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ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד
והיערכותה של ירושלי כעיר מקדש
א .היק הפעילות הפולחנית והכלכלית של קרבנות היחיד
ב .המשמעות הכלכלית של קרבנות היחיד
ג .ירושלי כעיר המקדש
ד .סניטציה ואקולוגיה של קודש בעיר המקדש
ה .סיכו

א .היק הפעילות הפולחנית והכלכלית של קרבנות היחיד
החלק הראשו של המחקר פורס בגיליו הקוד 1,והוא עסק בקרבנות הציבור
ובהוצאות הנלוות לה ,אול ברור שקרבנות אלו תפסו רק חלק קט מנפח הפעילות
הפולחנית והכלכלית בבית המקדש ,ולמעשה רוב הפעילות היה קשור לקרבנות
היחיד.
אי בידינו מידע אמי ומדויק לגבי מספר עולי הרגל הממוצע שפקדו את המקדש
לאור! כל ימות השנה ,ובעיקר במועדי ,והערכות שונות ניתנו לכ! .איננו יודעי ג
כמה קרבנות כל אד או כל משפחה הקריבו בשנה .למשל ,מה היה ממוצע קרבנות
היולדת ,החטאת או הנדבה וכו' .נתוני אלה כמוב השתנו במהל! התקופות השונות.
להל ננסה לתת הערכה מינימלית ,על פי "מפתח" ממוצע שבנינו בהתא להנחות
הבאות:
א .העלייה למקדש בשלושת הרגלי ומש! השהייה בירושלי עשויי היו להימש!
כחודשיי וחצי בשנה 2.עניי זה היה כרו! בקושי גופני וכספי רב ,וספק א רוב
הציבור היה יכול לעמוד בכ! 3.נראה שתושבי אר& ישראל עלו לרגל בממוצע פע
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ז' עמר ,ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש ,מעלי בקודש ,כב )תשע"א( ,עמ' .125−85
ראו הרב ישראל אריאל ,מחזור המקדש לחג הפסח ,ירושלי תשנ"ז ,עמ' .9
קיימות הוכחות רבות לכ! שרוב הציבור לא קיי את מצוות העלייה לרגל בכל הרגלי .ראו ש'
ספראי ,העלייה לרגל בימי הבית השני ,ירושלי תשכ"ה ,עמ' ) 38–24להל ,ספראי ,עלייה(.
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אחת בשנה .הקרובי לירושלי עשו זאת בתדירות גבוהה ,והנמצאי ב"דר! רחוקה"
בתדירות נמוכה יותר ,כמוב לבד מהנעדרי מאונס בשל מחלה ,זקנה או טומאה.
לצור! העניי ,נראה שרוב האנשי שגרו בתחו יו הליכה מירושלי עשו מאמ&
להגיע לפחות בחג הפסח ,בשל הציווי הנוס של הקרבת קרב הפסח ,שעל אי קיומו
מתחייבי בעונש כרת4.
ב .כל זכר בוגר חייב לשל פע אחת בשנה מחצית השקל ,והרוש הוא שהדבר
נתפס כמס של זכות שהכול חפצו להשתת בנתינתו 5.נקודת ההנחה שלנו היא שכל
בית אב שעולה לרגל מונה בממוצע לפחות  3–2אנשי שהשתתפו בתשלו המס.
נראה שהיו אנשי אמידי שתרמו עבור עניי6.
ג .בכל עלייה לרגל לבית המקדש חייב כל זכר שאינו מוגבל מבחינה גופנית ובריאותית
– ובכלל האמור ילד שיכול לאחוז ביד אביו ולעלות עמו להר הבית – בשלושה
קרבנות:
 (1קרב ראייה) 7עולה( :פר ,איל ,כבש או עו.
 (2שלמי חגיגה :פר ,איל או כבש.
 (3שלמי שמחה :פר ,איל או כבש.
בפועל לא הכול יכלו לעמוד בהוצאות הכרוכות בהבאת כל הקרבנות הנזכרי .לפי
בית הלל שוויה המינימלי של עולת ראייה הוא מעה אחת כס ) 32פרוטות( ,ושוויו
של קרב חגיגה שתי מעות ) 64פרוטות( ,ולפי בית שמאי הפו! מזה .עולת ראייה
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משנה פסחי פ"ט משניות א–ב .לדעת התנאי החולקי על ר' עקיבא דר! רחוקה היא
"מאסקופת העזרה ולחו&" ,עמדה שמצמצמת את חיוב הכרת .כנראה שחלק מעולי הרגל
החקלאי שגרו בסמיכות לירושלי מיהרו לחזור בחול המועד לבית )דברי ט"ז ,ז( ולעסוק
בקציר השעורי ,שכ מבחינה חקלאית מדובר בעונה חקלאית רגישה ולחוצה והיא בבחינת
מלאכת דבר האבד .ראו ד"צ הופמ ,ספר ויקרא ,ב ,ירושלי תשכ"ד ,עמ' קכב–קכג; א' סמט,
עיוני בפרשות השבוע ,ב )סדרה ראשונה( ,ירושלי תשס"ב ,עמ' .102
הכול חייבי במחצית השקל ,כולל קטני שאביה שיל עליה פע אחת ,וכ הכוהני
)משנה ,שקלי פ"א ה"ג( .אמנ לפי המשנה נשי ועבדי פטורי ממחצית השקל ,א! נראה
שא ה חפצו להשתת ולשל קיבלו מיד תרומה זו .ראו ש ,פ"א מ"ה; ספרי זוטא י"ט ,ב.
משנה ,שקלי פ"א מ"ז.
משנה ,חגיגה פ"א מ"א.
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מובאת רק מחולי 8,ונשאלת השאלה איזה קרב נית לרכוש בסכו כה פעוט.
המסקנה המחויבת היא כדעת הרמב" ,שנית להביא כקרב ראייה ג עו 9.המחיר
הנמו! ל"ק" )שני בני יונה או שני תורי( היה כרבע דינר ) 48פרוטות( לער! 10,ופרט
אחד – קרב הנדבה הזול ביותר – 11עלה שמינית הדינר ) 24פרוטות(.
הקרבת הקרבנות בוצעה אפוא בהתא למעמדו הכלכלי של האד:
מי שיש לו אוכלי מרובי ונכסי מועטי מביא שלמי מרובי ועולות מועטות,
נכסי מרובי ואוכלי מועטי ,מביא עולות מרובות ושלמי מועטי )משנה ,חגיגה
א ,ה(.
נראה שמעוטי היכולת הביאו רק קרב עו לכל בית אב ,אחרי הביאו כבש ואולי בני
יונה בעבור בניה ,והעשירי יכלו להביא פרי 12,אולי ג עבור נשותיה למרות
שאינ מחויבות בעולת ראייה.

שלמי חגיגה חייבי לבוא רק מקרב בהמה ,א! במקרה הזה נית היה לממנ
מכספי מעשר שני או להביא מבהמות מעשר בהמה 13.אפשרות אחרת למימו קרב
החגיגה היא בשותפות ע אחרי" :א יש לו להביא מתו! ביתו יביא ,וא לאו
משתת ע אחרי ובלבד שלא יפחות מכשיעור ,וזו וזו קרויות חגיגה"14.
אשר לשלמי שמחה ,כל ישראל ,ובמיוחד העניי ,יכלו לצאת ידי חובת באכילת
בשר קרבנות אחרי )כמו נדרי ונדבות( 15,וכנראה ג בהצטרפות לקרבנות של
אחרי ,כחלק משמחת חג.
לסיכו ,הוצאה משפחתית מינימלית היא עו אחד לעולת ראייה וכבש אחד
לשלמי חגיגה .נראה שרוב המשפחות יכלו להרשות לעצמ א יותר מכ!.
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משנה ,חגיגה פ"א משניות ב–ג.
הלכות חגיגה פ"א ה"א ,לכאורה כנגד דברי הגמרא בחגיגה ז ע"א .במקו אחר הועלתה
האפשרות שמחירי הכבשי יוזלו )כריתות כז ע"א(.
משנה ,כריתות פ"א מ"ז.
כפשט לשו התורה )ויקרא א' ,יד–יז( וכפי שמפורש במשנה )מנחות פי"ג מ"ו(.
כמקרה קיצוני נזכיר את הסיפור על בנה של מרתה בת בייתוס שהעלה שור שמחירו אל זוז
)בבלי ,סוכה נב ע"ב(.
משנה ,חגיגה פ"א משניות ג–ד; השוו :קדמוניות היהודי ד ,ח ,ח.
תוספתא ,חגיגה פ"א ה"ד.
משנה חגיגה פ"א מ"ד.
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ד .קרב פסח :כל יהודי בוגר ,ובכלל זה נשי וזקני ,חייב בזבח הפסח .הקרב הוא
שה כבשי או עזי שעליו מנויה חבורת אנשי הכוללת מספר משתתפי לא קבוע
שנמנו מראש ,ובלבד שהחבורה תוכל לסיי לאכול את כל הקרב מבלי להותיר ,ושכל
אחד מהמשתתפי יזכה לאכול לפחות בשיעור כזית בשר .הקרבת הקרב נעשתה
בעזרה שבמקדש ,ששטחה היה מצומצ יחסית ,ובשלוש משמרות 16.לצור! כ! נבחרו
נציג אחד או שניי מכל חבורה ,ואלה נכנסו לעזרה ,שחטו והפשיטו את הקרב.
בכל חבורה נמנו בי  10ל 1000משתתפי ,כלומר כחמישי איש בממוצע 17,שהרי
שיעור אכילת קרב פסח הוא קט – כזית 18.לפי זה ס! מספר האנשי שהיו בעזרה,
כולל הכהני ,הלווי והמשוררי ,לא עלה על כמה אלפי – וזהו מספר סביר
בהחלט .לפי חישוב אחד נראה ששטח העזרה )כולל החיל( יכול היה להכיל באופ
מקסימלי  6,400איש בכל משמרת ,וס! הכול  19,200איש .א נפחית מכמות זו את
מספר הכהני והלווי ששירתו במקדש באותה העת ואת האזורי שישראלי
אסורי בכניסה אליה ,נגיע לשטח שיכול להכיל מספר מרבי של כ 180אל איש
)וכמספר – הקרבנות והחבורות( 19.מספר זה מאפשר לערו! תחשיבי שוני ,והוא
תלוי בי היתר ג בשאלה כמה נציגי מכל חבורה נכנסו לעזרה .למשל ,לפי חישוב
של  25איש בחבורה השולחי שני נציגי נית להגיע למספר של  125,000איש.
בשני שבה רבו עולי הרגל נית היה לשלוח נציג אחד לכל חבורה של חמישי איש,
כ! שנוכל להגיע באופ תיאורטי ל 900,0000איש המשתתפי בקרב )שליחת נציג אחד
מחבורה של מאה מכפילה את המספר( 20.השאלה היא כמוב הא שיעור של כמיליו
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משנה ,פסחי פ"ה מ"ז.
לפי יוס ב מתתיהו היו כעשרי איש בכל חבורה ,ולא פחות מעשרה )מלחמת היהודי ,ו ,ט,
ג; וראו תוספתא ,פסחי פ"ד ה"ג .השוו תרגו 'יונת' לשמות י"ב ,ד( .המשנה )ש ,פ"ח מ"ז(
דנה באפשרות לשחוט קרב פסח על יחיד או בחבורה של מאה )פסחי פ"ח מ"ז( ,וכ מובא
באיכה רבה )א' ,ב( שהיו חבורות של ארבעי ,חמישי ואפילו מאה איש.
כמות הבשר שנית לקבל מכבש לכל אחד מבני החבורה מספיקה לפי כל אחת מהדעות
הקיימות בהלכה לשיעור "כזית" .למשל ,מכבש שמשקלו  30ק"ג נותר לאחר הוצאת האיברי
הפנימיי ,העור ושאר החלקי הבלתי נאכלי ,כ– 15ק"ג לאחר צלייה .כלומר  300גר בשר
בחבורה של  50איש .יש לזכור שאכילת הפסח אמורה להיות על השובע ,לאחר אכילת בשר
קרב חגיגה.
.J. Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus, London 1969, pp. 82–83
מספר זה תוא למספר הבהמות שנזכרו במקרא בהקשר ל'פסח יאשיהו' 37,000 :כבשי ועוד
 3,800בקר לקרב חגיגה )דה"ב ל"ה ,ז–ט(.
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חוגגי שהיו יכולי להתרכז במרחב העיר ירושלי של שלהי בית שני בחג הפסח
עשוי להיות ריאלי 21.בשני רגילות מספר החוגגי היה בוודאי נמו! בהרבה מזה ,וכ
יש לזכור שבמשמרת השלישית השתתפו דר! כלל אנשי מעטי 22.מספר החוגגי
העצו שבי  5ל 120מיליו ,שנזכר בכמה מקורות ,מובא בהקשר לאירועי יוצאי דופ
)'פסח מעוכי'( 23שאינ מעידי על המציאות הרגילה24.
כאמור ,אי לנו מידע כמה קרבנות פסח הוקרבו בממוצע בשנה בשלהי בית שני,
וכמה אנשי נמנו בממוצע בכל חבורה 25.נראה שעשרת אלפי קרבנות הוא אומד
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לבד מהאורחי שגדשו את העיר בשלהי בית שני בימי הרגלי דרה בעיר אוכלוסייה קבועה,
שג על אומדנה קיימות דעות שונות ,החל מ– 220,000תושבי ועד ל– 20,000תושבי .ראו:
ה' גבע" ,אומד אוכלוסיית ירושלי בתקופותיה הקדומות :ההצעה המינימליסטית" ,אר&
ישראל ,כח )תשס"ח( ,עמ' .58–57
משנה ,פסחי פ"ה מ"ז.
לפי יוספוס מדובר ב– 5,112,000איש )לפי  20איש בחבורה( או  2,556,000איש )לפי  10איש
בחבורה( לבד מהאנשי הטמאי והנוכרי )מלחמת היהודי ,ו ,ט ,ג( .במקו אחר הוא מביא
שמספר החוגגי בחג הפסח בירושלי בימי קסטיוס גאלוס ) 66לספירה( היה כשלושה מיליו
איש )מלחמת היהודי ב ,יד ,ג( .מספר מופלג מופיע בתיאור מניי האוכלוסי בימי אגריפס,
למעלה מ– 12מיליו איש .ראו בתוספתא פסחי פ"ד ה"ג; בבלי ,ש ,סד ע"ב .מניי הקרבנות
"כפליי כיוצאי מצרי" והכפולות של המספר  12ה כמוב מספרי טיפולוגיי ,ואי לקבל
את הדברי כפשוט.
כ! כנראה יש לראות ג את מספר ההרוגי והשבויי שמזכיר יוספוס בימי חורב בית שני,
כמיליו ומאתיי ,שנקלעו לדבריו לירושלי בשל חג הפסח )מלחמת היהודי ,ו ,ט ,ג( .פרייס
הוכיח יפה שהשימוש בכפולות של מניי "יוצאי מצרי" בהקשר לאומד מספר היהודי מופיע
במקורות שוני באותה תקופה ,והוא משק "זיכרו היסטורי" שנועד לסמל מספר עצו ורב.
ראו תולדות מלחמת היהודי ברומאי )מהדורת ל' אולמ ,י' שצמ וי' פרייס( ,ירושלי תש"ע,
עמ' .65
לאחרונה הציג י' פלג מודל תיאורטי המבקש להוכיח שהנתוני המספריי על הקרבת מאות
אלפי פסחי בתקופה ההרודיאנית ,כפי שה מופיעי בכמה מהמקורות שהזכרנו לעיל ,היו
אפשריי במקדש מבחינה פיסית ,ולדעתו אי לראות בה בהכרח דברי גוזמה .ראו י' פלג,
"קרב פסח במקדש ההרודיאני ובמקדש חז"ל" ,חידושי בחקר ירושלי ,הקוב& השישה–
עשרה ,רמת ג תשע"א ,עמ' ) 224–205להל :פלג(.
נית להציג מודלי שוני להערכה .כ! למשל נעשה ניסיו להערי! את מספר משתתפי חנוכת
בית המקדש של הורדוסֶ .נאמר שהורדוס זבח לצור! אירוע זה  300פרי ,לבד מהזבחי הרבי
שהקריב הציבור )קדמוניות היהודי ,טו יא ו .(422 ,ראו :א' כשר וא' ויצטו ,הורדוס :מל!
רוד ורדו ,ירושלי  ,2007עמ'  ,481הערה  .47לדעת הכותבי ,חישוב פשוט מלמד שנית היה
לקבל מכל פר כמאה וחמישי ק"ג בשר ,וא נוריד מכמות הבשר הכוללת ) 45טו( את מתנות
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איש27.

