
-ימי בית ראשון



Gשטח 

 -הקיר המדורגהדבר הכי בולט בשטח זה הוא •
:מניחים שקיר זה תמך את המבנה של ארמון דוד
מתחת למרכז המבקרים של עיר דוד ערכה אילת 

בש נים האחרונות -מזר חפירות ארכיאולוגיות
חפרה אילת מזר ואחד הדברים שהיא מצאה הם 

 10-קירות שהיא מתארכת את זה למאה ה
ולכן היא חושבת שמעל  ,של דוד המלך-ס"לפנה

.מרכז המבקרים עמד ארמונו של דוד



הפיר ששימש כמפ ע ל •-מערכת פי וורן
מים הקדום של 

פיר וורן . ירושלים
התגלה לראשונה 

 על ידי 1867בשנת 
צרלס וורן ונקרא על 

פיר הוא בעצם . שמו
בור עמוק שבתחתיתו 

.מים



תעלת השילוח
 2התעלה הכנענית או תעלה •

בה בעת , ככל הנראה, נחצבה
עם הקמת ביצורי העיר 

בתקופת הברונזה התיכונה
    חלקה הצפוני חצוב ומקורה 
באבני ענק ובחלקה הדרומי 

.היא מנהרה חצובה
    בתעלה זו הוזרמו מי המעיין 

מספר . דרומה לצורכי חקלאות
מטרים לאחר תחילת התעלה 

, מתפצלת ממנה מנהרה צרה
המזרימה חלק מן המים 
. מערבה לברכה החצובה

עודפי המים המשיכו לזרום 
.אגירה בדרום העירבתעלה הכנענית לעבר ברכת 



נקבת חזקיהו
ס עלה סנחריב מלך אשור וצר " לפנה701בשנת • כח לק מהערכות להגנת ירושלים . על ירושלים

.בההעיר והקיף בחומה את השכונות החדשות שנבנו חיזק חזקיהו מלך יהודה את ביצורי , מפני המצור
.בתוך החומות בדרום העיר    חזקיהו אף היטה את מי הגיחון לברכה שהתקין  

 533    ההטיה נעשתה על ידי חציבת נקבה לאורך 
-כתובת בכתב עברי קדום שנתגלתה ב.         'מ מתארת מבצע , לפני מוצא הנקבה'  מ6-כ, 1880 . הנקבה נחצבה משני כיו ונים  בו זמנית. זה

.המבצע הטכנולוגי המורכבהכתובת מעידה על גאוות החוצ בים עם השלמת 



 הטיילת העליונה-Jשטח 
הטי יל ת ה על י ו נה משק י פה  •

,  אל חומ ת  ה ע י ר ה מז רחי ת
שעב ר ה ב ת ו ו אי ז ה כב ר  

.בתק ו פ ת הב ר ונזה  ה ת יכונ ה  
   קטע ים  מ ן  ה חומ ה הקד ו מ ה  

ששו קמ ו  המ ש יכ ו לשמש  
להגנת ה ע י ר  עד  ס וף  י מ י  

בס וף  המ אה  . הב י ת ה רא ש ו ן 
 נבנתה  ב צד זה חו מה  8-ה

כד י להגן  , חיצ ונ י ת, נוס פ ת
על השכ ונה  ה חדשה 

.  הקד ומ השנו סדה  ממז רח לקו  החו מ ה  



חומת קתלין קניון 
קתלין קניו ן היית ה ארכיאולוגית  שמצאה סמוך לנחל קדרון חומה 
שהעריכה כי זו עוד אחת מחומו ת עיר דוד אך קיום ח ושבים 

.שזה קיר פנימי  של ביצור המעיי ן 



החומה הרחבה
  -חומה זו נקראת כך בשל עובייה•

חומה זו שוכנת .    מטרים 7
ברובע היהודי שבירושל ים ולכבוד 

רחוב  "-חומה זאת ניקרא הרחוב
".בוני החומה 

מתחת לחומה זו נמצאו שרידים •
של בתים המעידים על כך 

שבתקופת חזקיהו התרחבו לכיוון 
הגבעה המערבית והוא הרס כפר 

.                                                שלם כדי לבנות את החומה
.חומה זו נועדה לביצור העיר



המגדל הישראלי
המגדל הר אשון הוא כנ רא ה פינה  •

של מגדל שער שנשתמר משלהי 
תקופת הבית הראשון הקרויה גם  
". המגדל הישרא ל י"התקופה הישרא לית ומכאן שמו 

