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 צייר לא ידוע –חזקיה בן אחז 
  ויקיפדיהמתוך 

 

 ירושלים על קו פרשת המים

-ציון הר ,הינום בן גיא ,שכונת אבו תור, שרובר בטיילת המים אמת תוואי ,ארמון הנציבב המים אמת

 דוד עיר ,כיכר בתי המחסה,הרחבה החומה

 

ל" יָּהּו ְוכָּ ְזקִּ ְבֵרי חִּ תו  ְוֶיֶתר דִּ ה ֶאת ְגבּורָּ שָּ ה ְוֶאת ַוֲאֶשר עָּ ה  ַהְבֵרכָּ לָּ ה ַויֵָּבא ֶאתַהְתעָּ ירָּ עִּ ם הָּ  " : ַהַמיִּ
 (ו ,כ ,מלכים ב) 

 

 ,יםהגאוגרפי התנאים. אליה אתגר קיומי אספקת המיםיתה יה ,מאז היווסדה של העיר ירושלים

פתרונות יצירתיים למצוא לאורך כל הדורות של העיר חייבו את תושביה  יםוהגאולוגי יםהטופוגרפי

 .בעיקר לימי מצור ,יתה מצויה בכל תקופהישה בהתאם לטכנולוגיהלאתגר זה 

גולת הכותרת ונתמקד ב, לאורך ההיסטוריהירושלים שהוקמו ב נסייר בין מפעלי המים השונים

נקבה זו חרצה את גורל תושבי . חזקיהו המלךנקבת השילוח שחצב : של מפעלים אלו ההיסטורית

ושמה של  ,"מבצע השילוח"בניית מוביל מים לירושלים במלחמת העצמאות נקרא למבצע ה .העיר

 . בהשראת מפעלי המים של חזקיהושניהם  – "גיחון"חברת המים של ירושלים העכשווית הוא 

 אספקת ה עם בעייתתמודדותה העיר ואת את התפתחותשונים המשקפים עובר באתרים הסיור מסלול 

   .בחיי היומיום ובימי מצור –בתקופות שונות  אליה מיםה

, חומה הרחבהב, גיא בן הינוםב, תוואי אמת המים החשמונאיתב ,רכס ארמון הנציבהמסלול עובר ב

אחד  – בעיר דודהשילוח נקבת ובבכיכר בתי מחסה  ,בורות המיםב

נגיע גם אל קרן  .חזקיהוהמלך שהקים המרשימים  ההנדסהממפעלי 

 –של המלך חזקיהו  עם שמו ,חותמת מחרס, בולה הנמצאשם  ,העופל

 .ך"רי התנוהמעירה את סיפ דרישת שלום מהמלך חזקיהו

, שנה בירושלים 92מלך  ,בן אחז ואביה בת זכריה, חזקיה מלך יהודה

, כמי שבנה מפעלי בנייה מרשימים זכור חזקיה (. ס"לפנה 826-797)

יצירת אגב מפריה האשורית יהרחיב את ירושלים ועמד אל מול הא

במקביל לבניית חוסנה . פלומטיים עם מלכים אחריםיקשרים ד

פעל רבות לבניית חוסנה המוסרי  ,פלומטי של ירושליםיטחוני והדיהב

מפעלו היה  וראשית, 92עלה למלוכה בהיותו בן חזקיה . והחברתי

ארץ ישראל  הקשים שעברהזעזועים הלאחר  ,'חידוש העבודה בבית ה

רוב אוכלוסיית ארץ ישראל הוגלתה מעל אדמתה . בימי ָאָחז אביו

ֲחוֹות , (ס"הלפנ 737בשנת ) אזורי )על שטח ממלכת ישראל הוקמו פַּ

ׁשּוִריֹות ( שליטה יהודה השתעבדה ו, בָגליל ובחוף הים, בִגלעד –אַּ

ְנֶאֶסר לאשור ְלמַּ הטילה אשור  ,למלוכהשל חזקיהו חמש  שנים לאחר עלייתו . חמישיה ולמלכה ׁשַּ

חזקיה עשה . אבדה ממלכת ישראל וגלו עשרת השבטים, בימיו נפלה שומרון. על ירושלים מצֹור

את ער את הבעלים ויבוהשבית את הבמות  ,פעל לשיפור מוסרי חברתי ,'הטוב והישר בעיני ה

 . האשרות

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%85hus_kyrka-10.jpg
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t09b20.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%94%D7%95
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         המסלול פרטי  

 .(ללא נסיעה)שעות  8-2 :משך זמן המסלול

 .מ"ק 2.8 :אורך המסלול          

 .UTM 753406/233991 צ"נ ,פסיפס אמת המים בטיילת ארמון הנציב :נקודת התחלה          

 .עיר דודבמרכז המבקרים מצפון ל ,טיילת העופל :נקודת סיום          

  .אום ותשלוםיתביקור בחלק מהאתרים דורש  :מגבלות          

  :דגשי בטיחות

 רחוב ) בשכונת אבו תור  לפני הליכה בקטע המסלול, עם המשטרה, יש לוודא מצב ביטחוני

  (.עשהאל

  הליכה במים בנקבהבנעליים לנעול יש 

   חציית כבישיםזהירות במשנה יש לנקוט. 

 .סא גלגליםינגישות לכ-אינו בר, בינוני: דרגת קושי

  .בגדים להחלפה, ים להליכה במיםינעל, פנס :מיוחדציוד 

   אתרים בתשלום

-777 – מרכז הזמנות :תשלוםביקור ב אוםיתל – מנהרת אמת המים בארמון הנציבו עיר דוד

2288798. 

