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 מדינת ישראל 
  משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער
 ח וידיעת הארץ"אגף של                     

 

 המלך דוד של עירו ירושלים

 הגן הארכיאולוגי שבמרכז דוידסון ,עיר דוד, הר ציון ,הנציב ארמון

ד ֵאת ְמצ  " וִּ ְלכֹּד דָּ דוַויִּ וִּ יר דָּ יא עִּ יֹון הִּ ד ... ַדת צִּ וִּ ב דָּ דַוֵישֶׁ וִּ יר דָּ ּה עִּ א לָּ ְקרָּ ה ַויִּ דָּ  "ַבְמצ 
   (ט-ז, ה, בשמואל )

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלום מתן :מאת

 רונית בין :עיבוד ועריכה
 אפרת חבה :עריכה לשונית

 

 7102 ,ז''תשע

---------------------------------------------------------------------------------- 

 17-0917105: 'פקס, 17-091009110: 'טל, 90900, בניין ארלדן ירושלים, 01רחוב הנביאים  

 inbalba@education.gov –א "ח וידה"אגף של                                       
 

 .                                                                  קובץ זה מכיל קישורים גם לאתרים חיצוניים לאתרי משרד החינוך                     
 .יות משרד החינוךהוא באחריות בעלי האתרים ואינו באחר, לרבות הפרסומות שבו, תוכן אתרים אלו                                        

                                                       
 לא להפצה, פנימי                                                            
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 ירושלים עירו של דוד המלך

 הגן הארכיאולוגי שבמרכז דוידסון, עיר דוד, הר ציון ,הנציב ארמון

ד" וִּ ְלכֹּד דָּ דוֵאת ְמצ   ַויִּ וִּ יר דָּ יא עִּ יֹון הִּ ד... ַדת צִּ וִּ יר דָּ ּה עִּ א לָּ ְקרָּ ה ַויִּ דָּ ד ַבְמצ  וִּ ב דָּ  "ַוֵישֶׁ

   (ט-ז, ה, שמואל ב)

 

ומייסדה המלך השני של ממלכת ישראל המאוחדת היה  (ס לערך"לפנה 079-0909) דוד המלך

בית  שושלת .הבית הראשון שנה עד חרבן 029במשך  ששלטה בממלכת יהודה  – בית דוד שושלת של

הקמת ממלכת אחרי ו מהממלכה טי הצפוןהוסיפה למלוך על ממלכת יהודה גם אחרי פרישת שב דוד

שאול המלך  כמלך גדול שידע לשקם ולחזק את הממלכה אחרי תבוסת דודבמקרא מצטייר . ישראל

דמותו של דוד . מלחמה מזהיר וכמשורר שהצטיין גם בנגינה בכינור כאיש, שתיםיהפל במלחמתו עם

המלך דוד אף ש-על .ל ובתודעת סופרים ואמנים בכל התקופות"המלך טבעה חותם עמוק בתודעת חז

אך , והמקרא אינו מסתיר את חולשותיו ,יח לכבוש את יצריולא תמיד הצל, שרונותיברוך כ ההי

לשמוע בעצת יועציו דוד ידע , ממלכים אחרים רביםלהבדיל 

 .  ולקבל בהכנעה תוכחה מוצדקת

בנצרות  .דמותו של דוד מקום נכבד תפסהם בנצרות ובאסלאם ג

, בקוראן. המשיח את, שהוא מצאצאי דוד המלך ,רואים בישו

אדמות שתפקידו לשפוט י שליח האל על, "ליף'ח"כנזכר דוד 

  .בצדקאנשים 

, הוא זה שכבש את עיר יבוס. דוד קשור לירושלים קשר עמוק

בירת לועשה אותה שנה  3,999-לפני כ ,ראשיתה של ירושלים

מלכי ישראל . ולעיר הקדושה ביותר לעם ישראל ישראלממלכת 

פרקים  .בה התנבאו העם נביאיו, בירושליםמלכו לבית דוד 

  .מספרים את  תולדותיהך "תנברבים 

מכלול העצום של מההסיור בעקבות המלך דוד מגלה טפח 

ראשיתו של  .ך"מפרקי תנכפי שהוא עולה ו יםארכאולוגי יםממצאב וא ניכרכפי שהירושלים הקדומה 

פי -שעל ,דוד נבקר במתחם הקבר של  .תצפית מטיילת ארמון הנציב אל עיר דודמסלול הסיור ב

נרד  ,החומה הנוכחית של ירושלים העתיקהנראה את . ממערב לעירו של דוד ,המסורת נמצא בהר ציון

שהגנו על העיר מפני ים להמגדאת החומות ואת  ,ביצוריםנראה את ה ,אל שלוחת עיר דוד הקדומה

  . שמתחת לפני האדמהשל העיר  נעבור במערכות המיםו שונות לאורך תקופות ים שוניםאויב

 

 

 

 

 

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/david-4.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/david-4.htm


3 

 

  

   .(ללא הנסיעה)שעות  5-כ: המסלולמשך זמן 

 .מ"ק 3: אורך המסלול

   .אל עבר עיר דוד והעיר העתיקה ,וןילת ארמון הנציב לכיוון צפטיתצפית מ :נקודת התחלה

  .מרכז דוידסון –גן ארכאולוגי  :נקודת סיום

גם כשההדרכה  בתשלום כרוכההכניסה לאתר ) עיר דודיש לתאם ביקור של קבוצות ב :מגבלות

  .(תעצמאימבוצעת 

   דגשי בטיחות

  משנה זהירות בחציית כבישיםיש לנקוט. 

