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והתעלההברכה-"חץשםיורהולא"
והכתובתהשיטה,המסלול-חזקיהוונקבתדודבעירהביצורלהבנת

שלביצורהלאופןביחסרבותתפיסותערערודודבעירהאחרונותהשניםחפירות

במנהרתירדנו,רבותשניםבמשך1.וברורותמובנותבעינינושנראותפיסות,העיר
בראש.דודבעירהמיםשואביהלכוולאןהלכוהיכןיודעיםשאנובטוחיםוורןפיר
שלתהיותגםושמענו,מלמטהקולםאתשמשמיעיםלמיםוהקשבנועמדנווורןפיר

נראהשלאהזהבמקוםמיםשאבווכיצדבאמתהאם-מבקריםושלתלמידים

הריםכמטפסיצרויהבןיואבשללוחמיועלושםהאומנם?מיםלשאיבתמתאים

בכלהשתדלנו?והפיסחיםהעיווריםישבוואיפה?סודימבואדרךהעיראתוכבשו

אחריםממצאיםוהנה.העירמתוךמיםשאבושםשאכןהמבקריםאתלשכנעכוחנו

,הפיראלהובילהלאוורןפירשלמנהרהשאותהמראיםהאחרונותבשניםשנחשפו

מעייןשמעלהמגדליםבצלנמצאשחלקהגדולהברכהאלהחוצההוליכהאלא

.אחרותפניםאחתבבתקיבלהענייןוכל,הגיחון
הפתוחהשטחאלהחצובההמנהרהמתוךיוצאיםאם7:השאלותעולותוכאן

מנהרהההרבמעבהלחצובלמה?המנהרהמהלשם,המגדליםידועלהבדכהשליד

האם,וורןפירשליעדומה:ועוד?הפתוחהשטחאלכךאחרממנהשיוצאים

אלאהפיראיןושמא?ממנוקדוםמיםמפעלשלבשלבהואהאם?נחצבואימתי
?יהודהבסלעיהקשהלגירכךכלשאופייני,קארסטשלטבעיחלל

בחקרחידושים,'דודבעירהחדשותהחפירות',שוקרון'וארייך'ר:ממצהסיכוםראה.1

,'דודעירבמזרחהראשוןהביתימימשלהיחומה',ל"הנ;3-8'עמ,ח"תשנ,גירושלים

הברונזהמתקופתותעלותחומות',ל"הנ;4-16ו'עמ,ט"תשנ,דירושליםבחקרחידושים

,'2000חפירותמעונתחדשיםנתונים-דודעירבמזרח'בהברזלתקופתומשלהי'בהתיכונה

עירשלהמזרחיבמדרוןחדשותחפירות',ל'הג;5-8'עמ,א"תשס,וירושליםבתקרחידושים

.78-87'עמ,תשתגב,2/לדקדמוניות,'דוד
קצתמלמדיםכוודאויותלהציגםשנהגנופרטיםחדשבאופןשמאיריםחדשיםממצאים.2

גם.(אדםבניכולנוהרי)מוגבלבעירבוןהכולאך,להביןניסיוןמתוךמסביריםאנחנו.ענווה
אתלחלוטיןשישנוממצאיםיימצאומחרתייםאושמחרלהיותיכול-בטוחיםכשאנחנו

.החדשותההבנותאתגםפניהןעלשיהפכונוספיםחדשיםדבריםיימצאוכךאחר.הבנתנו
נמשיךאנחנו!לא?ידייםלהריםהדברפירושהאם.דווקאישנותלהבנותחוזריםולפעמים

!בטוחלגמריהואבובטוחיםשאנחנומהכלשלא,אזהרההערתנרשוםאבל.ולהביןלנסות

29(ג"תשסטבת)יאאתרעל
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לפי,וורןפירמערכתשלהביצורמאחוריעומדמהולהביןלפענחניסיתי
שחוזרמלכיםמספרפסוקבמוחיועלהצץוהנה.היוםידועשהואכפיהממצא

.הנביאוישעיהוסנחריב,חזקיהובפרקי(להפךאו)ישעיהובספר
יקדמנהולאחץשםיורהולאהזאתהעיראלא.יבלאאשורמלךאל'האמרכהלכן

.(לג,ז"לישעיהו;לב,ט'למלגב)סללהעליהישפךולאמגן

וגםמגןמקדמים,חציםיוריםבמלחמה-בפשטותהזההפסוקאתהבנתיתמיד

יוריםזהואחריסוללהשופכים-ההפוךבסדראוליעירבכיבוש.סוללהשופכים

עירשלמצבהלהבנתחדשמפתחהזהבפסוקשישעכשיולינראהאולם!חצים

.ביצוריהלהסברתגםומכאן,דוד
ידוע.ייחודיבמצבנמצאת,בירהכעיריותרועוד,בצורהכעיר,דודעיר
אומריםאנחנוותמיד,מצפוןהיאהזאתהעירשלהתורפהשנקודתומפורסם

אלא,הארץבכלרקלא-(יא,'א)"הרעהתפתחמצפון":הנביאירמיהושלבלשונו

תורפהנקודתיש,זאתבכלאבל.נוחההחומותאלהגישהזהמכיווןכי,העירעל

לשבתמאפשרהקדרוןאלשיורדהזיתיםהררכס.ממזרחוהיא,דודלעירנוספת

שלהתורפהאזוראל,וחציםאבניםרבהבקלותממנוולירותהגובהבשלישעליו

עירבראש'ציוןמצודת'נבנתהשמעליוהמדרוןאלוגםהמעייןאזוראל-דודעיר

דודשלהראשון'ארמונו'הנראהככלעמד(6לשטחמעל)לשםמאודקרוב.דוד

מובן.דודשלפני,כנענית-היבוסיתהמצודהגםשכנהששםומסתבר,דודבעיר

,ממצריםגדולצבאיבואאםאבל,צבאכוחותבעזרתהזיתיםהרעללהגןשאפשר

שבובמקוםהעירתוךאללירותיוכלהוא,במצורהעיראתויביאמבבלאומאשור

.הגיחוןאלבמורד,המיםשעראליורדים
שמנגדההרעללעמודאפשר-איהמכריעברובם.בארץישרביםבצוריםתלים

