גבולה הדרומי של ' איליה

קפיטולינה '

ומיקומו של מחנה הלגיון הרומי העשירי
דורון בר

הלגיון העשירי ' פרטנזיס '

היה חיל המצב הקבוע של הפרובינקיה ' יודיאה ' לאחר

) ( Fretensis

חורבן בית שני  .בהצבתו ביהודה בסוף מלחמת החורבן היה משום שינוי עקרוני  ,מאחר שלפני
המרד לא חנה שום לגיון בפרובינקיה  .ההערכה של השלטון הרומי כי כל נסיון התקוממות עתידי
של היהודים יתחיל בירושלים  ,מרכזם הדתי והרוחני  ,היא שהביאה להצבתו של הלגיון העשירי

בעיר  .י
אחת הבעיות המרכזיות בנסיון לשחזר את מראה העיר בתקופה הרומית המאוחרת היא שאלת

מיקומו של מחנה הלגיון הרומי העשירי  .תיאוריו של יוסף בן  -מתתיהו והממצאים הארכאולוגיים
שנחשפו במהלך השנים בירושלים מעידים כי אין לפקפק בעצם קיומו של מחנה הלגיון בתחומי

הוכרעה .

העיר  ,אך שאלת מיקומו טרם

העדות הישירה היחידה על קיומו של מחנה הלגיון העשירי בירושלים ועל מיקומו כלולה

בדבריו של יוסף בן  -מתתיהו  .לדבריו  ,בסוף מלחמת החורבן  ,לאחר כיבוש העיר  ,ציווה טיטוס
להרוס את ירושלים עד היסוד אך ביקש להותיר על עומדם אזורים מסוימים של העיר  ,חלקם כדי
שישמשו את חיל המצב אשר נותר בעיר וחלקם כדי לפאר את נצחון הצבא הרומי ואת התגברותו
על ביצורי העיר החזקים

:

ולא שייר אלא את המגדלים הגבוהים ביותר מכולם

:

הם מגדל פצאל היפיקוס ומרים

ואת חלק החומה שהיתה מקיפה את העיר ממערב  ,את זו השאיר כדי שתשמש מחנה
לחיל המשמר הנשאר ואת המגדלים  ,כדי להודיע לדורות הבאים את טיבה של העיר ואת
מבצרי העיר  ,אשר הכניעו הרומאים בגבורת

ידיהם .

ואת יתר חלקי החומה הגיעו

הרומאים לארץ והפכו [ את ירושלים ] למשואות  . . .לאחר מכן החליט הקיסר להשאיר
שם את הלגיון העשירי כחיל מצב ועמו להקות אחדות מחיל הרוכבים וגדודי רגלים

מספר .

2

עדותו של יוסף בן  -מתתיהו שימשה לחוקרים מקור עיקרי לקביעת מקום המחנה  ,וכיום מקובלת

*

1

ואשיתו של מאמר זה בסמינר על השלטון הרומי באוץ  -ישראל בהדרכתו של פרופ ' ד ' שוורץ  .תודתי נתונה לקרן
פ
' נינטר על סיועה להכנת המאמר וכן לד " ר ריכב רובין על הערותיו החשובות  ,למילכה לוי על עזרתה בתרגום
טקסטים  ,ולתמר סופר על הכנת המפות .
מ ' שטרן  ' ,המשטר הרומי בפרוכינקיה יודיאה מן החורבן ועד למרד בר כוכבא '  ,צ ' ברם  ,י ' צפריר ומ ' שטרן
( עורכים )  ,ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,א  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '

2

 . 331 - 334קק Leiden 1981 ,

.

מלחמת ז  ,א  ,א  -ב ( תרגום י " ג

שמחוני) .

(/nder Roman Rule

;8

Smallwood ,

E . M.

The Jews

הנוסח היווני מלמד בבירור על הפרדה גמורה בין קטע החומה לבין

שלושת המגדלים  .החומה הושארה כדי שתשמש את חיילי הלגיון ואילו המגדלים הושארו כדי לפאר את נצחון

הרומאים .

לע:

על רובם ההנחה כי הוא שכן בחלק הדרומי  -המערבי של העיר העתיקה של ימינו  ,בתחומי הרובע

המצודה .

הארמני  ,הגן הארמני  ,מערבו של הרובע היהודי ובאזור

בחלקו הראשון של מאמר זה ננסה לשלול הנחה מקובלת זו ולטעון כי הגבעה הדרומית -

המערבית של ירושלים כלל לא היתה כלולה בתחום איליה קפיטולינה בתקופה הרומית

המאוחרת .

בחלקו השני של המאמר ננסה להציע מיקום חדש למחנה הלגיון העשירי  ,בהסתמך על עדותו של
יוסף בן  -מתתיהו ועל עדויות ארכאולוגיות אשר נאספו במשך

הגבעה הדרומית  -המערבית  ,האמנם מקום המחנה
מאז סוף המאה ה " ' ט ועד ימינו העסיק

השנים .

?

תיאורו של יוסף בן  -מתתיהו את חוקרי עברה של ירושלים .

חוקריה הראשונים של העיר ורבים אחרים בעקבותיהם הסתמכו על התיאור החד  -משמעי לכאורה ,
שבו הוא מצביע על החומה המערבית של ירושלים כחומת המחנה  .הם היו מאוחדים בדעתם כי

את שרידי מחנה הלגיון העשירי יש לחפש על הגבעה הדרומית  -המערבית  .לאחר שנות השישים
של המאה הנוכחית  ,כאשר החל אזור זה להיחפר  ,דבקו חוקרים נוספים בגרסה זו  ,והיא כיום דעת
הרוב

במחקר .

3

הנחה טקיבלת זו מתבססת על מספר טיעונים בודדים  ,רובם

הסתברותיים .

הבולט שבטיעוני החוקרים היה תיאורו של יוסף בן  -מתתיהו המספר לפי הבנתם על חומה
מערבית המקיפה את העיר  ' ,החומה הראשונה '  ,אשר הושארה כמצוותו של טיטוס  .גם יתרונותיה

הטופוגרפיים הניכרים של הגבעה הדרומית  -המערבית  -אשר שיאה מתנשא לגובה

773

מ' -

על פני שאר חלקי העיר לא נעלמו מעיני החוקרים והביאו להנחה ברבר מיקומו של המחנה

שם .

כיום מקובל כי גבולות המחנה מצפון וממערב הם הקו המשוער של ' החומה הראשונה ' מימי
בית שני  ,ביצור אשר על פי ההנחה המקובלת שוקם לאחר החורבן על  -ידי חיילי הלגיון ; ממזרח

 -קו ביצור משוער באזור הרובע היהודי של ימינו  ,במקביל לרחובות חב " ד והיהודים

;

מדרום

 -קו החומה העות ' מאנית אשר על  -פי הטענה הוקם לראשונה על  -ידי הלגיונרים הרומיים  ,ועליו

התבססה החומה הדרומית של העיר מאז ועד היום .
לפני מספר שנים פורסם מאמר השולל את הדעה הרווחת במחקר  ,בטענה כי בירושלים  ,בניגוד
למקובל במקומות אחרים במזרח האימפריה לא היה כלל מחנה לגיון סטנדרטי  .על  -פי השקפה זו
ישב הלגיון העשירי במחנה ארעי והיה מוכן לתזוזה מיידית למשימות ברחבי מזרח
3

 . 373 ; Ch . W . Wilson , Golgotha and theק 1 ) 1892 ( ,
Tenth Legion 81

'The Camp of

10 ; idem ,

.

7 . Germer-~ Duland , ' Aelia Capitolina' , RB

Nouvelle,

F . M . Abel , Jei'usalem

"

ש

Vincent

.

 . 142 - 148 , fig .קק Holy Sepulchre London 1906 ,

 . 138 - 144 ; C . R. Conder , 'The Roman city ' ,קק 37 ) 1905 ( ,

11 .

,

Jerusalem and the city of Aelia ' ,,

;  . 188 - 207קק London 1909 ,

,

The aty ofJerusalem

1 . 1ק  . 19 - 21 ,קק  ; 11 , Paris 1914 ,ש ' ייבין  ,מלחמת בר כוכבא  ,ירושלים תשי " כ  ,עמ '
11 - 12 ; K . M .

.

 .קק 1974 ,

London

.

האימפריה .

4

 ! Jerusalemל oly Sepulchre

 . 256 ; 5 . Margalit , ~ Aelia Capitolina ' , Judaicaק 1974 ,

. "London

; 142 - 135

).

CoUasnon , The Church of
 Jerusalemקא Kenyon , Digging

 . 45 - 56קק  ; 45 / 1 ) 1989 ( ,מ ' אבי  -יונה  ,אטלס כרסא לתקופת בית שני המשנה והתלמוד  ,ירושלים

 , 1966עמ '

 , 85מפה  ; 129י ' צפריר  ' ,ציון הגבעה הדרומית מערבית ומקומה בהתפתחות העיר ירושלים בתקופה הביזנטית ' ,

38

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית
מאמר המסכם את דעות החוקרים לגבי מקום מחנה הלגיון

ביקורת ארכיאולוגית '  ,קתדרה ,
 . 232 - 244קק 34 ) 1984 ( ,

[ ההפניות להלן לגרסה

ג

25

( תשרי תשמ " ג )  ,עמ ' - 5

; 11

:

כירושלים  ,תשל " ה  ,עמ '

. 301 - 286

ה ' גבע  ' ,האם היה מחנה לגיון בירושלים -
ובגרסה אנגלית 'The Camp ofthe :

Geva ,

.א

) sideration ' , 7תסתמא  Archaeologicalחב  Jerusalem ,מTenth Legion 1

"

העברית ] .

