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 מיקום

הוא ( ירושליםהאגן ההיסטורי בבמפת בתי הקברות של  3מספר ) רבאבה-ואדי א-גיא בן הינום

 תור-אבונמצאת שכונת  דרומיה וצדב .סינמטק ירושליםבממערב , הר ציוןבהעמק שגובל מצפון 

ירדן עד בין בין ישראל ל שהיה חלק מהאזור המפורז ואהעמק ה. ואןוסיל מזרחי-צפוניה וצדבו

בעבור  רכיבה על הסוסיםולטיפוס הרים ל, לפיקניק שטח ירוקהעמק  יום משמשה .7691שנת 

ישראלית בחלקו  השטח חולק בין שליטה 7691עד שנת . 1ופלסטינית כאחדאוכלוסייה יהודית 

 .במרכזו ושטח בשליטה ירדנית בחלקו המזרחי יאזור ניטראל, המערבי
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 96, 93 אתר, נספח ארכיאולוגי, תכנית מתאר מקומית, ירושלים 



 

 

 

 

אן ובוסתן שבסילו-העמק ברובו אינו בנוי למעט טראסות ועצי פרי וכביש המקשר את שכונת אל

הוא המשכו של שטח  מבחינה ארכיאולוגית גיא בן הינום. מערב העיראל ו תור-אל שכונת אבו

אנדרוס במערב ירושלים ועד -מאזור כנסיית סנט דאבוס המשתרע-ראס א-וםהמכונה כתף הינ

תחתון ה -מזרחי חלקו ה. משך אלפי שניםבהאזור כולו שימש לקבורה . זרחבוסתן במ-שכונת אלל

 . של העמק מזוהה עם חקל דמא במסורת הנוצרית

 

 

 תור-מבט מסילואן לעבר שכונת אבו – ואדי רבאבה/גיא בן הינום

 

 



 

 

 

 ארכיאולוגית סקירה

נקברו עשרות נקברים במשך תקופות  הבקברים אל. קברים חצובים בסלע מכילהשטח עיקר 

להי ממלכת ך את הקדומים שבהם לשסגנון הקבורה והממצא בהם מאפשר לנו לתאר. שונות

לצדי הכביש (. לספירה 6-1מאות )רצף קבורה עד לתקופה הביזנטית ול, (ס"לפנה 8-1מאה )יהודה 

 קבריםעוד . להבחין בכמה קברים מימי ממלכת יהודהלעמק אפשר  תור-שכונת אבוהיורד מ

 . תור-פרטיים של תושבי שכונת אבומתקופה זו נמצאים בשטחי אדמה 

נחשפה לוחית כסף , יום מרכז בגיןהנמצא שבמקום  ,דאבוס-ראס א-ברכס הינוםבמהלך החפירה 

 –רית קדומה של קטע מתפילת הכוהנים כתובת בעב הלוחית על .ס"לפנה 1המתוארכת למאה ה 

זהו ממצא ייחודי ונדיר המעיד על  2.עד היום בבתי הכנסת נאמרתתפילה מוכרת מהמקרא ו

 . המשכיות מסורות תפילה במשך אלפי שנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ס"שביעית לפנה-מאה שמינית –קברים חצובים בסלע 

 

                                                 

ברכת הכוהנים על לוחיות ", ברקאי' וגם ג 7686, 98 קדמוניות, "הינום בירושלים -חפירות כתף ", ברקאי' ג 2
 ט"תשמ, יד בן צבי, 25 קתדרה, "כסף מכתף הינום בירושלים

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13856&source=615
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_52.2.pdf
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_52.2.pdf
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_52.2.pdf
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_52.2.pdf
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%94_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%A6%D7%91%D7%99


 

 

המנזר נבנה בעקבות . אורתודוקסית-השייך לכנסיה היוונית פריוסואונ מנזרבמדרון העמק שוכן 

