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מאמר זה הוא תוצאה נלווית לחפירות ארכאולוגיות רחבות היקף ברחבת הכותל המערבי בירושלים
שהייתי שותפה בהן בשנים האחרונות .בחפירות אלה נחשף מחדש ,בראשו של מצוק הסלע שמעל
הרחבה ,קטע של האמה התחתונה ,אחת משתי אמות מים קדומות שהובילו מים לירושלים בימי הבית
השני .באותה העת נערכו חפירות ארכאולוגיות גם בחללי הגשר הגדול ,והוברר שהוא ,ככל הנראה,
מאוחר מימי הבית השני 1.הממצאים החדשים הקשו על קבלתו של ההסבר המסורתי ,שעל פיו חצתה
האמה התחתונה את גיא הטירופויון על גבי גשר ,ועודדו אותי לבחון אפשרויות נוספות למהלך האמה
התחתונה ולאופן כניסתה להר הבית.
2
האמה התחתונה תוארה לראשונה בידי צ'רלס וילסון .בסקר אמות המים שערך עמיחי מזר בשנת
 ,1969הוברר שמערכת אמות המים לירושלים כוללת ארבע יחידות נפרדות שבמרכזן בֵרכות שלמה
)איור  :(1שתי אמות ,אמת העַרוּבּ ואמת הבִּיאר ,הובילו מים לברכות שלמה ,ושתי אמות נוספות
הובילו מים מברכות שלמה להר הבית ולעיר העליונה בירושלים 3.אמה שהובילה מים לבית המקדש
נזכרת גם במקורות קדומים ,ומקובל לזהותה עם האמה התחתונה .עין–עיטם ,המזוהה כיום עם עין–
עטן שבוואדי אלחוח' ,סמוך לברכות שלמה ,נזכר במקורות אלו כמוצא האמה' :אמת המים היתה
מושכת לו מעיטם'' 4,עין עיטם גבוה מקרקע עזרה עשרים ושלוש אמות' 5.בניית אמה לירושלים בימי
1

2
3

החפירות הארכאולוגיות בחלקה הצפוני–מערבי של רחבת הכותל בשנים  2009"2005נוהלו בידי המחברת יחד עם
אלכסנדר און ,והחפירות בחללי הגשר הגדול )מנהרות הכותל( מנוהלות מאז  2007בידי אלכסנדר און .שתי החפירות,
הסמוכות זו לזו ,נעשות מטעם רשות העתיקות וביזמת הקרן למורשת הכותל ,ויש שיתוף פעולה רחב בחקר הממצאים.
לסיכומים ראשוניים של הממצאים שנתגלו ראו :א' און וש' וקסלר–בדולח' ,קשת וילסון והגשר הגדול בימי הבית
השני ובתקופה הרומית לאור חפירות חדשות' ,קדמוניות) 140 ,תשע"א( ,עמ'  ;122"109וכן :ש' וקסלר–בדולח וא' און,
'שרידי הקרדו המזרחי הרומי ברחבת הכותל המערבי' ,שם ,עמ'  ,132"123והפניות שם .ברצוני להודות לעמיתי ורעי
הטוב אלכסנדר און .הידע הרב שחלק עמי בשעות ארוכות של דיונים ובניתוח יסודי וביקורתי של ממצאים שנתגלו הוא
שאפשר מאמר זה .נוסף על כך ברצוני להודות לג'ון זליגמן ,לגדעון אבני וליורם צפריר ,שעודדו אותי להעלות הצעה
זו על הכתב ,להלל גבע ,לדוד עמית ולצבי גרינהוט על ביקורתם החשובה והעניינית ,וכן לרוני רייך וליוסי פטריך על
הערותיהם המועילות .האחריות לתוכן המאמר היא שלי.
C.W. Wilson, Ordnance Survey of Jerusalem, London 1865, pp. 9–11, 82–83, pls. VII, XXVIII

התיאור להלן נסמך על מחקריו של עמיחי מזר וכן על נתונים ממחקרים נוספים .ראו :ע' מזר' ,סקר אמות המים
לירושלים' ,ד' עמית ,י' הירשפלד וי' פטריך )עורכים( ,אמות המים הקדומות בארץ ישראל ,ירושלים  ,1989עמ' ;195"169
A. Mazar, ‘A Survey of the Aqueducts to Jerusalem’, D. Amit, J. Patrich & Y. Hirschfeld (eds.), The Aqueducts
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 ,of Israel (JRA Supplementary Series, 46), Portsmouth 2002, pp. 211–244והפניות שם; וכן :י' ביליג' ,חידושים
בחקר אמות המים הקדומות לירושלים' ,חב"י ,א )תשנ"ה( ,עמ'  ;47"38הנ"ל' ,אמת המים התחתונה לירושלים' ,עבודת
מוסמך ,אוניברסיטת בר–אילן ,תשנ"ז; ’,Y. Billig, ‘The Low Level Aqueduct to Jerusalem: Recent Discoveries
עמית ,פטריך והירשפלד )שם( ,לעיל ,עמ' .252"245
ירושלמי ,יומא ג ,י )מא ע"א(.
בבלי ,יומא לא ע"א.
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פונטיוס פילטוס נזכרת פעמיים בכתבי יוסף בן מתתיהו 6.במדרש איכה רבה נמסר על הריסתה של
האמה בידי הסיקריקים ,ככל הנראה בזמן המרד הגדול' :אמר ר' אבא בר כהנא :אמת המים שהיתה
באה מעיטם ,פעם אחת באו הסיקריים והחריבוה'7.
6
7

מלחמת היהודים ב ,ט ,ד )תרגום שמחוני ,עמ'  ;(144קדמוניות היהודים יח ,ג ,ב) 60 ,תרגום שליט ,עמ'  .(286בכל מקור
צוין אורך שונה של האמה ,ולכן אין לדעת באיזו אמה מדובר.
מדרש איכה רבה ד ,ד )מהדורת בובר ,דף עב ע"ב(.

˜˙„¯≤≤ ‰

˘ÁÏÂ„·–¯ÏÒ˜Â ˙ÈÓÂÏ

ראשיתה של האמה התחתונה בגובה  765מ' מעל פני הים ,וסופה ,בהר הבית ,בגובה של כ– 735מ'.
תוואי האמה מתפתל לאורך כ– 20.6ק"מ )או כ– 22"21ק"מ כפי שאציע בהמשך( ,והמרחק מנקודת
המוצא לנקודת הסיום בקו אוויר הוא  10ק"מ .שיפועה המתון של האמה )בממוצע  (1,400:1אִפשר
להוביל את המים בכוח הכבידה מברכות שלמה להר הבית .לאורך רוב מסלולה ,בעיקר בשטחים
הפתוחים ,הייתה האמה תעלה פתוחה ,חצובה בסלע או בנויה בגובה נמוך ,ושרידיה נראים גם כיום
על פני הקרקע .את רכס בית–לחם ורכס ארמון–הנציב )ג'בל ֻמכַּבַּר( חצתה האמה במנהרות חצובות
תת–קרקעיות שאורכן מאות מטרים .במקומות אחרים ,למשל בהר ציון וברובע היהודי ,עברה האמה
במנהרות קצרות .האמה התחתונה שימשה מימי הבית השני ועד המאה העשרים .היא תוקנה פעמים
רבות ,ולעתים חלו שינויים בקטעים קצרים בתוואי שלה .בתקופה העות'מאנית הוכנס לתוכה צינור
חרס והוא כוסה בשכבות טיח ובנייה.
מספר קטעים של האמה התחתונה זוהו בעבר במורדות המזרחיים של העיר העליונה של ימי הבית
השני ,על שפת מצוק הסלע המפריד כיום בין רחבת הכותל לבתי הרובע היהודי .קטע אחד של האמה
התגלה בעת חציבת היסודות לישיבת 'פורת יוסף' 8.קטע נוסף התגלה סמוך לתחתית גרם המדרגות
היורד מהרובע היהודי לרחבת הכותל ,והמשכה כלפי צפון נראה היטב מתחת למבנה ישיבת 'אש
התורה' ,שנעשה בו שיפוץ נרחב בשנים  9.2010"2000מצפון לישיבת 'אש התורה' ,על שפת מצוק
הסלע ,נחשף מחדש לאחרונה הקטע הצפוני ביותר המוכר לעת עתה של האמה התחתונה המקורית
מימי הבית השני )איור  2ו–2א( 10.בנקודה זו ,שגובהה  737.50מ' מעל פני הים ,נפגעו דפנות המנהרה
החצובה ,ושרדה רק קרקעית האמה ובה צינור חרס מהתקופה העות'מאנית .מנקודה זו צפונה נוחתים
פני הסלע הטבעי במורד העיר העליונה ,והמשכה של האמה כלפי צפון לא נתגלה .למרות זאת מקובל
להניח שמנקודה זו על שפת מצוק הסלע נמשכה האמה עוד מרחק קצר צפונה ,ואז פנתה מזרחה
וחצתה את אפיק הטירופויון על גבי גשר )להלן :הגשר הגדול( ,אל הבורות הגדולים שבשטח הר הבית
)ראו להלן איור  11.( ≤ ,4מפלס כניסתה המשוער של האמה להר הבית ,מעל קשת וילסון ,הסמוכה
לכותל המערבי של הר הבית ההרודיאני ,היה סביב  735מ' מעל פני הים לדעת מזר ,או גבוה מעט,
בין  737ל– 738מ' מעל פני הים ,לדעתו של יעקב ביליג12.
באשר למועד בנייתה של האמה התחתונה הוצעו בעבר הצעות שונות ,מימי הבית הראשון ,דרך
התקופה החשמונאית ועד ימי הורדוס או פילטוס 13.מרבית החוקרים כיום סבורים שראשיתה של
8
9
10

11
12
13

ביליג ציין שקטע זה נחשף בידי משלחת ב' מזר ולא תועד .ראו :ביליג ,אמת המים )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  ,47הערה .20
ביליג ציין שקטע זה נחשף בידי משלחת נ' אביגד ,ושהמשכו כלפי צפון ,תחת מבנה ישיבת 'אש התורה' נחשף בידי ר'
אבו–ריא מטעם רשות העתיקות ולא פורסם .ראו :ביליג ,אמת המים )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  ,47הערה .21
קטע זה היה חשוף בעבר על פני שטח ותועד במפות החוקרים ,אך לאחר  1967כוסה שפכי בנייה .הוא נחשף מחדש
בחפירות ארכאולוגיות שנעשו בשנים  2009"2005מטעם רשות העתיקות ,בניהולם של און וכותבת שורות אלו ,בחלקה
הצפוני–מערבי של רחבת הכותל .לדו"ח ראשוני ראו :ש' וקסלר–בדולח ואחרים' ,ירושלים ,רחבת הכותל ,'2009"2005
ח"אhttp://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=1219&mag_id=115 (2009) 121 ,
כפי שצוין למשל במפת וילסון )לעיל ,הערה  ,(2במפת קימל )איור  ,(2במחקרו של מזר ,במאמרו העברי )לעיל ,הערה
 ,(3עמ' ) 177איור  ,(1במחקרו של ביליג ,אמת המים )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  48"47ובמחקרים נוספים.
מזר )שם( עמ'  ;177ביליג )שם( ,עמ' .55
מזר סיכם במחקרו את דעות החוקרים השונים .ראו :מזר )שם( ,עמ' .189
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האמה התחתונה בתקופה החשמונאית.
יוסף פטריך הציע לתארכה — על סמך
ניתוח הלכה הקשורה לאמה בבית
קברות — לימי המלכים השליטים שהיו
מקורבים לצדוקים ,יוחנן הורקנוס או
בנו אלכסנדר ינאי 14.יעקב ביליג הציע
לאור ממצאים שנתגלו במנהרת ארמון
הנציב ,שהאמה נבנתה במאה הראשונה
לפסה"נ ,בין ימי ינאי להורדוס 15.ואילו
אבי סולומון הציע על סמך ניתוח
מקורות היסטוריים להקדימה לאמצע
המאה השנייה לפסה"נ16.

