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מטרת המחקר המוצג במאמר זה הייתה לברר אם הדרך הראשית מיריחו לירושלים בתקופה הרומית ובתקופה שקדמה לה, תקופת 
הבית השני, עברה באותו תוואי, ואם ייעוד הדרך בשתי התקופות היה זהה. במחקר נבחנו מקורות ראשוניים, שרידים ארכאולוגיים, 
המבנה הטופוגרפי של האזור ותוואי הדרך מיריחו לירושלים במהלך ההיסטוריה. בבחינת העדויות עולה כי הרומים, שעיקר שימושם 
בדרך היה לצורכי צבא, מנהל ומסחר, העדיפו את הדרך הצפונית, שהייתה נוחה ומתונה. ברם בימי הבית השני נראה כי הועדפה 
זו עיקר השימוש בדרך היה לצורך העלייה לרגל לבית המקדש.  דווקא הדרך הדרומית, הארוכה והתלולה. זאת משום שבתקופה 
הדרך, שגם לה חלק בהתעלות הרוחנית של המאמין, השתמשה בצורה מכוונת בתוואי הדרך הקשה כדי להעצים את החוויה הרוחנית 

שבטקס העלייה לרגל.

Ancient and more ancient roads
Do the routes of Roman roads necessarily follow even more ancient routes?
The ceremonial route from Jericho to Jerusalem during the Second Temple as a case study
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The aim of this paper is to determine whether the main road from Jericho to Jerusalem during the Roman 
period and the period that preceded it, the Second Temple period, passed along the same route, and whether 
the purpose of the road during these two periods was the same. The research examined primary sources, 
archaeological remains, road topography, and routes from Jericho to Jerusalem throughout history. Examination 
of these elements revealed that the Romans, whose main uses of this route were military, management and 
trade, preferred the northern route, which was convenient and moderate. By contrast, during the Second Temple 
Period, it seems that the southern route, which was longer and steeper than the northern one, was preferred. This 
may have been because during the Second Temple period, the primary use of the route was pilgrimage to the 
Temple, and the route, which played a part in the spiritual journey of the pilgrim, was used in order to enhance 
the pilgrimage experience.
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1. מבוא

מערך צירי התחבורה בארץ ישראל מן התקופה הרומית-ביזנטית )מן 
במחקר  היטב  מתועד  לספירה(  השביעית  המאה  עד  השנייה  המאה 
הארכאולוגי )רול, תשל"ו(. זאת משום שהדרך הרומית ניתנת לזיהוי 
סימני החציבה  ניצבה הדרך,  והתשתית שעליהן  פי אבני הריצוף  על 
עטורות  המיל  ואבני  אותה  שתחמו  השפה  אבני  שבה,  והמדרגות 
מתקופות  דרכים  זאת  לעומת  תשל"ו(.  )רול,  שלאורכה  הכתובות 
הבנייה  דרכי  מעמיק,1 שכן  ארכאולוגי  למחקר  זכו  לא  יותר  קדומות 
פני  ויישור  אבנים2  סיקול  כמו  בלבד  בסיסיים  אמצעים  כללו  שלהן 
ההנחה  מועטים.3  שרידים  רק  מהן  נותרו  ולכן   ,)1987 )רול,  השטח 
הרווחת במחקר היא שהדרכים הרומיות נסללו על תוואי דרכים קדום 
יותר, ואולם טפר וטפר )תשע"ג( הצביעו על קיומן של דרכים קדומות 
כי  מצא  )תשע"ג(  דוד  בן  הרומיות.  מהדרכים  שונה  בתוואי  שנסללו 
גם באזור אדום ומואב לא נסללו כבישים בתקופה הרומית על דרכים 

מתקופת הברזל. 
במחקר המוצג במאמר זה נבדקה הדרך מיריחו לירושלים בתקופת 
70 לספירה( לעומת  )מן המאה השנייה לפנה"ס עד שנת  הבית השני 
המאה  עד  לספירה   70 )משנת  הרומית-ביזנטית  בתקופה  דרך  אותה 
השביעית לספירה(. במחקר ביקשתי לברר את שתי השאלות האלה: 
האם  ו-)2(  זהה?  בתוואי  עברו  הנידונות  בתקופות  הדרכים  האם   )1(
ייעודן של הדרכים בתקופות השונות היה זהה? לשם כך נבחנו עדויות 
המבנה  ארכאולוגיים,  שרידים  ראשוניים,  מקורות  כולל  היסטוריות 
הטופוגרפי הן של הדרכים בימי הבית השני והן של הדרכים בתקופה 
לירושלים  מיריחו  הללו  הדרכים  שתי  ותוואי  והביזנטית,  הרומית 

ששימשו בני אדם במהלך ההיסטוריה.

