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תולדות החפירות הארכיאולוגיות ב’עיר דוד’ )2007-1867(רוני רייך ואלי שוקרון

ירושלים היא אחת מערים ספורות בעולם, בוודאי פחות מעשר, שמקומה בעולם העתיק, ובעיקר 
היתה  המערב  תרבות  על  שהשפעתה  לכך  הביאו  בה,  שפעלו  היסטוריות  דמויות  של  פעולותיהן 
שעיצבו  אישים  של  יותר  משפיעה  רשימה  על  להצביע  שיכולה  בעולם  אחרת  עיר  אין  מכריעה. 
מנצרת,  ישוע  הורדוס,  המלך  ירמיהו,  הנביא  דוד,  המלך  הבאה:  הקבוצה  מאשר  תולדותיה  את 
המצביא  בלדווין,  הצלבן  מוחמד,  הנביא  הלנה,  ואימו  קונסטנטינוס  הקיסר  הדריאנוס,   הקיסר 

צלאח א-דין, הסולטאן סולימאן המפואר, ורבים אחרים.

הכול החל עם החלטה גורלית שנתקבלה לפני כ- 3000 שנה, ושתוצאותיה מורגשות עדיין היום, 
כאשר אדם צעיר, שזה עתה הקים שושלת חדשה, החליט לעזוב את עירו, את חברון, ולקבוע את 
ביתו בירושלים, שזה עתה כבש. בכך כמובן לא היה די. לא זו בלבד שדוד זיהה את העיר עם שושלתו 
החדשה; הוא אף זיהה את העיר עם אלוהי ישראל, בכך שהעלה אליה את ארון הברית. אין זה משנה 
הזיקה  נוצרה  שמא  או  לפנה"ס,  הראשון  האלף  בראשית  בפועל  אמנם  התקיימה  זו  התחלה  אם 
החזקה בין העיר, השושלת והאל רק כמה מאות שנים מאוחר יותר, ורק אז תוארה התרחשות זו, 
בכתב, למען התקופה בה נכתבה, ולמען הדורות הבאים, מבלי לדעת אל נכון לכמה זמן דברים אלה 

יהיו שרירים וקיימים. עובדה היא, שהשפעתה של החלטה קדומה זו, עדיין שרירה וקיימת.

מן הדברים האלה עולה שאין להתפלא על כך כי כאשר החלו חוקרים לתור את המזרח התיכון, 
ובהמשך החלו לערוך חפירות ארכיאולוגיות בארץ, הם בחרו בראש וראשונה לעשות כך בירושלים. 
חקירתה הארכיאולוגית של העיר נמשכת כבר כמעט 150 שנה, מן החפירה הראשונה שנערכה כאן, 

בשנת 1863 בידיו של הצרפתי פ' דה-סֹוסי, באתר המכונה 'קברי המלכים' ועד ימינו.

וה'  ביברשטיין  ק'  הגרמניים  החוקרים  שני  בידי  כרכים,  בשלושה  חיבור,  לאור  יצא   1994 בשנת 
בלדהורן. זו הביבליוגרפיה המקיפה ביותר של הפעילות הארכיאולוגית שנעשתה בעיר, מראשיתה 
ועד לראשית שנות התשעים של המאה העשרים. חישוב מהיר יראה שלא די בחיי אנוש כדי לקרוא 
הגיחון  מעיין  על  למשל:  הנה  בעיר.  שנעשו  הארכיאולוגיות  התגליות  אודות  שנכתב  מה  כל  את 
ניקבת השילוח מופיעים 70  מופיעים בה 62 פריטים ביבליוגראפיים, חלקם ספרים שלמים; על 
פריטים; על כתובת השילוח 115. הפרסומים שנכתבו על אודות עבודתם של כותבי שורות אלה, 
מצויה  ירושלים  זו  מבחינה  זו.  בביבליוגרפיה  נכללים  אינם  עדיין   ,1995 משנת  החל  דוד,  בעיר 

במדרגה אחת עם אתונה ורומא, ואילו כל יתר האתרים בעולם משתרכים הרחק מאחור.

מאוד  רבות  פרשנויות  היום.  להיקרא  ראוי  האמורה  בביבליוגרפיה  המופיע  כל  לא  זאת  עם  יחד 
של הממצא הארכיאולוגי שנחשף בעיר, שנכתבו במאה התשע-עשרה ובחציה הראשון של המאה 
העשרים, הן חסרות ערך מדעי. יש לציין גם שלא מעט חיבורים בעלי ערך מדעי כבר לא נקראים 
היום משום שהם כתובים בשפות זרות, או בכתבים שאבד עליהם הכלח )כמו הכתב הגרמני המכונה 

ְפַרקטּור/גותי(.
 

אפשר  עתיקים.  רבדים  תקנה  ללא  השחיתה  בעיר  שנעשתה  הארכיאולוגית  העבודה  מן  הרבה 
שכן  היא,  מחקרּה  של  קרבן  נפלה  היא  ירושלים,  של  ההיסטורי  מקומה  שמפאת  לומר  בהחלט 

שרידיה הפכו לשפן-ניסויים שעליו נבנו פרקים חשובים של הארכיאולוגיה של ארץ ישראל כולה.

המזוהה  העיר,  של  הדרומית-מזרחית  הגבעה  לה  מתייחדת  הקדומה  ירושלים  של  תחומה  בתוך 
הוא  ארץ-ישראלי  עתיקות  תל  של  במונחים  שגודלה   - זו  גבעה  המקראית.  דוד'  'עיר  עם  כידוע 
ממוצע למדי - זכתה לחפירה אינטנסיבית למדי. זהו ללא עוררין האתר שנחפר יותר מכל אתר אחר 
בארץ מבחינת מספר המשלחות שחפרו בו - גם אם לא מבחינת גודל השטח שנחפר. בעניין זה יש 
לציין כי לעומת זאת, האתר הסמוך לגבעה מצפון, הלא הוא הר הבית, הוא האתר הארכיאולוגי 

הגדול ביותר בארץ שלא נחפר חפירה מדעית מסודרת ואיננו ידוע מבחינה ארכיאולוגית.

