 27שנים לחשיפה
וניקוי מנהרות המים
מי קדם ,פירי אביאל
ונחל סנונית
סיור הצדעה
לשוקה רווק
כתבו :ליאור אנמר ושוקה רווק

פיר  1בפירי אביאל .הפיר נתגלה עם חציבת דרך שירות במדרון הקירטון הלבן שעל גדת נחל תנינים.
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שוקה מתאר את גילוי האבן המחוררת (המסננת) בין פיר  3לפיר  4באתר מי קדם.
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הטלפון מצלצל ...על הקו שוקה ,ואני כבר יודע שצו  8בדרכו אליי ,ואין
הרבה כוחות בטבע שיצליחו לבטלו או להסיטו ממענו“ .ליאור ,שמע,
נכון שחפרנו ,ניקינו ,חשפנו והנגשנו כבר לפני כ 30-שנה את נקבת
המים הקרויה היום מי קדם ,ונכון שהיא מקסימה ומאפשרת למטייל
לחוות את המפעל הקדמוני ,אבל הנה הגיע הזמן לחזור ולחשוף לפחות
עוד שבעה פירים המצויים בהמשך הנקבה”.

4

לחשוף בפי שוקה זו מילת קוד הטומנת בחובה בוץ מכף רגל עד ראש,
העברת דליי אבנים בחללים המאפשרים זחילה בלבד ,חציבה בפטישים
ואזמלים כאשר רק האף מחוץ למים ,בקיצור שרירים תפוסים ושנת
לילה כבדה.
יצאנו בעקבותיו של הצעיר הנצחי ,אוטוטו בן  ,89כדי להיזכר בתוואי
מפעל המים של נחל תנינים .שוקה הוביל לבאר של עין צברין ,באר
רחבה הבנויה נדבכים של אבני גזית כבדות המעידות כי מדובר במפעל
ממלכתי והממלכה היא האימפריה הרומית .עין צברין הוא באר-
מעיין ,ובו מצוי ראשה של מערכת המים לעיר קיסריה הרומית .כאשר
יורדים לתוך מי הבאר מבחינים בפתחי נקבה חצובה בסלעי הקירטון
האיאוקניים ,ניתן להתקדם כ 50-מ’ בנקבה בכיוון מעלה הזרימה,
וכשבעה מ’ בכיוון מורד הזרימה .מפעל מים זה נחשף ונחקר על ידי
שוקה רווק והארכיאולוג עזריאל זיגלמן לאורך שבע שנים ,בעזרת
נערות ונערים מחוגי סיור ,גיי גלב ,אלעד רווק עם חבריו מבית הספר
הסביבתי בשדה בוקר ולאחר מכן בעת שירותו בצבא ,וקובי שביט.
באמצעות מפעל מים זה הובלו מי מעיינות נחל תנינים מהלך תשעה
ק”מ עד לעינות שוני .בעינות שוני התחברה אמת נחל תנינים לאמת
המים העתיקה שהוליכה מים משוני לקיסריה מהלך עוד שבעה ק”מ
וחצי (“האמה הגבוהה”).
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1
אמת המים לקיסריה בכניסה למושב בית חנניה .באמה זו חצו מי
מפעל נחל תנינים את השקע של מישור חוף הכרמל וביצות כבארה.
2
פתח פיר מספר  3בקבוצת פירי עמיקם.
 4 3בתחתית באר עין צברין ניתן להיכנס אל הנקבה של ראשית מערכת
המים הגבוהה לקיסריה .כנהוג בבנייה הרומית ,הבריכה בנויה אבני
גזית ללא טיח .חלקה התחתון של הבריכה חצוב בסלע ,וממנו
מסתעפות שתי נקבות.
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במשך שנים רבות היו הנקבות סתומות בבוץ ובמשקעי טרוורטין,
ותושביו של הכפר צברין ,כפר יפה ששכן במורדות הגבעות הסמוכות,
התייחסו לבאר כאל באר רגילה ,בדומה לתושבי הכפר הסמוך סינדיאנה
(סינדיאן הוא עץ האלון ,ומכאן שמה של המועצה האזורית אלונה),
שגם להם היה מקור מים שופע שכונה על ידם עין א-תינה (מעיין
התאנה) .גם הם לא ידעו שכאשר הם יורדים במדרגות החצובות
בקירטון ,כדי למלא את כדיהם ,אין הם יורדים למעיין או באר אלא
לנקבת מים שאורכה כתשעה ק”מ .כמוהם גם תושבי הכפרים בורייקה
ואום רסייסה ,שהיו יורדים אל באר המים ביר אום דרג’  -באר אם
המדרגות ,שבנחל סנונית ,שבעצם ירדו אל פיר מדורג שמהווה חלק
ממערך הפירים והנקבות של מערכת המים לקיסריה .ניתן לומר
שכמעט כל הכפרים ששכנו בחלקו התחתון של נחל תנינים שאבו מים
מפירי הנקבה הזאת מבלי לדעת שהם שואבים ממקור מים תת-קרקעי
אחד שראשיתו בעין צברין.
הכפרים היפים צברין ,סינדיאנה ובורייקה הוחרבו בשנות ה 60-והעניין
שבמקורות המים הללו כמעט נשכח ,עד שבשנת  1967החלו עבודות
חציבה לפריצת דרך בתחתית גבעת הקירטון האיאוקני המבהיק

