המקור המקראי

הוא מתאר את בניית חומת ירושלים, קטעים קטעים תוך שהוא ובן ימי הבית השני, נחמיה הוא 

מציין אתרים ידועים המצויים בסמוך לכל מקטע. במקטעים הדרומיים בתיאור נזכר שהחומה 

)נחמיה ג, טז( ומכאן שאכן יש לאתר את הקברים באזור שבו שבו חפר  בנויה "נגד קברי בית דוד"

   וייל או בסמוך לו.

האתר של וייל נמצא באזור שבו על פי התיאור המקראי יש לאתר את דומה כי , סיכומו של דבר

וייל עם קברי בית  חציבות שגילהקברי בית דוד. למרבה הצער אין ראיות המאשרות את זיהוי ה

זו אחת מן החידות בעיר דוד גם גם אין ראיות המפריכות זיהוי זה. דומה כי  שני,. מצד דוד

 .יצטרך להמתין למידע נוסף שפתרונן

 

 הרגמים )'טומולי'( בירושלים

רגמים, כלומר תלים מלאכותיים הבנויים מערומי עפר  20במערב ירושלים המודרנית מוכרים 

. אחדים מהם נחפרו על ידי רות עמירן, אולברייט םימטר 10ואבנים העשויים להגיע לגובה של עד 

ואחרים ותוארכו לתקופת המלוכה )אם כי באחדים יש סימנים לכך שהם קדומים עוד יותר(. לדעת 

שהוצאו מכלל שימוש על ידי  ,"במות" בתקופת המקרא -עמירן ואחרים היו אלה מקומות פולחן 

באחד האתרים  ערימות עפר ואבנים. ונקברו תחת במהלך רפורמות הדת שלו, המלך יאשיהו

לדעת גבריאל ברקאי שימשו אתרים אלה לטקסי  שחפרה עמירן נתגלו שרידי מדורה בבסיס התל.

בסופם נקבר האתר תחת תלי ו , טקסים שבמהלכם הובערו מדורות זכרוןאזכרה למלכי יהודה

 בתורכיה ובקפריסין.העפר והאבנים. מקבילות לרגמים הירושלמים נמצאו 

  )***קישור חם לתצלום אחד הרוגמים( 
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 סנט אטייןמנזר קברי הנקרופוליס הצפוני: 

בחצר בית הספר הדומיניקני הצרפתי ללימודי המקרא, אקול ביבליק, )ידוע גם כמנזר סנט אטיין(, 

נמצאות שתי מערות הקבורה המפוארות ביותר שנתגלו אי פעם בארץ מימי הבית הראשון. הן 

מערות קבורה. במערה השמורה טוב יותר מבין השתיים  16מהוות חלק מבית קברות שבו מוכרות 

מטרים(. מידות  3.5-מ"ר וגובהו למעלה מ 20-ם כניסה מרשים בגודלו )שטחו למעלה מישנו אול

ס"מ )האמה המצרית הארוכה(. אל  52.5האולם והמערה הן כפולות של היחידה הסטנדרטית בת 

האולם נכנסים דרך פתח נמוך יחסית שבסיפו שקעים משני הצדדים לצירי דלת שלא שרדה. ספים 

קירותיו הפנימיים של כיטקטורה של ארמונות פאר במסופטמיה ובסוריה. מעין זה  מוכרים באר

האולם מעוטרים בפנלים שקועים המוקפים מסגרות בולטות, ובנקודות המפגש בין ראשי הקירות 

לבין התקרה החצובה מצוי כרכוב כפול. את הפנלים השקועים והמסגרות מציע גבריאל ברקאי 

רות" הנזכרים כחיפוי לקירות בארכיטקטורת הפאר של בית לזהות כחיקויים של ה"גבים" וה"שד

המקדש )מלכם א ו, ט(. כרכובים הדומים לאלה שנמצאו כאן קיימים במערות הקברים של מלכי 

ברצפת אולם הכניסה חצוב בור שבו נמצאו עצמות ציפורים, אולי מעין  אררט במזרח תורכיה.

בשלושת קירות האולם )מלבד קיר הפתח(  כנהוג בארמונות מסופוטמיים.מנחת יסוד למבנה, 

נחצבו פתחים שהובילו לחדרי הקבורה. בכל חדר נמצאו איצטבאות קבורה המסודרות בצורת 

האות ח' מסביב למעבר מרכזי. אחד החדרים, הגדול מן השאר נעדר מתקני קבורה ויתכן ששימש 

י פרסה שקצותיה במשכבים ניתן להבחין במשכבי ראש דמוילהכנת גופת הנפטר לקבורה. 

מעוגלים, המהוים לדעת גבריאל ברקאי חיקוי לפאת האלה המצרית חתחור, ואולם יתכן כי זהו רק 

וריאנט עיצובי של פרסה מסוגננת ואין ליחס לה משמעות סמלית. מתחת למשכבים חצובים 

קז את אולי על מנת לנ -בורות ליקוט גדולים ובמשכבים ניתן להבחין גם בחורים החצובים לתוכם

הקבורה שנהגה  נוזלי הגוף הנרקב לתוך בור הליקוט, אולי על מנת לנסך נוזלים על העצמות.

פונו שרידי הנפטרים הקודמים על מנת לאפשר את בחדרים אלה היא קבורת דורות שבמהלכה 

 קבורתם של נפטרים החדשים.

חציבות שקתות  בחדר הקבורה המזרחי ביותר, והפנימי ביותר במערכת ניתן להבחין בשרידי

אבות המשפחה שייסדו  שכאן נקברוכיוון שאין בחדר זה בורות ליקוט ניתן להניח קבורה גדולות. 

 את מערכת הקברים, אשר זכו לכך שמקום מנוחתם לא הופרע עוד.

    )***קישור חם תצלום ותכנית קבר סנט אטיין( 

 קבר הגןהנקרופוליס הצפוני: 

הקרוי בשם קבר הגן, מצפון לשער שכם, שייך אף הוא לנקרופוליס קבר זה הנמצא במתחם נוצרי 

זוהה בשנות  19-הצפוני של ירושלים כמו מערות סנט אטיין. הקבר שנתגלה באמצע המאה ה

השמונים של אותה המאה כקברו של ישו הנוצרי ומאז מחזיקות בזיהוי זה חלק מהעדות הנוצריות 

ופולרית המיחסת קבר זה לימיו של ישו, כלומר לימי הפרוטסטנטיות. ואולם, בניגוד לסברה הפ

הבית השני, קיימות ראיות אחדות המשייכות אותו לימי הבית הראשון. בין הראיות הללו ניתן 

למנות את עובדת מיקומו בתחומי הנקרופוליס הצפוני של ימי הבית הראשון בקרבה גדולה מאוד 

זה לצד זה כמקובל במערות הקבורה של ימי  - לקברי סנט אטיין, את ארגון החדרים בתוך המערה
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הבית הראשון ואת מבנה משכבי הקבורה בצורת ח' סביב מעבר מרכזי. צורתו של הקבר היום 

 שונה מצורתו המקורית שכן בתקופה הביזנטית נחצבו משכבי הקבורה והפכו לשקתות קבורה.

  )***קישור חם לראיון לתצלום ותכנית קבר הגן( 

 קברי כתף הינוםמערבי: -דרוםהנקרופוליס ה

ולמרגלות  סמוך לסינמטק ,20-של המאה ה 70-בחפירות שערך גבריאל ברקאי בסוף שנות ה

ובו שבע  הכנסיה הסקוטית סנט אנדרוז, נמצא בית קברות חצוב בסלע משלהי ימי הבית הראשון

מערכות קבורה שבהן חדרי קבורה עם משכבים, בורות ליקוט ומרכיבים דומים שכבר נתקלנו בהם 

הקבורה במערות אלו נמשכה גם לאחר החורבן של בית המקדש  במערות הקבורה שנסקרו לעיל.

המערות נחצבו בסלע אך תקרות הסלע וחזיתות המערות נפגעו קשות במהלך חציבה הראשון. 

באתר בתקופות מאוחרות יותר, כמו גם בפיצוץ מחסן תחמושת עות'מאני שהיה באחת שנעשתה 

מן המערות הקדומות... רוב המערות באתר זה הן בעלות חדר אחד מלבד שתים שבהן חדרים 

, צפנה בחובה את התגלית החשובה מכולן: מתחת 25אחדים. אחת המערות הללו, המכונה מערה 

היא יחודית שכן יש בה מקום לששה נפטרים שהונחו עליה בו  לאחת מאיצטבאות הקבורה )שאף

זמנית( נתגלה בור ליקוט שבו השתמרו הן השלדים והן החפצים שהוכנסו עימהם פנימה. זו דוגמא 

יחידאית לבור ליקוט שלא נשדד או נפגע בתקופות מאוחרות יותר. בתוך הבור נמצא אוצר של 

חרס, שבר נדיר של ארון קבורה מחרס, עגילים,  ממש: למעלה מאלף פריטים ובהם מאות כלי

לפסה"נ והוא מן  6-טבעות, ראשי חצים מברזל, חפצי זכוכית ואפילו מטבע נטבע באי קוס במאה ה

המטבעות הקדומים ביותר שנתגלו אי פעם בארץ ישראל. תכשיטים דומים לאלו שנמצאו כאן 

בין הממצאים שנתגלו  אשור, וספרד.מוכרים במחקר מן הארצות השכנות )סוריה( ועד לאיראן, 

 כאן מצויות גם שתי לוחיות הכסף המגולגלות שעליהן נמצאה ברכת הכוהנים המוכרת מן המקרא. 

