מנין קבלה הרודיון את מימיה

?

רוד עמית

לרגלי הגבעה ( היו ) בניינים שבנייתם היתה
מרהיבת עין מטעמים אחרים וגם משום אמת
המים שנעשתה לאורך מרחק רב
ובהוצאות גדולות  ,שכן לא היו

( מים )

במקום עצמו  .ו
המלך פיזר כסף רב למשוך ממרחק מים
רבים עד ראש

הרמה .

2

הרודיון .

המובאות דלעיל לקוחות מתיאוריו של יוסף בל  -מתתיהו את גודלה  ,פארה וחוסנה של
המבצר -
כפי שניתן להתרשם  ,אין הוא חוסך במלים ובתארים בבואו לתאר את מפעל המים של
הבחינו
הארמון שבנה המלך הורדוס בגבול מדבר יהודה  .כבר בראשית המחקר של הרודיון
החוקרים  ,כי למרגלות ההר  ,שעליו ניצב המבצר  ,מצויה בריכה גדולת ממדים  ' -ברכת אל
3

חמאם ' בפי ערביי הסביבה  -שניזונה מאמת מים אשר הגיעה מנחל ארטס .
בפרשת המים הארצית בבמת ההר  ,כ  4 -ק " מ דרומית  -מערבית לבית  -לחם  .הוא

תחילתו של נחל זה

שופע מים  :חמישה

מעיינות נובעים בחלקו העליוןי ומי גשם רבים מתנקזים אליו מבקעת אל  -ח ' אדר הסמוכה לו

ומהרכסים שסביבה  .בזכות נתונים אלה בחרו בימי הבית השני לבנות בראש הנחל את בריכות
שלמה  ,שהיוו את לבה של מערכת אמות המים של

ירושלים .

4

מימיהם של ארבעת המעיינות

שבראש הנחל  -עין צ ' אלח  ,עין בורק  ,עין פרוג ' ה ועין עטן  -נאספו אל מערכת הבריכות
ורבע
ואמות המים  ,והוזרמו לירושלים  ,ואילו המעיין החמישי  -עין ארסס  ,המצוי כקילומטר

ממזרח לבריכות שלמה ( כיום בתחום הכפר הערבי ארטס )  ,לא נכלל במערכת של

ירושלים .

בקרב החוקרים השתרשה הדעה  ,שמעיין זה היה מקור המים של הרודיון וממנו יצאה אמת
המים שהוליכה לעבר

האתר .

בין חלוצי המחקר של האמה היו סוקרי הקרן הבריטית לחקר ארץ  -ישראל )  , ( PEFוכך הם

תיארו את האמה  ,שנסקרה על  -ידם בשנת

: 1874

ארטס  -מהמעיין שבתחתית הכפר יוצאת אמת מים  ,שבעבר הזרימה מים לברכת אל -
חמאם

*
נ
2

שלמרגלות ג ' בל אל  -פורידיס [ כינויו הערבי של הר הורדוס  ,הרודיון ] .

תיאור מפורט של המעיינות  ,האמות והאתרים המוזכרים במאמר זה -
קדמוניות ,סו  ( 325 - 323 ,ההדגשה שלי  ,ד " ע ) .
מלחמת  ,א  ( 420 ,ההדגשה

שלי ,

בסוף .

ד " ע) .

3

לתולדות המחקר ראה  . 5 - 9 :קק , 13 ( , Jerusalem 1981 ,

4

ראה

 :ע'

ראה בנספח ,

רום המעיין

edem

( Netzer, Greater Herodium

ו
.ש

מזר  ' ,סקר אמות המים לירושלים '  ,ד ' עמית  ,י ' הירשפלד~ וי ' פטריך ( עורכים )  ,אמות המים הקדומות

בארץ  -ישראל  ,ירושלים

1989

 ,עמ '

. 195 - 169

)

דוד עמית

הוא

2 , 300

למרחק

3 /4

רגל מעל פני הים  ,ורום הבריכה -

2 , 082

רגל  .הירידה היא אפוא

218

רגל

מילים לאורך האמה  .מתחת למעיין היו מאגר ותעלה חצובה בסלע בעומק

מזה .

רגל וברוחב רב

3

האמה נמשכה לאורך הצלע הצפונית של העמק  ,והיתה בנויה

בחלקה מתשתית של אבנים  ,קטנות וגדולות  ,מלוכדות בסיד קשה עם שברי צור וציפוי

של אבני גזית קטנות  .היא בסקרה לאורך כשני מילים ונעלמה בהגיעה לקרקע הקירטונית

הרכה .

5

בהתבסס על נתוניהם של הסוקרים הבריטים החזיקו גם חוקרים מודרניים בדעה כי בעין ארסס
היתה ראשיתה של האמה

להרודיון .

כך  ,למשל  ,מיכאל אבי  -יונה כתב

בקיצור :

' להירודיון היתה אמת מים מיוחדת שבאה מעין

ארטס ולכן שימש המקום הזה לרומאים תחנה אחרונה להספקת מים לצבא היוצא אל

מצדה ' .

6

הארכאולוגים שחפרו בהרודיון  ,וירגיליוס קורבו  ,גדעון פרסטר ואהוד נצר  ,לא הקדישו כנראה

תשומת  -לב

ארטס .

לשאלה .

פרסטר ונצר קיבלו כמובנת מאליה את הדעה  ,שאמת המים החלה בעין

7

קשיים הנדסיים וספרותיים
את ההנחה שמוצאה של אמת הרודיון היה בעין ארטס סותרים נתונים משני תחומים שונים ,

התחום הטכני  -ההנדסי והתחום ההיסטורי  -הספרותי  .ממדידת מפלס האמה להרודיון  ,על  -פי
קטעיה הסמוכים למעיין  ,עולה שהאמה גבוהה באופן ברור ממפלס מוצא

המעיין .

8

צבי רון  ,שערך מדידות ומיפוי מפורט של עין ארטס במסגרת מחקרו על מעיינות השלחין בהרי
יהודה  ,עמד אף הוא על הפרשי הגבהים  ,תוך הצגת נתונים מדוייקים  .רון  -אשר כמו חוקרים
אחרים קיבל ללא עוררין את הנחת היסוד  ,שאמת הרודיון יצאה מעין ארטס  -התקשה בבעיית

הפרש הגבהים  ,והציע פתרון דחוק וחלקי לבעיה  .בשל חשיבות עבודתו  ,יובאו דבריו כלשונם

:

אין חולק כי מערכת אספקת המים מעין  -ארטאס להרודיון פותחה ונבנתה בתקופת

הורדוס  .אך מעיין ארטאס  ,בדומה לעין ואדי  -ביאר  ,שימש  ,כנראה  ,במקורו כמעיין גנים ,
עד שיעודו שונה בפקודת הורדוס ומימיו הוזרמו באמת מים להרודיון  .משיכת קו איזון
משרידי אמת המים  ,שנשתמרה בצורה ברורה  ,במרחק של
מלמדת כי גובה האמה מצוי

.

כ 5 90 -

כ 300 -

מ ' מזרחה למעיין ,

מ ' מעל מוצא ניקבת הנביעה  .בצורה זו לא יכלה

הניקבה להזין את אמת המים  .אמה זו שהייתה צריכה להזרים את מי המעיין בגרביטציה

5

 .ק 111 , London 1883 ,

Palestine: Memoirs ,

( וראה גם שם בתיאור הרודיון  ,עמ '

161

. ) 330

of

C . R . Conder & H . H . Kitchener ,

Survey

קודם לצאת הדו " ח המלא של הסקר  ,תוארה האמה באחד

הדו " וחות השוטפים  ,שפורסמו בבטאון הקרן הבריטית  .ראה

:

,

.

