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תקציר

מאמר זה מתאר את פרויקט מסלול המקוואות בעופל 

ירושלים  מזרח  לפיתוח  החברה   2008 בשנת  שתכננה 

בע"מ. פרויקט זה הוא פרי של עבודת צוות רב־תחומי 

ודמיאן  גריבץ  )חנה  אדריכלים  ווילהלם  גריבץ  ובו 

נירית שלו כליפא ומעצב עופר  ווילהלם(, אוצרת ד"ר 

קוטלר, ליווי מטעם רשות העתיקות ד"ר יובל ברוך, ד"ר 

דוד עמית ז"ל, אדר' שחר פוני וייעוץ הנדסי של יעקב 

שפר. הדיון מתייחס לעקרונות ולשיקולים שהנחו את 

הצוות בקבלת ההחלטות בדבר הטיפול באתר. הדעות 

עם  מתואמות  ואינן  עמדותיי  את  מייצגות  במאמר 

חברי הצוות. 

 עלייה לרגל והיטהרות במקווה

בימי בית המקדש השני

הדרומית  לחומה  סמוך  בירושלים,  העתיקה  בעיר 

אתר  נמצא  א־ַשריף,  אל־ֻקְדסי  אל־ַחַרם  הבית,  הר  של 

כ־3,000  במשך  ברציפות  מיושב  שהיה  ארכיאולוגי 

שנים. עם הממצאים במקום נמנים ביצורים מתקופת 

הורדוס,  המלך  מתקופת  אורבנית  אדריכלות  הברזל, 

המקדש  בית  מתקופת  טהרה  מקוואות  של  מקבץ 

השני, מנזר ובתי מגורים מהתקופה הביזנטית, יסודות 

של ארמון אומיי וביצורים צלבניים ועות'מאניים. 

עלייה לרגל לירושלים באחד משלושת הרגלים - פסח, 

)דברים,  התורה  מן  מצווה  היא   - וסוכות  שבועות 

המקדש  בבית  מבקרים  היו  לרגל  העולים  ט"ז(.  ט"ז, 

בתקופת  לרגל  העלייה  תיאור  את  קרבנות.  ומקריבים 

פילוסוף  האלכסנדרוני,  פילון  מספק  השני,  הבית 

המאה  של  הראשונה  במחצית  שחי  יהודי־הלניסטי 

ערים,  מאלפי  אנשים  "…אלפי  לספירה:  הראשונה 

וממערב,  ממזרח  הים,  דרך  ואלה  היבשה  דרך  אלה 

מצפון ומדרום, מגיעים בכל חג אל בית המקדש כאל 

החיים…"  סערות  מפני  מוגן  נמל  אל  משותף,  מקלט 

לא   )70-69 סעיפים   :1986( האלכסנדרוני  פילון  אולם 

מסתפק בתיאור, אלא הוא שוזר בו גם פרשנות: "והם 

הדאגות  מן  להיפטר  השקט,  את  בו  למצוא  מבקשים 

מעט  לנוח  ילדותם,  משחר  עליהם  מעיקות  אשר 

ולבלות את זמנם בחדווה ובגיל." 

העולים לרגל טיהרו את עצמם על ידי טבילה במקווה 

מופיעה  הרחצה  מצוות  הבית.  להר  לכניסתם  כהכנה 

בספר ויקרא - "ורחץ בשרו במים חיים, וטהר" )ויקרא, 

המקווה  לכשרות  הקשורים  החוקים  פירוט  י"ג(.  ט"ו, 

מופיע מאוחר יותר במשנה, במסכת מקוואות. בחוקים 

העיקריים נכתב, כי המקווה חייב להכיל לפחות 40 סאה 

ליטר, תלוי בשיטת המדידה(,  ל־1000   250  - )בין  מים 

שהיא כמות מספקת לטבילת כל הגוף בבת אחת. עוד 

נכתב, כי חובה שהמים יהיו "מים חיים", כגון מי גשם 

או מי מעיין. )איור 1(

מנהג הטבילה לא היה נפוץ בימי הבית הראשון, והוא 

סמוך  אירעה  זו  התפתחות  השני.  הבית  בימי  התרחב 

חנה גריבץ

מסלול המקוואות בעופל

איור 1

מילות מפתח | עופל, מקוואות, גן ארכיאולוגי, רוח המקום
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לעלייה לשלטון של בית החשמונאים ביהודה, כאשר 

