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 )ויקרא  יד, ט(" ורחץ את בשרו במים וטהר" )ויקרא יא, לו(;" יהיה טהוראך מעין ובור מקוה מים "

חנוכת מסלול המקוואות החדש באתר העופל, בגן הלאומי 
 סביב חומות ירושלים

 החברה לפיתוח מזרח ירושלים, רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים 

קת, מנכ"ל רט"ג שאול גולדשטיין, מנכ"ל השר לירושלים והמורשת חה"כ זאב אלקין, ראש עיריית ירושלים ניר בר

פמ"י בני סאסי, ארכיאולוג מרחב ירושלים ברשות העתיקות ד"ר יובל ברוך והתורם מר קווין ברמייסטר, יוזמת 

 , את מסלול המקוואות החדש והחוויתי שבגן העופל. 9.2.17", חנכו ביום ה', י"ג שבט התשע"ז, 5800"ירושלים 

ולוגי מרכז דוידסון, בתחום הגן הלאומי סובב חומות ירושלים, נחנך מסלול חדש, העובר בין באתר העופל שבגן הארכיא

שנה, ששימשו את עולי הרגל לבית המקדש. המסלול נבנה ושומר בשנים האחרונות ע"י  2000מקוואות טהרה בני 

. המסלול הובלט, כך שניתן רשות העתיקות בתרומתו הנדיבה של מר קווין ברמייסטר, והוא חוויתי, מעגלי ומודולרי

להבינו בתוך המורכבות ההיסטורית והארכיאולוגית של אתר העופל, אשר היה מיושב ברציפות מתקופת הברזל ועד 

 לתקופה הצלבנית.

הפירוש המקובל למילה המקראית 'עֹוֶפל' )בדומה למילה 'להעפיל'( הוא חלק מוגבה בעיר, בו ישב מלך או מרכז 

גבוה ונסתר. בירושלים, ה"העפלה" נעשתה מכיוון דרום: עולי הרגל עלו מבריכת השילוח, דרך  מנהלתי, שיתכן שהיה

עיר דוד, אל העופל ומקוואותיו, ומשם אל הר הבית, הן במובן הפיזי והן במובן הרוחני. במקביל, מצפון, מהר הבית, 

ובין קודש לחול, שיאו של מסע אישי, דתי  יצאו חגיגות ואירועים לאזור זה. כך הפך העופל מתחם מעבר בין חול לקודש

 ולאומי שהתקיים שלוש פעמים בשנה )פסח, שבועות וסוכות(.

המבקרים במסלול המקוואות החדש, יעברו על גבי גשרים ומדרגות ה"מרחפים" בין שרידי מבנים ומתקנים, ומלווים 

אות ותפקידם בחברה היהודית של ימי בית שני בהסבר ארכיאולוגי, היסטורי והלכתי. כך ניתן ללמוד על מאפייני המקוו

 בכלל, ובאזור זה, של נתיב עולי הרגל, בפרט. לאורך המסלול פינות צל, תצפית והתכנסות.

   

   

 Andrew Shiva CC BY-SA 3.0 א"תצ  .מקוצר )באדום( ,מלא )בירוק(צילום והדמייה באדיבות חנה גרבץ ארכיטקטים מסלול המקוואות החדש 
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רוחני הינו לטהר מטומאה, ועקרונות בנייתו ההלכתיים -הוא מתקן מים ייחודי לעם היהודי. ייעודו הדתי מקווה טהרה

התגבשו בתקופת בית שני, כמפורט במסכת מקוואות שבמשנה. קליטתם של רבבות עולי רגל שהתארחו בבתי העיר 

 גם לפולחן הדתי וגם לקיום הלכות הטהרה. במהלך שלושת הרגלים, חייבה תשתית מתאימה לאספקת מים, ששימשו

יהודים של העיר ניצלו את -לאחר חורבן בית שני נאסר על יהודים להתגורר בירושלים במשך מאות שנים ותושביה הלא

 כמאגרי מים, מחסנים, מחצבות ועוד. –המקוואות הנטושים לצרכיהם 

העות'מאנית הדרומית, מחוץ להר הבית, יורדים לכיוון  לצד החומה חלקו הראשון של המסלול החדש הינו "שביל ירידה":

דרום כמו על "ציר זמן" אל מתחמי המחשה, הכוללים העמקה ולמידה של הממצאים, ובכלל זה תצוגת כלי אבן והסבר על 

 טהרת כלים, בגדים וחפצים. בדרך עורכים היכרות עם הלכות המקווה והפעלתו ועם בורות המים.