יש  ,במקרה זה)של החומה במכלול החפירות הדרומיות  במרכז דוידסוןאפשרות לבקר  יש

  (.לקנות כרטיס משולב בעיר דוד
 

 

 

   מסלולב ההליכה תיאור

אל  ,מזרח-דרום לכיוון משם נרד בשביל .(0) בגן פסיפס אמת המים בארמון הנציבהמסלול מתחיל 

ונחצה את הכביש  ,(דב גרונרועולי הגרדום  ובותרחצומת ה)המרכז המסחרי של השכונה  ידהצומת של

נלך , ניכנס במנהרה. (7) הכניסה למנהרת אמת המים בארמון הנציבדרומה אל המדרגות היורדות אל 

טיילת ארמון הנציב בתצפית נקודת אל במדרגות  נעלה .ממנהמטר נצא  777לאור פנסים ולאחר  בה

 רחוב נעמיל גיעעד שנ ,המיםתוואי אמת  לאורך, על טיילת שרוברמערב -צפון לכיווןנתקדם ממנה ו, (0)

 צפונה  ממנוולרחוב גיחון  נפנה יה הראשונה מזרחהיובפנ, צפונה לרחוב צרויה נפנה .אבו תורבשכונת 

 מערבה רחוב עין רוגלב נלך .עין רוגל רחובונרד במדרגות אל  רחוב עשהאלנמשיך ב .(5) עשהאל רחובל

מוזאון אל  ,"הר ציון"מלון סמוך לונרד בו עד  לרחוב דרך חברון צפונהנפנה  ,דרך חברוןרחוב אל 

 .(9) הסביל שעל גשר ברכת הסולטןעד מזרחה ועם העיקול  בדרך חברון צפונהנמשיך  .(0)הרכבל 

 "מעלה השלום"המקביל לכביש  "מטייליםהשביל "אל  ,מזרח-דרוםכיוון להמרומזר צומת נחצה את ה

 

http://www.cityofdavid.org.il/source/%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%AA-%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%94%D7%95
http://www.cityofdavid.org.il/source/%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%AA-%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%94%D7%95
http://www.cityofdavid.org.il/article/מנהרת-ארמון-הנציב-אמת-המים-להר-הבית
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מעלה השלום  רחובבצפונה  נעלהמשרידי החומה  .(2) הר ציון מורדות חפירות חומתשיוביל אותנו אל 

 ונמשיך מזרחה במדרגות נרד . ד עד הקרדו"רחוב חבנלך בוהרובע היהודי אל  בשער ניכנס ,אל שער ציון

דרך  לךמשם נ .(8)החומה הרחבה  אל נפנה, (ימינה) מזרחהה ייה השנייבפנ .חוב היהודיםרצפונה ב

שם נפנה מזרחה ונגיע  ,גלעד לחללי הרובעלנתקדם בו דרומה עד  ,גלעד רחובהסמטות בכיוון דרום אל 

רבי מעלות "מדרגות ונרד במכאן נמשיך ברחוב משגב לדך צפונה  .(9)כיכר בתי המחסה אל רחבת 

 נפנה מזרחה ,שער האשפותדרך  מהעיר העתיקה נצא. המובילות גם אל רחבת הכותל" יהודה הלוי

פיר נרד במדרגות אל  .(01) עיר דוד לאומיאל גן  מעלות דוד רחובדרומה בנחצה את הכביש  ,(ימינה)

בין נעבור בין הביצורים ו .(ב)הברכה אל בית המעיין וקרקעית אל -במנהרה התתונמשיך  (א)וורן 

לאחר  .ביזנטית שרידי ברכהאל  ממנהונצא  פנסיםלנקבה בניכנס . (ג)נקבת חזקיהו שרידי המגדל אל 

ונפנה מיד העופל  רחובנחצה את , נפנה בו צפונה ,מעלות דוד רחובמתחם אל הנצא מ ,דודהביקור בעיר 

שם  ,(00)קרן העופל בששער חומת בית ראשון  אל ,של החומהמזרחית -מיתמזרחה אל הפינה הדרו

  .מסתיים המסלול
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    המסלול  מפת

  גוגל המפות שלי :מתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=152-PqrGIGeUydkAel3sZ_bUkYcA&usp=sharing
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: צילום, פסיפס אמת המים
  ויקיפדיה: מתוך, דרור אבי

, אמת המים התחתונה
, דרור אבי: צילום
  ויקיפדיה: מתוך

    שבמסלולהאתרים  תיאור

 

 ר "על רחובעולי הגרדום ל רחוב בין (0) אמת המים החשמונאית בארמון הנציבגן פסיפס 

הקדום של ירושלים נקרא על שם הארמון של הרכס המתנשא מדרום לאגן 

 הבריטי עד קום המדינה וכיום משמש השלטוןמרכז שהיה , הנציב הבריטי

 – אל קיבוץ רמת רחל ,תצפית דרומהנקודת גן הפסיפס יש ב. ם"מטה האו

 ,בפסגת הקיבוץשבחורשה . בית לחם וחברון ביןהיושב על דרך ההר הראשית 

כז למר המיוחסים ,ס"הלפנ שמיניתהתגלו שרידי מבנים מפוארים מהמאה ה

 כולל כותרות עמודים פרוטו, נהלי של ממלכתו של חזקיהו מלך יהודהמה

 .  "למלך"חותמות  שעליהןוידיות קנקנים ( תימורה)איוליות 

הרי חברון בתקופה שלים מהמתאר את מסלול אמת המים לירו יפספס

של  שדרשה עשייתההחשמונאית והרומית משקף את ההשקעה הפיזית 

 . ירושלים לעיר בירה למרות התנאים הטבעיים המוגבלים שלה

 

