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האם נחשפה מערכת המים שהשקתה ,את צמחי האפרסמון
המבושם לפני  2000שנה?
דוברות רשות העתיקות

בשמורת טבע עין בוקק במדבר יהודה נחשפה
לאחרונה מערכת תעלות עתיקה להובלת מים ,אשר
שימשה להשקיית טראסות חקלאיות לפני כ2000-
שנה .המערכת נחשפה בחפירה של רשות העתיקות
בסמוך למצד בוקק שבדרום ,ביוזמת ובשיתוף רשות
הטבע והגנים.
מערכת המים המרשימה הובילה מים ממעיין עין בוקק אל
הבריכות והטראסות .המרחק מהמעיין הוא כ 1.1-ק"מ ,אך
אמת המים נמצאה רק לאורך של כ 500-מ' ולכן ייתכן
שראשיתה במפל המים שבנחל.
בטראסות החקלאיות גודלו גידולים שונים ,אשר שימשו ,ככל
הנראה ,בתהליך הפקת בושם האפרסמון המפורסם .שמו של
בושם זה יצא למרחוק ,והחוקרים סבורים שייתכן שבטראסות
אלה גודלו גם צמחי האפרסמון עצמם ,השונים מעצי פרי
האפרסמון אותם אנחנו מכירים כיום.
אזור גיאוגרפי זה ,של בקעת ים המלח מעין גדי ועד יריחו ,הוא
המקום היחיד בעולם בו גידלו את האפרסמון ,אשר מוצריו היו
היקרים ביותר בעת העתיקה .הפקת הבושם נעשתה על ידי
ערבוב שרף האפרסמון בשמן טהור (כנראה שמן זית או שמן
מעץ התמר) בתוספת תבלינים שונים ,והתבצעה ,ככל הנראה,
במבנה שנמצא היום באזור מלונות ים המלח הסמוך ,אשר
זכה לשם "הבושמיה" .את המוצר המוגמר ייצאו בבקבוקוני בושם לכל רחבי הים התיכון ואף לאירופה .שאר חלקי
הצמח ,שהיה ריחני מאוד ,נמכרו גם הם במחיר גבוה.

בתמונה העליונה :אחת ברכות האגירה במערכת המים שהובילה
מים ממעין עין בוקק; בתמונה התחתונה :שרידי אמת המים.
(צילום :צביקה צוק ,רשות הטבע והגנים)

בראשית שנות ה  80-חשפו הארכיאולוגים פרופ' משה פישר וצביקה שחם חלק מבריכות האגירה ואת אמת המים
לכל אורכה .כעת הושלמה חשיפתה של אחת הבריכות ונתגלתה תשתית של רצפת טיח שכיסתה את תחתית
הבריכה ודפנותיה .במהלך חפירת הבריכה נמצאו פרטים רבים של שחריר הנחלים (סוג של קונכיה) ,המעידים על
שימוש ממושך במים מתוקים .עתה ,משנחשפו התעלות והבריכה ,יכולים החוקרים לשחזר את אופן הפעולה של
מערכת ההשקיה המורכבת.
לדברי נח מיכאל ,מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות" ,מערכת התעלות שחיברה בין בריכה לבריכה ,והתחברה
לאמת המים שהובילה את המים מהמעיין  ,הייתה מטויחת ,וככל הנראה מקורה .סימני התיקון שנראים בטיח
מעידים על כך שהמערכת הייתה בשימוש לאורך תקופה ארוכה ,במהלך התקופה הרומית".
כעת נעשות פעולות שימור למצד ולבריכה המערבית ,במטרה לפתח במקום אתר תיירות.
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נחשפו כתובות קבורה עתיקות של "רבנים" מבית הקברות
של ציפורי מלפני כ 1700-שנה
ד"ר מוטי אביעם ,המכללה האקדמית כנרת בשיתוף עם רשות העתיקות

