
 

 הרודיון על ספר המדבר

 אהוד נצר

 

פי שיקולים גיאוגרפיים אלא בעקבות האירועים שעברו -מקומה של הרודיון לא נקבע, קרוב לוודאי, על

 לפנה''ס. 40כאן על הורדוס בשנת 

 :עיקריים בהרודיון התקיים שילוב נדיר של כמה תיפקודים ממלכתיים

 א. מונומנט לזכרו של המלך ומקום קברו.

 מון קיץ ענק )במושגים של אותו זמן(.ב. אר

 .ג. בירת המחוז

מונומנט )נפש?(. כמבצר וכדופן כארמון, -סביבו, פעל תוך שילוב יוצאהאתר ארמון מבצר ההר, ששלט על 

  מים בנויה, שנמשכה מאיזור בריכות שלמה ומעיינות ארטס. -המים סופקו לאתר באמצעות אמת

מכך. המבצר  נבחר כתוצאהלא הפיסי דרך עתיקה, דומה כי מיקומה  גם אם היתה הרודיון מצוייה על ציר

ור ברשת מבצרים מחוזית או ארצית, אלא כאבטחה למלך לא נועד, לדעתנו, להיות קש בתחום האתר

ולאנשיו בעת שהותם במקום מבודד זה, רחוק מכל ישוב העשוי לשמש מחסה בעת צרה או להגיש עזרה 

 צבאית. 

רז'' ולא נבנתה סביבו כל חומה. גדר היקפית, אולי זו שנסקרה בידי י' הירשפלד, האתר עצמו היה ''מפו

 שימשה ככל הנראה להגנה על הפרטיות המלכותית. יתכן שהופעלו במקום גם חיות טרף לשם  הרתעה.  

כן, אתר בעל סגולות ייחודיות העומד בפני עצמו. סביבתו החקלאית סיפקה בוודאי -הרודיון היוותה, על

ארי מצרכיו )כמו פירות וירקות(, ויתרת האספקה הנדרשת הובאה מן הבירה וממקומות אחרים -קחל

לא כלל עובדי האחזקה של האתר, התגוררו במקום )להוציא משרתים שנלוו את -ביהודה. דומה שרוב, אם

 המלך ובני משפחתו בעת שהותם באתר(. 

הנוף מפסגת ההר והאקלים הנעים )בעיקר בקיץ( מבחינה זו, היה אתר הרודיון ''מנותק'' מספר המדבר. 

 תרמו רבות לאיכותו כארמון קיץ מרכזי לבית המלוכה, ולאריסטוקרטיה שהסתופפה סביבו. 

 

  

 קברים וקבורה באשתמוע בתקופת המשנה והתלמוד                        

 ובועז זיס                                                          

המחקר והחפירות הארכיאולוגיות של היישוב היהודי אשתמוע מתקופת המשנה והתלמוד, התמקדו 

 1931-הכנסת ובממצאיו השונים. מערת קבורה יחידה מאשתמוע שפורסמה עד עתה, נחפרה ב-בעיקר בבית

 12לו ע''י סוקניק ואביגד. למערה מיתאר סגלגל ובדופנותיה חצובים שישה חדרוני קבורה. במערה התג

 גלוסקמות, חלקן מעוטרות. 

מטרת המחקר הנוכחי היא עדכון המידע בנושא מערות ומבני קבורה מאותה עת, הפזורים סביב הכפר 

 הקדום. 

מזרח -סמוע( מערות קבורה, בעיקר ממערב, מצפון ומצפון-)אבמפת הסקר הבריטי סומנו סביב אשתמוע 

לוי מאוזולאום ממערב לכפר, וכן על מערכת קבורה, על גי 1878לאתר. אנשי הסקר הבריטי מסרו בשנת 

בניה נסקר באותה שנה מאוזולאום רבוע בנוי גזית, מעוטר מבחוץ -שכללה חצר ומבנה ''נפש''. בגבעת אל

 בפילאסטרים.  