4
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דורון בר

דעה זו באה להסביר מדוע לא נמצאו שרידי מחנה הלגיון  ,כפי שנראה להלן  ,אך היא איננה
מתיישבת עם הידיעות הספרותיות בנות התקופה המעידות על כך שלגיונות רומיים לא נהגו
לשהות אפילו לילה אחד מחרן למחנה

מבוצר .

5

למרות תמימות הרעים המלאה כמעט בקרב החוקרים בדבר מקומו של המחנה  ,נראה כי
הממצא הארכאולוגי אשר נחשף בתחום המחנה המוצע ולאורך גבולותיו המוצעים אינו מאשר את

טענותיהם  .אין עדויות על שימוש שנעשה בקטע המערבי של

' החומה הראשונה ' במהלך התקופה

הרומית המאוחרת  ,במקום  .נתגלה כי בתקופה הביזנטית נבנתה החומה בחלק מן הקטע הנמשך

מאזור המצודה ומגיע עד לפינה הדרומית  -המערבית של העיר העתיקה  ,על גבי שרידים של ביצור

שני .

מימי בית

6

המחנה .

גם מצד מזרח ודרום לא נחשפו שרידים מחומות

7

השחזור של החוקרים

אשר סברו כי ראשית תוואי החומה הדרומית הנוכחית של העיר העתיקה היא מן התקופה הרומית

המאוחרת  ,כאשר שימש את חומת המחנה  ,לא עמד עד עתה בביקורת הארכאולוגית  .החפירות
השונות שנערכו לעומק רב משני צדי החומה העות ' מאנית העלו כי היא הושתתה על שרידי
ביצורים שזמנם מאות שנים לאחר התקופה

הרומית .

8

בצד צפון נחשפו בעבר במקביל לתוואי

המשוער של ' החומה הראשונה ' שרידי מערכת ביצור שניתן לשייכם לתקופה הרומית  .אך שרידים
אלו אינם משתלבים עם קירות נוספים של המחנה  ,ולפיכך אינם יכולים להוות לדעתנו את חומתו

הצפונית של המחנה ; בקירות אלו נערוך

דיון נפרד להלן .

9

לאור העדרם של ממצאים משכנעים מן

התקופה הרומית המאוחרת לאורך גבולותיה של הגבעה הדרומית  -המערבית מתברר כי אין אמת

המקובל .

בשחזור

גם החפירות שנערכו בתוך תחומו המשוער של המחנה העלו שרידים דלים בלבד מן התקופה
5

,

יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמת ג ,
.

'the

41

א  -ב ; Roman Army: From Republic ro

The Limits ofEmpire: The Roman Army

,

Keppie , The Afaking ofJthe

.

].

9 . 191 - 192 ; B .ע Empire London 1984 ,

 . 427- 428קק  ; Oxford 1990 ,ב ' איזק  ' ,המנהל הרומי והעיור '  ,קתדרה  ( 48 ,תמוז תשמ " ח )  ,עמ '  , 15הערה . 35
איזק הוא החוקר היחיד אשר איננו מסכים לשחזור המקובל של המחנה בגבעה הדרומית  -המערבית  .לחילופין
הוא מציע לאתר את המחנה באזור כלשהו בצפון העיר או בהר  -הבית .
6

ד ' בהט ומ ' ברושי  ' ,החפירות בגן הארמני '  ,קדמוניות  ,ה ( תשל " ג )  ,עמ '
חומות ירושלים '  ,קדמוניות  ,ט ( תשל " ו )  ,עמ '

. 78 - 75

; ] 03

מ ' ברושי  ' ,חפירות חדשות לאורך

בחפירות שערכו שני ארכאולוגים אלה לצדי החומה

המערבית של העיר העתיקה לא נתגלו שרידים של חומה מימי איליה

"

,

 . 110 - 111 ; Idem , Excavarionsקק 100 ) 1968 ( ,

קפיטולינה .

וראה עוד

10 ,ץ Tushingham , ' The Armenian Garden ' ,

 . 60 - 64קק  . Jerusalem 79 7 - 7967, 1 , Toronto 1985 ,טשינגהם איננו מזכיר חומה מימי איליה

קפיטולינה .

; 36

הנ " ל ( לעיל ,

"

ה ' גבע  ' ,ה " חומה הראשונה " של ירושלים מתקופת בית שני '  ,אוץ  -ישראל  ,יח ( תשמ " ה )  ,עמ '

הערה
7

:

/) . ] ( .

, )3

. 16

עמ '  , 8הערה

את החומה המזרחית של המחנה מציע צפריר לזהות כתוואי ביצור כלשהו הנמשך ממערב לרחוב היהודים  .על -
פי טענתו כיוון תוואי רחוב הקארדו הוא למעשה ' הקרנה ' של קו חומה זה  .ראה  :צפריר ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

. 67 - 65
8

36

.ק

the Zion Gate ' , /157, 27 ) 1977 ( ,

)8

,

 . Tsafrir , 'Excavationsן ) Broshi 6

4 .ן .

י ' צפריר ,

' שערי

ירושלים בתאור מוקדסי  -הצעת זהוי חדשה על פי מקורות ביזנטיים '  ,קתדרה  ( 8 ,תמוז תשל " ח )  ,עמ '  ; 150מ '

בן  -דב  ,ביצורי ירושלים
9

ק) , 1

125

 .ק 14 ) 1950 ( ,

:

החומות השערים והר הבית  ,תל  -אביב

 , 1983עמ '  ; 54גבע

Johns , ' The Citadel , Jerusalem ' , QDAP,

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 8

4 .נ  .ם ; ג  ,ונס מייחס את שרידי החומה לקו

הביצור הצפוני של מחנה הלגיון  .גם המילטון וצפריר רואים בחומה זו את החומה הצפונית של המחנה ומזהים
אותה עם החומה הנזכרת בתיאורו של הנוסע מבורדו  ,ראה

.

 . 86ק  PEQ 84 ) 1952 ( ,י ' Century

;

צפריר ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  . 60 - 55 , 33 - 32גבע מתנגד לדעה זו  ,ובמאמרו

הוא גם מציג את החפירות שנערכו בתוואי זה  ,ראה

בממצאים

אלו .

 the Fourth :חן

Hamilton , '~ erusalem

R . W.

:

גבע ( שם )  ,עמ '

. 9 -7

וכן ראה להלן  ,הערה

, 26

לדיון

גבולה הדרומי של איליה קפיטולינה

הרומית המאוחרת  .בחפירות נרחבות שנערכו בתחומי הרובע היהודי  ,בהר  -ציון  ,ברובע הארמני
ובמצודה נתגלו שרידים רומיים מעטים  ,בעיקר שברי רעפים שעליהם חותמת הלגיון

העשירי .

בולטת העובדה שברוב אתרי החפירות נמצאה על גבי שיכבת היישוב מימי בית שני שיכבת
היישוב מהתקופה הביזנטית וכמעט לא היתה שיכבת יישוב מוגדרת מן התקופה הרומית

המאוחרת 0 .י מיעוט הממצאים בגבעה הדרומית  -המערבית בולט במיוחד לעומת עושר הממצא

הארכאולוגי אשר נחשף בשרידי מחנה אחת מיחידות המשנה של הלגיון העשירי בגבעת  -רם ,
שהיתה כנראה ' אזור התעשייה ' של הלגיון

העשירי .

ון

לפיכך נראה כי לא רק שמחנה הלגיון לא

היה באזור זה אלא שהגבעה הדרומית  -המערבית היתה מיושבת בדלילות בתקופה הרומית

קפיטולינה .

המאוחרת  ,ואף ייתכן כי לא היתה כלולה בתחום איליה

איליה קפיטולינה ומחנה הלגיון העשירי
ייסודה של איליה קפיטולינה והקשר בין ייסוד העיר לבין פריצת מרד בר  -כוכבא נדונו על  -ידי
חוקרים

רבים .

2ן

מקובלת הדעה שההחלטה לייסד מושבה של אזרחי רומא נתקבלה בעת ביקורו

של הדריינוס באזור בשנת

כנראה כבר מאז שנת

70
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לספירה  .עיר זו שנוסדה לצד מחנה הלגיון אשר היה קיים

לספירה היתה שונה מכל עיר אחרת באימפריה כולה  .ניתן היה לצפות כי

תקום כאן עיר הלניסטית  ,כדרכם של הרומאים בפרובינקיות המזרחיות  ,אך לא כך נהג השלטון
הרומי במקרה

זה .

במעשה יוצא דופן הוקמה בירושלים מושבה רומית שתושביה היו אזרחי

רומא 3 .י
בניגוד לימי בית שני ולתקופה הביזנטית שבהם השתרעה העיר ירושלים על שטח נרחב  ,הרי
בתקופה הרומית המאוחרת הצטמצמה העיר  ,כפי שננסה להוכיח להלן  ,בשטח המצוי כיום בתחום

הרובע הנוצרי והרובע המוסלמי בלבד  .העיר אשר הצטיינה בתכנון עירוני קפדני  ,לא כללה על  -פי
הנחתנו את תחום הגבעה

הדרומית  -המערבית .