שלוש כתובות קבורה בנות כ 1700-שנה ,שנכתבו בארמית וביוונית ,נחשפו לאחרונה במושב ציפורי
שבצפון .זאת ,בעקבות מידע שהגיע מתושבי המושב ,אשר הוביל לחשיפתן בשיתוף פעולה של
חוקרי מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית מהמכללה האקדמית כנרת ורשות העתיקות .בשתי כתובות
הקבורה בארמית נזכרים שמותיהם של מי שמכונים "רבנים" ,ששמותיהם טרם פוענחו ,ואשר נקברו
בבית הקברות המערבי של ציפורי.
לדברי ד"ר מוטי אביעם ממכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית" ,חשיבות כתובות הקבורה היא בכך שהן משקפות את
חיי היום יום של יהודי ציפורי ,ואת עולמם התרבותי .במחקר מתלבטים באשר למשמעותו של המונח "רבי"
בתקופה בה שהה רבי יהודה הנשיא בציפורי יחד עם ה"תנאים" ולאחריו ה"אמוראים" – אותן חבורות גדולות של
חכמים בבתי המדרש של העיר".
אחת ההפתעות בכתובות החדשות שנתגלו היא ,שאחד הנקברים מכונה "הטברייני" .זהו כבר המקרה השני של
נקבר מטבריה בבית הקברות של ציפורי .לא מן הנמנע שיהודים מחלקים שונים של הגליל ,הובאו להיקבר בציפורי
בעקבות פעילותו החשובה של רבי יהודה הנשיא במקום .אפשרות נוספת היא ,שהאיש עבר להתגורר בציפורי
ושם נפטר ,אך ביקש להיזכר כאיש טבריה .בכתובת השנייה ,מופיע – לראשונה במחקר כתובות ציפורי – המונח
"לעולם" ,המוכר מכתובות קבורה בבית שערים ובמקומות אחרים ,והכוונה היא שמקום קבורתו יישאר שלו לעד,
מבלי שמישהו יגזול את מקומו .שתי הכתובות מסתיימות בברכה העברית "שלום".
בכתובת היוונית נזכר השם יוסיי ,שהיה מאד מקובל בקרב יהודים בארץ ובתפוצות.
עד כה ,תועדו במחקר של ציפורי  17כתובות קבורה ,רובן בארמית ,שהייתה שפת היום -יום של יהודי ארץ ישראל
בתקופה זו .לעומת זאת ,כתובות הקבורה שנמצאו בטבריה – הבירה השנייה של הגליל – נכתבו ברובן ביוונית.
בכתובות אלו נזכרים כמה מאנשי ציפורי הקדומים ,ביניהם שמות של רבנים ,ולעיתים שמות של מקצועות שבהם
עסקו .הארמית הייתה שפת היום-יום של יהודי תקופת המשנה והתלמוד ,אך חלקם גם דיברו וכתבו יוונית ,ועל כן
קיימות כתובות קבורה בשפה זו.
ציפורי הייתה בירת הגליל הראשונה בימי מלכות בית חשמונאי ,ושימשה ככזו עד לייסודה של העיר טבריה ,במאה
ה 1-לספירה .העיר שימשה מרכז חשוב גם בהמשך ,כאשר חי בה רבי יהודה הנשיא ,עורך וחותם המשנה .בעיר
הת נהלו חיים יהודיים עשירים ומגוונים ,כפי שעולה משפע המקוואות שהתגלו בחפירות .בתוך כך ,חדרה לציפורי
גם התרבות הרומית ,כפי שעולה מעיצובה העירוני – רחובות מרוצפים ,עמודים לארוך הרחוב הראשי ,מבנה
תיאטרון ובתי מרחץ .עושר הכתובות שנחשף בבתי הקברות של העיר מעיד על העוצמה היהודית ועל האליטה
החברתית של העיר בשלהי התקופה הרומית.
הכתובות ייחקרו ע"י צוות חוקרים בהשתתפות ד"ר מוטי אביעם ,אהרוני אמיתי ,וההיסטוריון ד"ר יעקב אשכנזי
ממכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית ומיקי פלג ,מפקח נפת גליל תחתון ברשות העתיקות .עבודה משותפת זו תוליד,
קרוב לוודאי ,גם גילויים חדשים .בהמשך ,ידאגו ברשות העתיקות ומכללת כנרת להציג את הכתובות לקהל הרחב.

