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תקציר

גן לאומי מגדל צדק שוכן ברום 70–140 מ' מעל פני הים, בקו הגבעות המערבי של הדום הרי 
השומרון ומעל הקצה המזרחי של מישור החוף. שטח הגן כ־1700 דונם המורכבים מסלעים 

קרבונטיים, בהם מוכרות מערות טבעיות כמו גם חללים חצובים מעשה ידי אדם.
סקר תת־הקרקע נערך בשטח הגן הלאומי במשך כמה ימי שדה בשנים 2017 ו־2018. הסקר 
התמקד בשטח שתי הגבעות המרכזיות באתר: גבעת המצודה והגבעה שמצפון לה )גבעת קבר 
118 מתקנים, מרביתם  וכן במישור שממערב לגבעת המצודה. בשטח שנסקר אותרו  השיח'(, 
חללים חצובים ומקצתם מתקנים נוספים הקשורים לפעילות האנושית במקום, דוגמת בריכות, 
ספלולים וסימני חציבות. מרבית המתקנים שהתגלו הם בורות מים ומתקני קבורה המייצגים את 
מרבית תקופות השימוש באתר. את המתקנים ניתן לחלק לארבעה סוגים עיקריים: בורות מים, 
מערות קבורה בעלות כוכים, קברים מטיפוס דו־מקמר וקברי ארגז. יתר המתקנים שנתגלו בסקר 
אינם בהכרח משתייכים לאחת מהקבוצות ברשימה זו. השימוש שנעשה בחללים חצובים אלו 

אינו ברור, וייתכן שהם שימשו לאחסון, כמקום לצאן או אף למגורים.
סקר תת־הקרקע שערכנו במגדל צדק הביא לחשיפת עשרות רבות של מתקנים שונים שלא 
היו מוכרים ולא תועדו עד כה. המידע המתקבל מתת־הקרקע מוסיף על ידיעותינו על אודות 
האתר וסביבתו בתקופות הרומית הקדומה, הביזנטית והצלבנית. מידע חדש זה חשוב במיוחד 

בשל מיעוט המידע הקיים במחקר על אתר מרתק זה.

מילות מפתח: מגדל צדק, אפק, בורות מים, הדום השומרון
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מבוא

גן לאומי מגדל צדק שוכן בקו הגבעות המערבי של הדום הרי השומרון, מעל הקצה המזרחי 
פני  מ' מעל  כ־100  בגובה של  ומדרום לראש העין,  של מישור החוף ממזרח לפתח תקווה 
מוכרות  בהם  קרבונטיים,  מסלעים  מורכב  והוא  דונם  כ־1700  הלאומי  הגן  שטח  המישור.1 
מערות טבעיות כמו גם חללים חצובים, מעשה ידי אדם. בעקבות פיתוח של שטח הגן הלאומי 
ושיקום מבנה המצודה שבמרכזו, יזמו המחברים סקר בורות וחללים תת־קרקעיים, במטרה 
התיעוד המחקרי  הן מצד  במקום,  הקיימים  והארכיאולוגים  ההיסטוריים  הערכים  את  לתעד 
והן למען ביטחון המטיילים בגן הלאומי.2 הסקר בוצע בהובלת הכותבים, בליווי פקח רשות 
הטבע והגנים אורי סולימני ובהשתתפות אנשי המרכז לחקר מערות )המלח"ם(, מועדון שוחרי 
המערות, ומתנדבים תושבי הסביבה. מאמר זה מסכם את תוצאות הסקר ובוחן את אופיו של 

היישוב באתר בתקופות השונות לאור ממצא תת־הקרקע. 

רקע

מגדל אפק הוא אתר ארכיאולוגי־היסטורי הנמצא בראש גבעה מתונה במוצא נחל שילה, בין 
ראש העין לאלעד )נ"צ 14610/16530 בר"י ישנה(. הגבעה שעליה נבנה האתר, היא חלק מקו 
הגבעות התוחמות את מזרח שפלת החוף. האזור מאופיין בפני שטח מתונים אך בעלי אופי הררי 
ביחס לשפלת החוף הסמוכה. פני השטח מורכבים מסלע גיר קשה מגיל טורון )תצורת בענה( בעל 
כיסוי קרקע דק ומחשופי סלע רבים )מפת כפר סבא(. מחשופי הסלע הרבים ונגישותו של סלע 
האם הביאו את תושבי האזור בעבר לשימושים הרבים והשונים בו, כפי שיוצג להלן. הצמחייה 
באזור כוללת בעיקר בתה עשבונית ומעט עצי שיזף. מצבורים גדולים של שיחי צבר נשתלו סביב 

האתר במאה שעברה או אולי כבר במאה ה־19 ומהווים חלק בולט בצמחייה האזורית. 

שמו הרשמי של הגן הלאומי הוא 'מגדל צדק', ואילו השם הקדום בתקופת בית שני היה מגדל אפק.   1
עם זאת, ככל הנראה, כדי למנוע בלבול מהקהל הרחב הן בשל סמיכותו לגן לאומי תל אפק )ירקון(, 
הן בשל קיומה של שמורת הטבע עין אפק בצפון הארץ הוא נקרא 'מגדל צדק'. השם מגדל צדק ניתן 
למקום בעקבות השם הערבי מג'דל צאדק שמקורו בשמו של השיח' צאדק ריאן מהכפר ג'מאעין הסמוך 

לשכם, אשר התיישב במקום במהלך המאה ה־19 )כוכבי ובית אריה 1994, 69; מרום 2019, 7(.
הסקר מומן מתקציב פרויקט מגדל צדק בניהול מודי אורון. ברצוננו להודות למודי אורון, לחני אליזדה   2

ולשרית פלאצ'י־מיארה על סיועם ותמיכתם.
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מערות טבעיות באזור מגדל צדק מאופיינות במבנה פשוט של אולם או חדר. היווצרות 
מערות.  משקעי  של  יצירה  או  קריסות  של  מאוחרים  בתהליכים  קשורה  מורכבים  מבנים 
בין  באזור הערבוב  חופשי,  אקוויפר  בתנאים של  מי התהום,  נוצרו מתחת למפלס  המערות 
מי התהום למי חלחול מפני השטח )פרומקין ופישהנדלר 2005(. מוכרות כמה דוגמאות של 
מערות מסגנון זה באזור מגדל צדק, ולאחרונה תועדו מערות דומות אף בשטח האתר עצמו 

)ארכיון מלח"ם, תיק מספר 14-16(.
המצודה הבנויה בראש חורבת מגדל אפק היא המצודה הצלבנית מירבל, שנבנתה בראשית 
המאה ה־12 לסה"נ ונכבשה בידי האיובים בשנת 1187 )פרינגל 1997א; 1997ב, 67–69(. במאה 
ה־19 נבנתה אחוזה על בסיס חורבות המצודה, כנראה, עת התיישב במקום השיח' ריאן מהכפר 
ג'מאעין הסמוך לשכם )כוכבי ובית אריה 1994, 69(. החל מהמאה ה־16 בערך ועד מלחמת השחרור 
שכן צמוד וסמוך למצודה הכפר מג'דל יאבא )כנראה שיבוש של השם מג'דל יאפא = מגדל יפו(.3 
על הגבעה שמצפון למצודה מצוי מבנה קבר שיח', ולפי סוקרי הקרן הבריטית במאה ה־19 הוא 
נקרא שיח' באראז א־דין )קונדר וקיטצ'נר 1882, 361(. משלהי התקופה העות'מאנית ובראשית 
תקופת המנדט נבנו באזור כבשני סיד רבים, ובשנות העשרים והשלושים של המאה ה־20, בשטח 
שממרגלות גבעת המבצר )מדרום וממזרח לה( ועד לערוץ נחל שילה, התפתח 'כפר חוצבים' שכלל 

כמה מחצבות גדולות שסיפקו, בין היתר, את האבן לבניית העיר תל אביב )ששון 2014(. 

תולדות מחקר המערות באתר

בראשית שנות השבעים והשמונים של המאה ה־20 סקרו את האזור משה כוכבי ויצחק בית־אריה 
במסגרת מחקר אזורי שערכה אוניברסיטת תל אביב. בסקר זה )מפת ראש העין( תועדו בסביבה 
שרידי היישוב מגדל יאבא, קברים רבים, חציבות, מתקנים חצובים וחרסים מהתקופות הברונזה 
הקדומה, הברזל 2, הפרסית, הביזנטית והאסלאמית הקדומה )כוכבי ובית אריה 1994, 66–70, 
אתרים 132–136(. נוסף על סקר זה, בגבעה שמצפון למצודה תועדו בעבר מערות מספר, ועל 
השני  הבית  ימי  משלהי  יהודיות  קבורה  כמערות  זוהו  גולסקמאות  ושברי  חרסים  שברי  סמך 
)צוק 1993(. נוסף על מערות אלו הוזכר קיומם של קברי דו־מקמר )קונדר וקיטצ'נר 1882, 361(.