הפרושים היו הכת הדתית המשפיעה ביותר שמרכזה 

היה בירושלים, ולה קשר הדוק לבית מקדש. הפרושים 

עמדו על חשיבות הקיום של מנהגי הטהרה שהיו נהוגים 

בבית המקדש, וגם מחוצה לו. כמו כן, גם לכתות דתיות 

היטהרות  מנהגי  היו  והאיסיים  הצדוקים  כגון  נוספות 

)עזרא,  באמצעות מים. ממקורות מקראיים מאוחרים 

נחמיה, חגי, זכריה ומלאכי( אנו למדים שלאחר שיבת 

והתרחבו  התפתחו  ונחמיה,  עזרא  של  בהנהגתם  ציון, 

לשימוש  הביאה  זו  התפתחות  וטהרה.  טומאה  דיני 

 :2013 )רייך  שני  בית  בתקופת  הטהרה  במקוואות 

נתגלו  הראשון  הבית  מתקופת  מעטים  מקוואות   .)19

הבית  מתקופת  מקוואות  כ־174  לעומת  בירושלים 

המקדש  לבית  קרובים  באזורים  נתגלו  מהם   42 השני. 

)רייך 2013: 209, 211, 258(.

 המקוואות והרצף החווייתי של

העולה לרגל בעופל

הבית  הר  משטח  את  הרחיב  הורדוס  שהמלך  לאחר 

דרומה נבנו חמישה פתחים בכותל הדרומי עבור קהל 

בחלק  המשולש.  והשער  הכפול  השער  הרגל,  עולי 

העליון של המדרון שמחבר את בריכת השילוח בעמק 

העופל".  "דרך  הותוותה  בגבעה  המקודש  המקום  עם 

שמה נובע מהמילה "להעפיל" ופירוש השם הוא "הרם 

והנישא".

הנקודה  לבין  השילוח  בבריכת  הנמוכה  הנקודה  בין 

המקדש  לבית  והשערים  חולדה  מדרגות  של  הגבוהה 

פיזי  גובה  בהפרש  מדובר  לכאורה,  גובה.  הפרש  קיים 

של עשרות מטרים. למעשה, מדובר גם בתהליך הנפשי 

שבו העולה לרגל מעפיל מחול לקודש. )איור 2(

של  התכלית  לשאלת  באשר  חלוקות  החוקרים  דעות 

המקוואות בקרבת בית המקדש . מחד, לא הייתה חובה 

המקום  מבחינת  לא  הבית,  להר  לעלייה  סמוך  לטבול 

או  בבית  גם  לטבול  היה  אפשר  הזמן.  מבחינת  ולא 

הבית.  להר  הכניסה  ביום  דווקא  ולאו  העיר,  אל  בדרך 

נוסף לכך, לאחר הטבילה, הטובל לא נחשב טהור עד 

שקיעת השמש, וממילא בית המקדש היה סגור לאחר 

השקיעה. דיון מעמיק בנושא מקיימים איל רגב ויונתן 

אדלר, מאוניברסיטת בר־אילן. רגב סבור שהמקוואות 

שהם  לאחר  נוספת  טהרה  למעין  העולים  את  שימשו 

מהמקורות  מביא  אדלר  ואילו  טהרה,  במצב  היו  כבר 

המקדש  לבית  לכניסה  סמוך  טבילה  שבהן  דוגמאות 

 .)Regev 2005, Adler 2006( מוסברת מבחינה הלכתית

אולם על ממשותם של המקוואות אין ויכוח. כך או כך, 

סביר להניח, כי רבים טבלו סמוך לעלייתם להר הבית.