 עולי הגרדום  רחוב פינת גרונר דבוב רח ,(7) ת ארמון הנציבמנהר – אמת המים החשמונאית

 . תה אתגר לשליטי ירושלים בכל התקופותיהי מים לירושליםאספקת ה

תושבי ירושלים הקדומה לגור בגבעה בחרו  ,ס"השלישי לפנהכבר באלף 

 זו הסיבה העיקרית לבחירתם ,ללא ספק. של העיר מזרחית-הדרומית

 .מעיין הגיחון תה מקומו שליהי

ק "מ 0,277-ושפיעתו מגיעה ל, המעיין הגדול בסביבה אמעיין זה הו

חזקיהו מלך יהודה היה הראשון לבנות מערכת . בממוצעליממה 

מאז התקופה . מים מהמעיין אל תוך העירהנדסית להובלת 

החלו להוביל מים לירושלים  ,עם התרחבותה של ירושלים ,החשמונאית

עם ו התמודדות עם האתגר הטופוגרפיה .ממעיינות המרוחקים מהעיר

אמות מים על פני השטח  בניית באמצעותהייתה המרחק הגאוגרפי 

השתמשו  ,בתוואי אמה זו. כמו המנהרה שחוצה את רכס ארמון הנציב מדרום לצפון ,ובמנהרות

הבריטים החלו להוביל מים גם ממעיינות מצפון אילו ו. יםקורטהממלוכים וה, המוסלמים, הרומאים

על שם מקור המים הקדום של " גיחון"חברת המים של ירושלים כיום נקראת . לירושלים ומראש העין

 .ך"נהעיר בימי הת

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Lower_Aqueduct_IMG_1437.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Lower_Aqueduct_IMG_1437.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Lower_Aqueduct_IMG_1447.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Lower_Aqueduct_IMG_1447.JPG
http://he.danielventura.wikia.com/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%A8%D7%97%D7%9C
http://he.danielventura.wikia.com/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%A8%D7%97%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9A
http://www.cityofdavid.org.il/article/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4236
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4236
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 ויקיפדיה מתוך טיילת ארמון הנציב

: צילום, הרכבל קרון
: מתוך, אבי דרור

 ויקיפדיה

 (0) ארמון הנציבטיילת בתצפית נקודת 

 ,רושליםהאגן הקדום של י זו אפשר לראות את תצפיתמנקודת 

התפתחה ירושלים למרות התנאים  שעליהןנחלים וגבעות 

סמוך למפגש  ,על גבול המדבר התפתחההעיר . הטבעיים שלה

העיר  .מעיין הגיחון – מקור המים הגדול באזורליד  ,נחלים

 הר המוריה, הר הזיתים: נבנתה על גבעה נמוכה מוקפת הרים

הגנה  לעירו עניקההנחלים (. הר ציון)והגבעה המערבית 

הגיא וגיא בן הינום ממערב , נחל קדרון ממזרח: טבעית

החומות נבנו . מצפוןהיא  נקודת התורפה של העיר .ומדרום

מלכי העיר ו ,המעיין מחוץ לחומות העיר נשאר וכך, אך מעל גובה תוואי הנחל ,למרגלות הגבעה

מצודת  ,"מצודת ציון"כנראה היא  ,מצודה והכנענים בנ .גישה אל המים נדרשו למצוא דרכי מראשיתה

 עשהו כבש אותה, המצודה לא המלך דודנכנס , במעבר זה .קרקעי אל המים-ומעבר תת, (ציה)המדבר 

את בית המקדש  הוא בנה. לעיר מקדש ת עיר המלוכהא עשהשלמה בנו  .אותה לבירת שבטי ישראל

קיף אותה ה, רחיב את העיר אל הגבעה המערביתהחזקיהו המלך הוא הראשון ש. ראש הר המוריהב

משיכה להתפתח בתקופות ה ירושלים. בתוך העירשנקבת מים מהמעיין אל הברכה  חצבבחומה רחבה ו

 ,קשתות עשויבנויה על קיר  ארמון הנציב טיילת. המים אליהאספקת דרכי  התפתחו וכן ,השונות

 . כמוטיב המסמל את אמת המים העוברת בתוואי הטיילת בדרכה אל העיר העתיקה

 

 (5)שכונת אבו תור  –עשהאל רחוב 

. תור שכונת אבו עליה שוכנת כיוםשחוצה את הגבעה  והוא, הוא אחיד תוואי אמת המיםשל גובה הקו 

קו פרשת מים "ל יהה ,עליו עברה האמה שהביאה חיים לירושליםש ,הטופוגרפי" קו פרשת המים"

העיר  ו אתכבשלארץ ולאחר שהירדנים  צבאות ערבהגבול בין ישראל לירדן לאחר פלישת קו  – "מדיני

. הגבול עם ירדן את השכונהחצה  ,מקום המדינה ועד למלחמת ששת הימים ,שנה 02במשך . העתיקה

ות ברחוב לרא החומה אפשר את שרידי .הגבול יצרה מציאות מורכבת בשכונהציינה את החומה ש