גבעת 'עיר דוד' היא גם האתר 'הארכיאולוגי' ביותר בעיר. שכן היא יצירה של המחקר הארכיאולוגי. 
הזו מקומה הקדום של העיר  היות הגבעה  ימינו, של  ועד  רצופה, מימי קדם  אין מסורת  כלומר: 
)התל הקדום(, כפי שיש בהר הבית הסמוך לה מצפון. לפני כ-150 שנה היו מורי הדרך מצביעים 
על האזור הסמוך למצודה ולשער יפו כמקום שבו התרחשו האירועים המתוארים בתנ"ך. עד היום 
מצוי בסביבה 'שריד' של דעה זו, הלא היא הבריכה המכונה 'בריכת חזקיהו' הממוקמת בתוך הרובע 
הנוצרי שבמערב העיר, שהיא בוודאי בריכה המאוחרת לתקופת קדומה זו. המחקר הארכיאולוגי 
רק  למעשה  העיר.  של  הקדום  אתרה  הוא  העיר  של  הדרומית-מזרחית  שהגבעה  שהראה  הוא 
מחפירותיו השערורייתיות של מ' פארקר בגבעה )1911-1909(, וגילוי הקברים מתקופת הברונזה 
הקדומה א', שתוארכו נכונה על-ידי האב וינסאן, התברר שעל גבעה זו מצויים השרידים העתיקים 
ביותר, שרידים שמסוגם אין בנמצא על יתר גבעות העיר. בכך התקבלה סופית הדעה שזו אומנם 

הגבעה שיש לזהות עם 'עיר דוד' המקראית.

תולדות המחקר של אתר זה, כשלעצמו, וגם בזיקה לחקירה של כל העיר, כבר הפכו לנושא למחקר 
המדעית  החקירה  השתלשלות  את  בקצרה  לסכם  מבקשות  הבאות  השורות  עצמו.  בפני  העומד 
נערכו בעיר דוד תחת ארבעה משטרים: העות'מאני  'עיר דוד'. החפירות הארכיאולוגיות  בגבעת 
מאחר   .)1967 )מאז  והישראלי   )1967-1948( הירדני   ,)1948-1917( הבריטי   ,)1917 )עד 
שהביבליוגרפיה אודות כל חפירה היא רבה, מובאת כאן הפנייה לריכוז המידע המובא בכרך השלישי 
של הביבליוגרפיה של ביברשטיין ובלדהורן )1994(, ורק לחפירות שנערכו משנות התשעים ואילך 

מובאות הפניות ישירות נבחרות.

אל המאמר הזה אנחנו מצרפים מפה בקנה מידה מפורט, בגיליון נפרד, המציינת את מיקומן של 
כל החפירות, גדולות וקטנות, שנערכו בגבעת 'עיר דוד', וחלק מן התגליות האדריכליות העיקריות. 
המפה  הייתה  ראשונה  דוד'.  'עיר  בגבעת  החפירות  אודות  פורסמו  כבר  אחדות  סיכום  מפות 
שהתפרסמה בשנת 1925, לאחר תום החפירות של מקאליסטר ודנקן באתר, מטעם הקרן לחקר 
א"י )PEF(.1 ר' וייל פירסם מפת סיכום בדוח החפירה שיצא לאחר עונת החפירה השנייה שלו באתר 
בשנים 2.1923-4 מפה דומה ועדכנית יותר פרסם י' שילה בדוח הראשון שלו על תוצאות החפירות 
באתר.3 מפת סיכום חלקית הופיעה ב'ספר ירושלים - תקופת המקרא'.4 לאחרונה הופיעו מפות 

 R.A.S. Macalister and J.Garrow Duncan, Excavations on the Hill of Ophel, Jerusalem, 1923-1925, London, 1926, In the cover  .1
.pocket: Map of Ophel, showing the discoveries hitherto made

Planche 1: Croquis d'ensemble l'histoire des explorations sur le site ,1947 וייל  .2
שילה 1984, איור 3.  .3

אחיטוב ומזר תש"ס, בסוף הספר: מפת השרידים העיקריים בעיר דויד ומיקום משלחות החפירה.  .4
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סיכום מפורטות במדריך עב הכרס לירושלים שהוציא מ' קיכלר.5 לא כל המפות הקודמות מציינות 
את כל החפירות. אנחנו מקווים שהמפה הנוכחית מביאה את התמונה המלאה.

א. תחת השלטון העות'מאני

החפירה הראשונה באתר נעשתה ב 1867, בידי צ' וורן, שנכנס למעיין, 
מנהרה  אל  מעלה  העולה  פיר  גילה  כאן  במנהרה.  לזחול  המשיך  ממנו 
עליונה. כך גילה את מערכת המים המכונה מאז בשמו 'מערכת פיר וורן' 
פרסם  שוורן  אף   .)184-183  ,180-179  :1994 ובלדהורן  )ביברשטיין 
הרבה  חפר  לא  שהוא  דומה  העליונה,  במנהרה  שמצא  אחדים  חפצים 

בעפר שהצטבר בתוך המערכת.

בשנת 1880 הביאו שני נערים לידיעתו של הגרמני ק' שיק את הימצאותה 
של כתובת עתיקה חקוקה ליד המוצא הדרומי של מנהרת המים שבעיר 
דוד )ביברשטין ובלדהורן 1994: 190-187(. גילוי זה של 'כתובת השילוח', 
הוא בין החשובים ביותר שנעשו באתר, והוא שנתן דחיפה ממשית להמשך 
המחקר במקום. ב-1886 ו-1890 שיער שיק שאמור להיות באתר מוביל 
התעלה  את  וגילה  קדרון  נחל  בערוץ  אחדים  פירים  חפר  הוא  נוסף.  מים 

שלימים תכונה 'תעלה II' )ביברשטיין ובלדהורן 1994: 180, 185-184(.