' Mr . Tyrwhitt Drake ' s Reports ' ,,

28

.ק

6

מ'

אבי  -יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית של ארץ  -ישראל  ,ירושלים תשכ " ג , 3עמ ' . 104

7

ראה

:

111 ) 1875 ( ,ע

ג ' פרסטר  ' ,הרודיון '  ,א ' שטרן ( עורך ראשי )  ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ

ישראל  ,ירושלים  , 1992עמ '  ; 454א ' נצר  ' ,החפירות בהרודיון תחתית '  ,שם  ,עמ '

4

, 11
8

; 455

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

 , ) 3עמ '

. 53

נתון זה וכן שאר הנתונים

מן השטח  ,שיובאו להלן  ,נאספו במספר סיורי סקר שקיימתי בנחל ארטס ובסביבתו

החל בשנת  , 1970בהשתתפות מדריכים מבית  -ספר שדה כפר  -עציון  .עבודה זו נעשתה בעידודו ובהשתתפותו

הפעילה של יהושע כהן ז " ל  ,שהיה היוזם של סקר אמות המים לירושלים שבראשו עמד מזר ( ראה לעיל  ,הערה

 . ) 4הסקר שלנו היווה למעשה המשך והשלמה לסקר של מזר .

ןי

-

)

להרודיון תוכננה בגובה רב יותר  ,לכן עם שינוי יעודו של המעיין היה צורך להגביה את
מיפלס מי הנביעה למיפלס האמה  .הדבר הושג באמצעות התאמת הניקבה  ,בקטע
מסויים  ,לסכירה .
כתוצאה מכך הורמו המים והתנקזו דרך קטעי ניקבה ומנהרה קצרים  ,שנחצבו ונבנו
כקומה נוספת מעל לקטע האמצעי של ניקבת הנביעה המקורית  .כך הועלו מי הנביעה
יותר

מ 4-

מ ' מעל למיפלסם הקודם  .מאז פסק השימוש באמת ההרודיון  ,נאטמו מוצאי

הניקבה והמנהרה העליונים הללו  ,והשימוש בהם פסק  .לא ברור עדיין  ,בשל העדר כל
שרידים על פני השטח  ,כיצד התחברו הללו אל אמת המים הגבוהה עדיין

בכמטר וחצי .

מסתבר כי בתקופתו של הורדוס עברו מתקני המעיין החתום של ארטאס שינויים
ותוספות  ,כדי להתאימם לתפקידם החדש .

9

כאמור  ,גם אם נניח שמפלס הנביעה הוגבה  ,עדיין היה מפלס האמה גבוה ממנו בכמטר וחצי -
הפרש גבהים המעורר קושי רב  .ראוי לציין  ,כי כבר ויקטור גרן  ,שביקר בהרודיון לפני יותר ממאה
ועשרים שנה  ,עמד על בעיית הפרשי הגבהים  ,וזאת מתוך טביעת עין וללא שום אמצעי מדידה 0 .י

9

צ " ד רון  ' ,ניצול מעיינות לחקלאות שלחין בהרי יהודה '  ,א ' שמואלי  ,ד ' גרוסמן ור ' זאבי ( עורכים )  ,יהודה

ושומרון  :פרקים בגיאוגרפיה יישובית  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ ' . 249 - 247
שאינה מופיעה במאמר המקורי  ,נמסרה לנו באדיבותו של פרופ ' רון .
() 1

ו ' גרן  ,תיאור ארץ ישראל  ,ג

:

תוכנית מערכת הנביעה של המעיין ,

יהודה ( תרגם ח ' בן  -עמרם )  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '

. 83

דוד עמית

הנתון הספרותי הסותר את ההנחה  ,שאמת הרודיון החלה בעין ארסס  ,הוא דברי יוסף בן -

מתתיהו  ,שהובאו בפתיחת מאמר זה  .עין ארסס רחוק בקו אווירי

 6ק " מ בלבד מהרודיון  ,ולפיכך

גם אמת המים  ,שמהלכה היה אמנם מפותל מעט  ,היתה קצרה יחסית  9 - 8 ,ק " מ  .ולא זו בלבד  ,אלא
שאמה זו הותקנה בתוואי טופוגרפי נוח למדי  ,ללא צורך בבניית מתקנים מיוחדים  ,כגון גשרים

ומנהרות  .הכיצד אפוא יוסף בן  -מתתיהו  ,שלא טרח להזכיר בספריו את מפעלי המים האדירים של
ירושלים וקיסריה  ,יוצא מגדרו ומפליג בתיאור עוצמתו של המפעל בהרודיון
קצרה וכה פשוטה יאה התיאור ב ' קדמוניות היהודים '
ובהוצאות גדולות '

?

ן

י

האם לצורך בנייתה באמת נדרש הורדוס לפזר ' כסף רב '  ,כפי שמציין יוסף

במקבילה  ,ב ' מלחמת היהודים '
' מים

רבים ' ? '

? 2ן

ועם כל שפע מימיו של עין ארטס  ,האם אין זה מוגזם לכנותם

נסיון להציג את תיאוריו של יוסף בן  -מתתיהו כמוטעים  ,או מוגזמים  ,הוא פתרון

ן

שקשה לקבלו ,

:

?

האם לאמה כה

' אמת המים שנעשתה לאורך מרחק רב

4ן

מה עוד שהחפירות בהרודיון הוכיחו  ,עד כמה היטיב יוסף לתאר את בנייני האתר

ואת צפונותיו  ,ועד כמה תיאוריו

מדויקים .

5ן

מוצא האמה  -בבריכות שלמה
הנתונים ההנדסיים והספרותיים מוליכים

אפוא למסקנה  ,כי יש להציע מקור מים אחר לאמת

ההרודיון  ,מקור שהיה רחוק יותר  ,משוכלל ומתוחכם ועשיר יותר בכמות מימיו  .עיון נוסף בספרות
המחקר מגלה  ,במפתיע  ,כי בקרב החוקרים והנוסעים במאות הי " ח

והשט

רווחה דווקא הדעה ,

שאמת המים של הרודיון החלה בבריכות שלמה ואף רחוק מהן  ,ויש  ,אם כך  ,קשר בינה לבין מפעל
המים של ירושלים  .ריצ ' רד פוקוק  ,שנחשב לחלוץ חוקרי הרודיון  ,ביקר באתר בשנת  , 1738ותיאר

את הבריכה הגדולה שלמרגלות ההר  .הוא כתב  ,כי שמע ממלוויו המקומיים  ,שישנם שרידים של

שתי אמות  ,שהוליכו אל הבריכה  -אחת מהמעיין החתום של שלמה והשנייה מהגבעות שמדרום

למעיין זה 6 .י ' המעיין החתום של שלמה ' זוהה על  -ידי התיירים הנוצרים עם עין צ ' אלת שליד
הבריכה העליונה מבין שלוש הבריכותיי והוא מתואר על  -ידי פוקוק בהמשך ספרו  ,בהתייחסו
לבריכות שלמה 8 .י
מסורת מקומית זו  ,המצביעה על בריכות שלמה כעל מקור המים של הרודיון  ,חוזרת ונזכרת

בכתבי חוקרים ונוסעים בני המאה הי " ט  ,לעתים  -בדומה לעדותו של פוקוק  -תוך ציון

מקורות מים נוספים  .אליזבת פין  ,אשת הקונסול הבריטי ג ' יימס פין  ,שחקרה את הכפר ארטס
בנסותה לזהותו עם אמאוס  ,ציינה  ,כי עדיין קיימות בשטח אמות המים שהוליכו מבריכות שלמה
להרודיון 9 .י

()

11

ראה לעיל  ,הערה

.1

2נ

ראה לעיל  ,הערה

.2

13

שם .