לחזרה להתחלה הקליקו כאן

רחוב עם ועולמו  ,3גבעת שאול ,ירושלים  ,95463נייד  050-5063188טל' Tsuk@npa.org.il / www.parks.org.il 02-5005425

3

בתמונות הכתובות בעת הוצאתן מהשטח( .צילום :מיקי פלג) ,באדיבות רשות העתיקות:

ניקוי אחת הכתובות בארמית

חשיפת הכתובת בציפורי

הכתובת ביוונית
:
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כנס בית שערים
כ"א באדר ב' תשע"ו – 31.3.2016 ,הביקוש רב על ההיצע

חברים וחברות יקרים,
לפני כשבוע וחצי הפצנו את תכנית כנס בית השערים .בכל הכנסים שהתקיימו לאחרונה ,היה
רב ההיצע על הביקוש ואילו כאן היה ביקוש חסר תקדים.
לאחר זמן קצר נאלצנו לסגור את
ההרשמה ולרשום רק ברשימת
המתנה ,ומיד לאחר מכן גם נסגרה
רשימת ההמתנה.
הופתענו לטובה בשונה מהכנסים
האחרים .יחד עם זאת ,בהחלט לא
נעים לומר למתעניינים שכבר אין
מקום.
אנו מתנצלים בפני כל מי שפנה וקיבל
תשובה שלילית.
אנו מבקשים בכל לשון של בקשה,
לא להגיע לכנס בלי אישור ,כי פשוט
אין מקום ולא נוכל לאפשר
השתתפות.
מי שהפיץ את ההזמנה לחבריו
מתבקש לעדכן אותם.
מי שנמצא ברשימת ההמתנה יקבל
תשובה תוך שבועיים.
אנו שוקלים ומקווים לארגן כנס
נוסף עם תוכן דומה לזה של כנס זה.
בתודה על ההבנה
צביקה צוק
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חפירות ארכיאולוגיות בגן לאומי שבטה 2016-2015
ד"ר יותם טפר ופרופ' גיא בר-עוז ,מכון זינמן לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת חיפה

שבטה ,שנוסדה בתקופה הרומית בשולי המדבר ,שגשגה במהלך התקופה הביזנטית (מאות 7-4
לספירה) ונעזבה בשלהי אותה התקופה או זמן קצר לאחר מכן ,בראשית התקופה האסלאמית
הקדומה (מאה  8לספירה) .כנסיות ,בריכות מים ובתי מגורים גדולים המאורגנים ברחובות וסמטאות
במערך יישובי מ סודר ,מהווים דוגמא מרשימה לאופיים ולעושרם התרבותי והכלכלי של תושבי
היישובים הביזנטיים בנגב .נראה כי מערכות חקלאיות נרחבות ומתקנים להפקת תוצרת חקלאית
שהתגלו באתר ובקרבתו הם מהגורמים החשובים שאפשרו את שיגשוגה של שבטה.
טרוורטין שמכסה את האבנים) .בפרויקט הנוכחי ניסינו לתת מענה לבעיות אלו ככל שהותיר לנו הזמן שבטה שימשה
מוקד עניין לחוקרים ותיירים שביקרו באתר ותיארו את חורבותיו עוד במאה ה .19-בשנות ה  30-של המאה הקודמת,
נערכו בעיר חפירות נרחבות על ידי משלחת קולט ,במהלכן נחשפו שלוש כנסיות ולצדן מבני מגורים גדולים .מחקרים
רבים ,הכוללים חפירו ת ומספר רב של סקרים שנערכו באתר ,הוסיפו מידע חשוב נוסף עליו ועל תולדותיו (לדוגמא,
המחקרים החשובים של באומגרטן ,סג"ל והירשפלד) .הם מצטרפים לעבודות שימור ושחזור נרחבות שנערכו
בעשרות השנים האחרונות ,המאפשרות למבקר בשבטה לטייל ברחובותיה ולהתרשם ממבני הציבור ומבתי האמידים.
בשנת  2005הוכרזה שבטה כאתר מורשת עולמית מטעם אונסקו.
החפירה בשבטה נערכה מנובמבר  2015ועד פברואר  ,2016מטעם המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן שבאוניברסיטת
חיפה ,כחלק מפרויקט נרחב העוסק בתיעוד הגורמים והתהליכים שהביאו לקריסת החברה הביזנטית בנגב (לפרטים
נוספים ,ראו באתר .)/http://negevbyz.haifa.ac.il/index.php/en :הפרויקט נערך במימון הקרן הלאומית למדע
( ,)ISFנשיונל ג'יאוגראפיק והקרן האירופית למחקר ( ,) ERCושותפים בו מספר חוקרים מתחום מדעי הארכיאולוגיה
מהארץ והעולם .נחפרו בורות בדיקה בכעשרים שטחי ח פירה ברחבי היישוב (בבתי מגורים ,סמטאות ,תעלות ביוב,
ברכות מים ומצבורי אשפה) ,שנבחרו במטרה לאסוף חומרים ארכיאולוגיים שיאפשרו תיארוך של מועד הנטישה וחקר
סיבותיה :האם תהליך זה אירע בשל גורמים חיצוניים כגון שינויי אקלים ,רעידות אדמה ,מגפות או כתוצאה של
תהליכים גיאו-פוליטיים רחבים ,כגון התפוררות
פנימית של האימפריה הביזנטית והכיבוש
המוסלמי .שטחי החפירה מוקמו במרכז האתר,
בקרבת הכנסייה הדרומית ובריכות המים ובחלקו
הדרומי ,מחוץ לשטח הבנוי וסמוך לשטחים
החקלאיים שבערוץ נחל זיתן.