 מתחת שבמעברים צרים ובמעברים , יש לנקוט משנה זהירות במעבר במדרגות הרבות

 . בחפירות הארכאולוגיות שבעיר דוד לאדמה

 שבמקומות מסוימים המים מגיעים עד  לכך לשים לבצריכים הולכים בנקבת השילוח ה

 . המותניים

 .נגישות -איננו בר ,מסלול בדרגת קושי בינונית :דרגת קושי

 .(בנקבת השילוחינים בהליכה ילמעונ)הליכה במים ל יםנעלי, פנס :מיוחדציוד             

לרכוש כרטיס  אפשר) מרכז דוידסוןבהגן הארכאולוגי  ,גן לאומי עיר דוד :אתרים בתשלום           

   .(שולב מוזלמ

 

   מסלולב ההליכה תיאור

 

בר עיר אל עצפונה  ,(0)טיילת האז  ,תצפית טיילת ארמון הנציבמראשיתו של המסלול בנקודת תצפית 

נתחבר ו אלבק בכיוון צפון וברחקילומטרים לאורך  2.2-כנלך מרחק של  ,מכאן .דוד והעיר העתיקה

מתפצלים הרחובות  ,הסמוך לחומות רמזורמה. ממערב למזרח הינום ןהחוצה את גיא ב, לדרך חברון

נפנה ימינה  .כיוון מזרח ונעלה בשביל מעלה בניאת הכביש לנחצה . מעלה השלום וחטיבת ירושלים

נשוב  ,בקברלאחר הביקור . שבהר ציון (7)קבר דוד הר ציון ל נמשיך ברחוב, ארוונה היבוסירחוב ב

 ,(ימינה) נפנה דרומה .עד שער האשפות לאורך החומות( ימינה)מזרחה ונלך  העיר אל חומות נהצפו

נעלה במדרגות . (0)גן לאומי עיר דוד נחצה את רחוב דרך השלום ונפנה דרומה ברחוב מעלות דוד אל 

ספות נועלינו קודם ונמשיך למדרגות ן בהשנרד במדרגות  לאחר מכן .(א) תצפית בית הצופהאל 

 שרידיהם  ,שמתחת מפלס המבקרים לשרידים הארכאולוגים ,שיורידו אותנו אל מתחת לאדמה

 (ג) מערכת המים של העיר משם נרד דרומה אל עבר. (ב) המקראית הקריה המלכותית של ירושלים

המבוססת  ,שומר יכניס אותנו אל מערכת המים של העיר ,נגיע אל שער מברזל. י השילוט לפיר וורןפל

כנס לנקבת מים ינוכשנגיע לקרבת המעיין  נרד במדרגות . מעיין הגיחון –על מקור המים העיקרי שלה 

 קרקעי ונפנה-התתבמסלול נמשיך , נקבה דרומה אל עבר ברכת השילוחנלך ב .שבנה חזקיהו מלך יהודה

 נעלה. (ד) ניאתעלת הניקוז שמתחת לרחוב ההרודיל אאל שילוט המורה ( ימינה)מערב -צפון לכיוון

 

http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/cityofDavidJerusalemWalls/Pages/default.aspx
http://www.rova-yehudi.org.il/sites/%D7%94%D7%92%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F/
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כאן  ,(5) מרכז דוידסוןשבגן הארכאולוגי אל הנצא קצה התעלה בו, צפונה אל עבר הכותל המערבי

  .מסתיים המסלול

 

 מפת המסלול

מתוך גוגל המפות שלי    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1_--ENFxOWyaAwMEcggkV5_ehskk&usp=sharing
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ל והמקום שבו הכ"
  יוטיוב ,שיר ,"התחיל

  ויקיפדיה :מתוך ,01-קבר דוד המלך במאה ה

 

  במסלולשהאתרים  תיאור

 

    (0) טיילת האז – רמון הנציבמאתצפית נקודת 

חלקים ממערב אל עבר ואף  הר הזיתים אל ,ההעיר העתיק אגן  אלצפונה  הצופה – התצפיתנקודת 

 ,הר הבית –הנמצאת למרגלות הר המוריה  ,דודעיר מבהירה את מיקומה הגאוגרפי של  – העיר

ומדרום  ,הר ציון ממערב, המוריה מצפוןהר  ,הר הזיתים ממזרח: הים ממנהובההרים שסביבה גש