לא,בעזקהולאבלכישקייםהיהלאזהמצב.העירלתוךכךכלקרובממרחקולירות
.וביריחובשומרון,בגבעון,באפק,בגזר,בערד,שבעבתללא,במגידוולאבחצור
לאאבל,מודרנייםבאמצעיםיריחומכתףהעירלתוךולירותלצפותאפשרביריחו

שיפוליוביןהמרחקאך,דומהמצבישבשכם,אכן.מדיגדולהמרחק.בחצים

,אכן.מטריםמאותכמההואשכםהואבלטהתלחומתלביןעיבלהרשלהדרומיים

שלזוחולשהנוצלה,לו,'טבשופטיםהמקראיהתיאורפיעל,לפחותאחתפעם

מטריםכמאה-קטןיותרהרבההמרחקדודבעיר.לכבשהכדי,אבימלךידיעלשכם

עוד,ירושליםאתלסכןשרוצהכובשלמלךדי.בגובהיותרוקצת,המעייןבאזור

,הזיתיםהרשלהרכסכלעללהשתלט,העירעלהסתערובטרםוגוללהשפךבטרם

אללהתקרבאדםמכלימנעהואקלוחיש,המדרוןאלוקשתיוקלעיואתלהוריד

שיוריםלמקוםהולכיםלאשאנשיםידועוהרי,חציםשםיירו.העירשלהמיםמקור

קלעיםאבני,חציםכנגדייחודיבאופןדודעיראתלבצרצורךהיהכןעל.אליוחצים

בפינושנקראההמיםמפעלשלהחצובההמנהרה.ממזרחבהתקפה,וכדומה

שהיורדיםהקטעכללאורך.הזההדבראתבדיוקעשתה,וורןפירמנהרת(!?בטעות)

כאשר.לשאובהיורדיםעלשהגנהחצובהמנהרהיש,ליריבוחשופיםהמיםאל

שלהגבוהיםהמגדליםבחסותנמצאוכברהם,החצובהמגןמתוךהשואביםיצאו

גבוהיםהמגדלים.בצלםנמצאהגדולההברכהשקצה,הגיחוןשמעלהמיםשער

לפגועהיהניתןלא,כלומר.(ומספראיורראה)השאיבהאזורכלעלחיפווהםלמדי

הייתהלאהחצובהוהמנהרההמגדליםחיפויבזכות.הברכהאלשהתקרבבמי
אם,הטופוגרפיה.מיםלשאובשבאיםבאלהולפגועישירבאופןלירותאפשרות

אתלהביןומסייעתהביצוראתלהביןמסייעת,צבאיתקריאהאותהקוראיםאנחנו

הפסוקפירוש,כןאם,וזהו.הביצורואתהשטחאתלהביןמסייעוהפסוק,הפסוק

:המלךלחזקיהוישעיהומבטיחשבו

ולאחץשםיורהולאהזאתהעיראליבולאאשורמלך[על=1אל'האמרכהלכן

.(לב,ט"יב'מל;לג,ז'לישעיהו)סללהעליהישפךולאמגןיקדמנה

ולאחץשםיורהלא"גםהוא-ירושליםאתיכבושולאסוללהישפוךשלארקלא

ולאובקלעיובקשתיוהזיתיםהרמורדותאתימלאלאהאויב,כלומר.'מגףיקדמנה

ןביצור:ומספראיור
ןהכנעניתמהתקופה
ןבחפירותשנחשף
ןמעייןלידהחדשות
ןבאדיבות)השילוח
עיראל-אלכוד

.(יי,,..,11



המלךארמוןאתגםשיסכןבאופן,דודעירשלהמזרחיהמורדעלחציוימטיר
,כמובן.הגיחוןמעיין,בעירביותרהחשובהמקום,המיםאלהמורדאתוגםהתחתון

מפניהקשתיםעללשמורכדי,מגיניםלקדםגםצריךחציםיוריםשבומקוםבכל

.האחרהעברמןחציםפגיעות
מסבירהזההחשש.מפניוחשששחזקיהוהואסימן,כזהדברלהבטיחצריךאם

היההמזרחיהמדרון.הנקבהשלהעצוםהמפעלאתיזםחזקיהומדועמאודיפה

אתלכבושגםאפשרבבשלב.כובשצבאלהתמקמותפוטנציאליתבסכנהתמיד

נטשושניביתשבימיתראוהלוא.מסוכןבהחלטזה.לעירולחדורהמיםמקור

היהכברהמיםשמקורמפני,למעלההחומהאתהעלו.המזרחיהמדרוןאתלגמרי
מעיין,המיםמקורבגללרק.השילוחבברכתונבעהנקבהאלזרם,מבחוץחתום
.הראשוןהביתבימיהערוץתחתיתעדהמדרוןכלאתלהחזיקחייביםהיו,הגיחון
ממשכעתשנמצאההחדשההחומהכולל,למטהשםנבנוביצוריםכמהראו,ואכן

