המקראות בירושלים בימי
בית שני ודרכי הכשרתם

*

דבריו של רגב מנוגדים לידוע לנו על עמדתם
של חכמים בעניין טומאת ? ם הארץ בירושלים
ובעת העלייה לרגל ובעניין ביטול ההפרדה בין
עמי הארץ לחברים בירושלים  ,כפי שבאה

' עירוב מקוואות ' ועירבוב מושגים

לביטוי במקורות העוסקים בנושאים
הפרשנות

למקורות

של רגב

אלו .

שעליהם

גם
הוא

מתבסס אינה עומדת בביקורת  ,שכן היא סותרת

אשר גרוסברג

את ההסבר הניתן במקורות חז " ל עצמם לנוהגי

שני נושאים מעלה איל רגב במאמרו ' מקוואות
טהרה של מעמדות וכתות בישראל בימי בית
שני '  1 ,ובשניהם טענותיו אינן מוכחות כל צורכן ,
ועומדות לעתים בניגוד לנאמר

במקורות  ,רגב

גם משתמש במושגים שונים שלא במובנם הנכון

והמדויק וממילא מגיע למסקנות מוטעות .

התנועה במקדש  ,הן של עולי הרגל והן של

.

הכוהנים ממילא לא ניתן להסיק מסדרי התנועה
במקדש על הסיבה לבניית גרם המדרגות הכפול
במקוואות שנמצאו בירושלים  ,ולא ניתן לשייך
אותם דווקא

למסקנתו של רגב כי טבילה במקווה עם גרם
מדרגות כפול ' נועדה להשגת דרגת טהרה

הרגיל ' .

חמורה מן

א  .את מי שימשו המקוואות בעלי הכניסה
הכפולה או גרם המדרגות

לכוהנים .

כמו כן אין כל בסיס

הכפול ?

רגב אכן מציין שבספרות

ההלכה אין קשר בין מקוואות אלו לבין טהרת
הכוהנים ,

אך אין הדבר מפריע לו להגיע

בחלק הראשון של מאמרו מנסה רגב להוכיח כי

למסקנה המייחסת את דרגת הטהרה למבנה

היתה הפרדה ביל טמאים לטהורים בהר הבית

המקווה  ,ולא לכוונת הטובל בעת הטבילה  ,כפי

.

ובמקדש  ,ולכן היתה הפרדה בין הנכנסים להר

שקובעת ההלכה במשנה בכל מקווה כשר ניתן

הבית לבין היוצאים ממנו וכן בנתיבי ההליכה

להשיג

ביותר

של הכוהנים בעבודתם  ,ובעלייתם למזבח הוא

האפשרית  ,ללא כל קשר למבנה מדרגות הירידה

מסתמך הן על מקורות חז " ל והן על מגילת

למקווה  ,את הסיבה לגרם המדרגות הכפול

.

המקדש כדי לבסס טענה זו  ,וממנה הוא לומד על

דרגת

את

הגבוהה

הטהרה

במקוואות נתפש בגורם אחר .

ייעודם של המקוואות בעלי גרם המדרגות

ההקפדה שהקפידו

הכפול .

וטהרה גרמה להתרחקות מעם הארץ מחשש

להיטמא ממנו ,
1

קתדרה ,

79

( ניסן תשנ " ו ) ,

עמ ' - 3

21

.

בהלכות טומאה

חברים

מכליו וממאכליו  ,לכן לא יכל

החבר לסחור עם 2ם הארץ  ,לארחו או להתארח
קתדרה

83

,

ניסן

תשנ "

ן

,

עמ '

68 - 151
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אשר גרוסברג

2

אולם בירושלים  ,בשעת העלייה לרגל ,

עולי הרגל לבין החברים ותושבי ירושלים ,

נחשבה

מכיוון

וכולם יכלו לארה זה את זה ולהתארח זה אצל

שהכול היו חייבים להיטהר ברגלך על כן גם

זה  ,עמי הארץ כחברים  ,וכך היתה ירושלים ' עיר

אצלו ,

טומאת

עם

כטהורה ,

הארץ

עמי הארץ נאמנו על הטהרה וכל ישראל נחשבו

.

כחברים הלכך בטלו בירושלים המחיצות שבין

שהיא עושה כל ישראל הברים '  4 ,או בביטוי אחר
בירושלמי  ' :עיר שמחברת ישראל זה

לזה ' .

5

בעלייה לרגל נפרצו אפוא לא רק המחיצות
החברתיות אלא גם כל הסייגים החוצצים בין
דרגות הטהרה

השונות .

הדבר בא לביטוי גם

.

בנאמנות עמי הארץ על הטהרה על טהרת מת
היו עמי הארץ נאמנים כל השנהר וביהודה הם
נאמנו גם על טהרת יין ושמן של נסכים  ,ובשעת
 7גם
' הגתות והבדים ' הם נאמנו אף על התרומה

.

הקדרים מקרב עמי הארץ נאמנו ברגל על
התרומה ,

והתלמוד הבבלי מסביר זאת בכך

8

הברים .

שברגל נחשבו כולם

9

להר הבית נכנסו אפוא כל עולי הרגל ללא כל
הבדל

עמי

בין

התייחסות

הארץ

לדרגת

לחברים

טהרתם ,

וללא

ולכן

כל

מבחינת

הטהרה לא היה כל מקום ליצור הפרדה בין
עולי הרגל בכניסתם להר הבית  ,בנוכחותם
במקדש או

ביציאתם .

אחת הראיות הבולטות

לכך שבשעת העלייה לרגל לא היתה הפרדה
במקדש בין עולי הרגל עולה מן המשנה שבה
נאמר כי הוציאו את כלי המקדש והראו אותם

לעולי הרגל .

10

במעמד זה בלבד תששו מטומאת

עם הארץ  ,אך רק הזהירו את עולי הרגל לבל
יגעו בכלי המקדש ויטמאום  ,ואילו לאתר הרגל
חששו לטומאת עם הארץ והטבילו את הכלים

4

ירושלמי  ,חגיגה ג ,
נידה לד ע " א

1

( עט ע " ד )  ,וראה גם בבלי ,

.

מקוואוה

( כאן

וממי

5
)

עם גרם מדרגות כפול
בקרבת שערי חולדה

2

3

ראה  :משנה  ,דמאי ב  ,ג ; תוספתא  ,דמאי ב  ,ב
( מהדורת ליברמן  ,עמ ' ) 68
ראה  :ספרא ( תורת כוהנים )  ,שמיני  ,פרק ד  ,ט
מהדורת וייס  ,מט ע " א ) ; בבלי  ,ראש השגה טז ע " ב ;

,

.

שם  ,נידה לד ע " א ; וראה גם בירושלמי על  -פי מראי
המקומות בשתי ההערות הבאות

.

6

7

ירושלמי  ,בבא קמא ז  ,י ו ע " א .
משנה  ,פרה ה  ,א ; בבלי  ,חגיגה כב ע " ב .
(

משנה  ,חגיגה ג  ,ד ; תוספתא  ,חגיגה ג  ,ל ( מהדורות
ליברמן  ,עמ ' ) 392

.

8

)

משנה  ,חגיגה ג ,

1

.

נידה לד ע " א .

9

בבלי ,

10

משנה  ,חגיגה ג ,

ח.

המקוואות בירושלים בימי בית שני

לטהרם .

11

הצדוקים התנגדו לנוהג זה  ,והדבר

בא לביטוי הן במקורות

המקדש .

חז " ל12

והן במגילת

פירושו לפי אבות דרבי נתן והבבלי ,

15

כי עולי

הרגל התקבצו מכל העזרה  -לרבות האזור
המוגבל בכניסה רק לכוהנים  -והשתחוו מול

13

.

ביטול המחיצות בתוך המקדש בא לביטוי גם בנס

פתת המקדש גם ביטול מחיצות זה לא היה לרוחם

אשר

של מחברי מגילת המקדש  ,והם ביטאו זאת

ראה  :ירושלמי  ,הגיגה ג  ,ח ( עט ע " ד ) ; בבלי  ,חגיגה
כו ע " ב  ,והשווה  :שם  ,יובא כא ע " ב ; שם  ,מנחות צו
ע"ב

בהתנגדות לשיתוף העם בפולחן חג הסוכות -

של ' עומדים צפופים ומשתחוים רוחים ' ,

11

14

.

12

תוספתא  ,חגיגה ג  ,לה ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

) 393

.

נאמר שם כי הצדוקים לגלגו על הטבלת המנורה ,
אם כי הטיעון הענייני שם מתייחס לטומאת משקים ,
שהצדוקים לא הודו בה ; ראה בפירוש ' חסדי דוד '

בהקפת המזבת בערבות  ,בייחוד ביום השביעי ,
בעוד עמי הארץ היו אלו שעשו מעשה בשבת כדי
שתתקיים מצוות הערבה באותו

דברים אלו ברור כי ניסיון ההוכחה של רגב

וליברמן שם .

13

מגילת המקדש ג ,
) 216

.

12 - 10

( מהדורת ידין  ,ב  ,עמ ' , 5

שיתוף העם בעבודת המקדש במועדים '  ,תרביץ  ,ם
( תשג " א )  ,עמ ' 146 - 139

.

14

15

ראה עוד  :י ' קנוהל  ' ,פולמוס הכיתות בימי

בית שני והאסכולות הכהניות שבתורה  :שאלת

משנה  ,אבות ה  ,ה ומקבילות

ראה בהערה הבאה .

יו. 0

16

לאור

.

בבלי  ,יומא כא
ראה  :מגילת המקדש מב ,
K~Y

16

,

אבות דרבי נתן  ,נו " א לה מהדורת שכסר  ,גג

עמ ' , 127 - 126

; ) 248

17 - 12

ע"ב) ;

( מהדורת ידין  ,ב ,

תוספתא  ,סוכה ג  ,א ( מהדורת

ליברמן  ,עמ '  , ) 266וראה עוד  :קגוהל ( לעיל  ,הערה
) 13

.
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דיי"

54

אשר גרונוברג

'

ממגילת המקדש  ,הדורשת הפרדה בין משמרות

נכנסו ' דרך ימין ' והקיפו ויצאו או ירדו

הכהונה  ,י 1אינו תקף אנו הרי רוצים ללמוד על

שמאל ' ? ההסבר לכך ניתן בתלמוד  -בכמה

דעתם של הפרושים  ,ודווקא התנגדות מחבר

מקומות שם מובהר כי בעבודת המקדש הל

.

' דרך

המגילה מעידה כי הפרושים לא נהגו בהפרדה זו ,

הכלל  ' :כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך

כשם שנהגו בשונה מדעת הצדוקים בהלכות

ימין  -למזרח ' ,

שונות הקשורות למקדש  ,וביניהן במועד החלפת

בלשון ימינו ' נגד כיוון

המשמרות  ,שהיה בשבת ולא ביום ראשון  ,וכן

משמעו גם בצר ימין וגם פנייה

בכניסתם למקדש בימין ,

שדורשת המגילה .

ולא בשמאל כפי

22

כלומר כיוון התנועה הוא

השעון '.

' דרך ימין '

לימין .

לכן

הנכנסים להר הבית נכנסו בצדו הימני של הפתח

ופנו ימינה  -ואם הם נכנסו מדרום היה עליהם

18

רגב מנסה ללמוד מההלכה

לפנות לכיוון מזרח ולאחר מכן לצפון  ,למערב

שבמשנה  ,שלפיה הכוהנים עלו במזרה הכבש

ושוב דרומה  -ובחזרתם הם יצאו בעד צדו

כי היתה הפרדה בעבודות

הימני של הפתח שבו נכנסו  ,שהיה צדו השמאלי

אשר

לכוהנים ,

וירדו במערבו ,

19

.

הכוהנים  ,כלל לא ברור  ,לפי דעתו של רגב  ,בין

של הפתח מבהינת הנכנסים כל הנכנסים וכל

מי למי הפרידו בעת שעלה הכוהן על המזבח כדי

היוצאים הלכו כך  ,למעט מי שאירע אירוע קשה

לבצע את עבודות התמיד ושום כוהן אחר לא

במשפחתו  ,כמו מוות או מהלה  ,והוא הקיף

ירד מולו מהמזבח  ,ומה גם שכדברי המשנה ' אין

בכיוון הפוך .

אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור  ,עד

המקדש לא היתה כאן כל

23

מכיוון שכל העם הקיפו יתד את

הפרדה .

כולם היו

ומוסיף על כך הירושלמי  ' :לא סוף

טהורים  -גם הנכנסים וגם היוצאים  -וכולם

כל

הלכו יחד  ,ורק כתוצאה נלווית לסדר תנועה זה ,

הנמצאים בעזרה היו אפוא טהורים ; ועל אתת

לא התערבבו היוצאים עם הנכנסים בשערי

כמה וכמה הכוהנים שעסקו בעבודה  ,ולא היה

הכניסה  ,אך לא מסיבה זו נקבעו סדרי ההליכה

שיטבול ' ,

20

דבר לעבודה ,

אלא אפילו שלא לעבודה ' .

21

מקום ליצור הפרדה מתשש טומאה שלא היתה ,

ובוודאי כאשר הכוהן נמצא לבדו על המזבח .
מה אם כן הסיבה לסדר התנועה המיוחד שנקבע

בהר הבית ובמקדש לפי הכלל של פנייה לימין.
כלל זה חל גם על הכוהנים בעבודות המקדש
השונות ואתת מהן היא העלייה

הן לכוהנים והן לעולי הרגל במקדש  ,שלפיו
22

למזבח .

גם

בבלי  ,יומא יז ע ב ; שם  ,זבחים סב ע ב ומקבילות .
"

"

בזבחים שם וביומא נח ע " ב לומדים כלל זה ממלכים
17

מגילת המקדש מה ,

, 135
18

7-3

,

מהדורת ידין ,

ב,

א ז  ,כה ומדברי  -הימים ב ד  ,ד  -ספירת שנים  -עשר

- 134

הבקר שעליהם עמד הים שעשה שלמה  -ואילו את

. ) 251 - 250

מקום הכבש וממילא על העלייה למזבח תוך פנייה

על הנהוג במקדש לגבי יום החלפת המשמרות ראה :
קדמוניות היהודים  ,ז  ,יד  ,ז

[ ] 365

לימין לומדים גם מיחזקאל מג ,

( תרגום שליט ,

יז .

כלל זה אינו

עמ '  ; ) 261תוספתא  ,סוכה ד  ,כד  -כה ( מהדורת

קשור ליחזקאל מו  ,ט  ,כפי שמנסה רגב לומר
( בהערה  16במאמרו )  ,וגם אין הוא קשור לאיסור

מדובר על חלוקת לחפ הפנים למשמר הננגס והיוצא

קשך ? ל א ( קיצור דרך ) בהר הבית ( משנה  ,ברכות ט ,

ליברמן  ,עמ '

) 277

.

ראה גם  :משנה  ,סוכה ה  ,ח  ,ושם

ה ; בבלי  ,ברכות סב ע " ב ומקבילות )  ,כפי

במקומות נפרדים  -בצפון ובדרום  -כדי להבחין

רגב

ביניהם אך לא כדי למנוע מגע בין טמאים לטהורים ,
שהרי טמא כלל לא נכגם
19
20

משנה  ,ישא ג ,

21

ירושלמי  ,יומא ג  ,ג

(

(

לעזרה .

ששתי הלכות אלו עברו גם להלכות בית  -כגסת  ,אך
גם נוהגי מקדש אחרים עברו

ג.
(

מ ע" ב .
)

' מורא

מקדש ' ( התנהגות גאותה בהר הבית )  ,אם כי נכון

ג.

משגה  ,זבחים ו ,

~

בהערה . ae 22

זו הלכה אחת מהלכות

שמציג

23

משנה  ,מידות ב ,

ב.

לבית  -הכנסת .
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המקוואות בירושלים בימי בית שני

ההזיות שהיזה הכוהן הגדול על המזבח הפנימי

ביום הכיפורים נעשו ' דרך ימין ' .

התכוון לחולין וטבל במקווה עם גרם מדרגות

כפול  ,והאחד התכוון לאכילת קרבנות וטבל

24

רגב טוען כי הכוהנים הקדימו לטבול בבתיהם

במקווה כשר ללא גרם מדרגות כלל  ,ומימיו

כדי ' להגיע למקדש טהורים ולהיות רשאים

עכורים ואולי גם מעופשים מרוב טובלים -

למעשה ניתן היה

נמצא זה שהתכוון לאכילת קרבנות בדרגת

להיטהר באפר פרה אדומה מחוץ לירושלים  ,כפי

טהרה גבוהה יותר  ,שכן המים הכשרים הם

שציין רגב נכונה  ,אולם הכניסה לעזרה  ,כפי

המטהרים את הטמא  ,ואילו כוונת הטובל היא

לקחת חלק פעיל

בפולתן ' .

שציינו לעיל  ,הותרה רק אחרי טבילה נוספת

הקובעת את דרגת טהרתו  ,ולא מבנה מדרגות

בסמוך לעזרה והקדמת הטבילה לצורך העבודה

המקווה ,

לא הועילה כלום .

מהי אפוא הסיבה לבניית גרם מדרגות כפול

25

את טבילת הכוהנים דווקא במקוואות שיש בהם

במקוואות שבירושלים

ובסביבתה ?

נתיבים נפרדים מסביר רגב בדרישה מהכוהנים

רגב ניסה לתלות זאת בין השאר בחיובי הטהרה

לשמור על דרגת טהרה גבוהה יותר  ,הנדרשת

היו לכוהנים

להקרבת קרבנות ולאכילת

תרומות .

כאן הוא

מחדש לנו הלכה הקובעת כי את דרגת הטהרה

הרבים יותר של

הכוהנים  ,אכן

דרישות טהרה רבות יותר  ,אם כי אכילת תרומה

.

