יהודהושומרוןכרךרביעי ,תשנ"ד

מחקר
יתרלימודייהדותורוח.ןןw~nN.daat.ac.i
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בשולוהביתשחיריןה
קיושרוט-
שרידיהוהצעתאית
דעת,

עקלאליטה

האוניברסיטההעבריתבירושלים

בית"חורון ומעלהבית-חורון

בית-חורוןהעליון והתחתון מזוהיםכיוםבבית עור אל-פוקאובבית עור אל-תחתא שבמערב
בנימין(מפה.)1זיהויזההוצעלראשונהבשנת 1801על-ידי א"ד קלארק;,(Clarke,1810והתבסס
היטב בשנת  ,1838כאשרהצביעורובינסוןוסמיתעל ההתאמה הטובה שלשניהכפרים הללו עם
ן עודGuir~n 1868, :
נתוני המקורות (, 1883, 17שק Smith, 1841, 62; sw-ש Robinsonועיי
 =338-844גרן ,תשמ"ב .)229-226 ,סקריםארכיאולוגיים חיזקו אתהזיהוי(פרס ,1951 ,מגן
ופינקלשטין ,תשנס!.

מיקומםהטופוגרפי שלשניהכפריםמבהירופה אתחשיבותוההיסטורית שלמעלהבית-חורון.
ביתעוראל-פוקאשוכנתבקצהוהמערבישלאזורההר,ואילוביתעוראל-תחתא,הרחוקה ממנה
 2.5ק"מ~בד,שייכתלשפלההפנימית.שתיהןיושבותעלגבה שלשלוחה,הנבדלתמן השלוחות
המקבילות לה מצפוןומדרוםבכךשהיא נמשנתברציפות מבמת ההרעד השפלה .הפרש תגובה
ביןבית עור אל-פוקאוביןביתעור אל-תחתאהינו  210מ' .במאה ה 19-תיארו כמה וכמה
מחברים את המעלה התלולשביןשני הכפריס,ויששציינו את העובדה ,שבמקומות אחדים
ניכריםבושרידיחציבהודירוגקדומים!ראה לדוגמה=Guirin, 1868, 346 :גרן ,תשמ"ב,281,
., 197ט.ח  .(Robinson % Sm~th, 1841, 59; Conder,בשנת  1918גחקוה דרך בית-חורון
במפורט ( (Oelgarte, 1918ולאחרונה נסקרה מחדש;רול 122-3 ,1987 ,והפניות שם128 ,ןרול,
תשמ"ח).

מילשטין ואריה עמית!מילשטיין ועמית ,1993 ,ושם הפניה לפרסום :(allp

.1רעיון מוזר העלואור
יתוןאינןבביתעור אלאדרומהיותר,בבדוובאלקביבח,שהפרשהגבהיםביניהם
בית-חורוןהעליוןוהתח
50מי,זהו "מעלהבית-חורון"! .)...כךמגיעהנחלתאפריםעדמבואותירושלים,ורוחבה של נחלתבנימין
  .D"p 5-4הפזונפלעלשניהכפריסהללו ללאכלנתוןמסייעממשיתוךהתעלמותממרחקיהמיל שלהנתונים
במרחק

המתאים מירושלים ,עם
האונומטטיקון לאוסביוס ומן השם "בית עור" ,שנשמר
הטופוגרפייםהייחודיים והקמצא הארכיאולוגי תהולם .העובדה שהשערה זו התפרסמה ב"מחקרי
יהודהושומרון,צנרי הכנסהשלישי תשנ"ג("1993-מילשטייןועמית,)1993 ,הצרינה את מחבו שורות
אלהלהתייחסאליהכאן.
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יואל אליצור

וזהחורון  -מפתאיתור,שים לבלמיקומם של המדרגות ושל תוואי המעלה הקדוםבבית
ל-פוקא

רמז למדרגות שהיו בתקופה הרומית במעלה בית-חורון אפשר למצוא בלשון הברייתא
שבתלמודהבבלי(סנהדריןל"ב,ע"פ":וכןשניגמליםשהיועולים במעלותבית-חורון" " -מעלות"
ולא "מעלה" כבמקרא.