2. עדות לקיום דרכים בימי הבית השני

הדרכים  הדרך.  אודות  על  רבים  דיונים  למצוא  אפשר  חז"ל  בספרות 
השונות מקוטלגות לפי נושאים – דרך היחיד, דרך הרבים, דרך המלך 
ודרך הקבר – והעיסוק בסוגיית הדרך רב: מה רוחבה של הדרך, למי 
היא שייכת, ומה קורה אם הדרך עוברת בתוך שטח פרטי )אנציקלופדיה 

תלמודית, תרס"ד–תרע"ב(. 
בשביעית  הרבים  מדרך  אבנים  סיקול  על  לנו  מספרים  חז"ל 
לירושלים  הרגל  לעולי  דרכים  התקנת  ועל  ג(  ג,  שביעית  )תוספתא 
יוצאין  דין  בית  שלוחי  ]באדר[  בו  עשר  "בחמישה  למועד:  סמוך 
ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות שחלחלו מן הגשמים פרק למועד 
סמך לעולי רגלים כדי שיהו מתוקנין בשלשה רגלים אילו" )תוספתא 
שקלים א, א(, "ואף התירו זאת בחולו של מועד" )מועד קטן א, ב(. 
מתוקנות  דרכים  של  קיומן  על  ללמוד  אפשר  מתתיהו  בן  מיוסף  גם 

למעט מספר מחקרים כגון: דורסי )Dorsey, 1991( ובן דוד )תשע"ג( על   .1
מערך הדרכים בתקופת המקרא, ורול )1987( על מערך הדרכים לירושלים 

בתקופה ההלניסטית. 
יהושע"  רבי  דברי  הרבים  רשות  דרך  "מסקלין  המשנה:  שמתארת  כפי   .2

)תוספתא שביעית ג, ג(. 
מועטים  שרידים  ממנה  שנותרו  רומית  לדרך  יחידאית  דוגמה  הנראה  ככל   .3
נמצאה  הקדומה,  הרומית  ובתקופה  ההלניסטית  בתקופה  ששימשה  בלבד, 

בחפירות בסמוך לחורבת חוואנית מצפון לירושלים )עדוי, 2012(.

"דרך  בשם  חורון  בית  מעלה  את  מכנה  הוא  בכתביו  ישראל.  בארץ 
ציבורית" )מלח' ב, 228; רול, 1987, 112( ואת הדרך העולה מאזור 
הרי גופנא לירושלים בשם "דרך נושאת עם" )מלח' ה, 54, 58; רול, 

 .)1987
בארץ  מסודר  דרכים  מערך  של  קיומו  על  מעידים  אלה  מקורות 
של  ותיקונן  פיתוחן  סלילתן,  על  ובפרט  השני,  הבית  בימי  ישראל 
הדרכים העולות לירושלים בידי רשות ציבורית מאורגנת, שעשתה את 
העבודות לטובת שיירות עולי הרגל הרבים שהגיעו אל ירושלים מכל 

קצות הארץ.

3. דרכים רומיות בארץ ישראל: רקע

בתקופה הרומית והביזנטית אנו עדים למערך תחבורה מפותח ולפעילות 
עמו  שהביא  המפותחת  הטכנולוגיה  בזכות  כבישים  סלילת  של  רבה 
השלטון הרומי. סלילתו של הכביש הרומי, כפי שראינו לעיל, כללה 
את בחירת התוואי הנוח והמתון ביותר, הנחת תשתית יציבה, ריצוף 
אבנים, תיחום באבני שפה והעמדת אבני מיל לאורך הכביש. במידת 
הצורך נוספו גם מרכיבים אחרים כגון קירות תמך, סוללות הגבהה, 
מדרגות חצובות, גשרים ועוד )צפריר, תשמ"ח, 48–49; רול, 1994; 

.)Kloner, 1995 ,1996
העדויות הראשונות שלנו על אודות מפעלי הסלילה הרומיים הן מימי 
המרד הגדול, אז אנו שומעים כי אספסיאנוס שלח לפני הצבא הרומי 
את אנשי ההנדסה, שיסללו להם את הדרך מערבה: "לקץ ארבעה ימים 
ִּכלו האנשים את עבודתם ובקעו דרך רחבה למעבר אנשי הצבא" )מלח' 
שנתגלתה  מיל  אבן  של  ממצא  הצטרף  זה   היסטורי  למקור   .)118 ג, 
המעידה  לסקיתופוליס,  מקיסריה  המובילה  הדרך  על  עפולה  בקרבת 
על עבודות סלילת הדרך שביצעו חיילי הלגיון העשירי פרטנזיס בשנת 
ועוד  69 לספירה )רול, תשל"ו(. בהמשך השקיע השלטון הרומי עוד 
משאבים לפיתוח מערך הדרכים האלה, ויש עדויות לאורך כל התקופה 
ההשקעה  תשל"ו(.  )רול,  תיקונן  ועל  סלילתן  על  והביזנטית  הרומית 
הרבה של הקיסרות הרומית במערך הדרכים בארץ ישראל לא הייתה 
וצבאיים,  מנהליים  מאינטרסים  בעיקר  מונעת  הייתה  אלא  כלכלית, 
הארץ  חלקי  בכל  מרבית  שליטה  לאפשר  הייתה  המרכזית  שמטרתם 

