חידושים בחקר מפעלי מים קדומים
צביקה צוק
רשות הטבע והגנים

הקדמה

בארות

חקר מפעלי המים הקדומים בארץ–ישראל הניב בעשרות
השנים האחרונות תגליות מרשימות ,ההולכות ומצטברות
לבסיס נתונים רחב ,המעשיר מאוד את הידע שעמד לרשותנו
אך לפני דור .סקרים וחפירות ארכאולוגיות ,ובכללן חפירות
הצלה ,הביאו לחשיפת מפעלי מים מסוגים שונים באתרים
רבים :באר ניסנית; מאגרי המים בבית שערים ,רמלה ,כרמי
קטיף  ,תל באר שבע ותל ערד; בורות המים בשבטה ובבית
שערים; אמות המים בסוסיתא ,בית שאן ,ציפורי (לרבות
מאגרי הקשתות)  ,בית ירח ,שכם ,רמלה וירושלים; מפעלי
המים בתל גריסה ובתל גזר; ובירדן  -אמות המים לערי
הדקפוליס ולפטרה ,מאגרי המים בארץ מואב ועוד .נוסף
לחפירות ,פורסמו מחקרים ובהם הוצעו תובנות חדשות
לתפקוד ולתיארוך של מפעלי מים קדומים ,כגון מערכת
המים של ירושלים ומפעלי המים של מגידו וגזר.
המחקרים שבוצעו עד שנות ה– 90של המאה הקודמת
כללו סקירות נרחבות של אמות המים בארץ–ישראל .הם
פורסמו בספר ״אמות המים הקדומות של ארץ–ישראל״
(בשנת  ,1989ובמהדורה מעודכנת באנגלית בשנת . )2002
סיכום של מפעלי המים הקדומים מראשיתם ועד שלהי
תקופת הברזל כלול בעבודת הדוקטור של כותב מאמר זה
(בשנת .)2000
במאמר זה נסקור את עיקרי החידושים והשינויים שחלו
בעשרים השנים האחרונות בקירוב בחקר מפעלי המים
הקדומים.
יידונו שבעה סוגים של מפעלי מים בארץ–ישראל
השייכים ליישובים קדומים :בארות ,מעיינות טבעיים שהוקפו
בביצורים ,מפעלים שנחצבו אל מי התהום ,מאגרים חצובים
בסלע ,בריכות ,בורות ואמות .לדעתי ,חלק ממתקנים אלו
הומצאו בארץ–ישראל והם מעידים על התרומה הגדולה
של תושביה להתפתחות מפעלי המים העתיקים.
המאמר לא יעסוק במפעלי השקייה (הכוללים גם מעיינות
נקבה) וניקוז ,טחנות קמח ,מקוואות ,בתי מרחץ ,סכרים,
נימפיאה ועוד ,אשר להם ראוי להקדיש מחקרים נפרדים* .

הבאר ,שנחצבה או נחפרה אנכית עד למפלס מי התהום,
היא מפעל המים הקדום בעולם .היא נועדה בעיקר לשימוש
הציבור וכמות המים בה רבה .באתר רב–שכבתי אפשר
לתארך את הקמתה לפי היחס הסטרטיגרפי של השכבה
המאוחרת ביותר שהבאר ״חותכת״ ,ו/או השכבה הקדומה
ביותר שהבאר ״ניגשת״ אליה .מועד נטישתה נקבע על–פי
הממצאים המאוחרים ביותר המתגלים בתוכה .ההתפתחות
המעניינת בעשרים השנים האחרונות היא החפירה
הארכאולוגית של בארות אחדות ,מהקדומות ביותר הידועות.

*

תודתי לאיתן איילון ,לזאב הרצוג ולדרור בן יוסף שקראו את כתב היד
והעירו הערות חשובות.

באר ניסנית מהתקופה הניאוליתית הקדם–קרמית
(צילום :יותם טפר)
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הבארות הקדומות ביותר שהתגלו עד כה הן מקיסונרגה–
מילוטקיה ומפרקליסיה–שילורוקמבוס שבקפריסין ,וזמנן סוף
האלף התשיעי וראשית האלף השמיני לפני הספירה (בארץ–
ישראל  -התקופה הניאוליתית הקדם–קרמית  .)IIהן נחפרו
באבן גיר לעומק כ– 8מ׳ וקוטרן כ– 90ס״מ.
הבאר הקדומה ביותר שהתגלתה בישראל עד עתה היא
באר ניסנית שמצפון למגידו .היא נחפרה בשנת  2012בידי
יותם טפר ותוארכה לתקופה הניאוליתית הקדם–קרמית
( IIIכ– 6 ,500לפני הספירה) .עומקה  8.5מ׳ וצורתה רבועה
בחלקה העליון וסגלגלה בחלקה התחתון .היא חפורה
באדמה ומדופנת אבן בחלקה העליון וחצובה בסלע בחלקה
התחתון .הבאר הקדומה הבאה אחריה בזמן מוכרת כבר
עשרות שנים; היא התגלתה בעתלית–ים ,נחפרה בחפירה
ארכאולוגית תת–ימית בידי אהוד גלילי ותוארכה ל–5 ,900
לפני הספירה בקירוב .באתר התת–ימי של כפר סמיר
נחפרה בידי אהוד גלילי וחבריו בשנת  2014באר מהתקופה
הניאוליתית הקרמית (כ– 5 ,800לפני הספירה)  .היא בנויה
בשילוב של נדבכי אבן ועץ ,צורתה מרובעת ( 10 .8מ׳)
ועומקה המרבי  2מ׳ (היא לא נחפרה עד קרקעיתה).
שתי בארות נחפרו בידי יוסף גרפינקל בעשור הראשון
של המאה הנוכחית בשער הגולן (התקופה הניאוליתית
הקרמית 5 ,800-6 ,400 ,לפני הספירה) ובתל צף (התקופה
הכלקוליתית התיכונה 4,800 ,לפני הספירה בקירוב) .בארות
נוספות מהתקופה הכלקוליתית נחפרו בתל אביב וביהוד.
בארות קדומות אלו נחפרו במרכזו של יישוב קבע או
לצדו ,והיו מקור המים העיקרי והקבוע שלו.
גם בתקופות מאוחרות יותר נחפרו בארות שהיו למקור
מים עיקרי של יישוב או אפילו של עיר .כך ככל הנראה
הבאר בערד ,שנחפרה בידי רות עמירן ,שייתכן שנכרתה כבר
בתקופת הברונזה הקדומה .חפירתו של יוסף גרפינקל סביב

הבאר בתל לכיש מתקופת הברונזה התיכונה  ,IIבנויה בחלקה
העליון וחצובה בחלקה התחתון
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אשקלון ,באר מהתקופה הביזנטית

הבאר העמוקה ( 44מ׳) בתל לכיש הוכיחה בשנית כי חומת
העיר מתקופת הברונזה התיכונה  IIמקיפה את הבאר ולכן
התיארוך הקדום שהוצע לה נכון .בדור חפר אפרים שטרן
ובתל גריסה חפרו זאב הרצוג וצביקה צוק בארות שדפנותיהן
בנויות בצורה רבועה וזמנן תקופת הברזל  .Iבתל אשקלון
סקרו אגון לאס ואבי ששון  66בארות .אחת מהן ,שנחשפה
בחפירה של לארי סטייגר ,תוארכה לתקופת הברזל  .IIרוב
הבארות באתר זה הן מהתקופה הביזנטית וחלקן המשיכו
לשמש עד התקופה העות׳מאנית .בארות אחדות מהתקופה
העות׳מאנית נחפרו לא מכבר בידי רשות העתיקות לצד דרך
עתיקה באזור בית שמש ,סמוך לכביש .38
עומק הבארות הוא מ– 2.5מ׳ (חורבת אבו חוף  ,התקופה
הכלקוליתית המאוחרת) ועד  70מ׳ (תל באר שבע ,תקופת
הברזל  . )Iלרוב הן עגולות וקוטרן בין  70ס״מ ל– 3 .5מ׳.

