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הכנות למרד



ביטחון באלוהי ישראל

ר ֵיֵצא ִעּמֹו ' הְוָהָיה  ְבֹכל ֲאשֶׁ
ְך ַאּׁשּור ְולֹא ַוִיְמֹרדַיְשִכיל  לֶׁ ְבמֶׁ

:ֲעָבדֹו
ה:ח"ימלכים ב פרק 

ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָבָטח  ' ַבה
ְוַאֲחָריו לֹא ָהָיה ָכֹמהּו ְבֹכל ַמְלֵכי 

ר ָהיּו ְלָפָניו ...ְיהּוָדה ַוֲאשֶׁ
(היחמלכים ב )



ַוַיְרא ְיִחְזִקָיהּו ִכי ָבא ַסְנֵחִריב  
...ּוָפָניו ַלִּמְלָחָמה ַעל ְירּוָשָלִם

(  לבדברי הימים ב)



וחציבת

ניקבת השילוח



ַוַיַעל ַעל  
ַהִּמְגּדלֹות ְוַלחּוָצה

תַהחֹוָמה  רֶׁ .ַאחֶׁ
(  לב הדברי הימים ב )

ַוִיְתַחַזק 
ן ת ָכל  ַוִיבֶׁ אֶׁ

.ַהְפרּוָצהַהחֹוָמה 
(לב הדברי הימים ב )









בימי חזקיהובימי שלמהבימי דוד
החומה האחרת





ַוַיְרא ְיִחְזִקָיהּו ִכי ָבא ַסְנֵחִריב  
...ּוָפָניו ַלִּמְלָחָמה ַעל ְירּוָשָלִם

(דברי הימים ב לב ב)





מעיין הגיחון





.ַוַיְרא ְיִחְזִקָיהּו ִכי ָבא ַסְנֵחִריב ּוָפָניו ַלִּמְלָחָמה ַעל ְירּוָשָלִם
(דברי הימים ב לב ב)



אבל הבריכה

!נמצאת מחוץ לחומה



ר ִּדְבֵרי ִחְזִקָיהּו ְוָכל ְגבּוָרתֹו  ְויֶׁתֶׁ
ת  ת ַהְבֵרָכה ְואֶׁ ר ָעָשה אֶׁ ַוֲאשֶׁ

ת ַהַּמִים ָהִעיָרה   ַהְתָעָלה ַוָיֵבא אֶׁ
ר ִּדְבֵרי   ֲהלֹא ֵהם ְכתּוִבים ַעל ֵספֶׁ

.ַהָיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה
(מלכים ב כ כ)

ם ֵבין ּוִמְקָוה .ַהְיָשָנהְלֵמי ַהְבֵרָכה ַהֹחֹמַתִיםֲעִשיתֶׁ
(יאכבישעיהו )



ְיִחְזִקָיהּווהוא 
ָסַתם 

ת מֹוָצא ֵמיֵמי   אֶׁ
ְליֹון   ִגיחֹון ָהעֶׁ

ַוַייְּׁשֵרם ְלַמָטה  
ַּמְעָרָבה ְלִעיר 

ָּדִויד
ַוַיְצַלח ְיִחְזִקָיהּו  

.ְבָכל ַמֲעֵשהּו
(דברי הימים ב לב ל)



המתן לתחילת  
הסרטון

אנימציה תבליט לכיש.wmv
אנימציה תבליט לכיש.wmv




בכלי עבודה פרימיטיביים



כתובת השילוח



בעוד מניפים החוצבים את הגרזן איש  . וזה היה דבר הנִקבה. הנִקבה]תמה[..
כי הייתה זדה  , אל רעו ובעוד שלש אמת לִהנקב נשמע קול איש קורא אל רעו

ובים הנִקבה היכו החצבים איש לקרת רעו גרזן על  . בצור מימין ומשמאל
ומאת אמה . וילכו המים מן המוצא אל הברכה במאתיים ואלף אמה. גרזן

.היה גובה הצור על ראש החצבם



המתן לתחילת  
הסרטון

אנימציה תבליט לכיש.wmv
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ת ַהְתָעָלה ַוָיֵבא  ת ַהְבֵרָכה ְואֶׁ ר ָעָשה אֶׁ ר ִּדְבֵרי ִחְזִקָיהּו ְוָכל ְגבּוָרתֹו ַוֲאשֶׁ ְויֶׁתֶׁ
ר ִּדְבֵרי ַהָיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה ת ַהַּמִים ָהִעיָרה ֲהלֹא ֵהם ְכתּוִבים ַעל ֵספֶׁ .אֶׁ

( מלכים ב כ כ)



ם"מגלי
המכון הגבוה ללימודי ירושלים