בטהרה אינה קשורה דווקא לירושלים ואולם גם

הגבוהה יותר משיגים במקווה שיש בו גרם

לתושבי ירושלים ולעולי הרגל היו צורכי טהרה

מדרגות כפול הוא מנסה להסתמך על המשנה26

רבים בירושלים  ,בהשוואה לאלו שמחוץ

לעיר .

המתארת את דרגות הטהרה השונות בין עם

בראש ובראשונה  ,כפי שאמרנו לעיל  ,חובת

הארץ לבין פרושים ואוכלי תרומה  ,ומתעלם

הטהרה שהוטלה ברגלים על הכול כדי שכל אדם

מכך שהמשנה הקודמת לה מבהירה כי דרגת

יוכל לעלות להר הבית  ,להיכנס למקדש ולאכול

טהרה גבוהה יותר מושגת על  -ידי כוונת הטובל

מהקרבנות  ,ובכך לקיים את מצוות

ה ' ראייה ' -

29

בנוסף לכך

.

בלבד  ' :טבל למעשר והחזק למעשר  ,אסור
לתרומה ' ,

27

וכפי שפסק הרמב " ם  ' :מי שטבל

להיראות במקדש ולהביא
אכילת

גם

מעשר

קרבן .

שני ,

שהתקיימה

רק

בלא כוונה הרי זה טהור לחולין ואסור במעשר

בירושלים  ,היתה צריכה להיעשות בטהרה .

שני עד שיתכוון לטבול למעשר טבל למעשר

השערה סבירה בעניין זה מוזכרת גם במאמרו

.

הרי זה בחזקת טהרה למעשר ואסור בתרומה '

וכו ' .

28

כללו של דבר  ,שניים שטבלו  ,האתר

של רגב ( בהערה

) 24

.

ההפרדה נדרשת בין

טמאים לטהורים במקום שבו נמצאים אנשים
רבים  ,חלקם טמאים  ,ולמקווה באים רבים שכל

.

מטרתם להיטהר מיעוט הטמאים בירושלים לא
24

ראה  :משנה  ,יומא ה ,

ה,

כדעת רבי יוסי הגלילי

בברייתא שבבבלי  ,יומא נח ע " ב  ,וראה בבבלי שם
את ההסבר
25

בגלל הכלל של פנייה לימין .

מי שרצה ליטול חלק בהקרבת התמיד ולהשתתף
בהגרלה שתקבע את חלוקת העבודה בין הכוהנים
היה ' משכים וטובל עד שלא יבא הממנה '  .ראה :
משנה ,

תמיד א  ,ב .
חגיגה ג  ,ז .

26

משנה ,

27

שפ ,

.1

28

רמב " ם  ,הלכות אבות הטומאות יג ,

ב.

ביטל את ההפרדה בחוצות העיר בינם לבין

.

הטהורים  ,אם כי שינה את נוהגי ההליכה בעוד
שכל

השנה

' שבאמצע

טמאין

ושבצדדין

טהורין '  ,הרי שבשעת הרגל ' שבאמצע טהורין

ושבצדדין טמאין  ,מפני
29

ראה לעיל  ,הערה

3

.

שהן מעטין מסתלקין

קתדרה 56

אשר גרוסברג

,

לצדדין ' .

.

המקום שבו קשה יותר לשמור על

שוב מבנה מיוהד זה של מקוואות אינו קשור

ההפרדה בין הטמאים לטהורים הוא המקווה כל

לדרגת טהרה גבוהה יותר  ,שכן כל מקווה

המפקפק בכך מוזמן לבקר במקווה בערב יום

העומד בתנאי הכשרות הנדרשים מאפשר השגת

את

דרגת טהרה מרבית ( אלא אם כן מדובר בטהרת

הצפיפות ולראות עד כמה קשה שלא להתחכך

זב הדורשת מי מעיין )  ,ודרגת הטהרה המושגת

50

.

הכיפורים

באחרים .

הצהרים

בשעת

כדי

לתוש

.

עולי הרגל הרבים לא נזקקו רק

במקווה תלויה אך ורק בכוונת הטובל סדרי

למקוואות הציבוריים שהיו בקרבת הכניסה

התנועה המיוחדים במקדש  -כניסה בצד ימין ,

פרטיים ,

פנייה לימין והקפה המכונה בלשון ימינו ' נגד

החיים

כיוון השעון '  -אינם קשורים להפרדה בין

בירושלים סביב נושא האירוח  ,ורק כדי שלא

טמאים לטהורים אלא לכלל ההלכתי המורה :

עם שחר  ,כשרבים

פניות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין

להר

הבית ,

ומקורות

הם

רבים

התאכסנו בבתים
מביאים

לנו

כאן .

להאריך לא נביאם

מהווי

מיהרו להגיע להר הבית  ,ובייחוד ברגלים  ,נוצר
דוחק

גם

במקוואות

שבבתים

.

מהטבילה היתה חשובה אין היא קשורה דווקא
לישראלים

או

דווקא

-

למזרת ' .

הפרטיים ,

וההפרדה בין היורדים לטבול לבין העולים

לכוהנים

' כל

אלא

רק

לצפיפות הרבה  ,ואין לה ולא כלום עם דרגות

טהרה גבוהות יותר .

ב  .כיצד הוכשרו המקוואות בימי הבית השני
והאם ניתן להבחין בין מקוואות שנבנו לפי
הלכה פרושית או לפי הלכה צדוקית ?
בחלק השני של מאמרו עושה רגב שימוש לא

מדויק במושגים הקשורים להלכות מקוואות ,

סיכום

החל מהגדרת מקווה וההבדל שבין מקווה לבין

המקוואות בעלי המעקה שחילק את גרם

מעיין מים חיים  ,וכלה בשימוש הגורף במושג

המדרגות לשניים  ,כמו גם המקוואות בעלי

עירוב מקוואות  ,ללא הבחנה בינו לבין המושג

.

הכניסה הכפולה  ,שבהם ההפרדה בין היורדים

טיהור מקוואות הוא גם אינו מבחין בין שיטות

לטבול לבין העולים מהטבילה היתה ברורה

ההכשרה השונות של מקוואות  ,כמו ההבדל

יותר  ,שימשו את כלל אוכלוסיית עולי הרגל ,

שבין הכשרת מקווה בעזרת אוצר זריעה לבין

גם

הכשרה בעזרת אוצר השקה  ,וכן לא בין השקה

בבתים פרטיים וגם במקוואות ציבוריים  ,שכן

סתם לבין השקה בעזרת נקב שקוטרו כשפופרת

ולויים ,

ישראלים ככוהנים

הם

מצויים

.

רבים .

הנוד הוא גם מדמה שלא כראוי את הניצוק

מקוואות אלו הציעו פתרון במקום שבו היה

לעירוב

העירוב

קשה לשמור על הפרדה בין הטמאים לבין

והערבוב של מושגים והלכות הוא מגיע גם

הטהורים  ,והיה תשש שמי שזה עתה נטהר יטמא

בעניין זה למסקנות ללא ביסוס נאות ,

גם בבתים פרטיים התאכסנו עולי רגל

מקוואות ,

וכתוצאה

מכל

כדי להבהיר את הדיון בנושא זה ואת השגיאות
30

.

משנה  ,שקלים ח  ,א ראה גם ירושלמי  ,שקלים ח ,
א

( נא

ע "א ) :

' בשעת

הרגל ,

הטהוריי מהלכיי

שיבולת [ = באמצע ]  ,והטמאין מהלבין מן הצד ,
סתם והטהורים אומרים להם
והטמאים
פרושו '  .מהלכיי

שנפלו במאמר  ,נקדים כמה הגדרות של מושגים
יסודיים בהכשר מקוואות והסבר קצר על שיטות

ההכשרה השונות של מקוואות .
מים חיים -

מי מעיין ראויים לשתייה .

המקוואות בירושלים בימי בית שני

מים מוכים  -מי מעיין מקולקלים  ,כמו מים

מלוחים או תמים .

המשנה בתהילת מסכת מקוואות מונה 'שש מעלות

במקוואות '  .בדרגה השלישית ( אחרי מי גבאים ומי

מקווה  -מי גשמים כשרים לטבילה ( שאינם

תמציות ) נמצא מקווה  ,ובדרגה השישית  ,הגבוהה

ומכונסים בקרקע  ,בכמות שאינה

ביותר  ,נמצאים מים חיים  ,והמשנה מפרטת את

שאובים

)

סאה

פחותה מארבעים

( שיעור מינימלי :

שלוש מאות שלושים ושניים ליטר .
)

למעלה

ניצוק  -קילוח נוזלים .
קשירס  -זרם במדרון .
סןדלית -
זוחלים -

.

למקווה כתוצאה ממגע עם גוף האדם .
טיהור מקוואות  -הכשרת מים שאובים לטבילה .
עירוב מקוואות  -חיבור מקוואות כך ששניהם

נחשבים כאחד .
קוטרה מוגדר כשתי אצבעות

( הסמוכות לאגודל) המסתובבות בנקב בקלות,

שאינה

פתותה

מארבעים

והמשמשת להכשרת ברכת הטבילה

השקה

.

.

מים חיים  ,שבהן טבילה לזבים  ,והזיה למציעים ,

וכשרים לקדש מהן מי חטאת .

31

מים חיים נמצאים אפוא שלוש דרגות מעל
המקווה  ,והם נדרשים רק לטהרת זב ומצורע

ולאפר פרה אדומה  .למי מקווה די במי גשמים

.

נבדלים ממקווה גם בהלכות נוספות  ,כמו בכך
שהם מטהרים ב ' כל שהוא ' ( בפחות מארבעים
סאה

)

מגע בין

וגם בזוחלים .

32

הכשרת מים שאובים למקווה

אוצר  -ברכת מים המכילה מים שאינם שאובים

-

/

מקווה הטבילה  -מקווה כשר

שבו טובלים לטהרה .
בכמות

עליו

שאובין ,

שוה

למקוה

שלא נשאבו  ,בכמות של ארבעים סאה מי מעיין

שפופרת הנוד  -השפופרת שדרכה ממלאים את

ברכת הטבילה

מים

לטהר

'

זרימת מים .

/

טובלין ומטבילין .

?  r ? ? Fולמעיז להטביל בו בכל שהוא למעלה
מהן ~ :מים מכין  ,שהן מטהרין בזוחלין למעלה מהן :

שקובי ? ז  -מים מכונסים במקום עמוק
מים שאובים  -מים שנשאבו בכלי או שהגיעו

נוד

מהן  :מקוה שיש בו ארבעים

סאה  ,שבו

למעלה מהן  :מעין שמימיו מעטין

ורבו

זרם של מי גשמים במדרון .

המים .

דיני המקווה ואת דיני המעיין :

המים

שבאוצר

סאה ,

המקווה .
והמים

שבברכת הטבילה .

במאמרו של רגב נעשה שימוש גורף ושגוי
בביטוי עירוב מקוואות בקשר להכשרת מים

.

שאובים למקווה כדי להבהיר זאת נתאר תחילה

.

כיצד ניתן להכשיר מים שאובים לטבילה לשם
כך נבחין בין שני סוגים של מקוואות  :מקווה

זריעה  -עירוב מים שאובים במים הכשרים

שבמקווה.
מקווה חסר  -מקווה שיש בו פחות מארבעים

סאה של מים שאינם שאובים .

ללא אוצר

מזיוה

ומקווה עם אוצר .

ללא אוצר

מקווה זה דומה לבור קטן או למערה ( הכינוי

מערה למקווה חוזר במקורות חז " ל רבים )  ,וניתן
הגדרת המקווה

להתגבר על בעיית החלפת המים בו באמצעות

לפי דבריו של רגב  ,בפתיחת החלק השני של
מאמרו  ,על מי המקווה להיות מים חיים  ,כלומר
מי מעיין שזרמו בכוחות עצמם אל
האומנם כך

הוא ?

המקווה.

31

משנה  ,מקוואות א  ,ז  -ח .

32

ראה גם  :ספרא ( תורת כוהנים )  ,שמיני  ,פרק ט  ,א -

,

ד מהדורת וייס ,

נה ע " ד .
)

כ1

אשר גרוסברג

--- -,
י
ן

ש

נ

1

ן

]

'
=ין=

%

%
%
1

ה

] = =1
=1יי
1

ך=

"

ן

3

44

חתך של מקווה טיפותי  ,ללא אוצר

לאחר כל הוספה של מים שאובים מוציאים כמות

.

זהה של מים מהמקווה פעולה זו מסתמכת על
ההלכה  ' :נתן סאה ונטל סאה  ,הרי זה

כשר ' .

54

אף  -על  -פי שבפעולה זו מוציאים חלק ממי
הגשמים  ,ולאחר התלפות רבות ( עשרים ואתת

)

לא יהיה עוד במקווה רוב של מי הגשמים
מקווה ברובע

ההרודיאני ,
ללא אוצר

הוצאה של מקצת המים עד שיישארו בו ארבעים

סאה  ,והוספת מים נקיים ( שאובים )  ,בהסתמך
על ההלכה המתירה להוסיף מים שאובים ללא

המקוריים  ,רוב מפרשי התלמוד לא הגבילו את
החלפות המים

במקווה .

35

ואולם גם כך מי

המקווה עדיין אינם נקיים וזכים כל צורכם .
פתרון

חלקי

לבעיית

התלפת

המים

מושג

הגבלה למקווה שבו ארבעים סאה מים לא
שאובים ,

33

ואולם אין בכך כדי לנקות את מי

.

המקווה די הצורך שיפור מה ניתן להשיג אם

33

משנה  ,מקוואות ז  ,ג ; תוספתא  ,שקלים א  ,ב
( מהדורת ליברמן  ,עמ '  ) 200לפי מקורות אלו נראה

.

שדרר זו כונתה ' תיקון מקוואות ' מכיוון שהמקווה
היה כשר אלא שלא היה ניתן לטבול בו בשל איכות
המים  ,ופגם זה תוקן

.

34

משנה  ,מקווארת ז ,

35

ראה  :בבלי  ,יבמות

ב.
פב ע " ב ; שם  ,זבחים כב

ע "א.

הבבלי מתיר פעולה זו רק ' עד רובו '  ,אך רוב
מפרשי התלמוד מפרשים הגבלה זו רק במי שרות ,
שהם נושא המשנה  .הרמב " ם ( הלכות מקוואות ד  ,ז )
והראב " ד ( בספרו בעלי הנפש  ,שער המים  ,מהדורת

הר " י קאפח  ,ירושלים

תשכ " ה  ,עמ ' פז  ,ק ) גורסים

כי הגבלה זו תקפה גם

לגבי מים .

המקוואות בירושלים בימי בית שני

באמצעות בור מים גדול שממנו מזרימים מים

למקווה .

הקושי בפתרון זה הוא טכני ולא

מתערבבים

עם

המים

ובכך הם

הכשרים ,

מוכשרים לטבילה ומוזרמים למקווה

הטבילה ,

הלכתי  ,שכן צריך לבנות בור שיכיל כמות

פעולה זו היא בהתאם להלכה המתירה להוסיף

מספקת של מי גשמים להחלפת המים  ,ולבנותו

כל כמות של מים שאובים למקווה שבו נמצאת

שאיבה .

הכמות הדרושה של ארבעים סאה  ,לאחר שהגיעו

במקוואות עם אוצר נמצאה תשובה הלכתית

למקווה הטבילה ארבעים סאה של מים כשרים

וטכנית נוחה יותר ליישום .

ניתן להוסיף מים שאובים ישירות לתוכו ככל

כך שניתן יהיה להזרימם למקווה בלא

.

שנדרש הזרמת המים לברכת הטבילה נעשית
מקווה עם אוצר

באמצעות נקב בדופן האוצר או בגלישה מעל

מקווה עם אוצר מורכב משתי

ברכות .

ברכה

הדופן .

הברכה

להיות

יכולה

במפלס

נמוך

.

אחת היא האוצר  ,ובה נשמרים מי גשמים שאינם

מהאוצר ובמקום רחוק ממנו כששתי הברכות

שאובים  ,והברכה האתרת היא ברכת הטבילה  .מי

צמודות זו לזו ניתן גם להחליף את תפקודן  .אין

ברכת הטבילה מוכשרים באמצעות מי האוצר

כל מגבלה על קוטרו של הנקב שדרכו מוזרמים

באחת מהשיטות שתובהרנה להלן  -זריעה או

המים  ,שיטת הזריעה יוצרת אפוא שני מקוואות

השקה בדרך זו אפשר לרוקן את ברכת הטבילה

כשרים  -האוצר וברכת הטבילה  -שאינם

ולנקותה  ,ולאחר מכן להכשירה שנית לטבילה

תלויים עוד זה בזה .

.

נקיים .

האוצר אינו חייב להיות דווקא

עירוב המים מכונה זריעה כיוון שהמים השאובים

ברכה שכל ייעודה לכך ושאין טובלים בה  -הוא

מושקעים במי הגשמים  ,בדומה לזריעה של

מקווה כשר שטובלים בו

בקרקע ; טומאתה של התבואה

במים

יכול להיות גם

כשלעצמו .
באוצר

בתנאים מסוימים ניתן להשתמש

ובברכת

לשני

הטבילה

המשנה מציגה את דרך הכשרת המקווה בזריעה

/

בקשר להכשרת מקווה הנמצא במפלס נמוך

.

ההשקה

סאה

)

צריך להכיל שיעור מקווה ( ארבעים

וכמות

נוספת

-

מתבטלת בכך והיא נעשית טהורה .

86

התפקידים

לסירוגין נפח האוצר ( עד לנקב הזרמת המים
)

תבואה טמאה

כדי שאבדן מים

מהתאיידות לא יפסול את האוצר .

