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את תצרוכת המים הגדולה? האם די היה באיגום מי 

הגשמים המקומיים או שמה נדרשו בוני האתר לדאוג 

לאספקת מים ממקורות נוספים? יתר–על–כן, כיצד 

השכילו מתכנני האתר להוביל, לאגור ולהעביר את 

 המים לחלקיו השונים של הגן? 

בחלקו הראשון של המאמר נדון במהות הפוליטית 

והחברתית של כלכלה בזבזנית וצריכה של מים 

למטרות ראווה ונוי, במקום בו כמות המים מוגבלת. 

לאחר מכן נסקור את מתקני המים, תוך ניסיון לעמוד 

על הדרך שבה הם פעלו כמערכת לתיעול, אגירה ונוי, 

ולבסוף נמקד את הדיון בשאלת הראוותנות בדרך 

השימוש במים, ומה ניתן ללמוד ממנה אודות הקשרים 

השונים של מתחם הארמון ברמת רחל עם המרחב 

שמסביבו בתקופת הברזל ובתקופה הפרסית, ובכלל 

זה עם ירושלים — בירת הממלכה ומאוחר יותר עיר 

המקדש בפחווה.

מונומנטאליות וצריכה ראוותנית
עיקרון בסיסי המנחה את פעולותיהן של חברות 

אנושיות, כמו גם את פעולתם של יחידים, הוא "עקרון 

 .)Principle of Least Effort( "המאמץ המינימאלי

זיף הגדיר את האנרגיה שבני אדם משקיעים בביצוע 

של כל פעולה כמשאב, אותו שואפים אנשים לשמור 

ולחסוך ככל האפשר. בחברות שוויוניות, ניתן לראות 

לעיתים הוצאה בלתי פרופורציונאלית של אנרגיה, 

אך גם פעולה זו היא, לדעתו, השקעה שנועדה לחסוך 

בטווח הארוך כמות גדולה יותר של אנרגיה )זיף 1949: 

1; וראו טריגר 1990: 123-122(. 

תופעה הנוגדת את עקרון המאמץ המינימאלי היא 

שימוש ראוותני במים והגן במתחם הארמון ברמת רחל

בועז גרוס, יובל גדות, עודד ליפשיץ
אוניברסיטת	תל	אביב	

הקדמה
התל הקדום של רמת רחל נמצא על אם הדרך בין 

ירושלים לבית לחם, על גבי פסגה נישאה כלפי צפון, 

מערב ודרום )איור 1(. כבר במהלך חפירותיו של יוחנן 

אהרוני )1954, 1962-1959( התגלה באתר מתחם 

ארמון מפואר בעל מתאר מלבני, שבמרכזו חצר טקסית 

ומחלקו המערבי בולט מגדל )איור 2(. כן נודע המתחם 

ברמת רחל בבניית גזית מוקפדת ובריבוי הפרטים של 

אדריכלות מפוארת, כדוגמת כותרות אבן מעוטרות, 

מעקות חלון מעוטרים, שיניות ועוד )אהרוני 1962; 

1964 וראו גם אהרוני 1956; ליפשיץ ואחרים 2011, 

ושם ספרות נוספת(. בחפירות המחודשות באתר 

)2010-2005( נחשפו חלקים נוספים מהארמון ונחשף 

גם מתחם גן מפואר, שסבב את חזיתו המערבית של 

הארמון )ליפשיץ ואחרים 2011: 22-21(. בתוך הגן 

פעלו מספר מתקני מים משוכללים ומפוארים, שלבד 

מאיגום המים והזרמתם לחלקיו השונים של הגן, עשו 

בהם שימוש למטרות נוי וראווה. מחקר פלינולוגי, 

המבוסס על ממצא פולן מאובן שנאסף מהטיח 

בבריכות, הראה שבגן צמחו ופרחו מני צומח, מקומיים 

ומיובאים, כגון: שושנות מים, הדסים, גפנים, עצי 

תאנה, וכן עצי ערבה, צפצפה, ארז, אגוז מלך, אתרוג 

ועוד, מינים שגידולם מצריך כמויות גדולות של מים 

 )לנגוט ואחרים 2013(. 

מתחם הארמון והגן המפואר ברמת רחל התקיים 

בסביבה הנעדרת מקורות מים קבועים כמעיינות 

או בארות. המעיינות הקרובים ביותר ממוקמים 

באפיקו של נחל רפאים, כארבעה ק"מ מערבית לאתר. 

כיצד, אם כן, הצליחו מתכנני המתחם והגן לספק 
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1  מפת אזור רמת רחל )מקור: PEF, עריכה: ע' קוך(
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2  רמת רחל: תכנית כללית של האתר )שרטוט: ב' ארובס וש' עמנואלוב(

"צריכה ראוותנית", המאפיינת חברות מעמדיות. 

צריכה ראוותנית היא בזבוז או הוצאה של אנרגיה, 

הבאה לידי ביטוי בצריכת מוצרים נדירים ויקרי ערך או 

בשימוש במשאבים אנושיים באופן שלכאורה אין בו 

תועלת כלכלית או תמורה ברורה ויעילה. ככל שחברות 

אנושיות הפכו מרובדות ומעמדיות יותר, הפכה היכולת 

של המעמדות הגבוהים להשתמש באנרגיה שמקורה 

במעמדות הנמוכים לצרכים שכביכול אינם תועלתניים, 

סמל לשליטתם ואמצעי לקיבוע מעמדם )טריגר 1990: 

126-125(. זיף אמנם ניסה לשלב תופעה זו בתוך 

"עיקרון המאמץ המינימאלי" ולטעון שבנצלם את 

האנרגיה של המעמדות הנמוכים, משתמשים, למעשה, 

 המעמדות השולטים בכמות מינימאלית של מאמץ 

)זיף 1949: 518(. לעומתו, טען טריגר שצריכה 

ראוותנית סותרת את "עיקרון המאמץ המינימאלי", 

ומכאן גם כוחה ומהותה, כפי שניתן לראות בעיקר 

 באדריכלות המונומנטאלית )1990: 129(. 

כאמור, אדריכלות מונומנטאלית היא אחד הביטויים 

הבולטים ביותר לצריכה ראוותנית — בניית מבנים 

שההשקעה הפיסית בהם, הן באנרגיה אנושית והן 

בחומרי גלם, חורגת בהרבה מהתמורה הכלכלית 

והחומרית שהם מפיקים )טריגר 1990: 120-119(. 

ככזו, היא נתפסת כביטוי החזק והבולט ביותר 

לעוצמתו של השליט )קנאפ 2009: 47; טריגר 1990: 

128(. לפי טריגר, השימוש באדריכלות מונומנטאלית 

נמצא בשיאו בשלבים הראשונים של התגבשות החברה 

או בעת מיסודם של שלטון או פולחן חדשים, בהיותו 

הוכחה לעוצמתו של הסדר החדש או בשקפו שאיפה 

לביסוסו של סדר זה )1990: 127(. 

כחלק מהתנאים להגדרתו של מבנה כביטוי לאדריכלות 

מונומנטאלית, יש לזהות בו עדויות לתכנון מקדים 

בקנה מידה רחב, יכולת הנדסית גבוהה, גיוס וניהול 

של כוח אדם רב, וביצוע ברמה אומנותית וטכנולוגית 

גבוהה )טריגר 1990: 121(. תנאים אלה באים לידי 
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מדרום-מערב לראש התל, נמצא פיר המתחבר אל 

האמה העליונה שעוברת במקום, ובסמוך לו בריכת 

אגירה. פיר זו סומן על מפות הסקר הבריטי כ"ביר 

קדיסמו" )Bir Kadismu(, שם המשמר את שמה של 

כנסייה מן התקופה הביזנטית, המציינת את מקום 

מנוחתה של מרים ההרה בדרכה לבית לחם )אבנר 

תשס"ו: 121-117; ליפשיץ ונאמן תשע"א: 66(. האמה 

העליונה, שלאחרונה הוצע לתארכה לימי הורדוס 

)עמית 2002; ביליג תשע"ב(, טרם נוסדה בעת קיומו 

של הגן, ולכן אין להתייחס ל"ביר קדיסמו" כאל מקור 

מים אפשרי בשלביו המוקדמים של האתר. לפיכך, 

לאורך כל תקופות קיומו של היישוב בראש הגבעה של 

רמת רחל התבססו יושביו על אגירת מי נגר בחללים 

תת–קרקעיים שהוכשרו במיוחד למטרה זו )ליפשיץ 

ואחרים 2011: 3(, או לחילופין על הובלת מים מהעמק 

שלמרגלות הגבעה, פעולה שדרשה השקעה משמעותית 

של משאבים ומאמץ )להלן(. 

