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(כל התצלומים באדיבות
המחבר אלא אם צוין
אחרת)

המקווה השכיח בממצא המקוואות מימי בית שני הוא מקווה מהטיפוס של בריכה בודדת .במקומות
שונים נמצאו מקוואות מהטיפוס של שתי בריכות ,צמודות או קרובות זו לזו ,אך תפוצתם אינה
אחידה ,ושיעורם בממצא המקוואות נמוך — למעט כמה מקומות ,כמו יריחו ומצדה ,שבהם שיעורם
גבוה 1.לא תמיד נמצא חיבור בין הבריכות .לרוב הן חוברו באמצעות תעלה בראש הקיר המפריד
ביניהן ,ורק במקוואות בודדים חיברו בין הבריכות באמצעות נקב או צינור בקיר שמפריד ביניהן2.
בירושלים היה ידוע עד כה רק על מקווה אחד מהטיפוס של שתי בריכות שחוברו בנקב בקיר
המפריד ביניהן 3.מקווה נוסף מסוג זה נמצא סמוך לשערי חולדה שבכותל הדרומי של הר הבית,
אך עד כה לא עמדו על מאפייניו הייחודיים .הממצא של מקווה זה יוצג ויידון להלן יחד עם שבעה
מקוואות מקבילים מימי בית שני והמשנה ,וכן תידון שאלת תקפותן של הלכות מקוואות שבמקורות
חז"ל לימי בית שני .מקוצר היריעה לא יידונו כאן המקוואות האחרים מהטיפוס של שתי בריכות,
שלהם מאפיינים דומים למקוואות הנדונים כאן ,ובמיוחד המקוואות ביריחו.
1

2

3

רייך הציג טבלה ובה עשרים ואחד צמדי מקוואות מירושלים וממקומות אחרים ,רובם מקוואות סמוכים זה לזה שכל
אחד מהם נועד לטבילה .ראו :ר' רייך ,מקוואות טהרה בתקופת הבית השני ובתקופות המשנה והתלמוד ,ירושלים
תשע"ג ,עמ'  .70–69ביריחו מנה רייך שלושים ושבעה מקוואות ,מהם עשרים ואחד עם אגן סמוך חסר מדרגות .ראו:
שם ,עמ'  .305–302על מקוואות אלה יש להוסיף את מקווה יח 25-משלבו הראשון ואת מקוואות יח 19–17-מהתקופה
ההרודיאנית ,שאפשר להתייחס אליהם כאל מתקן אחד ,וכך יורד מספר המקוואות ביריחו לשלושים וחמישה ,ועשרים
ושלושה מהם מהטיפוס של שתי בריכות .במצדה מתוך שלושה עשר המקוואות שבנו המורדים חמישה הם מהטיפוס
של שתי בריכות ,ובכולם ,מלבד במקווה הדרומי ,בריכה אחת ללא מדרגות .ראוA. Grossberg, ‘The Miqva’ot [Ritual :
Baths] at Masada’, J. Aviram et al. (eds.), Masada: The Yigael Yadin Excavations 1963–1965, Final Reports,
VIII, Jerusalem 2007, pp. 95–126
בשנים עשר מתוך עשרים ושלושה המקוואות ביריחו מהטיפוס של שתי בריכות (ראו בהערה הקודמת) חוברו הבריכות
באמצעות תעלה בראש הקיר המפריד ביניהן (כללתי בקבוצה זאת גם את מקווה יח ;10-ראו :רייך [שם] ,עמ' .)303
בשלושה מקוואות נעשה החיבור באמצעות נקב או צינור בקיר שבין הבריכות .ראו להלן ובהערה  .7במצדה בשניים
מהמקוואות חוברו הבריכות באמצעות נקב או צינור .בשאר המקוואות לא ניתן לדעת אם וכיצד נעשה החיבור בין שתי
הבריכות.
בצד שביל הולכי הרגל העולה משער האשפות מערבה ,בקטע שבין שער הבורסקאים למגדל הגופרית ,יש שני מקוואות
שבכל אחד מהם צמד בריכות ,ובכל אחד מהם שוחזר נקב בקיר המפריד בין שתי הבריכות .המקוואות נחשפו בחפירות
שערך מאיר בן־דב בשנים  ,1978–1975אך הוא לא פרסם ממצא זה .מקווה אחד נמצא במדרון הסלעי סמוך לפינה
הראשונה של החומה ממערב לשער הבורסקאים (מקווה זה לא נכלל בספרו של רייך [לעיל ,הערה  .)]1הוא כולל שתי
בריכות חצובות בסלע .בחלק המשוחזר של הקיר שבין הבריכות ,בגובה כ־ 1.5מ' מקרקעית הבריכה המדורגת ,שוחזר
נקב ובו צינור ברזל בקוטר כ־ 4ס"מ .לא ידוע על סמך מה נעשה השחזור .המקווה השני נמצא ליד תחנת האוטובוס
המערבית ,מעט ממזרח לפינת הניאה ,פינת החומה שלפני מגדל הגופרית ,והוא כולל שתי בריכות צמודות .ראו :רייך
(שם) ,עמ'  99יד ,36-יד .37-בחלק התחתון של הקיר המפריד בין הבריכות שוחזר נקב .לדעת רייך אין כל בסיס
לשחזור .ראו :שם ,עמ'  ,99הערה .37
קתדרה
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איור ( 1מימין):
שתי הבריכות של
מקווה יכ,16-
מבט לדרום.
שימו לב למדרגות
החוצות את
הבריכה המערבית
(מימין)2017 ,
איור ( 2למטה):
תוכנית שתי
הבריכות של
מקווה יכ16-

(באדיבות רוני רייך)

מקווה יכ 16-ליד שערי חולדה
צמוד לצידו המזרחי התחתון של גרם המדרגות העולה
לשער חולדה המערבי נמצא מקווה הבנוי משתי בריכות
שנקב מחבר ביניהן (איור  .)1הבריכה המזרחית השתמרה,
ואילו מהבריכה המערבית השתמרה רק מחציתה המזרחית,
בגלל בניית גרם המדרגות על גביה .מקווה זה קדם אפוא
להרחבת הר הבית בימי הורדוס .המקווה נחשף בחפירות
הארכיאולוגיות שערכה משלחת החפירות של בנימין מזר
בשנות השבעים של המאה העשרים ,אך הממצא לא פורסם4.
רוני רייך הציג שרטוט של שתי הבריכות (איור  ,)2אך לא
סימן את הנקב בקיר שמפריד ביניהן ולא פירט עליהן דבר .את הבריכה המזרחית הוא סימן כמקווה
יכ ,16-ואילו הבריכה המערבית אינה מסומנת .להלן אסמן את שתי הבריכות כמקווה יכ5.16-
4

5

בספרו של בן־דב ,שניהל את החפירות הארכיאולוגיות של המשלחת במקום זה ,נדפס תצלום שאפשר להבחין בו
בשתי הבריכות של המקווה .ראו :מ' בן־דב ,חפירות הר הבית :בצל הכתלים ולאור התגליות ,ירושלים תשמ"ב,
עמ'  .151אולם אין בטקסט כל התייחסות לבריכות .תודתי למאיר בן־דב על המידע שחלק איתי בעל־פה .תודתי לאילת
מזר מהמכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים ולחברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה על אישורם
לפרסום הממצא של מקווה זה.
רייך (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .288 ,105רייך הזכיר את מקווה יכ — 16-ללא פרטים — בדיון הכללי בטיהור מקוואות על
ידי השקה ,יחד עם מקוואות מדורגים נוספים שסמוך להם מתקן שני ,שהקשר ביניהם אינו ודאי .ראו :שם ,עמ' .42

קתדרה
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הבריכה המזרחית
אורכה מצפון לדרום כ־ 1.5מ' ורוחבה כ־ 1.3מ' (איור  .)3חלקה התחתון חצוב בסלע לעומק מרבי
של כמטר .מהחלק העליון ,הבנוי ,השתמרו חלק ניכר מהקיר המערבי והקטע המזרחי של הקיר
הדרומי ,לגובה כ־ 0.5מ' מעל הסלע.
העומק המרבי של הבריכה היום
 1.3–1.2מ' ,ונפחה עד הנקב שבין
הבריכות כ־ 1.7מ"ק.
שלוש מדרגות צרות יורדות אל
קרקעית הבריכה בצידה הצפוני.
אורך כל מדרגה כ־ 50ס"מ ורוחבה
וגובהה כ־ 30ס"מ .המדרגה העליונה
עולה אל הקיר המערבי של הבריכה,
שמפריד בין שתי הבריכות ,מתחת
לנקב שמקשר ביניהן ,ומדרגה נוספת,
חצובה בסלע ,עולה צפונה ,בין
המדרגה השנייה לשלישית ,ובצידה
המזרחי והמערבי נמצאים שרידי
איור ( 3למעלה) :הבריכה המזרחית של מקווה יכ ,16-מבט למערב .שימו לב לנקב בראש
בנייה .בקרקעית הבריכה ,לאורך כ־85
הקיר המערבי מעל המדרגות (מוקף בעיגול)2018 ,
ס"מ של צידה המערבי ,יש מדרגה
איור ( 4למטה) :המדרגות שעל גבי הבריכה המערבית של מקווה יכ ,16-מבט למערב.
שימו לב לשתי האבנים של המדרגה התחתונה ,המוקפות בסלע2018 ,
ברוחב כ־ 55ס"מ ובגובה כ־ 30ס"מ.

הבריכה המערבית
מבריכה זאת נשתמר רק חלקה
המזרחי ,בגלל בניית המדרגות
העולות אל שערי חולדה על גבי
חלקה המערבי (איור  .)4רק שלוש
המדרגות התחתונות מקוריות ,ואילו
שתי המדרגות העליונות משוחזרות.
אורכו של החלק המזרחי הקיים היום,
מדרום לצפון ,כ־ 2.25מ' ,אך צידו
המזרחי ,ברוחב כ־ 55ס"מ ,קצר יותר —
 1.70מ' .עומקה המרבי של הבריכה
היום כ־ 1.5מ' .חלקה התחתון חצוב
בסלע ,כ־ 1.15מ' בצפון וכ־ 65ס"מ
קתדרה
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בדרום .מחלקה העליון ,הבנוי ,נשתמרו חלק ניכר מהקיר המזרחי והקטע המזרחי של הקיר הדרומי,
לגובה של עד כ־ 0.5מ' מעל הסלע .רוחבו של החלק המזרחי שהשתמר ,ממזרח למערב 1.15 ,מ'.
בניית המדרגות הרסה גם חלק מהקיר הדרומי של הבריכה החצוב בסלע ,והמדרגה התחתונה נמצאת
בגובה  40ס"מ מעל קרקעיתה .היא כוללת שתי אבנים שרוחבן המשותף  1.10מ' ,וממערב להן נמצא
סלע ,והוא מאפשר לשחזר את רוחבה המקורי 2.25 ,מ' ,שזהה לאורכה.
בחלק המזרחי של הבריכה שקיים היום אין מדרגות .אולם על פי המקבילה של המקווה ברובע
היהודי ,הקרוב למקווה זה גם בזמן ,ושבו בשתי הבריכות יש מדרגות אך באחת הן צידיות ובשנייה
הן רוחביות (ראו להלן) ,ייתכן שגם בבריכה המערבית היו מדרגות רוחביות בצידה המערבי .בהתאם
לכך ניתן לאמוד את נפח הבריכה עד מקום הנקב שבין הבריכות (בגובה  1.2מ') בכ־ 4מ"ק בקירוב.

הקיר שבין שתי הבריכות
גובהו המרבי של הקיר מצידה של הבריכה המערבית כ־ 1.5מ' ורוחבו כ־ 50ס"מ .בקטע שבו נמצא
הנקב קטן עובי הקיר בהדרגה מהקצוות למרכז בצידו המזרחי ,ומתארו בצד זה קעור .בחלקו המרכזי,
שבו הנקב ,רוחבו כ־ 25ס"מ .הנקב נמצא בגובה כ־ 1.2מ' מעל רצפת הבריכה המערבית וכ־ 1.1מ'
מעל המקום הנמוך ביותר בבריכה המזרחית ,כ־ 5ס"מ מעל המדרגה העליונה בגרם המדרגות היורד
אל בריכה זאת (איור  .)3קוטר הנקב כ־ 6ס"מ במערב וכ־ 4.5ס"מ במזרח .הנקב סתום במרכזו אך
פתוח מצד הבריכה המערבית ומצד הבריכה המזרחית ,מכל צד בעומק כ־ 10ס"מ .לא ידוע מתי נסתם
הנקב ,אך ייתכן שהדבר היה לאחר שהבריכה המערבית יצאה משימוש.

מקוואות מקבילים
שטח ת 4-ברובע היהודי בירושלים
במקווה זה ,המתוארך לתקופה ההרודיאנית ,יש חדר מבוא ,בצידו האחד חדר רחצה ובו אמבט
רחצה בנוי ומטויח ,ובצידו השני שתי בריכות מדורגות הבנויות זו בצד זו :בריכה גדולה עם מדרגות
רוחביות ,שאורכה  3.2מ' ,רוחבה  2.2מ' ועומקה כ־ 2מ' ,ובריכה קטנה עם מדרגות צידיות שיורדות
לאורך שתי דפנות ,שאורכה  1.4מ' ,רוחבה  1.0מ' ועומקה  1.6מ' (איור  6.)5שתי הבריכות מרוחקות
זו מזו כמטר ומקושרות בצינור בנוי אבן שלו חתך מרובע של כ־ 10ס"מ .קצה הצינור נמצא במדרגה
העליונה של הבריכה הגדולה ,בגובה כ־ 1.8מ' מקרקעיתה וכ־ 1.3מ' מקרקעית הבריכה הקטנה .נפח
הבריכות עד החיבור שביניהן כ־ 6מ"ק בבריכה הגדולה וכ־ 1.1מ"ק בבריכה הקטנה .הבריכה הקטנה
השתמרה לגובה  1.6מ' ,אך על פי השתמרות הטיח היו קירותיה המקוריים המטויחים גבוהים הרבה
יותר .הכניסה לבריכה הגדולה מחדר המבוא הייתה באותו מפלס ,ואילו בצידה הדרומי של הבריכה
6

נ' אביגד ,העיר העליונה של ירושלים :פרשת החפירות הארכיאולוגיות ברובע היהודי של העיר העתיקה בירושלים,
ירושלים תש"ם ,עמ'  ;140–139רייך (שם) ,עמ'  ,284 ,92–91 ,69יר ,51-יר( 52-הבריכה הגדולה והקטנה) .תודתי
להלל גבע ממשלחת החפירות לרובע היהודי על המידע הנוסף שהעמיד לרשותי.
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איור  :5המקווה
בשטח ת 4-ברובע
היהודי ,מבט
למערב )1( :חדר
מבוא; ( )2הבריכה
הגדולה; ( )3הבריכה
הקטנה; ( )4חדר
רחצה ואמבטיה;
( )5הצינור שבין
הבריכות

(באדיבות החברה לחקירת
ארץ־ישראל ועתיקותיה)
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הקטנה ,הגובל בחדר המבוא ,נמצא חלקו התחתון של קיר ,שגובהו המקורי אינו ידוע .המקווה כוסה
עם בניית מגרש החנייה של הרובע היהודי ,ולא ניתן לראותו היום.