ת אבו תור כיום שכונ ."העירוני הקו"לשם זכה בתוך העיר שעבר קטע הגבול . עשהאל ' הסמוך לרח

 .יהודים וערביםשבה עורבת היא שכונה מ

 

 (0) הרכבל מוזאון

השבטים נחלות ך רבות כגבול טבעי בין "מוזכר בתנ גיא בן הינוםהגיא העמוק 

 . וכן כגבול המערבי של ירושלים בימי חזקיהו( יהושע טו)יהודה ובנימין 

והר ציון  ,גבול בין ירושלים לירדןלגיא היה ה, מלחמת העצמאותלאחר 

 – הירדניםו ומתחם קבר דוד נותרו כמובלעת ישראלית בתוך השטח שכבש

 וכן את, מזון ותרופות ,הסדירה של ציודהאספקה את מעבר שהקשה דבר 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91#/media/File:South_Jerusalem_Armon_Hanatziv_Haas_Promenade.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mount_Zion_Hotel_PA180094.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mount_Zion_Hotel_PA180094.JPG
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%AA%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%90_%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9D
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 ויקיפדיה :מתוך, העתיק הגשר עלשבן הינום והסביל  גיא

 חדשות: מתוך, ציון הר במורדות החומה חפירות
  ארכאולוגיות

ה פתרון הנדסי היהרכבל . התנהלו כבמצורנותרו במובלעת זו הכוחות ש .פצועים מהר ציוןהפינוי 

הנחלים שמקיפים את  שיצרו הטופוגרפיהבעיית התגבר על  הוא. אספקה לכוחות הנצוריםבעיית הל

 .גיא בן הינום בצורה בטוחה ה אתירושלים הקדומה וחצ

 

 חברון דרךרחוב , (9) ברכת הסולטןהסביל שעל גשר 

על הגדה עבר , הלכנו מארמון הנציב אל העיר העתיקה שבו, תוואי אמת המים הקדומה לירושלים

שוטף שיפוע מתון למעבר שמירה על ב ,למרגלות שכונת משכנות שאננים, הינום בן גיאהמערבית של 

תקופת השלטון החשמונאים ועד תקופת מ ,מאות שניםהייתה פעילה אמת המים  .של המים

רכיהם של עולי הרגל ואת צ הפקיסוהיא , מאני'העות

את התפתחותה של  הלירושלים בתקופות אלו ואפשר

מזרקת מים , הסבילאת . ירושלים כמרכז עולמי

בנה , רחצהללשתייה ואת עוברי הדרכים  המשמשת

 בנהוהוא , סולימן המפוארמאני 'העותכאן הסולטן 

הסביל . 08-את חומות ירושלים בסוף המאה ה גם

 שעליו חצתהגשר הסכר שנבנה על ה ממוקם על 

 ,אמת המים את גיא בן הינום מזרחה אל הר ציון

אליה התנקזו שברכה נמצאת מאחורי הסביל . ון לכיוון הר הביתאת ההר בשיפוע מת פההקימשם ו

ברכת "מכונה עד היום  הברכה. באגן הניקוז של גיא בן הינוםשזרמו מים גם מהאמה וגם ממי גשמים 

המלך , ציווה לבנות מקום שתייה מבורך זה אדוננו הסולטן" :על הסביל כתובת בערבית ."הסולטן

בן הסולטן , הסולטן סולימן, הערבים והפרסים, סולטן הטורקים ,מלך העמים, השליט המכובד, הכביר

, העיר החדשה –ירושלים , 0277, זאב וילנאי)" ושלטונו לעד, מלכותו יקיים אללה, אן'סלים ח

 .(ויקיפדיה: בתוך, אחיעבר: ירושלים

 

  מעלה השלום רחוב ,(2) הר ציון טיילת מורדות

 אפשר .הקדומהירושלים הר ציון היו מחוץ לעיר מורדות 

 ,של הגיא מתחת לגבעה לראות את הכוכים בצוקים

פליטים מחורבן . ת קבורה מחוץ לעיררוששימשו מע

 הגבעה על, הר ציוןממלכת ישראל התיישבו על מורדות 

וחזקיהו המלך הרחיב את החומה  ,לעיר דוד המערבית

. מורדות הר ציון ואתהגבעה של עיר דוד  אתכלל בעיר ו

 -מיתשרידים של החומה הדרו במקום לראות אפשר

 ,הנוצרית :תקופות שלושמ ירושלים של מערבית

אפשר לראות ו .מתחתיה החשמונאיתו, ביזנטיתה

 .ידי ביצור עבה מימי חזקיהושר, תו תוואיבאו ,לידה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%90_%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9D#/media/File:GeyBenHinom_ST_04.jpg
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=1530
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=1530
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=1530
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%9F
http://www.antiquities.org.il/images/archinfo/031-060/044.pdf
http://www.antiquities.org.il/images/archinfo/031-060/044.pdf
http://www.antiquities.org.il/images/archinfo/031-060/044.pdf
http://www.antiquities.org.il/images/archinfo/031-060/044.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%9F
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=1530
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=1530
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תמר  :צילום, הרחבה החומה
   ויקיפדיה: מתוך, הירדני

מתוך , כיכר בתי המחסה עם בורות המים
 ויקיפדיה  

 