הכפר מופיע בתיאוריהם של חוקרים שונים לפני המאה ה־20, וראו לדוגמה גרן 1984, 90–91. מחקרים   3
צוק  שנערכו לאחרונה במצודה, חשפו הן שרידים צלבניים הן שרידים מימי הכפר העות'מאני; ראו 

ואחרים 2016; טקסל 2017.
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יהודיים  ליישובים  מערות הקבורה היהודיות לצד ממצא כלי אבן קירטון מהטיפוס האופייני 
בשלהי ימי הבית השני ואף עד לימי מרד בר־כוכבא, שהתגלו בחפירת הצלה שערכה רשות 
העתיקות לפני שנים אחדות בשטח שבין שתי הגבעות המרכזיות )טנדלר 2014(, מעידים על 
נוכחותה של אוכלוסייה יהודית במקום בימי הבית השני. ממצאים אלה מחזקים את זיהוי האתר 
עם מגדל אפק )צוק 1993, 67(, הנזכר אצל יוסף בן מתתיהו שציין כי בשנת 66 לסה"נ קסטיוס 
גאלוס "המשיך במסעו ונכנס עם כל חילו לאנטיפטריס, ובהיוודע לו כי חיל גדול של יהודים 

נאסף במגדל הנקרא אפק שלח לשם חיילים כדי לתקפם" )מלחמת היהודים ב, 513(.

הסקר החדש

הגבעות  שתי  בשטח  ו־2018   2017 בשנים  שדה  ימי  כמה  במשך  נערך  תת־הקרקע  סקר 
המרכזיות באתר: גבעת המצודה והגבעה שמצפון לה, וכן במישור ממערב לגבעת המצודה 
שוחרי  מועדון  מערות,  לחקר  המרכז  מתנדבי  ערכו  הסקר  את   .)1 )איור   444 כביש  ועד 
במהלך  והגנים.4  הטבע  רשות  אנשי  של  צמוד  בליווי  האזור  תושבי  ומתנדבים  המערות 

תודתנו הרבה לכלל המתנדבים שלקחו חלק בסקר, ביניהם: אורי סגל, אילה אורן, אסף בז'רנו, אסף   4
שביט, אפרים כהן, גילה רוזינר, דני בילינסון, ולד בביקוב, יאיר מצליח, יואב אילות, יצחק מיוחס, ירון 

רוזינר, מיקי ברקל, עמרי גסטר, ערן פלג ורונה מילר.

איור 1: תצלום לווין של מרכז גן לאומי מגדל צדק וסביבתו; סקר תת־הקרקע נערך בשטח המוקף 
)Google earth באדום )מעובד מתוך תוכנת
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העבודה נסקרו פני השטח בהליכה ברגל, בניסיון לכיסוי מלא של המרחב ובמטרה לאתר 
שונות  הפרעות  עקב  נתגלו  לא  שונים  שחללים  ייתכן  הניתן.  ככל  רבים  חללים  פתחי 
המצויות בשטח, כגון: ריכוזי שיחי צבר, הסתרת הפתח בסלעים או בשרידי הכפר מג'דל 
יאבא ששכן במקום עד אמצע המאה ה־20. כל פתח שהתגלה, תועד בצילום ובנקודת 
ציון בעזרת Garmin etrex 10( GPS( בדיוק מקסימלי של שלושה מטרים. כדי לגלות 
את מהותו של כל חלל נבדק חלקו הפנימי ותואר בקצרה )ראו נספח א(. הסקר התמקד 
בגילוי ובתיעוד החללים התת־קרקעיים בשטח האתר, בתיעוד הקיים בשטח וללא איסוף 

ממצא ארכיאולוגי.
בשטח שנסקר אותרו 88 מתקנים חצובים )איור 2( שניתן לחלקם לארבעה סוגים עיקריים:

57 בורות מים.. 1
3 מערות קבורה בעלות כוכים.. 2
11 קברים מטיפוס דו־מקמר.. 3
10 קברי ארגז.. 4

איור 2: מפת סקר תת־הקרקע )מפת רקע ועיבוד נתונים באדיבות רשות הטבע והגנים(
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יתר המתקנים שנתגלו בסקר )סך הכול 118 מתקנים(, אינם משתייכים בהכרח לאחת מהקבוצות 
ברשימה זו. השימוש שנעשה בחללים אלו, אינו ברור, וייתכן שהם שימשו לאחסון, כמקום 
לצאן או אף למגורים. נוסף על החללים תועדו במהלך הסקר כמה עשרות מתקנים הקשורים 
)ראו  סיד  וכבשן  גתות,  חציבות,  ספלולים,  בריכות,  לדוגמה:  במקום,  האנושית  לפעילות 

נספח א(.
מתקן.  סוג  לכל  מייצגות  דוגמאות  וכן  שהתגלו,  המתקנים  של  מאפייניהם  יוצגו  להלן 
הדוגמאות המובאות כאן הן אלו שהשתמרו באופן הטוב ביותר ומהוות דוגמה מאפיינת לכל 
אחד מהמתקנים הנדונים. חלק מהחללים הנדונים נמצאו כשהם משולבים במערכת מורכבת 

של כמה חללים שחוברו יחדיו, לרוב בשימוש מאוחר שביטל את ייעודם המקורי.

בורות מים

בורות המים מהווים את סוג החלל הנפוץ ביותר באתר. לפחות 57 בורות מים מסוגים שונים 
אותרו בסקר. מרביתם בעלי פתח מעוצב )חולית אבן, יציקת בטון, סידור אבני שדה, סידור אבני 
גזית( שצורתו מעוגלת או רבועה. מהפתח נמשך צוואר אנכי וצר, החפור בקרקע ומחופה באבני 
שדה, לעיתים גזית. במקרים של כיסוי קרקע רדוד הצוואר חצוב בסלע האם. צוואר הבור מתחבר 
אל חלל רחב, לרוב אגסי/פעמוני, המצוי כ־1 עד 3 מ' מתחת לפתח. עומק החלל 2 עד 7 מ' 
מתחת לפני השטח, ומידותיו מטרים אחדים. קירות הבורות מטויחים בסוגי טיח שונים: אפור, 
לבן, אדום או כתום, לעיתים בשילוב חרסים. העובדה שכל הבורות מטויחים כמו גם צורתם 
ועומקם, מלמדת שהם נועדו לשמש לאגירת מים ולא לאחסון תוצרת חקלאית או ציוד. בחלק 
מהבורות משולבים מרכיבים מודרניים, דוגמת ברזל ובטון; עדות לשימוש בהם במהלך המאה 
ה־20. מעניינים במיוחד הם ארבעה בורות גדולים, אי־רגולריים, מטויחים בטיח לבן בעל גריסים 
גסים. הקירות והתקרה של בורות אלה אינם אחידים אלא מכילים שקעים ובליטות רבות. ייתכן 
שהוסבו  טבעיים  כחללים  מקורם  על  ללמד  כדי  אלו  בורות  של  סדור  הבלתי  באופיים  שיש 
למתקני אגירת מים )ראו נספח א, מתקנים 40–41, 55, 68(. צורתם החריגה, אופי הטיח ומיקומם 
בהיקף המצודה ובקרבתה מאפשרים להניח שראשית שימושם בתקופה הצלבנית.5 להלן נציג 

כמה בורות מים לדוגמה. הבורות המובאים פה הם המרשימים והשמורים ביותר באתר. 

למיטב ידיעתנו, לא קיים עדיין מחקר העוסק בטיח הידראולי מהתקופה הצלבנית, ולכן אין ביכולתנו   5
לתארך את הבורות הללו באופן חד־משמעי.
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בור מים 81 )איור 3(
בור מים זה מצוי ממערב למבנה המצודה. לבור פתח מרובע )מידותיו 0.8×0.8 מ'( החפור 
מעל  הונחה  המצודה,  במבנה  כנראה  מאורכת, שמקורה  גזית  אבן  באבן.  ומדופן  בקרקע 
הפתח ומקשה את הכניסה אליו )איור 4(. נראה שהאבן הונחה מעל הפתח לאחר שהבור 
יצא מכלל שימוש כדי למנוע נפילה לתוכו. מפתח הבור נמשך צוואר אנכי בעל מתאר 
מעוגל החצוב בסלע האם. 1.5 מ' מתחת לפתח מתחבר הצוואר אל תקרת חלל הבור. הבור 
מעוגל, מידותיו 5×6.2 מ', וגובהו מגיע עד 2 מ'. קרקעית הבור אופקית ומכוסה באבני שדה 
בינוניות. בדפנות נפוצים שקעים ובליטות מעוגלות, והם מטויחים בשלוש שכבות של טיח: 
אפור בהיר, עליו אפור כהה ומעליו לבן. דופנות הבור שמתארן בלתי אחיד, אינן מתאימות 
לחלל חצוב, ובכך מעידות אולי כי זהו חלל טבעי שהוסב לצורכי אגירת מים. מחזקת את 
האפשרות הזו היא בניית קירות בעובי של כ־0.5 מ' שהוצבו סביב מרכז החלל והצרו מעט 

איור 3: בור מים 81 - תוכנית והיטלים אנכיים 

איור 4: בור מים 81 - פתח הבור חסום בחלקו באבן גזית מאורכת 
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את המרחב )איור 5(. הפן הפונה אל מרכז הבור, טויח בטיח בסיס עבה ועליו טיח איכותי 
דק. מאז שהיה הבור בשימוש, התפרק מרכז הקיר כך שכיום ניתן לעבור אל חלקו האחורי; 
שם נוצר מעין מסדרון צר בין הקיר ובין דופנו המקורית של החלל. בשל היעדר טיח על 
כחלק  נעשתה  קיים  חלל  מרחב  בתוך  הקיר  בניית  כי  נראה  הקיר,  שמאחורי  הבור  דופן 

מהכשרת החלל לבור מים ולא כחלק מתכנון מקורי של חלל מלאכותי. 