תל באר שבע ,באר מתקופת הברזל
(שימו לב למים בתחתית הבאר)

I

בטכנולוגיית הבנייה או החציבה לא חל שינוי רב במהלך
התקופות .הבנייה נעשתה בדרך–כלל בנדבכים מעוגלים
של אבני גוויל ,חלוקי נחל גדולים או אבני גזית ,שהונחו
לרוב מלמעלה כלפי מטה עם התקדמות הכרייה .חלק הבאר
העליון דופן בבניית אבן עד שנחשף הסלע ,ומשם נחצבה
הבאר כלפי מטה עד למפלס מי התהום .בקרקעית הבאר
לרוב ישנה התרחבות קלה ,שנוצרה על–ידי המים במהלך
השימוש הארוך .בישראל יש מאות בארות עתיקות אך
קיים קושי לתארכן ,בגלל השימוש הנמשך בהן במרוצת
התקופות .בדרך–כלל נבנו הבארות הקדומות מאבני גוויל,
אך מאז התקופה ההלניסטית השתמשו באבני גזית.

מעיינות טבעיים שהוקפו בביצורים עירוניים
בתקופת הברונזה הקדומה(?) והתיכונה
שיטה מעניינת ומיוחדת של בניית עיר מבוצרת כך שתכלול
בשטחה מעיין טבעי הובחנה בערים אחדות מתקופת
הברונזה התיכונה :דן ,יריחו ,כברי ,ירושלים ,שימרון ,קטנה
(סוריה) וזירעה (ירדן) .באופן זה אין צורך להביא את המים
אל העיר אלא רק לדאוג לניקוזם החוצה .הדוגמה הטובה
ביותר נבדקה בידינו בתל דן :יוסי לב–ארי זיהה שם את
ה״בולען״ שבתחום חומות העיר הקדומה .במרחק קטן ממנו,
מחוץ לחומה ,הוא הצביע על ״מוצא הבולען״ .קביעה זו
נעשתה על–סמך התבוננות בלבד אך לא נבדקה .לפיכך
ביצענו בשנת  2010בדיקה בעזרת יובל ארבל ,באמצעות
צבען ירוק בלתי מזיק בשם אורנין .שש דקות בלבד לאחר
ששפכנו את הנוזל ל׳״בולען״ שבתחום העיר הוא הופיע
ב״מוצא הבולען״ ובנקודות סמוכות אליו .כך הוכח בשיטה
ניסויית שאכן ה״בולען״ ו״מוצא הבולען״ פועלים היטב
עד היום .להערכתנו נבנתה מנהרת ניקוז שהובילה את מי
המעיין מתחת לחומת העיר אל הנחל .החומה היא מתקופת
הברונזה התיכונה אך מתחתיה יש חומה קדומה ממנה,
מתקופת הברונזה הקדומה .דוד אילן ,שחפר במקום עם
אברהם בירן ,הציע שכבר בתקופה זו פעל מפעל המים.
באותו אופן פעלו כנראה בתקופת הברונזה התיכונה גם יתר
מפעלי המים ,שבהם המעיין נמצא בתחום ביצור העיר .בתל
זירעה שבירדן הובחנה חומה מתקופת הברונזה הקדומה.
חופר האתר ,דיטר פיויגר ,הציע כי באותה תקופה הוקם בו
מפעל מים מסוג זה .מעיין הגיחון בירושלים נמצא נמוך יותר
במדרון המזרחי של הגבעה ביחס לתוואי חומת העיר ,ולכן
ביצורי תקופת הברונזה התיכונה הורחבו במסדרון מבוצר
שבסופו מגדל אל תחתית המדרון ,כדי לכלוא את המעיין
בתחום ביצורי העיר.

עיר לא יכלה לשרוד מצור ממושך בלא מקור מים .לפיכך
יש לחפש מפעלי מים בתוך הערים המבוצרות למן תקופת
הברונזה הקדומה ,ואם הם טרם נמצאו ,יש להניח כי הם
קבורים עדיין בתוככי התל.
עד לפני כעשרים שנה רווחה הדעה ,שהוביל יגאל ידין,
כי מפעלי המים העמוקים בחצור ,במגידו ,בגזר ועוד בערים
אחדות נחצבו למן המאות הי׳-הט׳ לפני הספירה .הצעתו
של רוברט א״ס מקליסטר משנת  ,1912שמפעל המים של תל
גזר נחצב בסביבת שנת  2000לפני הספירה ,ודעתה של רות
עמירן ,שמפעלי מים אלו הוקמו בתקופת הברונזה המאוחרת
במקביל למפעלים המיקניים ,לא התקבלו .החוקרים יגאל
שילה ,דן קול וויליאם דיוור קיבלו את דעתו של ידין והיא
שלטה עד שנות ה– 90של המאה שעברה.
לעת עתה מוכרות דוגמאות מעטות של מפעלי מים
בערים מבוצרות מתקופת הברונזה הקדומה והן בריכה
קטורה בערד ובהעי (א–תל)  ,ומעיין שנכלל בתחום ביצורי
העיר בדן ובתל זירעה .אולם אין ספק שבעתיד יימצאו עוד
מפעלי מים בערים כגון אלו .כך למשל הוצע ,כי שקעים
טופוגרפיים בתלים אחדים מעידים על אפשרות להימצאות
מפעלי מים שטרם נחפרו ,כמו בתל ירמות בתקופת הברונזה
הקדומה ,בתל מגידו מאז תקופת הברונזה הקדומה ,בתל
חצור בתקופת הברונזה התיכונה ובתל ערוער בתקופת
הברזל.
החפירות החדשות במפעלי המים בתל גריסה ,בעיר
דוד ובתל גזר מעידות כי הם נכרו כבר בתקופת הברונזה
התיכונה .לתקופת זו הציעה נורמה פרנקלין לתארך את
מפעל המים הגדול במגידו .מאחר שהחפירה במפעל המים
של תל גזר תסתיים בקרוב (יוני  )2018לאחר תשע עונות
חפירה ,מן הראוי לפרט את תוצאותיה.