בעבר העולה לרגל נכנס לירושלים דרך אחד השערים 

החשופות  מהדרכים  המעבר  את  וחווה  בחומותיה, 

ברבבות  נפגש  הוא  החומות.  שבתוך  המוחלש  לאור 

בהם,  והתחכך  העיר  ברחובות  המצטופפים  אנשים 

ברעש ובריחות של המוני המבקרים, הנושאים קורבנות 

ומשאות שונים. כשהעולה לרגל הגיע אל אזור הכניסה 

לבית המקדש, לשערי חולדה שמדרום להר הבית, הוא 

העלייה  לקראת  להיטהר  כדי  המקוואות  באחד  בחר 

המקווה,  נמצא  שבו  לבית  נכנס  הוא  המקדש.  לבית 

ירד  הוא  העמום.  הפנימי  באור  התחלף  היום  ואור 

במדרגות עד למרתף, לאור הנרות ובאוויר קריר. שם, 

במי  בגדים,  ללא  גופו,  את  וטבל  התנקה  הוא  במרתף, 

המקווה. השהייה במקווה לוותה בריח הטחב, באוויר 

לח, בקרירות ובבדידות יחסית לעומת המולת הרחוב. 

שנפלט  עד  חזרה  ועלה  היחסי,  מהחושך  יצא  הטובל 

שוב לרחוב הסואן, כשהוא נקי וכשגופו קריר. 

העולה לרגל הצטרף שוב לקהל והמשיך להעפיל לעבר 

שערי הר הבית. ייתכן, כי בדרכו חלף ליד גינת ורדים, 

עושין  "אין  ב:  פ"ב,  קמא  בבא  במסכת  שמתואר  כפי 

ורדין שהיו  גנות ופרדסות חוץ מגנות  בה ]בירושלים[ 

הואט  שלו  ההליכה  קצב  הראשונים."  נביאים  מימות 

הר  של  השערים  לעבר  העולה  המדרגות  שגרם  היות 

ואחריה  רחבה  מדרגה  בנוי  הוא  אחיד.  היה  לא  הבית 

מדרגה צרה. העולה לרגל עבר את שער הכניסה להר 

איור 2
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הבית ונכנס פנימה דרך מעבר מקורה ואפל. הוא המשיך 

לעלות במדרגות עד שהגיע לרחבה של בית המקדש. 

ניצב באור  בהיותו ברחבה, נעלמה העיר מהעין, והוא 

מילא  הקטורת  וריח  מהודרת  בנייה  מול  הבוהק  היום 

את נחיריו.

העלייה לבית המקדש לוותה אם כן ברצף של חוויות: 

וניקיון  לכלוך  ושקט,  המולה  בחושך,  אור  חילופי 

ומעברים בקצב ההליכה. חילוף המאמץ הפיזי ברגיעה 

בדרגות  לעלייה  הפיזית,  כעלייה  משולה,  ההגעה,  עם 

לבין  הפיזי  בין  אפוא  משלבות  אלו  חוויות  הקדושה. 

הרוחני

העופל בימינו

חפרו  וארכיאולוגיים  חוקרים  ואילך  ה־19  מהמאה 

וחקרו את אתר העופל. במאה התשע־עשרה היו אלו 

ווילסון, וורן וקונדר ובמאה העשרים ב' מזר, מ' בן דב, 

א' מזר, י' ברוך ור' רייך. האתר נבנה ונהרס פעמים רבות. 

נותר על תילו. האתר תלול, מפורק  בניין אחד לא  אף 

ההיסטוריות  השכבות  בין  להבחין  וקשה  וחשוף, 

סלע  של  המראה  זאת  עם  במקום.  שנתגלו  הרבות 

היסוד החצוב, שרידי הממצאים הארכיאולוגים וקטעי 

ממנו  להשקיף  אפשר  מרהיב.  מבוך  יוצרים  השחזור 

דרומה  אל־אקצא,  ולמסגד  הבית  הר  לכותלי  צפונה 

הר  לכיוון  ומזרחה  קדרון,  ולנחל  לסילוואן  דוד,  לעיר 

הזיתים.

