ן

3

מחקרייהודהושומרוןכרךשביעי ,תשנ"ז

החפירותהחדשותלאורוהכותלהמערבי
בקרבת קשתרובינשון
יעקבביליג
רםייך
ילי
נש
וו
רר
וי
רשותהעתיקות,

לרגלאירועי  3,000שנהלכיבושירושליםעל-ידידוד המלךחודשוהחפירותהארכיאולוגיות לאורך
שבעים המטריםהדרומייםביותר של הכותלהמערבי של הרהבית .מטרתהחפירות המחודשות
הייתה לחשוף את הרחוב המרוצף ,שעבר למרגלות הכותלבימיהביתהשני ,ואתשרידיהמבנים
שדיו.י שטחזהנחפר בחלקובעברעל-ידיפרופ'בנימיןמזר,ואזהוסרו השכבות המאוחרות
שמשני
לתקופה האומאית,מזר ,תשל"א/א) ,בחפירות המחודשות הוסרושרידי הבנייה מן התקופות
האומאית,הביזנטיתוהרומית המאוחרת תוך חשיפת הרחוב שמתחתיהם .מאמר זהמייחד את
הדיוןלשרידיםמימיהביתהשני ,שנחשפו בשטח.

איור  :1מפולת קשתרובינסוןעלגביריצוף הרחובההרודיאני לאורך הכותל המערבי
ךויעקבביליג .סייעו;ג' קוטובסקי ,ס'
 .1החפירותנערכו מטעם רשותהעתיקותבניהולם של ד"ררוניהיי
לשטיל,מ'קונין,ו'שור(מדידות) ,ס' קמרנו,ע'אבו-ורבייה(רישום ומשרד) ,ח'
קרפיוקו,גי סנדוקה,ניהו
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קשתרובינסון
רוחב הקשת 15.35מי וקוטרה כ12.60-מי .בחפירה נחשפופניה של האומנה הגדולה של הקשת

מתוך המפולותשכיסו אותה .מצב השתמרותה משתנה מ 3.10-מ'בדרום(שלושהנדבכים)ועד5.4

מ' בצפון (חמישה נדבכים) .בבסיס אומנת הקשת שולבו ארבע חנויות לאורך הרחוב .הקשת
שוברה במכוון כנראה ומן קצר לאחרכיבושירושליםעל-ידי הרומאים,ואבניה נמצאו במפולת
עלגבי הרחובוהחנויות המזרחיות שלאורכו(איור  .)1התברר ,שהאזמנה הגדולה התנשאהעדיין
לגובהניכר עד התקופה האומאית ,ורק אז פורקו רוב אבניה ושולבו בארמון ע) מהתקופה

האומאית.

תיאורהרחוב
רוחב הרחוב כ8.5-מי והוא מרוצף בלוחות אבןמרשימים(מידותיהםמגיעות עד  1.90מ' א 3.20
מ'ועובייםמגיעעד כ0.50-מיו) .הנחת האבנים והתאמתןזולזו מושלמת ואף השתמרותן מלאה
כמעט .מלדי הרחובמצויותאבני שפה מוגבהות(כ 0.5-מ'רוחב כל אחתמהן)ומעברלהןפתחים
לחנויות הפתוחותלרחוב .הרחובנחשףלאורך כ70-מ'והואעולהבשיפועמתוןצפונה(כ1.5-מן.
שפתוהמערבית,מצפון לאומנת קשתרובינסון,איננהממשיכהבמקביללכותל אלאנוטהמערבה.
ייתכן שבמקום זה מתחילה הסתעפות של רחוב נוסףבכיוון צפון-מערב ,מן הרחוב הראשי,
הממשיךצפונה מצד הרהבית .אפשרות נוספתהיא(כדעתבן-דב ,)117,1982 ,שנבנתהכאןרחבה,
מול שער ברקלי(המצויה מעט צפונה מקצה שטח החפירה ומכוסה ברובה בסוללה העולה לשער
המוגרבים)..

החנויות
למרגלות הכותל המערבי ,בטור המזרחי של החנויות ,נחשפו כעשריםחנויות .מצב השתמרותן
משתנה בהתאםלמיקומן :ההשתמרות בקרבתהפינההדרומית-מערבית של הרהביתהיא הטובה
ביותר ,ואףניתן לראות שם את תחילתהקירוי הקשתי שלהחנויות .לעומת זאת ,מתחת לקשת
רובינסון הרוסותהחנויותלחלוטין(4הלן) ,מן הטורהמערבי שלהחנויות השתמרובעיקר ארבע
החנויות ,המשולבות באומנה הגדולה של קשתרובינסון.חנויות אלה קטנות אמנם מןהחנויות
שבטור המזרחי ,אך הן נבת מאבניגזית,שגודלן דומה לזה שלאבני הכותל .השתמרותחנויות
אלה (באומנה) מלאה כמעט :גובהן כגובה שני נדבכים ( 2.15מ') והנדבך השלישי מהווה את
המשקוףוהקירוי .לאחר החורבן ,בתקופה הרומית-ביזנטית ,הוקם במקום החנויות שמדרוס
לאומנה מבנה .אזור החנויות שמצפון לאומנה לא השתמר כמעט כתוצאה משוד אבנים

אינטנסיבי.