דוד בחר לכבוש את העיר מידי  .מפגש הנחלים גיא בן הינום ונחל קדרון

המסורת כי בראש הגבעה  :סיבות כמהבשל  עיר בירתוולבנותה כהיבוסים 

ֹּאֶמר " – הר המוריה נערכה עקדת יצחק לש ְנָך ֶאת ָנא ַקחַוי יְדָך ֶאת בִּ  ֲאֶשר ְיחִּ

ְצָחק ֶאת ָאַהְבתָ  ָיה ֶאֶרץ ֶאל ְלָך ְוֶלְך יִּ ים ַאַחד ַעל ְלעָֹּלה ָשם ְוַהֲעֵלהּו ַהמֹּרִּ  ֶהָהרִּ

בין שבטי בני לאה גבול הה יתירושלים הי; (ב ,כב בראשית" )ֵאֶליָך אַֹּמר ֲאֶשר

י ַהּגֹוָרל " :כפי שכתוב בספר יהושע ,(בנימין)ובני רחל ( שבט יהודה) ַוְיהִּ

ְשְפחָֹּתם ֶנֶגב  ְוָעָלה... ְלַמֵטה ְבֵני ְיהּוָדה ְלמִּ י מִּ נֹּם ֶאל ֶכֶתף ַהְיבּוסִּ ַהְּגבּול ֵּגי ֶבן הִּ

ִּם יא ְירּוָשָל ים ְפֵני ֵּגי ֶבן ְקֵצה ָהָהר ֲאֶשר ַעל ְוָיַרד ַהְּגבּול ֶאל", (ח ,א ,יהושע טו) "הִּ נֹּם ֲאֶשר ְבֵעֶמק ְרָפאִּ  הִּ

נֹּם ֶאל י ֶנְגָבה ָצפֹוָנה ְוָיַרד ֵּגי הִּ לאחד את  ,ירושליםבאמצעות  ,אפשרכך  – (טז ,יהושע יח) "ֶכֶתף ַהְיבּוסִּ

החשוב והגדול ביותר מים הבירושלים היה מקור  .בטי ישראל לעיר בירה אחת המאחדת את כל העםש

 לשדוד דווקא בירושלים להיות עיר בירה בחר כי מסיבות אלו לשער  אפשר. מעיין הגיחון – בכל האזור

  .ממלכתו

 

 (7) קבר דוד המלך

בספר . בנצרות ובאסלאם ,מבוסס על מסורת הרווחת ביהדות בהר ציוןזיהוי קברו של דוד המלך 

ם": מלכים כתוב ד עִּ ְשַכב ָדוִּ ד ַויִּ יר ָדוִּ ָקֵבר ְבעִּ   .(י ,ב ,אמלכים )" ֲאבָֹּתיו ַויִּ

ואכן יש  ,מחוץ לתחומי עיר דוד המקראיתנמצא  הר ציון 

אך  .קבורת דוד בדרום עיר דודמקום את  שזיהוחוקרים 

מלפני יותר )המסורת על מיקום הקבר בהר ציון היא עתיקה 

ארכאולוגים . מקובלת על שלוש הדתותהיא ו( שנים 999,0-מ

 המזוהה עם מקום קבורתו של המלך דוד המבנה תיארכו את 

קדמוניות " פר בספרויס יוספוס פלביוס. לתקופה הרומית

שבזזו את קבר  ,צאצאי דוד המלך ,על מלכי יהודה" היהודים

החיצוני שאיים על ממלכת  דוד לטובת אוצר השליט

 היה הורדוסהמלך האחרון שבזז את הקבר . יהודה

https://www.youtube.com/watch?v=iIoGJA8cjkM
https://www.youtube.com/watch?v=iIoGJA8cjkM
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Kever.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%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12787
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0122.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0615.htm
file:///C:/Users/רונית/Downloads/יהושוע%20יח'%20%20פס'%20טז'
http://allaboutjerusalem.com/he/article/%D7%A7%D7%91%D7%A8-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
http://allaboutjerusalem.com/he/article/%D7%A7%D7%91%D7%A8-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t09a02.htm
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: מתוך, לים"מכון מג ,ירושלים בימי בית ראשון
  ויקיפדיה

   :בתקפות בית שני

ובעת ההיא פתח בלילה את הקבר ונכנס לתוכו לאחר שנתן דעתו על כך שפחות מכל 

אמנם הוא לא מצא . את הנאמנים שבידידיוולקח עמו . תגלה העיר אותו בשעת מעשה

הוא השתדל . ואת כל זה לקח, כסף מזומן אלא רק תכשיטי זהב ואבנים יקרות לרוב

בשעה שערך בדיקה מדוקדקת ביותר לחדור פנימה ואפילו עד לארונות שבהם היו 

אולם שניים משומריו מתו מפני שבפנים בקעה אש לקראת , גוויותיהם של דוד ושלמה

ומפני פחדו בנה בפי הקבר מצבה של אבן לבנה יקרת  ,ים והוא עצמו יצא מבוהלהנכנס

 ,א, ז, ספר שישה עשר, קדמוניות היהודים, יוסף בן מתתיהו( .מציאות להיות לו לכפרה

 )070' עמ

 

