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בעיר העתיקה בירושלים
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מוזיאון הבית השרוף מזמין אתכם למסע בזמן ,לפגישה
עם משפחה ירושלמית בשלהי ימי הבית השני ובימי המרד
הגדול – משפחת קתרוס ,אשר ביתה נתגלה  6מ' מתחת
לרובע היהודי של היום.
מי היתה המשפחה? כיצד חיו בני הבית? במה האמינו? מה
אהבו? למה נשרף ביתה ומה עלה בגורלם? ...
מוזיאון הבית השרוף מתאר את רגעי החורבן בשלהי הבית
השני ,את הפערים החברתיים ,את יחס הכהנים הגדולים
לעבודות הקודש בבית המקדש ואת המניעים של הקנאים
בשאיפתם לחירות .בכך מהווה אתר זה המשך ישיר לרובע
ההרודיאני המציג את ירושלים בימי הבית השני.
הקמת החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר
העתיקה בירושלים  -חלון הזדמנויות נדיר
החפירות הארכיאולוגיות ברובע היהודי החלו מיד עם איחודה
של ירושלים במלחמת ששת הימים .חלקים גדולים מהרובע
היהודי הפכו לעיי חורבות בשל המלחמה משנת  1948ובשל
ההזנחה וחוסר השיקום תחת השלטון הירדני .ההרס והרצון
לשקם ולהפוך את הרובע למקום תיירותי מרכזי ,יצרו חלון
הזדמנויות היסטורי לעצב את ה"רובע היהודי" מחדש .אך
כיצד? האם לחפור את המרחב כולו וליצור אתר ארכיאולוגי
מרשים ורב תקופתי או ליצור מרכז תיירותי ומסחרי מודרני
בשילוב איזורי מגורים המאפיין עיר בירה מכובדת ,חיה
ונושמת?
בהחלטת ממשלת ישראל הוקמה בשנת  1969תחת משרד
הבינוי והשיכון "החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי
בירושלים" על מנת לנצח על המלאכה :לחפור ולמפות את
הרובע מבחינה ארכיאולוגית ,לחלקו לפי אתרים תקופתיים,
לחשפם ,לשמרם ,לשווקם ולעצב מעליהם את שכבת החיים
המודרנית ובה אתרי תיירות ,מסחר ובתי מגורים – כפי שקיים
היום.
גילוי ושיקום "הבית השרוף"  -בית קתרוס
באזור שממערב לרחוב משגב לדך ועד ל'רחבה החדשה'
שממזרח לבית כנסת החורבה ,נחשפה בחפירות הארכיאולוגיות
שכונת פאר מרהיבה משלהי ימי הבית השני ובה ממצאים
רבים :מרתפי בתים ,מקוואות ,רצפות פסיפס מעוטרות ,שרידי
קירות מעוטרים בטיח צבעוני וכלים רבים ,כאשר את רובם
כיסתה שכבת הרס ושריפה מהחורבן שהיה בשנת  70לסה"נ
(אלול ,שנת ג-תת"ל) .זוהי העיר העליונה של ירושלים
בתקופת הבית השני.
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תרשים של שרידי הבית :שחזור חלקי