המדרגותהחצובותבקצההספר

כיוםמוכרתלרביםקבוצתמדרגותחצובותבסלע,הנחשבתלשריד שלמעלהבית-חורוןההיסטורי,
המדרגותמצויותסמוךלכבישהישן ,בקצהבית-הקברותשבצפון-מערבהכפרביתעור אל-פוקא
י קלרמון-גאנו בעקבות מסעו ב14-
(נ"צ 16081438ןאיור  .)1תיאורן התפרסם לראשונהעל-יד
בספטמבר , 1896( 1873עפ8חחא,(Ctermont-)3הן חזרוונודעו שוב
כמאה שנה(יצחקי,
ומאמצעשנותהשבעיםסרבומטייליםוכ
יי
ור
בי
עי
ת
יםלפקודאותן.סביר
תשל"ה; 1976
בr
-K
וBaבlת~קופההרומית ,ומקובללהשוותן למעלותרומייםאחריםשיש בהם
oצ
cח
hvנ
להניח ,שהמדרג,וaת
מדרגותחצובות,כגון בעמק האלהובמעלהעקרבים.ישמצביעים גסעל הרוחב הצריחסית של
גרס מדרגותזה ,המתאיםלנתוניהברייתאולתיאורו שליוסףבן-מתתיהו ב"מלחמתהיהודים"
ןלהלן).
(הקטעיידו
כשלעצמי,תהיתי זה מכבר עלטיבו שלשרידזה .המתבונן בתשומת לב רואה טור של שש
מדרגותבתוךמדרוןסלעיאחיד .המדרון שתחת המדרמתממשיךבאותושיפועבערד,אןאיןבו
מדרגות(חצוביםבותעלהובורמיס) .רוהבו שלגרםהמדרגותאינואחיד .המדרגה התחתונהצרה
והמדרגותהולכותומתרחבותכלפימעלה .קצהוהעליון שלטורהמדרגותמסתייםבחציבהאנכית
בסלע,ואחריה חלקת שדה הנמוכהמפני הסלע .נראהשאין כאןתוואיסביר להמשך .המדרגות
מצויות בקצה גבעת הכפר ולא בשטח הפתוח ,האס לאניתן לשער שזהו גרם מדרגותפרטי,
שנחצבבנגיסהלביתמגורים!

איור:1המדרמתהחצובותמצפוןלביתעור אליפוקא

שתאיהנבישהישןבמבחןהמקורות

לאמיצו של דבר,צריכהעיון השאלה,באיזומידה מתאימים הדברים האמורים במקורות על
ןביתעור אל-תחתא,
מעלהבית-חורוןלמעלההמוכרלנו,שביןביתעור אל-פוקאובי
מעלהבית-חורוןהצטייןבהיותונקודהטופוגרפית-אסטרטגיתקריטית .למקוםזההתנקזופעם
אחר פעם מרדפים שלישראלאמריאויביהם לאחר קרבות בבמת ההר שלבנימין,יהושעי;יא
שמואל אז:יא ,שמואל איד:לא; שמואלב הזכה .השווה:דבריהימים איד:טז,מקבים א
ואו
ליומקבילונם.בשני מקרים השתמשויהודיםמעמיםובלמימצוידיםבנתוניםהמיוהדים של
ז45:
המקום להכותבאויב ,שעלהעליהםפי כמה וכמה במספרו ,בחימושו ובמיומנותו .המקרה
כדי
בסירוןבראשית המרדהחשמונאי(שנת 166לפניהספירהבערך):
הראשו(  -מלחמתיהודה
י
ב
ק
מ
ה
"ויגיעעד מעלהבית-חורוןויצאיחודה לקראתובמתי מעט ...ונאשר נלה לדברנפל~יהם
פתאסוינגףטירוןומחנהולפניו.וירדפום במורדבית-חורון עד הבקעהויפלו מהם כשמונה
מאותאישוהנשאריםברחולאוץפלשתים(מקבים א טז,24-16:תרגוםא'נהנא.
הוא מפלתו שלקסטיוסגלום,הנציבהרומי שלסוריה,בשלביםהראשונים של
המקוההשני
היהודים"(בי
המרדהגדול (66לספירתן .המקור -יוסףבן-מתתיהו
ט- )550-547 ,7
מייהעל-ידיהמזרדים:
"מבלתח
וש
בה
מאריךבתיאורהטופוגרפיההמיוחדת שלהמקום,שנוצל
...הוא (קסטיוס גלוס] הוביל את הצבא אל בית-חורון .היהודים לחצו ,אותקן רק מעט
באדמות הרחבות ,אבל בהגיעם אל המצרים ואל המורד [נו"א :נהגיעס אל המורד מתחת