 14י' פטריך' ,אמת המים מעיטם לבית המקדש והלכה צדוקית אחת' ,קתדרה) 17 ,תשרי תשמ"א( ,עמ' .23"11
 15ביליג ,חידושים )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  ;42"41הנ"ל ,אמת המים )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .89
 16א' סולומון' ,אמת המים מעיטם לבית המקדש לאור מגילות מקומראן' ,ארץ–ישראל ,כח ]ספר טדי קולק[ )תשס"ח(,
עמ' .151"144
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היכן חצתה האמה התחתונה את גיא הטירופויון?
על פי השחזור המקובל חצתה האמה התחתונה את גיא הטירופויון על גבי גשר שהיה בנוי בקו הגשר
הגדול ,הסמוך לקשת וילסון )איורים  3ו– ,( ≤ 4ואולם שרידיו של הגשר המקורי אינם מוכרים.
להצעתו של מזר אפשר שהגשר מימי החשמונאים היה בנוי עץ ונשרף בזמן מצור פומפיוס על
ירושלים ,בשנת  63לפסה"נ ,כפי שהעיד יוסף בן מתתיהו 17.על פי הצעה אחרת הקים הורדוס גשר
מסיווי חדש על פני כל הטירופויון בעת הרחבתו של מתחם הר הבית מערבה ,וגשר זה שימש גם
לצורך כניסת אמת המים; בעת חורבן ירושלים בשנת  70לסה"נ נהרס הגשר ההרודיאני ,ועמו חרבה
אמת המים 18.שרידי הגשר מימי הבית השני שולבו לדעת חוקרים שונים בגשר קשתות חדש שנבנה
מאוחר יותר ,ושמכונה במחקר הגשר הגדול או גשר וילסון .עמוס קלונר סבר שהגשר המחודש נבנה
בתקופה הרומית 19,ולדעת דן בהט נבנה הגשר בתקופה האֻמיית20.
נשיאת האמה התחתונה ממורדות העיר העליונה ,ממפלס  737.50מ' מעל פני הים ,לעבר יעד בהר
הבית ,שגובהו  737"735מ' מעל פני הים ,וחציית אפיק הטירופויון לשם כך ,מחייבים להניח קיומו
של גשר .אורכו המשוער של הגשר בין קווי גובה אלו ,משני עברי הטירופויון ,היה כ– 175"150מ'.
וראש הגשר היה בגובה של כ– 23מ' מעל האפיק ,שמפלסו למרגלות הכותל המערבי של הר הבית,
על פי ממצאיו של צ'רלס וורן ,היה כ– 713"712מ' מעל פני הים 21.אמות מים שבנו החשמונאים,
כגון האמות לקיפרוס ,להורקניה ,לארמון החשמונאים ביריחו ועוד ,נישאו לרוב על גבי קירות תמך,
סוללות או סכרים 22,אך לא על גבי גשרי קשתות .למשל האמה לאלכסנדריון נישאה על סוללה
שאורכה  187מ' ,ושגובהה המרבי  10מ' 23.לפיכך נראה שלחשמונאים עדיין לא היה הידע ההנדסי
הדרוש לבניית גשרי קשתות ,ושהוא נפוץ בתקופה הרומית .אם כן יש להניח שהגשר שלכאורה נשא
את האמה התחתונה לעבר הר הבית היה מסוג הסכר ,הסוללה או קיר תמך רחב ולא גשר קשתות.
אולם ,בניית סוללה או קיר תמך רחב לנשיאת האמה בתוואי המשוחזר אינה סבירה בעיניי ,בעיקר
משום שהיא חורגת מאוד מאופייה ה'שמרני' של האמה התחתונה עד נקודה זו ואף לא הייתה נחוצה.
17

18
19
20
21
22
23

מזר הסתמך על תרגומו של שמחוני .ראו :מזר ,במאמרו העברי )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  .188ואילו בתרגומה החדש של
אולמן נאמר שאנשי אריסטובולוס נסוגו אל הר הבית ,ועקרו את הגשר המחבר אותו אל העיר .ראו :מלחמת היהודים
א ,ז ,ב )תרגום אולמן ,עמ'  .(113אני מודה לדוד עמית על שהפנה תשומת לבי לעניין זה ,ועל הערתו שהפועל 'עקרו'
מתאים יותר לגשר שהיה בנוי אבן.
ביליג ,אמת המים )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .51"48
ע' קלונר' ,תארוך רחוב הרוחב הדרומי )הדקומנוס הדרומי( של איליה קפיטולינה וקשת וילסון' ,חב"י ,יא )תשס"ו( ,עמ'
.247"239
ד' בהט' ,מנהרות הכותל המערבי' ,קדמוניות) 102"101 ,תשנ"ג( ,עמ'  ;48"38הנ"ל' ,חידושים בחקר מנהרות הכותל',
שם) 133 ,תשס"ז( ,עמ' .47"41
 .C. Wilson, ‘The Masonry of the Haram Wall’, PEFQSt, 12 (1880), pl. 7בחפירות שנעשו לאחר ימי וורן טרם
נחשף הסלע הטבעי.
במקומות שבהם חצתה אמת מים אפיק נחל או מקום נמוך אחר נבנה קיר אבן מוצק ועליו הועברה האמה .לעתים היה
זה קיר תמך ,מעין טרסה שנסמכה לדופן ההר ,ולעתים קיר מלא ,בעל שני פנים ,שחצה את האפיק ,וקיר כזה מכונה
סוללה או סכר .תודתי לדוד עמית על הסבריו בעניין זה.
ד' עמית' ,הספקת המים למבצר אלכסנדריון' ,הנ"ל ,הירשפלד ופטריך )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .218"217
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כשם שלאורך כל מהלכה העדיפו בוני האמה להקיף בפיתולים את המכשולים הטופוגרפיים שניצבו
בדרכה ,ובמקרי הצורך לחצותם במנהרות ,כך בקטע האחרון של מסלולה ,כפי שאציע בהמשך ,יכלו
להקיף את אפיקי הנחל הצולב והטירופויון ללא צורך בגשר בנוי.
קושי נוסף בשחזורו של גשר חשמונאי בתוואי הגשר הגדול הקיים כיום נובע מהיעדרו לעת עתה
של ממצא ארכאולוגי הקשור לאמת המים התחתונה מימי הבית השני מעל לקשתות הגשר הגדול.
אמנם היעדר ממצא ארכאולוגי אינו הוכחה לאי קיומה של האמה מלכתחילה בתוואי זה ,אך הוא
מעורר ספקות בשחזור ומאפשר להציע הצעות אחרות.
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∑≤ ˜˙„¯‰

הנתונים הארכאולוגיים
אפרט להלן את הנתונים הארכאולוגיים הקיימים ואת הקשיים העולים מהם ,ולאחר מכן אציע תוואי
חלופי אפשרי שלאורכו נמשכה האמה ממורד העיר העליונה — כלומר משפת מצוק הסלע הנוכחי
שמעל רחבת הכותל המערבי — אל מתחם הר הבית.

‡˙ÈÎ˙ ∫μ ¯ÂÈ
È„È¯˘ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ
¯ÂÊ‡· ‰ÈÈ·‰
˜˘˙ ¨ÔÂÒÏÈÂ
ÏÂ„‚‰ ¯˘‚‰
ÈÁ¯ÊÓ‰ Â„¯˜‰Â
˙Â¯ÈÙÁ ÈÙ ÏÚ
‡Ë‰· ß„ ¨ÔÂ‡ ß
ÁÏÂ„·–¯ÏÒ˜Â ß˘Â

קשת וילסון והגשר הגדול
קשת וילסון משולבת בחומה המערבית של הר הבית מעט מצפון לרחבת הכותל המערבי .ממערב
לקשת וילסון נמשך מעל אפיקו של גיא הטירופויון ועד רחוב הגיא במערב גשר קשתות קדום שאורכו
הכללי כ– 100מ' ,ושמכונה כאמור
הגשר הגדול )איור  .(5הגשר מורכב
±¥
משני טורי קשתות ,צמודים ומקבילים
∂≤ ≤μ
∞≤
∞±
∂±
זה לזה ,שרוחבם הכולל כ– 11מ'.
π
≤¥
≥≤
¥±
∏
תחילה נבנה טור הקשתות הצפוני,
≤≤
≥¥
≤±
≥≥
∑
≤≥
ולאחר מכן נבנה בהתאמה ובצמוד אליו
∂
≥±
μ
¥
טור הקשתות הדרומי .הגשר ומעבר
≥
∏±
מקומר צר הנמשך מדרום לו — והידוע
בשם מעבר הסתרים — נושאים כיום
על ראשם את רחוב השלשלת ,המוביל
לעבר שער השלשלת בחומת הר הבית.
חלליו התת–קרקעיים של הגשר הגדול
נחקרו בידי חוקרי ירושלים החל משנות
השישים של המאה התשע–עשרה,
והועלו במחקר הצעות רבות באשר
לתפקידו ולמועד בנייתו .בדרך כלל
ייחסו החוקרים את הגשר הקיים ,או
גשר דומה שקדם לו ,לימי הבית השני,
˜ÌÈÓ‰ ˙Ó‡ ÚË
והניחו שהוא נשא עליו את אמת המים
‰Ï‚˙‰˘ ‰Â˙Á˙‰
·¯‡˘ ÚÏÒ‰ ˜ÂˆÓ
התחתונה להר הבית )לעיל( ,אך שרידי
האמה לא נתגלו24.
 24וורן ווילסון תיארו לראשונה במחקר את הגשר הגדול או גשר וילסון על מרכיביו השונים .וורן סבר שהגשר הגדול
נבנה בתקופה הרומית ,ושקשת וילסון המקורית היא חלק ממנו .ראוC. Warren & C. R. Conder, The Survey of :
 .Western Palestine, Jerusalem, London 1884, pp. 207–209וילסון הציע שראשיתו של הגשר בימי הורדוס ,ושהוא
שוקם בתקופה הביזנטית .ראו :וילסון )לעיל ,הערה  .(21בהט סבר שראשיתו של הגשר בימי הבית השני ,אך הוא נבנה
מחדש בתקופה האמיית .ראו :בהט ,מנהרות הכותל )לעיל ,הערה  .(20בן–דב הציע שבימי הבית השני נבנתה קשת
וילסון כמחלף ,במתכונתה של קשת רובינסון ,ואילו גשר הקשתות הנוכחי מאוחר ממנו .ראו :מ' בן–דב' ,הקמרונות
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משנת  2007ועד מועד כתיבת מאמר זה ,בשנת  ,2010נעשו חפירות ברבים מחללי הגשר הגדול
ובסדרה של קמרונות הבנויים תחתיו 25.בחפירות הללו נחשפו ממצאים המאפשרים לזהות בסבירות
רבה את השרידים מימי הבית השני ,ולהפריד בינם לבין הגשר הגדול ,המאוחר מהם .על פי ממצאי
החפירות הגשר הגדול נבנה לראשונה בתקופה הרומית ,לאחר חורבן ירושלים בשנת  70לסה"נ ,והוא
קשור לסלילת רחוב הֶדקוּמַנוּס בקולוניה הרומית איליה קפיטולינה26.