יריחו
בשלושה מקוואות ביריחו מהטיפוס של שתי בריכות קיים חיבור בין הבריכות באמצעות צינור או נקב
בקיר המפריד ביניהן .אולם רק במקווה אחד ,A(A)209–A(A)243 ,שנבנה ברבע האחרון של המאה
השנייה לפסה"נ בארמון החשמונאים הראשון ,נמצא החיבור בחלק העליון של הקיר ולא בתחתיתו
(איור 7.)6
7

א' נצר' ,מקוואות־הטהרה מימי בית שני ביריחו' ,קדמוניות ,יא( 43–42 ,תשל"ח) ,עמ' E. Netzer, Hasmonean ;55
and Herodian Palaces at Jericho: Final Reports of the 1973–1987 Excavations, I: Stratigraphy and Architecture,
 ;Jerusalem 2001, pp. 39–44רייך (שם) ,עמ'  ,302 ,156יח .1-בשני מקוואות נוספים ,שנמצאו באזור התעשייה,
קיים חיבור בתחתית הקיר שמפריד בין הבריכות .האחד הוא מקווה  ,F1–F4מימי החשמונאים .ראוE. Netzer & :
R. Laureys-Chachy, ‘The Industrial Area’, eidem (eds.), Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho: Final
;Reports of the 1973–1987 Excavations, II: Stratigraphy and Architecture, The Coins, Jerusalem 2004, pp. 43–50
רייך (שם) ,עמ'  304 ,159–158יח .23-המקווה השני הוא מקווה  ,F120–F177מימי הורדוס .ראו :נצר ולוריס־צ'אצ'י
(שם) ,עמ'  ;96–91רייך (שם) ,יח .22-במקווה השני החיבור כפול :תעלה בראש הקיר שמפריד בין הבריכות ותעלה
בתחתיתו .החיבור התחתי מבדיל מקוואות אלה מהמקוואות הנדונים במאמר זה ולכן אין הם נדונים כאן.
קתדרה
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הבריכה המדורגת אורכה  3.4מ' ,רוחבה  2.4מ'
ועומקה המרבי  3.0מ' ,והבריכה חסרת המדרגות
אורכה  3.4מ' ,רוחבה  2.1מ' ועומקה כ־ 2.75מ'.
לפי מפלסי צינור ההזנה ותעלת הניקוז היה עומק
המים המרבי בבריכות  2.56מ' ו־ 2.43מ' ,ונפח
המים המרבי בהן היה כ־ 10וכ־ 17מ"ק בהתאמה.
מדרגות הבריכה המדורגת בנויות לאורך צידה
הדרומי ונמשכות גם לאורך דפנותיה המערבית
והצפונית .המדרגה התחתונה בדופן הדרומית
כפולה ברוחבה מהאחרות ואפשרה עמידה נוחה
במים שעומקם  1.15מ' (לפי מפלס יציאת המים,
ראו להלן) .את הבריכות קישר צינור עופרת,
שקוטרו כ־ 6ס"מ ,ושנמצא  35–30ס"מ מתחת
לשפת הדופן המשותפת ,מעל המדרגה העליונה
של הבריכה המדורגת .אורכו  80ס"מ והוא
משתפע בכיוון צפון בשיעור  4ס"מ.
אמת מים ,שהובילה מי מעיינות ,הזינה את
הבריכה חסרת המדרגות ,ודרך הצינור ,שמקום
כניסת המים אליו כמעט זהה למפלס כניסת
המים לבריכה ,הגיעו המים לבריכה המדורגת .בדופן הצפונית של הבריכה המדורגת נמצאת תעלה
שדרכה זרמו עודפי המים ,ושמפלסה נמוך ב־ 11ס"מ ממפלס כניסת המים לצינור שבין הבריכות.
לכן כאשר היו שתי הבריכות מלאות ,היה מפלס המים בבריכה המדורגת נמוך מהמפלס בבריכה
האחרת.

מצדה
במצדה8

בשניים מתוך חמשת המקוואות מהטיפוס של שתי בריכות שבנו המורדים
הבריכות באמצעות נקב או צינור בקיר שמפריד ביניהן.
9
מקווה אחד הוא 'המקווה הדרומי' בסוגר ( 1197איור  ,)7ובו שתי הבריכות מדורגות במדרגות
צידיות .אורכה הממוצע של הבריכה הצפונית  2.3מ' ורוחבה הממוצע  1.6מ' ,אורכה הממוצע של
הבריכה הדרומית  1.55מ' ורוחבה הממוצע  1.2מ' .עומקן של שתי הבריכות בשלבן הראשון היה  1.2מ'.
8
9

נמצא חיבור בין

גרוסברג (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,113טבלה .3
E. Netzer, Masada: The Yigael Yadin Excavations 1963–1965, Final Reports, III: The Buildings: Stratigraphy
 ;and Architecture, Jerusalem 1991, pp. 507–510א' גרוסברג' ,כיצד הוכשרו המקוואות במצדה' ,קתדרה( 85 ,תשרי
תשנ"ח) ,עמ'  ;44–33הנ"ל' ,כיצד הוכשרו המקוואות בימי הבית השני — מצדה וירושלים' ,מחקרי יהודה ושומרון,
ז (תשנ"ח) ,עמ'  ;68–53גרוסברג (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;115–113רייך (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,305 ,181–179מצ.1-
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איור  :6יריחו ,מקווה
,A(A)209–A(A)243
מבט לדרום:
(א) הבריכה חסרת
המדרגות;
(ב) הבריכה המדורגת:
( )1תעלת ההזנה
ומקום כניסת המים;
( )2הצינור שבין
הבריכות;
( )3מקום יציאת
המים
(באדיבות החברה לחקירת
ארץ־ישראל ועתיקותיה)

קתדרה
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איור ( 7מימין):
בקיר שבין הבריכות ,בגובה כ־ 90–85ס"מ מרצפתן ,נמצא נקב שקוטרו כ־ 4ס"מ (איור  .)8נפח
'המקווה הדרומי'
במצדה ,מבט למזרח :הבריכות עד הנקב שביניהן כ־ 2.8וכ־ 1.4מ"ק בהתאמה .ממערב לבריכה הדרומית נמצאת בריכה
( )1הבריכה הצפונית; קטנה ,שאורכה הממוצע  1.43מ' ,רוחבה הממוצע  0.83מ' ,עומקה  0.5מ' ונפחה  0.6מ"ק .במערב
( )2הבריכה הדרומית;
( )3הבריכה הקטנה; הבריכה הצפונית ,בגובה הנקב שבין הבריכות ובמפלס המדרגה העליונה שבבריכה ,נמצא פתח כניסת
( )4בריכת שיקוע
המים מבריכת השיקוע הצמודה לה ממערב ,ושקיבלה את מימיה מתעלה מחוץ לסוגר; אורכה של
ותעלת הזנה
(באדיבות החברה לחקירת בריכת השיקוע  50ס"מ ,רוחבה  50ס"מ ,עומקה  30ס"מ ונפחה  75ליטר.
ארץ ישראל ועתיקותיה)
מפלסי המים בשתי הבריכות אינם בגובה זהה .בבריכה הצפונית נראים כמה קווי מים בגובה הנקב,
איור ( 8משמאל):
ואילו בבריכה הדרומית קיים קו מים אחד נמוך ,בגובה כ־ 32ס"מ (איור 10.)8
'המקווה הדרומי'

במצדה ,הבריכה
הדרומית והנקב
(מוקף בעיגול) ,מבט  10גרוסברג ,המקוואות במצדה (שם); הנ"ל ,המקוואות בימי הבית השני (שם); הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .115–113
לצפון .שימו לב לקו
בדיקה גיאולוגית שעשה שימרון הראתה שהמרכיבים הכימיים של הטיח זהים בשתי הבריכות ,גם בגבהים שונים
המים היחיד בחלק
בהן .ראוA.E. Shimron, ‘The Chemistry of Plasters and Carbonate Crusts from Some Miqva’ot and Another :
התחתון של התצלום
Water Installation at Masada’, J. Aviram et al. (eds.), Masada: The Yigael Yadin Excavations 1963–1965, Final
ולהיעדרו במפלס
 .Reports, VIII, Jerusalem 2007, pp. 127–131תוצאות הבדיקה שללו את האפשרות של שימוש תעשייתי מאוחר
הנקב2015 ,
באחת הבריכות .ראו :גרוסברג (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .115אדלר טען כי קווי המים השונים נוצרו לאחר שפסק השימוש
במקווה ,כתוצאה ממים מעופשים שעמדו תקופה ארוכה במתקן .לדבריו לא ייתכן שקווי המים נוצרו בעת שהמקווה
תפקד ,שכן במקוואות טוהרה ,שהיו בחשכה כדי שיהיו נקיים מאצות ,לא יכלו להיווצר קווי מים כהים .ראו :י' אדלר,
'הארכיאולוגיה של הטהרה :עדויות ארכיאולוגיות לשמירת הלכות טהרה בארץ־ישראל מהתקופה החשמונאית עד סוף
תקופת התלמוד ( 164לפנה"ס —  400לסה"נ)' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשע"א ,עמ'  .150–149ואולם
טענה זו משוללת יסוד ,מכיוון שקווי מים נוצרים על ידי שקיעת קלציט ( — )shelfstoneשנמצא על פני גוף המים —
על הדפנות ,ולכן קיימים קווי מים גם בבורות וגם במערות חשוכות .ראוC.A. Hill & P. Forti, Cave Minerals of :
 .the World2, Huntsville, AL 1997, p. 97תודתי לעמוס פרומקין על ההסבר וההפניה .בירושלים ניתן לראות קווי
מים בנקבת השילוח ,שמעולם לא נחשפה לאור השמש .ראו תצלומים :א' גרוסברג' ,החלק הדרומי של תעלת השילוח
קתדרה
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המקווה השני נמצא בחצר  151בבניין  ,7בניין המנהלה 11.אורכה של הבריכה הצפונית ,המדורגת
במדרגות צידיות 1.9 ,מ' ,רוחבה  1.45מ' ועומקה  1.15מ' ,ואורכה של הבריכה הדרומית ,חסרת
המדרגות 2.1 ,מ' ,רוחבה  0.8מ' ועומקה  1.2מ' .את שתי הבריכות חיבר צינור בקוטר כ־ 5ס"מ
ובאורך  80ס"מ ,שנמצא בגובה כ־ 80ס"מ מרצפת שתי הבריכות ,במפלס המדרגה השנייה היורדת
לקרקעית הבריכה המדורגת .נפח הבריכות עד מקום הנקב שביניהן כ־ 2מ"ק בבריכה הצפונית
וכ־ 1.2מ"ק בבריכה הדרומית .בבריכה הדרומית השתמר קו מים בגובה הצינור שחיבר בין הבריכות.
צינור זה נסתם עוד בימי המורדים ,כאשר המקווה עדיין היה בשימוש ,ובקיר הבריכה הצפונית נראה
היום שקע במקום שבו היה פתח הצינור .בעבודות השימור של המקווה שוחזר נקב במקום אחר וגבוה
יותר .לפני הפתח שבמערב הבריכה המדורגת נמצאת בריכה קטנה ,שאורכה  1.4מ' ,רוחבה  0.8מ',
עומקה  75–50ס"מ ונפחה כ־ 0.7מ"ק .המים הגיעו לבריכה הדרומית מבריכה קטנה דמוית משפך
שצמודה לצידה המערבי ,ושקוטרה היה  50ס"מ בשלב הראשון ו־ 90ס"מ בשלב השני ,באמצעות
תעלה בקיר המערבי שלה ,בגובה כ־ 80ס"מ מרצפת הבריכה.