14

קונרד שיק  ,שדבריו יובאו להלן  ,ציין דעה

15

ראה  :נצר ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

. 102

the East and Some Other Countries

16

 . 42ק , 11 , 1 , London 1745 ,

7נ

ראה  ,למשל  ,גרן ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

18

פוקוק ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '

19

57

 .ק . xvl ) 1883 ( ,

כזו .

44

. 76 - 75

וכן לוח

~

111ץ .

, ' Emmaus Identified ' , PEFQSt

Description

מחר

8.

ג

1 . Pococke ,

מנין קבלה הרודיע את מימיהם

בהרודיון מים

גרן  ,שכבר הוזכר בהקשר זה לעיל  ,כתב  ,כי לפי מסורת מקומית קלטה הבריכה
שיצאה מעין ארסס
משתי אמות  ,אחת שיצאה מעין ואדי ערוב והאחרת  -מעין ארסס  .על האמה
נביעתו
העיר  ,שהדבר אינו מתקבל על דעתו  ,אלא אם כל מעיין זה מקורו גבוה בהרבה מנקודת
של
החוצה  ,למשל בוואדי אל  -ביאר  20 .אם כך  ,גרן מנה למעשה את שני המקורות הראשיים
שהתגורר
בריכות שלמה כמקורות המים של הרודיון  .פיליפ באלדנספרגר ) , ( Baldensperger
הורדוס
בארטס באמצע המאה הי " ט  ,הציג אף הוא תמונה מורכבת יותר  .בהתייחסו לארמון
שבהרודיון  ,הוא כתב בלשונו הציורית

:

כיוון שלא היו בהישג  -יד בסביבת ארמונו אלא מי  -גשם והיות והגשם היה נדיר בחלק זה
של מדבר יהודה  ,הוא העביר לבריכות שלמה  ,באמצעות מוביל ומערכת נרחבת של

מאגרים  ,את מימי עין  -ערוב  ,הידוע בחשיבותו  .ממדיו של מוביל זה היו כה גדולים
שאפילו סוס יכול היה לעבור דרכו בקלות  .ככל שהתארך  ,קטנו ממדיו  ,אך גודלו עדיין

רב  ,כדי לאפשר לעובדים לעמוד זקופים בתוכו  ,עת עסקו בתיקונים  .המוביל עבר בדרך
ואדי אל  -ביאר  ,או עמק הבארות  ,וחלף באיגוף לאורך שפתו של הר בטן  -אל

 -אקרע

ומוג ' ריד חליד מצפון לארטס  ,שם זרמו עודפי המים למספר רב של מאגרים שהתפרשו
עד למעיין

ארטס  .י

?

מדברי באלדנספרגר משתמע  ,שהיה קשר ישיר בין מאגרי בריכות שלמה לאמת הרודיון  .על קשר
זה עמד גם אברהם שמואל הירשברג  ,שביקר בארץ בשלהי המאה הי " ט  .בתארו את אמות המים
שהוליכו מכריכות שלמה לירושלים  ,ובהתייחסו לאמה התחתונה  ,הוא ציין  ,כי ' זרוע אחת של
22

האמה נמשכה על כל פנים על ידי הורדוס בהתחברות מעין ארטאס אל הר

הורדוס ' .

שלא כמו באלדנספרגר  ,שהיה תושב האזור  ,ספק אם הירשברג כתב את דבריו על סמך ממצאים

שראה במקום  .סביר יותר שהוא התבסס על דבריו של קונרד שיק  ,אשר במחקרו המקיף על מפעל
המים של ירושלים התייחס גם לאמת המים של הרודיון .
שהובילה לירושלים  ,כתב שיק

23

בתארו את אמת המים התחתונה

:

נקודת ההתחלה של האמה נמצאת מתחת לבריכה התחתונה  ,מקום שממנו אפשר
להזרים את כל זרמי המים השונים במשותף  .האמה נמשכת מזרחה  ,על הגדה הצפונית
של העמק  ,במסלול מקביל למדי לאמה העליונה  ,עד למקום הנמצא מערבית מעל לכפר
ארטס  ,מקום שבו האמה העליונה פונה צפונה  .האמה התחתונה ממשיכה מזרחה עד
לעמק צדדי  ,הבא מצפון  -מערב  ,וכאן היא

מסתעפת :

סעיף אחד ממשיך במורד תלול

באותו הכיוון  ,ומתאחד עם האמה הבאה ממעיין ארטס ומובילה להרודיון  ,והסעיף
העיקרי פונה אל הרמה צפונה

לבית  -לחם .

34

בהמשך דבריו הקדיש שיק מקום נרחב יותר לתיאור אמת הרודיון  ,תוך אזכור דברי חוקרים

שקדמו לו  .ראוי להביא את תיאורו של שיק במלואו  ,שכן יש בדברים כדי ללמד על דרך עבודתו

זה .

היסודית של חוקר

. 83

20

גרן ( לעיל  ,הערה

21

פ " נ באלדנספרגר  ,המזרח הבלחי משתנה  ,ההדיר ר ' זאבי ( תרגם ד ' קרסיק ) ,

 , ) 10עמ '

בארץ המזרח  ,ירושלים תשל " ז ( וילנה

תר " ע ) ,

עמ '

. 439

תלא -
ביב

אביב

 , 1982עמ '

22

א " ש הירשברג ,

23

 . 138 - 176קק  1 ) 1878 ( ,ןויללSchick , ' Die Wasserversorgung der Stadt Jerusalem ' , 1 2

24

שם  ,עמ '

. 165

,

. 62 - 61

-

אני מבקש להודות ליהודה פלג שתרגם עבורי קטע זה וכן את הקטעים האחרים

.ש

ממאמרו של שיק .

[

רוד עמית

יוספוס מוסר  ,שהורדוס הביא לארמונו ,

60

סטדיה מירושלים  ,כמות גדולה של מים

בהוצאות גדולות מאוד  .רבים פקפקו באמיתות הדבר  .גרוב ]  , Gadowאשר כתב דיווח

מדויק על הרודיון  ,לא מצא מלבד הבריכה הידועה שום סימן לאמת מים  .האמריקאי ד " ר
ברקלי

] [ Barclay

טוען  ,שמצא שרידים של האמה בעזרת התיאודוליט

שלו .

בגלל

הספקות נטלתי על עצמי את המשימה לבדוק את המצב לאשורו  .מהבריכה שלרגלי
הרודיון  ,אשר אליה האמה היתה מוכרחה להוביל  ,הלכתי מערבה בגובה שווה וחיפשתי
במדרונות ההרים  ,אך לשווא  .רק קרוב מאוד לארטס מצאתי תעלה עתיקה המובילה
לכיוון

הרודיון .