( תחתון

)

ממקווה ( אוצר

)

במפלס

גבוה יותר

( עליון )  ' :מטהרים את המקואות  ,העליון מן
התחתון  ,והרחוק מן

הקרוב .כיצד . , .

היה בעליון

קיימות שתי דרכים לטיהור מקוואות באמצעות

השקתם למים כשרים  :על  -ידי זריעה ; על  -ידי

36

רא משנה  ,תרומות ט  ,ז  ' :שתילי תרימה שנטמאו ,

"

.

השקה באמצעות נקב או צינור  ,כאשר גודלו של

שתלן

נקב ההשקה הוא כשפופרת הנוד רואים את שני

מופיע בבבלי  ,פסחים לד ע " ב בקשר לטיהור מי
ניסוך המים שנטמאו טהרתם נעשית על  -ידי

המקוואות

כאחד .

עירוב

צירוף זה מכונה

מקוואות  ,והוא מאפשר להכשיר גם מקווה חסר .

טהרו מלטמא ' הביטוי זריעה לטהרת מים

.

נתינתם בכלי והשקעתו במקווה עד שמימיו משיקים
למים שבכלי  .ההשקה מושווית שם לזריעת תרומה
שנטמאה  ,והיא המכשירה את המים מדין זריעה ולא
מדין

הכשרה על  -ידי אוצר זריעה

שמשיקין את המים בכלי אבן לטהרן '  ,ובפירוש

הכשרת המים השאובים בשיטה הקרויה זריעה

.

נעשית עוד לפני הגעתם למקווה הטבילה המים
השאובים

מוזרמים

לתוך

טבילה .

ראה גם משנה  ,ביצה ב  ,ג  ' :ושוין

האוצר ,

שם

הם

.

רש " י לבבלי  ,ביצה יז ע " ב ראה עוד  :ירושלמי ,

תרומות ט  ,ז ( מז ע " ד ) ; בבלי  ,חולין כו רע " ב ; שם ,
בכורות כב ע " א ; שם  ,נידה יז ע " א  ,ובפירוש רש " י

במקורות אלו .
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ארבעים סאה ובתחתון אין כלום  -ממלא בכתף

ונותן לעליון  ,עד שירדו לתחתון ארבעים סאה ' .

37

באמצעות

השקת

המים

השאובים

שבמקווה

.

למקווה כשר סמוך  ,הוא האוצר מספיקה לכך

השקה חד  -פעמית ברוחב

שערה .

38

ההשקה בין

הכשרה על  -ידי אוצר השקה

המקווה לבין האוצר יכולה להיעשות באמצעות

טיהור מקוואות  -באמצעות נקב השקה או

נקב השקה או באמצעות צינור  ,אך גם בהצפת

צינור  :טיהור מקוואות הוא כאמור הכשרה של

הקיר שביניהם  ,קוטרו של נקב ההשקה אינו

נעשית

מוגבל לגודל מסוים כמו במקרה של עירוב

מקווה

שמימיו

שאובים .

ההכשרה

א

תכנית של מקווה
טהרה בשטח ת : 4 -

 . 1חדר מבוא
 . 2המקווה
 . 3האוצר
 . 4חדר אמבט

.

בדעות אלו לפי הדעה כי די בהשקה חד פעמית

37

משנה  ,מקוואות ו ,

38

יש סוברים כי כאשר כל מי המקווה שאובים פסול

המקווה מהתורה ,

ח,

ולכן ניתן להכשירו רק בעירוב

.

ייתכן מצב שבו יפקקו את נקב ההשקה ויוסיפו מים

.

לברכת הטבילה מעבר למפלס המים באוצר אמנם

מקוואות  -בהשקה כשפופרת הנוד לפי כמה דעות ,

סביר להניח כי גם בעבר  ,כמו היום  ,כאשר הכשירו

אם בטלה ההשקה חוזרים המים השאובים לפסולם ,

מקווה בהשקה היה נקב ההשקה בגובה מפלס המים

.

ולכן נדרשת השקה בעת הטבילה היום מתחשבים גם

בברכת הטבילה .

המקוואות בירושלים בימי בית שני

וראה לעיל .

מקוואות ( ראה להלן )  ,כאשר משתמשים להשקה

שאובים שהוכשרו

בצינור יכולים שני המקוואות להיות רחוקים זה

עירוב המקוואות מתואר במשנה :

מזה וגם במפלסים

(

)

' ? ריב

מקואות

 -כשפופרת הנוד  ,כעביה וכחללה  ,כשתי

שונים ,

.

טיהור מקוואות בהשקה מתואר אף הוא במשנה :

אצבעות חוזרות למקומן ספק כשפופרת הנוד

' מטהרים את המקואות  ,העליון מן התחתון ,

ספק שאינה כשפופרת הנוד  -פסולה  ,מפני

של חרס או של א4ר [ = עופרת ]  ,ומניח ידו

שהיא מן התורה . . .
ממעטה ' .

תחתיו עד שהוא מתמלא מים  ,ומושכו ומשיקו

עירוב מקוואות יכול להיעשות רק בין מקוואות

והרחוק מן הקרוב .

כיצד ?

 -דיו ' .

אפילו כשערה

מביא סילון

[ = צינור ]

כל שיעמל בשפופרת הנוד -

40

סמוכים זה לזה ורק באמצעות נקב השקה  .אין

39

לעשות עירוב מקוואות באמצעות צינור  ,כמו
עירוב מקוואות  -באמצעות נקב כשפופרת

בטיהור מקוואות  ,ולכן מקווה הסר לא יוכשר

.

הנוד :

בדרך זו הסיבה לכך היא ש ? ספרס

( =

עירוב מקוואות הוא כאמור חיבור מימיהם של

גבי מדרון

שני מקוואות סמוכים  ,והם נחשבים כמקווה

בקטפרס  ,זו דעת חכמים בתוספתא :

אחד .

)

אינו חיבור ,

זרימה על

ולכן אין עירוב

41

עירוב המקוואות נעשה באמצעות נקב

.

השקה שקוטרו לפתות כשפופרת הנוד היבור
המקווה הפסול למקווה הכשר מאפשר להכשיר

גם מקווה חסר  ,שפסולו מהתורה  .עירוב של שני
מקוואות חסרים שמימיהם כשרים  ,ושבשניהם

שלש גממיות של נהל  ,התחתונה והעליונה של
עשרים סאה  ,והאמצעית של ארבעים סאה  ,חרדלת

מהן .

של גשמים נכנסת לתוכן ויוצא

רבי יוסי

אומר  :רבי מאיר היה אומר  :מטבילין בעליונה ,
ואני

אומר :

בתחתונה .

וחכמים

בין

אומרים :

יחד יש ארבעים סאה  ,מאפשר טבילה בכל אחד

בתחתונה כן וכן  ,אין מטבילין אלא באמצעית שיש

מהם  ,שכן רואים את שניהם כמקווה אחד עירוב

בה ארבעים סאה ,

.

41

המקוואות מותנה בהשקה  ,וכשהיא נפסקת בטל
החיבור והמקווה חוזר לפסולו  ,למעט מים

40

משנה  ,מקוואות ו  ,ח ראה גם  :תוספתא  ,מקוואות

41

.

' שתי
משנה  ,מקוואות ו  ,ז על שיעור הנקב
אצבעות '  ' ,בינונית של כל אדם ' ראה  :תוספתא ,

,

מקוואות ה  ,ד מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '
39

.

,

ה ה מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '

. ) 657

רגב ציטט את

התוספתא  ,אלא שהוסיף לה תיקונים שהם כביכול

של ש ' ליברמן ( ראה בהערה

שליברמן ,

42

.

לא תיקן את גרסת התוספתא  .המשנה נקטה דוגמה

חבור לטמאה ,

ראה גם  :משנה  ,מקוואות ה  ,ו ; שם ,

עדויות ה  ,ב .

ב ' תוספת ראשונים '  ,רק הביא גרסאות

נוספות  -הן של המשנה והן של התוספתא  -אך

.

לא ל ? מאה ' ולא לטהרה והאשמכן
ולטהרה '

במאמרו )  ,בעוד

) 657

.

ראה משגה  ,טהרות ח  ,ט  ' :הנציק  ,וה? ס ? רס
ומשקה טופח [ = מרטיב את הנוגע בו ] אינן חבור

42

תוספתא  ,מקוואות ג  ,ד ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '

.

בבלי  ,חגיגה יט ע " א אחד ההסברים לדעת

; ) 655

של ' העליון מן התהתון '  ,אך גם טיהור מקווה

חכמים הוא שלגבי עירוב מקוואות אין אומרים ' גוד

' תחתון מעליון ' נעשה באותה דרך  ,אלא שהמשנה

אסיק ' ואף לא ' גוד אחית ' ( משוך והעלה  ,משוך

נקטה מקרה מורכב יותר מנקודת המבט ההלכתית

והורד כלומר דבר הנמצא למטה נחשב כאילו נמשך

 ' גוד אסיק ' לעומת ' נוד אהית '  -ראה את פירושתוספות יום טוב למשנה  ,מקוואות ו  ,ח ; את פירושו

ונמצא למעלה ולהפך ) ,

חיבור .

למשנה שם ג  ,ב  ,בהסתמכו על פירוש הר " ש ור '

בזוחלים  ,והסיבה לכך היא שאין זוחלים כשרים

את פירוש תפארת ישראל למשניות אלו  ,וראה עוד

למקווה  .ראה  :ספרא ( תורת כוהנים )  ,שמיני  ,פרשה
ט  ,ג ( מהדורת וייס  ,נה ע " ד ) והמשניות שבסוף

.

עובדיה מברטגורה וכך פירש שם אף הר " ש ראה גם
להלן  ,הערה

42

.

.

הסבר

ההערה הקודמת .

אחר

בדומה לקטפרס  ,שאינו

לדעתם

הוא

שאין

עירוב

161
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טיהור המקוואות
זריעה
זיפ

סוג הפסול המוכשר

השקה
מים שאובים

גם מקווה חסר

כן

לא

ין הגבלה

אין הגבלה43

כשפופרת הנוד

יז

אין44

יש45

נצפה לגובה אקיר ,
יכול להיות גם גבוה

רק באותו גובה46

שאובים

השקה עם צינור
גודל הנקב להזרמת המים

להשקה

/

קשר מתמיד בין הברכות

,

מפלס המים בבריכת הטבילה

 :צפה לנמוך אך אפשר

~

עירוב מקוואות

יהיה שווה או גבוה

בהשוואה לאוצר
~

עירוב מקוואות וטומאת הניצוק

כיצד נבדיל בין שיטות ההכשרה השונות
של מקוואות

רגב מדמה את טומאת הניצוק לעירוב מקוואות ,

?

.

הטבלה שלעיל מסכמת את ההבדלים בין שיטות

אך למעשה אין הם דומים הניצוק הוא קילוח

ההכשרה השונות כאשר שני מקוואות נמצאים

חפשי באוויר  ,ולא ניתן להסיק ממנו על חיבור

המפרשים .

אופקי מחובר לקרקע הפרושים אמנם השתמשו

להיות

בהשוואה זו בוויכוח עם הצדוקים 47אך נראה כי

מוכשרים בטיהור מקוואות בדרך של זריעה או

היא היתה רק לשיטתם של הצדוקים  :אם הניצוק

השקה בזריעה רק ' תחתון מעליון '  ,ובהשקה גם

מהווה חיבור  ,על אחת כמה וכמה שחיבור אופקי

' עליון מתהתון ' .

יהיה חיבור  ,לכן שאלו הפרושים מאמת המים

ההבחנה בין מקווה שהוכשר בשיטת הזריעה

העוברת בבית  -הקברות  ,שגם הצדוקים מודים

לבין מקווה שהוכשר בהשקה או אף על  -ידי

לפרושים שאין מימיה נטמאים בכך ( אין זו הלכה

זה בצד זה

מקוואות

( לדעות הרוב של

שאינם

סמוכים

)

יכולים

.

.

סוברים .

עירוב מקוואות אינה תמיד ברורה במצב אחד

צדוקית  ,כפי שיש

ניתן לומר בוודאות כי המקווה הוכשר בשיטת

שונה המקרה של אמת המים בבית  -הקברות

המים

בברכת

מניצוק  ,שכן מים המחוברים לקרקע אינם

באוצר .

מצב זה

ולכן אין מי אמת המים מיטמאים ,

והוא

הזריעה ,

כאשר

מפלס

הטבילה נמוך ממפלס המים

נטמאים ,

48

)

לגופו של עניין

אפשרי כאשר כמות המים שהוזרמה לברכת

בעוד שהניצוק תלוש מהקרקע  ,ולכן הוא אינו

הטבילה מספיקה לטבילה  ,ולא רצו להוסיף להם

חיבור  .לא ניתן אפוא להשוות ביניהם .

עוד מים מצב זה אינו אפשרי באוצר המושק

רגב מסיק כי מי שאינו רואה בניצוק חיבור

באמצעות נקב  -רגיל או עירוב מקוואות -

לטהרה ( הצדוקים

.

בשל ההשקה .
43

ראה לעיל  ,הערה , 38

( אמנם
את הדעות הדורשות השקה

47

כשפופרת הנוד כשכל מי המקווה שאובים .

44

ראה שם .

45

תשובה זו היא למקווה חסר  ,בעוד שלגבי מים
שאובים  ,לרוב הדעות התשובה היא שלילית ; ראה

לעיל ,
46

הערה . 38

לצורך הכשרת מים שאובים חלים הכללים של

טיהור מקוואות .

לפי

יפסול גם עירוב מקוואות

)

תוכן

משנה  ,ידיים

הדברים

כוונתו

לטיהור

.

ד  ,ז על דעתם של הפרושים בנוגע

לטומאת הניצוק ראה גם  :משנה  ,טהרות ח  ,ט ; שם ,
מכשירין
48

ה  ,ט.

ראה משנה  ,מקוואות א  ,ד  ' :נפל לתוכן  = 1ל ' מי
גבאים ' ]
טהור ' ;

מת  ,או שהלך בהן הטמא ושתה טהור
תוספתא ,

מקוואות

.. .

א,

א

( מהדורת

צוקרמנדל  ,עמ '  ' : ) 652שאין המים בגבו עלולין
לקבל טומאה

עד שיתלשו ' .

המקוואות בירושלים בימי בית שני

חדרה
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מקוואות .

) 49

ייתכן כי אכן הצדוקים יפסלו

השקה של שני מקוואות

( טיהור מקוואות

)

הנמצאים במפלסים שונים בדרך של ניצוק או

.

קטפרס אך לאו דווקא מפני שצינור הוא כלי
והעברת המים דרכו תהפוך אותם לשאובים  ,כפי
שטוען רגב  ,אלא מכיוון שניצוק וקטפרס אינם

.

חיבור ואולם השוב לדעת כי חכמים מתירים רק

את ההשקה של מקוואות ( טיהור מקוואות

)

הנמצאים במפלסים שונים בעזרת צינור ( חיבור
של קטפרס )  ,אך הם פוסלים עירוב מקוואות
שנעשה בדרך זו  .כלומר היבור בעזרת קטפרס
מועיל רק להכשרת מים שאובים אך לא לחיבור
בין שני מקוואות כדי שנראה אותם כמקווה

וודאי שניצוק לא יועיל לחבר שני

אחד ,

מקוואות .
ולא היא  .גם הפרושים מודים בכך  .אשר לטענת
50

לשיטתו של רגב זו דעה צדוקית ,

רגב על פסול צינור מכיוון שהוא כלי  ,אין הדבר
כך -

חכמים

כל עוד אין לצינור בית קיבול .
הששו

51

אכן גם

מעט מכיפוף הצינור

לשנות את מצבו לכלי ולפסול את

העלול

המקווה .

52

אין רגב מביא הלכה צדוקית הפוסלת כל צינור

גם אם אין בו בית קיבול .
אם נסכם את דברינו לעיל  ,לא ניתן להסיק כי
מכיוון שאין הצדוקים רואים את הניצוק כחיבור
לצורך הכשרת מקווה  ,הם יפסלו גם השקה בין
שתי ברכות הנמצאות במפלס אחד בעזרת

צינור .

טענה

מהמקורות  .היא סבירה עוד פתות לגבי השקה
בעזרת נקב השקה וכל שכן בהשקה של עירוב

מקוואות .

בהשקה בעזרת

נקב

מי

המקווה

וההשקה מחוברים לקרקע  ,ומקרה זה דומה

לאמת המים העוברת בבית  -הקברות יותר מאשר
לניצוק  ,והרי גם הצדוקים מודים שאין מי אמת

.

המים נטמאים העדר מקוואות שהוכשרו בשיטה
של עירוב מקוואות בקומראן איננו ראיה

.

לדעתם של הצדוקים ואנשי הכת שגרו שם גם
בירושלים אין ממצא של מקווה שהוכשר בשיטה
זו ( למעט מקווה אחד  ,ראה להלן )  ,אף  -על  -פי

שמקורות חז " ל מתירים זאת במפורש .
רגב אינו מתייחם לדעתם של הצדוקים על
הכשרה בשיטת

49

כזאת

דורשת

יותר

ביסוס

הזריעה .

לפי דברינו  ,מכיוון

שהכשרה זו נעשית במחובר לקרקע  ,אין לנו

אגב כך הוא מנסה להקיש ( בהערה  51במאמרו )
מהמחלוקת שבין הצדוקים לפרושים בענייני עירוב

סיבה להניח כי הצדוקים התנגדו לה.

עירוב מקוואות קשר זה כלל לא ברור  .הצדוקים לא

הערות נוספות

חצרות ( משנה  ,עירובין ו  ,ב ) על מחלוקתם בנושא

.

