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נהר  גדת  על  שוכן  יהוד“  אל  “קאסר  הטבילה  אתר 
לעיר  מזרחית  המלח,  לים  צפונית  ק“מ  כ–10  הירדן 
יריחו.  עוקף   ,90 מכביש  היא  אליו  הכניסה  יריחו. 
במסורת  וייחודי  חשוב  קדוש,  אתר  הוא  המקום 

אדר‘ רוני מרגולין, בוגר הטכניון באדריכלות ותכנון עירוני. מנהל משרד מרגולין אדריכלים שנוסד בתל–אביב ב–1965 ע“י אדר‘ שמעון 
מרגולין ז“ל. המשרד מתמחה בתכנון כולל ועבודה אינטרדיסיפלינרית המשלבת בין האדריכלות הבנויה לאדריכלות הנופית. 

ד“ר אבי רמות, מורשה נגישות השירות ומנהל המרכז הישראלי לנגישות של עמותת שק“ל.

של  לרגל  עלייה  מוקד  ומהווה  והיהודית  הנוצרית 
מראשית  התקופות  כל  לאורך  נוצרים  צליינים 
התיירות צירי  על  ממוקם  האתר  היום.  ועד   הנצרות 
הראשיים: ירושלים-מצדה, ירושלים-בית–שאן-כינרת.

רוני מרגולין, אבי רמות

מבט מהמרפסת. צילום: רוני מרגולין

פיתוח אדריכלי ותכנון נגישות 
 במקום קדוש:

אתר הטבילה קאסר אל�יהוד 
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ההיסטוריה של “ארץ המנזרים“

למקום  סמוך  הוקמו  הביזנטית  בתקופה  כבר 
לאורך  לאתר,  מדרום  ומנזרים.  כנסיות  הטבילה 
כ–1.5 ק“מ, פזורים מבני כנסיות, קפלות ומנזרים 
של  שונים  לזרמים  ושייכים  השנים  במהלך  שנבנו 
הנצרות. ריבוי המנזרים במקום הקנה לו את הכינוי 
שהוקמה  הראשונה  הכנסייה  המנזרים“.  “ארץ 
בקאסר אל–יהוד, “כנסיית יוחנן המטביל“,  נבנתה 
בסוף המאה  הנראה  ככל  הביזנטית,  בתקופה 

החמישית או בראשית המאה השישית.
כאשר תנאי העלייה לרגל נעשו קשים, בעיקר תחת 
השלטון המוסלמי, הפכו המנזרים למקומות לינה 
הטבילה  נוהג  הצטמצם  כאשר  לצליינים.  והגנה 
העניקו  הטורקיים  והשלטונות  המזרחית  לכנסייה 
ולטקסי  לירדן  הרגל  עולי  למסעות  חסותם  את 
הללו,  במנזרים  צורך  עוד  היה  לא  בו,  הטבילה 
בהם שררו תנאי חיים קשים, והם ננטשו בהדרגה. 
תנאי  התחדשות  עם  הבריטי,  המנדט  בתקופת 

ולאתר  ליריחו  הביטחון באזור, התחדשה התיירות 
הטבילה, ונבנו מנזרים חדשים במקום.

אדמה  רעידת  במקום  התחוללה   1965 בשנת 
 ,1967 עד  אלה.  ממבנים  בחלק  שפגעה  חזקה 
חיים  שוקק  היה  האתר  הירדני,  השלטון  תחת 
ופקדו אותו צליינים ותיירים רבים. לאחר שישראל 
כבשה את האזור במלחמת ששת הימים, היוותה 
ארץ המנזרים אזור מעבר שדרכו הסתננו פליטים 
פלסטינים וגם מחבלים שמצאו שם מסתור בדרכם 
את  צה“ל  פינה  ה–70  שנות  בתחילת  לפיגועים. 
האזור מיושביו, הקים גדר מערכת בשטחו המערבי 
נסחפו המוקשים עם  אותו. במשך השנים  ומיקש 
זרמי הגשמים והתפזרו בשטחים הפתוחים. בשנים 
והרחיב את שטח  פינה מוקשים  האחרונות צה“ל 