 מטרים ועובי 8    גובהו של המגדל 
. גוויל גדולות וקשותהוא ב נוי אב ני .  מטר4-קירותיו כ

יתכן כי המגדל ה גן על העי ר בעת  •
 586כיבוש ירושלים בשנת 

ס על ידי נ בוכדנא צר מלך  " לפנה
בח פירות מצאו ה חוקרים . בבל

עדות לשרפה , שרידי אפר ופי ח  שהשתוללה כאן



כתף הינום 
באיזור זה התגלו קברים השייכים לסוף תקופת •

היה המצוק של גיא בן הינום מחוץ , אז. בית ראשון
הקברים כנהוג בתקופה זו היו קברי . לתחום העיר

 מערה חצובה בסלע ובה משכבים -משפחה 
לכשרצו לקבור בן . להנחת גופות הנפטרים

משפחה נוסף במע רה היו מפנים את העצמות 
ממשכב האבן וזורקים אותן לבור שנועד לאיסוף 

נוהג זה מסביר את הביטוי . עצמות מ תחת למשכב
. נאסף אל אבותיו-המקראי הנפוץ לאדם שנפטר 



ימי בית שני



הרובע ההרודיאני ובית המידות
העיר  (המציג שישה בתים רחבי היקף של שכונת פאר שעמדה  במקום הפרוור  הה רוד יאני הוא מוזיאון ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים • . לספירה 70הורדוס ובתקופה שלאחר מ כן עד חורבן בית המקדש הש ני בשנת בתקופת שלטונו של המלך ) העליונה של ירושלים בתקופת הבית השני
, הבניינים התגלו בעת שיקום הרובע היהודי  לאחר מלחמת ששת הימים• .נחמן אביגד' בראשותו של פרופבחפירות ארכ אולוגיות שנערכו במקום על ידי משלחת ארכאולוגית 
שטחו הכולל של המבנה . הוא המבנה הגד ול ביותר ששר ד-בית המידות• שחיקה , קירות המבנ ה כוסו טיח מצויר.  מטרים רבועים600עלה על  . בורות מים ומקוואות, מחסנים, בה אמבטיית ישיבהבמרכז ה בית עמדה חצר גדולה ולצדדיה חדרים ובהם פינת רחצה . פיח נראים בבית שעל ריצפתו קורת עץ שרופה וסימני  70הגדולה של שנת פופולרי בפומפי במאה ה ראש ונה לפני הספירה        שרידי  השרפ ה   סגנון שהיה  -סגנון זה הינו הסגנון הראשון של פומפי . אבנים מסותתות



")הבית השרוף("בית קתרוס 
הוא מבנה " הבית השרוף"•

מפואר שהתגלה בזמן חפירות 
וזכה ל שמו , "העיר העליונה"

עקב היותו עדות מיוחד ת 
במינה לתקו פת חורבן ירושלים 
במאה הראשונה ושריפ תה על 

. ידי הרומאי ם
החוקרים מניחים שהבית נשרף •

עם כיבוש העיר העליונה בידי 
שנת , אלול' הרומאים ביום ח

בשריפה הגדולה  ,  לספירה70
. ששרפה את בית המקדש



חפירות הכותל המערבי והדרומי
, בין היתר.              במסגרת החפירות הארכיאולוגיותממצאים ארכיאולוגים מרתקים מתקופת בית שני נחשפו • עיצוב .  מטרים10-כ, מצוק זה נחשף לכל גובהו. הטירופיאוןנמצא מצוק הסלע שהפ ריד את העיר העליונה מעמק  . המצוק ופניו כיום אינם טבעיים והם מעשי ידי אדם

.הביתוהכותל המ ערבי ובחקר השינויים שחלו באזור לאחר חורבן בחשיפת העבר המפואר של העם היהו די באזו ר הר הבית רב הכותל המערבי והמקומות הק דושים אלו הם שלב נוסף 
...ועוד הקשת הרחוב השבור -מה שנימצא  קיום במרכז דוי דסון באזור הכותל הדרומי בחפירות ארכיאולוגיות מצאו את כל •



קברי קדרון
 539( לתקופת בית שני  הינם ארבעה קברים החצובי ם בסלע השוכנים לרגלי הר הזיתים ומתוארכיםקברי נחל קדרון•

). לספירה70 -ס"לפנה

מצבת יד אבשלום נחשבת לאחד המונומנטים היפים .  זהו הקבר המפורסם ביותר מבין הארבעה–       יד אבשלום
. מבנה מרשים זה הוא הגבוה והשלם מבין כל המצבות העתיקות ברחבי הארץ.והמפוארים מתקופת בית שני 

