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ד"ר צביקה צוק – ארכיאולוג הרשות

שש תחנות אבני מיל נתגלו במרחב הר גרפון שבנגב על תוואי "דרך הבשמים"
פרופ' חיים בן-דוד – מכללת כנרת
רקע
מקובל היה לומר שקטע דרך הבשמים שבין עבדת לערבה הוא הנחקר והמוכר ביותר לאורך כל הדרך בת למעלה מאלפיים
ק"מ מדרום תימן לעזה; והנה הפתעה – קטע חדש ובו שש תחנות של אבני מיל הצליח "להתחבא" מעיני החוקרים עד לפני
חודשיים.
בין השנים  1966–1965ערכו שני מדריכים בוגרים של בית ספר שדה שדה בוקר – יורם צפריר ז"ל וזאב משל יבדל לחיים
ארוכים – סקר לאורך דרך הבשמים בקטע שבין עבדת ובין שער רמון .בסקר נתגלו שני מקטעים ובהם שרידים של דרך
סלולה רחבה ולאורכם  11תחנות אבני מיל :חמש ברמת נפחה ושש במכתש רמון ,בין שער רמון לתחתית מעלה מחמל.
ברוב התחנות נתגלו שתי אבני מיל אך על אף אחת מהן לא נתגלתה כתובת .ברוח הימים של סוף שנות הששים תוארכו
אבני המיל וקטעי הדרך הרחבים לימי הממלכה הנבטית ,אך מחקרים מאוחרים יותר שייכו את אבני המיל לפעילות של
הצבא הרומי בנגב לאחר סיפוח הממלכה הנבטית למרחב הרומי והפיכתה לפרובינקיה ערביה בשנת  .106שתי קבוצות אבני
המיל שגילו משל וצפריר לא היו סמוכות וביניהן הפריד מרחב הר גרפון ,שבו נמצא מצד גרפון .בקטע זה לא נתגלו אבני מיל
וכמעט שלא השתמרו קטעים של הדרך הרחבה ,ובלשונם של משל וצפריר "לא נתגלו כל שרידים של אבני מיל ...לא נתגלו
לאורך קילומטרים רבים כל סימני סלילה .קטע זה שוחזר רק לפני נוחיות ההליכה וההסתברות הטופוגראפית".
הגילויים החדשים
בהכנה לסיור רגלי שיזם שוקה רווק בדרך הבשמים מפטרה לעבדת בחורף האחרון מצא זיו שרצר ,רכז ההדרכה של בית
ספר שדה שדה בוקר ,שתי תחנות של אבני מיל .זיו ניתח את השטח שבין מצד גרפון לראש מעלה מחמל (הקטע החסר) ושם
לב שיש נתיב טופוגרפי סביר העוקף את הרכס שמדרום-מזרח למצד גרפון מצד מערב ,ולא מצד מזרח כפי סברו משל
וצפריר והבאים אחריהם .ביום האחרון של המסע הרגלי מפטרה לעבדת ,בו השתתף גם כותב שורות אלו ,הלכנו על הנתיב
אותו גילה זיו שרצר ויחד גילינו עוד שלוש תחנות של אבני מיל ,ועל אחת מהן שרידי כתובת .במהלך חודש מרץ חזרתי
לשטח עם סטודנטים מהמחלקה ללימודי ארץ-ישראל במכללת כנרת ,במסגרת קמפוס מחקרי בנושא דרכים עתיקות בנגב
המתקיים פעם בשנתיים .לסיור חברו גם שוקה רווק ,עוזי אבנר ,זיו שרצר ,ליאור אנמר וחברים נוספים .מלבד מדידה
ורישום של אבני המיל בתחנות המוכרות גילו הסטודנטים תחנה חדשה ובה שלוש אבני מיל ,על שתים מהם כתובות שלמות
יחסית .כמו כן גילה ליאור אנמר באחת התחנות שכבר הכרנו שבר אבן מיל עם כתובת נוספת .בשילוב המידע מכל הסיורים
שנעשו בחודשים האחרונים ניתן לציין ,כי נתגלה קטע חדש של דרך הבשמים ,בין אזור מצד גרפון ובין ראש מעלה מחמל,
ולאורכו שש תחנות חדשות של אבני מיל .בשתי תחנות נתגלו בוודאות שלוש אבנים :בתחנה אחת שתיים בוודאות ובשלוש
תחנות – רק אבן מיל אחת .בסך הכול התגלו  11אבנים .בארבע תחנות נמצאו אבנים עם שרידי כתובות :בגרפון ( 2המספור
מדרום לצפון) אבן עם  4–3שורות קשות לקריאה ,בגרפון  3שתי אבנים עם כתובות שלמות יחסית ,בגרפון  5אבן עם שרידי
אותיות בודדות בלבד ובגרפון  6אבן עם מספר שורות .צילומי הכתובות הועברו לעיונו של פרופ' בנימין איזק מאוניברסיטת
תל-אביב ,יו"ר הוועדה לחקר אבני מיל בארץ .בקריאה ראשונית של שתי הכתובות השלמות יחסית מגרפון  3הוא זיהה אבן
אחת מימי הקיסר פרטינקס מהשנים  194–193לסה"נ והשנייה מימי הקיסר ספטימיוס סברוס מהשנים  .198–195בשלב
ראשוני זה טרם זוהו המרחקים או נקודת המוצא למדידת המרחקים ,שרשומים במקרים רבים על אבני המיל.