האזורים הנקיים ממוקשים בהיקף האתר.
עד 1980 היה השטח סגור ונטוש ובאתר הטבילה 
ירדן  פיתחה  שממול  בגדה  טקסים.  התקיימו  לא 
התקיימו   ,1999 ועד  שנה  מאותה  תיירות.  אתר 
והתחדשו  ובפסחא  באפיפניה1  טקסים  באתר 

1. אפיפניה - חג ההתגלות, חג נוצרי המציין את התגלותו של אלוהים בדמות ישו בפני האמגושים. נחוג במערב ב–6 בינואר.

טקס חנוכת האתר ביולי 2011. צילום: סער כפיר

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA
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www.dreamstime.com :יוחנן מטביל את ישו. צילום

אורתודוכסית היוונית  העדה  הטבילה.   טקסי 
החלה לראשונה בחידוש הפעילות הטקסית באתר 
הטבילה ובעקבותיה החלו בהדרגה שאר העדות - 
רוסים  רומנים,  סריאנים,  קופטים,  פרנציסקנים, 

ואתיופים - לחדש את הפעילות באתר.
לבקר  השני  פאולוס  האפיפיור  הגיע   2000 בשנת 
 ,2011 ביולי  ב–12  פרטית.  בו תפילה  וערך  באתר 
האתר את  רשמי  בטקס  ישראל  ממשלת   פתחה 
פוטנציאל  "למקום  שלום:  סילבן  השר  אמר  ובו 
תיירותי אדיר ועל כן החלטנו להוביל את הפרויקט, 
לאטרקציה  אותו  ולהפוך  האתר  את  לשפץ 
תיירותית. האתר ימשוך אליו עשרות אלפי מטיילים 
הירדן“.  בבקעת  התיירות  לפיתוח  שיתרמו  בשנה 
לביקורי קהל ללא  מאז האתר נפתח באופן קבוע 

צורך בתיאום ביטחוני מוקדם. 
של בשלבים  עבודות  באתר  מתבצעות  היום   עד 
להכשרתו ובנייה  פיתוח  וכן  מוקשים   פינוי 
גדל  אלה  של  מספרם  למבקרים.  והתאמתו 
ליותר   1998 בשנת  לשנה  מכ–15,000  בהתמדה 

מ–460,000 בשנת 2014.

החשיבות הדתית של האתר

לנצרות
זהו האתר השלישי בחשיבותו לנצרות אחרי כנסיית 
המולד בבית לחם - מקום לידתו של ישו, וכנסיית 
לפי  לתחייה,  וקם  ישו  נקבר  בה  בירושלים  הקבר 
אמונת הנוצרים. על פי הברית החדשה, ישו הוטבל 

www.dreamstime.com :טבילה. צילום
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במקום על ידי יוחנן המטביל ואלוהים התגלה בפניו 
יונה. רוב הזרמים בנצרות רואים בטבילתו  בדמות 
של ישו אירוע מכונן ובסיס לטקס הטבילה הנוצרי. 
חשיבותו  הקדושים:  במים  הנגיעה  חשיבות 
הדתית של נהר הירדן לנוצרים עשתה אותו לאחד 
ולמימיו  בעולם,  ביותר  הקדושים  המים  ממקורות 

מיוחסות סגולות על טבעיות. 
באופן  במים  והנגיעה  המים  לקו  הירידה  הטבילה, 
חלק  עבור  מהוות  ביותר  ומוחשי  אמצעי  בלתי 
מהמבקרים את המהות של הביקור באתר. חוויית 
הביקור עבור המאמינים היא חוויה בעלת אלמנטים 

רוחניים–מיתיים של היטהרות.