מפעלי מים שנחצבו אל מי תהום בערים
מבוצרות
בתקופות הברונזה והברזל היה כנראה מפעל מים בתוך כל
עיר מבוצרת ,לשימוש בעת שלום ובעיקר בימי מצור ,שכן

מפעל המים של תל גריסה בעל גרם המדרגות מתקופת הברונזה
התיכונה IIב ובתוכו באר שנבנתה בתקופת הברזל I
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מפעל המים הכנעני של תל גזר  -החפירה במפעל המים
של תל גזר התקיימה בשנים  2017-2010בניהול ג׳ים פרקר,
צביקה צוק ,דן ורנר ,דניס קול ואלי ינאי .זהו מפעל המים
מתקופת הברונזה הגדול ביותר שנחשף עד כה .אורכו כ–
 90מ׳ ,עומקו כ– 30מ׳ ,גובהו המרבי  7מ׳ ורוחבו עד כ–4
מ׳ .הוא כולל מבואת כניסה לא מקורה ,מנהרה משופעת,
שבסופה בריכת איגום ומערה פנימית .נפח הסלע שנחצב
לצורך הקמתו הוא כ– 1100מ״ק .החציבה ,רובה בסלע הגיר
האיאוקני ,מגיעה בתחתיתה אל שכבת חרסית של תצורת
תקיה שאוצרת את המים .זהו אפוא מפעל מים החודר
אל מפלס מי התהום מתוך תחום עיר מבוצרת של תקופת
הברונזה התיכונה  .IIהחפירה החלה בפינוי רב–היקף של
שפכים שחדרו פנימה מאז חפירתו של מקליסטר בשנת
 .1907לאחר עונות חפירה אחדות הגיעה החפירה אל ריצוף
מלאכותי שהניח מקליסטר בחלק התחתון של מפעל המים,
על–גבי מילוי אדמה ואבנים אשר לא נחפר .בתום השימוש
בו הפך מפעל המים לבור אשפה ונמצאו בו חרסים בריבוד
משלוש תקופות :הברונזה המאוחרת  ,IIהברונזה המאוחרת I
והברונזה התיכונה IIב .החרסים משני שלבי תקופת הברונזה

המאוחרת היו שברי חרס גדולים במפלס גבוה מעל רצפת
מפעל המים ,ואילו בקרקעית הבור נמצאו שברי חרס קטנים
מאוד מתקופת הברונזה התיכונה IIב ,המעידים על סוף
השימוש במפעל המים .שאלת זמן הקמתו עדיין לא נפתרה
סופית .על–פי שרידי הבנייה שנחשפו בקרבת הכניסה אליו,
אין ספק שמפעל המים פעל בתקופת הברונזה התיכונה IIב.
בעונת החפירות האחרונה נמצאו רמזים לכך שייתכן שהוא
פעל כבר בתקופת הברונזה התיכונה IIא .מקליסטר ,שחפר
סביב הכניסה למפעל המים עד הסלע ,ניתק את הקשר
הסטרטיגרפי בינו ובין השרידים שסביבו ולכן תאריך ראשיתו
ייקבע על–פי מועד הקמתם של המבנים באזור זה .התיארוך
של מפעל המים בגזר לתקופת הברונזה התיכונה אישש את
הצעתו של מקליסטר כמעט במדויק.
תיארוך מפעל המים לתקופה זו ,לצד מפעלים בעוד שני
אתרים לפחות  -תל גריסה ועיר דוד  -והיעדר מקבילות
בארצות השכנות ,מאפשרים להציע כי מפעלי מים החצובים
אל מי תהום הם המצאה של הכנענים תושבי ארץ–ישראל
בתקופת הברונזה התיכונה .השימוש בידע ובטכנולוגיה
הללו נמשך בתקופת הברזל ,כעדות הדוגמאות שהתגלו
בחצור ,במגידו ,ביבלעם ובגבעון.

מאגרים תת–קרקעיים חצובים בסלע
מתקופת הברזל II

מפעל המים של תל גזר מתקופת הברונזה התיכונה IIב
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מקור המים העיקרי של המאגרים החצובים היה מי נגר.
הם רווחו בעיקר בתקופת הברזל  ,IIחלקם בערים מבוצרות
וחלקם בקרבת יישובים .מפעלים מסוג זה נמצאו בתל בית
שמש ,צובה (בנחל למרגלות היישוב)  ,ירושלים (הר הבית,
מאגר  - 5בור הגולה  -ומאגר ליד הפינה הדרום–מערבית
של הר הבית מתחת לתעלת הניקוז הגדולה מתקופת בית
שני)  ,עמאן (מתחת לאקרופוליס)  ,חר׳ אל ח׳וח׳ (עיטם
המקראית)  ,תל באר שבע ,מצודת ערד וחורבת עוזה (בנחל
למרגלות המצודה) .מאגרים אחדים (בית שמש ,צובה ובאר
שבע) נתגלו ונחפרו בשנות ה– 90של המאה שעברה .חלל
המאגרים מורכב מתאים צרים וארוכים היוצרים לעתים
צורת צלב או צורה דומה ,שהאומנות שביניהם הושארו
במכוון כדי לתמוך את תקרת הסלע .מאפיינים נוספים
שלהם הם טיח עבה מאוד (למעלה מ– 10ס״מ) בגוון צהוב,
אפור או לבן; תקרה שטוחה; גרם מדרגות המאפשר ירידה
נוחה; היעדר עמודי סלע (לתמיכת התקרה) ונפח אגירה
גדול .מאגרי המים נמצאו בחלק הדרומי של ארץ–ישראל,
מקו עמאן-ירושלים-בית שמש ודרומה .מאגר המים של
הר הבית הוא הגדול מכולם ,ונפחו לפחות  3 , 500מ״ק.
לדעת המחבר ,על–פי המאפיינים שלעיל ,יש לתארך אותו
לתקופת הברזל  ,IIאף–על–פי שלא נחקר ביסודיות .גם סוג
זה של מפעלי מים ,אשר לא נמצאו לו מקבילות בארצות
אחרות ,הוא המצאה מקומית שמקורה בממלכת יהודה
בתקופת הברזל  .IIהיא נבעה ככל הנראה מהצורך באגירת

מאגר מים למרגלות חורבת עוזה מתקופת הברזל

II

מאגרי מים תת–קרקעיים מהתקופות
ההלניסטית ,הרומית והביזנטית

מאגר המים של תל ערד מתקופת הברזל

II

מים בערים לימי מצור ,באזורים שאין בהם מעיינות בקרבת
העיר ומי התהום עמוקים .ייתכן כי המאגר בהר הבית שימש
אב–טיפוס למאגרים האחרים ,אשר נפוצו ברחבי הממלכה
והגיעו עד לעמאן.
עדות כתובה לביצוע מפעלי מים באזור הסמוך לשם,
בארץ מואב ,מובאת ב״מצבת מישע״ .נכתב בה כי מישע
עשה את ה״אשוח למים״ בבעל מעון וכן בעיר בירתו ,דיבון.
עוד נכתב שם ,כי בעזרת אסירי ישראל ״נכרו המכרתות״,
גם הם אולי מפעלי מים .אפשר היה לצפות למצוא מפעל
תת–קרקעי מהסוג שתואר לעיל גם באחת הערים של ארץ
מואב ,אך עד כה לא התגלו כאלו .נהפוך הוא :בפרויקט
לחפירות ופיתוח בדיבאן (דיבון המקראית)  ,בניהולו של ברוס
רוטלדג׳ ,נחשפה בריכה גדולה במדרון העיר .בחפירה בתל
חיסבאן (חשבון) נמצאה בריכה גדולה בתחום חומות העיר
ובתל ג׳לול התגלו רמזים לבריכה שנחפרה באופן חלקי.
לפיכך הציע רוטלדג׳ כי ה״אשוח למים״ הוא בריכה קטורה
כדוגמת אלו שנמצאו בדיבאן ובחיסבאן ולא מפעל מים חצוב
תת–קרקעי .אולם לדעתי ,העובדה שלא נמצא מפעל תת–
קרקעי חצוב בסלע בארץ מואב נובעת מהיקפן המצומצם
של החפירות באתרים אלו ,ויש לקוות כי בהמשך יתגלה
מפעל כדוגמת זה של רבת–עמון.