מתקופת  מונומנטלית  ציבורית  בנייה  שרידי  באתר 

בגובה  כניסה  שערי  מרוצפים,  רחובות  כגון  שני,  בית 

של כשבעה מטרים, גרמי מדרגות רחבים וכותלי בית 

רבים  מתקני מים מדורגים  גם  נמצאו  המקדש. באזור 

שמוקמו במרתפים של בתי מגורים. ממדיהם הקטנים 

עומדים בניגוד למונומנטליות של הבנייה הציבורית.

חוויית המבקר בעופל היום שונה בתכלית מזו שהייתה 

אותו  אינו  הוא  שונה.  כמובן  המבקר  זהות  קדם.  בימי 

מבקר  אלא  קורבנות,  והקריב  במקווה  שטבל  עולה 

במקומות  או  ובהיסטוריה,  בארכיאולוגיה  המתעניין 

שרידים,  הוא  היום  הקיים  הבינוי  כאמור,  קדושים. 

בורות  בין חלקי מבנים,  דריכה  חווה משטחי  והמבקר 

כדי לבסס את המבנים שנהרסו.  וסלע היסוד שנחצב 

המקוואות, שהיו פעם במרתפי הבתים, פתוחים כיום 

לשמים ללא קורת גג.

השאלה  בפנינו  ניצבה  זה  באתר  לעסוק  בבואנו 

דרך  לחפש  או  מבנים  לשחזר  האם  העקרונית: 

באופן  ולו  לחוות,  היום  במקום  למבקרים  שתאפשר 

את  שאפיינו  הרוח  הלכי  ואת  האווירה  את  חלקי, 

העלייה לרגל.

העקרונות לשיקום האתר

מונומנטים  של  ולשיקום  לשימור  ונציה  באמנת 

״מטרתו  כתוב:   ,)ICOMOS 1964, Article 9( ואתרים 

]של השיקום[ לשמר ולחשוף את הערכים האסטתיים 

וההיסטוריים שבמונומנט, והוא מבוסס על התייחסות 

לחומרים מקוריים ותעודות אותנטיות. עליו להסתיים 

במקום שבו מתחילה ההשערה״. 

ברוח זאת, בחרנו להדגיש את ערכי האתר בלא שחזור 

של מבנים שאינו מבוסס דיו. 

כוללים  המקוואות  במסלול  שמשתקפים  הערכים 

נושאים היסטוריים, תרבותיים ודתיים הנוגעים לעלייה 

לרגל, ונושא ההיטהרות האישית לפני הפולחן הציבורי 

שבעלייה לרגל. 

פרשנות  של  בנושאים  שדנה  איקומוס,  של  באמנה 

ותצוגה באתרי מורשת, מופיע העיקרון הבא: "פרשנות 

והמחשה ]באתר[ אמורות לעודד את הפרט והקהילה 

קשר  ביצירת  ולסייע  האתר  של  בתפיסתו  להרהר 

 ICOMOS 2008, the Ename Charter,) ".משמעותי אליו

.(Principle 1: 1.2
בקוויבק,  איקומוס  של  הכללית  המועצה  של  במפגש 

לשמירת  בעקרונות  דנו  שבמהלכו   ,2008 בשנת  קנדה 

של  "...רוחו  הצהירו:  היסטוריים,  מקומות  של  הרוח 

מבנים,  )אתרים,  מוחשיים  מאלמנטים  מורכבת  מקום 

נופים, מסלולים וחפצים( נוסף לאלמנטים לא מוחשיים 

טכסים,  חגים,  כתובים,  טקסטים  נרטיבים,  )זיכרונות, 

משמעותי  באופן  תורמים  שבכללם  ריטואלים,...(, 

ICOMOS 2008( רוחו..."  את  לו  ולתת  מקום   לייצור 

.)Quebec Declaration, Principle 1
אנו סבורים שניתן להעצים את חוויית המבקר ולהמחיש 

מאפיינים של רוח המקום בעזרת רצף חווייתי מתוכנן. 