‡Ï˘ ¯ÂÊÁ˘ ∫∂ ¯ÂÈ
השרידים מימי הבית השני שייכים לשני שלבי בנייה עיקריים :השלב הקדום היה לפני הרחבת
ÏÚ ‰ÏÂÏÒ‰ Í¯„‰
הר הבית בידי הורדוס ,ככל הנראה במאה הראשונה לפסה"נ ,בשלהי ימי החשמונאים או בראשית
‚·„ÒÓ‰ ¯È˜ È
 ¯ÎÒ ˘ÓÈ˘˘© ·Á¯‰שלטונו של הורדוס; והשלב המאוחר קשור לבנייה סמוך לכותל המערבי של הר הבית ממועד הרחבת
‰¯˘˜ Í¯„‰ Æ®¯˘‚Â
ההר בימי הורדוס ,בשנת  20לפסה"נ בקירוב ,ועד שנת  70לסה"נ.
‡˙ ‰ÂÈÏÚ‰ ¯ÈÚ‰
˙È·‰ ¯‰ ˙‡Â
לשלב הקדום מימי הבית השני שייך קיר מסד רחב הבנוי לרוחב הטירופויון ,מדרום לנקודה שבה
·˘‰ÙÂ˜˙‰ È‰Ï
Â‡ ˙È‡ÂÓ˘Á‰
חובר אליו אפיק הנחל הצולב )איור  .(6קיר המסד הזה נתגלה לעת עתה במרחק שבין  50ל– 100מ'
·¯‡˘ÈÓÈ ˙È
ÈÙ ÏÚ ¨ÒÂ„¯Â‰
ÔÂ‡ ß‡ ˙Â¯ÈÙÁ

©ˆ¨·Â„ÈÓ˘ ßÈ ∫¯ÂÈ
·‡„®˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ ˙Â·È

התת קרקעים שממערב לכותל' ,קרדום) 23"21 ,תשמ"ב( ,עמ'  ;105"102הנ"ל ,ביצורי ירושלים :החומות ,השערים
והר הבית ,תל–אביב תשמ"ג .קלונר הציע שגשר הקשתות המקורי נבנה בימי הבית השני ותוקן בתקופה הרומית
המאוחרת כדי לשאת את הדקומנוס ,ושקשת וילסון היא חלק מהגשר הרומי המאוחר .ראו :קלונר )לעיל ,הערה .(19
המחקרים שנעשים בשנים האחרונות בחללי הגשר הגדול בניהולו של און ,מטעם רשות העתיקות וביזמת ה'קרן
למורשת הכותל' ,מעידים לדעתנו שראשיתו של גשר הקשתות הגדול בתקופה הרומית ,לאחר החורבן בשנת 70
לסה"נ .לפרסומים ראשוניים ראו :א' און ,ש' וקסלר–בדולח וג' ואבני' ,גשר וילסון לאור חפירות חדשות' ,ד' עמית
וג' שטיבל )עורכים( ,חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה ,ב ,ירושלים תשס"ט ,עמ'  ;63"55ש' וקסלר–בדולח,
א' און ור' רוזנטל–הגינבוטום' ,הקרדו המזרחי וגשר וילסון לאור חפירות חדשות :השרידים מימי הבית השני ומהתקופה
הרומית' ,ל' די סגני ואחרים )עורכים( ,אדם ליד קשת רומית :קובץ מחקרים לכבוד פרופ' יורם צפריר ,ירושלים תשס"ט,
עמ'  ;159"135א' און וש' וקסלר–בדולח' ,קשת וילסון לאור חפירות חדשות ומחקרי עבר' ,ד' עמית ,א' פלג–ברקת
וג"ד שטיבל )עורכים( ,חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה ,ד ,ירושלים תשע"א ,עמ'  ;100"84און ווקסלר–
בדולח ,קשת וילסון והגשר הגדול )לעיל ,הערה .(1
 25החפירות מנוהלות בידי אלכסנדר און ,ראו לעיל ,הערה .1
 26און ווקסלר–בדולח ,קשת וילסון לאור חפירות )שם(; הנ"ל ,קשת וילסון והגשר הגדול )שם(.
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ממערב לכותל המערבי של הר הבית .רוחבו המרבי של קיר המסד הרחב  14מ' ,ואילו מצפון למבנה
מפואר בן שלושה חדרים שנבנה בתקופה החשמונאית או ההרודיאנית הצטמצם רוחבו לכ– 6מ'
בלבד .מערכת הצירים של קיר המסד הרחב ניצבת לטירופויון ,ונמשכת מדרום–מערב לצפון–מזרח.
וורן ווילסון תיעדו לראשונה את קיר המסד והציעו לזהותו כמסד החומה הראשונה 27.רוברט ויליאם
המילטון הציע לזהותו כמסד לגשר הקשתות הקיים 28.בהט הציע שהקיר הרחב נבנה כקיר סכר על
אפיק הטירופויון 29.בחפירות הנוכחיות נחשף קיר המסד הרחב במספר מקומות ,והוברר שהוא בנוי
מיציקת אבנים בגודל בינוני וקטן המלוכדות בחומר מליטה קשה .קטעים מטויחים שנתגלו במספר
מקומות על ראשו מעידים שהיה בגובה  730"729.60מ' מעל פני הים לכל היותר .מיקומו של קיר
המסד בניצב לאפיק הטירופויון ,שיטת בניינו ורוחבו הגדול תומכים לדעתנו באפשרות לזהותו כסכר.
ראשו המטויח מאפשר להציע שנשא דרך על ראשו ,ולכן שימש גם כגשר .קיר המסד נבנה ככל
הנראה בתקופה החשמונאית או בראשית ימי הורדוס ,לפני הרחבתו של הר הבית.
לדעתי לא ניתן לזהות קיר זה כחלק מהחומה הראשונה מימי החשמונאים משום שיטת בנייתו
השונה ,והעובדה שלא נתגלו בו כלל אבני גזית בעלות סיתות שוליים וזיז בולט ,המאפיינות חומה
זו בכל הקטעים השייכים לה ,שהתגלו עד כה באזור הר ציון ,המצודה והרובע היהודי .מאחר ובשום
מקום על פי העדות הארכיאולוגית לא פורקו נדבכי החומה הראשונה עד תום לאחר שחדלה לשמש —
ניתן לשער שאילו ניצבה כאן — היו חלקים ממנה מתגלים בחפירות .יתרה מכך ,יש לזכור שהשחזור
המקובל של קו החומה הראשונה בתוואי זה נשען על שיקולים טופוגרפיים של החוקרים ולא על
שרידים ארכיאולוגיים ,ובעבר הציע נחמן אביגד תוואי אפשרי אחר למהלכה של חומת חזקיהו
)שמקובל להניח שהחומה הראשונה עקבה אחריו( מצפון–מזרח לרובע היהודי30.
ראש קיר המסד נמוך לפיכך בכ– 8מ' מהאמה שעל ראש המצוק ובכ– 5מ' ממפלס הכניסה המשוער
של האמה התחתונה להר הבית .קשה להניח שאמת המים התחתונה הושתתה על קיר מסד שמלכתחילה
נבנה לגובה נמוך כל כך מהמפלס המיועד .גם לא סביר בעיניי שגשר עץ היה בנוי מעל קיר המסד
והוא זה שנשא את אמת המים .על פי אפשרות אחרת נבנה מעל קיר המסד גיחון צינורות ,היינו צינור
שהמים זרמו בו ממצוק הסלע במערב ,ועל פי חוק הכלים השלובים גרם לחץ המים היורדים לעלייתם
 27וורן וקונדר )לעיל ,הערה  ,(24עמ'  ;208"207וילסון )לעיל ,הערה  ,(21עמ' .28"27

R.W. Hamilton, ‘Street Levels in the Tyropoeon Valley’, QDAP, 2 (1933), p. 40 28

 29ד' בהט וח' רובינשטיין ,אטלס כרטא הגדול לתולדות ירושלים ,ירושלים  ,2000עמ' .46
 30על פי הצעתו של אביגד ,שנתמכה על ידי רות עמירן ובנימין מזר ,נמשך תוואי החומה הרחבה מהעיקול שברובע
היהודי עוד כ– 200מ' בכיוון צפון ,ואז פנה מזרחה לעבר האוכף המצוי בחלקו הצפוני–מערבי של הר הבית ,והמפריד
בין כיפת הר המוריה לכיפת הגבעה שעליה נבנו במועד מאוחר מצודות הבירה והאנטוניה .ראוN. Avigad, :
‘Excavations in the Jewish Quarter of the Old City of Jerusalem, 1970 (Second Preliminary Report)’, IEJ, 20
(1970), p. 135, fig. 3; R. Amiran, ‘The First and the Second Walls of Jerusalem Reconsidered in the Light of
 ;the New Wall’, IEJ, 21 (1971), pp. 166–167ב' מזר ,ערים וגלילות בארץ ישראל מחקרים טופוגראפיים–היסטוריים,
ירושלים תשל"ו ,מפה בעמ'  ;39וכןH. Geva, ‘Summary and Discussion of Findings from Areas A, W, and :
X-2’, idem (ed.), Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem, II, Jerusalem 2003, Chapter 25,
 .pp. 517–518על מהלך החומה הראשונה מימי הבית השני ראו :גבע )שם( ,עמ'  .534"529לתוואי זה יש בעיני היגיון

רב ,בעיקר על שום האפשרות שגם אמת המים התחתונה ,כפי שאציע בהמשך ,הובילה לאותו אוכף ממש ,ונכנסה דרכו
להר הבית.
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בצדו האחר של הצינור להר הבית .אך גם אפשרות זו איננה סבירה בעיניי ,שכן בנאֵי קיר המסד יכלו
להגביהו מלכתחילה אילו חפצו בכך ,וכך לא היו צריכים להתקין על ראשו גיחון צינורות .סביר יותר
בעיניי שקיר המסד הרחב נבנה לשמש סכר .רוחבו וראשו המטויח מאפשרים להציע שבעת בנייתו
נסללה על ראשו דרך אשר
קשרה את העיר העליונה
להר הבית הקדם–הרודיאני,
ולכן הוא שימש גם גשר31.
בחפירות הוברר שראש קיר
המסד הרחב נפגע לראשונה
במאה הראשונה לסה"נ ,בעת
התקנת מתקנים על ראשו,
ומתקנים אלו נהרסו בחורבן
ירושלים בשנת 32.70
המבנה העיקרי משלב
הבנייה המאוחר בימי הבית
השני הוא מחלף קשת וילסון,
הדומה לדעתנו בצורתו
‡Ï˘ ¯ÂÊÁ˘ ∫∑ ¯ÂÈ
הכללית למחלף קשת רובינסון ,שבדרום החומה המערבית של הר הבית )איור  33.(7למחלף ההרודיאני
ÔÂÒÏÈÂ ˙˘˜ ÛÏÁÓ
· ÈÙ ÏÚ ¨ÒÂ„¯Â‰ ÈÓÈשייכות קשת וילסון הנוכחית ,שהיא המזרחית והגבוהה בקשתות המחלף ההרודיאני ,וכן מערכת
ÔÂ‡ ß‡ ˙Â¯ÈÙÁ
קשתות נמוכות ממנה ,ממערב לה ומדרום לה ,שחלקן נשתמר בשלמות .מתחת לקשתות המחלף
©ˆ˙Â·È„‡· ¨·Â„ÈÓ˘ ßÈ ∫¯ÂÈ
¯˘®˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â
הותקנו בשלב מאוחר מקוואות טהרה ציבוריים גדולים 34.גרם המדרגות מימי הבית השני שנחשף
בעבר ברחבת שער השלשלת ,מעל קשת וילסון ,הוא להשערתנו חלק מגרם המדרגות של המחלף
ההרודיאני35.
הגשר הגדול )איור  (9נבנה לראשונה לאחר חורבן הבית השני .מעידה על כך העובדה שאומנות
הגשר הושתתו על ראש קיר המסד הרחב ,כשהן חותמות תחתיהן במספר מקומות את מפולות חורבן
31

