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במסורות הבנייה בארץ–ישראל ידועים סוגים שונים של אבני בנייה טבעיות ממקור מקומי .הכוונה
לאבנים מסותתות ,אבני גזית ,ששימשו לבניית מבנים בתקופות קדומות ,לדוגמה בתקופה הרומית–
הביזנטית ,וגם בעת החדשה ,החל מהמאה התשע–עשרה .בבנייה בימינו מקובל להשתמש באבנים
טבעיות לחיפוי חיצוני ,דקורטיווי ,והן 'מודבקות' לקירות.
1
אבני הבנייה הנפוצות באזור ירושלים מקורן במסלע מגיל טורון ומתצורת בענה ,והן מכונות
במסורת החוצבים והבונים ֶמלֶכֶּה )האבן המלכותית(; הרכבן גיר לבן ,ביוקלסטי ,גס גביש וקשה ,וניתן
לראותן למשל בכותל המערבי .סוג אחר של אבני בנייה הנפוץ בירושלים ובהר חברון הוא מיזי חִילו,
גיר צהבהב ,דק גביש ,קשה וצפוף ,גם הוא מתצורת בענה .סוג נוסף של אבני בנייה מקומיות הוא מיזי
יהודי ,דולומיט אפור ,קשה מאוד ,מתצורת ורדים ומגיל קנומן ,אשר הוכנס לשימוש בבנייה בעיקר
בעת החדשה .טיפוסים נפוצים פחות של אבני בנייה הם מיזי אחמר ,אבן גירית דולומיטית ,אדמדמה,
מחלקה התחתון של תצורת בענה ,שנחצבה בעבר וגם בעת החדשה בהרי יהודה ,ומיזי אחדר ,אבן
ירקרקה ,מטמורפית משכבות סלע שגילן מאאסטריכט מתצורת חתרורים ,אבן שנחצבה בעבר ממזרח
לבית–לחם .מחוץ לירושלים השתמשו בעבר בסלעי מקור נוספים לבנייה .הכורכר המצוי במישור
החוף נוצל כאבן בנייה במיוחד בתקופות הרומית–ביזנטית )לדוגמה בקיסריה( והצלבנית )לדוגמה
בעכו ובאפולוניה( וגם בעת החדשה )ביפו ,בנווה–צדק ,בנווה–שלום ובתל–אביב בראשיתה( .בטבריה
ובמושבות הגליל והגולן השתמשו גם באבני בזלת מהאזור לבנייה ,ואילו בגליל ובכרמל השתמשו
באבני בנייה שעובדו בעיקר מסלעי גיר מגיל טורון ואֵאוֶֹקן2.

אבני בנייה בדרום עמק החולה
בעבודה זו הגדרנו סוג של אבן בנייה טבעית שמקורה בשכבת הבליה אשר בחלק העליון של תצורת
גדות ,שכבה המכונה נארי .גושי נארי אשר נחצבו ממחשופים של תצורת גדות בדרום עמק החולה,
1
2

מ"א אבנימלך' ,ירושלים של טורון' ,מדע ,יג )תשכ"ח( ,עמ'  .215#209ראו בסוף המאמר מילון מונחים מקצועיים )לפי
סדר הופעתם במאמר(.
A. Shadmon, Stone in Israel, Jerusalem 1972; I. Perath, Stone Building and Building Stone in Israel: A Historical
Review, Jerusalem 1984
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שימשו בתקופות שונות מקור מקומי לאבני בנייה .שכבת הבליה ,שעובייה מטר עד שניים ,עוטפת
ומכסה את המסלע הגירי הרך של סלעי התצורה ,אשר מקורם אגמי .תהליך היווצרות שכבת הבליה
הקנה לסלע הגירי יתר חוזק ועמידות ,ולכן אפשר להשתמש בו לבנייה עמידה .זהו לדוגמה המקור
של אבני הגזית שמהן נבנתה החומה במצד עתרת הצלבני ושל אבני תמך ואבני פינה במבנים גדולים
בתל חצור מתקופת הברונזה ומתקופת הברזל .אבנים ממקור זה שימשו בעת החדשה לבניית בתי
יסוד–המעלה ,משמר–הירדן ,מחניים ,איילת–השחר ובמידה מועטה גם בראש–פינה .כמו כן השתמשו
בהן לבניית החוות החקלאיות של אחוזת דוברובין ,ירדה ווּז ִיה ולבניית בית המכס התחתון שמצפון–
מזרח לגשר בנות–יעקב )איור .(1
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אבני בנייה אלה הן קלות משקל ,נקבוביות ,אך קשות למדי ,נוחות מאוד לעיבוד ולסיתות ובעלות
כושר בידוד תרמי גבוה ,תכונה חשובה למבני מגורים בעמק החולה .בשל הנקבוביות הרבה דרגת
הספיגה של האבנים גבוהה ,ועל כן יש לאטום את קירות המבנים בטיח.
בצפון עמק החולה )בשרידי העיר פניאס ,בנבי–הודא ועוד( נעשה שימוש רב באבני גיר דומות
למסלע הנארי מתצורת גדות ,אך הן שונות ומקורן בסלע טרוורטין )טופה( אשר נחצב בצפון עמק
החולה וברמת הבניאס.
בשולי עמק החולה נמצאו אתרי חציבה לאבני בנייה משכבת הבליה של תצורת גדות ,והם תוארכו
לתקופה הרומית–הביזנטית ולתקופה הצלבנית .ייתכן שאבנים ששימשו לבניית היישובים בדרום
עמק החולה בעת החדשה נחצבו בשקע חציבה גדול יחסית מדרום–מזרח לאיילת–השחר.
לסוג אבן זה יש חשיבות כלכלית ,אדריכלית ,היסטורית ותיירותית למטרות בנייה כיום ובעתיד
וכן ללימוד תולדות העת החדשה וההתיישבות באזור .הוא נחוץ לשחזור מבנים ישנים ואף
לבניית בתים חדשים שתישמר בהם החזות המקורית של בתי המושבות בעמק החולה .אנו מציעים
לכנות סוג אבן בנייה ייחודית זו אבן י ְסוד ,על שם המושבה יסוד–המעלה ,שבתיה נבנו מאבנים מסוג
זה .שם המושבה יסוד–המעלה ניתן בהשראת הפסוק 'כי באחד לחֹדש הראשון הוא יְסֻד המעלה'
)עזרא ז ,ט(.