באחד מן הבתים נחשפה קומת קרקע ובה חצר קטנה מרוצפת
אבנים ( ,)1שלושה חדרים בינוניים ( ,)2-4חדרון קטן ( )5שהיה
היחיד שלא נשרף ,מטבח קטן ( )6ומקווה טבילה קטן אליו
ירדו מדרגות (. )7
קירות החדרים נשתמרו לגובה מטר אחד על פי רוב .הם
ניטוחו טיח סידי לבן דק והרצפות היו מטין מהודק.
בקומת מרתף זו נחשפו שולחנות אבן ,מכתשים ֲועלָ יִ ים של
אבני בזלת ,אבני ריחיים ותנורים .בין שפע החפצים :מערכות
משקלות ,כדים גדולים ,קערות וספלי מדידה העשויים אבן.
החוקרים משערים כי המקום שימש כבית מלאכה לייצור
בשמים שבו כתשו ,שקלו והכינו מוצר כלשהו לצורך הפולחן
בבית המקדש .על אחת המשקולות חרוטה כתובת(" :ד)בר
קתרוס" שמשמעותו של בן קתרוס וכך קיבל בית זה את שמו
 בית קתרוס.בנוסף ,בתוך שכבת החורבן והשריפה נתגלו גם כידון רומאי
ועצמות זרוע כרותה.
הממצאים מוצגים בתצוגה אשר באתר.
בשל ייחודם של הממצאים הקשורים לחורבן שנתגלו בבית
זה ,הוחלט לשמר בו את שכבת החורבן ,עם סימני השריפה
 ולהופכו לאתר ארכיאולוגי נפרד המכונה מוזיאון "הביתהשרוף" .את שאר השכונה שנחשפה ,החליטו לנקות ולשמר
כימי תפארתה  -כיום זהו אתר "הרובע ההרודיאני" הסמוך ,כך
שניתן להתפעל מירושלים בתפארתה ולאחר מכן לחוש את
תחושת ההיעדר שגרם החורבן.
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הממצאים הייחודים
במבואה ,לפני הכניסה לחזיון תצוגה מן הכלים שנמצאו בבית זה:
כלי חרס  -וביניהם קסתות ,קנקנים ,סירי בישול ,קעריות ופכיות.
מסמרים  -בכל החדרים מסמרי ברזל ,שרבים מהם גדולים
וכפופים בקצה ,נראה כי רובם שימשו בתקרה בקורות ומיעוטם
החזיקו חלקים ברהיטי עץ שנשרפו.
מטבעות  -נמצאו מטבעות מפוזרים על הרצפות ,חלקם של
הנציבים הרומיים ,ובעיקר מטבעות משנות המרד היהודי נגד
הרומאים ,ועליהן הכתובות" :שנת שתים/חרות ציון"" ,שנת
שלוש/חרות ציון"" ,שנת ארבע/לגאלת ציון".
שולחנות אבן  -בבית השרוף נמצא שולחן האבן הראשון
בחפירות ארכיאולוגיות ברובע היהודי .השולחן מורכב מלוח
מלבני מעוטר בגודל  80x50ס"מ על גבי רגל מרכזית עשויה
אבן בגובה שולחן רגיל בן ימינו .אחריו נמצאו שולחנות נוספים,
כל אחד בעיטור ייחודי .בתקופה זו לא ישבו הסועדים סביב
השולחן על כיסאות ,אלא על גבי מחצלות ומעין מזרונים כאשר
האוכל הונח על מגש אותו הניחו על רגליים ניידות.
דפוס ליציקת אסימוני מטבעות – בין הממצאים המיוחדים יש
למנות דופן אחת של דפוס אבן ליציקת אסימונים למטבעות.