גודלהחנויות בטורהמערבי,המשולבות באומנת קשתרובינסון 1.60(,מ'בממוצעלרוחב הרחוב
 2.50-1מ'בציר מזרח-מערב .החנויות נבנו מאבניגזית גדולות במיוחד ,הדומות לאבני הכותל,
ועובי המחיצות שביניהן כ-ס 1.6מ' .החנויות שבטור המזרחי ,לעומת זאת ,נבנו מאבניגזית
פשוטות וקטנות .אורכן של חנויות אלהכשני מטרים בממוצע בחזית הרחוב ,כשלושה מטרים
בממוצעבציר מזרח-מערבועוביהמחיצותשביניהן כ 0.5-מ'.
י מדרגות
מןהפינההדרומית-מערבית של הרהבית עלהגרם מדרגות לתקרתהחנויות .נראה,כ
אלה שימשולעלייה אל הגגות לצורך שירות ותחזוקה ולאשימשו מעברציבורי .תופעה דומה

שריג (תהלה),ס'מנדריאהוי' להמן,צילום שטול .עבודותהשימור בשטחבוצעועל-ידי צוות בראשותרי
אלברגר .הפרויקט מומןבסיוע משרד התיירות ,החברה הממשלתית לתיירות והחברה לפיתוח מזרח
ידייווידסוןמדטרויט ,ארצות-הכרית .הודעות ראשונותעל החפירות
ירושלים .תרומה נכבדההוסיףו
ךוביליג ,תשטו ,תשנ"ז).
התפרס"ו לאחרונה(ריי

החפירות החדשות לאורך הכותלהמערבי בקרבת קשתרובינסון

נחשפה מצדפינת הרהבית מזרחה ,לאורך הכותלהדרומי ,שם גם נמצא גרם מדרגות קצר(מזר,
תשל"א/א,)11 ,5,

ומארוךהרחוב
עם חשיפתאבניהריצוףניכרובהןעדייןסימניהסיתותהעדינים ,שעשו רושםכיהאבנים לאהיו
בשימוש זמן רב .מצבהריצוף לא תאם את ההנחה,שריצוף הרחוב הוא חלק ממפעלהבנייה של
הורדוס .זאת ועוד ,בדיקה ראשונית של ממצאים שהתגלו מתחת לריצוף מלמדת ,שחלקם
מאוחריםלימי הורדוסושייכים למאה הראשונה לספירה (לדוגמה נרותבעליפיה מקורצפת,
המכונים "הרודיאניים") .נראה,,שהרחוב נסלל תוךכדי הקמתכותלי הרהבית ,קשתרובינסון
והחנויות המשולבות באומנה שלה .לאחר עשרות שנות שימוש ברחוב,שהיווה למעשה את מרכז
הקניות הראשי שלהעירושימש מרחבגישה להרהבית ,מכרהבוודאיבליה רבהבאבניהריצוף.
מתוךדברייוסףבן-מתתיהו",קדמוניותהיהודים" ,ספרכ)222-219 ,ניתןללמוד ,שהמלךאגריפס
השני העסיק  18,000מובטליםבריצוף רחובותירושלים .סבירלהניח,שבימיוהחליפו אתאבני
ן שמלכתחילה ,במרוצת.
הריצוף כחלק מן המאמץ למצוא תעסוקה למובטלים .לחילופיןייתכ
השניםהרבות שלבנייתכותליהרהבית,היהזהרחוב שלעפרכבושבלבד,שרוצףלראשונהבימיו
של אגריפסהשני .באופןזהניתןלהסביר את מראהו החדש של הרחוב ואת הממצאיםמן המאה
הראשונהלספירה ,שמתחתלריצוף!.

מערלתהניקח

מערכתהניקוז של הרחובמסועפתוכוללתתעלות,פתחישירותומרזביםמחורצים ,מערכתעליתזו
מתנקזת אלתעלתניקוזתחתית(שבסיסהכתשעהמטרים מתחתלרחוב),ששימשהתחליףמלאכותי
לאפיקהגיא,הטירופיון) לאחר הרחבת כתחם הרהבית מערבה,מעברלתוואיהטבעישלו,על-ידי
הורדוס.