סביר כי מחנה הלגיון היה חלק בלתי  -נפרד מהמערך העירוני של ירושלים  ,אך הממצא המועט

אשר נחשף עד כה ברחבי העיר איננו מאפשר להכריע בסוגיה זו  .לעומת זאת ממצאים שנחשפו
בערים מקבילות במזרח האימפריה שבהן ישבו לגיונות רומיים אפשרו לחוקרים ללמוד רבות על

התיישבותו ועל ארגונו של מחנה צבאי רומי בתחום עירוני  -אזרחי  .כך לדוגמה הלגיון השלישי
' קירנייקה ' ישב בבסיס מוגן היטב בחלקה הצפוני של העיר בצרה  ,בירת הפרובינקיה ערביה

10

קניון ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

 ; 256נ '

אביגד  ,העיר העליונה של ירושלים  ,ירושלים

( לעיל  ,הערה  . ) 6גבע ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '
11

מ'

. 10 - 9

אבי  -יונה  ' ,החפירות בשיח ' באדר ( תש " ט ) '  ,ידיעות  ,טו ( תש " י )  ,עמ ' 19

הלגיון

ה 10 -

פרטנזיס על גבי לבנים '  ,ארץ  -ישראל  ,ח

( תשכ " ז ) ,

עמ '

. 170

 ; 24 -ד '

12

.

1 edited and revised by ) [ .

בר " ג  ' ,טביעות חותם של

כן אני מסתמך על שיחה עם חופרי

האתר ח ' גולדפוס וב ' ארובס לאחר החפירות המחודשות שנערכו באתר בשנת
(?hrist ,

 , 1980עמ ' ; 206

טשינגהם

 rhe Age ylesusמ, Jewish People ,

. 1992
~

1[ . Schdrer , The
-

רומיות ביהודה  -ייסודה של
 . 540 - 543קק  . Millar , Edinburgh 1973 ,ץ )  ; Vermes 8ב ' איזק  ' ,מושבות
~
איליה קפיטולינה '  ,א ' אופנהיימר  ,א ' רפפורט ומ ' שטרן
זכרון לא ' שליט  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '
13

, 340

( עורכים ) ,

פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני  :ספר

ושם סיכום דעות החוקרים בשאלת זמן ייסוד

המושבה .

איזק ( שם )  ,עמ '  ; 344 - 341הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , 5במאמרו העברי)  ,עמ ' Wilkinson , ' Jerusalem Under ; 16

 . 88ק  History, Essex 1989 ,מ

,

Jerusalem

 . ( ,נט ) Asali

 .נ 1) .

Rome and Byzantium ' ,

.נ

41

שרידיהם של רחובות
איליה קפיטולינה כפי
שהם משתקפים במערך
רחובות העיר העתיקה

במזרחה של סוריה היה הרובע הצבאי חלק אינטגרלי של העיר ; הוא שכן בצפון  -מערבה והופרד

ממנה בחומה בלבד 5 .י גם בעיר דורא  -אירופוס שעל גדת הפרת נחשפו ממצאים רבים המעידים על

ארגון צבאי שהתמקם לצדה של עיר קיימת  .הממצאים הארכאולוגיים גילו כי מחנה הלגיון תפס
שם חלק נכבד משטח העיר  ,דבר המתבטא בשרידי התכנון העירוני הרומי הקפדני שנחשפו ברובע
הצבאי  .בתחום המחנה נתגלו מבנה המיפקדה  ,אמפיתאטרון  ,מרחצאות ומבני מגורים צבאיים

42

 . 125ק 1990 ,
15

;

איזק ( לעיל  ,הערה

' Les princes de

1963 ; idem ,

 , 5בספרו

Warsaw

האנגלי )  ,עמ '

"

. 123

) 1 ) . Michalowski , Palmyre - fouilles Polonaises 19

 . 251 - 261קק  ; Palmyre' , Syria , 62 ) 1985 ( ,ייבין ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  ; 140 - 138איזק ( לעיל  ,הערה , 5
האנגלק  ,עמ '  ; 166קנדי וריילי ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '  . 134יש להעיר כי שלא כבירושלים המחנה בפלמירה נוסד

בספרו

רק כמאה השלישית לספירה  ,ואז הופקע חלק משטח העיר לטובת מחנה הלגיון .

גבולה הדרומי של איליה קפיטולינה

רבים 6 .י מתברר אפוא כי מחנות הלגיון היו חלק בלתי  -נפרד מן הערים במזרח שבהן שכנו
והשתלבו במרקם האורגני שלהן כשההפרדה בין המהנה לעיר היתה

על  -ידי חומה בלבד .

מקור נוסף ללימוד פני איליה קפיטולינה הוא מערך רחובות העיר העתיקה של ימינו  .מקובלת
כיום ההנחה כי רחובות העיר העתיקה משקפים את מערך הרחובות של העיר המתוכננת איליה

קפיטולינה .

7ן

מבט על מפת העיר העתיקה מגלה כי חלקיה הצפוניים של העיר  ,הרבעים הנוצרי

והמוסלמי  ,שומרים באופן ברור על אותה מערכת תכנון גאומטרי שיוחסה לימי הדריינוס  .לעומת

זאת אזור הגבעה הדרומית  -המערבית איננו נראה כחלק אינטגרלי של העיר הרומית המתוכננת  .גם

אם נאמץ את ההשערה שמחנה הלגיון לא היה חלק ממערך התכנון העירוני  -בניגוד למקובל

בערים אחרות במזרח ההלניסטי  -עדיין מצפים היינו למצוא שרידים לבינוי הצבאי אשר
ישתקפו במערך הרחובות באזור הגבעה הדרומית  -המערבית  ,אך לא כך הוא הדבר  .באזור שבו
מקובל לשחזר את מחנה הלגיון  ,באזור המצודה והרובע הארמני  ,אין סימנים המעידים על ארגון ,

דהיינו רחובות ישרים פרי תכנון קפדני האופייני למחנות לגיון ; באזור שולט חוסר סדר האופייני
דווקא לעיר

מזרחית .

8ן

אם כן  ,נסיון לשחזר את המערך העירוני של איליה קפיטולינה על סמך גבולות השטח המתוכנן
מוליך גם הוא למסקנה כי חלקה הדרומי של העיר העתיקה  -אזור הרובע הארמני  ,הגן הארמני ,

הרובע היהודי והמצודה  -לא היה כלול בתחום העיר של אותם הימים  .הנסיון להתוות את גבולה

הדרומי של העיר הרומית מצביע בבירור על קו המסומן על  -ידי הרחובות דוד והשלשלת
המוליכים משער יפו במערב לעבר שער השלשלת בחומת הר  -הבית במזרח  .ירושלים של אותם

על  -פי שרידי מערכת התכנון כעיר קטנה בהרבה מזו ששיערו החוקרים עד כה .

הימים מצטיירת

מרכזה העירוני של איליה קפיטולינה נבנה בחלקה הצפוני של העיר מימי בית שני  ,באזור

המוכר כיום כרבעים הנוצרי והמוסלמי  .הבנייה באזור זה התאפיינה בתכנון גאומטרי קפדני של
רשת הרחובות אשר לאורכם הוקמו מבניה הציבוריים של העיר

הרומית .

רחובה הראשי של

ירושלים הרומית היה הקארדו  ,רחוב רחב ידיים אשר משני צדיו הוצבו שדרות עמודים  .בעבר
סברו רבים כי הרחוב הראשי הרומי אשר מוצאו היה בשער שכם חצה את הרובע היהודי ונמשך עד
לאזור

הר  -ציון .

9ן

לאחר שנחשף הקארדו ברחוב היהודים במהלך חפירות הרובע היהודי התברר כי

חלק זה של הרחוב העובר בדרום העיר נבנה לראשונה רק בתקופה
על מבנה העיר דורא  -אירופוס ראה

0! :

! H . T . Rowell , ' The Praetorium ' ,, Excavationsנ . Hopkins

.

;  . 207 - 237קק Season Of Work New Haven 1934 ,
Season, New Haven 1944 ; ] .

 Haven 1979י" א ,

א ! ח]א

Europos
-

'

( לעיל  ,הערה  , 5כספרו האנגלק  ,עמ '
, ) 14

עמ '

. 114 - 111

הביזנטית " .

2

לפיכך נראה כי

~fth Report, the
fteliminary

;The Excavations 0 ! Dura-Europos

 ; Hopkins , TheDiscoveryהבין

; 152 -~147

])

Dura-Europos: fteliminary Report ofthe f

( לעיל  ,הערה

צפריר ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

; 298 - 297

 , ) 3עמ ' ; 138 - 135

איזק

קנדי וריילי ( לעיל  ,הערה

מחנה הצבא נבנה רק בסוף המאה השלישית בתוך אזור מאוכלס קיים ששטחו הופקע לטובת

המחנה .
Wilkinson , ~ The Streets of Jerusalem' , L
 . 118 - 136קק . evant, 7 ) 1975 ( ,

של איליה קפיטולינה '  ,בין חרמון
מינצקר ( שם )  ,עמ ' 126

;

לסיני :

יד

גבע ( לעיל  ,הערה

לאמנון  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '

 , ) 3עמ '

;3

וילסון  ,שם ; וינסאן ואבל  ,שם ; ייבין  ,שם ; אבי -

יונו  ,שם ; קניון  ,שם ; צפריר ( שם )  ,עמ ' 0! Jerusalem Built ? ' , ; 19 - 18

 . 39ק 1981 ,

Israek Abstracts, Jerusalem

הקארדו מצפון העיר ועד לאזור שער
אביגד ( לעיל  ,הערה

 , ) 10עמ '

ציון .

. 226 - 225

. 129

. 17

על שחזור תוואי הקארדו ראה  :ז ' רמה  -דיוראן  ,לעיל  ,הערה

",

" ; 3.