)רול, תשל"ו(.4

4. תוואי הדרך מיריחו לירושלים

הרומית  בתקופה  וכן  השני  הבית  ימי  במהלך  שימשה  יריחו  העיר 
מערבה,  שעלו  נתיבים  כמה  המאחד  חשוב  דרכים  צומת  והביזנטית, 
לירושלים )צפריר, תשל"ד(. בין הדרכים האלה ראוי לציין את הדרך 
הירדן  מעבר  והדרך  המלח  ים  מצפון  הדרך  הירדן,  מבקעת  שהגיעה 
 .)Dorsey, 1991 ;204–205  ,118–114 תשכ"ה,  )ספראי,  המזרחי 
מפגש הדרכים ביריחו נוצר הודות לתנאים הטבעיים של בקעת יריחו: 

זאת בניגוד לתיקונו של מערך הדרכים בימי הבית השני, שוודאי שהייתה   .4
אלו  בדרכים  ובראשונה  בראש  אך  מאחוריו,  ומנהלית  כלכלית  חשיבה  גם 
הייתה חשיבה טקסית הקשורה למערך  לירושלים,  ובעיקר באלו שהובילו 
דרכי העלייה לרגל. נראה שבדעה דומה מחזיקים גם טפר וטפר )ראו טפר 

וטפר, תשע"ג, 206–207(.
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רבה  מזון  אספקת  קלט,  ומוואדי  אלישע  ממעיין  גדולה  מים  אספקת 
של  הטופוגרפיים  התנאים  תרמו  ובעיקר  הפורייה,  הקרקע  בזכות 
הנוחות  המעבר  מנקודות  באחת  ממוקם  היה  הדרכים  מפגש  המקום. 
מערבה,  והחד  התלול  ההעתקים  מצוק  את  שחוצות  ביותר  והמתונות 

לירושלים.
הים,  לפני  מתחת  מטר   250 של  בגובה  ביריחו  שמתחילה  הדרך 
750 מטר מעל פני הים. לפיכך בכל דרך  מסתיימת בירושלים בגובה 
שבה נבחר ללכת, עדיין ניאלץ לטפס גובה של כאלף מטרים במרחק 
אווירי של כ-20 ק"מ. כך שגם אם המרחק בין יריחו לירושלים קצר 
לגובה  הטיפוס  עדיין  אחד,  הליכה  ביום  אותו  לגמוא  ואפשר  יחסית 

במרחק כה קצר הוא אתגר לא קטן. 
לעיר,  שממערב  ההרים  אל  היישר  טיפסה  מיריחו  היוצאת  הדרך 
דרך מעלה המגיע לעבר מצודת קיפרוס שהקים הורדוס בסוף המאה 
הראשונה לפנה"ס וששלטה על הדרך היוצאת מיריחו )רול, תשנ"ו(. 
מנקודה זו ואילך ממשיכה הדרך לעקוב אחרי ואדי קלט כשהיא נצמדת 
לעברו הדרומי של הנחל. לאחר ירידה גדולה, המכונה גם בשם "מינזל 
ג'בר", נפרדת הדרך מוואדי קלט וממשיכה על תוואי הדרך המנדטורית. 
במקביל לכביש הבריטי פונה הדרך לכיוון דרום-מערב, לעבר השלוחה 
"טלעת  בשם  גם  המכונה  אדומים,  במעלה  מערבה  העולה  הצפונית 
א-דום". בראש שלוחה זו נמצאו שרידים של מצודה הרודיאנית קטנה 
בשם  ביזנטי  מנזר  לספירה,  והראשונה  לפנה"ס  הראשונה  מהמאות 
"ח'אן אל חתרורה" או "השומרוני הטוב" מהמאות החמישית–שישית 
לספירה ומצודה מימי הביניים )Magen, 2008, 281–313(. מנקודה זו 
ממשיכה הדרך לאזור צומת מישור אדומים של ימינו, כאשר בשלב זה 

היא הופכת להיות מורכבת יותר.
אם כן נראה כי לאורך המחצית הראשונה של הדרך, מיריחו ועד 
לצומת מישור אדומים של ימינו, יש שרידים הן משלהי ימי הבית השני 
והן מן התקופות הרומית-הביזנטית. בהעדר אפשרות לנתיבים מוצלחים 
לתוואי הדרך  זהה  תוואי הדרך הרומית  זה  דרך  נראה שבקטע  יותר, 
מימי הבית השני.5 מכאן ואילך, מצומת מישור אדומים והלאה, הדרך 
מתפצלת לשני נתיבים שדרכם אפשר להגיע לירושלים: הדרך הצפונית 

והדרך הדרומית. 
חוקרים רבים הציעו כי הדרך מירושלים ליריחו שנסללה במהלך 
התקופה הרומית )בין שנת 70 לספירה לבין המאות השנייה והשלישית 
)אבי- השני  הבית  מימי  הקדומה  הדרך  על  מתבססת  לספירה(, 
תש"ע;  וזיסו,  קלונר   ;118–114 תשכ"ה,  ספראי,   ;90 תשי"א,  יונה, 
Beauvery, 1957; Dorsey, 1991, 205; Wilkinson, 1975(, על 
שבו  אחר  נתיב  מתארים  התקופה  של  הראשוניים  שהמקורות  אף 
המקדש  בית  היה  השני  הבית  בתקופת  לירושלים.  הרגל  עולי  הלכו 
של  רבות  ורבבות  ישראל,  עם  לכל  לרגל  עלייה  מוקד  שבירושלים 

לנתיב שצוין  נוסף מדרום  תוואי דרך  זיהה  עופר שיאון  כי  מעניין להזכיר   .5
כאן, ותיעד ברצפת הדרך ובקירותיה אלמנטים חצובים רבים. הדרך שתיעד 
הסוכר  "דרך  גם  המכונה  מוסא,  מנבי  המוסלמים  הרגל  עולי  את  שימשה 
והמלח". עם זאת שיאון הציע כי ייתכן שהדרך הייתה קיימת עוד בתקופה 

הרומית )שיאון, תשנ"ו(.