. סגנון ייחודי ונדיר לתקופה, מבנה יד אבשלום משלב אלמנטים שונים של אדריכלות יוונית ומצרית

ית כיתר הקברים אלה  הינו הקבר הכי פחות מוכר מבין ארבעת הקברים שכן אין הוא מופיע בחז- קבר יהושפט
.לים ופירותהקבר מורכב משמונה חדרים ובכניסה ניצב גמלון מפואר המעוטר בשריגי ע. מסתתר מאחורי יד אבשלום

ישנם חוקרים הטוענים כי יד אבשלום וקב ר יהושפט .         מבנה קבר יהושפט משלב מוטיבים מזרחיים עם אדריכלות יוונית
. תוכננו כיחידה אחת

זה : "תובת בזו הלשון זוהי המצבה היחידה ששייכותה ידועה בוודאות שכן בחזית הקבר נמצאת כ- קבר בני חזיר
". ד יוסף ואלעזר בני חניה כוהנים מבני חזירהקבר והנפש של אלעזר חניה יועזר יהודה שמעון יוחנן בני יוסף בן עוב

מערת הקברים מורכבת מפרוזדור המוביל לחדרי . בני חזיר הם משפחת כוהנים ידועה במקרא עוד מתקופת בית ראשון
. הקרקע שלמעלהכוכים בה נקברו הנפטרים ובצד המערה נמצאות מדרגות המובילות אל פני 

גם . למבנה צורת קוביה ולו גג בצורת פירמידה.  זהו מבנה מפואר ומרשים במיוחד החצוב כולו בסלע- קבר זכריה
תחת . אם כי למצבה זו אין פתח כיתר המצבות, מצבה זו משלבת אלמנטים יוונים ומצריים בדומה למצבת יד אבשלום

. המצבה מצוי מבנה קבורה קטן בו שכן הנפטר



בריכת השילוח
בריכת השילוח  הקטנה שאליה •

מברכה מן התקופה הביזנטית היא חלק , זורמים מי הנקבה כיום
. במקוםשרידי כנסיית השילוח שנבנתה העמודים בבריכה הם כפי הנראה שברי ).  לספירה4-המאה ה(

הארכאולוגים סבורים שבימי הבית 
ששרידיה המרשמים החלו להיחשף ונאגרו בברכה נוספת גדולת ממדים השני המשיכו המים לזרום דרומה 

, 2004בחפירות שנערכו בקיץ  . וממשיכ ים להיחשף גם היום
רחוב ומדרגות .  דונם3-הגיע לכגודל הברכה בת ימי הבית השני 

שרידיה של בריכת השילוח הקדומה מניחים שבריכה זו בנויה על החופרים . רחבי ידיים הובילו אליה
.  חזקיהו המלך את מי הגיחוןמימי הבית הראשון שאליה היטה 



הרחוב ההרודיאני ותעלת הניקוז
  חפ רו   הא ר כי א ו לוגים  פ רו פסו ר  רונ י  2006בשנת •

רי יך  מ א וני בר סיטת  חיפה  ומ ר ש ות ה עתיקות     
ו אל י  שו קר ון  מ ר שות  ה עתיקות  את  הק צ ה  
המ ערב י  ש ל  הר חב ה המ ר וצ פת ש מ צפ ון  

ה חפי רה  הגי עה  עד   הקצה   .  לב רי כת ה שי לו ח
,  הדרו מי   של   רחוב  מ דורג  ומ רו צף  ל וחות   אבן 

. שי רד  ל א ו רך   עמק   הטי רופ י או ן
 מ רחוב  זה  נח שפ ו  של ו ש  מדרגות  

.   הד ר ומי ות ב יות ר  ש ל  רח וב  מדרגו ת מר וצ ף,אב ן
' ג' חלק  זה  ש ל  ה רחוב   נחפר  ב עב ר ב ידי  פ

.  1988ד יקי  ב שנ ת ' בליס  ו א
זהו  המ ש כו  ש ל  ר חו ב שנ ח שף ב סוף   שנ ות  •

התש עים  במקב י ל  ל כותל  המ ע רב י  ש ל  הר   
רח וב  מדו רג זה  א פ שר   להמ וני   עו לי   .  הבית

הרגל  ל ע לות  מ אז ור  בר יכת  ה שי לו ח  ש בדרום   
ה מדרגות  מונ חות  .  הע יר   א ל  הר  הב ית  והמקד ש