הרודיון
המורדים ברומאים ,ככל הנראה במרד
הראשון ,בנו שני מקוואות בחצר
ארמון מבצר ההר 12.המקווה המזרחי
כולל בריכה מדורגת שמחוברת בנקב
למכל מים פעמוני קטן (איור .)9
אורכה של הבריכה המדורגת כ־ 4מ',
רוחבה  2.3מ' ועומקה המרבי  2מ'.
ממערב לבריכה נבנה מתקן מים
כפול — בריכה עליונה ומתחתיה מכל
מים פעמוני שצמוד לקיר המערבי
של הבריכה המדורגת ומחובר אליה
בנקב .הנקב נמצא בדופן החלק
הנמוך של הבריכה המדורגת ,שאין
בו מדרגות ,בגובה כמטר מקרקעיתה.
נפח הבריכה עד מקום הנקב כ־ 6מ"ק .המכל הפעמוני קוטרו וגובהו כמטר ונפחו כ־ 0.7מ"ק .בפתחו
המעוגל של המכל ,שקוטרו נאמד בכ־ 30ס"מ ,הותקנה ככל הנראה מגרעת למכסה ,כפי שנמצא
(תעלה  )IIונקבת השילוח (נקבת חזקיהו) — שני מפעלי המים של חזקיהו המלך' ,מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה,
( 6תשע"א) ,עמ'  ,124–71איורים .18 ,14 ,13 ,9 ,4
 11נצר (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;17–13גרוסברג ,המקוואות במצדה (שם); הנ"ל ,המקוואות בימי הבית השני (שם); הנ"ל
(לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;117–116רייך (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,305 ,180מצ.2-
 12א' גרוסברג ואחרים' ,מקוואות יוצאי דופן מימי המרידות ברומאים בהרודיון' ,מחקרי יהודה ושומרון ,כ (תשע"א) ,עמ' .80–63
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איור  :9הרודיון,
המקווה המזרחי
מימי המורדים בחצר
ארמון מבצר ההר,
שלב ב ,מבט למערב:
( )1בריכת טבילה;
( )2בריכת שיקוע;
( )3בריכה ותחתיה
מכל מים פעמוני;
( )4הנקב שבין
הבריכות2010 ,

קתדרה
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במקווה המקביל לו במערב החצר.
בשלב הראשון של המקווה היה
מעל מכל המים הפעמוני אגן מים
מלבני ,ובקרקעיתו היה פתח שחיבר
אותו למכל הפעמוני .מבנה זהה
של בריכה מעל המכל הפעמוני
היה קיים במקווה המערבי ,שבו
בריכת הטבילה מרוחקת מהמכל
הפעמוני ואין ביניהם חיבור .בשלב
השני חולקה הבריכה שמעל המכל
לשניים .חלקה הצפוני שימש
כבריכת ניקוז קטנה ,שאורכה
 60ס"מ ,רוחבה  40ס"מ וגובהה
כ־ 30ס"מ .מבריכה זאת הוזרמו
המים בצינור קצר אל האגן הקטן
איור  :10המקווה
שמעל פתח המכל התחתון ,שאורכו  70ס"מ ,רוחבו  60ס"מ וגובהו כ־ 50ס"מ ,ואל המכל עצמו .מכל
בשוהם ,מבט לצפון.
המים המשיך לתפקד גם בשלב זה ,והיה מחובר לבריכה המדורגת באמצעות נקב.
בריכת הטבילה

ומצפון לה בריכה
חסרת מדרגות .שימו
לב לנקב שמחבר
את הבריכות (מוקף
בעיגול)2005 ,

שוהם
מצודה13,

והוא הועתק ממקומו לשוהם ,לגן
בכביש עוקף שוהם (כביש  )444נחשף מקווה בחצר
הוואדי ,שליד רחוב האודם .המקווה נמצא בשכבה שמתוארכת למאה הראשונה לסה"נ ועד מרד בר
כוכבא ,אך לא פורסמו פרטים עליו 14.המקווה כולל שתי בריכות חצובות בשלמותן בסלע (איור .)10
בריכה אחת מדורגת ,וצמודה לה בריכה חסרת מדרגות ,קטנה ממנה .לבריכה המדורגת צורת
האות ר — לאחר ארבע מדרגות צרות ,כרוחב הירידה לבריכה ,יש מדרגה רחבה ,שפונה שמאלה אל
החלק העמוק של הבריכה .שתי הבריכות מחוברות זו לזו בנקב חצוב בסלע בחלק העליון של קיר
הסלע שביניהן ,במפלס המדרגה העליונה במקווה.

ציפורי
בעיר התחתית בציפורי ,בשטח  ,78.1נמצא מקווה טוהרה שכולל שתי בריכות שנקב מחבר ביניהן15.

המקווה נבנה במאה השנייה לסה"נ ויצא משימוש במאה הרביעית .שתי הבריכות ,שצורתן מלבנית,
שלה
ּ
ניצבות זו לזו בצד הצר של הבריכה שאינה מדורגת (איור  .)11אורך הבריכה המדורגת,
 13ע' דהרי וע' עד' ,כביש עוקף שוהם' ,חדשות ארכיאולוגיות ,קח (תשנ"ח) ,עמ' .83–79
 14רייך הזכיר את המקווה (שה )3-אך ללא פרטים .ראו :רייך (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .302 ,141
 15ז' וייס' ,ציפורי —  ,'1998חדשות ארכיאולוגיות( 110 ,תשנ"ט) ,עמ'  .27–24תודתי לזאב וייס על השלמת המידע על
המקווה.
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איור  :11המקווה
בציפורי ,מבט
לדרום .הבריכה
חסרת המדרגות
במרכז התמונה,
וניצבת לה הבריכה
המדורגת1998 ,

(צילום :זאב וייס,
באדיבות משלחת חפירות
ציפורי ,האוניברסיטה
העברית בירושלים)

מדרגות רוחביות 2.8 ,מ' ורוחבה  1מ' ,ואורך הבריכה חסרת המדרגות  1.7מ' ורוחבה  1.2מ' ,והיא
עמוקה בכ־ 55ס"מ מהבריכה המדורגת .בקיר שבין הבריכות ,מעל החלק התחתון של הבריכה
המדורגת ,שאין בו מדרגות ,נמצא נקב שמחבר ביניהן .הנקב נמצא כ־ 75ס"מ מתחת לתוואי הקיר
שהשתמר בין שתי הבריכות ,בגובה כ־ 95ס"מ מרצפת הבריכה חסרת המדרגות ובגובה כ־ 40ס"מ
מרצפת הבריכה המדורגת .נפח הבריכות עד מקום הנקב שביניהן כ־ 2וכ־ 1מ"ק בהתאמה.

מאפייני המקוואות מהטיפוס של שתי בריכות שנקב או צינור מחבר ביניהן
א .בריכות מדורגות וחסרות מדרגות — רק בשני מקוואות (ברובע היהודי בירושלים ובמקווה הדרומי
במצדה) שתי הבריכות מדורגות ,ואפשר שכך היה גם במקווה שליד שערי חולדה .יחיד במינו הוא
המקווה בהרודיון ,שיש בו מכל סגור במקום בריכה חסרת מדרגות.
ב .נפח הבריכות — המקווה ביריחו יוצא דופן בגודלו .ללא מקווה זה (ובלי המקווה בשוהם ,שאין
עליו נתונים) ,הנפח הממוצע של הבריכות ששימשו לטבילה ,עד מקום הנקב שבין הבריכות ,הוא
כ־ 3.4מ"ק ,ונפחן הממוצע של הבריכות שלא שימשו לטבילה ,עד מקום הנקב ,כ־ 1.6מ"ק .נפח
זה משקף את כמות המים במקוואות בעת שהשתמשו בהם .רק בשלושה מקוואות (ביריחו ,במקווה
הדרומי במצדה ובציפורי) נפח הבריכה שלא שימשה לטבילה הוא הגדול מבין השניים.
ג .שיטת החיבור בין הבריכות :נקב או צינור — במקוואות שבהם הקיר המפריד בין הבריכות צר
הן חוברו באמצעות נקב ,ואילו במקוואות שבהם הקיר המפריד רחב (ביריחו ,בבניין המנהלה במצדה
וברובע היהודי בירושלים) חוברו הבריכות באמצעות צינור.

קתדרה
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ד .מקום החיבור בין הבריכות ומפלס המים בבריכות — החיבור בין הבריכות היה בגובה שבין
 80ס"מ למטר .שני היוצאים מהכלל הם המקווה ביריחו (חיבור גבוה יותר) והמקווה בציפורי (חיבור
נמוך יותר) .בחמישה מקוואות (ביריחו ,בירושלים בשני המקוואות ,בשוהם ובבניין המנהלה במצדה)
החיבור בין הבריכות נמצא בחלק העליון של גרם המדרגות ,ואילו בשאר המקוואות (המקווה הדרומי
במצדה ,בהרודיון ובציפורי) ,כתוצאה מהמיקום של שתי הבריכות ,הנקב נמצא בחלק הבריכה
המדורגת שאין בו מדרגות.
בחמישה מקוואות — ואולי גם בשניים נוספים — מפלס המים בבריכות לא היה גבוה מהנקב או
הצינור שחיבר בין הבריכות .במצדה ,בשני המקוואות ,מעידים על כך קווי המים שנמצאים בגובה
הנקב והצינור שבין הבריכות ,וגם מפלס תעלת ההזנה ,שנמצא באותו גובה .ביריחו התעלה לניקוז
עודפי המים מהבריכה המדורגת נמצאת במפלס נמוך מזה של צינור ההזנה והצינור שבין הבריכות.
ברובע היהודי בירושלים פתח הצינור קרוב למפלס הכניסה למקווה ,וברור שלא הציפו את חדר
המבוא במי המקווה .ייתכן שגם במקווה שליד שערי חולדה ,שחלקו העליון לא השתמר ,ושיש לו
קווי דמיון למקווה שברובע היהודי ,היה הנקב קרוב למפלס הכניסה למקווה .במקווה בשוהם נמצא
הנקב שבין הבריכות במפלס המדרגה העליונה של גרם המדרגות .גובה המים יכול היה להיות מעט
גבוה יותר ,אך בשל הדמיון למקוואות האחרים סביר להניח שגובה המים לא עבר את מקום הנקב.
בהרודיון המכסה שסגר את המכל הפעמוני מעיד שהמים לא עלו על גובהו של מכל זה ,שהיה מחובר
בנקב לבריכת הטבילה .מנגד בציפורי אין עדות מסייעת לגובהם של המים בשתי הבריכות .אם מפלס
המים לא היה גבוה מהנקב ,היה עומק המים בבריכה המדורגת קטן מזה שבבריכה חסרת המדרגות,
בגלל המפלס השונה של קרקעית הבריכות .בשני מקוואות — במקווה הדרומי במצדה וביריחו —
מפלס המים באחת הבריכות נמוך ממפלסו בבריכה השנייה.
ה .תעלת ההזנה של הבריכות — במקוואות שנשתמרה בהם תעלת ההזנה היא הגיעה לבריכה חסרת
המדרגות ,שלא שימשה לטבילה (ביריחו ,בבניין המנהלה במצדה ובהרודיון) .במקווה הדרומי במצדה
הגיעה התעלה לבריכה הצפונית ,שלהערכתי לא שימשה לטבילה.

האם שימשו שתי הבריכות לטבילה?
לתוכם16.

המאפיין המובהק של מקוואות ,שלא כבורות מים ,הוא המבנה הנוח של המדרגות היורדות
לכן כאשר באחת הבריכות במקווה אין מדרגות ,ברור שהיא לא שימשה לטבילה .במקוואות שבהם
שתי הבריכות מדורגות (המקווה הדרומי במצדה והמקווה שברובע היהודי בירושלים) שתיהן יכלו
לשמש לטבילה ,אולם בחינת מבנה המקוואות מובילה למסקנה שרק בריכה אחת שימשה לכך.
המקווה הדרומי במצדה (איור  )8דומה במבנהו למקווה שבבניין המנהלה שם .בשניהם יש
בריכה קטנה (בריכה  ,)3שקרוב לוודאי נועדה לרחצה לפני הטבילה ,ושצמודה לאחת הבריכות
(בריכה  .)2בבניין המנהלה הבריכה הקטנה צמודה לבריכה המדורגת ,ששימשה לטבילה .לכן סביר
 16רייך (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .57חכמים אף גינו את הקופץ למקווה .ראו :תוספתא ,מקוואות ה ,יד (מהדורת צוקרמנדל,
עמ' .)657
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לטבילה17.

להניח שגם במקווה הדרומי הבריכה שצמודה לבריכת הרחצה (בריכה  )2היא שנועדה
מסייעת למסקנה זאת תעלת ההזנה שמגיעה לבריכה  .1במקווה שבבניין המנהלה ובמקוואות
האחרים שנמצאה בהם תעלת הזנה ,היא מגיעה לבריכה שלא שימשה לטבילה ,ולכן מסתבר שגם
במקווה הדרומי בריכה זאת (בריכה  )1לא שימשה לטבילה .תומך במסקנה זאת ממצא המפלסים
השונים של קווי המים בשתי הבריכות .לו נועדו שתי הבריכות לטבילה ,צפוי היה שלא יהיה הבדל
ביניהן בגובה המים.
במקווה שברובע היהודי בירושלים שתי הבריכות שונות בגודלן ובמבנן במידה ניכרת ,ובולט גם
ההבדל בנגישות של הבריכה הגדולה לעומת הבריכה הקטנה ,שבחזיתה קיר .לו נועדו שתי הבריכות
לטבילה ,צפוי היה שתיבננה במתכונת ובנגישות דומות .לכן סביר להניח שרק הבריכה הגדולה
והנגישה ,בעלת המדרגות הרוחביות האופייניות למקוואות שנמצאו ברובע היהודי ,שימשה לטבילה.
בשל מגבלת הנגישות לבריכה הקטנה ומיקומה ליד חדר הרחצה ,לא סביר שהיא שימשה לטבילת
ידיים 18.על פי ההקבלה של המקווה שליד שערי חולדה למקווה שברובע היהודי ,ייתכן מאוד שגם
במקווה שליד שערי חולדה שימשה לטבילה רק הבריכה המערבית ,הגדולה יותר.
מבנה המקוואות מהסוג הנדון כאן מעורר כמה שאלות :מה היה ייעודה של הבריכה שלא
שימשה לטבילה? מדוע חיברו אותה לבריכת הטבילה? מדוע נעשה החיבור דווקא באמצעות נקב
בקיר המשותף לשתי הבריכות? שתי השאלות האחרונות רלוונטיות גם אם נסבור ששתי הבריכות
המדורגות שימשו לטבילה ,במיוחד מאחר שקיימים מקוואות סמוכים זה לזה שאין ביניהם חיבור,
ושכל אחד מהם תפקד כמקווה עצמאי19.

ייעודן של הבריכות שלא נועדו לטבילה
הדעה הרווחת :אוצר להכשרת מים שאובים בבריכת הטבילה
לעיל20,

רק בריכה אחת
לדעתם של החוקרים שעסקו בממצא הארכיאולוגי של המקוואות שנזכרו
שימשה לטבילה לטוהרה (מקווה) ,ואילו הבריכה השנייה נועדה לאגירת מי גשם כשרים לטבילה,
לצורך הכשרת המים השאובים שהחליפו את מי הגשם המקוריים שהיו בבריכת הטבילה .הכשרת
המים נעשתה באמצעות הנקב או הצינור שחיבר בין הבריכות.
17

18

19
20

רייך העלה את האפשרות שבריכות  2ו־ 3היו שני חלקים של בריכה אחת .בריכה  1שימשה לטבילה ,ובריכה  2שימשה
להכשרת המים בבריכה  .1ראו :רייך (שם) ,עמ'  .180על ההצעה לראות בבריכה  2מקווה לטבילת ידיים לפני אכילת
חולין בטוהרה ולדחייתה ראו :י' אליצור' ,מקוואות לטבילת ידיים' ,קתדרה( 91 ,ניסן תשנ"ט) ,עמ'  ;172–169א' גרוסברג,
'מקוואות לטבילת ידיים במצדה' ,קתדרה( 95 ,ניסן תש"ס) ,עמ'  ;171–165הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .122–118
טבילת ידיים במקווה נדרשה לפני אכילת קורבנות או חולין 'על טוהרת הקודש' ,שבאכילתם נהגו בזמן הבית לפי הדעה
שהם 'כקודש' ,כלומר יש לאוכלם בטוהרה שנדרשה לאכילת קודשים (קורבנות) .על כך ועל המקוואות שככל הנראה
נועדו לטבילת ידיים ,ושנמצאו בירושלים סמוך לכניסה לבית או לחדר האוכל ובמצדה ,ראו :אליצור (שם); גרוסברג
(שם); הנ"ל ואחרים (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .73–72
רייך (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .70–67
ראו הפניות לעיל ,בתיאור הממצא.

