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במהלך התקופה הנסקרת במאמר זה נמשכה הפעילות הארכיאולוגית האינטנסיבית בגבעת עיר דוד. 

פעילות זו מתאפיינת בהמשך החפירות בשטחים שנחפרו בעבר )הרחוב המדורג, בית המעיין, חפירות 

לאורך הכותל המערבי וחניון גבעתי( ואף בפתיחתם של שטחי חפירה חדשים )שטח D על המדרון 

המחקר  וחידושי  הממצאים  עיקר  את  בקצרה  להציג  נבקש  להלן  בסקירה  דוד(.  עיר  של  המזרחי 

בשטחים הנדונים בעונה החולפת.

)S הרחוב המדורג )שטח

ר'  K2 של  30 מ' מדרום ל'מתחם היובל' ומעל לתעלת הניקוז המרכזית )שטח  S ממוקם כ-  שטח 

רייך וא' שוקרון(. החפירה שמתנהלת במקום מטעם רשות העתיקות ובראשותם של נחשון זנטון וג'ו 

2013 וממשיכה גם בימים אלו. עיקר הממצא שנחשף בחפירה עד כה מתמקד  עוזיאל החלה בשנת 

הקדומה(.  הרומית  )התקופה  השני  הבית  ימי  לשלהי  מתוארך  והוא  מ'  כ-7  שרוחבו  מדורג  ברחוב 

הרחוב בנוי בסגנון מונומנטאלי מלוחות אבן מרובעים ענקיים )איור 1(. הוא ממשיך למעשה את תוואי 

הרחוב המדורג שנחשף בעבר סמוך לברכת השילוח ומהווה עורק התנועה הראשי שבו עלו עולי הרגל 

להר הבית מכיוון דרום. על גבי הרחוב הולכת ונחשפת שכבת הרס ושריפה עשירה בממצאים "שקפאו 

בזמן" בעת חורבן ירושלים על ידי הרומאים בשנת 70 לספה"נ. המפולות שנערמו מעל מפלס הרחוב 

גרמו לעיתים לשקיעתם של אחדים מלוחות הריצוף ולוח אחד אף נשבר. הוחלט להסיר את לוח הריצוף 

איור 1. ריצוף האבן ברחוב המדורג מימי הבית השני. מבט לצפון.
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השבור ולחפור מתחתיו. במקום זה 

היחס  על  מקרוב  לעמוד  היה  ניתן 

בין ריצוף הרחוב ובין מערכת קירות 

אלו  קירות  תחתיו.  המצויים  תמך 

של  מערך  ויצרו  גוויל  אבני  בנויים 

אשר  קונסטרוקטיביים  תאים 

לאחר  כי  נראה  באדמה.  מולאו 

שבתוך  האדמה  החלה  החורבן 

שגרם  תהליך  להיסחף,  התאים 

לתזוזת הלוחות. 

גרם מדרגות מונומנטלי  לציון  ראוי 

שנתגלה בצידו המזרחי של הרחוב. 

אף שמהותו טרם התבררה לאשורה 

מרשים  במונומנט  מדובר  כי  ניכר 

התקדמות  עם   .)2 )איור  ונדיר 

תעלת  בין  הזיקה  נחשפת  החפירה 

המדורג  והרחוב  המרכזית  הניקוז 

מחדש  נחשפת  כן  וכמו  שמעליה, 

במקום  שחפרו  ודיקי  בליס  תעלת 

בשלהי המאה ה-19.

חפירות בית המעיין, עיר דוד 
)H-ו C שטחים(

זנטון,  ונחשון  ג'ו עוזיאל  בחפירות המתנהלות בבית המעיין מטעם רשות העתיקות ובראשותם של 

המשיכו להיחשף שכבות שונות המתוארכות החל מן האלף השני לפני הספירה ועד לעת המודרנית. 

והתקופה  ב'  הברזל  תקופת  התיכונה,  הברונזה  מתקופת  הם  אלו  בחפירות  העיקריים  הממצאים 

הרומית הקדומה. 