שאלתי את עצמי  ,אם לקטע זה התכוון ברקלי  .כיוון שלא הצלחתי

למצוא המשך לקטע  ,לא יכולתי לראות בו הוכחה לקיום אמה להרודיון  ,כי זאת יכולה
להיות גם תעלת השקיה  ,מה עוד שבמדרון הדרומי של העמק נמצאת תעלה אשר
מובילה לטחנות [ במקור

:

. [ Tawahin

כדי לברר את המצב לאשורו  ,הלכתי יותר מאוחר

מארטס בליווי רועים מהסביבה  ,המכירים את השטח

היטב  ,והפעם השגתי את מבוקשי .

מצאתי את התעלה במצב השתמרות מושלם בקטעים שבהם היא חצובה בסלע  ,ואלה
מופיעים במרחקים קצרים  .הקטעים הבנויים היו חסרים לגמרי או היו כה הרוסים עד

שהיה קשה מאוד להבחין בהם  .רשמתי את מהלך האמה  ,וציינתי אותו במפה  .יש בדעתי
בהזדמנות אחרת לתאר את הרודיון ואת סביבתו הקרובה  .הפעם אציין עוד  ,שהאמה
עצמה יצאה מהמעיין הנובע מתחת לכפר ארסס  ,אך כפי שכבר הזכרתי קודם  ,האמה
התחתונה  ,המובילה מבריכות שלמה לירושלים  ,שולחת סעיף אליה  ,כך שהמים  ,הבאים

משם  ,יכולים להיות מופנים להרודיון  ,בחלקם או כולם  .אמה זאת הרוסה הרבה יותר
מהאחרותי וזאת כנראה מפני שלא חודשה מעולם  ,דבר אשר נעשה באמות האחרות כמה
פעמים 25 .

בסיכום דבריו הראה שיק שממצאיו הולמים את תיאוריו של יוסף בן  -מתתיהו על אמת הרודיון ,
תוך שהוא מתייחס גם למסורת המקומית שהזכרנו  ,אשר הרחיקה את אמת הרודיון עד מעיינות
ואדי אל  -ערוב .

26

עדות לקיומו של סעיף אמה  ,שחיבר את האמה התחתונה לעין ארטס  ,או למקום המצוי
בקירבתו  ,ניתן למצוא  ,בעקיפין  ,בתוכנית מראשית התקופה העות ' מאנית

;

תוכנית זו נועדה לנצל

את מי עין ארטס לתגבור אמת המים התחתונה  ,ששופצה באותה עת והזרימה את מי בריכות
שלמה אל

ירושלים .

המתכננים התכוונו לבנות מערכת ' סאקיות '

המים מהמעיין אל האמה  ,שהיתה גבוהה ממנו

ב 70 -

מ'

לפחות .

27

( אנטיליות ) ,

כדי להעלות את

נראה שהרעיון לפתרון כה נועז

עלה בדעת המתכננים בראותם בשטח את שרידי האמה  ,שחיברה בין שתי הנקודות הנדונות .
עמיחי מזר  ,שסקר מחדש את מפעל המים של ירושלים  ,בהתבססו בעיקר על מחקרו החלוצי

להרודיון .

של שיק  ,ערך בעקבותיו גם סקר מחודש של האמה

25

26

28

שם  ,עמ ' . 168 - 167
שם  ,עמ '

. 170

סלמה וי ' זילברמן  ' ,אספקת המים לירושלים במאות הט " ז והי " ז '  ,קתדרה ,

27

ע'

28

מזר

( לעיל  ,הערה

, )4

עמ '

לירושלים '  ,קדמוניות  ,ה

. 193 - 192

( תשל " ג )  ,עמ '

וראה המפה בסוף הפרסום הראשוני

. 124 - 120

וכן ראה

עמית  ,הירשפלד ופטריך ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 71

:

;

41

( תשרי

תשמ " ז )  ,עמ '

. 99 - 95

הנ " ל  ' ,אמות  -המים הקדומות

י ' פורת  ' ,טיח באמות מים כאינדיקטור כרונולוגי ' ,

מנין קבלה הרודיון את מימיה

?

מזר הזכיר את טענתו של שיק  ,שקיים חיבור בין אמת הרודיון לאמה התחתונה לירושלים ,

העוברת במדרון שמעל לעין ארסס  ,אך ציין  ,כי כיום לא נראים שרידי חיבור כזה  .הוא קבע  ,שעין
ארסס הוא מקור האמה להרודיון  ,ועם זאת העיר  ,כי אם חיבור כזה היה קיים  ,הרי שכל המקורות
של המאה התחתונה היו גם מקורות פוטנציאליים לאמת הרודיון .

29

אף אנו  ,בסקר שלנו  ,לא מצאנו את החיבור הנזכר  .לעומת זה עלה בידינו לאתר תוואי של קטע
אמה אחר  ,השייך  ,לדעתנו  ,לחלקה העליון של אמת הרודיון  ,דהיינו לקטע שבין בריכות שלמה
לארטס  .בין הבריכה התחתונה לבין עין ארטס  ,לאורך כקילומטר וחצי  ,נתגלו

מקומות

ב 15 -

קטעים קצרים והרוסים למדי של אמה זו  .במקומות אלה נמצאו שרידי בנייה וחציבה  ,לעתים
משולבים זה בזה  ,ובמרבית המקומות ניכרים גם שרידי טיח בדפנות האמה

בין  0 . 2מ ' ל  0 . 5 -מ ' ( וראה נספח )  .יש

;

רוחבה של האמה נע

להעיר  ,כי במפת בריכות שלמה וסביבתן  ,הכלולה במאמרו

של מרדכי הקר על הספקת המים לירושלים  ,משורטטת אמה זו  -היא יוצאת מעין פרוג ' ה
שבתחתית הבריכה התחתונה  ,בצד האמה התחתונה לירושלים היוצאת מאותה נקודה
בגוף המאמר אין כל התייחסות לקטע זה  ,ואין לדעת על סמך מה הוא

;

30

אולם

שורטט .

ייתכן אפוא כי בחלקה העילי של אמת הרודיון היו שלבים אחדים  .על כל פנים כפי שכבר הציע
מזר ,

ן3

אמה זו היתה קשורה למפעל המים של ירושלים  ,שהיה משוכלל ביותר  ,והזרים כמות רבה

של מים ממרחקים גדולים  .ומכאן  ,שדבריו של יוסף בן  -מתתיהו על הזרמת המים להרודיון אכן

הולמים מערכת דו  -תכליתית

זו .

שתיקתו של יוסף באשר לאמת המים של ירושלים בימי הורדוס אין בה בהכרח משום הוכחה
לכך שהרודיון היתה היעד הראשון במעלה  ,או שהאמה אליה הוקמה קודם לזו של

ירושלים .

בעניין זה דחוקה השערתו של הקר  ,שבעת בניית אמת הרודיון והזרמת המים מאחד המעיינות של
נחל הטחנות  ,הוא ואדי ארטס  ' ,חקרו ומצאו המהנדסים כי גובה המקום ושפע המים מאפשרים את
הולכתם גם לבית

המקדש ' .

32

ייתכן שיוסף בן  -מתתיהו הדגיש את מפעל אמת המים להרודיון ולא תיאר את האמות
לירושלים  ,מפני שהבסיס למפעל המים של ירושלים הונח כבר בימי מלכי החשמונאים  ,והורדוס
רק הרחיבו

ושכללו .