שיטות המחקר
בעבודה זו אותרו ונבדקו מקומות שבנו בהם באבן יסוד ,ונבחנו מחשופים רבים של סלעי תצורת
גדות .היבטים שונים של השימוש במסלע מתצורה זו לצורכי בנייה ותכונות האבן נלמדו מתוך עיון
בחומר ארכיוני בארכיון הציוני המרכזי בירושלים ובארכיוני הקיבוצים איילת–השחר ,מחניים וגדות,
חומר הכולל מפות ,תצלומי אוויר ,תמונות וחומר כתוב ,וכן מתוך שיחות עם תושבים ותיקים באזור,
סיורים בשטח ,בדיקות מעבדה )בדיקות פטרוגרפיות באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני EDS-SEM
ובדיקות פיזיקליות של אבני הבנייה אשר כללו קביעה של המשקל הסגולי ,החדירוּת והנקבוביות(
והגדרה של מאובנים.

גאולוגיה
לֵאוֹ פיקרד הגדיר לראשונה את יחידת המסלע של תצורת גדות וכינה אותה קירטון גדות 3,ואהרן
הורוביץ תיקן את שמה לתצורת גדות 4.המסלע השייך לתצורה זו חשוף בדרום עמק החולה ,מצפון
לרמת כורזים ,ושטחו כמה קילומטרים רבועים )איור  .(2סלעי התצורה רבודים על יחידת הסלעים של
בזלת רומן באי התאמה ארוזיבית ,ומעליהם מונחת בזלת ירדה .תצורת גדות מתאצבעת כלפי מערב
3
4

L. Picard, 'The Quaternary in the Northern Jordan Valley', The Israel Academy of Science and Humanities,
Proceedings, (1963), Volume I, No 4. p. 11
A. Horowitz, ‘Development of the Hula Basin, Israel’, Israel Journal of Earth Sciences, 22, 2 (1973), pp. 107–139

‰ÏÂÁ‰ ˜ÓÚ· ˙Â„‚ ˙¯Âˆ˙ ÈÚÏÒÓ ‰ÈÈ· È·‡· ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ÌÈ˘ ÈÙÏ‡ ˙· ˙¯ÂÒÓ ÏÚ

∑≥‰¯„˙˜ ±

‡‰ÙÓ‰Ó ÚË˜ ∫≤ ¯ÂÈ
¯ÂÊ‡ Ï˘ ˙È‚ÂÏÂ‡‚‰
¯‡˘–ÈÙÂ˘ÁÓ ¨‰ÈÙ
˙ˆÌÈÓÂÒÓ ˙Â„‚ ˙¯Â
·ˆ·Æ„¯„¯Â–¯ÂÙ‡ Ú
ß¯Â ‰Ò ßÚ ∫ÈÙ ÏÚ
‰ÙÓ ¨¯‚¯·ÈÈÂ
‚‡Ï‡¯˘È Ï˘ ˙È‚ÂÏÂ
∞∞∞¨∞ÌÈÏ˘Â¯È ¨±∫μ
∂∞∞≤¨ ‚∫IV≠≤ ÔÂÈÏÈ
¯‡˘–‰ÈÙ

עם המסלע של תצורת חצור ,הבנוי בעיקרו מתלכיד )קונגלומרט( .עובי התצורה במחשופים מגיע עד
כ– 30מ' ,אך לרוב היא דקה יותר.
תצורת גדות ,אשר מחשופיה מוצגים במפה הגאולוגית שבאיור  ,2בנויה בעיקרה גיר פריך ממקור
אגמי ,צבעו של הגיר לבן עד צהבהב ,והוא משוכב בשכבות עבות שיש בהן מאובנים מעטים של
החילזון שחריר הנחלים ) .(Melanopsisבעבר נקבע כי המסלע של תצורת גדות הורבד בתוך אגם
גדול יחסית אשר השתרע מדרום–דרום–מערב לעמק החולה הנוכחי 5.לדברי פרנסיס הירש סלע
המשקע הגירי מעיד ככל הנראה על סביבה אגמית מלוחה יחסית ,תנאים שלא אפשרו חיים
בקרקעיתו 6.האגם היה רדוד ,כפי שמתברר משכבות התלכיד האופקיות המתאצבעות עמו .בהתחשב
במאובני סרטני האוסטרקודה שנתגלו במהלך העבודה הנוכחית 7ייתכן שמי האגם היו ,לפחות בחלק
מזמן קיומו ,מתוקים.
5

א' היימן' ,התפתחות בקע ים המלח ושוליו בצפון ישראל בפליוקן ובפלייסטוקן' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,1990 ,עמ' .37

6

F. Hirsch, ‘The Late Pliocene to Quaternary’, V.A. Krasheninnikov et al. (eds.), Geological Framework of the
Levant, II: The Levantine Basin and Israel, Jerusalem 2005, pp. pp. 489–514