 הרובע יהודי  ,(8) החומה הרחבה

החומה הרחבה אחרי שחרור העיר  אתנחמן אביגד גילה , זהמקום ב

שכל הבתים  דמיינו. העתיקה של ירושלים במלחמת ששת הימים

 9,777לפני . קיימים אינם השנה האחרונות חמישיםהחדשים שנבנו כאן ב

 ,בימי הכנענים בעיר ובימי דוד ושלמה, ימיו של המלך חזקיהולפני  ,שנה

חזקיהו בנה את . תעל הגבעה המערבית מחוץ לחומושנקודה זו יתה יה

-ניתה לפינה הצפוייתונקודה זו ה ,סביב לגבעה המערבית הרחבה החומה

עובר בגיא שהיה  ,לההנמצא מצפון  ,רחוב השוק .מערבית של ירושלים

 .מחוץ לעיר בתקופת הבית הראשון

קיר עבה בנוי נמצא  ,היוםו אנו עומדים שבמתחת למפלס הרחוב שבבור 

 ,מתחת לבניינים. קירות אבן נוספים שבולטים מצדיוותחתיו  ,אבנים

. עדויות למצור על ירושלים ,יסודות מגדל מבוצר וראשי חיצים התגלו

 ת חומת ירושלים באבנים מבתי העירחזקיהו עיבה אמתואר שך "תנב

ִיֶבן ֶאת": ם על האויבההקים מגדלים לירות מולמצור  נהכדי להכי ק וַּ זַּ ִיְתחַּ ל  ָכל וַּ יַּעַּ ְפרּוָצה וַּ חֹוָמה הַּ הַּ

ל חּו עַּ ִמְגָדלֹות ְולַּ ק ֶאתהַּ זֵּ ְיחַּ ֶחֶרת וַּ חֹוָמה אַּ ִמּלֹוא ִעיר ָדִויד ָצה הַּ תיקון החומה נעשה  .(ה, ב לב"דה) "הַּ

נקט חזקיהו  ,באין בררה. העירה ןולהביא ןלסתת ,חומהל וב אבנים גדולותן לא היה זמן לחצ,בחיפזו

לחיזוק מערך  ,בתי התושבים הפרטיים את עיהפק, םבבתי העיר הקיימי השתמשהוא : בדרך אחרת

ר  ְוֶאת" :קר הנביא ישעיהויב ,תו זופעול את. ההגנה הלאומי צֵּ ָבִתים ְלבַּ ִתְתצּו הַּ ְרֶתם וַּ ִם ְספַּ י ְירּוָׁשלַּ  ָבתֵּ

חֹוָמה   .(י ,ישעיהו כב) "הַּ

 

  הרובע היהודי ,(9) כיכר בתי המחסה

המתחם נבנה לצורך דיור  .02-יהודי הרובע במאה הששימש את מתחם מגורים  אהו בתי מחסה

שפחות עניות שהתקשו לשלם דמי שכירות למשפחות ל

יהודים מהולנד ארגון רכש , 0627בשנת  . המוסלמיות

שטח לא מיושב בשולי  ,"ד"הוכולל "שנקרא  ,ומגרמניה

  הושגהמימון . הרובע היהודי להקמת דירות ליהודים

כולל תרומה נדיבה של הברון וילהלם  ,תרומות יהודיםב

בית " בנייןנקרא שעל שמו , קרל דה רוטשילד מפרנקפורט

 שני בורות מים ,ברחבה  הגדולה .המפואר "רוטשילד

התנקזו מגגות וששזרמו ברחובות הגשם מי  אליהם נאגרו ש

תפסו את מקום אמות המים והיו  בורות המים .הבתים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Choma33.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%94_-_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_-_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%25D
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%94_-_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_-_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%25D
http://www.rova-yehudi.org.il/sites/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/
http://www.rova-yehudi.org.il/sites/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/
https://www.youtube.com/watch?v=7csJFaOvjUQ
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t25b32.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1022.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%94
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 – של מיםאחת כוס 
שיר יוטיוב  מילות 

 בשירונט השיר
 

למנוע  כדי הבורות נבנו  באזור הנמוך בסביבה וטויחו. לאמצעי אספקת המים העיקרי של ירושלים

  .דאגו לנקותו ,נות הבורקרובהת. איבוד מים

 :רשם ,לאחר מסעו השלישי לארץ ישראל ,ר טיטוס טובלר"הרופא השווייצרי ד

מי צינורות או  ,מי מעיינות או מי בארות, מי גשמים: בירושלים יש מים ממים שונים

כבר אמרו על ירושלים שהיא עשירה במים וכן שהיא . מים המובלים

האמת היא שאמנם אין לירושלים בתוך גבולותיה . במים יהיענ

עם ; ושאין סביבה ובתוכה נחלי מים מפכים, מעיינות מים מתוקים

מים , אם נוהגים בה הבריות מידת מה של חסכנות, זאת יש לה לעיר

לאוכלוסייה שלה לעמוד במצור ה זאת קל יותר היה ומבחינ, בשפע

שבהריסת הבארות והבורות שמחוץ אפשר , משהיה לאויב הצר עליה

 .ואילו בפנים היה שפע מים מובטח, היה לגרום לו נזק לא ישוער

 (ויקיפדיהבו "לירושלים המים אספקת"מתוך הערך )

 

ביטוי . יתה בהקצבהיוחלוקת המים בה ה ,העצמאות תמלחמבתקופת ירושלים עברה ימים קשים 

גוריון הגה פתרון -בן ".כוס אחת של מים"בשירו  דן אלמגור נתן המשורר ,למצוקת המים בזמן המצור

קו "ואף קרא לו על שם מפעלו של חזקיהו  ,לאספקת מים בתקופה זו ממקורות מים מחוץ לעירהנדסי 