ביטוי במכלול הארמון ברמת רחל בכלל, ובגן שהקיף 

אותו ממערב בפרט. 

משטר המים הטבעי ברמת רחל 
אתר רמת רחל ממוקם כארבעה ק"מ מדרום לירושלים, 

על ספר מדבר יהודה. לפי מדידות שנערכו החל 

ב–1844 ועד לימינו יורדים באזור כ–400 מ"מ גשם 

בשנה בממוצע )וזאת בהשוואה לכ–600 מ"מ משקעים 

היורדים בחלקיה המערביים של העיר, וראו רובין 

תש"ס: 3-2(. מחקר ארכאובוטאני מלמד שעוד 

בתקופת הברזל ב' ועד לראשית התקופה ההלניסטית 

היה האקלים יבש יחסית, ודומה לאקלים הנוכחי 

)לנגוט ופינקלשטיין בדפוס(. לאור זאת, ניתן להעריך 

 שהגן ברמת רחל התקיים בסביבה צחיחה יחסית. 

עד כה לא נמצאו על גבי הגבעה עדויות לקיומם 

של מעיין או באר שהיו מסוגלים לספק מים באופן 

שוטף לאתר. לרגלי האתר, ובמרחק של כ–300 מ' 

3  אדמת הגן בשטח הדרומי )צילום: נ' כהן-אלורו(
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שנעשתה על חשבון הגן. תוספת זו, כ–30×20 מ' גודלה, 

נבנתה בטכניקה שונה משאר המצודה, וכללה בנייה 

באבני גזית מאסיביות שהונחו בתוך תעלות יסוד רחבות 

ועמוקות, תוך שימוש נרחב בחומר מליטה. לאורך 

קירותיו של אגף זה נחצבו ונבנו תעלות מים מטויחות. 

הרחבתו של מתחם הארמון בשלב השלישי תוארכה 

לסוף המאה הו' או לראשית המאה הה' לפסה"נ. 

הקמתו ועיצובו של הגן שייכים, כאמור, לשלבי הבנייה 

השני והשלישי. על גבי משטח הסלע שנחצב, פולס 

והוחלק, הונחה שכבה של אדמה חומה, כהה ונקייה 

מאבנים וחרסים, בעובי אחיד של כ–0.5-0.4 מ' )איור 3(. 

בחלק הצפון-מערבי של הגן ניגשת אדמת הגן לשפתן של 

תעלות יסוד )שיתוארו בהמשך( או לקווי החציבה, ואינה 

מגיעה עד למצוק. הנמכת הסלע, החלקתו, והנחת אדמת 

הגן היו פעולות בו זמניות, והן גם הפעולות הקדומות 

ביותר שניתנות לזיהוי בשטח זה של האתר. חיזוק 

למסקנה זו היא העובדה שלמעט שני מקרים בודדים, בכל 

מקום בו נחשפה אדמת הגן היא נמצאה מונחת על גבי 

הסלע המוחלק. בשני המקרים היחידים שבהם אדמת הגן 

לא נמצאה על–גבי הסלע המוחלק, היה זה בשל פעולות 

שוד והרס מאוחרות לקיום הגן. בנוסף, חשוב לציין את 

היעדרה המוחלט של שכבת מילוי כלשהי, דקה ככל 

שתהיה, ואת היעדרם של מכלולים קרמיים או אדריכליים 

בין אדמת הגן לבין הסלע המוחלק, וזאת בכל שטחי 

החפירה. לעומת זאת בכמה מקרים שונים תועדו קברים, 

מתקנים או קירות השייכים לשלבי הבנייה המאוחרים 

באתר, שנבנו ישירות מעל אדמת הגן והסלע המוחלק או 

שחדרו דרכם. יש לזכור שפעולת החציבה הנרחבת ופילוס 

הסלע מנעה כל אפשרות לאתר שרידים קדומים יותר, לו 

היו כאלו בנמצא. 

נראה שפעולות חציבת הסלע וההנחה של אדמת הגן 

היו חלק מרכזי בשורה של עבודות הנדסיות רחבות 

היקף שהתרחשו באתר: החומר שנכרה באזור המערבי, 

שכלל כמות גדולה של סלע קירטון גרוס, נלקח 

לאזורים המזרחיים של האתר, שם הוא שימש לצורך 

פילוס המדרון המזרחי ויצירת פודיום מלבני, עליו 

הושתתו החצר המרכזית והחצר המזרחית של המתחם 

הגן ברמת רחל
שלושה שלבי בניה עיקריים זוהו והוגדרו במתחם 

הארמון ברמת רחל )ליפשיץ ואחרים 2011: 9(.1 

שלב הבנייה הראשון כלל בניית מגדל בחלקו המערבי 

של האתר. ממזרח למגדל ניצבו, ככל הנראה, מספר 

מבנים שקשה לעמוד על תכניתם, שכן חלקים מתוכם 

כוסו, פורקו ושולבו בארמון שהוקם בשלב השני 

)להלן(. כבר בשלב הבנייה הקדום שימשה רמת רחל 

כמרכז מנהל חשוב, כפי שעולה ממספרן הרב של 

ידיות קנקנים מוטבעות בחותמות "למלך" ובחותמות 

הנושאים שמות פרטיים )ליפשיץ ואחרים 2011: 

15-13(. לשלב זה יש גם לייחס רבים מהפריטים 

האדריכליים המפוארים, כמו כותרות האבן המעוטרות 

)ליפשיץ תשס"ט(, עמודונים שהיוו חלק מאדני חלון 

מפוארים ושיניות אבן שנמצאו פזורות באתר בשימוש 

משני, ובמקור ניצבו, ככל הנראה, בראש המבנה )איור 

3(.2 זמן הקמתו של שלב זה תוארך לשלהי המאה הח' 

או לראשית המאה הז' לפסה"נ. 

שלב הבנייה השני הוא זה שהעניק לאתר את מתארו 

המוכר עד היום. בשלב זה הוקם מתחם ארמון מפואר 

ממזרח למגדל, שהפך למרכיב הבולט ביותר בנוף 

של הסביבה כולה לכיוון מערב. בנייתו של המתחם 

התאפשרה הודות להנחתה של שכבת סלע גיר כתוש 

בעובי הולך וגדל לכיוון מזרח, שיצרה משטח מפולס 

בראש הגבעה ובשיפוליה הצפון-מזרחיים. מקורו של 

סלע הגיר הכתוש הוא, ככל הנראה, בחלקו המערבי 

של האתר, שם נחצב סלע הנארי והוסר מעל פני שטח 

של כ–16 דונם, מסביב למגדל שהמשיך להתקיים עוד 

משלב הבנייה הראשון. סלע הקירטון שמתחת לשכבת 

הנארי פולס והוחלק, וכך נוצרה מדף סלע שטוח 

בראש הגבעה, בנקודה הגבוהה ביותר שלה, שהבליט 

עד מאוד את המגדל ואת קוביית הסלע שעליו הוא 

נבנה )ליפשיץ ואחרים 2011: 21(. בנייתו של שלב זה 

תוארכה על ידי המשלחת החדשה למחצית השנייה, או 

אף לשליש האחרון של המאה הז' לפסה"נ. 

לשלב הבנייה השלישי מיוחסת ההרחבה של מתחם 

הארמון בחלקו הצפון-מערבי של האתר, הרחבה 
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שמקורו בשכבות המילוי שחותמות את אדמת הגן 

כולל חרסים שתאריכם החל מסוף תקופת הברזל ועד 

התקופה הרומית הקדומה. עם זאת, בדיקת תיארוך 

 Optically Stimulated( OSL מוחלט, בשיטת

Luminescence(, העלתה שאדמת הגן נחתמה תחת 
המילוי הנדון סביב 2320±80 או2420±80 שנים לפני 

זמננו, כלומר בראשית התקופה ההלניסטית )לנגוט 

ואחרים 2013: 122(. 