הגיחון שנחשפה בעיקר בחפירות  ביצורים סביב מעיין  בתקופת הברונזה התיכונה הוקמה מערכת 

מהעיר  שהוביל  מוגן  ופרוזדור  המעיין  סביב  מאסיבי  מגדל  כללה  הביצורים  מערכת  ושוקרון.  רייך 

במעלה ההר עד למקורות המים )המעבר המבוצר(. בחפירות הנוכחיות נחשפו הנדבכים התחתונים 

של יסודות המגדל שהשתמר לגובה של כ-7 מ'. כן נחשפו קטעים נוספים מקירות המעבר המבוצר. 

תקופת  לסוף  עד  העיר  תושבי  את  לשמש  המשיכו  אלה  מאסיביים  שקירות  עולה  החפירה  מנתוני 

הברזל. במהלך המאה השביעית לפסה"נ כוסו הביצורים בשכבה עבה של שפכים. שכבה זו כללה כלי 

חרס רבים, ובמיוחד נרות, צלמיות ואף שבר קערת חרס הנושאת חרותת מקוטעת, הכתובה באותיות 

 איור 2. המונומנט המדורג שנחשף ממזרח לרחוב המדורג. 
מבט למזרח.
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בנה"  בן  "...יהו  השם  של  קדומות  עבריות 

של  הצפוני  לקירו  בצמוד   .)3-4 )איורים 

המשכו  להתגלות  הוסיף  המבוצר  המעבר 

בנתון  יש  ב'.  הברזל  מתקופת  מבנה  של 

קירותיה  שמערך  הקביעה  לחזק  כדי  זה 

האיתנים של תקופת הברונזה התיכונה היה 

הברזל  בתקופת  העיר  של  לתושביה  מוכר 

ואלה אף עשו בהם שימוש לצרכיהם.

של  בסופה  העיר  של  חורבנה  בעקבות 

וננטש,  זה  אזור  נהרס  הברזל  תקופת 

הקדומה,  הרומית  לתקופה  עד  יושב  ולא 

ערוץ  לאורך  תמך  קירות  נבנו  שבמהלכה 

הקדרון. בנוסף, נחשף בור סיד מן התקופה 

הענק  סלעי  מפולות  מעל  שנבנה  הנדונה 

אלו  סלעים  המעיין.  מגדל  נבנה  שבהם 

המתוארכת  אדמה  שכבת  תחתם  חתמו 

לסוף תקופת הברזל דבר העונה בקנה אחד 

השימוש  המשך  אודות  לעיל  האמור  עם 

בביצורי המעיין בתקופת הברזל. 

הסתיימו  המבקרים  מרכז  בתוך  החפירות 

נפתח  חדש  חפירות  ופרויקט   ,2013 בקיץ 

וממערב  שמחוץ  המדרון  באזור  באתר 

למבנה )ממזרח לכניסה לפיר וורן(. חפירות 

האלמנטים  של  החשיפה  את  ימשיכו  אלו 

הארכיטקטוניים שנחשפו בעבר בתוך מרכז 

המבקרים המחודש של עיר דוד.

חפירות לאורך הכותל המערבי

מדצמבר 2013 עד מרץ 2014 נערכה חפירה ארכיאולוגית לאורך יסודות הכותל המערבי מטעם רשות 

הפינה  יסודות  את  לחשוף  היתה  החפירה  מטרת  עוזיאל.  וג'ו  חג'בי  מורן  של  ובראשותם  העתיקות 

הדרום-מערבית של הר הבית ולהכשיר את האתר לביקורים. 

בשטח הנחפר בולטים מספר אלמנטים עיקריים; הכותל המערבי ונדבכי היסוד שלו, מערכת הקירות 

של  הראשונה  למחצית  המתוארך  הבית  הר  למרגלות  הרחוב  את  ולפלס  לתמוך  מנת  על  שנבנתה 

המאה הראשונה לסה"נ, חציבות בסלע שקדמו לבניית הכותל ולמערכת קירות התמך, ותעלת הניקוז 

איור 3. שבר קערת חרס הנושאת חרותת בכתב העברי הקדום 
)צילום: קלרה עמית, רשות העתיקות(.

איור 4. מבחר ממצאים מחפירות בית המעיין: ידיות נושאות 
טביעה, נרות וצלמיות משלהי ימי הבית הראשון.
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הממצא  מדרום.  החפירה  שטח  את  התוחמת 

בשטח החפירה מתוארך ברובו המכריע למאה 

הראשונה לספה"נ.