שכבתהחורבן

מסתבר ,שבמהלךהמרדהגדולחדלו לנקות את הרחוב ואת מערכתהניקוז .ואמנם ,שכבה דקה של
משקע סחף נמצאה מהודקת עלגביהריצוף והכילה כמויותניכרות שלשבריכלי חרס,זכוכית
ואבן .כן נמצאו כמויות גדולות של עצמותבעלי-חיים ,מסמרי ברזל ,פחמי עץ ,שברי פרסקו
וסטוקו ,עשרות משקלות אבן וכ 350-מטבעות (כ 250-מהם בריכוז אחד) .רוב המטבעות הם
פרוטות משנתשתייםושלושלמרד,ואינםמאוחרים לשנת ארבע 70-691לספירה) .שכבה מהודקת
זו כוסתהעל-ידי מפולתעצומה שלאבניהכותלהמערבי וקשתרובינסון,שהופלובמתכווןעל-ידי
הרומאים .הממצא המכסה אתריצוף האבןמהווון מכלולארכיאולוגי חתום ,שהצטברעל הרחוב
מאז שנוקה בפעם האחרונהולפני שהתכסהבמפולתבסוף המרדאואחריו.
לעומתאבניהכותל,שהופלו אחת אחת,שוברה קשתרובינסוןכך ,שקרסהכולהבאחת .במפולת
שלהניתןהיה לראות את סדרת המדרגותשעלולסתיוהמלכותיומתחתיהן את סדרתאבני הקשת
שנפלויחדיו .ריצוף הרחובעורער בקטע ,שהקשת צנחהבו על הרחוב.יתר חלקי הרחובנפגעו
בצורה שטחית בלבד עקב הפלת האבנים .סדרת החנויות ,שהייתה מתחת קשת רובינסון,
 .2למסקנה דומההגיע מזר,תשל"א/א )12 ,בהסתמך על למצאיםדומים ,שהתגלו ברחבה שמדרום לכותל
הדרומי.
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התמוטטהכליל כתוצאה מעצמת הקריסה,וניתן למצואאבני קשת שחדרו דרך רצפותהחנויות
לעומק שלחמישהמטרים.
ביןאבני המפולת שפונוניתןלהבחיןבפריטים אחדיםשעיצובםמיוחד .מספר רב שלאבנים
סותתבסיתותשולייםעל שלושהפנים -עדותלאומנותהאחוזות,שעיצבו את המחציתהעליונה
שלכותלי הרהביתמבחוץ,כדוגמת מתחם מערת המכפלהן .לעומתסיתותהשוליים,המאפיין את
כלאבני הכותלבפןהחיצוני שלהם,נמצאואבניםמןהפןהפנימי של הכותל(מנדבכיוהעליונים),
שהסיתות שלהן מוחלקלחלוטין.כן נמצאואבנים מעוצבותמשולי הכותלהעליוניםודמויי האבן
הנושאת את הכתובת "לבית התקיעה"ן מזר ,תשל"א/בן  Ritmeyer, 1989, 34ש ,(Ritmeyer
משולי גרם המדרגות ,שעלה עלגבי קשתרובינסון,ומאבני השער שניצב בראש הקשת .עיצוב
השערהיה דומהלעיצוב המזוזה המערבית של המעברהמערבי של השער המשולש,ההרודיאני,
ולעיצוב חזיתותיהן של מערות קבורה מפוארות מימי הבית השני ,שהתגלו בסמוך ,באזור
תקל-דמא שבתחתיתגיא בףהינוס 1. %]111ק  .(de Saulcy, 1853,בחנויות הבודדות שנוקו מן
המפולות שבתוכן נמצאו ממצאיםמעטים בלבד .לעתיםניתןלהבחיןבעדויות שלשריפה,הן בשל
יקילוף האבן שלחזיתפני הכותל,שהייתה בחלל
מציאתריכוזי פחם עלגבי הרצפהוהן עלפ
החנות,תופעה זהה ניכרה עוד יותר לאורך הכותל הדרומי,בין השער המשולשובין הפינה
הדרומית-מזרחית שלהרהבית).
במחציתהדרומית של שטחהחפירהפונו כלאבני המפולתכדי לחשוף את מלוא רוחבהרחוב.
בחלקהצפוני של השטחנותרואבני המפולות באתרן כעדות דרמטיתלחורבן.כיוםיכול המבקר
באתר לראות את הממצא המרשיםביותרבירושלים,המעידעלהיקףהבנייהבעירבימי הורדוס
ועל חורבנה בשנת 70לספירהעל-ידיהרומאים -ירושליםבבניינהובחורבנה.
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