מינצקר  ' ,הערות לתוכנית

' When was the Cardo

Tsafrir ,

.ץ

 , Eighth Archaeological Conferenceכל אלו משחזרים את

ן, 1 :

דורון בר

הקארדו שחצה את העיר מצפון לדרום עבר בתקופה הרומית רק בחלקה הצפוני  ,משער שכם ועד
לגבולה הדרומי

במסלולו של

בנקודה זו פונה

המשוער על ידנו של איליה קפיטולינה  ,בקו הרחובות דוד והשלשלת .
הקארדו קיימת מעין ברך במקום מפגשם של רחוב דוד ורחוב בית הבד של ימינו .
הרחוב בנטייה קלה דרומית  -מערבית  .פנייה זו של הרחוב מחזקת את הממצא

הארכאולוגי ומעידה גם היא על שני שלבי הבנייה של הקארדו

;

] 2

מנקודת הפנייה של הרחוב  ,שם

גם עובר לדעתנו גבולה הדרומי של העיר  ,מתחיל הרחוב המאוחר  -הביזנטי  .דבר זה מתיישב
עם טענתנו שמחנה הלגיון כלל לא היה קיים באזור הדרומי של העיר

העתיקה .

בעיה נוספת בשחזור פניה של איליה קפיטולינה מעוררת שאלת זיהוי רחוב הרוחב המערבי של

העיר  ,הדקומנוס  .רבים ניסו ללמוד ממפת מידבא המאוחרת לתקופה הרומית כי רחוב המתואר
כיוצא מאזור שער יפו מזרחה ונמשך עד לנקודת מפגשו עם הקארדו הוא הדקומנוס הרומי  ,אולם
בחפירות ארכאולוגיות שנערכו לאורך תוואי הרחוב לא נמצא כל שריד העשוי לרמוז על קיומו

הרומית .

בתקופה

22

העדר הממצא מן התקופה הרומית במקום המקובל על החוקרים כמקומו של

הדקומנוס משתלב יפה עם הטענה כי מחנה הלגיון העשירי כלל לא היה קיים בגבעה הדרומית -

המערבית .

קו החומה הדהומי של איליה קמיטולינה
קביעת גבולותיה של איליה קפיטולינה  ,והשאלה אם היתה מוקפת חומה  ,הן סוגיות שהחוקרים
לא הגיעו להסכמה בהן  .בדרך כלל כאשר הוענק לעיר מעמד של מושבה הוקמה סביבה חומה  ,אך

כאשר נוסדה איליה קפיטולינה בידי הדריינוס היתה זו כנראה עיר פרזות  .רבים קושרים את הקמת
החומה סביב העיר בהעברת הלגיון העשירי מירושלים לאילת  ,כנראה בסוף המאה השלישית
לספירה  ,אז גם התערער המצב הבטחוני במזרח

האימפריה .

23

תוואי חומותיה של איליה

קפיטולינה שנבנו כאמור מאוחר יחסית מקביל לדעת החוקרים לתוואי החומה העות ' מאנית
הנוכחית במזרח  ,בצפון ובמערב  .במספר חפירות אשר נערכו לאורך החומות הצפוניות של העיר

העתיקה אכן נתגלו שרידי ביצורים רומיים  .אלה מובילים להנחה כי חומות אלו נבנו לראשונה

21

גבע

( לעיל  ,הערה

 , ) 3עמ '  . 164 - 167 ; 17קק  Jerusalem ' , /1!7, 37 ) 1937 ( ,חס  ; 8 . Reich , ' Four Notesר '

רייך  ' ,הערה לתאריך בנייתו של הקרדו בירושלים '  ,ארכיאולוגיה  ,ב ( תשמ " ט )  ,עמ '
22

. 54 - 52

בשנת  1991נחשפו שרידי ריצוף רחוב בסמוך לשער השלשלת  ,ראה  :ר ' אבו  -ריא ול ' גרעוני  ' ,ירושלים  ,רחוב
השלשלת '  ,ח " א  ,צז ( תשנ " ב )  ,עמ '  . 68 - 66ריצוף זה האופייני לתקופה הרומית יש בו להעיד על פעילות בחלקה
המזרחי של העיר בלבד  ,בתוואי רחוב השלשלת ולא ברחוב דוד  .יש להניח כי שער השלשלת והרחבה שלפניו

היו בשימוש גם בימי איליה קפיטולינה  ,והיוו כניסה לרחבת הר  -הבית  .אין בממצא ללמד דבר לגבי קיומו של
דקומנוס בתוואי רחוב דוד  .בנוסף לכך  ,בניגוד לרחוב הרוחב המזרחי של ירושלים שעבר בתוואי רחוב ויה
דולורוזה שם מופיעים במפת מידבא עמודים משני צדי הרחוב  ,הרי רחוב הרוחב המערבי  ,רחוב דוד  ,מופיע
כרחוב רגיל  .והדבר מלמד כנראה כי הוא לא הוקם בתקופה הרומית המאוחרת אלא בתקופה הביזנטית והיה
רחוב רגיל ולא דקומנוס .
44

23

ספר האונומסטיקון לאוסביוס ( תרגם ע " צ
[8

מלמד ) ,

 . 6 ,קק  . Klostermann ,ע Ortsnumen, [ed .

ירושלים תש " י  ,עמ '

. (der biblischen

3 Onomastikon ) 3 - 2ם (Eusebius , 1

שטרן ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ '  ; 9י ' צפריר ,

' מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה ? '  ,קתדרה  ( 30 ,טבת תשמ " ד )  ,עמ '  ; 54 - 51ז '

רובין  ' ,העברת הלגיון העשירי דרומה  ,לבטחון הספר הארץ ישראלי או לבטחון דרכי המסחר להודו
ואתיופיה

?',

שם  ,עמ '

. 63 - 61

=

שחע

וי

.ו

~
בסמוך לזמן העברת הלגיון העשירי לדרום

הארץ .

24

קיומה של חומה מצפון וממערב לעיר מחייו

את קיומה גם מדרום  ,אך איתורה של חומה שם בעייתי יותר  .התוואי הדרומי של החומה עשו
כמובן להכריע בשאלה אם הגבעה הדרומית  -המערבית נכללה בתחום העיר הרומית  .הראינו כב
לעיל כי ההנחה שחיילי הלגיון הם שהתוו לראשונה את קו ההומה הדרומית הנוכחית של העי

העתיקה אין לה על מה שתסמוך  .החוקרים לא גילו בחפירות שנערכו באזור זה את החומה ואו
השער

הדרומיים .

25

הצענו כבר כי גבולה הדרומי של איליה קפיטולינה עבר צפונה לתוואי החומה העות ' מאנית של
ימינו  ,בסמוך לרחובות דוד והשלשלת ובמקביל לתוואי המשוער של ' החומה הראשונה ' מימי בית

שני  .ההצעה לזהות את קו החומה הדרומי של איליה קפיטולינה בתוואי זה מבוססת על מספר
שיקולים שנציג

להלן .

מתברר כי לאורך התוואי המוצע על  -ידינו עובר קו חומה ששרידיו נתגלו כבר במהלך המאה

הקודמת על  -ידי ראשוני חוקרי ירושלים .
24

26

.

 , QDAPיR . W . Hamilton , ' Excavations Against the North Wall of Jerusalem 1937 - 8

10 ) 1944 ( ,

the Damascus Gate ,

!8

 Excavationחס Hennesy , ' Preliminary Report

.

 . 22 - 27קק  Levant 2 ) 1970 ( ,י1 Jerusalem ' ,

שני '  ,הנ " ל

קו חומה זה  ,הנמצא כיום מתחת לאכסניה הלותרנית

( עורך ) ,

.8.נ

;  . 26 , 35 , 52קק

מ ' אבי  -יונה ' ,הארכיאולוגיה והטופוגרפיה של ירושלים בימי בית

ספר ירושלים  ,א  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ '  ; 313המילטון ( לעיל  ,הערה , ) 9

עמ '  ; 83ע ' קלונר ,

' החומה השלישית מסוף ימי בית שני ומערות המלכים בירושלים '  ,א ' שילר ( עורך )  ,ספר זאב וילנאי  ,א  ,ירושלים
1984

,

עמ ' . 208 - 204
הערה . 8

25

לעיל ,

26

30 , 32 ; Th .

 .קק 1 , London 1864 ,

Le remple de Jerusa/em ,

186 - 187 ; R . A . S .

,.

vogai
-

 .קק ) 1892 ( ,

.

.

Pierotti , Jerusa/em Exp/ored,

 M .ן . 215 - 218קק London 1863 ,

Gate Gennath ' , PEQ

. ~ The

.

207 ; ] .

 .ק  PEQ , ) 1886 ( ,חתנו E . A .
/ em

'Levin , The Siege

 . 111 - 112 ; 0 . Schickקק Paris 1864 ,

 .נ ;  . 299ק Macalister , 'The Supposed Fragment of the First Wall of Jerusalem ' , PEQ ) 1906 ( ,
; פ  ,יצ9רבי ' ,שריר של החומה
Jerusalem
 . 254 - 255קק  the O/d Testament, Leiden 1952 ,חן
הראשונה שבאכסניה הלוטראנית '  ,בית מקרא  ,נו ( תשל " ד )  ,עמ '

,

. 7 -3

יעקובי מזהה את הביצור עם ' החומה

הראשונה ' מימי בית ראשון ואת המגדלים שנחשפו הוא מתארך לתקופה הרומית  -הביזנטית ; ג ' ונס  ,המילטון

וצפריר רואים בקו חומה זה את ביצורו הצפוני של המחנה  ,ראה לעיל  ,הערה . 8

45

המוריסטן ( תצלום

אוויר )

בצמוד לרחוב דוד  ,איננו מתאים להיות מזוהה עם קו ' החומה הראשונה ' מימי בית שני כפי שנטו
לחשוב בעבר  .במבט בוחן מתגלה אי  -התאמה ברורה בינו לבין קו ' החומה הראשונה ' שממצאים
ארכאולוגיים ממנה נחשפו באזור הרובע

איליה

היהודי .