לעירשנשקפההסכנהעללחשובמחייבתמזרחכלפיהביצוריםעצמת.לאפיקמעל

הזושהסכנהמובן.במזרחהמיםמקור-שלההקשההתורפהבנקודתבדיוקדוד

ייכנסולאסוללהישפוךלאהאויבאםגם.נכבשהלאהעיראםגםגדולההייתה

ובמגדליםבחומהצורךהיהלכן.המעייןאזורכלאתלשתקפשוטביכולתו,פנימה

האפשרותבעינהנותרהעדייןאבל.הדרךעלשמכסה'וורןפיר'מנהרתשלובנקב

שקדמההחיצוניתהשילוחבתעלתהזורמיםהמיםעלאשוריתהשתלטותשל

עירבתוךהמיםאלהיורדותהדרכיםכלאלכבדירימפניהחששהיהועדיין,לנקבה

מחילותלמנועכדירקלא-מיסודוהמצבאתלשנותחזקיהוהחליטכןעל.דוד

כדיאלא,(ד,ב'לב"דה)"רביםמיםומצאואשורמלכייבואולמה"-המיםאתאשור

הגדולהמבצעעלהחליטהואלכן.התורפהמקוםאלהיריאפשרותאתגםלמנוע

עלהמיםאזוראתלסכןעודהיהניתןלאהנקבהחציבתאחרי.הנקבהחציבתשל

באזורהמורחבתדודעירבתוךנמצאהמיםמקורכי,המזרחיהמדרוןמןיריידי
:המערבי

דוידלעירמערבהלמטהויישרםהעליוןגיחוןמימימוצאאתסתםיחזקיהווהוא

.(ל,שם)מעשהובכליחזקיהוויצלח

***

כהתנגדותעמדתואתלפרשאפשר.הזאתהנקבהאתכךכלאהבלאישעיהוהנביא

ששררההאווירהמןכהסתייגותאו,באשורהמרדלמהלךאולמפעלעקרונית

החציבהמפעלעללביקורתמוקדשישעיהובספרשלםפרק,מקוםמכל.בירושלים

:'הבשםלחזקיהןשהבטיחהנביאגםהואישעיהו,במקרהרקהאם.הזההעצום

ישעיהו!שלאמסתבר?"סללהעליהישפךולאמגןיקדמנהולאחץשםיורהולא"
אליבואלאאשורמלך!זהכלאתצריךלאאתה-אחרותבמילים,לחזקיהואמר
מתארהנביאכןעל.(לד-לג,ז'לישעיהו)להושיעהירושליםעליגן'וההזאתהעיר

:חיזיוןגיאבמשאאומרהואוכך,חזקיהושלמעשיואתביקורתמתון

.(ז,ב"כישעיהו)השערהשתושתוהפרשיםרכבמלאועמקיךמבחרויהי

,רכביימלאומסביבהעמקים.חזקיהושלהגדוליםחששותיואלקולעהואבנבואתו

אפילוהשעראלחציםוימטירו,(!)הגיחוןמעייןשלידהשעראלישותוהפרשים

.אותוכבשובטרם

בתיואת.התחתונההברכהמיאתותקבצורבוכיראיתםדודעירבקיעיואת

למיתים.מ.החביןעשיתםומקוה.החומהלבצרהבתיםותתצוספרתםירושלם

.(יב-ט,שם)ראיתםלאמרחוקויצרהעשיהאלהבטתםולאהישנההברכה

:הנביאלדברי,המינימליסטי,המתוןבפירושנתחיל?ישעיהודבריאתלפרשכיצד

לא?מלחמותמכריעיםמיםומפעלישביצוריםחזקיהווהמלךיהודהראשיחושבים

העיקרלפיכך.(א,ז"קכתהילים)"שומרשקדשואעירישמרלא'האם...".הדברכן
,בעיניוונכוןטובהנקבהמפעלאםולבחוןהכוליוצראללהביט,'האללפנותהוא

פירושפיעל.לנקבהערךגםשישיתברראולי,באמת'האלתפנואםרק.לאואם

בידינוכאילו,אותושמלווהלתודעהאלא,כשלעצמולמפעלמתנגדהנביאאיןזה

.הבעיותכלאתלפתור
בתכניתולאהגיחוןבהטייתרוצה'השאיןאומרהנביאלדבריהרדיקליהפירוש

המבצעידיעלתבואלאזו.ירושליםבהצלתרקאלא,באשורחזקיהושלהמרד

.סוללהלשפוךאוחץלירותאשורממלךתמנעהזאתהנקבהשלאמפני,הזההגדול
אלושבשמועהושמערוחבונותןהנני".אחרותבדרכיםממנוזאתימנעה"הקב

אשרבדרךתיך.והשיבבשפתיךומתגיבאפךחחיושמתי";(ז,ז'לישעיהו)"...ארצו
,ז'לישעיהו)"אשורבמחנהויכה'המלאךויצא";(כח,ט'לב'מל;כט,שם)"בהבאת
.(לה,יטב'מל;לו

ביןהזהלוויכוחהתלמידיםאתלהכניס,הסיפוראתשמלמדמילכלמציעאני
ישעיהושלפרשנותבאיזו.שניהםבדבריהשוניםהפירושיםובין,הנביאוביןהמלך

יאמצוהאם?ב'מבפרקישעיהואתיפרשוהםאיך?התלמידיםאוהשומעיםיתמכו

חשיפתידיעל,פניםכלעל?חזקיהובמלךיתמכוהאם?ישעיהושלהשקפתואת

עצומהסערהאזשחולל,הזההענייןלהבנתותלמידיםמוריםלקרבנוכלהוויכוח

היהלדעתי.הגדולהמפעלאתמפארתהנקבהכתובתבמקרהלא,אכן.בירושלים

ההתפארותנולדההוויכוחרקעועל,הזאתהחציבהסיכוייעלגדולויכוחבירושלים
אני.הכרחיהמפעלולמהצודקיםשהחוצביםהוכחאיךלהסבירשבאההגדולה

ולאהזאתהעיראל[אשורמלך]יבואלא"-ישעיהודבריאתאחדמצדלהציגמציע

המתבקשתהמסקנה.(לג,שם)'סוללוףעליהישפךולאמגןיקדמנהולאחץשםיורה

על,האחריםהצדדיםעלחשבו.כאלהעצומיםמפעליםתחצבואל:ישעיהומדברי
מצד.צבאית-המדיניתההתנהלותמאחורישעומדיםוהמוסרייםהרוחנייםהצדדים

.._,..קנני



ידיעלדווקא,ממצורירושליםאתנצילאנחנו':ואמרוהנקבהחוצביעמדושני
אתנשנהידינובמו!חץבולירותאפשר-שאילמקוםהגיחוןשלנביעתוהעברת

הגדולהכובש,אשורמלךשאפילוכך,למצורונכינהירושליםשלהאסטרטגימצבה

לכבושיוכללאהואאפילו-בפניועמדהלאלשלטונושהתנגדהבצורהעירששום

.'ירושליםאת

והכתובתהשיטה,המסלול:הנקבהחציבת

,(מטר533,בכתובתשנזכרואמה1200)המפותלבמסלולחזקיהונקבתנחצבהמדוע
320-כ)ישרבקוהמרחקלעומת,(2מספראיורראה)החציבהאתמאודשמאריך

הכיווניםמשניהחציבהמדועהשילוחץברכתלביןהגיחוןמעייןבין(בלבדמטר
הסלעבעומקלהיפגשמדהיםכהבאופןהחוצביםהצליחווכיצד?זמנית-בוהתבצעה