7

א' הוניגשטיין וא' רוזנפלד ,מידע בעל–פה.2009 ,
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על פי מאספים של נבגים ,גילה של תצורת גדות
הוא פלינוזון  8.QIIIעל פי גילים רדיומטריים של
תצורת רומן ,שמתחת לה ,ושל בזלת ירדה ,שמעליה9,
טווח הגיל של תצורת גדות הוא  0.9#1.6מיליון שנה
לפני זמננו.
שכבת הבליה ,שממנה נחצבו אבני בנייה ,מצויה
בחלק העליון ביותר של חתך סלעי תצורת גדות ,במטר
או בשני המטרים העליונים )איור .(3
‡∫®ÔÈÓÈÓ© ≥ ¯ÂÈ
˜˜ÏÁ· ·ÂˆÁ ¯È
˙¯Âˆ˙ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰
‚„˙Â¯·˜‰ ˙È· ¨˙Â
˘‰·˘ÂÓ‰ Ï
ˆ¢© Ô„¯È‰–¯Ó˘Ó
∞®≤μ∏∏∞Ø∑∂∏μ
‡∫®Ï‡Ó˘Ó© ¥ ¯ÂÈ
ÈÙ¯‚Â¯ËÙ ‰·Ó
‡ÚÏÒ Ï˘ ÈÈÈÙÂ
ÚÏÒÓÓ È·Â·˜
˙¯Âˆ˙ Ï˘ È¯‡
‚„ÌÏÂˆ© ˙Â
·ÙÂ˜ÒÂ¯˜ÈÓ
‡ÈÂ¯Ë˜Ï
Æ®EDS-SEM
„Ô·‡Ó ‰Ó‚Â
··ÂÁ¯ ¨‰ÈÈ
ÌÈÂ˘‡¯‰
·‰ÏÚÓ‰–„ÂÒÈ

תכונות פטרוגרפיות ופיזיקליות של אבני הבנייה
בדיקות שנערכו במכון הגאולוגי בירושלים באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני ) EDS-SEMאיור (4
העלו כי סלעי הנארי מתצורת גדות עשויים מארג מלוכד היטב של גבישי קלציט שגודלם השכיח
 .µm 10#5הסלע נקבובי מאוד ,וגודל הנקבים עד .µm 20
שלוש תכונות פיזיקליות של אבן הבנייה ,הספיגות ,החדירות והמשקל הסגולי ,נבדקו במעבדות
המכון הגאולוגי .הבדיקות נעשו בגלעיני סלע שנקדחו בדוגמאות של אבני הבנייה .בשש בדיקות של
המשקל הסגולי ) (bulk densityהתקבלו ערכים בתחום שבין  1.68ל– 1.79גר' לסמ"ק ובממוצע 1.75
גר' לסמ"ק )לעומת ערכים בסביבות  2.6#2.55גר' לסמ"ק המאפיינים גירים מקומיים המשמשים
לבנייה( .טווח ערכי החדירות ) (permeabilityשהתקבלו הוא בין  37.8ל– .(millidarcy) mD 46.6ערכי
הנקבוביות ) (porosityשנתקבלו היו בין  33.8ל– 35.6אחוזים ובממוצע  34.5אחוזים ,בהשוואה לערכי
נקבוביות נמוכים בהרבה ,סביב  2אחוזים ואף פחות מכך ,המאפיינים אבני גיר צפופות; כלומר הסלע
כאמור נקבובי מאוד.
8
9

הורוביץ )לעיל ,הערה .(4
היימן )לעיל הערה .(5

‰ÏÂÁ‰ ˜ÓÚ· ˙Â„‚ ˙¯Âˆ˙ ÈÚÏÒÓ ‰ÈÈ· È·‡· ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ÌÈ˘ ÈÙÏ‡ ˙· ˙¯ÂÒÓ ÏÚ

בדיקות פלאונטולוגיות לזיהוי אופיו של אגם גדות
במסגרת המחקר נדגמו שלוש דוגמאות של תצורת גדות ממחשופים שבתחומי קיבוץ גדות .בבדיקה
של מאובנים מסדרת האוסטרקודה בדוגמאות אלה נמצא כי אלו מינים האופייניים כיום לכינרת10.
בחלק מהדוגמאות נמצא שפע סוגרים ) (operculumמאובנים של חלזונות של מים מתוקים ,המעידים
כנראה על אגם רדוד יחסית.

השימוש באבני בנייה מתצורת גדות
השימוש במסלע ייחודי זה להפקת אבני גזית באזור
דרום עמק החולה החל כבר בתקופות קדומות.
עדויות למסורת השימוש בחומר גלם זה החל
מהאלף השני לפסה"נ )בתקופת הברונזה התיכונה(
קיימות בתל חצור 11.מרבית אבני הגזית שנחשפו
בתל גדול זה מקורן בסלעי הנארי שהתפתחו על
תצורת גדות )איור .(5
מצאנו עדויות לכך שחלק מאבני הבנייה מסלעי
הנארי של תצורת גדות נחצבו ממש בתחומי העיר
הקדומה .שכבת נארי זו חשופה כיום בגג החתך
של הפיר האנכי של מפעל המים של חצור הקדומה
)איור  .(6סביר להניח שחופרי הפיר ניצלו לבנייה את החומר שנחצב משכבת הנארי .שטח הפיר בחלקו
העליון נאמד בכדונם ויותר ,ועל פי הערכה נחצבו במעלה הפיר כ– 2,000מ"ק אבן הנארי .עדות
 10א' הוניגשטיין וא' רוזנפלד' ,סביבות ההרבדה של תצורת גדות על פי מאסף האוסטרקודה' )בהכנה(.
Y. Yadin, Hazor: The Rediscovery of a Great Citadel of the Bible, London 1975 11
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·˙Â„‚ ˙¯Âˆ˙·˘ È¯‡‰ ÚÏÒÓ· ‰ÈÈ
‡ÌÈ˜È˙Ú ‰·ÈˆÁ ÈÓÈÒ ∫®ÊÎ¯Ó·© ∏ ¯ÂÈ
·Ï˙Ï ÌÂ¯„Ó ˙Â„‚ ˙¯Âˆ˙ Ï˘ È¯‡ ÚÏÒ
‰ÙÂ˜˙· ‰‡¯‰ ÏÎÎ ‰˙˘Ú ‰·ÈˆÁ‰ Æ¯ÂˆÁ
˙ÈËÊÈ·‰–˙ÈÓÂ¯‰
‡˙È· ¯˙‡· ÌÈ„ÂÓÚ ÈÒÈÒ· ∫®‰ËÓÏ© π ¯ÂÈ
Æ‰ÏÚÓ‰–„ÂÒÈ· ˙ÈËÊÈ·‰ ‰ÙÂ˜˙‰Ó ˙ÒÎ‰
Ï˘ È¯‡‰ ÈÚÏÒ· ÌÈ„ÂÓÚ‰ ÈÒÈÒ· ¯Â˜Ó
˙ˆ˙Â„‚ ˙¯Â