19
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לבריכה שמכילה מים כשרים לטבילה ,ושמשמשת להכשרת מקווה סמוך שמימיו שאובים ,אין ׁ ֵשם
מיוחד במקורות חז"ל והיא נקראת מקווה 21.שם זה יכול לרמז שבריכה זאת שימשה גם לטבילה ולא
רק להכשרת מים שאובים .אולם ממצא המקוואות הנדונים כאן מעיד שהיו בריכות שיועדו רק לתפקיד
זה .בריכה שזה כל ייעודה נקראת היום אוצר ,ולכן אשתמש בשם זה גם לבריכה שזה היה ייעודה בימי
בית שני .הכשרת המים השאובים יכלה להיעשות באחת משתי דרכים :זריעה או השקה22.

הכשרה בשיטת הזריעה
לאחר ריקון בריכת הטבילה ממימיה שפכו מים שאובים לתוך האוצר ,שהיו בו מי גשם כשרים
לטבילה ,ומשם זרמו המים אל בריכת הטבילה .הזרמת המים יכלה להיעשות באמצעות נקב בדופן
האוצר ,שאין מגבלה על קוטרו ,או בגלישה מעל הדופן .לאחר שזרמו לבריכת הטבילה  40סאה מים
כשרים 23יכלו להוסיף עליהם מים שאובים ככל שנדרש .לשיטת הזריעה שני יתרונות :היא מאפשרת
חיסכון במים ,מכיוון שניתן להסתפק בכמות הדרושה לטבילה בלבד; וניתן להכשיר בשיטה זו גם
מקווה שנמצא במפלס נמוך מזה של האוצר או במרחק ממנו.
תיאור של שימוש בשיטה זאת להכשרת מים שאובים נמצא במשנה ,בדוגמה למילוי מקווה ריק
ממים הממוקם במפלס נמוך ('תחתון') ,על ידי שפיכת מים שאובים למקווה כשר שנמצא במפלס
גבוה יותר ('עליון') והזרמתם למקווה הנמוך 24.לדרך זאת של הוספת מים שאובים על מי גשם כשרים
אין ׁ ֵשם במקורות חז"ל ,ומקובל לכנותה זריעה ,בעקבות השימוש בביטוי זה בתלמוד הבבלי בקשר
להכשרה בדרך דומה של מים שנטמאו25.

הכשרה בשיטת ההשקה
לאחר ריקון בריכת הטבילה ממים מילאו אותה במים שאובים והשיקו אותם למים הכשרים שבאוצר.
להכשרה זאת הספיקה השקה חד־פעמית 'כשערה' .את ההשקה יכלו לעשות באמצעות נקב או צינור
בקיר שבין שתי הבריכות או באמצעות שקע בראשו של קיר זה .שימוש בצינור להשקה ִאפשר
להכשיר מים גם בבריכה שאינה סמוכה לאוצר או שנמצאת במפלס אחר.
21
22

23
24
25

משנה ,מקוואות ו ,ח; תוספתא ,מקוואות ה ,ה (מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  ;)657ספרא ,שמיני ,פרשה ט ,ב (מהדורת וייס,
דף נה ע"ד).
להרחבה של שיטות ההכשרה שלהלן ולדיון במקורות ראו :א' גרוסברג' ,המקוואות בירושלים בימי בית שני ודרכי
הכשרתם — "עירוב מקוואות" וערבוב מושגים' ,קתדרה( 83 ,ניסן תשנ"ז) ,עמ'  ;158–157הנ"ל ,המקוואות בימי הבית
השני (לעיל ,הערה  ;)9הנ"ל' ,מקוואות הרודיון' ,מחקרי ארץ יהודה ,ג (תשע"ט) ,עמ'  ;133–93הנ"ל (לעיל ,הערה .)1
על כמות מים זאת במידות ימינו ( 332–285ליטר) ראו להלן ,הערה .45
משנה ,מקוואות ו ,ח .ראו גם הסבר להכשרת מקוואות בדרך זאת בחודש אדר לצורכי עולי הרגל :תוספתא ,שקלים א,
א–ב (מהדורת ליברמן ,עמ'  ,)200וראו על כך להלן בפרק הדיון.
פסחים לד ע"ב .בקשר להכשרת מי ניסוך המים בחג הסוכות שנטמאו נאמר שם כי שמים את המים בכלי שאינו מקבל
טומאה ,משקיעים אותו במקווה ,והמים נטהרים כאשר הם משיקים למי המקווה (ראו :משנה ,ביצה ב ,ג) .בתלמוד
הבבלי (שם) פעולה זאת מכונה זריעה ומושווית לשתילה — שמכונה זריעה — של שתילי תבואה ,שנטמאו ,בקרקע,
פעולה המבטלת את טומאתם (משנה ,תרומות ט ,ז) .המים המושקעים במקווה נחשבים כזרועים במקווה ונטהרים על
ידי כך.
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השקה באמצעות נקב ברצפה שבין שתי הבריכות נזכרת במשנה ובתוספתא בקשר לשתי
בריכות מים שנמצאות בבית המרחץ זו מעל זו וביניהן נקב 26.ממצא ארכיאולוגי של השקה בין
שתי בריכות שנמצאות זו מעל זו ,באמצעות פתח ברצפה שביניהן ,נמצא בשלב הראשון של
המקווה בהרודיון שתואר לעיל ובמקווה נוסף שנבנה שם בימי המרד ברומאים 27.השקה באמצעות
נקב בקיר שבין שתי הבריכות אינה נזכרת במקורות ,אך היא הייתה אפשרית במקוואות שנסקרו
לעיל .נוסף על כך נזכרת במקורות השקה בין שני מקוואות שנמצאים במפלסים שונים או
במרחק זה מזה — היא נעשית באמצעות צינור שממלאים במים ,והוא מחבר בין המים שבשתי
הבריכות28.

באיזו שיטת הכשרה השתמשו במקוואות שבהם חיבר נקב בין שתי הבריכות?
אפשר להכשיר את מי המקווה בשתי השיטות באמצעות שקע בראש הקיר המפריד בין הבריכות.
אולם השימוש בנקב או בצינור חסך במים ,מכיוון שלא היה צריך למלא את בריכת האוצר עד שפתה.
בשתי השיטות יכול היה מפלס המים בשתי הבריכות להיות בגובה זהה ,ולכן במקרה כזה אין לדעת
באיזו שיטה השתמשו .קיימת גם האפשרות שלאחר ביצוע הכשרת המים באחת משתי השיטות
סתמו את הנקב שבין הבריכות והוסיפו מים לבריכת הטבילה ,ואז היה מפלסה גבוה ממפלס האוצר.
רק כאשר מפלס המים בבריכת הטבילה נמוך ממפלס המים שבאוצר כמעט ודאי שהמקווה הוכשר
בשיטת הזריעה.
ההסבר של יגאל ידין לאופן פעולתם של שני המקוואות במצדה היה מבוסס על שיטת ההשקה29.
קרוב לוודאי שהוא קיבל את ההסבר הזה ממשלחת הרבנים שבדקה את המקווה הדרומי לאחר חשיפתו
ומהרב שלמה גורן 30.לפי הסבר זה אמור היה מפלס המים להיות זהה בשתי הבריכות ,ועל פי תיאורו
של אהוד נצר כך אכן היה 31.בעקבות פרסום הממצא של המקווה הדרומי במצדה התקבל במחקר
ההסבר שצמדי מקוואות הנמצאים במפלס אחד ומקושרים ביניהם בנקב או בצינור הוכשרו בשיטת
ההשקה ,ומקוואות אלה נחשבו כדגם שמייצג את המבנה המושלם של מקוואות בימי בית שני ואת
דרך הכשרתם 32.ואולם אחד מחברי משלחת הרבנים למצדה ,הרב שמואל וינגרטן ,ערער על הסבר
26

27
28
29
30
31
32

משנה ,מקוואות ו ,יא .ראו גם :תוספתא ,מקוואות ג ,ה (מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  ;)655שם ,עירובין ח ,ח (מהדורת
ליברמן ,עמ'  .)133להרחבה ראו :א' גרוסברג"' ,המטהרת שבמרחץ" — מקווה טהרה בבית המרחץ' ,קתדרה( 99 ,ניסן
תשס"א) ,עמ' .184–171
גרוסברג ואחרים (לעיל ,הערה .)12
משנה ,מקוואות ו ,ח; תוספתא ,מקוואות ה ,ה (מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  .)657ראו גם :משנה ,מקוואות ג ,ב .דוגמה
אפשרית לכך היא המקווה המערבי שבנו המורדים בהרודיון .ראו :גרוסברג ואחרים (שם).
י' ידין' ,מצדה — עונת החפירות הראשונה ,תשכ"ד ,סקירה ראשונה' ,ידיעות בחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה ,כט ,א–ב
(תשכ"ה) ,עמ'  ;103–102הנ"ל ,מצדה :בימים ההם — בזמן הזה ,תל אביב וחיפה תשכ"ו ,עמ' .166–164
ידין ,עונת החפירות הראשונה (שם) ,עמ'  ,102הערה  .61את ההסבר הזה אכן כתב הרב גורן לסטודנט .ראו :א' גרוסברג,
'המקווה במצדה' ,תחומין ,יז (תשנ"ז) ,עמ'  ,391הערה  ;4הנ"ל ,המקוואות במצדה (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ,35הערה .5
נצר (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .509–508
אביגד ראה במקווה שבשטח ת 4-ברובע היהודי את המערכת המושלמת ביותר שהתגלתה בירושלים .ראו :אביגד
(לעיל ,הערה  ,)6עמ'  .139התיאור שנתן בן דב (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ,152לבניית מקוואות ,הוא של מקוואות עם אוצר,
שהוכשרו בשיטת ההשקה.
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זה וטען כי המקווה הוכשר בשיטת הזריעה 33.קביעתו התאשרה על פי מפלסי המים בשתי הבריכות,
שאינם בגובה אחד :מפלס המים בבריכה הצפונית הוא בגובה הנקב ,ואילו בבריכה הדרומית הוא
בגובה נמוך ,כ־ 32ס"מ .מפלסי מים שונים בשתי הבריכות היו אפשריים רק אם הכשירו את המקווה
בשיטת הזריעה ולא בשיטת ההשקה34.
מקווה נוסף שככל הנראה הוכשר בשיטת הזריעה הוא המקווה ביריחו .המים הגיעו לבריכת
הטבילה באמת מים ,ולכן כל עוד זרמו מים באמה לא היה צורך בבריכת האוצר .לדברי נצר האוצר
נבנה לשימוש בתקופות שבהן לא זרמו מים באמה ,עקב נזקים שיכלו להיגרם מגשמים ושיטפונות35.
במקרה כזה אם היה צורך להחליף את המים בבריכת הטבילה ,נדרשה הכשרת מים שאובים לטבילה.
כאמור מפלס המים בבריכת הטבילה היה נמוך ממפלס המים באוצר ,ולכן לא הייתה אפשרות ליצור
השקה בין שני גופי המים באמצעות הצינור שביניהם ,אך היה אפשר להזרים מים מהאוצר אל בריכת
הטבילה בשיטת הזריעה .להבדל המפלסים בין שתי הבריכות היו שני יתרונות :לכלוך של מי המקווה
לא השפיע על איכות מי האוצר ,והיה אפשר להכשיר מים בשיטת הזריעה ולהשתמש רק בכמות
המים הדרושה לטבילה .לדוגמה אם מילאו מים בגובה  1.15מ' (זה היה גם גובה המים מעל המדרגה
הרחבה כאשר הבריכה הייתה מלאה במים) ,נדרשו לשם כך כ־ 3מ"ק במקום  10מ"ק שנדרשו למילוי
כל הבריכה אילו רצו להכשירה בשיטת ההשקה .דרך זאת הייתה עדיפה על פני החלפה חלקית של
המים במקווה ,מכיוון שבאותה כמות מים השיגו גם טבילה במים נקיים.