  נפטרים לפחות. 95-בדיקה אנתרופולוגית העלתה שהעצמות שנחשפו בבור שייכות ל

 ()***קישור חם לדיון בכתובת ברכת הכוהנים ביחידה העוסקת בכתובות

 )***קישור חם לתצלום חלק מן הממצאים(

 

 והחדר בכתף הצריח "אשר על הבית"קבר הנקרופוליס המזרחי: 

הוא קבר  , השיך לנקרופוליס המזרחי שעל המדרון המערבי של הר הזיתים,קבר "אשר על הבית" 

אחת משתי כתובות הביטוי המופיע ב ששימש לקבורת יחיד. הוא קיבל את שמו בעקבות

נדונה ביחידה העוסקת בכתובות מימי הבית הראשון. הקבר הוא אחד ש , כתובתבחזיתו המצויות

קרקעיים מונוליתיים, כלומר, העשויים גוש סלע אחד שהופרד -ממספר מצומצם של קברים על

משולב  אשר על הבית קברלפסה"נ.  7 - 8קברים אלה מתוארכים למאות  בחציבה מסביבתו.

ים אחרים, בבתי כפר סילוואן. הוא מיוחס על ידי החוקרים לשבנא כיום, כמו קברים קדומים רב

אשר על הבית הנזכר בספר ישעיהו, פקיד רם דרג בממשל של ממלכת יהודה בשלהי המאה 

לצידה של הכתובת הארוכה שרדה כתובת קצרה יותר האומרת "חדר בכתף  השמינית לפסה"נ.
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ו של חדר קבורה נוסף שאכן נמצא בתוך הצר]ריח...[", ומטרתה ככל הנראה להודיע על קיומ

בין שני חדרי הקבורה, זה של  המערה. "צריח" בהקשר זה משמעו מונומנט או קבר חצוב בסלע.

שבניהו אשר על הבית ואמתו, וזה שבכתף הצריח, הפריד קיר סלע שבו היה פתח, אך זה נחצב 

ביזנטית שאיוו להם את הקבר והוסר במהלך השנים, ככל הנראה על ידי נזירים נוצרים בתקופה ה

 למשכן.

 )***קישור חם לדיון בכתובת אשר על הבית(

 )***קישור חם לראיון לתצלום ותכנית קבר אשר על הבית(

 )***קישור חם לתצלום כתובת אשר על הבית(

 

 הנקרופוליס המזרחי: קבר בת פרעה

ואף  של הר הזיתים קבר בת פרעה שייך אף הוא לנקרופוליס המזרחי שעל שיפוליו המערביים

. גם קבר זה שייך לקבוצת הקברים המונוליתיים. הפתח בחזיתו הוגבה הוא שימש קבורת יחיד

ככל הנראה על ידי מתבודדים נוצריים שהתגוררו בתוכו בתקופה מאוחרת יותר, ותוך כדי כך 

י נהרסה כתובת שהיתה שם. מן הכתובת הזו נותרו רק אות ומחצה, שאותן אפשר לקרוא אול

בכתיב חסר, המטילה קללה )א'ר'ר'( על מי שיעז לפרוץ אל כר'ר', כפי הנראה חלק מכתובת 

הקבר. על גג המצבה זיהה נחמן אביגד שרידי חציבה ולדעתו אלה שרידיה של פירמידה שעמדה 

על גג המבנה. סביב שלושה מצדדי המצבה ישנו כרכוב מצרי, דהיינו פס בולט קמור ומעליו 

אלה הן עדויות על השפעה מצרית בעיצוב המצבה. קיומה של הפירמידה על גג רצועה קעורה. 

קבר בת "המבנה הוא זה שגרם, ככל הנראה, לתושבי ירושלים להדביק למצבה את שמה הערבי 

 )הכוונה לבתו של פרעה מלך מצרים שעל פי המקרא נישאה לשלמה המלך(. "פרעה

   )***קישור חם לתצלום קבר בת פרעה( 

 )***קישור חם לראיון עם פרופ' דוד אוסישקין על קבר בת פרעה(

 

 

 

 

 

 

  



                            הראשון                   הבית ימי שלהי ועד מראשיתה ירושלים מקוון: אקדמי קורס

                                                                                                                  מירון אייל ר"ד

 למחבר ולמכון מגלי"ם שמורות הזכויות כל 2014
 

163 
 

 

 ועד לחורבנה בידי  מנשהבין אשור לבבל: ירושלים מימי  .13 יחידה

 נבוכדנאצר מלך בבל

 

 מנשה והרפורמות הדתיות בימיו

ירושלים אמנם ניצלה מן המצור האשורי אך ממלכת יהודה נפגעה קשות ועריה הבצורות נכבשו 

בידי אשור. יורשו של חזקיהו, מנשה, ירש ממלכה קטנה ודלה שנמצאה תחת דומיננטיות 

כמלך ששיתף פעולה עם  מנשה נזכר במקורות האשוריים, .שנים 55ומלך עליה במשך  אשורית

היו אלה ימי השיא של  .מלך אשור ימי אסרחדון מלך אשור ובימי אשורבניפלב השלטון,

 האימפריה האשורית.

. למעשה, ביצע מנשה המקרא מספר שמנשה היה חוטא שהכניס את הפולחן האלילי לירושלים 

הוא בנה מזבחות לבעל ועשה את האשרה, הקים  רפורמה הפוכה לזו שביצע אביו חזקיהו:

מזבחות אליליים בשתי חצרות בית ה', הציב את פסל האשרה במקדש, וחיסל את מתנגדיו 

ם נָׁ  טזהפוליטיים ) ַפְך ְמַנֶשה, ַהְרֵבה ְמֹאד, ַעד ֲאֶשרְוַגם דָׁ ֶפה-ִמֵלא ֶאת-ִקי שָׁ ם, ֶפה לָׁ ַלִ ְלַבד --ְירּושָׁ

אתֹו ֲאֶשר ֶהֱחִטיא ֶאת ה, ]מלכים ב כא, טז[(.-ֵמַחּטָׁ ַרע ְבֵעיֵני ְיהוָׁ ה, ַלֲעשֹות הָׁ של מנשה  נהייתו ְיהּודָׁ

הכנסת קרים רבים סבורים  שחו ת, אךוו האישייתונטיעשויה לשקף את אחר העבודה הזרה 

ההשתעבדות לאשור ומשערים שהאשורים  ידי הפולחנות הזרים לבירת יהודה הושפעה גם על

כפו את פולחנם על הארצות הכבושות. להשערה זו אין תימוכין, אך יתכן כי בכל אופן, קידום 

 רצונו של מנשה להשתלב במרחב התרבותי העבודה הזרה באמצעים ממלכתיים משקף את

חוקרים אחרים סבורים  האשורי שנכפה על יהודה בעת הכיבוש המחודש בימי אביו.

שהתרחשויות אלה בימי מנשה צריכות להיות מוסברות כחלק מתופעה רחבת היקף, ששורשיה 

קדומים יותר, כשיקוף של מאבק פנימי רב שנים בין שתי תנועות בתוך עם ישראל: מחד גיסא 

ל אלוהי ישראל ואותה הובילו חזקיה אבי מנשה, ואחר כך תנועה  שתמכה בפולחן טהור ש

יאשיהו נכד חזקיהו, הנביאים ישעיהו צפניה וההולכים אחריהם. ומאידך גיסא תנועה שדגלה 

בהשתלבות במרחב התרבותי הסובב ובפולחנות הזרים המאפיינים אותו, ואותה הובילו דמויות 

( מספר שמנשה , יא ואילךר דברי הימים )ב לגספכאחז אבי חזקיהו, מנשה, ובוודאי גם אחרים. 