התגלו מערות קבורה  1929-1945מחלקת העתיקות המנדטורית בין השנים בחפירות שנערכו במקום ע''י 

ולא יווחים אודותן נשמרו בארכיון מחלקת העתיקות המנדטורית שבמוזיאון רוקפלר, קדומות אחדות; הד

  זכו לפרסום ציבורי מדעי.



על חשיפת מערה קבורה באשתמוע. המערה בעלת חדר רבוע שבו חצוב בור  1929-המפקח י' עורי דיווח ב

מערות קבורה יהודיות עמידה; בדופנותיה נחצבו שישה כוכים. אדריכלות מערה זו אופיינית לזו של 

בירושלים וביהודה משלהי תקופת בית שני. באותה שנה דיווח י' עורי על ממצא של גלוסקמה שהוצאה 

ממערת קבורה בסביבת מקום; הגלוסקמה עשויה אבן נארי, ולה מכסה גמלוני. דפנות הגלוסקמה ושיפועי 

 ג' לסה''נ.  -ה כנראה מאה ב'המכסה מעוטרים ברוזטות הנתונות בתוך מעגלים. זמנה של הגלוסקמ

-בניה, כחצי ק''מ ממערב לכפר א-התגלה ונחפר ע''י סא''ס חוסייני מאוזולאום בח'לת אל 1945בשנת 

חמישה כוכים בכל דופן צדדית,  –כוכים  12סמוע. המאוזולאום חצוב ובנוי בחלקו וכולל אולם רבוע שבו 

שנותרו מעידים על בניית גזית מעל הקבר החצוב,  ושניים בדופן האחורית, הנמצאת מול הפתח. השרידים

פי מקבילות בגליל, יתכן כי המאוזולאום באשתמוע הוקם במאה ב' -ואולי על קיום מבנה ''נפש'' עליון. על

 לסה''נ, והוא שימש עד מאה ד' לסה''נ בקירוב. 

ום אחר, בקרבת מקום לזה דיווח הארכיאולוג הבריטי ר''ו המילטון על גילוי מאוזולא 1931-יש לציין כי ב

 ; לדיווח זה מצורפת תכנית סכמטית, דומה במאפייניה לזו שנחפרה. 1945-שנחפר ע''י חוסייני ב

מתברר כי גילוי קבר הכוכים והגלוסקמות מקדים את זמן קיום קהילת אשתמוע היהודית לשלהי תקופת 

ג ליקוט העצמות בהר חברון. ניכרת כוכבא. ממצאי הגלוסקמות מעידים על נוה-הבית השני ולימי מרד בר

השפעה הדדית אדריכלית בין מבני מאוזולאה יהודיים בגליל לבין אלה שבאיזור אשתמוע. הקברים 

 היהודיים המאוחרים השתייכו כפי הנראה לקהילה שבנתה במרוצת הזמן את בית הכנסת באשתמוע.

 

 קברים וקבורה בחורבת סוסיא ובסביבותיה 

  יובל ברוך

 

בסמיכות לשורות הבתים ן נמצאות נתגלו מערות קבורה חצובות. חלק אחורבת סוסי ם סביב אתרבשטחי

, אברהם נגבהארכיאולוג קבר שחפר  דוגמא לכך הוא יותר. ותואחרות רחוקשל היישוב, ת והקיצוני

מ' מדרום לשורת בתים צמודים הבנויים בגבולו הדרומי של היישוב, שהיוותה מעין  40 -במרחק של כ

תחום הוא שקבע למעשה את  ,מיקומו של קבר זהכי זאב ייבין הציע חומה חיצונית. הארכיאולוג 

 ,ביקשו להרחיק את בתיהם מהקבר שנמצא בסמוך אסוסיותושבי  הואילדרום,  התפשטות היישוב כלפי 

שים מרחיקין את הנבלות ואת הקברות ואת הברסקי מן העיר חמי"  חז''ל: במקורות כפי ההלכה שנמסרה