הצעות אחרות לייעודן של הבריכות שלא שימשו לטבילה
יונתן אדלר הציע שימושים שונים לבריכות שצמודות למקוואות ,ושלא שימשו לטבילה ,שימושים
שאינם קשורים לכשרות המים בבריכת הטבילה :בריכה לאגירת מים או לרענון המים בבריכת הטבילה;
בריכת שיקוע למקווה הסמוך; הבריכות הקטנות שימשו לצרכים שונים ,כמו תעשיות ביתיות ,כביסה,
רחיצה ואגירה; בריכה לרחצה לפני הטבילה 36.שתי ההצעות האחרונות אינן רלוונטיות למקוואות
הנדונים כאן ,מפני שאילו שימשו הבריכות לצרכים אלה הן היו גורמות לזיהום מי המקווה ,בגלל
החיבור שלהן לבריכת הטבילה.
אדלר סבר שבמקוואות שבהם שתי הבריכות מדורגות ,כמו המקווה ברובע היהודי בירושלים
והמקווה הדרומי במצדה ,שימשו שתי הבריכות לטבילה .אך לעיל הסברתי מדוע בשני מקוואות אלה
אחת משתי הבריכות לא נועדה לטבילה אף שהיא מדורגת .בכל המקרים שבהם קיים קשר בין שתי
הבריכות ראה אותו אדלר כאינסטלציה חכמה ויעילה ,שחסכה בניית מערכות הספקת מים נפרדות
לשתי הבריכות.
33
34
35
36

ש' הכהן־וינגרטן' ,המקווה במצדה (עיון בהלכה)' ,סיני ,סז (תש"ל) ,עמ' פג–צג.
גרוסברג ,המקוואות במצדה (לעיל ,הערה  ;)9הנ"ל ,המקוואות בימי הבית השני (שם); הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .115–113
נצר ,מקוואות הטוהרה (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;56הנ"ל ,ארמונות ביריחו (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .42
”J. Adler, ‘The Myth of the “’Ôsār
אדלר (לעיל ,הערה  ,)10עמ' in Second Temple-Period Ritual Baths: ;159
.
An Anachronistic Interpretation of a Modern-era Innovation’, Journal of Jewish Studies, 65, 2 (2014),
 .pp. 263–283אדלר התייחס לכל המקוואות מהטיפוס של שתי בריכות ובהם המקוואות הנדונים כאן.
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גם סטיוארט מילר לא ראה בבריכות המדורגות מימי בית שני מקוואות כהגדרתם בהלכת חז"ל,
והבריכות הצמודות לבריכות המדורגות הן לדעתו מאגר מים נוסף ולא בריכה שנבנתה לצורך הכשרת
המים בבריכת הטבילה37.
השימושים החלופיים שהוצעו לבריכות שלא שימשו לטבילה אינם יכולים להתקבל לקבוצת
המקוואות הנדונים כאן .ממדיהן הקטנים של בריכות האוצר (מלבד הבריכה במקווה ביריחו ,שתידון
להלן) — בין  0.7ל־ 2.8מ"ק — אינם מאפשרים לייחס להן ייעוד של אגירת מים ,אף לא לצורך רענון
המים בבריכת הטבילה .ייעוד זה אינו סביר במיוחד במקוואות שבהם בריכת הטבילה גדולה בהרבה
מבריכת האוצר .במקווה בציפורי הנקב שבין הבריכות נמצא במקום נמוך ,וכדי שהבריכה חסרת
המדרגות תוכל לאגור מים במלוא נפחה היה צריך לאטום את הנקב .בהרודיון מבנה מכל המים
ופקיקתו לא אפשרו העברת מים מעבר לקיבולת המכל הקטן .קשה לראות במקרים אלה בחיבור בין
הבריכות דוגמה לאינסטלציה חכמה ויעילה להעברת מים בין הבריכות.
את ממדיה הגדולים של בריכת האוצר ביריחו ,שהכילה  17מ"ק ,ניתן להסביר במקור הקבוע
של הספקת מים באמת המים — הבריכה כאמור יכלה לשמש גם כמאגר מים למקרה של הפסקה
בזרימת המים באמה .צמידותה לבריכת הטבילה לא יכלה להועיל להחלפת כל המים בבריכה זו,
מכיוון שבגלל המיקום הגבוה של הצינור המחבר בין הבריכות אפשר היה לבצע פעולה זאת רק
בשאיבה ,ולכן המים היו פסולים לטבילה ולא היה ניתן להכשירם .החלפת מים חלקית הייתה
אפשרית ,אך הייתה משאירה במקווה מים מלוכלכים 38.לעומת זאת החיבור בין הבריכות ִאפשר
להחליף את המים בשיטת הזריעה ולטבול במים נקיים .זו אם כן דוגמה לאינסטלציה יעילה
מנקודת המבט ההלכתית.
הבריכות שלא שימשו לטבילה לא היו בריכות שיקוע .בשני המקוואות במצדה ובמקווה בהרודיון
יש בריכת שיקוע קטנה במקום כניסת המים ,ונפחה כמה עשרות ליטרים בלבד ,ולכן ברור שבמקוואות
אלה הבריכה שלא טבלו בה לא הייתה בריכת שיקוע39.
הממצא הארכיאולוגי של בריכות שיקוע במקוואות אחרים מעיד שהן היו בריכות קטנות .בריכת
שיקוע בנפחן של בריכות האוצר הנדונות כאן (כ־ 1.6מ"ק בממוצע) מתאימה לבור שנפחו כמה מאות
מטרים מעוקבים ולא לבריכה שנפחה כמה מטרים מעוקבים ,ובמיוחד בשטח בנוי ,שבו כמות הסחף
קטנה ביחס לשטח פתוח 40.ברובע היהודי בירושלים ,בשטח ט ,1-נמצאה בריכת שיקוע ()L.1362
37
38
39

40

S.S. Miller, At the Intersection of Texts and Material Finds: Stepped Pools, Stone Vessels, and Ritual Purity
Among the Jews of Roman Galilee (Journal of Ancient Judaism Supplements, 16), Göttingen 2015
להסבר על החלפת המים בדרך זאת ראו בסעיף הבא ובהפניות לעיל ,הערה .22
אדלר הביא דוגמה לבריכת שיקוע מהמקווה שבנו המורדים בהרודיון ,ושפרטיו הובאו לעיל .ראו :אדלר (לעיל ,הערה
 ,)36עמ'  ,281הערה  .52אולם במקווה זה ,בשני שלביו ,הייתה בריכה מעל המכל הפעמוני ששימש כאוצר ,ושהיה
מחובר בנקב לבריכת הטבילה ,ולכן לא סביר שהמכל התחתון ,שהיה לו מכסה ,היה בריכת שיקוע .נוסף על כך בשלב
השני חולקה הבריכה העליונה לשניים ,וחלקה הצפוני היה ככל הנראה בריכת שיקוע.
לדוגמה בדרום מצדה נמצא בור מים גדול ,בור  ,2006שנפחו המשוער כמה מאות מטרים מעוקבים .ראו :נצר (לעיל,
ובקצה
ָ
הערה  ,)9עמ'  ,501 ,499תוכנית  .48אל בור המים מובילה תעלת הזנה שרוחבה כ־ 60ס"מ ועומקה כ־ 40ס"מ,
בור שיקוע ,שנפחו כ־ 1.5מ"ק.
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איור  :12הרודיון,
המקווה באזור מבני
השירות ,סמוך
לקבר הורדוס,
מבט למערב .שימו
לב לתעלת ההזנה
ולבריכת השיקוע
מימין לפתח המקווה
וכן לבריכת הרחצה
לפני הפתח2007 ,

(צילום :גבי לרון ,באדיבות
משלחת חפירות הרודיון,
האוניברסיטה העברית
בירושלים)

שנפחה כ־ 0.3מ"ק ,וממנה זרמו המים למקווה  ,L.1339שנפחו ,ללא המדרגות 17.5 ,מ"ק 41.מקווה
עם בריכת שיקוע ובריכת רחצה נחשף בהרודיון במתחם מבני השירות שבו נבנה מאוחר יותר קבר
הורדוס 42.לפני פתח המקווה נמצאות שתי בריכות קטנות (איור  :)12האחת בריכת שיקוע עגולה
בקוטר  0.5מ' בראשה ,והשנייה בריכה שאורכה  1.3מ' ,רוחבה  1.03מ' ועומקה  28ס"מ ,וששימשה
קרוב לוודאי לרחיצת רגליים לפני הכניסה למקווה.
חוסר האפשרות להסביר את ייעודן של הבריכות שלא שימשו לטבילה בשימושים החלופיים
שהוצעו לעיל ,מוביל למסקנה שיש לבחון את תפקודן מתוך צמידותן לבריכת הטבילה ולאור
ההלכות שהכתיבו את בנייתה ודרך תפעולה — כלומר כאוצר שנועד להכשרת מים שאובים לבריכת
הטבילה.

H. Geva, Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem, Conducted by Nahman Avigad, 1969–1982, 41
VI: Areas J, N, Z and Other Studies, Final Report, Jerusalem 2014, pp. 44–46; p. 22 plan 1.2; p. 23 fig. 1.2; p. 38
 ;photo 1.19רייך (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,283 ,87–86יר.38-
R. Porat, R. Chachy & Y. Kalman (eds.), Herodium: Final Reports of the 1972–2010 Excavations Directed by 42
Ehud Netzer, I: Herod’s Tomb Precinct, Jerusalem 2015, pp. 89–90
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מקוואות עם אוצר מהטיפוס של שתי בריכות שנקב או צינור מחבר ביניהן בימי הבית השני והמשנה

האוצר :מתקן מותרות או גם מתקן לחיסכון במים
למקווה עם אוצר יש שני יתרונות :השגת איכות מים גבוהה על ידי החלפה של כל מי המקווה
ואפשרות לחסוך במים על ידי שימוש בשיטת הזריעה ,שאפשרה להזרים לבריכת הטבילה רק את
כמות המים שנדרשה לטבילה .היתרון של איכות המים יכול להסביר את הבנייה של מקווה עם אוצר
בבית אמידים ברובע היהודי בירושלים .את נדירותו של מקווה כזה אפשר להסביר ברמת היגיינה
שונה מזו שאנו מורגלים אליה כיום .היתרון של החיסכון במים יכול להסביר את הבנייה של מקוואות
מסוג זה על ידי המורדים במצדה ובהרודיון.
43
אדלר טען שהסיבה היחידה לבניית מתקן אוצר היא איכות המים .לדעתו מקווה עם אוצר היה
מתקן מותרות שהתאים רק לעשירים ,מכיוון שתפעולו היה כרוך בהחלפה תדירה של המים ,ועל כן
הוא גרם לבזבוז מים ודרש משאבי כוח אדם רבים לפעולה זאת.
השימוש במקווה עם אוצר לא גרם לבזבוז מים משמעותי בהשוואה למקווה השכיח מטיפוס
הבריכה הבודדת .כמות המים בבריכות האוצר במקוואות הנדונים כאן הייתה קטנה (כ־ 1.6מ"ק
בממוצע בלי המקווה ביריחו) ,וגם בריכות הטבילה לא היו גדולות במיוחד (כ־ 3.4מ"ק בממוצע)
בהשוואה למקוואות רגילים ,שנפחם היה כמה מטרים מעוקבים 44.מילוין של הבריכות במי גשם לא
היווה כל בעיה .כדי להחליף את המים במקוואות מטיפוס הבריכה הבודדת היו צריכים לרוקן חלק
מהמים ולהשאיר במקווה כמות גדולה מ־ 40סאה ,שהיא הכמות המזערית הנדרשת לטבילה (לפי
השיעורים הנמוכים של כמות זאת — כ־ 332–285ליטר במידות ימינו) 45.לאחר מכן הוסיפו למקווה
מים שאובים ככל שנדרש ,ואלה הוכשרו במגעם עם המים שהושארו במקווה 46.ככל שרצו להשיג
מים נקיים יותר ,כך היה צריך לרוקן מהמקווה כמות מים גדולה יותר ולהחליפם במים נקיים ,ובלבד
שיישארו במקווה  40סאה .לעומת זאת במקווה עם אוצר יכלו לרוקן את כל מי המקווה ולהזרים
לו בשיטת הזריעה רק את כמות המים שנדרשה לטבילה — כך חסכו במים ועם זאת טבלו במים
43
44
45

46

אדלר (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  ;159–155הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)36עמ' .278–276
יש גם מקוואות לא מעטים שנפחם היה גדול מ־ 10מ"ק .ראו :רייך (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,49ובקורפוס המקוואות,
עמ' .314–281
כמות המים שנדרשת לטבילה במקווה מוגדרת במדרש ההלכה ספרא' :מים שכל בשרו עולה להם' (השוו :ספר ברית
דמשק ,עמ' י ,שורה [ 10מובא להלן בדיון]) והיא נקובה שם גם במידת נפח 40 :סאה ,וגם במידת שטח :שלוש אמות
מעוקבות (ספרא ,מצורע ,זבים ,פרק ו ,ג [מהדורת וייס ,דף עז ע"ד]; בבלי ,עירובין ד ע"ב) .סאה היא  24לוג ,שהם 6
קבים וגם  144ביצים ,ולכן כמות המים במקווה שווה לנפחן של  5,760ביצים (מדרש תנחומא הנדפס ,קרח ,יב; במדבר
רבה יח ,כא) .הכמות הנמוכה ביותר של  40סאה במידות הנוהגות היום היא  285ליטר ,והיא מתקבלת לפי שיעור
ביצה (בקליפתה) של  49.4סמ"ק ,שהם  7.1ליטרים לסאה ,וגם לפי שיעור אמה של  45.6ס"מ .כמות רווחת יותר היא
 332ליטר ,והיא מתקבלת לפי שיעור ביצה של  57.6סמ"ק ,שהם  8.3ליטרים לסאה ,וגם לפי שיעור אמה של  48ס"מ.
בספרות ההלכתית היום משערים את הכמות של  40סאה גם לפי שיעורי אמה גדולים יותר ,כמו  63 ,60 ,53.3ס"מ,
ושיעור המקווה הוא  648 ,450ו־ 750ליטר בהתאמה .מקורות לכמות של  285ליטר ראו :י"ג וייס ,מידות ומשקלות של
תורה ,ירושלים תשמ"ה; ח"פ בניש ,מידות ושיעורי תורה ,בני ברק תשמ"ז; ד' פיקסלר' ,מידות ושיעורי תורה בפירוש
המשנה לרמב"ם' ,בדד( 12 ,תשס"א) ,עמ'  ;60–35ה"י מרגולין ,הידורי המידות ,ירושלים תשע"ה .מקורות לכמות של
 332ליטר ('שיטת רבי אברהם חיים נאה') ראו :א"ח נאה ,שיעורי תורה ,ירושלים תש"ז ,עמ' רנז–רנט; הנ"ל ,שיעורי ציון,
ירושלים תש"ט ,עמ' עג; הנ"ל ,שיעור מקוה ,ירושלים תשי"א ,עמ' כח ,קנד ,קפב .ראו גם :י"י קניבסקי ,שיעורין של תורה,
ירושלים תשט"ז ,עמ' פה ,אות ט ( 648ו־ 750ליטר) .ראו עוד :גרוסברג ,המקוואות במצדה (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .40–39
להרחבה ולדיון במקורות ראו את ההפניות לעיל ,הערה .22
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נקיים .גם כאשר רצו למלא את המקווה במים נקיים ,כמות המים הכללית שרוקנה והוחלפה בבריכות
הנדונות כאן לא הייתה גדולה במיוחד .כמות המים הנוספת שהיה צריך לרוקן בהשוואה למקוואות
הבודדים ,שבהם רוקנו את מרבית המים ,הייתה קטנה — מעט יותר מ־ 40הסאה שהושארו במקווה
הרגיל.
איננו יודעים באיזו תדירות הוחלפו המים ,אך תהיה זו טעות לאמוד אותה על פי רמת ההיגיינה
בימינו .יש להביא בחשבון שמי המקווה התלכלכו לאט יחסית ,מכיוון שבטבילה נאסרה חציצה בין
הגוף למים ,ולו חציצה של אבק ,ולכן נדרשה רחיצה קודם לטבילה ,וגם כלים ובגדים שהוטבלו היו
צריכים להיות נקיים 47.בירושלים היו בבתים רבים שני מקוואות ויותר ,והדבר ִאפשר לעבור ממקווה
אחד למשנהו 48.מסתבר אפוא שהחלפת המים במקווה לא הייתה מאורע תדיר 49,וההשערה שהמים
הוחלפו במקווה עם אוצר מדי חודש או אפילו מדי שבוע 50נראית מופרזת.
את המים להחלפה יכלו לקחת מבורות מים סמוכים .נפחם הממוצע של הבורות היה כמה עשרות
מטרים מעוקבים 51,ויכולת האגירה שלהם עלתה על יכולת איגום המים המחושבת על פי כמות
המשקעים השנתית הממוצעת ושטח המבנה 52.בורות אלה יכלו לספק מים לכמה החלפות של מי
המקווה ,ולכן החלפת המים במקוואות מספר פעמים בשנה לא היוותה בעיה.