בור מים 85 )איור 6(
בור מים זה התגלה במדרון הצפון־מזרחי של מבנה המצודה, בסמיכות לשולי המבנה. לבור 
פתח מרובע שהוסדר בשימוש בבטון ובברזל )איור 7(. הסדרה זו באה על גבי תשתיתו המקורית 
הבנויה אבן. מידות הפתח 0.5×0.5 מ', וממנו נמשך צוואר אנכי קצר. צוואר הבור מתחבר 
מ'.  ל־1.6  וגובהו מגיע  מ',   3.5×1.6 אל חלל שמור היטב המורכב מחדר מוארך שמידותיו 
לחדר מבנה של קמרון חביתי הבנוי אבני גזית מהוקצעות )איור 8(. הקירות מטויחים בשלוש 
ומשולבים  לבן,  גירני  כחצץ  נראים  הגס  הטיח  גרגירי  גס.  חום  וטיח  אפור  טיח  שכבות של 
בהם מעט מאוד שברי חרסים. הטיח נשמר עד למחצית גובה הקיר החשוף כיום, חוץ מאשר 
בדופן הדרומית; שם נשמר הטיח למלוא גובה הקיר. קרקעית הבור אופקית ומכוסה שכבה 
עבה של אדמה. שני שפכי אדמה מופיעים מתחת לפתחים בתקרתו: שפך אחד מתחת לפתח 

העיקרי, והשני מופיע מתחת לקריסה מקומית בתקרת דרום החלל. 
מיקום הבור בקרבת המצודה, צבע הטיח שעל דופנותיו ובניית הגזית המרשימה – כל אלו 

מאפשרים להניח שהוא נבנה בימי המצודה הצלבנית.

איור 5: בור מים 81 - דופן אי־רגולרית וקיר שנבנה במרכז החלל 
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מערכת חללים 41 
מערכת זו כוללת שלושה חללים המחוברים ביניהם במעברים צרים )איור 9(. אל המערכת מובילים 
צמד פתחים מקבילים הפעורים במרכז המדרון המזרחי של מבנה המצודה. הפתחים חפורים בקרקע 
 )II ומדופנים באבן, ומהם נמשך מסדרון משופע היורד מערבה אל החלל. הפתח הדרומי )פתח
מתחבר אל חלל עגול ומטויח, ונראה כבור מים שהוצא משימוש )חלל A(. לבור קרקעית אופקית 
המכוסה אדמה מהודקת ומעט אבני שדה שחדרו מהפתח. קירות הבור אנכיים ומטויחים בטיח 
אפור גס המשוח על גבי שברי חרסים. על גבי הטיח האפור נמשח כיסוי נוסף של טיח אדמדם. 
תקרת הבור אופקית ובלויה ביותר. בצידו המערבי של חלל הבור ישנו פתח אנכי החסום באבנים 

ובלוח מתכת, כנראה חסימה שנעשתה בשלב ביטול הבור ויצירת מערכת החללים שבתוכו. 

איור 6: בור מים 85 - תוכנית והיטלים אנכיים

איור 7: בור מים 85 - פתח 
הבור מיד לאחר חשיפתו מתחת 
לשרידי מבני הכפר מג'דל יאבא

איור 8: בור מים 85 - חלל הבור במבט לצפון; שימו לב לשרידי 
טיח בהיר על גבי הקירות
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 .D פתח אופקי בצידו הצפון־מזרחי של החלל מוביל אל גובה הדופן של בור מים נוסף – חלל
בור זה שונה למדי מקודמו הן בצורתו האי־רגולרית הן בשימורו האיכותי )איור 10(. דופנות 
וכן  נחל  חלוקי  גסים של  גריסים  אפור שבו  טיח  אחידה של  ומכוסות שכבה  אנכיות  הבור 
רסק חרסים. על גבי שכבה זו נמשח טיח לבן בשילוב שברי חרסים. קרקעית החלל אופקית 
ומכוסה עפר תחוח וסלעים בינוניים שהושלכו/נפלו פנימה מצמד פתחים הפעורים בתקרה. 
פתחים אלו חסומים כיום, ונראה כי אלו פתחיו המקוריים של הבור. בין הסלעים המכסים 
את הקרקעית נמצאו מאות רבות של מסמרי ברזל גסים )איור 11( וכן נעלי עור ישנות וסוגים 

שונים של אבזמי ברזל חלודים, ונראה שמדובר בממצאים מהמאה ה־6.20 
 ,C-B מוביל דרך מסדרון נמוך אל חלל ,Dל־ A פתח אופקי צר, סמוך לזה המחבר בין חלל
הגדול בחללי המערכת. מתארו הכללי של החלל מוארך וכיוונו צפון־דרום, קרקעיתו אופקית 

כאמור, הסקר לא כלל איסוף ממצא, ולכן המסמרים, הנעליים והאבזמים הושארו במקומם ולא נלקחו   6
לבדיקות מעמיקות יותר.

איור 9: מערכת חללים 41 – תוכנית והיטלים אנכיים
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פעמוני  חתך  בעל  בור  נחצב  החלל  מרכז  בקרקעית  רבות.  ואבנים  תחוח  בעפר  ומכוסה 
)'בקבוקון'( מעוגל שמידות פתחו 1.3×1.3 מ', וקרקעיתו 2.5×2.5 מ'. מצפון לבקבוקון ישנו 
ירוק  זיגוג  בעלי  חרסים  בו  ומשולבים  ובלוי,  גס  לבן  בטיח  מטויחות  שדה  אבני  הבנוי  קיר 
המעידים על בניית הקיר מימי הביניים ואילך )לתיארוך כללי של כלי חרס בעלי זיגוג ירוק 
109(. על אף טיוחו של  2005, 6; ציטרין־סילברמן 2010,  לימי הביניים ראו אבישר ושטרן 
הקיר נראה כי בנייתו איננה קשורה בהכשרת המקום לאגירת מים, אלא נועדה להסדרת החלל 

לשימוש אחר, כמו אחסון או מגורים. 

D איור 10: מערכת חללים 41 – חלל

D איור 11: מערכת חללים 41 – הממצאים שנמצאו בתחתית חלל
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מערות קבורה בעלות כוכים

במסגרת סקר תת־הקרקע הנוכחי נתגלו שלוש מערות כוכים האופייניות לאוכלוסייה היהודית 
בתקופה הרומית הקדומה )לדיון מקיף במערות כוכים ובאופי הקבורה היהודית בימי הבית 
השני ראו קלונר וזיסו 2003, 15–36(. שתיים מהן )מערות 17 ו־31( תועדו בעבר )צוק 1993(, 
ואחת לא הייתה מוכרת קודם לכן )מערה 16(. מערות אלו מאופיינות במבואת כניסה המורכבת 
מחדר רבוע חצוב בקפידה, ואליו מוביל פתח אופקי שנחצב בחזית קיר אנכי מעוצב בחציבה. 
בצידה  לזו  זו  סמוכות  שתיים  למצודה;  שמצפון  הגבעה  בתחומי  נמצאות  המערות  שלוש 

הצפון־מזרחי של הגבעה, ואחת מצויה מדרום להן. 

מערות 16 ו־17 )איורים 12–13(
סתום  חבוי,  פתח  ישנו   16 למערה  ובולטת בשטח,  היטב  כיום  החשופה   ,17 בשונה ממערה 
כוכים,  שני  נראים  החדר  בדופנות  בסדימנט.  ברובו  חסום  כניסה  לחלל  המוביל  בחלקו, 
מ',  כ־4×4  המרכזי  החלל  מידות  הסדימנט.  בכיסוי  מוסתרים  נוספים  שכוכים  ייתכן  כי  אם 
וגובהו 0.7 מ'. מתארו הכללי של חלל מערה 16 דומה לזה של מערה 17 )ראו את הדמיון בין 
שני החללים באיורים 12 ו־13(. מערה 17 מורכבת מחלל רבוע שמידותיו 3×3 מ'. אל החלל 
מובילות שלוש מדרגות נמוכות שנחצבו בתחתית פתח מעוטר. מלבד הדופן של הפתח, נחצבו 

בכל אחד מקירות החדר שני כוכים באורך של עד 2 מ'.