אפשרי 26,ולפי תחשיב של  25איש בחבורה מדובר בקהל של כרבע מיליו
העלות של השה לקרב מתחלקת בי המשתתפי ,והעלות ליחיד היא כמחיר ב יונה
אחד ) 15030פרוטות(28.

בנוס לקרב פסח הובא ג קרב "חגיגת ארבעה עשר" ,א התמלאו שלושה
תנאי :הפסח קרב ביו חול ,רוב הע טהורי ,ומספר האנשי שהקריבו באותה
שנה היה מועט 29.למעשה מדובר בקורב שמוגדר "רשות"30.
ה .קרב יולדת :כל יולדת זכר או נקבה חייבת בקרב יולדת ,והדבר מהווה תנאי
לכניסתה לבית המקדש ולאכילתה מבשר הקרבנות .מדובר בקרב עולה של כבש ב
שנתו או ב0יונה/תור ,וכ בקרב חטאת של ב0יונה/תור .איננו יודעי מה היה
ממוצע הלידות באותה תקופה ובאיזו תדירות עלו הנשי – לבד או יחד ע כל
המשפחה – לבית המקדש .טווח גיל הפריו היה כנראה בי השני  40–12בממוצע.
על א תמותת הילדי הגבוהה 31,היה צור! להביא קורב יולדת ג עבור נפלי

26

27
28
29
30
31

הכהונה והלוויה ועוד פחת של  15–10אחוזי ,נגיע בהערכה גסה ל– 30–25טו בער! .בהנחה
שכל אד אכל כחצי ק"ג ,נגיע למספר של  60,000−50,000סועדי .במספר זה נכללו לדעת
רבי מתושבי ירושלי ,ובה רבבת בוני המקדש ואורחי כבוד מוזמני .להערכת ,המספר
עולה בקנה אחד ע החישובי הדמוגרפיי שערכו ירמיאס וספראי בנוגע למספר החוגגי
שיכלו להתקב& בירושלי בימי העליות לרגל.
לש השוואה ,בחג הקרב המוסלמי בשנת  2010נשחטו ברחבי יו"ש ועזה בלבד לפי ההערכות
כשבעי אל בהמות :כחמישי אל כבשי וכעשרי אל עגלי .ראו כתבתו של ד'
רובינשטיי בעיתו 'כלכליסט' מהתארי!  .22.11.2010לפי האמד המצמצ מתגוררי במרחב
זה לפחות  2.5–2מיליו תושבי מוסלמי ,כ! שכל קרב מספיק בממוצע לכשלושי איש.
בשנת תש"ע נשחטו בזבח השומרוני  50כבשי ,כאשר כל בני הקהילה מוני כ– 750איש.
לצור! צליית הקרבנות נדרשו  6תנורי )תודתי לבנימי צדקה ולגיא יהושע ,ממרכז מורשת
השומרוני(.
באופ תיאורטי ,לפי אומד של  50איש בחבורה מדובר בחצי מיליו איש.
התחשיב הוא לפי מחיר של  768פרוטות לכבש ,לפי חלוקה של  50–25איש בחבורה.
משנה ,פסחי פ"ו מ"ג .ההסבר "מועט" הוא לפי הרמב" ,הלכות קרב הפסח פ"י הי"ב.
ירושלמי ,פסחי פ"ו ה"ד ,לג ע"ג; בבלי ,ש ,ע ע"א .ומבואר ש" :חגיגה הבאה ע הפסח
4בע".
נאכלת תחילה כדי שיהא פסח נאכל על ה ֹ
על פי הממוצע שהיה מקובל באר& ישראל באמצע המאה התשע–עשרה לפני חדירת הרפואה
המודרנית .ראו ט' טובלר ,תרומה לטופוגרפיה הרפואית של ירושלי )ש' שטר ,מהדיר( ,רמת
ג–חיפה תשס"ה ,עמ'  .30–27סיכו מחקרי על שיעור תמותת תינוקות בעול הקדו ,ראו
רונה ש' אבישר–לואיס" ,ילדות וילדי בתרבות החומרית של אר& ישראל מתקופת הברונזה

50

ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלי כעיר מקדש

שצורת אד ניכרת בה 32.לפי הדוגמאות שמביאה המשנה ,לעתי נשי "צברו
חובות" והביאו בבת אחת חמישה קיני ויותר33.
לצור! החישוב נראה שבמשפחה ממוצעת אישה הקריבה קרב יולדת פע אחת
בשנתיי ,ורוב הקריבו קרב עולה זול ,כלומר שני בני יונה בס! הכול.
ו .מנחת חביתי :מנחה שמקריב כה גדול פעמיי ביו ,מחציתה בבוקר ומחציתה
בערב ,והיא כוללת שתי עשרה חלות מעשירית האיפה סולת ,שלושה לוג שמ
וקומ& לבונה 34.בתחשיב שנתי מדובר בכמות גדולה 1,095 :סאי סולת – לפי שיטת
הרמב"  6,307ק"ג סולת – וכ  1,095לוג שמ ,שה  328.5ליטר שמ ,וכ 6.50ק"ג
לבונה 35.בהוצאה זו יכלו לעמוד הכוהני הגדולי שהיו עשירי ביותר.
ז .נדרי ונדבות :הכמויות הקרבות תלויות כמוב בלשונו של הנודר או המנדב .להל
נזכיר כמה מהמוצרי – ואת הכמויות המינימליות המתאימות :סולת )עישרו( ,לבונה
)קומ&( ,יי ) 3לוגי( ,שמ )לוג( ,עולה )ב יונה ,עז ,כבש או פר( ,תודה או שלמי
)לרוב כבש ,עז או פר( 36.בקרב תודה יש להוסי ארבעי לחמי37.
ח .מנחת נדר או נדבה :מנחת נדבה כוללת עישרו סולת חיטי אחד בדיוק )מנחת
סולת( או למעלה מכמות זו )מנחת מחבת ,מרחשת או מאפה0תנור(; לוג שמ לכל
עישרו וקומ& לבונה.
ט .קרב עולה ויורד )מנחת חוטא( :כבשה ,זוג בני יונה או סולת )ויקרא ה' ,ו0יא(.
י .קרב חטאת :כבשה או עז נקבה ובמקרי מסוימי קרב

32
33
34
35
36
37
38

עו38.

