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הביצורים במערב שלוחת עיר דוד :מבט חדש
יפתח שלו ,דוד גלמן רשות העתיקות אפרת בוצר ,ליאורה פרויד אוניברסיטת
תל-אביב נעמי פורת המכון הגיאולוגי לישראל ויובל גדות אוניברסיטת תל-אביב

מבוצר ששימש מתקופת הברונזה התיכונה עד התקופה
מבוא
שאלת הביצורים המערביים של שלוחת עיר דוד נידונה ההלניסטית (קראופוט ופיצג'ראלד  .)19 :1929עם זאת,
מהותם של השרידים שנחשפו בחפירתם אינה ברורה
רבות במחקר ,אך למרות זאת נותרה עד היום אחת
ופירושם כשער או ביצור שנויים במחלוקת (אוסישקין
החידות הלא–פתורות בארכיאולוגיה של ירושלים.
 .)2012 ;2006קניון הציעה לקשור שרידים אלו לקירות
התיאורים המפורטים במקרא אודות כיבושה בידי דוד
שחשפה בשטח  Mצפונה משם (כיום בשטח חניון
(שמואל ב ה) ,בניית החומות בימי שלמה (מלכים א
גבעתי) ולזהותם כשרידי ביצור מן התקופה הרומית
ג ,)1 :הרחבת העיר וביצורה על–ידי חזקיהו (ישעיהו
(קניון  ,)264-163 :1974 ;88-73 :1966ואילו וייטמן,
כב )11-9 :או שיקום החומות בימי נחמיה (נחמיה
בחיבורו אודות חומות ירושלים ,הציע שאלו חלק
ג ,)12-9 :הובילו רבים מחוקרי ירושלים הראשונים
לנסות ולהתחקות אחר חומות העיר .רובן המוחלט של מקו הביצור החשמונאי (וייטמן  .)107-105 :1993יש
החפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד נערכו בראש הגבעה גם חוקרים שהציעו שלא היה צורך לבצר חלק זה של
או במדרונה המזרחי ,שם חשפו רוברט א"ס מקאליסטר ,השלוחה כיוון שבכל תקופה שבה הוקפה העיר בחומה
קתלין קניון ,יגאל שילה ,ולבסוף רוני רייך ואלי שוקרון ,היא כללה את הר ציון שממערב (אוסישקין ;2012 ;2006
רייך ושוקרון  ;2010בן–עמי .)2014 ;104-95 :2011
את שרידיהם של לפחות שניים ,ואולי אף שלושה
לעומתם ,טוען דה גרוט  ,149-144 :2012שעיר דוד
קווי ביצור :האחד בחצי גובה המדרון לעבר המעיין
בוצרה משני עבריה כבר בתקופת הברונזה התיכונה 1.אם
וסביב המעיין ,והשני ברום השלוחה .קווי הביצור שעל
המדרון תוארכו לתקופת הברונזה התיכונה והברזל ב' ,2אכן החומה הקדומה ביותר שנבנתה סביב עיר דוד היא
זו המתוארכת לסוף המאה הח' לפסה"נ ,הרי שתוואי
ואילו החומות שברום השלוחה ,לתקופות ההלניסטית
החומה לא הקיף את שלוחת עיר דוד כולה אלא רק
והרומית (מקאליסטר ודנקן  ;1926קניון ;83-81 :1974
ממזרח ומדרום ,חצה את הגיא המרכזי והמשיך במעלה
שילה  ;21-15 :1984דה גרוט  ;841-411 :2012רייך
המדרונות הדרומיים של הר ציון (דה גרוט -159 :2012
ושוקרון  ;2009 ;2008 ;2003וראו גם אוסישקין 2016
לדעה אחרת בנוגע לתארוך הביצורים) .קניון ,ולאחרונה  :161וקסלר-בדולח  ;175 :2013דה גרוט ווקסלר-בדולח
 ,132-131 :2014זלינגר -279 :2019 ;108-102 :2010
גם אילת מזר ,סברו שיש בביצורים אלו גם שלבי בנייה
מן התקופה הפרסית (קניון  ,)288 ;192-191 ,184-183 :1974כפי שהיה גם בימי החשמונאים ובתקופה הרומית
הקדומה .לפי שחזורים אלו ,בתקופות שבהן התרכזה
מזר  ,)202-189 :2015אך תיארוך זה טרם הוכח.
ירושלים רק בשלוחת עיר דוד ,כמו למשל בתקופת
קו הביצור במערב המדרון נותר עד היום משוער
הברונזה התיכונה ,בראשית תקופת הברזל ובתקופות
לחלוטין .בחפירותיהם של ג'ון ו' קראופוט וג'ורג' מ'
הפרסית וההלניסטית הקדומה ,העיר הייתה מצומצמת
פיצג'ראלד בשטח הממוקם מעט מדרום לחניון גבעתי
ולא מבוצרת.
חשפו השניים כמה קירות עבים שהם פירשו כשער
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 חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה

חידושים חשובים בחקר ביצורי ירושלים עלו בשנת
 2015בעת שדורון בן–עמי ויאנה צ'חנובץ חשפו
חלק מקו ביצור בחלקה המערבי של שלוחת עיר דוד
(בן–עמי וצ'חנובץ תשע"ו;  .)2016 ;2015החופרים
זיהו מכלול ארכיטקטוני הכולל קיר ביצור עבה (כ–3
מ' עובי; להלן" ,החומה") ,שאליו נצמד ממערב מגדל
מלבני מוארך (למעלה מ– 18מ' אורך; להלן" ,המגדל").
החומה ממוקמת במרכז המדרון המערבי של גבעת
עיר דוד ,למרגלות מדרגת סלע גבוהה ומסותתת.
היא בנויה משני פנים של אבני גוויל גדולות ,וביניהם
ליבה של עפר ואבנים .הקיר החיצון של המגדל שונה
מעט ,והוא בנוי באבני גזית המונחות בשיטת ראש
ופתין .אל המגדל ניגשות ממערב שכבות מילוי רבות,
המונחות זו מעל זו ,ומורכבות מחומרים שונים ,ובהם
חצצים ,חרסים ואבנים ,הנוטות ממערב למזרח (וראו
גם זילברשטיין  .)2019החופרים פירשו את השכבות