גאוגרף מוסלמי  ,מוקדסי-אל של ציון הואהר את קבר דוד בציין המקור ההיסטורי הקדום ביותר המ

 ."אומרים שקבר דוד בצהיון[ יהודים ונוצרים]ואנשי הספר ": העשיריתן המאה ב

עד שנת . המזוהה כקברו של דוד המלך, מכוסה בפרוכת סרקופג בקומה התחתונה של הבניין עומד

           .אך אלה נגנבו ,השואעמדו על הקבר כתרי תורה שהובאו מקהילות יהודיות שנכחדו ב ,2997

 

 (0)עיר דוד 

אל חברון ועשה דרכו את עזב כאשר דוד המלך , שנה 3,999התחיל סיפורה של ירושלים לפני  בעיר דוד

עם כיבוש . לאחד את עם ישראל סביב עיר בירה אחתבמטרה , שהייתה אז עיר יבוסית, ירושלים

אותה דוד לבירת ממלכה  עשה, ירושלים מאת היבוסים

את בית המקדש על בה הקים , בנו, שלמה. משגשגת וחזקה

ירושלים  הייתהוכך , מקום עקדת יצחק, פסגת הר המוריה

 .דתית ורוחנית עבור עם ישראל כולו, מדיניתלבירה 

 

 ( א) בית הצופה תצפיתנקודת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Siloam_model22.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Siloam_model22.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://www.cityofdavid.org.il/virtual_tour/upper-observation-point-city-david
http://www.cityofdavid.org.il/virtual_tour/upper-observation-point-city-david
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 ,של עיר דוד יממד-מיצג תלת
  יוטיוב

  ויקיפדיה :מתוך ,דוד המלך ארמון

: בראותו את נוף האזורחיבר דוד שבספר תהלים  הפסוקהבנה טובה של תצפית זו מאפשרת נקודת 

יב ְלַעמֹו" יב ָלּה ַויהָוה ָסבִּ ים ָסבִּ ִּם ָהרִּ  את עיר דוד מקיפים מכל צדדיה ,ואכן .(ב, תהלים קכה) "ְירּוָשַל

ממערב , ר המוריהמצפון ה, ממזרח הר הזיתים: הרים גבוהים ממנה

. ממנו צפינו בתחילת המסלולש –אבל מוכבר 'ג הר ציון ומדרום

אך ערוצים עמוקים  ,העליה הוקמה עיר דוד אינה גבוהשהשלוחה 

 המרכזי מערב הגיאב, במזרח נחל קדרון: משלושת צדדיה בהחרצו 

 ,(בימי בית שני הנוכשפי כרופיאון בלועזית או גיא עושי הגבינות יהט)

משלושת עבריה העיר על  וגנה ערוצים אלו. דרום גיא בן הינוםבו

למרות ) תבעיט הגנלא הייתה לעיר כל הפון אך מצד צ, מפני אויבים

סיונות לבצר ינעשו נ ,במשך הדורות. (בירתולהיות בחר בה דוד  ,זאת

כי מצודת ציון הכנענית שיערו  חוקרים .את הצד הצפוני של עיר דוד

וכן ארמון בית הארזים שבנה , הגבול הצפוני של יבוסשימשה והיא לבית הצופה  מיתשכנה ממש דרו

 ,שלמה המלך הרחיב את ירושלים צפונה. למרגלות בית הצופה ,כנראה ,חירם מלך צור עמד דוד בעזרת

ְבנֹות ֶאת: "הוא בנה את בית המקדשועל הר המוריה  ,אל עבר הר המוריה ְיהָוה  ֵבית ַוָיֶחל ְשֹלמֹּה לִּ

יהּו יד ָאבִּ ְרָאה ְלָדוִּ ָיה ֲאֶשר נִּ ִּם ְבַהר ַהמֹורִּ ירּוָשַל י בִּ יד ְבגֶֹּרן ָאְרָנן ַהְיבּוסִּ ְמקֹום ָדוִּ ין בִּ דברי ) "ֲאֶשר ֵהכִּ

 .(א ,ג ,הימים ב

שלמה הקיף את עירו  ."עופל"האל  ,לעיר דוד אזור שבין הר המוריהל ,העיר צפונה אתשלמה הרחיב 

ִּם ַהְבנּוָיה ": (הר המוריה)תחברה העיר התחתונה של ירושלים עם העיר העליונה הוכך  ,בחומה ְירּוָשַל

יר ֶשֻחְבָרה ירושלים גם לגבעה הרחיבו את צאצאיו של דוד שמלכו בעיר (. ג ,קכב תהלים) "ָלּה ַיְחָדו ְכעִּ

על שטח של  ושכנה וכך היא נעשתה לעיר גדולה ,לקראת סוף ימי הבית הראשון ,הר ציון, המערבית

 .ימים באותםעיר גדולה מאוד  –דונם בערך  799

 