32
33
34
35

און ווקסלר–בדולח ,קשת וילסון והגשר הגדול )לעיל ,הערה  .(1מאחר שראשו של קיר התמך מוכר בשלב זה בקטעים
ספורים ,לא ניתן להציע שחזור מלא של הדרך ומפלסה לכל אורכה ,אך סביר להניח שהובילה לשער המערבי של הר
הבית הקדם–הרודיאני ,הוא שער קיפונוס )משנה ,מידות א ,ג( .ייתכן ששמו של השער ,קיפונוס ,הוא שיבוש עברי של
המילה היוונית ֵקיפּוס ) ,(kêpowשמשמעותה גן ,או של מילה הנגזרת ממנהֵ :קיפּאיה ) = (khpaíaשער הגן; ֵקפּאיוס
) = (khpaîowשייך לגן; ֵקיפּאוס ) khpeúwאו  = (khpeúshmowשומר הגן .אני מודה ללאה די סגני ולרונה אביאסף
על רעיונותיהן הטובים בשיחות שקיימנו בנושא זה.
וקסלר–בדולח ,און ורוזנטל–הגינבוטום )לעיל ,הערה  ,(24עמ'  ,145 ,142איור .13
הצעה ברוח זו הציע בעבר בן–דב .ראו :בן–דב ,ביצורי ירושלים )לעיל ,הערה  ,(25עמ' .149"148
על מקוואות אלו ראו :בהט ,חידושים )לעיל ,הערה  ;(20וכן :וקסלר–בדולח ,און ורוזנטל–הגינבוטום )לעיל ,הערה ,(24
עמ' .141"139
לנתונים הארכאולוגיים שעליהם מבוססת הצעתנו ראו :און ווקסלר–בדולח ,קשת וילסון לאור חפירות )לעיל,
הערה .(24
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שנת  70שנערמו בתוך מתקני המאה הראשונה .במספר מקרים נבנו אומנות הגשר מעל שרידים
רומיים שתוארכו לתקופה ש'בין המרידות' ,היינו לתקופה שבין שנת  70לשנת  130לסה"נ ,ללא
תאריך מדויק בתחום תקופה זו .מן הבחינה הארכאולוגית ניתן אפוא לקבוע שקשתות הגשר הגדול
נבנו ,ככל הנראה במאה השנייה לסה"נ ,בימי איליה קפיטולינה ,או מעט לפני שנת .130
מתחת לקשתות הגשר הגדול נתגלו קטעי רצפות ועליהן תנורים המתוארכים ,על סמך מטבעות
שנתגלו בתשתיתם ,למאה השלישית לסה"נ .ברצפת אחד התנורים שולבו לבנים עגולות ,ושלוש מהן
טבועות בטביעות הלגיון העשירי )איור  .(8קרבתם של התנורים לקשתות הגשר מלמדת שהם נבנו
לאחר שהגשר כבר ניצב .הגשר הגדול נבנה לפיכך לפני מועד זה ,ואנו מייחסים אותו לימי איליה
קפיטולינה ,ככל הנראה למאה השנייה לסה"נ36.

חפירות רחוב השלשלת
בתוואי רחוב השלשלת ,מעל ראש הגשר הגדול ,נחשפו בעבר לוחות אבן שהם חלק מריצופו של
רחוב קדום 37.על פי שברי כלי חרס שנתגלו מתחת לריצוף הרחוב הוא תוארך לתקופה הרומית .אלנה
קוגן–זהבי ולילי גרשוני סברו שזהו רחוב מימי הבית השני ,ואילו ראפע אבו–ריא סבר שהרחוב הוא
מימי איליה קפיטולינה ,מן המאה השנייה לסה"נ .בחלקו הדרומי של ריצוף הרחוב נחשפה במקום
 36און ווקסלר–בדולח ,קשת וילסון והגשר הגדול )לעיל ,הערה .(1
 37ר' אבו–ריא' ,ירושלים — רחוב השלשלת )א(' ,ח"א ,צז ) ,(1991עמ'  ;67"66ל' גרשוני' ,ירושלים — רחוב השלשלת )ב(',
שם ,עמ'  ;68"67א' קוגן–זהבי' ,ירושלים ,רחוב השלשלת ,עונת  ,1992עונת  ,'1993ח"א ,קד ) ,(1994עמ' .95"92
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אחד תעלת מים ששולבה במפלס הרחוב .כיוון התעלה ממערב למזרח 38.ככל הידוע כעת תעלה זו
היא התעלה הקדומה ביותר שנבנתה מעל קמרונות גשר הקשתות הגדול ,בתוואי שמקובל לזהותו
כתוואי האמה התחתונה ובמפלס המתאים .שברי כלי החרס שנתגלו בתוך התעלה תוארכו לדברי
החופר לתקופה הרומית ,והם מלמדים שהתעלה כנראה חדלה לשמש לפני סוף המאה הרביעית.
הנתונים שבידינו כיום מאפשרים לקבוע שהתעלה נמצאת מעל חלקו הדרומי של הקמרון השני בגשר
הגדול 39.מאחר שהממצאים שנתגלו בחפירותינו מעידים כי טור הקשתות הדרומי בגשר הגדול נבנה
בימי איליה קפיטולינה 40,הרי מועד בנייתה של התעלה שלעיל ,הבנויה מעל טור הקשתות הדרומי,
הוא בימי איליה קפיטולינה לכל המוקדם )איור .(9
בחלקה הצפוני–מערבי של רחבת שער השלשלת ,כ– 1.5מ' מתחת לריצוף הנוכחי ומעל קשת
וילסון ,נחשף גרם מדרגות מפואר ששרד בחלקו 41,ובו מדרגות רחבות וצרות לחלופין המעפילות
בכיוון מזרח ,ככל הנראה לעבר שער הכניסה להר הבית .המדרגה העליונה בגרם מדרגות זה ,המרוחקת
כ– 12מ' מהכותל המערבי ,גובהה  736מ' מעל פני הים .גרם המדרגות תוארך לימי הבית השני ,והוא
שימש ,בתיקונים ,עד התקופה האמיית .מעליו נתגלו תעלות ומתקני מים מאוחרים יותר ,ובהם בור
38
39
40
41

אבו–ריא )שם( ,איור  ,98חתך  .1"1כיסוי התעלה שולב במפלס הרחוב ,שגובהו כאן  735.98מ' מעל פני הים ,וקרקעית
התעלה ,על פי החתך ,היא בגובה  735מ' מעל פני הים .דופן התעלה הצפונית בנויה אבנים קטנות ,ופנים התעלה
מטויח .גובה התעלה  0.8מ' ,ורוחבה  0.5מ'.
נתוני החפירות שנעשו מטעם רשות העתיקות מעל לקמרונות הגשר הגדול ומתחתם רוכזו בידי ואדים אסמן ,ממחלקת
המודדים של רשות העתיקות .אני מודה לו על האפשרות להציג נתונים אלו כאן.
און ווקסלר–בדולח ,קשת וילסון לאור חפירות )לעיל ,הערה  ,(24עמ' .98
קוגן–זהבי )לעיל ,הערה  ,(37עמ' .93
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מים ורהט עות'מאני ) ַסבִּיל סֻלימאן( במערב הרחבה 42.כל המתקנים ותעלות המים שנתגלו מאוחרים
מן התקופה האמיית.

הצעה חדשה למהלכה של האמה התחתונה
הצעתנו שהגשר הגדול נבנה לראשונה רק בתקופה הרומית המאוחרת ,שונה מאוד מהצעות קודמות,
שתיארכו את ראשיתו של הגשר הגדול לימי הבית השני .יש לכך השפעה על שחזור תוואי האמה
התחתונה מימי הבית השני ,שעל פי המקובל חצתה את גיא הטירופויון על גבי הגשר הגדול .מאחר
שהגשר הגדול נבנה לדעתנו לאחר שנת  70לסה"נ ,וקדם לו בימי הבית השני קיר מסד רחב ,שראשו
היה במפלס  730מ' מעל פני הים לכל היותר ,כלומר נמוך בכ– 7"5מ' ממפלסה המשוער של האמה —
אי אפשר לקבל עוד את השחזור הזה43.
לעומת זאת אציע אפשרות שבמועד בנייתה נמשכה אמת המים התחתונה צפונה והתפתלה בקו
הגובה שבו היא מוכרת כיום על מצוק הסלע שמעל רחבת הכותל )היינו במפלס  738"737מ' מעל
פני הים( ,וסבבה והקיפה את אפיק הנחל הצולב ואולי גם את גיא הטירופויון )ראו איור  .( ≥ 4ניתן
לשער שקרקעית האמה העמיקה בשיפוע מתון במהלכה צפונה ,ושיפוע זה אִפשר זרימה חופשית של
המים בכוח הכבידה .על פי הצעה זו בוני האמה ביקשו להגיע לחלקו הצפוני של הר הבית ,וביתר
דיוק לאוכף הנמצא כיום בחלקו הצפוני–מערבי של מתחם ההר ההרודיאני .אוכף זה מפריד בין
פסגת הר הבית )אזור כיפת הסלע כיום( לכיפה גבוהה יותר מצפון–מערב לו ,אתרן של מצודת הבירה
החשמונאית ואנטוניה ההרודיאנית .מיקומו של אוכף זה באזור שער המשגיח )באב א–נזיר( ,המשולב
בקו החומה המערבית של הר הבית.