 איור 13: תוכנית מערה 17 איור 12: מערת קבורה 16 - תכנית וחתך
)מתוך כוכבי ובית אריה 1994, 68(
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מערכת חללים 31 )איור 17(
מערכת חללים זו מורכבת ובנויה מארבעה חללים המחוברים זה לזה במעברים גסים, ולכל 
אחד מהחללים ישנו פתח נפרד המחבר בינו לפני השטח. אחד החללים הכלולים במערכת זו 
הוא מערת קבורה בעלת כוכים. מתארה המקורי לא ברור עקב חיבורה ליתר חללי המערכת. 
14(. מערת  חזיתה החיצונית נחצבה לאורך כמה מטרים לשם יצירת מדרגה מוארכת )איור 
)צוק  הקבורה  כחדר  והשני  מבוא,  כחדר  ו־B: הראשון שימש   A מורכבת מחללים  הקבורה 
1993, 72–73(. חדר המבוא )A( רבוע וחצוב בקפידה )איור 15(. תקרתו שטוחה ובנויה מסלע 
אחיד, ובו פעורה נישה משולשת שפשרה אינו ברור. הקרקעית מכוסה אדמה מהודקת, מעט 
אבנים וחומר אורגני. בצידו הדרומי של חדר המבוא חצוב פתח כניסה מלבני המעוטר במזוזותיו 
בעמודים מעוצבים בעלי כותרת אנטה )איור 16(, כלומר מעין אומנות תומכות המהוות את 

 איור 15: מערכת חללים 31 – 
)A( הדופן המערבית של חדר המבוא

 איור 14: מערכת חללים 31 – 
פתח הכניסה לחדר המבוא, מבט מבחוץ

איור 16: מערכת חללים 31 – צידו המערבי של פתח חדר המבוא
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קצה הקיר, ובחלקן העליון מעוצבת כותרת.7 צמד עיטורים דומה נחצב בקיר הצפוני של חדר 
המבוא. העמודים בנקודה זו נחצבו כך שהם כוללים את חלקם העליון בלבד. העמוד המערבי 
מבין השניים שעיטרו את הכניסה אל חדר המבוא של מערת הקבורה, נהרס כשנפרץ פתח גס 
אל פני השטח. פגיעה נוספת קרתה בפתח הכניסה אל החלל הפנימי, כשנפרץ צידו המערבי 
לכדי קמרון גס. קיר אבני שדה נבנה בתחתית הפתח והצר מעט את מידותיו. נראה כי פעולות 

לעמודים ולכותרות מטיפוס אנטה מירושלים )קבר בני חזיר וקבר יאסון( ראו פלג־ברקת 2007, 33–36.   7
מערות קבורה מעוטרות מימי הבית השני ידועות גם מדרום־מערב השומרון. האזור הקרוב ביותר למגדל 
אפק שבו תועדו מערות כאלה, הוא מקטע עבוד )רביב 2013, 114–117(. הפרופיל של כותרת העמוד 

ממגדל צדק דומה לפרופיל כותרת הפילסטר בחזית קבר שתועד בחורבת כורקוש )שם, 113, אי' 4(.

איור 17: מערכת חללים 31 – תוכנית והיטלים אנכיים
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ההשחתה והפריצה נעשו באופן מכוון במהלך הסבת מערכת החללים לשימוש משני, ייתכן 
שעל ידי תושבי הכפר מג'דל יאבא שהיו האחרונים להשתכן במקום.

פרוץ  הוא  גם  נמוך.  מעבר  ישנו  העמודים,  לעיטורי  בינות   ,A חלל  של  הצפוני  בצידו 
 B חלל  אל  מוביל  המעבר  רחב.  כמלבן  המקורי  במתארו  להבחין  ניתן  רב  ובקושי  בגסות, 
המורכב מחדר רחב במצב שימור גרוע. מתארו המקורי של החדר, מרובע חצוב, בקושי ניתן 
להבחנה, בעיקר עקב פתח גדול שנפרץ בצידו הצפון־מערבי. צמחייה וסלעים חוסמים מעט 
את הפתח, ושפך אדמה חודר דרכו אל החלל. פתח רחב בצידו המזרחי של חדר B מוביל אל 
חלל C הנמשך למזרח. מתארו מוארך וצורתו גסה. תקרתו וקירותיו אינם אחידים ומורכבים 
עצים.  וענפי  אבנים  מעט  בו  ומעורבים  תחוח,  עפר  ומכוסה  אופקית  קרקעיתו  בלוי.  מסלע 
בצידו המזרחי פעור פתח רחב המוסתר מעט בצמחייה. פתח נוסף, במרכז צידו הדרומי של 
החלל, מחבר בין חלל C לבין קבר דו־מקמר קטן ושמור היטב )חלל D(. דופנות הקבר חצובים 

היטב ומטויחים בשכבה אחת של טיח אדמדם )איור 18(. 

קברי דו־מקמר

11 קברים מטיפוס דו־מקמר שנמצאו במהלך הסקר, נראים על פני השטח כשוחות מאורכות 
וצרות. מידותיהן של השוחות הן 0.5×1.8 מ'. השוחות נמשכות לעומק 1–1.5 מ', שם חצובות 
שתי נישות קמורות מקבילות לשוחה, ובהן הונחו הנקברים. המקמרים נמצאו במקרים רבים 

איור 18: מערכת חללים 31 – קבר דו-מקמר מטויח שחובר כפתח אוורור בתקרת מערכת החללים
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מטויחים בשכבה דקה של טיח אדמדם. נפוצים יחסית מקרים של פריצת תחתית הבור המרכזי 
בקבר וחיבורו עם חלל אחר, דוגמת מחסן או בור מים )למשל מערכת חללים 31 לעיל(. כל 
הקברים התגלו פתוחים )ללא אבני כיסוי(, שדודים וריקים מממצא, אך במצב שימור טוב.8 
טיפוס קבורה זה אופייני לתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית ונפוץ באזורים שבהם מצויים 
 ;114  ,2009 ואחרים  זיסו   ;2007 הדד  לדוגמה  )ראו  נוחה  חציבה  המאפשרים  סלע  מחשופי 

קול־יעקב 2010, 113–115; מסארווה 2016(.
קבר 8 הוא קבר דו־מקמר שנמצא במצב שימור מצוין, כנראה, עקב כיסויו בהריסות הכפר 
מג'דל יאבא. כיום החלל חשוף ברובו למעט קרקעיתו המכוסה באדמה ואבנים. מבנה החלל טיפוסי 
ומורכב משלושה חלקים – שוחה מלבנית מרכזית ולצידה שני מקמרים שבהם הונחו הנקברים 
)איורים 19–20(. מידות השוחה 0.55×1.8 מ', ועומקה כיום מגיע ל־0.8 מ'. רוחב המקמרים קצר 
נחצב  החלל  לפני השטח.  מ' מתחת  ל־1.4  מגיע  ועומקם  השוחה,  מרוחב  אחדים  בסנטימטרים 
בקפידה וכוסה בשכבה אחת של טיח בהיר. סביב שפתה החיצונית של השוחה המלבנית נחצבה 

מסגרת שהשתמרה רק בחלקה ושימשה כנראה כמגרעת ללוח/ות הכיסוי של הקבר. 

קברי ארגז

קברי הארגז מייצגים חללי קבורה פשוטים הנראים כשוחה בודדת )ארגז( חצובה בסלע. אורכה 
הטיפוסי של שוחת הארגז כ־2 מ' ועומקה כ־0.6 מ'. ככל הנראה, במקור כוסו הקברים בלוחות 

היות שמדובר בסקר בלבד, העפר לא נחפר, והקברים לא נוקו, לכן אין מניעה שבחפירה מסודרת אולי   8
יהיה ניתן למצוא שרידים שנותרו לאחר שוד הקברים בעת העתיקה.

איור 19: קבר 8 – מבט מדרום
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אבן או חרס, אך כאלו לא גילינו במהלך הסקר.9 עשרה קברים לפחות מטיפוס זה אותרו בסקר, 
ובמקרים שבהם נמצאו שוחות מלבניות מלאות באדמה, הן הוגדרו בסקר זה כקבר ארגז אף 

שייתכן שחפירה במקום תחשוף שמדובר למעשה בפיר כניסה לקבר דו־מקמר. 
קבר 103 הוא קבר ארגז שנמצא ממערב למבנה מגדל צדק. הקבר נחצב על גבי בלט סלע 
מבודד המוקף אדמה וצמחייה. צורת הקבר מלבנית, מידותיו 0.4×1.8 מ' ועומקו 0.4 מ'. בשולי 
הארגז נחצבה מסגרת דקה המתחברת בפינה הדרום־מזרחית לתעלה זעירה. ברוב צידי הסלע שבו 

נחצב הארגז, ישנם קווי חציבה נוספים המבליטים את בידוד הסלע מסביבתו )איורים 21–22(. 