משטח הסלע

לכל אורך שטח החפירה נראות עבודות ההכנה 

שנעשו בשטח על מנת להניח את אבני הכותל 

ומערכת קירות התמך. סלע האם יושר והוחלק 

על מנת להניח עליו את אבני הכותל.

הכותל המערבי

במהלך החפירה נחשף קטע מן הכותל המערבי 

באורך של כ-10 מ' לגובה של 3.5 מ'. החפירה 

הדרום-מערבית  הפינה  ליסודות  עד  נמשכה 

במיוחד,  ארוכות  אבנים  הבנויה  הבית  הר  של 

חלקן באורך ממוצע של כ-6 מ' )איורים 5-6(. 

מערכת קירות התמך

מערכת קירות התמך של הרחוב נבנתה לאורך 

במקביל  הדרומי.  ווהכותל  המערבי  הכותל 

לכותל ובמרחק של כ-2 מ' ממנו נבנה קיר אורך 

)W102( הנמשך הלאה צפונה מעבר לגבולות 

שטחה של החפירה הנוכחית )בשטחים שנחפרו 

ע"י שוקרון ורייך(. בין קיר זה ובין הכותל נבנו 

קירות רוחב הניגשים לכותל. קירות אלה יצרו 

מערכת תאים שנפרשה לאורך הכותל המערבי. 

כיום  נראים  הרוחב  קירות  של  העליון  חלקם 

מעל פני הרחוב ומזוהים כחנויות קטנות שנבנו 

במהלך  שני.  הבית  בתקופת  הרחוב  לאורך 

נחפרו שלושה תאים מצפון  הנוכחית  החפירה 

לדרום. בתאים נחשף מילוי מכוון שהונח כפי הנראה על ידי בנאי הרחוב. המילוי כלל בחלקו התחתון 

שבבי אבן שייתכן שמקורם בעבודות הגימור או ההתאמה של אבני הכותל שהונחו זו בצמוד לחברתה. 

זכוכית  וכלי  ביניהם כלים שלמים, מטבעות  כלי חרס רבים,  הונח מילוי אדמה שהכיל שברי  ממעל 

המעידים על תיארוכה של מערכת התאים הנדונה למאה הא' לספה"נ.

איור 5. פינתו הדרומית-מערבית של הר הבית בעת 
החשיפה. 

איור 6. פינתו הדרומית-מערבית של הר הבית רגע לאחר 
חשיפתה. 
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תעלת הניקוז

בקצה הדרומי של החפירה נחשף קיר נמוך העוקב אחרי תוואי תעלת הניקוז הראשית ומכסה את 

אבני הקמרון המקרה את התעלה. 

עיר דוד – חניון גבעתי

החפירות מטעם רשות העתיקות בחניון גבעתי בראשותם של דורון בן-עמי ויאנה צ'חנובץ התרכזו 

השנה בשני שטחים עיקריים: האחד הוא המשכו של שטח החפירה מן השנה החולפת שבו הוסיפו 

להתגלות השכבות הקדומות המצויות באתר. השטח השני כולל את פינתו הדרומית מזרחית של שטח 

החניון אשר נותר בלתי חפור עד כה. 

ההלניסטית.  התקופה  מן  חרסים  של  עצומה  כמות  הכוללות  מילוי  שכבות  נחפרו  הראשון  בשטח 

הושתתו  הטירופויון,  ערוץ  לכיוון  מערבה  השלוחה  מרום  המשתפלות  אלה,  מילוי  שכבות  תוך  אל 

יסודותיו של מבנה גדול מן התקופה ההלניסטית המאוחרת )איור 7(. ניכר שקירותיו נשדדו בצורה 

מאסיבית בעת העתיקה. התברר כי למבנה ההלניסטי שני שלבים ברורים המתוארכים למאה השנייה 

לפסה"נ. המטבעות שנתגלו על רצפות החדרים מעידים על תיארוכו של הקדום מבין השניים למחצית 

הראשונה של המאה השנייה לפסה"נ ועל תיארוכו של השלב המאוחר למחציתה השנייה של מאה זו. 