התיכונה ועד תקופת הברזל" ,חיבור לש קבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת בר איל ,רמת ג
תש"ע ,עמ' .17
משנה ,כריתות פ"א מ"ג.
כריתות פ"א מ"ז; קיני פ"ב מ"ג.
ויקרא ו' ,יב–טו; משנה ,מנחות פ"ד מ"ה; ספרא ,צו ג; בבלי ,מנחות עו ע"א .יוס ב מתתיהו
מדגיש שהמנחה היא מכספו של הכה הגדול ,ראו :קדמוניות ג ,י ,ז ).(257
לפי החישוב שערכנו לעיל ,כ– 18גר בממוצע לקומ&.
משנה ,מנחות פי"ג משניות א–ט.
ויקרא ז' ,יב–טו; משנה ,מנחות פ"ז מ"א; בבלי ,ש עז ע"ב.
מחירו של קרב חטאת יכול היה להיות מועט" ,חטאת בת דנקא" )זבחי מח ע"א( ,כלומר
שישית הדינר ) 32פרוטות( ,ולכאורה אי זה מחיר שבו נית לרכוש כבש אלא עו .ואול ,בעלי
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יא .קרב אש :בדר! כלל איל ,דהיינו כבש זכר בוגר )ויקרא כ"א ,כה( .מחירו
המינימלי הוא שני שקלי39.
יב .בכור בהמה טהורה :שור ,כבש או עז )במדבר י"ח ,יז(.
יג .מעשר בהמה :עשוי להיכלל בשלמי חגיגה )ראו לעיל(.
יד .נזיר :נזיר שנטהר – קרב עו לחטאת ולעולה וכבש לאש .נזיר שהשלי ימי
נזירותו בטהרה – כבש לעולה ,כבשה לחטאת ואיל לשלמי )במדבר ו' ,י0יד(.
טו .מצורע שנטהר :קרב עולה )בהמה או עו( ,קרב חטאת )בהמה או עו( וכ כבש
לאש )ויקרא י"ד ,י0כא(.
טז .זב וזבה :קרב עו לעולה ולחטאת )ויקרא ט"ו ,יד0טו(
יז .נוספי :עולת גר )בהמה או עו( ,קרב סוטה ועוד.
בנוס לנאמר בסעיפי א0ה ,אנו מניחי שלפחות פע בשנה מעלה כל משפחה
בממוצע קרב עולה ,תודה או שלמי .כמו כ נראה כסביר שלסירוגי העלו בממוצע
פע בשנה קרב חטאת או אש או שהביאו בכור בהמה טהורה .אי בידינו מידע
לגבי מספר האנשי שהתחייבו בקרבנות המיוחדי או לגבי חלק באוכלוסייה –
זבי ,מצורעי ,נזירי ועוד – אול אי ספק שכל הקבוצות הללו יחדיו היוו גור
מצטבר שאינו מבוטל40.

39
40

התוספות העלו את האפשרות )בבא בתרא קסו ע"ב ,ד"ה 'רבעתי'( שמחירי הטלאי הוזלו
)על פי כריתות כז ע"א(.
חז"ל למדו זאת מלשו הכתוב" :כס שקלי" )ויקרא ה' ,יד(.
תופעת הנזירות בשלהי בית שני היתה תופעה חברתית נרחבת שהקיפה שכבות חברתיות
שונות ,ראו :א' רועי" ,רציפותה ומקומה של הנזירות בחברה היהודית בימי הבית השני
והמשנה" ,בתו! :אוהב שלו ,מחקרי לכבודו של ישראל פרידמ ב–שלו בהגיעו לגבורות
)ד' גרא ומ' ב–זאב עורכי( ,באר שבע תשס"ה ,עמ'  .485–473מקור אחד המיוחס לתקופה
החשמונאית מזכיר שלוש מאות נזירי עניי מתקופת ינאי המל! )ירושלמי ,נזיר פ"ה ה"ד ,נד
ע"ב( ,ואילו בימי אגריפס מדובר על "נזירי רבי" ,ראו קדמוניות היהודי ,יט ו א ) .(294היק
התופעה מסביר את הצור! בקיומה של לשכה מיוחדת לנזירי בבית המקדש )משנה ,מידות
פ"ב מ"ה( .על העדויות הארכיאולוגיות להימצאות של נזירי באזור ירושלי ,ראו :ז' עמר וב'
זיסו" ,למשמעות הנקבי בארונות הקבורה בירושלי ובסביבותיה" ,אר&–ישראל ,כח
)תשס"ח( ,עמ'  .164–159אי ספק שתופעת הנזירות ,כמו ג המצורעי בישראל ,הצטמצמה
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בנוס ,בספרות חז"ל מוזכרת פעמי רבות האפשרות שאד יביא שני "אשמות
לאחריות" 41.כלומר ,לעתי הביא אד קרב נוס למקרה שהקרב שהתחייב בו
ייפסל ,וא הכול היה כשורה נית היה להקריב את הקרב השני כעולה .מאיד! גיסא,
הייתה אפשרות שאנשי יממנו את עלות הקרבנות במקו חבריה ,כמו שנאמר
במפורש בקרב מצורע ובקרב נזיר 42.כלומר ,ייתכ שאנשי עשירי התנדבו להעניק
קרבנות במתנה לעניי שיד לא הייתה משגת ,א! לא מצאנו ראיות שמדובר היה
בתופעה נרחבת.
מעיו בטבלה מס'  1עולה הוצאה משפחתית של לפחות  2כבשי ו 40בני יונה
לשנה .כאשר עסקנו בעניי קרב פסח ,הצענו אמד של עשרת אלפי קרבנות
)חבורות( ,העשויי לייצג כשלושי אל בתי אב בממוצע ) 9–8נפשות בממוצע לכל
בית אב( .לפי נתו זה ,מדובר במספר קרבנות שנתי של כשבעי אל בהמות )לרוב
כבשי( וכמאה ועשרי אל בני יונה בשנה .מספר הפרי היה כנראה נמו! יחסית.
כמוב ,מדובר במודל תיאורטי שעשוי להשתנות בהתא לפרמטרי השוני.

41
42

לאחר חורב בית שני ,ראו ז' עמר" ,מתי פרצה טהרה יתרה בישראל ומתי פסקה" ,בד"ד17 ,
)תשס"ו( ,עמ' .15–14
למשל כריתות כד ע"א; זבחי קטו ע"א.
משנה ערכי פ"ד מ"ב; נזיר פ"ב מ"ה.
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טבלה מס'  :1תחשיב אפשרי לכמות ממוצעת של מספר הקרבנות השכיחי שמעלה
בית אב לשנה )ללא נסכי(
ש הקרב

אפשרויות הקרב

ס! האפשרויות הזולות

קרב פסח

כבש או עז

כזית שה ליחיד ומחיר של כשליש
כבש למשפחה

עולת ראייה

פר ,איל ,כבש או עו

עו אחד

שלמי חגיגה

פר ,איל או כבש

כבש

שלמי שמחה

פר ,איל או כבש

אכילת בשר קרב אחר

קרב יולדת

כבש ב שנתו או שני בני 0שני בני יונה )בממוצע שנתי ב
יונה אחד(
יונה )לעולה ולחטאת(

קרב עולה

פר ,כבש ,עז או ב יונה

כבש או ב יונה

או קרב שלמי

פר ,כבש או עז

כבש

או קרב תודה

פר ,כבש או עז

כבש

חטאת

כבשה ,עז או ב יונה

ב יונה

או אש

איל

כבש

או בכור בהמה

שור ,כבש או עז

עז

ס! הכול לחישוב – כבש אחד

ס! הכול לחישוב – כבש אחד

ב .המשמעות הכלכלית של קרבנות היחיד
א שאיננו יודעי מהי באמת כמות הקרבנות שהקריבו במקדש בשלהי בית שני,
ונית להגיע להערכות שונות – יוסכ על הכול שמדובר בהערכה של עשרות אלפי
בהמות לשנה ,נתו שעשוי להכתיר את המקדש כבית המטבחיי הגדול ביותר במזרח
התיכו.
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נוכל להערי! שבקרבנות השלמי של היחיד הייתה העדפה ברורה לכבשי על
פני העזי ,ואילו בשל מחירו הגבוה של הבקר – צריכתו הייתה נמוכה יותר .הממצא
הזואו0ארכיאולוגי באשפת העיר ירושלי )על הגדה המערבית של נחל קדרו(,
המתואר! החל ממחצית המאה הראשונה לפנה"ס ועד לחורב הבית השני ,שופ! אור
מסוי על צריכת הבהמות באותה תקופה למזו ולקרבנות היחיד .הממצא הכולל
אלפי עצמות מעיד על צריכה גדולה של כבשי ,פי שניי ויותר מ העיזי ,ועל
העדפת הצא על פני הבקר )פי חמישה(.
כל שרידי בעלי החיי שנמצאו היו כשרי ונשחטו כהלכה .יש ג רמזי לפיטו
של כבשי ולכ! שהשחיטה נערכה באופ מסודר על ידי קצבי מיומני 43.רוב
מוחלט של הממצא שיי! למשק החי ,ורק מיעוט ממנו הכיל חיות בר44.
במחקר אחר עסקנו בהרחבה בהיבטי שוני של קרב העו במקדש בשלהי
בית שני ,והוכחנו שמדובר בענ כלכלי משמעותי שהתפתח על מנת לענות על
הצרכי של עולי הרגל .רוב האנשי העדיפו מסיבות שונות לרכוש את העופות
במתח המקדש ,עובדה שיצרה ביקוש רב והביאה לעתי להפקעת מחירי מצד
הספקי הפרטיי ,וא דרשה פיקוח באמצעות ממונה מיוחד מטע המקדש45.
בחלק מהמקורות מזכירי בנופ! של הפלגה כמויות עצומות של יוני שגודלו לצור!
כ! .נראה שהתמונה הכללית שה מוסרי היא מהימנה .הדבר נתמ! בממצא
הארכיאולוגי מאותה תקופה .מאות של מתקני קולומבריו לגידול יוני נמצאו באר&
ישראל .עשרות מה ,המכילי יחדיו עשרות אלפי כוכי ,נמצאו בירושלי
ובסביבותיה .ממצאי אלה מתוארכי לתקופה שבי המאה השנייה לפנה"ס למאה
הראשונה לספירה ,ודומה שחורב הבית היה אחד הגורמי לשקיעתו של ענ גידול
היוני ביהודה46.

43

44

45
46

ר' בוכניק ,ג' בר–עוז ור' ריי!" ,טביעת אצבע יהודית בשרידי עצמות בעלי חיי מסו הבית
השני בירושלי" ,חידושי בחקר ירושלי ,הקוב& השלושה–עשר ,רמת ג תשס"ח ,עמ' –73
.85
ר' בוכניק ,נ' מרו וג' בר–עוז'" ,אילי ממואב וכבשי מחברו' :ממשק עדרי בירושלי
בשלהי ימי הבית השני" ,חידושי בחקר ירושלי ,הקוב& הארבע–עשרה ,רמת ג תשס"ט ,עמ'
.224–211
ראו משנה כריתות פ"א מ"ז; שקלי פ"ה מ"א ,וברמב" בהלכות כלי המקדש פ"ז ה"ט.
ראו בהרחבה ז' עמר ,מסורת העו ,תל אביב תשס"ד ,עמ' .214–209
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איור מס' :1
שבר כלי מאב0גיר ועליו
'קרב'.
המילה
חרותה
מתחת לכתובת ובמהופ!
חרותות דמויות של שני
עופות )חפירות הכותל,
ירושלי ,ימי הורדוס(.