הודו בתורה שבעל פה ולכן גם לא הודו בעירוב

חצרות  ,וזה

רקעה של המשנה שם  .ניתן להביא גם

דוגמאות נוספות לכך  ,ואין מחלוקת זו מסבירה את

לגבי טומאת הניצוק .

פרטי הלכותיהם של הצדוקים
50

לדעתו של אלבק ,

מקורות חז " ל משתמשים אמנם

במילה קטפרס  ,אך ייתכן שבימי בית שני כינו את

.

הקטפרס בשם ניצוק ראה בפירושו לסדר טהרות ,
השלמות ותוספות למסכת ידיים ד  ,ז  ,עמ '
51

609

.

.

ראה  :משנה  ,מקוואות ד  ,ג המשנה מפרטת את
ההלכות הקשורות לכך ובהן  ' :סילון [ = צינור ] שהוא

צר מכאן ומכאן  ,ורחב מן האמצע אינו פוסל  ,מפני

.

שלא נעשה לקבלה ' ראה גם  :תוספתא  ,מקוואות ד ,
א ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '

- ) 656

אם נעשה כלי לפני שחובר לקרקע .
52

רגב מביא את המקורות העוסקים בטיהור
מקוואות באמצעות צינור כאילו היו עירוב

.

מקוואות  ,ואין הדבר כן הוא מציין כי חיבור
שני מתקני מים באמצעות נקב כשפופרת הנוד

.

אינו אלא דרך נוספת לעירוב מקוואות זוהי
טעות  ,שכן זו הדרך היחידה לעירוב מקוואות

( למעט מקרים של עירוב מקוואות על  -ידי הצפת
הקיר שבין שתי הברכות או באמצעות פרצה

כלי פוסל רק

ראה  :תוספתא  ,מקוואות ה  ,ה ( מהדורת צוקרמנדל ,

עמ '  , ) 657ושם נאמר על הכשרת שני מקוואות

שאינם במפלס אחד  ' :ואם נכפף הסלון
כל שהוא

 -פסול ' .

[ = הצינור ]
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ואי אפשר כלל לעשות עירוב מקוואות

שמאי מקילים בהן ובית הלל מחמירים בהן  ,וגם

באמצעות צינור כאשר מעוניינים רק להכשיר

עניין הניצוק ( שאינו זהה לזוחלים ) אינו נמנה

מים שאובים אין צורך להגיע לעירוב מקוואות ,

שם ,

בקיר

) 53

.

ודי בטיהור מקוואות באמצעות השקה כשערה

בלבד .

הממצא הארכאולוגי והסברו

שגיאה נוספת היא קביעתו של רגב כי ' הדרך

בממצא המקוואות בירושלים יש רק מקווה אהד

היחידה להחליף את מי המקווה שהתעפשו במים

שהוכשר בוודאות בדרך של עירוב מקוואות ,

כשרים לטבילה  ,מבלי להיות תלויים במי גשמים '

והוא נמצא בעיר העליונה  ,בשטח ת  , 4 -מתחת

היא באמצעות עירוב מקוואות קיימות גם דרכים

למגרש החניה של הרובע היהודי ( צילומו

אחרות  ,כגון הוצאה של מקצת ממי המקווה עד

ותכניתו מובאים בעמ '

רגב .

שתישאר בו הכמות המינימלית הנדרשת של

בכל המקוואות האחרים לא נמצא אוצר השקה

.

השקה .

במאמרו של

16

)

מקוואות אלו יכלו להיות

ארבעים סאה  ,והוספה של מים שאובים ישירות

עם נקב

למקווה  ,ואפשר אף לשפר את איכות המים על -

מוכשרים בדרך של טיהור מקוואות  -או

ידי ' נתן סאה ונטל סאה ' ; הכשרת המקווה בזריעה ;

.

בשיטת הזריעה מאוצר סמוך אוצרות כאלו אכן

.

שימוש בהשקה בדרך של טיהור מקוואות .

נמצאים במספר לא קטן של מקוואות באחד

רגב סובר כי בית שמאי נקטו ' הקלה מופלגת

המקוואות ברובע ההרודיאני ( בבית המערבי

בכמה מהלכות טומאה וטהרה '  ,ולכן הקנאים ,

מאשש מבנה המקווה את ההנחה שרוקנו את

שהזדהו אתם בנו מקוואות במצדה ובהרודיון

מימיו למעט ארבעים הסאה הדרושים למקווה ,

תוך שימוש באוצרות הוא מביא ראיה ( בהערה

למקווה .

.

) 68

מכן

ולאחר

מים

הוסיפו

שאובים

)

מדעתם בהטבלה בהרדלית ( 54שסיבתה היא

נדירותו של אוצר השקה עם נקב נובעת כנראה

וגם

לא מסיבה הלכתית ולא מהלכה כיתתית  ,אלא

שלפי בית שמאי מטבילים בזוחלים ) ,
מדעתם לגבי שוקת יהוא  55 .ואולם  ,במקרה של

מכך שלא היה צורך בעירוב מקוואות באופן

.

שוקת יהוא בית שמאי דווקא החמירו ודרשו

קבוע את המים השאובים ניתן היה להכשיר

שכדי שהיא לא תהיה כלי צריך רוב השוקת

בדרך של אוצר זריעה או בהשקה מאוצר שאינו

להיות שבור ואכן הלכה זו  ,שלפי הבבלי היא

צמוד למקווה  ,בעוד שעירוב מקוואות נדרש

.

מקרה של עירוב

מקוואות ,

56

אינה נמנית

במשנה במסכת עדויות 57בין ההלכות שבית

בעיקר למקווה חסר .
כדאי להעיר בקשר לכך כי המקווה של העדה
האשכנזית

53

ראה משנה  ,מקוואות ו  ,ט ; תוספתא  ,מקוואות ה  ,ו
( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '  ; ) 657שם ד  ,ח ( מהדורת

56

57

בנו אוצר השקה עם נקב בשיעור כשפופרת

בנספח .

עמ ' . ) 656

ראה עוד  :משנה  ,מקוואות ו ,

ג ; תוספתא  ,פרה ח ,

ח ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '

מהמאה הי " ט בחפירה ארכאולוגית  ,היה

) 637

55

הוכשר בשיטת הזריעה עד שנת  , 1900ורק אז
הנוד ( ראה

צוקרמנדל ,

54

( ' הפרושים

')

בירושלים

העתיקה

.

לעניין כלים ( כמו שקתות אבן ) ראה :

ח.

פרה ה ,
משנה  ,מקוואות ה  ,ו ; שם  ,עדויות ה  ,ב .

משנה  ,מקוואות ד  ,ה .
בבלי  ,יבמות סו .
פרקים דה .
Nqy

משנה ,

)

לו היה נמצא מקווה כזה
רגב

מסיק  -בגלל חסרונו של עירוב המקוואות -

כי היישוב האשכנזי בירושלים פסק לפי ההלכה

.

הצדוקית בשכונות החדשות של ירושלים לא
השתמשו כלל באוצר  ,אלא הזרימו למקווה מים

המקוואות בירושלים בימי בית שני

מבור

מים .

גם כאן היה התוקר תמה כיצד

מכשיר גם מקווה חסר  -שאין בו ארבעים

סאה ,

הממצא של מקוואות בירושלים מעיד רק על

הכשירו את המקווה ללא אוצר .

מקווה אחד שברור כי הוכשר בדרך זו .

סיכום

הצדוקים ראו היבור נוזלים באמצעות קילוח

במקוואות בירושלים בימי הבית השני התגברו

 -ניצוק  -כחיבור שמטמא אך אין בכוחו לטהר ,

אולי על בעיית החלפת המים בדרך של הוצאה

בעוד שלדעת הפרושים חיבור כזה אין בכותו לא

.

של מקצת המים והוספה של מים שאובים ישירות

לטהר ולא לטמא לכן בעירוי נוזלים מכלי טהור

למקווה  ,ואפשר ששכללו שיטה זו בדרך של ' נתן

לכלי טמא  ,לדעת הצדוקים נטמאו הנוזלים

סאה ונטל סאה ' ייתכן כי המקוואות הוכשרו על -

שנשארו בכלי העליון  ,ואילו לדעת הפרושים

.

ידי השקתם לאוצר של מי גשמים באמצעות

אין הם טמאים .

צינור  ,ואפשר כי הוכשרו בשיטת הזריעה מכל

הניצוק הוא קילוח חפשי באוויר ולכן אין הוא

מקום המקוואות לא הוכשרו בהשקה לאוצר סמוך

זהה להשקה באמצעות צינור בין שני מקוואות

.

.

בשיטה של עירוב מקוואות  -באמצעות נקב

שאינם במפלס אחד אמנם ייתכן שבגלל הדמיון

כשפופרת הנוד .

ביניהם פסלו הצדוקים השקה בין שני מקוואות

הכשרת מים שאובים בשיטת הזריעה נעשית עוד

שאינם במפלס אחד  ,בניגוד לחכמים שהתירו

לפני הגעתם למקווה הטבילה  .המים השאובים

אותה  ,אך קביעה זו דורשת הוכתה מדבריהם של

מוזרמים לתוך האוצר  ,שם הם מתערבבים במים

הצדוקים .

לעומת זאת סביר יותר להניח כי

הכשרים  ,ובכך הם מוכשרים לטבילה ומוזרמים

הצדוקים לא התירו עירוב מקוואות במצב זה ,

באמצעות נקב בדופן האוצר ( שאין מגבלה על

כשם שגם הפרושים לא התירו זאת  ,מכיוון שגם

או בגלישה מעל הדופן אל מקווה

הם לא ראו את הניצוק ואת הקט ? 9ס כחיבור

קוטרו

)
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הטבילה  ,שיכול להיות גם רחוק מהאוצר .

לצורך עירוב מקוואות  ,ובעניין זה הם לא היו

לצורך הכשרה של מים שאובים די בהשקתם למי

חלוקים בדעותיהם .

גשמים אין מגבלה על קוטר נקב ההשקה  ,וניתן

לא נוכל להסיק מכך שהצדוקים לא ראו את

להשיק מקוואות גם באמצעות הצפת הקיר

הניצוק כחיבור  ,כי הם פסלו גם השקה בין שני

שביניהם או באמצעות צינור  ,ובכך להכשיר

מקוואות סמוכים הנמצאים במפלס אתד  ,אף אם

.

מקווה הנמצא רחוק מהאוצר או במפלס

שונה .

היא נעשתה בעזרת צינור  ,ובוודאי

לא נוכל

בשיטה של עירוב מקוואות נעשית השקה של

להסיק מכך על עמדתם בעניין עירוב מקוואות

המים השאובים הנמצאים בברכת הטבילה עם מי

שהוא חיבור הקשור לקרקע בדומה לאמת מים ,

הגשמים הנמצאים במקווה כשר סמוך  ,הוא

שהיא תיבור לטהרה גם לדעת הצדוקים .

האוצר  ,אולם חייבת להיות השקה תמידית

העובדה שלא נמצאו בירושלים אוצרות השקה

באמצעות נקב שקוטרו לפחות כשפופרת הנוד

צמודים למקוואות  ,כמו אלו שנחשפו ביריחו ,

( כשתי אצבעות [ הסמוכות לאגודל ] המסתובבות

מצדיקה בירור נוסף  ,לא פחות מההשוואה שבין

בנקב בקלות .

.

נקב בשיעור זה מאפשר לא רק

קומראן ליריחו ואולם כשם שבירושלים ייתכן

להכשיר מים שאובים לטבילה אלא אף להחשיב

שהכשירו את המקוואות בכמה דרכים חלופיות ,

)

את המים שבשתי הברכות כמקווה אהד  ,וזו

כך אפשר הדבר שגם בקומראן הכשירו את

משמעות השם עירוב מקוואות חיבור המקוואות

המקוואות בדרך של הוספת מים ישירות למקווה

.

קתדרה
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-

או בדרך של ' נתן סאה ונטל סאה ' ואולי אף

ביריחו הם אוצרות זריעה או השקה  ,ואם הם

בשיטת  -הזריעה  ,שאין לנו סיבה להניח כי

אוצרות השקה ,

אם ההשקה היא של טיהור

הצדוקים התנגדו לה .

מקוואות או של עירוב מקוואות עניין תשוב

לא נוכל לקבוע על  -פי ממצא המקוואות אם

נוסף שיש להתייחס אליו בהשוואה שבין אוצרות

מקווה מסוים נבנה על  -פי ההלכה הפרושית או

לבין המקוואות בירושלים

על  -פי

ההלכה

.

הצדוקית ,

מכיוון

ההשקה ביריחו

שרבות

ובקומראן הוא האפשרות שביריחו הגיעו לאוצר

האפשרויות להכשרת מקווה שגם הפרושים וגם

מים מאמת המים של ואדי קלט  ,ואם כן יש כאן

הצדוקים מסכימים להן .

מקווה שנוצר ממי מעיין  ,ושהלכותיו שונות

אשר ליריחו יש מקום לבדוק אם האוצרות

משל מקווה רגיל .

נספח  :הכשרת מקוואות בירושלים לפני
הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי תיאר את בניית

בירושלים .

כ 100 -

שנה ומעלה

להזרים למקווה מי גשמים מבור

מים .

בנוסף

המעניין בתיאורו הוא

לכך אין להתפלא על הימצאותן של שיטות

כי המקווה שפרטיו נמסרים על  -ידו הוכשר

הכשרה שונות של מקוואות ביישובים סמוכים

בשנת

1900

יישוב .

להשקה

כדי

ההבדל בשיטות ההכשרה השונות של המקווה

להכשירו גם לפי השיטה הדורשת שבאוצר יהיה

יכול

ולא

תמיד רוב של מי הגשמים המקוריים לעומת

בהבדלים בפסיקת ההלכה .

המקוואות

שנים רבות בשיטת

56

הזריעה .

הוסיפו למקווה אוצר נוסף

.

זאת

בשכונות החדשות

השתמשו

לא

כלל

באוצר ( לא זריעה ולא השקה )  ,אלא אגרו מי

או בחלקים שונים של אותו מקום

להיות

להלן קטעים

נעוץ

בגורמים

טכניים

ממאמרו של טוקצינסקי עם

כותרות והדגשות שנוספו על ידי .

.

גשמים די הצורך והזרימו אותם למקווה מכיוון
שסדנא דארעא חד הוא נוכל אולי ללמוד

אוצר זרועה

משיטות אלו גם על שיטות הכשרת המקוואות

אצלנו נעשו ב ' מקואות סמוכות וו לזו וכותל

בירושלים כאלף ושמונה מאות שנה לפני

כן .

אין להתפלא אפוא על חסרונם של אוצרות
השקה במתכונת של עירוב מקוואות  ,ואפילו
כל אוצר השקה שהוא  ,שכן אפשר היה גם

58

,

מאמרו פורסם ב ' המאסף '  ,ט  ,ז תרם " ד

מפסיק ביניהן ובאמצע כותל המפסיק נקב

כשפופרת הנוד  .מקוה אחת להיות בה מים
הכשרים ומי הגשמים יורדים לתוכה ונקראת
' מקוה הכשירה ' והשניה היא שטובלים בה
ונקראת ' מקוה הטבילה '  .בימי הגשם יבאו מי

)

סימן פה ,

עמ ' עט  -פא  ,הוא נדפס בכמה מקומות נוספים ,

הגשמים למקוה הבשירה מן הגגות דרך צנור של

ובהם  :י ' שנברגר  ,מקואות  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ '

חרס . . .

 126 - 123אין הוא מציין את מקומו של המקווה  ,אך
נראה שכוונתו למקווה שהיה בחורבת ר ' יהודה

וכשבא להכשיר מקוה הטבילה פותחים את נקב

החסיד מקווה דומה למקווה המתואר על  -ידו  ,ובו

השפופרת ויבאו מים כשרים ממקוה

.

.

שני אוצרות  -זריעה והשקה  -ניתן לראות במרתף
המבנה ההרוס של בית  -הכנסת ' תפארת ישראל '
( ניסן בק ) ברובע היהודי

.

למקוה

הטבילה

וכאשר

יגיעו

הכשורה

המים

עד

השפופרת סותמין אותו ומוסיפין מים שאובים

המקוואות בירושלים בימי בית שנ

במקוה הטבילה עד שיהיה גובה המים זרת

[ = חצי

אמה ]

ממעלה להטבור  . . .ובשרוצים

להחליף שוב את המים של טבילה מוסיפים מים
שאובים למקוה הכשרה עד שתהיה שוב מליאה
ופותה שוב את השפופרת  ,וחוזר חלילה  ,וכך
מחליפין המים כמעט בכל שבעה
מקוה

.

ימים .
.

הכשורה 1 80 :

מעטער ארכה

1 20

גובהה  . . .ומקוה

הטבילה 1 . 30 :

ארכה ס . 2ו

רחבה  ,ומקרקעיתה עד השפופרת

צענטי -

1 . 20

80

רחבה

מעטר  . ..ומוסיפים בה מים שאובים בערך עוד
צענטימעטער שיהיה גובה המים ערך

40

.

1 20

שהוא כזרת למעלה מהטבור .

תכנית המקווה
במרתף בית  -הכנסת

ככה נהגו האשכנזים בירושלים ת " ו [ תיבנה
ותיכונן ] ,

מעת נוסד בה בעזה " י [ בעזרת השם

ישראל'
בנייתו .
תפארת
'בעת

העבר  ,והרבה הצטערו הרבנים על שאין

הוספת אוצר השקה ( המועיל לעירוב
מקוואות )

ביכלתם להכשיר את המקוה בימי הקיץ גם

ובשנת תר " ס מצאנו תרופה גם לזה  ,אחרי עמל

לשיטת הראב " ד . . .