33

כמו כן  ,באותה עת כבר לא היתה רבותא באספקת מים לערים גדולות ,

ובוודאי לא לעיר המקדש ובירת הממלכה  .ואילו בהרודיון הוקם המפעל מראשיתו ועד סופו בידי

הורדוס  ,כמו כל מבני הפאר במקום  ,שהיה קודם לכן שומם  .ולא זו בלבד  ,אלא שבהזרמת שפע
מים למקום מדברי ושחון זה היה משום שינוי ראוי לציון של סדרי

בראשית .

ניתן למצוא קווי דמיון בין מפעל המים הדו  -תכליתי של ירושלים והרודיון לבין זה של קיפרוס
ויריחו .

34

בשני המקרים מדובר במערכת מורכבת ומשוכללת  ,שאספה מים ממספר מעיינות

מרוחקים  ,והזרימה אותם לשני יעדים מקבילים  ,האחד ציבורי  -ממלכתי ( ירושלים  ,יריחו ) והשני
29

30
31

מזר ( שם )  ,עמ ' . 193
מ'

הקר  ' ,הספקת מים בירושלים בימי קדם '  ,מ ' אבי  -יונה

מזר ( לעיל  ,הערה

( לעיל  ,הערה

 , ) 4עמ ' . 188
 , ) 30עמ ' . 217

32

הקר

33

ראה מזר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

ק'

. 188

לסיכום הדעות השונות על תאריך בנייתה של האמה התחתונה  ,שהיא

ראשית מפעל המים של ירושלים  ,ראה

קתדרה ,
34

ז'

17

( עורך ) ,

ספר ירושלים  ,א  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ ' . 214

( תשרי תשמ " א )  ,עמ '

:

י ' פטריך  ' ,אמת  -המים מעיטם לבית  -המקדש והלכה צדוקית אחת ' ,

. 21 - 18

משל וד ' עמית  ' ,הספקת המים למבצר קיפרוס '  ,עמית  ,הירשפלד ופטריך ( לעיל  ,הערה

, )4

עמ ' . 242 - 229

בריכה הגדולה
מרגלות הרודיון

' פרטי  -משפחתי ' ( הרודיון  ,קיפרוס )  ,תוך אפשרות לחלוקה וויסות בין שני היעדים  ,שמטבעם צרכו
כמך  ,ית שרנות של מים  .בנייה וחציבה של אמות מים  -הכוללות גשרים  ,סוללות ומנהרות פירים

היו ידועות בארץ  -ישראל כבר בתקופה ההלניסטית ,

35

אולם דומה כי מערכות מורכבות מן

הסוג שתואר כאן  ,המיועדות ליותר מיעד אחד ומנצלות את כל האפשרויות ההנדסיות והידע
הטכנולוגי  ,הן מחידושיו של המלך הורדוס .

-עין

ארטס -

מקור לאמת מים

אחרת

עד כה פירטנו את הסיבות לכך שעין ארטס אינו יכול להיחשב מקור המים של אמת הרודיון  .לאלו
יש לצרף טעם נוסף  ,והוא העובדה שמי עין ארטס כבר שימשו ליעד

אחר .

הקדמונים ביקשו לנצל את שפיעתו העשירה של מעיין זה  ,שעלתה על הצרכים של תושבי
היישוב הסמוך

למעיין .

36

במהלך הסקר בסביבות ארטס איתרנו אמה נוספת בתחום הכפר ושדותיו  .אמה זו  ,בניגוד לאמת
10

35
36

4 - 138
על

]

 .קק

.

( ' Arigor , XVII ) 1985

'

Frankel , ' The Hellenistic Aqueduct of Acre -Ptolemais ,

1.

~
מידת שפיעתי של המעיין יש בידינו נתונים שונים  .המדידות מן המאה הט " ז הראו ספיקת שיא של  168מ " ק

ביממה וכדי מחצית מכמות זו בתקופת השפל  ,בקיץ  .ראה  :סלמה וזילברמן ( לעיל  ,הערה
זאת  ,רון הביא מספרים גבוהים בהרבה  .לדבריו  ,השפיעה נעה בין

שפיעה יומית של פי

 3עד  7בהשוואה

לנתונים

העות ' מאניים .

 161ל 449 -

ראה

:

 , ) 27עמ '

 . 96לעומת

אלף מ " ק בשנה  ,שמשמעותם

רון ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 231

נחל ארסס

11

שתי האמות בגדה
הצפונית של נחל
ארטס ( מבט למזרח ) :
- 1

11

-

האמה להרודוון

האמה לנחל

חק וע

הרודיון  ,תחילתה היא אכן בעין ארטס  .ראשיתה בגדה הצפונית של הנחל  ,שבה נובע המעיין  ,אך
לאחר מרחק קצר היא חצתה את הנחל  ,ורוב מהלכה הוא בגדה הדרומית  ,מול האמה שהוליכה

להרודיון .
דומה שהקטעים הראשונים של אמה זו  ,אלה שבגדה הצפונית  ,שבה מצויה גם אמת הרודיון ,

הם שהטעו חוקרים להצביע על עין ארטס כעל מקור האמה להרודיון  .אך לאחר שדבר קיומה של
האמה האחרת ידוע  ,ניתן להבחין בנקל בין אמה זו  ,המצויה במפלס נמוך  ,התואם את רום המעיין ,
לבין אמת הרודיון  ,המצויה במפלס גבוה ממנה בכמה

מטרים .

בעקבות הסקר  ,למדנו מתוך עיון בספרי חוקרים ונוסעים  ,בעיקר מהמאה הי " ט  ,פרטים נוספים
על האמה מעין ארטס  ,פרטים שבחלקם נוגעים לממצאים שכבר אינם קיימים בשטח מחמת
הבנייה והפיתוח בכפר

ארטס .

מתברר כי יעדה הראשוני של האמה היה בית מרחץ גדול ומפואר  .מקומו היה ידוע לערביי

המקום  ,והם כינוהו ' חמאם סולימאן '  ,דהיינו מרחץ שלמה  .שרידיו של בית המרחץ נתגלו באדמות
היהודי המומר פטר משולם  ,שהתיישב בארטס ,

37

והוא נחפר בידי אליזבת פין בשנת

. 1861

38

12
37
38

. 330 - 325

ראה  :ר ' רובין  ' ,לקורות ההתיישבות בכפר ארטס '  ,א ' שילר ( עורך )  ,ספר וילנאי  ,א  ,ירושלים  , 1984עמ '
ככל הידוע לנו  ,תגלית זו לא זכתה לפרסום מדעי  ,ופרטים עליה הובאו כמעט רק במאמרה של פין ( לעיל  ,הערה
, ) 19

כראיות בנסיונה לזהות את ארטס עם אמאוס  .וראה גם ! :ש

, London

"",

17

.

Reminiscences of

 . 231 - 232קק  . Edinburgh , 1929 ,מעט פרטים על בית המרחץ הביא גם טריסטרם  .ראה  :ב " ב טריסטראם  ,מסע

1=7

0

"
30

ס " מ k~hhd

לפי תיאורה של החופרת  ,בית המרחץ כלל ארבע בריכות בגדלים שונים  .היה בו אמבט טבילה

מצופה שיש  ,שמידותיו היו בערך  1 . 25מ ' אורך  1 . 1 ,מ ' רוחב ו  1 . 15 -מ ' עומק  ,ובתוכו הותקנה
כמקווה טהרה  .סמוך
'
לנוחות הטובל ; אמבט זה זוהה על  -ידי 'ידידים יהודים של גב ' פין
ן
מדרגה

לאמבט זה נמצא מאגר מים מטויח  ,שמידותיו היו בערך

7

מ ' אורך ,

.