אך ניתן אולי  כשהוא אסור בנחושתיים. הרקע לפרשה זו אינו ברור נלקח לבבל על ידי מלך אשור

ליחסו למסופר בספר דברי הימים על כך שמנשה ביצר את ירושלים וארגן מחדש מבחינה צבאית 

ה ְלִעיר-ְוַאֲחֵרי יד את ערי יהודה:  ה ִחיצֹונָׁ ה חֹומָׁ נָׁ בֹוא ְבַשַער -ֵכן בָׁ ה ְלִגיחֹון ַבַנַחל ְולָׁ בָׁ ִויד ַמְערָׁ דָׁ

ֵרי , ְמֹאד; ַוּיֶָׁשם שָׁ ֹעֶפל, ַוַּיְגִביֶההָׁ ַבב לָׁ ִגים, ְוסָׁ ל-ַהדָׁ ה )דברי הימים ב -ַחִיל ְבכָׁ ִרים ַהְבֻצרֹות, ִביהּודָׁ ֶהעָׁ

ת אלו נתקלו בחשדנות מצד הממשל האשורי שמיהר לאסור את ניתן לשער שפעולו לג, יד(.

ספר דברי הימים  המלך ולהביאו לבירור בבבל, ומשנמצא חף מכוונות זדון הוחזר לירושלים. 

וה' נענה לתחינתו. עם בתשובה  מסביר את החזרתו של מנשה לירושלים בכך שהמלך חזר 
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תה נתבטלה עבודת האלילים ונתייסדה רפורמה דתית שניה שבמסגר מנשה ביצע חזרתו ליהודה

 .עבודת ה'. המקרא מוסיף שעם זאת, המשיכה להתקיים עבודת ה' בבמות

 

   ימי יאשיהו: תקופת הזוהר האחרונה

ימי יאשיהו נכדו של חזקיהו עומדים בציון התפתחויות דרמטיות במישור הבינלאומי. זהו שחר 

שתירש  בבל לחיסולה המוחלט ועלה כוחה שלשל תקופה חדשה שבה ירד כוחה של אשור עד 

לפסה"נ( נקלעה  627לאחר מותו של אשורבניפל המלך האשורי הגדול האחרון ). את האשורים

על ידי העמים להתקוממות האימפריה האשורית לחוסר יציבות וחילופי שלטון שנוצלו 

בצפון מסופוטמיה המשועבדים ובהם המדים והבבלים בראשות נבופלאסר. נינווה בירת אשור 

לפסה"נ והאשורים העבירו את בירתם מערבה לחרן )על הפרת  612-נכבשה על ידי הבבלים ב

מצידם, שאף הם  המצריםהמצב הפוליטי הבינלאומי היה מורכב ביותר שכן (. של ימינו בתורכיה

 למנוע את חיסולה שלנדחקו על ידי האשורים, הרימו עתה  את ראשם ופתחו במערכה בנסיון 

שעשויה היתה להיות מסוכנת להם  צירת הגמוניה בבלית, חיסול שיוביל ליאשור על ידי הבבלים

המצרים אף ביקשו מן הסתם לנצל את ההזדמנות  לא פחות מן ההגמוניה האשורית שקדמה לה.

 להשתלט על חלק מן הטריטוריות האשוריות ולמנוע את נפילתן בידי הבבלים.

ים המשתנים היה יאשיהו צריך לנקוט עמדה שכן ארץ ישראל, אל מול הנתונים הגיאופוליטי

  כארץ מעבר בין בבל ואשור מחד גיסא ומצרים מאידך גיסא, הושפעה על ידי המצב הבינלאומי.

, שם במגידו או לעכב את הצבא המצרי לעצור לפסה"נ ניסה 609יאשיהו בחר בצד הבבלי ובשנת 

 הובס ונהרג.

בקים הבינלאומיים על ההגמוניה, יכולה היתה יהודה בראשותו על רקע ירידתה של אשור והמא

של יאשיהו להתעצם. המקרא אינו מתיחס לסוגיה זו ישירות אך הדברים נרמזים: אנו שומעים 

שיאשיהו מבצע רפורמות דתיות )על כך להלן( גם באזורים שחרגו מליבתה של ממלכת יהודה: 

חות בית אל, בערי שומרון ובמקומות אחרים, מנתץ את המזבמטמא את הבמות בבאר שבע, הוא 

 .אלא השתייכו לפחוות אשוריות לשעבר מממלכת יהודה תחת השלטון האשורישלא היו חלק 

חוקרים אחדים משייכים לימי יאשיהו את הבניה המחודשת בתל קסילה )היום בשטח מוזיאון 

של מצודות במדבר יהודה ארץ ישראל בתל אביב( ובתל בטש )ליד קיבוץ צרעה(, וכן את הקמתן 

  כל אלה מלמדים על התפשטות השפעתה של ממלכת יהודה. בנגב ועוד.

המאפיין הבולט ביותר בשלטונו של יאשיהו בתיאור המקראי הוא הרפורמות הדתיות שביצע. 

היו שני היבטים: האחד היה סילוק עבודת האלילים והשניה היה ייחוד הפולחן הללו לרפורמות 

היה קו משותף בין הרפורמה לה' בירושלים לבדה או במלים אחרות ביטול עבודת ה' בבמות. בכך 

של יאשיהו לרפורמה של סבו חזקיהו שלא צלחה שכן הן עבודת האלילים והן עבודת הבמות 

כלי הפולחן לעבודת צבא השמים הוצאו מבית  מנשה ואמון יורשיו. חזרו לאחר מות חזקיהו בימי

והסוסים והמרכבות שהוקדשו לשמש על יד מלכי  המקדש והושבתה עבודת כוהני העבודה הזרה

   יהודה הקודמים.
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מרכיב מרכזי ברפורמה של יאשיהו היה קשור במציאתו של "ספר תורה" או "ספר הברית" בזמן 

. על פי הסברה המקובלת על חוקרים רבים ספר זה אינו אלא ספר תיקון בדק הבית במקדש

דברים, שאכן מדגיש דגש מיוחד את האיסור לעבוד את ה' בבמות ואת הצורך לייחד ולרכז את 

  הפולחן במקום אחד שבו יבחר ה'.

את הרפורמה שתוארה חתם יאשיהו במעמד חגיגי שבו נכרתה ברית בין ה' לבין העם, מעמד שבו 

דברי ספר הברית שנמצא במקדש, והעם ומלכו מתחייבים לציית למצוות ולחוקים  נקראו

. מעמד אחר שביטא את חתימת הרפורמות היה חגיגת חג הפסח בירושלים ברוב עם, הנזכרים בו

שהגיע מקצוות ארץ ישראל בחגיגה דברי הימים ב, לה. לא ברור אם שני מעמדות אלו היו 

 קשורים והתקיימו ברצף.

 

 יאשיהו ועד החורבן ממות

אזורנו היה נתון בעיצומו של המאבק בין מצרים לבבל שעתיד להסתיים  אחרי יאשיהו

בהשתלטותה של בבל, בעוד שבירושלים אנו עדים למאבקים פנימיים בין המפלגות השונות, 

מאבקים שהכתיבו מדיניות משתנה של יהודה כלפי האימפריות המעורבות.  אם הנביא 

קופת המאבק עם אשור היה ישעיהו הנביא, הרי שלסיפור חורבנן של יהודה הדומיננטי בת

עד הנביא ירמיהו, ובמידה פחותה יחזקאל. יהואחז בנו הצעיר של יאשיהו הומלך  היה ירושליםו

על ידי "עם הארץ", ביטוי המציין קבוצה פוליטית בעלת עוצמה בפוליטיקה הירושלמית, למרות 

החוקרים משערים שהבחירה בבן הצעיר נעשתה  .אליקיםשהזכות למלוך היתה של אחיו הבכור 

שאה חן בעיני עם הארץ. העובדה ששלושה חודשים לאחר המלכתו, משום שעמדתו הפוליטית נ

עלה עליו פרעה נכה מלך מצרים, ששב מבבל מבלי שהצליח להגיע להכרעה, והסירו מכסאו, 

. פרעה נכה אסונובבלית שהביאה עליו את -מאפשרת לזהות את עמדתו של יהואחז כעמדה פרו

מכאן ניתן ללמוד שיהויקים היה  .ליהויקיםהמליך את אליקים במקום יהואחז והחליף את שמו 

את הביס נבוכדנאצר מלך בבל לפסה"נ  605בשנת ואנטי בבלי. ארבע שנים לאחר מכן, מצרי -פרו

 ערך מסעות מלחמה לסוריה וארץ ישראל, עלהובעקבות זאת המצרים בקרב כרכמיש בסוריה, 

המצרים עם הבבלים. עימות לפסה"נ שוב התעמתו  601ושיעבד את יהודה. בשנת על ירושלים, 

ים והזדמנות להסיר זה לא הגיע לכלל הכרעה ויהויקים מלך יהודה ראה בכך אות לחולשת הבבל

את עולם מעליו למרות אזהרות שבאו מצד אוריה הנביא )שנרצח בשל כך על ידי יהויקים( 

ו מסע עונשין נתגלו כנמהרים מדי וגררשל יהויקים ואולם חישוביו הפוליטיים  וירמיהו הנביא.

 של גדודי כשדים ארמים ומואבים שנשלחו כנגד יהודה על ידי הבבלים. 