הללו כחלקלקה שהייתה חלק ממכלול הביצור .בשכבות
הנטויות נחשפו ממצאים רבים שסייעו בקביעת
מועד הקמתה ומערך הביצור כולו :שברי כלי חרס
רבים ,ידיות רודיות ומטבעות .תחילה סברו החוקרים
ששכבות המילוי הונחו בשלב אחד בלבד ,בימיו של
אנטיוכוס הד' אפיפאנס ,אולם בתום החפירה ובמהלך
עיבוד החומר והניתוח הסטרטיגרפי ,הם זיהו תהליך
ארוך ומורכב מעט יותר של מערך השכבות הנטויות.
לבסוף ,הם זיהו שלושה שלבים :הראשון ,מימי
אנטיוכוס הד'; השני ,מאמצע המאה הב' לפסה"נ,
מימיו של דימיטריוס הראשון; והשלישי ,מהרבע
האחרון של המאה הב' לפסה"נ ,מימי אנטיוכוס הז'
סידטס או מתקופת שלטונם של המלכים החשמונאים
המוקדמים (זילברשטיין  .)2019לאור זאת ,הציעו
החוקרים שקו הביצורים החדש — החומה ,המגדל
והשכבות התחתונות במכלול שזוהה כחלקלקה — הוקם

 1תוכנית מערך הביצור; משמאל ,בתום חפירות בן–עמי וצ'חנובץ ,ומימין ,מצב נוכחי (שרטוט" ו' אסמן)
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בשלב הקדום מבין השלושה ,והוא ככל הנראה חלק
ממבנה החקרא הסלווקית ,המצודה שבנה אנטיוכוס
הד' אפיפאנס בירושלים כדי לשלוט על תושביה ועל
עולי הרגל שהגיעו אליה (זילברשטיין 2.)2019 ,הם
סבורים שביצורים אלו הם הצד המערבי של המצודה,
שהשתרעה לדעתם בראש גבעת עיר דוד .הם כוללים
בקו הביצור של מצודה גדולה זו גם את קו החומה,
המגדלים והחלקלקה שנחשפו בשטח  Gבמערב עיר
דוד (שילה  ;21-15 :1984גבע ,)2015 ;68-67 :2012
ואת המבנים שחשפו קראופוט ופיצג'ראלד מדרום
לחניון גבעתי .לבסוף ,הם משחזרים מצודה מלבנית
שמידותיה כ– 60x200מ' (בן–עמי וצ'חנובץ תשע"ו:
 ,322-320איור .)5
מאמר זה יציג נתונים חדשים הנוגעים לטופוגרפיה
של המדרון המערבי וכמה ממפעלי הבנייה שנעשו בו.
בשל המידע הרב שנאסף בחפירה ,נתמקד הפעם רק
במכלולי הביצור שממזרח למכלול השכבות הנטויות,
ובאמצעותם נדון בהתפתחות מערך הביצור במדרון
המערבי של גבעת עיר דוד בין תקופת הברזל לתקופה
ההלניסטית המאוחרת (לעניין החלקלקה ,ראו
זילברשטיין .)2019
פרויקט החפירות המחודשות בחניון גבעתי מתמקד
בשטחי חפירה אחדים; מרביתם נחפרים כדי לענות
על שאלות מחקר ,וחלקם נחפרים כהכנה לפתיחת גן
ארכיאולוגי במקום 3.החפירה בשטח  ,70שבו חשפו
בן–עמי וצ'חנובץ את קו הביצור המערבי 4,החלה במטרה
להסיר קירות ומתקנים מן התקופה הרומית כדי להדגיש
למבקרים באתר את קווי הביצור שזוהו עם החקרא.
בעקבות פעולה זו ,נחשפו חלקים נוספים ממערך
הביצור ,והתברר שהיה זה מפעל בנייה מורכב ,שנערך
בשלבים רבים על פני תקופה ארוכה .כך למשל התברר,
שהמגדל אינו ניגש לחומה לכל אורכו; שהוא אינו
עשוי מקשה אחת ,אלא משלב בתוכו קירות קדומים;
ושהחומה בנויה משני קירות הניגשים זה לזה ,ואולי אף
קירות נוספים .כן נחשפו קטעים נוספים מסלע האם,
והובהר שהמדרון הטבעי עוצב כבר בתקופת הברזל כדי
להכשיר את השטח לבנייה .ניתוח ראשוני של הממצאים
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מלמד ,שבמעבר בין השלבים שולבו השרידים הקודמים
והותאמו למארג החדש ,עובדה המקשה על שחזור
השלבים ועל תיארוכם במדויק.
כיוון שהחפירה טרם הסתיימה ,ועדיין אין בידינו
תוצאות סופיות ,לא נציע שחזור מלא של השתלשלות
מערך הביצור במקום ,אלא רק נבקש להציג את
מורכבותו .בחלקו הראשון של המאמר נתאר את
חלקיו השונים של מערך הביצור ,ולאחר מכן נציע כמה
אפשרויות לפירוש הממצאים .בשל אופיים המורכב
של השרידים הארכיאולוגיים ,בחרנו להציג תחילה
את השרידים המהווים עוגן ודאי מבחינה אדריכלית,
סטרטיגרפית וכרונולוגית ,ולאחר מכן ,את השרידים
שניתן גם לפרשם אחרת.

