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קיים4 מצב צילומי תיעוד כ םת נ נ

האתר.1 של כללים נתונים

תיעוד צילומי מצב קיים.4

בריכה דרומית

50פרט מרזבענייניםתוכן

51בריכה צפונית ם של האתר.1 ם כלל נתונ

1מיקום המבנה ותיאור תמציתי של האתר
21-22הסביבה הקרובה

23-27חזיתות

1:25052מ "קנ –תכנית טופוגרפית 

2-3תצלומי אוויר מעודכנים

מאתר GIS4תכנית

23-27חזיתות

28בריכת האגירה  

1:10053מ "נק– תכנית גגות 

1:5054-56מ "נק– חזיתות  ת מאתר GIS4תכנ

נתונים סטטוטוריים                                        . 2
29-30האנטיליתמבנה מערכת השאיבה 

אדריכליים 31-32טכנולוגיים/פרטים

1:5057מ "נק– חתך 

5תכנית ייעודי קרקע

כס מספר מתאר 6-7ג/50/1/מק/תכנית

31-32טכנולוגיים/פרטים אדריכליים

בריכה צפונית

58טכנולוגית בניה. 6

59-60מפגעים  . 7 ת מתאר מספר כס 6ג  /50/1/מק/תכנ 7

8-9תכנית פיתוח שטח
33הסביבה הקרובה

כלליים 34מבטים

61סיכום הערכת אתר. 8

10תכנית סימון אתרים ארכיאולוגיים בסביבת הבריכות והבאר

ותרבותי.3 היסטורי רקע

34מבטים כלליים

35-37חזיתות

62הנחיות שימור

63הצהרת עורך מסמך סטור ותרבות.3 רקע ה

11-13מפות היסטוריות
38בריכת האגירה

קיים5 מצב אדריכלי תיעוד

64מקורות

14ג"גרקע היסטורי 

15י"באהאנטיליההיסטוריית

תיעוד אדריכלי מצב קיים.5

39תיאור מילולי מצב קיים
ת סטור הה ל 15בא האנט

16אנטיליתשיחזור בריכה דרומית ומערכת 
1:250040מ "נק– תכנית סביבה 

דרומית 41בריכה
17תצלומים היסטוריים של בתי הבאר והפרדסים

ספרותית ומתקניסקירה הפרדס תרבות של 18ואמנותית

41בריכה דרומית

1:25042מ "קנ –תכנית טופוגרפית 
ת רה ספרות ת של תרבות הפרדס ומתקנ סק ואמנות

מים

18
1:10043מ "נק– תכנית גגות 

אגירה בריכת 1:10044מ"נק–תכנית 19סימון אתרים היסטוריים קיימים בקרבה לשטח התכנית

20אתרים היסטוריים קיימים בקרבה לשטח התכנית

רה כת אג ת בר 1:10044מנקתכנ

1:5045-48מ "נק– חזיתות 

1:5049מ "נק– חתך 20.1 לשעבר בפרדס עובד, שרביט יונלראיון עם 
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נתונים כלליים|  1פרק 

7536: גוש

113:חלקה

:תיאור תמציתי

בסמוך  , ס לקלקילה"ס ממוקמות בין כפ"בריכות מזרח כפ

65504ל .5504וכביש6לכביש

הבריכות נמצאות בשטחים פתוחים שבעיקרם אדמות לא  

עפרמעובדות דרך ישנה לבריכות תשתית(ממזרח תשתית (ממזרח לבריכות ישנה דרך עפר -מעובדות

.  וממערב שדות) לסלילת כביש

אלו ובימים תעשיה אזור להיות מתוכנן כולו האזור
אזור הבריכות

האזור כולו מתוכנן להיות אזור תעשיה ובימים אלו

נערכות עבודות הכנה לסלילת כבישים בסמוך למבני 

הבריכות

מ"ללא קנ–תרשים להתמצאות כללית , כפר סבא

כות .הבר

  

מיקום הבריכות1:5000מ "קנ–תכנית סביבה 
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תצלום אוויר עדכני -נתונים כלליים |  1פרק 

קלקיליה

ס"כפ ס"כפ סכפ סכפ

ס מזרח"צומת כפ ס מזרח"צומת כפ

קבר בנימיןקבר בנימין

  2011,א עדכנית"מיקום המבנים בתצ
ymap:  אתר המפות:מקור
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תצלום אוויר עדכני–נתונים כלליים |  1פרק 

11

22

בריכת אגירה  דרומית. 2בריכת אגירה צפונית1.