אין לי הסבר מדוע ב 11-תחנות אבני המיל שנתגלו בשנות ה 60-של המאה הקודמת לאורך דרך הבשמים ברמת נפחה
ובמכתש רמון לא נתגלתה אף כתובת ,ואילו במקטע החדש נתגלו חמש אבני מיל עם כתובות .יש לציין שבעבר נתגלו אבני
מיל מצפון לעבדת ועליהן שרידי כתובות שלא פוענחו ,אחת מהן הכתובה בצבע אדום בלבד ללא חריטה.
אבני המיל הוצבו כרגיל במרחק של ( 1000מיל) צעדים כפולים של חייל רומי ,שבתקופה הרומית היו בסביבות  1450מטר.
ראוי לציין כי התחנה הדרומית ברמת גרפון (גרפון  ,)1הקרובה לראש מעלה מחמל ,נמצאת במרחק מיל רומי מהתחנה
הצפונית שנמצאה במכתש רמון למרגלות מעלה מחמל (רמון  ,)6והתחנה הצפונית של רמת גרפון (גרפון  )6נמצאה במרחק
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של שני מילים רומיים מהתחנה הדרומית של רמת נפחה (נפחה  .)5בשלב זה של המחקר נראה כי אנו מכירים כיום 17
תחנות אבני מיל בין עבדת לבין חאן שער רמון .מחאן שער רמון לכיוון הערבה ובהמשך מזרחה לכיוון פטרה לא מוכרים
תחנות נוספות של אבני מיל או קטעים ארוכים של דרך רחבה תחומה באבנים .האם הקטעים שבין עבדת ובין שער רמון,
בהם נתגלו קטעי דרך רחבה ו 17-תחנות של אבני מיל ,הם חלק מתוכנית גדולה יותר לכיוון הערבה או אפילו אל פטרה,
שלא הושלמה? או שהם תוצאת פעילות מקומית של הצבא הרומי בקטעים מסוימים בלבד? ראוי לציין כי גם בין שלושת
הקטעים המוכרים – רמת נפחה ,רמת גרפון ומכתש רמון – אין אחידות בשיטת הסלילה של הדרך עצמה ,ומעלה מחמל
המחבר בין מכתש רמון לרמת גרפון נשאר בצורת שביל גמלים ולא הורחב לכדי כביש ברוחב ארבעה מטרים ,כפי שידעו
היטב הרומאים לעשות גם במצוקים תלולים בהרבה ממעלה מחמל ,כדוגמת שלושת הכבישים הרומיים היורדים מהרי
מואב לדרום-מזרח ים המלח .אני נוטה יותר להצעה השנייה ,הרואה בקטע זה פרי פעילות מקומית של הצבא הרומי ,כפי
שמוכר ממספר דוגמאות מדרום ירדן וכפי שאני מבין את קבוצת אבני המיל שנמצאו ליד יהל שבערבה .עם זאת יש לציין כי
רצף של  17תחנות אבני מיל אינו מוכר משום מקום אחר בנגב ,בערבה או בדרום ירדן (למעט הכביש הנמשך לאורך כל
פרובינקיה ערביה ,מבצרה שבדרום סוריה ועד לראש מפרץ אילת – הוויאה נובה טריאנה).