קנה על פי המסורת הנוצרית . 'חלקת הדם' –המסורת הנוצרית המזהה את העמק עם חקל דמא 

 מיקומו של ישועל מסירת מידע תמורת מהרומים בל יקשבכסף את האדמה יהודה איש קריות 

בתור המזוהה ( לספירה 73-75מאה )צמוד למנזר מצפון מבנה מהתקופה הצלבנית . לרומאים

ויתכן שזו הסיבה לכינוי  ,קבורה של עולי רגל נוצרים שנפטרו בביקורם בארץ הקודשמקום 

 . המבנה השתמר עד לתקרתו הקמורה ולצדו מגדל. 'בית העצמות': המקום

 

 מבט לדרום –מנזר אונופריוס 

 

אלה הם . בקרבת המנזר חצובים בסלע קברי משפחה המתוארכים למאה הראשונה לספירה

 הקבורה אל ימבנ. קברים מפוארים המורכבים מכמה חדרים ובתוכם חצובים כוכים

מעידים על סגנון קבורה שהיה נהוג בקרב בהם ש (תיבות עשויות אבן גיר רכה) גלוסקמאותהו

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4036179,00.html


 

 

הכתובות שנמצאו בחלק מהקברים והגלוסקמאות . באזור ירושלים יהודים בתקופת בית שני

על פאר הקברים והימצאותם במדרון מעידים על מרכזיותה של העיר ירושלים ו. מחזקות טענה זו

והעשירים שבהם  ,לירושלים וגיעהעולי רגל מרחבי העולם הקדום . בית המקדשמרכזיותו של 

3ניית קברי משפחה מפואריםכספים רבים ברכישת חלקות קבר וב ושקיעה
שימשו  הקברים אל. 

מעידים על שמות ה ןובהברים נמצאו כתובות מהק מקצתב. את בני המשפחה במשך כמה דורות

אפאמיאה ב השמקורמשפחה למשל  מערת משפחת אריסטון  ,לירושלים מחוץוצאם נקברים שמ

 . שבסוריה

 

 רומי קדום/ ' בית שני'פתח קבר חצוב בסלע מתקופת 
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 G. Avni & Z. Greenhut, The Akeldama Tombs, Jerusalem, 1996, and also: R.A.S. Macalister, 'The Rock 
cut Tombs in Wady er-Rababi, Jerusalem', PEFQS32, 1900, pp. 225-248 & PEFQ33, 1901, pp. 145-158; 

215-226 



 

 

-מאות שנייה)תקופה הרומית המאוחרת קברים בבהמשיכו להשתמש תושבי העיר נראה ש

 היה שלהשימוש המאוחר במבנים (. לספירה 6-1מאות )ובתקופה הביזנטית ( שלישית לספירה

, בהםמש תשהלצד קברים שהמשיכו ל. 4משפחתםמתושבים שאינם מבעלי הקבר המקוריים או 

מאופיינים  הקברים אל. ית המאוחרת ובתקופה הביזנטיתנחצבו קברים חדשים בתקופה הרומ

דאבוס נמצאו שרידים של -ראס א-ברכס הינום. מקמרים החצובים בדפנותיהם –באורקוליות 

מקובל במערב  הסגנון קבורה זה הי. (קבורת האפר שנותר משריפת  הגופה) קבורת קרמציה

ההנחה היא שהנקברים . אימפריההאימפריה הרומית ומעיד על נקברים שהגיעו מחלק זה של ה

 5.היו חיילים או פקידים רומים

 דאבוס-ראס א/ס בכתף הינום"לפנה 9-1קברי מאה 
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 G. Avni & Z. Greenhut, The Akeldama Tombs, Jerusalem, 1996 
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 7686, 98 קדמוניות, 'הינום בירושלים -חפירות כתף ', ברקאי' ג 

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13856&source=615
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA


 

 

. זהו בית הקברות הקראי של ירושלים, מגודר סמוך למדרון היורד ממלון הר ציון יש בית קברות

לים במאה הגיעה לירושש םהקראי תקהילהוא שימש את אולם , בית הקברות פעילאין יום ה

שוכן , בגדה הצפונית של גיא בן הינום, במדרונות הר ציון. העשירית וחיה בעיר עד המאה העשרים