הקבורה בקברי ארגז חצובים, במקרים רבים לצד קברים מטיפוס דו־מקמר, נפוצה ואופיינית 
 ;114  ,2009 ואחרים  זיסו  לדוגמה  )ראו  והביזנטית  המאוחרת  הרומית  לתקופות  היא  גם 

קול־יעקב 2010, 115–118; יקואל 2016, 35; מסארווה 2016(.

אברהם טנדלר דיווח על הימצאות כמה לוחות כיסוי של קברי ארגז בשטח סמוך שחפר בצידו הצפוני   9
של האתר, אך אופי הלוחות ותיארוכם אינו ברור )טנדלר 2014(.

איור 22: קבר 103 – מבט ממערב; שימו לב למסגרת המקיפה את שוחת הארגז 

איור 21: קבר 103 – תוכנית וחתכיםאיור 20: קבר 8 – תוכנית והיטלים אנכיים
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דיון

היום,  עד  במקום  שנעשה  ביותר  המשמעותי  הוא  צדק,  במגדל  שנעשה  תת־הקרקע  סקר 
ותוצאותיו הביאו לחשיפת עשרות רבות של מתקנים שונים שלא היו מוכרים ולא תועדו 
בצידו הדרומי של מעבר אפק, התקיים במקום  מיקומו החשוב של האתר,  כה. בשל  עד 
נפגעו  הקדומה  ההתיישבות  ושרידי   ,)2016 ואחרים  )צוק  מספר  תקופות  לאורך  יישוב 
מפעילות מאוחרת. בשל שימורם ומיקומם המוגן מתחת לפני הקרקע משמשים החללים 
ידי ממצא שהשתמר בתוכם  השונים כסמן המעיד על תקופות הפעילות במקום, אם על 

ואם על ידי צורתם.10 
באופן גס ניתן לחלק את המתקנים שתועדו בשטח מגדל צדק, לשני סוגים עיקריים: בורות 
מים  בורות  כי  לעיל( מראה   2 איור  )ראו  בחינה של תפוצת המתקנים  קבורה.  ומתקני  מים 
מהווים את סוג המתקן הנפוץ ביותר בשטח הגבעה שעליה שוכנת מצודת מגדל צדק, וכי לא 
בוצעה כלל קבורה בגבעה זו. מתקני הקבורה מופיעים בעיקר בגבעה שמצפון למצודה וכן 

בשטח הפתוח שממערב למצודת מגדל צדק.
הסקר, מתחלקים  באזור  אחרים  הן בשטחים  צדק  מגדל  גבעת  הן בשטח  המים,  בורות 
חציבתם  מועד  את  לקבוע  קשה  הטיח  סוגי  אודות  על  מעמיק  מחקר  וללא  שונים,  לסוגים 
ותקופות השימוש בהם. בהסתמך על צורתם ומיקומם, נראה כי ניתן לשייך לתקופה הצלבנית 
לפחות ארבעה בורות הנמצאים סביב שוליו המזרחיים של מבנה מגדל צדק ואשר מטויחים 
)דוגמת  מקומרת  תקרה  בעלת  מוארכת  צורה  הבנויים  לבורות  היטב.  בנויים  או  בקפידה 
בורות 40 ו־85(, ואילו הבורות האחרים הם בעלי צורה אי־רגולרית )דוגמת בורות 41 ו־66(. 
נראה שמרבית בורות המים עברו שיפוץ ושימשו גם בתקופות מאוחרות לחציבתם וייתכן 
שעד המאה ה־20. שימוש משני בולט נעשה דווקא בביטולם של הבורות כבורות לאגירת 
מים והכשרתם לשימוש אחר, דוגמת חיבורם כחלק ממערכת חללים ששימשה לאחסון או 
41. חלק מהבורות הוכשרו על בסיס חלל טבעי קיים,  למגורים, כמובא בדוגמה ממערכת 
אף  חלקם  צדק,  מגדל  באזור  מוכרים  טבעיים  חללים   .81 מים  בבור  בדוגמה  שמובא  כפי 
בשטח הגן הלאומי עצמו. הדוגמאות הקרובות ביותר לאתר הן 'מערת מגדל צדק', מערה 
בנאי  יוסי  נוספת הנמצאת ברחוב  ומערה  המצויה בשטח אחת המחצבות הסמוכות לאתר, 

כאמור, היות שמדובר בסקר בלבד, לא נעשתה במסגרתו כל פעילות חפירה או כל איסוף של חרסים.   10
פעילות שכזו, כמו גם בדיקות של הטיח במתקנים השונים, יוכלו לסייע בקביעות יותר מוחלטות לגבי 

הכרונולוגיה של שלל המתקנים השונים באתר.
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שבראש העין הסמוכה. הראשונה נמצאת במחצבה מדרום לגבעת המצודה, והשנייה התגלתה 
לאחרונה במהלך בניית השכונה שממזרח לאתר )איור 23(. לשתי המערות מבנה פשוט של 
אולם או של חדר, והן מייצגות את אופי החללים הטבעיים הקיימים באזור. שימוש אנושי 
במערות טבעיות, הכולל הכשרה של החלל לאגירת מים, אומנם אינו נפוץ כלל, אך תועד 
גם במקומות אחרים בארץ.11 קרקעיתו של פיר אנכי בפתח המערה רוצפה באבנים, וקירותיו 
זה לא נעשתה  טויחו בטיח אפור שנמשח על גבי מצע אבנים שהודבקו לקיר. גם במקרה 
בדיקה מעמיקה על אודות תקופת השימוש במקום, אך הוא מציג היטב את התופעה הנראית 

גם בשטח מגדל צדק. 

דוגמאות למערות טבעיות שהוכשרו לשמש כבורות מים מוכרות לנו מכמה מקומות בארץ. למשל במערב   11
השומרון )מערת תיקנים בנחל תאנים; נ"צ 156445/186408 בר"י ישנה(; בגב הרי יהודה )מערת פלג; נ"צ 
167873/120013 בר"י ישנה(; בנגב הצפוני )בורות נחל הבשור: הבור הגדול בנ"צ 126472/034650 בר"י 
ישנה והבור הקטן בנ"צ 126412/034677 בר"י ישנה(; בנגב המרכזי )בור נחל חדוד; נ"צ 148277/975254 
בר"י ישנה(. פרטים על אודות מערות אלו מופיעים בארכיון המלח"ם )מספרי תיקים, בהתאמה: 11-15; 

 .)https://www.malham.info/( ובאתר האינטרנט של המלח"ם )12-16; 03-12; 97-14

איור 23: מערות טבעיות בסמיכות לאתר מגדל צדק

https://www.malham.info/
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כוכים.  ומערות  דו־מקמר  קברי  ארגז,  קברי  סוגים:  שלושה  כוללים  באתר  הקבורה  מתקני 
האחרונות הן הגדולות ביותר ומתוארכות לשלהי ימי הבית השני. מתקני הקבורה מופיעים 
בעיקר בגבעה שמצפון למצודה וכן בשטח הפתוח שממערב למבנה המצודה. בגבעה שמצפון 
למצודה נמצאו שלוש מערות הכוכים, שבעה קברי דו־מקמר וכן שני קברי ארגז. נראה אם 
כן כי הגבעה הצפונית שימשה כשטח הקבורה העיקרי לאורך רוב תקופות השימוש באתר, 
מסקנה שאליה הגיע גם טנדלר בעקבות חפירתו במקום )טנדלר 2014(. בשטח הפתוח ממערב 
היו  דו־המקמר  קברי  אחד.  דו־מקמר  קבר  וכן  ארגז  קברי  בעיקר  תועדו  צדק  מגדל  למבנה 
בשימוש בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית וקברי הארגז לרוב מתוארכים גם הם לתקופה 
זו. מכלול הקברים השונים האופייניים הן לימי הבית השני והן לתקופות הרומית המאוחרת 
מהתקופות  ארכיטקטוניים  פריטים  כדוגמת  נוספים  שונים  ממצאים  גם  כמו  והביזנטית, 
הרומית והביזנטית המשולבים בקירות המצודה הצלבנית )ראו צוק ואחרים 2016, 40–41(, וכן 
הבריכות המטויחות מהתקופה הביזנטית והגתות שתועדו, מעידים על קיומו של יישוב במקום 
גם לאחר ימי הבית השני, לרבות בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. ליישוב מהתקופה 
הביזנטית, ולשטחי הקבורה מתקופה זו אשר תועדו בסקר, יש לקשר גם את הכתובת היוונית 
מתקופה זו המצויה בשימוש משני בתוך המצודה ומציינת את קברו של קדוש בשם קיריקוס 
91(.12 שרידי היישוב מימי הבית השני והתקופות הרומית והביזנטית עדיין לא   ,1984 )גרן 
נחפרו. בהתבסס על אזורי הקבורה שתועדו כמגדירי תחום היישוב יש להניח ששרידי היישוב 
מצויים מתחת לשרידי הכפר העות'מאני והמצודה הצלבנית. לאור פיתוח הגן הלאומי החדש 
במקום, הכולל סלילת שבילים והצבת מבנים, קטן הסיכוי לחפירת שרידי היישובים בעתיד. 