בתים
במסגרת הפרויקט חפרנו בורות בדיקה בשלושה
בתי מגורים .בשני בתים ,בהם פתחי כניסה
ראשיים נאטמו בבניית אבן ,עדות סבירה
לנטישתם המסודרת של תושביהם ,החפירה
העמיקה מתחת לגובה מפתני הכניסה ועד מפלס
סלע האם .תחת שכבות של מפולת אבני בניין,
קשתות ותקרות המבנים נחשפו רצפות עשויות גיר

איור  - 1פתח בית בשבטה שנאטם ונסגר בבניית אבן (צילום :יותם טפר)
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מהודק .הממצא על גבי הרצפות היה דל בעוד ששכבות התשתית מתחתן הכילו ממצא רב ,הכולל שברי כלי חרס,
מטבעות ,עצמות בעלי חיים ושרידי חומר בוטאני .תוצאות החפירה מעידות כי המבנים ,שנבנו בתקופה הביזנטית,
ננטשו ככל הנראה בשלהי התקופה וקרסו .לפחות באחד
מהם ניתן להציע כי אירוע הקריסה קשור ברעידת אדמה.
בבית נוסף שנחפר ,תועדה מפולת של קשת וקורות התקרה
מעל מפלס הרצפה .ההנחה הראשונית הייתה כי גם בית זה
נהרס ואולי גם ננטש כתוצאה מאירוע בודד או ממספר
אירועים הקשורים ברעידת אדמה .בחפירה נמצא כי גם בית
זה ננטש קודם לאירוע הקריסה ומכאן מסתבר ,כי תהליך
נטישתה של שבטה והרס בתיה היה ממושך יחסית.

סמטאות ורחובות
חתכי בדיקה נחפרו בשתי סמטאות במרכז האתר .סמטה
אחת עוברת לצד הכנסייה הדרומית ,היכן שבתקופה
מאוחרת נבנה המסגד .בחפירה נמצאו שרידי רצפות
מהתקופה הביזנטית ומעליהן שכבת מפולת ושכבות
מאוחרות ,המתוארכות למן מועד בניית המסגד .בסמטה
נוספת ,ממערב לבריכות המים ולצד "בית הבריכה" ,נחפר
קטע בו תועדו מפלסי הסמטה שנבנו מעל שכבות תשתית,
אשר הושתתו על סלע האם .נראה שניתן לתארך את המפלס
העליון בסמטה לתקופה האסלאמית הקדומה.
על גבי משקוף אבן שהונח בשימוש משני בכניסה ל"בית
הבריכה" ,נחשף תבליט של שלוש רוזטות שחוקות וכתובת
הקדשה ביוונית ,חקוקה וצבועה אדום ,האחוזה בין שני
צלבים .בכתובת נזכרת ה"כנסייה הקדושה" (קריאה
ופיענוח :פרופ' לאה די סגני) ואנו משערים ,כי משקוף זה
הועבר לכאן מהכנסייה הדרומית והונח כמדרגה בכניסה
לבית המגורים .סביר להציע ,כי תושבי הבית באותה העת
לא היו נוצרים והדבר מחזק את תיארוך השלב המאוחר
במבנה לתקופה האסלאמית הקדומה.