ליהדות
האתר נחשב כמקום חציית בני ישראל את הירדן 
נדודים  שנות  ארבעים  לאחר  ממצרים,  בעלותם 
ַהּכֲֹהנִים  “וַּיַַעְמדּו  הארץ:  לכיבוש  בדרכם  במדבר 
ָהֵכן;  ַהּיַרְּדֵן  ְּבתֹוךְ  ּבֶָחרָבָה  ְּברִית־יהוה  ָהָארֹון  נֹשֵאי 
ּכָל־ ֲאֶשר־ַּתּמּו  ַעד  ּבֶָחרָבָה,  עְֹברִים  וְכָל־יְִשרֵָאל, 
ַהּגֹוי, לֲַעבֹר ֶאת־ַהּיַרְּדֵן“ )יהושע, ג‘, 17(. אירוע נוסף 
המיוחס לאיזור זה הוא פרידתו של אליהו מאלישע 

ועלייתו במרכבות האש השמיימה.

עקרונות התכנון האדריכלי
ב–1998 מונה משרדנו לתכנן באתר תכנון מפורט 
הכנו  מאז  מבקרים.  לקליטת  להכשירו  על–מנת 
שמתבצע  מפורט  ותכנון  לאתר  כוללות  תוכניות 
בשלבים. התוכנית מהווה בסיס להקמת מערך דתי 
ההיסטוריה  הדת,  ערכי  על  שמירה  תוך  ותיירותי 

והנוף. 
התכנון הכולל התייחס הן לתפעול האתר ביום–יום 
רבי– טקסים  בו  מתקיימים  כאשר  לפעילותו  והן 
הירדן  באפיק  שבוצעו  הפעולות  כלל  משתתפים. 

תואמו עם הצד הירדני באמצעות ועדת הגבולות.
החוויה  את  באתר  למבקרים  לאפשר  ניסינו 
ולהדגיש  המירבית, לעודד תחושת טקס וטקסיות 
המבנים  של  העיצוב  המקום.  של  הקדושה  את 
והסככות מונומנטלי מחד וצנוע מאידך, נותן מקום 

לנשגב ומשתדל לשמור על יראת כבוד. 
היא  האדריכלית  השאיפה  ובגוונים  בחומרים 

השתלבות עם החומרים והמראות שבמקום.
האקלים המקומי הוביל לתכנון בנייה אקלימית - 
החם  האוויר  יניקת  עבים,  קירות  מבודדים,  גגות 
מוצללים,  עליונים  חלונות  באמצעות  מהמבנים 
ב“משרביות“2 שימוש  המבנים,  בין  צל   שטחי 

תוכנית כללית של אזור הטבילה. משרד מרגולין

2. משרביה: אלמנט של סבכה העשויה לרוב מעץ. משמשת בפתחי מבנה, חלונות או קירות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://www.fotosearch.com/PDS063/aa002506/
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מבט מהירדן לעבר האתר. צילום: רותם פושינסקי

המנחה  הקו  וסככות,  נטיעות  ומיסוך,  להצללה 
לכלל  שוויונית  התייחסות  הוא  האתר  תכנון  של 
לכולם  ייחודו  את  להעביר  רצון  מתוך  המבקרים, 

ולאפשר לכלל המשתמשים את החוויה הכוללת.
הטקסית  החוויה  את  ולחזק  לייחד  שאף  התכנון 
הנהר. הרחבה המקבלת  אל  והירידה  ההליכה  של 
המעוגלות  במדרגות  הירידה  הבאים,  פני  את 
הטבילה  אזור  אל  הירידה  המים,  קו  על  לתצפית 
קהל,  זרימת  המאפשרים  מדרגות  מהלכי  בשני 
קבוצות  התכנסות  המאפשרת  הדקים  מערכת 

אזורי  ויצירת  טכסים  מספר  וקיום  שונים  באזורים 
טבילה והתכנסות מגוונים - אזורי טבילה פרטית 
צליינים  לקבוצות של  אזורי התכנסות  וקבוצתית, 
לתפילה ושירה ואזור לקבוצות תיירים שמעוניינות 
בצפייה והשתתפות במתרחש בנוסף לקבלת רקע 

והסברים.