27

יש להציע כי זהו קו החומה הדרומית של

קפיטולינה .

בעבר נחשף ברחוב חב " ד גם שער קדום שקיבל את הכינוי ' שער

46

27

אביגד ( לעיל  ,הערה

28

דה  -ווג ' ה  ,לעיל  ,הערה 26

 , ) 10עמ '

 . 52 - 56קק Paris 1954 ,

;

;

, 60 - 49

שיק  ,שם

69 - 65
;

.

ובמיוחד מפות בעמ '

, 32

. 50

גינת ' .

28

הוא תוארך על  -ידי

והשווה למפה

להלן .

A . M . Steve , Jeiusalem de I'Ancien Testament

סימונם ( לעיל  ,הערה

,

ש

11 . Vincent

 , ) 26עמ '  ; 255 - 254צפריר ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 65 - 60

בחיבורו

זה מסכם צפריר את דעות החוקרים על השער ומאחר אותו עד אחרי התקופה הביזנטית  ,לתקופה המוסלמית

המוקדמת .

מאחר שמוסכם על החוקרים כי השער איננו קדום לתקופה הרומית נראה כי קשה להסביר לאור

התאוריות המקובלות כיום את קיומו של שער באזור זה  .לעומת זאת שחזור חומת העיר הרומית באזור זה עולה
יפה עם קיומו  ,במיוחד כשבית השער מופנה דרומה  ,אל מחרן

לעיר .

גבולה הדרומי של איליה קפיטולינה

צ ' רלס וורן  ,שחקר את שרידיו כבר בסוף המאה הי " ט  ,לתקופה

הרומית .

29

שער זה ממוקם היה

לטענתנו בנקודת המפגש של רחוב הקארדו הרומי עם קו החומה הדרומית של העיר הרומית  .על -

פי ההגיון הטופוגרפי ייתכן שזה היה שערה הדרומי של איליה

קפיטולינה .

הקו המחבר בין שרידי שני ביצורים  ,החומה והשער  ,עשוי לסמן את תוואי חומתה הדרומית

של איליה קפיטולינה  .קו החומה המשוער מתמשך אמנם במעלה המדרון הנגדי של הגיא הצולב
ולא במדרון קדמי  ,כמתבקש במקרים רגילים של ביצור עיר  .אך מבט מעמיק יותר מגלה כי בניית
חומת העיר הרומית במעלה הגבעה לא היתה חסרת הגיון  .מתברר כי לפני החומה אין ולו מכשול
אחד שעלול היה לאיים על בטחון העיר ועל

מגיניה .

30

ברור כי הודות למיקום זה של החומה נכלל

הגיא הצולב בשטחה של העיר  ,וזאת לאחר שבוצעו בו במהלך הדורות פעולות של מילוי ויישור

הקרקע .
העדות הארכאולוגית על קו החומה הדרומית משתלבת היטב עם שרידי מערכת התכנון

האורבני המשתקפת ברחובות העיר העתיקה של ימינו  .כפי שהראינו כבר  ,מערכת הרחובות
הישרים מסתיימת בקו כלשהו המקביל לרחובות דוד והשלשלת

;

בייחוד ברור הדבר בנקודת

סיומו של רחוב הקארדו הרומי באזור רחוב דוד  .קו החומה הדרומית והשער הדרומי של העיר
הרומית מצויים אפוא בקצה התחום של מערכת הרחובות הרומיים  ,ודומה כי יש בכך להעיד על
גבולה הדרומי של העיר אשר נבנה כנראה בסוף המאה השלישית או בראשית המאה

הרביעית .

על  -פי הצעה זו אזור הגבעה הדרומית  -המערבית נותר מחוץ לתחומי העיר * 30 .
הגבעה הדרומית  -המערבית במהלך התקופה הביזנטית
על  -פי העדות הארכאולוגית עבר אזור הגבעה הדרומית  -המערבית  ,אשר כונה בתקופה הביזנטית
ציון  ,י 3תהליך מהיר של בינוי ללא כל פיקוח ותכנון מרכזי  ,והדבר משתקף עד ימינו במערך הלא -

מסודר של רחובות העיר העתיקה באזור זה  .הממצאים מן התקופה הביזנטית אשר נחשפו בתחומי
הרובע היהודי ובתחומי הגבעה הדרומית  -המערבית ובשיפוליה רבים לאין שיעור מאלו מן
התקופה הרומית ומעידים על תהליך התפשטותה של ירושלים עם עליית חשיבותה כמרכז דתי
ראשון במעלה באימפריה הביזנטית  ,במחצית השנייה של המאה הרביעית ובמאות החמישית
והשישית

לספירה .

32

כפי שהצענו  ,בראשית התקופה הביזנטית עדיין היה אזור הגבעה הדרומית -

המערבית מחלן לתחומי ירושלים
29

30

 . 274 - 276קק London 1871 ,

אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה

, ) 24

.

המבוצרת .

איור בעמ '

of

. Warren , Reco

ם,

Wilson 1

.ם

. 312

 * 30הצעה זו להעביר את קו החומה הדרומי בתוואי מקביל לרחובות דוד והשלשלת אינה משתלכת עם מציאת
שרידים בני התקופה באזור הפינה הדרום  -מערבית של הר הכית  .שרידים אלה נמצאים מעבר לקו החומה המוצע
על ידינו  .על כך

:

ב ' מזר  ' ,החפירות הארכיאולוגיות בירושלים העתיקה  ,סקירה ראשונה על חפירות תשכ " ח ' ,

ארץ ישראל  ,ט ( תשכ " ט )  ,עמ '

; 174 - 161

הנ " ל  ' ,חפירות ארכיאולוגיות ליד הר הבית  ,סקירה שניה  ,עונות

תשכ " ט  -תש " ל  ,אוץ ישראל  ,י ( תשל " א )  ,עמ '
עמ '

; 34 - 1

הנ " ל  ' ,החפירות ליד הר הבית '  ,קדמוניות ,

20 - 19

( תשל " ג ) ,

. 84 - 83

יש להעלות את ההשערה כי שרידים אלה הם חלק מפרבר פרוז אשר היה מחרן לשטח המבוצר של
31

בתקופה הביזנטית כונתה הגבעה הדרומית  -המערבית כולה

' ציון ' .

העיר .

בכינוי זה נכללו אזור המצודה  ,הרובע

הארמני  ,חלקו המערבי של הרובע היהודי וכן שיפוליה הדרומיים של הגבעה  .כיום הכינוי ' הר ציון ' מתייחס
כידוע רק לחלקה הדרומי של הגבעה  .על כך ראה  :מ ' איש שלום  ,מסעי נוצרים לאוץ ישראל  ,תל  -אביב , 1965

32

עמ '  , 214הערה ; 36

צפריר ( לעיל  ,הערה

אביגד ( לעיל  ,הערה

 , ) 10עמ '  ; 211 - 209גבע

 , ) 3עמ ' ; 31

המילטון ( לעיל  ,הערה

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

. 20

 , ) 9עמ '

. 85

47

דורון בר

החל בסוף המאה השלישית לספירה ואילך הפכו ארץ  -ישראל וירושלים למושא הערצתה של

הקהילה הנוצרית ההרלכת וגדלה  .בתחילת המאה הרביעית  ,כאשר הנצרות הפכה לדת הרשמית

באימפריה הרומית  ,הלך וגבר זרם עולי הרגל הנוצרים שהגיעו לירושלים  .צליינים אלו הותירו

אחריהם את רישומי מסעותיהם  ,ועדותם רבת ערך לענייננו .
מאחר שמקורות בני התקופה הרומית המאוחרת המתארים מבחינה גאוגרפית את מראה העיר
ירושלים אינם בנמצא  ,ראוי לבדוק את תיאורי התקופה הביזנטית  ,שמא הם מתארים את מעמדה

של הגבעה הדרומית  -המערבית ביחס לעיר ועוסקים בשאלה אם היתה כלולה בתחומה העירוני
של ירושלים  .ברור כי אם גבעה זו היתה נטושה בראשית התקופה הביזנטית ולא נכללה בתחום
העירוני של ירושלים  ,על אחת כמה וכמה שמעמדה היה דומה בתקופה הרומית

המאוחרת .

מתיאורו של הר  -ציון בכתביו של אוסביוס עולה בבירור כי במפנה המאות השלישית והרביעית

היה המקום עזוב .

בפירושו לספר מיכה הוא מציין כי ' עכשיו הוא [ הר

ציון ]

מעובד על ידי

הרומאים כמו שאר הארץ  ,ואכן ראינו את המקום נחרש על ידי שוורים ונהפך לשדה
הנוסע מבורדו הגיע לירושלים בשנת

מרעה ' .

לספירה  ,כמה עשרות שנים לאחר שהלגיון העשירי

333

עזב את העיר  .הוא ראה את העיר ברגע מכריע בתולדותיה בטרם החל בה תהליך הבינוי
עדותו היא אם כן מקור מדויק לתיאור הטופוגרפיה של איליה

' ציון '  ,אזור הגבעה הדרומית  -המערבית

33

קפיטולינה .

34

הנרחב .

וכך הוא מתאר את

:

אחרי צאתך את ירושלים כדי לעלות לציון  ,בצד שמאל  ,למטה בעמק  ,על יד החומה יש
בריכה הנקראת שילוח ולה ארבעה

סטווים . . .

באותו

[ צד ]

עולים לציון ורואים היכן היה

ביתו של כייפא הכהן ושם עדיין עומד העמוד שלנגדו הוכה המשיח בשוטים  .בפנים ,
בתוך חומת ציון  ,נראה המקום בו היה ארמונו של דוד

המלך . . .