איור  - 2משקוף בשימוש משני בכניסה ל"בית הבריכה" ,על
המשקוף כתובת ביוונית המזכירה את "הכנסייה הקדושה"
(צילום :יותם טפר).

ערימות אשפה במבנים שננטשו
שתי ערימות אשפה נחפרו בחדרי מבנים שננטשו על ידי
תושביהם בשלהי התקופה הביזנטית .הן מעידות על תהליך
הנטישה של בתי מגורים בשבטה וקריסת המערכת
היישובית ,זאת לאור השלכת הפסולת לתוך חדרים במבני
מגורים ומכאן ניתן להניח ,גם הפסקת פינוי מסודר של
אשפה אל מחוץ ליישוב .הממצא הקראמי שנמצא בערימות

איור  - 3ערימת אשפה מהתקופה האסלמית הקדומה אשר הושלכה
על גבי רצפת חדר בבית מגורים מהתקופה הביזנטית (צילום :יותם
טפר).
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האשפה מלמד כי זו הושלכה והצטברה במהלך התקופה האסלאמית הקדומה .בתוכה נתגלה מגוון עשיר של חומרים
ביו -ארכיאולוגיים שמורים היטב (פחם ,זרעים ,עצמות בעלי חיים ,גללים ,אלמו גים ,פיסות טקסטיל) .הממצא הבוטאני
כולל מספר רב של מיני דגן וקטניות יחד עם מיני פרי רבים (ענבים ,תמרים ,זיתים ,רימונים ,אפרסקים ,חרובים,
אגוזים ועוד) .בין עצמות בעלי החיים בולטת השכיחות הגבוהה של שרידי הדגים ,ובהם דגי תוכי שמקורם ,כנראה,
מים סוף .הממצא תחת האשפה ,במפלסי החיים של הבתים ,תוארך לתקופה הביזנטית ,עדות לכך כי המבנים ננטשו
ותושביהם עזבו בשלהי התקופה הביזנטית ובראשית התקופה האסלאמי ת הקדומה ,לכל המאוחר .בנוסף לערימות
האשפה שנחפרו בתוך המבנים ביצענו בורות בדיקה נוספים בכמה ערימות אשפה נוספות בתוך היישוב .הממצא
החומרי בשטחים אלו מתוארך לתקופה הביזנטית וכולל אף הוא ממצא עשיר של שרידי צמחים ובעלי חיים.

בריכות המים
ארבעה בורות בדיקה נחפרו בבריכות המים שבמרכז היישוב ,במטרה לתארך את מועד הקמתן ולאסוף חומר
ארכיאולוגי וביולוגי אשר הצטבר על גבי הרצפות .נמצא כי הבריכה הדרומית נחפרה ונוקתה כבר בעבר ולא נתגלה בה
ממצא ארכיאולוגי מתאר ך .בבריכה הצפונית נמצאו שכבות דקות ואופקיות של קרקע שהורבדו על גבי הרצפה ,עדות
סבירה לכך שהבריכה לא נוקתה מאז שלב השימוש האחרון בה .בחפירת המפלסים שעל הרצפות נמצאו שברי כלי
חרס מהתקופה הביזנטית .דוגמאות קרקע נאספו מרצפת הבריכה במטרה לזהות שרידים של חומרים ביולוגיים,
היכולים ללמד על איכות המים והסניטציה של הבריכה.