2011, ס"עיריית כפ GISאתר:מקור
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נתונים כלליים|  1פרק 

בריכה צפונית: הגדלה

מבנה באר אנטילית ובריכה דרומית: הגדלה

ס מזרח"צומת כפ
ס"מקטע ממפת כפ

ס"עיריית כפ GISאתר : מקור
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תכנית יעודי קרקע -נתונים סטטורטוריים |  2פרק 

ייעודי קרקע באזור הבריכה הצפונית

לפי תכנית ייעודי קרקע ניתן לראות כי האזור  
כולו מיועד לשמש כאזור תעשיה הכולל בעיקר 

.תעשיה ומסחר
דרך בעלת כיכרות תנועה העוברת במרכז אזור 

התעשייה מתוכננת לעבור על תוואי הבריכות  
.  הקיימות

:מקרא ייעודי קרקע

דרך קיימת

ייעודי קרקע באזור הבריכה הדרומיתאזור תעשייה
אזור מסחרי

מבנה ציבורי

ק ק

חניון אוטובוסים

שטח פרטי פתוח

מ"ללא קנ–ג/50/1/מק/תכנית כס
ס"עיריית כפ GISאתר  :מקור

מתקן לטיפול באשפה

קשוק פתוח

 net.il012mimar@ .www.mimarc.co.il..   077.62.62.862: פקס. 0722.51.00.49: 'טל. יפו, 3רחוב יונתן רטוש . מ"מימר נאור אדריכלות ושימור בע
5



כפר ובאר אגירה בריכות תיעוד סבא-תיק רה ובאר כפר כות אג עוד                                                               בר ק ת סבא ת
תכנית מוצעת -נתונים סטטוטוריים |  2פרק 

א/1/50/ג המהווה שינוי לתכנית המתאר כס/50/1/מק/תכנית מתאר מספר כס     :התכנית המוצעת' שם ומס
.  דונם 601.79:                       שטח התכנית

1:10,000– ג מצב קיים /50/1/מק/תכנית כס
אתר מנהל מקרקעי ישראל: מקור קק ק
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תכנית מוצעת -נתונים סטטוטוריים |  2פרק 

מוצע מצב 1:10תכנית 000 1:10,000–תכנית מצב מוצע
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תכנית פיתוח שטח|  2פרק 

   1:500: מ"קנ, 50ס "אזור תעשיה חדש כ–פיתוח כללי  
צור וולף אדריכלי נוף: אדריכל
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תכנית פיתוח שטח|  2פרק 

כללי כ–פיתוח חדש תעשיה 50ס"אזור תוח כלל  ה חדש כפ 50ס אזור תעש
1:500: מ"קנ

צור וולף אדריכלי נוף: אדריכל

בריכה דרומיתבריכה צפונית

 net.il012mimar@ .www.mimarc.co.il..   077.62.62.862: פקס. 0722.51.00.49: 'טל. יפו, 3רחוב יונתן רטוש . מ"מימר נאור אדריכלות ושימור בע
9



כפר ובאר אגירה בריכות תיעוד סבא-תיק רה ובאר כפר כות אג עוד                                                               בר ק ת סבא ת
נתונים סטטורטוריים|  2פרק 

ATAATA SHEMATA STATUSATA LAST PATA PIR AM

. אתרים ארכיאולוגיים בסביבת הבריכות והבאר

ATAATA_SHEMATA_STATUSATA_LAST_PATA_PIR_AM

14089/0
-Rנקודת טריאנגולציה 

647503111מז) 29
טריאנגולציה -Kנקודת

14070/0
-Kנקודת טריאנגולציה 

647503110)צפון) 20

647503106קלקיליה13069/0

תכנית סימון אתרים ארכיאולוגיים ל
מחוז מרכז, ארכאולוגיה, ת"רע:מקור
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כפמפות היסטוריות–רקע היסטורי ותרבותי |  3פרק  מזרח אגירה ס"בריכות כפ מזרח אגירה ס"בריכות

הבריכות נמצאות בסמוך לקבר : הערות
קבר בנימיןקבר בנימין

רה מזרח כפ כות אג סבר רה מזרח כפ כות אג סבר

1930, קלקיליה, מפה מנדטורית
"

ק ך
בתוך פרדסי פרי הדר  , בנימין ההיסטורי

(C. – citrus)
ניתן להבחין בצורות הבריכות המקוריות   

.א"אוניברסיטת ת,ספריית גיאוגרפית:מקור
ק ן ן

ובמבנים קטנים נוספים באזור שכנראה 
.שימשו גם כמערכות שאיבה אנטיליות

כפר הקדומה-תל סבא סבא הקדומהתל כפר
אתר ארכיאולוגי גדול 

וחשוב בתחומי כפר סבא

בריכה דרומיתבריכה צפונית2012, א עדכני"תצ

קקלקיליהקלקיליה קק ק
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מפות היסטוריות–רקע היסטורי ותרבותי |  3פרק 