מוחשית לחציבת אבני גזית בתחומי העיר התחתונה
בחצור מצאנו בנ"צ  .253330/769805באתר זה מצויה
מחצבה קדומה קטנה החשופה על פני שטח של כחצי
דונם .החציבה נעשתה בסלעי הנארי של תצורת גדות,
ובקירות המחצבה ניכרים סימני חציבה )איור .(7
השימוש באבני בנייה מסוג זה נמשך באזור בתקופה
הרומית–הביזנטית ובתקופה הצלבנית .עדויות בשטח
לחציבת אבני גזית מסלעי הנארי של תצורת גדות,
ככל הנראה מהתקופה הרומית–הביזנטית ,מצויות
בנ"צ ) 253600/768390איור  .(8חציבות דומות
נעשו ממזרח לחורבת אשף — ככל הנראה יישוב
יהודי שהתקיים בתקופה הרומית–הביזנטית — בנ"צ
 ,255400/769560וכן מדרום לחורבה זו ,בנ"צ
 .255340/769070עדות נוספת לשימוש במסלע
הנארי של תצורת גדות בתקופה הביזנטית יש באבני
הגזית שבבסיסי העמודים בשרידי בית הכנסת העתיק
ביסוד–המעלה )נ"צ  ;257700/773800איור .(9
אבני החומה המסיוויות )איור  ,(10בעלות סיתות
השוליים האופייני בחומת המבצר הצלבני במצד עתרת
מקורן אף הוא במסלע הנארי של תצורת גדות12.
שרידים של אתרי חציבה קטנים מן התקופה הצלבנית
R. Ellenblum et al., ‘Crusader Castle Torn Apart by 12
Earthquake at Dawn, 20 May 1202’, Geology, 26 (1998),
pp. 303–306

 13מאיר הכהן ,גדות ,עדות בעל–פה.2009 ,
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·Ï˘ È¯‡‰ ÚÏÒÓ· Ô¯Â˜Ó ‰ÓÂÁ· ÌÈÈÏÂ˘‰ ˙Â˙ÈÒ ˙ÂÏÚ
˙ˆ˙Â„‚ ˙¯Â
‡È¯‡ ÚÏÒÓ· ˙È·Ïˆ‰ ˙Ú‰Ó ‰·ÈˆÁ È„È¯˘ ∫®ÊÎ¯Ó·© ±± ¯ÂÈ
˘®˙Â„‚ ¨Ô‰Î‰ ¯È‡Ó ˙Â·È„‡·© ˙¯˙Ú „ˆÓÏ ·¯ÚÓÓ ¨˙Â„‚ ˙¯Âˆ˙ Ï
‡ÌÈÂ˘‡¯‰ ·ÂÁ¯· ˙È· ¯È˜ ∫®ÔÈÓÈÓ ‰ËÓÏ© ±≤ ¯ÂÈ
·‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â˘· ‰· ˙È·‰ Æ‰ÏÚÓ‰–„ÂÒÈ
˙¯Âˆ˙ Ï˘ È¯‡‰ ÈÚÏÒ· ‰ÈÈ·‰ È·‡ ¯Â˜Ó Æ‰¯˘Ú–Ú˘˙‰
‚„˙Â
‡ÚÏÒÓ· Ô¯Â˜Ó˘ ‰ÈÈ· È·‡ ∫®Ï‡Ó˘Ó ‰ËÓÏ© ±≥ ¯ÂÈ
ÔÂÙˆÓ ¨ÔÈ·Â¯·Â„ ˙ÂÂÁ· ‰·Ó· ˙Â„‚ ˙¯Âˆ˙ Ï˘ È¯‡‰
‰ÏÚÓ‰–„ÂÒÈÏ

במסלע של שכבת הבליה )נארי( של תצורת גדות
מצויים במדרון שממערב למצד עתרת )מדרום–מזרח
לברכת המים הישנה של המושבה משמר–הירדן( ,בנ"צ
) 258200/768100איור  13.(11באתרים אלה נמצאו
שרידים של כלי חציבה מברזל ,וכמה מהם שמורים
במוזאון של קיבוץ גדות.
בתי הקבע שנבנו במושבה יסוד–המעלה בתמיכתו
של הברון רוטשילד ,בשנות התשעים של המאה
התשע–עשרה ובראשית המאה העשרים ,ומבני אחוזת
דוברובין ,שבנייתם החלה בשנת  ,1909בנויים בעיקר
מאבני גזית מסותתות ,שממדיהן כ– 30×20×20ס"מ,
בקירוב .אבנים אלה הן אבני גיר בלויות )נארי(
מתצורת גדות )איורים .(13+12
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ÚÏÒÓÓ ‰ÈÈ· È·‡Ó ±∏ππ ˙˘· ‰· ªÌÈÈÁÓ
ÔÂÙˆÓ ‡ˆÓ ‰·Ó‰ Æ˙Â„‚ ˙¯Âˆ˙ Ï˘ È¯‡
·˜ÚÈ–˙Â· ¯˘‚ — ‰ÈÙ–˘‡¯ ˘È·ÎÏ
‡‰ÂÂÁ‰ ˙ÓÂÁÓ ÚË˜ ∫®ÊÎ¯Ó·© ±μ ¯ÂÈ
ªÔ„¯È‰–¯Ó˘Ó ·˘ÂÓÏ ·¯ÚÓÓ ¨‰„¯È ˙È‡Ï˜Á‰
ÚÏÒÓ· Ô¯Â˜Ó˘ ÌÈ·‡Ó ¯˜ÈÚ· ‰˙· ‰ÂÂÁ‰
˙Â„‚ ˙¯Âˆ˙ Ï˘ È¯‡‰
‡ª‰Èœ Ê»Â· ‰ÂÂÁ‰ Ï˘ ÌÈ„È¯˘ ∫®‰ËÓÏ© ±∂ ¯ÂÈ
˙Â„‚ ˙¯Âˆ˙ Ï˘ È¯‡ ÚÏÒÓÓ Â· ÌÈ·Ó‰
·˘˙ÏÊ· È·‡ ·ÂÏÈ

