
השער המוביל לאוצרות בית המקדש

עכברה הוא מצוק מרשים במיוחד, שבו פעורים עשרות מערות 
וכוכים. שמו של המקום הוענק לו במאה הראשונה לספירה 
על ידי יוסף בן מתתיהו, שביצר את האזור במסגרת ההכנות 

למרד ברומאים. 
בסוף ימי הביניים התפתחה מסורת מקומית הגורסת שכלי 

בית המקדש השני ואוצרותיו הוחבאו באזור עין כחל, ליד כפר 
ערבי הנמצא בקרבת שער סלע סתום. עין כחל הוא מעיין 
הנמצא בקרבת הכפר הערבי עכברה, השוכן למרגלות מצוק 

עכברה, ובראשו חצוב מעין שער טבעי בסלע בצורת קשת.
ועד  וארכיאולוגים  למיניהם, מחוקרים  אוצרות  מחפשי 

עכברה
איך מגיעים?

שודדי קברים והרפתקנים, תרו את ארץ ישראל במהלך הדורות 
בחיפוש אחר אוצרות בית המקדש. אזור עכברה היה אחד היעדים 
הפופולריים לחיפוש. תייר האוצרות הידוע מכולם היה נפוליאון. 
מסופר שבעת המצור שהטיל על עכו בשנת 1799, שלח יחידה 
מיוחדת של חייליו לחפש את האוצר כאן. הם חפרו את ההר אך את 
האוצר לא זכו למצוא. יש המייחסים את מפולות הסלעים שלרגלי 

המצוק לפיצוצים שעשו חייליו בהר במסגרת אותו חיפוש.
מדוע זוהה המקום עם אוצרות בית המקדש? נראה שהקרבה לעיר 
המסתורית צפת, בשילוב ההוד המיוחד של המצוק וסביבתו, הפכו 
אותו למועמד טבעי. הקשת המסתורית החצובה בראש המצוק 
 השלימה את הדרוש ליצירת כתב החידה המושלם לצייד האוצרות.
נוסף לזיהוי המקום עם אוצרות המקדש, נחל עכברה נחשב 
 כמקום קבורתו של התנא עקביה בן מהלאל, שלו מיוחסת הִאמרה
“דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון” 

)מסכת אבות ג, א(.

כמותו, גם חכמים אחרים פקדו את ערוץ נחל עכברה במהלך 
הדורות לשם התבודדות ותפילה. 

פתוח בכל זמן. ללא תשלום.
דרגת קושי: קל.

שעות פתיחה:

פעילות רוחנית מתאימה
לאחר שתתרשמו מן המצוק הנשקף מפאתי הכפר עכברה, תוכלו לרדת ברגל 

לאפיק הנחל, לצעוד לאורכו וליהנות מהיופי והמסתורין של המקום. 
אם אתם מבקרים עם הילדים, שחקו איתם את המשחק “חפש את המטמון”, 
או ליתר דיוק “חפש את הקשת החצובה בהר”, שכן לפי המסורת האוצר טמון 
מאחוריה. את תצלום הקשת לא הוספנו כאן על מנת לשמר את המסתורין של 
המשחק. בספרו “שערי ירושלים”, נותן הרב ריישר את פרשנותו לכישלון של 
ציידי מטמונים מסוג נפוליאון למצוא את המטמון: “לריק היה יגיעו ולשווא היה עמלו, 
כי לא ידע שלא יוכלו להתגלות, אליו ולא לאחר, עד שיבוא משיח בן דוד צדיקנו 

במהרה בימינו אמן”. 
איני משוכנע שתזכו למצוא את אוצרות בית המקדש, אך בטוחני שמצוק עכברה 

שווה ביקור.

סעו על כביש 90. במחלף אליפלט פנו 
מערבה לכביש עוקף צפת. לאחר כשישה 
קילומטרים פנו שמאלה לכיוון עכברה. 
סעו עד סופו של הכביש, משם תוכלו 
לראות את המצוק במלוא הדרו. תוכלו 
לחנות כאן ולהמשיך לרדת ברגל לאפיק 

נחל עכברה.
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