עוגנים סטרטיגרפיים וכרונולוגיים
סלע האם ועיצוב המדרון המערבי של גבעת עיר דוד
ממצאי החפירות בחניון גבעתי הראו בבירור ,שהמדרון
המערבי של גבעת עיר דוד ,המתון מעט ביחס לזה
המזרחי ,עוצב כבר בתקופות הקדומות כדי להכשירו
לבנייתה של העיר שהתרחבה מערבה .המדרון נחצב
במדרגות תלולות בעלות שלחים רחבים ,כפי שהתגלה
כבר בחפירותיהם של בן–עמי וצ'חנובץ (בן–עמי :2013
 ;8-7בן–עמי וצ'חנובץ תשע"ו ,)314-313 :וביתר
שאת במהלך החפירות המחודשות ,אז התברר שהסלע
עוצב במיוחד לבניית מבנה ציבור בתקופת הברזל ב'2
(שלו ואחרים ,בדפוס) .בחפירה בשטח  70נחשפו שני
נתונים חדשים .ראשית ,הובהר שהמדרגה המלאכותית
הקרובה לראש המדרון מתנשאת לגובה של  5.5-4.0מ'.
זוהי מדרגה גבוהה מדי לבניית מבנים .עד כה נחשפה
מדרגה זו בשטח מצומצם למדי ,אך אם יתברר שהיא
נמשכת צפונה ודרומה מגבולות שטח החפירה ,אזי
יש בה כדי לייצר מכשול טופוגרפי מעשה ידי אדם,
המבדיל בין פסגת השלוחה לבין המרחב שממערב לה.
שנית ,התברר שלפחות במקום אחד מתארו של הסלע
שּונה לחלוטין בחציבה רחבה בניצב לכיוון המדרון.
בשלב זה נחשף בעיקר צידה הדרומי של חציבה זו:
מתלול סלע זקוף העומד לגובה  4.4מ' לפחות 5.מתלול
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 2החציבה בסלע ,מבט לדרום; שימו לב לקיר  7009והמילויים שממזרח לו הניגשים כולם אל הסלע (צילום :משלחת
חפירות גבעתי)
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זה הוא בבירור מעשה ידי אדם ,שכן הסלע הוא סלע
גיר קשה מסוג "מלכה" ,שלא נוצרים בו צוקים גבוהים
שכאלו באופן טבעי (איור .)2
צידה הצפוני של חציבה זו נחשף רק בחלקו ,כ– 30מ'
מצפון ,שם מטפס הסלע חזרה לגובהו המקורי .אין
לנו אפשרות לדעת את גבולות השטח החצוב לכיוון
מזרח 6.תחתית החציבה טרם נחשפה ,אך נראה שהיא
נמצאת בגובה דומה לשלח המדרגה שממערב לה.
טיבה של החציבה אינו ברור עדיין ,אך אין ספק שזהו
עיצוב מכוון של המדרון לכדי תעלה ,או אף מעבר
חצוב המוביל מזרחה .מועד חציבת מדרגה זו חייב
אף הוא להיות קדום ,שכן ניגשים אליו מילויים מן
התקופה הפרסית ,וכל המתקנים והקירות מהתקופות
ההלניסטית והרומית מתחשבים בה .מכאן ,שהחציבה
קדומה לשלב המילויים מן התקופה הפרסית (וראו עוד
בהמשך).
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אל גרעין הקירות הקדום נצמד ממערב המגדל .המגדל
נמשך דרומה לאורך כ– 12מ' מעבר לקצה הקירות
הקדומים .חזית המגדל במערב בנויה מעל שרידי מבנים
שהתקיימו בסוף המאה הג' לפסה"נ ,ולכן היא מאוחרת
להם ( זילברשטיין  ;2019שלו ואחרים ,בדפוס).
שכבת האדמה שלתוכה נבנו הקירות הקדומים
( )L7098חוצצת בינם לבין הפן המערבי של קיר
החומה (קיר  .)7009הפן המערבי של החומה חותך את
שכבת האדמה ,ועל כן הוא בבירור מאוחר לה .העובדה
שהקירות הקדומים אינם צמודים לחומה מלמדת,

מבנה המגדל
הסרתם של השרידים מן התקופה הרומית חשפה שני
נתונים חדשים ביחס למגדל )1( :הוא אינו ניגש לחומה;
( )2הוא אינו יחידה ארכיטקטונית אחת ,אלא מורכב
משני שלבי בנייה לפחות .לשלב הקדום שייכים שלושה
קירות במזרח (להלן' ,גרעין קירות קדומים') .בשלב
המאוחר נבנה קיר חזית המגדל (קיר  :7110איור )1
ומילוי אבנים הנסמך אליו ממזרח; אלה יוצרים מעין
מעטפת הנצמדת אל גרעין הקירות הקדומים ממערב.
כל המרכיבים הללו בנויים בחזית השטח שהונמך
מלאכותית (לעיל).
הגרעין הקדום בנוי מיסוד של אבני שדה קטנות
שמעליו בנוי קיר מאבני שדה גדולות ,מעובדות חלקית
(קיר  .)7094הקיר שרד בחלקו לגובה ארבעה נדבכים.
אבניו מסותתות בצורת יתד :פן ברור וישר במערב,
וחלק מחודד ,מסותת בגסות ,במזרח .נראה שהיה זה
מעין קיר דיפון שנבנה לאורך חתך אדמה :הפן הישר
היה בוודאי הפן החיצון ,ואילו הפן הפנימי היה נסתר
 3קיר  7094ושכבת האדמה  7098שלתוכה נחפר ,מבט
מהעין (איור  .)L7098 ;3ממערב לקיר ניתן להבחין
לצפון; שכבה זו התרוממה במקור עד ראש הקיר (צילום:
7
משלחת החפירות בחניון גבעתי)
בקווי אבנים נוספים שטיבם אינו ברור.