גם בבניית חמישה–עשר הבתים הראשונים במושבה
מחניים ,בשנים  ,1900#1899השתמשו במסלע נארי
מתצורת גדות 14.ממבנים אלה נותרו כיום שלושה
בתים בלבד .חלק מהבית הראשון במחניים ,שבנה
שמואל צינדר בשנת  ,1899וששימש גם בית כנסת
ובית ציבור ,נמצא כיום מצפון לכביש ראש–פינה#
גשר בנות–יעקב ,והוא שייך לגן אירועים )'סולם
יעקב'( ,ולצדו נשתמרו חלקים )בעיקר מרתף( מבית
מגורים אחר )איור  15.(14בית מגורים נוסף נמצא
מדרום לשניים הנזכרים ,והוא משמש היום משכנו של
ארכיון קיבוץ מחניים .לדברי שמשון שטיין 'על גבי
גמלים ,פרדים וחמורים נמשכה הובלת  40,000אבני
הבניין מהמחצבות למחניים .בהובלת האבנים ,החצץ
ושאר החומרים השתתפו גם העגלות של מחניים ושל
איכרי המושבות השכנות' 16.מתיאור זה אפשר להסיק
כי אבני הבנייה הופקו בְּמחצבה ,אולי יותר מאשר
במחצבה אחת ,אך אין בידינו פרטים על מיקומן של
מחצבות אלה או על גודלן.
ניתן להבחין באבנים מסותתות שהרכבן דומה אך
ממדיהן שונים בשרידים המרשימים של מבני החווה
החקלאית בחורבת ירדה )נ"צ ,(255800/768100
 14ש' שטיין ,מחניים :מושבה קצרת ימים ,ירושלים תשל"ח.
 15ר' אהרנסון ,לכו ונלכה :סיורים במושבות העלייה הראשונה,
ירושלים תשס"ד.
 16שטיין )לעיל ,הערה  ,(14עמ' .101
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הנמצאת מצפון–מערב ובסמוך למושב משמר–הירדן
)איור  .(15בנייה באבני גזית דומות ניתן לראות
בשרידים שנותרו בשטח ממבני החווה החקלאית
בווזיה )נ"צ  ,(254350/767400כקילומטר מצפון–
מזרח למחניים )איור  .(16לפי מפה טופוגרפית
בריטית בקנה מידה  ,1:20,000חוות ווזיה הייתה
גדולה מזו שבירדה .שתי חוות אלה הוקמו כנראה
בסוף המאה התשע–עשרה .בחורבת ווזיה השתמשו
גם באבני בזלת מסותתות ובאבני גוויל שונות
בשילוב עם אבני גזית ממסלע נארי של תצורת גדות,
שהן רוב אבני הבנייה באתר .יצוין שהאתר של חוות
ווזיה שימש משכנו הראשון של קיבוץ אפיקים17.
לפי עדותו של שמואל סגל ,בן המושבה משמר–
הירדן ,מרבית בתי המושבה נבנו מאבנים מסותתות,
בהירות ,שמקורן לדעתנו בתצורת גדות ,וברוב
המבנים החלק התחתון של הקירות נבנה מאבני בזלת
מסותתות .חמשת הבתים שנבנו בצדה המערבי של
המושבה היו מבנים מבזלת; הבתים בצד הדרומי
של המושבה ,מדרום ובסמוך לכביש שחצה אותה
)הכביש היורד לגשר בנות–יעקב( ,נבנו כולם מאבנים
מתצורת גדות .לפי עדותו של סגל ,רק הצד הפנימי
של הקירות טויח ,וכלפי חוץ הייתה האבן חשופה18.
גם רוב אבני המצבות שבבית הקברות הישן של
משמר–הירדן )נ"צ  ,(25880/76850הממוקם בתחומי מחצבה ישנה בתוך מסלע של תצורת גדות,
בנויות מאבן זו.
בראש–פינה נותרו בתים מקוריים אחדים הבנויים בחלקם אבן מסוג זה )איור  .(17אך מרבית בתי
ראש–פינה המקוריים נבנו מאבני גיר קשות ,לא בלויות ,השייכות לתצורות סלע מגיל אאוקן ,ואשר
נחצבו כנראה בסביבת היישוב או הובאו ממחצבות מאזור צפת.
גם כמה מעשרת בתי המגורים הראשונים באיילת–השחר ,אשר הוקמו בשלהי שנת  1923על ידי
קבוצת 'אחווה' של 'גדוד העבודה' ,נבנו מאבנים מסותתות שמקורן במסלע הנארי של תצורת גדות,
וארבעה מהם עדיין עומדים על תלם )איורים 19.(19 ,18
 17א' אופיר ,אפיקים :דרכו של קיבוץ ,א ,תל–אביב תשמ"ו ,עמ' .8
 18שמואל סגל ,עדות בעל–פה.2009 ,
 19נועה הרמן ,עדות בעל–פה.2009 ,