 ."השילוח

 

 (01) עיר דוד

של  ארוכותבמתחם עיר דוד נמצאים כמה אתרים מרכזיים ומשמעותיים שהתגלו במהלך תקופות 

תארים מך ה"בט מוחשי לפסוקי התנהיוהעניקו כאולגי רהמחקר הא ו אתריאממצאים אלו ה .חפירות

   .ר של חזקיהויי דוד המלך ואת מפעל המים האדיד-לאת כיבוש עיר יבוס ע

 

 (א) פיר וורן

הסברה הרווחת בעבר . בו אנו עומדיםשמאני 'במרתף הבית העות 0687-בגילה את הפיר  רלס וורן'צ

 להעביר אנשיםכדי הכנענים בסלע הגיר הרך  והוא מנהרה סודית עתיקה שחצבביחס לפיר היא ש

 ,כי התעלה עברה מעל הפירטוענים קרים והח ,כיום .מחוץ לחומת העירשמהעיר אל המעיין בסתר 

 –עורק החיים של העיר וגם נקודת התורפה שלה התעלה היא  , למעשה. היה חלק ממנהלא הוא ו

ֲאָנָׁשיו " :כבש דוד  את העיר ,כנראה ,שדרכו" הצינור" ֶמֶלְך וַּ יֵֶּלְך הַּ ִ וַּ ב ָהָאֶרץ ְירּוָׁשלַּ ִסי יֹוׁשֵּ ְיבס  ם ֶאל הַּ

ָנה ֹּא ָיבֹוא ָדִוד הֵּ אמֹּר ל ִפְסִחים לֵּ ִעְוִרים ְוהַּ ָנה ִכי ִאם ֱהִסיְרָך הַּ ֹּא ָתבֹוא הֵּ אמֹּר ל ֹּאֶמר ְלָדִוד לֵּ י ִיְלכֹּד ָדִוד . וַּ וַּ

הּוא כָ  יֹום הַּ ֹּאֶמר ָדִוד בַּ י ת ִציֹון ִהיא ִעיר ָדִוד וַּ דַּ ת ְמצס ִצנֹוראֵּ ע בַּ ִסי ְוִיגַּ ה ְיבס כֵּ (.  ח-ז ,ה ,שמואל ב) "ל מַּ

מים מהמעיין שמחוץ לעיר להבאת חזקיהו רצה לסתום את פתח המנהרה ולמצוא פתרון הנדסי אחר 

מקור ו ,לאנשי ירושלים והובטחמים , הושלמה ת הנקבהייבנ, ואכן .העיר שבתוךפנימה אל האנשים 

https://www.youtube.com/watch?v=wSDJoTgohng
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=303&wrkid=9581
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%93%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%93%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A8_%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A8_%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%27%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%A1_%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%9F
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08b05.htm
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  ויקיפדיה: מתוך ,המעיין בית

יְַּרא" :בהנשק של חזקיהו היה לשלול מים מצבא האוי. לבל ישמש את צבא אשורנסתם המים בנחל    וַּ

ל ְיִחְזִקָיהּו ִכי ִמְלָחָמה עַּ ִריב ּוָפָניו לַּ ְנחֵּ ץ ִעם .ְירּוָׁשָלִם ָבא סַּ ִיָּועַּ ָריו ִלְסתֹום ֶאת וַּ י הָ  ָשָריו ְוִגבֹּ ימֵּ ֲעָינֹות ֲאֶׁשר מֵּ

ְעְזרּוהּו יַּ ם .ִמחּוץ ָלִעיר וַּ ִיָקְבצּו עַּ ִיְסְתמּו ֶאת ָרב וַּ ְעָינֹות ְוֶאת ָכל וַּ מַּ ף ְבתֹוְך הַּ ּׁשֹוטֵּ ל הַּ חַּ נַּ אמֹּר הַּ ָלָמה  ָהָאֶרץ לֵּ

ִבים ִים רַּ ּׁשּור ּוָמְצאּו מַּ י אַּ ְלכֵּ  .(ד-ג, לב ,ב דברי הימים)" ָיבֹואּו מַּ

 

 (ב) בית המעיין

 ומאידך, דאג לאספקת מים לתושבי ירושליםהוא , גיסאמחד . חזקיהו בשני כיווניםפעל  ,בנושא המים

סתם את מקורות המים מחוץ לעיר לבל ישמשו  הוא, גיסא

בשנות מתחת למבנה הבטון הענק שנבנה . את מחנה אשור

, כנעניתהתגלו שרידי מצודה  ,מעיין הגיחוןמעל  תשעיםה

 ,ממי המעיין ההברכה הוזנ. מגדל שהגן על הברכה כולל

וכשהתמלאה נשלחו עודפי המים בתעלת שלחין אל השדות 

 .בקדרון

החלו לזרום  ומי הגיחון ,הנקבה בניית לאחר שהושלמה

ביקש חזקיהו לסתום ולהסוות את  ,לברכה שבתוך העיר

 עמדה הברכה העליונה ,סמוך למחנה אשור. יתה מחוץ לעיריולייבש את הברכה שה ןימוצאו של המעי

 . יחיד שהותיר להם חזקיהוהמים המקור  –

 קראותעלה זו לגיע ה, שר המשקים של מלך אשור, רבשקה

ח ֶמֶלְך": כנעיים שעל החומה להלתושבי ירושל ממנה ִיְׁשלַּ ּׁשּור ֶאת וַּ ְָמה ֶאל אַּ ה ִמָּלִכיׁש ְירּוָׁשלַּ ְבָׁשקֵּ  רַּ