 1חופרים וחושפים את פיר  1בפירי אביאל.
 2שוקה ולימור בפתח נקבה צדדית שהזינה את נקבת אביאל במים מעמק
נחל תנינים.
 3ארז מציץ מתוך פרצה שנפרצה כדי לנקות את פיר  1בפירי אביאל.
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בלובנו ,על ידי חברת מקורות .לצד הדרך נחשפו שבעה פירים מדורגים
שבתחתיתם נקבה ובה מים זורמים (נקראים פירי אביאל) .הדבר לא
הובא לידיעת אגף העתיקות ,ורק כאשר נערך סקר ארכיאולוגי באזור
בשנות ה 70-נתגלו מחדש הפירים ,והחל מחקרם על ידי הארכיאולוג
האזורי עזריאל זיגלמן .שוקה רווק שניהל באמצע שנות ה 80-את
חוגי הסיור של החברה להגנת הטבע החליט להרחיב את מבצע ניקוי
הנקבות שבו החל חוג הנוער של בית ספר שדה מעגן מיכאל .מדי קיץ
ארגן שוקה נערות ונערים מהחוגים למחנות עבודה שבהם נחשפה
ראשית הנקבה שלצד דרך העפר שחצבה מקורות ,ולאחר מכן הנקבה
שמשני עברי עין א-תינה (הוא עין עמי).
במהלך ניקוי חלק מנקבת עין צברין נתגלו שלושה פירים סתומים
אשר עולים מהנקבה אל פני השטח .פירים אלו נחצבו לשם :א .הוצאת
החומר החצוב .ב .ייעול העבודה על ידי חציבה לשני כיוונים בכל מקטע
חציבה .ג .אוורור המנהרות בעת עבודת החציבה המתישה.
לאט לאט ובעבודה קשה ומבוצבצת החלה להיחשף נקבה מרהיבת עין
משני עברי הפיר היחיד שהיה חשוף במשך השנים ושימש כמעיין כפר
(עין אל-בלד הוא עין א-תינה) .עם ניקוי הנקבה החלו להיחשף גם
כאן פירים אלכסוניים ומדורגים שעלו מתחתית הנקבה אך נראו בפני
השטח.
 1עזריאל מגיח מתוך מעבר צר בפירי אביאל.
 3 2מאירים את נקבת פירי אביאל באור פנסים ובחיוך.
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פיר מספר  1שבקבוצת פירי אביאל היה סתום לגמרי בטרוורטין .ילדי
חוגי הסיור נכנסו לפיר דרך סדק צר והחלו נוקשים בקיר הטרוורטין
עד שנמצא המקום הנכון לחציבת פתח כניסה .שעתיים מאומצות של
חציבה בעזרת “קונגו” הביאו לפתיחת פתח קטן שבעדו ניתן לראות
בעזרת פנס את המים הזורמים בתחתית הפיר .עם בוקר הורחב הפתח,
נקשר חבל והחלוצים ירדו לתחתית הפיר .המעבר מפיר זה במעלה
הזרם היה צר ביותר ,אך המעטים שהצליחו לעבור זכו לראות נקבה
עטורה נטיפים ממעל וסכרי טרוורטין מתחת .את המעבר במורד הזרם
מפיר  1לפיר מספר  2הצליחו לעבור רק הדקיקים והנועזים ביותר ,הלוא
הם גיי גלב וצ’וצ’ו – אסף צוהר מנערי מלח”ם.