תיארוך אחת האבנים לימי הקיסר ספטימיוס סברוס מעניין ביותר .לאורך תוואי דרך הבשמים בנגב מימי הממלכה
הנבטית (עד שנת  ) 106נבנו לאורכו בעיקר מבנים מלווי דרך אזרחיים כמו חאנים ,תחנות ובורות מים .לאחר שנת 106
ובמשך לפחות כמאה שנה המשיך סחר הבשמים הנבטי להתנהל באותו נתיב ובמהלך התקופה הרומית נבנו לאורך התוואי
מגדלי שמירה צבאיים – בקצרה ,נקרות וראש מעלה מחמל .ד"ר טלי אריקסון-גיני ,חוקרת הנגב ,הנבטים ודרך הבשמים,
הציעה בעבר ליחס את הפעילות הצבאית לאורך דרך הבשמים לתקופת הקיסרים משושלת סברוס ,ומובן שהכתובת
החדשה מחזקת מאד את הצעתה .כן יש לציין כי ממחקרו של ד"ר בן דולינקה עולה ,כי ספטימיוס סברוס ערך מסע
לפרובינקיה ערביה סביב התאריך המופיע על אבן המיל הנושאת את שמו שנתגלתה ברמת גרפון .הרבה שאלות נשארו עדיין
פתוחות ויש מקום לביצוע סקר
שיטתי לאורך הנתיב החדש
שנתגלה .למרות שחלקו של הנתיב
נמצא בתוך שטח אש יש לקוות
שתימצא הדרך לסמנו כשביל
למטיילים ולאפשר את ההליכה
לאורכו כחלק מנתיב רצוף של דרך
הבשמים ,ללא הפרעה של דרכי
עפר מודרניות .יש לדאוג שכל
התוואי ברמת גרפון ורמת נפחה
יהיה בתוך שמורת טבע – מצד
אחד כך תישמר הדרך העתיקה
מפגיעה של כלי רכב וטרקטורונים
ומצד שני תינתן האפשרות
למטיילים ללכת לאורכה ובכך
לשמרה לדורות הבאים.

תחנת גרפון  ,3בה נמצאו שתי הכתובות השלמות היחסית – צילום מרחפן :עוזי אבנר
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חבורת הסטודנטים מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל במכללת כנרת ,מגלי האבנים עם הכתובות – צילום :זיו שרצר

אבן המיל ועליה הכתובת מימי ספטימיוס סברוס –
צילום :עוזי אבנר
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מבצע 'אבן דרך'  -העברת אבני המיל עם הכתובות לגן לאומי עבדת
ד"ר צביקה צוק
לאחר גילוי הקטע החדש של דרך הבשמים ,יזם פרופ' חיים בן דוד משאל בין בעלי
העניין לגבי המשך הטיפול בממצאים ובתגלית .פה אחד הסכימו כולם שאין להשאיר
את האבנים עם הכתובות בשטח מחשש לגניבתן .בישיבה שהתקיימה בהמשך
השתתפו נציגים של בעלי העניין :החברה להגנת הטבע ,הוועדה לחקר אבני המיל
בארץ ,מרכז מדע ים המלח והערבה ,רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים ובה סוכם
כי ההעברה תעשה על ידי רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות .פרופ' חיים בן דוד
הציע להעביר ארבע אבנים נושאי כתובות וסיפק צילומים ונתונים על מיקומן.
בתאריך  23.4.2018הועברו אבני המיל במבצע שכונה על ידי אורית בורטניק 'אבן
דרך'.
המבצע נוהל על-ידי תומר נחמני מנהל מרחב הר הנגב של רשות הטבע והגנים
ובהנחיה מקצועית של הארכיאולוגים ד"ר צביקה צוק מרשות הטבע והגנים ויורם
חיימי מרשות העתיקות והמשמרת אורית בורטניק מרשות הטבע והגנים.
בהעברה הושם דגש על שמירת הטבע ושמירת העתיקות ,כולל תיעוד מלא של
האבנים במקומן ובעת הוצאתן ,העברתן ואיחסונן בגן לאומי עבדת.
ההעברה בוצעה על ידי כלי רכב  4X4של רשות הטבע והגנים שנכנסו לשטח בנסיעה
מבוקרת על בסיס דרך קיימת .הנסיעה הייתה בנתיב אחד .סימני הגלגלים יטושטשו
בימים הקרובים .רישום נקודות הציון המדויקות של תחנות אבני המיל (ב12-
ספרות) סייעו לזהות את  2הקבוצות של גרפון  3ואחר כך גרפון  2וגרפון .6
שתי האבנים השלמות יותר היו גם הכבדות יותר והן שייכות לתחנת גרפון  .3רכב
אחד בלבד התקרב אליהן .לכל המשתתפים ניתן הסבר על הגילוי של הקטע החדש,
על חשיבות הכתובות ועל האופן בו יש לנהוג בזהירות משנה בעת העברת האבנים.