ומדידות ראינו שיש מקום בקרן זוית אחת בבית

יתברך ] הישוב החדש עד שנת

תר " ס [ אשו ]

מברכה הימנית -
אוצר זריעת  ,הברכה
השמאלית  -ברכת

הטבילת

קתדרה 168
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המקוה שאפשר לחפור בו בעומק  ,חפירה

המקוואות בשכונות החדשות ללא אוצר
בור גשמים במקור למי המקווה

הטבילה  ,ואז עשינו החפירה ממעטער מעוקב

והנה עד כאן ביארתי עליית המקואות של

שתחזיק

האשכנזים עפ " י תכונת המקואות שבתוך עיה " ק

שיעור מקוה בשופי ועומקה כנגד עומקה של

[עיר הקודש ] פנימה אשר המה מימי התיסרות

מקוה הטבילה  ,ונקב חלול כשפופרת הנוד עובר

הישוב החדש בירושלם

בשנים

מהחפירה להמקוה  ,והנקב הזה בתוך החפירה

האחרונות נבנו בתי מקואות גם בשכונות אחדות

בגובה

מחוץ לחומת עי " ק [ עיר קודשנו ] ושמה היה להם

המעטער  ,ואל תוך החפירה יבואו מי גשמים דרך

וכולת לעשות בור גדול סמוך למקוה הטבולה ,

צינור של חרס  ,והמים שבתוך החפירה לא

שוהיה מיוחד למים כשרים ושיקבל בקרבו מי

ישמשו אלא להשקה והמה תמיד על עמדם

גשמים ( מככר פנוי סמוך לו

יעמדו  ,ונקב השפופרת הזה ( העובר מהחפירה

בערך חמשים מקואות  ,ובכותל המפסיק בין

למקוה הטבילה ) פתחו שעריו תמיד לא יסגר ולא

הבור להמקוה נעשה נקב  ,ובכל פעם שמריקים

יסתם  ,ונמצאו מי מקוה הטבילה מחוברים תמיד

את מקוה הטבילה פותחים את נקב השפופרת

שפופרת הנוד

עד שיכנס מים כשרים מהבור למקוה בשעור

הפתוח בכל עת וזמן  . . .ופעם אחד במשך כשנתוום

מקוה בשופי  ,ובאופן הזה לא הצריכו לעשות

אנו מחליפין ( ביום של גשם אשר יבואו בה בו

עוד מקוה שתהיה סמוכה למקוה הטבילה ולא

כשיעור מקוה ומכוונה לעומקה של מקוה

( מעטער על מעטער ברום

מעטער )

הנהו למעלה סמוך לתקרתה היינו

למי הגשמים של החפירה ע " י

ביום מי גשמים אחרים ) גם את

מי החפירה . . .

צריכי

תו להחפירה .

ת " ו  ,אולם

ומגגות )

בשעור

8
עוד בעניין מקוואות טהרה

של מעמדות וכיתות  :על
שיטת המחקר והממצא

מבדילה בין שני פתחיו ) או גרם המדרגות הכפול

( כשמחיצה נמוכה מבדילה בין שני נתיבי
המדרגות

)

שמימיהם הוכשרו באמצעות ברכת אוצר או על -

ידי השקה למקווה סמוך ( באמצעות צינור

מהלכותיהם

( להבדיל

קומראן .

)

הצדוקים

של

וכת

מטבע הדברים דיון ראשון מעין זה

)

במשמעות ממצא המקוואות ובזיקתו למציאות

איל רגב

החברתית בימי הבית מעורר עניין ותגובה  ,אך

הניסיון לגלות קשר בין הממצא הארכאולוגי של
תקופת בית שני לתופעות חברתיות הידועות מן
הכתובים מעורר עניין בקרב חוקרים וקוראים ,
שהרי אין ספק כי זיקה זו בין שני תחומי המחקר

 -ההיסטורי והארכאולוגי  -מסייעת לשחזור

.

חיי היום  -יום של התקופה אולם מלאכה זו אינה
עניין של מה בכך והיא דורשת דיון קפדני
במקורות ההיסטוריים וההלכתיים מהד גיסא
ובממצא הארכאולוגי מאידך גיסא  ,שכן מדובר

.

בשתי שיטות מתקר שונות במאמרי ' מקוואות
טהרה של מעמדות וכיתות בישראל בימי בית
שני

ואילו

שימשו את אלו שנהגו על  -פי ההלכה הפרושית

הארכאולוגי  -תגובה

'1

שימש

כוהנים ,

מקוואות

בהנתי שניים מטיפוסי המקוואות אשר

שימשו למן התקופה ההשמונאית ועד ערב
חורבן בית

שני .

על סמך קישור הממצא

יש לצפות כי אלו יהיו המשך ישיר להישגי
העבר של המהקר בתהומי הארכאולוגיה וההלכה

כאהד .
אשר גרוסברג טוען כי שגיתי בפירוש המקורות
ההלכתיים וכתוצאה מכך  ,לדבריו  ,הסברתי את
הממצא הארכאולוגי באופן שאיננו עומד במבחן

.

הביקורת אולם עיון בדבריו מלמד כי לאמיתו
של דבר מאמרו אינו מתמודד עם טענותי -

להוציא שני עניינים שוליים שעליהם הוא מעיר
נכונה - 2ואילו הפירוש שהוא נותן לכמה
ממקורות

חז " ל

מנוגד

לא

לפרשנות

רק

.

המסורתית אלא גם למקובל במחקר גרוסברג
נכשל כאן בשני תחומים השובים  :הוא מתעלם
לחלוטין מן המתקר בתחום המקוואות ודרכי

הארכאולוגי למקורות ההיסטוריים וההלכתיים
הצעתי שהמקווה בעל הכניסה הכפולה ( שאומנה

2

בעניין שוקת יהוא ( משנה  ,מקוואות ד  ,ה ) וכן באשר
לדיוק

בלשון

המשנה

בעניין

' טיהור

מקוואות '

ו ' עירוב מקוואות '  ,אם כי אין לקבל את דבריו על
1

קתדרה ,

79

( ניסן תשנ " ו )  ,עמ

' 21 - 3

.

עצם ההבדל ביניהם ,

קתדרה

, 83

ניסן

וראה להלן .
תשנ " ז

 ,עמ ,

176 - 169

קתדרה 70

אייל

,

הכשרת מי המקווה בימי בית שני  -כוונתי

שמניתי בפרט  ,לבין מקוואות הטהרה שבהם

בראש ובראשונה לעבודת הדוקטור של רוני
רייך - 3ועל כן הוא תוקף את דברי מבלי לשים

נפרדים ?

גם לפי דבריו של גרוסברג כלל זה אפייני

לב לכך שאין מדובר בחידושים מפרי עטי אלא

למקדש בלבד  ,ולכן מתבקש כי יישומו בממצא

התבססתי על מחקר מקיף שטרם נמצא מערער

המקוואות קשור למקדש או למכהנים בו  ,כפי

על

מסקנותיו ;

הוא

מתעלם

הממצא

מן

הכניסה והיציאה מתבצעות בנתיבים

שהראיתי במאמרי ( עמ '

)8 - 6

.

טענתו כי הנתתי

הארכאולוגי ואינו בוחן כראוי את טענותי

שבהר הבית היתה הפרדה בין טהורים לטמאים

המבוססות על עובדות ארכאולוגיות גם בתחום

( והוא אף עושה מאמץ ניכר ומיותר להפריך

זה עיון במתקריו של רייך היה מלמד את

הנחה זו ) אינה נכונה  .הרי אין כל ספק שכל

גרוסברג כמה עובדות הסותרות את דבריו  .כיוון

הנכנס למקדש  ,למן עזרת נשים ואילך  ,מוחזק

.

שלא הלך בדרך זו מתעורר הצורך לעמוד על כך

טהור .

שהממצא הארכאולוגי הינו הקריטריון הראשון

טהורים לטמאים ( למעט גישתה יוצאת הדופן של

במעלה לחקר מקוואות בית שני  ,וכן יש להבהיר

מגילת המקדש ) אלא בין הנכנסים ליוצאים  ,ועל

שוב את מוסכמות המחקר בעניין דרכי הכשרת

סמך זאת הקשתי מסדרי המקדש למקווואות אלו .

המקוואות בתקופה זו לשם כך נתייחס בקצרה

יש לציין שהקשר בין כל עדויות אלו למקווה

לעיקר טענותיו

בעל נתיבי כניסה ויציאה נפרדים אינו חידוש

.
לפי סדרן .

גרוסברג משיג על כך שהשוויתי את המקוואות

4

ההפרדה שאליה התייחסתי לא היתה בין

שלי  ,אלא הועלה כבר לפני שנים  5 ,ואינני רואה

בעלי שני הנתיבים הנפרדים לסדרי הכניסה

כל סיבה

והיציאה הנפרדים להר הבית  ,לירידה של הכוהן

גרוסברג יוצא נגד הצעתי כי המקוואות בעלי

בכבש המזבח בדרך שונה מזו שבה עלה וכן

גרם המדרגות הכפול נועדו לטבילת הכוהנים

במגילת

לצורך דרגת טהרה של תרומה או קודש

המקדש  ,שעל  -פיו המשמר הנכנס בא בדרך

( המיוהדת לכוהנים בלבד ) וטוען שאין לה כל זכר

נפרדת מזו שבה יוצא המשמר שקדם לו לטענתו

בספרות חז " ל ; הוא אף מוסיף כי על  -פי הלכות

לתיאור החלפת משמרות הכוהנים

.

אין קשר בין נתיבי המקוואות לדוגמאות אלה ,

לדחותו ,

חז " ל דרגת הטהרה של הטובל נקבעת לפי

.

שעליהן הוא מחיל את הכלל המצוי רק בתלמוד

כוונתו אולם אחת המטרות של קישור הממצא

הבבלי ( ולא בספרות בית שני ) כי במקדש יש

הארכאולוגי לעדויות הספרותיות היא הרי להגיע

אולם אין

לידיעות חדשות שאין למצאן בכתובים  ,העובדה

שחז " ל

שחז " ל אינם מזכירים טהרת כוהנים במקווה בעל

נקטו בעניין פנייה לימין הוא ניסוח מאוחר

גרם מדרגות כפול אין בה כדי לפסול העלאת

המתייחס בין השאר לדוגמאות הנזכרות שבהן

הממצא

לפנות תמיד לימין נגד כיוון השעון .
בכך כל סתירה לטענתי  .ייתכן שהכלל
)

(

אדם יוצא בדרך שונה מזו שנכנס

בה .

אפשרות

ומכל

מקום  ,האין דמיון בולט בין כלל זה  ,והדוגמאות
4
5

3

ר ' רייך  ' ,מקווה הטהרה היהודי בתקופת הבית השני
המשנה והתלמוד '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה
העברית בירושלים  ,תש " ן

.

שכזו

על

סמך

הבנת

משנה  ,כלים א ,
ר'

רייך ,

ח.

' משנה

שקלים

פ"ח

מ" ב

והממצא

הארכיאולוגי '  ,א ' אופנהיימר  ,א ' רפפורט ומ ' שטרן
( עורכים )  ,פרקים בתולדות ירושלים בימי הבית
השני  :ספר זכרון לאברהם שליט  ,ירושלים תשמ " א ,

עמ ' . 227

וראה גם רייך

( לעיל  ,הערה , ) 3

עמ '

35

.

עוד בעניין מקוואות סתרה  -תגובה

.

הארכאולוגי הרי אין כל סימוכין בספרות חז " ל

טיעוני לגבי הקשר בין המקוואות בעלי גרם

.

להצעה שגרוסברג עצמו מעלה בהמשך  ,דהיינו

המדרגות הכפול למעמד הכהונה אין הוא מסביר

כי מקוואות אלה נבנו בבתי המגורים לשימושם

בדבר

של עולי הרגל ( כך ! )  ,וגרם המדרגות הכפול

יפרש

כיצד

את

היחידה

העדות

האוכלוסייה שטבלה במקווה בעל גרם המדרגות

.

נועד לאפשר הפרדה בין היורדים לטבילה

הכפול כוונתי לאוונגליון הגנוז מאוקסיריניכוס

לעולים ממנה בימים שבהם הצפיפות רבה  ,לכן

( מס '  , ) 840שבו הכוהן הגדול אומר לישו כי טבל

הוא ייאלץ להודות כי נימוק זה אינו תקף בעת

בסולם אהד וירד

באחר .

ניתוח הממצא הארכאולוגי זאת ועוד  ,טבילה

לתפרוסת הממצא של המקוואות מסוג זה -

.

אין הוא מתייחס

8

תוך כוונה לדרגת טהרה מסוימת ( חולין  ,תרומה ,

רובם בירושלים  ,הלק ניכר מהם בסביבותיה

קודש וכו ' ) איננה סותרת טבילה במקווה מסוג

הקרובות וכן ביישובי הכוהנים ביריחו וקומראן

מסוים לצורך אותה דרגת טהרה  ,שהרי הכוונה

 -תפרוסת הדומה לזו של יישובי הכוהנים בסוף

דרושה לגבי כל טבילה

במקווה .

אם הצעתי

.

ימי הבית והוא אף מתעלם מכך שחלקם של

נכונה  ,הרי שגם מי שטבל במקווה בעל גרם

מקוואות אלה ביהם

מדרגות כפול לצורך טהרת תרומה או קודש היה

התקופה הוא כשישית  ,ועל כן ניתן להסיק כי

צריך להתכוון לטהרה זו .
ניתן

להוסיף

לכלל המקוואות בני

רק הלק קטן מהאוכלוסייה נצרך למקוואות מעין

6

ולדתות

 171דרדרה

טיעונים

שמעלה

אלה ( אמנם הכוהנים היו הרבה פתות משישית

גרוסברג  7 ,אולם יש לתת את הדעת במיוהד לכך

מאוכלוסיית יהודה  ,אך כידוע הם נדרשו לשמור

שאין הוא מתייתם התייחסות של ממש לעיקר

על טהרתם יותר מכלל ישראל ועל כן נזקקו

ליותר מקוואות )  ,כמו כן ההפרדה בין נתיבי
6

7

למסקנה דומה הגיע גם רייך ( לעיל  ,הערה , ) 3

עמ '

כניסה ויציאה מלמדת כי אלו שהשתמשו

. 44 - 45

במקוואות אלה התמירו

בין היתר אין לקבל את טענתו כי הכוהנים אינם

בשמירת דיני טומאה וטהרה .

צריכים לטבול במקום מגוריהם

לפני עבודתם

.

יותר מן האחרים

הרי

נמצא אם כן שבחינת הממצא הארכאולוגי של

גם עולי הרגל היטהרו בדרכם לירושלים על  -אף

מקוואות אלו מעידה על שלושה מאפיינים של

במקדש ( השווה במאמרי  ,עמ '  , 11הערה

) 36

שטבלו שוב בטרם נכנסו למקדש  ,ומדוע לא ינהגו
כך גם הכוהנים המבקשים להיות טהורים
מלכתחילה בדרגת קודש לצורך עבודתם במקדש ?
זאת ועוד  ,גרוסברג מתעלם מהצעתי כי במקוואות

אלה טבלו גם לצורך טהרה בדרגת תרומה ( הנדרשת
לכוהן גם במקום מגוריו ואיננה קשורה אך ורק

למקדש .

האוכלוסייה שהשתמשה בהם  ,וגרוסברג מתעלם
ממאפיינים אלה  :אוכלוסייה זו הקפידה הקפדה

יתרה בדיני טומאה וטהרה  ,היא מנתה לכל היותר
שישית מאוכלוסיית יהודה ( אך מן הסתם הרבה

ריבוי המקוואות בעלי

פתות מכך )  ,והתגוררה בעיקר בירושלים אך גם

הכניסה הכפולה או גרם המדרגות הכפול באזור הר

במקומות רבים מחוץ לה  ,ובייחוד ביריהו

)

למעשה לאור

חברון ( ראה לאחרונה ד '

עמית ,

' מקוואות טהרה

מימי בית שני בדרום הר חברון '  ,עבודת גמר ,
האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשנ " ז )  ,אני

.

ובקומראן לכך יש להוסיף את המסקנה שנדונה
לעיל כי עצם הפרדת הנתיבים אפיינית לעבודת

סבור עתה כי כיוון שחלק ממקוואות אלה שימשו
לצורך אספקת תוצרת חקלאית טהורה לאנשי
ירושלים ישנה סבירות רבה ( השווה עמית  ,שם  ,עמ '
) 49 - 48

 the Second emple Period ' ,תן

שמדובר במקוואות שנועדו לאפשר להעמיד

תוצרת זאת בדרגת טהרה שתספק את הכוהנים  ,כפי
שהיה למשל גם ביריחו  .ראה  :ח Schwartz , ' 0ת

23 - 48
8

 .קק

Priests and.

102 , 79 ) 1988 ( ,

ראה במאמדי  ,עמ '  , 6והספרות בהערה

14

שם .

אייל רגב

/ 1

.

המקדש אינני רואה שום קבוצה אחרת מלבד

הצעתו של גרוסברג אינה הולמת את מבנה

הכוהנים העונה על כל המאפיינים האלו  ,ואין

המקוואות עצמם .

צורך לומר כי טענתי נתמכת על  -ידי האוונגליון

בחלקו השני של מאמרו גרוסברג טוען כלפי כי

הגנוז שבו הכוהן הגדול מעיד על עצמו שטבל

אינני מדייק בדיני הכשרת המקוואות  ,ואגב כך

במקווה בעל גרם מדרגות כפול אולם גרוסברג

הוא מאריך בסקירת דיני מקוואות שהוא מייחס

.

.