?שהואסוגמכלמודרנייםכיווןמכשיריבלי

קדוםסדקהיההזההמפותלשבמסלולהואסאליהנרישהציעהמקובלההסבר

לפניעודהסדקלאורךאטאטלהםטפטפווהמיםסלעךשכבותשתיביןהמגעבקו

יכלוכיצדוגם,המנהרהבתוךאווירלחוצביםהיהכיצדגםמובןזהלפי5.החציבה
בדרך.בעקבותיווהלכוהקדוםהסדקאתהרחיבופשוטהחוצבים:המפגשאתלתכנן

ת,אמשלשובעוד":(3מספראיורראה)שבכתובתהמשפטאתלפרשמאזמקובלזו

['את'החצבם.מנפם.ןבעוד.הנקבה.דבר'היה.וזה.הנקבהן.תמה

ק.אש'קל.ע[נשמ'להנשב.אמת.שלש.ובעור.רעו.אל.אש.הגרזן
ה.שמאלעבים!ומ:מימן.בצר.היתידה.כי.רעו'אל.רא

[.וילבת.גוזן.,על.גרזן'רעו'לקרת.אש.החצבם'הכו'נקבה
[ומןא'אמה'ואלף.במאהים.הברכה.אל.המוצא.מן'המים

.[החצבום.ראש.על.גבהיהצר'היה.אמה.ת

.(השלמותכולל)מקובלותעתיקהשילוחכתובת:3מספראיור
הישג,האחוזמאיות6שלממוצעשיפועיצרהזההאורך.3

מראשוני,ונמאןה"ל.עצמובפני החוקרים
תיקוןידיעלרקהושגהסופישהגובהסבר,שנהכתשעיםלפניירושליםשל

L:ראה.החציבהבסוףוהעמקתוהדרומיתביציאההמפלס . H . Vincent, Underground

Jerusalem,[תסרס1912-1911

מטעןזהלעומת.מאודהקשה'אחמר-איזי'ויותרהרכה'ימלכי.4
המיםהספקת')הקר' בירושלים

(197'עמ,תשחיזירושלים,ירושליםספר,[עורך]יונה-אבי'מ:בתוך,'קדםבימי
.יותרהרךבסלעבעיקרלעבודהשתדלווהחוצבים,בסלעתצורותשלוששהיו

-

PEFQSt.1929,ק.124.

"
,'לירושליסהמיםהספקת',עמירן'ר:גםראה.א.Sulley,'4נאסא

.16-17'עמ,2-ו/אקדמוניות,,



'בצורהזדה'-'ומשמאלמימןבצרזדההיתכירעואלרא.קאשקלנשמעלהנקב

למסלולהסיבהוזאת,במלאכתםהחוצביםאתשהובילהסדק,זולדעה,היא

.והקשההארוך,המפותל

כיוון,להפריכהאולהוכיחהניתןשלאהנחההצגתהואההסברשלחסרונו

פעמיםבנקבההלכתי,זאתעם.עצמההחציבהידיעלכמובןנעלםהקדוםשהסדק

בכמהבסלעוסידוקשברקוויראיתי.סלעשכבותשתיביןמגעקוראיתיולארבות

6.הנקבהלנתיבבניצבאלאהנקבהלאורךמופיעיםאינםהםאבל,מקומות

אחרירק'הברכוואלהמוצאמן"הלכושהמיםבבירוראומרתגםהכתובת

בתעלהזורמיםכשהמים,יבשהבנקבההתנהלהשהחציבהבבירורנראה.המפגש

לאחררק.הרצויהרגעעד,בנקבהזרימתםאתמונעתאבןוחסימתהחיצונה

יכוליםהיו,קדוםסדקבעקבותחצבואילו:ועוד.בנקבההמיםזרמוהמפעלהשלמת

.(וחציכמטר)'אמותשלוש'מאשריותרגדולממרחקרעואתאישלשמוע
התאוריהואילו,הסלעבעומקהמופלאהמפגשאתחוגגתהכתובת:והעיקר

המונחשלהעברישורשוגם7.הקדוםהסדקבזכותמראשידועהיהשהמפגשאומרת

.לדעתי,לסדקמתאיםאינו"זדה"
:וחתכיההנקבהשלמסלולהמניתוחעולותנוספותמסקנות

ומצטמצםהולךוהואמטרכשניהואהגיחוןמכיווןבתחילתההנקבהגובה.1

הנקבהגובה,השילוחברכתמכיוון,בסיום.'מ20.1-כעדהמפגשלקראת

,'מ10.1-כעדהמפגשלקראתוהולךמצטצמםוהוא,'מ4.3-כ-יותררבבתחילה

.'מו.5-לעדהגובהמתרומםעצמובמפגש.העליוןלקטעבדומה
.הברכהמכיווןכפולהוקשת,הגיחוןמכיווןבתחילתוגדולהקשתיוצרהמסלול.2

לכיוון-הצדדיםמשני-ופנייה,מתונותבקשתותמבחיניםאנו,מכןלאחר

.קטנותבקשתותהמשיכההחציבהשםגם.האחרוניםהמטריםבעשרותהמפגש
.המפגשלקראתהצדדיםמשניפנייהשובישעצמוהמפגשבקטע

היחידבמקום,הנקבהשלהתחתוןבחלקמלמעלהנחצב,מאודגבוה,אחדפיר.3
פירלחצובהיהניתןושבו,העליונותהעירחומותאתהנקבהמסלולעברשבו

הדרךהייתהמלמעלהפיריםשחציבתיצוין.בנוישאינובשטחמלמעלה
הגיחוןבנקבת.למנהרהאווירלהכניסוגםהחציבהכיווןאתלשמורהמקובלת

בגללוגםבצפיפותהבנויההעירבגללמלמעלהפיריםלחצובהיהאפשראי

6.Geological and Engineeringג:

The

city of David Waterworks',.8181Shimron.ג

'Overview,גןרמת,הרביעיהכנסדברי,ירושליםבחקרחידושים,(עורך)ברוך'א:בתוך
.XVI-111'עמ,תשפט

לאובוודאי,שנסתמההחיצוניתהתעלההוא,(ד,לגבב"דה)"הארץאתהשוטףהנחל".7

----.שבסדקהדקהקילוח

והתעלההברכה-"חץשםיורהולא"