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בית המכס התחתון נבנה כנראה בראשית שנות השלושים של המאה העשרים ,לצד הגבול שבין
שטח המנדט הבריטי לבין שטח המנדט הצרפתי ,ליד תוואי הדרך מחיפה לדמשק ,כ– 300מ' מצפון–
מזרח לגשר בנות–יעקב )הצפוני( .הבניין המרשים בן שתי הקומות והגג הגמלוני בנוי בעיקר מאבנים
מסותתות של נארי מתצורת גדות )איור  .(20בקרבת בית המכס התחתון וממערב לו היו מבנים
נוספים ,חלקם ככל הנראה בני קומתיים ,ואף הם נבנו מאבני בנייה מסוג זה20.
ניסינו לאתר מחצבה או מחצבות במסלע הנארי של תצורת גדות שהופקו בהן אבני בנייה בעת
החדשה .שאלנו תושבים ותיקים מיסוד–המעלה אם ידוע להם היכן הייתה המחצבה אשר ממנה הובאו
אבני הבנייה למושבה בסוף המאה התשע–עשרה ,כאשר פרשׂ הברון רוטשילד את חסותו על המושבות
ועודד הקמת בתי אבן שהחליפו את בתי הבוץ וסוכות הקנים .יעקב אשכנזי ,מוותיקי המושבה ,העיד
 20שמואל סגל ,איתן סט ויוסקה ארבל ,עדויות בעל–פה.2009 ,
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שידוע לו שהאבנים הובאו מאזור איילת–השחר .גם מעדותו של דוד טל )טיליטיצקי( ,יליד המושבה,
על פי מה ששמע מאביו ,עולה כי מקור האבנים היה באזור איילת–השחר ,הן הובאו על גבי חמורים,
וכל הובלה )הלוך וחזור( נמשכה יום תמים 21.עם זאת אין לשלול את האפשרויות שלצורך הבנייה
נעשה גם שימוש משני באבנים שפורקו ממצד עתרת או שנלקחו מתל חצור ,או שהופקו אבני בנייה
מגושי סלע נארי מנותקים ,גדולים יחסית ,הפזורים בשטח )במיוחד באזור שמדרום לאיילת–השחר
ולצד כתפי הגבעות הסמוכות שליד נחל מחניים( ולאו דווקא ממחצבה מוסדרת.
על סמך מידע שאספנו איתרנו מדרום מזרח לאיילת–השחר שקע טופוגרפי שככל הנראה היה
אתר חציבה גדול ,ושכבר שנים רבות לא חצבו בו .אתר זה נמצא מדרום–מזרח לחורבת אשף ,בנ"צ
) 255200/769200איור  .(21אורכו של שקע החציבה יותר מ– 200מ' ,רוחבו  50#20מ' ,ועומקו עד
כ– 3מ' .בשוליו ,בחלק העליון של חתך השקע ,חשופה שכבת נארי בעובי כ– 2מ' .אתר זה הוא
כפי הנראה מחצבה חדשה יחסית ,ואינו דומה לשרידי המחצבות הרדודות ,קטנות הממדים ,שיוחסו
לתקופה הכנענית ,הרומית–הביזנטית או הצלבנית.
בחומר הארכיוני הרב שבדקנו ,ואשר כלל מפות מפורטות מהמחצית הראשונה של המאה
העשרים ומסמכים שונים ,לא מצאנו מידע שיאשש את העובדה שפעלה באתר זה מחצבה בתקופה
הנדונה .אולם בבחינה מדוקדקת של תצלום אוויר שצילם חיל האוויר הבריטי ב– 7בינואר 1945
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)מס'  ,(PS-14#5084והשמור בספריית המכון הגאולוגי ,מצאנו חיזוק של ממש להשערתנו )איור .(22
בתצלום נראית דרך גישה טובה היוצאת מהאתר צפונה ,חוצה את אפיק נחל חצור )אולי על גבי גשר
שלא שרד( ומתפצלת — מערבה אל איילת–השחר הסמוכה וצפונה–מזרחה ,במקביל לאפיק נחל חצור,
אל יסוד–המעלה ,השוכנת במרחק כ– 4ק"מ ,בירידה מתונה.
נפח החציבה בבור זה נאמד בכ– 10,000מ"ק .מרבית אבני הבנייה שעובדו בעת החדשה הן
בגודל  20×20×50ס"מ בקירוב ,ועל פי הערכה מכל מטר מעוקב של סלע אפשר לייצר כשלושים
אבנים מסותתות בגודל כזה )לאחר פחת של כ– 40אחוז( .לפיכך אנו מעריכים כי המחצבה סיפקה
כ– 300,000אבני בנייה מסותתות בגודל שלעיל .זהו סדר גודל של כמות שעשויה הייתה להתאים
לבניית הבתים שנבנו מאבנים מתצורת גדות ביישובים ובאתרים שהוקמו בעת החדשה בדרום עמק
החולה )טבלה .(1