לכן יש לתוצאות הסקר חשיבות גדולה לתיעוד האזור ולמחקרו לדורות הבאים.
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ויקטור גרן הזכיר גם שרידי כנסייה סמוכה והציע שהכתובת הייתה קשורה אליה. כיום לא ניתן לאתר   12
באזור שרידי כנסייה, ויש להניח שהיא קבורה תחת חורבות הכפר העות'מאני. 
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 נספח א: המתקנים שתועדו במסגרת סקר תת־הקרקע 
בשטח גן לאומי מגדל צדק13 14

 מספר
מתקן

E נ״צN רום מעל נ״צ
פני הים 

)במטרים(14

סוג 
המתקן

פרטים

פתח רבוע שמידותיו 1.1×1.1 מ', סתום בשפךלא ברור1146043165476113
חלל 2146071165491116

מודרני
חלל שצידו המערבי קרוס. במקום שפך תלול המאפשר 

ירידה. החלל חצוב, ומעליו קימור בנוי. הדפנות 
מטויחים בטיח מתפורר. מידות החלל 5×5 מ' וגובהו 

4.7 מ'. הפתח פונה למערב 
חלל 3146111165499127

מודרני
פתח אופקי בינות ללוחות בטון מוביל אל חלל יחיד, 

מידותיו 5×10 מ' וגובה מקסימלי 2 מ'. הקרקעית 
אופקית ומכוסה אדמה תחוחה. כניסה צרה בזחילה. 

בתקרה ישנם כמה פתחים סתומים 
חלל 4146130165515134

מודרני
חלל פשוט בעל פתח אנכי גדול הנראה כשקע מאורך, 

והכניסה אליו היא בתחתית השקע. מידות החלל 
4×8.5 מ' וגובהו 0.8 מ'

חלל 5146131165521131
מודרני

פתח אופקי שמידותיו 1×1.2 מ'. הפתח פעור בתחתית 
מדרגת סלע ומוביל אל חלל בעל חדר מרכזי שמידותיו 
5×5 מ' וגובהו מגיע ל־2 מ'. מהחלל מתפצלות נישות 

רחבות. אחת מהן במזרח נסגרה בעבר בקיר דל. חסימה 
דומה נעשתה בפתח אך נהרסה וכיום נראים שרידי 
הקיר מפנים הפתח. מתארו הפנימי של הפתח מלבני

פתח אנכי שנמצא מכוסה ברשת. מתאר הבור אגסי, בור מים6146135165533131
קוטרו 5 מ' ועומקו 4.8 מ'. ישנו טיח שמור היטב בצבע 

אפור כהה
מרתף 7146185165655140

חלל 
מודרני

פתח אופקי בתחתית מדרגה המוביל אל חלל בעל 
מבנה פשוט. מידות החלל 3×5 מ' וגובהו 1.5 מ'. 

בדפנות סימני חציבה גסים, מכוסים טחב ומעט שערות 
שולמית. בתקרת מרכז החלל ישנו פתח אנכי רחב 

המחבר אל פני השטח
 קבר 8146170165572137

דו־מקמר
ראו פירוט לעיל

חלל בעל שני פתחים היוצר קשת רחבה ביניהם. פתח לא ברור9146262165720137
אחד תת־אנכי, והצפוני לו אופקי

נקודות הציון הן ברשת ישראל ישנה. הרום נלקח מפני השטח, סמוך לפתח של כל מתקן, והוא מצוין   13
במטרים מעל פני הים.

.Garmin של חברת Etrax10 מדגם GPS נקודות ציון ורום נלקחו בפתח החללים, בעזרת  14
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 מספר
מתקן

E נ״צN רום מעל נ״צ
פני הים 

)במטרים(14

סוג 
המתקן

פרטים

פתח רבוע צר שמידותיו 0.3×0.6 מ'. לצד הפתח שני בור מים10146293165669143
צירים שהותקנו בעבר במקום. מתחת לאבני הפתח 

קורת ברזל. טיח לבן על הקירות, מתאר מעוגל. עומק 
הבור 4.5 מ'

חלל אופקי פשוט שנמצא בתחתית שקע רחב ומעוגל. לא ברור11146380165771136
מידותיו 3×3 מ' וגובהו 0.5 מ'. הכניסה בזחילה 

מתחתית השקע
מערת 12146308165732144

קבורה
פתח זעיר שמידותיו 0.2×0.4 מ', קמור, חסום בחלקו 

על ידי סלע, פעור בתחתית מדרגה חצובה. הפתח 
מוביל אל חלל בעל מתאר פשוט שמידותיו כ־2×3 מ' 

וגובהו 0.4 מ'. החלל חסום בשפך אדמה. במקום שרידי 
עצמות אדם

פתח אנכי לצד חציבות מרובעות. מידותיו 0.7×0.8 מ'. לא ברור13146358165703137
מהפתח ישנה ירידה אנכית של 0.5 מ', שם ישנו חלל 

נמוך שמידותיו 4×4 מ'
פתח גדול הנראה כשקע מלבני שמידותיו 2×3 מ'. לא ברור14146346165648137

מהפתח גדל עץ תאנה בולט. הפתח מוביל אל חלל 
עגול ללא טיח, ומידותיו 5×5.5 מ'. בדופן מערב ישנן 

שתי גומחות זעירות. גומחה דומה נוספת פעורה בדופן 
מזרח. הכניסה אפשרית בטיפוס על ענפי התאנה

פתח אנכי עגול שמידותיו 1×1 מ' ועומקו 3.5 מ'. בור מים15146346165635133
הקרקעית אופקית ומכוסה שפך אדמה ומעט אבנים. 

בדופנות הבור טיח אדמדם עם חרסים וכן מדרגה 
מטויחת המובילה אל שקע רדוד החצוב בקפידה ולו 

פרופיל טרפזי. מידות הבור 4×7 מ'
מערת 16146345165632135

קבורה 
עם 

כוכים

ראו פירוט לעיל 

מערת 17146338165597134
קבורה 

עם 
כוכים

ראו פירוט לעיל

פתח אנכי מלבני שמידותיו 1×2 מ', ופתח אופקי לא ברור18146272165593140
רחב בתחתית מדרגה שבחזיתה ישנו שקע מאורך 

רחב הנמשך על ציר צפון־דרום. נראה כי השקע הוא 
חלל קרוס, והחלל הנוכחי הוא שריד שלא קרס. בצד 
צפון־מזרח השקע ישנו חלל קטן נוסף, גם הוא שריד 

בשולי החלל הקרוס
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 מספר
מתקן

E נ״צN רום מעל נ״צ
פני הים 

)במטרים(14

סוג 
המתקן

פרטים

חלל 19146372165586129
טבעי

פתח אנכי שמידותיו 1.5×1.5 מ' וממנו ירידה לשקע 
בעומק 1 מ' ללא התפתחויות

פתח כפול. מידות הדרומי 0.6×0.8 מ' והצפוני בור מים20146405165558117
0.5×0.5 מ'. הצפוני מוסדר בבטון ולידו אגן בטון. 

עומקו 2 מ'. הפתח הדרומי רדוד ומאפשר כניסה ללא 
חבל. מידות החלל 5×5 מ'

 קבר 21146395165565118
דו־מקמר

פתח מלבני שמידותיו 1×1.5 מ'. מהפתח ירידה 
אנכית של 1 מ', שם חצובים שני כוכים שמידותיהם 

כ־0.5×1.8 מ'
 קבר 22146391165561120

דו־מקמר
שני קברי דו־מקמר צמודים. אחד בעל שני מקמרים 

ומטויח, והשני אולי קבר ארגז
פתח מלבני שמידותיו 0.3×0.5 מ'. צידו קרס, כך בור מים23146388165547120

שנפער פתח נוח לכניסה אנכית. מידות הפתח הקרוס 
1×1 מ'. עומק הבור 5.7 מ'. על שפת הבור שוקת. 