ראינו שבמקדש הוקרבו בכל שנה בס! הכול  1,291מיני בהמות שונות כקרבנות ציבור.
לפי כל אומד סביר ,מדובר בהיק פעילות זעיר ) (5% – 1%ביחס להיק הפעילות של
כל קרבנות היחיד בשנה .הצור! לספק כמות גדולה של בהמות ,בעיקר לפני חג הפסח,
העסיק את הנהגת הע ,ולפי המסופר פע אחת נידונה האפשרות לעבר את השנה
כאשר התקיי חשש למיעוט בהמות לקרב או לחלופי לחוסר מלאי מספק של גוזלי
יוני 47.בפרק על קרבנות הציבור עסקנו ג במוצרי הנלווי – כמות הנסכי
השוני ,המלח והעצי ,ובמחיר המשוער .התוצאות שהגענו אליה יכולות לשמש
בסיס לחישוב הכמויות שנדרשו עבור קרבנות היחיד .כלומר ,יש להכפיל את כל
הכמויות שידועות לנו ,בכפולות שבי  20ל .1000מדובר בכמויות עצומות .למשל ,לפי
השיטה המצומצמת ביותר )שיטת הרמב" ,וההנחה שקרבנות הציבור מהווי כ5%0
מקרבנות היחיד( ,נדרשו כ 250אל ליטר שמ בשנה ,וכמות דומה של יי.
לפי המודל שהצגנו ,הערכנו שלמקדש נדרשו כ 500טו מלח ,כמות שאינה
מופרזת 48בהתייחס לכמות הגדולה של המלח שנדרשה ג לצור! עיבוד העורות של
אות בהמות .אשר ללבונה ,ראינו שרק לצור! מנחת חביתי של כה גדול נדרשו בכל
שנה כ 6.50ק"ג .לכ! יש להוסי את המנחות השונות ,כאשר כל קומ& מנחה אחת
מכיל כ 180גר בממוצע .בכפולות של אלפי מנחות בשנה נית להגיע לצריכה של
מאות ק"ג של לבונה.
47
48

תוספתא סנהדרי פ"ב ה"ד; ירושלמי ,ש ,פ"א ה"ב ,יח ע"ד.
לקחנו בחשבו שבחלק מהקרבנות ,כמו בקרב פסח ,נדרשה המלחה רק לאימורי ,ולפיכ!
לצור!  10,000קרבנות פסח נדרש רק כטו מלח .אול בשאר הקרבנות נית היה לאכול
מבשר ג כשהוא מבושל או שלוק )משנה ,זבחי פ"י מ"ז( ,ולפיכ! שיעור ההמלחה עשוי היה
להיות גבוה כשל הכשרת בשר.
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כמויות אלה מסבירות מדוע נדרשו ממוני מיוחדי על אספקת המלח והלבונה
ועל אחסנת בלשכות מיוחדות .ג הכמות העצומה של דברי המאפה במקדש חייבה
ממוני מיוחדי – ללח הפני ולמנחת החביתי ,וממונה נפרד על התנורי ,כנראה
ללחמי ולחלות של קרבנות תודה ונזיר .לצור! כ! הייתה צריכה להיות הפרדה בי
חלות0מצה וחלות0חמ& ,שנאפו בתנורי נפרדי.

ג .ירושלי כעיר המקדש
ירושלי לא הייתה עיר רגילה מבחינות רבות .לבד מהנופ! הרוחני שאפ את המקו
בשל הפולח שנעשה בבית המקדש ,קיבלה קדושתה מימד מעשי וממשי מכוח דיני
הטהרה שהוקפדו בתחומיה .מאחר שירושלי למעשה תפקדה כ"עיר מקדש" ,לא נית
היה לנתק בי הפעילות שנעשתה בתו! מתח הר הבית ובי התחו העירוני
שמחוצה לו .לכ ,הנהגת הציבור הייתה מחויבת לדאוג לבניית תשתית עירונית
מתאימה לאוכלוסיית היעד שפנתה למקדש ,לעתי מתו! המימו הציבורי שנגבה
מכספי מחצית השקל .בחלק הראשו של המאמר פירטנו את הפעילויות שתוקצבו
מ"שיירי הלשכה" ל"כל צורכי העיר" ,כגו שיפו& הדרכי לעיר והרחובות בתוכה,
תיקו החומות ואמת המי ועוד 49.הממצא הארכיאולוגי מגלה שבירושלי הותקנו
מקוואות בכל אזורי המגורי ,וכמעט בתו! כל בית פרטי 50.מדובר למעשה בתוכנית
בית ייחודית וייעודית המותאמת לצורכי הפרט המבקש לחיות בירושלי .אי
להוציא מכלל אפשרות שהרשות העירונית בירושלי עודדה או הנחתה את התושבי
לבנות כ! .נחמ אביגד תיאר תופעה זו מנקודת מבטו כארכיאולוג:
החופר בירושלי משתאה לא פע למראה המספר הרב של מתקני מי :בורות
וברכות ,המתגלי בי שרידי הבנייני מתקופת בית שני ...כאשר
אגירה ,מקוואות ֵ
אתה מוצא בכל בית לפחות מקווה טבילה אחד ,ולפעמי ג יותר ,וכ ברכות
לרחיצה ,ונוס על אלה ג חדר אמבטיה ,הרי אתה תוהה על מידת היד הרחבה שנהגו
תושבי ירושלי בשימוש במי היקרי .א מאחר שמדובר לא במקרי יוצאי דופ,
אלא בתופעה כללית ,עלינו להסיק שתושבי העיר העליונה בירושלי יכלו לספק

49
50

משנה שקלי פ"א מ"א; פ"ד מ"ב.
ר' ריי!'" ,משנה שקלי ,פ"ח מ"ב ,והממצא הארכיאולוגי" ,פרקי בתולדות ירושלי בימי בית
שני )א' אופנהיימר עור!( ,ירושלי תשמ"א ,עמ'  .256–225על תופעה זו באזור חברו ,ראו :ד'
עמית" ,מקוואות 'ירושלמיי' מימי בית שני בהר חברו" ,חקרי אר& )ז' ספראי ,א' פרידמ וי'
שוור& עורכי( ,רמת ג תשנ"ז ,עמ' .48–35
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לעצמ 'מותרות' אלה .מסתבר שהמניע הראשי לצריכת המי הרבי היה הגור
הדתי51.
כמות כה גדולה של מקוואות ומתקני רחיצה בבתי הפרטיי מוכיחה שאלה לא
שירתו רק את צורכי הדיירי הקבועי ,אלא נתנו מענה לצרכי של האורחי הרבי
שפקדו את העיר בעלייה לרגל .בהמש! נראה כיצד הבית הפרטי הירושלמי היה עשוי
לתפקד במועדי אלה כבית ציבורי .בעבודת הדיסרטציה שלו מנה ר' ריי! כשלוש
מאות מקוואות שרוב נמצאי בתחו ירושלי ,ומה כ 90%0מתקופת הבית השני
והשאר לאחר חורבנו 52.מעבר למקוואות הפרטיי ,היה צור! להקי מתקני מי
ציבוריי לצרכי השוני )שתייה ,טבילה ורחצה( .השקעה בתשתית כזו היא גבוהה,
והיא מומנה ג באמצעות תרומות פרטיות ,כמו שמופיע בכתובת תיאודוטוס
שנמצאה בירושלי 53.ריכוז אנשי כה רב בירושלי ג חייב התמודדות ע בעיות
חברתיות שונות ,ולכ היה צור! למשל להקי בתי די מיוחדי54.

איור מס'  :2כתובת
תאודוטוס ב וטנוס
שנמצאה בירושלי
ומתוארכת לשלהי בית שני.
היא מזכירה בניית בית
כנסת ,אכסניה ומתקני מי
לטובת הארחת הנצרכי מ
הנכר.
מחקרי אחדי עסקו בכלכלתה של העיר ירושלי בשלהי בית שני ,והתייחסו
להכנסות הרבות שסיפקו עולי הרגל הרבי מהאר& ומהגולה לקופת השלטו ,לפרנסת

51
52
53

54

נ' אביגד ,העיר העליונה של ירושלי ,ירושלי  ,1980עמ' .139
ר' ריי! ,מקוואות–טהרה יהודיי בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד ,חיבור לש
קבלת דוקטור ,האוניברסיטה העברית ירושלי תש" )להל :ריי! דיסרטציה(.
הכתובת נכתבה ביוונית והיא מתוארכת לשלהי בית שני ,וזה תרגומה" :תאודוטוס ב וטנוס כה
וראש בית הכנסת ...בנה את בית הכנסת לש קריאת תורה ולימוד מצוות ,את האכסניה
והחדרי )ו(מתקני המי לש הארחת הנצרכי מ הנכר ,"...ראו ל' רוט–גרסו ,הכתובות
היווניות מבתי הכנסת באר& ישראל ,ירושלי תשמ"ז ,עמ' .86–76
ירושלמי ,שקלי פ"ד ה"ב ,מח ע"א; משנה ,כתובות פי"ג מ"א; בבלי ,ש ,קה ע"א.
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אנשי ירושלי וסביבותיה 55ולמעגלי נרחבי יותר .כא נבקש להתייחס לכמה
השלכות מעשיות שנבעו מכ! .קליטת אלפי אנשי שעלו לרגל למקדש ואספקת
צורכיה דרשו היערכות מיוחדת בהיבט הפיסי בירושלי ובסביבותיה .הבעיה
הראשונה הייתה סידורי לינה ושירותי הארחה נלווי.
כל מי שבחרו לדור באופ קבע בירושלי היו ערי לעובדה שמדובר בדיור בתנאי
מחיה שאינ רגילי .במושגי של ימינו מדובר בדיור ע איכות חיי לא נוחה,
המלווה בתקופות מסוימות בצפיפות רבה ,ברעש ובלכלו! – היבטי אקולוגיי
שעליה נעמוד בהמש! .אול מעבר לכ! ,הנורמה החברתית בירושלי קבעה שאי
לדייריה כבכל עיר אחרת פרטיות וקביעות ,ומבחינה משפטית אי לה לכאורה
בעלות על בתיה ,וה למעשה במעמד של אורחי קבועי המאיישי את רכוש
הציבור 56.הדי לכ! נית ללמוד מתקנות העיר כפי שה מופיעות במדרש מאוחר.
להל נביא כמה מה:
...ואי מליני בה את המת ואי מעבירי בתוכה עצמות אד...
ואי מגדלי בה אווזי ותרנגולי ואי צרי לומר חזירי
אי מקיימי בה אשפתות מפני הטומאה...
ואי הבית צמיתות בה לאחר י"ב חודש
ואי לוקחי בה שכר מיטות .רבי יהודה אומר א לא שכר מיטות מוצעות
לא היו לוקחי בה עורות קדשי .מה היו עושי בה .רשב"ג אומר נותני אות
לבעלי אושפזי
אכסניי היו שרויי מבפני ובעלי אושפיזי מבחו$
אכסניי מערימי ונוטלי כבשי מצרי )נ"א :כבשי מצוירי או מצומרי(
שעורותיה יפי בארבע ובחמש סלעי ובה היו אנשי ירושלי משתכרי57.
 55ראו למשל :י' קלוזנר" ,הכלכלה ביהודה בימי הבית השני" ,בתו! :ההיסטוריה של ע ישראל ,ט
)מ' אבי–יונה וצ' ברס עורכי( ,ירושלי תשמ"ג ,עמ' ;146
J. Jeremias, Jerusalem in the time of Jesus, London 1969; M. Goodman, Judaism
in the Roman World, Leiden Boston 2007, pp. 59–67.
 56כמאמר התלמוד" :ירושלי לא נתחלקה לשבטי ,דתניא :אי משכירי בתי בירושלי ,לפי
שאינה שלה" )יומא יב ע"א; מגילה כו ע"א( .לדעת ג' אלו מדובר בעדות על פיקוח ציבורי
"הבא להפקיע זכות בעלות של בעלי הבתי בירושלי בנכסיה; הלכה זו נראה שנשנתה
ונתקנה כלפי עולי הרגלי ,שלא ירבו שכר הדירות ושלא יוכלו הבעלי למונע מהתאכס
בה" ,ראו ג' אלו ,מחקרי בתולדות ישראל ,א ,תל אביב תשי"ז ,עמ' .80
 57אבות דרבי נת ,נו"א ,לה )מהדורת שכטר ,עמ'  .(104המקור הקדו ביותר מופיע בתוספתא,
מעשר שני פ"א הי"ב.
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ממקור זה יש ללמוד שפתיחת הבתי בפני החוגגי נעשתה ג מתו! אינטרס כלכלי.
בתמורה לשירותי הארחה של אנשי אמידי יכלו הדיירי הקבועי לקבל עורות
קדשי משובחי שערכ הכספי עשוי היה להיות רב מבשר 58.זו היא אפוא דוגמה
מובהקת ל'כלכלת מקדש'.
דוגמה נוספת היא מכירת שיירי ד הקרבנות לחקלאי לצור! זיבול

שדותיה59.