 (ב) המלכותית של ירושלים המקראית הקריה

נראה את שרידיו של מבנה גדול ממדים ומעליו שרידים מתקופות  ,מתחת לקופות הגן הלאומי עיר דוד

ששימשו בסיס  ,המבנה בנוי אבני גוויל גדולות .(ימי הבית השני והתקופה הביזנטית)מאוחרות יותר 

ולטענתה  ,חופרת במקוםר איילת מזר "הארכאולוגית ד ,בשנים האחרונות. למבנה מימי הבית הראשון

מאה עשירית ) וד המלךבסיס זה נבנה בימיו של ד

טים אדריכליים יפי רמזים מן המקרא ופרל .(ס"לפנה

הועלתה השערה כי זהו  ,המתאימים למבנים מלכותיים

שנמצאו  ,חותמות ,בולות. ארמונו של דוד המלךשריד 

במבנה זה מעידות כי המבנה המשיך לתפקד כמבנה 

מוטבע  אחת מהן ב. מלכותי עד סוף ימי הבית הראשון

אחד משריו של המלך  ,שמו של יהוכל בן שלמיה בן שבי

  אחרתבולה ב .המלך האחרון מבית דוד –צדקיהו 

https://www.youtube.com/watch?v=7y2iRzbvamY
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:City_of_David_-_King_David%27s_Palace_IMG_5808.JPG
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t26c5.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t25b03.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t25b03.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t25b03.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%9C
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t26c2.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%93%D7%95%D7%93
http://www.cityofdavid.org.il/archeology/excavations/%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A-%D7%93%D7%95%D7%93
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תיאור בית ארבעת 
, סרטון ,המרחבים

  ח"אתר מט: מתוך

 יוטיוב  ,פיר וורן

ְמָלְך " :בן אותה תקופה הנזכר בספר ירמיהו ,פשחורמוטבע שמו של השר גדליהו בן  ָיהּו ֶבן ֶמֶלְך ַויִּ ְדקִּ  צִּ

ָיהּו ֹּאשִּ יְך ְנבּוַכְדֶראַצר ֶמֶלְך ַתַחת ָכְנָיהּו ֶבן י ְמלִּ ים ֲאֶשר הִּ ֹּא ָשַמע הּוא ַוֲעָבָדיו  .ָבֶבל ְבֶאֶרץ ְיהּוָדה ְיהֹוָיקִּ ְול

ְבֵרי ְיהָוה ֶאל ְוַעם ָהָאֶרץ יא דִּ ְרְמָיהּו ַהָנבִּ ֶבר ְבַיד יִּ ָיהּו ֶאת .ֲאֶשר דִּ ְדקִּ ְשַלח ַהֶמֶלְך צִּ  ֶשֶלְמָיה ְוֶאת ְיהּוַכל ֶבן ַויִּ

יא ֵלאמֹּר ַמֲעֵשָיה ַהכֵֹּהן ֶאל ְצַפְנָיהּו ֶבן ְרְמָיהּו ַהָנבִּ ְתַפֶלל יִּ    (.ג-א ,ירמיהו לז) "ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ָנא ַבֲעֵדנּו ֶאל הִּ

 

אזור חפירה הנקרא מובילות אל  מדרגות היורדות מהמבנה המלכותי ה

משו כנראה שם נמצאו שרידי בתים של עשירי ירושלים ששי ,"Gשטח "

 ,"בית ארבעת המרחבים"הבתים בנויים במבנה  ,בתפקידי שררה שונים

  .האופייני לתקופת הבית הראשון

זה שמו ייתכן ש, "אחיאל"השם  עליונמצא שבר חרס ו יםהבתאחד בתוך 

 ,בולות 20בו ומצאו חוקרים בית  ,מתחת לבית זה .של בעל בית מפואר זה

שהיה פקיד אצל  ,גמריהו בן שפןשמו של השר בולות הנושאות את בהן 

פקיד של שר או לשכה של  הבית שימשמלמד כי ממצא זה  .המלך יהויקים

ְקָרא ָברּוְך ַבֵסֶפר ֶאת": בממלכת בית דוד ְרְמָיהּו ֵבית ְיהָוה ַויִּ ְבֵרי יִּ ְשַכת ְּגַמְרָיהּו ֶבן דִּ ַהסֵֹּפר ֶבָחֵצר ָשָפן  ְבלִּ

  .(י ,ירמיהו לו)" ָהָעם ְיהָוה ֶהָחָדש ְבָאְזֵני ָכל ָהֶעְליֹון ֶפַתח ַשַער ֵבית

בו מצאו חוקרים שכבת אפר עבה המעידה על שרפה קשה ש ,"חדר השרוףה"נמצא , לואמימין לבתים 

מתחת . ס"לפנה 285העיר בשנת את צבא בבל עם כיבוש  ,הראשון דשהמקת חרבן ביעת שפרצה כאן ב

של יושבי חדר  מעיד על מעמדם הרםהבא מסוריה ושי גילו החוקרים רהיט עץ מפואר ,לשכבת האפר

 . זה

 