קבר בנימיןקבר בנימין

ס"בריכות אגירה מזרח כפ ס"בריכות אגירה מזרח כפ

האוצר" "משק / האוצר" "פרדס

1942, קלקיליה, מפה
גיאוגרפית:מקור ת,ספריית .א"אוניברסיטת

פרדס האוצר / משק האוצר
חווה והתיישבות חקלאית יהודית אשר  

פעלה בין השנים  . י יהושע חנקין"נרכשה ע
1931-1942 . ת:מקור אוגרפ ת ג טת ת,ספר ברס .אאונ

2012, א עדכני"תצ
93 9

קלקיליהקלקיליהקלקיליהקלקיליה
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מפות היסטוריות–רקע היסטורי ותרבותי |  3פרק 

קבר בנימיןקבר בנימין

ס"בריכות אגירה מזרח כפ ס"בריכות אגירה מזרח כפ

1961, סבא-כפר, מפה
גיאוגרפית:מקור ת,ספריית .א"אוניברסיטת ת:מקור אוגרפ ת ג טת ת,ספר ברס .אאונ

2012, א עדכני"תצ

קלקיליהקלקיליהקלקיליהקלקיליה

כפר סבאכפר סבא
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רקע היסטורי ותרבותי|  3פרק 

גיאוגרפי–רקע היסטורי 

.  על יד כפר סבא הקדומה, באזור השרון הדרומי"  עמק המרזבה"סבא נמצאות ב-בריכות מזרח כפר

רבה היסטורית חשיבות המרזבה רבות-לעמק שנים במשך ערך ורב פורה חקלאי שטח היה האזור ת רבה  סטור בות ה ם רבות - לעמק המרזבה חש ה שטח חקלא פורה ורב ערך במשך שנ , האזור ה

הסיבה לפוריות האדמה הינה אדמות הסחף הכבדות  . נמצאו בו שטחי פרדסים רבים 20-ובמאה ה

ע הירקון"המנוקזות של יובלים י רקוןהמנוקזות ע ם של ה ובל    .

עבר,בנוסף המרזבה עמק של האורך"לאורכו הידוע,"דרך בשמו הים"או התחבורה-"דרך ציר דוע,דרך האורךלאורכו של עמק המרזבה עבר ,בנוסף םאו בשמו ה ר התחבורה דרך ה צ

חשיבות הדרך היא בחיבור . סוריה ומצרים, אשר חיבר את מסופוטמיה, החשוב ביותר בארץ ישראל

, אשור,בבל(מזרחית-והאימפריה הצפונית או הצפון, מצרים מדרום: בין שתי האימפריות של המזרח
סבא-מפת אתרי עתיקות בתחומי כפר

ואפולוניה שכם את שחיברה הרומית הדרך תוואי סימון ועברהבמפה ,,(ן,ן

).   'סוריה וכו, טורקיה, עיראק, פרס

 -אחת החשובות שבהן יצאה משכם:בתקופה הרומית הותוו דרכי רוחב חשובות אשר עברו באזור

ועברה  , במפה סימון תוואי הדרך הרומית שחיברה את שכם ואפולוניה
.ס"בקירוב ודרומית לאתר בריכות כפ, בסמוך לקבר בנימין

גלעדי:מקור לעיר–סבא-ככפרימידן שהיה איילוןהכפר כפראיתן ןק

שכונת  (ירבת סאביה 'כפר סבא וח, " )דרך האורך"שם הצטלבה עם (עברה דרך קבר בנימין , ניאפוליס

עלי ולכן נקראה  -בימי הביניים דרך זו הובילה למסגד סידנא. והגיעה עד עיר הנמל אפולוניה) עלייה

ר סבא  -ככפרמ ,דן גלעד: מקור ה לע לון, הכפר שה תן א כפר  , א
עמוד  , ממצאים ארכיאולוגיים ומקורות היסטוריים–סבא הקדומה 

2011, ירושלים, הוצאת ספרים אריאל, 349

.הדרך של המקום הקדוש–" טריק אלחרם"מנית 'יותר מאוחר בתקופה העות

גרמו לכך שבשולי ובמורדות העמק  , הקרקע הפוריה והדרכים החשובות אשר עברו בעמק המרזבה

.  התבססו יישובים לאורך ההיסטוריה

ממצאים –כפר סבא הקדומה , איתן איילון, הכפר שהיה לעיר– סבא  -ככפרימי , דן גלעדי: מתוך

2011, ירושלים, הוצאת ספרים אריאל, ארכיאולוגיים ומקורות היסטוריים
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ישראל   -היסטוריית האנטיליה בארץ

מנית נשענה על חקלאות ובתקופה זו  'הכלכלה המסורתית בארץ ישראל בתקופה העות

.  20- התפתחו ענפי חקלאות ובראשם הפרדסנות אשר היה ענף משגשג בארץ ישראל במאה ה

.באזור השרון היתה מצויה אדמת חמרה אשר התאימה לגידול ההדרים

בעקבות התרחבות ענף הפרדסנות היה צורך בשאיבת מים לצרכי השקיה ולכן נבנו בארות  

.  אנטיליות רבות

.אשר הוציאו את מי הבאר בטכנולוגיה זו, "אנטילים", מקור שם הבאר הוא מקנקני החרס

גלגלים אלו הניעו  . מנגנון האנטיליה מורכב משני גלגלי שיניים המונעים בעזרת כוח בהמה