תעלות ניקוז
במטרה לאמוד את רמת ההיגיינה והסניטציה ביישוב חפרנו קטעים של שתי תעלות ביוב .בשטח אחד חפרנו תעלה
מקורה וחתומה ,המתנקזת ממבנן בדרום היישוב אל הרחוב היורד דרומה ,לעבר השדות החקלאיים .בשטח השני
חפרנו פתח ניקוז המצוי בקיר החיצוני של מבנה מגורים בחלקה הדרום-מזרחי של שבטה .החפירה בתעלת הניקוז
המקורה הניבה ממצא עשיר של שרידי דגים (בעיקר קשקשי דגי תוכי) וקליפות ביצים ,דבר המעיד על הזרמת פסולת
של פעילות ביתית .בשתי התעלות הממצא החומרי שנתגלה מתוארך לתקופה הביזנטית.

ערימות אשפה מחוץ ליישוב
ארבע ערימות אשפה גדולות הממוקמות בדרומה של שבטה ,מחוץ לקו הבנייה החיצוני שלה ,נחפרו במסגרת
הפרויקט .הן מלמדות על תהליך מאורגן ומסודר של פינוי אשפה מהבתים הפרטיים אל שולי היישוב .מיקומן בשולי
ערוץ נחל זיתן ובקרבת השטחים החקלאיים מרמז על שימוש באשפה לצרכי טיוב השדות .הממצא הארכיאולוגי מלמד
כי האשפה הוערמה כאן בתהליך הרבדה מסודר .ראשיתו בתקופה הרומית ושיאו בתקופה הביזנטית .הממצא
הביולוגי באשפות כולל עצמות רבות של חיות המשק ביישוב (עז/כבש ,חזיר ,בקר ,גמל ,תרנגול ,יונה) ,וממצא עשיר
של שרידי דגים .הממצא הבוטאני מכיל אף הוא עושר של פחם וזרעים .בין מיני הצמחים בולטת שכיחותם הרבה של
שרידי דגנים ,ענבים ,זיתים ותמרים ,וכן נמצאו אגוזים ואפרסקים.

הכנסייה הדרומית והמסגד
במסגרת הפרויקט ביקשנו לבדוק את הקשר בין ה כנסייה הדרומית והמסגד הבנוי לצדה ולחפש עדויות לדו קיום בין
האוכלוסייה הנוצרית לאוכלוסייה המוסלמית .תצפיות שערכנו סביב המסגד העלו את הנתונים הבאים:
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(א) עם בניית המסגד נבנה קיר לרוחב הסמטה אשר ביטל את השימוש בה ובכך מנע גישה אל מבנים במעלה הרחוב
ואל בתים הצמודים לכנסייה מצפון.
(ב) פתחו של בית מגורים נסגר עם בניית המסגד והגישה אליו בוטלה.
(ג) במדרגות העולות אל המסגד מן הרחוב שלפניו שולבו בשימוש משני משקופים ועליהם תבליטי צלבים ורוזטות.
(ד) תעלות איסוף מי נגר של עודפי המים מחצר הכנסייה הדרומית אל הבריכה הדרו מית הופנו אל בור מים הנמצא
בחצר המסגד.
תצפיות אלו מעידות על השינוי שחל במרחב הציבורי של שבטה עם הקמתו של המסגד בתקופה האסלאמית הקדומה.
במקביל לעבודה במסגד ביצענו גם תיעוד ובחינה מחודשת של ציורי קיר ,צלבים וחריתות ,כולל ואסמים (סימוני גבול
וטריטוריה של בדו אים) ,על גבי קירות הכנסייה הדרומית .לימוד ציורי הקיר הנוצריים מוסיף נדבך חשוב להבנת
ייחודיותה של האמנות הנוצרית -כנסייתית בשבטה ואילו ניתוח חריתות הוואסמים מאפשר לבחון מחדש גם את
התקופה שלאחר קריסתה של החברה הנוצרית ביישוב והשפעות מקומיות של אוכלוסייה שפקדה את המקום ואת
האזור לאחר נטישתה של שבטה.