הרגל  עולי  למען  השנה.6  במשך  המקום  את  פוקדים  היו  רגל  עולי 
הרבים ולנוחותם הוצרכו השלטונות בירושלים להקים מערך דרכים 
ולתחזקו במשך כל השנה )שקלים א, א; ספראי, תשכ"ה, 110–113(. 
בעיקר  אלא  צבאי,  או  מסחרי  היה  לא  זה  דרכים  מערך  של  ייעודו 
טקסי. אין עוררין על כך שהדרכים שבהן השתמשו בתקופה הרומית 
הן הדרכים הנוחות ביותר, אך השאלה היא אם גם דרך עולי הרגל 
או  ביותר,  הנוחה  בדרך  עברה  השני  הבית  בימי  לירושלים  מיריחו 
שמא העדיפו עולי הרגל דווקא את הדרך בעלת המאפיינים הטקסיים 

הרבים ביותר.
 

4.1 הדרך הצפונית
צפון- לכיוון  ימינו  של  אדומים  מישור  מצומת  יוצא  הצפוני  הנתיב 
מערב, וממשיך במקביל לנחל אוג. לאחר מכן ממשיכה הדרך במקביל 
לערוצו של ואדי קלט, המכונה בשם "ואדי רוואבי אל-עססווה", ועולה 
והר  הזיתים  הר  רכס  של  לאוכף  תמים7  ראס  חורבת  דרך  במתינות 
מערבה  הדרך  ממשיכה  משם  ויקטוריה.  לאוגוסטה  שבסמוך  הצופים 
הצפוני  השער  דרך  לירושלים  ונכנסת  דרומה  יורדת  הצופים,  הר  על 
של העיר, שער שכם.8 אורכה של דרך זו מצומת מישור אדומים ועד 

ירושלים הוא כ-12 ק"מ, ומיריחו לירושלים הוא כ-26 ק"מ.
והביזנטית,  בוודאות מהתקופה הרומית  הדרך הצפונית מתוארכת 
סמך  על  הקדומה,  המוסלמית  בתקופה  להתקיים  המשיכה  אף  ואולי 
סימני הסלילה הרומית שלאורכה, כגון מדרגות חצובות בסלע,9 שרידי 
לדוגמה(  עלי  )בקצר  מצדיה  אבנים  תיחום  עם  בכורכר  סלולה  דרך 
וכ-12 אבני מיל נטולות כתובת )בן דוד, תשע"ד, 210(. נוסף על כך 
זו  לדרך  בסמוך  בעבר  שניצבו  ומנזרים  מצודות  שרידי  כמה  נמצאו 

)הירשפלד, תשס"ב, 318–327; הראל, תשס"ה, 393–407(. 
קדומה  דרך  תוואי  על  ממוקם  זו  דרך  תוואי  החוקרים,  רוב  לדעת 
קדומות בתקופות  בשימוש  הייתה  אף  שאולי  השני,  הבית  מימי  יותר 

אירוע העלייה לרגל משתקף לדוגמה בכתביו של פילון האלכסנדרוני מהמאה   .6
הראשונה לספירה: "אלפי אנשים מאלפי ערים, אלה דרך היבשה ואלה דרך 
המקדש"  בית  אל  חג  בכל  מגיעים  ומדרום,  מצפון  וממערב,  ממזרח  הים, 

)פילון האלכסנדרוני, כתבים ב', 245(. 
בראס תמים התגלו שתי מערכות מים אדירות-ממדים המתוארכות לתקופה   .7
זיסו  ביקשו  הסלולה,  הרומית  לדרך  כך  כל  סמוכות  בהיותן  ההרודיאנית. 
הרגל  עולי  צורכי  את  שסיפקו  המים  כמערכות  לזהותן  )תש"ע(  וקלונר 
בדרכם אל העיר. יש לציין שבסמוך לראס תמים, מדרום מערב, התגלתה גם 

.)Magen, 2002( מחצבת כלי אבן מימי הבית השני
והממצאים לאורכה, ראו הראל, תשס"ה,  תוואי הדרך  לתיאור מפורט של   .8