משם בצאתך מתוך

חומת ציון בלכתך לקראת שער שכם בצד ימין  ,למטה בעמק  ,יש קירות אשר שם היה
הבית או הפרטוריום של פונטיוס

פילאטוס .

35

עולה הרגל המגיע מאזור הר  -הבית ורוצה להגיע לאזור הר  -ציון מציין בפירוש כי עליו לצאת מן

העיר  ,כנראה דרך אחד משעריה הדרומיים .

הוא מפרט כיצד הוא מטפס לאחר מכן בעלייה

התלולה לעבר הר  -ציון ומגיע לבית כייפא שבדרום הר  -ציון  .בפנותו צפונה הוא עובר מבעד

ל ' חומת ציון '  .חומה זו היא חלק מן המתחם המבוצר שנותר  ,כך יש לשער  ,מסוף ימי בית שני
באזור ארמון הורדוס ושלושת

המגדלים .

36

בשרידי אחד המגדלים הנוסע מבורדו מזהה לראשונה

את ארמונו של דוד המלך  ,זיהוי הקיים עד לימינו

33

,

3

מדבריו ברור כי נהירה לו ההבחנה בין שתי

1 ! . ( , Eusebius Werke: Dieט 111 , 140 - 141 ( ed . 1 . / 1 . Heikel
griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei

.

צפריר ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  ; 32המילטון ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

. 84

"

Eusebius , Demonstratio Evangelica
Evangelica
 Dieמן

.

Demonstratio

 . 145 - 147קק Jahrhunderte, 23 , Leipzig 1913 ,
34

ע41

 .ק  . Geyer 1 ! 0 . Cuntz , CCSL, vol . 175 ,ק  . Itsnerarlun Burdigalense 592 , 5 ; 593 , 1 ( eds .לתרגום

35

( 16

36

עברי ראה  :ש ' קליין  ' ,ספר המסע )  (Itinerariun Burdigalenseעל אוץ ישראל '  ,ציון  ,ו ( תרצ" ד)  ,עמ ' יב  -לח .
בניגוד לדעתי חוקרים שונים גורסים כי כאשר הנוסע מבורדו מזכיר את חומת ציון כוונתו לחומת המחנה  .על כך
ראה  :המילטון ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  ; 86 - 85צפריר ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' נ. 34 - 3

37

.

 . 157 - 158קק  ; 7 . Wilkinson , Egeria's Tkavels London 1971 ,המילטון ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '
צפריר ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

. 34 - 32

; 86 - 85

במחקר ישנם חילוקי דעות לגבי מהותו של ארמון דוד  .וילקינסון מפרש

שהכוונה היא לאזור המצומצם של כנסיית ציון  ,הר  -ציון של ימינו  .לדעתו הזיהוי עם ארמון דוד נתגלגל לכאן

ריצוף רומאי בחפירות
ברחוב הנוצרים

היחידות הגאוגרפיות השונות  ' ,ירושלים '  -העיר גופה ו ' ציון '  -האזור שמחוץ לעיר ההרוס

כולו  ,כפי שציין גם אוסביוס  .על  -פי תיאורו ' ציון '  ,הגבעה הדרומית  -המערבית ומקום המחנה
המקובל  ,לא נכללה בתחום ירושלים בראשית המאה הרביעית  .בתיאור חזרתו לתוך העיר ירושלים
מציין הנוסע מבורדו כי הוא חוצה שוב את ' חומת ציון '  ,וכנראה גם כאן מדובר במתחם המבוצר
של מגדל דוד אשר דרכו ניתן היה להיכנס לתוך

העיר .

אף מאוחר יותר  ,באמצע המאה הרביעית  ,כאשר קירילוס בישוף ירושלים מתאר את מצבו של

הר  -ציון הוא מציין שזהו אזור חקלאי מעובד ולא שטח מיושב  ' :כיום המקום מלא
מספר שנים לאחר מכן  ,סמוך לשנת

370

מקשאות ' .

38

לספירה  ,כותב על ירושלים הבישוף אופטטוס ממילויס

אשר בנומדיה  ,בצפון אפריקה  ' :לא בהר  -ציון ההוא  ,אשר הוא מופרד מחומות ירושלים על  -ידי
נחל קטן ואשר בפסגתו ישנו שטח מישורי לא

שערים ' .

גדול . . .

לא בהר הגשמי הזה  ,שבו כבר אין יותר

39

באמצע המאה החמישית לספירה  ,כנראה בין השנים

450 - 434

לספירה  ,תיאר איש הכנסייה

אאוכריוס את מבנה העיר ירושלים  .תיאורו מצטיין בראליות רבה ובראייה גאוגראפית  ,ועדותו
לגבי אי  -הכללתה של הגבעה הדרומית  -המערבית בתחום העיר היא מכרעת

:

אתר העיר ירושלים הוא כמעט עגול ומוקף בחומה ארוכה הכוללת עתה את הר  -ציון ,
אף  -על  -פי שזה היה בעבר מחוץ לתחום העיר  .ההר נמצא מדרום לעיר ומתנשא מעליה
49
בגלל הזיהוי מצודת ציון  -עיר דוד  .סבירה הרבה יותר ההנחה האחרת שהועלתה בעיקר על  -ידי המילטון

.

ולפיה מדובר כאן כבר על מגדל פצאל שבמצודה אשר זוהה מאז ואילך עם ארמון דוד  -מגדל

33 , col .

.

Hieros . cyrill , Catecheses, 16 , 18 (PG vol .

38

( 924

39

( 1 , VOI . 11 , cols . 993 - 995ן) Optatus Milevitanus , Liber de Schismate Donatistarum , 3 , 2

דוד .

-

ירושלים

בשנת

לסמירה

לערך

-

-

-

-

-

-

ן

-

- -י
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40

כמצודה  .מרביתה של העיר שוכנת בגבעה שטותה הנמוכה מהר  -ציון .
בעמוד ממול  :ירושלים
באמצע המאה החמישית לספירה השלימה הקיסרית הביזנטית אבדוקיה את מפעל בניית החומה
ערב חורבן בית שני
סביב

הר  -ציון  ,ובכך חידשה את תוואי ' החומה הראשונה ' מימי בית שני .

ן4

המעשה שהותיר רושם

רב על תושבי העיר ועל עולי הרגל משך את תשומת ליבו של אאוכריוס  ,ובמסגרת תיאור ירושלים

הוא טורח לדווח כי בעבר  ,לפני בניית חומתה של אבדוקיה  ,היתה העיר קטנה יותר והר  -ציון היה
מחצן לחומותיה ולא נכלל

בתחומה .

סיכום העדויות מן התקופה הביזנטית מלמד כי הר  -ציון ובכלל זה המקום המוצע למחנה
הלגיון היה מחקן לתחומי העיר למן חורבנה בשנת

70

לספירה  ,עת בנתה הקיסרית אבדוקיה את החומה מסביב

לספירה ועד אמצע המאה החמישית

להר  -ציון .

הצעה חדשה למיקום מחנה הלגיון העשירי
נטיית המחקר לדבוק בגבעה הדרומית  -המערבית של העיר כמקום המחנה נובעת  ,יש להניח ,

מהיצמדות אל ' החומה הראשונה ' הנזכרת  ,לפי הפרשנות המקובלת  ,בדברי יוסף בן  -מתתיהו שהם
 42החוקרים
המקור העיקרי שעליו הסתמך שחזור מקום מחנה הלגיון בגבעה הדרומית  -המערבית .

קשרו חומה זו שהיתה מקיפה את העיר ממערב עם שלושת המגדלים  ,ולא העלו בדעתם שמא
התכוון יוסף בן  -מתתיהו לחומה אחרת  .דומה  ,כי פתרון לבעיית מיקומו של מחנה הלגיון עשוי
להימצא בקריאה ביקורתית יותר של

0עש

40

3 ed . 1 . Fraipont ,

.

(  . 237ק 01 . 175 ,ע ~( CCSL
41

 . 14 - 20קק London 1898 ,

דבריו .

Eucharius (Eucherii ) , De situ Hierosolimae: episto[a adfaustum:

,

A . C . Dickie , Excavations ar Jerusalem 1894- 189

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 232 - 205 , 135 - 132
42

לעיל  ,הערה
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שלא כבמקומות אחרים בכתביו שבהם טורח יוסף בן  -מתתיהו בתארו את ירושלים ואת
הטופוגרפיה שלה לציין בפירוש לאיזו חומה הוא מתייחס בדבריו ומבדיל בין החומה ' הראשונה ' ,
' השנייה ' ו ' השלישית '  ,הרי במקרה שבו אנו עוסקים הוא מדבר באופן יוצא דופן רק ב ' חומה
שהיתה מקיפה את העיר ממערב '  ,ביטוי אשר איננו מרבה להשתמש

בו .

43

החומה השלישית אשר נבנתה בימיו של המלך אגריפס  ,מספר שנים לפני פרוץ המרד הגדול ,
הקיפה את ירושלים של סוף ימי בית שני מצד צפון  .מוצאה של חומה זו היה מאזור שלושת
המגדלים אשר בנה הורדוס  ,מקום המצודה של ימינו  ,שם פנתה צפונית  -מערבית לעבר מגדל

פספינוס .

44

קטע חומה זה אשר מהלכו המדויק איננו נהיר כיום די צורכו והדעות לגבי התוואי

המדויק שלו חלוקות שימש יחד עם חלק מ ' החומה הראשונה ' כחומה המערבית של העיר  .אפשר

אפוא כי יוסף בן  -מתתיהו בדברו על החומה המערבית של העיר כלל לא התכון ל ' חומה הראשונה '

של ירושלים אלא ל ' חומה השלישית '  .על  -פי סברה זו ציווה טיטוס בסיום המלחמה להותיר את
הקטע המערבי של ' החומה השלישית ' על מכונו כדי שישמש ביצור לחיילי הלגיון

העשירי .