לאחר מות יהויקים יח, -לפי ספר מלכים ב כד, חמסתבכת מעט: בנקודה זו הבנתנו את האירועים 

. בימיו עלה  עלה לשלטון בנו יהויכין, תחת צילה הכבד של בבל שדחקה את מצרים דרומה

ירושלים, שבה את יהויכין, שדד את אצרות בית המקדש ובית המלך והגלה עשרת נבוכדנאצר על 

על  )ומכאן שם גלות זו: "גלות החרש והמסגר"( אלפים תושבים וביניהם כל החרשים והמסגרים

מנת להקשות על צבירה וייצור כלי נשק לקראת מרידה עתידית. נבוכדנאצר מינה את מתניה דוד 
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מספר לעומת  ב לו, ה, א מעניק לו שם חדש: צדקיהו. ספר דברי הימיםיהויכין במקומו תוך שהו

זאת, שנבוכדנאצר עלה על יהויקים עצמו, כבש את ירושלים, שדד את המקדש, הגלה את 

יהויקים בבלה ולאחר אירועים אלה מלך יהויכין בנו. רק לאחר מכן )"לתשובת השנה"( הסיר 

 מקומו את צדקיהו.נבוכדנאצר גם את יהויכין מכסאו, ומינה ב

למלכותו )היא  7-שבשנה המזכירות את האירועים באופן דומה מאוד ומציינות תעודות בבליות  

לפסה"נ( עלה נבוכדנאצר על יהודה, צר על ירושלים )הקרויה בתעודות אלה "עיר  598שנת 

אי על רקע חוסר הבהירות בתיאור המקר יהודה"( לכד את מלכה ומינה במקומו "מלך כלבבו".

קשה לדעת מי הם בדיוק המלך שסולק מכסאו והמלך שהומלך במקומו. על כל פנים ברור 

, בשלבים לפסה"נ הובילה 6-שהמעורבות של הבבלים בחייה של יהודה בראשית המאה ה

 .למלך בסופו של דבר למינויו של צדקיהו שפרטיהם מעורפלים מעט,

מפתיע  .ואת הארץ את העם ודלדלם ומיסי השיעבוד הכבדים שנלוו לה גלות החרש והמסגר

שהעלו אותו על כסאו לבבלים שהיה נאמן בתחילת דרכו צדקיהו  לגלות שדווקא בעת הזאת,

. את השינוי במדיניותו יש לייחס ללא ספק אחרי השרים שהובילו למרדבסופו של דבר נגרר 

הבבלים,  קואליציה משולבת כנגדעל של מצרים ו הצפויה על עזרתה להסתמכותו של המלך

 קואליציה שבה ישתתפו גם עממי האזור כגון האדומים המואבים העמונים הצורים והצידונים.

 בסופו של דבר מצרים אמנם תנסה לסייע לצדקיהו כנגד הבבלים אך לא יהיה די בסיוע זה.

 היה הנביא ירמיהו: זאתהפוליטית ה הרפתקהוהעקבי ביותר ל החריףהמתנגד 

ִקם ֶבןְבֵראִשית, ַמְמלֶ  א ה:--ֹיאוִשּיָׁהּו-ֶכת ְיהֹויָׁ ר ַהֶזה, ֶאל  ֶמֶלְך ְיהּודָׁ בָׁ יָׁה ַהדָׁ ִיְרְמיָׁה, ֵמֵאת -הָׁ

ה, ֵלאֹמר. ם, ַעל-ֹּכה ב  ְיהוָׁ ה, ֵאַלי, ֲעֵשה ְלָך, מֹוֵסרֹות ּוֹמטֹות; ּוְנַתתָׁ אֶרָך.-ָאַמר ְיהוָׁ  ג  ַצּוָׁ

ם ֶאל ֶמֶלְך -ֶמֶלְך ֹצר, ְוֶאל-ֶמֶלְך ְבֵני ַעמֹון, ְוֶאל-ב, ְוֶאלֶמֶלְך מֹוָא-ֶמֶלְך ֱאדֹום ְוֶאל-ְוִשַלְחתָׁ

ם, ֶאל--ִצידֹון ַלִ ִאים ְירּושָׁ ה.-ְבַיד ַמְלָאִכים ַהבָׁ ם, ֶאל ד  ִצְדִקּיָׁהּו ֶמֶלְך ְיהּודָׁ ֲאֹדֵניֶהם -ְוִצִּויתָׁ ֹאתָׁ

ֵאל, ֹּכה ֹתאְמרּו,-ֹּכה  ֵלאֹמר: אֹות, ֱאֹלֵהי ִיְשרָׁ ה ְצבָׁ ִשיִתי  ה  ֲאֹדֵניֶכם.-ֶאל ָאַמר ְיהוָׁ ָאֹנִכי עָׁ

ָאֶרץ, ֶאת-ֶאת ם ְוֶאת-הָׁ ָאדָׁ ה ֲאֶשר ַעל-הָׁ דֹול, ּוִבְזרֹוִעי ַהְנטּויָׁה; -ַהְבֵהמָׁ ָאֶרץ, ְבֹכִחי ַהגָׁ ְפֵני הָׁ

י. ַשר ְבֵעינָׁ , ַלֲאֶשר יָׁ ַתִתי ֶאת ו  ּוְנַתִתיהָׁ ה, ָאֹנִכי נָׁ ל-ְוַעתָׁ ֵאֶלה, בְ -ּכָׁ צֹות הָׁ ֲארָׁ ַיד ְנבּוַכְדֶנאַצר הָׁ

ֶבל, ַעְבִדי; ְוַגם ֶאת-ֶמֶלְך ְבדֹו.-בָׁ ַתִתי לֹו ְלעָׁ ֶדה, נָׁ ל ז  ַחַּית ַהשָׁ ְבדּו ֹאתֹו ּכָׁ ְבנֹו -ַהגֹוִים, ְוֶאת-ְועָׁ

ִכים ְגֹדִלים.-ֵעת ַאְרצֹו, ַגם-ַעד ֹבא--ְבנוֹ -ֶבן-ְוֶאת ְבדּו בֹו גֹוִים ַרִבים, ּוְמלָׁ יָׁה וְ  ח  הּוא, ְועָׁ הָׁ

ה, ֲאֶשר ֹלא כָׁ ֶבל, ְוֵאת ֲאֶשר ֹלא-ְנבּוַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך-ַיַעְבדּו ֹאתֹו ֶאת-ַהגֹוי ְוַהַמְמלָׁ -ִיֵתן ֶאת-בָׁ

ֶבל ארֹו, ְבֹעל ֶמֶלְך בָׁ ב ּוַבֶדֶבר ֶאְפֹקד ַעל--ַצּוָׁ עָׁ רָׁ ה, ַעד-ַהגֹוי ַההּוא, ְנֻאם-ַבֶחֶרב ּובָׁ ֻתִמי -ְיהוָׁ

ם, ְביָׁדֹו. -ֹקְסֵמיֶכם, ְוֶאל ֲחֹלֹמֵתיֶכם, ְוֶאל-ְנִביֵאיֶכם ְוֶאל-ִתְשְמעּו ֶאל-ְוַאֶתם ַאל ט  ֹאתָׁ

ֵפיֶכם-ֹעְנֵניֶכם, ְוֶאל ֶבל.-ֵהם ֹאְמִרים ֲאֵליֶכם, ֵלאֹמר, ֹלא ַתַעְבדּו, ֶאת-ֲאֶשר--ַּכשָׁ ִּכי  י  ֶמֶלְך בָׁ

ֶכם, ְלַמַען ַהְרִחיק ֶאְתֶכם מֵ   יא  ַעל ַאְדַמְתֶכם, ְוִהַדְחִתי ֶאְתֶכם ַוֲאַבְדֶתם.ֶשֶקר, ֵהם ִנְבִאים לָׁ

ִביא ֶאת ארֹו ְבֹעל ֶמֶלְך-ְוַהגֹוי, ֲאֶשר יָׁ ֶבל-ַצּוָׁ דֹו:--בָׁ תֹו ְנֻאם-ְוִהַנְחִתיו ַעל  ַוֲעבָׁ ה, -ַאְדמָׁ ְיהוָׁ

ּה. ַשב בָׁ ּה ְויָׁ דָׁ ה ִדַבְרִתי, ְּככָׁ -ִצְדִקּיָׁה ֶמֶלְך-ְוֶאל יב  ַוֲעבָׁ ֵאֶלה ֵלאֹמר:-לְיהּודָׁ ִרים הָׁ ִביאּו   ַהְדבָׁ הָׁ

ֶבל, ְוִעְבדּו ֹאתֹו ְוַעמוֹ -ַצְּואֵריֶכם ְבֹעל ֶמֶלְך-ֶאת ה ְוַעֶמָך, ַבֶחֶרב  יג  ִוְחיּו.--בָׁ מּותּו ַאתָׁ ה תָׁ מָׁ לָׁ

ֶבר ב ּוַבדָׁ עָׁ רָׁ ה, ֶאל--בָׁ  יג(.-)ירמיהו כז, א ֶבל.ֶמֶלְך בָׁ -ַיֲעֹבד ֶאת-ַהגֹוי, ֲאֶשר ֹלא-ַּכֲאֶשר, ִדֶבר ְיהוָׁ
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למרות ההגנה שלה זכה ירמיהו מידי תומכיו בחצר המלך הרי שבסופו של דבר השליכו צדקיהו 

 לבור הכלא על מנת להשתיקו.