האלמנט  שבין  במרחב  נמצא  מתוכנן  חווייתי  רצף 

מוחשי,  הלא  האלמנט  לבין  האתר,  דהיינו  המוחשי, 

שכולל את ההיטהרות האישית שהתבצעה במקום.

תיאור המסלול כרצף חווייתי

נשקול את הסוגיה של תכנון הרצף החווייתי המתוכנן 
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וכן את פרשנות האתר תוך כדי תיאור מסלול המקוואות 

המתוכנן. )איור 3(

השקיע  העתיקות,  רשות  נציגי  עם  התכנון  צוות 

לפגום  ולא  המסלול  את  להצניע  כדי  רבים  מאמצים 

מאלמנטים  בנוי  המסלול  האתר.  של  הייחודי  במראה 

של ברזל ועץ שמבדילים אותו מסביבתו. המבקר הולך 

מאחר  בו,  צופה  הוא  אך  הרגל,  עולי  מסלול  בעקבות 

המסלול  פרטי  המקורית.  מהאבן  לרוב  מופרד  שהוא 

האבן  משכבות  הפרדה  ויוצרים  פריק  באופן  עשויים 

והטיח העתיקות. 

המבקר במסלול המקוואות מגיע מכיוון מערב דרך הגן 

הארכיאולוגי החשוף, ועובר בתוך שער הארכיאולוגים 

מבוא  מתוכנן  כאן  העות'מנית.  בחומה  שנפתח  הקטן 

מרכיביו.  כל  על  בעופל  והתמצאות  תצפית  ובו  לאתר 

רואה  אחד בשלמותו. המבקר  בניין  נשאר  לא  כאמור, 

שרידי קירות צפופים, שבעזרתם הוא יכול רק לדמיין 

את הבתים הצפופים שירדו מטה למורדות נחל קדרון. 

בניגוד לדרך עולי הרגל בתקופת בית שני, שהתחילה 

מסלול  ולמקדש,  לעופל  מעלה  ועלתה  דוד  בעיר 

המקוואות הוא מעגלי1 בשל אילוצים של הובלת קהל 

בתוך הגן הארכיאולוגי. אחרי המבואה לאתר המתואר 

המונומנטלי־  מהחלק  לרדת  מודרך  המבקר  לעיל, 

הראשון  הקטע  לעבר  שסביבו  היסטורי־אדריכלי 

יותר. כאן חווה  של המסלול, שהוא בעל אופי מופנם 

המבקר את קנה המידה הקטן והחלל הסגור, שאפיינו 

את טכס הטבילה. בקטע הראשון אין כמעט אפשרות 

נסתרים  חולדה  ומדרגות  הבית  שהר  מאחר  להתמצא 

סגורים  מחללים  ויוצא  נכנס  המבקר  המבקר.  מעיני 

מטה.  ושוב  ימינה  שמאלה,  מטה,  ופונה  למחצה 

במעברים אלה נחשף המבקר לשרידי המבנה האופייני 

שלטי  המים.  ובורות  הטהרה  מקוואות  כולל  באזור 

הטבילה  והלכות  מנהגים  אודות  על  והסבר  המחשה 

מעשירים את חוויית הביקור בקטע זה.

היו  השני,  הבית  בתקופת  זה,  באזור  טיפוסי  למבנה 

שלושה מפלסים: מפלס המגורים, מתחתיו מרתף ובו 

באתר,  הבתים  ככל  מים.  בור  ומתחתיו  טהרה,  מקווה 

מבנה המגורים שבו עובר המסלול לא שרד בשלמותו, 

שונים  מבנים  בשלושה  המפלסים  את  הדגמנו  ולכן 

ברצף. 