בית קברות בתור מאנית 'תקופה העותשימש בבית קברות זה . 'סמבוסקי'ה בית הקברות המכונ

 ,השטח באחריות הרשויות הישראליות. יום המקום מגודר ואינו בשימושה .6יהודי לעניים

 . לא יצאו אל הפועל ייןכניות שיפוץ הקברים ושחזורם עדות

 בית הקברות הקראי
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 52' עמ, ג"תשכ ,ירושלים ,(קונטרס) יץרבי גדליה מסימיאט ,שזר 'ז 



 

 

 בית הקברות סמבוסקי למרגלות הר ציון צמוד לבתי הכפר סילואן

 

 עבודות פיתוח ושימור

כפר בין ומערב ירושלים ל תור-אבושל העמק ומקשר בין שכונת  רוחבולמעט הכביש הסלול ל

ביצעה הרשות  5002-5003בשנים . רוב השטח בנויאין , 'עיר דוד'י ואן ולאתר הארכיאולוגוסיל

פיתוח בעמק שכלל  מיזם( י"פמ)באמצעות חברת פיתוח מזרח ירושלים ( י"הרל)לפיתוח ירושלים 

נעשתה עבודת  5070בשנת  .טיילת מעל העמקסלילת פיתוח נוף ו, עיר דוד-שיפור הכביש לסילוואן

י על הקמת "בימים אלה שוקדים בהרל 7.קברות סמבוסקימחקר ותיעוד של הקברים בבית ה

הטיילת ממוקמת בתוואי בין מערב ירושלים בקצה  .8מיליון שקלים 3ף בעמק בעלות טיילת נו

  .בקצה האחרכפר סילוואן בלבין שכונת אל בוסתן , אזור הסינמטק וכתף הינום –אחד 
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 ירושלים, 5122, הוצאת מגלים, ויקיפדיה וגם בית העלמין סמבוסקי, "בית הקברות סמבוסקי" 
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 י"האינטרנט של הרלאתר  'טיילות ושטחים ירוקים באגן העיר העתיקה', י"הרל 

http://www.jda.gov.il/front/ShowCategory.aspx?ItemID=2100&Lang=HE


 

 

עבודות שימור למבנה העתיקות  ערך אגף השימור של רשות, 5077ספטמבר -בחודשים אוגוסט

ולכן  ,ך השנים ניכרת שחיקה בעמידתושאולם במ, המבנה הצלבני השתמר עד לתקרתו. הצלבני

-יםעבודות הפיתוח לצד מנזר אונופריוס יוצרים בעמק נוף . עבודות השימור הכרחיות להגנתו

 . סביבותיכוני פסטורלי המנותק מהמציאות המסוכסכת 

 מימין פתח מערת קבורה חצובה בסלע. 'בית העצמות' –עבודות שימור במבנה הצלבני 

 

 

 

 ארכיאולוגיה והתושבים

כמה מבתי הכפר . תור-נמצא בשטחה של השכונה הפלסטינית אבו, חלק גדול מגיא בן הינום

ור פיתוח התיירות יוצר הפרדה בין האז. וקברים אחרים נמצאים בשטחי הבתים, גובלים בקברים

מכיוון שהקברים  הןניכור התושבים מועצם . ומעצים את הניכור ,המיושב לבין אזור התיירות

, מכיוון שצמוד לשכונה מושקעים מיליוני שקלים בפיתוח תיירות הןמוצגים בתור נכס ישראלי ו



 

 

-שכונת אבו, כמו כן. לא מושקע כסף כלל –המשוועת לפיתוח התשתיות  – בשכונה עצמהואילו 

 . והטיילת יוצרת הפרדה בין השכונה לבין שאר השכונות של הכפר, חלק מהכפר סילוואן אהי תור

בשטח ביתם של לראות  אפשר ,בעמקתושבים בין קושי להפריד בין ארכיאולוגיה לל הדוגמ

ו ניצב סלע ההר ובו חציבות של הבקצו ,השטח מגודר בגדר אבן. תור-אבו משפחת סיאם בשכונת

בית משפחת סיאם הוא אחד . ס"לפנה 1-8הקבורה מעיד שיש לתארכם למאות סגנון . מבני קבורה

 . רבאבה-ואדי א-מכמה בתים הנמצאים במדרון של גיא בן הינום

 

 קבר קדום בחצר פרטית

 

 

בין אזור פעילות ומאבקים בין התושבים הפלסטינים ויש בלצד הפיתוח של הרשויות הישראליות 