 " )בבא בתרא ב, ט(. אמה

בשנים  בניהול י' ברוך באתר שנערכוקט החפירות יבהמשך לפרוי א מתנהלתחקירת הקברים בסוסי

מהן ניתן ללמוד על היבטים שונים של נוהגי  .מעניינותארכיאולוגיות  עדויות, במהלכן התגלו 1998/99

וגיאוגרפי, ואף להציץ אל עולמם  קבורה שרווחו בקרב תושבי האתר היהודיים בהקשר דתי, חברתי

 . האמנותי

 תותוכניביחס ליישוב ולסביבותיו, ובו ניתן דגש לבחינת  פריסה המרחבית של הקבריםב הדיון עוסק

שנהגו בהן. ממצאים מיוחדים במערכי כמה מהקברים מצביעים על  וצורות הקבורה השונותהמערות 

 לציין בנוסף מערת קבורה בעלת חזית מעוטרת. קיומם של  מבני קבורה עליונים מעל המערות. יש

 

 

 

 מפעלי המים בערד הקדומה

 יהודה גוברין

 



בעיית אספקת המים בערד הקדומה ופתרונה ההנדסי, מהווים מרכיב מרכזי בהבנת תולדות האתר, השוכן 

 באיזור ספר המדבר שבו אין מקורות מים חיים. אי לכך, ההתיישבות הקדומה בתל ערד התאפשרה אך

ורק בזכות הקמת מפעלי מים מלאכותיים. קיימת התאמה בין מאפייני האוכלוסיה המתיישבת בערד 

 ועוצמתה, לבין רמת פיתוח מפעלי המים במקום.  

נחשפה באר שזמנה התקופה הישראלית, והיא שימשה אח''כ  1984-1976במהלך חפירות ערד בשנים 

 ר מים פתוח באותו מקום.בתקופה ההרודיאנית. לדעת החופרים קדם לבאר מאג

הבאר נחשבה כחלק ממכלול מפעל המים הברזלי, שהתגלה ע''י י' אהרוני בתל המצודות הישראלי, ובו שני 

בורות מים גדולים מטוייחים ותעלת מים מקורה בלוחות אבן. המשכה המערבי של התעלה היא ניקבה 

ל המצודה, ויוצאת מחוצה לה.  אהרוני מ', העוברת מתחת לחומה המערבית ש 2-חצובה בסלע בעומק של כ

העריך שדרך הניקבה הוזנו פנימה מים שנשאבו מבורות סמוכים או שנאספו כמי נגר במדרון, חזרה אל 

בורות המצודה. חוקרים אחרים סברו כי מים נשאבו מהבאר התחתונה, והוזרמו אף הם דרך הניקבה אל 

 בורות המים שבתוך המצודה. 

 

 דסיות שנערכו לאחרונה באתר העלו נתונים כלדקמן:בדיקות ומדידות הנ

א. בדיקת גבהים של קרקעית התעלה החצובה מלמדת כי כיוון שיפוע הזרימה הינו מן המצודה ומערבה, 

 מחוצה לה. 

ב. פסי הרטיבות שנותרו על הטיח במאגר המים שבתוך המצודה, השאירו את משקעיהם סמוך לתקרתו. 

לו מעבר לגובה זה, זאת מאחר והניקבה ניקזה את עודפי המים אל מחוץ לפיכך מתברר כי המים לא ע

 למצודה.  

קרקעי הוא הנמוך ביותר במצודה, היו מי הנגר עלולים להציפו בעונת משקעים -ג. הואיל והמאגר התת

 ברוכה. הניקבה היא למעשה מנגנון הניקוז היחיד של המאגר. 

סלעי עמוק. בצמוד לו ולאורכו התגלה קיר מסיבי. אלמנטים ד. בקצה המערבי של הניקבה מצוי ''מצוק'' 

 אלה היו עלולים להקשות על זרימת מים ממקום זה, ולסכן את פועליו. 