לפסה"נ, פלש נבוכדנאצר ליהודה והטיל  588 במלוא עוזו ובחורף שנת המרד פרץ בסופו של דבר

 :מצור על ירושלים

א ְנֻבַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך א  שֹור ַלֹחֶדש, בָׁ ֲעִשיִרי ֶבעָׁ ְלכֹו, ַבֹחֶדש הָׁ ֶבל -ַוְיִהי ִבְשַנת ַהְתִשיִעית ְלמָׁ בָׁ

ל ִביב.-ֵחילֹו ַעל-הּוא ְוכָׁ ֵיק, סָׁ ֶליהָׁ דָׁ ; ַוִּיְבנּו עָׁ ֶליהָׁ ם, ַוִּיַחן עָׁ ַלִ  )מלכים ב כה, א( ְירּושָׁ

מרו אודות המסע הבבלי )בירמיהו, ביחזקאל, בספר מלכים העדויות המקראיות המפורטות שנשת

ובספר דברי הימים( מתמקדות כולן בגורלה של ירושלים ואין בידינו מידע על המלחמה באזורים 

אחרים מלבד אזכור אגבי של לכיש ועזקה שהיו שתים מן הערים הבצורות תחת שלטון יהודה. 

נתגלו בשער העיר  20-של המאה ה 30-ות הבחפירותיו של ג'יימס לסלי סטארקי בלכיש בשנ

מכתבים על חרסים, שנכתבו בעצם ימי האימה של המצור על לכיש וערי השפלה והם מהווים 

 עדות ישירה לאירועי הזמן.

)***קישור חם לסרטון וידיאו עם פרופ' דוד אוסישקין המסביר אודות מכתבי לכיש והפרשנות 

 להם(

בשלב זה הגיע לסייע ליהודה צבא מצרי. הבבלים הסירו את המצור על ירושלים, על מנת 

עזיבת הבבלים עוררה גל אופוריה אך הנביא ירמיהו הוכיח את להתמודד עם האיום החדש. 

 העם:

ה, ֶאל-ַוְיִהי, ְדַבר ו ִביא, ֵלאֹמר.-ְיהוָׁ ה, ֱאֹלֵהי ִיְש -ֹּכה ז  ִיְרְמיָׁהּו ַהנָׁ ֵאל, ֹּכה ֹתאְמרּו ָאַמר ְיהוָׁ רָׁ

ְרֵשִני:-ֶאל ה, ַהֹשֵלַח ֶאְתֶכם ֵאַלי ְלדָׁ ב   ֶמֶלְך ְיהּודָׁ ה, שָׁ ֶכם ְלֶעְזרָׁ ִהֵנה ֵחיל ַפְרֹעה, ַהֹּיֵצא לָׁ

ִים. בּו, ַהַּכְשִדים, ְוִנְלֲחמּו, ַעל ח  ְלַאְרצֹו, ִמְצרָׁ ֵאש.-ְושָׁ ֻפהָׁ בָׁ , ּוְשרָׁ ֻדהָׁ ִעיר ַהֹזאת; ּוְלכָׁ  }פ{  הָׁ

ה, ַאל ט ֵלינּו, ַהַּכְשִדים:-ֹּכה ָאַמר ְיהוָׁ ֹלְך ֵיְלכּו ֵמעָׁ ֹלא, -ִּכי  ַתִשאּו ַנְפֹשֵתיֶכם ֵלאֹמר, הָׁ

ל-ִּכי ִאם י  ֵיֵלכּו. ִמים ִאְתֶכם, ְוִנְשֲארּו-ִהִּכיֶתם ּכָׁ ִרים-ֵחיל ַּכְשִדים, ַהִנְלחָׁ ִשים ְמֻדקָׁ ם, ֲאנָׁ --בָׁ

ְרפּו ֶאתִאיש ְבָאֳהלֹו יָׁקּומּו,  ֵאש.-ְושָׁ ִעיר ַהֹזאת בָׁ לֹות ֵחיל ַהַּכְשִדים, ֵמַעל,  יא  הָׁ יָׁה, ְבֵהעָׁ ְוהָׁ

ם לִָׁ  יא(.  -)ירמיהו לז ו  ִמְפֵני, ֵחיל ַפְרֹעה.--ְירּושָׁ

יתכן שלאוירת הפחד ששררה עם תחילת המצור הבבלי ואוירת האופוריה שהתפשטה עם עזיבת 

 :בספר ירמיהוהמתוארת הבבלים יש זיקה לפרשיה אחרת 

ר ֲאֶשר ח בָׁ יָׁה ֶאל-ַהדָׁ ה-הָׁ ל-ַאֲחֵרי ְּכֹרת ַהֶמֶלְך ִצְדִקּיָׁהּו ְבִרית, ֶאת--ִיְרְמיָׁהּו, ֵמֵאת ְיהוָׁ ם -ּכָׁ עָׁ הָׁ

ֶהם, ְדרֹור. ם, ִלְקֹרא לָׁ ַלִ ִעְבִרי -ַעְבדֹו ְוִאיש ֶאת-ְלַשַלח ִאיש ֶאת ט  ֲאֶשר ִבירּושָׁ תֹו, הָׁ ִשְפחָׁ

ִעְבִרּיָׁה ְפִשים:--ְוהָׁ ד  חָׁ ם ִביהּוִדי ָאִחיהּו, ִאיש.-ְלִבְלִתי ֲעבָׁ ל י  בָׁ ל-ַוִּיְשְמעּו כָׁ ִרים ְוכָׁ ם -ַהשָׁ עָׁ הָׁ

אּו ַבְבִרית, ְלַשַלח ִאיש ֶאת-ֲאֶשר דִשפְ -ַעְבדֹו ְוִאיש ֶאת-בָׁ ְפִשים, ְלִבְלִתי ֲעבָׁ תֹו חָׁ ם, עֹוד; -חָׁ בָׁ

ִדים ְוֶאת-ֵכן, ַוּיִָׁשבּו ֶאת-ַוּיָׁשּובּו, ַאֲחֵרי יא  ַוִּיְשְמעּו, ַוְיַשֵלחּו. ֲעבָׁ חֹות, ֲאֶשר ִשְלחּו -הָׁ ַהְשפָׁ

ְפִשים; ויכבישום )ַוִּיְכְבשּום( חֹות.חָׁ ִדים ְוִלְשפָׁ ה ֶאל-ַוְיִהי ְדַבר יב , ַלֲעבָׁ ִיְרְמיָׁהּו, ֵמֵאת -ְיהוָׁ

ה ֵלאֹמר. ֵאל:-ֹּכה יג  ְיהוָׁ ה, ֱאֹלֵהי ִיְשרָׁ ַרִתי ְבִרית ֶאת  ָאַמר ְיהוָׁ ֲאבֹוֵתיֶכם, ְביֹום -ָאֹנִכי, ּכָׁ
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ִדים ֵלאֹמר. ם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִמֵבית ֲעבָׁ ִנים ְתַשְלחּו אִ  יד  הֹוִצִאי אֹותָׁ -יש ֶאתִמֵקץ ֶשַבע שָׁ

ִעְבִרי ֲאֶשר ְך; ְוֹלא-ָאִחיו הָׁ ְפִשי, ֵמִעמָׁ ִנים, ְוִשַלְחתֹו חָׁ ְדָך ֵשש שָׁ ֵכר ְלָך, ַוֲעבָׁ ְמעּו -ִימָׁ שָׁ

ם.-ֲאבֹוֵתיֶכם ֵאַלי, ְוֹלא ִהּטּו ֶאת ֻשבּו ַאֶתם ַהּיֹום, ַוַתֲעשּו ֶאת טו  ָאְזנָׁ ר ְבֵעיַני, -ַותָׁ ַהּיָׁשָׁ

ַני, ַבַבִית, ֲאֶשרִלְקֹרא ְדרֹור, אִ  יו.-יש ְלֵרֵעהּו; ַוִתְכְרתּו ְבִרית, ְלפָׁ לָׁ א ְשִמי עָׁ ֻשבּו,  טז  ִנְקרָׁ ַותָׁ

ִשבּו ִאיש ֶאת-ַוְתַחְללּו ֶאת תֹו, ֲאֶשר-ַעְבדֹו ְוִאיש ֶאת-ְשִמי, ַותָׁ ְפִשים -ִשְפחָׁ ִשַלְחֶתם חָׁ