תעלות קדומות באזור האוכף המפריד בין הר הבית לגבעת אנטוניה
הַצעתי לשחזור מהלך האמה התחתונה בתוואי הארוך בכ– 1.5ק"מ מהמקובל ,ולשחזור מקום כניסתה
להר הבית באזור האוכף הטופוגרפי המפריד בין כיפת הר הבית לכיפת האנטוניה ,בחלקו הצפוני–
מערבי של ההר ,ולא באזור קשת וילסון — נסמכת על תעלת מים קדומה )להלן ,תעלה  ,(1חצובה
בסלע ,שפתח הכניסה שלה למתחם הר הבית מצוי באזור האוכף שלעיל; פתח זה נראה כיום בבירור
כשהוא משולב בצורה הומוגנית בנדבכים ההרודיאניים של קיר החומה המערבית של הר הבית.
זו התעלה היחידה מימי הבית השני המוכרת כיום הנכנסת לתחום הר הבית ההרודיאני .קרקעיתה
במקום חצייתה את קיר החומה המערבי של הר הבית היא ברום  732.35מ' מעל פני הים ,ולדעתי
ניתן לזהותה בסבירות רבה כחלקה הצפוני ביותר של אמת המים התחתונה — במקום כניסתה להר
הבית ההורדוסי.
 42על הסביל העות'מאני ראוY. Natshe, ‘Sabil Bab el- Silsila’, S. Auld & R. Hillenbrand (eds.), Ottoman Jerusalem, :
The Living City: 1517–1917, London 2000, pp. 685–687

 43קיימת אפשרות שהאמה מימי הבית השני נמצאת באזורים שלא נחפרו ,ולכן יש לסייג את המסקנה שלעיל.
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‡ÚÏÒ‰ ˘Â‚ ∫±∞ ¯ÂÈ
ßÓ ≤Æμ–Î ËÏÂ·‰
Ï˙ÂÎ‰ Â˜Ó
¯‰ Ï˘ È·¯ÚÓ‰
¨ÔÂÙˆÏ Ë·Ó ¨˙È·‰
˙˙È‡¯ ± ‰ÏÚ
‰ÏÚÓÏ ÔÈÓÈÓ
©ˆ®˙¯·ÁÓ‰ ∫ÌÂÏÈ

תעלה  :1תעלה חצובה הנכנסת להר הבית )אולי האמה התחתונה?(
בחלקה הצפוני של המנהרה שנחפרה בידי משרד הדתות לאורך הכותל המערבי בולט גוש סלע
כ– 2.5מ' ממערב לפניו של הכותל המערבי )איור  .(10גוש הסלע נשתמר בגובה כ– 3מ' מעל פני
רחבה מרוצפת מימי הבית השני .נקודה זו נמצאת מתחת לשער המשגיח )באב א–נזיר( ,המשולב
בחומת הר הבית ,או מעט מצפון לשם ,היינו באזור האוכף שתואר לעיל 44.תעלה חצובה נשתמרה
בצדו המזרחי של גוש הסלע הצמוד לכותל המערבי )תעלה  .(1חתכה רבוע והיא נמשכת לאורך
הכותל המערבי מצפון לדרום .רוחבה כ– 0.8מ' .הדופן המערבית נשתמרה בגובה כ– 0.8מ' בתוך
גוש הסלע הבולט ,בעוד הדופן המזרחית ,המשולבת בכותל המערבי ,נשתמרה בגובה  3.5מ'
)איור  :11חתך  .(2"2ניתן לעקוב אחר מהלכה של תעלה  1לאורך כ– 6מ' מצפון לדרום ,מתוכם
 2מ' בתחומי גוש הסלע הבולט ו– 4מ' מדרום לו ,לאורך הכותל המערבי .מדרום לגוש הסלע הבולט
הוסר במועד מאוחר חלקה המערבי של התעלה ,ומה שנותר הוא מדף סלע צר ,שהיה חלק מקרקעית
 44בהט ציין שאזור זה נמצא מתחת לבניין מדרסת אלמנג'כיה ,מושב המועצה המוסלמית בירושלים ,הממוקם ממערב
לכותל המערבי ומצפון לשער המשגיח .ראו :ד' 'תעלת המים החשמונאית ליד הר הבית' ,אריאל) 58"57 ,תשמ"ח(,
עמ'  .137על בניין זה ,מהתקופה הממלוכית ,ראוM.H. Burgoyne, Mamluk Jerusalem: An Architectural Study, :
London 1987, building 35
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התעלה ,והדופן המזרחית שלה ,אשר שולבה בכותל המערבי של הר הבית .כ– 3מ' מדרום לגוש
הסלע הבולט פנתה תעלה  1מזרחה ,לתוך הר הבית ,כשהיא משולבת כפתח מרשים בכותל המערבי
של הר הבית ההרודיאני ,פתח שגובהו כ– 3.0מ' ורוחבו  1.1"1.0מ' )איור  :11חתך  .(1"1מזוזת
הפתח הדרומית חצובה בסלע ,בעוד המזוזה הצפונית ואבן המשקוף בנויות אבנים הרודיאניות
בעלות פנים מוחלקות וסיתות שוליים .צורתו של הפתח בכותל המערבי שדרכו נכנסה תעלה 1
להר הבית מאפשרת לקבוע כי עוצב בימי הבית השני,
‡˙ÈÎ˙ ∫®ÔÈÓÈÓ© ±± ¯ÂÈ
‰˜ÏÁ· ÚË˜ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ
ככל הנראה בעת בנייתו של הכותל עצמו .מאוחר
„¯˘Ó ˙¯‰Ó Ï˘ ÈÂÙˆ‰
Ï˙ÂÎ‰ Í¯Â‡Ï ˙Â˙„‰
יותר הוא נסתם בבנייה מסודרת של אבנים מסותתות
ÔÂÙˆÓÂ ˙Á˙Ó ¨È·¯ÚÓ‰
בגודל קטן ובינוני ,שחלקן שבורות .מפלס קרקעיתה
ÁÈ‚˘Ó‰ ¯Ú˘ ¯ÂÊ‡Ï
של תעלה  1במקום כניסתה להר הבית גבוה ב– 2מ'
∫®ÔÈÓÈÓ ‰ËÓÏ© ±≠± Í˙Á
± ‰ÏÚ˙ Ï˘ ‰ÒÈÎ‰ Á˙Ù
ממפלס הרחוב ,והוא כ– 732.35מ' מעל פני הים .אני
Ë·Ó ¨È‡È„Â¯‰‰ ˙È·‰ ¯‰Ï
Á¯ÊÓÏ
מציעה לזהות את תעלה  ,1המשולבת באבני הכותל
∫®Ï‡Ó˘Ó ‰ËÓÏ© ≤≠≤ Í˙Á
המערבי ,והנכנסת להר הבית ההרודיאני באזור אוכף
Ï˙ÂÎ‰ Í¯Â‡Ï ‰ÂÙˆ Ë·Ó
הסלע ,כחלק מהאמה התחתונה מימי הבית השני,
ÚÏÒ‰ ˘Â‚ Ï‡ ¨È·¯ÚÓ‰
± ‰ÏÚ˙ Ï‡Â ËÏÂ·‰
במקום כניסתה להר הבית ההרודיאני .חשיבותה הרבה
ÔÂÈÏÚ‰ Â˜ÏÁ· ‰·ÂˆÁ‰
של תעלה  1בימי הורדוס משתקפת בעיצוב המרשים
©·‡„ª˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ ˙Â·È
®ÔÓÒ‡ ßÂÂ ·Â„ÈÓ˘ ßÈ ∫¯ÂÈˆÂ ‰„È„Ó
של פתח כניסתה להר הבית45 .
±≠± Í˙Á

≤≠≤ Í˙Á

 45את נתוני הגבהים מסרה לי המהנדסת יעל רוזנטל בשם ה'קרן למורשת הכותל' ,ואני מודה לה על המידע .בהט סבר
שפתח תעלה  1נפרץ בכותל המערבי במועד לא ידוע תוך שבירת האבנים ההרודיאניות ,ראו :ד' בהט' ,מנהרות הכותל
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כ– 2מ' מתחת לקרקעית התעלה חשף דן בהט קטע צר מרחוב שהיה סלול בימי הבית השני
למרגלות הכותל המערבי של הר הבית .מפלס הרחוב כאן כ– 730.35מ' מעל פני הים .הרחוב מסתיים
בחלקו הצפוני ברחבה מרוצפת שרק חלקה המזרחי ,הסמוך לכותל המערבי ,נחשף ,ושמעוטרת בשני
עמודים דוריים )איור  .(12זוהי הנקודה הצפונית ביותר שאליה הגיע הרחוב הסלול למרגלות הר
הבית.
גוש הסלע שתואר לעיל נשתמר כאמור בגובה של כ– 3מ' מעל פני הרחבה המרוצפת .פאותיו
בדרום ובמערב סותתו כקירות זקופים .במרכז הפאה הדרומית נראה חריץ רחב ועמוק ,שהוא ככל
הנראה תעלת ניתוק של גושי אבן
במחצבה .מראהו הכללי מעיד שזהו
סלע שנותר ממחצבה .סביר להניח
שהכוונה המקורית הייתה להסירו,
אך בסופו של דבר לא רק שלא
הוסר ,אלא שולב בנוף העירוני.
אבני ריצוף הרחבה מגיעות אל
פאותיו ,ומהלכו של קיר החומה
המערבי של הר הבית הנמשך
מצפון לו הוסט כ– 2.5מ' מערבה
לעומת צירו הכללי ,והתיישר בקו
הסלע הבולט כ– 41מ' צפונה.
הוצע בעבר שבליטה זו של קיר
החומה המערבי קשורה בעיצובה
של מצודת אנטוניה מצפון להר
הבית בימיו של הורדוס .אפשרות
נוספת היא שבליטה זו קשורה ברצון של בנאי הר הבית ההרודיאני לשמר את תעלת מים  1החצובה
בסלע .נראה שמסיבה זו לא הסירו את הסלע הבולט ממערב לחומה המערבית של הר הבית .בכל אופן
בשעה שרוצפה הרחבה למרגלות הכותל המערבי ,אף שתעלה  1לא שימשה עוד ,לא הורד גוש הסלע
הבולט ,אלא להפך — ריצוף הרחוב הגיע עד הסלע והוא שולב בנוף העירוני.
מלבד השרידים של תעלה  1נסמכת הצעתי על עוד תעלות מים קדומות ,להלן :תעלת שער
המשגיח ,ותעלת שער שכם שתועדו בעבר במפות וילסון ,וורן וקונדר ,מיליק ואחרים )למיקומן,
ולמיקום מתקני מים נוספים הנזכרים בתיאור שלהלן ,ראו איור  .(4תעלות אלה נמצאות בחלקה
הצפוני של העיר ומובילות לעבר האוכף המפריד בין כיפת הר הבית לכיפת אנטוניה ,שבחלקו
הצפוני–מערבי של הר הבית ההרודיאני .תעלת שער המשגיח )או באב א–נזיר( ,עברה ממערב ,לאורך
המערבי' ,תל–אביב תשס"ג ,עמ'  ,125אך מראה הפתח )חתך  (1"1מעיד שאבני המזוזה והמשקוף שמעל הסלע שלמות
ואינן שבורות ולכל אחת מהן סיתות שוליים סביב ארבע פאות בסגנון הרודיאני.
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רחוב מעלות המדרשה ועלא א–דין ,והיא נכנסה להר הבית דרך שער המשגיח )באב א–נזיר( שבחומת
הר הבית .תעלת שער שכם נמשכה לאורך הגדה הצפונית של הטירופויון ,והיא הובילה מאזור שער
שכם לעבר הר הבית .להלן אפרט את הקשר האפשרי של תעלות אלו וכמובן של תעלה  1לאמה
התחתונה מימי הבית השני ,ששרידיה הצפוניים ביותר המוכרים כיום נמצאים על שיפולי הגבעה
המערבית ,בחלקה הצפוני–מערבי של רחבת הכותל.