מ''מ גשם, מצטברת בה כמות מים  150דונם. ברמת משקעים ממוצעת שנתית של  2.5-ה. שטח המצודה כ

-''ק, כלומר נפח כולל של שני הבורות הוא כמ 80-מ''ק. נפח כל בור מים במצודה הוא כ 375-שנתית של כ

מ''ק. מכאן מסתבר כי המצודה היתה חייבת בהתקנת ניקוז חיצוני, כדוגמת ניקבה, כדי להישמר  160

 מסכנת הצפה.   

 

 מסקנות:

-א. מאגר מים פתוח, כשלב קודם לבאר, אינו ישים בתנאי הסביבה בשל התאדות רבה וחלחול אל תת

 הקרקע.

ר בנקודה הנמוכה ביותר בלב העיר הכנענית, נועד לתפיסת כל מי הנגר בתחום אגן הניקוז ב. מיקום הבא

העירוני, המוקף חומה. ראשית בנייתו והשימוש בו מיוחסים לאוכלוסיה העירונית הגדולה של ערד 

 הכנענית, ולא ליושבי המצודה הישראלית. 

ים המצויים בתוך המצודה, לצורכי ג. מפעל המים במצודה הוא למעשה מערכת של בורות מים קטנ

  המקדש ולשעת חירום. הבורות היו מקושרים באמצעות תעלה חצובה ומקורה אל מאגר מים גדול

 ומטוייח בצידה המערבי של המצודה. 

ד. בורות מים הפזורים בתחום העיר ערד הכנענית הינם מרכיב חשוב המלמד על תולדותיה, ועל הנגב 

תקופות של פערים בהתיישבות בנגב, כפי שהוכיחו החפירות, התקיימה למעשה המקראי בכלל. דומה כי ב

מדברי. האוכלוסיה הנוודית התאפיינה -ישבות מסוג שונה של אוכלוסיה ממוצא נוודיבאיזור זה התי

בצרכים בסיסיים פחותים, במורכבות חברתית נמוכה וביכולת טכנית ירודה, לעומת אלה של התיישבות 

הקבע. ביטוי לקיום התיישבות נוודית זו הם בורות המים החצובים בסלע קירטון רך, בעוד ששרידים 

 אחרים לא השתמרו.      פיזיים



 

 

 

 מצוקה אקלימית בצומח ספר המדבר והקשר לטיפול בבני אדם

 אמיר קיטרון

 

ק"מ.  30 -פני מרחק של כ-חברון קיים מעבר טופוגרפי ואקלימי חד מהרי חברון לעין גדי, על-באיזור הר

מצוקה אקלימית אצל עובדה זו יוצרת מפגש מיוחד בין שתי אוכלוסיות צמחים שונות זו מזו, וגורמת ל

צמחים שזהו קצה איזור גידולם. כן קיימים במרחב זה הרים גבוהים ויובשניים, המהווים בית גידול 

 אידיאלי לצמחים ריחניים ממשפחת השפתניים וממשפחת המורכבים.

 

 דלקתי-חיידקי, אנטי-פטרייתי, אנטי-תנאים אלו יצרו מגוון של צמחים עם תכונות מרפא בתחומים האנטי

 קורטיקוסטרואידים.-ודמוי

 

 

 

 
 תגליות חדשות במערות המפלט במדבר יהודה 

  כוכבא-השופכות אור על מרד בר

 חנן אשל, רועי פורת ועמוס פרומקין

 

מערות אליהן  27בתשנ"ט פורסם ספר שסיכם את תופעת מערות המפלט המוכרות עד אותה עת, ובו נדונו 

ספירה. מערות המפלט, בניגוד למערכות המסתור, הן מערות ל 135ברחו פליטים יהודים בקיץ של שנת 

טבעיות הממוקמות במצוקים של נחלי מדבר יהודה. המעיין במפת מערות המפלט המוצגת בספר זה, 

יווכח כי בחלקו הדרומי של המדבר, באיזור שהיה בשליטת ישראל עד מלחמת ששת הימים, נתגלו מערות 

דולים: נחל דוד, נחל חבר, נחל משמר, נחל הרדוף, נחל צאלים כוכבאיות ברוב הנחלים הג-מפלט בר

בשליטת ממלכת ירדן, היו ידועות רק  1967ומזרחית לראש זהר. בחלקו הצפוני של המדבר, שהיה עד 

 מערות ואדי מורבעאת. 