כלי אבן – רבים מכל הסוגים נמצאו בחדרים :כלי אגירה
גדולים ,קערות ,מגשים ,ספלים ועוד .כלי אבן מסוג אלה ייחודים
לאוכלוסיה יהודית השומרת על ההלכה בנוגע לטומאה וטהרה,
שכן כלי חרס שנגע בו אדם טמא או שרץ נטמא ,לעומת כלי
אבן שאינם מקבלים טומאה .ידוע הוא שאנשי ירושלים ובעיקר
הכהנים שצריכים לעלות להר הבית בטהרה היו מעדיפים
להשתמש בכלי האבן למרות שהיו יותר יקרים ופחות נוחים.
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משקולת "(ד)בר קתרוס" – ממצא חשוב באתר זה היא
משקולת האבן עליה הכתובת "(ד)בר קתרוס" – כלומר של בן
קתרוס שהעניקה לבית את שמו.
מה פירוש השם "קתרוס" ?
יש אומרים שהשם בא מיוונית ומשמעותו – 'עץ ארז'" .קתרוס"
ביוונית הוא גם כלי נגינה" .בית קתרוס" היה שמה של אחת
מארבע שושלות מיוחסות של כוהנים גדולים שניצלו את
העם והשתמשו לרעה במעמדם הרם ובין היתר נודעו בפסקי
דין קשים שהוציאו ובכך שהעניקו לבני משפחותיהם משרות
בבית המקדש .בתלמוד מסופר" :אוי לי מבית קתרוס ,אוי לי
מקולמוסן ...שהם כהנים גדולים ,ובניהן גיזברין ,וחתניהם
אמרכלין ,ועבדיהן חובטין את העם במקלות"( .פסחים דף נז
עמוד א).
הרגעים האחרונים  -הטרגדיה
כיצד חלפו הרגעים האחרונים בבית זה? בנוסף למסמרים
הרבים ולשכבת שריפה אדירה ,נמצא כידון מיצור מקומי
בבית שככל הנראה יוצר על ידי הקנאים כדי להלחם ברומאים
הצרים על ירושלים .אך הממצא המזעזע ביותר מהרגעים
האחרונים הוא שרידי זרוע כרותה ,ככל הנראה של אשה
בתחילת שנות ה ,20-שנחשפה על המדרגה שלפני הפתח
כשאצבעותיה נצמדות אליה מתוך עיוותים רבים.
פרופסור נחמן אביגד ,החופר של הרובע היהודי בשנות ה70-
ומחבר הספר 'העיר העליונה' ,כותב" :דומני שזהו השריד
האנושי הראשון והיחיד שנתגלה עד כה בוודאות מן הטרגדיה
האנושית הגדולה שנתלוותה לחורבן הגדול שפקד את
ירושלים".
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"וכאשר כבשו הרומאים את החומה ,הקימו את נסיהם בראשי
המגדלים ומחאו כף בקול תרועה ופצחו פה בשירת ניצחון...
ואחרי זאת פרצו כנחל ברחובות ,והכו בחרב את כל הנופל
בידם ,והמיתו אנשים לאין מספר ,ושרפו את הבתים באש על
הנמלטים בתוכם .ואחרי אשר הרבו להרוס ולנתוץ את הבתים,
באו בתוכם לשלוח ידם אל הביזה ,ומצאו את החדרים מלאים
חללי רעב ,ושערו שער למראה ויצאו בידם ריקות .אך אם גם
נרתעו אנשי הצבא מפני המתים האלה ,הנה לא חסה עינם על
החיים ,וכל הנמצא נדקר בידיהם( "...מלחמות היהודים ספר
ו ,ח ,ה)
ב-ט' באב שנת  70לספירה (ג'תת"ל) חרב בית המקדש
בירושלים.
חודש לאחר מכן ,ב-ח' אלול ,עלתה באש גם העיר העליונה
של ירושלים .בתיה חרבו ,תושביה ,אלו שלא ניספו ברעב
ובמגיפות בחודשי המצור ,נהרגו בחרב הרומאים .הנותרים
נלקחו בשבי.
"ומספר השבויים ,אשר נתפשו בכל עת המלחמה ,היה תשע
רבבות ושבעת אלפים ,ומספר המתים בכל עת המצור היה
מאה ועשרה ריבוא"( .מלחמות היהודים ספר ו ,ט ,ג)
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המאבק החברתי-תרבותי בימי בית שני
תקופת 'בית שני' מורכבת מתתי תקופות רבות כשהמרכזיות
שבהן :ישראל תחת השלטון הפרסי וישראל תחת השלטון
ההלניסטי ,מדינה חשמונאית עצמאית וישראל תחת השלטון
הרומאי .במשך רוב התקופות היתה ליהודים אוטונומיה דתית
יחסית ,אך במקביל חדרה ליהדות התרבות הזרה .לאורך
התקופה נוצרו התלבטויות לגבי מידת ההשפעה החיצונית
הרצויה והמותרת על מסורת האבות :מתי להתפשר ומתי ראוי
להיאבק בתופעה עד כדי מרד בשלטון – בבחינת יהרג ובל יעבור:
האם לשנות שמות על מנת להקל על השלטונות
לתקשר?
האם להתמקצע בשפת האימפריה ולכתוב שלטי
חוצות בשפתם?
האם להחליף את הלבוש לכזה האופנתי באימפריה
כולה?
האם לחבור אל השליטים והאליטה המגיעה מבחוץ
בענייני תרבות הפנאי?
מה הגבול בין השפעה תרבותית לאובדן זהות?
ביהדות של ימי הבית השני היו שני מרכזים :מרכז דתי –
התרבות היהודית ,ומרכז לאומי – זו ירושלים .ככל שגברה
השפעת תרבות החוץ על ירושלים ,כן גברה המתיחות בין
קבוצות אידיאולוגיות בעם:
האריסטוקרטיה הירושלמית ,ברובה כהנים-צדוקים ,הסכימו
להתפשר בנושא התרבות הרומית כל עוד זכו היהודים
לאוטונומיה דתית ונשמר המרכז הלאומי בירושלים ,לעומת
הפרושים שטענו כי עדיף לאבד את ירושלים ,אך לא להתפשר
על התרבות והזהות היהודית (שזה המרכז לטעמם) .היו אף
שטענו שירושלים של תרבות ערלים אינה ירושלים ולכן
יש להקים 'ירושלים של מעלה' – רוחנית ,במקום אחר ,תוך
הקפדה יתרה על חיי הרוח (האיסיים).