בו מעפילים המבקרים בליווי מראות והסברים, בנתיב חוויתי, ששיאו במראה  הינו "שביל העפלה" חלקו השני של המסלול

המרשים של מדרגות )מעלות( חולדה המונומנטליות והשער הכפול שבכותל הדרומי של הר הבית. יהודי שהגיע לנקודה זו 

 גל.בימי קדם יכול היה להיכנס אל המתחם המקודש ולקיים את מצוות העלייה לר

יעוץ מדעי י ;שחר פוני אדריכל שימור: ;חנה גריבץ אדריכלות: ;עופר קוטלר עיצוב והפקה: ;כליפא-ד"ר נירית שלו אוצרות:

", 5800ד"ר דוד עמית ז"ל וד"ר יובל ברוך. המסלול נתמך בתרומתן של משפחת ברמייסטר והיוזמה "ירושלים  וכתיבה:

 זאב ז"ל ולאה בת דב בער ז"ל. -לזכרו של אברהם חיים בן

 המקום פתוח בכל יום )למעט שבת(, ונכלל בסיור מודרך באנגלית ובעברית. משך הסיור כשעה ורבע.

 הגן הארכיאולוגי מרכז דוידסון.הכניסה בתשלום בקופות 

חונים בתעריף יומי בחניון מתחם התחנה הראשונה ונוסעים חינם עם השאטל "חופשי לעיר העתיקה" עד  איך מגיעים:

 לשער האשפות. משם נכנסים לעיר העתיקה דרך שער האשפות ואל הגן הארכיאולוגי. הדרך והאתר מונגשים.

 מבחר תמונות באדיבות רשות העתיקות 
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 תמונות ממסלול המקוואות )באדיבות רשות העתיקות(
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  גנוזות התגלו במערה במדבר יהודהעדויות חדשות מהמגילות ה
  ד"ר אורן גוטפלד מהמכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית

במערות השנים האחרונות  60-"מדובר באחת התגליות הארכיאולוגיות המסעירות והחשובות ביותר ב

 קומראן"

בחפירה במערה טבעית במצוק ההעתקים באזור קומראן, נמצאו ממצאים רבים המעידים לראשונה כי 

של המאה הקודמת. החפירה נוהלה  50-במערה הוטמנו מגילות מימי בית שני, שכנראה נשדדו בשנות ה

, בסיוע ד"ר רנדל על ידי ד"ר אורן גוטפלד בסיוע אחיעד עובדיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים

פרייס וסטודנטים מאוניברסיטת ליברטי בווירג'יניה, ארה"ב, ובעזרת חנניה היזמי, קמ"ט ארכיאולוגיה 

 במנהל האזרחי באיו"ש, רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות.

, במהלך סקר ארכיאולוגי נרחב שנערך על ידי רשות העתיקות 20-של המאה ה 90-המערה התגלתה בראשית שנות ה

 שכונה "מבצע מגילה" ומטרתו הייתה לאתר מגילות נוספות במערות באזור קומראן במדבר יהודה. 

 50-. אז נמצאו המגילות הראשונות. רק מאוחר יותר, בראשית שנות ה1947-שוד המגילות במערות קומראן החל ב

וחפירות ארכיאולוגיות מסודרות  מערות בקרבת האתר סקרים 11-ובמרוץ חסר סיכוי נגד הבדואים, נערכו בקומראן וב

על ידי רולאנד דה וו מבית הספר הצרפתי למקרא בירושלים וג'ראלד הארדינג, מנהל אגף העתיקות הירדני דאז. מאז 

 ועד היום נמצאו שרידים בודדים של מגילות בחפירות ארכיאולוגיות מסודרות.

מ'( שבקירה הדרומי נמצא  3.5X5-קטנה יחסית )כ . מדובר במערה2017החפירה הנוכחית נערכה במהלך חודש ינואר 

מ'. הממצאים מפני השטח הינם מימי הבית השני והכילו שברי קנקנים וקערות  14-פתח למנהרה צרה באורך של כ

ששימשו כמכסים לקנקנים, אך בעיקר ממצאים אורגניים רבים שהשתמרו היטב בשל האקלים היבש באזור. נמצאו 

זיתים, גלעיני תמרים, אגוזים מסוגים שונים ובהם אגוזים שלמים שעדיין לא פוצחו, מספר  עשרות רבות של גלעיני

חבלים דקים, קטעי מקלעות סלים ומספר אריגים. בכל שטח המערה התגלה מצע העשוי מנצרים של תמרים וענפים 

החיים מימי הבית השני דקים של שיחים )מעין מחצלת(, ששימש את יושבי המערה בימי הבית השני. עם הסרת שכבת 

 8-9לפנה"ס( והניאוליתית הקיראמית והקדם קיראמית )אלף  5התגלו ממצאים מהתקופות הכלקוליתית )אלף 

 לפנה"ס(, בעיקר חרסים וכלי צור בהם ראשי חצים, להבים שונים וחותם שלם עשוי מאבן קרניאול אדומה.