ראשעלהצרגבההיהאמהומאת":הכתובתאומרתאכןכך.הרבהגובה

.החצבם

לאזורקרוב,התחתוןבחלקכולן,החציבהמנתיבקצרותסטיותשלושיש.4
החוצביםשלמבחינתםשמאללצדסטייהיש111%%נקודהאחריקצת.המפגש
סטיותשתיישנןXXVIובנקודהxxvבנקודה.השילוחמברכת,מלמטה

תיקונימשקפותהסטיותשלוש.מלמטההחוצביםמבחינתימיןלצדנוספות
(111%%נקודהליד)הראשונההסטייה;מוטעהואחדמוצדקיםשניים,מסלול

,המסלולמניתוחלראותשקלכפי,למפגשהדרךאתמקצרתהייתה,שמאללצד

הסטיותשתי.זהבכיווןלהמשיךממנוומנעהחוצבאתשעצרמיטעהולכן
.לגמרימוצדקיםהיווהתיקוןהעצירהולכן,המטרהמןמרחיקותאכןהאחרות
ומכאן,הנקבהשלהעליוןבחלקבחציבהסטייהשוםשאיןלגלותמאודחשוב

עםההתמודדותלאופןוביחסהעבודהשלהניהולדרךלגבימסקנותמתבקשות

.הקשיים

לושאין,הזההמדהיםבמפעלהעצוםהקושי:הבאותלמסקנותמוליכותהעובדות

אמצעיכלללאהסלעבעומקמפגשלהבטיחהצורךהיה,העתיקבעולםמקבילה
כדיבקשתותלעבודהחוצביםנאלצולפיכך.מלמעלהפיריםהעדרבגלל,מכוון

כיוון,להיפגשמצליחיםהחוצביםהיולא,ישריםבקוויםחצבואילו.מפגשלהבטיח

והמפעל,מטריםכמהשלבמרחק,זובצדזולהתנהלעלולותהיוהחציבותששתי
נקודתאתלהחטיאעלוליםהיואחדבכיווןרקחצבואילו.לכישלוןנידוןהיהכולו

העיר=)היבוסילכתףמתחתהאדמהבטןאלולהמשיך,היעדאתאוהמוצא
נועדהבקשתותהחציבה.לטמיוןיורדהמאמץכלהיהושוב,(ציוןהר,העליונה
קצוביםבמרחקיםכיווןלשבורלחוצביםהמהנדסיםהורוולפיכך,מפגשלהבטיח

.מראששנקבעו
מברכתכפולהוקשתהגיחוןמכיווןגדולהקשתהמהנדסיםפתחובתחילה

.העליונהלחומהמחוץ,התחתוןבחלקהיחידהפירגםנחצבביטחוןליתר.השילוח
בקונמצאיםשהםיותרבטוחיםהמהנדסיםהיו,הזההמכריעהשלבלאחררק

.מהחטאהחששועדייןאבל,למפגשמקורב

רבגובהלחצובהורוגםהמהנדסים,הדרךבראשיתהגדולותהקשתותבשלב
הגובהחתכיבמפתלראותשאפשרכפי,העליוןבחלקבינוניוגובההתחתוןבחלק

מפלסיםבשניזהאתזהיחטיאולאשהחוצביםלהבטיחבאהרבהגובה.המצורפת
.המנהרהלעומקאווירשליותרגדולהכמותהכניסהגםרבלגובההחציבה.שונים

8.הקשתותאתוהקטינוהגובהצמצוםעלהמהנדסיםהורו,ביטחונםשגברככל

שלשינויכלעם,המסלולאחרימבחוץלעקוביכלושלפיהשיטהמציערוזנברגסטפן.8

Rosenbergשתחפז:ראה.פשוטהמקביליתבעזרתהעתקהדעל,יז..8ג , ' The Siloam.5



דרומהxxxvמנקודהישרבקובחציבההמשיכושאילורואההצדמןשמתבונןמי
אתומקצריםוחששותזיעההרבהחוסכיםהחוצביםהיו,צפונה111%%ומנקודה

מכשיריםלהםהיושלאמפני,זאתידעולאהםאבל.המופלאלהישגהדרך

גבר,זהאלזהשהתקרבווככלהסלעבעומקבאפלהגיששוהם.כזאתלהתבוננות

המאמציםכללמרותשמאחששםגםאך,זהמולזהחוצביםשהםביטחונם

.אלהאתאלההחוצביםיחטיאווהתכנונים
ואם,הסלעבבטןהמפגשסיכויבהבטחתתלויהכולאם9:השאלהנשאלת

אך,ישריםקוויםבשנילחצובהיהדי,מפלסבאותושחוצביםלהבטיחהיהאפשר

?מובטחתתהיהוהפגישה,קלבאלכסון

:ברורהתשובהנותנתמלאהמודעותמתוךהנקבהבמסלולנוספתהתבוננות

ירדהמפעלוכל,הקדרוןאלהחוצההחוצביםאתתובילהאלכסוןבזוויתטעות-

.לטמיון

.זהבצדזהלחצובאותםתובילההפוךלכיווןטעות-

.העבודהתכבדאםגם,מקרהבכלמפגשיבטיחוהקשתות-

,מלמטהXXXIבנקודה.והלבטיםהחששותעצמתאתהמסלולמניתוחלראותקל

xxxובנקודה
~
lיובילישרשהמשך(!מוצדק)חששמתוך,כיווןשברוהם,מלמעלה

והאריכו,זאתידעולאהם.להיפגשכדייותרקלבשינויהיהשדיברורלנו.להחטאה

.דרכםאת

המהנדס.חזקיהונקבתשלהחציבהבדרמתהאחרונההמערכהנפתחהכאן

קבוצותביןלהפגיששיצליחחזקיהוהמלךבפניבראשושהתחייבאפשר-הראשי
הוא.ובצדקמאודלחוץהיה-בזמןהנקבהאתולהשליםהאדמהבבטןהחוצבים

זאת.השילוחמברכת,מלמטהעבדוסגנו,העליוןבחלק,הגיחוןמכיווןבעיקרעבד
סמוךאבל,התחתוןבחלקכולן,סטייהתיקוןשלהפעמיםמשלושלדעתאפשר