4יי,,,

-,

-יטל אלין

 ,לקצרים] ,חלק[מהיהודינאהקדימו (אותם]וסגרועליהם אתהיציאה,בעודהאחריםדוחקים
מטה אל הגיא (או :מדרון ,חריץ ,בקעה צרוף ,וכל ההמון הרב [של
את,האחרוניםכלפי
על החלקהצר("הצווארקשלהדרךוכיסה אתהמערכות[הרומאיווטב(מטר]
התייצבמ
תחילהרגלים ,שלאיכלולעזורלעצמם,הייתהפחותה משלהרוכבים .ה~ו לאיכלו
 :יללנ
4עבסדרבמירדהדרך'כיווןשהיומותקפים [במטרהחצירן,ולהסתערעלהאויביםהיהבלתי
אפשרי לפרשים .מהצד השניהיו צוקים בולטים ומדרונות (והם] נשמדו בנפלם מן הדרך
אליהם .לאיש מהם לאהיה מקום לנוסאליו ולאיכולת לחשוב על התנגדות .מתוך חוסר
אוניםפנולקינהוליללותיאוש .בובזמןהדהדוכנגדם קולותהעידוד והצעקות שלהיהודים
צוהלים וגםמלאיחרון .כל הכוחהרומאי כמעט הושמד,יחד עםקסטיוס,לולאירדהלילה,
אשר בו נמלטו הרומאים אלבית-חורון,והיהודים ,אשרכיתרו את כל (האזור]סביב ,שמרו
אתהיציאתן
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תיאור זה מתאים (מקביללברייתאשבבבליסנהדרין ל"ב ,ע"ב" :וכןשניגמליםשהיועולים
במעלותבית-חורוןופגעוזהבזה ,אםעלושניהןשניהןנופלין,בזה אחרזהשניהןעולין".
ה
א
ב
ה
איןלכחדכיליוסףבן-מתתיהוהייתהנטייהמסוימתלדרמטיזציה שלהמאורעות ,לידי
ביטוי גם בהעצמה שלהנתוניםהטופוגרפיים .עם זאת ,הונח כבר לא פעם ,שסיפור הדברים
עצמםיחד עם תיאורהנופים והאתרים שהואמגיש מעוגניםהיטבבמציאות .לקבלת תמונה
מאוזנת במקוה זהכדאי להשוות את הדבריםלתיאורירושלים ב"מלחמתהיהודים" (ה ד ,1
 .)141-136שתיהמילים ,המדגישות בקטע שלנו את עצמת הנוף במעלהבית-חורו
pא&ו*
סyבa
ןג*
"חריץ""מדרון""גיא" "נחל" ו" Kp""vOt'-צוקים""סלעיםזקופים" "פחתים"מצויות
ר
תי
הטופוגרפיה שלירושלים ,ושםהן מלוותבלשוןהפלגה,העולהעל האמורכאן .בתחילתהתיאור
יבקוהמקיף אתהעירהיוחלקים שבהם  - 64670)9 *&payebמדרוסת
שםסיפריוספוס,כ
ניתניםלגישה(שמחוני":נקרותעמוקות אשר לאתעבורבהן.רגלאיש") .ובסוףהתיאור כתב:
בלתי
"ומבחוץ,שניההרים שלהעיר[=העירהעליונהוהעיר התחתונההיומוקפיםגיאיותעמוקים (או:
]ומפניהמצוקיםהזקופים מכל הרוחות (069ד &an
מדרונותגבוהים; ayetv
ee
b
תeקoר"ב [אלהעיר] משוסעבד".
ן(oלtה
61סע"4קא AKot7kpweev
"&*)אgי
הנוף שלירושלים מוכרלנוהיטב .מסתבר אםכן ,שגם במקרה של מעלהבית-חורוןצריך

לצפותלמדרוןתלול ,מאותו הסוג המוכרבירידהמעיר דוד אל נחלקדרוןאו מהרציון אלגיא

בן-הינום.