אול נראה שרבי מהעולי לא מצאו מקו לינה באכסניות מסודרות וה "היו
לני ברחובה של עיר" 60.כאשר התמלאו רחובות העיר באנשי שגרו באוהלי,
נאלצו רבי מה לגור בעיר אוהלי שהייתה פרוסה סביבות העיר 61,כנראה
בחניוני מוסדרי שהוקצו לכ! 62.מבחינה הלכתית תחו זה נחשב עדיי לירושלי
המורחבת 63,כ! שבעצ לא היה מחסור ממשי במרחב לינה .בהקשר לכ! מתקבל
מימד ריאלי למאמר המפורס" :ולא אמר אד לחברו :צר לי המקו שאלי
בירושלי"64.
בעיה שנייה הייתה אספקת מי לצורכי המקדש עצמו )למשל לטבילת הכוהני,
לשטיפת ד הקרבנות ועוד( 65,לצור! תפעול בתי המרח& ובתי הכיסא

הציבוריי66,

58
59
60
61
62
63

64
65
66

ראו משנה ,מעשר שני פ"א מ"ג.
משנה יומא פ"ה מ"ו.
משנה ,בכורי ג ,ב.
ראו יוס ב מתתיהו ,קדמוניות היהודי יז ט ג ) .(217ועוד ראו דברי ספראי ,העלייה לרגל,
עמ' .135
יוס ב מתתיהו מציי את שלושת המחנות הגדולי שבה התרכזו עולי הרגל ,מלחמת ,ב ,ג,
א.
משנה ,מעשר שני פ"ה מ"ב .ובמיוחד ראו ז' עמר וא' ששו" ,הבאת מנחת העומר ושתי הלח
מבקעת לוד – לזיהוי של צריפי ועי סוכר" ,בתו! :מחקרי יהודה ושומרו – דברי הכנס
השישי תשנ"ו ,אריאל תשנ"ז ,עמ' .186–185
משנה ,אבות פ"ה מ"ה.
מ' הראל" ,המי לטהרה ,להיגיינה ולפולח בבית המקדש בירושלי" ,אר& ישראל ,יט
)תשמ"ז( ,עמ' .313–310
על שרידי בית מרח& ולטרינות )בתי כיסא( שנמצאו בדרו הר הבית  ,ראו ר' פר&" ,תוכנית
בית המרח& בחפירות הר הבית לאור המקבילות" ,חידושי בחקר ירושלי ,דברי הכנס השישי,
רמת ג תשס"א ,עמ'  ;105א' ברו! ו' עמר" ,בית הכיסא ) (Latrinaבאר&–ישראל בתקופה
הרומית ביזנטית" ,ירושלי ואר&–ישראל) 2 ,תשס"ה( ,עמ'  ,30וכ בהרחבה על סוגיית "בית
צואה" הסמו! לשער האיסיי שבחומת ירושלי )מלחמת היהודי ה ,ד ,ב( ,ש ,עמ' ,371

60

ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלי כעיר מקדש

ובעיקר לצריכה של תושבי העיר הקבועי ועולי הרגל הרבי .המתק הבסיסי ביותר
לאגירת מי בירושלי )עד לראשית המאה העשרי( היה בור המי שהיה צור!
לתחזקו מדי שנה )ניקוי ,טיוח ועוד( .מחקרי רבי עסקו בהיבט של אספקת המי
בירושלי על פי ניתוח המקורות הכתובי והממצא הארכיאולוגי ,ונראה שהמתקני
שנבנו באותה תקופה סיפקו בשני כתיקונ את כל כמות המי הדרושה מבלי
שהתעורר מחסור מיוחד67.
ג לאספקת מזו טרי וזול נמצאו פתרונות הלכתיי ,שהרי עולי הרגל הביאו
עמ פירות ובהמות כמעשרות ,כשחלק גדול מה אסור במכירה ומותר רק לאוכל
או להעניק במתנה .דוגמה יפה היא למשל תקנת 'כר רבעי' .את הענבי שהגיעו
לשנה הרביעית יש לאכול בירושלי או לפדות בכס ותמורתו לרכוש בעיר מזו.
אול חז"ל קבעו שכל מי מתגורר בתחו המורחב של ירושלי קיימת בידו רק
אפשרות אחת – להעלות לירושלי:
כר רבעי עולה לירושלי ,מהל יו לכל צד .ואיזה הוא תחומה :אילת מ הדרו,
עקרבת מ הצפו ,לוד מ המערב ,והירד מ המזרח .ומשרבו הפירות ,התקינו שיהא
נפדה סמו לחומה .ותנאי היה הדבר :אימתיי שירצו ,יחזור הדבר לכמות שהיה68.
תקנה זו מספקת גמישות ומאפשרת לפרנסי העיר לשנותה בהתא לכמות הפירות
שהיו בשווקי ולשער המחירי .בתלמוד מובא טע התקנה – "לעטר שוקי ירושלי

67

68

הראל ,עמ'  .312–311על "בית הטבילה" ו"בית כיסא של כבוד" ,שהיה בתו! מתח המקדש
בירושלי ,ראו משנה ,תמיד פ"א מ"א.
על חופרי בורות ראו משנה שקלי פ"ה מ"א; קהלת רבה ד' ,יז .בירושלמי בשקלי פ"א ה"א,
מו ע"א ,מובא" :מפרקי את המנעל מעל גבי האימו" ,ועל פי גרסת הרמב" בפירוש המשנה
ש הכוונה היא להסרת המנעולי שעל בורות המי הציבוריי ,כדי שיוכלו לעמוד לשירות
עולי הרגל .עוד ראו ע' עמיחי" ,סקר אמות המי לירושלי" ,בתו! :אמות המי הקדומות
לירושלי )ד' עמית ,י' הירשפלד וי' פטרי! עורכי( ,ירושלי תשמ"ט ,עמ'  ;195–169מ' ב–
ארי" ,מני הגיעו מי למקדש" ,תחומי ,טז )תשנ"ו( ,עמ'  .510–503על בורות מי שהיו
במתח המקדש בימי בית ראשו ושני ,ראו צ' צוק" ,מקורות המי של בית המקדש הראשו
בהר הבית" ,חידושי בחקר ירושלי ,הקוב& השישה–עשר ,תשע"א ,עמ'  .20–7על אמות מי
ומתקני נוספי ראו :ד' עמית" ,אספקת מי לעיר העליונה בימי הבית הראשו ובימי הבית
השני לאור החפירות ליד בריכת ממילא" ,חידושי בארכיאולוגיה של ירושלי וסביבותיה ,ג,
תש"ע ,עמ'  .108–94במאמרי אלה נית למצוא סיכו ממצה של הספרות המחקרית הרבה
שנכתבה בנושא הספקת המי למקדש בפרט ולירושלי בכלל.
משנה ,מעשר שני פ"ה מ"ב.
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בפירות" 69.נראה שלפי הבנה זו אי מדובר רק בתקנה המצומצמת לכר רבעי ,אלא
לכלל פירות האיל בשנה הרביעית.
בירושלי היו שווקי שוני שנועדו לספק את כל צורכיה של תושבי העיר
ומבקריה .אי ספק שע התרחבות העיר היה צור! בתכנו עירוני שיתחשב ג
במיקומ של השווקי השוני .ב"שוק העליו" של ירושלי לא הייתה כנראה
הקפדה יתרה על טהרה )לבד מבשלושת הרגלי( ,כמו בשוק התחתו 70.בתחומי העיר
החדשה היו ממוקמי בי היתר שוק העצי 71,שוק הבגדי ,חנויות צמר ובתי
המלאכה של הנפחי72.
מוב שהקרקע שבתו! העיר לא יכלה לספק את התצרוכת החקלאית של
אוכלוסיית ירושלי ,ומענה לכ! היה התפתחות עור חקלאי מסביב לעיר .החל
מהתקופה ההלניסטית ואיל! הוקמו סביב ירושלי יישובי חקלאיי רבי וקיימות
עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות לקשרי מסחר ותעשייה בי העיר ליישובי הפריפריה
הללו 73.מאחר ש"שוק המקדש" נחשב לנתח כלכלי גבוה ,היה כדאי לחקלאי לשמור
על כל תהלי! הייצור בטהרה" :חומר בתרומה – שביהודה נאמני על טהרת יי ושמ
כל ימות השנה ,ובשעת הגתות והבדי א על התרומה" 74.הממצא הארכיאולוגי
מעיד על בניית מאות מקוואות בצדי הדרכי העולות לירושלי וכאמור א בתו!
תחומי העיר עצמה .בשני האחרונות המחקר א עמד על הזיקה בי מקוואות
הטהרה לגתות ולבתי הבד שסיפקו יי ושמ בטהרה75.

69
70
71
72

73
74
75

בבלי ,ביצה ה ע"א.
משנה שקלי פ"ח מ"א.
מלחמת היהודי ב יט ד.
מלחמת היהודי ה ,ח ,א .לפי מדרש מאוחר ,שאי לקבלו כפשוטו ,היו ג שווקי שנועדו
לרובדי החברה השוני )מלכי ,נביאי ,כוהני ,לווי וישראל( ,והמהלכי בה ניכרו לפי
לבוש )ילקוט שמעוני ,רות ,רמז תרא(.
א' ברו!" ,העור הכלכלי של ירושלי בתקופה ההרודיאנית" ,קתדרה ) 89תשנ"ט( ,עמ' .62–41
משנה ,חגיגה פ"ג מ"ד; תוספתא ,ש ,פ"ג ה"ל.
ריי! דיסרטציה ,עמ'  ;125–119י' אדלר" ,השמירה על הלכות טהרה בתעשייה החקלאית של
אר&–ישראל בתקופת הבית השני והמשנה" ,ירושלי ואר& ישראל) 5–4 ,תשס"ז( ,עמ' .83–59
לתופעה זו יש לקשור את מציאות כלי האב בסמו! לגתות ובתי בד ,ראו א' רגב" ,השימוש
בכלי אב בימי בית שני" ,מחקרי יהודה ושומרו ,דברי הכנס השישי )י' אשל עור!( ,אריאל
תשנ"ז ,עמ' .87
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כנראה שבכל המרחב של תחו ירושלי המורחבת היה מוטל פיקוח כלשהו על
טהרת מוצרי המזו והנסכי שיועדו למקדש .אול מחו"ל לא קיבלו חלה ותרומה
מאנשי פרטיי ,א א היו מכובדי 76.לעומת זאת ,התפתח מער! כלכלי וארגוני
גדול סביב אספקת הקרבנות והנסכי שהובאו ממקומות שוני ,לעתי מרוחקי
ביותר )מהגליל העליו ועבר הירד( ,שיצא לה מוניטי באיכות ובטהרת" :וכול
אינ באי אלא מ המובחר" .לצורכי המקדש הקפידו ג על גידול בשדות
"המיוחדות" ,בשיטות עיבוד וייצור מיוחדות המותאמות לדרישות המחמירות של
ההלכה 77.לפי מקורות אחדי היו ביריחו חוות חקלאיות שהיו מעי "אדמות מקדש",
ואות עיבדו הכוהני בטהרה לצורכי הנסכי ולש אספקת מזו לכוהני העובדי
במקדש78.