עדות במקורות חז"ל לשימוש במתקן אוצר
בתוספתא יש עדות להכשרת מקווה על ידי השקתו למקווה סמוך' :מרחץ שבלניה גויים וישראל
נכנס שחרית ומשיקה ,אף על פי שזה נכנס וזה יוצא — טהורה' 53.אפשר להבין שהלכה זאת מתייחסת
למציאות שבה מדי בוקר נעשתה פעולה שגרתית להכשרת המקווה ,שנמצא בבית מרחץ של גויים,
על ידי השקתו למקווה כשר 54.המקווה הסמוך תפקד אפוא כאוצר ,בין שייעודו היחיד היה להכשיר
את המקווה הסמוך ובין שגם הוא שימש לטבילה .צורת ההשקה אינה נזכרת ,והיא יכלה להיעשות על
ידי צינור נייד או באמצעות פתח בקיר המשותף עם המקווה הכשר .לפי ההקשר בתוספתא התקופה
היא ימי רבן גמליאל ,בסוף המאה הראשונה או בראשית המאה השנייה ,זמן לא רב לאחר החורבן55.
לא תהיה זאת השערה מרחיקת לכת להניח שדרך הכשרה זאת של מקוואות לא הייתה חידוש שנוצר
אז ,אלא הייתה קיימת גם כמה עשרות שנים לפני כן ,בימי הבית.
47
48
49
50
51
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הק ְמ ְקמוּ ס ַּבפחמין אלא אם כן שפשף' (משנה ,מקוואות ט ,ב).
יטבֹל את ֻ
יטבֹל באבק שעל רגליו ,לא ּ
'ולא ּ
אביגד (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;139הנ"ל ,הרובע ההרודיאני בירושלים :מוזיאון וואהל לארכיאולוגיה ,ירושלים  ,1989עמ' .19
רייך (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .39
אדלר (לעיל ,הערה  ,)36עמ' .277
רייך (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .49
לדוגמה בבית המידות הייתה יכולת האגירה כ־ 500מ"ק בעוד שפוטנציאל ניקוז המים היה כ־ 330מ"ק .ראו :שם ,עמ' .77
תוספתא ,מקוואות ו ,ד (מהדורת צוקרמנדל ,עמ' .)658
ראו את פירוש ר' שמשון משאנץ (הר"ש) בסוף ביאורו למשנה ,מקוואות ח ,א ,וראו בהערה הבאה.
בהלכה שלפניה (ג) מסופר על רבן גמליאל שביקר עם שני חכמים באשקלון ,שהיישוב היהודי התחדש בה לאחר
החורבן .ראו :ג' פוקס' ,אשקלון והיהודים' ,א' אופנהיימר ואחרים (עורכים) ,יהודים ונכרים בארץ ישראל בימי הבית
השני ,המשנה והתלמוד ,ירושלים תשס"ג ,עמ'  ,117וראו שם הפניות .לדעה אחת בתוספתא טבל שם רבן גמליאל
במרחץ ולא בים .סביר להניח שהמקווה היה בבית מרחץ שבעליו גויים ,ולכן ההלכה שאחריה עוסקת בהלכותיו.
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עדות פחות חד־משמעית לשימוש במתקן אוצר היא ההתייחסות במשנה ובתוספתא להשקה בין
שתי בריכות מים שנמצאות בבית המרחץ זו מעל זו וביניהן נקב 56.אין לדעת אם מדובר בשתי
בריכות שאחת מהן נועדה להכשיר את השנייה או שהיא שימשה לצורך זה רק מדי פעם .אולם
בממצא הארכיאולוגי של שני המקוואות בהרודיון שנזכרו לעיל יש השקה תחתית בין האוצר לבריכה
שמעליו.
ייעודן ההלכתי של המשנה והתוספתא עשוי להסביר מדוע אין בהן תיאור מפורש של מתקן שנועד
לשמש כאוצר .גם כאשר חיבורים אלה מתייחסים למשל לתקלות שונות במבנה המקוואות ,כמו
סדקים בקירות המקווה ,התייחסותם היא מנקודת המבט של ההשלכות ההלכתיות של סדקים אלה,
ולכן אין בהם הנחיות למניעת סדקים או לתיקונם .כך אף שיש במקורות חז"ל תיאורים של הכשרת
מים במקוואות בדרכים שונות ,אין לצפות למצוא בהם הדרכה לבניית מקוואות ללא אוצר או עם
אוצר או תיאור שלהם .את החסר במקורות משלים הממצא הארכיאולוגי של מקוואות עם בריכות
שייעודן היה לשמש רק כאוצר.
המקורות והממצא הארכיאולוגי שוללים את טענותיו של אדלר באשר להיעדר אזכור של מתקן
אוצר במקורות חז"ל ,את הסבריו החלופיים למתקן המזוהה כאוצר ואת דעתו שבימי בית שני לא
נהגה ההלכה שהתירה להכשיר מים שאובים על ידי מגע עם מים כשרים ולכן לא היה צורך במתקן
האוצר ,שהוא לדבריו חידוש של התקופה המודרנית ,ששיוכו לימי בית שני אינו אלא אנכרוניזם57.

דיון :האם בימי בית שני פסלו מים שאובים לטבילה? והאם התירו
להכשירם על ידי מגע עם מים כשרים?
במקורות חז"ל יש שלוש הלכות יסודיות לבניית מקוואות ותחזוקתם :המים הכשרים לטבילה הם מי
מעיין או מי גשם שלא נשאבו; כמות המים המינימלית למקווה של מי גשמים היא  40סאה; 58וניתן
להכשיר מים שאובים על ידי מגע עם מים כשרים לטבילה שכמותם  40סאה59.
שלושה לוגים (כליטר) של מים שאובים שנמצאים בתוך  40הסאה של מי המקווה ,פוסלים אותו.
הלכה זאת מובאת במשנה משמם של שמעיה ואבטליון ,מאמצע המאה הראשונה לפסה"נ ,ומסרו
אותה שני אורגים משער האשפות 60.ראיה לקדמותה של הלכה זאת היא עדותו של ר' יהודה בן
56
57
58

59
60

ראו לעיל ,הערה .26
אדלר (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  ;158–156הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)36וראו עוד להלן בפרק הדיון.
על ההגדרה ההלכתית של כמות המים שנדרשת לטבילה ,קביעתה ל־ 40סאה ושיעורה במידות ימינו ,ראו לעיל ,הערה
 .45מקווה שמימיו מי מעיין שלא נותקו מהנביעה (ראו :משנה ,מקוואות ה ,א) מטהר ב'כל שהוא' — גם בפחות מ־40
סאה .ראו :ספרא ,שמיני ,פרשה ט ,א (מהדורת וייס ,דף נה ע"ד); ספרי במדבר קכד (מהדורת כהנא ,עמ'  ,399וראו
בחילופי הגרסאות); ספרי זוטא במדבר יט ,ח (מהדורת הורוביץ ,עמ'  .)304לפי אחת ההבנות נדרשים לטוהרת אדם 40
סאה גם במעיין .אך להלן אעסוק רק במקווה של מי גשמים.
לדרשת הפסוקים שמאפשרת את ההכשרה ,ללא דוגמאות ,ראו :ספרא ,שמיני ,פרשה ט ,ב (מהדורת וייס ,דף נה ע"ד).
משנה ,עדויות א ,ג; תוספתא ,עדויות א ,ג (מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  .)455–454על קדמותו של פסול מים שאובים ניתן
ללמוד גם ממחלוקתם של בית הלל ובית שמאי במשנה ,מקוואות ד ,א.
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בתירא ,שחי בימי בית שני 61,על שוקת יהוא שהייתה בירושלים ,ושבית שמאי דאגו לשוברה כדי
שלא תיחשב לכלי ומימיה ייפסלו כמים שאובים62.
שימוש בהלכה המאפשרת הכשרת מים שאובים על ידי מגע עם מים כשרים מתואר בתוספתא
בקשר לתיקון מקוואות בחודש אדר לצורכי עולי הרגל :למקווה שהיו בו  40סאה הוסיפו מים
שאובים ,ואילו במקווה שלא היו בו  40סאה השלימו תחילה את כמות המים ל־ 40סאה באמצעות
אמת מים ורק אחר כך הוסיפו לו מים שאובים 63.תיקון המקוואות יכול להתפרש כתיקון נזקים לאחר
ימות הגשמים ,בדומה לתיקון הדרכים והרחובות ,שנזכר אף הוא בתוספתא 64.ההסבר המיוחד של
התוספתא לתיקון המקוואות תומך בסברה שתיאור זה נובע ממסורת ששורשיה בימי הבית ,ושאין
הוא תיאור מאוחר שלא ניתן ללמוד ממנו על המציאות שהייתה אז 65.עדות להכשרת מים שאובים
על ידי מגע עם מים כשרים מהתקופה הסמוכה לחורבן בית שני עולה כאמור מן ההלכה בתוספתא
שהובאה לעיל ,שנמסר בה על הכשרת מקווה שנמצא בבית מרחץ של גויים על ידי השקה.
המקורות התנאיים שהובאו לעיל מאוחרים מימי בית שני אך מובאות בהם הלכות בשמם של
חכמים מימי בית שני ובהקשר של אירועים מתקופה זאת .האם מקורות אלה משקפים את ההלכה
שנהגה בימי הבית ,והאם הלכה זאת הייתה מקובלת על הכול? או שמא המקורות משקפים רק את
תקופתם של החכמים שמסרו את ההלכה ,ואולי רק את תקופת עריכתן של המשנה והתוספתא,
במחצית הראשונה של המאה השלישית?
יעקב ניוזנר שלל את השימוש במקורות חז"ל כמקור היסטורי וסבר שהם משקפים את התקופה
שבה חיו החכמים מוסרי ההלכות ולא את זמנם של החכמים שההלכות נזכרות בשמם 66.את מרבית
הלכות מקוואות הוא איחר לימי אושא ויבנה 67.אולם את ההלכה של פסול מים שאובים הוא הקדים
לימי שמעיה ואבטליון ,הלל ושמאי ,בית הלל ובית שמאי 68,כלומר לפני אמצע המאה הראשונה
לפסה"נ .גם מילר שלל את הקישור של הלכת חז"ל לימי בית שני69.
61
62
63

64
65

66
67
68
69

בבלי ,פסחים ג ע"ב.
משנה ,מקוואות ד ,ה ,ולפי פירוש הרמב"ם ואלבק (ששה סדרי משנה :סדר טהרות ,מהדורת ח' אלבק ,ירושלים תשי"ט) .ראו
גם :בבלי ,יבמות טו ע"א ,ושם הוצגה שוקת יהוא כמקרה של עירוב מקוואות — שוקת שלא היו בה  40סאה של מי גשם.
תוספתא ,שקלים א ,א–ב (מהדורת ליברמן ,עמ'  .)200ראו גם :משנה ,שקלים א ,א; והשוו :המשנה ,מועד קטן א ,ב,
והברייתא בבבלי ,מועד קטן ה ע"א .הכשרת מים שאובים בדרך דומה מתוארת במשנה ,מקוואות ו ,ח .מקרה אחר שבו
נעשה שימוש בשיטה זאת הוא מקווה שנפסל כתוצאה מהשתנות מראה מימיו .כדי להכשירו מוסיפים לו מים שאובים
עד חזרת מראה המים .ראו :משנה ,מקוואות ז ,ג .הכשרת המים על ידי הוספתם למקווה כשר מכונה היום בשם זריעה.
ראו לעיל ,הערה .25
כך פירש רש"י ,מועד קטן ו ע"א ,את המשנה (שם א ,ב) ,וכך פירשו אחרים את המשנה ,שקלים א ,א .ראו גם :ספרא,
בתחילת פרשת בהר (מהדורת וייס ,דף קה ע"ב).
לדברי אורבך זמן עריכתו של החיבור אינה ראיה בלעדית לזמנם של העניינים שנדונים בו — לעיתים חיבור שעריכתו
מאוחרת מכיל חומר אותנטי קדום ,בעוד שחיבור שעריכתו קודמת מכיל חומר רק מהזמן הסמוך לו .ראו :א"א אורבך,
ההלכה ,מקורותיה והתפתחותה ,גבעתיים תשמ"ד ,עמ'  .4לדעה אחרת ראו :אדלר (לעיל ,הערה  ,)36עמ'  ,276הערה .41
J. Neusner, ‘Rabbinic Sources for Historical Study: A Debate with Zeev Safrai’, idem & A.J. Avery-Peck (eds.),
Judaism in Late Antiquity, III: Where We Stand: Issues and Debates in Ancient Judaism, I, Leiden 1999, pp. 123–142
J. Neusner, A History of the Mishnaic Law of Purities, XIV: Miqvaot, Literary and Historical Problems (Studies
in Judaism in Late Antiquity, 6), Leiden 1976, pp. 112, 175, 178
שם ,עמ' .179 ,174–173
מילר (לעיל ,הערה .)37
קתדרה

 ,175ניסן תש"ף ,עמ' 34-7

מקוואות עם אוצר מהטיפוס של שתי בריכות שנקב או צינור מחבר ביניהן בימי הבית השני והמשנה

זאב וחנה ספראי קיבלו את האמינות של ייחוס שרשרת המסירה המופיעה במקורות חז"ל 70.יאיר
פורסטנברג הפריד את ההלכה הפרושית הקדומה בהלכות טהרות מן המקורות התנאיים 71ושלל את
גישתו של מילר; 72לדעתו ההלכות שנמסרו בשמם של חכמים מזמן הבית אכן נהגו באותה עת.
אדלר נקט דרך ביניים .על סמך המקורות שלעיל הוא סבר כי בימי בית שני הייתה לפחות קבוצה
של יהודים שהייתה מקובלת עליה ההלכה שפסלה מים שאובים 73.אולם לדעתו אין כל ראיה שבימי
בית שני נהגה ההלכה שהתירה להכשיר מים שאובים על ידי מגע עם מים כשרים ,והיא אינה נזכרת
בשמם של חכמים מימי הבית74.
ייחוס ההלכה הפוסלת מים שאובים לימי בית שני מקבל תימוכין מהימצאותה של הלכה זאת
בכתבי כת מדבר יהודה ,ואף יש לכך ראיה בממצא הארכיאולוגי של מבנה המקוואות מימי בית שני
שיובא להלן .גם את ההלכה שמתירה להכשיר מים שאובים על ידי מגע עם מים כשרים ניתן לשייך
לימי בית שני על סמך המקורות שהובאו לעיל ,ואף לכך יש תימוכין מהממצא הארכיאולוגי.