מציע כי מקוואות אלו שימשו את עולי הרגל

לימי בית שני למעשה אילו היה מעיין בספרות

בבתי המגורים שבהם התאכסנו  ,וכי המחיצה בין
הנתיבים מנעה מגע בין הטהורים לטמאים בתנאי

המחקר על הכשרת המקוואות בימי הבית היה
מגלה כי נקטתי מינוחים והסברים שבוררו שם

במאומה .

הצפיפות הקשים  .אין הוא מסביר כיצד ניתן

ולא

לפרש לפי שיטתו את המקוואות מסוג זה

המינוחים וההסברים שהוא עצמו מביא תואמים

שנתגלו בגזר  ,יריתו  ,קומראן צפון הר חברון

את דיני המקוואות ומבנה המקווה של ימי -

אילו

הביניים ואולי רק את אלו של תקופה מאוחרת

.

ועוד האם גם שם הצטופפו עולי

הרגל ? !

סטיתי

יותר .

מהם

לעומת

11

זאת

היה גרוסברג מתבונן בתכניותיהם של כמה

עוד

מקוואות כאלה  9 ,היה נוכח כי המחיצה המפרידה

הארכאולוגי מתקופת הבית השני  ,ואף בספרות

בין הנתיבים נמוכה וקצרה ואין בה כדי למנוע

חז " ל הוא עושה שימוש מטעה  ,כמי ששם בפי

במקווה.

תנאים ואמוראים  ,ואף בפיו של רש " י  ,מינוחים

המחיצה איננה נמשכת מחוץ לפתח המקווה ,

הלכתיים שאינם במקומם  ,נראה שהמציאות

וודאי שלא ניתן להפריד מעשית בין היורדים

שהוא מכיר מן המאה הי " ט  ,או מימינו אנו ,

למקווה ובין העולים ממנו במקוואות שבהם ישנן

חז " ל

מגע פיסי בין המצטופפים לטבול

שתי אומנות ללא מחיצת

טיח .

לפיכך נראה

שמדובר בסימון נתיבים סמלי בלבד ,
באלמנט אדריכלי פונקציונלי גרידא ,

10

ולא

ועל כן

אין לדבריו כל קשר לממצא

הביאה אותו לחפש לה אישוש בספרות
באופן

אנכרוניסטי.

כדי להבהיר את הדברים

אביא מספר דוגמאות מעיקר טענותיו .
ההבחנה שהוא נוקט בין הכשרת מקוואות על  -ידי
זריעה ( לפרטיה ראה במאמרו

9

10

כגון אלה המצויים במאמרי  ,עמ '  , 9 , 7 , 5וכן למשל
אצל רייך ( לעיל  ,הערה . ) 5
ראה  :רייך ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  . 34רק מקוואות

.

בודדים מחוץ לירושלים שימשו את עולי הרגל ראה
הדיון

במקוואות

באלון  -שבות

ובביר  -איג ' דה

( המקווה בביר  -איג ' דה שימש כנראה את אלה שפקדו

את מערת המכפלה ) אצל עמית ( לעיל  ,הערה , ) 7
. 50 - 49 , 45 - 37 , 30 - 28

עמ '

מקוואות אחרים נמצאו בבתי

מגורים ואין להם קשר לעלייה לרגל  ,כגון אלה

שבח ' רבת הלל ובה ' רבת ברכות ( עמית [ שם ]  ,עמ '
- 33

. ) 47 , 35

) 62

חולק על שיטתי בעניין המקוואות בעלי הכניסה

מן הראוי לציין כי עמית ( שם  ,עמ '

- 56

הכפולה  ,וסובר כי בכל תת  -טיפוס של מקוואות אלה
יש לדון לגופו הוא אף מדגיש את ההיבט השימושי

של מקוואות

.
אלה .

עם זאת אין הוא מציע הסבר

חלופי באשר לאוכלוסייה שבחרה
מקוואותיה בצורה יוצאת דופן זו

.

לבנות

לבין הכשרה

)

באמצעות השקה איננה משקפת את ימי בית שני
ואף

לא

תקופות

בהרבה .

מאוחרות

המקורות שאליהם הוא מפנה

( בהערה

מבין
36

במאמרו ) אין בנמצא ולו מקור אחד הדן בהכשרת

מקוואות על  -ידי

זריעה .

בכל הכתובים הללו

( ובכללם אף פירושו של רש " י ) אין מדובר כלל
על הכשרת מקוואות  ,וודאי שלא על אוצר
זריעה  ,אלא על השקת משקים טמאים ( כגון
שלג  ,או ציר של עם הארץ

)

במי המקווה

.

הטהורים הכשרת משקים אלו נעשית באמצעות
שימוש בכלל ' כל המערב למקווה כמקווה ' ,

את
11

ראה  :שם  ,עמ '

33 - 15

והספרות שם .

עוד בעניין מקוואות טהרה  -תגובה

ארבעים

שלפיו

סאה

כשרים

מים

לטבילה

כפי שהובא במאמרי ( עמ '

12

ואילך .
)

יתרה מזו ,

ואין

לא מובן כיצד גרוסברג אינו מבחין כי באופן

לכך כל נגיעה לזריעת מי המקווה באמצעות

תמוה ביותר במקום אהד הוא גורס כי משנת

אוצר הנהוגה במקוואות המודרניים אמנם חז " ל

מקוואות ו  ,ת דנה בהכשרה באמצעות זריעה

מכשירים את המים הבאים עמם במגע ,

12

.

מדמים השקה זו של מים במים לזריעה ( לאו
דוקא בקשר למקווה )  ,אך הם אינם דנים בזריעת
מים אלא בהטמנת זרע טמא באדמה המטהרת

אותו .

העובדה שברבות הימים הושאל המושג

התלמודי זריעה לדרך

הכשרת מי המקווה

( הערה  , ) 37בעוד שבהמשכו של אותו עמוד

( הערה

) 39

הוא טוען שהיא מתייחסת להשקה

( ולא לזריעה

באמצעות אוצר

)

! 15

זאת ועוד ,

הנחתו כי האוצרות הסמוכים למקווה שימשו
להכשרת מקוואות בשיטת הזריעה מתעלמת מן

המתוארת אצל גרוסברג איננה מלמדת דבר על

הממצא הארכאולוגי  :המתבונן באוצרות  ,כגון

שימושם של חז " ל באותו המושג  ,שכאמור

אלו שנחשפו במצדה ובעיר העליונה ( בשטח ת -

כל

ייווכח כי הם קטנים מכדי שייעשה בהם

משמעותו

מצטמצמת

לזרעים

ותו

לא .

משמעות נוספת העולה מן המשנה והתלמוד
הבבלי היא פרי דמיונו של גרוסברג  ,לו היה
מתבונן בפירושו של הרמב " ם למשנת מקוואות

ו  ,ח  -שבה גרוסברג מוצא ראיה לזריעת
מקוואות - 13ובהערותיו של ליברמן לתוספתא

מקווואות ה  ,ה  ,היה נוכה כי הללו לא מצאו

, )4

16

שימוש

גרוסברג מנסה לדייק במינוחיהן של שתי
הדרכים להכשרת מים שאובים שהוזכרו
במאמרי - 18באמצעות צינור הנמשך ממקווה

15

12

ח הוא מחסיר את אמצעיתה  ,ואילו
מובאות ראשיתה ואמצעיתה  ,באופן שבו הקורא

מתקשה להבחין בכפילות .

14

16
17

נפחו המקסימלי של האוצר בשטה

.

לפחות  ,ורצוי שיעור גדול לתך

בדפוס .
)

בשבע מאות

והוא אף מצטט משנת מקוואות ו  ,ח באופן מקוטע

14

תשי " א  ,עמ '

וראה להלן .
)

ארבעים סאה נוספים שיוזרמו למקווה הסמוך לאחר
שהוכשרו

נתחברו המים במים ונשלם השעור ' אינם מותירים

. 72 - 71

ספק כי סבר שבמקווה התחתון היו מים שאובים
והמקווה לא נתמלא ממימיו של המקווה העליון ( על

45

.

.

כיוון שאין לדעת במדויק מה היה שיעור

בימינו אוצרות קטנים אלו אינם יכולים להכיל ,

כפי שסובר גרוסברג וראה דבריו של ש '

לכל הדעות  ,שיעור של שני מקוואות  ,ולא ניתן -
ולו באופן תאורטי

, 24 - 22

במאמרו של ש ' ויינגרטן  ' ,המקוה במצדה '  ,סיני סז
( תש " ל )  ,עמ ' פה

באוצר .

ראה למשל  :שנברגנו ( שם ) ,

עמ '

מקווה כשר בימי הבית  ,כל שניתן לומר הוא כי

תרצ " ט  ,עמ '

דומה שהמקור לטעותו של גרוסברג מצוי

קיד

ואילך ) ; על האוצר להיות בגודל

זה כדי להכשיר את המים השאובים וכן לפחות

דברי הרמב " ם בפירושו למשנת מקוואות ו  ,ח  ' ,הרי
משיתחבר קצה הסלון במים שבו עם המים שבמקוה

.
ידי זריעה ) ,
ליברמן  ,תוספת ראשונים  ,ד  ,ירושלים
 ; 23 - 22והשווה  ,רייך ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

וחמישים ליטר לפחות

( ראה :

והשווה  :א " ת נאה  ,ספר שיעור מקווה  ,ירושלים

באמצעות אוצר  ,אלא באמצעות סילון ( צינור ) של
חרס או של אבר

)

הנאמדים כיום
י'

שנברגר  ,מקואות  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ ' , 61

ומטעה  ,שהרי בניגוד לדבריו אין מדובר שם בהשקה

(

.

 ) 297האוצר המשמש לזריעה חייב להיות גדול דיו
לכלול את שיעור המקווה הכשר ( ארבעים סאה

' השימוש בכלי אבן בימי בית שני '  ,י ' אשל ( עורך ) ,
מחקרי יהודה ושומרון  ,דברי הכנס השישי ,
13

ת4 -

הוא

.

1 35

מ " ק ( רייך [ לעיל  ,הערה  , ] 3עמ '  , ) 202ואילו נפחו
של האוצר האמור במצדה הוא  1 5מ " ק ( שם  ,עמ '

תשנ " ו

 , 1996קדומים  -אריאל תשנ " ז

. 17

ראה איוריהם במאמרי  ,עמ ' , 14

ראה  :משנה  ,מקוואות ו  ,א  .לבירורו של כלל זה כפי
שהוא משתקף במשנה  ,ביצה ב  ,ג ראה מאמרי

(

בפעם הראשונה שהוא מצטט את משנת מקוואות ו ,

בפעם השנייה

באותה משנה רמז לזריעת מקוואות אלא סברו כי
מדובר בה בהשקת מקוואות באמצעות צינור ,

שכזה ' .

1

18

 -לבצע בהם זריעה שכזו .

על  -אף שהוא מתיימר לסקור את כל דרכי הכשרת
המקוואות הוא מתעלם מן ההכשרה באמצעות עוקה
( המכונה כיום  :המשכה )  ,שהיא אגן שנועד לאגירת

אייל

קתדרה 74

רגב

סמוך ( שיטה שהוא מכנה בעקבות המשנה טיהור

מקווה אתר הוא מצטט את משנת מקוואות ו  ,ז ,

מקוואות ) או על  -ידי אוצר הסמוך למקווה ( שיטה

שבה מדובר  -על  -פי מחקרו של רייך- 22

המכונה על ידו עירוב

מקוואות .

.

למרות דבריו

בהשקה באמצעות אוצר בלבד בכך הוא מטשטש

הארוכים אין כל הבדל מעשי בין שתי השיטות

את ההבדל המעשי והפשוט בין שתי

השיטות .

מלבד העניין הזניח של רוחבו המינימלי של נקב

הפיכת הדברים על פיהם מביאה לכך שהטבלה

למים

המובאת במאמרו שגויה  ,וכך גם המסקנות שהוא

הסילון

המחבר

השאובים ,
הדיון

19

בין

)

הכשרים

המים

.

עניין שאין לו כל משמעות לעצם

מסיק מאותו דיון ההבדלים בין עירוב מקוואות

על אף שדיוקו

לטיהור מקוואות שעליהם הוא מצביע אינם

במאמרי .

לאור זאת ,

בשמות של שתי השיטות ( אך ודאי לא בתוכנן

)

וחסרים ביסוס מספרות חז " ל .

נכונים ,

23

לאור המשנה מוצדק  ,אינני רואה סיבה לסטות

לפיכך אין כל הצדקה לטענתו כי השקת

הרואה את טיהור  -עירוב

מקוואות זו או אחרת יכולה להתבצע רק כששני

המקוואות כשיטה אחת אשר ישנן שתי דרכים

המקוואות מצויים באותו מפלס  ,שהרי אין כל

לבצעה  -בהשקה לאוצר או על  -ידי חיבור

הבדל משמעותי בין שתי שיטות ההשקה -

בעזרת צינור למקווה סמוך אולם הדבר המפתיע

באמצעות צינור או באמצעות נקב האוצר  -מה

ביותר במאמרו של גרוסברג הוא שעל  -אף שהוא

גם שאין הוא מביא כל סימוכין לדבריו אלה  ,אין

מושגים ' במאמרי  ,הוא עצמו

להכשרת

מדרכו של רייך ,

20

.

יוצא כנגד

' ערבוב

כל סיבה לסבור כי הדין באשר

טועה טעות יסודית הכרוכה בבלבול מסוג זה :

מקוואות באמצעות חיבור עמוד המים בין שני

כראיה להכשרת מקוואות באמצעות אוצר או

מקוואות הנמצאים במפלסים שונים יהיה שונה

צינור ( על  -ידי נקב השקה ) הוא מביא את משנת

מהדין של מקווה ואוצר המהוברים זה לזה

נקב .

מקוואות ו  ,ח  ,הדנה בקישור בין שני מקוואות

באמצעות

באמצעות צינור בלבד ( שדומה שאין לה נגיעה

בדרך של קטפרס ( זרימת מים בשיפוע ) אינו

בדיונו

יכול להכשיר את מי המקווה המכיל מים

בהכשרת מקווה אחד על  -ידי השקתו במימיו של

שאובים ( כפי שמסיק גרוסברג ממשנת טהרות

להכשרה

אוצר .

באמצעות

) 21

ואילו

אם חיבור בין שני מקוואות

ח  ,ט )  ,כיצד זה ' מטהרין את המקואות  ,העליון
מן התחתון

' ? 24

לאור זאת מובן שגם דבריו

עשרים ואהד סאה של מי גשמים שמערבים אותם
במים שאובים בעת שמזרימים אותם למקווה  .ראה :

משנה  ,מקוואות ד  ,ד ( והשווה  :תוספתא שם  ,ד  ,ג
[ מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '  ; ] 656רייך ( לעיל  ,הערה

,) 3
19

22

רייר

23

גרוסברג נכשל בניסיונו לקשר בין טענתו כי עירוב

עמ ' . 28 - 27

אף חז " ל לא נקטו תמיד גישה חד  -משמעית בעניין

נקב השקה בין שגי מקוואות במפלס זהה

רוחבו של נקב הסילון  .ראה  :תוספתא  ,מקוואות ד ,
ו ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '  ; ) 656ליברמן ( לעיל ,

העובדה שהקטפרס אינו חיבור  :כל המקורות שציין
( בהערות  43 - 42במאמרו ) מתייחסים לחיבור בין

( הוא

שני מקורות מים שבאחד מהם אין ארבעים סאה
( כפי שאמרו התוספות לגיטין טז ע " א  ,הקטפרם

הערה  , ) 14עמ ' 17 - 16
רייך ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' , 24 , 22 - 19

מגדיר

שם

בשם

עירוב

מקוואות

שגרוסברג מכנה טיהור מקוואות .

את

25

השיטה

. 25

רייך ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '
הבינו זאת אף ליברמן ( [ לעיל  ,הערה , ] 14
- 21

,

) 23

ואלבק ( בפירושו

למקום ) .

ודומה שכך
עמ ' - 22

)

לבין

' אינו חיבור לטהרה לענין שתי מקואות שאין באחד
מהן מ ' סאה ' )  ,ואילו בעירוב מקוואות שלא כמו

)

21

(

)

מקוואות אינו נעשה בשיפוע ( אלא רק באמצעות

.

20

שם .

24

יש ארבעים סאה לפחות .

בזריעה ) בשני המקוואות
מקוואות ו  ,ח וראה פירושו של אלבק למקום ) .

,

וראה ההערה

הקודמת .

 175קתדרה

עוד בעניין מקוואות טהרה  -תגובה

בעניין הקשר בין ניצוק לקטפרס והבנתו את

חז " ל כניצול נומינליסטי של הכלל ' כל המעורב

מושג הניצוק בכלל 25אינם נכונים .

למקווה כמקווה ' והתייחסו אליו כנוגד את

.

גרוסברג משיג על הצעתי כי מן המחלוקת בין

ההיגיון הטבעי לפי השקפתם הראליסטית הם

הפרושים לצדוקים בעניין טומאת הניצוק ניתן

היו עשויים להעלות טענה מעין זו  :כיצד ייתכן

עירוב

שהמים השאובים במקווה האהד יהפכו למים

מקוואות או הכשרת מקוואות  ,אך מדבריו עולה

חיים אף  -על  -פי שלא חל בהם כל שינוי  ,אלא

שלא ירד לסוף דעתי  .אין להבין מדברי כי יש

הם נגעו כחוט השערה ולהרף עין בלבד במימי

קשר ישיר בין שתי הסוגיות ( כפי שגרוסברג

המקווה הכשר

ללמוד

על

עמדת

עצמו ניסה להראות

הצדוקים

)

בעניין

אלא שמהחמרתם של

הצדוקים ( ועל  -פי מגילת מקצת מעשה התורה ,
גם מהחמרתה של כת קומראן

הרי המים השאובים נותרו

?