מתקני המים שהוקמו בשטח הגן
בשטח הגן נמצאו מתקני מים שונים ומגוונים. רק את 

חלקם ניתן לקשור פונקציונלית לכדי מערכת אחת, 

בעוד שמתקנים נוספים נמצאו מבודדים ומנותקים 

מיתר המערכת. יש להניח שהגן עבר שינויים רבים 

במהלך השנים שבהן הוא היה בשימוש, ואלה מקשים 

על הבנת המערכת בכללותה. 

)קדם תש"ע: 73; ליפשיץ ואחרים 2011: 21-20; 

ראו איור 4(. שברי כלי החרס שנאספו מתוך מילוי 

מלאכותי זה מתוארכים לחלקה המאוחר של תקופת 

הברזל ב', והם שמהווים את הבסיס לתיארוך מועד 

הקמתו של הגן )פרויד תשע"א: 83(. 

האדמה הכהה היא הסממן המובהק ביותר לגבולותיו 

של הגן. היות והאדמה נקייה מכל סוג של פסולת, 

אבנים או שברי חרסים, ניתן להניח שהיא עברה ניקוי 

וסינון כלשהו, דבר המחזק את ההשערה שאדמה זו 

נחשבה טובה לגידולים חקלאיים, וההשקעה בה הייתה 

כדאית. כמו כן, ייתכן ולעובי השכבה האחידה בה היא 

הונחה )0.5-0.4 מ'(, היתה חשיבות, והוא נועד לשמש 

מיני צומח מסוימים )על כך בהמשך(. 

היעדרם של שברי חרס בתוך אדמת הגן מקשה על 

תיארוכה. עם זאת, נראה שאדמת הגן כוסתה ויצאה 

משימוש במהלך התקופה ההלניסטית. הממצא הקרמי 

4  הדמייה של עיצוב הנוף )ציור: נ' קדם(
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חלק ממתקני הגן המשמעותיים ביותר )להלן(, ומאזור 

זה תחל הסקירה, וזאת על פי הבנתנו את כיוון פעולתה 

של המערכת: מדרום לצפון. 

בריכה 2: בריכה זו היא המרכיב האדריכלי הבולט 

ביותר בחלקו הדרומי של הגן )איור 5(, והיא גם 

השתמרה בצורה הטובה ביותר מבין כל מתקני הגן 

להלן נתאר מתקנים אחדים שאותם ניתן לקשור לכדי 

מערכת אחת, וזאת בהסתמך על כיוון הזרימה ועל 

ההיגיון של פעולת המערכת לצורך החלוקה של המים. 

תיאור זה מתייחס לשלב הבנייה השלישי, שהוא השלב 

האחרון לפעילותה של המערכת. החלק הדרומי של הגן 

מאופיין במתחם טרפזי חצוב ומונמך, שבתוכו נמצא 

5  תכנית השטח הדרומי של הגן )שרטוט: ש' עמנואלוב(
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הגבוה של הבריכה ביחס למפלס הגן מצביע על כך 

שהיא שימשה כמקור לפיזור מים וחלוקתם למכלולים 

ומתקנים אחרים. המרזבים שיוצאים ממנה לכיוון מערב 

)מרזבים 4-3, וראו בתיאור שלהלן( מאששים טענה 

זו. מיקומה של הבריכה וגובהה ביחס למפלס הגן, כמו 

גם איכות בנייתה הגבוהה מלמדים שהבריכה היוותה 

מרכיב מרכזי בגן, הן מהבחינה התפעולית והן כמונומנט 

אדריכלי ששימש למטרות נוי. הממצא הפלינולוגי, 

המעיד על הימצאותם של פרחים צפים בבריכה, כדוגמת 

שושנת המים, מחזק מסקנה זו.

בתקופה ההלניסטית יצא אזור הגן הדרומי משימוש 

ושינה את ייעודו לאיזור תעשייתי. שני כבשני סיד 

שנמצאו מדרום לבריכה 2 הם העדות העיקרית 

לשימושו החדש של שטח זה. במקביל להקמתם של 

הכבשנים נסתמו פתחי המרזבים מצדה הפנימי של 

הבריכה, והיא מולאה בסיד שמקורו בכבשנים )ליפשיץ 

ואחרים 2011: 40-37(.

)איור 6(.3 קירות הבריכה נבנו מאבני גזית מסותתות 

היטב, ברוחב של 1.35-0.8 מ' )1.35 מ' הוא גם העובי 

המרבי של קירות הבריכה הבנויים(. הקירות טויחו 

בשכבה עבה של טיח אחיד וחזק שהגיע בכמה מקומות 

לעובי של 2.5 ס"מ. ניתן להבחין בשכבות טיח רבות, 

עדות לטיוח חוזר ונשנה של הקירות. רצפת הבריכה 

עשויה ברמת גימור וביצוע נדירה: חתך ברצפה מלמד 

שתשתיתה עשויה אבני גזית גדולות ושטוחות, שהונחו 

על גבי הסלע המוחלק. מעל משטח האבנים נוצקה 

שכבה עבה )כ–0.2 מ'( של טיח חזק וקשיח. בנקודות 

החיבור בין הרצפה לדפנות, הוחלק הטיח ויצר פינות 

מעוגלות וחלקות. איכות בנייה זו של הרצפה והקירות, 

היא שאפשרה את השתמרותה הטובה של הבריכה. 

עומקה המרבי של הבריכה כ–1.1 מ', ותכולתה המרבית 

הייתה כ–35 מ"ק מים. בהיעדר מקור מים קבוע ברמת 

רחל יש להניח שהבריכה הכילה מי גשמים שנאספו 

מרחבי האתר וייתכן אף שנוקזו מגגות המבנים. מיקומה 

6  בריכה 2 )צילום: נ' כהן-אלורו(
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מרזבי אבן: בניגוד למרזבים 1 ו–2 , שנוצרו משילוב 

של חציבה בסלע ובנייה )להלן(, הרי שמרזבים 3 ו–4 

הם מרזבים פתוחים, שסותתו מאבן גיר קשה, לבנה 

ובוהקת, עם דגש רב על גימור אסתטי )איור 7(. 

מרזב 3 נמצא בפינה הצפון-מערבית של בריכה 2, 

בין קירות WC15 ו–WC13, והוא מורכב משלושה 

חלקים עיקריים: חלקו הראשון בנוי לכל רוחבו של קיר 

WC15, וחוצה אותו מדרום לצפון. אורך קטע זה 0.88 
מ' ורוחבו 0.35 מ'. בקצה הצפוני של מקטע זה פונה 

המרזב בזווית ישרה לכיוון מערב ונמשך לאורך כ–0.9 

מ' נוספים עד שהוא מסתיים באחת. מנקודה זו ממשיך 

המרזב מערבה, אך במפלס נמוך בכ–0.3 מ' ביחס 

למקטע המזרחי. מבנה זה של המרזב מעניק לו חתך 

מדורג. בקטע העליון מונח המרזב בתוך תעלה בנויה 

שרוחבה 0.35 מ'. כיוון שרוחבו של המרזב עצמו הוא 

0.1 מ' בלבד, נותרו מגרעות בנות 0.1 מ' לערך מכל צד. 

קטע זה של המרזב נבנה יחד עם קירות הבריכה, וכחלק 

אינטגרלי מהם. בחלקו המערבי של קטע זה נמצא 

מתקן אבן בגוון אדום, השונה מהאבן הלבנה ממנה 

עשויים יתר המרזבים. למתקן מתאר רבוע, שגודלו 

0.26×0.24×0.28 מ' ומותקנים בו שלושה פתחים, 

בגודל 0.12 מ' האחד. נראה שמתקן זה שימש כשסתום 

או כמתקן וויסות לזרימת המים במרזב. בעוד שניתן 

להבין את הפתחים המערבי והמזרחי ככאלה שנועדו 

לשלוט על הזרימה במרזב 3, הפתח השלישי, העליון, 

שימש ככל הנראה לחיבור של מרזב נוסף שניקז מי נגר 

 עילי או, לחילופין, להכנסת שסתום לסכירת המרזב.

החלק השלישי של המרזב נמצא כ–0.3 מ' מתחת 

לקצהו המערבי של החלק הקודם. המים שזרמו במרזב 

זרמו מטה במפל קטן, ונאספו אל תוך אגן אבן בנוי. 