ם ם; ַוִתְכְבשּו ֹאתָׁ חֹות. ִלְהיֹות--ְלַנְפשָׁ ִדים ְוִלְשפָׁ ֶכם, ַלֲעבָׁ ֵכן, ֹּכה יז  לָׁ ה -לָׁ  יח...ָאַמר ְיהוָׁ

ַתִתי ֶאת ֹעְבִרים ֶאת-ְונָׁ ִשים, הָׁ ֲאנָׁ ֵרי  יט ...ִדְבֵרי ַהְבִרית, -ֵהִקימּו ֶאת-ְבִרִתי, ֲאֶשר ֹלא-הָׁ שָׁ

ָארֶ  ִרִסים ְוַהֹּכֲהִנים, ְוֹכל, ַעם הָׁ ם, ַהסָׁ ַלִ ֵרי ְירּושָׁ ה ְושָׁ ֵעֶגל.--ץְיהּודָׁ ֹעְבִרים, ֵבין ִבְתֵרי הָׁ  כ  הָׁ

ַמִים  ל, ְלעֹוף ַהשָׁ ם ְלַמֲאכָׁ תָׁ ה ִנְבלָׁ ְיתָׁ ם; ְוהָׁ ם ְבַיד ֹאְיֵביֶהם, ּוְבַיד ְמַבְקֵשי ַנְפשָׁ ַתִתי אֹותָׁ ְונָׁ

ָאֶרץ. ה ְוֶאת-ִצְדִקּיָׁהּו ֶמֶלְך-ְוֶאת כא  ּוְלֶבֱהַמת הָׁ יו, ֶאֵתן ְבַיד ֹאְיֵביהֶ -ְיהּודָׁ רָׁ ם, ּוְבַיד, ְמַבְקֵשי שָׁ

ֹעִלים, ֵמֲעֵליֶכם. ֶבל, הָׁ ם; ּוְבַיד, ֵחיל ֶמֶלְך בָׁ ה, ַוֲהִשֹבִתים ֶאל-ִהְנִני ְמַצֶּוה ְנֻאם כב  ַנְפשָׁ -ְיהוָׁ

ֵאש; ְוֶאת ֻפהָׁ בָׁ , ּוְשרָׁ דּוהָׁ , ּוְלכָׁ ֶליהָׁ ִעיר ַהֹזאת ְוִנְלֲחמּו עָׁ ה, ֵמֵאין ֹישֵ -הָׁ מָׁ ה ֶאֵתן ְשמָׁ ֵרי ְיהּודָׁ ב. עָׁ

 כב(.-)ירמיהו לד, ו

בתיאור לעיל אין נתונים ברורים המאפשרים לתארך את האירוע שבו קיימו אנשי ירושלים את 

מצוות שילוח העבדים וחזרו בהם לאחר מכן תוך שהם מפרים את בריתם עם ה'. ואולם יש טעם 

הו, רב בהשערה ששיחרור העבדים התרחש בעת שהבבלים צרו על העיר לראשונה בימי צדקי

ושכיבושם מחדש לעבדים ולשפחות התרחש כאשר הבבלים עזבו את העיר על מנת להתמודד 

עם האיום המצרי. שני הפסוקים האחרונים שבהם מדובר על השבת הבבלים שעלו מעל ירושלים 

 מאששים פרשנות זו.

צֹור, ַעד ַעְשֵתי  :הצבא המצרי אכן נסוג, והבבלים חידשו את המצור על ירושלים ִעיר, ַבמָׁ ֹבא הָׁ ַותָׁ

ה, ַלֶמֶלְך ִצְדִקּיָׁהּו. נָׁ ִעיר; ְוֹלא ג  ֶעְשֵרה שָׁ ב בָׁ עָׁ רָׁ ה ַלֹחֶדש, ַוֶּיֱחַזק הָׁ ָאֶרץ.-ְבִתְשעָׁ יָׁה ֶלֶחם, ְלַעם הָׁ  ד  הָׁ

ִעיר... )מלכים ב כה, ב ַקע הָׁ  ד(.-ַוִתבָׁ

לצדקיהו  9-רא מספר שהמצור החל בשנה השאלת אורכו של המצור טרם הוכרעה במחקר. המק

לשלטונו בתשעה בתמוז. כיוון שאין זה ברור אם ביהודה  11-בעשרה בטבת, והסתיים בשנה ה

בהערכת משך פער גדול  צר, נואו מחודש תשרימחודש ניסן  מנו את שנות שלטונו של מלך

(, 587עד תמוז  588 הראשונה נמשך המצור על ירושלים שנה וחצי )מטבת המניההמצור: על פי 

על כל פנים,  (. 586עד תמוז  588השניה נמשך המצור שנתיים וחצי )מטבת  ואילו על פי המניה

, והמלך צדקיהו שנמלט מן העיר לעבר ערבות יריחו, נלכד על ידי חומת ירושלים הובקעה

 אב בחודשהבבלים. בני צדקיהו נשחטו לעיניו ועיניו נעקרו. חודש ימים לאחר הפריצה, בשבעה 

)או בעשרה בו, והשוו לירמיהו נב, יב( הועלה בית המקדש הראשון באש, חומתה ובתיה נותצו 

 :והוחרבו. אוצרות המקדש נשדדו והובאו בבלה

ל  ה ֶדֶרְך ַשַער ֵבין ַהֹחֹמַתִים ֲאֶשר ַעל-ְוכָׁ ה ַהַלְילָׁ מָׁ ִעיר, -ַגן ַהֶמֶלְך, ְוַכְשִדים ַעל-ַאְנֵשי ַהִמְלחָׁ הָׁ

ה. בָׁ ֲערָׁ ִביב; ַוֵּיֶלְך, ֶדֶרְך הָׁ ַּכְשִדים ַאַחר ַהֶמֶלְך, ַוַּיִשגּו ֹאתֹו ְבַעְרבֹות ְיֵרחֹו; -ַוִּיְרְדפּו ֵחיל ה  סָׁ

לוְ  יו.--ֵחילוֹ -כָׁ לָׁ ֹפצּו, ֵמעָׁ ה; ַוְיַדְברּו -ַהֶמֶלְך, ַוַּיֲעלּו ֹאתֹו ֶאל-ַוִּיְתְפשּו, ֶאת ו  נָׁ תָׁ ֶבל, ִרְבלָׁ ֶמֶלְך בָׁ

ט. יו; ְוֶאת-ְוֶאת ז  ִאתֹו, ִמְשפָׁ ֲחטּו, ְלֵעינָׁ ֵעיֵני ִצְדִקּיָׁהּו, ִעֵּור, ַוַּיַאְסֵרהּו -ְבֵני, ִצְדִקּיָׁהּו, שָׁ
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ֶבל.ַבְנֻחְש  ה ַלֹחֶדש ח  }ס{  ַתִים, ַוְיִבֵאהּו בָׁ -ִהיא ְשַנת ְתַשע--ּוַבֹחֶדש ַהֲחִמיִשי, ְבִשְבעָׁ

ה, ַלֶמֶלְך ְנֻבַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך נָׁ ֶבל:-ֶעְשֵרה שָׁ ן ַרב  בָׁ א ְנבּוַזְרֲאדָׁ ִחים, ֶעֶבד ֶמֶלְך-בָׁ ֶבל-ַטבָׁ --בָׁ

ם. לִָׁ ה, ְוֶאת-ֵבית-ַוִּיְשֹרף ֶאת ט  ְירּושָׁ ל-ְיהוָׁ ם ְוֶאת-ֵבית ַהֶמֶלְך; ְוֵאת ּכָׁ ַלִ ֵתי ְירּושָׁ ל-בָׁ ֵבית -ּכָׁ

ֵאש. ַרף בָׁ דֹול, שָׁ ִביב-ְוֶאת י  גָׁ ם, סָׁ ַלִ ל--חֹוֹמת ְירּושָׁ ְתצּו ּכָׁ -ֵחיל ַּכְשִדים, ֲאֶשר ַרב-נָׁ

ִחים. ִעיר, ְוֶאת יא  ַטבָׁ ם ַהִנְשָאִרים בָׁ עָׁ ְפלּו ַעלַהֹנְפלִ -ְוֵאת ֶיֶתר הָׁ ֶבל, ְוֵאת, -ים ֲאֶשר נָׁ ַהֶמֶלְך בָׁ

מֹון ן ַרב--ֶיֶתר ֶההָׁ ה, ְנבּוַזְרֲאדָׁ ִחים.-ֶהְגלָׁ ָאֶרץ, ִהְשִאיר ַרב יב  ַטבָׁ ִחים, ְלֹכְרִמים, -ּוִמַדַלת הָׁ ַטבָׁ

ה, ְוֶאת-ַעמּוֵדי ַהְנֹחֶשת ֲאֶשר ֵבית-ְוֶאת יג  ּוְלֹיְגִבים. יָׁם ַהְנֹחֶשת ֲאֶשר -ַהְמֹכנֹות ְוֶאת-ְיהוָׁ