משקל האבן הגדולה היה כ 200-ק"ג ,אך המשתתפים הצליחו להרימה אל הרכב
במאמץ מסוים וללא סיכון של האנשים והאבן .היא נעטפה מכל כיוון במזרונים.
האבן השנייה הצטרפה לרכב עטופה אף היא .שתיהן נקשרו היטב ללא יכולת תזוזה.
האבנים הבאות היו קטנות יותר והועלו לכלי הרכב האחרים .הנסיעה לגן לאומי
עבדת הייתה קצרה לפתע ,לאור ההתרגשות הרבה והמבצע המוצלח שהושלם
במלואו ללא תקלות.
בנוסף למנהל המבצע תומר נחמני ,השתתפו בו פקחי המרחב ידידיה שמואל ,מארק
כץ ,עובדי צוות שימור עבדת ,חברי שנת שירות ממרכז חינוך והדרכה רמון ,יפתח
מגן ,אורית בורטניק וצביקה צוק מרשות הטבע והגנים ,יורם חיימי וגרישה סרי
מרשות העתיקות ושוקה רווק מהחברה להגנת הטבע.
בגן לאומי עבדת סייעו באחסון האבנים יוסי סיני ,מקסים יפרח ,גלעד גבאי וצוות
האתר .תודה לכולם על מבצע מוצלח ויום מדהים.
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שימור טחנת הקמח "אלכסנדר-איסכנדריה"  M10בשמורת טבע נחל עמוד
יהונתן אורלין ,מנהל צוותי השימור במחוז צפון
שמורת הטבע נחל עמוד הינה אחת מהאטרקטיביות ביותר בצפון ,ומשלבת בתוכה מגוון רחב של ערכי טבע ,מורשת ונוף.
הטיול בשמורה מוגדר בעיקר כטיול רטוב במי הנחל הצוננים ,הזורמים בכל ימות השנה תחת עצי הדולב הענקיים .עם זאת,
במהלך ההיסטוריה שימשו נחלי השמורה (נחל מירון ונחל עמוד) כאזורי תעשייה וחקלאות של העיר צפת וכפרי האזור.
בחלקה הצפוני של שמורת הטבע יש רצף נדיר של  18טחנות קמח ,אשר חלקן היו בשימוש החל מהתקופה הצלבנית ועד
הקמת המדינה .במהלך המאה ה ,16-עת הגיעה לצפת עלייה גדולה של יהודי ספרד המגורשים ,התפתחה בה תעשייה ענפה
של אריגת צמר .בתקופה זו הוסבו חלק מטחנות הקמח למבטשות לצורך עיבוד האריג .עם דעיכת תעשיית הצמר בצפת
במאה ה 17-הוסבו המבנים בחזרה לטחנות קמח .בשנות העשרים של המאה ה 20-שיפצו הבריטים את הטחנות והתקינו
מערכת חדשה של תעלות בטון וצינורות ברזל ,אשר החליפה את אמות האבן הישנות.
טחנת אלכסנדר הינה דוגמא כמעט ייחודית להשתמרות מלאה של טחנה על כל שלביה וכמעט כל חלקיה .ניתן להבחין בה
באבנים המתאימות לבנייה צלבנית בנדבכיה התחתונים ובבנייה עות'מאנית מאוחרת יותר בשאר חלקי המבנה .ניתן
להבחין באמת מים מאבן ,ב ארובת המים ,בחלל טחינת הקמח המקומר ובחדר האחסון .כמו כן ניתן לראות את אמת
הבטון ואת צינור הברזל המנדטוריים .בנוסף השתמרו במרתף גם גלגל הכפות ,אבני הריחיים וחלק ממנגנון הפעלת
הטחנה .טחנת הקמח אלכסנדר מכילה בתוכה את כל הרצף ההיסטורי של הנחל והיא עדות עומדת ,שלמה וייחודית
לטכנולוגיית טחינת הקמח ולסיפור מורשת החיים מסביב לנחל ,ומכך חשיבותה הרבה.