לעומת זאת שלושת המגדלים הושארו  ,כפי שמספר יוסף בן  -מתתיהו  ,כדי להראות את גדולת
הנצחון

הרומי .

גם בתיאורים אחרים העוסקים בפרשת כיבוש ירושלים על  -ידי הרומאים מייחס יוסף בן -
מתתיהו קטע חומה זה לצד מערב  .כך לדוגמה הוא מספר כי אחד ממחנות הצבא הרומי הצר על
ירושלים הוצב בצפון  -מערבה של ירושלים

:

' מול קרן החומה אשר נמצא שם המגדל הנקרא

פספינוס  ,אשר שם היקפה של החומה המשתרע לצפון העיר מתעגל לצד

מערב ' .

45

גם כאן  ,בדומה

לדבריו לגבי הלגיון העשירי  ,הוא מזהה את קטע החומה היוצא מאזור שלושת המגדלים לעבר
מגדל פספינוס כחומתה המערבית של

העיר .

אם כן על  -פי הצעתנו זו יש למקם את מחנה הלגיון בשטח העיר הסגור בין

לבין

' החומה

השלישית ' .

46

' החומה השנייה '

אזור זה הכלול כיום בשטח הרובע הנוצרי  ,אזור המוריסטאן וכנסיית

הקבר  ,אפשר שליטה ללא קושי על כל שטח העיר הרומית אשר השתרעה מצפון וממזרח

למחנה .

על  -פי עדותו של יוסף בן  -מתתיהו כלל האזור מבני מסחר שונים וממנו ניסו חיילי הלגיון העשירי
והלגיון החמישה  -עשר לפרוץ במהלך המלחמה לעבר העיר העליונה ושלושת המגדלים .

47

יש

לשער כי אזור זה סבל קשות מן הלחימה ורבים מן הבתים שם נחרבו  .בסוף הלחימה  ,על  -פי
הסברה  ,ציווה טיטוס להועיד את השטח שבין החומות שהיה צמוד בדרומו לשלושת המגדלים
למחנה

העשירי .

הלגיון

השטח

נבחר בגלל מיעוט הבניינים

בו ובעיקר בשל תכונותיו

הטופוגרפיות ושרידי הביצורים אשר נותרו בו  .שטח המחנה שתוחם ממערב על  -ידי
השלישית ' וממזרח על  -ידי

' החומה

' החומה

השנייה ' היה למעשה מבוצר משני עבריו על  -ידי חומות העיר

מימי בית שני ואילו מדרום הגנו עליו שלושת המגדלים המבוצרים  .חיילי הלגיון זכו אם כן מן

המוכן במערכת ביצורים למחנם  ,והיה עליהם לבצר רק את צדו הצפוני של המחנה .
43

זן

~

ראה למשל

:

מלחמת ה  ,ד  ,א  -ד .

44

שם .

45

שם ה  ,ג  ,ה .

46

שאלת מהלכה של החומה השנייה היא בעיה סבוכה ביותר בחקר תולדות ירושלים  ,ואין בדעתנו לדון בה

במאמר זה  .מעט על בעיה זו ראה  :אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה
הארץ  ,תל אביב וירושלים  ,תשכ " ד  ,עמ '
47

מלחמת ה  ,ח ,

א.

. 271 - 270

 , ) 24עמ '

 . 312 - 311וכן  :הנ " ל  ,מסות ומחקרים בידיעת

גבולה הדרומי של איליה קפיטולינה

מקובלת כיום ההנחה שאיליה קפיטולינה נבנתה בימיו של הקיסר הרומי הדריינוס כעיר
מתוכננת אשר שטחה חולק לשטחים ייעודיים שונים  .מאז ראשית המחקר ועד לימינו משוחזרת
העיר כשאחד האלמנטים האורבניים המרכזיים והבולטים ביותר בשטחה הוא הפורום  ,הכיכר
המרכזית של ירושלים

הרומית .

על  -פי מערך תכנוני זה הוקם הפורום במרכזה של איליה

קפיטולינה  ,צפונית  -מערבית להצטלבות המרכזית של העיר העתיקה בת ימינו  ,במפגש רחוב דוד
עם רחוב בית
ממשיכים רוב

הבד והמשכו בשלושת השווקים .
החוקרים לדבוק בשחזור זה 48 .

אף שלא זכה לאישור ארכאולוגי חד  -משמעי

על  -פי השחזור העירוני המקובל עמד מצפון לשטחו

הרבוע של הפורום  ,על מקום כנסיית הקבר של ימינו  ,מקדשה של ונוס  -אפרודיטה  ,אלת האהבה

הרומית .

49

אלמנט בולט אחר בנופה העירוני של איליה קפיטולינה היה פורום נוסף שהוקם מצפון

להר  -הבית  ,סמוך למנזר אחיות ציון של ימינו  .באזור זה נותר החפיר הגדול שנחפר בימי הורדוס
לצורך הגנת מצודת אנטוניה ובתקופתו אף נחצבה בלב החפיר בריכת הסטורותידן לאגירת מים .
לאחר שהחליט הקיסר הדריינוס להקים במקום פורום כוסתה הבריכה וכל שטח החפיר רוצף
בלוחות אבן

גדולים .

50

על  -פי השחזור המוסכם על החוקרים הוביל לפורום זה רחוב הרוחב

המזרחי של העיר  ,הדקומנוס  ,ובפתחה של הרחבה הציבורית ניצב שער נצחון מפואר  ,קשת
האקה  -הומו

) ( Ecce Homo

הידועה ' .
ן

שחזור זה של איליה קפיטולינה מעורר תמיהה  .לשם מה

זקוקה היתה ירושלים  ,עיר כה קטנה בתקופה זו  ,לשתי רחבות פורום  ,וזאת בניגוד למצוי בכל ערי

מזרח האימפריה הרומית ; אין עוד שום מקרה של עיר בגודל דומה לזה של ירושלים שבשטחה היו
שתי רחבות פורום .

נראה כי דבר זה נוגד את התפיסה הרומית שגרסה באותה תקופה ייעוד

52

שטחים ברור ומוגדר ללא

כפילויות .

לאור קושי זה יש לשקול מחדש את השחזור המקובל של השטח בדרומה של איליה

קפיטולינה  .על  -פי הצעתנו במקום שבו מיקמו החוקרים את הפורום המרכזי של העיר  ,בדרום -
מערב הרובע הנוצרי  ,שכן מחנה הלגיון

העשירי .

בחפירות ארכאולוגיות שנערכו בשטח כנסיית הקבר והמוריסטאן במהלך השנים נתגלה כי
בסוף המאה הראשונה לספירה נערך באזור זה מבצע הנדסי

עצום .
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ערמות שפך עצומות הובאו

למקום כדי ליישר את ערוץ הגיא הצולב וליצור משטח מיושר ומוגבה  -להערכתנו במטרה
48

וינסאן ואבל  ,לעיל  ,הערה

אבי  -יונה  ,שם

; 3

לתולדות ירושלים  ,ירושלים  , ] 989עמ '
49

50

;

קואנו  ,שם

קיאנו  ,לעיל  ,הערה . 3
64
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להקים משטח חנייה למחנה הלגיון  .על  -פי השערתנו היה גבולו של המחנה ממזרח ברחוב
הקארדו  ,כיום רחוב בית הבד והמשכו בשלושת השווקים  .במערב האזור נחשפו שרידי חומה
מסיבית שרוחבה

.

כ 1 5-

מ ' והיא כנראה חומת המחנה שהפרידה בינו לבין שטח

העיר .

54

יש לשער

כי מדרום הוגבל המחנה על  -ידי שרידי ' החומה הראשונה '  ,ומאוחר יותר נבנתה בסמוך לתוואי זה

חומתה הדרומית של איליה קפיטולינה  .ממערב הוגבל המחנה על  -ידי

' החומה השלישית '  ,זו אשר

יוסף בן  -מתתיהו מספר עליה שהושארה במצוותו של טיטוס  .כמקובל במחנות לגיון אחרים חצו

כנראה את שטח המחנה שני רחובות ראשיים  .רחוב האורך  ,ויה פרטוריה  ,עבר  ,יש לשער  ,בתוואי
רחוב הנוצרים  ,ממערב לכנסיית הקבר  ,שם נחשפו שרידי ריצוף

רומיים .

55

רחוב הרוחב של

המחנה  ,ויה פרינקיפליס  ,עבר בתוואי כלשהו מצפון לכנסיית הגואל של ימינו  ,ודומה כי בנקודת

חיבורו של רחוב זה עם רחוב הקארדו עמד שער הכניסה אל מחנה הלגיון  .שרידי שער מפואר
שתוארך לתקופה הרומית אכן נחשפו בנקודה זו הנמצאת כיום במתחם הכנסייה הרוסית  ,ממזרח

הקבר .

לכנסיית

56

קפיטולינה .

על  -פי השערתנו היה הפורום הצפוני הסמוך להר  -הבית היחיד באיליה

לאור

הצעתנו לשחזר את העיר בהיקף קטן יותר נראה כי הוא שכן בסמוך למפגש שני רחובות ראשיים ,
הקארדו המשני והדקומנוס המזרחי  ,כמקובל על  -פי עקרונות התכנון הרומיים  .לעומת זאת הרחבה

באזור המוריסטאן לא היתה אלא חלק משטחו של מחנה הלגיון העשירי  .העובדה כי בתחום מחנה
הלגיון היה מקדש איננה צריכה להתמיה על רקע עדויות ממחנות אחרים אשר גם בהם נחשפו

מקדשים .