את החפירה בה. בתחילה הניחו החופרים כי הסלע  בצדה המזרחי של המערה נראתה גומחה קטנה שסלע גדול מנע

נפל לשם במהלך התמוטטות, אולם עם שבירתו ופינויו התברר, כי הונח במכוון על הקיר בכדי לחסום את הפתח. 

בחפירה מאחורי האבן התגלה קנקן חרס גדול מימי הבית השני שבור לשברים גדולים, אך שלם מבחינה ארכיאולוגית. 

ן התגלגלה פיסת עור המגולגלת כשלוש פעמים. הממצא היה מרעיש שכן לא נמצאו עדויות חדשות מתוך שברי הקנק

שנה )וגם אז מרבית המגילות נמצאו מחוץ ולא בתוכם(. פיסת העור הועברה  60-למגילות בתוך קנקנים מזה למעלה מ

ור המגילות של רשות למעבדת השימור במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ואחר כך אל מעבדת שימ

העתיקות. מהבדיקה התברר כי המגילה ריקה ומדובר בפיסת עור מגולגלת שהייתה ככל הנראה בתהליך עיבוד לקראת 

כתיבה. בנוסף, בחפירת המנהרה הצרה והחשוכה שבקיר המערה האחורי התגלו, בדומה לממצא במערה עצמה, 

מכסי קנקנים מחרס. במרכז המנהרה, חבויים תחת מדף סלע כמויות גדולות של ממצאים אורגניים ושברי קנקנים ו

שהקשה מאד על החפירה במקום, התגלו שלושה קנקנים גדולים שבורים לשברים גדולים ושברי מכסים ששימשו ללא 

כל ספק להטמנת מגילות. לצדם התגלו פיסות בד שככל הנראה עטפו את המגילות, ורצועת עור ארוכה ששימשה אף 
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 60המגילות. בגומחה סמוכה נמצאו שני מכושים ששימשו את הבדואים לשוד המגילות מהקנקנים לפני לקשירת אחת 

 שנה. 

"מדובר באחת התגליות הארכיאולוגיות  ד"ר אורן גוטפלד מהאוניברסיטה העברית, ארכיאולוג ומנהל החפירה:

 12-ה מעידים, כי מדובר במערה ההשנים האחרונות במערות קומראן. ממצאים אל 60-המסעירות והחשובות ביותר ב

בה הוטמנו בימי בית שני מגילות שנשדדו לצערנו על ידי הבדואים. ממצאים חשובים ומרתקים אלה ממחישים את 

 הצורך בקידום המבצע לסקר שיטתי וחפירת חלק מהמערות במדבר יהודה". 

נוספת מעיד על כך שנותרה עבודה  "הגילוי החשוב של מערת מגילות, לדברי ישראל חסון, מנהל רשות העתיקות

רבה במדבר וממצאים בעלי חשיבות אדירה עדיין מחכים להתגלות. אנו נמצאים במרוץ נגד הזמן מול שודדי העתיקות, 

אשר שודדים את נכסי המורשת העולמיים של כולנו לשם בצע כסף. על המדינה להתגייס ולהקצות את המשאבים 

  י, יחד עם הציבור, ולבצע חפירה שיטתית בכל מערות מדבר יהודה".הנדרשים כדי לצאת במבצע היסטור

 

 

 (.צילום: קייסי לו ואורן גוטפלד)חפירה השנמצא בזמן , קלף המגילה, שריד מגילה מגולגלת
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 האם נמצא השער של העיירה "בית שערים"?