מיד  ליישם  ניסתה  ב 1877,  שנוסדה  פלשתינה  לחקר  הגרמנית  האגודה 
את הלקח של גילוי 'כתובת השילוח' ומתוך חשש שלא לפגר אחרי הקרן 
הבריטית )PEF( שלחה לירושלים בשנת 1881 את ה' גותה. מאחר שזמן 
קצר קודם לכן החל שיק להתחקות אחר תעלת המים שנמשכה ממוצאה 
ניקבת השילוח, המשיך גותה את עבודתו של הלה, התחקה  הדרומי של 
אחר תעלות המים וגם חשף קטעים מכנסיית השילוח ומבריכת השילוח 
נוסף על כך ערך  ובלדהורן 1994: 23-19(.  )ביברשטין  הביזנטית שלידה 
של  המזרחי  המדרון  ראש  לאורך  שונים  במקומות  קטנות  חפירות  גותה 
הגבעה. כאן גילה גותה קטעי קירות, בוודאי מתקופות שונות. בתמימות 
רבה סיכם הלה את פעולתו בקובעו שעבודתו חשפה את מרבית קו הביצור 

המזרחי של העיר הקדומה )ביברשטיין ובלדהורן 1994: 19-18, 27-25(.

למרות  העיר.  בדרום  דיקי  וא'  בליס  פ"ג'  חפרו   1897-1894 בשנים 
הוא  חסי,  בתל  ההיסטורית  בחפירה  פטרי  פ'  של  עוזרו  היה  שבליס 
והמשיך  בירושלים,  בחפירותיו  שם,  שנלמדו  הלקחים  את  יישם  לא 
לחפור במנהרות. הוא נאלץ לעשות כן בשל ההתנגדות לחפירה מצידם 
כי  נזכיר  ובגלל השלטון העות'מאני החשדן.  של בעלי קרקעות באזור 
בסמיכות לעיר דוד חשפו השניים במנהרותיהם את הסכר הסוגר על 

קיכלר 2007, עמ' 21-13.  .5

עמק הטירופויון, שהוא גם חומת העיר מימי הבית השני, ואת תעלת 
הניקוז הגדולה בת התקופה, החוצה את הטירופויון לכל אורכו. בדרום 
הביזנטית  השילוח  ומברכת  השילוח  מכנסיית  חלקים  חשפו  העמק 
אבן  לוחות  המרוצף  המדורג,  הרחוב  מן  נכבד  קטע  וכן  לה,  הסמוכה 
העולה אל עבר הר הבית. בליס ודיקי היו גם הראשונים לנסות ולבחון 
את השערתו של הצרפתי ש' קלרמון-גאנו )1887( ולפיה מצויים קברי 

איור 5. חתך לאורך תעלה II, חפירות קונרד שיק

איור 1. שרל קלרמון-גאנו

 איור 2. קונרד שיק

איור 3. הרמן גותה

איור 4. פ. ג'ונס בליס
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מלכי בית דוד באזור שמעל הפיתול הדרומי של ניקבת השילוח. הפעם, שלא 
כמנהגם לחפור במחילות ופירים, ערכו בליס ודיקי חפירה מפני השטח, באזור 
שמדרום לפיתול הדרומי. כאן מצאו רק חללים חצובים בסלע )ביברשטיין 

ובלדהורן 1994: 115(, אל-נכון מרתפי בתים ומקווה מימי הבית השני.

הבריטי  בהרפתקן  קשורה  דוד  בעיר  שהתרחשה  ביותר  המוזרה  האפיזודה 
אוצרות  אחר  בחיפושיו   1911-1909 בשנים  בירושלים  ששהה  פארקר  מ' 
גם איש מדע, לשמש וינסאן, שהיה  ל"א  גייס את האב  בית המקדש. פארקר 
ולארכיאולוגיה למקרא  הצרפתי  הספר  מבית  וינסאן,  תאנה'.  'עלה  לו 
בירושלים - ובוודאי חוקרה המובהק הראשון של ירושלים - תיעד את שרידי 
שקיוו  האוצרות  את  הניבו  לא  דוד  בעיר  החפירות  שנחשפו.  והחציבה  הבנייה 
להם, אך בעקבות גילוי השרידים הקדומים הייתה זו דווקא החפירה הזו שביססה 
גם  הזדמנות  זו  הייתה  הדרומית-מזרחית.  בגבעה  דוד'  'עיר  זיהוי  את  סופית 
למדוד ולחקור את מערכת פיר וורן ואת ניקבת השילוח )ביברשטיין ובלדהורן 

1994: 128, 136; שלו-כליפא תשנ"ט; רייך תשס"ח(.

היהודי.  הצד  מן  תגובה  באה  פארקר  מ'  של  השערורייתית  החפירה  בעקבות 
ניכר בחלקה המזרחי של גבעת עיר  הברון רוטשילד )הנדיב הידוע( רכש שטח 
דוד ושכנע את הצרפתי ר' וייל לבוא בשנת 1913 ולחפור בשטח. וייל הוא היהודי 
הראשון שחפר בירושלים בפרט ובארץ-ישראל בכלל. הוא חזר גם לעונה נוספת, 
בשנים 1924-23. גם רוטשילד ווייל נדרשו להצעתו של קלרמון-גאנו בדבר 'קברי בית דוד'. לעומת בליס 
בין היתר, שני  זה. הוא מצא,  וייל מצפון לפיתול  ניקבת השילוח, חפר  ודיקי שחפרו מדרום לפיתול של 
חללים חצובים גדולים בעלי צורה יוצאת דופן, וטען כי אלה הם קבריהם הריקים של מלכי יהודה. אין כיום 
חוקר שמקבל את הטענה הזו. תגלית נוספת חשובה היא כתובת תיאודוטוס המציינת את קיומם של בית 
כנסת ואכסניה בירושלים בימי הבית השני, כאשר בית המקדש עוד היה קיים )ביברשטיין ובלדהורן 1994: 
118-112(. תוצאה נוספת של מפעל חפירות זה היא העובדה שהשטח הנרחב שרכש רוטשילד, שהוא כיום 

איור 7. האב לואי איג וינסאן

איור 8. ריימונד וייל

איור 6. הסכר הבנוי לרוחב הטירופויון, שהוא גם חלק מחומתה הדרומית של העיר. צוייר בידי ארצ'יבלד דיקי.