56

 חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה

צוואר קצר (איור  )17 :4נמצאו גם בעיר דוד (דה גרוט
שהמגדל כולו לא ניגש לחומה (וראו להלן) .שכבת
וברניק-גרינברג 2012א' :איור  )13 ,12 :5.4וסמוך למעין
האדמה נראית אחידה למלוא גובהה ,והיא נמשכת
הגיחון שכבה 9ב' (עוזיאל וזנטון  :2015איור .)17 :7
מתחת לקירות הקדומים ,וכן ממערב ומתחת לחומה
למזרח .שברי כלי החרס משכבת האדמה מתארכים
המכלול אחיד למדי ,אם כי יש בו כמה טיפוסי כלים
קדומים יותר וטיפוסים שממשיכים גם לתקופה
אותה ככל הנראה לתקופת הברזל ב' 1המאוחר .כלי
חרס דומים נמצאו בשכבות  13-15בשטח  Eבעיר דוד ,הבאה .נראה שתאריכו של המכלול בתקופת הברזל
ב' 1המאוחר ,סוף המאה הט' לפסה"נ .כדי לשלול את
בשכבות  IV–Vבלכיש ובשכבה  IVבבאר שבע.
המכלול מורכב מקערות (איור  ,)5-1 :4המתאפיינות
האפשרות שמקורה של האדמה שהכילה את החרסים
בשפה מעוגלת ,פשוטה ,ללא עיטור ,לחלקן חיפוי
הללו בהרבדה משנית ,כלומר הובאה למקום כמילוי
אדום ומירוק יד ,ולחלקן זיזים וידית בריח .קערה מס' בשלב מאוחר לגיל החרסים (למשל לשם בניית קירות
 1קטנה ,מזווה ,ולה חיפוי אדום ומירוק יד (איור :4
החומה) ,החלטנו לדגום את הקרקע לצורך בדיקה
 ;1צמחוני  ,B-12 1664 :2004איור  ;18 :25.19עוזיאל
בשיטת.)OSL( optically stimulated luminescence
וזנטון  :2015איור  )3 :6קערות מס'  2ו– 4מזוות ,ולהן השיטה מתארכת את הפעם האחרונה שבה גרגרי
זיז וידית בריח (דה גרוט וברניק-גרינברג 2012א' :איור הקוורץ נחשפו לאור ,דהיינו את גיל הקבורה (וינטל
 ;12 ,11 :5.1צמחוני  :2004איור  ,)16 :25.32קערה מס'  .)2008מכאן ,שאם תאריך החשיפה האחרונה של
הקרקע לאור יהיה מאוחר לתאריך ממצא כלי החרס,
 3מזווה ,ולה שפה מעובה ומירוק יד בצידה הפנימי
נוכל להסיק שזהו מילוי שהובא למקום לצורך הבנייה
(עוזיאל וזנטון  :2015איור  ,)10 :6קערות מטיפוס
המאוחרת .הדגימות נלקחו ממספר גבהים מתוך החתך
זה נפוצות יותר בתקופת הברזל ב' ,2אך עם מירוק
בתנאים של חושך כדי שלא לחשוף אותן לאור
אבניים .לקערה מס'  5שפה מעוגלת ומירוק יד בצידה
8
(איור  .)5נתוני השדה וגילי הדגימות מוצגים בטבלה
הפנימי והחיצוני (דה גרוט וברניק-גרינברג 2012א':
 .2כל הגילים נופלים בטווח מצומצם של כמה מאות
איור  .)14 :5.1לקדרות שפה מקופלת ודופן נוטה
פנימה (איור  ,)6 :4או שפה מעובה דמוית פטיש וחיפוי שנים .גיל הדגימה שנלקחה מתחתית המילוי (דוגמות
אדום בצידה הפנימי (איור  ;15 ,7 :4דה גרוט וברניק )41 ,40 -הוא  3200-3100שנה לפני זמננו ,כלומר
סוף האלף הב' לפסה"נ (תקופת הברזל א') .הדגימות
גרינברג 2012א' :איור  ,10-7 :5.2שכבות .)14-15
מאמצע החתך ומרומו (דגימות  )43 ,42הניבו תוצאות
נמצאו סירי בישול פתוחים ,שלהם שפה מוארכת,
צעירות ב– 200-100שנה ,ולמעשה בטווחי השגיאה
מעובה ,לעיתים עם חריץ בקצה השפה ,כמותם נפוצים
הגילים חופפים .ההתפלגות הצרה וההתאמה בין
בעיר דוד שכבות ( 15-14איור  ;12-8 :4דה גרוט
התוצאות לאורך החתך מעידות על אמינות הגילים.
וברניק-גרינברג 2012א' :איור  )10 ,7 ,4 :5.3ובלכיש
מכל האמור לעיל ,עולה בבירור שהמגדל לא נבנה
שכבות ( V–IVצמחוני  :2004איור  .)1 :25.8לקנקנים
כיחידה אחת ,אלא סביב שרידי בנייה קיימים שאותם
צוואר קצר וזקוף ושפה מעוגלת ,פשוטה (איור .)13 :4
יש לתארך כנראה לתקופת הברזל ב' 1המאוחר או
שפות כאלו אופייניות לתקופת הברזל ב'( 1דה גרוט
וברניק-גרינברג 2012א' :איור  ;9 :5.4זינגר-אביץ  :2016לאחריה .הקשר בין הקירות הקדומים לחציבות
ולארגון המדרון טרם הובהר ,שכן טרם הגענו לתחתית
לוח  ;SJ-2, SJ-5 :11.5דה גרוט ופדידה תשע"א :לוח :4
 .)19קנקנים שלהם שפה שחתכה משולש ורכס בצוואר החציבה .עם זאת ,נראה לנו שבנייתם נעשתה לאחר
החציבות משום שהקירות אינם מושתתים ישירות על
(איור  )16-14 :4נפוצים יותר בצפון הארץ ,אך נמצאו
הסלע אלא על שכבת אדמה עבה .בנוסף ,הם בנויים
גם בעיר דוד שכבות ( 14-15דה גרוט וברניק-גרינברג
2012א' :איורים  .)14 :5.18 ;8 ,7 :5.4פיטסים שלהם
בפתח החציבה ומתייחסים אליה.
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 5דגימות  OSLמהחתך הצפוני ,בין קיר החומה ()7009
לגרעין הקירות הקדומים ( ,)7094מבט לצפון (צילום:
משלחת החפירות בחניון גבעתי)

 6חזית קיר  ,7009מבט למזרח (פוטוגרמטריה :א' בחרנו)

החומה
במאמרם אודות החקרא ,תיארו בן–עמי וצ'חנובץ
חומה עבה ,היוצרת בקצה הדרומי פינה עם המגדל
שממערב לה .לחומה חלק צפוני עבה (כ– 3מ' רוחב)
וחלק דרומי צר יותר .הם סברו שהשינוי בבנייה נבע
מתצורת סלע האם במקום :בדרום הסלע מתרומם
לגובה רב ,והקיר בנוי ממערב לו כעיבוי ,ואילו צפונה
יותר ,במקום שבו אין הסלע מתרומם לגובה ,נבנה
הקיר העבה (בן–עמי וצ'חנובץ .)20 :2016
בחינה מדוקדקת של הקיר העלתה שמלבד ההבדל
בשיטת הבנייה בין שני החלקים ,יש גם פער כרונולוגי
ביניהם .תפר ברור מפריד בין חלקו הצפוני של הקיר
( )7009לזה הדרומי ( ,)7109והוא מעיד על כך שהקיר
לא נבנה בשלב אחד אלא בשני שלבים נפרדים .תפר זה
בחומה זוהה בחלקו כנראה כבר בחפירותיה של קניון
( ,84-83 :1966איורים XXVI A, XXVII A; 1974:
 )204-188וגם על–ידי בן–עמי וצ'חנובץ (תשע"ו.)315 :
בעקבות בחינה מחודשת של התפר ,אפשר לראות
שמקטע החומה הדרומי מסתיים בצדו הצפוני בפן
מסודר שאליו ניגש המקטע הצפוני של החומה (איורים
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החומה מצדה הפנימי .בחפירה נחשף פן החומה לגובה
 9.)7 ,6המסקנה המתבקשת אם כך היא ,שמקטע
 3מ' .במרכז השטח שמזרח לקיר נחשף בור גדול ,ככל
החומה הדרומי נבנה קודם כיחידה עצמאית ,ומקטע
הנראה מן התקופה הרומית הקדומה ,היורד לעומק רב.
החומה הצפוני נבנה מאוחר יותר וניגש אליו .חיזוק
מצפון ומדרום ,לעומת זאת ,נותרו מילויי אדמה לא
לכך נמצא בעובדה שביסודות המקטע הדרומי יש
נדבכים רבים יותר מאשר במקטע הצפוני ,ובסיסו נמוך מופרעים בשטח רחב למדי .מילויים אלו ,הן הצפוניים
הן הדרומיים ,מכילים שברי כלי חרס המתוארכים
במטר אחד לפחות מיסודות הקיר הצפוני.
לתקופה הפרסית (איור .)8
נראה אם כן ,שהחומה נבנתה בשני שלבים .תחילה
נבנה המקטע הדרומי עם המגדל .קטע זה נמשך צפונה במכלול הצפוני טיפוסי כלים משלהי תקופת הברזל,
התקופה הבבלית ,במאה הו' לפסה"נ ,ומראשית
בדיוק עד למקום שבו נופל מצוק הסלע בתלילות
התקופה הפרסית .הקערות שבאיור  10 ,4 ,1 :9נפוצות
לצפון ,שם הוא יוצר פינה בנויה היטב .מאוחר יותר
בעיר דוד שכבה ( 10דה גרוט וברניק-גרינברג 2012ב':
נבנה המקטע הצפוני ,אולי כמעין סגירה לפתח
איור  .)20 ,9 ,1 :4.14הקערות שבאיור 8-5 ,3 ,2 :9
החציבה הרחבה שהייתה שם קודם.
עשויות במסורת הקערות של תקופת הברזל ,אך מטין
בהיר וללא חיפוי אדום ומירוק ,או עם מעט מירוק
עדויות סטרטיגרפיות וכרונולוגיות נוספות
ממצא ממזרח למקטע החומה הצפוני
שקוף .קערות אלו אינן מופיעות במכלולי החורבן של
במהלך החפירה העמקנו לאורך הפן המזרחי של מקטע  586לפסה"נ ,לעומת הקערות שלהן שפת מדף (איור
החומה הצפוני בתקווה למצוא רצפות הניגשות אל
 ,)2 ,3 :9הנפוצות גם בתקופה הפרסית (צוקרמן :2012