מוזיאון הבית השרוף | בית קתרוס | 7

מוזיאון הבית השרוף | בית קתרוס
האריסטוקרטיה היהודית בירושלים ,העשירים תושבי העיר
העליונה ,החלו להשתלב בתרבות הרומית .הכהנים שינו
מלבושם ומתרבות הפנאי שלהם ואף החלו לקנות תפקידים
בבית המקדש ובשלטון באמצעות בצע-כסף.
לעומתם ,המתנגדים לרומאים ,גרו ברובם בעיר התחתונה –
במורדות המזרחיים של העיר .יום יבוא והקיצונים שביהודים
אלו יחלו בהתנגדות פיזית נגד הרומאים ונגד היהודים
הנאמנים להם ,מתוך קנאות לערכים ולמסורת היהודית.
המרד התגבר והיוצרות תססו – האם ניתן לעצרו? האם עדיף
למות במרד למען הערכים היהודיים הנצחיים והחירות או
לחיות תחת שיעבוד פוליטי? חירות או מוות?
החיזיון האורקולי
הבית השרוף מתאר את ימי חורבן ירושלים בסוף תקופת
הבית השני בשנים  70-67לסה"נ (ג'תתכ"ז-ג'תת"ל) .החיזיון
מצרף את הממצאים הארכיאולוגים :הכלים ,הריהוט ,ציורי
הקיר ,רצפות הפסיפס (שרובם לקוחים מהאתר השכן המציג
את ירושלים בתפארתה – ה'רובע ההרודיאני') ,החנית ,הזרוע
הכרותה ואת האווירה הפוליטית והחברתית של אותם ימים
המובאת בפנינו מהכתובים ושוזר אותם לחוויה מרגשת ובלתי
נשכחת .החיזיון מאגד מצבי קיצון ומציג את הדילמות שהיו
בימים ההם  -או אולי גם בזמן הזה...
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ציר הזמן ברובע היהודי
הרובע היהודי הינו מתחם ארכיאולוגי רב תקופתי ובליבו הגרעין המרכזי
של היישוב בירושלים מאז ימי הבית הראשון (לפחות) ועד ימינו אנו
תאריך לועזי התקופה אתרי הרובע היהודי לפי התקופות

		

תאריך עברי
 2500לבריאה

הכנענית

אין ממצאים ברובע

הבית
הראשון

החומה הרחבה ביצורים מול המצור האשורי,
מגדלי קדם  -המגדל הישראלי,
המרכז לתולדות ירושלים בימי בית ראשון-יב"צ,
ממצאים ברובע ההרודיאני מחיי היום יום

 1000לפסה"נ

 500לפנה"ס

 3000לבריאה

גלות בבל מגדלי קדם -שרידי מצור במגדל הישראלי

הבית
השני

החומה החשמונאית בקרדו,
מגדלי קדם  -המגדל החשמונאי,
בתי מגורים וממצאים מחיי היום יום ברובע
ההרודיאני ,הבית השרוף ,הבריכה
המדורגת ,הארכיאולוגיה בבית הכנסת
החורבה ,עמודים בכיכר בתי מחסה,
מרצפות רחוב בכיכר החורבה