מן המקורות נראה אפוא ,שהיה במעלהבית-חורון קטע צר",צוואר")שבידו האחד מדרון
תלול .מדרוןזההפךלמלכודתמוותלחייליו,ובעיקרלפרשיושלקסטיוסבעתשנרדפובמורדהדרך
וכשלואישבאחיו במהומההגדולה שלסוסיםואנשים,הנסים תחת מטרחציםואויבמזנב.ניתן
לשער ,שאףבימייהודההמקביפעלונתוניםדומים .התלמוד מלמד ,שאףבעתות שלוםאיןשני
גמליםטעוניםיכוליםלעבוריחד בקטעזה ראםעלושניהם-שניהםנופלים".
השאלה הנשאלתהיאהיכןניתן לראזת בשטחתוואידרך,המתאיםלתיאור זה ,בהנחה שמעלה
בית-חווון אמוולהיותביןבית-חורוןעליוןוביןבית-חורון תחתון ,מוסבת תשומת הלבבאופן
 .2כאן ולהלן,בקטעעלירושלים) התרגוםשלי .מצאתי לנחוץ לתרגם מחדשבעצמי עקבחשיבותהדיוק
בפרטיםהטופוגרפייםלדיוןהנוכחי .בהוצאות המתורגמות שעמדולפניהעדיפו המתרגמים למסור את
רוח הדברים בהתאם לשטף הלשון בשפה שאליה תרגמו .בפרט אחד,שהיתמרכזילדיוננו ,אף מדובר
כנראהבטעותבתרגום ,ראהלהלן.

מעלהבית-חורגן חקדום -שרידים והצעתאיתור

אל הכבישהישן,שביןביתעור אל-פוקאוביןביתעור אל-תחתא .הקטע התלולביותר
טבבתעחיום 2.5הקילומטריםשביןשניהכפריס נמצא ב500-המטריםהראשונים,שבתחילתהירידה
מביתעור אל-פוקא .ואולם,הכביש בקטעזה,ולפניוהשביל שראו כאןנוסעי המאה הקודמת
באותותוואי(בראשו המדרגותהחצובותשנדונולעיל),עוברבחציגובה ההרעלגבי טרסה;אין
הואצרבמיוחדואיךבצדו תהומותופחתיס.
ייתכן שבשלקושיזה בחרש' קראוס בשעתולהעביר את מעלהבית-חורון לעולםהתיאוריה,
והואמציג אתהברייתא במסכתסנהדריןכ"דוגמהסטיריוטיפיתלחדדבה אתהתלמידים"(קרוים,