 8המילויים הניגשים אל הקיר ממזרח ,מבט לצפון; תעלה צרה ,L7036 ,חותכת את המילויים העליונים (צילום :משלחת
החפירות בחניון גבעתי)
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איור  ;16-1 :3.2שלו  :2015איור  ,)21-14 :4.1הקערות החורבן של  586לפסה"נ .חלקם אף אינם נפוצים
בחלקה השני של התקופה הפרסית .המכלול דומה
ששפתן מהודקת לדופן מצידה החיצון (איור )5-3 :9
מאוד לשכבה הבבלית שחשפה אילת מזר בשפכים
נפוצות במכלולים בני המאה הו' לפסה"נ ,לדוגמה
הצמודים למבנה האבן המדורג (פרויד  ,)2018וכן הוא
בפסגת עיר דוד בשפכים שהורבדו צמוד למבנה האבן
דומה בחלקו למכלול מהתקופה הפרסית הקדומה של
המדורג משכבה ( 9/10מזר  ,45-41 :2015לוח ;16
פרויד  ,235-232 :2018איורים  ,20 ,18 :60 ;29 ,18 :58השפך (שלו  .)2015שני המכלולים ממזרח לקיר דומים
 )30 ,24ובשכבה ( 10יזרסקי ומזר  :2015איור  ,)62 :5.5באופיים ,ויש לתארכם לתחילת התקופה הפרסית.
אין עדות חד משמעית לקיומה של תעלת יסוד
והן נפוצות פחות במהלך התקופה הפרסית .הקערה
המפרידה בין המילויים במזרח לבין החומה ,עובדה
העמוקה בעלת השפה הפשוטה (איור  )8 :9מופיעה
המקשה על הבנת היחס בין חזית הקיר המזרחית
בפסגת עיר דוד בשכבה ( 9שלו  :2015איור )9-5 :1
ובשכבה  9בשטח  Eבעיר דוד (צוקרמן  :2012איור  :3.2למילויי האדמה הצמודים אליו (וראו עוד בהמשך).
 .)28הקדרה (איור  )9 :9אופיינית לתקופה הפרסית
(צוקרמן  :2012איור  .)19 :3.3סירי הבישול (איור :9
שחזור שלבי בנייה אפשריים בתוך מקטע החומה
 )12 ,11נפוצים מאוד בשלהי תקופת הברזל ,לדוגמה
הצפוני (קיר )7009
בעיר דוד שכבה ( 10דה גרוט וברניק-גרינברג 2012ב' :בחינה מדוקדקת של מקטע החומה הצפוני (קיר )7009
איור  .)14 ,13 ,10 ,9 :4.3סיר הבישול שבאיור 11 :9
מעלה שגם הוא אינו בנוי מקשה אחת ,אלא הוא
קטן וחסר את החריץ האופייני בשפה .סירי בישול
מורכב ממספר שלבי בנייה .חלק מהאבנים הרבות
מטיפוס זה ממשיכים אל תוך המאה הו' לפסה"נ,
הממלאות את השטח שבין שני הפנים של החומה
לדוגמה בפסגת עיר דוד שכבה ( 9/10פרויד :2018
( 3מ' רוחב) הן למעשה תוספות מאוחרות לבנייה
 ,140-138איור  )75-72 :62ומהשלבים הקדומים
המקורית .להלן מספר דוגמות:
של שכבה ( 9שלו  ,209 :2015איור  .)15-13 :4.2סיר
 .1קיר ( 7123איור  ,)1מהתקופה הרומית הקדומה,
הבישול שבאיור  13 :9אופייני לתקופה הפרסית
בנוי לרוחב החומה ונמשך מזרחה ממנה עד
(צוקרמן  :2012איור  .)13 :3.4הפערורים (איור ,14 :9
למקווה מהתקופה הרומית הקדומה .הקיר התגלה
תחת הקיר הדרומי של חדר בווילה מהתקופה
 )15אופייניים לשלהי תקופת הברזל (פרויד תשע"ח:
הרומית המאוחרת.
 ,97פערור  .)HMJ5הפך (איור  )16 :9והקנקנים (איור
 )18-16 :9בעלי טין בהיר האופייני לתקופה הפרסית
 .2מדרום לקיר  7123ומתחתיו נחשף ריצוף אבן (לא
(צוקרמן  :2012איור )10 ,9 ,4 ,3 :3.6
מופיע בתכנית) ,הניגש ממזרח לפן הפנימי של קיר
במכלול הדרומי (טרם צויר) טיפוסי כלים דומים,
החומה (להלן  .)b7009הריצוף מונח על שכבת מילוי
ובהם :קערות ששפתן מקופלת חוצה ,ללא חיפוי
של אדמה חומה עבה ולא ,כפי שניתן היה לצפות,
או מירוק ,המתוארכים למאה הו' לפסה"נ; קערה
על ליבת קיר מסיבית בנויה מאבני שדה .רק שברי
שלה שפת מדף ומירוק שקוף; קנקנים דמויי שק;
חרס מעטים התגלו חתומים תחת הריצוף ,ואלה
נר שטוח ,גדול ורחב ,המתוארך לתחילת התקופה
מתוארכים כולם לתקופת הברזל ב'.2
הפרסית; שבר אטי קטן; ולגין שצורתו א–סימטרית .3 ,מצפון לקירות אלו נמצא מקווה גדול מהתקופה
ללא חיפוי ומירוק.
הרומית הקדומה ,החפור כנראה בתוך ליבת
שני המכלולים שנחפרו ממזרח לקיר  7009מורכבים
החומה (בן–עמי וצ'חנובץ תשע"ו .)315 :מבט
ברובם הגדול מטיפוסים של סוף תקופת הברזל וממעט
אל תוך בור המים חושף ,שצידו המזרחי של קיר
טיפוסים הממשיכים אותם ,ואינם נמצאים בשכבות
( b7009קיר החומה המערבי) אינו ליבת קיר,
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אלא פן מזרחי ,פנימי ,מסודר .אם כך ,אזי הוא
מצר את החומה בנקודה זו לכדי  1.8מ' פחות
ממה שסברנו עד כה.
 .4גם צידו הדרומי של המקווה אינו נראה כליבת קיר.
הטיח בצד זה מונח על שני קירות נפרדים ,המזרחי
שבהם ( )7312נמשך דרומה מעבר לקו הבור וניגש
אל מדרגת הסלע החצובה .נראה שקירות אלו נבנו
לתוך חלל מוסדר ואינם רק הסדרה של השטח
עבור הבור.
בשלב זה קשה להבין את משמעות העדויות האלו,
שכן עולה מהן שמקטע חומה זה לא היה כולו קיר
אבן מסיבי בעובי של  3מ' .ניתן אולי להציע בזהירות
שמקטע החומה הצפוני מורכב משני קירות מקבילים:
קיר מזרחי קדום ,וקיר מערבי שהוסף בהמשך.
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דיון
מהצגת הנתונים הסטרטיגרפיים עולה בבירור שמכלול
הקירות שהוצע לזהותו עם החקרא הסלווקית כולל
בתוכו כמה שלבי בנייה .אין עוררין על כך שהמכלול
כולו לא היה בשימוש בתקופה הרומית הקדומה עת
נכרו לתוכו בורות מים ומקוואות .עוד ברור ,שחזית
המגדל במערב והקטע הדרומי של החומה נבנו מעל
מבנים מהמאה הג' לפסה"נ ,ולכן מאוחרים להם .על
סמך תאריכי הנחת השכבות הנטויות אפשר להסיק
שמכלול הבנייה בצורתו הסופית שימש במחצית
השנייה של המאה הב' לפסה"נ .עם זאת ,ייתכן שנבנה
עוד קודם לכן ,דהיינו ברבע השני של אותה מאה.
לאור הנתונים שהצגנו בחלק הראשון של המאמר
ניתן להבחין בשלב זה בשישה שלבי בנייה לפחות ,לפי
הסדר שלהלן:

טבלה  1סיכום שלבי הבנייה בשטח החפירה ,מהקדום למאוחר
תאריך

מס' השלב

תיאור

1

חציבת סלע האם ליצירת מתלול
גבוה כלפי מערב; בניצב לה,
חציבה רחבה המובילה מהמדרון
מזרחה אל פסגת עיר דוד

ראשית תקופת הברזל
ב' לכל המאוחר

2

הקמת גרעין הקירות הקדומים
()7094 ,7085 ,7069

שלהי תקופת הברזל ב'1
או לאחריה

3

בניית המגדל ממערב לגרעין
הקדום וחלקה הדרומי של
החומה ( ,)7109לצד מחשוף
הסלע הגבוה

אמצע המאה הב'
לפסה"נ ,אם כי ייתכן
שהיה שלב קדום יותר
מימי אנטיוכוס הד'

4

הוספת קיר  7009בהמשך לקיר
 7109וחסימת החציבה הרחבה
בסלע

ככל הנראה במחצית
השנייה של המאה הב'
לפסה"נ

5

בניית מתקני מים שונים,
מקוואות ובורות מים ,מעל
קירות הביצור ובתוכם

התקופה הרומית
הקדומה

6

הקמת הווילה

התקופה הרומית
מאוחרת

הערות
ייתכן שפעולות החציבה נעשו
בשני שלבים :קודם נוצר המצוק
במערב ,ורק בשלב שני חצבו את
"התעלה הרחבה"