מאגרי המים התת–קרקעיים מתקופות הברונזה והברזל הם
מועטים ,אולם בתקופות ההלניסטית ,הרומית והביזנטית
עלה מספרם במידה ניכרת .בתקופה ההלניסטית ובראשית
התקופה הרומית נחצבו במבצרים במדבר שומרון ,במדבר
יהודה ובהר שומרון מאגרי ענק לעת מצור .חלקם נחצבו
כנראה עוד בימי החשמונאים באתרים סרטבה ,ארומה,
כפירה ,ארטבה ,הורקניה וקיפרוס ויתרם נחצבו בימי הורדוס,
בתקופה הרומית הקדומה  -בנרבתה ,מצדה ,הרודיון ,ראס
תמים ומכוור .כמה מהם נמצאו מחוץ לביצורים .צורתם
לרוב מלבנית ובתחתיתם הם מתרחבים מעט (החתך טרפזי).
החל במאה הא׳ לספירה ,עם השכנת ה״שלום הרומי״,
הותקנו מאגרים רבים מחוץ לחומות העיר ובוטל הצורך
במאגרים לעת מצור .מאגרים תת–קרקעיים אלה בחלקם
חצובים בסלע ,בחלקם בנויים וחלקם הם שילוב של חציבה
ובנייה.
בתקופה זו התחילו לבנות גם מאגרים מרובעים חצובים
בסלע ,בעלי עמוד סלע מרכזי .תופעה זו מוכרת היטב
מהבורות ה״נבטיים״ בנגב הקרויים מאגורות .דוגמאות נאות
לכך הם בור חוורים ,מאגורת דימון ,חורבת מאגורה ובורות
חצץ .מאגרים תת–קרקעיים התגלו גם בערים :ציפורי (מאגר
צר וארוך חצוב בסלע)  ,טבריה (מאגר מקורה בקשתות) ,
סוסיתא (מאגר מקורה בקמרון חביתי)  ,ירושלים (מאגרי הר
הבית) ועוד .הם נועדו לאצור מים שהובלו באמות.
מאגרים תת–קרקעיים נחשפו לא מכבר גם בבית שערים
וביישוב החדש כרמי קטיף.
המאגר בבית שערים ,המכונה ״מאגר הסליק״ (שימש את
ארגון ההגנה בשנות ה– 30וה– 40של המאה ה– 20לאחסון
תחמושת ולאימון בירי)  ,נחפר בשנת  2014בידי צביקה
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תכנית שמונת המאגרים מתקופת הברזל

בור חוורים ליד שדה בוקר מהתקופה הנבטית
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צוק ,יוסי בורדוביץ׳ ואחיה כהן–תבור .הוא נמצא בתחום
בית הקברות הקדום של היישוב ,במכלול ״מערות המנורה״
הסמוך למערכת מס׳  .1המאגר חצוב בסלע הקירטון בצורת
צלב .אורכו  26מ׳ ,רוחבו  19-4.2מ׳ ועומק האגירה שלו
 5.78מ׳ ,משמע נפחו  1,258מ״ק .בצדו הדרומי גרם מדרגות
מרשים היורד אל תחתיתו ,שנותרו ממנו  19המדרגות
התחתונות ברוחב עד  1.36מ׳ וכן מעקה בגובה עד  58ס״מ.
המאגר מצופה בשכבת טיח המורכבת משני רבדים ,לבן
על–גבי אפור; עובי טיח הרצפה הוא כ– 10ס״מ ועובי טיח
הדפנות כ– 4ס״מ .טיח זה אופייני למאה הא׳ לספירה ואינו
מאוחר למחצית הראשונה של המאה הב׳ לספירה (על–פי
יוסף פורת) .המאגר הוזן באמת מים גדולה שעומקה  1.6מ׳,
רוחבה העליון  65ס״מ והתחתון  34ס״מ .היא חצובה בסלע
הקירטון בחלקה התחתון ומקורה בלוחות אבן ,ונועדה
להעביר בעת גשמים חזקים כמויות גדולות של מי נגר בזמן
קצר .האמה ,שאינה מטויחת ,הגיעה אל בור שיקוע מטויח
המרוחק כ– 12מ׳ מהמאגר .קטע זה נהרס לחלוטין בעת
הכשרת ה״סליק״ .אין ספק ש״מאגר הסליק״ שימש לאיסוף
עתודות מים לתושבי העיירה בית שערים .מאגר דומה,

״מאגר הסליק״ בבית שערים מהתקופה הרומית (צילום :אלון לויטה)

בצורת צלב כפול ,התגלה באתר בחפירות נחמן אביגד בשנות
ה– 50של המאה העשרים .זוהי מערכת מס׳  ,28המשמשת
כיום מוזיאון מקומי בגן הלאומי בית שערים .המאגר הזה
לא נחפר עד קרקעיתו אך יש לשער כי הכיל כ– 1,100מ״ק
מים .מתקנים אלו היו רק חלק ממערכת המים של היישוב,
שהתגלו בחפירות בו גם עשרות בורות מים פרטיים.
ממצאים מעטים ,הכוללים מטבעות ,חרסים ושברי כלי
זכוכית ,שהועלו מתוך ״מאגר הסליק״ ,בעיקר בחלק התחתון
של המדרגות ,מאפשרים להציע שהשימוש בו הסתיים
באמצע המאה הד׳ לספירה .בדיקות פחמן  14מתוך טיח
הרצפה הניבו תאריך ממוצע שהוא  120לספירה  -זמן
חציבתו של המפעל.
נראה שהחל במאה הא׳ לפני הספירה הופיעו מאגרי מים
מלבניים או רבועים (ולעתים נדירות גם עגולים)  ,שחלקם
התחתון חצוב או בנוי והם מקורים בלוחות אבן מונחים על
סדרת קשתות ,אשר נבנו לרוחבם .שיטת קירוי זו הייתה
שכיחה באותו זמן גם בבתים.
נציין אחדים מהמאגרים מטיפוס זה :בור נקרות ,מאגר
מחמל ,מאגרי הקשתות בציפורי ,חורבת בור ,דיר קלעה,
חומיימה (ירדן) ועוד מהתקופה הרומית; ירושלים (מנזר

מאגר הקשתות בדיר סמען בשומרון מהתקופה הרומית
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אברהם)  ,חורבת צונם ,דיר סמען ,טבריה ,מגדל צדק ,חורבת
אום אל–עמד (ליד תקוע)  ,חורבת כרך ועוד מהתקופה
הביזנטית.
מאגרי הקשתות בציפורי נחפרו בכמה פרקי זמן במהלך
השנים  2018-2002בידי צביקה צוק ,יוסי בורדוביץ׳ ודרור
בן יוסף .שני מאגרים מלבניים חצובים בסלע גיר קשה ,שהיו
מקורים בלוחות אבן שהונחו על–גבי סדרת קשתות ,נחשפו
סמוך למבואת הכניסה של הגן הלאומי .אבני הקשתות,
שלא כלוחות שנעשו מאבן גיר קשה ובסיתות מינימלי,
סותתו בקפידה מאבן נארי .קירות המילואה (הרווח שבין
הקשת לגג) נבנו באבן קירטון רכה .קירות המאגרים והקשתות
צופו בטיח בעובי כ– 4ס״מ בגוון לבן על–גבי אפור ,שזמנו
המאה הא׳ לספירה .הרצפה טויחה בשכבת טיח דומה
בעובי כ– 10ס״מ.
מידות המאגר הגדול (הדרומי)  95מ׳ ועומקו כ–3 .5
מ׳; תקרתו נשענה על חמש קשתות .מידות המאגר הקטן
(הצפוני)  74מ׳ ועומקו כ– 3.5מ׳; תקרתו הונחה על ארבע
קשתות .נפח המאגרים הוא  145מ״ק ו– 90מ״ק בהתאמה
ובסך הכול  235מ״ק.