5 5

מ ' רוחב

.

ו1 4-

מ'

חתכים אופייניים

ותצלומים  :מימין

אמה גב  ,משמאל

עומק .

מעל אמבט השיש  ,במפלס גבוה יותר אך בקשר עימו  ,היתה בריכה קטנה נוספת  ,דמוית קוביה ,
שמידותיה

.

.

1 2 % 1 2

מ ' בקירוב  .בריכה זו היתה קשורה במרזב עגול  ,שהותקן בדופנה  ,לבריכה

גדולת ממדים  ,אולי בריכת שחייה  ,שרוחבה היה

.

15 5

מ ' ועומקה

.

2 5

מ ' ; את אורכה לא ניתן היה

לברר  .בבריכות נמצאו פריטים ארכיטקטוניים עשויים שיש לבן  ,והם העידו על פארו של המבנה ,
שהתנשא מעל

הבריכות .

בין השאר נמצאו עמודים וכותרות קורינתיות  ,מרצפות שיש  ,שברי

פסיפסי זכוכית וכלי מתכת  .בין כלי המתכת ראויים לציון שני מגרדי מרחץ

) ( Strigilis

עשויים

ברונזה  ,הדומים לאלה שנמצאו במרחצאות פומפיי  .נמצאו גם מטבעות  ,שאחד מהם הוגדר על -

ידי החופרת כיהודי .
מקווה הטהרה וכן שאר הפרטים מעידים על האפשרות שבית המרחץ הוא מימי הורדוס  .ניתן
לשער כי הוא השתייך למכלול נרחב יותר של מבנים וגנים של ארמון  ,או של בית אחוזה  ,שנבנה
בנופו האקזוטי של נחל ארסס  ,בקירבת המעיין  ,תוך ניצול נביעתו השופעת לבילויים  ,לתענוגות
ולהשקיית מטעי הפרי וגינות הנוי שנכללו בתחום

האתר .

גם מחמאם סולימאן ומזרחה נמצאו שרידים של האמה  ,המעידים כי היו לה יעדים

נוספים .

13

מפת שיק ובנצינגר ,
ובה מסומנים ' חמאם
סולימאן '  ,האמה
והטחנה בנחל ארטס

ספק אם שרד כיום על פני השטח משהו ממתקני בית המרחץ  ,אולם מן האמה שרדו קטעים

ברורים  ,בעיקר בצאתה מן השטח הבנוי של הכפר ( ראה תיאור הקטעים הללו בנספח )  .כיוון
 39ובהתחשב
שהטיח בדפנות האמה בקטעים אלה הוא מטיפוס המאפיין את התקופה הביזנטית ,

ביעדיה האפשריים שיפורטו להלן  ,ניתן לקבוע  ,כי המשך האמה ממזרח לחמאם סולימאן נבנה
מאוחר יותר מן הקטע הראשון שלה  ,ההרודייני  ,והוא קרוב לוודאי מן התקופה

הביזנטית .

הסוקרים הבריטים  ,שלא הבחינו בשני השלבים הללו  ,ציינו  ,שאמת המים המשיכה מחמאם
 49טירוויט דרייק ,
סולימאן אל ' אט  -טחונה '  ,טחנת קמח  ,שבה בריכה שמידותיה  12 . 2 % 27 . 5מ ' .

מראשי משלחת הסקר הבריטי  ,מנה את האמות השונות באזור בריכות שלמה וארסס  .בהתייחסו
לאמה הנדונה  ,מספר

6

לפי מניינו  ,הוא סיפר  ,כי היא נסקרה על  -ידי קונדר  ,מארטס ועד בריכה

הרוסה המכונה ' קאצ ' ר אט  -טחונה ' .

ן4

במפת הסקר הבריטי אכן שורטטה האמה בגדה הדרומית

של הנחל  ,והיא מסתיימת במבנה המצוין כטחנה  .גם שיק  ,בתיאור חיפושיו אחרי האמה להרודיון ,
בארץ ישראל  :יומן  ( 1864 - 1863תרגם ח ' בן  -עמרם )  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '  ; 301 - 300וכן ראה :
הערה  , ) 10עמ '  ; 71קונדר וקיצ ' נר ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  . 94בית המרחץ סומן גם במפה סכימתית של שטחי

גרן ( לעיל ,

השלחין בכפר ארסס  ,שעובדו על ידי משולם ואירופאים אחרים  .פרופ ' רות קרק  ,שבאדיבותה הראתה לנו את
המפה  ,עומדת לפרסמה במאמר שיעסוק בהיבטים כרטוגרפיים של ההתיישבות
39
40
41

ראה  :פורת ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ ' . 74
קונדר וקיצ ' נר ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' . 94
דרייק  ,לעיל  ,הערה . 5

בארטס .

15

כתובת הקדשה
ממלובית ( משנת

 ) 1306המזכירה את
טחנת הקמח בארטס

שצוטט לעיל  ,הזכיר את האמה שבגדה הדרומית  ,אשר הובילה

ל ' טאווחין ' .

47

באלדנספרגר כתב

על עמק הטחנות  ,ואדי אט  -טאווחין  ,שבו מצויים שרידים המהווים חלק ממערכת ההשקיה

להורדוס .

הנרחבת  ,שלדבריו השחייכה
הטחנות

הרבות .

עודף מימיה של מערכת זו שימש  ,לדעתו  ,להפעלת

43

השם ' ואדי אט  -טחונה '  ,או ' ואדי אט  -טאווחין '  ,ניתן אפוא לחלק זה של נחל ארסס בגלל טחנת

קמח  ,או מספר טחנות  ,שהופעלו בכוח מי האמה הנדונה  .כיום ניתן להבחין בנחל רק במבנה
הבריכה  ,שתואר לראשונה

על  -ידי הסוקרים הבריטים .

44

הבריכה בנויה לרוחב ערוצו של יובל

צדדי הנשפך מכיוון מערב אל נחל ארטס  ,הוא ואדי אט  -טחונה  ,במקום שבו נפגשים שני האפיקים

(נ "צ

1205

. ) 1697

הפרט הבולט ביותר בבריכה הוא הקיר הצפוני  ,שהיווה למעשה
42

שיק ( לעיל  ,הערה

) . ( Mdhle

ראה

 , ) 23עמ '

) 1896 ( :

. 168

xlx

,

סכר .

45

גובהו

אמה זו סומנה גם במפתו האחרת  ,כשהיא מסתיימת במבנה של טחנה

ZDP

Benzinger ,

. 21

1.

ש

Schick

.ם

( המפה בסוף

43

באלדנספרגר  ,לעיל  ,הערה

44

ספק אם באותה עת היו טחנות נוספות בנחל  ,אך מתברר כי כפילות השמות טאווחין -

16
45

הכרך ) .

~

וכך  ,למשל  ,פרס ייחס בטעות את שני השמות לשני נחלים שונים  .ראה

ירושלים תש " ח  ,עמ '

.

כ3 5 -

מ '  ,עוביו

:

טאחונה גרמה לבלבול .