תאריך המבוסס על הממצאים
בחלקלקה ועל היחס לקירות
מבנים מהמאה הג' לפסה"נ
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פעולות החציבה
לקבוע בשלב זה מסמרות ביחס לקשר שבין המילויים
מלמדת
דוד
עיר
שלוחת
של
המערבי
חשיפת המדרון
הללו למועד פעולות החציבה .לעומת זאת ,גרעין
שהוא אינו תלול כמו זה המזרחי הפונה אל הקדרון,
הקירות הקדומים ,ששולבו מאוחר יותר בתוך המגדל,
ולכן העמיד בפני מתכנני ירושלים אפשרויות רבות
נבנה בתוך מילויי הקרקע וככל הנראה בתוך השטח
יותר לניצול השטח .סלע הגיר הקשה ("מלכה") נחצב
שהונמך .בהתבסס על קביעה זו ,אנו מציעים שחציבת
כאן במדרגות רחבות שכיוונן מזרח-מערב ,ואלה
ה'תעלה הרחבה' התרחשה קודם לחלקה הקדום של
אפשרו בנייה נוחה למדי .לאור תוצאות החפירה ,אנו
תקופת הברזל ב'.
מניחים שעיצוב המדרון נעשה עם התרחבות העיר
פעולת חציבה קדומה נוספת ,המוכרת משלוחת עיר
מערבה בתקופת הברזל ב' (שלו ואחרים ,בדפוס).
דוד .תועדה על–ידי רייך ושוקרון בתחתית המדרון
פעולות חציבה ועיצוב נעשו אמנם גם במדרון המזרחי ,המזרחי ,וזכתה לכינוי ה"בריכה החצובה" (רייך,
אך זה תלול מכדי שניתן יהיה לעצבו במדרגות רחבות .שוקרון ולרנאו  .)169-153 :2007זהו שטח רבוע,
במקום זה נחצבו המבנים ישירות אל תוך הסלע
שהונמך בחציבה מכל ארבעת צדדיו .בתחילה הציעו
(החדרים החצובים; ראו רייך ושוקרון  )2011או מעל
החופרים שמטרת החציבה הייתה ליצור בריכה למי
קירות תמך עבים במיוחד (שילה  ;11-10 :1984דה
המעיין ,אך נראה ,כפי שטען ד' גיל ,שלא ניתן היה
גרוט .)161-158 :2012
לאגור את מי המעיין בשטח שהונמך (גיל :2012
המדרגה העליונה ביותר במדרון המערבי עוצבה ,ככל
 .)49-48בתוך השטח שהונמך הצטבר בתחילה מילוי
הנראה במתכוון ,כמתלול גבוה שיכול היה לשמש
אקראי ,ולאחר מכן הובא למקום מילוי מכוון ששימש
לבידול פסגת השלוחה מהשטח שממערב לה .לכאורה ,תשתית לקירות מבנה .מועד בניית המבנה נקבע
ניתן לטעון שמדרגה גבוהה זו יכלה לשמש לבדה קו
לראשית תקופת הברזל ב' .השוואה בין שתי פעולות
ביצור ,אך קביעה נחרצת כזו תלויה בהוכחה שקו
החציבה מראה שיש ביניהן הבדלים מהותיים:
המדרגה הגבוהה אינו מקומי ,אלא נמשך לאורך
ה'תעלה הרחבה' שזיהינו נמצאת בראש הרכס ,ואילו
המדרון כולו לצפון ולדרום ,או לחלופין ,שחומה בנויה "הבריכה" נמצאת בתחתית המדרון ,ועד כמה שידוע
ממשיכה את קו החציבה לצדדים.
לנו עד כה ,מתאר החציבה הוא של תעלה פתוחה
בניצב
שזיהנו
הרחבה
יוצאת דופן היא החציבה
למערב ולא של ריבוע מלא בדומה לבריכה החצובה.
לקו המדרון — מעין תעלה רחבה המובילה מגובה
עם זאת ,בשני המקרים מדובר בפעולות חציבה
שני–שליש המדרון מערבה .מועד החציבה ,היקפה
נרחבות המתרחשות בשלבי קיום קדומים של העיר.
הייתה
והסיבה לחציבה אינם ברורים ,אך ברור שהיא
בשני המקרים השטח שנחצב החל להיבנות כבר בסוף
רכיב חשוב בתוכנית העיר ,שכן היא משנה את
תקופת הברזל ב' 1כפי שניתן להסיק ממילוי האדמה
הטופוגרפיה המקורית והושקע בה מאמץ רב .כתוצאה שהתגלה בתוכו.
מפעולה זו ,הונמכו פני השטח בתוך החציבה בכ–5
מ' לפחות ביחס לרום הסלע מדרום ומצפון .הדרך
מועד בניית המגדל והחומה
היחידה לקבוע את מועד החציבה היא על סמך מילויי בן–עמי וצ'חנובץ הבחינו כאמור ,שקצהו הדרומי של
הקרקע שנמצאו בתוכה וסמוך לה :מיד ממערב לה,
המגדל נסמך לחומה כך שהפן המערבי שלה ()W7109
מילוי קרקע ובו חרסים המתוארכים לראשית הברזל הוא הפן המזרחי שלו .צפונית לנקודה זו נחתך המגדל
ב' ,2ובתוכה ,במזרח ,מילוי ובו חרסים מראשית
מבור מים מהתקופה הרומית הקדומה ,וצפונה יותר
התקופה הפרסית .כיוון שלא הצלחנו לחשוף עד כה
הוסתר החיבור בקיר הווילה הרומית המאוחרת
את תחתית החציבה ואת היקפה ,אנו מעדיפים שלא ובבורות מים נוספים מהתקופה הרומית הקדומה .בשל
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 10הביצור במדרון המערבי .שתי הצעות( :א) שני קירות; ( ב) קיר חומה עבה החותך את המילוים שממזרח לו )1( .גרעין
הקירות הקדומים; ( )2המגדל; ( )3החומה בשלב המאוחר; ( )4התקופה הרומית הקדומה; ( )5התקופה הרומית המאוחרת
(שרטוט :י' שלו)

הפרעות אלו ,סברו בן–עמי וצ'חנובץ שהמגדל נסמך אל
החומה או שולב בה לכל אורכו ,גם אם לא ניתן היה
לראות זאת בשטח.
כפי שהצגנו קודם ,לאחר הסרת הקירות והמתקנים
מן התקופה הרומית מנקודת החיבור המשוערת בין
המגדל לחומה ,הסתבר שיש פער בין השניים ושגרעין
הקירות הקדומים ,המהווה את ליבת המגדל בחלק זה,
אינו ניגש לחומה או משתלב בה .מילוי האדמה שהיה
במקום קודם לבניית הקירות מפריד בין השניים.
גם גרעין הקירות הקדומים וגם מקטע החומה
הצפוני נחפרו לתוך המילוי ,ולכן הם מאוחרים לו.
תאריך בניית גרעין הקירות הקדומים חייב להיות
קדום למועד בניית חזית המגדל והמקטע הדרומי
של החומה .לאור זאת ניתן לקבוע ,שגרעין הקירות
הקדומים נבנה קודם לבניית החומה .השאלה שנותרה
לא פתורה היא ,מה היחס בין בניית מקטע החומה
הצפוני לבין בניית המגדל?

הקושי העיקרי במענה לתשובה לשאלה זו נעוץ בשני
נתונים סותרים לכאורה ביחס למועד בניית מקטע
החומה הצפוני:
 .1התאריך היחסי המתקבל מניתוח היחסים
הסטרטיגרפיים בין המקטע הצפוני למקטע הדרומי
(התפר; ראו לעיל) .לדעת המחברים ,אין כל דרך
להבין את התפר בחומה ,אלא בכך שהמקטע הצפוני
(קיר  )7009מאוחר למקטע הדרומי (קיר )7109
וניגש אליו .את בניית המקטע הדרומי וחזית המגדל
יש לתארך לפי החלקלקה הניגשת למגדל לראשית
המאה הב' לפסה"נ (וראו זילברשטיין  .)2019לפי
נתון זה ,המקטע הצפוני חייב היה להיבנות באמצע
המאה הב' לפסה"נ ,לכל המוקדם.
 .2היחס בין קיר החומה למילוי שניגש אליו ממזרח,
ובו חרסים המתוארכים לתקופה הפרסית .המילוי
ניגש לקיר החומה ,ללא תעלת יסוד מזוהה ,ולכן
מקטע החומה הצפוני אמור להיות קדום למילוי.
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 11תוכנית כללית )1( .מדרגות הסלע; ( )2גרעין הקירות הקדומים; ( )3המגדל והחומה — שלב א'; ( )4החומה — שלב ב
(שרטוט :י' שלו)

כיוון שלדעתנו לא ניתן להתעלם מהתפר הברור
ולתארך את כל המערכת לפי המילוי וכלי החרס
שבמילוי זה ,ישנן שתי דרכים להתמודד עם נתונים
סותרים אלו (איור  )1( :)10שבשל המדרון נבנה קיר
החומה הצפונית כקיר חובק למילויי האדמה שממזרח
לו ,ללא תעלת יסוד (וראו אוסישקין 141 :2016
לטענה דומה ביחס לקירות הביצור/התמך במדרון
המזרחי); ( )2שהמקטע הצפוני של החומה אינו
קיר עבה אחד ,אלא שני קירות נפרדים ,כך שהקיר
המזרחי קדום למילוי הניגש אליו ממזרח ,ואילו הקיר
המערבי מאוחר למגדל ולמקטע החומה הדרומי .ייתכן