 ד"ר עדי ארליך מהמכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה

הידוע לנו יישוב מסוג זה לא היה אמור להיות מוקף חומה ולכן היה זה כמעט ברור שהשם 'בית "לפי כל 

שערים' לא קשור למילה שער. כעת עלינו לחשוב על כך מחדש", אמרה ד"ר עדי ארליך מהמכון 

 .לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה, שעומדת בראש החפירה

ל הבנוי אבנים גדולות ומסותתות התגלו בחפירות של אוניברסיטת חיפה בבית מפתן שער גדול ממדים יחד עם מגד

שערים, מעוז הסנהדרין במאה השנייה לספירה ומקום מושבו של רבי יהודה הנשיא. אלא שלמרות שאולי זה נראה 

ובים מסוג זה כיום אך הגיוני של יישוב בשם "בית שערים" יהיה שער, הגילוי הוא הפתעה גדולה כי באותה תקופה ייש

לרוב לא היו מוקפים חומה ובוודאי ללא שערים. "לפי כל הידוע לנו יישוב מסוג זה לא היה אמור להיות מוקף חומה ולכן 

היה זה כמעט ברור שהשם 'בית שערים' לא קשור למילה שער. כעת עלינו לחשוב על כך מחדש", אמרה ד"ר עדי 

 יברסיטת חיפה, שעומדת בראש החפירה.ארליך מהמכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באונ

בית שערים שבגליל התחתון היה יישוב יהודי בתקופה הרומית שהגיע לשיאו במאות השנייה והשלישית לספירה. 

בתקופה זו קבע בה רבי יהודה הנשיא את ביתו, מה שהפך אותה למושב הסנהדרין, בית הדין היהודי הגבוה ביותר 

לרוב לא היו  –ובמיוחד, יישובים יהודיים קטנים יחסית  –טנים יחסית כמו בית שערים באותה תקופה. אלא שיישובים ק

מוקפים חומה או מצוידים בשערים בתקופה הרומית. ואמנם, עד לגילוי המפתיע של חוקרי אוניברסיטת חיפה, לא 

שהחפירה הנוכחית, כך נמצאה חומה כזו ובוודאי שלא נמצאו שערים. חלק מהחוקרים אף חיפשו מקור אחר לשם. אלא 

 נראה, משנה את התמונה מהקצה לקצה.

( על ידי 1בעקבות גילוי מערה עם תבליטי מנורות שבעת קנים )מערה  1936החפירות בבית שערים החלו בשנת 

שנים לאחר החפירות הראשונות, קשורה טלי זייד, נכדתו  80אלכסנדר זייד ומאז התקיימו חפירות רבות במקום. כעת, 

 כסנדר זייד, לתגלית החדשה.של אל

עיקר החפירות בבית שערים מתמקדות בגן הלאומי בית שערים, אולם לפני שנים אחדות התגלו מספר אבנים עתיקות 

בחצר ביתה של טלי זייד. באישורה של זייד ובהמלצת רשות העתיקות, הרחיבה השנה ד"ר ארליך, שחופרת החל 

לו החופרים "אוצר" ארכיאולוגי: מגדל הבנוי בשטחי הגן הלאומי, את החפירה לחצרה של זייד. חיש קל גי 2014משנת 

כנפית, קרוב לארבעה מטרים רוחבו, -באבני גזית גדולות מסותתות ובצמוד לו, מפתן שער עם צירים לסגירת דלת דו

 –ורחוב המוביל פנימה לעבר העיירה. ולא רק חומה ושער נמצאו בעיירה שלא הייתה אמורה להיות מבוצרת כלל וכלל 

מצא חריץ חצוב באבן עבור מנעול גדול מידות במפתן השער נ

"זוהי בהחלט הפתעה שמטרתו הייתה לנעול את השער. 

גדולה. מרבית היישובים בתקופה הרומית אינם מבוצרים, 

בוודאי יישוב יהודי קטן יחסית, שאפילו לא נחשב לעיר רומית 

רשמית. היו בצפון יישובים יהודיים בודדים מבוצרים, כגון 

ל אפילו יישובים אלה שהיו גדולים ומרכזיים לא כללו יודפת, אב

, אמרה ד"ר ארליך. אגב, פרופ' שער גדול ומרשים כמו זה"

נחמן אביגד שחשף "שער" ו"חומה" ליד בית הבד הצמודים 

 כיום לכביש שינה דעתו. 