ה-ְבֵבית ה.-ִשְברּו ַכְשִדים; ַוִּיְשאּו ֶאת--ְיהוָׁ ֶבלָׁ ם, בָׁ -ַהּיִָׁעים ְוֶאת-ַהִסיֹרת ְוֶאת-ְוֶאת יד  ְנֻחְשתָׁ

ל-ַהְמַזְמרֹות ְוֶאת ְרתּו-ַהַּכפֹות, ְוֵאת ּכָׁ ם-ְּכֵלי ַהְנֹחֶשת ֲאֶשר ְישָׁ חּו.--בָׁ קָׁ ת, ַהַמְחתוֹ -ְוֶאת טו  לָׁ

ב, ַוֲאֶשר-ְוֶאת הָׁ ב זָׁ הָׁ קֹות, ֲאֶשר זָׁ ֶסף-ַהִמְזרָׁ ַקח, ַרב--ֶּכֶסף ּכָׁ ִחים.-לָׁ -ַוִּיַקח ַרב ... יח  ַטבָׁ

ִחים, ֶאת ֹראש, ְוֶאת-ַטבָׁ יָׁה ֹּכֵהן הָׁ  יט  ְשֹלֶשת, ֹשְמֵרי ַהַסף.-ְצַפְניָׁהּו, ֹּכֵהן ִמְשֶנה; ְוֶאת-ְשרָׁ

ִריס ֶאחָׁ -ּוִמן ַקח סָׁ ִעיר לָׁ ִקיד ַעל-ד ֲאֶשרהָׁ ִשים ֵמֹרֵאי ְפֵני-הּוא פָׁ ה ֲאנָׁ ה, ַוֲחִמשָׁ מָׁ -ַאְנֵשי ַהִמְלחָׁ

א, ַהַמְצִבא ֶאת בָׁ ִעיר, ְוֵאת ַהֹסֵפר ַשר ַהצָׁ ָאֶרץ; ְוִשִשים ִאיש -ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ִנְמְצאּו בָׁ ַעם הָׁ

ִעיר. ָאֶרץ, ַהִנְמְצִאים בָׁ ם, נְ  כ  ֵמַעם הָׁ ן ַרבַוִּיַקח ֹאתָׁ ם ַעל-בּוַזְרֲאדָׁ ִחים; ַוֹּיֶלְך ֹאתָׁ ֶמֶלְך -ַטבָׁ

ה. תָׁ ֶבל, ִרְבלָׁ ה, ֵמַעל  כא  בָׁ ת; ַוִּיֶגל ְיהּודָׁ ה, ְבֶאֶרץ ֲחמָׁ ֶבל ַוְיִמיֵתם ְבִרְבלָׁ ם ֶמֶלְך בָׁ ַוַּיְך ֹאתָׁ

תֹו. ה, ֲאֶשר ִהְשִאיר, ְנבּוַכְדֶנא כב  ַאְדמָׁ ם, ַהִנְשָאר ְבֶאֶרץ ְיהּודָׁ עָׁ ֶבלְוהָׁ ַוַּיְפֵקד --ַצר ֶמֶלְך בָׁ

ם ֶבן-ְגַדְליָׁהּו ֶבן-ֲעֵליֶהם, ֶאת ן.-ֲאִחיקָׁ פָׁ  כב(.-במלכים ב כה,  שָׁ

בא  בכלא בחצר המטרה, ירמיהוהנביא של  בעת שהותובעצם הימים הקשים של המצור הבבלי 

אליו חנמאל בן שלום דודו והציע לו לרכוש את שדהו שבענתות. ירמיהו אכן עושה זאת במצוות 

ה', ומעניק לפעולה משפטית זו משמעות רחבה הרבה יותר של בטחון בתקומת עם ישראל גם 

 אחרי החורבן הצפוי:

יָׁה ְדַבר  ַוֹּיאֶמר, ִיְרְמיָׁהּו: ו ה, ֵאַלי ֵלאֹמר.-הָׁ א ֵאֶליָך, -ֲחַנְמֵאל, ֶבןִהֵנה  ז  ְיהוָׁ ַשֻלם ֹדְדָך, בָׁ

תֹות-ְקֵנה ְלָך, ֶאת  ֵלאֹמר: ִדי ֲאֶשר ַבֲענָׁ ה, ִלְקנֹות.--שָׁ ַוּיָֹׁבא ֵאַלי  ח  ִּכי ְלָך ִמְשַפט ַהְגֻאלָׁ

ה, ֶאל-ֲחַנְמֵאל ֶבן א ֶאת-ֹדִדי ִּכְדַבר ְיהוָׁ ה, ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ְקֵנה נָׁ רָׁ דִ -ֲחַצר ַהַמּטָׁ תֹות -י ֲאֶשרשָׁ ַבֲענָׁ

ִמין ִּכי ה, ְקֵנה-ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ִבְניָׁ ה ּוְלָך ַהְגֻאלָׁ ֵאַדע, ִּכי ְדַבר-ְלָך ִמְשַפט ַהְיֻרשָׁ ְך; וָׁ ה -לָׁ ְיהוָׁ

ֶאְקֶנה, ֶאת ט  הּוא. ֶדה, ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל ֶבן-וָׁ ה-ַהשָׁ ֶאְשְקלָׁ תֹות; וָׁ , ַהֶּכֶסף-לֹו, ֶאת-ֹדִדי, ֲאֶשר ַבֲענָׁ

ֶסף. ה ַהּכָׁ רָׁ ִלים, ַוֲעשָׁ ה ְשקָׁ ֶאְשֹקל ַהֶּכֶסף,  י  ִשְבעָׁ ָאֵעד ֵעִדים; וָׁ ֶאְחֹתם, וָׁ ֶאְכֹתב ַבֵסֶפר וָׁ וָׁ

ִים. ֶאַקח, ֶאת יא  ְבֹמאְזנָׁ ה, ֶאת-וָׁ ה ְוַהֻחִקים, ְוֶאת-ֵסֶפר ַהִמְקנָׁ תּום ַהִמְצוָׁ לּוי.-ֶהחָׁ  יב  ַהגָׁ

ֶאֵתן ֶאת רּוְך ֶבן-ה, ֶאלַהֵסֶפר ַהִמְקנָׁ -וָׁ ֵעִדים -ֵנִרּיָׁה ֶבן-בָׁ ַמְחֵסיָׁה, ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל ֹדִדי, ּוְלֵעיֵני הָׁ

ה ל--ַהֹּכְתִבים ְבֵסֶפר ַהִמְקנָׁ ה.-ְלֵעיֵני, ּכָׁ רָׁ ֲאַצֶּוה, ֶאת יג  ַהְּיהּוִדים, ַהֹּיְשִבים, ַבֲחַצר ַהַמּטָׁ -וָׁ

רּוְך, ְלֵעיֵניֶהם, ֵלאֹמר. קֹוַח ֶאת ָאַמר-ֹּכה יד  בָׁ ֵאל, לָׁ אֹות ֱאֹלֵהי ִיְשרָׁ ה ְצבָׁ ֵאֶלה -ְיהוָׁ ִרים הָׁ ַהְספָׁ

ם, ִבְכִלי לּוי ַהֶזה, ּוְנַתתָׁ תּום ְוֵאת ֵסֶפר ַהגָׁ ה ַהֶזה ְוֵאת ֶהחָׁ ֶרש-ֵאת ֵסֶפר ַהִמְקנָׁ ְלַמַען --חָׁ

אֹות, ֱאֹלֵהי  טו  }ס{  ַיַעְמדּו, יִָׁמים ַרִבים. ה ְצבָׁ ֵאל:ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהוָׁ ִתים   ִיְשרָׁ נּו בָׁ עֹוד ִיקָׁ

ָאֶרץ ַהֹזאת. ִמים, בָׁ דֹות ּוְכרָׁ  טו(.-)ירמיהו לב, ו ְושָׁ

. 
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 חורבן הבבלי בירושליםה לששרידים ארכיאולוגיים 

בירושלים נתגלו הן בעיר דוד, גרעינה הקדום של  586אותותיו של החורבן הבבלי של שנת 

לפסה"נ. להלן  8-שאליו התפשטה העיר במהלך המאה הירושלים, והן בגבעה המערבית, האזור 

 נציג מספר דוגמאות לאתרים שבהם נתגלה שרידי החורבן.

 המגדל הישראלי

 ביחידה העוסקת בירושלים בימי חזקיהו דנו בסוגיית היחס שבין המגדל הישראלי לחומה הרחבה

 .שנתגלו על הגבעה המערבית

 ()***קישור חם לדיון בחומה הרחבה 

המגדל הישראלי היה חלק מקו הביצור הצפוני של ירושלים ערב  חופרי הרובע היהודילדעת 

הכיבוש הבבלי. לדעת חופר המגדל, נחמן אביגד, שימש המגדל חלק מבית שער אדיר שהוביל 

 פנימה אל העיר.