  מאחר ולא נמצא הסבר מניח את הדעת להבדל בין שני האיזורים מבחינת אפשרות המפלט במערות,    

-ו שיש מקום לבדוק גם בחלקו הצפוני של מדבר יהודה מציאות מערות מפלט נוספות משלהי מרד ברסברנ

כוכבאיות התגלו בנחל דוד ובנחל חבר, ואילו בקניון -כוכבא. בנוסף, הוטרדנו מהעובדה כי מערות מפלט בר

 נחל ערוגות שבאיזור עין גדי, ובו מקורות מים זמינים, טרם נמצאו מערות מפלט.

ונמשך מאז ואילך. הסקר הניב גילוי מערות  2001הסקר המחודש של מערות במדבר יהודה החל בשנת                      

מפלט בלתי מוכרות עד הנה, ובהן ממצא משמעותי מתקופת המרד. שלושה מכלולים של מערות מפלט 

ים; שתי מערות מפלט התגלו בין ואדי מורבעאת לעין גדי: מערות הרומח, מערת הדינר ומערות התאנ

ישי ומערת צבר. לאחרונה נחשפו שלושה מכלולים של -נמצאו בתחום נווה המדבר של עין גדי: מערת הר

 כוכבאיות בנחל ערוגות.-מערות מפלט בר

כוכבאיות שנבדקו בסקר התגלו ממצאים שונים בני הזמן הנדון ובהם כלי חרס, כלי זכוכית, -במערות הבר  

לי נשק, מטבעות כסף וברונזה, ושתי תעודות יוניות כתובות על גבי פפירוס. כן נמצאו כלי אבן, אריגים, כ

 לאחרונה ארבעה קטעים קטנים שנותרו ממגילה שהכילה את ספר ויקרא. 

 כוכבא.-למיקום המערות ולממצאיהן ערך רב, בתרומתם להבנה ולחקר תקופת שלהי מרד בר  



 
 

 

 

 

 מבריה בספר המדבר לאור החפירות האחרונות למהותם של מגדלי הקולו           

 באיזור יתיר שבדרום הר חברון

 שחר בץ                                                            

 

, עת נתגלו 19-חקירת מגדלי הקולומבריה השונים מעסיקה את המחקר הארכיאולוגי משלהי המאה ה

של מתקני הקולומבריה ניתנו בעבר הסברים אחדים, כמו  מתקנים כאלה בחפירות ובסקרים. לייעודם

ההצעה לראות בסדרות הכוכים שלהם מקום לשמירת אפר מתים לאחר קרמציה. כיום מקובלת במחקר 

התפיסה כי מגדלים אלו שימשו מעין שובכים לגידול יונים. אולם, אין אחידות דעים לגבי תכלית גידול 

מלשלשת היונים, לשם צריכת בשר יונים למאכל, או שמא  יגאנהיונים: האם מדובר בהפקת זבל אור

 לשימוש במגדל של יוני דואר לצרכי תקשורת.

בחפירות באיזור חורבת יתיר שבדרום הר חברון התגלה מגדל קולומבריום רבוע, המתוארך על סמך ממצא 

יתיר הקדומה,  מובהק לתקופה הביזאנטית. מיקומו של המגדל בשטח פתוח, הרחק מהתחום המיושב של

מעיד קרוב לוודאי כי הקולומבריום הוא חלק מהמערך החקלאי. לפיכך מטרתו הינה חקלאית ברורה, 

וקשורה בהפקת חומר אורגאני לטיוב השדות. ייתכן כי המגדל שימש במקביל לתצפית על הדרך המובילה 

 לחורבת יתיר.