57

של העיר

מערך הרחובות הישרים באזור המחנה מהווה הוכחה להיותו חלק מהמערך המתוכנן

ההדריינית .

מאחר שאזור הרובע הנוצרי לא נחפר מעולם בצורה שיטתית  ,אין העדות הארכאולוגית יכולה

לספק תמונה חד  -משמעית ולהצביע בהחלטיות על קיום המחנה באזור  ,אך למרות זאת יש לבחון

את העדות ומועטה משם * 57 .
הריכוז הגדול ביותר של כתובות לטיניות מן התקופה הרומה] בירושלים נתגלה באזור המוצע

למחנה הלגיון  ,וחלקן אף קשורות לאנשי הלגיון העשירי  .אין במקבץ כתובות אלו להעיד במפורש

על קיומו של מחנה הלגיון באזור  ,אך הדבר מהווה בהחלט סיוע לביסוס טענה זו .
הממצא הארכאולוגי הראשון אשר נחשף בירושלים ואישר את עובדת שהייתו של הלגיון בעיר

היה עמוד שיש מכוסה בכיתוב לטיני ועליו הקדשה למרקוס יוניוס מקסימום  ,לגאטוס ( אחד
המפקדים )

54

של הלגיון העשירי ' .
8

אותו עמוד שיש שעליו נחקקה הכתובת  ,משמש עד ימינו כבסיס

.

 the Holy Land, 11 , Jerusalemט  , Encyclopedia ofArchaeological Excavationsן 6ט)

Avi -Yonah

4 .ן

 . 612ק 1976 ,
55

 . 243 -קק 1 81 . , Jerusalem , Christian Quarter , 1977 , Notes and News ' , 1 7, 29 ) 1979 ( ,ם ] 1 . Chen

"

 . 419 - 421קק  , RB, 85 ) 1978 ( ,י ! 81 . , ' Jeirusalem (Quartier Chre'tien ) - 1977ט 244 ; idem

לעיל  ,הערה . 54

56

ראה

57

בעיר פלמירה היה מקדש בתוך הרובע המבוצר של העיר ובצדו מקדש נוסף בתחום העיר עצמה  .גם בדורא -
אירופוס היה מקדש בתחום המחנה  .ראה על כך  :איזק ( לעיל  ,הערה

4ונ

,5

בספרו האנגלק  ,עמ '

. 167 - 166 , 148

אך

בניגוד לירושלים שבה קדם מחנה הלגיון לעיר הרי בערים אלו נכנס הצבא הרומי לרבעים קיימים שבתוכם היו
גם מקדשים והשתלט עליהם .

 * 57יש לציין כי באזור זה לא נחשפו רעפים אשר יוצרו על  -ידי חיילי הלגיון  ,אולי בשל העדר חפירות ארכיאולוגיות
נרחבות בשטח זה .
58

 . 72- 73קק 3 . MerriII , fEFeS, 18 ) 1888 ( ,

גבולה הדרומי של איליה קפיטולינה

לעמוד תאורה  .בסיס זה נחשף בתוך עיי מפולת וחורבות מתחת לפני השטח צפונית  -מערבית

לרחבת שער יפו  .הטוענים לקיום מחנה הלגיון בגבעה הדרומית  -המערבית הסתייעו בעמוד השיש
כראיה לביסוס

טענתם .

59

אך דומה כי מציאתו דווקא צפונית  -מערבית לשער יפו  ,בשטח המוצע

על  -ידינו למיקום מחנה הלגיון  ,מהווה תימוכין לכך שהלגיון ישב באזור

זה .

כתובת לטינית נוספת אשר נחשפה בתחום המשוער של מחנה הלגיון  ,לכבודו של הקצין הרומי

הטריוס רופוס  ,נותנת תוקף להנחה בדבר מיקום המחנה באזור זה  .הכתובת נתגלתה בשנת
מתחת לכנסיית סן סלוודור אשר בדרום  -מערב הרובע

הנוצרי .

1882

60

עוד עדות לקיום מחנה הלגיון העשירי ממערב לכנסיית הקבר ניתן לראות באבן אשר שובצה

בשימוש משני בצדה המערבי של החומה העות ' מאנית  ,סמוך לשער יפו  .חלק מן הכתובת נתגלה

.

לפני מספר שנים  ,והושלם ככתובת של הלגיון העשירי י 6יש לשער כי בוני החומה אשר מצאו את
הכתובת בסמוך  ,בתחום המוצע למחנה הלגיון  ,השתמשו בה לתועלתם בחלקם אותה לחלקים

מספר ושיבצו אותה בחומה  .כתובת נוספת המוקדשת לאחד מקציני הלגיון העשירי נחשפה מצפון
לכנסיית הקבר בשטח המחנה המוצע והיא משולבת כיום בקיר מסגד

הח ' נקה .

62

גם ממזרח לכנסיית הקבר נחשפו שתי כתובות רומיות  ,האחת מוקדשת לקיסר טריינוס והשנייה
לכבודו של ליסנייה ,

63

אחד ממפקדי הצבא

הרומי .

עדות נוספת לקיום מתנה הלגיון באזור הרובע הנוצרי הם הממצאים מן האמה העליונה אשר

הובילה מים לירושלים בתקופה הרומית המאוחרת  .כדי לאפשר הספקת מים סדירה למחנה חידשו
חיילי הלגיון  ,ואולי אף בנו  ,את אמת המים שנתכנתה ' האמה העליונה '  .אמה זו הובילה מים

ממעיינות בדרום אל בריכת חזקיהו  ,או ' בריכת המגדלים ' כפי שיוסף בן  -מתתיהו מכנה אותה ,

הנמצאת צפונית  -מערבית לשער יפו  ,באזור המוצע למיקום מחנה הלגיון  .באזור בית  -לחם נמצאו
על חלק מחוליות האבן של האמה העליונה כתובות לטיניות של מפקדי יחידות בלגיון הרומי

העשירי  .מן הכתובות מתברר כי הצינור והאמה כולה הוקמו או לחילופין חודשו על  -ידי חיילי

הלגיון במהלך שהייתו בירושלים  ,במאה השנייה לספירה .

64

יעדה של האמה בבריכה שבתחומי

המחנה עצמו יכול להסביר את המאמץ הרב שהשקיעו חיילי הלגיון בשיפוץ האמה  .מאגר מים

בתוך מחנה הלגיון היה בוודאי חיוני והכרחי על  -פי התפיסה הרומית שדגלה בעצמאות חיילי

הלגיון .
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סיכום
שחזורה המקובל של איליה קפיטולינה והטענה כי מחנה הלגיון העשירי שכן בגבעה הדרומית -

המערבית של ירושלים אינם מתיישבים עם הנתונים הבאים
-

העדר ממצא ארכאולוגי ממשי מן התקופה הרומית המאוחרת בתחומי הגבעה לעומת שרידים

רבים אשר נחשפו במחנות אחרים במזרח

-

האימפריה .

אי  -ההתאמה הברורה בין התכנון העירוני הקפדני בחלקה הצפוני של העיר לבין העדר שרידי

תכנון בחלקה

-

:

הדרומי .

תארוך החלק הדרומי של הקארדו כביזנטי  ,המוסכם כיום על רוב החוקרים  ,מלמד כי רחוב

הקארדו לא נמשך דרומה לעבר הר  -ציון אלא הסתיים בקו הרחובות דוד והשלשלת של ימינו ,

בסמוך לגבולה הדרומי של העיר .
עדותם העקיפה של אותם עולי הרגל בתקופה הביזנטית  ,שלפיה אזור הגבעה הדרומית -

המערבית היה מחוץ לתחומי ירושלים עד לאמצע המאה

-

החמישית .

ההצעה למקם בעיר קטנה כירושלים שתי רחבות פורום  ,בניגוד למקובל ברחבי

האימפריה .

כל אלו מעידים כי אין לקבל את השחזור של איליה קפיטולינה כעיר רחבת ידיים שבדרומה
שכן מחנה

הלגיון .

הצעתנו למקם את מחנה הלגיון העשירי בשטח הרובע הנוצרי קושרת זה לזה שלושה עניינים

עקרוניים ומציגה אותם במסגרת נוחה יותר  .על  -פי הצעתנו וכן על  -פי הממצא הארכאולוגי לא
התפתחה איליה קפיטולינה דרומה לרחוב דוד אלא רק בחלקה הצפוני של העיר העתיקה של
ימינו ; שרידי הרחובות הישרים הקיימים עד היום בעיר העתיקה מעידים על כך  .בחלקו הדרומי -
המערבי של שטח זה  ,ברובע הנוצרי של ימינו  ,שכן מחנה הלגיון העשירי  .הפורום היחיד בעיר

שכן על  -פי הצעתנו בסמוך למנזר אחיות ציון של ימינו ובמרכזה של העיר הרומית  .בהתאם
לעקרונות התכנון הרומיים מצוי היה פורום זה בקרבת צומת רחובות הגיא  ,רחוב אורך ראשי  ,וויה
דולורוזה  ,רחוב הרוחב של

העיר .

למרבית הצער בשל העדר חפירות ארכאולוגיות מסודרות בחלקה הצפוני של העיר אי  -אפשר

לאשר באופן החלטי את ההשערה שהעלינו  .אין לנו אלא לייחל לכך שבחפירות שתיערכנה בעתיד
יתגלו ממצאים ארכאולוגיים נוספים שיאשרו את

וש
~

הנחתנו .