תוואי האמה התחתונה מצפון למורדות הרובע היהודי על פי ההצעה
החדשה )איור ( ≥ 4
על פי הצעתי תוואי האמה התחתונה הקיף את המורדות המזרחיים של הגבעה המערבית בקו גובה 738
לערך וחצה את אפיק הנחל הצולב באזור שלושת השווקים או ממערב לשוק הקצבים .באזור זה תועדה
בעבר ברכה שמִתארהּ רבוע 46.לאחר מכן סבבה האמה את השלוחה שבין אפיקי הנחל הצולב וגיא
הטירופויון .בגב השלוחה ,מדרום לרחוב מעלות המדרשה ובגובה  738"735מ' מעל פני הים ,תועדה
בעבר ברכת מים קטנה נוספת ,בתחום המבנה המכונה א–תאקיה 47.ג'ון וילקינסון ציין קיומו של סביל
במקום זה 48.מנקודה זו ניתן להציע שני תוואים אפשריים למהלכה של האמה אל הר הבית :קצר
וארוך ,הנסמכים על קיומן של שתי תעלות מים עתיקות ,תעלת שער המשגיח ותעלת שער שכם.
התוואי הקצר :תעלת שער המשגיח )איור ( ∂ 4
מהברכה שבמבנה א–תאקיה תועדה תעלת מים שנמשכה כ– 45מ' בכיוון צפון–מזרח אל סביל באב
א–נזיר שבפינת רחובות הגיא )אלואד( ועלא א–דין )איור  49.(13מהסביל מזרחה ,לאורך רחוב עלא
א–דין ,נמשכה תעלת מים אל שער המשגיח )באב א–נזיר( ,ואורכה כ– 100מ' .שרידי תעלת שער
המשגיח אינם מוכרים כיום ,ואני מניחה כי הם חתומים מתחת לריצוף הרחוב המודרני .תוואי התעלה
משתלב בין מבנים מהתקופה הממלוכית והעות'מאנית ,ואלו מעידים שכבר הייתה קיימת במאה
הארבע–עשרה ,אך אפשר שהיא קדומה יותר .רחוב עלא א–דין ניצב לכותל המערבי של הר הבית
וקושר את רחוב הגיא )אלואד( והר הבית .לאורך רחוב זה לא נעשו חפירות ארכאולוגיות ,אך סביר
46
47
48

49

ראו :מפת קימל )איור  .( ∏ :4ברכה זו ,שאורכה כ– 40מ' ורוחבה  15מ' ,איננה מוכרת כיום .הברכה נמצאת באפיק
הנחל הצולב ,כ– 115מ' ממזרח לברכת המגדלים.
הברכה תועדה במפות וילסון )לעיל ,הערה  (2וכן במפת וורן וקונדר )לעיל ,הערה  ,(25מפות  ,VI ,V ,IVובמפת קימל
)איור .( π :4
 .J. Wilkinson, ‘Ancient Jerusalem, Its Water Supply and Population’, PEQ, 106 (1974), p. 40, fig. 5לא הצלחתי
לאתר את הסביל בתוך המבנה מפני שלא הותר לי להיכנס לבניין ,שכיום פועל בו בית ספר מטעם הווקף .השם
א–תאקיה ) (el-Tekiyehמופיע במפת וורן ,במפת וילסון ובמפת קימל ,וכן במפת אגף העתיקות .ראו :ירושלים,
העיר העתיקה ,אגף המדידות — ישראל') 1980 ,א–תאכייה ,בית יתומים מוסלמי'( .בורגוין ציין במקום זה את
ארמון הגברת טונשוק מהמאה הארבע–עשרה ,ששולב אחר כך במבנה עות'מאני גדול יותר שנבנה ביזמת חסאקי
סֻלטאן ,אשת הסלטאן סֻלימאן המפואר באמצע המאה השש–עשרה .ראו :בורגוין )לעיל ,הערה  ,(44עמ' 504"485
).(Dar al-Sitt Tunshuq
נטשה )לעיל ,הערה  ,(42עמ' A. Cohen, ‘1516–1917: Haram-i-Serif – The Temple Mount under ;692"689
Ottoman Rule’, O. Grabar & B.Z. Kedar (eds.), Where Heaven and Earth Meet, Jerusalem 2009, p. 217
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שהוא משמר תוואי של רחוב קדום ,שמהלכו ניצב לחומה המערבית של הר הבית 50.אולי יש משמעות
גם לעובדה שציר הרחוב הנוכחי ,שמפלסו עולה בצורה מתונה לעבר הר הבית ,ולאורכו נמשכת
תעלת מים ,חופף את תוואי החומה הצפונית המוצעת של העיר ממערב להר הבית ,על פי האפשרות
הצפונית שהציע בעבר אביגד )לעיל ,הערה .(30

התוואי הארוך :סביב גיא הטירופויון ודרך תעלת שער שכם
אפשרות אחרת לשחזור מהלכה המקורי של האמה התחתונה היא שמהברכה שבמבנה א–תאקיה,
נמשכה האמה צפונה כדי להקיף את אפיק גיא הטירופויון ,וחצתה אותו ככל הנראה באזור
שער שכם .באזור זה קיימת ,ככל הנראה ,מנהרה תת–קרקעית מקורה בקמרון )איור ( ±± 4
 50כפי שהציע בעבר וילקינסון ,ראוJ. Wilkinson, ‘The Streets of Jerusalem’, Levant 7 (1975), p. 134, fig.12 :
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שנמשכת למעלה מ– 50מ' בציר צפון"דרום ,ומפלסה מצוי בעומק כ– 10מ'
מתחת למפלס רחוב הקמרונים )המקביל לחלקו הצפוני של רחוב בית הבד(.
המידע על מנהרה זו נמסר במכתב ששלח א' אושינסקי ,אדריכל באגף התכנון
של משרד הפנים ,אל אברהם בירן ,מנהל אגף העתיקות והמוזאונים ,ב– 8במאי
 51.1968רוחבה של המנהרה לא צוין במכתב ,אך היא עברה לאורך התוואי
המשוער של קו גובה  ,737כ– 170מ' מדרום לרחבת שער שכם .מנהרה
תת–קרקעית מקומרת זו עשויה להיות חלק מתוואי של אמת מים קדומה
שטרם נחקרה .סביל עות'מאני ברחבת שער שכם שנבנה במאה השבע–עשרה,
סביל א–שֻׁרבאז'י ,ניזון אולי מתעלה זו או אחרת )איור  52.( ±≤ 4לאחר חצייתו
המשוערת של אפיק הטירופויון פנתה התעלה על פי ההשערה פנייה חדה דרומה
לעבר הר הבית ,ונתיבה המשוער עבר לאורך הגדה הצפונית–מזרחית של האפיק
)איור  .( ·∑ ‡∑ 4מקום כניסתה למתחם הר הבית היה על פי אפשרות זו שבצפון–
מערב המתחם ההרודיאני )איור .( ¥ 4
בשנות השבעים של המאה התשע–עשרה דיווחו חוקרים על מערכת תעלות
מים קדומות שנחשפו בחלקה הצפוני של העיר העתיקה ,בין שער שכם לחומה
המערבית של הר הבית 53.המערכת כללה תעלת מים ארוכה שנמשכה לאורך כ–
 300מ' מנקודה הסמוכה לשער שכם אל ברכת סטרותיון שבתחומי מנזר האחיות
ציון .תעלה נוספת ,באורך כ– 70מ' ,נמשכה דרומה לאורך אותו הקו מהקצה
הדרומי–מערבי של ברכת סטרותיון לעבר הר הבית .התעלה שמצפון לסטרותיון
איננה מוכרת כיום ,ואילו זו שמדרום לסטרותיון נחקרה לאחרונה מחדש בידי דן
בהט לקראת שילובה במסלול סיור לאורך הכותל המערבי של הר הבית ,ונעשו
בה עבודות שימור מטעם רשות העתיקות )איורים  54.(15 ,14וורן ווילסון סברו
שהתעלות הללו הן שני חלקים של תעלה שאורכה הכולל ,משער שכם עד חומת
 51במכתב זה ,שנשמר בארכיון רשות העתיקות ,תיק פ/ירושלים/ה ,X /5 /מס'  ,6480מסר
אושינסקי תיאור ומפת מיקום של כניסה למנהרה מקומרת תת–קרקעית שביקר בה יחד עם מר
ג'ונס ,מנהל אגף העתיקות המנדטורי בשנת  .1944באותה העת עבד אושינסקי עם המחלקה
לבניינים מסוכנים של מהנדס העיר של המנדט הבריטי .המנהרה לדבריו דומה בקונסטרוקצייה
לקשת וילסון ,וניתן להבין מכך שהיא מקורה קמרון עגול ,בנוי .המנהרה הייתה מלאה עפר,
והפתח שדרכו ירדו למנהרה נאטם בבטון בשל 'חוסר אמצעים כספיים של האגף לערוך
חפירות' .בשנת  1967חזר אושינסקי ואיתר את מיקום הפתח ,ודיווח על כך למנהל אגף
העתיקות .הוא ציין במכתבו שבשיחה עם פרופ' מיכאל אבי–יונה בסוף אפריל  1968התברר
שהלה עדיין זוכר שג'ונס סיפר לו על קיומה של 'גלריה ארוכה' שהייתה בלתי ידועה עד אז.
 52נטשה )לעיל ,הערה  ,(42עמ'  ,947"943בניין .(Sabil al-Shurbaji) 40
C. Wilson, ‘Recent Discoveries at Jerusalem’, PEQ, 5 (1872), pp. 47–51; C. Wilson & 53
C. Warren, Recovery of Jerusalem, London 1871, pp. 198–201; C. Warren, Underground
 ;Jerusalem, London 1876וורן וקונדר )לעיל ,הערה  ,(24עמ' .265"264