מאגר הקשתות ליד מגדל צדק מהתקופה הביזנטית

מאגר הקשתות הגדול בציפורי מהתקופה הרומית
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ממצאים על רצפת המאגר הקטן מאפשרים לתארך את
סיום השימוש בו למאה הד׳ לספירה ,ואילו במאגר הגדול
הוכשרו מתקנים בשימוש משני כנראה בתקופה הביזנטית.
מאגרים אלו קדמו להקמת המאגר הגדול ושימשו לוויסות
המים שהוזרמו לעיר .במרחק קצר ממערב להם התגלו
בחפירת הצלה של דני שיאון שתי אמות שמתאימות
להולכת המים מהמאגרים לעיר.
באתרים בעלי אופי דתי נוצרי נמצאו מאגרי מים גדולים
מקורים בקמרונות חביתיים שלעיתים נשענים על עמודים.
כך במנזרי אבתימיוס ומרטיריוס ,בכנסיית הניאה ,שבה
נחשפו כתובת גדולה וצלב ,במנזר חריטון ,שבו עוצבו צלבים
בטיח על הקירות ,בכורסי ועוד.
גם בתקופות מאוחרות יותר נבנו מאגרים תת–קרקעיים
בעלי עמודים הנושאים קמרונות חביתיים ,כגון אלו של רמלה
מהתקופה האסלאמית הקדומה (״בריכת הקשתות״ ומאגרי
המסגד הלבן)  ,במבצר נמרוד מהתקופה הצלבנית (נבנו בידי
השליט האסלמי פח׳ר א–דין חסן בשנת  1240לספירה) ובעכו
(מתחת למסגד אל ג׳זאר) מהתקופה האסלאמית המאוחרת.

בריכות פתוחות
בריכות פתוחות ידועות מאז תקופת הברונזה הקדומה
בערים העי וערד ,שבהן הן היו מקור המים הראשי .מרבית
הבריכות מלבניות ומיעוטן מרובעות ,טרפזיות או בעלות
צורה אחרת.
טרם נמצאו בריכות מתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת.
בריכות מתקופת הברזל הנזכרות בתנ״ך הן בגבעון ,בחברון,
בחשבון ,בשומרון ובירושלים (הבריכה העליונה ,הבריכה
התחתונה ,הבריכה הישנה ,בריכת המלך ,בריכת השלח
והבריכה העשויה)  ,אך למרות שלחלקן יש הצעות זיהוי,
אין הן ודאיות .הבריכה היחידה בירושלים שאפשר אולי
לשייך לתקופת המקרא היא בריכת השילוח .בקיר המזרחי
שלה ,החוצה את פתחת גיא הטירופויאון  -שנחשף חלקית
בידי אלי שוקרון ורוני רייך  -השתמר טיח קדום ונמצא
שבר שפה של קדרת חרס ,והם מאפשרים לתארכה לשלהי
תקופת הברזל  .IIברמת רחל נחשפה בחפירות של עודד
ליפשיץ ,יובל גדות ובועז גרוס בריכה קטנה בנפח  35מ״ק,
שנועדה להשקיית גן מלכותי משלהי תקופת הברזל .II
בריכות פתוחות נפוצות מאוד בארמונות החשמונאיים
וההרודיאניים ביריחו (הבריכה הגדולה  ,בריכת מוסא,
מידותיה  1801503מ׳)  ,מצדה ,הרודיון ,הורקניה ,פצאל
וקיסריה .הן שימשו לאגירה ולוויסות ,לנופש ,שחייה ,שיט
בסירות קטנות ,משחקים ותחרויות ,נוי וחקלאות .בריכות
שלמה (נפחן הכולל  288 , 000מ״ק) ובריכת הערוב (נפחה
 20 , 000מ״ק) מהתקופה הרומית שימשו חלק ממערכת
אספקת המים לירושלים.
תופעה יוצאת דופן ,שאין לה מקבילות במקומות אחרים
בעולם ,היא תשע הבריכות הפתוחות שנחשפו בירושלים
של תקופת הבית השני .וכך כתב עליהן דוד גורביץ׳:

מאגר המים במבצר נמרוד מהתקופה הממלוכית

הבריכה התיכונה בבריכות שלמה
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בעולם ההלניסטי והרומי מוכרות דוגמאות ספורות בלבד
של מאגרי מים פתוחים לשמים בעלי נפחים שמעל 2,500
מ״ק .הבריכות שימשו בעיקר לאגירת מים לצרכי שתייה
ולצרכי יומיום אחרים של עולי הרגל במועדי החגים פסח
ושבועות .לעומת זאת ,בחג הסוכות ,שנחוג בראשית
הסתיו לאחר שחלק ניכר מהמים נוצלו או התאדו ,לא
ניתן היה להשתמש בבריכות .סביר להניח ,שבעת הזו
החלו הרשויות לספק מים לעולי הרגל מתוך המאגרים
התת–קרקעיים שמתחת לרחבת הר הבית.
בריכת השילוח ובריכת סנט אנה הדרומית ,אשר להן
גרמי מדרגות רחבים,שימשו לטהרת עולי הרגל.
בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית גדל מספר
הבריכות הפתוחות ,ששימשו בעיקר לאגירה ,כגון בארבל,
ציפורי ,דיר קלעה ,דיר סמען ,ח׳רבת אל–בורק  ,שבטה,
בארותיים (הבריכה הגדולה בנגב שמידותיה  30273מ׳) ,
כרמל ועוד.

בורות מים

תכנית בריכת משהד בציפורי מהתקופה הרומית המאוחרת

בורות המים הקדומים ביותר בישראל התגלו בקיבוץ מצר
וזמנם תקופת הברונזה הקדומה  .Iנפחם קטן והם חצובים
בסלע קירטון אטים למים ,דבר שאִפשר אגירה בלא טיוח.
בורות נוספים ,חצובים בקירטון ובלתי מטויחים ,נחשפו בתל
דלית ותוארכו לתקופת הברונזה הקדומה  .IIבורות מים
מטויחים בחלקם נחשפו בחצור ובגזר וזמנם תקופת הברונזה

התיכונה IIב .חתך הבורות הללו ,בצורת בקבוק ,מעיד כי
החוצבים חששו להרחיב אותם מחשש שיקרסו .נפחם
הממוצע של הבורות בחצור הוא  23מ״ק ועומקם הממוצע
 7.3מ׳ .נפח זה קטן יחסית לתקופות מאוחרות יותר ,ואילו
העומק גדול יותר .בגזר נמצא בור סגלגל בגודל  64מ׳.