תצוגה  מתוכננת  המגורים,  חדרי  ובו  העליון,  במפלס 

השני.  הבית  בתקופת  בשימוש  שהיו  בית  כלי  של 

נראה פסיפס מקורי ביוונית שנושא את הברכה "אשרי 

למבנה  במדרגות  יורדים   .)4 )איור  הזה"  בבית  הגרים 

אגירה  ובריכות  מקוואות  של  במקבץ  ופוגשים  הבא 

למבנה  ומגיעים  בירידה  ממשיכים  לשמים.  הפתוחים 

שלישי ובו כמה בורות מים גדולים שעומקם כשמונה 

התושבים  עבור  מים  לאגירת  שימשו  אשר  מטר, 

הקטע   .)5 )איור  להלכה  בהתאם  המקוואות  ולמילוי 

מובל  המבקר  כאשר  מסתיים  המסלול  של  הראשון 

לתוך התחתית של בור המים. 

איור 3

איור 4
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בור  לתחתית  במדרגות  הקהל  את  להוריד  ההחלטה 

המים, למקום שלא היה מתוכנן במקור עבור אנשים, 

לא הייתה מובנת מאליה. ההזדמנות להביא את המבקר 

לעמוד  יוכל  שבו  יחסית,  וקריר  סגור  מקורה,  למקום 

סמוך לטיח עתיק ומקורי ולהריח את הטחב שהריח גם 

העולה לרגל בתקופת הבית השני, הכריעה בעניין. גרם 

המדרגות יורד ונכרך סביב עמוד תמיכה מסיבי. תוכננו 

במקום שלטי מישוש שיאפשרו להתרשם מסוגי הטיח 

השונים.

קנה המידה הקטן של המקוואות העתיקים והדרישות 

הבטיחותיות של היום אינם מאפשרים כניסה של קהל 

למקווה עתיק באתר. לעומת זאת, אפשר להכניס קהל 

לבורות המים הגדולים שבהם אפשר ליהנות מהחוויה 

החושית, לפי דרישות הבטיחות.

יוצאים  המבקרים  המים,  בור  בתחתית  הביקור  אחרי 

מהתקופה  קיר  של  יסוד  על  וחולפים  היום  לאור 

כאן  הדרומי.  הכותל  לכיוון  צפונה  ופונים  האומיית 

אפשר לצפות לעבר מקום הכניסות להר הבית, השער 

ניכר  כאמור  הגובה  הפרש  המשולש.  והשער  הכפול 

את  המבקר  מחקה  והלאה  מכאן  להעפיל.  ומתחילים 

דרכו של עולה הרגל בתקופת בית שני, לאחר שסיים 

את ההיטהרות במקווה הסמוך והמשיך לעלות לשערי 

המקדש.

אופי המסלול משתנה, ועתה אפשר להתמצא במקום 

ולתצפת על הקטע הראשון של המסלול, זאת כאשר 

הקריר  הסגור,  המקום  זכר  את  איתו  נושא  המבקר 

והבודד. עוצרים בתחנה של "המקווה הקטוע" שמעליו 

טהרה  מקווה  מדגים  זה  מקווה  צל.  פרגולת  מוקמת 

כמתקן  משני  שימוש  שעבר  השני  הבית  מתקופת 

את  מחקו  המשני  השימוש  במהלך  מים.  לאגירת 

המדרגות המקוריות של המקווה שהיו מיותרות לצורך 

והברזל,  ניתן לעזוב את מסלול העץ  כאן  אגירת מים. 

היסוד  סלע  עם  במגע  ולבוא  המקווה  אל  להתקרב 

עקלקל,  בתוואי  בעלייה  ממשיכים  החצוב.  והאזור 

או  גינות  היו  לא  )כאמור  הוורדים  גינת  ליד  חולפים 

שלקראת  עד  ורדים(  מגינות  לבד  בירושלים  פרדסים 

הדרומי.  לכותל  בניצב  מתיישר  המסלול  העלייה  סוף 

מכאן ועד לרחבה של מדרגות חולדה, מערך המדרגות 

החדשות של המסלול מחקה את המערך של מדרגות 

מדרגות  קצב  קטנה.  ומדרגה  גדולה  מדרגה  חולדה: 

שהוא  עד  הליכתו  את  להאט  המבקר  את  מכריח  זה 

מגיע לרחבה שבתחתית מדרגות חולדה. האטה בקצה 

ההליכה מכינה את המבקר להגעה לשערים החסומים 

של הר הבית ולסיום המסלול. 