הנגשת האתר - תכנון ויישום
במהלך תכנון האתר תיכננו בכל השלבים פתרונות 
לא  עדיין  כה.  עד  בוצעו  שחלקם  תקניים  נגישות 

בוצעה הנגשה מלאה עד קו המים.
הגישה  להנגשת  המוצע  הפיתרון  את  פה  נציג 
מרחבת הטקסים אל קו המים. כמו–כן נציג כמה 
של  מלאה  אינטגרציה  לקיים  הרצון  דילמות: 
מבקרים עם מוגבלות עם כלל הקהל לעומת הצורך 

לשמור על בטיחותם והשאלה של שיפור הנגישות 
אל מול פגיעה סביבתית.

הירידה למים
עד הרחבה העליונה קיים מערך נגישות הכולל דרך 
בעקבות  מספיק.  וברוחב  מדרגות  ללא  מפולסת 
האתר  בשולי  לאחרונה  שהתבצע  מוקשים  פינוי 
שיהיו  לנחל  ירידה  שבילי  יצירת  היום  מתאפשרת 
הקיימת  לירידה  כחלופה  כולו,  לקהל  נגישים 
נגישה  מערכת  יהוו  אלה  שבילים  במדרגות. 

למים.  לירידה  בכניסה  ה"דק"  מפלס  עד  ויגיעו 
דרך  מהווה  הוא  שכן  רבים,  ישרת  הצפוני  השביל 
למתחם  ישירות  במים  הטבילה  מן  וטבעית  נוחה 

השירותים והמלתחות המתוכנן.
השבילים יבוצעו כ"דקים" מעץ ויעברו בין קבוצות 
לשטחים  הנחל  גדת  צמחיית  ומכלול  סוף  קנה 

הטבעיים הגובלים.

הטבילה בירדן
רמפה המובילה לתוך משטח טבילה בירדן 

או מתקן הורדה למים
פוגם  אך  למים  הירידה  בעיית  את  פותר  מתקן 
באותנטיות של הטבילה ועלול להדגיש את השונות 
והזרות של המשתמשים בו. בנוסף, המתקן מהווה 
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פתרון נקודתי לאדם בודד ולא מתאים לקבוצה של 
מתקן,  בהקמת  שני,  מצד  מוגבלות.  עם  אנשים 

הפגיעה הסביבתית היא מזערית. 
הירידה לתוך המים יכולה להתבצע גם באמצעות 
ויהווה  שביל רמפה שיגשר את הפרשי המפלסים 
אמנם  זה  פתרון  באתר.  ה"דקים"  ממערכת  חלק 
ביצוע  מצריך  אך  ולהחזקה  להקמה  וקל  פשוט 
עבודות בגדת הנחל, תיאום ואישור של הצד הירדני 

ושיקום נופי של הגדה.

“אגמון טבילה“ 
הגידול העצום במספר המבקרים באתר  בעקבות 
ופינוי מוקשים שהתבצע בצדו הדרומי ואיפשר את 
הרחבתו, הועלה רעיון של הוספת “אגמון טבילה" 