)(
ניתן להבחין במבנים בקדמת התצלום עליהם –גלגלי ההנעה 

שירדו אל הבאר)קנקני מים או תיבות עץ(גלגל שיניים שלישי אשר סובב שרשרת כלי קיבול 

מגג המבנה המים זרמו  . והוציאו מים דרך שני חורים בתקרת הקמרון הבנוי מעל הבאר

ל לל

.חמור ושני גלגלי הנעה
ק ן ן

.נשענה קורה אופקית

בריכות ההשקיה היו ממוקמות במיקום טופוגרפי גבוה על. בתעלות אל בריכות אגירה סמוכות

.  מנת לאפשר למי הבריכה לזרום בתעלות אל שטחי הפרדסים

.י כוח בהמה והוחלפה במשאבה עם מנוע דיזל"עם השנים הופסקה השאיבה ע

.גלגל ושרשרת עם כלי חרס

.מנוע הדיזל.י מנוע דיזל"משאבה המופעלת ע
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552255
- תמונות באדיבות טל בן נון

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

44

22

66
66

33

44

44

מוצא מים. 14

בור שבירת לחץ. 15
33

ההנעהב וצירי גלגלי מערכת עא נתמכה ההנעה האבן"מערכת בסיסי י

תעלת מים. 13

55

22
55

מערכת גלגלי וצירי ההנעה.ב י בסיסי האבן"מערכת ההנעה נתמכה ע.א

88
22

227+87+8

בריכת אגירת מים. 12
66

מרזב. 11

77

הנעת גלגל כלי הקיבול. דהגלגלים הניעו את גלגל כלי הקיבול  . ג

בסיס לקורה אופקית. 6

88
22 77

77

תעלות מים מטויחות.         10
1010

77

המערכת1 להנעת קיבול7בהמה וכלי לשרשרת פתחים

גלגל כלי קיבול.                  8

אגן מים מטויח.                  9

מי הבאר יצאו לאגן מטויח  . וכלי הקיבול ירדו לבאר והעלו מים. ה

בהמה להנעת המערכת.1

ציר אופקי/ גל הניע. 2

ציר אנכי/ גל הניע. 3

פתחים לשרשרת וכלי קיבול. 7

1111

55
22

88

גלגל הנעה אופקי. 4

גלגל הנעה אנכי. 5

1111

1010

44

המחבר-אילוסטרציה
בסיס לקורה אופקית. 6 1212

1010

המים נשפכו מהמרזב לבריכת האגירה. חהמים זרמו בתעלות מטויחות. ז

ה לוסטרצ המחבר  א
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והפרדסים הבאר בתי של היסטוריים תצלומים היסטוריים של בתי הבאר והפרדסיםתצלומים
1923, פלשתינה, שולטן.פ: מקור

תעלות ובריכות אגירה, משאבות מים: מערכות המים בביארה

תעלות מים בפרדסי התפוזים
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19ההמאהשלהחמישיםשנותרס'רוג'הגבשלספרהמתוךתאור

נוסעים מספרים על תרבות הפרדס ומתקני המים–סקירה ספרותית 

19-ההמאהשלהחמישים שנות – רסרוג הגב שלספרהמתוךתאור

  הגנן שהתגוררו במקום ,קטנה חימר לבקתת שהגענו עד ,הקוצניים הצבר גדרות בין צר בשביל עברנו ..."

רימוניםתאניםגדלובבוסתןהמקומייםמהערביםלמוכשריםכאןנחשביםמצרייםיוצאיהללוומשפחתו ם וצא,הללו.ומשפחתו ם מצר ם כאן נחשב םלמוכשר םמהערב םגדלובבוסתן.המקומ ם,תאנ מונ  ,ר

"...מלפפונים מיני גדלו העצים בין .ומתוקים חמוצים לימונים ,תמרים ,זיתים ,במבוק ,שקדים

תמריםסיביידיעלהמחובריםגדוליםחרסכליבעזרתמהבארונשאביםמוגבהתאבןלבריכתנשפכיםהמים" ם... םהמ כתנשפכ ם ,מוגבהת אבן לבר םחרסכלבעזרתמהבאר ונשאב םגדול בדעלהמחובר םס  תמר

  עולים ,הבאר אל יורדים והכדים ,מתמדת בתנועה סובב קשורות שעיניו פרד .גדול גלגל בעזרת הנגרר ,נע לסרט

יוםכל.בפקקהסתום,חורנמצאהבריכהשלהתחתוןבחלק.לנועממשיךשהפרדזמןכלונשפכים,מיםמלאי םמלא ם,מ ך שהפרד זמן כלונשפכ כהשלהתחתוןבחלק .לנוע ממש וםכל.בפקקהסתום,חורנמצאהבר

" ...הפרי ועצי הירקות ערוגות אל המוליכות קטנות לתעלות לזרום למים ונותנים הפתח את פותחים

  1854 ,גרין

קק מהבוסתניםאחדבכל.עבירותובלתיגבוהותצברגדרותי"ע תחומות ,רבות לחלקות הנחלקיםהבוסתנים...."