בחורף של שנת  , 2016לאחר רצף של מספר ימי גשם ,הבחין מנהל השמורה ,לייזר ברגמן ,בתזוזה בפינת הטחנה ,מעל
שביל המטיילים .לאחר סיור בשטח עם מהנדס השימור יעקב שפר ,הוחלט שהמבנה נמצא בסכנת קריסה ויש צורך מיידי
בחביקה זמנית שלו עד למתן טיפול שימורי כולל .בעקבות חוות הדעת ההנדסית נסגר שביל המטילים בקטע שעובר סמוך
לפינת המבנה וצוות השימור המחוזי הגיע ליצור חביקה ראשונית למבנה בעזרה ראשונה שימורית .לצורך תמיכתו הזמנית
הקיף הצוות את המבנה בשלוש רצועות מתיחה ("ראצ'טים") גדולות אשר חבקו את קירותיו החיצוניים וקובעו לסלעים
ולגזעי עצים בצדי הטחנה .תמיכה זו שמרה על שלמות המבנה עד שצוותי השימור המחוזיים התפנו להתחיל בעבודות
שימור מקיפות בחודש פברואר השנה.
לפני תחילת עבודות השימור נערך סקר מקיף של מצב השתמרות הטחנה .בסקר זה זיהינו את סוגי אבני הבנייה ואת הרכב
חומרי המליטה .סקרנו את טכנולוגיות ושיטות הבנייה המקומיות ,וזיהינו וניתחנו את גורמי הבליה וההרס אשר להם
השפעה על יציבות הטחנה .דוגמאות לגורמי הבלייה וההרס :קיום סדקים ,חוסר באבני בנייה ,דפורמציות והתנפחויות של
קירות ,חדירת מי גשמים ,צמיחה של עצים וצמחים בתוך הקירות ,התערבויות מודרניות בחומרים לא מתאימים ועוד.
במהלך הסקר העלינו רעיונות ומחשבות לפתרונות שימור אפשריים לייצוב הטחנה תוך שימוש בחומרי מליטה תואמים
ובמערכות עגינה הנדסיות ושמירה על התערבות שימורית מינימליסטית ,על מנת לשמור על אותנטיות הטחנה.
מיקום טחנת הקמח באמצע נחל עמוד מקשה מאוד על הצד הלוגיסטי של הפרויקט .היא מרוחקת כ 15-דקות הליכה
מנקודת חניית הרכב הקרובה ביותר ,כך שכל שינוע של לוחות הפיגומים ,שקי הסיד וכלי העבודה נעשה בסחיבה ידנית.
חומר המליטה שבו אנו משתמשים הותאם לצרכי שימור הטחנה והוא עשוי מסיד הידראולי ואדמת נטף נחלים מקומית.
את האדמה אספנו מנקודה שקרסה בגלישת קרקע בחורף האחרון וסיננו בנפה ידנית .לאחר סיום בניית הפיגום וקבלת
האישור ההנדסי ,התחילה עבודת השימור המעשית שתתואר להלן:
 .1פתיחה ידנית עדינה של משקי הקיר ,תוך הסרה של התערבויות צמנטיות מודרניות וחומר מליטה מתפורר.
 .2הסרת צמחייה והרעלת שורשים מתוך קירות הטחנה.
 .3ניקוי בלחץ אוויר נמוך ושטיפה במים נקיים.
 .4מילוי מישקים עמוקים בעזרת חומר מליטה על בסיס סיד ואדמה ויתדות אבן.
 .5הזרקת חומר מליטה נוזלי "גראוטינג" למילוי חללים ריקים בתוך קירות האבן וסדקי הקמרונות.
 .6ייצוב ליבות קיר חשופות באמצעות בניית "דבש" מאבני גוויל וחומר מליטה.
 .7קידוחי יהלום לצורך הכנסת מערכת מתיחה ועגינה לקיבוע מצבה הסטטי של הטחנה.
 .8סיתות והשלמת אבנים חסרות בבנייה חדשה.
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 .9איטום גג הטחנה וניתוב מי הנגר הרחק מקירותיה.
בשל מצבה הרעוע של הטחנה ,כל שלבי העבודה נעשו בשיטת "התר ותפור" ,כלומר ,עובדים על הקטע שנבחר ולאחר
סגירתו ,פותחים מקטע חדש לעבודה.
עבודות השימור בטחנה עדיין מתקיימות והן צפויות להסתיים בחודש הקרוב .לאחר סיומן ,נוכל להסיר את התמיכות
הזמניות ולפתוח מחדש את שביל המטיילים .מבטיח לעדכן 
מקורות :סקר טחנות נחל עמוד ,רשות העתיקות פרויקט דלתא 2006
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ואם שכחתי מישהו ,אתו הסליחה.
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