הבריכה בבארותיים מהתקופה הביזנטית (צילום :עפרה רגב)
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בחפירות אליהוא גרנט בתל בית שמש נחשפו לפחות 24
בורות ,שהוא תארך לתקופת הברונזה המאוחרת .את האתר
כינה ״עיר בורות המים״ .לבורות צורות שונות ,בעיקר צורת
פעמון או גליל .במרכז רצפתם הותקנה גומה לשיקוע הסחף
ולהקלת הניקוי .בור אחד הוא כפול  -צורתו שני פעמונים
מחוברים.
מחקרים רבים על ״אתרי התנחלות״ מתקופת הברזל I
הראו בבירור ,כי אף שהם רחוקים ממקורות מים טבעיים,
התגלו בהם רק בורות מעטים .הצעתו של ויליאם פוקסוול
אולברייט משנות ה– 30של המאה העשרים ,כי בני ישראל
הם שהמציאו את בורות המים החצובים והמטויחים ,
מופרכת לאור גילויים של בורות קדומים יותר ומספר זעום
בלבד של בורות מים בתקופת ההתנחלות .לאור זאת הציע
אדם זרטל כי באתרי ההתנחלות השתמשו בקנקני ״שפת
צווארון״ להבאת מים ממעיינות ולאגירתם .בניגוד לתקופת
הברזל  ,Iשכאמור ,התגלו בה רק בורות מים מעטים ,בתקופת
הברזל  IIרב מספרם מאוד .סקרים ראויים לציון של בורות
נעשו בתל יזרעאל ובתל א–נצבה .ביזרעאל נסקרו  102בורות
אך זאת רק על–פני השטח ,ולכן אין אפשרות לקבוע בוודאות
את תקופתם .שישה מבורות אלה נבדקו בידי המחבר
ושניים מהם תוארכו לתקופת הברזל  IIעל–פי הרכב הטיח:
שכבת טין בגוון חום כהה על–גבי שכבה בגוון חום בהיר עם
פחמי עץ ומעט טין צהבהב .בתל א–נצבה נסקרו  104בורות;
 13מהם שויכו לתקופת הברזל  Iוכל היתר לתקופת הברזל
 .IIנפח הבור הממוצע  20מ״ק בלבד .בחפירות של שלמה
בונימוביץ׳ וצבי לדרמן בתל בית שמש התגלו בורות מים
אחדים בצורת פעמון והם תוארכו לתקופת הברזל .II
בורות מים מהתקופה ההלניסטית נמצאו לעשרות
במרשה .הם חצובים בסלע הקירטון בצורת פעמון ואינם
מטויחים .בבורות אלו נחצב גרם מדרגות ספירלי בעל מעקה
הגנה מוגבה ,שאִפשר לרדת בכל עת עד מפלס המים .עמוס
קלונר תיעד באתר כ– 200בורות כאלה ,שנפחם הממוצע
כ– 100מ״ק  ,ולפיכך נפח האגירה הכללי היה כ–20 , 000
מ״ק .שטח העיר  350דונם וכמות המשקעים השנתית בה
 400מ״מ .בהנחה שאפשר לאגור כ– 25%ממי הגשם ,נקבל
כ– 35,000מ״ק .מספר תושבי מרשה המשוער היה כ–5,000
נפש ולפיכך הייתה לכל תושב כמות של  7מ״ק מים לשנה.
מספר הבורות מוערך אם כן ב– ,350ולפיכך טרם נתגלו
כ– 150בורות פעמון.
גם ביודפת ובהר הבית נחשפו בורות פעמון בעלי גרם
מדרגות ספירלי היורד מטה ,שזמנם התקופה ההלניסטית או
התקופה הרומית הקדומה.
סקרים של בורות מים  ,שנערכו באתרים מהתקופות
הרומית והביזנטית ,מעידים כי ביישובים רבים היה כנראה
בכל בית בור אגירה .שיא השימוש בהם היה בתקופה
הביזנטית .נפחם הממוצע הוא כ– 50מ״ק וכך יכלו שבע
נפשות (אומדן מקובל של גודל משפחה ממוצעת) לצרוך
כ– 7מ״ק לנפש לשנה ,שהוא הנתון של תצרוכת המים

השנתית המקובל לתקופה זו .במחקרים שביצענו נבדקו
עשרות בורות מים בשלושה אתרים המייצגים את התקופה
הרומית ובעיקר את התקופה הביזנטית :בציפורי  40בורות,
בחורבת זיכרין  30ובשבטה למעלה מ– .50בסקר ברחובות
הביזנטית ,שנערך בידי עוזי דהרי ועופר שיאון ,נמצאו
כ– 50בורות .הנפח הממוצע לבור חושב ל– 100מ״ק וכמות
המים השנתית לנפש ל– 2.85מ״ק .בשבטה נמצא כי הנפח
הממוצע לבור מים הוא  46מ״ק וכמות המים השנתית לנפש
היא  3.5מ״ק.

בור מים בשבטה

בסקר חדש העומד בראשיתו אותרו בבית שערים כמה
בורות מים פרטיים ,קטנים אך כפולים (״בורות תאומים״) ,
מן התקופה הרומית.
חציבת הבורות הוכתבה בהתאם לקשי הסלע ולכן לעתים
קרובות צורתם אינה רגולרית .במקרים שהיה הסלע אחיד,
הועדפה לרוב צורת הפעמון .במקרים אחרים קוָרה חלקו
העליון של הבור בגג בנוי שנישא על קשתות ,או בתקרת
סלע הנשענת על עמוד חצוב.
באזורים שבהם הקרקע עבה ,כמו במישור החוף ובנגב
הצפוני ,נכרה חלל הבור באדמה ,ואחר כך נבנו דפנותיו
בנדבכי אבן או בבניית ֶדבֶּש והוא טויח היטב מבפנים .צורת
הבור היא לרוב גלילית והגג כיפתי .בורות כאלו מהתקופות
הרומית עד האסלאמית הקדומה נחקרו בידי אמיר גורזלזני
באתר רמלה דרום ,ובידי איתן איילון באתרים בשרון כגון
כפר יעבץ וח׳רבת סביה .בנגב הצפוני ידועים בורות רבים
מסוג זה ,כדוגמת אלה שבאזור רעים (״דרך מתקני המים״).
באפולוניה נמצאו מתחת לכנסייה הביזנטית בור גדול מאוד
המקורה בקמרון חביתי וצלבים על קירותיו ,וכן בור בנוי קטן
ומלבני בעל קמרון חביתי ,מהתקופה האסלאמית הקדומה.
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הארכאולוגים ממעטים בדרך כלל בחפירותיהם לחפור
את בורות המים עד תומם .לכן הנתונים שבידינו לוקים
בחסר ואינם מאפשרים להציג תמונה מלאה ומהימנה של
הבורות בתקופות השונות .בור האגירה היה ונשאר עד היום
מפעל המים הקטן ביותר .הוא נמצא ליד הבית או מתחתיו
ומשמש לרוב את הצרכים הפרטיים של בני המשפחה.