גודלו של אגן זה הוא 0.23×0.33 מ', והוא יוצר מאותה 

אבן גיר קשה ולבנה. אגן זה נפתח לכיוון מערב, שם 

נמשך המרזב עוד 0.8 מ' מערבה. בדופנו הדרומית של 

המרזב, סמוך לנקודת חיבורו עם אגן האבן, נמצאו שני 

7  מרזבי אבן 3 ו–4 בבריכה 2 )צילום: נ' כהן-אלורו(
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חורים עגולים בקוטר של 0.05 מ'. חורים אלה עשויים 

היו לשמש כפתחים לתעלות או למרזבי משנה, שלא 

השתמרו. בקטע זה המרזב מונח על גבי מגרעת בנויה 

בקיר WC23, סמוך לראש פאתו הדרומית. קיר זה בנוי 

היטב, והוא נועד לתמוך את פאתו הדרומית של המצוק 

המרכזי. הקיר מטויח למלא גובהו, ושילובו ביחד עם 

שאר חלקיו הבנויים של הגן מצביע על כך שהוא היה 

חלק אינטגרלי משלב שימושו המקורי של הגן. סביר 

להניח שהמרזב המשיך הלאה מערבה עוד כ–17 מ', עד 

למפגש עם תעלת מים שהמשיכה צפונה, בצמוד למצוק 

המרכזי )איור 8(.

מרזב 4 יוצא מפאתה המערבית של בריכה 2. הוא 

משולב בתוך הקיר, סמוך לתחתיתה של הבריכה, ולכן 

סביר שבנוסף לשימוש בו למטרות השקיה, הוא שימש 

גם לריקון הבריכה לצורכי תחזוקה וניקיון. חלקו 

המזרחי נמצא בתוך הקיר )ואורכו 1.33 מ'(, עדות לכך 

שהקיר והמרזב נבנו במקביל על פי תכנית שהוכנה 

מראש. חלקו המערבי של המרזב בולט מעבר לקיר 

WC13 עוד 1.12 מ', ועשוי מקשה אחת של אבן גיר 
מסותתת. עובי דפנותיו של המרזב הוא 0.05 מ', רוחבו 

ועומקו 0.13 מ'. בחלק זה, המרזב מונח על גבי אחד 

מלוחות הכיסוי של תעלה C. ניתן להניח שהמרזב 

המשיך עוד מערבה, במקביל למרזב 3. אפשרות נוספת 

היא שהמרזב אכן הסתיים בנקודה זו, והמים שזרמו 

בו שימשו להשקיית אדמת הגן ממערב. אין לפסול גם 

אפשרות שהוא נועד למילוי בריכה או מתקן מטויח 

נוסף שהיה באזור זה במפלס נמוך יותר, ושהוסר 

בשלב מאוחר. 

מרזב 2 הוא מרזב ניקוז קטן, 0.15 מ' רוחבו ו–0.3 מ' 

גובהו, שנבנה בפאתו החיצונית של קיר WC2. מרזב 

זה אינו בנוי אבן, אלא חצוב ומטויח, וניתן לאפיינו גם 

כתעלה קטנה. מצב השתמרותו הירוד יחסית של קיר 

WC2 מקשה על שחזורו המדויק של המרזב, אך נראה 
שנחצב אל דופן הבריכה, כשהוא עושה שימוש בנדבך 

8  שחזור המרזבים ובריכה 2 )ציור: נ' קדם(
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העליון של הקיר לכיסוי. אורכו של המרזב הוא כ–1.05 

מ', קטן יותר מרוחבו של הקיר )1.3 מ'(. ההפרש, 

כ–0.25 מ', נובע מסתימה מכוונת של פתח המרזב 

בטיח, כמו שאר המרזבים בבריכה זו. בשל ההבדל 

בסגנונו של מרזב 2 ביחס לזה המאפיין את מרזבים 3 

ו–4, ניתן להניח שהוא לא היה חלק מתכניתה המקורית 

של בריכה 2, ונוסף לה בשלב מאוחר יותר. המרזב 

נסתם בשכבה עבה של טיח ויצא מכלל שימוש, ביחד 

עם הבריכה כולה, בתקופה ההלניסטית, כשהגן שינה 

את ייעודו והפך לאזור תעשייתי לייצור סיד. 

תעלות B ,A ו–C הן תעלות חצובות ומקורות בעלות 

מאפיינים וממדים דומים. בשלב הראשון של הגן הן היו 

חלק מתעלה אחת רציפה )להלן, תעלה C-A(, שהקיפה 

את בריכה 2 מדרום וממערב, בצמוד לקירות הבנויים 

של הבריכה )איור 5(. התעלה החצובה שימשה, ככל 

הנראה, לאיסוף מים עודפים מבריכה 2 )וייתכן גם 

שמבריכה 1(. אפשר להניח שבנוסף לכך היא שימשה גם 

לניקוז מים עומדים מאדמת הגן, שהונחה, כאמור, על 

גבי משטח סלע חלק, וכך מנעה ריקבון בשורשי צמחיית 

הגן. אל תוך תעלה זו נסמכו בשלבים מאוחרים יותר, 

ולאחר יציאת הגן משימוש, מתקנים נוספים שעשו בה 

שימוש וקטעו את מהלכה הרצוף. 

תעלה A עוקבת אחרי פאתה הדרומית והחיצונית 

של בריכה 2 וצמודה אליה. אורך מקטע זה הוא 10 

מ', רוחבו 0.5 מ' ועומקו כ–1.5 מ'. התעלה נחצבה אל 

תוך סלע הגיר, ותחתיתה נמצאה בערך 1.2 מ' מתחת 

למפלס אדמת הגן. דפנותיה הפנימיות של התעלה 

טויחו מספר פעמים. במקומות מסוימים ניתן להבחין 

בסימני חספוס מכוון על שכבת הטיח, שנועד לסייע 

בהצמדתה של שכבת טיח חדשה לזו הקודמת. שפת 

התעלה, עליה הונחו לוחות הכיסוי, טויחה גם היא. 

צידה הצפוני )0.15 מ'(, נפגשת עם הדופן החיצונית של 

בריכה 2. הקיר ושפת התעלה טויחו יחדיו, ובדרך זו 

נוצר מעבר חלק ומעוגל בין דופן הקיר לשפת התעלה. 

עובדה זו מדגישה היטב את הבנייה המשותפת של שני 

 המתקנים, כחלק מתכנית אחת ובזמן אחד.

אבני הכיסוי של התעלה עשויות אבן נארי, והן אחידות 

בגודלן. לאור התאמתן המושלמת לרוחב התעלה יש 

להניח שהן סותתו במיוחד לשימושן זה. גודלן הממוצע 

הוא כ–1×0.50 מ', ועוביין 0.2 מ'. לאורך התעלה אותרו 

17 אבני כיסוי, כשהאבן השנייה ממזרח חסרה. בנקודה 

זו נמצא פתח דרכו ניתן להיכנס אל תוך התעלה. פתח 

זה נראה מאוחר לשלב שימושה המקורי של התעלה, 

וסימנים בטיח מעידים על כך שהאבן הוסרה ממקומה. 

בחלקה המזרחי של התעלה ניכרים סימנים לניסיונות 

שנעשו להרחיבה מזרחה, אל תוך הדופן המזרחית של 

המתחם החצוב. הטיוח באזור זה הוא פחות מוקפד, 

 והתעלה מסתיימת בגומחה חצובה בסלע בסיתות גס. 

 ,B בקצה המערבי של התעלה, במפגשה עם תעלה

נמצא פתח נוסף באבני הכיסוי, שגודלו הוא 0.63×0.48 

מ'. פתח זה נראה כחלק מהשלב המקורי של התעלה, 

וייתכן שנועד לתחזוקת התעלה וניקיונה )"מנהול"(, 

ואולי אף לשאיבת מים ממנה, שכן התעלה סגורה 

לגמרי מכל הכיוונים, ולא נמצא פתח אחר שהיה יכול 

לשמש לניקוז או לשאיבה מתוכה.