סיכום
החפירות בשבטה מבקשות לבחון ,באמצעות ארגז כלים מדעיים מתקדמים ומחקר אינטגרטיבי של קונטקסטים
מגוונים ,את מאפייני החברה הביזנטית בנגב עם דגש על רכיבי החקלאות ,הפרנסה ,הכלכלה והחברה של יישוב
העובר תהליכים דינאמיי ם של נטישה וקריסה בסביבה מדברית .לאור תוצאות החפירה ניתן לשרטט בדיוק רב יותר
את תולדות שבטה ולבחון מחדש הערכות קודמות על אודות האתר ,בעיקר במעבר מהתקופה הביזנטית לתקופה
האסלאמית הקדומה .בהמשך המחקר נבקש למצוא בשרידים הארכיאולוגיים שאספנו עדויות מדעיות למשבר שפקד
את החברה הביזנטית בשבטה ואת הגורמים שהניעו את תהליך הקריסה ,ולברר את יחסי הגומלין ביניהם ומועדי
התרחשותם.
.
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שימור מבנה טחנת הקמח בשמורת עין-אפק
המזמין :רשות הטבע והגנים
ייעוץ הנדסי-שימורי :שפר את רונן מהנדסים בע"מ; שימור ותיעוד :ארכו – שימור ושיחזור בע"מ

בטחנת הקמח הנמצאת בשמורת הטבע עין אפק שבעמק זבולון ,נותרו על תילם שרידים מרשימים של
מבנה מבוצר מתקופת שליטתם ופעילותם של הצלבנים במקום .הטחנה פעלה במקום תוך ניצול מי
הנחל והבריכה להנעת אבני הריחיים .מבנה טחנת הקמח משמש כיום כמוזיאון אתנוגרפי קטן ואולם
להקרנת מיצג אור-קולי .מגג הטחנה ניתן לי הנות מתצפית מרהיבה על כל מישור חוף הגליל.
סקר הנדסי שבוצע באתר באפריל  2015עבור רשות הטבע והגנים ,הצביע על סכנת התמוטטות במספר מוקדים.
מטרת עבודות השימור במבנה הייתה ייצובו מבחינה הנדסית ,הסרת הסכנה הבטיחותית ושימור השרידים בהתאמה
אפשרית לטכנולוגיית הבנייה האופיינית.

העבודות התבצעו בשלושה מוקדים עיקריים:
 .1קשתות האבן שתחת "רמפת" הגישה למבנה;
 .2קמרון תחתון בפינה הצפון-מערבית של המבנה;
 .3קירות האבן בפן הצפון-מזרחי של המבנה המרכזי.

מצב המבנה לפני ההתערבות:


התפתחות צמחייה בסביבת המבנה ,על גבי הקירות ובין האבנים;





בלייה מואצת ואובדן של חלק מאבני הבנייה;
התפוררות וחוסר בחומרי מליטה בין האבנים;
סדקים בראש קמרונות האבן ,בחזית הקשתות ובחלק הפנימי של הקמרונות בבסיס דרך הגישה למבנה.

תיאור תמציתי של עבודת השימור באתר.
הדו"ח המלא והמפורט נמצא בארכיון רשות הטבע והגנים.
עבודות ייצוב ושימור הקירות בפינה הצפון-מזרחית של המבנה
העבודות כללו ניקוי והסרת הצמחייה ,הסרת חומרי מליטה מתפוררים במשקים ,ניקוי ומילוי מחודש בחומר מליטה
אפור על בסיס סיד וקלינים מאבן ,הזרקת חומר מליטה (גראוטינג) במקומות בהם נדרש ייצוב נוסף ,כיחול ועבודות
גמר להשלמת הייצוב והמראה הכללי .השלמת אבנים התבצעה במקומות הנדרשים באמצעות אבנים מקומיות
ובמראה וטקסטורה מובחנים.
כמו כן ,טופלה קורת בטון שנחשפה על ידי המשמרים בחלק העליון של הקיר לצורך הגנה מפני קורוזיה.
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בתמונות ניתן לראות את הפינה הצפון-מזרחית לפני ההתערבות (מימין) ולאחר סיום העבודות (משמאל).