  או חמור בכח המונעים קטנים מיכלים עם גלגלים ממערכת מורכב שאיבה מתקן .יותר או אחת באר מצויה אלה

"...הפסק ללא לבריכה המים את ושופכים ,פרד

 

)7 ,א"תרנ ,פעלמאן( :ביפו היהודיים הפרדסנים מראשוני –פלמן דוד

  בערבית הפרדס נקרא כן-על .באר במי ]...[ י"א פרדסי רוב הושקו השנה של השחונים החודשים בשבעת..."

 אזרח זכות לו קנה הזה והשם ]...[ .פרדס בכל זו בתקופה שנמצאה ,בערבית "ביר" ,הבאר שום על ,"בייארה"

 ".הארץ לפרדסי כן יאמרו העברים וגם ,פה המתהלכות השפות בכל

  "בבריכה רחצה" ,יזהר .ס

 המקיא השחור הצינור ולוע המים של הצונן הפכפוך שלרגליו והחם העבה הקיר זה ,הבריכה גדת על ואנו..."

  למטה ושם .בזה-אי באוויר לו המצרצר המנוע פעימות קצב בה שטבוע קולנית בהתלהבות וקוצף לבן סילון לתוכה

  ממש ,הצוברת לבריכה הצינור שתורם מה המבזבזת התעלה זו ,הפרדס אל הבריכה מימי את המוליכה התעלה

"....הארורות  החשבון שאלות כבאותן

נחום גוטמן: ציורים
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סימון אתרים היסטוריים קיימים בקרבה לשטח התכנית

ס"מיקום בריכות מזרח כפ

)נבי ימין(קבר בנימין ן )ן(ק

סבא הקדומה -תל כפר
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אתרים היסטוריים קיימים בקרבה לשטח התכנית

סבא הקדומה -תל כפר

.נמצא במזרח העיר בתחומי השכונות גבעת אשכול והדרים. האתר הארכיאולוגי הגדול והחשוב בתחומי כפר סבא

)  מאה רביעית עד שישית לספירה(ובתקופת שיאו , שנים 1,800-היישוב נוסד על גבי הגבעה הטבעית והיה קיים כ

.דונם 100-השתרע על פני כ

ששמר על שמו הקדום ) Kafr saba" (כפר סאבא"ועליו הוקם הכפר הערבי , מנית'היישוב התקיים עד התקופה העות

בידי מהגרים  19-של המאה ה 30-או בשנות ה 18-על פי עדויות נראה כי הוא נוסד בסוף המאה ה. של היישוב

וכיום שייך לעיר  , 1948הכפר ננטש בשנת .  בעקבות כיבוש ארץ ישראל בידי המצרים, מסיני ומהר חברון, ממצרים

.  כפר סבא
סאבא למזרח,כפר בשנת,מבט שפורסם .1880תחריט

:  מטרים וכוללים ממצאים מתקופות היסטוריות שונות ביניהן 3מחפירות ארכיאולוגיות התגלו שכבות עיים בעומק 

.  התקופה הערבית הקדומה ועוד, הביזנטית, התקופה הרומית, ימי המלך הורדוס, בית שני

ט שפורסם בשנת , מבט למזרח, כפר סאבא .1880תחר

)נבי ימין(קבר בנימין

כנראה כתחנת דרכים בהצטלבות כביש האורך הראשי  , בתקופה הרומית, ראשיתו של האתר במאה השניה לספירה

לל ל המסורת לפיה קבור במקום בנימין בן יעקב החלה בימי .אפולוניה -אנטיפטריס עם כביש הרוחב שכם-קיסריה

.  הביניים ואין באתר שרידים מתקופת המקרא

לל ל ל לל ל על מבנה הסביל .סביל שאינו פעיל כיום ומבנה בעל שלוש קשתות, מתחם הקבר מורכב ממבנה קבר בעל כיפה

והמזכירה את שמו של המושל הכללי של ארץ ישראל בימי   1312קבועה כתובת ערבית קדומה המתוארכת לשנת  

אלחוסאמי תנכיז הממלוכי השלטון

.1880תחריט שפורסם בשנת , קבר בנימין

.  השלטון הממלוכי תנכיז אלחוסאמי

גלעדי:מתוך ככפרדן לעירסבאימי שהיה אריאלהכפר ספרים 2011ירושליםהוצאת 2011,ירושלים,הוצאת ספרים אריאל,הכפר שהיה לעיר– סבא  -ימי ככפר,דן גלעדי:מתוך