איור 9. מונטגיו ברונלאו פארקר
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איור 10 ב’. כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה א’, מתוך קבר שחפרה משלחת פארקר במדרון המזרחי של העיראיור 10 א’. כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה א’, מתוך קבר שחפרה משלחת פארקר במדרון המזרחי של העיר
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קרקע ציבורית אפשרה ללא קשיים מרובים את חפירותיהם של י' שילה, ולאחר מכן את חפירותיהם של ר' 
רייך וא' שוקרון, כמו גם את שמירת חלקים ניכרים של הגבעה בלתי מבונים.

ב. תחת שלטון המנדט הבריטי

עם כיבוש הארץ בידי הבריטים בא 'תור הזהב' למחקר הארכיאולוגי של ארץ-ישראל. בשנת 1920 
הוקמה מחלקת העתיקות של ממשלת המנדט הבריטי. הבריטים עמדו מיד על חשיבותה וייחודה 
של ירושלים בכלל, ו'עיר דוד' בפרט, למחקר הארכיאולוגי. על פי תפיסתם שנסמכה על רגש עמוק 
של 'אחריות מדעית', ואולי גם על מידה מסויימת של 'חרדת קודש',  האתר שייך למורשת כלל-
נערך  הזה.  באתר  לבדו  לחפור  לידיו,  התגלגלה  שההזדמנות  כלשהו,  לחוקר  רשות  ואין  עולמית, 
פרוייקט בינלאומי לחפירת הגבעה )רייך תשס"ב(. רא"ס מקאליסטר חפר מטעם ה-PEF ור' וייל 
חזר וחפר מטעם הצרפתים בקצה הדרומי ביותר של הגבעה )ביברשטיין ובלדהורן 1994: 19-18(. 

המימון  את  השיגה  לא  להשתתף,  מאוד  שרצתה  אף  ועתיקותיה,  א"י  לחקירת  העברית  החברה 
הדרוש.6 יעברו עוד 58 שנים עד שחוקר ישראלי ראשון יחפור במקום.

יש לציין כי בפרוטוקולים של המועצה הארכיאולוגית שליד מחלקת העתיקות המנדטורית )תיקי ATQ/14( מצוין כי ביום 26 בנובמבר   .6

1921, הוענק לדר' נחום סלושץ רישיון לחפירה )רישיון מס' VIII(, לחפור בסילואן, במגרש השייך לדאוד סולימאן, בין שער האשפות לבין 

בריכת השילוח. אין כל פרטים נוספים וקרוב לוודאי שהחפירה הזו לא יצאה אל הפועל.

איור 11. חפירות ריימונד וייל בדרום עיר דוד. נראים שתי החציבות המכונות 'קברי בית דוד'. 

איור 12. המבנה המדורג שנחשף בחפירות מקאליסטר ודנקן. מראה פנורמי

איור 10 ג’. כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה א’, מתוך קבר שחפרה משלחת פארקר במדרון המזרחי של העיר
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איור 14. תוכנית החפירה של קרופוט ופיצ'ג'רלד. החומה עם השער מסומנים בצבע אדום.איור 13. קיר ובו פתח )שער עיר?(, חפירות קרופוט ופיצ'ג'רלד
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איור 17. שטח N של קניון ובו נראה קטע מן הרחוב המרוצף אבן העובר בעמק הטירופויון

וג"מ  קרופוט  ג"ו  ב-1928-1927  המשיכו  למחקר  הבריטית  הקרן  מטעם  הזה  הפרוייקט  את 
פיצ'ג'רלד. הממצא המרשים ביותר בחפירתם היה קטע ביצור ובו פתח גדול. למרות שאלה יוחסו 
לתקופת המקרא, ואחר-כך זוהו עם שער הגיא, יש לומר שהדבר 
ואולי  מחודש,  בירור  דורשת  זו  סוגיה  הכול.  על  מוסכם  איננו 

החפירה הנוכחית ב'חניון גבעתי' תתרום את חלקה בעניין.

ג. תחת שלטון ירדן

של  בהנהלתה  הדרום-מזרחית,  בגבעה  נערכה  אחת  חפירה  רק 
הבריטי  הספר  בית  מטעם   ,1967-1961 השנים  בין  קניון  ק"מ 
ראשית  את  מציינות  אלה  חפירות  בירושלים.  לארכיאולוגיה 
מדעיות,  אמות-מידה  על-פי  העיר  של  הארכיאולוגי  המחקר 
על  נשען  זה  מחקר  ימינו.  בן  הארכיאולוגי  במחקר  המקובלות 

איור 15. קתלין מ' קניון

איור 16. שטח N של קניון ובו נראה קטע מן הרחוב המרוצף אבן העובר בעמק הטירופויון
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קניון שטחים  אבחנות סטרטיגרפיות קפדניות, ועל איסוף נתונים מלא. בגבעת 'עיר דוד' חפרה 
אחדים )ביברשטיין ובלדהורן 1994: 15-11, 24, 27, 37-36, 142-129(.

ד. תחת שלטון ישראל

עם  ביחד  דוד',  'עיר  גבעת  הוכרזה  העיר  איחוד  לאחר  קצר  זמן 
והשטח  לאומי  כגן  העתיקה  העיר  חומת  את  הסובב  השטח 
העובדה  למדי  מפתיעה  ירושלים.  עירית  של  לאחריותה  הועבר 
כי מאז איחוד העיר )1967( ועד לתחילת חפירותיו של י' שילה 
שעיקר  משום  בוודאי  באתר,  חפר  לא  איש   )1978( דוד  בעיר 
הפעילות הארכיאולוגית בעיר הייתה במקומות אחרים )ב' מזר 
הפעילות  היהודי.  ברובע   - אביגד  ונ'  הבית  הר  כתלי  ליד  חפר 
הארכיאולוגית היחידה שנעשתה מיד לאחר מלחמת ששת הימים 
בסביבתה הקרובה של עיר דוד היתה הסקר הארכיאולוגי שערך 

ד' אוסישקין בקברים הקדומים שבכפר השילוח )סילואן(.