 54בהט )לעיל ,הערה  ,(44עמ'  ;142"140הנ"ל ,מנהרות הכותל )לעיל ,הערה  ,(20עמ' .46"45
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הר הבית ,היה כ– 400מ' .תעלה זו נפגעה בעת התקנתה של ברכת סטרותיון ,אשר נחצבה בתוך חפיר
שהותקן סביב מצודת אנטוניה ,ושמקובל לתארכה לימי הורדוס55.
קונרד שיק תיאר את התעלה שמצפון לסטרותיון במכתב מה– 15בדצמבר  ,1871ווילסון נסמך על
 55וילסון )לעיל ,הערה  ;(53וורן וקונדר )לעיל ,הערה  ,(24עמ'  .216בתקופה הרומית נחצה חלל ברכת הסטרותיון לשניים
וקורה בשני קמרונות מוארכים ,מזרחי ומערבי .הם תוארו לעתים כברכת המים המזרחית וברכת המים המערבית
בסטרותיון .מעליהם נסללה רחבה מרוצפת המוכרת בכינויה הליתוסטרטוס.
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דבריו 56.התעלה נמשכה כאמור לאורך כ– 300מ' מנקודה סמוכה לשער שכם אל ברכת המים המערבית
בסטרותיון .רוחבה כ– 0.9"0.7מ' ,וגובהה יותר מ– 3.60מ' ,ואנשים יכלו להלך בה בחופשיות .התעלה
חֶלקה הייתה חצובה בסלע וחלקה בנויה ,והיא הייתה מקורה בקמרון בנוי ששלובים בו פתחי ניקוז
רבים .חלקה העליון של תעלת המים נפגע בעת בנייתה של חומת העיר הקדומה הנמצאת מתחת
לחומת הצפונית הנוכחית 57.המשכה של תעלה זו כלפי צפון לא נתגלה ,וורן ווילסון הדגישו שהם לא
הבחינו בהמשך של התעלה כלפי צפון בכל השטח שמצפון או ממערב לשער שכם כאשר נבנו באזור
זה מבנים בשנים  .1884"1874למרות זאת סברו החוקרים שתעלה זו ניזונה מניקוז מי נגר באגן הניקוז
שמצפון לשער שכם .במקום שהתעלה נכנסה בו
לתוך ברכת סטרותיון היה ראשה במפלס 748.89
מ' ,וקרקעיתה בגובה  736.70מ' מעל פני הים;
עומק התעלה כאן על פי נתונים אלו היה כ–12.20
מ' 58.אשר לזמנה של התעלה ,חלקה הצפוני נפגע
לדעת וילסון בעת חציבת מערת צדקיהו ,כלומר
בימי הורדוס ,ואם כן היא קדומה מימי הורדוס59.
התעלה שמדרום לסטרותיון מוצאה כאמור
מהפינה הדרומית–מערבית של הברכה .היא חצובה
בסלע לאורך כ– 70מ' ,עד הכותל המערבי של הר
הבית .היא תוארה לראשונה במכתב של וורן מ–28
באוקטובר  ,1867ונראית במפת וורן ,במפת וילסון
ובמפות שהוכנו בעקבותיהן 60.בהט ניקה ובחן מחדש את התעלה .התעלה נחצבה מפני השטח .היא
מובילה דרומה ומהלכה מקביל לקיר החומה המערבי של הר הבית .רוחבה  1.20מ' ,וגובהה כ–12"9
מ' .היא מקורה בלוחות אבן שטוחים גדולים המונחים לרוחבה ,וביניהם עמודים ,שהם ככל הנראה
תיקונם מאוחרים .במרחק  4.80מ' מדרום לסטרותיון התעלה פונה מערבה לאורך  1.80מ' ולאחר מכן
מתיישרת דרומה שוב .בקטע זה חצובה בקרקעיתה תעלה צרה הנמשכת מצפון לדרום לאורכה61 .
במרחק  18.30מ' מדרום לברכה נבנה קיר סכר לרוחב התעלה בגובה כ– 3מ' ,ובתחתיתו פתח קטן
)איור  62.(16כ– 46מ' מדרום לסכר יש מעבר לחדר ממזרח ,ובמרחק קצר הלאה התעלה פונה בחדות
56
57
58
59
60
61
62

וילסון )שם(.
מקובל לתארכה לתקופה הרומית או הביזנטית ,בין שלהי המאה השלישית לראשית המאה החמישית .ראו :ש' וקסלר–
בדולח' ,לשאלת מהלכה ומועד בניינה של חומת ירושלים בתקופה הביזנטית' ,ארץ–ישראל ,כח ]ספר טדי קולק[
)תשס"ח( ,עמ'  101"88והפניות שם.
וורן וקונדר )לעיל ,הערה  ,(24עמ' .210
וילסון )לעיל ,הערה  ,(53עמ' .48
וילסון וורן )לעיל ,הערה  ,(53עמ'  ;201"198וורן וקונדר )לעיל ,הערה  ,(24עמ' .212"211
התעלה הצרה נוקתה בעבודות השימור שנעשו לאחרונה .אני מודה לא' און על המידע ועל האישור לצטט מדבריו.
קיר סכר זה פורק לאחרונה )בשנת  (2009כאשר הוכשרה המנהרה לביקורי קהל ונעשו בה עבודות שימור .הקיר
היה בנוי מיציקה של אבנים קטנות וחומר מליטה קשה .אני מודה לא' און על המידע והאיור ועל האפשרות לצטט
מדבריו.
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מזרחה ונמשכת לעבר קיר החומה המערבי של הר הבית .יעדה של התעלה הדרומית לדעתם של וורן
וקלוד קונדר היה בור  22או בור  ,18שבחלקו הצפוני–מערבי של הר הבית ההרודיאני 63.לדעת בהט
ניתן לתארך את הבורות הללו ,שצורתם הכללית עגולה ,לתקופה הקדם–הרודיאנית 64.סמוך להר
הבית התעלה מקורה בקמרון ששולבו בו פתחי ניקוז ושאיבה רבים .מפלס קרקעית התעלה הדרומית,
על פי הנתונים שמסר וורן ,היה  737.61מ' מעל פני הים במקום צאתה מברכת סטרותיון )גבוה
בכ– 0.9מ' מגובה קרקעית התעלה הצפונית במקום כניסתה לברכה( 734.26 ,מ' מעל פני הים במרחק
כ– 40מ' מדרום לסטרותיון ,ו– 733.34מ' מעל פני הים בקצה הדרומי שהיה מוכר לוורן65 .

תאריכה של תעלת שער שכם
אי אפשר לקבוע בוודאות אם התעלות שמצפון ומדרום לסטרותיון )איור  ( ·∑ ‡∑ 4הותקנו במועד
אחד ושייכות לתעלה אחת .מהלכן הכללי אמנם דומה ,אולם ניכרים ביניהן הבדלים ,הרומזים על
תקופות שימוש שונות .התעלה הדרומית רחבה מן הצפונית ,וכן קיימים הבדלים בשיטת הקירוי של
התעלות — קמרון בנוי בתעלה הצפונית ולוחות אבן שטוחים בדרומית .נוסף על כך יש כאמור חוסר
ההתאמה במפלס הקרקעית של שתי התעלות במקום הכניסה והיציאה מברכת סטרותיון .הבדלים
אלו מאפשרים להציע שהתעלות הותקנו בזו אחר זו ולא בבת אחת ,אך סביר יותר להניח ששתיהן
היו שייכות לתעלה ארוכה אחת )המכונה להלן תעלת שער שכם( ,שחלקים ממנה שוקמו בתקופות
מאוחרות יותר .התעלה נפגעה בעת הרחבתו של הר הבית בימי הורדוס ,ושוב בעת חציבת החפיר
שהפריד את האנטוניה מגבעת בית–זיתא ,ובעת התקנתה של ברכת סטרותיון בתוך חפיר זה —
שינויים המיוחסים אף הם לימי הורדוס .אם כן אפשר לקבוע בביטחון יחסי שהתעלה הותקנה לפני
הרחבתו של הר הבית בימי הורדוס .ייתכן שבחלקה הצפוני היא נפגעה גם על ידי מחצבות מערת
צדקיהו .השיפוע הגדול של התעלה הדרומית רומז על שינויים שנעשו בה ואולי גם על העמקתה
לאחר שנחצבה.
וילסון הציע לזהות את תעלת שער שכם כתעלת הברכה העליונה הנזכרת במקרא בסמוך למסילת
שדה כובס )ישעיה ז ,ג; לו ,ב; מלכים ב יח ,יז( .הוא סבר שמקור המים של התעלה היה בברכה
שהייתה מצפון לקברי המלכים או סמוך לשם .אפשרות נוספת — שלא הייתה הגיונית בעיניו — היא
 63המידע על בורות אלו ,הנמצאים בתחומי הר הבית ההרודיאני ,מבוסס על מדידות חוקרי ה'קרן הבריטית לחקר ארץ–
ישראל' ) .(Palestine Exploration Fundראו :וורן וקונדר )לעיל ,הערה  ,(24עמ'  .225"217חוקרים שונים נתנו לבורות
מספרים .בורות  18ו– 22על פי וורן וקונדר )שם( ,כונו על ידי ק' שיק בורות  20ו– .15הקר כינה אותם בורות  16ו–.15
ראו :מ' הקר' ,הספקת מים בירושלים בימי קדם' ,מ' אבי–יונה )עורך( ,ספר ירושלים :טבעה ,תולדותיה והתפתחותה
של ירושלים מקדמת ימיה ועד לזמננו ,ירושלים תשט"ז ,עמ'  .228"213גיבסון וג'ייקובסון ריכזו את הנתונים מהדוחות
השונים .ראוS. Gibson & D.M. Jacobson, Below the Temple Mount in Jerusalem (BAR, 637), Oxford 1996 :
 64בהט ,מנהרות הכותל )לעיל ,הערה  ,(20עמ' .45 ,39
 65הגבהים צוינו בדוחות של שיק ושל וורן וקונדר )לעיל ,הערה  ,(24עמ'  .212"211הפרש הגבהים שבין קרקעית התעלה
הצפונית לקרקעית התעלה הדרומית במקום הכניסה לברכת הסטרותיון והיציאה ממנה ,מעיד על אפשרות שמדובר
בשתי תעלות שונות ,או על שינויים שנעשו באחת מהן.

˙˙È·‰ ¯‰Ï ‰˙ÒÈÎ ÌÂ˜ÓÂ È˘‰ ˙È·‰ ÈÓÈÓ ‰Â˙Á˙‰ ‰Ó‡‰ È‡ÂÂ

שהתעלה ניזונה מה'מעיין החתום' הסמוך לברכות שלמה ,והקשור לאמה העליונה 66.גם לדעתם
של זאב משל ,דוד אוסישקין ,גבריאל ברקאי וצביקה צוק יש לשקול את האפשרות שתעלה זו היא
חלק ממפעלי המים של תקופה הבית הראשון 67.ברקאי ,בדומה לווילסון ,סבר שיש לזהות תעלה
זו עם תעלת הברכה העליונה .מפעל מים זה אסף לדעתו נגר עילי מחלקו העליון של הגיא המרכזי
ומהגבעות שמצפון לחומות העיר העתיקה של ימינו ,הזין את הברכה העליונה שהייתה בגיא המרכזי,
ובהמשכו סיפק מים לקריית הממשל של ימי הבית הראשון בהר הבית68.
לדעת בהט הותקנה התעלה בתקופה החשמונאית כחלק מהתקנתה המחודשת של מצודת הבירה
כמקום מושבם של השליטים החשמונאים 69.סבירה פחות לדעתו האפשרות שתעלה זו קדומה יותר,
ושהיא זו המתוארת באיגרת אריסטאס מהמאה השלישית לפסה"נ כתעלת מים תת–קרקעית שהוליכה
מים אל המקדש וסביבותיו .התעלה אספה לדעתו נגר עילי לאורך הצלע המערבית של גבעת אנטוניה
והובילה את המים אל בורות שמתחת לבירה.
לדעתי גם אם נחצבה תעלת שער שכם לראשונה בימי הבית הראשון ,אפשר שכולה או חלקים ממנה
שולבו באמה התחתונה מימי החשמונאים .גובהו הרב של חלק התעלה המוכר כיום )כ– 12"10מ'(
מאפשר להציע שחוצבי האמה התחתונה ניצלו תעלה קדומה והתאימו אותה לצורכיהם ,ואולי העמיקו
אותה לשם כך.