76
77

78

משנה ,חלה פ"ד משניות י–יא.
משנה ,מנחות פ"ח משניות א–ב; תוספתא ,ש ,פ"ט הל' ב–ה ,יג .לצורכי המקדש גידלו בנחל
קדרו שעורה לקרב העומר )תוספתא מנחות פ"י הכ"א( ואולי ג צמחי קטורת אקזוטיי .ראו
בתרגו הארמי לקהלת )ב' ,ה( .על כ! נרחיב אי"ה במאמר נפרד.
בתלמוד הבבלי מופיעה הברייתא הבאה" :ת"ר :עשרי וארבעה משמרות באר& ישראל ,ושתי
עשרה ביריחו .שתי עשרה ביריחו? נפיש להו טובא! – אלא :שתי עשרה מה ביריחו .הגיע
זמ המשמר לעלות ,חצי המשמר היה עולה מאר& ישראל לירושלי ,וחצי המשמר היה עולה
מיריחו כדי שיספקו מי ומזו לאחיה שבירושלי" )תענית כז ע"א( .מקור אחר המזכיר את
הקשר בי האזור החקלאי הפורה של יריחו לבית המקדש הוא הספרי" :כשהיו ישראל מחלקי
את האר& הניחו דושנה של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמה .אמרו ,כל מי שייבנה
בית הבחירה בחלקו ייטול דושנה של יריחו" )בהעלות! ,פא( .ההשוואה בי שטחה הדש של
יריחו ) 500אמה על  500אמה( לבית המקדש )משנה ,מידות פ"ב מ"א( אינו מקרי .ביריחו ג
גידלו בשמי יוקרתיי כמו אפרסמו )הצרי הנזכר ראשו בי סממני הקטורת( וכופר )מלחמת
היהודי ד ,ח ,ג( .גידול הכופר )צמח החינה( נזכר במדרש מאוחר בעניי הבשמי שהיו
מגדלי סביבות ירושלי" :בתי שלחי היו מקיפי לירושלי ,וכל אחד היה בו כפר והיו
מלאי כל מיני בשמי והכהני יוצאי לש ומביאי צרכי בית המקדש בטהרה" )ילקוט
שמעוני ,שה"ש ,רמז תתקפח( .בית גידול זה יכול להתאי מבחינה אקלימית לאזור יריחו .אחד
מהגידולי שנזכרו ביריחו היה "גמזיות של הקדש" )תוספתא ,פסחי פ"ב הי"ט( .בחפירות
שנערכו בארמונות החשמונאי באזור נמצאו מקוואות רבי ,עדות לכ! שהחשמונאי שגרו
במקו הקפידו הקפדה יתרה בדיני טהרה .ייתכ שהכוהני שישבו ביריחו שמרו בקפדנות על
טהרת ,משו שהיבול החקלאי שטיפלו בו היה מיועד לכוהני שעבדו במקדש .עוד ראו
בהרחבהJ. Schwartz, “On Priests and Jericho in the Second Temple Period”, JQR, 79 :
.(1988), pp. 23–48
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דרוש מחקר נוס שיבח כיצד הובילו את הנסכי והבהמות למקדש .סביר להניח
שעולי הרגל הרחוקי מירושלי הביאו פירות וירקות כשה מיובשי ,בעוד
הקרובי יכלו להביא טריי ,כפי שנית ללמוד מהלכות ביכורי" :הקרובי מביאי
תאני וענבי ,והרחוקי מביאי גרוגרות וצימוקי" 79.בעיה מיוחדת הייתה בהובלת
בהמות ממקומות מרוחקי" :אילי ממואב ,עגלי משרו ,כבשי ממדבר ,גוזלות
מהר המל! .ר' יהודה אומר כבשי שגביה רחבי" 80.ייבוא כבשי ועזי ממקומות
רחוקי כמו עבר הירד התקיי ג בימי הביניי ובעת החדשה 81.בכל מקרה ,היה
צור! למצוא פתרו ג לאחסו הול של הנסכי 82והעצי ,כמו ג שטחי למכלאות
ולשווקי של בעלי החיי ותוצריה ,כנראה בתחומי העיר החדשה 83.הממצא
הזואוארכיאולוגי שנמצא באשפת העיר ירושלי בשלהי בית שני והשוואתו לממצא
מעבר הירד ולמורדות הר חברו מצביע על העיר כ'צרכנית בשר' גדולה .מרבית בעלי

79
80

81

82
83

הנחה זו מקבלת את אישורה על רקע המקורות מהתקופה הביזנטית המלמדי על קיומ של
שטחי חקלאיי מיוחדי באזור יריחו שבה גידלו הנוצרי חיטה וגפ במיוחד עבור הפולח
שהתנהל בכנסיות המרכזיות שלה .הדבר מצטר לסדרה של סממני יהודיי שביקשו
הנוצרי לנכס לעצמ ,ראו בהרחבה:
J. Schwartz & Z. Amar, “’The Lord’s Field‘: Galgala, Jericho and
Jerusalem and the Polemics of the Byzantine Period”, in: Jerusalem and Eretz
Israel (J. Schwartz , Z. Amar & I. Ziffer ed.), Ramat–Gan Tel Aviv 2000, pp.
77-88.
משנה ,בכורי פ"ג מ"ג.
תוספתא ,מנחות פ"ט הי"ג .בתלמוד בבלי ,ש פז ע"א ,מובא" :כבשי שגבה כרחב" ,ונוסח
אחר מובא ש בתוספות" :שגובה רחבי" .ברור שהכוונה היא להדגיש שהבהמות שנועדו
לקרב היו גדולות ומשובחות מהרגיל .כ ראו ירושלמי פאה פ"ז ה"ד ,כ ע"א .אשר ל"עגלי
בשרו" ,ראו משנה ,בבא קמא פ"י מ"ט.
את העיר עמא כמרכז לייבוא כבשי מציי הגיאוגר הירושלמי ב המאה העשירית אלמקדסי,
אחס אלתקאסי פי מערפת אלאקאלי ,לייד  ,1906עמ'  .180ר' יהוס שוואר& כתב במחצית
המאה התשע–עשרה" :רוב הבשר אשר נאכל באר& הוא בשר צא ,ולא מצא לה ומביאי
מעבר הירד ממחוז בלקא ואללג'ה ,ג מעבר נהר פרת )בחדש כסלו שנת תר"ה הובא לכא
צא רב מעיר מוסי במדינת כורד(" ,ראו תבואות האר& ,ירושלי תר"ס ,עמ' שסג–שסד.
זאת מעבר למחסני הדג שהיו בתו! המקדש עצמו ,ראו בסוגיה זו ר' ינקלבי&" ,אוצרות מזו
באר&–ישראל בתקופת הבית השני המשנה והתלמוד" ,מלאת ,א )תשמ"ג( ,עמ' .110–109
על סוחרי בהמות בירושלי ,ראו משנה ,שקלי פ"ז מ"ב .כמו כ היו בירושלי "שוק של
פטמי" ו"שוק של צמרי" ,ראו משנה ,עירובי פ"י מ"ט.
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החיי ה זכרי ,שנשחטו בעוד צעירי .הדבר מלמד שהבהמות שהובאו לירושלי
כללו את תנובת העדרי בלבד ,ונועדו בעיקר לבשר ,בעוד המגדלי דאגו לשמור על
גרעי רבייה ועל בקר בוגר למטרות משניות כחלב וצמר84.
עניי אחר שהיה צרי! למצוא את פתרונו בעיר המקדש הוא בניית תנורי
לאכילת הקרבנות שבשר מוגדר כ"קדשי קלי" ,כלומר קרבנות שנית לאוכל רק
בתחומי העיר המקודשת .לצור! כ! נבנו כנראה תנורי ציבוריי גדולי ,אול דומה
שאלה לא יכלו לספק את הצרכי לכמות הרבה של קרבנות הפסח ,שהיו צריכי
להיצלות בעת ובעונה אחת ובזמ יחסית מצומצ .לצור! כ! הכינו תנורי ניידי
וארעיי ,כפי שמופיע בסיפור על חוני המעגל" :צאו והכניסו תנורי פסחי בשביל
שלא ימוקו" 85.לפי התחשיבי המינימליסטיי ביותר מדובר בסדר גודל של מאות
תנורי 86,ולמעשה לפי דרישות ההלכה באלפי תנורי 87.חלק מהתנורי כנראה נמכר
או הושכר לטובת החוגגי .לא ברור ממה היו עשויי תנורי אלה ,ואולי מחרס בלתי
צרו .בהקשר לכ! יש להזכיר את היוצרי והקדרי שהיו מוכרי כלי בטהרה 88.לכ!
יש לצר בעלי מלאכה נוספי שסיפקו שירותי שוני לעולי רגל שבאו מרחוק או
לאנשי שהיו במהל! טהרת ,כמו חייטי ,כובסי ,ספרי וסנדלרי 89.ירושלי

84

85
86

87

88

89

ר' בוכניק ,נ' מרו וג' בר–עוז'" ,אילי ממואב וכבשי מחברו' :ממשק עדרי בירושלי
בשלהי ימי הבית השני" ,חידושי בחקר ירושלי ,הקוב& הארבע–עשרה ,רמת ג תשס"ט ,עמ'
.224–211
משנה ,תענית פ"ג מ"ח.
רק כדי לקבל הערכה כללית ,בשנת תש"ע נשחטו בקהילה השומרונית  50כבשי ,ואלה נצלו
ב– 6תנורי .כלומר ,בממוצע כל תנור מספיק ל– 9–8קורבנות .ע התרבות הקהילה,
שעומדת היו )תשע"ב( על כ– 750נפש ,שוקלי השומרוני לבנות תנור נוס )תודתי לבנימי
צדקה על מידע זה(.
על פי ההלכה אי צולי שני פסחי בתנור אחד )תוספתא ,פסחי פ"ה ה"י; בבלי ,ש ,עו
ע"ב( .אמנ אי מניעה לצלות בזה אחר זה באותו תנור ,א! בשל מגבלות הזמ לא רחוק הוא
שמספר התנורי היה קרוב למניי החבורות.
משנה חגיגה פ"ג מ"ה .על הממצא הארכיאולוגי ,ראו א' גרוסברג" ,סירי הבישול המנוקבי
מירושלי ומנהגיה של 'חברי' ו'עמי האר&'" ,חידושי בחקר ירושלי ,הקוב& השמיני )א'
ברו! וא' פאוסט עורכי( ,רמת ג תשס"ג ,עמ'  ;71–59הנ"ל" ,סירי בישול מנוקבי שנמצאו
בחפירות ארכיאולוגיות בירושלי" ,תחומי כד )תשס"ד( ,עמ' .516–505
תוספתא ,פסחי פ"ב הי"ח" :שלש אומניות עושי ,החייטי והספרי והכובסי .החייטי ,שכ
הדיוט תופר כדרכו במועד .הספרי והכובסי ,שכ נזיר ומצורע ומי שעלתה לו מכה בראשו
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כעיר מקדש שימשה מודל כלכלי שהעסיק מעגלי שיווק שוני )מקומיי ,בי0אזוריי
ובי ארציי( שבה פעלו משווקי נייחי וניידי .היא סיפקה פרנסה למעגל גדול
של בעלי מלאכה ופועלי שוני ,שרק את חלק מנינו במאמר זה.