מימין השער והסביל ומשמאל מבנה  . קבר בנימין כיום
.הקבר עם הכיפה
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2013נוארי–סבא-ראיון עם יובל שרביט בנושא הפרדסים והבארות במזרח כפר ן
)70-סבא עד שנות ה-עבד בפרדס במזרח כפר, שרביט יונל(

.   קלקיליה בבעלות ערביתסבא היו שייכים במקור לפאתי -הפרדסים ובארות המים במזרח כפר

.  תפוזי יפו ועוד, וושינגטוניה, תפוזי בר, זן לימון מתוק מצרפת -פרנסוואילימון : מסוגים שונים ביניהםבפרדסים היו גידולים 

המדינה העבירה את הפרדסים והמתקנים  50-בתחילת שנות ה. ועברו לבעלות מדינת ישראל, 1948-בשטחים אלו ננטשו 

.אשכוליות ועוד, אשר גידלו בעיקר תפוזים בפיתוח ישראלי, שבהם לידי משקים יהודים

בין המשקים הבולטים היו משק האוצר . מבני בארות בשטח שבין צומת קבר בנימין עד לניר אליהו 25-30כ היו בין "סה

היתה הבעלים של הפרדס בהם נמצאו הבאר ובריכות האגירה " קינן"משפחת , יונללדברי . ומשק צור נתן, המפורסם

.  המתועדות

חצבה בשנים האלו באר ) לפרדסיםחקלאית שסיפקה מים אגודה " (חברת מרים". 60-מבני הבריכות היו פעילים עד שנות ה

בסביבה  האנטיליותפעילות מבני הבאר , עם המעבר לשאיבת מים מבאר מרכזית. מרכזית שסיפקה מים לכל הפרדסים באזור

.דעכה עד שנספקה לחלוטין

.שירה דרומי:רשמה
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סביבה קרובה–בריכה דרומית 

55
43

מזרח2לל1 דרום לכיוון תשתיות עבודות המשך

2
1

הכנה לפיתוח , עבודת תשתיות–מבט לכיוון צפון מערב .1
.אזור תעשייה לפי תכנית המתאר

המשך עבודות תשתיות לכיוון דרום מזרח.2

2

)ייתכן לצרכי הגנה(מבט למה שנראה כסוללת עפר . 5מבט לקלקיליה  . 4מבט לכיוון עבודת תשתיות–מבט לכיוון קלקיליה . 3
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סביבה קרובה–בריכה דרומית 

1
345

1
2

.  מצד שמאל התחלת הכנת תשתיות לאזור תעשייה–מבט מערבה.2")פרדס החיים("מבט לכיוון אזור בית הקברות החדש .1 ק )(ן

.  שדות חקלאיים–מבט לכיוון צפון מערב . 5.   מבט לחלקו הצפוני של בריכת האגירה. 4.  הכנות לסלילת כביש -רצף תמונות פנורמי . 3
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חזית מזרחית -בריכה דרומית 

1

2

3
.משמאל מבנה קמרונות חבית אשר שימש קירוי לבאר ובסיס למערכת שאיבת מים והזרמתם לבריכת האגירה -חזית מזרחית1. ש ע ס ס ק ש ש ש ק ש

.  מימין בריכת האגירה                             

בפינת המבנה אבנים  , בקדמת החזית ערימת עפר–פינה דרום מזרחית.3.  הבאר-תחת הקמרון השמאלי –מבנה קמרונות חבית . 2
.  חסרות
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חזית דרומית -בריכה דרומית 

5

3

5
4

12
ל12 בצד ימין ערימת אבנים ועפר–פינה דרום מזרחית .1

.   המסתיר את החזית
.אבני גזית מסותתות–חזית דרומית  של מבנה הקמרונות.2

.החזית מכוסה עפר וצמחייה–מבט לקיר בריכת האגירה . 5מימין רואים כי  –) בנויה אבני גזית(תקריב לחזית דרומית . 4בתמונה קמרון חבית דרומי המקרה –פינה דרום מערבית .3 ק ן ק
.חסרות אבני החיפוי של הקיר)  חלקו הקרוב פגוע.  (את הבאר
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חזית מערבית -בריכה דרומית 

1

.  מימין מבנה הקמרונות ומשמאל בריכת האגירה. 1

.אבנים וצמחייה, קדמת מבנה הקמרונות מכוסה עפר.3מבט כללי ממערב  .2
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חזית מערבית–בריכה דרומית 

קמרון צפוני. 2 חלקו המערבי פגוע  – הקמרון הדרומי המקרה את הבאר . 1

2

1
3

4

בסיס למנוע דיזל מאוחר–יציקת בטון . 4פתח הבאר. 3
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1