 (ג) עיר דודמערכת המים של  – ונקבת השילוח ין הגיחוןימע

הנובע בתחתית המדרון המזרחי של  ,מעיין הגיחון יההמקרא ה מקור המים העיקרי של העיר בתקופת

נאלצו אנשי העיר  ,עקב מיקומו הנמוך. מעל אפיק נחל קדרון ,העיר

אל מערכת המים מגיעים  ,כיום .להשאירו מחוץ לחומות ולבצרו

 אפשרשם  ,מתוך הגן הלאומי ויורדים במדרגות אל מעבה האדמה

 תושבי העיר וחצב שאת רובהקרקעית -תת מחילות להבחין במערכת

חללים מורכב מוחלקה הקטן ( להבחין בסימני החציבהאפשר )

על שם  – פיר וורןהמכונה  ,להבחין בפיר מאונך אפשר. ים בסלעטבעי

 .00-שחקר את מערכת המים במאה ה ארלס וורן'צ הבריטיהחוקר 

 0200אזור מעיין הגיחון משנת פרו בשח ,החוקרים רייך ושוקרון

כי מחומת העיר ו רדיםפכי סביב המעיין היו ביצורים נ וטענ ,ילךאו

לרדת מתחת לפני האדמה ולהגיע בחשאי אל הברכה המבוצרת תושבי העיר אפשרה למערכת המחילות 

איננו ברור דיו ונתון עדיין  עצמותפקיד הפיר . בעתות מלחמה ומצורשאגרה את מי מעיין הגיחון 

לכבוש דוד דרכו תכנן ש ,המקראי "צינור"אחת ההשערות היא שזהו ה. להשערות שונות של החוקרים

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16804
https://www.youtube.com/watch?v=QaKVOxrIbJA
https://www.youtube.com/watch?v=QaKVOxrIbJA
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1137.htm
http://www.cityofdavid.org.il/virtual_tour/royal-quarter-area-g-city-david
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%91%D7%9F_%D7%A9%D7%A4%D7%9F
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1136.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%97%D7%95%D7%9F
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
http://www.cityofdavid.org.il/archeology/excavations/%D7%A4%D7%99%D7%A8-%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6'%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%A1_%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%9F
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: צילום ,תעלת הניקוז
 :מתוך, אלעד וינשטיין

 ויקיפדיה 

  ויקיפדיה  :מתוך ,כתובת השילוח

 ויקיפדיה   :מתוך ,מעיין הגיחון

יֹון" :את העיר ד ֵאת ְמֻצַדת צִּ ְלכֹּד ָדוִּ ד ַויִּ יר ָדוִּ יא עִּ ד ַביֹום ַההּוא ָכל .הִּ ֹּאֶמר ָדוִּ נֹור ַוי ַּגע ַבצִּ י ְויִּ  "ַמֵכה ְיֻבסִּ

 .(ח-ז ,ה ,שמואל ב)

אולי דרך צינור  ,כה את היבוסיםייה הוכי יואב בן צר מתואר, בספר דברי הימיםבפסוקים מקבילים 

יד" :לשר צבא דוד המלך ומונה ,זה ֹּאֶמר ָדוִּ אשֹוָנה  ָכל ַוי ֹּאש ּוְלָשר ַוַיַעל ָברִּ ְהֶיה ְלר אשֹוָנה יִּ י ָברִּ ַמֵכה ְיבּוסִּ

ֹּאש יֹוָאב ֶבן י ְלר  .(ו ,יא ,דברי הימים א)"ְצרּוָיה ַוְיהִּ

תקופה המיורדות אל תעלה המדרגות  ,המעיין ביצוריסמוך ל

לצורך מזרח עיר דוד -הכנענית שהובילה את מי הגיחון אל דרום

. אגירתם בברכת אגירה לשם השקיית השדות שבמורד נחל קדרון

נקבת מים שבנה  –נקבת השילוח נמצאת , תעלה הכנעניתמעבר ל

חזקיהו המלך לקראת בוא צבא אשור אל ממלכת יהודה בשביל 

שנבנתה להוליך את מי מעיין הגיחון בזמן מצור אל ברכת השילוח 

ָקְבצּו ַעם": עיר דוד בצד הדרומי של ,בתוך חומות העיר  ָרב ַויִּ

ְסְתמּו ֶאת ָהָאֶרץ  ַהּׁשֹוֵטף ְבתֹוְך ַהַנַחל ַהַמְעָינֹות ְוֶאת ָכל ַויִּ

ים ֵלאמֹּר ם ַרבִּ ְוהּוא  ...ָלָמה ָיבֹואּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ּוָמְצאּו ַמיִּ

ָיהּו ָסַתם ֶאת ְזקִּ יחֹון ָהֶעְליֹון ַוַייְּׁשֵרם ְלַמטָ  ְיחִּ  המֹוָצא ֵמיֵמי גִּ