הבור מטויח ומתארו מעוגל
שני בורות צמודים )נפרדים(. הבור הדרומי בעל פתח בור מים24146397165538119

בנוי ומעוגל, בשפתו אגן רבוע, ועומקו 3.5 מ'. הבור 
הצפון־מזרחי בעל חוליה שבורה החוסמת את הכניסה 

למקום ועומקו, משפת החוליה, 4.5 מ'
פתח בנוי בעל מתאר רבוע המוליך לבור בעומק 5.3 מ'בור מים25146355165505117
פתח רבוע, שמידותיו 0.5×0.5 מ', המוליך לבור בעומק בור מים26146346165502119

1.3 מ'. סביב הפתח ישנם שיחי צבר
קבר שמידותיו 0.8×1.8 מ'. קרקעית הקבר פרוצה אל קבר ארגז27146319165576134

חלל שקרקעיתו בעומק 4 מ', ובו גדלה תאנה נמוכה. 
החלל בקרקעית מתרחב 1 מ' לכל כיוון

פתח זעיר )0.4X0.4 מ'(, חבוי תחת שיח צבר, המוליך בור מים28146331165491117
לבור בעומק 2.7 מ'

פתח אנכי המוביל אל בור רחב שעומקו 4.2 מ'. במקום בור מים29146300165479120
מותקן סולם ברזל ישן. שפת הפתח מורכבת מאבנים 

גדולות. מידות הפתח 1×1 מ'
בור מעוגל ומטויח בעל פתח עגול שמידותיו בור מים30146284165497123

0.5×0.5 מ' ועומקו 2.8 מ'. לבור זה פתח נוסף, 
שמידותיו 0.5×0.5 מ', החסום בחלקו על ידי סלעים 

גדולים. עומק החלל בנקודה זו 3.2 מ'
מערת 31146258165545133

קבורה 
עם כוכים

ראו פירוט לעיל 
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 מספר
מתקן

E נ״צN רום מעל נ״צ
פני הים 

)במטרים(14

סוג 
המתקן

פרטים

פתח מרובע שמידותיו 0.4×0.7 מ'. על שפת הפתח בור מים32146239165520129
הותקנה מסגרת מתכת וסורג ברזל. עומק הבור 3.6 מ'. 

דופנות הבור מטויחים בטיח עם חרסים. מידות 
קרקעית הבור 3×5 מ'

 קבר 33146228165518130
דו־מקמר

קבר מטויח בטיח הידראולי כתמתם. בפתח גדל עץ 
תאנה גדול

פתח בנוי שמידותיו 0.5×0.5 מ' ועומקו 2 מ'. מידות בור מים34146270165509126
הקרקעית 1.5×1.5 מ'

פתח אליפטי שמידותיו 0.3×0.5 מ'. שפת הפתח בנויה בור מים35146238165466120
מחוליית אבן מושלמת, ועליה ישנם מעט סימני שחיקת 

חבל. במקום מותקנים צירי ברזל. עומק הבור 7.2 מ'
פתח רבוע )0.6×0.7 מ'( שלו שפת בטון ומסגרת ברזל, בור מים36146218165362111

מטויח בטיח מודרני בהיר. לבור מבנה אנכי כפול 
כך שמבסיסו נחצב פתח אנכי נוסף היורד לבור נוסף 

בעומק כולל של 6.5 מ'. מידות הקרקעית 2×2 מ'
פתח כפול. הפתח הראשי מעוגל ורחב, מידותיו בור מים37146160165373119

0.6×1 מ', והוא מוביל אל חלל מעוגל קטן שעומקו 
0.8 מ'. הפתח השני חסום ונמצא 1 מ' מצפון לפתח 

הראשי. עיקר החלל סתום
פתח אנכי זעיר )0.3×0.35 מ'( המוביל לבור בעומק בור מים38146156165357127

3.5 מ'. החלל יורד אנכית )צוואר הבור( ולאחר 1.7 מ' 
מתרחב. רוב החלל חצוב בסלע, אך בנוי בחלקו העליון. 

קרקעיתו בגודל 4×6 מ'. בתקרה בצד מזרח יש פתח 
חסום בסדימנט

פתח בנוי שמידותיו 0.9×0.9 מ'. סלע גדול סוגר את בור מים39146155165340129
מרביתו. החלל מטויח בטיח אפור, ומתאר קרקעיתו 

מעוגל בקוטר 4.5 מ'. עומק החלל 4.8 מ'
בור מלבני גדול המקורה בבנייה. פתח בנוי בעל קמרון. בור מים40146161165322123

הפתח רבוע, מידותיו 0.5×0.6 מ'. עומקו 4.5 מ'. מידות 
החלל כ־3×10 מ' ומתארו אי־רגולרי

41146174
146173

165318
165310

מערכת 124
חללים

ראו פירוט לעיל

פתח מלבני בנוי ובטון בשפתו. מידותיו 0.4×0.5 מ', בור מים42146186165314119
עומקו 7 מ'. מידות הקרקעית 2×5 מ'. תקרתו בנויה 

ומקומרת
פתח זעיר שנמצא חסום באבנים למרגלות שיח אספרג. בור מים43146202165305115

מידותיו 0.3×0.4 מ' ועומקו 3.1 מ'. קוטר הקרקעית 
2.5 מ'. דופנות הבור מטויחים בטיח אדמדם
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פתח מרובע שמידותיו 0.5×0.5 מ' ועומקו 5 מ'. לפתח בור מים44146188165278115
תמיכה מבטון, והוא מוגבה מעט מן הקרקע. צוואר 

הבור בנוי אבני שדה
פתח שמידותיו 0.4×0.4 מ', מרובע, בנוי. עומקו בור מים45146168165296119

4.4 מ'. הפתח חסום באבני שדה, ופריצה מאוחרת 
בדופן מהווה את הפתח הנוכחי )שמידותיו 

0.4×0.5 מ'(. הבור מטויח ומכוסה טחב, צורתו מלבנית
פתח אופקי משולש, מידותיו 0.4×0.5 מ'. בחזית הפתח בור מים46146167165303118

מפולת סלעים. הפתח מוביל אל צמד חללים רחבים 
ובהם נמצאו עצמות. באחד החדרים יש אבן גולל

פתח מרובע ומוסדר בבטון ובמסגרת ברזל. צוואר הבור בור מים47146155165304127
בנוי ותמוך גם כן בברזל. מידות הפתח 0.4×0.4 מ' 

עומק הבור 5.1 מ'. מידות הקרקעית 3×3 מ'. הדפנות 
מכוסים בטיח אדמדם עם חרסים משובצים בטיח

פתח מרובע בנוי, מידותיו 0.35×0.5 מ'. עומק הבור בור מים48146158165198112
2.6 מ'. מידות הקרקעית 2×3 מ'. מטויח

פתח מעוגל, בנוי, מידותיו 0.6×0.7 מ'. עומק הבור 4.8 מ'בור מים49146123165181118
פתח רחב שמידותיו 1×1 מ'. הפתח סגור בסלעים בור מים50146082165145119

גדולים, ביניהם ישנם חריצים המאפשרים הצצה פנימה 
לעומק 2.2 מ'

קמרון בנוי לחלל זעיר בינוני. מידות הפתח 0.6×1 מ'; בור מים51146053165175118
מידות החלל 2×2.4 מ'

פתח רבוע )0.4×0.4 מ'(, נמצא חסום באבן גדולה. בור מים52146101165216127
עומק הבור 6.6 מ', והוא חצוב כחלל עגול )כ־5×5 מ'(. 

הבור מטויח
פתח רבוע, מסודר בבנייה ובטון, שמידותיו בור מים53146084165239130

0.5×0.5 מ'. עומק הבור 4.4 מ'. מידות הקרקעית 
6×6 מ'. ישנן נישות רחבות בקירות. לבור פתח אנכי 

בתקרה סתום בסדימנט ומתארו אי־רגולרי
בור בעל שני פתחים: המערבי סגור בקורות ברזל בור מים54146090165239129

מסיביות; המזרחי רחב ביותר, מידותיו 0.8×2 מ'. 
עומק הבור 3.2 מ'. בתחתית מתאר מרובע, מידותיו 

כ־4×5 מ'. הבור מטויח
פתח אנכי מרובע בנוי, מידותיו 0.5×0.5 מ'. עומק בור מים55146101165254132

הבור 2.9 מ' והוא חצוב כחלל רבוע 3×3 מ', מטויח 
בטיח מודרני

פתח אופקי מוסתר מעט באבנים ובקורות בטון. לא ברור56146106165251132
מידותיו 0.65×1 מ'. החלל אופקי, גובהו 1 מ'
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פתח עגול וסלעים בהיקפו שמידותיו 1×1.1 מ'. עומק בור מים57146003165300111
החלל 3.2 מ'. בחלק העליון הבור מטויח בטיח מודרני, 

ובחלק התחתון טיח עם חרסים
 קבר 58145969165303106

דו־מקמר
קבר שמידות פתחו 0.65×1.7 מ'

חלל 59145990165351106
מודרני

חלל החשוד כמבנה קרוס. תקרה ישרה, מלאכותית. 
לחלל 2 פתחים: הדרומי נוח לכניסה )מידותיו 

0.9×1.2 מ'(; בפתח הצפוני חולית בור מים שבורה
פתח חצוב רבוע שמידותיו 0.5×0.5 מ'. עומק הבור 4.3 מ'בור מים60146054165274122
פתח מרובע בנוי, מעט הרוס. מידותיו 0.5×0.6 מ'. בור מים61146140165340130

עומק 2.9 מ'. קוטר הקרקעית 1.5 מ'. מטויח בטיח 
מודרני אפור

פתח קרוב שמידותיו 2×2 מ', מוביל לחלל רחב ומואר. לא ברור62146133165343133
עומק הבור 4.2 מ'

פתח מרובע חסום באבנים, שמידותיו 0.4×0.6 מ'. בור מים63146148165350134
עומק הבור 1.7 מ'

פתח אנכי עגול, שבראשו חוליה מושלמת ומידותיו בור מים64146140165356126
0.3×0.3 מ'. עומק הבור 7.2 מ'

שקע סתום בעומק 70 ס"מלא ברור65146139165377124
פתח אופקי מקומר ובנוי, מידותיו 1.2×1.3 מ'. במקום בור מים66146148165383123

ישנו בור מים אי־רגולרי רחב, מטויח טיח לבן. בצידו 
ישנו כבש המוביל לחדר נוסף, ובו קיר בנוי מאבני 
גזית. פתח קדום לחלל זה סתום כיום בשפך אדמה

פתח רבוע בנוי שמידותיו 0.5×0.5 מ'. עומק החלל בור מים67146109165378120
5.9 מ' ולו קרקעית מלבנית שמידותיה כ־4×5 מ'. 