הלכות מקוואות בכתבי כת מדבר יהודה והלכת חז"ל
בספר ברית דמשק ,אחד מכתבי כת מדבר יהודה המתוארך לסוף המאה השנייה או לרבע הראשון של
המאה הראשונה לפסה"נ 75,מפורטות הלכות הטוהרה במים:
אל ירחץ איש במים צואים ומעוטים מדי מרעיל .איש
אל יטהר במה כלי [ :4Q270בם כל כלי] .וכל גבא בסלע אשר אין בו די
מרעיל אשר נגע בו הטמא וטמא מימיו במימי [ :4Q270כמימי] הכלי76.
70

71
72
73

74
75

76

Z. Safrai, The Economy of Roman Palestine, London 1994, pp. 3–8; idem, ‘Rabbinic Sources as Historical:
’ ,A Response to Professor Neusnerניוזנר ואוורי־פק (לעיל ,הערה  ,)66עמ' CH. Safrai & Z. Safrai, ‘Papyrus ;167–143
Oxyrhynchus 840’, A.I. Baumgarten et al. (eds.), Halakhah in Light of Epigraphy (Journal of Ancient Judaism
Supplements, 3), Göttingen 2011, pp. 255–282
י' פורסטנברג ,טהרה וקהילה בעת העתיקה :מסורות ההלכה בין יהדות בית שני למשנה ,ירושלים תשע"ו.
Y. Furstenberg, ‘Complex Purity: Between Continuity and Diversity in Ancient Judaism’, Archaeology and
Text, 1 (2017), pp. 115–131
אדלר כתב על ’ ,‘some Jewsבלי לקבוע איזה חלק באוכלוסייה הם היו ומהם מאפייני הקבוצה הזאת .ראו :אדלר (לעיל,
הערה  ,)36עמ'  .275קודם לכן טען אדלר ,למרות המקורות שלעיל ,שבימי בית שני לא נהגה ההלכה שפסלה מים
שאובים .ראו :אדלר (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  .158–155הוא לא הסביר מדוע הוא חזר בו מדעתו הראשונה.
אדלר (לעיל ,הערה  ,)36עמ'  .276הוא שייך את ההלכה הזאת למאה השלישית ,ורק לצורך הדיון הסכים לקבל את
הטענה שהייתה קבוצה של יהודים שהלכה זאת הייתה מקובלת עליהם.
י' שיפמן' ,ספר ברית דמשק ומגילת הסרכים' ,מ' קיסטר (עורך) ,מגילות קומראן :מבואות ומחקרים ,א ,ירושלים,
תשס"ט ,עמ'  .282יש חוקרים שהקדימו את זמן החיבור לפני התקופה הקומראנית .ראוP.R. Davies, The Damascus :
Covenant: An Interpretation of the ‘Damascus Document’ (Journal for Study of the Old Testament, Supplement
 .Series, 25), Sheffield 1983, pp. 202–204כתבי היד המוקדמים ביותר של החיבור מתוארכים לשנים  50–75לפסה"נ
בקירוב .ראוJ.T. Milik, Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea, trans. J. Strugnell (Studies in Biblical :
Theology, 6), London 1959, p. 38
ספר ברית דמשק ,עמ' י ,שורות ( 13–10מהדורת א' קימרון ,מגילות מדבר יהודה :החיבורים העבריים ,א ,ירושלים
תש"ע ,עמ'  .)45לנוסח כתבי היד ) 4Q266 (4QDaו־) ,4Q270 (4QDeראוJ.M. Baumgarten, Qumran Cave 4, :
XIII: The Damascus Documents (4Q266–273) (Discoveries in the Judaean Desert, 18), Oxford 1996, pp. 66–67,
159–161; idem, in: D.W. Perry & E. Tov (eds.), The Dead Sea Scrolls Reader2, I: Texts Concerned with
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ההלכה הראשונה פוסלת טבילה במים מלוכלכים 77או במים שכמותם קטנה מדי .לפי קריאתו של
אלישע קימרון הלכה זאת מסתיימת במילה 'מרעיל' ,והיא פוסלת טבילה במים שכמותם קטנה
מהכמות של מרעיל ,שהיא  40סאה 78.לפי מהדירים אחרים ההלכה מסתיימת במילה 'איש' ,והיא
פוסלת טבילה במים שכמותם אינה מכסה את גוף הטובל79.
את ההלכה השנייה ,האוסרת לטבול 'במה כלי' ,פירשו מרבית החוקרים כהמשך להלכה הקודמת,
והיא אוסרת להטביל כלים במים שפסולים לטוהרת אדם 80.כמה חוקרים פירשו את ההלכה הזאת

77
78

79

80

 .Religious Law, Exegetical Texts and Parabiblical Texts, Leiden 2014, pp. 138–139, 188–189לנוסח הגניזה
ראוS. Schechter, Documents of Jewish Sectaries, I: Fragments of a Zadokite Work, Cambridge 1910, p. 10 :
)( (New York 1970, p. 109הנוסח בחילופי הגרסאות זהה למהדורת קימרון); E. Cook, ‘CD (Damascus Document,
’) ,Cairo Genizaפרי וטוב (שם) ,עמ' ( 99–98ושם' :אל יטהר בם כלי').
הלכת חז"ל פוסלת מקווה רק אם מראה המים השתנה בשל נוזל חיצוני שנשפך לתוכם ,כמו יין או מוהל שזב מזיתים,
אך לא אם שינוי המראה נובע משימוש או מסחף .ראו :משנה ,מקוואות ז ,ג.
גם קוק בתרגומו סיים את ההלכה במילה 'מרעיל' .ראו :קוק (לעיל ,הערה  .)76קימרון קיבל את פירושו של ליברמן
שמרעיל הוא מרחל ,שהוא סל גדול ,שנזכר בתוספתא ,כלים בבא מציעא ,ו ,ח ,בכ"י וינה ,הספרייה הלאומית hebr. 20
(שוורץ  ,46בספרייה הדיגיטלית של הספרייה הלאומית בירושלים ,אוצר כתבי־יד תלמודיים :פרק יג) ובשינויים קלים
במקורות חז"ל נוספים (עם חילופים בין האותיות עי"ן וחי"ת) ,והוא אחד מהסלים הגדולים שהכילו  40סאה ,ושנזכרים
בתוספתא (כלים ,בבא מציעא ה ,א [מהדורת צוקרנמדל ,עמ'  )]583ובספרא (שמיני ,פרשה ו ,ז [מהדורת וייס ,דף נג
ע"א]) .ראו :קימרון (לעיל ,הערה  ,)76הערה לשורה  ;224ש' ליברמן ,יוונית ויוונות בארץ ישראל ,2ירושלים תשמ"ד,
עמ'  ,104הערה  .149לפי קריאה זאת נדרשת לטוהרה על פי ברית דמשק כמות מים קבועה 40 ,סאה ,בדיוק כמו בהלכת
חז"ל .ראו לעיל ,הערה  ,45וראו :א' שמש' ,מסורות הלכה ופירוש המשותפות למגילות מדבר יהודה ולספרות חז"ל',
ד' סיון ,ד' טלשיר וח' כהן (עורכים) ,צפנת פענח :מחקרי לשון מוגשים לאלישע קימרון למלאות לו שישים וחמש שנה,
בגב מים ש'אין בו די מרעיל',
באר שבע תשס"ט ,עמ'  .394–383פירושו של ליברמן נתמך מההלכה על טמא שנגע ֵ
שלא מופיע בה המושא 'איש' .ראו :שמש (שם) .ראו גם :א"מ הברמן ,מגילות מדבר יהודה ,תל אביב תשי"ט ,עמ' ,194
הערה  — 11הברמן פירש את 'מרעיל' מלשון כיסוי או הטבלה ,אך גם הביא את דברי ליברמן והתלבט בפיסוק ההלכה.
גם אלבק הסתפק אם במקום 'מרעיל' צריך להיות 'מטביל' ,ונדרש לפירושו של ליברמן ופירש שהכוונה לשיעור של
 40סאה ,אך לא ברור אם פירושו זה הוא בעקבות ליברמן או בגלל הלכת חז"ל .ראו :אלבק (לעיל ,הערה  ,)62עמ' ,576
השלמות ותוספות למסכת מקוואות א ,א.
בגב מים ש'אין בו
מרביתם הבינו את 'מרעיל' במשמעות של כיסוי .בתרגומים לאנגלית של ההלכה על טמא שנגע ֵ
די מרעיל' נאלצו מהדירים אלו להוסיף (לרוב בסוגריים) את המושא 'איש' ,אף שהוא אינו קיים בטקסט המקורי
בעברית .ראו :מ"ש סגל' ,ספר ברית דמשק עם מבוא והערות' ,השלח ,כו (תרע"ב) ,עמ'  ;499באומגרטן ,מסמכי דמשק
(לעיל ,הערה  ;)76הנ"ל ,מקראה (לעיל ,הערה CH. Rabin, The Zadokite Documents, Oxford 1958, pp. 50–51; ;)76
J.M. Baumgarten & D.R. Schwartz, in: J.H. Charlesworth (ed.), The Dead Sea Scrolls: Hebrew, Aramaic, and
Greek Texts with English Translations, II: Damascus Document, War Scroll and Related Documents, Tübingen
 .1995, p. 47; G. Vermes (ed. and trans.), The Complete Dead Sea Scrolls in English, London 1997, p. 139ראו
גם :הברמן (שם) ,עמ'  — 84הברמן פיסק כך למרות התלבטותו (ראו בהערה הקודמת); שכטר (לעיל ,הערה ,)76
עמ' ( XLVIIIעמ'  — )80שכטר הבין את 'מרעיל' במשמעות של טבילה ולא הוסיף את המושא 'איש' להלכה על טמא
בגב .להבנה זו ראו גם :אלבק (שם) .גינצברג פירש את 'מרעיל' במשמעות של הגעלה ומגעיל .ראוL. Ginzberg, :
שנגע ֵ
 .An Unknown Jewish Sect, New York 1976, pp. 51–52לפי הבנות אלה כמות המים הנדרשת למקווה משתנה בהתאם
לממדי הטובל ,וההלכה הכיתתית מתאימה רק להלכת חז"ל שבתחילת דברי הספרא שהובאו לעיל ,הערה ' :45מים
שכל בשרו עולה להם'.
כך משתמע מנוסח כ"י '( 4Q270אל יטהר בם') .לפי הבנה זאת הגרסה 'במה כלי' ,שבכ"י  ,4Q266מתבארת כמו 'בהם
כלי' .ראו :רבין (שם); גינצברג (שם) ,עמ'  ;53–52באומגרטן ,מסמכי דמשק (שם); הנ"ל ,מקראה (שם); באומגרטן
ושוורץ (שם); קוק (לעיל ,הערה  .)76גם לפי הלכת חז"ל נדרשת לטבילת כלים טמאים אותה כמות מים כמו לטבילת
אדם —  40סאה .ראו :משנה ,מקוואות א ,ז; ה ,ו; תוספתא ,מקוואות א ,יג (מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  ;)653ספרי במדבר
קכד (מהדורת כהנא ,עמ'  ;)399–398ספרי זוטא במדבר יט ,ח (מהדורת הורוביץ ,עמ'  .)304על טבילת כלי סעודה
שנקנו מגוי ב־ 40סאה ראו בברייתא שבבלי ,עבודה זרה עה ע"ב.
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כאיסור לטבול במים שנשאבו בכלי ,כלומר במים שאובים 81.את ההלכה השלישית פירשו כמעט כל
החוקרים בהקשר של פסול מים שאובים לטבילה ,ולפיה נגיעה של טמא במים שבגֵ ב ,שכמותם קטנה
מהכמות שנדרשת לטבילה ,מטמאת אותם והם נחשבים כמו מי כלי — כמו מים שאובים ,שפסולים
לטבילה82.
שלוש מהלכות המקוואות בספר ברית דמשק זהות להלכת חז"ל ,שהועלתה על הכתב כ־300
שנה מאוחר יותר :כמות המים הדרושה לטבילת אדם (לפי שתי ההבנות שלעיל); פסול מים שאובים
(אך ללא הגדרת כמות); כמות המים שנדרשת לטבילת כלים זהה לזו שנדרשת לטבילת אדם 83.שתי
ההלכות הראשונות נזכרות במקורות חז"ל בשמם של חכמים מימי הבית השני ובקשר לעולי הרגל.
הזהות בהלכות אלה תומכת בדעה שהלכות מקוואות המיוחסות לימי בית שני אכן נהגו אז.