תעלה B–C נמצאת למרגלות הפאה המערבית של 

בריכה 2, במקביל ובצמוד לקיר WC13. אורכה הפנימי 

של התעלה הוא 5.9 מ' מהקצה הדרומי, בו היא 

מתחברת עם תעלה A, ועד לקיר בנוי בצפון. חפירת 

בדיקה שנעשתה מצפון לקיר זה העלתה שהחסימה 

נבנתה כנגד WC23 או הסלע החצוב, והיוותה ככל 

הנראה את הקצה המקורי של תעלה זו. התעלה בנויה 

בסגנון ובממדים דומים לתעלה A, ושתיהן נבנו 

והתקיימו במקביל, כחלק ממכלול אחד. את התעלה 

כיסו שבעה לוחות אבן, ויש להניח שמספר דומה של 

לוחות כיסוי הוסר לאחר יציאת הגן משימוש, כשבתוך 

התעלה נבנתה בריכה קטנה, ששימשה ככל הנראה 

בתעשיית הסיד במקום )בריכה 5(. 

תעלות D ו–E, בדומה לתעלות A–C, הן שתי תעלות 

שנחצבו בסלע ושמשו במקורן כתעלה אחת רציפה 

)תעלה E–D, איור 14(. תעלה זו שימשה בעיקרה 

לניקוז מים עודפים מאדמת הגן. 

תעלה D נחצבה אל תוך סלע הגיר המוחלק, לאחר 

שזה נחצב ופולס. תעלה זו מסתיימת בקו החציבה 
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המזרחי של המתחם החצוב, שם היא יוצרת גומחה 

קטנה, החודרת לעומק של כ–0.45 מ' מזרחה, לתוך 

הסלע. תפקידה של גומחה זו אינו ברור. מנקודה זו 

התעלה ממשיכה מערבה לאורך 3.25 מ', לפני שהיא 

פונה לכיוון דרום-מערב וממשיכה כ–1 מ' נוסף. סך 

אורכה של התעלה זו: 4.2 מ'. בהנחה שראשה של 

התעלה היה בגובה הסלע המוחלק, עומקה של החציבה 

בחלקה המערבי של התעלה הוא 1.05 מ' ועומקה 

בחלק המזרחי הוא 0.75 מ'. רוחבה של התעלה הוא 

כ–0.5-0.45 מ', אולם רוחבה המקורי של החציבה היה 

גדול יותר, שכן צדי התעלה דופנו בקירות בנויים אבני 

גזית, שבראשם נבנו מגרעות להנחת לוחות הקירוי 

)איור 9 לעיל(. יש להניח שבדומה לתעלה C–A, גם 

תעלה זו הייתה מכוסה בלוחות אבן, שכולם, מלבד 

שניים, נשדדו. לוחות הקירוי של תעלה זו היו קטנים 

משמעותית מאבני הכיסוי של תעלה C–A, וגודלם 

הוא כ–0.8×0.45 מ'. תעלה זו טויחה למשעי בטיח עבה, 

 .C–A הדומה בהרכבו לטיח שבתעלה

תעלה E ממשיכה את מתאר תעלה D, לאחר שזו 

נקטעת על–ידי מפולת. תעלה E נמשכת 13.5 מ' נוספים 

בקו ישר לכיוון דרום-מערב, עד שהיא מסתיימת בקו 

החציבה הדרומי של המתחם החצוב. גם כאן נמצאה 

גומחה בתוך קו החציבה של המתחם, כ–0.8 מ' עומקה 

ו–0.5 מ' רוחבה. ממדיה של תעלה E דומים לאלה של 

תעלה D: 0.42 מ' רוחב ו–1.05 מ' גובה בחלקה הצפוני, 

ו–0.48 מ' רוחב ו–0.7 מ' גובה בחלקה הדרומי. ארבעה 

לוחות כיסוי שרדו מעל התעלה ובעת החפירה ניתן 

היה לראות בחתכים את חדירת תעלות השוד שנועדו, 

ככל הנראה, להגיע אל אבני הכיסוי האמורות. 

תעלות המים הפתוחות הן רצף של תעלות מטויחות 

שנבנו לאורך סדרה של קירות רחבים ובנויים אבני 

גזית, המקיפים את המצוק המרכזי שעליו נבנה 

המגדל. בחלק הצפוני של הגן, הקירות מהווים חלק 

מההרחבה של מתחם הארמון בשלב הבנייה השלישי 

)איור 9(. התעלות, כ–0.3 מ' רוחבן ועד 2.6 מ' עומקן, 

הותקנו לרוב בין שני קירות: החיצוני תמך את שפתה 

9  תכנית השטח הצפוני של הגן )שרטוט: ש' עמנואלוב(
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נקודות ניתן לזהות תופעות מיוחדות בשיפועי הזרימה: 

בריבוע C34 נראית נפילה משמעותית, של כ–2 מ' 

בגובה התעלה. מקטע זה של התעלה והאדריכלות 

סביבה לא נשתמר היטב, ולכן קשה לשחזר את מהלכה 

המקורי של התעלה, אולם ניתן לשער שבמקום זה היה 

מפל או הזרמה של המים במרזב אנכי. 

בריבוע B380, התעלה מתפצלת לשני כיוונים. לכיוון 

מזרח התעלה ממשיכה כ–12 מ', כשהיא תחומה בקיר 

בנוי מצפון ובסלע חצוב מדרום, ולבסוף פונה לכיוון 

צפון כצינור מטויח בין אבני הקיר. המשך התעלה אינו 

ידוע, אך ניתן לשער שהיא ממשיכה לכיוון צפון בתוך 

מנהרה חצובה. בחלק הצפון-מערבי של האתר, אותרה 

מערה שדופנותיה טויחו בטיח עבה ושחלק מתקרתה 

קרס לא קודם לתקופה הרומית. ייתכן וחלל זה היה 

מאגר מים אליו כוונה תעלת המים )אהרוני 1964: 53(. 

תעלת המים המשיכה לכיוון מערב בתוך מנהרה 

מטויחת ומקורה בלוחות אבן נארי. מנהרה זו חצובה 

בסלע לכיוון מערב, אורכה הוא כ–4.5 מ', רוחבה 0.51 

מ' וגובהה 1.29 מ' )איור 11(. טכניקת הבנייה של 

מנהרה זו לא ברורה, אולם נראה שהמנהרה נחצבה 

בצורה אופקית לתוך הסלע בצורת האות T, ולאחר מכן 

הוחדרו לוחות אבן נארי למגרעות בראשה. המטרה 

של החדרת לוחות האבן הייתה, ככל הנראה, לתמוך 

במסת הסלע הלא יציב המצוי מעליה. המנהרה טויחה 

למשעי, ובקצה המערבי ניתן לראות את הטיח מטפס 

כלפי מעלה, ומסתיים בגומחה בה נמצא מתקן אבן 

מלבני בעל חור חרוטי במרכזו, המוביל מערבה. ייתכן 

וזהו מתקן לוויסות זרימת המים בין בריכה 6 )להלן( 

במערב, לבין המנהרה ומערכת התעלות שבהמשכה.

תעלות המים והקירות לצדן יצאו משימוש ככל הנראה 

במהלך התקופה ההלניסטית, כשפורקו הקירות בתוך 

תעלות היסוד המסיביות, ואלו כוסו בשכבה אחידה 

של מילוי, הכולל כמויות גדולות של שברי חרס ואבנים 

קטנות )איור 12(. עולה הרושם שמילוי זה נלקח 

מערמות פסולת שנצברו במשך זמן רב באתר שכן הוא 

כולל חרסים המתוארכים החל משלהי תקופת הברזל 

ועד התקופה ההלניסטית. רק באזורים בהם חדרו קברים 

החיצונית של תעלת היסוד בתוכה נבנו הקירות, 

והפנימי הוא הקיר המאסיבי של מבנה ההרחבה עצמו 

)איור 10(. רק לעיתים, במקומות בהם הסלע היה יציב 

דיו, התעלה עברה בין הקיר לבין דופן החציבה. 

מערכת התעלות נפרשת לאורך כ–150 מ', ובשתי 

 10  חתך תעלה בין קירות בחלק הצפוני של הגן 
)צילום: פ' שרגו(

11  פתח מנהרה המטוייחת )צילום: פ' שרגו(
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מאוחרים יותר לתוך המילוי, נמצאו חרסים מאוחרים 

לתקופה ההלניסטית. היסודיות בה פורקו הקירות 

ואחידות המילוי שכיסה את התעלות מרמז שהתהליך 

נעשה תוך זמן קצר ובאופן מכוון, שנועדו להעלים את 

העדויות לקיומו של המכלול המפואר והייחודי. 