ריה אחרים הקיימים בספר המדבר, תוך ממצא מגדל הקולומבריום ביתיר נבחן בהשוואה למגדלי קולומב

 בדיקת תיארוכם ומיקומם במרחב היישובי והחקלאי. 

הקולומבריום של יתיר מצביע במובהק על שתי תופעות. האחת הינה הקמתם של מגדלי קולומבריה 

בתקופה הביזאנטית, ולא רק בתקופות הקודמות לה, כידוע מהממצא בארץ. בחינת הממצא הארכיאולוגי 

 ממגדלי הקולומבריה מצביע כנראה על תיארוכם לתקופות המאוחרות .בחלק 

תופעה חשובה נוספת היא הזיקה הישירה בין מיקום הקולומבריום לבין שטחי חקלאות המרוחקים 

מהיישוב המרכזי. לפיכך, נתון זה מטה את הכף לטובת ההסבר הגורס כי מגדלי הקולומבריה בעת הזו 

שם איסוף לשלשת היונים, הידועה כחומר דישון אורגאני מובחר, לטיוב נועדו בעיקר לצורך חקלאי ל

 השדות.

 

 

 

 

 

 

 

 

ייצור היין ב'גת המשוכללת' הביזאנטית -בית גתות" "  

 יהושע דריי

 



חפירות ארכיאולוגיות בשנים האחרונות התגלו מתקני חקלאות ותעשייה רבים. ביניהם מתבלטות ב

ות, המתוארכות לתקופה הביזאנטית. לאלו כיוונה, ככל הנראה, בתפוצתן ומורכבותן גתות היין הגדול

ארץ ישראל הייתה יצואנית יין חשובה בתקופה זו, עובדה  התוספתא )תרומות ג ז( במונח "בית גתות".

 . שחייבה תחכום ויעילות מירביים בתהליך הפקת היין

המבנה הביזאנטי המכונה 'בית  פקודיהבנת תלחדשה בעקבות ניתוח ממצאי החפירות הללו, העלינו הצעה 

 בו כסידרם:שלבי הפקת היין האדום , ובהצגת גתות'

 א. דריכת הענבים ומילוי מיכלי התסיסה )הגתות( כשהם פקוקים לכיוון משטח העבודה.

מטרת הדריכה היא פירוק הענבים ויצירת שטח מגע גדול יותר בין הנוזל וציפת הפרי )ולא למיצוי הנוזל!(. 

צעת על גבי משטחים שמעל מיכלי התסיסה )הגתות( או בתוך המיכלים עצמם בעזרת מעגלות הדריכה מתב

 אבן.

 השארת העיסה, למספר ימים, בתוך המיכלים )הגתות( עד גמר התסיסה הראשונית. 

ב. הוצאת הפקק אשר סתם את הצינור המצוי מעט מעל רצפת מיכל התסיסה )הגת(  וזרימת יין בחופשיות 

 צמו" או "יין חופשי"( על פני משטח העבודה כאשר הוא מנותב לאחד מבורות האיגום.)"יין הרץ מע

ג. הוצאת הזגים שנותרו במיכל התסיסה )בגת( דרך פתח המצוי בקיר המפריד בין מיכל  התסיסה )הגת( 

ומשטח העבודה וסחיטתם במכבש הבורג שבמרכז המשטח. היין הנסחט )שצלילותו נחותה מזו של היין 

 ן( מנותב לבור האיגום השני.הראשו

 בבית גתות בעל בור איגום בודד נשאב ה"יין החופשי" מהבור לפני שלב הסחיטה בבורג.

 ד. שאיבת ה"יין החופשי" מבור האיגום ומזיגתו לקנקנים לשם אחסון, יישון ושיווק.