סיכום

לרגל  ועלייה  היטהרות  של  נושאים  לבחון  אפשר 

פוליטיים,  חברתיים,  היסטוריים,  רבים:  מהיבטים 

של  בהיבט  להתמקד  בחרנו  ודתיים.  פסיכולוגיים 

החוויה האישית שעבר העולה לרגל. לעולה לרגל בימי 

בית שני ולמבקר במסלול המקוואות בעופל היום מכנה 

משותף: שניהם עוברים רצף חווייתי מתוכנן שמטרתו 

למקום.  הקשר  והגברת  הביקור  חוויית  של  העצמה 

לחלוטין.  שונה  שניהם  של  החוויתי  הרצף  כמובן, 

בזמן  חוויה  הייתה  שני  בית  בימי  לרגל  העולה  חוויית 

אמת, עם עולים רבים שעברו איתו את החוויה הדתית 

קיים  מקדש  ובית  מסביב  חיה  עיר  עם  והתרבותית, 

ארוך  תהליך  של  סיום  היה  במקום  כשביקורו  מעליו, 

במסלול  היום  המבקר  חוויית  זאת,  לעומת  ומייגע. 

המקוואות היא חוויה מלאכותית ומובנית, בין שרידים 

ארכיאולוגיים. 

המבקר באתר עתיקות חולף בדרך כלל מעל הממצאים 

ונחשף לשלטי הסבר, אך לא במקרה דנן. צוות התכנון 

הרב־תחומי שפעל במסלול המקוואות בעופל עמל כדי 

לעקרונות  נאמנות  תוך  לחווייתי  הביקור  את  להפוך 

הראוי  המקום  ערך  מהו  לגלות  דהיינו,  איקומוס, 

זיקה  ביצירת  לסייע  כדי  ולהמחשה,  לפירוש  לשימור, 

בין המבקר לאתר, ולהבליט את האלמנטים המוחשיים 

איור 5
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והלא מוחשיים של רוח המקום. זאת בתקווה שהמבקר 

האישית־ לחוויה  מעט  אפילו  ויתחבר  זו  רוח  ירגיש 

זאת,  להשיג  כדי  בעבר.  הפרט  של  ההיסטורית 

ובהם מעברים  לעיל  שתוארו  במרכיבים  השתמשנו 

מאור לחושך יחסי, שינויים בעריכת המדרגות, יצירת 

מקומות במסלול שבהם יוכל המבקר להביט על האתר 

יהיה המבקר שרוי בחוויית  ולעומתם מקומות שבהם 

המקום. 

באתר  המבקר  עבור  חווייתי  מסלול  לתכנן  בחרנו 

ולא לשחזר את המקום הפיזי או את חוויית הטבילה 

במקווה. שחזור פיזי דורש מידע רב, כדי שרמת הדיוק 

שלו תהא מהימנה. כמו כן, שחזור של חוויה היסטורית 

המבקרים  זהות  בין  השונות  בגלל  אפשרי  בלתי  הוא 

והיום. אולם כאמור, רצף חוויתי מתוכנן  והסביבה אז 

מגשר בין המרכיב המוחשי, דהיינו האתר, לבין המרכיב 

במקום.  שהתבצעה  ההיטהרות  הוא  מוחשי,  הלא 

היטהרות אישית במים חיים היא מנהג חשוב בדתות 

המבוסס  חווייתי  שרצף  סבורים  אנו  בימינו.  גם  רבות 

על מנהג או על ערך אוניברסלי עתיק יומין, מעמיק את 

החוויה של קהל המבקרים בעופל ומעשיר אותה.

הערות

מתוכנן גם מסלול מקוצר לנכים וכבדי ראייה, ובו מודל מישוש ומסלול מונגש נוסף סמוך לכביש העופל, המאפשר גם קיום   .1
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