בריכה 6 היא בריכה גדולה ומטויחת, שנמצאת מצפון 

למצוק החצוב )איור 9(. רוחבה 9 מ', אורכה 13.5 מ', 

ועומקה המקסימאלי הוא 2.5 מ'. תכולתה המרבית 

של הבריכה מוערכת בכ–300 מ"ק, ומכאן שזו הייתה 

הבריכה הגדולה ביותר במכלול הנדון ברמת רחל. 

בריכה 6 בנויה בסגנון דומה לזה של בריכה 2. דפנותיה 

של הבריכה חצובות בחלקן עם השלמה של בנייה, 

 WC61 כפי שניתן לראות בחלקה המערבי, בקירות

ו–WC62, שנבנו אל תוך מדרגה חצובה בסלע וכוסו 

בשכבת טיח, כ–2-1 ס"מ עובייה. קירות אלה נחשפו 

לאורך של כ–5.5 מ' ולגובה של כ–1.5 מ'. מתחת לגובה 

זה ניתן לראות שדופן הבריכה, עד תחתיתה, היא 

סלע חצוב ומטויח. קווי דמיון נוספים בין בריכה 2 

לבריכה 6 נראים בטכניקת הבנייה של הרצפה, שנבנתה 

באבני גזית שטוחות, שהונחו על גבי הסלע המוחלק, 

ושמעליהן נוצק טיח עבה, כ–12 ס"מ עוביו. ריצפה זו 

 )L11205( במקום בו קבר מאוחר B397 נחשפה בריבוע

חדר את רצפת הבריכה. פינות הבריכה שנחשפו, 

בדרום-מערב ובצפון-מזרח, מעוגלות ומטויחות 

היטב. גבולה העליון המזרחי של הבריכה ניזוק ברובו. 

בצד זה לא נמצא קיר תוחם, וחלקה התחתון של דופן 

הבריכה שולב בחציבה בסלע, שם נמרח הטיח ישירות 

על הסלע. קיר )WB11( שנמצא בתוואי צפון-דרום ועל 

גבי מדרגה בסלע, שימש ככל הנראה אף הוא חלק מקו 

התיחום המזרחי של הבריכה. חשוב להדגיש, שבשונה 

מבריכה 2, שניצבת גבוה מעל מפלס הגן בחלק הדרומי, 

בריכה 6 שקועה וחצובה בסלע, ותחתיתה נמצאת נמוך 

ממשטח הסלע המוחלק. 

בריכה 6 שייכת לשלב הפעילות הראשון באזור זה של 

האתר, ומקבילה בכך, על סמך ההשוואה הסגנונית, 

לבריכה 2 בחלק הדרומי של אזור הגן. סביר להניח שגם 

בריכה זו נחצבה ונבנתה מיד לאחר חציבתו של משטח 

הסלע באזור והחלקתו. לבחירת מיקומה של הבריכה 

באזור זה יש חשיבות נוספת, שכן היא מעניקה לחלקו 

המערבי של האתר סימטריה מסוימת, הנראית בסידור 

מתקני המים מסביב למגדל המרכזי: בריכה 2 )וייתכן שגם 

בריכה 1, להלן( והתעלות הסובבות אותה מדרום למצוק 

ולמגדל, ובריכה 6 והתעלות הסובבות אותה מצפון. 

עם סתימת הפתח המחבר בינה ובין המנהרה ממזרח 

נותקה בריכה 6 משאר מערכות המים של הגן והמשיכה 

לשמש כמאגר מים עצמאי. כשלבסוף יצאה הבריכה 

מכלל שימוש, היא לא נסתמה במילוי מכוון כשאר 

חלקי הגן סביבה ותעלות היסוד. נראה שהבריכה נזנחה 

והתמלאה בהדרגה באדמת סחף שגלשה מדרום במורד 

המצוק המרכזי )איור 13(. החרסים שנמצאו בשכבות 

אלה מתוארכים לפרק הזמן שבין שלהי תקופת הברזל 

ובין התקופה הרומית המאוחרת. 

12  מילוי פסולת בתוך תעלות יסוד )צילום: פ' שרגו(
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בנוסף למתקנים שתוארו עד כה נמצאו מספר מתקני 

מים שלא מהווים חלק מהמערכת המרכזית. בריכה 1 

המצויה בחלקו הדרומי של הגן עשויה להיות חלק מן 

מתכנון הגן המקורי, אך דבר זה אינו וודאי )איור 5(. 

הבריכה נמצאה במצב השתמרות גרוע. היא נחפרה 

בעבר בידי משלחת אהרוני, ובמהלך חידוש החפירות 

נמצאה מלאה בשפכי משלחת זו. עומקה המירבי 1.8 

מ', וגודלה כ–2.5×2.4 מ'. על קירות הבריכה נשארו 

עדיין שרידי טיח, ותחתיתה היא סלע מוחלק. הבריכה 

חוברה למערכת תעלות חצובות מדרומה באמצעות 

מרזב 1. ניתן להניח שבריכה 1 נבנתה בשלב מאוחר 

לשלב הפעילות המקורי של הגן, שכן שיטת הבנייה 

שלה שונה מזו של הבריכות האחרות שנמצאו בגן 

)בריכות 2 ו–6(. דבר זה בא לידי ביטוי בעיקר באופן 

בנייתה של רצפת הבריכה ובאיכות הטיח והבנייה 

הדלה. מכאן, ייתכן גם שחיבור הבריכה עם מערכת 

התעלות באמצעות מרזב 1 נעשה בשלב מאוחר. 

מקורו של מרזב 1 בבריכה 1. הוא נחצב בסלע הגיר 

לכיוון דרום, לאורך פאתה המזרחית של בריכה 2 

וכוסה בלוחות אבן קטנים. אורכו של המרזב כ–6.5 מ', 

רוחבו 0.22 מ' ועומקו, בסמוך לפתחו הצפוני, 0.26 מ'. 

רוחבו של המרזב בחלקו הדרומי הוא כ–0.2-0.15 מ', 

וגובהו כ–0.33 מ'. 

אבני הכיסוי הונחו באלכסון מעל המרזב, על גבי 

מגרעות חצובות שהותקנו מראש לכל אורכו. לוחות אלה 

אינם מהוקצעים בהשוואה לגימור הלוחות שכיסו את 

התעלות. ראשיתו של המרזב בצפון, שם ניתן לזהות אגן 

בנוי, והוא מסתיים מעל תעלה A. שרידי טיח שנתגלו 

כאן עשויים להצביע על קיומו של אגן נוסף. מטרתו של 

מרזב 1 ברורה: הזנת תעלה A במימי בריכה 1. 

מאגר המים הוא חלל גדול ומטויח למשעי שנחשף 

בחלקו הצפוני-מערבי של האתר תחת מפולת תקרת 

מערה )איור 9(. המאגר שימש עד לראשית התקופה 

הרומית, עת קרסה תקרת המערה. מתארו של המאגר 

13  הצטברויות בתוך בריכה 6 )צילום: פ' שרגו(
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לא נחשף בשלמותו, אך קוטרו, על בסיס החלק שנחפר, 

הוא 6 מ' לפחות ועומקו נאמד בכ–3.5 מ'. מכאן, ניתן 

לשער שמאגר זה היה יכול להכיל לכל הפחות כ–100 

מ"ק מים )איור 15(. נפחו זה מציבו כאחד ממאגרי 

המים הגדולים שנחשפו באתר. המאגר מולא במים דרך 

פתח עגול בתקרתו, שאותו זיהה כבר אהרוני )1964: 

55(, אליו הובילו תעלות חצובות בסלע, ששרידים 

שלהן עדיין קיימים היום ממזרח למאגר. זמן התקנתו 

של המאגר אינו ברור, וכן לא ידוע אם שימש כחלק 

ממערכת המים הקדומה של הגן. כלי חרס שנאספו על 

רצפתו מעידים שהשימוש האחרון בו היה בתקופה 

הרומית הקדומה. אף שלא ניתן בשלב זה לקבוע 

את זמן השימוש המקורי בו, הרי שמיקומו של הבור 

למרגלות הפאה הצפונית של המגדל וסמיכותו לארמון, 

וכן ההשקעה הרבה שנדרשה להקמתו, מאפשרים 

להניח שהוא היה בשימוש כבר בשלבי הבנייה 

הראשונים באתר. 