י ' פרס  ,אנציקלופדיה ארץ  -ישראל ,

. 223

כך הוא כונה על  -ידי ברמקי  ,שביקר במקום בשנת . 1930
הכותרת 1 Tahunaם . Wadi

דו " ח של סיורו מצוי כארכיון רשות העתיקות  ,תחת

כמו כן הוא מצוין ברשימת המקומות העתיקים של ממשלת פלשתינה ( א " י ) ,

תוספת מס '

2

לעיתון הרשמי מס '

1375

מיום

24

בנובמבר

. 1944

מנין קבלה הרודיון את

.

2 5

מ ' ואורכו ,

על  -פי הסקר הבריטי . ,

27 5

מימיה ?

מ '  .כיום קצהו המזרחי הרוס  ,ונשתמרו ממנו רק

20

מ'

בקירוב  .הקיר בנוי אבני בניין גדולות  ,מסותתות בגסות ומלוכדות בחלקן בסיד  .במרכזו של הקיר

נוצרה פירצה  ,שבצדה המזרחי ניתן להבחין בשרידי קשת פנימית  .פינתה הצפונית  -המערבית של
הבריכה נשתמרה  ,והקיר המערבי נראה לאורך

כ8 -

מ '  .בקצהו הדרומי מתחבר אליו מכיוון מערב

קיר התמך  ,שנשא על גביו את האמה  ,ובנקודה זו כנראה נשפכו מי האמה אל הבריכה  .מהקיר
המזרחי  ,המקביל  ,נותר רק קטע קצר  .הדופן הדרומית של הבריכה  ,שהיתה בכיוון מעלה הערוץ ,
מכוסה כיום במילוי של אדמת סחף  ,שמילאה את הבריכה  ,ועשתה אותה לטרסה חקלאית  .בדופן
הפנימית של הקיר הצפוני  ,הבולטת מעט מעל מפלס הקרקע  ,ניכרת שכבת טיח עבה מאוד ,

כ5 -

ס " מ עוביה  .בשרידים הנראים כיום בשטח אין למעשה שום סימן למתקני טחנת הקמח שהיתה
במקום  ,להוציא אולי את שרידי הקשת שנחשפו בפירצה כמרכז הקיר הצפוני  ,קשת שניתן לשייכה
לחדר

הטחינה .

במסגד הישן של הכפר ארסס

46

היה קבוע לוח שיש ועליו כתובת הקדשה בערבית מהתקופה

הממלוכית  ,אשר סיפרה על בניית טחנה בשנת

706 ( 1306

להג ' רה ) ועל הקדשת הכנסותיה לווקף

של חברון לטובת בית  -החולים  ,האכסניה ובריכת הטהרה

בעיר .

47

מלשון הכתובת  ' ,הטחנה

המבורכת הזאת '  ,ברור כי במקורה היא נקבעה בבניין הטחנה  ,שאליו היא מתייחסת  ,ומשם
הועתקה אל

המסגד .

שמואל אביצור סבר  ,כי בכתובת מדובר על מבנה הטחנה שתואר לעיל ,

הגדול יחסית בין המבנה למסגד ,

כ3 -

48

אך לנוכח המרחק

ק " מ  ,יש מקום לפקפק בסברה זו  .גם מההיבט הכרונולוגי

קשה לקבל את דעתו של אביצור  ,שהרי אנו מייחסים את האמה ואת מבנה הטחנה לתקופה
הביזנטית  ,ואילו הטחנה הנזכרת בכתובת נבנתה רק בתקופה

הממלוכית .

49

אף כי סוקרי הקרן הבריטית סימנו במפתם את סוף האמה בטחנה  ,הם הוסיפו בדו " ח שלהם  ,כי
המקומיים טוענים  ,שמהטחנה המשיכה האמה לעבר הרודיון  ,אך ציינו כי זה בלתי

אפשרי .

50

האמה לא יכלה להגיע אל הבריכה בהרודיון בגלל הפרשי הגבהים ביניהן  .ואף  -על  -פי  -כן  ,אין ספק
כי האמה המשיכה מזרחה  ,ובשטח ניתן להבחין בנקל בקיר התמך הגבוה שלה  ,הנמשך מהטחנה

מאות מטרים מזרחה  .בסקר איתרנו את שרידי האמה עד למרחק

של קילומטר אחד מבניין הטחנה .

2

ק " מ נוספים שוב נמצא קטע בנוי ,

לאחר מכן לא עלה בידינו למצוא שרידים נוספים  ,ורק כעבור

השייך כנראה

לאמה  .יי

הוא מצוי ממזרח לכביש הרודיון  -תקוע  ,סמוך לתחילת ערוצו המצוקי של

נחל תקוע ( ואדי חריטון )  ,שהוא המשכו של נחל ארטס  -ואדי אט  -טחונה  .מכאן ואילך לא
נמצאו קטעים נוספים של

האמה .

להיכן הובילה אפוא האמה

?

מבחינה טופוגרפית האפשרות הסבירה ביותר  ,לדעתנו  ,היא

שהאמה נמשכה מפתחו של נחל תקוע  ,בגדה המערבית שלו  ,על גבי המדרגות הטבעיות של מצוקי
46
47

במקומו ניצב כיום המסגד הנוכחי שנבנה בראשית שנות השישים  ,כפי שנמסר לנו בעת ביקורנו
ראה

בהרחבה

:

י ' ידין  ' ,כתובות ערביות מארץ ישראל '  ,ארץ  -ישראל  ,ז ( תשכ " ד )  ,עמ '

בכפר .

. 104 - 103

. 189 - 188

48

ש ' אביצור  ,סקר מיתקני כוח המים בארץ ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ג  ,עמ '

49

אביצור שיער עוד  ,שהטחנה הונעה לא רק כמימי עין ארטס  ,כי אם גם בעודפי מעיינות אחרים מבריכות שלמה

ך

בתוספת מי גשמים  .לדעתו  ,אחת הסיבות להפסקת פעולתה של הטחנה היתה חידוש אספקת המים לירושלים

מכריכות שלמה  ,דבר שגרם לצמצום כמות המים שהזינו את הטחנה  .אך נראה שאין לטענותיו

. 94

50

דרייק  ,לעיל  ,הערה

51

קטע זה נתגלה על  -ידי נסים קריספיל  ,שהואיל לדווח לנו על כך  .אנו מודים לו .

 ; 5קונדר

וקיצ ' נר ( שם )  ,עמ '

בסיס של ממש .

7

דוד עמית

הנחל  ,והגיעה כעבור

ק " מ בערך למנזר חריטון  ,שנבנה באותה גדה של

3

הנחל .

בדווי זקן  ,שגר

52

בקירבת מקום  ,סיפר לנו  ,כי הוא זוכר מילדותו קטעי אמה בנחל תקוע  ,אך בחפשו שרידים אלה ,
לבקשתנו  ,לא עלה בידו לאתרם  .גם בתחום המנזר  ,שבו נסקרה מערכת מסועפת לאיסוף ואגירה
של מי גשמים ,

נ5

לא נמצאו שרידים של אמת המים

הנדונה .

בהסתמך על המסורת המקומית  ,שהזכירו הסוקרים הבריטים  ,ניתן להעלות גם את האפשרות ,
שלמרות הפרשי הגבהים הגיעה האמה לתחום הרודיון הביזנטית  ,למאגרים שאולי היו במפלס

ההרודיינית .