שהקירות שנחשפו בצידו הדרומי של המקווה ,וככל
הנראה קדומים לו ,מאששים דעה זו .אמנם ,אין בשלב
זה די עדויות לתמוך באפשרות זו ,אך לא ניתן לפסול
אותה לחלוטין.
מסקנות
חשיפת המדרון המערבי של שלוחת עיר דוד מלמדת
שלמדרון היסטוריה ארוכה ומורכבת ,הכוללת מספר
רב של שלבי בנייה .הבנייה הייתה תהליך מתמשך,
שבמהלכו נעשה שימוש חוזר במקטעי קירות בנויים
משלבים שונים .השלב הקדום החשוב ביותר בשטח היה
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עיצובו המלאכותי של מדרון הגבעה בחציבת מדרגות
מדרגת הסלע .המגדל פרוס על מדרגת הסלע שבתחתית
שנועדו לאפשר בנייה על המדרון .העדות הקדומה
החציבה הרחבה ,חלקו הדרומי בנוי לצד הפן הדרומי
ביותר לשימוש בשלחי המדרגות לבנייה היא מבנה  ,100שלה בהתאמה לקו החציבה .נראה שהבנייה בוצעה כך
שחורבנו תוארך לסוף תקופת הברזל ובנייתו הייתה
שלא תחסום לחלוטין את המעבר המוביל מזרחה.
ככל הנראה בתקופת הברזל ב'( 2שלום ואחרים .)2019 ,בניית קיר המקטע הצפוני של החומה בשלב מאוחר
יש לזכור שעיצוב המדרון במדרגות והבנייה עליהן
יותר מהווה נקודת מפנה נוספת ,שבה נחסם המעבר
מחקו קרוב לוודאי כל עדות לפעולה קדומה יותר .אחת בתוך 'החציבה הרחבה' בקיר הביצור העבה .בניית
המדרגות בראש המדרון גבוהה במיוחד ויכלה לשמש
מערך זה בפתח החציבה ,והתאמת קיר החומה לחציבה
מתלול המגן על העיר ממערב .כדי לטעון שזהו אכן קו
בסלע ,מעלה אפשרות חדשה ,ולפיה ייתכן שביצור
ביצור יש למצוא את המשכו כלפי צפון וכלפי דרום .כמו מסיבי זה הוא חלק ממערך ביצור נקודתי שנועד להגן
כן ,זיהינו חציבה רחבה לכיוון צפון ,בניצב לטופוגרפיה על פתח כלשהו שהיה נקודת תורפה קדומה בביצור
הטבעית ,שאת מהותה ומתארה אין באפשרותנו לקבוע העיר; בשלב מאוחר הוא כנראה נחסם ובוטל כליל.
בשלב זה .אם אכן המדרגה העליונה נחצבה לצרכי
ההצעה שהעלינו דורשת בירור מעמיק בשטח ובדוחות
ביצור ,הרי שאפשר להציע ש''החציבה הרחבה' הייתה
חפירה קודמים .עם זאת ,אם נתמקד בתקופה
חלק ממערך כניסה או שמא ,להיפך ,מעין חפיר רחב
ההלניסטית ,הרי שהשלבים השונים שמנינו בבנייה
המגן על העיר מצפון (איור .)11
בראש המדרון המערבי מעידים על שינויים בתפיסת
גרעין הקירות הקדומים ,כמו גם מילויי האדמה מתקופת מערך הביצור של ירושלים בתוך התקופה ההלניסטית.
הברזל ב' והפרסית שנחשפו בתוך החציבה ,מעידים
ניתן לראות שבוני החומה והמגדל שבמרכז מאמר
שהייתה כנראה בשימוש בתקופות אלו .בשלב זה של
זה הכירו את החציבה הקדומה ואת הפתח מזרחה.
החפירה ,הממצאים מעטים ומקוטעים מכדי לשחזר את מסתבר ,שבניית המגדל ,המתוארכת לחלקה הקדום של
אופי השימוש .בהנחה שמקטע החומה הצפוני אכן נבנה המאה הב' לפסה"נ נועדה לשמר את החציבה הקדומה,
בשלב המאוחר ביותר ,הרי שהשינוי המשמעותי באזור
ואילו מקטע החומה הצפוני ,שלדעתנו נוסף בשלב
חל בתקופה ההלניסטית בבניית מגדל רחב בתחתית
מאוחר ,נועד לבטל אותה ולחסום את המעבר דרכה.

טבלה  2גילי  OSLשל סדימנטים מהמילוי שבין קירות  7009ו–7094
Range
()BC

OSL age Calendar
OD
years
(N years b.
()%
()BC
)2019

De
()Gy

Dose
rate
()µGy/a

Location

Sample
code

1230-950

1090

1215±50 3.78±0.07 6.8 17 3110±140

Northern section, base

DC-40

1300-1020

1160

Eastern section, below wall 7009 1150±48 3.65±0.05 4.5 18 3180±140

DC-41

980-710

850

1327±56 3.80±0.07 7.0 18 2860±130

Northern section, middle

DC-42

1130-840

990

1161±50 3.49±0.07 7.2 18 3000±140

Northern section, upper unit

DC-43

Notes: OD is over-dispersion, the scatter in the sample beyond that expected from instrumental noise. N is the number
of measured sub-samples. Dose rates were calculated from the concentrations of U, Th and K in the sediment. Average
moisture contents were estimated at 10±3% and the cosmic dose evaluated from current burial depth. All ages are
rounded to the nearest 10 years.
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הערות
 1לסקירה מקיפה של הדעות השונות ,ראו מאיר .2017
 2לתיאור הקמת החקרא במקורות ,ראו זילברשטיין .2019
 3החפירה המחודשת בחניון גבעתי שבעיר דוד שבירושלים
מתנהלת ברציפות מאז חודש יולי ( 2017רישיונות מס'
 G-71/17ו  ;G11/18; G10/19נ"צ  .)22234/63128החפירות,
מטעם רשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב ובמימון
עמותת אלע''ד ,מנוהלות על–ידי י' גדות וי' שלו ,בסיוע א'
בוצר ונ' שלום (ארכיאולוגיות שטח ראשיות) ,ה' מכלין ,ד'
גלמן ,ה' רוט וא' זילברשטיין (מנהלי שטחים) ,ר' זלוט וש'
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 4שטח  70על–פי מספור השטחים בחפירות חניון גבעתי
המחודשות .מרבית שטחי החפירה בעיר דוד ,שנפתחו
בידי קניון ,רייך ושוקרון ,בן–עמי וצ'חנובץ וחוקרים נוספים,
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במספרים.
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