איור 19. קבר בת פרעה

איור 18. יגאל שילה

איור 20. קבוצת בולות טבועות, הנושאות שמות עבריים מחפירות שילה
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נערכו   )1985-1978( בשנים 
שילה, י'  של  חפירותיו 
העברית  האוניברסיטה  מטעם 
בירושלים. בעקבות חפירות אלו 
נפתחה מחדש הכניסה למערכת 
פיר וורן. עם תום החפירה נותרו 
מרבית שטחי החפירה הגדולים 
נערכו  מהם  ובשניים  חשופים, 
עבודות פיתוח נרחבות לתיירות: 
 .G ובשטח  וורן  פיר  במערכת 
לביקור  לראשונה  הגיעו  בכך 
יחד  תיירים.  קבוצות  דוד  בעיר 
עם זאת כמות התיירים שהגיעו 
מצומצמת  היתה  אלה  לאתרים 
שעלה  המידע  את  לעבד  אמנם  המשיך  שילה  י'  של  צוותו  דעך.  במקום  האקדמי  העניין  למדי. 
בחפירות, ודוחות החפירה החלו לראות אור בזה אחר זה, אך מעבר לכך חוקרים לא הפנו תשומת 
בנושא בכנסים מדעיים.  נכתבו מאמרים או שהובאו הרצאות  ולממצאיו, כמעט שלא  לב לאתר 
אפילו האוניברסיטה העברית לא השכילה להעמיד חוקר משורותיה שימשיך את פועלו של שילה.

גורמים חברו לכך.  העניין בעיר דוד התחדש לאחר כעשור שנים, באמצע שנות התשעים. מספר 
חלקם הם תולדה של האחרים:

■ ההכרזה על שנת 1996 כ'שנת 3000 שנה לירושלים' הביאה את רשות העתיקות לתרום למפעל 

זה חפירה קטנה כמחווה לאירוע, ולערוך פעולות שימור נרחבות לשרידים שחשף שילה. ר' רייך וא' 
שוקרון נשלחו ב-1995 לבצע את החפירה מטעם רשות העתיקות.

■ התחלת פעולתה של עמותת אלע"ד באיזור, מראשית שנות התשעים של המאה העשרים ובעיקר 

יוזמתה להקים בסמוך למעיין מרכז מבקרים, וקבלת הרישיון לכך מעירית ירושלים. יוזמה זו הביאה 
את רשות העתיקות לדרוש מימונה של חפירת הצלה במקום המיועד. מאוחר יותר ידעה עמותת 
אלע"ד למנף את התגליות הארכיאולוגיות החדשות והמפתיעות לפיתוח התיירות באזור. אלע"ד 
המשיכה באופן פעיל ביותר לגייס מימון להמשך החפירות והמחקר, לשימור ולפיתוח האדריכלי 
של האתרים שעלו בחפירות. מבחינה זו פעולת עמותת אלע"ד היא חסרת תקדים בתולדות הסיוע 
למחקר ארכיאולוגי בעיר. רק משנעשו הגילויים הארכיאולוגיים החדשים באזור המעיין )בחפירות 
רייך ושוקרון( והקהל החל לנהור למקום, 'גילתה' רשות הגנים מחדש את 'עיר דוד' שחזרה שוב 

לחזקתה )עד לאותה עת היה האתר בחזקתה של עירית ירושלים(.
■ העניין הגובר והולך של העולם האקדמי בחקר המאה ה-10 לפנה”ס )ימי דוד ושלמה של תקופת 

המקרא(, והמחלוקות העמוקות בפירוש מהות התקופה.

למעיין  הסמוך  השטח  הם  ושוקרון  רייך  בחפירות  מפתיעים  גילויים  נעשו  שבהם  האתרים  שני 
הגיחון על המדרון המזרחי של הגבעה ובו מפעל המים הכנעני המבוצר, ובריכת השילוח בדרומה 

של העיר, והרחוב המדורג הסמוך לה.

בצפון  מזר  א'  החלה   2005 בשנת 
שהתימרה  בחפירה  באתר,  דוד'  'עיר 
למצוא את שרידי 'ארמון המלך דוד'. 
אמנם נמצאו יסודות של בניין מסיבי, 
עדיין  אלו  שורות  כותבי  לדעת  אך 
לתיארוכו  ארכיאולוגיות  ראיות  אין 
)מזר  לפנה”ס  ה-10  למאה  דווקא 
2007ב:    ;131-129 2007א:   ;2006
66-52(. יש להניח שחפירה זו תמשוך 
הלב  תשומת  את  הקרובות  בשנים 

המחקרית והציבורית.

איור 22. אילת מזר ויאיר שוהם איור 21. אלי שוקרון ורוני רייך

איור 23. תוכנית המבנה המונומנטלי שחשפה אילת מזר 

קירות  ■
ריצוף אבן  ■

קיר עיבוי א’  ■
קיר עיבוי ב’  ■

משטח גיר  ■
)טרום תקופת הברזל(  
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שנת  מאז  המתנהלת  עמי,  בן  ד'  של  זו  היא  במשלחות  האחרונה 
לחפירה  כהמשך  גבעתי(  )חניון  התיכון  הטירופויון  בעמק   2007
שהחלו בה א' שוקרון ור' רייך בשנת 2004. הצעת החופרים לזהות 
מלכי  ארמון  של  שרידיו  עם  באתר  שנתגלה  גדול  מבנה  שרידי 
וצ’חנוביץ  )בן-עמי  כדבעי  מבוססת  לא  עדיין  נראית  חדייב  בית 

2007(. ימים יגידו.

חפירות קטנות

בשטחי  שנערכו  או  אחדות,  שנים  על-פני  שנמשכו  לחפירות  פרט 
חפירות  הן  שבעיקרן  בהיקפן,  מצומצמות  אחדות,  חפירות  גם  דוד  בעיר  נערכו  אחדים,  חפירה 

הצלה. גם חפירות אלה תרמו, כל אחת בתחומה, להבנת פן זה או אחר בתולדות האתר.

ירדו אל מתחת למדרך שבין שני גרמי המדרגות  ובעקבותיו ק' שיק,  בשנת 1901, א' מסטרמן, 
ביברשטיין   ;1901 )מסטרמן   I תעלה  תיקרא  שלימים  התעלה  נתגלתה  וכך  למעיין,  היורדות 

ובלדהורן, 1994: 186-185(.

