
קברות המכבים - דבר המתכנן גדעון כפרי

על השטח

גבולות המפה
נחל מודיעין והגדר של קו התפרממזרח:
כביש 443ממערב:

הישוב שילת - במרחק כ-700 מטרבדרום:
חוות בראשית – במרחק 250 מטרבצפון:

תבליט
השטח מערבית לדרך הראשית די שטוח ופתוח. 

השטח מזרחית לדרך כמעט כולו יער, למעט שדה אחד 
הצד המזרחי יורד בתלילות לנחל מודיעין

תכסית 
דרכי אורך:

השביל הראשי שנכנס כ- 600מטר צפונה מצומת א. התעשייה של מודיעין על כביש 443 
ויוצא חזרה לכביש 443 בנאות קדומים מחוץ לשטח מפת הניווט



נקודות עניין
יש כמה נקודות עניין שאת רובם מבקרים בניווט העממי, כך שמומלץ לבקרם במהלך השהות במקום:

.1 חורבת הגרדי )יוחנן החשמונאי(/ קבר שייח שיח' אל-ע'רבאווי / קבר מתתיהו הכהן הגדול / גלעד לזכר לוחמי משלט 219 

מערת קבורה עתיקה  2.

.3 אנדרטה לחללי קרבות מודיעין במלחמת העצמאות 

קברות המכבים  4.

.5 תצפית ספורטאי מינכן

ממה להזהר
כוורות המסומנות במפה כסבך אדום  5

הרבה מערות ובורות חלקם מגודר או מכוסה בסלעים

מערבית לדרך הראשית יש כמה שדות פתוחים וצמוד לכביש 443 יש שביל. מזרחית לדרך הראשית יש דרך נוספת
דרכי רוחב:

 3דרכים מחברות את הדרך הראשית לדרך המזרחית וכ- 3 לדרך המערבית 
שבילים נוספים: השטח מלא שבילי אופנועים, אופניים ופרות



“קברות המכבים”, מערת קבורה עתיקה ואנדרטה שהושחתה  
“קברות המכבים” ריכוז קברים עתיקים מהתקופה הרומית

בבמת הסלע השטוחה שבאתר חצובים תשעה קברי פיר ובכל קבר נמצאים שני כוכי קבורה מקבילים זה לזה ומופרדים  באמצעות דופן 
סלע שהשאירו החוצבים. יש להניח שבכל קבר נטמנו גופותיהם של שני בני זוג. ליד אחדים מהקברים  מונחים לוחות אבן מסותתים 

ורחבים, ששימשו כיסוי לקברים. שיטת הקבורה הזאת אופיינית לתקופה הרומית.
הקברים זוהו בטעות בשנת 1909 בידי תלמידי גימנסיה הרצליה כקברי החשמונאים. בספר חשמונאים א‘ י“ג מסופר כי הקברים הוקמו 
ע“י שמעון, אחרון חמשת בניו של מתתיהו שנותר בחיים, והקים בראש גבעה נישאה שבע מצבות גבוהות  דמויות פירמידה, לזכר הוריו 
וארבעת אחיו. ספרי החשמונאים לא נכללו בתנ“ך ומקורם העברי אבד עם הדורות. הספרים  נשמרו בגרסאות לועזיות, ומהן נערכו כמה 
תרגומים לעברית. בתרגום פרנקל מ-1885 מסופר על הקמת הקברים, אחרי רצח יונתן החשמונאי בידי טריפון הסלווקי: ”וישלח שמעון 

לקחת את עצמות אחיו, ויקבור אותם אל קבורת אבותיו  במודעית. ויספדו לו כל בית ישראל, ויבכו אותו ימים רבים. ויקם שמעון על 
קברות אבותיו ואחיו מצבה גדולה, אבנים מהוקצעות משני עבריהן, ויצג עליה שבעה עמודים אחד מול אחד: לאביו ולאמו ולארבעה אחיו. 

ויקף אותם קרנות גבוהות  מעשה מקלעות, ועליהן מפותחים כל כלי מלחמה לזכר עולם, וגם תבנית אניות מחוטבות הנשקפות על פני 
הים. והמצבה הזאת במודעית עד היום הזה“. מכאן ניתן להסיק כי ניתן היה לראות את ציון הקברים מהים התיכון. האתר הפך למוקד  

עלייה לרגל וסמל לאומי.
בשנת 1910 הנהיגו כאן תלמידי גימנסיה "הרצליה" מסורת של הדלקת לפיד מודיעים והעברתו על ידי רצים לירושלים.  