שוקה דחף להמשיך ולחשוף חלקים בנקבה ,להמשיך ולמצוא עוד
פירים .הוא קרא לבן אחותו גונן אשל ,שיבוא עם מכלי צלילה ויצלול
בנקבה ,וכך התגלו עוד פיר ועוד פיר במערכת עין קדם שבעבר נקראה
עין א-תינה (פירים  1ו .)0-בסך הכול התגלו שמונה פירים משני עברי
הפיר של עין א-תינה (ופיר  0שעדיין לא נחשף על פני השטח עד היום).
מייד הוזמן דן בלום מחברת מקורות ,שדאג להציב משאבה ולהוריד את
מפלס המים כדי שאפשר יהיה לעבוד ולחשוף את החלקים המוצפים.
כדי לגלות את מקום הפירים בפני השטח ולאפשר כניסה ועבודה דרכם
נעשה ניסיון להשתמש במגלה מוקשים ובתרמיל פגז ישן .אלעד ,בנו
הצעיר של שוקה ,זחל בנקבה במעלה הזרם ,מפיר  2עד לפיר  ,0עם
תרמיל פגז ,אך מגלה המוקשים שהוצב בפני השטח לא צפצף ,ולכן עד
היום פיר  0אינו חשוף .לעומת זאת ,כאשר הקיש שוקה בתרמיל הפגז
בעזרת מוט ברזל ניתן לשמוע את הצליל על פני השטח ולאתר את יתר
הפירים .חי קוגוט מכפר גליקסון ,אז מדריך בחוגי סיור ,רכוב על דחפור
שהביא מהרפת בקיבוץ ,גירד בעדינות את האדמה מעל פיר מספר ,1
ולאט לאט נחשף לעינינו המשתאות פתח הפיר המדורג .כך המשיך חי
וחשף גם את הפירים  5 ,2ו.6-

בנקבת נחל סנונית היה רק פיר מדורג אחד חשוף ,וממנו לא ניתן
להמשיך ולזחול בנקבה בגלל חוסר חמצן ותכולת רדון גבוהה .אולם,
מייד עם פתיחת שני פירים נוספים התאווררה הנקבה וכיום ניתן לזחול
דרכה ללא קשיי נשימה.
קבוצה אחרת גילתה להפתעתה אבן מחוררת בקיר הנקבה של עין עמי
(בין פיר  3לפיר  ,)4ובה תשעה חורים מעוגלים בדגם סימטרי .שאלות
ותהיות עלו בקשר לתפקידה של האבן ,ולבסוף התברר שזו מעין רשת
אבן שדרכה נכנסו לנקבה מי מעיינות צדדיים לשם הגדלת הספיקה.
תפקיד האבן היה למנוע כניסת אבנים גדולות וסחף ענפים עם זרם
המים אל תוך הנקבה.
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עזריאל דוגם טרוורטין מקיר הנקבה לשם תיארוך חציבת הנקבה.
בליטות סלע הטרוורטין שמכסה את קירות הנקבה .הטרוורטין הוא סלע
גיר שמתגבש באופן כימי מתוך המים תוך כדי זרימתם.
מעיין נובע מתקרת הנקבה .מי המעיין משקיעים משקעי מערות ונטיפים
סביב פתח הנביעה.
מפת נקבת עמיקם (כיום אתר מי קדם).

.

לא חלף זמן רב ,ובמועצה האזורית אלונה הבינו שממש מתחת לאפם
הולך ונחשף עם השנים אתר מרשים ,והם הזמינו קבלן שהביא עימו
ציוד ניקוי יעיל בהרבה מבני הנוער העמלים .בעזרת משאבות להורדת
מפלס המים ,צינורות לחץ מים ופטישי אוויר נוקתה הנקבה לגמרי,
וכיום ניתן ללכת בה זקופים וליהנות מהמים הקרירים ,ממראות משקעי