אמות מים
אמת המים הקדומה ביותר הידועה בארץ–ישראל נחצבה
בסלע כבר בתקופת הברונזה התיכונה (חצור) .תעלות לניקוז
מי הגשם אל מחוץ ליישוב התגלו בשערי ערים מתקופת
הברזל (מגידו ,חצור ,באר שבע ,גזר ,לכיש ,חורבת קיאפה
ועוד)  ,ותעלות לאיסוף מי נגר מאותה תקופה נחשפו באזור
השערים או החומה (בית שמש ,ערד ,רמת רחל ועוד) .
מנהרות להובלת מים ידועות מירושלים (נקבת חזקיהו)
ומסמוס שביוון (מנהרת אופלינוס)  ,אך אלו היו רק התחלות
ולא נמצא להן המשך.
בתקופה ההלניסטית ,שהתקיימה בה השפעת התרבות
הקלאסית ,הופיעו לראשונה בארץ–ישראל אמות מים
ברציפות ועל–פי עקרונות הנדסיים ,אשר נוסחו בספרו של
ויטרוביוס במאה הראשונה לפני הספירה .האמה הראשונה
הייתה לעכו .אחריה נבנו אמות בתקופה החשמונאית,
שהובילו בעיקר מי נגר אך גם מי מעיינות אל המבצרים
החשמונאיים ובהמשך אל המבצרים ההרודיאניים במדבר
יהודה ובמדבר שומרון.
מפרק זמן של למעלה מאלף שנים  -בתקופות ההלניסטית,
הרומית ,הביזנטית והאסלאמית הקדומה  -נוכל למנות 52
אתרים שאליהם הוליכו אמות מים ,לפי החלוקה הבאה:
 15ערים 16 ,עיירות ויישובים 13 ,ארמונות או חוות ,שישה
מבצרים ושני מנזרים.
בשיא התקופה הרומית (המאות הב׳-הג׳ לספירה)
משתקפת עוצמת השלטון בבניית אמות מים ,וכמעט לכל
עיר חשובה בארץ–ישראל הייתה לפחות אמה אחת ,ולרבות
מהן שתיים ולעתים אף שלוש ומעלה .האמות היו חידוש
טכנולוגי רב חשיבות בארץ–ישראל ,שכן לראשונה הובאו
אל הערים והיישובים מים ממרחקים.
נסקור אחדים מהמחקרים החדשים שנעשו באמות המים
בארץ:
סוסיתא  -האמות ,שנבדקו תחילה בידי חיים בן–דוד,
נחקרו מחדש בידי זאב משל ,הננינג פהלבוש ,צביקה צוק
ויהודה פלג .במחקר זה התברר כי האמה הקדומה ביותר,
שמקורה במעיינות חרוב ,נבנתה במאה הא׳ לפני הספירה.
אורכה היה  4ק״מ והיא הגיעה כנראה עד לאוכף של העיר.
אחר כך נוספו עליה שתי אמות ,תחתונה ועליונה ,שאורכן
 24ק״מ וראשיתן בנחל אל על .הן זהות במידותיהן ובמקור
המים ולכן נראה שהשתמשו רק באחת מהן ,והשנייה
הייתה חלופה בעת ביצוע תיקונים .ואכן ,בגלל גלישות
קרקע נעשו באמות הללו תיקונים רבים .גלישה גדולה אחת
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העלימה את האמות בקטע שאורכו  6ק״מ .בחפירות בהיקף
מצומצם לאורך האמות ,בעיקר בעיר ובגבעה שמולה ,נחשפו
מתקנים רבים הכוללים בריכות ,אמות (לרבות שינוי בנתיב)
ושרידי צינור מאבני בזלת שיצר סיפון הפוך והעלה את
המים למרומי העיר .זהו סיפון האבן העמוק ביותר הידוע
במזרח התיכון ,היורד  52מ׳ ועולה  38מ׳ .הקטע היחיד
שנותר בשלמותו נמשך לאורך כ– 55מ׳ בתוך העיר ,מהשער
המזרחי ומערבה .בקטע זה ,שנחפר במידה חלקית ,נמצאו
כ– 110חוליות אבן באתרן .קצה הצינור נמוך רק ב– 5.5מ׳
משיא הגובה של העיר .ממנו הוזרמו המים בתעלות אל כל
חלקי העיר ,לרבות אל המאגר הגדול שבמרכז העיר ,מתחת
לפורום ,אשר נפחו כ– 1,200מ״ק .מתוך כ– 1,200חוליות
מאבן בזלת נמצאו בחלק שמחוץ לעיר ובעיר התחתונה
רק כ– 90שלא באתרן ,רובן שבורות ,ונראה שהצינור פורק
במכוון .פתרון לכך נמצא אולי בחפירת צינור האבן של בית
ירח (להלן) .שם נמצאו חוליות מבזלת שמקורן כנראה מאמת
סוסיתא .על–פי הממצאים הארכאולוגיים ותאריכי פחמן
 ,14האמות מנחל אל על לסוסיתא פעלו מהמאה הא׳ ועד
המאה הח׳ לספירה.
צינור האבן לבית ירח  -בחפירת הצלה שערכה ירדנה
רוזנברג בשנת  2012נחשף קטע באורך כ– 20מ׳ מצינור האבן
של בית ירח ,שהסתעף מאמת המים לטבריה .זהו חלק
מסיפון הפוך באורך כ– 800מ׳ ,שירד כ– 20מ׳ ועלה כ– 10מ׳
אל העיר .מהממצא הארכאולוגי עולה כי הוא הונח בתקופה
האסלאמית הקדומה ,בסוף המאה הז׳ או בראשית המאה
הח׳ ,בידי השליטים האומיים שבנו את הארמון בצינברי.
הצינור עשוי חוליות בזלת זהות במידות ובצורה לאלו של
סוסיתא .מאחר שהצינור של סוסיתא פורק  ,סביר מאוד
שחוליות הצינור של בית ירח הובאו משם .עם זאת ,כמות
החוליות המשוערת הייתה כ– 1,600ולכן הוסיפו הבונים גם
חוליות חדשות.
בירושלים נערכות בשנים האחרונות חפירות הצלה אחדות
בשתי אמות המים ,העליונה והתחתונה .החפירות בוצעו
באתרים הבאים :מר אליאס ,ארמון הנציב ,תלפיות ,ארנונה,
בריכת הסולטן ,מוזיאון הסובלנות ,אזור שער יפו ועוד.
הנתונים של חלק מהן טרם פורסמו וראוי להקדיש לכך
מאמר נפרד.
מחקרים חדשים ומרתקים בחקר אמות מים בוצעו גם
בשני מקומות בממלכת ירדן :בערי הדקפוליס ובפטרה.
אמות המים לערי הדקפוליס  -בסקר שערך מתיאס
דורינג בשנים  2015-2006התגלתה אמת המים הארוכה
בעולם  207 -ק״מ .זהו ללא ספק אחד ממפעלי המים
המרשימים בעולם הרומי .האמה הראשונה ,אמת טּוָראּב,
נבנתה בתחילת המאה הא׳ לספירה .אורכה היה  30ק״מ
והיא הובילה מים אל העיר גדרה .האמה הראשית ,אמת
פִיָרעּון ,התחילה בִדיל ֶה שבדרום סוריה ,שבה נבנה סכר
אגירה ,ואספה בהמשכה מים ממעיינות אחדים .אורכה היה
 177ק״מ ,מהם  106ק״מ במנהרה (הנקטעת פעמיים בשל