.למפגש

שללמסלולמתקרביםשהםבטוחיםלהיותכדיושובשובכיווניםשברוהם

מסלולאתובדקהתחתוןבחלקקרובותדילעתיםביקרהראשיהמהנדס.מפגש

כיווןלשנותולפועליולווהורה,אותועצרהואפעמיםשלוש.סגנושלהחציבה
.הראשיהמהנדסעבדשםכי-סטיותאיןהעליוןבחלקמדועברורכך.מסלולולתקן
שבסטייהרואיםאנו.לבקרקל,ובחתכיםבסרטוטיםהצדמןהמתבונניםלנו

של,הבלשלחכמהאלאאינהזואבל.טעה'קדקוד'וה,הסגןדווקאצדקהראשונה

,השעהוחרדתהאחריותכובדבלי,מודרנייםוחתכיםסרטוטיםבעזרתשמתבונןמי

1998,25Revisited,וסע.1,קק.130-116 ' , Tel

Aviv

.

ולהתבונןלחשובאותישחייבההשאלהעללומודהואני,מירוןאיילאותישאלזושאלה.9
~.למאמרהאחרותהערותיועלוכן,מחדש

טעויותלעתיםנעשומודרנייםבמפעלים,אגב)זמנושלוהמכשיריםהמתקרבהאויב
.(!בהרבהחמורות

'ומשמאלמימןבצרזדההיתכי"-ולשמאללימין,סטיותתיקונישלושהלאחר

ובמקביל,)XXVIבנקודה)השלישיהתיקוןלאחר.שיאהאלהדרמההגיעה-
שמאלהחזקהבשבירהזהלקראתזההחוצביםפנו,)XXXIIבנקודה)מלמעלה

שלהברזלעקרוןעלשמרועדייןכאןגם.(לשמאלואחדכל,שמאלהשברושניהם)

סמוך.אחדותבאמותאפילוהמפגשנקודתאתיחטיאולבל,בקשתותחציבה

,בכתובתלקרואמקובלכך)"הנקבה"באהוהנהימינהחזקשובשברועצמולמפגש

.(המפגששלהנקבפריצת,הפועלשםופירוש

.אמת.שלש.ובעוד.רעואל.אש.הגרזנ...בעוד.הנקבה.דבר.היה.וזה.הנקבה...

.מימנ.בצר.זדה.הית(כןלפני+)כי.רעאל.רא.ק.אש.קל.[נשמעלהנק1ב

[.וילכון.רזנ[ג].על.גרזנ.רעו.לקרת.אש.צבמ.הח.הכו.הנקבה.ם.ובי.אל[שמ]ומ

.הצר.גבה.היה.אמה.ומאת.אמהואלף.במאתים.הברכה.אל.המוצא.מנ.המים

.[מ]צב.הח.ראש.על

דרמהשלשיאהיההנקיבהפריצתעםשהמפגשמורהוהחתכיםהמסלולניתוח

פריצתהיא,הנקיבהאתבצדקמתעדתהכתובת.מראשידועהיהלאשסופה,גדולה

החששות,מפגשלהבטיחהקושי:העיקרייםהנתוניםאתומזכירה,למפגשהנקב

ו.5)אמות3שלהטווח,הסלעבעומקהקולבהישמעהעצומהההתרגשות,הגדולים

.החוצביםראשמעלהסלעוגובה,המסלולאורךוכמובן,('מ

אתנכונהקראלא,מיםמקלחסדקבגללמראשבטוחהיהשהכולשסברמי
התחתוןמהצד)סטיותיוועלשבירותיועל,קשתותיועל,המסלולאתולאהכתובת

כל-וגוברההולךביטחונובצד,הראשיהמהנדסשלוחששותיוהתלבטויותיו.(בלבד

.הנקבהחתכישלהאילמתבעדותהיטבניכריםאלה

'ומשמאלמימיןבצורזדה'-הכתובתפירוש

אישיזדוכי'לשלילימכווןמעשהשפירושו,'זדון'המופשטלמושגקרובשם,'זדה'
,כלומר,סטייה:בכתובתלדעתיפירושו.(יד,א"כשמות,"בערמהלהרגורעהועל

ביןפגישהתהיהשלאלכךלגרוםעלולהשהייתהטעות-במכווןשנעשתהטעות

ואתהכבדיםהחששותאתמשקףהמונח.ייכשלושהמפעל,החוצביםקבוצות

.ויועציוחזקיהוהמלךבפניעצמםעלהמהנדסיםשלקחוהעצומההאחריות
כמשפטחוקריםידיעלהתפרש"ומשמאלמימנבצרזדההיתכי"הטפלהמשפט

מקראיתחבירמכירשאינומי.הכתובתלהבנתהנפוצההדרךנוצרהוכך,הסבר

לחשובעשוי,מודרניעבריטקסטכמוראשוןביתמסוףעבריטקסטוקורא

קוראאישקולנשמעשלפתעלכךההסברלהיותחייב'כי'בהפותחהטפלשהמשפט

,,4נ

במשפט.הקולנשמעשדרכו,כסדק'זדה'האתפירשוולפיכך,הסלעבתיךרעו



הבעיהלהבנתרקעכמשפטרביםבמקריםכזהטפלמשפטמשמשהקדוםהעברי
:ידועותדוגמותשלושאביא.העיקריהמשפטנכתבשבגללה

כיהואקרובכיפלשתיםארץדרךאלהיםנחםולאהעםאתפרעהבשלחויהי".1

וראהיז,ג'"שמות)"מצרימהושבומלחמהתם.בראהעםינחםפןאלהיםאמר

למשפטהסבראיננו'הואקרובכי'המשפט.(ועודן"רמב,ע"ראב,י'רששם

זהו.פלשתיםארץבדרךללכתהיהכדאישבעבורהלסיבהדווקאאלא,הקודם

כדאישבונתיב]פלשתיםארץדרךאלהיםנחםולא...":מובלעלמשפטהסבר

פןאלהיםאמרכי"המשפטגם10.'1..אלהיםאמרכי-הואקרובכי[ללכתהיה

משמעים'כי'למילה;הראשוןלמשפטההסברלהיותחייבאיננו"..העםינחם

11.המקראבלשוןרבים

איננוישעיהובפיהביטוי.(ועוד;כה,ב"כ;יז,א"כ;ב,'אישעיהו)"דבר'הכי".2
כי":חזקיהובתגובתגםכך."'האמרה.כ"כמו,הכרזהמשפטאלא,סיבהמשפט