ללאשנה ;157 ,מובא אצלרול128 ,1987 ,הערה.)21
' פרס נכללמעיןתירוץלקושי .בערך"בית-חורון" הואכותב:
באנציקלופדיהארץ-ישראל שלי
"מעלותבית-חורוןצרותעדכדיכך,שלדבריהתלמודשניגמליםהנפגשים שםמפליםשניהםתחת
"(פרס3.)1951 ,
משאיתיהט
המטוה בתוספת "תחתמשאותיהם"נועדהבוודאי,במודעאו שלאבמודע,ליישב אתהסתירה
ן מראההעינייםובין האמור במקורות .אך לא הוסברכאן מדוע באמתהיה המעלהצר ,אם
בי
איןבנתוני השטחדברהמכתיבזאת,ובעיקראיןכאןהתייחסותלתיאורו שליוספוס.
עם זאת נוטים בדרך-כלל מחברים אחדים ,שביקשו לאתר את מיקום המארב שליהודה
המקב ושל ההתקפהעלקסטיוסגלום,להצביעעלנקודותשונות בקטעהדרךשביןהמדרוןהצפוני
יל הקדום שלבית-חוווןעליון(גבעת"שיח'אבושושה",נ"צ )1608514365וביןגבעתהיישוב
של הת
בית-חורזן שלהיגס(נ"נ ,660נ"צ  ,)16181429והלאהעדאזור גבעת-זאב(פרומקיןובן-יוסף,1980,
בר-כוכבא ,תשמ"א; .)8")-Kochva, 1976, 17; Abel, 1924, 19-20; Gihon, 1981, 57, 59
חוקרים אלהמהזיקיםכדרך-כללבדעה,שהמדרתותהתלוליםשמדובר בהםכאן ,הסהמורדות
היורדים אלואדיג'רידון שמצפוןלגושבית-חורוןנאצלגיחון  (Gichon, 1981, 58-591מובאת גם
אפשרותנוספת:לצורךהטעיההייתהתנועתו שלקסטיוסגלוסלאורךמורדותואדיסלמאןויובליו,
בין גבעת-זאבובין אל-טירה ,ושם הותקפו] .אלה מן החוקרים ,שהחזיקו בתרמם,שאיתסביר
מבחינהלשונית)":משניהצעדיםהיוצוקיםבולטיםומדרונות"וכו' במקום" :מן הצדהשניהיו
צוקים".,.ל אף התאמצו למצוא בקטעזהנקודה ,שתתאים בדוחקלמדרוןמשניהצדדים .ברם,
י שאיתור זה מחטיא אתהעניין .קטע הדרך ,שבו מבקשים חוקרים אלה לאתר את
נראהל
המאורע ,נמצא למעשה מעל "מעלהבית-חורון",באזורהשייךכבר לבמת ההר  -מהשאינו הולם
ביותר .את הסיקוס והפרטים הרשומים אצל יוספוסואינו מתאיםלידיעה התלמודית עלשני

גמליםבמעלותבית-חורון.

ועוד,בסופו של דבר אף במקומות שהוצעואין בדרך-כלל קרבהמיידיתבין הדרךובין מדרון
תלולבמיוהד .בצלאלבר-כוכבא מתרץ":מדרוןזה(הירידההצפוניתמגבעת "אבו שושה" אלואדי
 ,שהוא התלול שבמדרונות השונים המלווים את המעלהמשניעבריו,היה בעבר
ג'רידון;י"א
"מאונך" כמעט ,ואולםבימינומיתנו הטרסות שלהכפרייםהערביים אתחריפותו של המצוק".
מסופקני אםישראיה של ממשלספקולציהזו.

 .3בדומהלכך גםקליין(תרצ"ט)" :בתלמוד נאמר שמעלותבית-חורוןכלכךצרותהןשאיןלנטותבהןימין
ושמאל",וכך רול ()122 ,1987ן "עם זאת,היו מקומות שבהם הדרך'המדורגתהייתה צרהלמדי והסדר
חייבשמירהקפדניתעל"חוקיתנועה"מתאימיסןמעידעלכך התלמודהבבלי".
.4העירעלכך בצדקגיחון(, 1981, 58חסא:))3)0הצירוף (41)] &&fepoרגיל אצל הסופריםהיונייםכביטוי
" :מצדאהד...ימצדשוי ."...אצלנו הוא
כפול 61, ,,,-אע1176שן)...41שק76ש6ון))444ז* -שפייישי
מופיע ללא הכפלהוכך הוא מוכרכנתבית(קידידס,שהיו מופתלשוניליוסףכן-מתתיהו,ופירושו" :מן
הצד השנל';עיין, 1940, 7026 :אש.(LtddeU% 5
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רגלית