 ()***קישור חם לתרשים המשחזר את המגדל הישראלי כמגדל שער

ה מפקדת הצבא הבבלי לאחר שער זה עם שער התווך שבקרבתו חנת אביגד אף הציע לזהות

 הפריצה אל העיר. כמצויין בספר ירמיהו:

ה ַהְתִשִעית ְלִצְדִקּיָׁהּו ֶמֶלְך א נָׁ א ְנבּוַכְדֶראַצר ֶמֶלְך-ַבשָׁ ֲעִשִרי, בָׁ ה ַבֹחֶדש הָׁ ל-ְיהּודָׁ ֶבל ְוכָׁ -בָׁ

.-ֵחילֹו ֶאל ֶליהָׁ ֻצרּו, עָׁ ם, ַוּיָׁ ַלִ ה -ְבַעְשֵתי ב  ְירּושָׁ ְרִביִעי ְבִתְשעָׁ ה ְלִצְדִקּיָׁהּו, ַבֹחֶדש הָׁ נָׁ ֶעְשֵרה שָׁ

ִעיר. ַלֹחֶדש, ה, הָׁ ְבְקעָׁ ֵרי ֶמֶלְך ג  הָׁ ֶוְך-ַוּיָֹׁבאּו, ֹּכל שָׁ ֶבל, ַוֵּיְשבּו, ְבַשַער ַהתָׁ ֵנְרַגל ַשְרֶאֶצר --בָׁ

ִריס, ֵנְרַגל ַשְרֶאֶצר ַרב-ְסִכים ַרב-ְנבּו ַשר-ַסְמַגר ל-סָׁ ג, ְוכָׁ ֶבל.-מָׁ ֵרי ֶמֶלְך בָׁ ַוְיִהי  ד  ְשֵאִרית, שָׁ

ָאם ִצְדִקּיָׁ  ה ִמן-הּו ֶמֶלְךַּכֲאֶשר רָׁ ה, ַוִּיְבְרחּו ַוֵּיְצאּו ַלְילָׁ מָׁ ה ְוֹכל ַאְנֵשי ַהִמְלחָׁ ִעיר ֶדֶרְך ַגן -ְיהּודָׁ הָׁ

ה. בָׁ ֲערָׁ ִים; ַוֵּיֵצא, ֶדֶרְך הָׁ ַּכְשִדים ַאֲחֵריֶהם, ַוַּיִשגּו -ַוִּיְרְדפּו ֵחיל ה  ַהֶמֶלְך, ְבַשַער, ֵבין ַהֹחֹמתָׁ

 ה(.-)ירמיהו לט, א ְרבֹות ְיֵרחוֹ ִצְדִקּיָׁהּו ְבעַ -ֶאת

מיקומו של שער התווך אינו מפורש אך העובדה שצדקיהו בורח דרך גן המלך ושער בין  

החומותיים המזוהים בדרום עיר דוד, לעבר יריחו )מן הסתם דרך נחל קדרון( מאששת את דעת 

 . אביגד שההבקעה הבבלית היתה מצד צפון וששער התווך היה בצפונה של העיר

בחפירות המגדל נמצאו בסמוך לו שרידי שריפה עזה וראשי חצים משני טיפוסים: ראשי חיצי ברזל 

שטוחים מן הטיפוס שהיה בשימוש ביהודה וראשי חיצי ברונזה בעלי חתך מצולע שהיו בשימוש 

בצבא הבבלי. ממצא זה התפרש כעדות לקרב שהתחולל במקום עם פלישת הצבא הבבלי 

 לפסה"נ. 586לירושלים בשנת 

 )***קישור חם לתצלום ראשי החיצים והמגדל הישראלי(
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 Gשכונת המגורים בשטח 

תוצאת חורבנה של  -נחשפו בחפירות שרידי מפולות אבן אדירות  על מדרונה המזרחי של עיר דוד,

ירושלים על ידי הבבלים. מבנים מימי הבית הראשון שעמדו על המדרון התמוטטו זה על גבי זה 

או  10-שלפחות חלקם נבנה במאה הנחשפה קבוצת מבנים  Gבשטח  ויצרו את עיי המפולת.

 לפסה"נ. 586חרבו בשנת לפסה"נ, וכולם  9-בראשית המאה ה

 (עם חצים המסמנים את המבנים השונים G)***קישור חם לתמונה שטח 

 בית אחיאל קיבל את שמו משבר של כלי חרס שעליו נכתב לאחיאל. בית אחיאל:

 (.בכתובת לאחיאל ביחידה העוסקת בכתובות ן)***קישור חם לדיו 

  Gכחלק ממתחם שנבנה לתוך מבנה האבן המדורג בשטח  הבית הוקם 

 (.)***קישור חם לדיון במבנה האבן המדורג

לבית היו שתי קומות לפחות, ואל קומתו השניה הוליך גרם מדרגות. בקומת הכניסה היתה חצר  

לא מקורה שבה ארבעה עמודים. העמודים והקירות התוחמים אותם יצרו שלושה מרחבים 

מקבילים. על מרחבים אלה סגר מצד צפון מרחב רביעי. זהו טיפוס מבנה הקרוי 'בית ארבעת 

ארכיטקטורה הלא ישראלית )לדוגמא בתל קסילה הפלשתית( אך הוא הפך המרחבים' המוכר גם ב

להיות פופולרי מאוד בתקופת הבית הראשון. אברהם פאוסט ושלמה בונימוביץ הציעו שטיפוס 

מבנה זה אומץ בתרבות הישראלית משום שאיפשר הקפדה על דיני טהרת המשפחה ידי יצירת 

בצידו הצפוני של בית אחיאל  . בעת הצורך לפרושמרחב נפרד בבית שאליו יכולה היתה האישה 

בית שימוש עם אסלה. בהפרשות המאובנות שנמצאו בבית שימוש זה  ממצא נדיר ביותר: נמצא

בשלהי ביהודה זוהו ביצי תולעי מעיים וכן אבקת צמחים המלמדים רבות אודות ההיגיינה והתזונה 

 ימי הבית הראשון.

 (אחיאל *קישור חם לתכנית ותצלום בית)**

החדר השרוף הוא חלק מבית בן שתי קומות שעל רצפתו נתגלתה שכבה עבה של  החדר השרוף:

לפסה"נ. בין הממצאים בחדר היו ראשי חצים המלמדים על  586אפר ופיח מחורבן ירושלים בשנת 

הקרב שניטש במקום וכן שריד של רגל עץ מפוחמת, המעוצבת ככף רגל של אריה, ככל הנראה 

סא או מיטה מפוארים.  העץ שממנו גולפה הרגל הוא עץ האשכרוע אשר יובא ככל שריד מכי

הנראה מסוריה. הדבר מלמד על עושרם של בעלי הבית שחיו כאן ערב חורבנה של ירושלים 

 המקראית.

 )***קישור חם לתצלום החדר השרוף(
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שימש ככל הנראה כארכיון ממלכתי בשלהי ימי הבית הראשון.  G: בית הבולות בשטח בית הבולות

טביעות חותם  51רק חלק קטן ממנו נחפר. על רצפתו של המבנה נמצאו כדי חרס מנוקבים ולידם 

)בולות( מימי הבית הראשון. טביעות חותם אלה חתמו מסמכים רשמיים שאוחסנו במבנה בתוך 

ע הצטברות לחות שתשחית את המסמכים שבתוכם(. כדי החרס )ועל כן ניקוב הכלים שנועד למנו

שנשרפו אך טביעות החותם  ונתכלו בעת חורבנה של ירושלים על ידי הבבלים עלו המסמכים באש

בין טביעות החותם שנמצאו כאן נמצאת טביעת חותמו של גמריהו בן  תקשו וכך נשמרו לדורות.ה

 מיהו.שפן שאותו יש לזהות ככל הנראה עם השר הנזכר בספר יר

כפי הנראה על כך ש מלמדים Gהארכיון הממלכתי, ועושרם של בתי המגורים שנתגלו בשטח 

 לקראת שלהי תקופת הבית הראשון היה אזור זה חלק מקריית השלטון הירושלמית. 

)***קישור חם לדיון בבולות של גמריהו בן שפן יהוכל בן שלמיהו וגדליהו בן פשחור ביחידה 

 (העוסקת בכתובות

לפסה"נ הותיר איפה חותם ברור בשרידים הארכיאולוגיים כמו גם  586בנה של ירושלים בשנת חור

בתודעה היהודית. זהו סופה של תקופה מפוארת בימיה של העיר, אך לאחר החורבן, עם שיבת 

ציון, תעשה העיר את צעדיה הראשונים אל תוך תקופה ארוכה יותר ומפוארת עוד יותר, הלא היא 

 השני.תקופת הבית 