.

שאובים הצעה זו מבוססת על התפיסה הכוללת
של ההלכה הצדוקית ,

ורמזו לה כבר ג ' וזף

28

ורייך .

באומגרטן  ,יעקב זוסמן

בנוסף לכך

)

בהלכה זו -

לכנותה הלכה כוהנית

בשל אופיה

גרוסברג איננו מתייחס בכובד ראש לטיעון

לנומינליזם

של ההלכה

הפשוט כי מבין עשרת המקוואות אשר שימשו

ניתן להסיק כי גם בסוגיית

את כת קומראן  -שכאמור אף הבריה טימאו את

הכשרת מי המקווה באמצעות אוצר או מקווה

הניצוק  -אין בנמצא ולו מקווה אחד שניתן

שניתן

( בניגוד

הראליסטי

הפרושית

-

) 26

סמוך נקטו הצדוקים הלכה מתמירה  ,זאת מכיוון

29

לומר כי מימיו הוכשרו על  -ידי עירוב מקוואות .

30

שהם מחמירים בסוגיית טהרת המגע בין שני

לפיכך הצעה זו  ,המבוססת על התפיסה ההלכתית

נוזלים ( כפי שמלמדת עמדתם בעניין הניצוק ) ,

של הצדוקים  ,נתמכת על  -ידי הממצא הארכאולוגי

ומי שמחמיר עד כדי כך שיטען שטומאה
' מטפסת ' יתקשה להסכים לעמדה כי אותו מגע
בין נוזלים מעביר טהרה ממקור מים אהד

למשנהו .

27

קומראן ,

הצדוקים

במילים אחרות ,

מחורבת קומראן.
לקראת סוף דבריו גרוסברג בוחר להסביר את
28

וכת

נוספת לתפיסה הלכתית זו ( ראה במאמרי  ,עמ ' , 15
הערה . ) 51

הנוקטים גישה ראליסטית בעניין

העברת נוזל מכלי לכלי  ,ראו  ,על  -פי הבנתי ,

עמדת הצדוקים בענין עירוב ההצרות היא דוגמה

29

את שיטת עירוב המקוואות הנזכרת בספרות

. 51

ראה במאמרי  ,עמ '  , 14הערה
שביקשו להרחיק לכת ולטעון שמן הדברים במקצת
מעשה התורה

55 - 58

לאחרונה היו

בנוגע ל ' מוצקות ' גיתן

8

ללמוד כי כת קומראן ( ובעקבות זאת אולי אף
25

לעניין הניצוק  ,ראה במאמרי  ,עמ '  , 14הערה

הצדוקים  ,המביעים

. 49

התנגדו

אגב דיונו במושג קשה זה גרוסברג מכניס בו

כלומר לעירוב

משמעות זרה  ,מקשר אותו שלא בצדק עם עניין
החיבור לקרקע  ,ודבריו אף מנוגדים לאלו של

" -א

י'

פטריך במאמרו ' אמת המים מעיטם לבית המקדש
והלכה צדוקית אחת '  ,קתדרה ,
עמ '

23 - 11

17

( תשרי תשמ " א ) ,

( גרוסברג נמנע מלהזכיר את דבריו אלה

26
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אגב כך גרוסברג מתעלם

) 19

הדגשתי כי העדרה של

20 - 19

מכך שבמאמרי ( עמ '
עדות

4 .נ ש

Kampen

1.

בעירוב

מקוואות

אינו

מאפשר

להצביע על המקוואות אשר שימשו את הצדוקים .

קתדרה 176

אייל

רגב

הממצא הארכאולוגי בירושלים בדרך מפתיעה

לחלוטין מן הממצא הארכאולוגי ומסתמכת על

ביותר  ,בהתעלמו מן המקוואות שנמצאו מחוץ

קיומם של אוצרות שלמעשה אינם בנמצא .

לבירה  .לדבריו המקוואות בעיר ' יכלו להיות

לסיכום  ,דבריו של גרוסברג הם מכלול של

מוכשרים בדרך של טיהור מקוואות או בשיטת

פרשנות בלתי נכונה להלכות חז " ל ולממצא

.

.

הזריעה  ,מאוצר מרותק ' אלא שהוא אינו מזכיר

הארכאולוגי  ,והם מנוגדים למקובל במחקר את

היכן נמצאים אוצרות מעין אלה  ,מן הסיבה

שורש הרעה ניתן לתלות ב ' שיטת המחקר '

הפשוטה שהללו אינם קיימים גם אם  ,לצורך

שנוקט

מן

הדיון  ,נניח לעובדה שאין כל עדות בספרות

המהקרים שדנו במקוואות מן ההיבט ההלכתי

.

המתעלם

גרוסברג ,

בעקביות

.

חז " ל לשיטת הזריעה  ,ושאין ספק שלא נהגה

והארכאולוגי גם יחד טענותיו אינן משיגות את

בימי בית שני  ,מסקנתו של גרוסברג לגבי דרך

מטרתן  ,ואף אינן נוגעות בעניינים שעליהם יש

הכשרת המקוואות באותה תקופה מתעלמת

להוסיף ולדון .

על

מכשיר המשמש כבסיס להמשך המהקר  -ולא

כוונות טובות  -והחמצות

.

תחום מחקר ולימוד עצמאי היא אמורה להוביל
לזיהוי ולתיאור של אתרים ותוואים בעבר ,
כלומר לשחזור סטטי של נוף בתקופה המעניינת

רן אהרנסון
חוברת ' קתדרה '

את התוקר  ,ותו
78

בפרסומים ' גאוגרפיים  -היסטוריים ' של חוקרים

( טבת תשנ " ו ) הכילה קובץ

אירופים ( נוצרים ויהודים )  ,במאה הי " ט  -אלה

מאמרים מעניינים ביותר לטעמי  .יהד עם זאת ,
דווקא בגלל העניין האישי והמקצועי שמצאתי
בה  ,איני יכול שלא להגיב על היבטים מרכזיים
הלוקים

לא .

בחסר

לדעתי

בכמה

4

ייתכן כי מקורות גישה זו

מהפרסומים

.

בחוברת אתרכז בשתיים מהרשימות  ,ובתגובותי
עליהן אשלב אזכורים של כמה מאמרים נוספים

בחוברת הנסקרת .

ניסו לזהות ולתאר מקומות הנזכרים בכתבי
הקודש על  -מנת לשחזר את נופי הארץ בימי

.

קדם  ,לצרכים דתיים ואחרים בגלל תפקידה של
הגאוגרפיה ההיסטורית בראשית המחקר המודרני

של ארץ  -ישראל ובמחקר הארכאולוגיה בכלל ,
כספקית שירותים גרידא  ,אפשר לכנות גישה

זאת ' גישת השירות ' .
אך לצד הגרסה הארכאולוגית לגבי הגאוגרפיה

א  .על המתודולוגיה של זיהוי גמלא

ההיסטורית  ,המומחשת במאמר שלפנינו  ,קיימת

הגאוגרפית.

הגאוגרפים

עיקרו של מאמרו של דני שיאון  1 ,כפי שבוטא

גישה אחרת  :הגישה

במפורש על  -ידי עורך ההוברת ובצורה מעומעמת

רואים כיום בגאוגרפיה ההיסטורית מטרה בפני

' זיהוי גאוגרפי -

עצמה  ,תת  -דיסציפלינה המהווה מכלול מתקרי

יותר בידי מחבר המאמר -
היסטורי ' ,

ברצוני

שלם .

2

להתייתם

הן

להגדרה

של

מהות

מתודולוגית זו והן לאופי האמצעים שבהם

לשתי הדוגמאות הקלסיות לכך ראה  :מ ' אבי  -יונה ,
גאוגרפיה המטורית של ארץ  -ישראל למין שיבת ציון

4

השתמש המהבר במאמרו כדי לקדמה .

ועד ראשית הכיבוש הערבי  ,ירושלים

ראשית  ,הערה במישור העקרוני  -הדיסציפלינרי .

.

בן  -אריה ,

למהות הגאוגרפיה ההיסטורית  ' ,במאמר שלפנינו
באה לירי ביטוי גישה אחת בלבד  ,הגישה

את המהקר וההוראה בארכאולוגיה ובמידה רבה
בהיסטוריה  .דוגמה עכשווית ניתן למצוא אפילו

זאת רואים בגאוגרפיה ההיסטורית כלי בלבד ,

בהוברת ' קתדרה ' הנדונה  ,במאמר המתייחס ל ' ניצול

.

לאחר התקופה הרומית '  ,קתדרה ,

.

3

גם בתחומים אתרים במדע קיימות לעתים במקביל

עמ ' 39

 6ובמקומות נוספים במאמר .

5

.

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה
חברתי ,

9

( , ) 1974

עמ '

הסטורית מהי ? '  ,קרדום  ,ו

אוסישקין  ' ,שתי גישות בחקר הארכאולוגיה של

ארץ  -ישראל '  ,שם ,

והערה

82

( טבת תשנ " , ) 1

78

;)3

הנ " ל ,

כנושא לימוד גאוגרפי  -הסטורי ' ,

גישות חקירה עקרוניות שונות  ,השווה למשל  :ד '
עמ '

...

שמות אתרים [ כ ] שיטת מחקר מוכרת בגאוגרפיה
היסטורית ' ראה  :ב ' רוזן  ' ,גידול חזיר בארץ  -ישראל

ד ' שיאון  ' ,זיהוי גמלא על  -פי המקורות ולאור
החפירות '  ,קתדרה  ( 78 ,טבת תשנ " ו )  ,עמ ' 24 - 3

2

' למהותה של הגאוגרפיה ההיסטורית

מבחינת ההשקפה הגאוגרפית '  ,מגא " י  ,ז ( , ) 1970
עמ '  . 160 - 138גישה קלסית זאת מדריכה עד היום

הארכאולוגית  ,כאילו אין בלתה  .הנוקטים גישה

ג ' פוקס  ' ,דברי מבוא '  ,שם  ,עמ '  ; 1שיאון  ,שם  ,עמ '

; 1949

י'

אהרוני  ,ארץ  -ישראל בתקופת המקרא  :גאוגרפיה
הסטורית  ,ירושלים  1962וראה פירוט ודיון אצל י '

קיימות כיום שתי גישות שונות בתכלית באשר

1

5

אין פלא אפוא כי כל מי שמגדירים עצמם

' ארץ  -ישראל

רבעון

למחקר

; 526

הנ " ל ,

' גאוגרפיה

32 - 31

( , ) 1983

עמ ' ; 13 - 9

י ' כץ  ' ,פתח דבר '  ,הנ " ל ואחרים ( עורכים )  ,מחקרים

. 189 - 188

ן

קתדרה

83

 ,ניסן

תשחיז ,

עמ ,

181 - 177

קתדרה 178

רן אהרנסון

בימינו ' גאוגרפים  -היסטוריים ' הם גאוגרפים -

ואמנם  ,על מנת להבדילה מהגישה הארכאולוגית

אנשי

הקלסית  ,יש המכנים את הגישה החדשה

ולא

ארכאולוגים ,

מקצועות

אחרים .

המודרנים

אינם

היסטוריונים

הגאוגרפים
מסתפקים

או

ההיסטוריים

בזיהוי

.

' גאוגרפיה היסטורית יישובית ' שם זה  ,הנובע

אתרים

מתוכן

בשמותיהם ( פעולה הראויה בעיניהם להיכלל

בתהום ה ' טופונימיה '

)6

עיסוקם

המרכזי

הגאוגרפים -

של

ההיסטוריים  ,הוא לטעמי כינוי ממעיט ; בפועל

ובתיאור תופעות מרחביות

עוסקת

.

תת  -דיסציפלינה זאת

בכל תופעה

בתקופת עבר מסוימת את עיקר עבודתם הם

ותהליך המאפיינים את נופי העבר או המסבירים

ולהסבר

גרידא .

לתהליכי

מקדישים

בנוף

השינוי

אותם  ,הרבה מעבר לתחום היישובי

.

הדינמיקה המרחבית ההיסטורית הם מנסים לנתח

לפיכך ראוי אולי יותר לכנות גרסה זו של

את התופעות המרחביות ולעמוד על אופיין ,

הגאוגרפיה ההיסטורית ' גישת הישות ' או ' הגישה

הקשריהן הרחבים

סיבותיהן ,

ומשמעויותיהן

העצמאית ' .

הכלליות .

במישור העקרוני  -הדיסציפלינרי יש לזכור אפוא

הגישה הגאוגרפית לגאוגרפיה ההיסטורית פותחה
במדינות המערב

( אנגליה ,

כי

ארצות אירופה

הגישה

הגאוגרפית  -ההיסטורית הנקוטה

במאמר על זיהוי גמלא היא ' גישת

השירות '

ואמריקה הצפונית ) בעיקר אחרי מלחמת העולם

הארכאולוגית  ,ולא ' גישת הישות העצמאית '

השנייה  ,והופצה בארץ בדור האחרון בידי פרופ '
יהושע בן -אריה  ,תלמידיו ותלמידי

תלמידיו  .י

הגאוגרפית .
שנית  ,הערה במישור המושגי לצורך זיהוי אתרה

פרסומיהם הרבים  ,ביביהם עשרות מאמרים שראו

של גמלא  ,כחלק מרכזי ב ' חקירה הגאוגרפית -

אור ב ' קתדרה '  ,הם דוגמאות של פרות חקירה

ההיסטורית ' ,

בגישה הגאוגרפית  -ההיסטורית

החדשה .

.

מבין

מרכיב המחבר מתוך המקורות

' רשימה של תנאים אשר על אתר המוצע כגמלא

הספרים שנכתבו בגישה וו  ,יוזכרו לדוגמה קובץ

למלא ' .

שיצא בהוצאת הספרים ע " ש י " ל מאגנם ושני

בשלוש קבוצות  ' :תנאים גאוגרפיים '  ' ,תנאים

קבצים שיצאו בהוצאת יד יצחק בן  -צבי  :הקובץ

טופוגרפיים ' ו ' תנאים ארכאולוגיים ' .

Land That Became Israel

 , Theושני הכרכים

של 'מחקרים בגאוגרפיה היסטורית  -יישובית '.

8

את התנאים מאפיין החוקר ומסווג

9

10

אכן לאפיון ולסיווג חשיבות רבה במאמר זה ,
כבמחקרים

רבים

אחרים .

אך

ערכה

של

הטיפולוגיה מתערער אם היא נבנית על בסיס

בגאוגרפיה היסטורית  -יישובית של ארץ  -ישראל  ,ב ,
ירושלים  , 1991עמ '  ; 9 - 7ולאחרונה  -י ' בן  -ארצי ,

הסטורית  -יישובית של ארץ  -ישראל  [ ,א ]  ,ירושלים

מגרמניה לארץ הקודש  :התישבות הטמפלרים בארץ -

ישראל  ,ירושלים , 1996
6

עמ ' 18

22 -

; 1988

.

ת

על הטופונומיה  ,תורת שמות המקומות  ,ראה אצל
Toponymic

,

4 . ( , Dictionary 0ם ) Kadmon

.א

1989

' על

נוספות שהשיא .
7

( , ) 1991

.

8

י ' בן  -אריה ואחרים ( עורכים ) ,

וכן  :ר ' אהרנסון ,

התיישבות העליה הראשונה והמחקר הגאוגרפי -

הסטורי '  ,י ' בן  -ארצי ואחרים ( עורכים )  ,מחקרים
בגאוגרפיה הסטורית  -יישובית של ארץ  -ישראל  ,ג

י ' בן  -אריה  ' ,התפתחות המחקר וההוראה בגאוגרפיה

מחקרים בגאוגרפיה

.Terusalem

הפניות נוספות ראה במאמריו של

בן -אריה ( לעיל  ,הערות , ) 5 , 4 , 3

לפרסום זה ועל הערות מועילות
קדמון על הפניתו
~

הספורית בישראל '  ,אופקים בגאוגרפיה ,
עמ ' 14 - 7

,

That Became Israel - Studies

1
The
. Kark
Land
")

 -ח40הHistorical Geography , New Haven - ] 0

 tTerminolo y, New York 1992אני מודה לפרופ '

32

כץ ואחרים ( לעיל  ,הערה

; )4

4. ( ,

( בדפוס ) .
9

10

,

שיאון לעיל הערה , ) 1
שם  ,עמ ' . 9 - 7

עמ '

7

.

על כוונות טובות  -והחמצות

179

הטשגה שגויה  ,דבר ששיאון נכשל בו מבלי

הפרטנית  -המוהלטת ,

דעת אם לומר זאת בפשטות  ,אין לפנינו לא

מהמאמר המעניין על זיהוי גמלא  ,ומשבש את

.

' תנאים גאוגרפיים ' ולא

'

תנאים טופוגרפיים .

טיעוניו ,

'

כל חמשת ה ' תנאים הגאוגרפיים '  -לכאורה הם
למעשה גורמים מובהקים של מיקום
או

בלעז .

location

בתבל ידוע ( הגולן התחתון ) ,

)

בתהום התיישבות אתנית  -לאומית ( במקרה זה

התיישבות יהודית ) ומול עיר מסוימת ( טריכאי

)

כל אלה הם מרכיבים לדוגמה של מיקום ,

-

מושג

שהוא

11

התייחסות מושגית מתאימה היתה

תורמת להעלאת רמתו של המאמר  ,ועושה חסד
עם הכותב ועם

הקוראים ,

זיהויו של אתר ( גמלא ,

)

במקרה שלנו

) situation

כל זה נעדר לחלוטין

מרכזי

בסיסי

בדיסציפלינה

.