הפינה הצפון-מזרחית של מבנה טחנת הקמח לפני ההתערבות (מימין) ולאחר ההתערבות (משמאל)

עבודות ייצוב ושימור הקמרון בפינה הצפון-מערבית
בתמונה מימין ניתן לראות מבט אל חלקו התחתון של הקמרון במהלך
ההתערבות .ניתן להבחין בצינורות שהוחדרו לצורך הזרקת חומר מליטה
(גראוטינג) למילוי וייצוב הסדק שבראש הקמרון.
בתמונה התחתונה :מבט לכיוון השביל המדורג על פני חלקו העליון של
הקמרון לאחר סיום העבודות.

מימין -הקמרון בפינה הצפון-מערבית במהלך ההתערבות; ומשמאל  -השביל המדורג
לחזרה להתחלה הקליקו כאן לאחר סיום העבודות
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עבודות ייצוב ושימור קשתות האבן בבסיס דרך הגישה למבנה
העבודות כללו ניקוי והסרת הצמחייה ,חישוף החלק העליון של הקמרונות וטיפול בסדקים לאורכם (ראה סימון חצים
בתמונה) וכן טיפול בסדקים בחזית הקשתות ובחלק הפנימי של הקמרונות .הטיפול בסדקים כלל הסרת חומר מליטה
מתפורר ,ניקוי ,מילוי מחודש בחומר מליטה אפור על בסיס סיד וקלינים מאבן ,הזרקות (גראוטינג) במקומות הנדרשים,
ועבודות גמר להשלמת הייצוב והמראה הכללי.

איור  - 1קשתות האבן בבסיס דרך הגישה למבנה במהלך ההתערבות.

קשתות האבן בבסיס דרך הגישה למבנה במהלך ההתערבות (בתמונה העליונה) ולאחר סיום העבודות (בתמונה
התחתונה)

איור  - 2קשתות האבן בבסיס דרך הגישה למבנה טחנת הקמח לאחר ההתערבות.

לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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חידת חודש פברואר
מה רואים בתמונה? היכן המקום? ומה הקשר לארכיאולוגיה?

פתרון חידת חודש ינואר 2016
זהו גשר קנטרה (=קשת) על נחל חרוד בעמק בית שאן

בנייתו מתוארכת לתקופה

הממלוכית והוא נושא אמה בה הובלו מים מנחל עמל אל האדמות החקלאיות שמצפון לנחל חרוד ,או אולי לח'אן
אל-אחמר הנמצא מצפון לבית שאן ,במפגש כביש  7078עם כביש  .71במקור היה זה גשר בעל  3קשתות ,אך
הקשת הצפונית התמוטטה ותוקנה בבטון בתקופת המנדט .סמוך לגשר נמצא חניון קנטרה ,שהינו חניון נופש פעיל
שהוקם בידי קק"ל.

פתרו נכונה לפי הסדר :יואב אבניון ,ד"ר עמית הורן ,גידי בשן ,רונה אביסף ,עודד
מיוחס ,יוסי פרידמן ,ד"ר שמעון אביבי ,רונן סגל ,אסף אברהם ,איתי אלעד ,שמוליק
פינסקר ,ערן סער ,איריס זרטל ,רז נחתומי ,ד"ר נילי גרייצר ,מנחם זלוצקי ,ד"ר רוני
אוסטרייכר ,דבורה יונאי ,ד"ר אסף זלצר ,בן-עמי פלג ,חיים כראל ,מוריס צמח ,אליעזר
כהן ,ששי קרן ,מרגלית לזר ,שמוליק גביש ,בני פרנקל ,דיוד שינר ,אליעזר גלבר ,ד"ר
דרור בן יוסף ,ד"ר עמי דברת ,נעמה מנספלד ,אסף אליסון ,אסף דורי ,אסתי בן חיים,
אביבית אראל ,ואם שכחתי מישהו איתו הסליחה.
ואכן בפתרון החידה הקודמת של חורבת דור שכחתי לציין את הפותר אליעזר כהן
ואיתו הסליחה .טל"ח.
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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