תיעוד צילומי מצב קיים|  4פרק 
1

2
3 חזית צפונית–בריכה דרומית 

4

)המבנה גבוה מבריכת האגירה לצורך שפיכת המים בכוח הכובד לבריכה(החץ מסמן את מבנה הקמרונות . חזית בריכת האגירה–מבט כללי . 1

.פתח מוצא עילי למים- תקריב . 2

קירות הבריכה במצב השתמרות בינוני עד גבוה– פינה צפון מזרחית . 4)  מ גובה"ס 40, מ רוחב "ס 50(אבני גיר קשה  גדולות -קירות הבריכה–פינה צפון מערבי . 3
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2

7 8910

בריכת האגירה–בריכה דרומית 

2
1

3
456 3

פתח מוצא מים מהבריכה אל תעלת מים חיצונית  – תקריב . 2מרזב לשפיכת מים אל תוך הבריכה– תקריב . 1

לל6 הריסות של קירות אבנים מאוחרים –משמאל . 6פתח מוצא המים לתעלות  - ריבוע האדום .5בתוך הבריכה )מאוחר(מערום אבנים.4פנים הבריכה  –רצף מבטים לכיוון צפון .3

פינה דרום מזרחית. 10המרזב וגג מבנה הקמרונות מסומנים בחיצים . 9הריסות קיר אבן מאוחר  -מימין. 8פנים הבריכה  –רצף מבטים לכיוון דרום. 7
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מבנה מערכת השאיבה האנטילית–בריכה דרומית 

11

.הגג שימש להזרמת מי הבאר לכיוון בריכת האגירה בתעלות מטויחות  -מבט על חלקו העליון של מבנה הקמרונות 
קמרון מבנה קצה חלקית(קו )הרוס )הרוס חלקית(קו קצה מבנה קמרון 
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מבנה מערכת השאיבה האנטילית–בריכה דרומית 

2
1

1

32 3

.הזרימה מים מגג המבנה לבריכת האגירה–תעלת מים מטויחת . 2

) העלאת מים מהבאר(פתחים לעליה וירידה של כלי הקיבול למים. 1
עבור מסגרת פנימית של  (מגרעות טרפזיות לטריז עץ או מתכת . 3

.משוער–) הפתח
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3
טכנולוגיים/ פרטים אדריכליים–בריכה דרומית 

1
2

.בסיס למנוע  דיזל–יציקת בסיס בטון . 2 ).  גיר קשה(באר חפורה מדופנת באבן גזית . 1

.מעבר מים מבריכת האגירה לתעלות השקיה–פתח מוצא מים . 3
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4

טכנולוגיים/ פרטים אדריכליים–בריכה דרומית 
4

1

3

דרכו הוזרמו המים מגג מבנה מערכת השאיבה לבריכת  –מרזב אבן . 1
.  האגירה

.תעלת מים מסותת במרכז המרזב–מבט על.2

בתמונות האדום החץ האדום בתמונות  החץ
מסמן את כיוון זרימת  

.  המים

ניתן להבחין במדרגות הבריכה  . מבט מהדופן הצפונית של הבריכה. 4.מבט אל בריכת האגירה והמרזב. 3
.עליהן מוצב המרזב
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2 הסביבה הקרובה–בריכה צפונית 

1
3

4

3

.מבט לכיוון סוללת העפר. 1

.שדות ממערב לבריכה. 4.הכנות לסלילת כביש. 3.תל עפר בסמוך לפינה הצפון מערבית של הבריכה. 2
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בריכה צפונית 

1 22

מערב1 דרום מכיוון הבריכה על כללי ובפינהמבט בצמחיה מלאה דרום2הבריכה מכיוון כללי מבט הבריכה מלאה בצמחיה ובפינה –מבט כללי על הבריכה מכיוון דרום מערב .1
.  הדרום מערבית ניזוק קיר האבן משמעותית

.מבט כללי מכיוון דרום.2
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חזית מערבית–בריכה צפונית 

1

2

3
4

3

שריד להמשך  (במרכז החזית גדם קימרון –החזית המערבית - מבט כללי . 1
המבנה שכנראה שימש בדומה לבריכה דרומית כמבנה באר ומערכת שאיבה  

))אנטילית

אבני  –גדם הקמרון . 2
)אבן גיר(דבש-מילואה

מבט מכיוון דרום מערב בחלקים שהתפרקו רואים את אבני  . 4.אבנים חסרות–פינה הדרום מערבית . 3
)אבן גיר-דבש(המילואה )ן()ן(
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1

2

חזית צפונית–בריכה צפונית 
2

.  גזית-אבני גיר קשה גדולות – פינה צפון מזרחית . 1

מבט כללי לחזית צפונית  . 2
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חזית מזרחית–בריכה צפונית 

1

3

2

.מבט לחזית מזרחית מדרך העפר. 1

העפר מכסה את חלקה הדרומי   -מבט מתל העפר לפינה הדרום מזרחית. 3.  תל עפר המכסה את הפינה הדרום מזרחית. 2
.של הבריכה
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2
בריכת האגירה–בריכה צפונית 

1

4
3

.פנים הבריכה מלא בעפר וצמחית פרא.2ניתן להבחין בשכבת הטיח הפנימית טיח –דופן בריכת האגירה .1

1

ןן ן
.סיד הדראולי העמיד למים

1.