עוד בטרם החל י' שילה בחפירתו ערך ד' אדן-בֵיביץ בשנת 1977, חפירה בצידו המערבי של ערוץ 
נחל קדרון, בצמוד למצוק הסלע היורד מגבעת עיר דוד )אדן-ביוביץ 1979(. נחשפו כאן שרידים של 
בריכת אגירה, שאורכה 18.2 מ' ורוחבה לא ידוע. הברכה תוארכה לשלהי ימי הבית השני וזוהתה 

עם 'בריכת שלמה' הנזכרת אצל יוסף בן-מתתיהו )מלחמת היהודים V, ד, ב; 145(.

א' דה-גרוט ערך בשנת 1993 חפירת הצלה מצומצמת בעמק הטירופויון, ממערב לבריכת השילוח. 
קיר אבני גזית מסותתות וקיר אבני גוויל, וחפצים משלהי ימי הבית השני )חרסים, מטבע, משקולת 

אבן(, מצביעים על התקופה, מבלי לדעת אל-נכון את מהות הקירות )דה-גרוט 1995(.

ביליג חפר בשנת 1994, חפירת הצלה מצומצמת מדרום-מזרח לבית מיוחס שבדרום הגבעה.  י' 
רייך  כאן  1999(. בקיץ 1996 חפרו  )ביליג  הרומית  נחשפו קטעים ממחצבה שתוארכה לתקופה 
ושוקרון שטח מצומצם )שטח D( הסמוך לבית מיוחס מדרומו. המחצבה נמשכה גם כאן, ודומה 

שתאריכה הוא בתקופה הביזנטית.

בשנת 1998 ערך ד' בהט חפירה בראש הגבעה במטרה לקבוע את גבולות מבנה המדרגות שחשפו 
שני  שחפרו   '5 'שטח  תחומי  את  בדיוק  לאתר  וכדי  לכן,  קודם  שנה  שבעים  ודנקן  מקאליסטר 
גם  כיום.  יותר מכפי שהוא  גבוה  היה  החופרים הבריטים. החפירה מצאה שמבנה האבן המדורג 

הושלמה חפירתו של מתקן מים מדורג  שזוהה כמקווה טהרה מימי הבית השני )בהט 1998(.

ר' אבנר ערכה בשנת 2004 חפירת הצלה מטעם רשות העתיקות במרכז המבקרים, סמוך לשטחי 
החפירות H ו-P של קניון.7

לא פורסם; ידע אישי.  .7

צ' גרינהוט ערך מטעם רשות העתיקות חפירות הצלה בעיר דוד ובשוליה בשלושה אתרים שונים: 
)בית  וורן  פיר  מעל  המדרון  במעלה   .2  ;)2004 קרעין,  משפחת  )בית  בדרומה  הגבעה,  בראש   .1
הטירה, 2005(; 3. בתחתית המדרון היורד מהר ציון אל עמק הטירופויון, ממערב לבריכת השילוח 

)2006/2005(. נחשפו שרידים של בתי מגורים מימי הבית השני )גרינהוט 2006(.

בעקבות הצעתם של רייך ושוקרון )2003( לראות בכיסוי העבה של עפר ושברי חפצים המכסה את 
המדרון המזרחי של גבעת עיר דוד את מזבלת העיר משלהי ימי הבית השני, ערכו רייך ובר-עוז, 
בשנת 2005, ניפוי ומיון מדוקדק של העפר הזה )בוכניק ואחרים 2004; רייך ובר-עוז תשס"ז; בר-

עוז ואחרים 2007(.

ד' עמית וי' אדלר ערכו בשנת 2006 חפירה קטנה בדרום שטח החפירות העיקרי של ר' וייל משנת 
1913-14. עיקר העבודה התרכזה בניפוי יתרת שפכי החפירה שהותיר וייל בשטח )עמית ואדלר 

2007(. עיקר הממצא שעלה בניפוי הם שברי כלי אבן האופייניים לימי הבית השני.

הערה על האינטנסיביות של החפירות בעיר דוד ובסביבתה

לסיכום סקירה זו יאמר שעל אף שאתרה הקדום של ירושלים חזר ונחפר פעמים רבות, החפירות 
כן,  על  יתר  שונות.  מתקופות  רבות  תגליות  חבויות  שבאתר  מראות,  ועדיין  הראו,  האחרונות 
החפירות החדשות השונות מצליחות במקרים רבים לטייב את הנתונים והמסקנות שעלו בחפירות 

הראשונות שנעשו במקום. זו כשלעצמה מטרה ראויה.

רמת  את  שוב  העלתה  דוד  בעיר  האחרון  העשור  של  האינטנסיבית  הארכיאולוגית  הפעילות 
ההתעניינות באתר. התעניינות החוקרים נמדדת במספר החפירות, המאמרים והכנסים המקצועיים 
במספרי  נמדדת  העולם,  ומן  הארץ  מן  הציבור,  של  ההתעניינות  רמת  ואילו  לאתר;8  המוקדשים 

התיירים המבקרים באתר.9

הועלתה  במחלוקת.  השנוי  לנושא  כיום  הפכה  באתר  המרובה  החפירה  סוגיית  גיסא,  מאידך 
השאלה האם השטח נחפר יתר על המידה, ויש להפסיק לחפור? או שמא אין לעצור את המחקר 
המדעי בהחלטה שהיא בוודאי אנטי-מדעית. הסוגיה הזו ראויה לדיון מפורט. בסקירה לעיל נמנו 
14 משלחות, ועוד כמניין חפירות קטנות, הוא אמנם מספר גדול, אך צריך לברר את מהותו. מה 
גודל השטחים שנחפרו? מתי נחפרו השטחים? מה ערך המידע למחקר שעלה בכל תקופה? האם 

יש התקדמות בשיטת העבודה לאורך 150 השנים? וכיו"ב שאלות.

אחת  כל  שחפרו  השטחים  כל  סך  את  בטבלה  כאן  מביאים  אנחנו  החפירה,  שטחי  לגודל  באשר 
מן המשלחות. השטחים חושבו מן התוכניות שהתפרסמו. יהיו בוודאי מי שיטענו כי המדד הנכון 

השנתי  הכנס  מתקיים   2000 שנת  מאז  בר-אילן;  באוניברסיטת  ירושלים'  בחקר  'חידושים  השנתי  הכנס  מתקיים   1995 שנת  מאז   .8

וירושלים הקדומה' של מכון מגלי"ם ועמותת אלע"ד; ובשנת 2007 ארגנו גם רשות העתיקות והאוניברסיטה העברית  'מחקרי עיר דוד 

בירושלים כנס ראשון 'חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה'.