הממצא הארכיאולוגי של מקוואות מימי בית שני והלכות מקוואות
לממצא הארכיאולוגי של מקוואות מימי בית שני יש מאפיינים שאין להבינם ללא שתיים מההלכות
הבסיסיות של מקוואות :פסול מים שאובים והאפשרות להכשיר מים שאובים על ידי מגע עם מים
כשרים לטבילה .לכך נקשר הממצא של מקוואות עם אוצר שנועד רק להכשרת מים שאובים.
לטבילה במים שאובים די לטבול בבריכה קטנה דמוית אמבטיה ,שאת מימיה החליפו מדי פעם.
בכמה מקומות בירושלים שנמצא בהם חדר רחצה עם אמבט נמצא בקרבתו מקווה .לדוגמה במרתף
הבניין המערבי ברובע ההרודיאני (שטח ו )3-נמצא חדר רחצה ( )A3עם שני מתקני רחצה וסמוך לו
שני מקוואות A4 :ו־ ,A5שנפחם כ־ 10וכ־ 7מ"ק בהתאמה 84.במקום בריכות קטנות נבנו בריכות
מדורגות גדולות ,שבגלל גרם המדרגות הרוחבי המיוחד להן נפחן היה קטן ביחס לשטחן 85.מבנה
המקוואות היה לכאורה בזבוז משאבים וניצול לא מיטבי של המקום בהשוואה לשימושים חלופיים.
ואכן השטח שיועד לרחצה בבתי המגורים מימי בית שני שנחפרו ברובע היהודי בירושלים ,ושנאמד
על פי בית המידות ,חורג מכל הידוע לנו בעולם העתיק בתקופה זאת 86.בניית המקוואות במתכונת
81

82

83
84
85
86

'במה כלי' מתפרש לדעה זאת כמו 'במי כלי' .ראו :שכטר (לעיל ,הערה  ,)76עמ' ( XLVIIIעמ'  ;)80סגל (לעיל ,הערה
 ;)79ורמש (לעיל ,הערה  ;)79הברמן (לעיל ,הערה  ,)78עמ'  — 194 ,84הברמן ניקד ְּ'ב ֵמה'; ר' רייך' ,מקוואות־טוהרה
בקומראן' ,קדמוניות ,ל( 114 ,תשנ"ח) ,עמ'  ;128הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .29–28
'במימי הכלי' מתפרש לדעה זאת כמו גרסת כ"י ' :4Q270כמימי הכלי' — כמו מי כלי .ראו :שכטר (שם); רבין (לעיל,
הערה  ;)79באומגרטן ושוורץ (לעיל ,הערה  ;)79ורמש (שם); רייך ,מקוואות טוהרה (שם); הנ"ל (לעיל ,הערה  ;)1לגרסה
'במימי' ראו :הברמן (לעיל ,הערה  ,)78עמ'  ;194קוק (לעיל ,הערה  .)76פירוש שונה להלכה זאת נתנו אלבק וגינצברג;
לדעתם אין היא קשורה למים שאובים ,אלא קובעת שכלי טמא שנגע במים שבגב שאין בו כמות מים המתאימה לטבילת
אדם ,מטמא את המים שבגב .ראו :אלבק (לעיל ,הערה  ,)62עמ' ( 576השלמות ותוספות למסכת מקוואות א ,א);
גינצברג (לעיל ,הערה  ,)79עמ'  .54–53הלכת חז"ל שונה ,ולפיה גב מים שאינו מכיל את הכמות הנדרשת לטבילה אינו
נטמא בנגיעת טמא ,מכיוון שהוא מחובר לקרקע .ראו :משנה ,מקוואות א ,א–ב ,ד; תוספתא ,מקוואות א ,א (מהדורת
צוקרמנדל ,עמ'  .)652אולם לדעת הרמב"ם הגב נטמא אם הנגיעה במים מכוונת ('לרצון') .ראו :פירושו למשנה והלכות
טומאת אוכלין טו ,א .לפי הבנה זו הלכת חז"ל זהה להלכה של כת מדבר יהודה .אדלר לא התייחס להלכה זאת.
על הלכת חז"ל ראו לעיל ,הערה  .80אדלר (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  ;19הנ"ל (לעיל ,הערה .)36
אביגד (לעיל ,הערה  ,)48עמ'  ;24–23רייך (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,283 ,84–83יר ,29-יר.30-
רייך (שם) ,עמ'  .49נמצאו גם מעט מקוואות קטני ממדים שיכולים להכיל  40סאה אך ממדיהם לא אפשרו טבילת אדם,
ומסתבר שהם שימשו לטבילת ידיים .ראו לעיל ,הערה .18
רייך (שם) ,עמ' .241–240
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 A5בבניין המערבי
ברובע ההרודיאני
בירושלים העתיקה,
מבט למערב .שימו
לב למשטח העמידה
הרחב ולאגן הנמוך
בתחתית המקווה,
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זאת מעידה שהחלופה של בריכה קטנה של מים שאובים לא הייתה רלוונטית לבוניהם ,ולכן הם בנו
מקוואות במבנה המוכר לנו ,כדי להיטהר במים לא שאובים .הממצא הרב של המקוואות ותפוצתם
הנרחבת מעידים שההלכה שפסלה מים שאובים הייתה נחלת הכול.
אחד המאפיינים של מקוואות הטוהרה הוא אגן עמוק בתחתיתם ,שנוצר על ידי גובהה החריג של
המדרגה התחתונה — כ־ 70ס"מ בממוצע 87.במקווה  A5בבניין המערבי ברובע ההרודיאני ,גובהה של
המדרגה התחתונה  94ס"מ ,בעוד שגובהן של המדרגות
האחרות אינו עולה על  30ס"מ (איור  88.)13גם
במקווה משלהי ימי בית שני שנחשף בחורבת בית לויה
שבשפלת יהודה ,גובהה של המדרגה התחתונה כמטר,
בעוד שגובהן של שש המדרגות שמעליה  30ס"מ89.
הירידה לאגן שעומקו  70ס"מ ואף יותר מכך ובמיוחד
העלייה ממנו לא היו אפשריים לטובל הממוצע90.
בניית האגן גם תמוהה לנוכח המדרגות הנוחות שנבנו
במקוואות .לכן יש לחפש את ההסבר לבניית האגן
הנמוך בהלכות מקוואות .מסתבר שאגן זה נבנה כדי
לשמש כמאגר בסיסי של מים כשרים בכמות העולה
על  40סאה ,מאגר שלא רוקן .כדי לאפשר החלפה של
המים במקווה רוקנו את מימיו עד האגן הנמוך ואז
הוסיפו להם מים שאובים ,ואלה הוכשרו במגעם עם
המים הכשרים שבאגן .תפוצתם הרבה של מקוואות
עם אגן נמוך מעידה כי גם ההלכה שמאפשרת הכשרת
מים שאובים הייתה נחלת הכול.
גם הלכות אחרות שקשורות לאפשרויות ההכשרה
של מקווה אחד ממשנהו ,ושהובאו לעיל ,אך אינן
מיוחסות לחכמים שחיו בימי בית שני ,באות לביטוי
בממצא הארכיאולוגי של מקוואות מימי בית שני,
והוא מעיד שהן נהגו כבר אז .כך הם שני המקוואות שנבנו בהרודיון על ידי המורדים ,שיש בהם
השקה תחתית בין שתי בריכות שנמצאות זו מעל זו91.
87
88
89
90

91

שם ,עמ' .58
תודתי להלל גבע ממשלחת החפירות לרובע היהודי על נתונים אלה.
י' קלמן וא' גוטפלד' ,צפונות חורבת בית לויה :סיכום עשר שנות חפירה' ,קדמוניות( 158 ,תש"ף) ,עמ' .111–99
לכן אין לקבל את הצעתו של רייך שהאגן הנמוך שימש כאגן טבילה לאחר שירדו פני המים .ראו :רייך (לעיל ,הערה ,)1
עמ'  .59לו זה היה ייעודו של האגן הנמוך ,היו בונים לכל רוחבו מדרגות במבנה ובממדים זהים לאלו של שאר מדרגות
המקווה.
על המקווה השני ראו :גרוסברג ואחרים (לעיל ,הערה .)12
קתדרה
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המקוואות מהטיפוס של שתי בריכות שנקב או צינור מחבר ביניהן מעידים שבימי בית שני והמשנה
הוכשרו מים שאובים על ידי מגע עם מים כשרים לטבילה ,והיו מקוואות שבהם בריכה אחת נועדה
לשמש רק כאוצר ,אף שלא ידוע על כך מן המקורות.
הממצא הארכיאולוגי מוכיח אפוא את קיומן של שתי ההלכות הבסיסיות של מקוואות בימי
בית שני ,ותפוצתו הנרחבת מעידה שהן היו מקובלות על הכול .נושא נוסף שבו אימת הממצא
הארכיאולוגי של מקוואות את המידע שמסרו תנאים שחיו אחרי החורבן ,ושיוחס לימי בית שני,
הוא קיומה של הפרדה בין היורדים לטבילה לבין העולים ממנה ,על ידי נתיבים נפרדים .הפרדה
זאת נזכרת במשנה ,שבה חולקים ר' מאיר ור' יוסי ,תנאים מהמחצית השנייה של המאה השנייה,
בהלכה הקשורה להפרדה זאת ,והמתייחסת לימי הבית 92.ההפרדה נזכרת גם במקור חיצוני —
פפירוס אוקסרינכוס  93.840הממצא הארכיאולוגי של מקוואות רבים בירושלים ובסביבתה שיש
בהם מחיצה נמוכה המחלקת את גרם המדרגות לשני נתיבים ,מראה כיצד נעשתה הפרדה זאת בימי
בית שני94.

סיכום
המקוואות מהטיפוס של שתי בריכות צמודות או קרובות זו לזו שיעורם בממצא המקוואות קטן,
למעט ביריחו ובמצדה .רק במקוואות בודדים הבריכות מחוברות באמצעות נקב או צינור בקיר
המפריד ביניהן .ברוב המקוואות מסוג זה מתוך השמונה שנדונו במאמר ,רק בריכה אחת מדורגת,
והיא ששימשה לטבילה .אולם מסתבר שגם במקוואות שבהם שתי הבריכות מדורגות שימשה בריכה
אחת בלבד לטבילה.
הבריכה שלא שימשה לטבילה יועדה לשמש כאוצר ,שנשמרו בו מים כשרים לטבילה ,ובאמצעותם
הכשירו את המים השאובים שהחליפו את מי בריכת הטבילה שהתלכלכו והוצאו ממנה .פעולה זאת
יכלה להיעשות בשתי דרכים :בשיטת הזריעה שפכו את המים השאובים לבריכת האוצר ומשם הם
זרמו לבריכת הטבילה הריקה ,ובשיטת ההשקה מילאו את בריכת הטבילה במים שאובים והשיקו
אותם למים הכשרים שבאוצר.
במקורות התנאיים אין שם מיוחד לבריכה ששימשה כאוצר והיא נקראת מקווה .שם זה יכול לרמז
שבריכה זאת שימשה גם לטבילה ולא רק להכשרת מים שאובים .אולם הממצא הארכיאולוגי של
 92משנה ,שקלים ח ,ב.
B.P. Grenfell & A.S. Hunt, ‘840. Fragment of an Uncanonical Gospel’, idem, The Oxyrhynchus Papyri, 93
 .V, London 1908, pp. 1–10על ההתאמה למשנה ראו :ש' ליברמן' ,שלא כדרך ירידתן (שלא כירידתן) עלייתן',
א"ש רוזנטל (עורך) ,פרקים :ספר השנה של מכון שוקן למחקר היהדות ליד בית המדרש לרבנים באמריקה ,א ,ירושלים
תשכ"ז–תשכ"ח ,עמ'  .98–97על ההתאמה של ההלכות בפפירוס אוקסרינכוס להלכה מימי בית שני ראו :ספראי
וספראי (לעיל ,הערה  .)70לדעות השונות על התקופה שמשקף פפירוס אוקסרינכוס  840ראו :אדלר (לעיל ,הערה ,)10
עמ'  ,22הערה .31
 94ר' רייך' ,משנה ,שקלים פ"ח מ"ב והממצא הארכיאולוגי' ,א' אופנהיימר ,א' רפפורט ומ' שטרן (עורכים) ,פרקים
בתולדות ירושלים בימי בית שני :ספר זיכרון לאברהם שליט ,ירושלים תשמ"א ,עמ' .256–225
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המקוואות שנדונו במאמר מעיד שהיו בריכות שכל ייעודן היה לשמש כאוצר.
למקוואות מהסוג שנדון במאמר היו שני יתרונות :הם נתנו פתרון טכני לצורך בהחלפת המים
במקוואות ,פתרון שתרם גם לשיפור איכות המים; והם אפשרו לחסוך במים על ידי שימוש בשיטת
הזריעה ,שבה הזרימו למקווה רק את כמות המים שנצרכה לטבילה במקום למלא את כולו במים.
היתרון של שיפור איכות המים יכול להסביר את הימצאותו של מקווה מסוג זה בבית אמידים
בירושלים ,ואילו יתרון החיסכון יכול להסביר את בנייתם של מקוואות מסוג זה על ידי המורדים
ברומאים במצדה ובהרודיון .ייתכן שמקוואות מסוג זה לא היו נפוצים מפני שהשיפור ברמת ניקיון
המים והחיסכון במים לא היו חשובים מאוד למשתמשים.
שתיים משלוש ההלכות הבסיסיות של מקוואות במקורות חז"ל נזכרות כבר בספר ברית דמשק,
שקדם כ־ 300שנה למועד עריכתם של המקורות התנאיים :נקבעה בו כמות מים מינימלית שנדרשת
לטבילה ,ונקבע בו שמים שאובים פסולים לטבילה .עוד נקבע בספר ברית דמשק — כמו בהלכת
חז"ל — שלטבילת כלים דרושה אותה כמות מים הדרושה לטבילת אדם .קיומן של הלכות מקוואות
כבר בימי בית שני בא לביטוי במקורות התנאיים שמייחסים לתקופה זאת את ההלכה שמים שאובים
פסולים לטבילה ,ושמזכירים בקשר לימי בית שני את ההלכה המאפשרת להכשיר מים שאובים על
ידי מגע עם מים כשרים לטבילה.
ממצא המקוואות שנדונו במאמר והממצא הנרחב של מקוואות מימי בית שני על מאפייניהם
הייחודיים — בריכות מדורגות שברבות מהם מדרגה תחתונה גבוהה במיוחד — מוכיחים שההלכות
הבסיסיות של הלכות מקוואות ובהן ההלכה המאפשרת הכשרת מים שאובים על ידי מגע עם מים
כשרים לטבילה ,קוימו כבר באותה עת .תפוצתו הנרחבת של הממצא מעידה שהלכות אלו היו
מקובלות על הכול.
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