ד .סניטציה ואקולוגיה של קודש בעיר המקדש
המזרח92

הדרו של המקדש 90ותדמיתה של ירושלי כעיר יפה 91וכמפורסמת בכל ערי
דרשו שמירה על ניקיונה ועל הפ האסתטי שלה ,כיאה לעיר קודש וכמי שעתידה
להיות "מטרפולי לכל הארצות" 93.אול מעבר לכ! ,תושביה הקבועי של ירושלי
והמזדמני אליה נדרשו להקפיד על תק )סטנדרט( טהרה גבוה מהרגיל .השמירה על
חיי טהרה והאפשרות לשמור את המוצרי הנדרשי לקרבנות בטהרה חייבו תשתית
פיסית שעלותה גבוהה .הכוונה היא להקמת מספר רב של מקוואות ומתקני סניטציה
ציבוריי ,כמו בתי מרח& ובתי כיסא )ראו לעיל( .אמנ ,אי בהלכה היהודית זהות בי
'רחיצה' ל'טהרה'; המונח הראשו מהווה פעולה המסייעת להיגיינה ,בעוד המונח
השני הוא פעולה דתית הקשורה לתהלי! רוחני ,שאינו קשור בהכרח להיגיינה .אול
ברור לגמרי שנקיות וטהרה ה שתי פעולות שיש בה ג נקודות השקה 94.הזיקה בי

90

91

92

93
94

מספרי במועד .הכובסי ,שכ הבאי מחו הי וממדינת הי מכבסי .ר' יוסי בר' יהודה אומ'
א הרצעני ,שכ עולי רגלי מתקני מנעליה וסנדליה במועד".
לא עסקנו כא בהיבטי הכלכליי הקשורי למימו הבנייה המחודשת והמפוארת של
הורדוס ,מבחינת חומרי הגל ,כוח האד ועוד .ראו על כ! :א' כשר וא' ויצטו" ,הורדוס :מל!
רוד ורדו ,ירושלי  ,2007עמ' .214–204
ראו למשל את המאמרי הבאי" :עשרה קבי יופי ירדו לעול ,תשעה נטלה ירושלי ,ואחד
כל העול כולו" )בבלי ,קידושי מט ע"ב(; "מי שלא ראה ירושלי בתפארתה לא ראה כר!
נחמד מעול .מי שלא ראה בית המקדש בבנינו לא ראה בני מפואר מעול" )בבלי ,סוכה נא
ע"ב(; "נויו של עול" )בבלי ,זבחי נד ע"ב(.
להערכה זו היו שותפי ג הסופרי הרומי .ראו בהרחבה :מ' שטר'" ,ירושלי ,המפורסמת
לאי ערו! בי ערי המזרח' )פליניוס ,נטוראליס היסטוריה ה  ,"(70בתו! :פרקי בתולדות
ירושלי בימי בית שני ,ספר זיכרו לאברה שליט )א' אופנהיימר ,א' רפפורט ומ' שטר
עורכי( ,ירושלי תשמ"ט ,עמ' .270–257
שמות רבה כ"ג ,י.
כבר במקרא הדבר נרמז ,למשל בעניי כיסוי הצרכי מ הטע 'והיה מחני! קדוש' )דברי כ"ג,
טו–טז( .עוד ראו:
B.J. Schwartz, “Israel’s Holiness: The Torah Traditions", Purity and Holiness: The Heritage
of Leviticus (M.J.H.M. Poorthuis & J. Schwartz ed.), Leiden – Boston – Koln 2000, p. 48
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המונחי באה לידי ביטוי ג בתרגומי האפשריי למילה 'טהרה' – ' 'cleanלעומת
' .'purityמדובר אפוא בשני תהליכי מקבילי שוני ,והסיטואציה ההיסטורית
המיוחדת שהתהוותה באותה תקופה הפגישה ביניה .יתרה מזאת ,חז"ל גזרו שרחיצה
בבית מרח& מחייבת היטהרות מחדש ,והדבר כנראה חייב את קיומו של מקווה טהרה
במכלול של בית מרח& שהתרחצו בו יהודי או בסמו! לו95.

איור מס'  :3מקווה טהרה
וחדר אמבט בבית בירושלי
משלהי בית שני ]ע"פ אביגד
[1980
) (1חדר מבוא
) (2המקווה
) (3האוצר
) (4חדר אמבט

במחקר אחר כבר עמדנו על כ! שתהלי! התפתחות מתקני המי והסניטציה בעול
ההלניסטי והרומי ,כגו אמות מי ,בתי מרח& משוכללי ובתי כיסא ציבוריי,
והמודעות הגבוהה להיגיינה האישית והציבורית ,עלו בד בבד ע רעיו ה'טהרה'
היהודי והיוו קטליזטור ואמצעי נגיש ליישו האפשרויות של דיני הטהרה ביתר

95

ראו בהרחבה את המקורות לכ! במאמרו של הרב עזריה אריאל" ,הבא ראשו ורובו במי
שאובי" ,מעלי בקודש יח )תשס"ט( ,עמ'  .100–98דוגמה יפה למכלול "מקווה טהרה מושל",
כפי שהגדירו החופר ,הכולל חדר אמבט ,ראו נ' אביגד ,העיר העליונה של ירושלי ,ירושלי
 ,1980עמ'  ,139איור .145
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הרחבה ובהקפדה יתרה בבחינת 'נקיות מביאה לידי טהרה' 96.תופעה זה באה לידי
ביטוי מעשי בי היתר בהופעת מתקני המקוואות שאיפשרו ביתר קלות את קיומ של
דיני הטהרה בכל שכבות הע ,ובאופ זה נית היה להגשי את האידיאל של 'ואת
תהיו לי ממלכת כהני וגוי קדוש' )שמות י"ט ,ו( 97.התהלי! שהביא לכ! שדיני הטהרה
לא היו רק נחלתו של מעמד הכהונה אלא דיני השייכי לכלל הע גר להתעצמות
מעמדו של בית המקדש ולהפיכתה של ירושלי למרכז רוחני המוש! אליו אנשי
רבי98.
נקודת מגע נוספת שבי היגיינה לטהרה יש לראות בחקיקת חוקי עזר ותקנות
שהרחיקו מפגעי תברואתיי מירושלי ,ותרמו לשמירת הבריאות ולאיכות סביבתה
של העיר 99.בפרק הקוד הבאנו לכ! מספר דוגמאות .טעמ של חלק מהתקנות הללו

96

97

98
99

משנה ,סוטה פ"ט מט"ו ומקבילות .נית לפרש מאמר זה באופני שוני ,א! לפחות למראית
עי קיימת כא זיקה בי רחצה ,טהרה וקדושה שהורחבה לכלל ישראל ,כפי שמוצאי ג
במאמר הנזכר במדרש תנא דבי אליהו ,מהדורת איש שלו ,פט"ז ,עמ' " :72ולמדנו רחיצת
ידיי מ התורה… אבל בישראל מהו? והתקדשת והיית קדושי ,מיכ היה רב גמליאל
אוכל חולי בטהרה ,אמרו ,לא לכהני בלבד ניתנה קדושה ,אלא לכהני וללוי ולישראל
כול ,שנאמר וידבר ה' וגו' דבר אל עדת בני ישראל ואמרת אליה קדושי וגו' ,מיכ אמרו ,כל
המזלזל ברחיצת ידיי סימ רע לו".
זה המקו להעיר שחובת ההתרחקות מהטומאה שייכת לכל אד בישראל ויש לה סמ! בפשוטי
הפסוקי ,א! כאיסור מוגדר ומוחלט היא מוטלת מדאורייתא רק על הכהני או על תחו
המקדש וקודשיו .התביעה להגיע לאידיאל של 'והיית לי קדשי' )ויקרא כ' ,כו( או 'קדושי
תהיו' )ויקרא י"ט ,ב( יכול להתממש רק א קיימת שאיפה מתמדת להיות טהור ,וא קיימי
אמצעי שמאפשרי זאת .על סוגיה זו ראו :י' ברויאר" ,איסור טומאה בתורה" ,מגדי ,ב
)תשמ"ז( ,עמ' .53–45
ראו בהרחבה ז' עמר" ,מתי פרצה טהרה יתרה בישראל ומתי פסקה" ,בד"ד) 17 ,תשס"ו( ,עמ'
.27–7
ראו :תוספתא נגעי ,פ"ו הל' א–ב; אדר"נ נו"א ,מהדורת שכטר ,עמ'  ,104נו"ב ,ש ,עמ'
 ;108–107בבלי ,בבא קמא פב ע"ב ,וביתר הרחבה במאמרה של א' דבורז'צקי" ,בריאות הציבור
בירושלי בימי בית שני" ,הרפואה בירושלי לדורותיה )א' לב ,ז' עמר וי' שוור& עורכי( ,תל–
אביב תשנ"ט ,עמ' ) 31–7להל :דבורז'צקי(.
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בוודאי קשור לרצו להבטיח את טהרתה של ירושלי 100,כפי שהדבר בא לידי ביטוי
מעשי למשל בהרחקת הקברי ובאיסור לגדל תרנגולי "מפני הקדשי"101.
אול כא ברצוננו להתייחס למספר סוגיות נוספות הקשורות באופ ישיר
להשלכות האקולוגיות הנובעות מהקרבת הקרבנות .מדובר בסוגיה נרחבת שראוי לה
דיו נפרד ,וכא נציג כמה דוגמאות להמחשה .חלק מהפתרונות לבעיות האקולוגיות
נפתרו באמצעות דיני הקרבנות עצמ.
 .1עש וריח – אלו ה שני מפגעי שוני שהקדמוני נתנו עליה את
דעת 102.שרפת הקרבנות מלווה בעש שעשוי לזה את האוויר 103 ,ולפי
דעה אחת א לפסול את הנסכי ולהרוג את העופות שעולי לקרב104.
הבעיה אינה רק בקרבנות שבתחו המקדש ,אלא ג בקרבנות שנצלו בתו!
תחומי העיר .נית להניח שחלק מהחוגגי עשו זאת בחצרות הבתי,
ואחרי בשטחי מיוחדי שהוקצו לכ!.
 .2מניעת התקלקלות וריקבו של בשר קרבנות – בהעדר אמצעי קירור היה
צור! לשמור על תנאי היגיינה קפדניי ,ועל הרחקת זבובי 105ומחוללי
מחלות וזיהו אחרי .צור! זה הושג בי היתר באמצעות המלחת הקרבנות

100
101

102
103

ספראי ,העלייה לרגל בימי בית שני ,עמ'  ;136י' גפני" ,ירושלי בספרות חז"ל" ,ספר ירושלי:
התקופה הרומית ביזנטית )י' צפריר וש' ספראי עורכי( ,ירושלי תשנ"ט ,עמ' .52
ראו משנה ,בבא קמא פ"ז מ"ז; תוספתא ,ש ,פ"ח ה"י עמ'  ;361אבדר"נ נו"א פל"ה ,עמ' ,105
וכ במאמר של א' קימרו" ,התרנגול והכלב ומגילת המקדש" ,תרבי& ,סד )תשנ"ה( ,עמ' 473
– ;476עמר ,מסורת העו ,עמ' .200
ראו סיכו אצל ד' קוטלר ,האקולוגיה האנושית בעול העתיק ,ירושלי תל אביב תשל"ז.
על רקע זה מעניינת גישתו של הרמב" שלפיה הקטרת קטורת התמיד במקדש נועדה לבש
את הריח של "בית המטבחיי" שנלווה לחיתו! הבשר ,לרחיצת הקרביי ולזביחת הקרבנות
על המזבח )מורה נבוכי ,ג ,מה( .ג לדעת ניופילד הקטורת שימשה להפגת ריח רע ולהדברת
חרקי וכאמצעי חיטוי אקולוגי כנגד מחלות ומגפות ,ראו:
E .Neufeld, "Hygiene Conditions in Ancient Israel (Iron Age)", Journal of the History of
Medicine, 25 (1970), pp. 414–437.