בשנת 2006 ביקרו בגן הלאומי 'סובב חומות ירושלים', שעיר דוד נכללת בו, למעלה מ-300,000 איש.  .9

איור 24. דורון בן עמי
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על  נתונים  מצריך  זה  שדבר  אלא  שטחה,  ולא  נפחה,  הוא  חפירה  של  היקפה  לביטוי  והמדויק 
גודלם של שטחי החפירה  כי  מימד עומק החפירה שאיננו מצוי עבור כל החפירות. אנחנו בדעה 

המתפרסמים כאן הם קירוב טוב להיקף העבודה.

שטח חפור בעיר דוד ובסביבתה הקרובה

משלחת 
החפירות

תקופת 
הפעילות

שטח חפור 
הערותממצא עיקרי)מ”ר(

מפעל מים תת-קרקעי186710צ' וורן
יש להניח שוורן רק חיטט מעט בעפר 

שבתוך המנהרה. כן חפר פיר היורד 
אל ראש מפעל המים

קטעי קירות, פרטים 1881840ה' גותה
שונים בבריכת השילוח

כ-35 שטחי חפירה, רובם זעירים 
בגודלם

תשעה פירים וניקוי התעלה למרחק תעלה 189080IIק' שיק
של כ-80 מ'

פ"ג' בליס
1897-1894וא' דיקי

1100

485 

רחוב מדורג ותעלת 
ניקוז גדולה בטירופויון; 

מרתפים חצובים בסלע 
בדרום עיר דוד

קשה להעריך את שטח החפירה מפני 
שחפרו במחילות. המספר המשוער 

מבטא אורך מצטבר של מחילות 
שרוחבן מטר אחד. חפירה מפני 

שטח 

מ' פארקר 
1911-1909914ול"א וינסאן

318

 VI החפירה לפי וינסאן 1911, לוח
ניקוי ניקבת השילוח ניקוי מערכת 

פיר וורן

1914-1913ר' וייל
1924-1923

3716
1080 

רא"ס 
מקאליסטר 

וג' דנקן
1925-19233997

ג"ו קרופוט 
וג"מ 

פיצ'ג'רלד
1927725

2043 

1967-19614700ק"מ קניון
חומה מתקופת הברונזה 
התיכונה ב'; קטע מרחוב 

מרוצף מימי בית שני. 

 A, F, H, K, M, N, O, P, R, :שטחי חפירה
V, W, X

ד' 
סקר קברים מתקופת --1968אוסישקין

הברזל ללא חפירה

1985-19784420י' שילה

חומות ומבנים 
מתקופות שונות; חפירה 

מחדש של מערכת פיר 
וורן

לא כולל שטח J )מערכת פיר וורן( 
שנחפרה בידי משלחת פארקר 

וינסאן

ר' רייך
19953113 ואילךוא' שוקרון

ביצורי המעיין מתקופת 
הברונזה התיכונה ב'; 
בריכת השילוח ורחוב 

מדורג מימי הבית השני

חלק ממבנה גדול 200550 ואילךא' מזר
משלהי תקופת הברונזה

גודל השטח בתום עונת 2005, לפי 
מזר הוא 284 מ"ר. כ 80% מן השטח 

שנחפר )החלק הדרומי( חופף לשטח 
שחשפו מקאליסטר ודנקן

חלק ממבנה גדול מימי 2007500 ואילךד' בן-עמי
בית שני

כולל את השטח שהוחל בחפירתו 
בידי א' שוקרון ור' רייך

28091סך הכל

על מנת לברר איזה שטח משטחה של גבעת 'עיר דוד' נחפר, יש לברר מה גודלה של עיר דוד. בעבר 
צמצמו מאוד את שטחה של העיר. כך למשל, צייר נ' אביגד )תשט"ז, מפה 8( מפה של ה"שרידים 
ועד  ימי הבית הראשון" המשתרעת מקו המצוי כ-75 מ' מצפון למעיין,  הארכיאולוגיים עד סוף 
והמגדל  המדורג,  "המבנה  ומן  השילוח;  לבריכת  מעל  המתרומם  בדרום,  הסלעי  המצוק  לקצה 
לפי  השטח  של  גודלו  במערב.   - ופיצ'ג'רלד  קרופוט  שחשפו  הגיא"  ל"שער  ועד  במזרח,  היבוסי" 
מדידתנו - 33.3 דונם. אם מוספים את החומה שבה הקיף אביגד את בריכת השילוח, מתקבל בסך 

הכל שטח של 41 דונם. 

לעומת זאת הראו החפירות בשנים האחרונות ששרידים קדומים יורדים במדרון המזרחי עד אל 
ערוץ הקדרון, ומן הצד המערבי יש להכליל חלק מסויים מן הטירופויון בתחום הגבעה, אף שלא 
ברור לפי שעה מה גודל החלק הזה. גבולות השטח הנכלל בבדיקה זו הוא כדלקמן: בצפון: כביש 
ערוץ  תחתית  במזרח:  ממזרח;  הבית  הר  את  וסובב  מזרחה,  האשפות  משער  הנמשך  האספלט 
נחל קדרון; במערב: קו תעלת הניקוז הגדולה בתוואי שתועד בידי בליס ודיקי, היורדת עד לשער 
שחשפו בליס ודיקי, וחשפה מחדש ק"מ קניון. מתאר זה כולל בין היתר את בריכת השילוח ואת 
הרחוב היורד לאורך הטירופויון. מדידת שטח מדוקדקת שלנו העלתה ששטחה של עיר דוד התחום 
בגבולות אלה הוא בן 116 דונם. מכאן שסך כל השטחים שנחפרו בעיר דוד רבתי, במשך כ-140 

שנה הם, 28.1 דונם מ-116 דונם, שהם 24%.