בקרבת מקום ממערב, נמצאת מערת קבורה עתיקה שנחשפה עם הרחבת כביש 443 ,ובה נשתמרו גלוקסמאות עם שמות הנקברים.
בפסגת הגבעה של קברות המכבים נמצאת אנדרטה לחללי קרבות מודיעין במלחמת העצמאות, שהושחתה במאי השנה.



חורבת הגרדי
שייח‘ ערבאווי קבר שייח‘ הנמצא לצד ”הקו הירוק“ כקילומטר צפונית לאתר ”קברות המכבים“. 

קבר השייח‘ הוא למעשה מקאם - מבנה ללא מצבת קבר,  לזכרו של שייח‘ ערבי מקומי. האתר הוקם 
על שרידי מבנה קדום יותר,  מהתקופה הביזנטית. השם העברי מנציח את יוחנן הגרדי, בנו בכורו של 

מתתיהו החשמונאי. לפני כ-20  שנה, ”אימצו“ אלמונים את המקום, בנו בו את המצבה הנוכחית שבתוך 
המבנה, וקראו למקום ”קבר מתתיהו הכהן הגדול“.  בעוד שאין עדויות ארכיאולוגיות לכך, עלו בשנים 

האחרונות הצעות לזיהוי  קברות המכבים בגל אבנים גדול הנמצא  30מטרים מצפון לקבר השייח‘, 
 ובעתיד מתוכננות חפירות מסודרות באתר.

מתוך "סקר ציר הגבעות" של מכון דש"א

משלט 219
גבעה הממוקמת ממערב למפגש הנחלים מודיעין ונטוף, כ-2  ק“מ מערבית  לכפר ניעלין. המקום נכבש בידי כוחות חטיבת ”קרייתי“ 

במסגרת מבצע ”דני“  ביולי 1948 .למרות היותו של המקום אזור גבול, לא ניצלו הכוחות את ההפוגה למיגון וביצור ראוי. ב-24  
בספטמבר 1948 פתחו הערבים בהתקפה  על הכוחות שהחזיקו באתר, בקרבות הכבדים שנמשכו כשבע שעות, נפלו 23 לוחמים 

מגדוד 142 של החטיבה בטרם שוחרר המשלט שוב.

שניים מחללי הקרב מוגדרים כנעדרים שמקום קבורתם לא נודע עד היום.  גלעד 
לזכר הנופלים הוצב בצמוד לשייח‘ ערבאווי.

שחולל ונהרס מספר פעמים (לאחרונה באפריל 2012.) מתוך "סקר ציר הגבעות" של מכון דש"א



גיאוגרפיה

“ציר הגבעות” המזרחי של אזור המרכז, המכונה גם “הדום שומרון”, הוא  רצועה מערבית של רכס הרי השומרון, שהוא חלק משדרת 
ההר המרכזית של ארץ ישראל. גבולו הצפוני של השומרון נושק לעמק בית שאן, עמק חרוד ועמק  יזרעאל. בחלקו הצפוני מתפצל 

השומרון לשתי שלוחות. השלוחה הצפון  מערבית כוללת את הר אמיר, רמות מנשה והר הכרמל. השלוחה הצפון  מזרחית היא הגלבוע. 
המרחב בנוי גבעות נמוכות המשתפלות במתינות אל עבר מישורי הסחף של מישור החוף. מדי פעם, צצים מצוקים של סלע קשה כמו 

בנחל מודיעין ובנחל שילה.

מתוך "סקר ציר הגבעות" של מכון דש"א

צמחיה

שיחייה בשליטת אשחר א“י וקידה שעירה, וכן בתה בשליטת בני שיח, בייחוד  סירה קוצנית. יער מחטני 

צפוף עם בתת שבטן לבן מתוך "סקר ציר הגבעות" של מכון דש"א

מקורות

יער בן-שמן • קק"ל - 
• מכון דש"א - "סקר ציר הגבעות"