.407–393
מקאב  בראס  עלי,  בקצר  הצפונית  הדרך  לאורך  נמצאים  מדורגים  מעלות   .9
טפר  יותם  טענו  לאחרונה  כי  לציין  יש  אבו-נגום.  לוואדי  ובסמוך  א-סמאן 
שהמעלות  ועוד(,   115–107  ,104–103  ,31–22 )תשע"ג,  טפר  ויגאל 
המדורגים החצובים בסלע אינם אלא שריד לדרכים הקדומות, שהיו קיימות 
עוד טרם לסלילה הרומית. על סמך מראית עין והעדר מקבילות מן העולם 
הרומי, הם מתארכים מדרגות אלו לימי הבית השני. אפשרי ביותר שהנחה 
זו נכונה, אולם בהתייחסנו למדרגות החצובות בנתיב הצפוני, נראה שלפחות 
מתייחסות  והמדרגות  הדרך  עלי,  בקצר  למשל  המדרגות,  מקטעי  בחלק 
בבירור למבני המנזר הביזנטי שבמקום, שכן הן עוקפות אותו )ראו תכנית 

האתר והדרך אצל הירשפלד, תשס"ב, 154–155(.
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היהודים  הרגל  עולי  כל  לירושלים  צעדו  זו  בדרך  הנראה  ככל  יותר. 
שבאו מכיוון מזרח )אבי-יונה, תשי"א, 90; ספראי, תשכ"ה, 116–118; 

.)Dorsey, 1991, 205; Wilknson, 1975

4.2 הדרך הדרומית 
הנתיב הדרומי יוצא מצומת מישור אדומים לכיוון דרום מזרח, מתחבר 
לערוצו של ואדי א-חוד, מקיף את פסגת ראס אל-עזריה מצפון, עובר 
לצד מעיין א-חוד, ומתפתל כארבעה פיתולים. לבסוף הוא נכנס לכפר 
אל-עזריה שנמצא בצדו הדרום-מזרחי של רכס הר הזיתים. מאל-עזריה 
ממשיכה הדרך לחלקו הדרומי של רכס הר הזיתים, כשבדרך היא מקיפה 
ומגיעה לאזור בית הקברות  את פסגת ראס אל-עמוד שבצדו הצפוני, 
היהודי של הר הזיתים. ייתכן כי הדרך חצתה את אל-עזריה, ובמקום 
היישר  עלתה  יותר,  נמוכה  מנקודה  הרכס  את  ולהקיף  דרומה  לפנות 
אל פסגת הר הזיתים. שם עברה הדרך בסמוך לאתר המזוהה במסורת 
מהמדרון  ירדה  וממנו  השני,  הבית  מימי  פגי"  "בית  ככפר  הנוצרית 
המערבי של הר הזיתים לעבר קרקעיתו של נחל קדרון, ושם התחברה 
מצפון  לירושלים  הבאה  הדרך  אל  המזרחית,  הדרך  מיריחו,  הדרך 
ג'וז  ואדי  שכונת  יהושפט,  עמק  בסביבות  הנחל,  של  העליון  )מהחלק 

של ימינו(. מכאן המשיכה הדרך דרומה בנחל, חצתה את אזור סילוואן 
ונכנסה אל העיר דרך השער הדרומי, שנמצא בחפירות בתחתית גבעת 
 .)Bliss and Dickie, 1898, 89–100( עיר דוד ובסמוך לברכת השילוח
כ-12  הוא  לירושלים  ועד  אדומים  מישור  מצומת  זו  דרך  המרחק של 
ק"מ לערך, ומרחק של כ-26 ק"מ מיריחו ועד לירושלים. דרך זו הייתה 
הדרך הראשית מיריחו לירושלים במשך מאות שנים, ככל הנראה מימי 
 ,)Dorsey, 1991, 205–206( הביניים, דרך כל תקופת העת החדשה
להר  המוביל  המודרני  הכביש  נסלל  אז  שנים,  עשרות  כמה  לפני  ועד 

הצופים. 
בשני  עברה  הדרומית  הדרך  הגאוגרפי-היסטורי,  המחקר  פי  על 
עלו  כאשר  וחסידיו  ישו  עברו  הכפרים שבהם  כשני  המזוהים  אתרים 
)Βηθφαγὴ( פגי"  "בית  שבירושלים:  המקדש  לבית  מיריחו  לרגל 
)מרקוס 1:11(, המזוהה במסורת הנוצרית בפסגת הר הזיתים, ובמקום 
אף נמצאו מערות קבורה מימי הבית השני )Orfali, 1923(10 ומקוואות 
טהרה )בן אליהו, תש"ס(; ו"בית עניה" )Βηθανίαν( )מרקוס 1:11(, 
ובו התגלו שרידים רבים מימי הבית השני  המזוהה בכפר אל-עזריה, 

.)Saller, 1957(

מן הראוי להטיל ספק בכך שבית פגי הקדומה שכנה על ראש הר הזיתים,   .10
מכיוון  זאת  הנוצרים.  כגרסת  עניה,  בית  עם  המזוהה  לאל-עזריה  ממערב 
שלפי מרקוס )1:11(, בית פגי מוזכרת כמקום ששכן לפני בית עניה, ולפי 
סדר ההגעה של ישו, ממזרח למערב, סביר יותר למקם את בית פגי ממזרח 

לבית עניה ולא ממערב לה.