חפירות רייך ושוקרון בעיר דוד

שטח 
חפירה

שטח חפור 
מיקום השטחהערות)מ"ר(

A154 II כולל חשיפת 43 מ' מתעלה
7 ריבועים בגדלים שונים בערוץ נחל קדרון)רוחב ממוצע 0.6 מ'(

B215 של חפירות שילה ולחפירת B צמוד לשטח
וייל 3191

C962

בית המעיין, בריכה חצובה ושטח 
מדרומה. חצר ממזרח לבית מעיין 

)H בית המעיין ומרכז מבקרים)כולל ריבועי שטח

D20שטח צמוד ל'בית מיוחס' מדרוםמחצבה ביזנטית

E60 0.5 רוחב ממוצע( II חשיפת תעלה
מ'( לאורך 120 מ' 

F32 קישור מערכת פיר וורן עם בית
המעיין

H--- השטח שולב בשטח החפירה של
)C בית המעיין )שטח

שני ריבועים לאיתור הפינה הצפון-
מזרחית של מגדל המעיין

J260'נחל קדרון, כ-120 מ' מדרום למעייןחומות מתקופת הברזל ב
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K125עמק טירופויוןחדר מן התקופה הביזנטית

K2150
השטח אינו כולל ניקוי מסחף של 
150 מ' של תעלת הניקוז הגדולה 

שנחשפה כבר בידי בליס ודיקי
עמק טירופויון

L---

חתך נעשה על ידי מי-גשמים 
בעטיו של צינור ניקוז מקולקל. 

לא נערכה חפירה אך נאספו שברי 
חרסים וכלי אבן

חתך במדרון עיר דוד, כ-150 מ' מצפון 
למעיין

M--- השטח הועבר לחפירה לידי
חניון גבעתימשלחת בראשות ד' בן-עמי 

N1135
100

בריכת השילוח, רחבה מרוצפת
רחוב מדורג )נחפר כמנהרה(

בריכת השילוח, הרחבה המרוצפת
והרחוב המדורג

3113סך הכל

שטחים שנחפרו בחפירות ארכיאולוגיות:

עיר דוד ואתרים נבחרים אחרים

מנהל משלחת החפירות
החפירה

תקופת 
הפעילות

שטח 
חפור 

)דונם(
הערות

מתיחס לשטחי החפירה המופיעים 1982-19698.7נ' אביגדהרובע היהודי בירושלים
אצל אביגד 1983, איור 8

חפירות לאורך הכותל 
1978-196825ב' מזרהמערבי והדרומי

בית שאן, האזור הציבורי

י' צפריר 
וג' פרסטר; 
ג' מזור ור' 

בר-נתן

2003-198647
שטחה של העיר הוא כ-1400 דונם. 

מן השטח הציבורי שבמרכז העיר 
נחפרו כ-60-70%

לא כולל בית הקברות של האתר. 1956-19514.5ר' דה-ווח' קומראן
מדובר ביותר מ 95% מן האתר

מצדה
חומת סוגרים, ארמונות 

הורדוס, מבני שרד, 
מרחץ, מחסנים, שונות

מדידת שטחים ראו: רייך 2003. 1965-196329.1י' ידין
מדובר בכ-95% מן האתר.

בחפירות אחדות בעיר דוד נחפרים שטחים הסמוכים לשטחי חפירות שנחפרו בעבר, עד כדי השקה 
עם שטחיהם, ואפילו חפירה מחדש של קטעים משטחיהם. כך הולכים כיום חופרים בעקבותיהם 
מפני  מבורכת,  פעולה  זו  ועוד.  קניון,  ודנקן,  מקאליסטר  ווינסאן,  פארקר  ודיקי,  בליס  וורן,  של 
שפעלו  חופרים  של  ומסקנותיהם  תגליותיהם  פעולותיהם,  את  יותר  טוב  להבין  מאפשרת  שהיא 
בעבר, שלא היו מצויידים בכלים המדעיים הנחשבים בימינו כראויים. כל אישור למסקנה שעלתה 
ועל  הבחנות  על  מבוסס  כשהוא  שכזו,  לחפירה  המוצע  תיקון  כל  לחילופין  או  קודמת,  בחפירה 

נתונים חדשים, הוא דבר מבורך וחשוב מאין כמוהו לחקר תולדות העיר.

מה בכל זאת ראוי לעשות? אנחנו סוברים כי ראוי שהממונים על מתן רישיון חפירה יקפידו עם כל 

משלחת חדשה על כך שתעשה שימוש במיטב הנהלים והטכניקות הידועות כדי למצות מכל מטר 
מעוקב עפר את מרב המידע. נזכיר סוגיה אחת לדוגמה:

מפעל הניפוי הרטוב והמיון הקפדני, שיישמנו על כמות גדולה ביותר של עפר, הביאה לתוצאות 
מפתיעות ביחס לעפר מתקופת הברזל. למרות שניפוי העפר מן הבריכה החצובה הסתיים זה לא 
גם אם  בו קרמיקה מתקופת הברזל,  כל מילוי עפר שיש  זה  לנפות באופן  כבר, אנחנו ממשיכים 
הוא נשפך על המדרון אל מחוץ לעיר. התוצאות לא מאחרות לבוא: שני חותמות וארבע בולות עם 
שמות עבריים. גם המשלחת של ג' ברקאי, המנפה את העפר שהוצא מהר הבית, וגם המשלחות של 
א' מזר ברומה של גבעת עיר דוד, ושל ש' בדולח-וקסלר ברחבת הכותל המערבי נוקטות בשיטה זו, 

והתוצאות לא מאחרות להגיע. 

בל ישלה איש את עצמו כי ניתן לעבור לשיטה המדוקדקת מניה וביה. ניפוי רטוב, ובעיקר החיפוש 
האיטי והמדוקדק בחומר המנופה, הוא תהליך עתיר ידיים עובדות מיומנות, ועיניים מיומנות, ולכן 
זהו תהליך יקר מאוד. אנו שמחים שהיזמים מצאו, ועדיין מוצאים לנכון לממן אותו. אנו בדעה שעל 
מוסדות המחקר הארכיאולוגי בארץ לשבת היום על המדוכה, לדון בסוגיה ולהמליץ על פרוצדורה, 

על שיטת דגימה וכיו"ב, שתחייב את המקבלים רישיונות חפירה גם במקומות אחרים.

איור 25. טיפול בחרסים בחפירות חניון גבעתי.
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