ב  .על ההיסטוריוסופיה של פקידי הבארון
מובן שאני מקבל ברצון ובתודה את תיקוניו ואת
תוספותיו של אמנון מיכלין למאמרי על פקידות

הבארון רוטשילד ומפעל ההתיישבות .

הכותב

12

הגאוגרפית מושג זה מתייחס לזיהוי היחסי של

ידע לפקות את עיני ואת עיני הקוראים בנוגע

אתר מסוים במרהב  ,ולכך מתאימים ללא ספק

לכמה וכמה פרטים לא  -נודעים אודות אנשי

המובאים

רפואה ששירתו בפקידות הבארון במושבות

גם

שאר

הגאוגרפיים '

ה ' תנאים

.

במאמר מסלול הדרך שהובילה אל גמלא וקרבת

הראשונות  :שמות מלאים  ,שנות לידה ופטירה

היישוב לנתיב צבאי ידוע  ,אף הם למעשה מופת

או מקומות עבודה נוספים של רוקת זה או אתר .

של גורמי מיקום .

יש לקוות שמומחים מתהומים נוספים יתקנו

בדומה לכך ה ' תנאים

הטופוגרפיים '  -לכאורה

שיבושים ויוסיפו פרטים בנוגע לפקידים אחרים

מובהקים .

של הבארון רוטשילד בהתיישבות  ,למשל עובדי

כולם בעצם הנם גורמי איתור

( סא) 8

.

הזיהוי הגאומורפולוגי המדויק ( שלוחה נישאה ,

הוראה או מדריכים חקלאיים גם עתה  ,לאחר

מוקפת תהומות משלושת עבריה )  ,הפנות לכיוון

התיקונים והתוספות  ,סביר מאוד כי עדיין

וקיומו של מקור מים

נעלמו עובדות רבות מידיעתנו בנוגע לפקידים

הם חלק מהאפיונים

רבים במנהל רוטשילד  ,כולל אנשי רפואה

מסוים ( צלע דרומית

)

בתחום האתר עצמו ,

הקלסיים של המושג איתור  ,מושג גאוגרפי זה

למיניהם .

מתייחס להיבטים המוחלטים ( להבדיל מההיבטים

עד כה טוב ויפה אלא

13

.

מאי ?

היחסיים ) המגדירים במדויק את תכונותיה של

נקורה במרחב .

11

ה ' תנאים הגאוגרפיים ' וה ' טופוגרפיים ' במאמרו

ראה למשל :

Geography,

12

א ' מיכלין  ' ,עוד פרטים על פקידי הברון

קתדרה ,

מושגים המבטאים שני סוגים של רכיבי זיהוי

' פקידי הברון רוטשילד

גאוגרפיים

( או

משליכים אותם על נופי עבר .
)

השונה  ,הם נבדלים זה מזה גם מבחינת קנה
המידה ורמת ההתייחסות שלהם  :מיקום מוגדר

בקנה מידה קטן  ,ברמת המקרו הכללית  -היחסית ,
ואיתור מוגדר בקנה מידה גדול של רמת המיקרו

78

( טבת

תשנ " ו ) ,

עמ ' ; 190

רוטשילד ' ,

ר ' אהרנסון ,

( ) 1890 - 1882

-

שמאחורי מפעל ההתיישבות '  ,קתדרה ,

אם

בנוסף להגדרתם

,

0

Dictionary

Clark ,

.

און

London 1990

של שיאון אינם אפוא אלא גורמי מיקום ואיתור ,

גאוגרפיים  -היסטוריים

כל זה אין לו ולא

תשנ " ה ) ,
13

עמ ' . 178 - 157

האנשים
74

( טבת

.

איסוף הפרטים הוא אין  -סופי דוגמה לשבריר מידע
נוסף בתחום הרפואה  ,שנשמט מידיעת המגיב ,
אפשר למצוא אפילו באותה חוברת של

' קתדרה '

מיכלין .

ז'

שבה פורסמה תגובתו של מר

ראה :

גרינברג  ' ,בית  -החולים העירוני התורכי בירושלים ' ,
קתדרה  ( 78 ,טבת תשנ " ו )  ,עמ '  , 59הערה . 37

קתדרה

קתדרה 180

רן אהרגסון

כלום עם הטענות המרכזיות של מאמרי  ,החורגות

ובניהולן ' .

מן הפרטים בפני עצמם ועוסקות במשמעותם

מסקנות כלליות מרכזיות בנוגע להלקה של

הכללית בהקשר של ההתיישבות היהודית בארץ -

הפקידות בהתיישבות מבחינה כמותית  ,מבחינה

ישראל

בראשיתה .

בכותרת כפולה :

בהמשך הסיכום מפורטות שלוש

15

.

לא לשווא הוכתר המאמר

אנושית  -תרבותית ומבהינה תפקודית איני מוצא

' פקידי הבארון רוטשילד '

לנכון לאזכר מסקנות אלו  ,כי פירוט הממצאים

.

ו ' האנשים שמאחורי מפעל ההתיישבות ' כותרת

כאן טפל לעומת העיקר  :המסגרת

המאמר ( ככותרתה של כל עבודה ) אמורה לשקף

הדיון האנליטי  .להיבטים היסטוריוסופיים אלו ,

את עיקרי הטקסט שתחתיה אולם המעיר הנכבד

שהם לב מאמרי  ,אין לצערי כל הד בדברי

.

התייחס רק למה שקשור בחלק הראשון של
הכותרת  ,דהיינו לפרטי מידע ביוגרפי

.

התגובה עליו ובכן  ,מה

אישי .

אשר למה שנוגע לחלק השני בכותרת  ,דהיינו
ההכללות לגבי תולדות היישוב העולות מן

המידע הפרטני  -הכללות שהן חוד החנית של

המאמר לדעתי  -אין בדבריו כל התייחסות ,

הנדונים ?

השגה ,

נשתנה ?

ג .ניסיון לסיכום  :מרוב עצים . . .
מה המשותף

תוספת או גריעה .

החשיבתית ,

למהות ,

על שני הפרסומים

להשגותי

משתקפת הבנה לקויה בשניהם באשר
ולתכנים

לשיטות

בימינו .

של הגאוגרפיה

אסור לשכוח את העיקר  ,שהוא תמיד ' הערך

ההיסטורית

המוסף ' של אוסף העובדות והוא המעניק להן

השלכות המעיבות על הכוונות הטובות של

במקרה שלנו העיקר אינו רשימת

המהברים ועל העניין הרב שיש בדבריהם  .הגיגי

משמעות ,

16

לחסר זה יש כמה וכמה

הפקידים על פרטיהם האישיים והמקצועיים ; זו ,

כאן באים לשפוך מעט אור על תחום החקירה

עם כל ראשוניותה וחדשנותה ( וכן עם כל פגמיה

והלימוד של הגאוגרפיה ההיסטורית החדשה ,

וחסרונותיה )  ,באה לשרת את השערות המהקר

שלא זכה לדעתי לטיפול מעמיק ולחשיפה ראויה

ואת מטרותיו  ,שעליהן הוצהר בראשית המאמר :

בפרסומים אלו .

' להבין היטב את התופעה של פקידות הבארון

באשר למאמר הראשון שעליו הגבתי  ,מיותר

להציג תמונה מדויקת

כמעט לציין כי יש לברך על דיון דיסציפלינרי

לא רק של האנשים שפעלו במסגרת הפקידות ,

ועל

חשיבה

אלא גם של חלוקתם לפי תפקידים ודרגות ושל

וכתיבה כגון אלה שביקש שיאון להציג במאמרו .

ואת

חלקה בהתיישבות . . .

אופיה הכללי של מערכת הפקידות ' .

המשגה ,

ניסיונות

ויש

לעודד

אולם בכוונות טובות אין די  ,הצבת רף גבוה

14

.

לוז העניין הוא אפוא במסקנות שניתן להעלות

למחקר מחייבת אין להשתמש במתודה ( כגון

כמקובל

הכרת צדדיה

מסקנות

מהרשימה ,

מדעיים ,

בפרסומים

הנמצאות ,
בסוף

המאמר :

' מובר

לאנקדוטות  ,אף מעבר לסיכומים המספריים ,
עולה מהותה של

הפקידות . . .

..

של פקידי הבארון בשליטה במושבות העבריות

14

,

הגאוגרפיה

המגוונים  ,אין
גאוגרפיים ' ,

להצהיר על מושגים ( ' תנאים

' תנאים

טופוגרפיים ' )

ללא הבנתם .

הרשימה המפורטת

מאששת את המסקנה המרכזית  ,אודות חשיבותם

אהרנסון לעיל  ,הערה , ) 10

ההיסטורית

)

ללא

עמ ' 159

.

עמ ' . 177

15

שם ,

16

שלוש

דוגמאות

אקראיות

לנושאים

המעסיקים

גאוגרפים הסטוריים כיום ולאמצעים שהם ג קטים
ראה בחוברת הנדונה של ' קתדרה '  ,במאמרים של ר '
אידן ,

נ'

סלמן וח ' פורת .

'

על כוונות טובות  -והחמצות

שימוש בכלים דיסציפלינריים אלו מצריך בירור

הבסיסי של המאמר  ,אלא שהקורא בה עלול

שיטתי מוקדם של משמעותם המדויקת .

להחמיץ את המשמעויות הרחבות הנלמדות בו

בנוגע לדבריו של מיכלין  ,יש להדגיש את

במישור הגבוה יותר  ,אני מוצא לנכון  ,לכן ,

המשמעות של העדר התייחסות כלשהי ללב

להעיר לא על מה שיש ברשימתו של מיכלין ,

בה .

אף שפורסמה במדור

המאמר שעליו הוא מגיב תגובה כמו זו לוקה

אלא על מה שאין

בשתי מגבלות חמורות  :לא רק שהיא נשארת

' הארות והערות '  ,רשימת התגובה היא לטעמי

.

כבולה

לשחזור

העובדתי  -הפרטני

במישור

הערה ללא הארה ,

וחבל .

.

שימוש בחומר קרטוגרפי אם יש ספק באשר

תקפותן של מפות מוקדמות

לכתיב ,

של ארץ  -ישראל כמקורות

השונות

למהדורות

הרי

וכדומה ,

שלרשות החוקר עומדים לפחות שני כלי מחקר
מצוינים  :הביבליוגרפיה הישנה  ,אך הנרחבת  ,של
רוריכט 6וקטלוג אוסף המפות של ערן לאור

גאוגרפיים  -היסטוריים

ur

7

כלי מחקר נוספים הם לקסיקונים העוסקים

במחברי מפות.

ריכב רובין

ב.

8

בהתייחסו

במפות

למיקומה של גמלא

המוקדמות  ,ובהישענו על מיקום זה בבחינת
מאמרו של דני שיאון על זיהויה של גמלאי הוא

תנא דמסייע  ,לא בתן שיאון כלל את תקפותו

מאמר מעניין וחשוב  ,ואולי יהיה אף בבחינת

של המידע המצוי במפות אלה  :האם נערכו על

סוף פסוק בוויכוח בנושא זה הדיון הארכאולוגי

סמך ביקור בארץ  ,האם ערכו מחבריהן דיון

והטקסטואלי מוצג על יסוד היכרות מעמיקה עם

גאוגרפי  -היסטורי מפורט בזיהויו ובמיקומו של

התומר ועם כללי המחקר  ,ודווקא משום כך

כל אתר ואתר  ,האם המידע המצוי במפות משקף

צורמת ביותר ההתייחסות למפות ארץ  -ישראל

אכן את נוף הארץ בכלל ואת נופי הגליל והגולן

מראשית ימי הדפוס התייחסות זו לוקה בחסר

בפרט ?

התשובה לכל אלה היא שלילית כמובן .

מבחינה מתודולוגית  ,הן במישור הטכני והן

אורטליוס ובלאו לא ביקרו בארץ מימיהם ,

בניתוח תוכנן של המפות לשני עניינים אלה

לייקסטיין ביקר בארץ אך מפתו רחוקה מלשקף

מתייחסת הערתנו :

את נופה  ,וכך גם פולר ומפתו ,

א חוקר העושה שימוש במפות מוקדמות חייב

במפתו של לייקסטיין למשל מצוינת אמנם גמלא

לצטט את מקורותיהן ממש כפי שמצטטים את

ממזרח לכינרת  ,אך לעומת זאת המרחק משפך

.

.

.

.

כתבי יוסף בן מתתיהו או את מקורות חז " ל ,
לכתוב

כלומר אין

הירדן מן הכינרת ועד לשפכו לים המלח הוא רק

' במפה של לייקסטיין '

לאור

ולהפנות לספר פופולרי שבו פורסמה  ,אלא יש
אל

להפנות

על

המקור

כל

פי

,

.

אחד  -עשר ערכים הדבר ממחיש עד כמה ציטוט

סתמי של אורטליום אינו

הכללים

,הק"
"New Yoh
" 51 " 48ותג-
ז08

0

המקובלים  :שם המחבר  ,שם החיבור  ,שנת הוצאה

וכדומה .

1

כך היה על שיאון לנהוג גם באזכור

2

בלאו

מפותיהם

של

) 4 ( ofteius
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הוקדשה לנחלתו של שבט אחד  .קטלוג אוסף לאור
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1890

~
Berin

]0

" , S at
~ עז""
 קם4ג1979

שונים .

)

" * " 40
ראה לעיל הערה . 4

.ק

"

"

4ג

1ג P ntd
~

Pג

1: ofPalathהשh 5

; ~ sakm 1963

~
~Sanctae Te
 !?~1570עהחe , 4

 Sacחae 1

5 1475 - 1800 ,ק

5ק

0

מקדיש למפות אלה שמונה  -עשר ערכים

ד ' שיאון  ' ,זיהוי גמלא  -על פי המקורות ולאור
pUo Amplis
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1986 ,
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החפירות '  ,קתדרה ,
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~שכל אחת מהן
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תקפותן של מפות מוקדמות של ארץ  -ישראל

כפליים מאורכה של הכינרת הר חרמון מצוין

ברשימת השאלות האבסורדיות הללו עוד

שם סמוך לכותרת ' הגליל התהתון ' ומדרום להר

לסיכום  ,מפות ארץ  -ישראל שנוצרו לפני המאה

.

.

תבור האם ראוי לסמוך על מפה כזאת

?9

הדבר ניכר לעיני הקורא בשתי המפות שהובאו

כאיורים למאמר .

ועוד ,

הי " ט הן בעייתיות ביותר כמקורות ללימוד

הגאוגרפיה ההיסטורית של הארץ  ,חשיבותן

דומה שכל אחד מן הקוראים

העיקרית היא בהציגן את עולם התרבות והדעת

שהתבוננו במפות אלה יכול היה לשאול את

של בני אירופה שהתעניינו בארץ בהיותה ארץ

10

הקודש .

אין

שיאון  ,הואיל והוא מקבל מפות אלה כמקורות

הקודש והארץ המתוארת בכתבי

לזיהויה של גמלא  ,האם הוא מאמין גם שנחל

לעשות בהן שימוש לזיהוים של אתרים קדומים

קישון מחבר את הכינרת לים התיכון ? האם הוא
מכיר את העיקול באפיק הירדן הפונה עמוק

מזרחה  ,בין ימת החולה
לבין

הכינרת ?

האם נכון שנתל תרצה נשפך

לירדן צפונה לשפך

9

) Lacus

( Samochonitis

ראה לעיל  ,הערה

הירמוך ?

2

.

ויכולנו להמשיך

על לייקסטיין

) Lacksteyn

 ( Laicksteen, Laicstein ,ויצירתו ראה  :בונקר ( לעיל ,

הערה , ) 8
10

עמ ' ; 137

טילי

( שם )  ,עמ '
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( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' 19 - 18

.

משום ששאלת הזיהוי לא עמדה לנגד עיני יוצרי

.

המפות  ,והכלים לזיהוי לא עמדו לרשותם שונה
הדבר כמובן בכל הנוגע לחוקרי המאה הי " ט

ונוסעיה  ,שהניחו את היסוד למחקר המרעי

הביקורתי של הארץ  ,ועל כך כבר נכתב רבות .

תגובה

במפות אלה  ,משום שמידע זה  ,כדברי רובין ,

אינו תקף  ,וזאת בלשון המעטה .
כדברי רן אהרנסון  ,גישתי לנושא היתה אכן

.

דן שיאון

ארכאולוגית  -אני ארכאולוג הגישה שנקטתי
היא זו ששירתה את מטרותי  ,ואילו הגישה

.

בידי .

על  -פי התיאור

אשיב להלן בקצרה על ההערות על מאמרי אשר

האחרת אינה מסייעת

לדבריו של ריכב רובין  ,התייחסותי למפות

הברור של שתי הגישות  ,אפשר שאין לראות בהן

העתיקות לא היתה בבחינת הוכהה מדעית  ,ואם

שתי גישות לאותו ענף מחקר בדיוק  ,אלא

כך הובן  ,אני מצטער  .התייחסתי למפות אלה

להכיר בגאוגרפיה היסטורית של היסטוריונים

בסך הכול בשתי שורות וחצי בגוף

המאמר .

( וארכאולוגים

ובגאוגרפיה

)

היסטורית

של

הבאתי את הדמיון בין מיקום גמלא במפות אלה

גאוגרפים .

לבין הזיהוי הנוכחי בתור קוריוז  ,ולכן הסתפקתי

באשר לנושא ההמשגה  ,אני מודה לאהרנסון על

במראה מקום

ישראל ' .

' מפוקפק ' ,

' נתיבים

לארץ -

אכן לא בדקתי את תקפות המידע

.

שהאיר את עיני אכן הערותיו נכונות ולא נותר

לי אלא ללמוד מהן לעתיד .

קתדרה

, 83

ניסן

תשנ " ז ,

עמ '
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