האתר.  של  הדרום–מערבי  בחלקו  העליון  במפלס 
יצירת אזור נוסף לטבילה תגדיל את מספר האנשים 
שהאתר יכול לקלוט ולשרת בו–זמנית ויאפשר קיום 
טקסים מסוג נוסף ושונה מאלה המתקיימים כיום. 
על–מנת לשמור ככל האפשר על האותנטיות של 
ויוזרמו  יישאבו  הירדן  מי   - בירדן  הטבילה  חווית 
בצורה מבוקרת מהנחל אל ה"אגמון". המים יסוננו 
באמצעות מערכות טיהור אקולוגיות ויאפשרו קיום 
טקסי טבילה ותפילה בצורה יותר שקטה, פרטית 
גם  אלטרנטיבה  יהווה  ה"אגמון"  ובטיחותית. 
לקהל יעד נוסף שכיום לא זוכה למענה - קבוצות 
גדולות של מאמינים שמעוניינות להיטבל בצוותא 
אוונגליסטים  של  קבוצות  כדוגמת  מיסות,  ולקיים 
טקסים  לקיים  ששואפים  ובודדים  קבוצות   וכן 

תרשים מבט ממעלה של האגמון )משרד מרגולין(
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האזור  הללו  לקבוצות  בנוסף  יותר.  אינטימיים 
בעלי לאנשים  גם  מלאה  נגישות  לאפשר   יותאם 
לכלל  פתוח  יהיה  האגמון  שונות.  מוגבלויות 
שונים  בפורומים  נבחן  הרעיון  באתר.  המבקרים 

וטרם נתקבלה החלטה לגבי יישומו.

טקסים רבי משתתפים 
פועל  האתר  גדולים  טקסים  נערכים  כאשר 
הרגילים.  שבימים  מזו  לחלוטין  שונה  במתכונת 
המנהל  ע“י  המנוהלים  לטקסים  ההתארגנות 
האתר  בהיקף  חניונים  הסדרת  כוללת  האזרחי 
סידורי  וכן  וממנו  האתר  אל  הסעות  של  ומערכת 
קיימת  הטקס  במהלך  מיוחדים.  ובטיחות  בטחון 
טלוויזיה  )צוותי  התקשורת  של  רבה  נוכחות  גם 

ודוחק.  גדולה  צפיפות  באתר  יש  הטקסים  בימי 
קבוצות  הבטיחות של  סוגיית  את  זה מעלה  מצב 
האם  נכים,זקנים,ילדים.  כמו  שונות  משתתפים 
אוכלוסיות  עבור  יותר  בטוחים  אזורים  לייצר  צריך 
שונות או שמוטלת עלינו החובה לספק חוויה של 

המקום במלואו ללא תיווך, כמו כולם? 
החורגות  לדילמות  דוגמאות  מהוות  אלה  סוגיות 
ויקבלו  יידונו  והן  הפיזי  האדריכלי  התכנון  מתחום 
את  שכולל  רב–תחומי  צוות  באמצעות  מענה 
הטבע  רשות  והחמ“ת,  התיירות  משרד  נציגי 
 והגנים ואגף התכנון במנהל האזרחי בשיתוף נציגי
ויועצים. הצוות יבחן את מכלול  משרדי הממשלה 
הכלכלי  התיירותי,  הביטחוני,  הדתי,   - ההיבטים 
והתפעולי - כולל היבטים של בטיחות ונגישות - 

אירוע רב–משתתפים. צילום: סער כפיר

מקרוב  מצולמת  ההתרחשות  וכל  ועיתונות( 
ומוקרנת על מסכים גדולים, זאת על–מנת להעביר 

את מהלך הטקס אל הקהל הגודש את האתר.

ויקבע את העקרונות והפרוגרמות להמשך פיתוח 
האתר.

העמדה התכנונית אותה אנו מביאים לצוות בהיבט 
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בהמתנה לכניסה לאתר. צילום: ג'יזל גרושקי

קבוצות  כלל  של  מוחלט  שילוב  היא  הנגישות 
להנגיש  היא  הכוונה  הפרדה.  ללא  המשתמשים 
בכך  ולאפשר  אוניברסאלי  עיצוב  של  גישה  מתוך 

לכולם לחוות את חוויית הטבילה ללא תלות במצבו 
לחלופת  עדיפות  תינתן  כלומר,  האדם.  של  הפיזי 

תכנון מכילה על פני חלופות אחרות.