. 'מ 750ד בנתה מעל העמק שביל חבלים שאורכו כ "תת אלעעמובנתה בעבר . קבוצות מתנחלים

המיזם פעל במשך מספר חודשים בשנת . של ספורט אתגרי חוויות תיירותבתור השביל שווק 



 

 

בשנה האחרונה התגלו עימותים בין מתנחלים לתושבי ואדי רבאבה אשר כללו פגיעה בעצי . 5008

תושבי סילואן יש תחושה שהאדמות והאזור בקרב  9.תלונות במשטרה ומעצרים, זית של תושבים

 . לשטח ישראלי המרחיק אותם ממנו ומונע מהם להשתמש בו לצרכיהם יםכולו מוסב

, לת או האתרים הפתוחים לקהללמרות שעבודות הפיתוח לא מונעות גישה של תושבי האזור לטיי

חיץ בין התושבים  בצורה כזו נוצר. לבתי התושביםבין השטח הפתוח בילים או קשר ישיר אין ש

, בבתי התושבים ניםמבחיהמבקרים העמק מתוכנן כיחידת נוף נפרדת ולכן . לאזור התיירותי

 . נתפסים כמנותקים מהשרידים ונוף העמקאולם הם 

 

 ואדי רבאבה/מבט למזרח מגיא בן הינום, בוסתן-הכפר סילואן ושכונת אל
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המרכז לאינפורמציה , "תושב פלסטיני ופעיל ישראלי נעצרו. מתנחלים ניסו להשתלט על חלקת אדמה בסילוואן" 

 5122למאי  21, אלטרנטיבית

http://www.alternativenews.org/hebrew/index.php/news/jerusalem/535-2011-05-18-09-51-33


 

 

 

 סיכום ומסקנות

ייחודי ומקום מרתק מבחינה ארכיאולוגית ובעל נוף יפה  רבאבה הוא-ואדי א – גיא בן הינום

עבודות השימור והנגשת העתיקות לקהל הרחב חשובה , ףנוהפיתוח . במרכזו של סכסוך פוליטי

חברתי -מצבם הכלכליבלצד הפיתוח של הרשויות הישראליות יש להתחשב במעמדם ו. ומבורכת

 . מצב הפוליטיבשל התושבים באזור ו

כיום האזור הוא  .וריבונות ירדנית ישטח ניטראל, על העמק חולקה בין ישראלים בעבר הריבונות

הבניה באזור לא מתאפשרת . אחד השטחים הפתוחים הבודדים שנותרו בין מזרח למערב ירושלים

מיקומו בקרבת העיר העתיקה ומדרון הסלע , עקב חשיבותו וייחודו הארכיאולוגית של העמק

מחוסר , ן היתריב, בעוד התושבים הפלסטינים נפגעים. ים אלוהתלול המקשה על בניה בתנא

הרשויות הישראליות מפתחות את האזור על סמך חשיבותו , יכולתם להשתמש באדמות לבניה

  .  ארכיאולוגית ויוצרים קשר של שבילים ונוף אל חלקו הישראלי של העמק-ההיסטורית

המקום היחיד המפריד . מערב ירושליםין בהעמק מקשר בין האתר עיר דוד הנמצא בכפר סילואן ל

יהיו , שאמורות להתבצע בה תיירותהעבודות פיתוח ובין שני המקומות הוא שכונת אל בוסתן 

 . הרס עשרות בתיםב כרוכות

נדמה שהפיתוח הנופי וההשקעה בשימור מלווה באינטרסים פוליטיים המשתלבים במאבק על 

שההשקעה באתרי העתיקות תזוהה כאיום על יש חשש  ,מכאן. הריבונות במזרח ירושלים

 באמצעות ת של העמקיותרבוהאת עבר רב ציג לה לכן ראויאינטרס ישראלי בתור התושבים ו

 .ונקברו בעמקעיצבו אותה  ,עיר ירושליםבהקברים המעידים על עדות ועמים שונים שחיו 

בותית חוצה דתות בעל חשיבות דתית ותריוצרות עמק , המסורות והאמונות המיוחסות למקום

 . ועמים

 