טבלה  :1אומדן מקורב של אבני בנייה מתצורת גדות ששימשו ביישובים מהעת החדשה
בדרום עמק החולה
שם המקום

מספר המבנים

מספר אבני הבנייה

נפח חציבה במ"ק*

יסוד–המעלה

כ–40

110,000

3,600

חוות דוברובין

כ–4

10,000

300

מחניים

15

**40,000

1,300

חוות ירדה

כ–6

15,000

500

חוות ווזיה

כ–6

15,000

500

משמר–הירדן

כ–20

55,000

1,800

איילת–השחר

כ–10

20,000

700

בית המכס התחתון

) 1שתי קומות(

5,000

200

סך הכול

כ–100

270,000

8,900

* לפי שלושים אבנים מסותתות במטר מעוקב )נטו(
** על פי שטיין )לעיל הערה  ,(14עמ' 101
במבנים חדשים ומשוקמים ברחוב הראשונים ביסוד–המעלה נעשה בשנים האחרונות שימוש חוזר
באבני בנייה ממסלע הנארי של תצורת גדות .בכמה מקומות עובדו האבנים המסותתות המקוריות
לאבנים מנוסרות ומלוטשות ,כפי שניתן לראות בבית משפחת שטרן )איור  .(23בשימוש החוזר באבן
הבנייה ובעיבודים החדשניים יש תרומה רבה לשימור האופי המקורי של בתי המושבה.
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סיכום ומסקנות
השימוש באבני בנייה מסותתות שהופקו ממסלע הנארי
של תצורת גדות הוא תופעה ייחודית לאזור של כ–20
קמ"ר בשוליים הדרומיים של עמק החולה .באזור זה
מצויים מחשופים של סלעי גיר פריכים השייכים
לתצורת גדות .שכבת הנארי ,שעובייה השכיח כ– 2מ',
מצויה בעיקר ברצועה ברוחב  2#1ק"מ הנמשכת מאזור
המושבה משמר–הירדן במזרח ועד סמוך לתל חצור
במערב .שטח רצועת המחשופים של מסלע הנארי נאמד
בכ– 6קמ"ר .על פי אומדן ראשוני כמות המסלע בשטח
זה שאפשר להפיק ממנו אבני בנייה היא כ– 10מיליון מ"ק .מכמות זו יש להפחית שטחים ששכבת
הנארי לא הגיעה בהם להתמצקות ולאיכות של אבן בנייה ,ושטחים שמצויים בהם כיום מבנים ,דרכים
ומטעים.
תהליכי היווצרות שכבת הבליה )הנארי( בגג החתך של תצורת גדות הקנו לסלע הגיר המקורי,
שהוא רך יחסית ,יתר חוזק ועמידות ,ובעקבות כך התאפשר להשתמש בו כאבן בנייה עמידה .דוגמאות
לכך הן אבני הגזית בחומה המסיווית במצד עתרת ,מהתקופה הצלבנית ,ואבני תמך ועמודים במבנים
ציבוריים בתל חצור ,מהתקופה הכנענית ומתקופת הברזל .אבן בנייה זו נוחה מאוד לעיבוד ,משקלה
נמוך יחסית ,והיא בעלת כושר בידוד תרמי טוב ,תכונה חשובה למבני מגורים בעמק החולה .עם זאת
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בשל ערכי הנקבוביות והחדירות הגבוהים ,היה צורך במקרים רבים לאטום בטיח קירות של מבנים
שנבנו מאבן זו ,ולבסס קירות מאבן זו על תשתית מאבני בנייה בעלות ספיגות נמוכה יותר ,כמו בזלת,
כדי למנוע חדירה של רטיבות מהקרקע.
מדרום–מזרח לאיילת–השחר )נ"צ  (255200/769200איתרנו שקע חציבה גדול יחסית שככל הנראה
חצבו בו בעת החדשה .לא מצאנו לפי שעה סימוכין ארכיוניים )מפות ,מסמכים וכדומה( שאכן היה זה
אתר ששימש לחציבת אבני בנייה מתצורת גדות לפני כמאה שנים .עם זאת תצלום אוויר משנת 1945
מחזק את ההשערה שזה אכן האתר שחיפשנו.
ייתכן שהפיקו אבני בנייה בעת החדשה גם מגושי סלע נארי מנותקים המצויים לצד מחשופי
היחידה ,במיוחד בשולי העמקים באזור שבין איילת–השחר לנחל מחניים .אפשר שניצלו גושי אבן
כאלה במקביל להכשרת קרקעות באזור .ייתכן גם שעשו בעת החדשה שימוש משני באבני בנייה
ממבנים קדומים ,כגון ממצד עתרת 22ומתל חצור .על פי המידע שאספנו נבנו בעת החדשה יותר
ממאה מבנים שעיקר אבני הבנייה בהם — באומדן גס כ– 300,000אבנים מסותתות — היו ממסלע של
 22רוני אלנבלום ,מידע בעל–פה.2009 ,
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תצורת גדות .סביר מאוד להניח כי בפועל מספר המבנים היה גדול יותר ,אך רבים מהם לא השתמרו,
כגון מבנים אחדים באזור גשר בנות–יעקב.
אבני הבנייה ממסלע הנארי של תצורת גדות מילאו ככל הנראה תפקיד חשוב בתהליך הקמת
היישובים החדשים בדרום עמק החולה בסוף המאה התשע–עשרה ובראשית המאה העשרים .על פי
כמה עדויות לפעילות שנדרשה להפקתן ,להובלתן ולקיבוען במבנים הייתה תרומה כלכלית של ממש
לאזור כולו ,הן בכוח העבודה שנדרש והן ברכישת מיומנויות מקצועיות וטכנולוגיות.
כיום יש שימוש מצומצם בלבד באבני בנייה שמקורן במסלע הנארי של תצורת גדות — לשימור
ושיקום של מבנים ישנים ביישובי דרום עמק החולה ,במיוחד ביסוד–המעלה .השימוש באבן בנייה
מקומית זו תורם לשמירת האופי העתיק של רחובות ובתים ביישובים ותיקים באזור ,כמו יסוד–
המעלה ,איילת–השחר ,מחניים וראש–פינה .מנגד שימוש באבנים מסוג אחר עלול לטשטש את האופי
המקורי של הבנייה באזור בסוף המאה התשע–עשרה ,כפי שמודגם באיור  :24בהרחבה של מבנה ישן
ביסוד–המעלה אשר נבנה באבנים מתצורת גדות ,השתמשו באבני בנייה 'מודרניות' מסוג הזמין כיום.
אנו מציעים לשוב ולהשתמש באבן הבנייה הייחודית לאזור בהמשך השימור והשיקום של מבנים
במושבות ובחוות מן העת החדשה ,בשחזור המתוכנן של מבני המושבה משמר–הירדן וכן בפעילות
השימור במצד עתרת ובתל חצור.