סיכום ודיון
מקובל להניח כי האמה התחתונה חצתה את גיא הטירופויון על גבי גשר או סכר קדום שניצב באתרו
של הגשר הגדול ,מצפון לרחבת הכותל הנוכחית ,ושראשו הגיע לגובה  738"735מ' מעל פני הים.
ואולם הממצאים הארכאולוגיים שנתגלו לעת עתה אינם תומכים באפשרות זו .השרידים שנתגלו
מעידים שגשר הקשתות הקיים נבנה לאחר שנת  70לסה"נ ,ושקדם לו בימי הבית השני קיר סכר
רחב ,שעל ראשו עברה אולי דרך שהובילה להר הבית במפלס  730מ' מעל פני הים בלבד .לכן הצעתי
66
67

68

69

וילסון )לעיל ,הערה  ,(53עמ' .51"50
ז' משל' ,אגרת אריסטאס ותיארוך המנהרה "החשמונאית" בירושלים' ,חב"י ,ו )תשס"א( ,עמ'  ;43"38ד' אוסישקין,
'מפעלי המים של ירושלים בימי חזקיהו' ,קתדרה) 70 ,טבת תשנ"ד( ,עמ'  ;28"3ג' ברקאי' ,הערות על מפעלי המים
הקדומים של ירושלים' ,מע"ד ,ב )תשס"ז( ,עמ'  ;96"90צ' צוק' ,מקורות המים של בית המקדש הראשון בהר הבית,
ירושלים' ,חב"י ,ט"ז )תשע"א( ,עמ' .12"11
בהט התנגד לזיהויה של התעלה עם תעלת הברכה העליונה מימי הבית הראשון ,וסבר שתעלת הברכה העליונה קשרה
את ברכת בית–חסדא ועיר דוד .ראו :בהט ,מנהרות הכותל )לעיל ,הערה  ,(20עמ'  ;46הנ"ל' ,תעלת הבריכה העליונה
ומקומה' ,ארץ–ישראל ,כ ]ספר ידין[ )תשמ"ט( ,עמ'  .255"253לדעת עמית תעלת הטיה וסכר שנתגלו לאחרונה באזור
ברכת ממילא ,עצרו מי גשמים והזרימו אותם לברכה העליונה מימי הבית הראשון ,שהייתה באזור ברכת חזקיהו שבתוך
העיר .לדבריו ניתן לזהות את התעלה עם תעלת הברכה העליונה והיא סמוכה לדרך שהציע לזהות כמסילת שדה כובס.
ראו :ד' עמית' ,אספקת המים לעיר העליונה בימי הבית הראשון ובימי הבית השני לאור החפירות ליד בריכת ממילא',
ד' עמית ,ג' שטיבל וא' פלג–ברקת )עורכים( ,חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה ,ג ,ירושלים תש"ע,
עמ'  ;108"94הנ"ל' ,שרידי מפעל מים מתקופת המלוכה בממילא :האמנם תעלת הבריכה העליונה?' ,מע"ד ,ד )תשס"ט(,
עמ' .79"65
בהט ,מנהרות הכותל )לעיל ,הערה  ,(20עמ'  .46בעקבותיו מקובל היום לכנות תעלה זו בשם המנהרה או התעלה
החשמונאית.
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לשקול אפשרות שכאשר נבנתה אמת המים התחתונה בימי הבית השני נמשך תוואי האמה משיפולי
הגבעה המערבית — ששם היא מוכרת במפלס  738"737מ' לערך — צפונה ,לעבר האוכף המפריד
בין אזור כיפת הסלע לכיפת הבירה או אנטוניה שמצפון–מערב לו .על פי הצעתי סבבה האמה את
אפיק הנחל הצולב וחצתה אותו באזור שלושת השווקים .לאחר מכן יש שני נתיבים שלאורכם עשויה
הייתה לזרום :או שהיא נמשכה מזרחה לעבר הר הבית בתוואי תעלת שער המשגיח )איור ,( ∂ 4
או שנמשכה עוד צפונה ,סבבה גם את גיא הטירופויון ,וחצתה אותו באזור שער שכם .לאחר חציית
הטירופויון זרמה האמה דרומה לעבר הר הבית .בקטע זה השתלבו במהלך האמה התחתונה חלקים
מתעלה שכבר הייתה קיימת מימי הבית הראשון ,או שתוואי זה ,הקושר בין אזור שער שכם להר
הבית ,נחצב לראשונה בעת התקנתה של האמה התחתונה )איור .( ·∑ ‡∑ 4
בשלב זה אי אפשר לקבוע בוודאות את שייכותה של תעלת שער המשגיח או תעלת שער שכם
לתוואי האמה התחתונה .מאחר שתוואי תעלת שער המשגיח קצר מתוואי תעלת שער שכם ,ומאחר
שתעלת שער שכם נחתכה בעת הרחבתו של הר הבית בימי הורדוס — ניתן לשער שבמקור סבבה
האמה התחתונה את אפיקי הנחל הצולב וגיא הטירופויון במסלול הארוך ,כלומר בחלקה הצפוני
השתלבה בה תעלת שער שכם .על פי אפשרות זו תעלת שער המשגיח נבנתה אולי כתיקון ,לאחר
הרחבתו של הר הבית ההרודיאני.
אשר למקום כניסתה של האמה התחתונה להר הבית ,הצעתי לזהותו עם הפתח ההרודיאני המשולב
בחומה המערבית של הר הבית )תעלה ) ,1איור  ,( μ 4שהוא ככל הידוע לי הפתח היחיד המוכר של
תעלת מים מרשימה מימי הבית השני הנכנסת למתחם הר הבית .צורתו של הפתח מעידה שתעלת
המים החצובה )תעלה  (1כבר הייתה קיימת בעת הרחבת הר הבית בימי הורדוס ושהתעלה שולבה
כפתח בחומת ההר המערבית .התעלה קדומה לפיכך מימי הורדוס ,אך היא המשיכה לשמש בעת
הרחבתו של מתחם ההר .דמיונה הכללי של תעלה  1לתעלת שער שכם — בצורתה ,במידותיה
ובמפלסה — מאפשר לזהות את שתיהן כחלקים של תעלה אחת .על פי הצעה זו תעלת שער שכם
המשיכה להתקיים בימי הורדוס ,בעת שהורחב הר הבית ונבנתה החומה המערבית ,והיא אף שולבה
כפתח בחומת ההר ההרודיאני.
עם זאת כבר בימי הבית השני ,במועד כלשהו ,שחל כמשוער בין שנת  20לפסה"נ )הרחבתו של
הר הבית בימי הורדוס( לשנים  70"36לסה"נ )ריצוף הרחוב ההרודיאני שלמרגלות החומה המערבית
של הר הבית( — 70נפגעה תעלה  1והשימוש בה פסק .ייתכן שהדבר קשור לבנייתה של מצודת
אנטוניה מצפון להר הבית או להתקנתה של ברכת סטרותיון ,שפגעה בתעלת המים ,ואולי הייתה
לכך סיבה אחרת .בכל אופן נראה שתוואי האמה התחתונה קוצר אז ,אולי לתוואי תעלת שער
המשגיח.
 70באזור קשת רובינסון יוחס ריצוף הרחוב ההרודיאני שלאורך החומה המערבית של הר הבית לדור האחרון לפני החורבן,
לשנים  70"36לסה"נ .ראו .R. Reich & Y. Billig, ‘The Robinson Arch Area’, NEAEHL, V, p. 1809 :ההנחה שהרחבה
הנידונה ,ממערב לאוכף שבצפון הר הבית ,והרחוב ההרודיאני באזור קשת רובינסון רוצפו באותו מועד נסמכת על
הדמיון הקיים בין אבני הריצוף ,ומיקומם לאורך קיר החומה המערבי של הר הבית .עם זאת ,מרחק של מאות מטרים
בין שני קטעי הריצוף ,אינו מאפשר קביעה ודאית בנושא.
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כ– 10מ' ממזרח לשער המשגיח ,בתוך רחבת הר הבית מתפצלת תעלת שער המשגיח לשתיים:
סעיף אחד שלה נמשך צפונה–מזרחה לעבר בור  20בהר הבית )איור  ,( ±¥ 4וסעיף אחר נמשך דרומה
לאורך הגבול המערבי של הר הבית )איור  .( ±μ 4אבני הכיסוי של התעלה הנמשכת דרומה משער
המשגיח משולבות כיום בריצוף הרחבה התחתונה של הר הבית )איור  .(17רובן נראות עתיקות,
ושולבו ביניהן גם אבנים חדשות .גודל האבנים העתיקות כ– 1מ' ×  0.6מ' לפחות71.
 71חוקרי המאה התשע–עשרה לא פירטו אם אלו תעלות חצובות או בנויות ,וכן לא פירטו את מידותיהן .כיום לא ניתן
לבדוק תעלות אלו.
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חסרונה העיקרי של הצעתי ,מלבד העובדה שטרם נתגלו שרידים של האמה התחתונה לאורך
התוואי המשוער ,שהוא מאריך את מסלולה של האמה בכ– 1.5ק"מ .אך לדעתי תוספת הדרך לא
הרתיעה את בוני האמה .ניתן ללמוד זאת מהאופן שבו התמודדו עם מכשולים טופוגרפיים ב– 20הק"מ
שלפני הקטע הנדון כאן .בוני האמה הרבו כאמור בפיתולים ,שנועדו לשמור על שיפוע מתון של
קרקעיתה ,ובכך האריכו מאוד את תוואי האמה .נוסף על כך הם התמודדו עם מכשולים על ידי כריית
מנהרות ולא על ידי בניית גשרים .ואכן הארכת האמה ב– 1.5ק"מ חסכה בנייה של גשר סכר גבוה
וארוך בלב העיר ,והייתה לדעתי קלה יותר לביצוע .עם זאת קשה להבין מדוע נחצב חלק מן האמה
)תעלת שער שכם( כתעלה פתוחה ,שעומקה יותר מ– 10מ' ,ולא נכרה כמנהרה 72.ייתכן שהסיבה
לכך היא שתעלה זו כבר הייתה קיימת ,ושהחשמונאים רק העמיקו את קרקעיתה למפלס הדרוש כדי
לשלבה באמה התחתונה.
תוואי האמה המוצע חרג ככל הנראה צפונה מהקו המשוער של החומה הראשונה — אם זו אכן
עברה בתוואי הגשר הגדול — ונכלל בתחום החומה השנייה 73.ייתכן שיש לכך משמעות כרונולוגית,
שהרי מקובל להניח שהחומה השנייה נבנתה כבר בשלהי ימי החשמונאים או בראשית ימי הורדוס.
עם זאת אינני סבורה שהיה קשר בין תחום העיר לתוואי האמה ,שהרי עיקר מהלכה של האמה
התחתונה — בין עין–עיטם לירושלים — עבר בשטחים פתוחים שלא היו מיושבים.
לאורך התוואי המוצע לא מוכרים לעת עתה שרידים של אמת המים התחתונה .עם זאת מוכרים
לאורכו קטעי אמות ,ברכות מים וסבילים ,המלמדים שהגיעו למקומות האלה מים .אולם עד שיימצאו
קטעים של האמה התחתונה במספר מקומות לאורך התוואי המוצע לא ניתן להוכיח שזה אכן תוואי
אמת המים התחתונה.

 72אני מודה לרוני רייך ,שהעלה נקודה זו לפני.
 73אמנם זו השערה בלבד ,שכן איננו מכירים בשלב זה לא שרידים של החלק המזרחי של החומה הראשונה ולא שרידים
של החומה השנייה.