נמוך מזה של הבריכה

בסקר ארכאולוגי סביב הרודיון נתגלה קיר תוחם  ,שהקיף את האתר ואת מורדותיו .
היו מבנים ומתקנים מהתקופה הביזנטית  ,ובהם מספר כנסיות ' .
גני ירק ומטעי פרי  ,והללו הושקו במימי אמת המים .
5

על מנזר זה ראה

תשמ " ה  ,עמ '
ראה

:

:

י ' הירשפלד  ,סקר ארכיאולוגי של ישראל

ראה

לא מן הנמנע  ,כי שטח זה כלל גם

מפת הרודיון ( הר

הורדוס )

(  , ) 108 / 2ירושלים

. 48 - 36

הנ " ל  ' ,מערכת הספקת המים של מנזר חריטון '  ,עמית  ,הירשפלד ופטריך ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

על הקיר התוחם ראה
:

:

54

בשטח זה

:

הירשפלד ( לעיל  ,הערה

 , ) 52עמ ' 34 - 32

( אתרים

 ) 10 , 5וכן במפה בעמ '

א ' נצר  ,ר ' בירגר וא ' פלד  ' ,כנסיותיה של הרודיון '  ,קדמוניות  ,כ ( תשמ " ז )  ,עמ '

5 . ( , Christanטט ) ] . Alliata

!ש

; 44 - 32

וכן

. 312 - 305
ד. 3

Netzer , :

].

1 , ] . Disegniח' The Byzantine Churches or Herodion ' , G . C . 80111

 . 165 - 176קק  the Holy Land - New Discoveries , Jerusalem 1990 ,חן Archaeology

נספח

:

תיאור האמות באזור ארטס

אמה א  -מבריכות שלמה לארטס
.1

נ" צ

1217

 . 1665קטע ראשון של האמה סמוך לבריכה

התחתונה ובמקביל לה  .שרידים בנויים  ,דלים

.2
.3

שרידי יסודות האמה במטע שבגדת
קטע של

האמה  ,שנשתמרה

למדי ,

הנחל  ,מתחת

התחתונה  ,ממזרח לה  ,ומתחת לאמה

של האמה .

לכביש הגישה של הכפר ארטס  ,מדרומו .

כאן על דפנותיה  .היא נחתכת על  -ידי בריכת אבנים קטנה

מתקופה מאוחרת .
.4

מספר קטעים קצרים של האמה מתחת לכביש  .שרידי טיח ברורים  .בקטעים אחדים ניכרת
חציבה ששולבה בבנייה .

.5

נקודת החצייה של הכביש על גבי האמה .

.6

קטע אמה מעל הכביש  ,מצפונו  .תשתית האמה חצובה בסלע  .על גבי החציבה שרידים של
יסודות האמה .

.7

121

קטע אמה בין בתי הכפר  .שרידי חציבה וטיח .

.8

קטע בנוי לאורך

.9

שני קטעים חצובים

. 10

בריכה עמוקה ומתחת לה קיר תמך של האמה  .בחתך מתגלה כי היא רחבה למדי ( יותר
מ')

ועמוקה .

כ 10 -

מ '  .ניכר בשטח כפם ברור של בנייה עם שרידי טיח .

בסלע  .האמה נשתמרה על שתי דפנותיה ורוחבה  0 . 2מ ' .
מ0.5 -

..

2

.

.,

אמה ב  -מארטס להרודיון

מפת

ראה תיאורה אצל מזר ( לעיל  ,הערה  . ) 28מספרי הנקודות לאורך אמה זו הם לפי

אמה ג  -מעין ארטס לנחל תקוע ( ואדי חריטון
. 31

,

מזר .

,

המעיינות '

האמות יהאתרים

)

נ " צ  . 1680 1218שריד האמה הראשון  ,שנשתמר על פני הסלע  ,המצוי בתוך השטח הבנוי  ,כ -
200

מ ' ממזרח למסגד הכפר  .זהו קטע חצוב באורך

כ5 -

מ ' וברוחב

0 . 95

מ' .

כ5 -

מ ' מעליו

מצוי קטע חצוב של האמה להרודיון .

. 32

נ" צ

1218

 . 1682הנקודה שבה הדרך הפנימית של הכפר חוצה את

האמה  .ממערב לנקודת

החצייה נראים קטעים שהיו חצובים ובנויים  .החלק הבנוי נהרס כליל  .בקטע אחד שתי
הדפנות חצובות  .חתך האמה צורתו טרפז  :רוחבה העליון

ועומקה

. 33

נ " צ 1216

כ0 . 2 -

מ' .

 . 1692קטע

בנוי  ,כ 10 -

מ ' מעל אפיק הנחל  .ניכר בו טיח שנשתמר בחלקו  .בהמשך

כ 50 -

מ '  ,קטע בנוי של האמה  ,ובתחתיתה פינת טיח ששרד בדופן

לכיוון דרום  -מזרח  ,כעבור
הפנימית .

 0 . 35מ '  ,רוחבה התחתון  0 . 30מ ' ,

19

דוד עמית

. 34

. 35

קיר האמה ושרידי טיח נראים מעל כבשן סיד .

נ" צ

1210

. 1695

.

האמה חצתה על גבי קיר בנוי  ,ערוץ צדדי היורד ממערב  .כיום נקודת

החצייה הרוסה מחמת שטפונות  ,אך בקירבתה מתנשא הקיר לגובה

. 36

בניין הטחנה  -ראה תיאורו בגוף המאמר .

. 37

קטע של קיר תמך גבוה

(  3 - 2 . 5מ ' )  ,שעליך

מ ' ממזרח לטחנה  .בתחתית הקיר נראים

2

בנויה האמה  .אורכו

כ 40 -

1 .5

מ' .

מ '  ,והוא נמצא

כ 100 -

מרזבי אבן  .בהמשך האמה מזרחה נראים קטעים

נוספים של קירות תמך .
. 38

נ" צ

1204

האמה )

ועומקה
. 39

נ" צ

. 1701

פיתול חד בנחל  .ליד כבשן סיד ( הקשור כנראה לייצור סיד לצורך טיוח

נראה חתך באמה שצורתו טרפז
0 . 55

1203

:

רוחבה העליון

0 . 24

מ '  ,רוחבה התחתון

0 . 17

מ'

מ '  .בתחתיתה הפינות מעוגלות .

. 1071

האמה חצתה את הנחל ממערב למזרח  .מחמת העיבוד החקלאי בערוץ לא

נותר שריד מן הגשר  ,אך בשתי הגדות נראים שרידי האמה .

. 40

נ " צ 1199

. 1703

כ5 -

מ ' מעל אפיק הוואדי  ,מול קיר טרסה חדשה  ,החוצה את הערוץ  ,נראה

קטע של קיר התמך של האמה ושרידי טיח על גביו  .במקום שבו היא נשתמרה  ,על שתי
דפנותיה  ,רוחב האמה בתחתיתה הוא
האמה  ,להוציא את הנקודה

. 41

שלהלן ,

0 . 15

מ '  .מנקודה זו והלאה לא נתגלו קטעים נוספים של

אשר שייכותה לאמה אינה ודאית ( ראה איור

להלן ) .

נ " צ  . 1717 1189קטע קיר בנוי לאורך כ  : 20 -מ ' בגדה המזרחית של הנחל  ,ועל גבי הקיר שרידי

תחתית האמה  .בחלקו הצפוני של הקיר מצוי בצד האמה מתקן מטויח  ,מעין בריכה זעירה .

20