ביאורי מונחים מקצועיים המופיעים במאמר
טורון
תצורת בענה
סלע ביוקלסטי
קנומן
תצורת ורדים
סלעים מטמורפיים )=מותמרים(
מטמורפיזם
מאאסטריכט

תצורת חתרורים

)לפי סדר הופעתם(

תקופה גאולוגית שגילה  88#92מיליון שנה לפני זמננו ,ושמתאפיינת
בארץ–ישראל בסלעי גיר שהורבדו בסביבות ימיות.
יחידת מיפוי גאולוגית בצפון ישראל הבנויה בעיקר מסלעי גיר; גילה הוא
טורון.
סלע עשיר מאוד בשרידי בעלי חיים ,מאובנים.
תקופה גאולוגית שגילה  92#96מיליון שנה לפני זמננו ,ושמתאפיינת
בארץ–ישראל בסלעי דולומיט וגיר שהורבדו בסביבות ימיות.
יחידת מיפוי גאולוגית במרכז ישראל המורכבת בעיקר מסלעי דולומיט;
גילה הוא קנומן.
סלעים אשר חלו שינויים במרקם או בהרכב המקורי שלהם בהשפעת חום
ולחץ.
תהליכים גאולוגיים שלוו בחום ולחץ ,ושגרמו שינויים מינרלוגיים,
כימיים וסטרוקטורליים בסלעי הסביבה המקוריים.
תקופה גאולוגית שגילה  65#72מיליון שנה לפני זמננו ,ושמתאפיינת
בארץ–ישראל בסלעים קירטוניים וחואריים ,במקומות עשירים בחומר
אורגני ,שהורבדו בסביבות ימיות.
יחידת מיפוי גאולוגית במרכז ישראל ובדרומה הבנויה סלעים
מטמורפיים שהחליפו סלעי משקע מגיל סנון ושלישון.
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אאוקן

תצורת גדות
בזלת רומן
אי התאמה אירוזיבית
בזלת ירדה
אִצבוע )מתאצבעת(

תצורת חצור
קונגלומרט

נבג )פולן(Pollen ,
פלינוזון
קביעת גיל רדיומטרי

פטרוגרפיה
קלציט
µm

קידוח גלעין
Millidarcy

פלאונטולוגיה
אוסטרקודה

סוגרים של חלזונות

תקופה גאולוגית שגילה  34#53מיליון שנה לפני זמננו ,ושמתאפיינת
בארץ ישראל בסלעי גיר וקירטון )במקומות מסוימים יש גם סלעי צור(
שהורבדו בסביבות ימיות.
יחידת מיפוי גאולוגית הבנויה מסלעי גיר אשר הורבדו באגם קדום שהיה
בסביבות עמק החולה של היום; גילה הוא רביעון.
יחידת סלעים וולקניים באזור רמת כורזים שגילם בעיקר פליוקן מאוחר.
פני שטח של ארוזיה )תוצאה של בליה והסרה( החוצצים בין סלעים
צעירים יחסית לסלעים עתיקים.
יחידת סלעים וולקניים מדרום לעמק החולה מגיל רביעון.
צורת מגע אופקי משונן ,דמוי אצבעות ,בין יחידות סלע המונחות זו
לצד זו .לדוגמה שכבות גיריות מתצורת גדות מתאצבעות עם שכבות
קונגלומרט מתצורת חצור .חילופים כאלה של שכבות במרחב מאפיינים
למשל אזורי חוף של אגם אשר משתנה בשטחו באופן מחזורי.
יחידת מיפוי גאולוגית באזור עמק החולה הבנויה סלעי קונגלומרט
שהורבדו בשולי אגם קדום; גילה הוא רביעון.
סוג של סלע משקע המורכב משברי סלע מעוגלים שלוכדו יחד .מסלע
קונגלומרטי נוצר משברים של סלעים קדומים אשר עברו את ארבעת
השלבים העיקריים ביצירת סלע משקע :בליה ,הסעה ,השקעה ומילוט.
גופיפי רבייה חד–תאיים או בעלי תאים אחדים ,הנמצאים באצות ,צמחים,
פטריות ובמינים שונים של חיידקים ,והמשתמרים לעתים בתוך סלעים.
מרווח גיל בשכבת סלעי משקע המוגדר על ידי מאסף של נבגים.
שיטות לתיארוך חומרי טבע המבוססות על ידיעה של קצב הדעיכה
הרדיואקטיווית של איזוטופים טבעיים ומדידת שיעורו של קצב זה
במסלע הנחקר.
תחום מחקר העוסק במיון שיטתי והגדרה של סלעים.
מינרל גירי הבנוי מסידן פחמתי ).(CaCO3
מיקרון ,יחידת מדידה שאורכה אלפית המילימטר.
קידוח בסלע שדוגמים בו את הסלע ברציפות ובשלמות )ולא בשברים(.
מילידארסי ) ,(mDאלפית הדארסי ,יחידת מדידה אשר מסמנת את מידת
החדירות ) (permeabilityשל סלע ,כלומר את יכולתו להוליך נוזלים.
מדע העוסק בחקר המאובנים ,שהם סימנים שהשאירו בעלי חיים וצמחים
בשכבות הסלעים.
סרטנים ירודים קטנים בעלי שתי קסוות )שלדים חיצוניים( עשויות
קלציט )גיר( העוטפות את הגוף הרך .הם חיים במקווי מים ,וקסוותיהם
משתמרות לעתים כמאובנים בסלעים.
סוגרים מעוגלים המכסים את הפתח של החילזון ומג ִנים על היצור הרך
שמצוי בתוך הקונכיה.