יד יר ָדוִּ  .(ל; ד ,לב ,דברי  הימים ב) "ַמְעָרָבה ְלעִּ

הנקבה משני כיוונים בו  את וחצב שתי קבוצות חופרים

 .מ בלבד"ס 39ושיפועה  ,מטרים 233ך הנקבה אור. ןזמב

משמע כי חציבת הנקבה הייתה פרויקט הנדסי מורכב 

כתובת נמצאה ליד הנקבה  ,0889בשנת . הדורש תכנון מראש

.  החוצביםגש בין שתי קבוצות פה והמור חציבת הנקבפיבכתב עברי קדום המספרת את ס עתיקה

  .ברכת השילוחנקבה מגיעים אל בהזורמים המים 

 

 (ד) נייאתעלת הניקוז שמתחת לרחוב ההרוד

רחוב מפואר  צאו החוקריםמ ,בתוך הגיא ,להר הביתת השילוח ברכבין 

. דוד אל הר הביתמתחתית עיר  תמרכזי דרךששימש מטרים  599-אורך כב

הוא כונה ". עמק יצרני הגבינות" ופירושש, "וןאטירופי"ביוונית  כונה הרחוב

 אפשר. בתקופה ההלניסטיתנפרסה תעשיית מוצרי החלב  כיוון שלאורכוכך 

משום השימוש  לבית המקדש העלייה לרגל בזמןמרכזי  היההרחוב  לשער כי

 שמחת בית השואבהוב ,לרגללהיטהרות העולים ברכת השילוח  ההכרחי במי

 .ניסוך על המזבחמשום הבאת המים ל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:David_City_Under_Tunnle.jpeg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:David_City_Under_Tunnle.jpeg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shiloach.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shiloach.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%92%D7%99%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%A1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%92%D7%99%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%A1.jpg
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08b05.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t25a11.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t25b32.htm
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
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
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%96_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%93%D7%95%D7%93
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חשיפת הדרך לבית 
רשות  ,המקדש

 :מתוך ,העתיקות
  יוטיוב

, תמר הירדני :צילום ,שני בית מימי המרוצף הרחוב
  ויקיפדיה :מתוך

 תתעלחשפה  ,בראשות הפרופסור רוני רייך ואלי שוקרון ,רשות העתיקות

הניקוז הייתה למעשה מנהרה בנויה שתקרתה  תתעל. מתחת לרחוב ניקוז

מדרונות הר ציון והר המים מהיא ניקזה את . נסגרה במרצפות אבן מלבניות

 .בימי גשמיםאת הצפת הרחוב המפואר מנעה ובעצם , הבית

סירי בישול : כגון ,רומאיםבמימי המרד הגדול נמצאו שרידים  בתעלה

זו מצאו אחרוני המורדים  סבורים שבתעלההחוקרים . ומטבעות מימי המרד

חים כי הם תכננו יהממצאים מוכ. מסתור מפני חיילי הרומאים שחיפשו אחר יהודים המסתתרים בעיר

 עצמן והשרידים הנדירים שנמצאותעלות ה. זמן מה ולכן לקחו עמם סירי בישול וכסף בתעלהלשהות 

 יהודים המסתתריםאודות על " מלחמות היהודים" תיאורו של יוסף בן מתתיהו בספרל מתאימים  בהן

 .במנהרות אשר בירושלים מפני הרומאים

ה נדירה של תכלי אבן שעליו חרי הואתעלת הניקוז בבעפר ששנמצא  ,מרתק במיוחד ,ממצא נוסף

את  תפיה חרוהתפעל מיו בבית המקדששעובר אורח שראה את המנורה  ועריהחוקרים ש .מנורה

 .שנה 999,2מצא לאחר יבצד הדרך בלי לשער שיצירתו ת אבןלאחר מכן השליך את הו אבןבצורתה 

 .המנורה שבבית המקדש התנרא ללמוד כיצד אפשרמצא זה ממ

 

 (5) ןמרכז דוידסובגן ארכאולוגי 

הגן הארכאולוגי צמוד להר הבית ומאגף את הכותל 

 חלקה האחרון של  .יהכותל המערבהדרומי וחלק מ

 ,הארכאולוגימתחת לתחומי הגן נמצא תעלת הניקוז 

מערבית של הכותל -מיתומעניין לראות את הפינה הדרו

הגן  םלתחוהתעלה אפשר לעלות מ. זה ממקום המערבי

ך "בתנכונה זה אזור . דונם 29-כששטחו  ,הארכאולוגי

  וישב ובש עירשל הלחלק מוגבה   כינוי – "עופל"ה

מכאן המילה ) שלטוני של העירמרכז הוה מלךה

 .למרגלות החומה והסתיים בצפון העופל התחיל בדרום בתחום הגן הלאומי עיר דוד(. "להעפיל"

לפני יותר ממאה  ,ניתאמ'ה העותפך ועד לתקו"נמצאו ממצאים חשובים רבים מתקופת התנבמקום 

  .שנה

 רחוב זההתחלנו ללכת ב .בית שנימימי  מרוצף רחובהגן הוא במתחם שנמצא הממצא הבולט ביותר 

 ,בית שני הבית בימיהר ממתחם  חלק היההרחוב  .בתעלת הניקוז תחתיו ליד ברכת השילוח והלכנו