אל-עזריה )בית עניה( משנת 1940 )מבט ממזרח למערב(: אפשר לראות את העלייה לרכס הר הזיתים ממזרח דרך הנתיב הדרומי  איור 1: 

)G. Eric and Edith Matson Photograph Collection; The American Colony Photo Department in Jerusalem ,ארכיון אמריקן קולוני(  



      21 דרכים עתיקות ודרכים עתיקות עוד יותר

התקופה  מן  הן  רבים  שרידים  מצויים  זו  דרך  על  כי  לציין  יש 
)הירשפלד,  ולזריון  ומרטריוס  אבטימיוס  מנזר  כדוגמת  הביזנטית, 
תשס"ב, 32–33; מגן והיזמי, תשמ"ו( והן מתקופת הבית השני )פלג, 
תשס"א; שיאון, תשנ"ג(, כגון מערות הקבורה הרבות הסמוכות לדרך 
 )207–206  ,184–180  ,178–176 תשס"ב,  )קלונר,  הזיתים  הר  ברכס 
ובנחל קדרון )אביגד, 1954( ושרידי יישוב ואזור תעשייה בכפר אל-

.)Saller, 1957 ;2013 ,עזריה )רגב ושפירא

100–89 ,1898(, מתחם הבֵרכה המפוארת של השילוח )רייך ושוקרון, 
תשס"ה( והרחוב המדורג שעולה היישר אל הר הבית )רייך ושוקרון, 
תשס"ז; רייך ושוקרון, תש"ע(, מעידים על כך בצורה הטובה ביותר 
)עבאדי, תשע"ו(. על כן אבקש להציע כי הדרך שבה צעדו עולי הרגל 
מיריחו לירושלים הייתה דווקא על תוואי הדרך הדרומית. לאנשי הבית 
בניגוד  תלול,  במעלה  יעבור  שלהם  ההליכה  שנתיב  הפריע  לא  השני 

למתכנני הדרכים הרומיות.

מבט מהר הזיתים לעבר הר הבית: הנקודה שבה עולי הרגל ממזרח ראו לראשונה את הר הבית )צילום: יונתן מצאי( איור 2: 

https://jonathanmtsai.files.wordpress.com/2011/03/img_6434edbl.jpg :לקוח מ   

5. מהיכן צעדו עולי הרגל בימי הבית השני?

כפי שכבר אמרנו לעיל, אין ספק שהדרך הראשית מיריחו לירושלים 
סמך  על  הן  הצפוני,  התוואי  על  עברה  המאוחרת  הרומית  בתקופה 
והן  ירושלים,  של  הצפונית  הכניסה  לכיוון  הפונה  שלה  האוריינטציה 
מפאת העובדה כי ָלרוב יבחרו הדרכים הרומיות את המסלול המישורי 
עד  קשים,  וממתלֹולים  חדות  מעליות  להתחמק  וינסו  ביותר,  והמתון 
כדי כך שיעדיפו להאריך את הדרך ולא לטפס בעלייה החדה )צפריר, 

תשמ"ח, 49(. 
התקופה  לפני  לירושלים  הראשית  הדרך  האם  השאלה,  נשאלת 
הרומית, בשלהי תקופת הבית השני, עברה גם היא בדרך הצפונית או 
שמא בחרה דווקא את הנתיב הדרומי? עד כה טענו רוב החוקרים כי 
תוואי  על  הצפונית,  בדרך  היה  השני  הבית  בימי  לרגל  העלייה  נתיב 
 ;118–116 תשכ"ה,  ספראי,   ;90 תשי"א,  )אבי-יונה,  הרומי  הכביש 
הרב  השימוש  אף  על   ,)Dorsey, 1991, 205; Wilknson, 1975
לאורך כל ההיסטוריה בשתי הדרכים. ברם טענה זו אינה ברורה דיה, 
מיריחו  הדרך  את  לנו  המתארים  המקורות  מן  מתעלמת  שהיא  מכיוון 
לירושלים בימי הבית השני וכן מהאוריינטציה של העיר בתקופת הבית 
המקדש  ולבית  לירושלים  ה"טקסית"  שהכניסה  אפשרות  יש  השני. 
בעלייה לרגל בימי הבית השני לא הייתה זהה לכניסה לעיר בתקופות 

מאוחרות יותר, שבהן נכנסו אל העיר בעיקר מצפון או ממערב. 
ככל הנראה הכניסה לעיר בימי הבית השני הייתה מהחלק הדרומי 
השרידים  השילוח.  לברכת  ובסמוך  דוד  עיר  גבעת  בתחתית  שלה, 
 Bliss and Dickie,( במקום, כדוגמת מבנה השער שמצאו בליס ודיקי

את העדות העיקרית להליכה בדרך זו אנו למדים מתיאור מסעו של 
ישו לירושלים בזמן הרגל: "כאשר התקרבו לירושלים אל בית פגי11 

ובית עניה שבהר הזיתים ]...[".
 "Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ καὶ
"Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν )מרקוס 1:11 ומקבילות 