במהלןסיורים באתרה שלבית-תורו(העליון,שתרכובשנותהשבעיםובראשיתשנותהשמונים,
בשרידידרךקדומהעלגבהשלוחה,היורדתמפסגתהגבעההמערביתשלביתעוראל-פוקא
הגבבחענתתי"שיח' אבו שושה") מערבה.תוואי הדרךעוברכיוםבין הכבישהישן מצפוןוביןהכביש
(
החדשמדרום,והואמקביללכבישהישן,העובר כ 150-מ'מצפוןלו .רובהשרידיםנפגעו במהלך
שנות השמוניםעל-ידיערביי הכפר ,אך למרבה המזל השתמוובידיצילומים של המקוםלפני
הפגיעה והםמוצגים כאן לראשונה(בינתיים פורסם(בשמי)דברקיומה שלדרךזו אצל:ארליך,
תשמ"ה ,תשמ"ו ,מרקום .1991 ,זאב ח'ארליד מפנה גם לשרידים נוספים ,דומיםבאופיים,
המצויים בקטעמערבייותר,סמוךלביתעוראל-תחתיל.
חשיבות מיוחדתיש לאופי השרידיסן אלה הם ממצאים ,המתאימים לדרך ממלכתית,
המטופלתעל-ידי שלטוןמרכזי,ולאלמשעולכפרימקומי .מדובר בקטע אחד בראש המקה(סמוך
למערתבית-הבד המיוחדת שהשתמרה כאן; ראהאליצור ,תשמ"ו) הנמשך לאורך כמה עשרות
מטרים ,שהשתמרבוריצוףאבנים שלם כמעט(איור .)2לאחרמכן,בתחילתהמורד,מצויותשתי
נקודות(אחתמהןלא~געהעדלזמןכתיבתשורותאלולשלבניי
הבאבנים ,הממלאת פחתבסלע
הטבעי והיוצרתמעין כבש,הראוי לשפיכת עפר כבוש עלגביו,איור  .)3בהמשךהירידהניתן
להבחיןבטרסה,שעליהעברההדרך,ופהושםבאבניםגדולות,שליוו אותהמידההצפוני,המתון.
רוחבהדרךכארבעהמטריםוהיאעוברתבראשו שלהמדרוןהתלוללמדי שלואדיא-דבוב(על-פי
מפות 1:54000ישראל),שעלגדתוהצפוניתעוברכיוםהכבישהחדש.
איור 12שגידי מעלהבית-חורון הקדוםמדרוםלכביש
הישן,ממערב לביתעוראל-פוקא

איור :9שרידי מתהבית-חורוןהקדוםממערבלביתעור אל-תקא

והטופוגרפיההמעושיה

הדרי

העומדבחציהעלייהמביתעור אל-תחתא ומתבתן מלמסה ,אל מסלולו שלהכבישהישן ,העולה
אלביתעור אל-פוקא(איורא ,מתרשםמייד מהעובדה,שהכבישכאילו סוטה שמאלה(צפונה)מן
התוואיהראוילו .מרכזיותה של השלוחה,היורדת מן הגבעה המערבית שלבית עור אל-פוקא,
בולטת כאןלעין,וכרגילבדרכיםעתיקות מתבקש ,שהנתיבהראשוני של הדרךיעבור לאורך גב
השלוחה .אולם הכביש(הישן) שלהיום מפתיע אותנו .אחוי מהלך של כ600-מ' ,שבהם הוא
ןואריא-רכוב האוכף שבנט 1595014375
צמוו לפרשתהטיםהמקומיתשביןנחלג'רידוןובי
י שלהגבעה ומשתלבבו .גם אם מהלכוזה של
עדנ"צ  ,)1600514360הוא פתהאלהמדרוןהצפינ
הכביש מבוסס עלנתיב קדום,סביר שהיה זהנתיבמשני,אלטרנטיבי ,שנסלל תוךפילוס של
המדרגותהחקלאיות במטרה למתן אתהעלייהולהעבירהלנתיב,שאיןבובעיהאסטרטגית.
סביר אפואלהניח ,שהמעלה המפורסם אכן עלה לאורךגב השלוחה,והשרידים שלאורך קו זה
שרידיו הם.נתיב זהעשוי להתאיםיפהלתיאורו שליוסףבן-מתתיהו ב"מלחמתהיהודים"ולברייתא במסכתסנהדריןלפיפשוטם.
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