 הנחשפ, לאורך הרחוב. הראל הפתחים המערביים של ה יכלו ללכת בו גלומבקרים ועולי ר

 האחרים הקשורים לעבודופריטי פולחן  קרבנות ,תמנחו לממכר שוקשימשו כנראה ש ,תחנויו שורת

 .מקדשב

https://www.youtube.com/watch?v=ZRIlnsXh-IM
https://www.youtube.com/watch?v=ZRIlnsXh-IM
https://www.youtube.com/watch?v=ZRIlnsXh-IM
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D#/media/File:Arche35.jpg
http://www.cityofdavid.org.il/archeology/finds/%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94
http://www.cityofdavid.org.il/archeology/finds/%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94
http://www.cityofdavid.org.il/archeology/finds/%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_(%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
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,  "לבית התקיעה" אבן עליה כותבת בעברית קדומה 
 מתוך ויקיפדיה 

בפירוק  והחלשהרומאים כבו פגיעת אבני הכותל  כנראה מעוצמת ,להבחין כי הריצוף שבור אפשר

אחת . לו מעלשמ שיטתי של כותלי הר הבית

 בו נתגלתהשהמונחת במקום , מאבני המפולת

, הביתמערבית של הר -סמוך לפינה הדרומית –

אבן זו ב .היא ראש הפינה של כותלי הר הבית

לבית התקיעה ": תכתובת בעברי התחרו

הצעות השלמה שונות (. "...להב"או ) "...להכ

בין ) "להבדיל" ,"לולהכ", "להכריז": ביניהן, הוצעו

בו נהגו לתקוע שמקום  הוא בית התקיעה(. קודש לחול

כפי , ומועדים שבת כדי להכריז על כניסת חצוצרותב

 הפינהבמרומי  ,דווקא כאןהיה מקום התקיעה . היסטוריון בן התקופה ,ויוסף בן מתתיה עידהש

הצופה הן אל העיר הן אל השדות שמחוצה לה כדי  בנקודה גבוהה מאוד ,מערבית של הכותל-מיתהדרו

ממצא נדיר בחשיבותו  בעופל בחפירות ההתגל ,2902בשנת  .להבטיח שכולם ישמעו את התקיעות

החותמת מתוארכת , שמו של המלך חזקיהו בעברית קדומה תחרו שבהם טביעת חות :משמעותובו

  .שנה 099,2-לפני קרוב ל

 

 

 

  ביבליוגרפיה מומלצת

 צבי-יד יצחק בן :ירושלים, הירושלים וכל נתיבותי, (0005( )עורך)מירון , אייל. 

 ם"מגלי: ירושלים ,מסע אל הראשית, מגלים את עיר דוד ,(2990) אהרון ,הורביץ.  

 שהם :ירושלים ,ארמון המלך דוד, (2990) אילת ,מזר.  

 המלך על פי המקראות ומדרשי קורות חייו של דוד : דוד המלך ,(2995) אליהו ,שלומי
 .ירושלים ,ל"חז

 

 קישורים אינטרנטיים נוספים

  

 יוטיוב ,דקות 0-כ – דרך עולי הרגל מברכת השילוח ועד הכותל המערבי. 

  יוטיוב ,דקות 0-כ – מרכז דוידסוןבהגן הארכאולוגי. 

 יוטיוב ,דקות 2-כ, הגן האריאולוגי במרכז דוידסון – המחזה על עולי הרגל. 

 יוטיוב ,דקות 7-כ – המים לירושלים וברכת השילוח.   

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:To_the_trumpeting_place.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%AA%D7%AA%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
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%99%22%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99&action=edit&redlink=1
file:///C:/Users/anu4712/Downloads/דרך%20עולי%20הרגל%20מבריכת%20השילוח%20ועד%20הכותל%20המערבי
file:///C:/Users/anu4712/Downloads/דרך%20עולי%20הרגל%20מבריכת%20השילוח%20ועד%20הכותל%20המערבי
https://www.youtube.com/watch?v=qUs175Z74vI
https://www.youtube.com/watch?v=CnPuHv_Zpjc
https://www.youtube.com/watch?v=D3mL4vfFKkE
https://www.youtube.com/watch?v=D3mL4vfFKkE
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 יוטיוב, ותדק 2-כ – כיצד כבש דוד המלך את ירושלים.   

 חלון להר ציון – קבר דוד.  

 תולדות דוד המלך. 

  יוטיוב ,ותדק 7-כ – בעיר דודתעלת הניקוז והרחוב ההרודיאני . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jKjMy0OWiUg
https://www.youtube.com/watch?v=jKjMy0OWiUg
https://www.mountzion.org.il/?page_id=788
https://www.mountzion.org.il/?page_id=788
http://www.kingdavidstory.com/he_KingDavidLifeStory.aspx?part=60
http://www.kingdavidstory.com/he_KingDavidLifeStory.aspx?part=60
https://www.youtube.com/watch?v=-kqwSkH8lr8