במקצב   של  מד רגה  צ רת  ש לח  ומד רגה  ר חבת  
של ח  כמק וב ל בגר מ י מד רגות מ ונו מנט א לי ים  

.   של  התקופ ה  ההי ר ו דיא נית



-אמות המים העליונה והתחתונה
האמ ה "שמלך כמאה שנה ל אחר בניית , בימי הורדו ס• והיה  צורך באמה , לא הספיקו עוד מימיה  של זו, "התחתונה על שם ' אמת הּבי%ר'הנקראת , של אמת אספקה נוספת בניית האמ ה העליונה  התאפשרה עם כרייתה ]2[  .לספירהבהרבה של הלגיון העשי רי בסוף המאה הראשונ ה ויש הסוברים שהייתה זו פעולה מ אוחרת , אמה חדשה יש הסוברים כי הורדוס עצמו יזם את הקמתה של  . נוספת בנקודה , הנובע לא רחוק מעין ערּוּב, מעיין המוצ א שלה , הוזרמו לבריכה שלישית' אמת הּבי%ר'מי . גבוהה יותר האמה העליונ ה . שנחצבה מעל שתי הבריכות הקוד מות לה וזכו , הבריכות שופצו והורחבו. יצאה מהבריכה העליונ ה . ברבות השנים לכינוי השגוי בריכות שלמה



מגדל היפיקוס
 777ארמונו של הורדוס הוקם במקום הכי גבוהה כ•

מטרים מעל פני הים ובעקבות זאת לא היה לו שום 
מגדל :  מגדלים3לכן הורדוס בונה , מגן טיבעי

.מגדל הורדוס ומגדל היפיקוס, פצאל
מגדל היפיקוס נבנה על החומה הראשונה שהיא •

.החומה העתיקה ביותר



דגם בית שני 



 הקרדו-התקופה הביזנטית
הם  , 70לאחר חורבן בית שני  על ידי הרומאים בשנת •

.  מתכננים ל בנות על ח ורבות ירושלים עיר אלילית
הרומאים ,  132בארץ  פורץ מר ד  בר   כוכבא  בש נת 

אליה " בונים א ת 135מדכאים את המרד ובשנת 
.על  שם   גבעת הקפיטול ברומא, "קפיטולינה

    העיר הרומאית בנ ויה בסגנון של מחנה  צבאי רחובות 
הרחוב הראשי הולך מצפון לדרום והוא .  שתי וערב
. זהו רחוב עם  עמודים משני  צדיו;  נקרא  קרדו 

הקרדו \     במתקופת הביזנטים הם מאריכים את הרחוב
.   לכיוון דרום



כנסיית הניאה
שם מרים -הכנס ייה החדשה  על"כנסיית הני אה הוא כינו י של •

כנסייה ענקית קדומ ה שהי יתה קיימת בירושלים בין , "אם ישו
. לספירה ועד המאה הת שיעית או העשירית543שנת 

הכנסיי ה נבנתה על ידי הקיסר הביז נטי יוסטיניאנוס הראשון  •
, ברום הר ציון, באזור הדרומי ביותר של ירושלים של ימיו

במקום בו , בתחילת השתפלותו דרומה לכיוון  גיא בן הינום
. נמצאים כיום שער ציון ומגרש החניה של הרובע היהודי

ציר החיים המרכזי של  ירושלים הביזנטית היה בין כנסיית •
.ביניהן נסלל  הקארדו הביזנטי, הקבר לכנסיית הניאה



כיפת הסלע-התקופה המוסלמית
בפסגתו של , כיפת הסלע מבנה מוסל מי על גבי אבן השתייה• וכן על , ותמונתה מ תנוססת בבתים ערביים פלסטיניים רבים, הכיפה הפכ ה לסמל הל אומיות הערבית הפלסטינית                   .                                                               הר הבית .גבי סמלים של תנועות לאומיות פל סטיניות
. ולפינת יסוד  בתולדות האמנות והא דריכלות הא סלאמיים, ונחשבת למופת אדריכלי ואמנותי, ללא שינויים  מהותייםכיפת הסלע היא המבנ ה המוסל מי העתיק ביותר שנשתמר • ואין נערכות בה תפילות , כיפת הסלע עצמה אינה מסגד למרות . אקצא-אלא היא חלק ממתחם מסגד אל, בציבור ". מסגד עומר"היא מכונה בטעות על ידי רבים בשם , זאת .הקבר ברובע הנוצריאין לבלבל בינה לבין מ סגד עומר השוכן סמוך לכנסיית 