 שקעים לצירי הדלת )צילום: עדי ארליך(
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הרקע לביצורה האפשרי של אז מה יכול להיות בכל זאת 

עשירים העיירה? לדברי ד"ר ארליך, בבית שערים גרו מנהיגים 

ומכובדים. היא שימשה כאחוזה לאיסוף מיסים של המלכה 

ברניקי במאה הראשונה לספירה, ומאה שנה לאחר מכן כמושב 

הסנהדרין וביתו של רבי יהודה הנשיא, מעשירי וחכמי היהודים 

היה בית קברות ליהודי ארץ ישראל בתקופה זו. בסמוך לה 

והתפוצות, שמשך אף הוא אנשים עשירים ומכובדים. "ייתכן כי 

ייחודה כעיירה עשירה, שנתגלו בה מבני ציבור מפוארים, מסביר 

גם את השער יוצא הדופן בגודלו ובאיכות בנייתו. עולה הסברה 

כי שערים גדולים ומרשימים שהקיפו את העיירה תרמו לשמה, 

שערים'. תאריכו המדויק של הביצור עדיין לא ידוע ויחכה  'בית

לחשיפת הביצור במלואו בעתיד. אפשרות נוספת היא שמדובר 

במצודה חשובה שניצבה באתר בתקופה הרומית, ואנחנו חשפנו 

  את בית השער שלה", אמרה.

בנוסף לחומה ולמפתן השער, גילו החוקרים מחוץ לשער, מצפון 

ל וגדול שבו צרפו קרמיקה בשלהי המאה לו, כבשן קדרים עגו

הרביעית לספירה, בנוי אף הוא באבני גזית. בחלקו העליון של 

הכבשן התגלו גם שרידי תעשיית זכוכית והסברה היא 

שבמחצית השנייה של המאה הרביעית שימש האזור שמצפון 

ליישוב לתעשיות מזהמות של ייצור קרמיקה וזכוכית בכבשנים. 

רליך, כשנבנה הכבשן, השער הקדום יותר לדבריה של ד"ר א

 ככל הנראה כבר לא היה בשימוש.

בניהול ד"ר עדי ארליך עונת החפירות השלישית בבית שערים 

מטעם המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה 

. החפירה נערכה בשטח הגן הלאומי 2016התקיימה בסתיו 

היישוב לגן הלאומי בית שערים, לתושבי ולרשות הטבע והגנים  "תודתיבית זייד. בבית שערים ובשטח היישוב 

 ", סיכמה ד"ר ארליך.למועצה האזורית עמק יזרעאל על התמיכה והעידודו רשות העתיקותלזייד,  ולמשפחת
 

    

 הכבשן מימין והשער משמאל -מבט אל המגדל 
 )צילום: פאני ויטו(

 (צילום: פאני ויטו) מבט מפנים העיר החוצה המגדל והשער,

ועם או בלי קשר לשער, 

רופ' אביגד בחפירות של פ

התגלתה במערכת קברים 

צלחת זכוכית  15מס' 

מעוטרת ועליה חרותות 

קשתות, כעין שערים.  13

הצלחת מוצגת בתצוגת 

הקבע במוזיאון ישראל 

 בירושלים )צביקה צוק(
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  7201 ינוארחידת חודש 
 החידה לא קלה()פתרון החידה הקודמת היה קל לרבים ולכן הפעם שם המקום? ומה רואים? מה 

 

 7201 ינואר חידת חודשפתרון 

בראש גבעת  ( בציפורי.עם גג הרעפיםמוסד נזירות סנט אנה )הפתרון:  

הכנסייה   -מימין ומתחת למצודה  אשר בגן הלאומי ציפורי. ציפורי מאחורי צמרת האורן מתחבאת מצודת ציפורי

 הורי מרים. ,הצלבנית עתיקה, שהמסורת גורסת כי הוקמה על חורבות ביתם של יהויכים וחנה

רוני מרום, גדי מה טוב, ד"ר מוטי אביעם, יואב אבניאון, ד"ר נילי גרייצר, יהונתן אורלין, חגי  שמות הפותרים נכונה לפי הסדר:

, זאב קינן, עודד מיוחס, עליז נוי, בני פרנקל, פרופ' ארתור סג"ל, אסתר בן שטרית, אורי ארליך, ראובן דביר, ערן געש, דבורה יונאי

גפן, דני הרמן, נילי פרי, ד"ר עמיקם דברת, בני אליאסון, שמוליק גביש, איריס זרטל, רעיה שורקי, רן כפתורי, ד"ר אלי ינאי, יובל 

, הבן של הגר סבטי )בן אלכסיי קולצ'וריןארי, יהודה קפלן, אריק פרידמן, ראובן שדה, ארטמן, אמיר פרוינדליך, בני איתן, אייל ג

-(, ד"ר אייל מיטרני, מיכה מרגלית, שלמה מוסמן, חיים כראל, ד"ר רננה אילן, איתמר בן דוד, שמואל ברנשטיין, ברנע לוי שה13

  מישהו, איתו הסליחה. ואם שכחתי .ג'ת כחיל, דני קליין ושמואל בירןלבן, יובל סטטמן, בה
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