איור 7. קירות בנויים גזית במבנה ההלניסטי בחפירות חניון גבעתי. הקירות בשולי הצילום שייכים למבנה מן התקופה 
הרומית המאוחרת. מבט לצפון.
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המשך חפירתן של שכבות המילוי ושל שרידי המבנים מן התקופה ההלניסטית, יוסיף בעתיד נתונים 

אודות תהליך התפשטותה של העיר מערבה. המבנה ההלניסטי חותם תחתיו קירות מתקופת הברזל. 

במהלך השנה הקרובה יתרכזו החפירות בחשיפתם הנרחבת של שרידים קדומים אלה ובירור המערך 

האדריכלי והסטרטיגרפי של תקופת הברזל באזור. 

בשטח השני הוסרה השנה שכבת האספלט בחלקו האחרון הבלתי חפור של החניון. בשטח זה הוסיפו 

שכלל  היטב  מתוכנן  מרובע  אינטגראלי  חלק  המהווים  העבאסית,  התקופה  של  שרידיה  להיחשף 

שטח  רחבי  בכל  הקודמות  בעונות  נחפרו  שרידיו  מרבית  שונים.  מסוגים  תעשייה  ומתקני  רחובות 

זה הוא מתקן אבן מעוגל שקוטרו כשני מ' ששימש ככל הנראה תנור  החפירה. ראוי לציון בהקשר 

אפייה )מאפייה(. שכבת חלוקי צור שנמצאה מתחת לרצפתו נועדה לשמר את החום בתוך המתקן 

הנדון )איור 8(. 

כן נחפרו מילויים מתוך החתך שחפרה במקום בשנות ה-60' החופרת הבריטית קתלין קניון. מתארו 

M של קניון( זוהה בתוך תחומי שטח החפירה הנוכחי. קיר תמך וגרם מדרגות  של חתך זה )שטח 

שנתגלו בתוך חתך קניון נבנו ככל הנראה במהלך חפירותיה לצורך ירידה לעומק החתך. בצידו המזרחי 

של החתך החל מתגלה סלע האם, שעל חשיפתו בצד זה דיווחה קניון בפרסומיה הראשוניים. 

איור 8. חניון גבעתי: התנור המעוגל )מאפייה?( מן התקופה העבאסית.
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D3 שטח

במהלך השנה החולפת נפתח שטח חפירות נוסף על מורדותיה המזרחיים של שלוחת עיר דוד )שטח 

D3(. שטח זה, שחפירתו מנוהלת על ידי יובל גדות מטעם אוניברסיטת תל-אביב, מצוי בצמוד לשטחי 

האשפה  שכבות  נחפרו  הקדרון  לערוץ  בסמוך  שנפתח  בחתך  שילה.  יגאל  משלחת  של  חפירותיה 

מהתקופה הרומית הקדומה המוכרות היטב מכל החפירות שנערכו למדרונה המזרחי של השלוחה 

9(. ניתן להבחין בשכבות הנטויות בזווית חדה כלפי מזרח וכוללות כמות עצומה של חרסים,  )איור 

כלי אבן וממצא אורגני עשיר. רובדי האשפה עוברים סינון רטוב ומיון קפדני. כדי לאפשר את העמקת 

ודורג  הרוחב  מחיצות  הוסרו  החתך 

פעולה  האורכיים.  החתכים  של  גובהם 

מבוקר  לסינון  דגימתן  את  אפשרה  זו 

ובמקומות  הפסולת  שכבות  של  יותר 

את  לחפור  הוקפד  הדבר,  היה  שניתן 

להבטיח  ובכך  באלכסון  השכבות 

שליטה מלאה בסטרטיגרפיה. מטרתה 

של החפירה במקום היא לימוד קפדני 

לספק  כדי  אלו  שפכים  של  ומדוקדק 

נוצרו באירוע  אלו  מענה לשאלה האם 

אחד או שמא היה כאן תהליך הרבדה 

איור 9. שטח Dw- מבט לדרום מערב .ארוך טווח.
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מקורות האיורים

איור 1. נחשון זנטון וג'ו עוזיאל.

איור 2. נחשון זנטון וג'ו עוזיאל.

איורים 3, 4. צילום: קלרה עמית, רשות העתיקות.

איורים 5, 6. צילום: מורן חג'בי.

איורים 7 - 9. צילום: אסף פרץ, רשות העתיקות.