 104בבלי ,זבחי סד ע"א" :אמר רבי יוחנ :נסכי שמא יתעשנו ועולת העו שמא תמות בעש".
יחד ע זאת ,בשר חולי של "המעושנת" )משנה ,חולי פ"ג מ"ה( לא נחשב טריפה.
 105על רקע זה יש לראות את המאמר הבא" :עשרה דברי נעשו לאבותינו בבית המקדש :לא
הפילה אשה מריח בשר הקודש ,ולא הסריח בשר הקודש מעול ולא נראה זבוב בבית
המטבחי) "...משנה ,אבות פ"ה מ"ה(.
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והחיוב ההלכתי לאכול את הבשר תו! פרק זמ
לרכז את עצמות הקרבנות ולהוציא מחו& לעיר.

קצר106.

לאחר מכ היה צור!

 .3ניקיו של גללי הבהמות ולשלשת העופות – ריכוז של אלפי בהמות ועופות
בתחו העיר ובתו! בית המקדש חייב התמודדות ע ההפרשות הרבות של
בעלי חיי אלה ,שהיוו מקור לצחנה ולכלו! .כוהני המשמר היו אחראי
לשטיפה ולניקוי תמידי של המתח ,ומחו& למקדש היה צור! לקבוע אזורי
מוגדרי שבה ישהו הבהמות והעופות שהובאו לעיר ,ולהקצות נתיב קבוע
שבו יובילו את הבהמות והעופות למקדש .כמו כ ,ריכוז בעלי החיי חייב
סידורי ניקיו שוטפי 107,מלבד פינוי האשפה הכוללת108 .
 .4שטיפת הד ,ה ֶ:רש מקרבי הקרבנות 109ושיירי המלח – פסולת זו נשטפה
באמצעות מערכת תעלות לאמת מי שהובילה אות לנחל קדרו ,וש
נמכרו לגנני כזבל110.
 .5פינוי דש הקרבנות – מדובר בפסולת מוצקה של אפר הקרבנות ושל עצי
המערכה ,שצרי! היה לפנותה משלושה מוקדי – מהעזרה )מהמזבח
במסגרת "תרומת הדש"( 111,מהר הבית 112ומחו& לירושלי113.
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למשל ,קודשי קודשי נאכלי על ידי הכוהני בעזרה ביו ההקרבה ובלילה שלאחריו עד
חצות .קודשי קלי נאכלו על ידי הבעלי בכל תחו חומות העיר במהל! שני ימי והלילה
שביניה ,פרט לקרב תודה ושלמי נזיר שנאכלי ביו הראשו ובלילה שאחריו בלבד .את
קרב הפסח יש לסיי בליל הסדר.
ראו את המאמר" :ושוקי ירושלי עשויי להתכבד בכל יו" )בבלי ,פסחי ז ע"א(.
על ניקיו ירושלי מזבל וניקוי רחובותיה ,ראו סיכו אצל דבורז'צקי ,עמ' .10
לצור! המחשה ,בתו ניקוי של כל כבש או עז נית לקבל  2–1ק"ג פסולת של צואה וחלקי
הפני .כמות זו ,במכפלות של אלפי קורבנות ,עשויה להגיע לעשרות או מאות טו.
משנה ,יומא פ"ה מ"ו; ש ,מדות פ"ג משניות ב–ג; תוספתא ,פסחי פ"ג ,הי"ב .תיאור מפורט
של מערכת הניקוז והשטיפה של פסולת הקרבנות במקדש הובא באגרת אריסטיאס פח–צ .עוד
ראו ז' משל" ,אגרת אריסטיאס ותיארו! המנהרה 'החשמונאית' בירושלי" ,חידושי בחקר
ירושלי ,דברי הכנס השישי ,רמת ג תשס"א ,עמ'  ;43–38מ' ב ארי" ,לשכת הגולה ומתקני
המי והניקוז בעזרה" ,חידושי בחקר ירושלי ,הקוב& השלושה עשר ,רמת ג תשס"ח ,עמ'
 ,133–97וכ פלג ,עמ' .215–212
משנה יומא פ"ב משניות א–ב.
בבלי ,זבחי קד ע"ב.
תוספתא ,יו הכפורי פ"ד הי"ז; בבלי ,יומא סח ע"א–ב.
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 .6עיבוד עורות – מדובר במלאכה שחומר הגל שלה הוא תוצר ישיר של
קרבנות הבהמה .הער! הכספי של העורות היה רב 114.העור היה מוענק
בקודשי קודשי לכהני 115,ובקודשי קלי היה שיי! לבעלי הקרב או
לבעלי הבתי שאירחו בבית את עולי הרגל116.
כידוע ,למלאכת
הבורסקאות נלווי שפכי וריחות רעי 117.מדובר בתופעה משמעותית
ביותר ,במיוחד בשלושת הרגלי ובעיקר בפסח ,כאשר בתוככי העיר היו בידי
האנשי אלפי שלחי בלתי מעובדי שעשויי תו! זמ קצר להתחיל
להירקב ולהצחי .ייתכ שעורות אלה הומלחו בתחילה )בחול המועד( ואת
שאר תהלי! העיבוד עשו לאחר החגי ומחו& לתחומי העיר118.
ראוי לציי שמטרתנו כא אינה עיסוק בפ האקולוגי לשמו ,אלא הדגשה של העובדה
שכדי לשמור על הדרו של המקדש ועל תנאי בסיסיי של טהרה היה צור! בהקמת
תשתית שתתמודד ע הפסולת וע שאר תופעות הלוואי התברואתיות שנבעו
מהקרבת הקרבנות ,וכ בתקצוב של כוח אד גדול הקשור למערכת הניקיו והאכיפה
של דיני הטהרה בעיר ,מעבר לתקנות אקולוגיות שהיו מקובלות בערי אחרות.
ירושלי בשלהי בית שני הייתה צריכה אפוא להתמודד ע קשיי אלה ,ודומה שג
זה היה מאפיי ייחודי שהבדיל אותה מערי גדולות אחרות .דווקא בימינו ,נקל להבי
את המשמעות הכלכלית שטמונה באפשרות היישומית להגיע לרמת טהרה וסניטציה
גבוהה .בעיד המודרני העיסוק בשמירה על איכות החיי והמודעות האקולוגית
במידה רבה הפכו לכורח המציאות .עיסוקי אלה מאפייני חברות מתקדמות,
ומהווי נטל כספי ונתח משמעותי מכלל הוצאותיו של האד בפרט ,ושל העיר או
המדינה בכלל.
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ראו משנה ,מעשר שני פ"א מ"ג.
תוספתא ,מנחות פי"ג הל' יז–יט.
אבד"נ נו"א ,לה ,עמ' .104
התקינו שבכל עיר יש להרחיק את הנבלות והקברות והבורסקאי )משנה ,בבא בתרא פ"ב מ"ט(,
ועל אחת כמה וכמה שאי לקיימ כלל בירושלי.
ראוי לציי שאת תחילת תהלי! העיבוד היה מותר לדעת בית הלל לבצע ביו טוב ,על מנת
למנוע את החשש שמא אנשי לא ירצו לשחוט בשל הפסד העור .ראו משנה ביצה פ"א מ"ה,
ופירוש הבבלי ש ,יא ע"ב.
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ה .סיכו
במחקר זה ביקשנו להציג היבטי שוני הקשורי לכלכלה של עבודת ה' במקדש
בשלהי הבית השני ,כלומר בעיקר החל מהתקופה שלאחר ימי הורדוס ,שבה המקדש
היה בשיא גודלו ותפארתו .זו ג התקופה שעליה מבוססי רוב המקורות שמשקפי
את זיכרו המקדש .רבי מהיבטי אלה הוזכרו בקצרה וה ראויי למחקרי
מעמיקי יותר ,וכא בחרנו להתמקד בסוגיית הקורבנות.
נית לנסות ולשער! חלק מעלות ההוצאות של קרבנות הציבור ,ולשחזר חלק
מרשימת המצרכי ומההוצאות השוטפות השנתיות של אוצר המקדש בשלהי בית
שני .היה זה רק חלק קט מכלל נפח הפעילות של המקדש ,שהתרכזה בעיקר סביב
קרבנות היחיד .את הפעילות הזו אמנ קשה לאמוד ,א! הצענו מודל אפשרי המאפשר
לקבל הערכת כמויות ומחירי.
למעשה ,מדובר במערכת כלכלית אדירה ומאורגנת שהתרכזה במספר מוקדי:
א( תחו המקדש ,ב( תחו חומות העיר ירושלי :שירותי הארחה ,רכישת קרבנות
ושאר המוצרי הנלווי ועוד ,ג( המרחב שמחו& לחומות ירושלי ,הכולל שירותי דר!
לעולי לירושלי ועוד .כלכלה זו פרנסה אלפי אנשי שהתמחו במת שירותי קודש
בתנאי טהרה מיוחדי ,מה שפעלו באופ ישיר בהקשר להקרבת הקרבנות ולסדרי
העבודה במקדש ,ומה במת שירותי נלווי ועקיפי.
מדובר במעגלי פרנסה שוני :אנשי צוות המקדש ,חקלאי ,ספקי וסוחרי
שוני ,אנשי תחזוקה וניקיו ,מספקי שירותי הארחה )מזו ולינה( ,חלפני ,בעלי
מקצוע כמו בורסקאי ,סנדלרי ,מוכרי צמר ,קדרי ועוד.
בירושלי כעיר מקדש ,כמעט לא הייתה הפרדה בי קודש לחול ,עובדה שבאה
לידי ביטוי בכל הקשור לאורחות חייה של תושביה ומבקריה ,החל מהתכנו העירוני
ומהתשתית העירונית ,דר! קביעת סטנדרטי גבוהי של שמירת טהרה בחיי היו0
יו של הפרט והציבור וכלה באופי ההתנהלות הכלכלית.
אוצר המקדש פעל בראש ובראשונה בהתא לצרכי שנועדו לקיי את פעילות
עבודת ה' באופ סדיר ולדרישות המחמירות של ההלכה ,ולא על פי שיקולי כדאיות
ורווח כלכלי טהור .כלכלת המקדש אופיינה בי היתר בהתפתחות של אפיקי פרנסה
של קודש ,כמו מכירת עורות של קרבנות תמורת שירותי הארחה ,מכירת פסולת
אורגנית של הקרבנות כזבל לחקלאי ,גידול חקלאי מיוחד ,ייצור כלי חרס ייעודיי
המותאמי לפולח במקדש ועוד.
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למרות שנית למצוא קווי דמיו מסוימי בי סדרי הפולח במקדש והיערכותה
של ירושלי כעיר מקדש לקלוט את עולי הרגל הבאי בשעריה ובי מקדשי פגאניי
אחרי שפעלו באותה תקופה או בי מתחמי מקודשי בימינו ,כמו העיר מכה
המהווה עד היו מרכז דתי למיליוני מוסלמי בעול – הרי שבסופו של דבר השונה
רב על הדומה 119.כמעט מכל הבחינות שדנו בה במאמר זה ,אפשר לומר שמדובר
בתופעה ייחודית שאי לה אח ורע בהיסטוריה האנושית בעבר ובהווה ,ולפיכ! ג
ההיבט הכלכלי שעסקנו בו היה במידה רבה יוצא דופ.
יתרה מזאת ,לאחר חורב הבית השני ,כאשר פסקו קרבנות הציבור והיחיד
והריטואל הדתי המעשי התבטל והפ! למסכת של תפילות ולסדרה של טקסטי
המשמרי "זכר למקדש" ,איבדה העיר ירושלי חלק גדול ממקור עוצמתה הכלכלית
והייחודית .המשמעות התפקודית להיותה של ירושלי עיר "קודש" בימינו היא כמעט
חסרת תוכ ממשי .הכמיהה לבניי הבית השלישי שקיימת בקרב מאמיני רבי
והדר! למימושו של חזו זה צריכות להיבח מבחינה ריאלית ,ואפשר שמחקר זה יספק
כמה נקודות למחשבה.

 119ראו לעיל ,ז' עמר ,ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור ,הערות מס' .3-2
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