אםהלוא':ופירושו;(יט,'כב'מל;ח,ט'לישעיהו)'??בימיואמתשלוםיהיה

.'!?בימיייהיהואמתשלום
איננו"נמוגומחרכי'שמסתבר.(יג,ב"כישעיהו)'נמותמחרכיושתואכול".3

הצוםולגזרתהנביאלאזהרתהרקעתיאוראלא,ההולליםלמסיבתסיבה

-יב,שם12,'נמותמחרכי...ולמספדלבכיההואביוםצבאותאלהים'הויקרא'ל

.הנביאפיעלחטאווזהו,מחרהצפוימןומתעלםחוגגהעםזאתלעומת.(יג

מסביראיננו'ומשמאלמימנבצרזדההיתכי"הטפלשהפסוקהיאלפיכךמסקנתי
,כןשלפניהרקעאלחוזראלא,רעואלאיששלהקריאהובושלפניוהמשפטאת

כמעטהחוצביםאיךלומרחשובבפרט.הזהלמפגשלהגיעהיהקשהכמהומסביר

כןעל.להיפגשהצליחוזאתובכל,ומשמאלמימיןסטיותבגללהנקיבהאתהחטיאו

=סטייההייתההנקיבהלפני-הזההמשפטבהסבר'כןלפני'המיליםאתהוספתי

הייתהלאהסטיותתוקנואילולא.ומשמאלמימין,הצורבחציבתכלומר,בצורזדה
.היטבמתפרשההקשרזובדרך.מתרחשתהנקיבה

.אפשרויותעודויש,הואקרובכיארן!שלקיצורכאןרואהאחרתאפשרות.10
כפי,אכן=כן=כיהואשפירושוואפשר,(אזךגהשנהראש)-"לשונותבארבעמשמשכי".וו

בית,'ודומיהן"כן-כ"',(ל"ז)נון-בן'יר'ד:עיין.במקרארביםבמקריםל"זמוריאבישפירש

;73-86'עמ,ב"תשמ,פח;388-408'עמ,א"תשמ,פזשםוכן;286-304'עמ,א"תשמ,פומקרא

,ג"תשמ,צד;185-195'עמ,ג"תשמ,צג;73-87'עמ,ג"תשמ,צב;270-282'עמ,ב"תשמ,צא

.368-391'עמ,ג"תשמ,צה;293-305'עמ
עשולדבריבדומה,שחצניזלזולשלכביטוי"נמוגומחרכי"לפרשמקובל.12

~

הולךאנכיהנה'

כביטויהביטויאתלפרשהיהניתןמידהבאותה.(לב,ה"כבראשית,להילחםכלומר-"למוגו

.כאמור,מוטעההואההקשראולם.כזלזוללפרשומחייבהפסוקשלההקשרורק,ייאוששל

הנביאוביןהמלךביןהנוקבהוויכוח

המלךשביןמהדרמהועיקרכללנפלהלא,הסלעבעומק,האדמהשבבטןהדרמה

אתלמנועכדי,הנקבהחציבתשלההחלטהעצםעל,הנביאישעיהולביןחזקיהו

.אשורצבאותבידיירושליםנפילת
בכיבוש'הסתפק'וירושליםאתכבשלאשסנחריבהיאההיסטוריתהעובדה,אכן

בירהעירכלכבשהאשרהאשוריתהאימפריהתקופתבכלוחריגיחידמקרה-לכיש

.מירושליםחוץ,בהשמרדה
ביהודהגם,התקופהבניבעיניכבירמאורעהייתהמירושליםסנחריבנסיגתאכן

עריחורבןבגלל,הקשותהמכותבגלללחגוגכוחהיהלאביהודה,אמנם.באשורוגם

אבל,סנחריבידיעלשגלוהרביםהאלפיםובגלל,בכללןלכישהמחוזועירהשפלה

מקרהשוםאין:תדמור'ח'מפרופשמעתיכך.מפתיעהכישועהבאהירושליםהצלת
המורדתהבירהאתכבשוולאאשורצבאותנסוגושבוהאשוריתבאימפריהאחר

יכבושלאאשורמלךכיהובטחשבה,ישעיהושלהאמתבנבואתהאמונה.בשלטונם

מקדשו="שיביתומפני,ירושליםעלמגונן'שההעקרוניוהביטחון,ירושליםאת

13.מאודהתעצמו,בתוכהשוכן

כדיחריגמעשהעשהוסנחריב,הנראהככל,נוחהלאאווירהשררהבנינוה

לעולםששליטיםהאדםבטבעהואשחוקמאחר.ירושליםסביבהכישלוןעללחפות

עלומרשיםענקבתבליטארמונואתלפארסנחריבציווה,כלשהובכישלוןיודולא

העירשלל,[מלכותוכסאעל]יושבסנחריבהמלך":אומרוהכיתוב,לכישכיבוש

מרחוקלהבחיןתדעלאשנינוהאוליחשבההמלכותיתהתעמולה."לפניועוברלכיש
המסעאתלתאריהיהושאפשר,לכישהמחוזעירלביןירושליםהבירהעירבין

.וקשהגדולההייתהשהבעיהמוכיחשכזהחריגבמעשההצורךעצם.מזהירכניצחון
ואתמגיניהאת,לכישביצוריאתשמתארהכללמןיוצאאשוריציורקיבלנוזובדרך

ידיעלהזההקשרחשובלנואך,אינםכברהאשורים.האשוריהכובשנגדמלחמתה
.טיטוסקשתעםהמפגשכמו,אבותינואבותעםהאשוריהציור

באיזואבל!כמובן'ההשגחת?לכךגרםמה-!נפלהלאירושלים,פניםכלעל

אשורמלךששמעשמועהדרךאו,חזקיהותכנית,והנקיבההביצורדרך?דרך

ואוליבשבמלכיםכתיאורבצבאושפרצההמגפהדרךאו,(ז'ל)ישעיהוכהבטחת
וגםהמקראברמזיגםבעינונותרהוויכוח?יחדאלהכלשלשילובהואהגורם