אצל לוקס 29:19; מתי 1:21(.
הרגל  עולי  שיירות  צעדו  הדרך שבה  כי  לראות  אפשר  זה  במקור 
לירושלים, וביניהם גם ישו וחסידיו, עברה דווקא בחלקו הדרומי של 
הר הזיתים, וחצתה את הכפרים בית פגי ובית עניה. בית פגי מוזכרת 
עם  הדוק  בקשר  שהיה  יישוב  כמקום  ומתוארת  חז"ל,  במקורות  גם 
המקדש, ואולי אף היה למושב כוהנים )בן אליהו, תש"ס(. לדעתו של 
רבי שמעון, בבית פגי אפו את "שתי הלחם" ואת "לחם הפנים" )מנחות 
יא, ב; בבלי, מנחות עח, עב(, ושם היו מלינים את המתים מירושלים 
בשעת הצורך )תוספתא, פסחים ח, ח(. על סמך אזכורים אלו אפשר 
לטעון כי בית פגי, לא זו בלבד שהייתה קרובה מאוד אל העיר, אלא גם 
הייתה ממוקמת על הדרך הטקסית שהובילה אליה. עוד אוכל להציע, 
כי הוָלַכת לחם הפנים למקדש הייתה על תוואי הדרך שבה צעדו עולי 
הרגל, וייתכן ששיירות העולים היו מלוות לעיתים את פמליית הכוהנים 

נושאי הלחמים מבית פגי ועד למקדש. 

יש לציין כי בכתב יד Tischendorf של הנוסח היווני של מרקוס, המתוארך   .11
למאות הרביעית–חמישית לספירה, הושמטה בית פגי.
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6. דרך טקסית

הנתיב  מן  בהרבה  התלול  הדרומי,  הנתיב  בבחירת  שההיגיון  ייתכן 
הדרך  של  העיקרי  העניין  כי  לעובדה  קשור  היה  מצפון,  לו  המקביל 
לירושלים בשלהי ימי הבית השני היה לספק את צורכיהן של שיירות 
בזמן  ובפרט  השנה,  כל  במשך  העיר  את  שפקדו  הרבים  הרגל  עולי 
שלושת הרגלים, זמן קיום המצווה לעלות לרגל לבית המקדש: "בחג 
הנחה  מתוך  טז(.  טז,  )דברים  הסוכות"  ובחג  השבועות  ובחג  המצות 
זו נבין כי הדרך הדרומית שימשה כדרך טקסית, שכן עצם הפיתולים 
את  שימשו  מטפסת,  היא  שבה  החדה  והעלייה  שלאורכה  הרבים 

הצרכים הטקסיים של העולים כפי שנראה להלן.
מקום  אל  בדרכם  הרגלים  עולי  את  המשמשות  טקסיות,  דרכים 
הפולחן, הן חלק בלתי נפרד מכל טקס עלייה לרגל. הטקס לא מתחיל 
בהגעה אל המקדש, אלא מהרגע שבו עוזב עולה הרגל את ביתו. במהלך 
וציפייה,  התעלות  ברגשי  הרגל  עולה  מתמלא  הדרך  לאורך  הצעידה 
שיגיעו לשיאם ולהשלמתם בבית המקדש, אך ללא ההליכה בדרך לא 
למקדש  בהגיעו  האדם  את  ולרומם  רב-עוצמה  באופן  להיבנות  יוכלו 

)עבאדי, תשע"ו(. הדרך עצמה היא אפוא חלק מהריטואל הטקסי.
הדרך  המאמין,  של  וההתעלות  הציפייה  תחושות  את  להעצים  כדי 
הדרך  תעבור  סופה  לקראת  למשל  כך  שלה.  בטופוגרפיה  תשתמש 
בכוונה בנתיבים עקלקלים ומפותלים, או כמו במקרה שלנו – בתוואי 
עלייה חד ותלול. נתיב זה יועדף על פני העלייה המתונה והנוחה, מכיוון 
הרגל,  עולה  של  הציפייה  ואת  ההתרגשות  את  להעצים  מסוגל  שהוא 
ולהכין אותו בצורה הטובה ביותר אל רגע ההתעלות האמיתי בהגיעו 
 Coleman and Eade, 2004;( המקדש  בבית  המסע,  של  לסיומו 

Morinis, 1992; Urry and Larsen, 2011(. וכך כאשר עזבו עולי 
הרגל את ההליכה בעלייה המתונה בסביבה המדברית הפסטורלית של 
המתפתל  הדרומי  הנתיב  של  התלולה  העלייה  לעבר  ופנו  יריחו  דרך 
להר הזיתים, היו הקושי והמאמץ שלהם גדולים מאוד, ודווקא משום 
כך גברה ציפייתם במהלך הטיפוס. כך התעצמו השמחה וההתרגשות 

בסופו, ברגע שראו לפתע את ירושלים ואת המקדש. 
נוסף על הממד הפיזי, המשפיע על עולה הרגל בעצם ההליכה בשביל 
הטקסי, יש ממד נוסף – הממד החזותי. הנופים ומראה המקומות שבהם 
עובר עולה הרגל שותפים לחוויית ההתעלות שלו, משפיעים על רוחו 
וכמה  כמה  יש  לירושלים  הדרכים  לאורך  רגשותיו.  את  ומרוממים 
נקודות כאלו, ואף מצאנו כמה דוגמאות לכך לקראת סיומה של הדרך 
מיריחו לירושלים. בדרך זו הופך בן רגע הנוף שבו עוברים עולי הרגל, 