מנהרה באמת המים של גדרה מהתקופה הרומית

שני גשרים)  ,שהיא הארוכה ביותר בעולם הקדום .למנהרה
פירים רבים במרחקים של  200-20מ׳ זה מזה .נפח החציבה
היה  600 , 000מ״ק  -כרבע מנפח הפירמידה הגדולה
של חופו .האמה סיפקה מים לערים דיון ,אדרה (דרעא) ,
אבילה (קווילביה) וגדרה (אום קיס) .ב– 60הק״מ הראשונים
השיפוע הוא  0.3פרומיל ( 30ס״מ לקילומטר) .האמה פעלה
מאמצע המאה הא׳ לספירה במשך כ– 500שנה .על–פי
שרידי הטרוורטין ,המעידים על גובה מפלס המים ,זרמו בה
 2,520-1,080מ״ק בשעה .בכוונת המתכננים היה להגיע אל
גדרה במפלס גבוה יותר מזה של אמת טוראב ,אך המלאכה
לא הושלמה ואמת פירעון חוברה אל זו שקדמה לה .על כן
התכנית המקורית ,להביא מים בגובה מתאים אל הנימפאון
שבמרכז העיר ,לא צלחה והוא פעל רק במפלס הנמוך שלו,
בגובה הדקומנוס.
אמות המים של פטרה  -הכרזתה של פטרה אתר מורשת
עולמית בשנת  1985נעשתה בין היתר בזכות הערך העולמי
היוצא מן הכלל של מערכת ניהול המים הגאונית שלה,
המבוססת על מעיינות ומי נגר ,שאיפשרה התיישבות נרחבת
באזור צחיח זה בתקופות הנבטית ,הרומית והביזנטית.
המערכת כללה סכרי הטיה ,מנהרת הטיה להגנת העיר
משיטפונות (מנהרת מּוְדל ִים)  ,אמות ,מאגרים  ,בריכות
ובורות .המקור הראשון היה מעיין מרוחק שמימיו הובאו
באמת צינורות שזמנה המאה הא׳ לפני הספירה ובהמשך
נוספה במקביל אליה אמת מים פתוחה עם בורות שיקוע
קטנים מהמאה הא׳ לספירה .גשמי החורף תועלו בעת
זרימה שיטפונית אל מאגרים ובורות.
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בפטרה מהמאה הא׳ לספירה

15

המסורת ,שם היכה משה בסלע והוציא ממנו מים) ,
ששפיעתו כ– 30מ״ק לשעה ,משמע  262,800מ״ק לשנה.
בפטרה גרו  25 , 000נפש שצרכו  175 , 000מ״ק לשנה (לפי
 7מ״ק לאדם)  .לפיכך ,מערכת המים של העיר ,שכללה
אמות לאיסוף מי נגר ,הובילה כאמור מים בכמות שעלתה
על הצריכה של תושביה.
במאות הח׳-הי׳ לספירה הותקנה אמת המים לרמלה.
ראשיתה בבארות אבו–שושה שבצד המערבי של תל גזר
וסיומה במאגרים הגדולים שבעיר.
בתקופות הממלוכית והעות׳מאנית פעלה אמת המים
התחתונה לירושלים .האמות המאוחרות ביותר שנבנו בארץ
היו שתי האמות העות׳מאניות של עכו; האחרונה שבהן,
אמת סולימאן (סולימאן פחה ,שליט עכו בשנים )1819-1805
שנבנתה בשנת  ,1814-15פעלה עד  1949בשיטה המסורתית.

סיכום

אמת המים לרמלה מהתקופה האסלאמית הקדומה
(צילום :חיים קסטלנובו)

אספקת המים עלתה על הצריכה הבסיסית של התושבים,
והבריכה הענקית שנתגלתה במרכז העיר ,לצד המקדש
הגדול ,מעידה שהמים שימשו גם לנוי ולראווה.
המחקרים של מערכת מסועפת זו בידי ארכאולוגים
ירדניים ואירופיים החלו בשלהי מאה ה– 20ונמשכו לעשור
הראשון של המאה ה– .21המערכת כוללת חמש אמות מים
(חוטבה הצפונית ,הסיק  ,עין ברק  ,עין דבדבה ועין אבו
עוליקה) באורך כולל של  55ק״מ .מקורותיהן הם במעיינות
שכבה הנובעים בקו המגע שבין סלע הגיר לסלע אבן החול.
שיפוע האמות תלול ,13-5% ,בגלל הפרשי הגובה הגדולים
שבין מקורות המים ליעדים .אמות אחדות כוללות שני
קווים :האחד בצורת תעלה והשני בצינורות חרס .יעדיהן היו
מזרקות ,מאגרים ,מבני ציבור וארמונות ,ואפילו בית פרטי
מפואר.
המעיין הראשי שסיפק מים לעיר הוא עין מוסא (שלפי
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מהידע שהצטבר בידינו על מפעלי מים קדומים בארץ–
ישראל ובסביבתה ,ובהשוואה לארצות שכנות ,נראה כי
ארבעה סוגים הומצאו כנראה בארץ–ישראל ,ואלה הם:
בורות מים (הופיעו לראשונה באלף הרביעי לפני הספירה) ,
מעיינות שהוקפו בחומות העיר (מן האלף השני לפני הספירה
ואולי אף קודם לכן ,מאמצע האלף השלישי לפני הספירה) ,
מפעלי מים עירוניים החצובים אל מי תהום (באלף השני לפני
הספירה) ומאגרי מים חצובים בסלע לאיסוף מי נגר ,בצורת
צלב או צורה דומה (באלף הראשון לפני הספירה) .שלושת
האחרונים רווחו בערים הקדומות והבצורות של ארץ–ישראל
ונועדו לספק מים בתוך החומות גם בעת מלחמה ומצור.
הסיבה לכך שדווקא כאן הומצאו מפעלים אלו נעוצה
לדעתי בגיאוהידרולוגיה המקומית .ארץ–ישראל ,בניגוד
לארצות הסהר הפורה שבנהרותיהן זרמו מים בשפע,
נמצאת באזור מדברי–למחצה ונתונה לתנאים המשתנים
של מזג האוויר .אין בה נהרות גדולים ומעטים בה מעיינות
בעלי שפיעה גדולה .לפיכך החלו לחצוב כאן בסלע בורות
אגירה לצריכה פרטית ,ואילו הערים הבצורות הזדקקו
למפעלי מים ציבוריים לעת מצור .באופן זה ,מכורח הנסיבות
ובצוק העתים ,נולדו ההמצאות הגדולות הללו ,שליוו את
האוכלוסייה של הארץ וסביבתה מהאלף הרביעי ועד האלף
הראשון לפני הספירה.
מפעלי המים הקדומים האחרים שתוארו כאן ,כגון
בארות ,בריכות ומאגרים פתוחים  ,התגלו גם בארצות
השכנות (למשל הבארות בקפריסין)  ,והם עדיין מאפיינים
את המזרח התיכון.
לעומת זאת אמות המים היו יבוא תרבותי ,שהגיע
מהעולם ההלניסטי ו״כבש״ את ארץ–ישראל .הדבר התאפשר
בעזרת הטכנולוגיות החדשות של ההנדסה והבנייה והמצב
הגיאופוליטי בארץ ,שהשתנה באופן מהותי  -מערים קטנות
הנישאות על תלים לערים גדולות למרגלותיהם ,אשר ההגנה

אמת המים לעכו מהתקופה העות׳מאנית

עליהן התבססה על המרחב .מצב זה וחידושי הטכנולוגיה
אִפשרו להביא ממרחקים מים באמות.
חקר מפעלי המים הקדומים סובל ממספר מועט של
חוקרים ויש לקוות כי בעתיד יורחב המעגל וכי תחומי מחקר
חדשניים ישפכו אור נוסף על נושא מרתק זה.
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