ת ָכה ָהֶעְליֹוָנה ִבְמִסּלַּ ְברֵּ ת הַּ יֲַּעמֹּד ִבְתָעלַּ ד וַּ יל ָכבֵּ ֶמֶלְך ִחְזִקָיהּו ְבחֵּ ס הַּ ה כֹובֵּ  .(ב, ישעיהו לו)" ְשדֵּ

, במי הברכה צואיםהבגדים הלכבס את נהגו יושבי ירושלים . מעופשיםבברכה מים ה ,בעונת הקיץ

נפשם רבים מתו והנותרים נאלצו לברוח כל עוד , במחנה אשורפרצה ואמנם מגפה . מקור למחלותשהיו 

 .  םב

 

 (ג)נקבת חזקיהו 

סתם את היציאה של מעיין  ,בראשיתשינה סדרי חזקיהו  .זורמים מערבה אל תוך ההר ין הגיחוןימעמי 

ַתם ֶאת" :טה את המים אל תוך נקבה חצובהיהגיחון וה ֶעְליֹון ְוהּוא ְיִחְזִקיָּהּו סָּ א ֵמיֵמי ִגיחֹון הָּ  מֹוצָּ

ה ל ַוַייְשֵרם ְלַמטָּ ִויד ַוַיְצַלח ְיִחְזִקיָּהּו ְבכָּ ה ְלִעיר דָּ בָּ   .(ל ,לב ,ב ב"הדב) "ַמֲעֵשהּו-ַמְערָּ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:City_of_David_-_Warren%27s_Shaft_Ir-david02.jpg
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t25b32.htm
http://www.cityofdavid.org.il/archeology/excavations/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F
http://www.cityofdavid.org.il/archeology/excavations/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/neumo.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/neumo.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1036.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%97%D7%95%D7%9F
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t25b32.htm
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  יוטיוב ,חוהשיל נקבת

בצנעה ובעקביות עם עלייתו התחיל בהכנות למרד שחזקיהו  מסתבר 

מפעל הנדסי והיא , 'מ 266הנקבה הוא  ךאור .הנקבה בנייתי נלפ ,לשלטון

, תוצאהבודאי וביצוע ב, יוזמהב :עד היוםהמעורר השתאות ופליאה 

ללא  – לביצוע המלאכהשהיו אז אמצעים הפשוטים במיוחד בהתחשב ב

היא  כתובת השילוחתגלית . מדידה מדויקים וללא מכשירי קשרמכשירי 

מתארת את הבעברית קדומה  תכתוב זוהי. אחת התגליות המסעירות

את רגע מפגש החוצבים כאילו התרחש מעירה לחיים המלאכה ו ביצוע  דרךמגלה את  ,חפירת הנקבה

 :היום

הגרזן אלה לקראת  החוצבים מניפים אתבעוד : וזה היה דבר הנקבה. תמה הנקבה

קורא אל רעו מקבוצה  נשמע קול איש, וכשנשארו רק שלוש אמות להינקב, אלה

הכו , שבו הושלמה הנקבה וביום. בסלע מימין ומשמאל זדה כי הייתה, לקבוצה

המים מן המוצא אל הברכה  ויזרמו. החוצבים איש לקראת רעו גרזן לקראת גרזן

 .מאה אמה היה עומק הסלע מפני השטח מעל ראש החוצביםו ,אמה 0,977לאורך 

 ( ויקיפדיה ,השילוח כתובות :מתוך ,הכתובת רושיפ)                                        

 

ומחנה אשור  ,ירושלים הצילו את, ך"המתוארת בתנ ,טחוני של חזקיהו ותפילתויב-ההנדסיהמאמץ 

פי המסופר -על. לאגדהוסיפור הלילה ההוא היה , יודעהאחד אין מה בדיוק קרה באותו לילה  .ברח

ֲחִמָּׁשה" :ך"בתנ ָאה ּוְׁשמִֹּנים וַּ ּׁשּור מֵּ ה אַּ ֲחנֵּ ֶכה ְבמַּ יַּ ְך ְיהָוה וַּ ְלאַּ א מַּ יֵּצֵּ ה כסָּלם  וַּ בֶֹּקר ְוִהנֵּ ְׁשִכימּו בַּ יַּ ָאֶלף וַּ

ִתים  .(לה, יט ,מלכים ב ;לו, ישעיהו לז) "ְפָגִרים מֵּ

סגרתי " :סנחריב על המצור ששם על ירושליםבדברי  ,שנמצאה באשורת סנחריב פי המסופר במנסר-על

אבל הוא נמנע מספר כיצד הצליח מלך יהודה בהיותו , "את חזקיהו בבירתו ירושלים כציפור בכלוב

 . ולא בחייל כי אם בחכמתו כי רבה ,להתגבר על צבאו הגדול של סנחריב" כלוב"ב

מורהו ליעקב אליהו סיפר על כך  .0667-בהשילוח כתובת הם שגילו את , יעקב אליהו וחברו, שני ילדים

 מוזאוןבשם היא מוצגת  ,בסופם הגיעה הכתובת לאיסטנבולו, ו הדבריםלומכאן השתלש ,קונרד שיק

 .הארכאולוגי

 