ממדברי וצחיח לנוף חי, עירוני וסואן. 
הר  פסגת  אל-עזריה,  מעלה  בסוף  מגיעים  הם  שאליו  המקום  גם 
זה  מקום  ביותר.  גדולה  סמלית  משמעות  בעל  מקום  הוא  הזיתים, 
מוזכר רבות בספרי הנביאים ובנבואות הגאולה העתידה )שמואל ב' 
טו, ל; יחזקאל יח, יא, כג; זכריה יד, א-ה(, וכן נקשרו בו טקסי קודש 
משואות  והשאת  ג(  ג,  )פרה  האדומה  הפרה  אפר  שֵרפת  כגון  רבים 
ראש החודש )ראש השנה ב, א(. אך מה שוודאי השפיע יותר מכול 
על עולי הרגל היה העובדה שבהגעתם לפסגת הר הזיתים היו יכולים 
סוף כל סוף לחזות בפעם הראשונה לאחר מסע מדברי מפרך, בתכלית 
עוד  נותרה  הרגל  לעולי  אמנם  שבירושלים.  המקדש  בבית   – מסעם 
אין ספק  הכניסה למקדש, אך  עד שיגיעו אל  לא קצרה לעבור  דרך 
שמחזה מרהיב זה מהר הזיתים היה אחד מרגעי השיא במסע ההתעלות 

הרוחנית שלהם.
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איור 3: הדרכים העולות לירושלים: הדרך הצפונית והדרך הדרומית



      23 דרכים עתיקות ודרכים עתיקות עוד יותר

7. סיכום 

הבית  בימי  לירושלים  מיריחו  הדרך  בשאלת  שעסקו  החוקרים  רוב 
הצפונית,  בדרך  לירושלים  במסעם  צעדו  הרגל  עולי  כי  הציעו  השני, 
מתקופה  דרך  תוואי  על  לטענתם  שנסללה  הרומית  הדרך  תוואי  היא 
השני  הבית  ימי  משלהי  הראשוניים  המקורות  זאת  עם  יותר.  קדומה 
מעידים כי דרך עולי הרגל עברה במסלול אחר: בדרך הדרומית. דרך 
זו הייתה בשימוש כדרך ראשית בעת החדשה, אך למרות זאת – ואולי 
בשל כך – לא סברו החוקרים כי זו הייתה גם דרכם של עולי הרגל בימי 
הבית השני במאות השנייה לפנה"ס עד המאה הראשונה לספירה. אף 
הטופוגרפיה שלה,  בשל  הרומית-הצפונית  בדרך  בהליכה  היגיון  שיש 
הממצאים  עם  בשילוב  התקופה  של  ההיסטוריים  המקורות  מצביעים 
הארכאולוגיים של האזור, על כך שעולי הרגל לירושלים בימי הבית 

השני בחרו לצעוד בנתיב הדרומי. 
תוואי  את  שקבעו  הרומית,  הסלילה  לשיקולי  בניגוד  כי  נראה 
ביותר,  והקצרות  הנוחות  המישוריות,  הדרכים  על  בעיקר  הדרך 
בדרכים קדומות, ובפרט בנתיבי עולי רגלים, קיימים שיקולים נוספים 
שלעיתים אף סותרים את כללי התכנון והסלילה הרומיים. לכן לעיתים 
הדרכים  משאר  יותר  ומפותלת  ארוכה  אפילו  תהיה  שתיבחר  הדרך 

האפשריות.
אין ברצוני לטעון כי הדרך הדרומית הייתה לנתיב היחידי מיריחו 
לירושלים, אלא שבזמן ששאר הנתיבים ממזרח, כגון הדרך הצפונית, 
הדרומית  הדרך  שימשה  וכדומה,  מסחר  כגון  חולין  לצורכי  שימשו 
חצו  הדרומי  במסלול  הרגלים.  עולי  שיירות  של  המרכזי  כמסלולן 
קדרון,  נחל  אל  וירדו  הזיתים  הר  רכס  את  ממזרח  העולים  שיירות 
יחד  עלו,  הם  זו  מנקודה  הדרומיים.  העיר  שערי  אל  צעדו  שלאורכו 
עם שאר עולי הרגל שהגיעו מארבע כנפות הארץ, אל המקום שאליו 

השתוקקו ושלמענו עשו את כל המסע המפרך, אל בית המקדש.
לסיכומו של דבר, נראה כי במקרה הבוחן של הדרך מיריחו לירושלים 
על  ממוקמות  הרומיות  הדרכים  כי  הטוענת  ההנחה  השני,  הבית  בימי 
תוואי דרך קדום ועוקבות אחריו, איננה מחייבת. מחקר זה מקבל חיזוק 
ממחקר הדרכים של טפר וטפר )תשע"א, תשע"ג(, אשר הראו כי תוואי 
הדרכים הקדומות לא תמיד תואם את התוואי של הכביש הרומי. יותר 
מכך, עולי הרגל לירושלים בימי הבית השני בחרו בדרך טקסית בעלת 
מסלול תלול ואתגרי המעצים את תחושות ההתעלות והציפייה, כהכנה 

 .)Turner and Turner, 1978, 22( לקראת הגעתם למקום המקודש
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