השימוש במים ברמת רחל בתקופות המאוחרות
תופעת ריבוי מתקני המים ברמת רחל אינה מסתיימת 

עם סופו של הגן. בשלהי התקופה החשמונאית )המאה 

הב' לפסה"נ( הוקם ברמת רחל כפר יהודי, שהשתרע 

בעיקרו על חורבות הארמון ועל פני שטחו המזרחי של 

האתר. מיעוטם של השרידים האדריכליים מהתקופה, 

כתוצאה מפעילות בנייה ענפה בתקופות מאוחרות 

יותר, מקשה על הגדרת גודל היישוב, אך ידוע שהוא 

כלל לא פחות משלושה עשר מקוואות ומספר בורות 

מים )ליפשיץ ואחרים 2011: 38(. בנוסף, ידוע שמאגר 

14  צילום אויר של תעלות D–E )צילום: סקיי-וויו(
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המים שנמצא תחת מפולת תקרת המערה המשיך 

עדיין לשמש בתקופה זו. אף–על–פי שגודל היישוב 

אינו ברור לאשורו יש להניח שלא נדרש למספר כה רב 

של מקוואות טהרה ובורות מים לצורך קיומו הבסיסי, 

ונראה, אם כן, שמסורת אגירה ושימוש בכמויות מים 

גדולות המשיכה ברמת רחל )אם כי מתוך צורך פולחני 

שאינו זהה לצורך להפגין שפע וצריכה ראוותנית של 

מים(, עד לנטישתו בימי המרד הגדול בשנת 70 לסה"נ 

)ליפשיץ ואחרים 2011: 40(. על אף השינוי החד באופי 

היישוב, הרי שגם בשלב הבנייה הבא באתר )המאה הב' 

לסה"נ, התקופה הרומית הקדומה( ניכרות בו עדויות 

לשימוש במים למטרות רווחה ונוי בדמותו של בית 

מרחץ שנבנה במקום )אהרוני 1962: 24-27(.

דיון
מהעדויות שהוצגו לעיל ניתן ללמוד על כך שהחל 

משלהי תקופת הברזל, דרך התקופה הפרסית ועד 

לראשית התקופה ההלניסטית, ובמידה מסוימת 

גם בהמשך התקופה ההלניסטית וכלה בתקופה 

הרומית המאוחרת, נעשה ברמת רחל שימוש במים, 

שחרג באופן קיצוני מהנתונים הטבעיים למקום. 

אף שסביבתו של האתר נהנתה מכמות משקעים לא 

מבוטלת, הרי שהאתר עצמו, הממוקם על ספר המדבר, 

נמצא על גבעה סלעית ונטולת מקורות מים קבועים. 

בהנחה ששטחו הבנוי של הארמון היה כשבעה דונם, 

ובהנחה שכמות המשקעים באזור גם בימי קדם הייתה 

זהה לזו שיורדת היום )כ–400 מ"מ בממוצע לשנה(, הרי 

שניתן היה לאגור בכל חורף כ–2400 מ"ק של מי גשמים. 

ניתן להעריך שבמתקני המים של הגן, הבריכות ותעלות 

שנמצאו מקושרים למערכת מים אחידה, הכילו כ–400 

מ"ק מים.4 להערכה זו יש להוסיף את קיומו המשוער של 

מאגר מים בצפון האתר, בו נאגרו מי התעלות הפתוחות. 

קשה להעריך מה הייתה כמות המים שנדרשה 

להשקייתו ולתפעולו של הגן. עם זאת, עצם קיומו של 

15  מאגר המים )צילום: פ' שרגו(
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הגן לאורך תקופה ארוכה מצביע על כך שמפעל המים 

באתר פעל כהלכה ובאופן מספק. נוסף על כך, הממצא 

הפלינולוגי מצביע על מחזור פריחה אחד לפחות של 

צמחים מקומיים ומיובאים, חלקם כאלה שדורשים 

 השקיה מלאכותית )לנגוט ואחרים 2013, וראו להלן(. 

השימוש הראוותני במים, משאב יקר בו נהגו לרוב 

בצמצום, שהחל ברמת רחל למן המאה הז' לפסה"נ, 

הוא ביטוי לצריכה ראוותנית ומונומנטאליות, תופעה 

חריגה בתרבות החומרית של יהודה. היבט זה מתווסף 

לביטויים נוספים של צריכה ראוותנית המוכרים 

למחקר, החל ממתחם הארמון, על איכות סיתות 

האבנים המעולה שבו, העיטורים האדריכליים הנדירים, 

וכלה בהטמנות הכלים שמהווים רמז למשתאות 

 טקסיים )ליפשיץ ואחרים 2011: 15-14(. 

השימוש בשפע מים ִאפשר טיפוח של צמחייה שלא 

הייתה גדלה באתר באופן טבעי. המחקר הפלינולוגי 

שנערך ברמת רחל חשף כאמור חלק ממיני הצמחים 

שגודלו בגן, מקומיים ומיובאים )לנגוט ואחרים 2013(. 

חלק מהצמחים צורכים מים רבים, וברי שלא ניתן היה 

לטפחם בגן שהוקם על הגבעה הצחיחה של רמת רחל 

מבלי שהם זכו להשקיה רצופה. עצים מקומיים כגון 

צפצפה וערבה, וכן גם שיחי הדס, יימצאו לרוב באפיקי 

נחלים ובאזורים רוויי מים. חלק ניכר מעצי הייבוא 

הובאו מאזורים לחים וברור שגידולם ופריחתם בגן 

של רמת רחל היו תוצאה של טיפול והשקייה לאורך 

שנים. עצם הייבוא של מיני צמחים ושתילתם בגני פאר 

מהווה אף הוא סממן מובהק למונומנטאליות, כפי שזו 

באה לידי ביטוי בגניהם של מלכי אשור סרגון, סנחריב 

ואשורבניפל בדור–שרוכין ונינווה )תומאסון 2001: 91; 

וויסמן 1983: 143(, וכן בגניהם של מלכי האימפריה 

האחמנית )בריאנט 2002: 78(. 

ניתן לשער מה היה הסידור הפנימי של הצומח בגן. 

בשל עובי שכבת אדמת הגן, כ–0.5 מ', יש יסוד להנחה 

שבאדמה שהונחה על גבי הסלע המוחלק נשתלו 

צמחים ששורשיהם משתרעים ואינם חודרניים כגון 

גפנים, הדס, ואף עצי פרי כגון התאנה, הזית ואגוז 

המלך )בורובסקי 1987: 102, 114(. גם לאתרוג שנמצאו 

לו כאמור עדויות פלינולוגיות יש שורש לא חודרני 

)0.4-0.3 מ'(. לעומת זאת העצים הגדולים כגון הארז, 

הצפצפה, השדר והערבה, נשתלו ככל הנראה מסביב 

לגן, למרגלות הטראסה העליונה שהוחלקה, ועליה 

הונחה אדמת הגן. השערה זו מבוססת על עובייה הדק 

יחסית של שכבת אדמת הגן וכן על היעדר בורות בסלע 

המוחלק או סימני סידוק שהיו נוצרים עקב חדירתם 

של שורשי העצים הגדולים )לנגוט ואחרים 2013: 125(.

סידור זה של עצי הגן תואם את עדויותיהם של סופרים 

יוונים שתיארו גני אחוזות פרסיים, בהם הוקפו עצי 

הפרי במעין חומה של עצים מחטניים )טפלין 1996: 

105(. העדר שרידים של תעלות השקיה בנויות על גבי 

אדמת הגן מרמז על כך שההשקיה בוצעה באמצעות 

תעלות חפורות באדמה. גם בחלקו המרכזי של 

הגן המלכותי בפסרגדה שוחזרה שיטת השקיה כזו 

)סטרונאך 1989: 483-482(. 

מינצקר סקר את הפעולות העיקריות הדרושות להקמת 

מערכת מים: תכנון מוקדם הכולל סקרים ומדידות, 

שיפוט הביצועים ועריכת שינויים בהתאם, ולבסוף 

ההפעלה והאחזקה )1989(. השימוש לאורך זמן 

במתקני המים באתר והעדויות לכך שהמתקנים הוקמו 

כחלק ממפעל בנייה גדול יותר ושופרו, שונו ותוחזקו 

במהלך השנים, מצביעים על כך שהמערכת נשלטה על 

ידי גוף בעל יכולת תכנון והפעלה לטווח ארוך. 