 (00) בקרן העופלשער חומת בית ראשון 

אל חומת הר , חנה מחנה אשורכנראה בו שהמקום  ,עמק הקדרוןאל אל הר הזיתים ו צופה העופלשער 

פורסמה לראשונה  ,9702בדצמבר . ימי בית ראשוןמהשער אל שרידי החומה המזרחית ואל  ,הבית

אחז [ בן]לחזקיהו "עליה כתוב ש, שלמרגלות הכותל הדרומי של הר הבית טביעת חותם במתחם העופל

 .מקדש מלך ועיר מלוכה חזקהאילו הייתה ושלים כירבחזקיהו המלך הטביע את חותמו  ".מלך יהדה

 :וסיפורו שנויים במחלוקת בין חכמי התלמודהאיש 

 . על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו, שישה דברים עשה חזקיה המלך

https://www.youtube.com/watch?v=s93mxqvjgvk
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1037.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t09b19.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%9C
http://www.cityofdavid.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%AA%D7%94-%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A-%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%94%D7%95
http://www.cityofdavid.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%AA%D7%94-%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A-%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%94%D7%95


13 

 

  :ךותמ, לפועה ןרקב תוריפחה

 רשות העתיקות 

 , שת והודו לווכיתש נחש הנח, טה של חבלים והודו לויגירר עצמות אביו על מ

 . גנז ספר רפואות והודו לו

 , על שקיצץ דלתות ההיכל ושיגרן למלך אשור, ועל שלושה לא הודו לו

, ב"ע ברכות י). ועל שעיבר ניסן בניסן, ועל סתמו מי גיחון העליון

 ( א"ע פסחים נו

 

של ירושלים וראינו את המפעלים ההנדסיים " קו פרשת המים"לאורך הלכנו 

על הלכנו על החומה הרחבה ו, מחולקתבתפארתה ובימי היותה של ירושלים 

נחל עמדנו מעל , ינוםהבן  אגישמעל שלוחה הצרה בהביצורים שמגנים עליה 

המוזכר  ,נובע מעיין הגיחוןבו וש התוחם את ירושלים הקדומה ממזרח ,קדרון

נקודת את את בקיעי העיר וראינו  ,עדןה לראשונה כאחד מנהרות גן ך"בתנ

 . התורפה שלה מבפנים

כל העובר . מעיין הגיחון הוא מקור החיים של העיר ונקודת התורפה שלה

לידו יכול להקשיב לקול מי המעיין ולדעת שבו היה תלוי גורל העיר והוא שקבע אם החיים בה יהיו 

  .גיהינום או גן עדן
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  ביבליוגרפיה מומלצת

 

 חידושים בחקר , "חידושים בחקר אמות המים הקדומות לירושלים", (0222) יעקב ,ביליג

 .77-37' עמ, 0 ,ירושלים

 מחקרי, (עורך)מירון  ,אייל :בתוך, "ציון הר את המקיפות החומות", (9776) יחיאל ,זלינגר 

 .ם"מכון מגלי: ירושלים, התשיעי הכנס דברי, 0 הקדומה וירושלים דוד עיר

 אריאל, "המבצע שהציל את ירושלים במלחמת העצמאות: 'קו השילוח'", (9772) אבי ,נבון, 

 .69-78 'עמ, 099

 
 אינטרנטיים נוספים   קישורים

   

 אמת המים ארמון הנציב.  

 ללא קול, מצגת ביוטיוב – אמת המים החשמונאית לירושלים.   

 דק 9 ,יוטיוב – בורות המים בירושלים'.  

 חציבת נקבה – לב, דברי הימים ב.  

 באנגלית ,'דק 8 ,יוטיובבסרטון  – המים לירושלים וברכת השילוח.  

 באתר  דליה מזורימאמר של  – ך"פורי התניחותם חזקיהו משיב לחיים את סnrg. 

  רחלמבנה מנהל מימי חזקיהו ברמת.  

 מנבא על מצור אשור על ירושלים – ה-מיכה ד.  

 מסע סנחריב ונאום רבשקה, מלכות חזקיהו – יג, יח, מלכים ב.  

 חזקיהו במצור – יט ,מלכים ב.  

 דק 7-כ ,יוטיוב ,ם ועיר דוד"מכון מגלישל סרטון  – מנסרת סנחריב'. 

 מקראנט באתר גרוט-אלון דה של מאמר – מפעלי המים בירושלים בימי בית ראשון.  

 סיפורן של אמות המים בירושלים.   

  דוד ועיר ם"מגלי מכון – על העימות בין חזקיהו וסנחריבסרט.  

 אנציקלופדיה יהודית דעת – רקע על חזקיהו. 

 

http://www.cityofdavid.org.il/article/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
http://www.cityofdavid.org.il/article/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=MN0-sFxCs7w
https://www.youtube.com/watch?v=MN0-sFxCs7w
https://www.youtube.com/watch?v=HG6Nte_1q3c
https://www.youtube.com/watch?v=HG6Nte_1q3c
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t25b32.htm
https://www.youtube.com/watch?v=D3mL4vfFKkE
https://www.youtube.com/watch?v=D3mL4vfFKkE
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/741/170.html
http://www.hayadan.org.il/hezekiah-beurorcratic-center-found-in-ramat-rachel-1008092
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t09b18.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t09b19.htm
https://www.youtube.com/watch?v=TX7dGh1CI0Q
https://www.youtube.com/watch?v=TX7dGh1CI0Q
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12470
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12470
http://allaboutjerusalem.com/he/tour/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=LppXuuH7srU
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1181
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1181