ים. יזמן מסו-והמתנה במשך פרק ,ידי הוספת חוואר-ה. הצללת היין הסחוט, שבבור האיגום השני, על

 לאחר מכן נשאב אף הוא ונמזג לקנקנים.   

 פתיחת מיכל התסיסה )הגת( השני וכך הלאה בשיטת הסרט הנע, או ריקון כל המיכלים בו זמנית.   

ניסוי  1996נערך בעונת הבציר  ,בכדי לבדוק את ההצעה דלעיל בתנאים ריאליים וב"זמן אמיתי" יחסית

בת קסטרא שליד חיפה )חפירת רשות העתיקות בניהולם של זאב ייבין בבית גתות ביזאנטי שנחשף בחור

דעת, נוקה היטב ובוצעו בו הוג'רלד פינקלשטיין(. מבנה בית הגתות, אשר השתמר במידה מניחה את 

כן שוחזר מכבש -עבודות לחיזוק הטיח והשלמתו במקומות בו היה חסר, השלמת קירות וצינורות וכו'. כמו

 פי הדגם המופיע בפסיפסים ביזאנטיים.-לע ,הבורג מעץ אלון

כוללת הפי התיאוריה המקובלת -בוצעה הפקת יין על ן,מוצעת כאהחדשנית הבמקביל להפקת היין בשיטה 

 ם.זמן התסיסה ארך חמישה ימי דריכת ענבים עד מיצוי כל התירוש, הזרמתו לבור האיגום והתססתו שם.

 : בקסטרא הראו תוצאות הניסוי

 נמצא לאחר פרק זמן זה נוזל עכור, אפור וחסר טעם. בבור האיגום 

היין שמילא את מיכל התסיסה )הגת( היה צלול, צבעו ארגמן ובעל ריח וטעם מובהקים של  ,לעומת זאת

 יין. בדיקה במעבדת יקבי "כרמל מזרחי" אישרה את טיבו.

  

 

 

 

 

 

 היסטורית של צפון מדבר יהודה בשלהי התקופה הביזאנטית -גיאוגרפיה

 ובתקופה המוסלמית הקדומה



 עפר שיאון

 

במהלך מחקר ההתיישבות בצפון מדבר יהודה בשלהי התקופה הביזאנטית ובתקופה המוסלמית הקדומה, 

 מפות סקר.  10קמ"ר, שבו כלולות  360-נערך מחקר מקיף בשטח של כ

 גבולות שטח הסקר והמחקר: 

של מונוקלינת עוג'ה ממערב והכפרים ג'בע  מפגש מצוק ההעתקים ממזרח בקו הכפיפה העליון -בצפון 

 ומחמס. 

 קו פרשת המים בין נחל קומראן מצפון ונחל קדרון.  -בדרום 

 מכוך. -קו מצוק ההעתקים מצפון לנחל קדרון ועד לוואדי אל -במזרח 

 עזריה, ענתא, חזמא וג'בע. -דיס, אל-מדרגת הכפיפה העליונה שעוברת דרך הכפרים אבו -במערב 

 

 שם דגשים עיקריים על הנושאים דלהלן: המחקר 

 א. הקשר שבין יחידות הנוף לתפרוסת היישובית בתקופות האמורות.  

 ב. הגדרות היישוב הכפרי.  

 ג. אמצעי הקיום. 

 

 

  

 פרספקטיבה מודרנית לנושא עתיק  –עשיית יין בספר המדבר 

 ערן גולדסוור

 

 

ים ולהכנת יין. ברם, בעבר התקיימה תעשיית יין באיזור טבעי לגידול גפנ -ספר המדבר אינו איזור קלאסי 

 זה ואפילו במדבר עצמו. 

המחקר עוסק במאפיינים המיוחדים לגידול גפנים והפקת יין בספר המדבר, והוא נתמך בדוגמאות 

וחידש מסורת עתיקה של תעשיית יין  2000הלקוחות מהנסיון המעשי של יקב יתיר. יקב זה הוקם בשנת 

 רום. באיזור הד

 

 