4

הטרוורטין ,מסימני החציבה הקדמוניים ,מכוכי הנרות שבהם השתמשו
הקדמונים ,מהפירים המדורגים ,מסימני המפגש בין קבוצות החציבה
ומפרטים רבים נוספים.
אך שוקה נוצר בליבו במשך שנים חזון ,לנקות את הנקבה כולה מעין
צברים ועד אחרון הפירים שליד עין אביאל .והנה אנחנו כאן ,מתייצבים
ביום פקודה לניקוי פירי אביאל ,הפירים שנחשפו לראשונה ב1967-
במבתר הדרך שחצבה מקורות.
מהו תפקידה של אמת נחל תנינים ומדוע צריך היה להאריך את האמות
הקודמות לה?
מערכת המים הראשונה לקיסריה הובילה מים מעינות שוני (בספרות
מופיע גם כשומי) באמה  Aמתקופת הורדוס ,שלרוב אורכה בנויה על
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גשר קשתות (אקוודוקט) מעל פני השטח .אמה זו ,שאורכה שבעה ק”מ
וחצי ,הקיפה את חוטם הכרמל מדרום ,חצתה את עמק המרזבה של
מישור חוף הכרמל על גבי קשתות וחצתה את רכס הכורכר של ג’סר
א-זרקא בנקבה יפהפייה (שנחפרה בשנות ה ,90-ואפשר היה לטייל בה
כמה שנים עד אשר נסתמה שנית באשפה שהושלכה לתוכה ,ואנחנו
מקווים שתנוקה בעתיד ותיפתח שוב לטיול) .מרכס הכורכר נמשכת
המערכת עד לקיסריה באקוודוקט קשתות ,ובדרכה מקשטת את חוף
הרחצה של קיסריה.
בימי הקיסר אדריאנוס הוחלט להוסיף אמה ,המכונה אמה  .Bהיא
החלה בשוני והוצמדה לאמה ההרודיאנית .ככל הנראה במאה
השלישית-רביעית הוחלט לייצר מקור מים גבוה עם לחץ מים גבוה
יותר מאמות שוני (עד אז אמות שוני סיפקו מים באיכות ובכמות טובה
אך בגובה נמוך) .לשם כך נבחרו מעיינות נחל תנינים ,ובראשם עין
צברים .ככל הנראה בעמק נחל תנינים היו קיימות כבר מאז התקופה
ההלניסטית מערכות מים (אולי אפילו עם נקבות) להשקיית חוות
חקלאיות ,והרומים ניצלו אותן וחיברו אותן למערכת אחת שהובילה
מים לקיסריה בגובה גבוה יותר מאמות שוני .כיוון שעין צברים מצוי
במרכזו של גיא עמוק ,לא ניתן לבנות אמה מעל פני השטח אלא
צריך היה לחצוב בתחילת הדרך נקבה .נקבה זו נחצבה מערבה לכיוון
קיסריה תוך כדי כך שהיא חוצה את שלוחות הסלע הקירטוניות בנקבה
חצובה ,ואת עמקי הנחל המרובדים באדמה על ידי נקבה הבנויה לוחות
אבן .בדרכה אספה הנקבה מקורות מים נוספים וספיקתה גברה .חלק
מהמקורות נבעו ממש בקיר הנקבה ,חלקם חדרו לנקבה דרך מסננת אבן
(כפי שניתן לראות באתר מי קדם) ,וחלק צורפו על ידי נקבות צדדיות
שאורכן הגיע לקילומטרים (לדוגמה ,נקבת נחל סנונית ועינות אלונים).
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המשך תוואי האמה מערבה עוזב את הנוף הגבעי הגבוה ומגיע לנוף
עמקים הנמוך ,ולכן חויבו הבונים לצאת מהתווך התת-קרקעי ולבנות
אמה כדי לשמור את יתרון הגובה של עין צברין ( 105מ’ מעל פני הים)
על עינות שוני ( 11.8מ’ מעל פני הים) .ייתכן שבתחילה תוכנן שהאמה
תעבור על אקוודוקט קשתות חדש (ניסיון לבנות מבנה כזה ניתן לראות
באמה הבלתי גמורה  -אמה  ,Dבגן האמה אשר בבנימינה) .בסופו של
דבר ,וכנראה מתוך שיקולי חיסכון ,נבנתה רק הגבהה (מכונה כיום אמה
 )Cעל אחת משתי אמות שוני (אמה  ,)Bויתרונה הגדול היה בכך שהיא
הביאה את מי מעיינות נחל תנינים לקיסריה בגובה שני מ’ וחצי מעל
אמות שוני הקודמות לה .כך יכולים היו אנשי העיר הביזנטית ליהנות
ממזרקות מרשימות יותר ,וממים במקדשים ולאחר מכן בכנסיות
המוגבהות שבעיר .

 1נטיפי מקרוני מגג הנקבה ,בקטע שכיום חסום בבוץ אך בעבר ניתן להגיע
אליו.
 2שוקה ואחד מהצעירים שהשתתפו בחפירות בכניסה לפיר  1בפירי
אביאל.
 3צילום קבוצתי של חבורת המשתתפים בסיור ההצדעה למפעל חשיפת
הנקבה של שוקה.

.
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