 3500לבריאה

 3760לבריאה

 0לסה"נ

הרומית
המאוחרת

תצוגה ברובע ההרודיאני

הביזנטית

הקרדו  -רחוב עמודים מרוצף,
שרידי כנסיית הניאה,
ארכיאולוגיה בבית הכנסת החורבה

 500לסה"נ

 4000לבריאה

המוסלמית בית הכנסת הקראי,
הקדומה

בסיס החומה העתיקה הדרומית בגן התקומה

 4500לבריאה

 1000לסה"נ

הצלבנית

בניה ציבורית בגן התקומה ,מתחם הכנסיה
הטבטונית ,בזאר בקרדו

האיובית
הממלוכית בית הכנסת הרמב"ן,
מסגד סידנא עומר,
ארכיאולוגיה בבית הכנסת החורבה
מגדל בגן התקומה

 5000לבריאה

 1500לסה"נ

העות'מנית חומת העיר העתיקה ,חצרות הבתים
הישנות ,מוזיאון חצר היישוב הישן,
כיכר בתי מחסה ,חצר האשכנזים ,בית
הכנסת החורבה ,בית הכנסת תפארת
ישראל ,ארבעת בתי הכנסת הספרדים

 5500לבריאה

המנדט הבריטי מוזיאון חצר היישוב הישן

 2000לסה"נ

עיר ובליבה חומה "לבד על החומות" ,אתר הנצחה לנופלים

ירושלים שיקום ופיתוח הרובע היהודי ,חפירות
המאוחדת ארכיאולוגיות ותשתיות מודרניות,
תכנון אזורי תיירות ומגורים
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הבריכה המדורגת | מרכז מידע
החומה הרחבה | שרידי החומה מתקופת בית ראשון
מרכז לתולדות ירושלים בימי בית ראשון | יד בן צבי
מגדלי קדם | המגדל הישראלי
הרובע ההרודיאני | מוזיאון וואהל לארכיאולוגיה
הבית השרוף | בית קתרוס
הקרדו
מפת מידבא
טיילת הגגות
גן התקומה
ארבעת בתי הכנסת הספרדיים
מוזיאון חצר היישוב הישן
בית כנסת החורבה
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מפת הרובע היהודי
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Jewish Quarter Map

אתר הנצחה ללוחמי הרובע בתש"ח
מוזיאון "לבד על החומות"
ישיבת בית-אל
גלעד לנופלים בתש"ח
כיכר בתי מחסה
חפירות כנסיית הניאה
בית כנסת תפארת ישראל
מכון המקדש
מרכז המבקרים | אש התורה
שחזור מנורת בית המקדש
הכותל המערבי
מנהרות הכותל
הגן הארכיאולוגי ומרכז דוידסון
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החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי
בעיר העתיקה בירושלים

הבית השרוף

בית קתרוס
"הבית השרוף" הוא מבנה מגורים מתקופת הבית השני
שהתגלה בחורבנו בזמן שיקום הרובע היהודי ,אחרי איחוד
ירושלים בשנות ה 70-של המאה הקודמת .המבנה שּומר עם
סימני השריפה שבו  -עדות מיוחדת במינה לחורבן ירושלים
ושריפתה על ידי הרומאים ,לפני כ 2000-שנה .בין הממצאים
הרבים שנמצאו באתר ,המחיים את התקופה ,משקולת ועליה
חרוטה הכתובת "(ד)בר קתרוס" ,כידון רומאי מברזל וזרוע
כרותה.
כל אלה הובילו את הדימיון להפיק מיצג אורקולי חוויתי
ומרגש המתאר וממחיש את החיים בתקופה הסוערת ערב
חורבן בית המקדש ומנסה לשחזר את אשר אירע בבית זה
בעת חורבן העיר.
החיזיון מוקרן מדי  40דקות החל מהשעה 9:00
בשפות :עברית ,אנגלית ,ספרדית וצרפתית.

עבר ,הווה ועתיד נפגשים ברובע היהודי
שעות פתיחה :ימים א'-ה'  17:00-9:00יום ו' 13:00-9:00
רח' תפארת ישראל  ,2הרובע היהודי ירושלים
מחלקת תיירות
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים
טלפון  | 02-6265906פקס 02-6278824
דוא"ל rovayehudi1@gmail.com
אתר www.rova-yehudi.org.il