החלל מטויח בטיח מודרני המכסה טיוח אדמדם
פתח מעוגל בנוי, מידותיו 0.4×0.5 מ'. עומק הבור 4.5 מ'בור מים68146101165354126
פתח עגול בנוי צמוד לקיר המצודה, בקוטר 0.6 מ'. בור מים69146117165316129

עומק החלל 6.3 מ'
חלל הבור מורכב מחדר רחב שמידותיו כ־5×7 מ', בור מים70145848165147101

וגובהו כ־2.5 מ'. לבור שני פתחים: פתח תת־אופקי 
רחב שממנו גדל עץ תאנה קטן, וסמוך לו מצפון בור 
אנכי מעוגל שמידותיו כ־1×1 מ'. צמוד לפתח חצוב 

אגן עגול ורדוד. הבור מטויח, קרקעיתו אופקית 
ומכוסה באדמה ובענפי עצים.
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בור בעל חתך פעמוני שפתחו עגול בקוטר כ־1 מ'. בור מים71145834165155101
הפתח בנוי מאבני שדה, ומעליו מונחת חוליית בור 
שבורה לשניים. צוואר הבור בנוי לאורך כ־0.8 מ', 
ואחריו נחצב חלל הבור בסלע האם ויורד כ־3.5 מ' 

נוספים. חלל הבור מעוגל, קוטרו כ־4 מ'. דופנות הבור 
מטויחים, וקרקעיתו אופקית ומוצפת מים בעומק של 

כ־30 ס"מ
בור מעוגל שקוטרו כ־4 מ', מטויח בטיח אדום. בור מים72145828165140100

קרקעית הבור אופקית ומכוסה באבנים רבות. בפנים 
הפתח גדל עץ תאנה קטן. מידות הפתח כ־1.2×1.2 מ', 

מתארו מעוגל וחצוב בסלע האם
בור מעוגל ומטויח בטיח אפור. מידות החלל כ־5×5 מ' בור מים73145819165184105

וגובהו כ־1.5 מ'. פתח הבור מעוגל, מידותיו כ־1×1 מ', 
וממנו גדל עץ תאנה גדול. העץ חוסם את מרבית מרחב 

הפתח ומאפשר כניסה קלה אל החלל
חלל בעל שני פתחים: האחד אופקי חסום בשיח צבר; בור מים74145899165223108

השני אנכי מעוגל וחצוב בסלע האם. מידות הפתח 
האנכי כ־1.2×1.2 מ'. סלעים חוסמים מעט את מרחב 

הפתח כך שכיום המעבר אפשרי בקושי רב
חלל 75145903165246104

מודרני
מערת חדר. מידותיו 2×5 מ' וגובהו 0.5 מ'. פתח 

המערה פעור בתחתית מדרגה נמוכה, ומידותיו כמידות 
החלל. בחזית צידו החיצוני של הפתח ישנן חציבות 

המכוסות בחלקן בקריסות של מבנה מודרני. בין 
הקריסות ניתן לזהות בור אנכי בעומק 1 מ'. הבור 

מתחבר אל חללים רדודים מתחת לקריסות
בור מים בעל חוליה שמורה היטב בפתחו )קוטר הפתח בור מים7614583916525995

בחוליה 0.5 מ'(. לצד החוליה ישנה שוקת מרובעת 
חצובה בסלע מנותק שהוצב במקום. בקרקעית הבור 

מים בעומק של כמה עשרות ס"מ ובהם פסולת מודרנית 
שהושלכה למקום. חלל הבור מעוגל, מידותיו כ־3×3 מ'

בור מים מלבני שמידותיו כ־3×4 מ'. פתח הבור בנוי בור מים7714587416528497
בשילוב בטון ישן ואבני גזית. מידותיו 0.6×0.7 מ'. 

בקרקעית מים בעומק כ־0.2 מ'
בור מים אנכי בעל פתח מלבני שמידותיו 1.7×2.6 מ'. בור מים7814588716532196

דופנות הבור מטויחים בטיח בהיר. מהפתח גדל עץ 
תאנה. בצד המזרחי של הפתח ישנו שריד של קמרון 

בנוי. דפנות מטויחים בשילוב חרסים
בור אנכי פתוח בעל מתאר מעוגל. מידותיו כ־5×5 מ' בור מים7914580016531590

ועומקו כ־3 מ'
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חלל זעיר מתחת לכיסוי סלע. מידות החלל 0.8×0.8 מ' לא ברור8014581916528592
וגובהו 0.3 מ'

ראו פירוט לעיל בור מים8114581216526588
בור בעל פתח אליפטי שמידותיו 0.6×0.6 מ'. חצי בור מים8214578216520187

מהפתח בנוי, וחציו האחר חצוב בסלע האם. תעלה 
חצובה בסלע האם מובילה אל הפתח. חלל הבור 
אליפטי ומידותיו 4×6 מ'. פתח אנכי נוסף חסום 

באבנים ממערב לזה הפתוח. דופנות החלל מטויחים 
בטיח אפור. בחלל שברי חרסים ופסולת מודרנית

בור מים בעל פתח מעוגל שמידותיו 0.5×0.5 מ'. עץ בור מים8314552016495269
תאנה גדול ומרובה ענפים חוסם לחלוטין את מרחב הפתח

בור מעוגל ומטויח, עומקו 4.7 מ'. מידות הפתח בור מים8414575916528683
0.8×0.8 מ'. הפתח בנוי מאבני גזית גדולות בשימוש 

משני. קרקעית הבור אופקית
ראו פירוט לעילבור מים85146148165353125
חציבות נוספות מצויות לכיוון קבר השיחגת86146190165590139
אגן חצוב87146196165558137
עוד 5–6 גתות נוספות מדרוםגת88146219165730136
קבר ארגז89146268165727135
חציבות במתאר רבוע היוצרות קירות אנכיים. אולי חציבות90146323165709140

מדובר בכניסה למערה
שקע רבוע חצוב ובבסיסו כניסה אופקיתחציבות91146378165750137
 קבר 92146403165562118

דו־מקמר
קבר בעל דופן מזרחית שבורה

מערת 93146365165529120
קבורה

חזית חצובה בעלת פתח אופקי סתום בבסיס החזית. 
אשחר מסתיר את הפתח

 קבר 94164395165515119
דו־מקמר

 קבר 95146359165519120
דו־מקמר

 קבר 96146350165522122
דו־מקמר

מאגר 97146342165579129
מים

בריכת מים מטויחת בטיח כתום עם חרסים גרוסים

גת98146270165509131
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נקודת 99146171165363121
ענין

אבן בנייה מעוטרת

נקודת 100146155165340
ענין

חזית קיר בה חצובה נישה. מול הקיר נמצאה חוליית 
עמוד

נקודת 101146096165185122
ענין

אבן ריחיים גדולה

נקודת 102146019165253115
ענין

ספלול עמוק

ראו פירוט לעילקבר ארגז103145985165292107
נקודת 104146142165382126

ענין
לוח בטון של שירותי 'בול־פגיעה' מנדטוריים

נקודת 105145824165194103
ענין

משטח סלע עם מתקנים. במקום מכתשים מעוגלים וכן 
חציבה מרובעת, אולי תחילת חציבה של קבר ארגז

קבר ארגז10614583316519295
נקודת 10714584116519895

ענין
רצף קירות חצובים

נקודת 10814589916521598
ענין

כבשן סיד מעוגל. מידותיו 2.5X2.5 מ' ועומקו כ־1.5 מ'

נקודת 10914587916520698
ענין

חציבות+אגן

קבר ארגז+חציבה מעוגלתקבר ארגז11014583916533491
שני קברים באותה נקודהקבר ארגז11114578816520591
שני קברים באותה נקודהקבר ארגז11214580816519691
קבר ארגז11314582316518093
נקודת 11414581316508784

ענין
ספלול רחב

נקודת 11514551716493571
ענין

תחילת חציבה של אבן ריחיים באתרה

גת מטויחתגת11614578816527683
בריכה גדולה בנויה ומטויחת בטיח כתום עם חרסים בריכה11714577016525786

גרוסים
נקודת 11814573616531081

ענין
חציבה מרובעת – חשוד כקבר ארגז