חשוב לציין שמכלול הגן נבנה בחלקה המערבי של הגבעה 

שעליה שוכן האתר של רמת רחל. חלק זה של האתר הוא 

הנצפה ביותר משלושה כיוונים: צפון, מערב ודרום, וניתן 

לזיהוי מרוב חלקיו של עמק רפאים ומחלקים נרחבים 

מדרום וממערב לירושלים )קדם תש"ע: 87-81; ליפשיץ 

וגדות תשס"ח(. לעיני הצופה מרחוק וודאי בלטה נוכחות 

העצים והירק בשולי הגן, על ראש הגבעה הנישאת, ולכן 

לנראותו של הארמון בכלל, ושל הגן בפרט, יש תפקיד 

מפתח בהבנתו כדוגמה לאדריכלות מונומנטאלית. 

תפקידה של אדריכלות זו הוא יצירת רושם של עוצמה 

ושררה בקרב הצופה )טריגר 1990: 127-126(. ברור אם 

כן, שלו נבנה הגן בחלקו המזרחי של האתר, הקרוב יותר 

למקור המשוער של אדמת הגן, הייתה השפעתו על הנוף 



ירושלים וסביבותיה 128      �   חידושים בארכיאולוגיה של 

שונה לחלוטין, ומכאן גם על האופן בו היה נתפשים 

הארמון וגנו בקרב אוכלוסיית האזור.

הגן ברמת רחל הוא מכלול ארכאולוגי ייחודי לתקופתו 

ביהודה ובארץ ישראל. עם זאת, בתקופה העוקבת 

לחורבנו של הגן נראית פריחה של גני נוי ופאר בארץ 

ישראל, אותם ייסדו המלכים לבית חשמונאי, ושושלות 

אחרות באזור, כפי שניתן לראות ביריחו, בהרודיון 

ועירק אל–אמיר שבעבר הירדן )גליסון ובר–נתן 2013: 

324-320(. חלק מהארמונות האמורים המשיכו 

להתפתח גם במהלך התקופה ההרודיאנית. חשוב 

לציין שמסורת הגנים החשמונאית שונה במהותה 

מזו שמוצגת ברמת רחל: הגנים החשמונאיים כללו 

ברכות שחייה ומדרגות שהובילו לבריכות. יתרה מכך, 

מערכת התעלות בגנים המאוחרים הובילו מים אל 

הבריכות, ולא מהן, ואילו ברמת רחל נראה שהבריכות 

מהוות אמצעי לחלוקת המים לגן. בעירק אל–אמיר, 

ומאוחר יותר גם בפטרה, קיימת מסורת של בניית 

ביתני פאר )או אף ארמונות שלמים( על גבי איים 

בבריכות )גליסון ובר–נתן 2013: 324; בדאל 2001: 27, 

וראו גם הנ"ל 2004(. נראה ששימוש ראוותני במים 

כחלק ממתחם ארמון מונומנטאלי התקבע במרחב, אף 

באתרים מדבריים וצחיחים הרבה יותר מרמת רחל. 

עם זאת, בכל האתרים שצוינו לעיל, אספקת המים 

לגנים התקיימה דרך אמות מים ממקורות יציבים יותר, 

ולא התבססה על אגירת מי גשמים מקומית. כשם 

שהעבודה ההנדסית לאגירת המים, לצורכי נוי ופאר, 

מהווה דוגמה להוצאת משאבים ראוותנית, כך גם 

המפעל ההנדסי הדרוש לתיעול מים על פני מרחקים 

גדולים. דוגמאות לכך ניתן לראות כבר במפעלי 

המים האדירים באשור במהלך המאות הי"ב עד הז' 

לפסה"נ. מפעלים אלו נועדו בראש ובראשונה לספק 

מים לשטחים הסמוכים לחלקו העליון של החידקל, 

שם ערוצו של הנהר עמוק וקשה למשוך ממנו מים 

בכמויות גדולות לחקלאות )באג 2000: 310-309(. 

עם זאת, ברור מהטקסטים ששרדו ומהתבליטים 

המונומנטאליים, וכן מהגידול המתמיד בהיקף 

הפרויקטים, שהגיע לשיא בימי סנחריב, שהמלכים 

ייחסו למפעלי בנייה כבירים אלו יוקרה רבה, יוקרה 

שמסווגת אותם תחת הקטגוריה של אדריכלות 

מונומנטאלית )באג 2000: 322-320(. 

המסקנה של משלחת החפירות המחודשת ברמת רחל 

היא שהחל מהמאה הז' לפסה"נ שימש האתר כמרכז 

לאיסוף מסים עבור האימפריות ששלטו על ממלכת 

יהודה ומאוחר יותר על פחוות יהוד )ליפשיץ ואחרים 

2011: 37(. טריגר ציין שהקמתה של אדריכלות 

מונומנטאלית נפוצה לרוב בתקופות של קיבוע שלטון 

חדש )1990: 127(, ועל רקע זה יש להניח שאתר מנהל 

כמו זה שהוקם ברמת רחל, ושנועד לאסוף מיסים 

המיועדים לאימפריה זרה, יימצא במצב מתמיד של 

ביסוס סמכותו וכוחו. סגנונו של הגן, לפחות בשיאו 

במהלך התקופה הפרסית, דומה אף הוא לתיאור "גני 

אחוזות" ברחבי האימפריה האחמנית, שגם הם שימשו 

ככל הנראה לאיסוף מיסים )טפלין 1996: 94, 105(. 

יתרה מכך, דומה שמכתביו של קסנופון עולה שהייתה 

הוראה מימיו של כורש, שבכל מחוז )סטראפ( יוקם גן 

רשמי )בריאנט 2002: 233(.

מכאן, שבדומה לגני פאר ומפעלים מונומנטאליים 

אחרים ברחבי המזרח הקדום, גם מכלול הגן והארמון 

ברמת רחל נועדו ליצור רושם והתפעלות מכוחם 

ועושרם של בוניהם. במקרה זה, נועדה המונומנטאליות 

לפעול את פעולתה על יושבי עמק רפאים הפורה, שהיה, 

ככל הנראה, אחד המקורות העיקריים למיסים שרוכזו 

באתר )כך למשל באתר החקלאי בח' א–ראס, וראו: 

גדות תשע"ב: 58-56(. לא מפתיע, אם כן, לגלות סוג 

של מונומנטאליות גם באופן בו יצא מכלול הגן משימוש 

במהלך התקופה ההלניסטית: פירוק שיטתי ויסודי של 

קירות המבנים וכיסוי מלא של התעלות הריקות ואדמת 

הגן בשפכים. הממצא משפכים אלה, שכלל חרסים 

ומטבעות המתוארכים לשלהי התקופה ההלניסטית 

)ליפשיץ ואחרים 2011: 37(, עשויים לרמז שתהליך זה 

התרחש בעת מרד או שלטון החשמונאים. ההחרבה 

וההשכחה של המרכז האדמיניסטרטיבי ששירת את 

האימפריות הזרות, ששלטו ביהודה במשך כ–550 שנה, 

הוא מעשה סמלי לא פחות מהקמת אותו מרכז.5 
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מסקנות 
הגן ברמת רחל מהווה את הדוגמה הארכאולוגית 

הקדומה ביותר ביהודה לשימוש ראוותני במים 

במסגרת גן פאר.6 לאור סקירת מאפייניו של הגן 

הכוללים את מיקומו באתר, עיצוב הנוף והטופוגרפיה 

שנדרשו להקמתו, כמו גם איכות הבנייה של מכלוליו, 

ניכר שהוא מהווה דוגמה מובהקת לאדריכלות 

מונומנטאלית וצריכה ראוותנית של חומרי גלם 

ומשאבי אנוש שנועדו לשדר שררה, עושר ועצמה. 

הביטוי הבולט ביותר לתרבות השפע באתר לאורך 

התקופות בא לידי ביטוי במים. ברי ששיקולי חסכון 

במשאב יקר זה לא היוו מגבלה בעיצובו של הגן. 

הבריכות והתעלות הפתוחות, המפלים, מיני הצומח 

שנבחרו לגידול בגן, מצביעים כולם על הבלטת 

השימוש הראוותני באחד מהמשאבים החשובים 

ביותר בארץ ההררית ושחונה, כאמצעי לביסוס כוחם 

ומעמדם של שליטי הארץ. 
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