חכמיםבעינירצויהיהשלאכמפעלהגיחוןהטייתאתמונהאחדמקור.חסלבדברי
באבותכי,רצויכמפעלאותורואהאחרמקור4י.(יא,ב"כישעיהוכרמזי)

נתןדרבי

!הנבואהרקונותרה,והחורבןירמיהובימיביניהןהתנגשוהאלההאמונותשתי.13

ששהרבנןתנו":(א"לנופסחים)הבבליבתלמודנאמרכךואכן-"ראיתםלאמרחוקצרה'וי".14



"!המקוםלדעתדעתווהסכימה":הנוסחשםאך,לושהודודבריםארבעהמנו

.(ח-א,ב'לב"דהפיעלכנראה12'עמשכטר'מהד,ב"פא"נו)הגיחוןסתימתובכללם

עשיתםומקוה":הנביאשלהקשהלתוכחתואטוםנשארלאשחזקיהו,כנראה

.(יא,ב"כישעיהו)'הק=]שיה.עאלהבטתםולאהישנההברכהלמיתים.החמבין

היהחזקיהואולם.הנקבהמפעללכלקטגוריתמתנגדשהנביאלחשובהיהניתן

ראה)חלקיהובןבאליקיםשבנאשל'ממשלה'ההחלפת.הנביאלדברימאודקשוב

אשר,הנביאשלתביעתופיעלנעשתה(ג,ו'לשםוהשווה,כה-טו,ב"כישעיהו

לפנישהיוהקשותהמחלוקותלמרות,מאודגדולההייתהחזקיהוהמלךעלהשפעתו

:הנביאבדברימתוןהיותרהפירושאתהעדיףשחזקיהולינראהלכן.ביניהםכן

העריםעלויחןביהודהויבאאשורמלךסנחריבבאהאלהוהאמתהדבריםאחרי
.ירושלםעללמלחמהופניוסנחריבבאכייחזקיהווירא.אליולבקעםויאמרהבצרות
עםויקבצו.ויעזרהולעירמחוץאשרהעינותמימיאתלסתוםריו.וגבשריועםויועץ

מלכייבואולמה:לאמר,הארץבתוךהשוטףהנחלואתהמעינותכלאתויסתמורב

.רביםמיםומצאואשור
ויחזק,אחרתהחומהולחוצההמגדלותעלויעלהפרוצההחומהכלאתויבןויתחזק

ויקבצםהעםעלמלחמותשריויתן.ומגניםלרבשלחויעשדוידעירהמלואאת

תחתוואלתיראואלואמצוחזקו:לאמרלבבםעלוידברהעירשעררחובאלאליו

ועמנובשרזרועעמו.מעמורבעמנוכי,עמואשרההמוןכלומלפניאשורמלךמפני

יהודהמלךיחזקיהודבריעלהעםויסמכו-מלחמתינוולהלחםלעזרנואלהינו'ה
.(ח-א,ב'לב'דוי)

ומקוה":הנביאישעיהשללקטרוגחזקיהוהמלךשלתשובתושזובעלילנראה

לאמרחוקויצרהעשיהאלהבטתםולאהישנההברכהלמיהחמתיםביןעשיתם

יוצרה='האלמביטיםבהחלטאנו':טעןחזקיהו,כלומר-(יא,ב"כ)"ראיתם
.'מרחוק

במבטקשהיותרקצת.חזקיהוועםהזאתהמיוחדתהכתובתעםלהזדהותקל
הואהזההוויכוחשמא.'הישועתעללסמוךשאמרהנביאדבריאתלקבל,ראשון

במקוםליציאהסמוךונקבעה,חזקיהוהמלךאתמזכירהאיננהשהכתובתלכךשגרם

.פתרוניםהנביאולישעיהוהמלךלחזקיהו!?בולטשאיננו
י

.
אתהרימהזומכרעתעובדה.ישעיהוכנבואת,סנחריבבידינפלהלאירושלים

אדרנליןהזרימהגםזועובדה,אבל.ולדורות,ההואלדורהאמתנביאישלקרנם

למרודפעמייםניסואשריהודהושרייהויקים.תבונהחסריקנאים-מורדיםבעורקי
אתהובילו,(ת"ל-ז'לפרקיםובירמיהו;כ'פסוכןא,ד"כב"מל)הבבליבשלטון

עםללכתירמיהונצטווהרבותשנים.המציאותמחויבהיהשלאלחורבןירושלים

הזאתהעירעלוגנותי'-שאמר,ה"בהקבלבטוחלושהיה":י"רשוהסביר"...לוהודוולא

.'%לה,ז"לישעיהו)'להושיעה

בימיגם-ג'ובפסא'בפסשםודייק,ז"כירמיהו)צווארועלומוטותמוסרות

שזכתההמעצמה,בבבלמלמרודאותםלעצורכדי(צדקיהובימיוגםיהויקים
.העולמיבשלטון

העצמילביטחונםתרמהואילולאחזקיהונקבתלרשותםעמדהאילולא,יודעמי
,בבבללמרודמעזיםולאנזהריםהאחרוניםיהודהמלכיהיואולי-והמסוכןהכוזב

ישעיהושלהתנגדותופשראתלהביןנוטהאניכך!?ראשוןביתנחרבהיהלאוכך

ישעיהוהיההקרובבטווח.הנביאשללמרחוקהראייהבגללדווקא,הנקבהלמבצע

,א"ל;ח,'א)'אישלאבחרב"ו"בכרםכסכה"אפילו,תינצלשירושלים'הבדברבטוח

תיכנע,המיםמפעלבליהבבליםמולתעמודשירושליםעדיף,ארוךלטווחואילו.(ח
.ותשרוך

מתוארתהנקבה.נוקבויכוחכנראההיהישעיהוהנביאלביןחזקיהוביןהוויכוח

הישגזההיה.כךאומרתאכןהכתובת.נכוןוזה,כביראדריכליכהישגאצלנו

.קשהפנימיויכוחקדםלהישג,ישראלבעםתמידכמואבל,פלאיאדריכלי
.נבואיתהייתההאופוזיציה