עדות נוספת למערכת שאיבה  (מרזב בסמוך לקיר גדם הקמרון . 4.  מצידו השני גדם הקמרון -מבט לדופן הבריכה. 3
).  אנטילית שלא שרדה

יצרו עובי קיר ובכך מנעו  (מדרגות בדופן הבריכה . 5
).את קריסתו עקב לחץ המים
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תיאור מילולי מצב קיים 

בריכה דרומית

.מבנה קמרונות מעל ובריכת אגירה, מדובר במבנה באר אנטילית טיפוסי הכולל באר מים

. בעיקר את מבנה הקמרונות, תילי עפר מכסים חלקים גדולים של המבנה. המבנה נשמר אולם במצב ירוד

.  נשתמרה אך סתומה באבנים וגדלה בה צמחיה פראית–הבאר

הקמרונות במיוחד–מבנה ירוד המבנהבמצב בגג גם וכך רבות מקוריות אבנים חסרות הדרומית קמרונותבחזית חלקי לקריסת שהביא דבר וחדמבנה הקמרונות  רוד במ ות רבות וכך גם בגג המבנה, במצב  ם מקור ת חסרות אבנ ת הדרומ סת חלק קמרונות, בחז א לקר . דבר שהב

ישנו חוסר באבן קליפה ואבן מילואות בחזית  . הפתחים לשרשראות מיכלי הקיבול נשתמרו אך בשל חוסר אבן נראה כי הפתחים על סף קריסה

.הדרומית

ניתן להבחין בחזיתות הבריכה באופן סיתות . בתוך הבריכה ישנה צמחיה פראית וערימות עפר ואבנים. נשתמרה בשלמותה–בריכת האגירה 

. הטיח הפנימי אשר מנע את בריחת המים ופרט מרזב האבן נשתמרו גם הם. סיתות גזית– האבנים 

בריכה צפונית

וגדם קמרון בחזית המערבית המעיד על מבנה קמרונות צמוד  2- המבנה כולל בריכת אגירה המחולקת ל. מבנה בריכת האגירה נמצא במצב ירוד

תחתיו המבנהובאר מחזיתות חלקים מכסים עפר לחלוטיןתילי כמעט המכוסה הדרומית החזית את בעיקר . בעיקר את החזית הדרומית המכוסה כמעט לחלוטין,תילי עפר מכסים חלקים מחזיתות המבנה.ובאר תחתיו

מתפרקות וחושפות בחלקים שונים את , אבני הגזית בלויות. החזית המזרחית הינה במצב טוב יחסית לחזיתות האחרות אשר במצב השתמרות נמוך

. פנים הבריכה מלא בעפר וצמחיה פראית.אבני המילואה
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טכנולוגית בנייה|  6פרק 

:הבניה חומרי

 ,גזיתבסיתותחיצוניתבקליפהשימוש וכולל מגוון השימוש קשותגירבאבניבנייה•

.פנים דו וקירות קמרון למילואות דבש /גויל אבני

:קירוי

.חבית בקמרונות מקורה  האנטילית השאיבה מערכת מבנה •
קמרון חבית בבריכה 

:גמרוחומריקירות

:שכבות 3-ב נעשתה הבניה ,האגירה מבריכות המים בריחת את למנוע מנת על •

גדולותגירמאבניקירבניית1

 - הדרומית
ניתן להבחין בבניה  
של קשתות צמודות  

גדולות גירמאבניקירבניית1.

 אבנים לקט כ"בדר -הטיח את המחזיקה שכבה( גויל מאבני ביניים שכבת יצירת2.

שבוריםחרסחלקיעםקטנות

היוצרות את שכבת  
הקליפה החיצונית  
.ומילואת הקמרון

.שבורים חרסחלקיעםקטנות

.המים בריחת למניעת אפר +כתושים וחרסים סיד בסיס על עבה טיח3.

בלחץלעמודמנתעלהקירבבסיסעוביליצירתמדורגהבריכהקירותחתך• בלחץלעמודמנתעל,הקירבבסיס עובי ליצירת מדורג הבריכהקירותחתך•

.)מים עומד( מטה כלפי המים של גובר הידרוסטטי

בניה מדורגת של  
קקירות בריכת  

יצירת   - האגירה 
עובי קיר המתנגד  

ץללחץ ההידרוסטטי  
.הגובר של המים

שכבת טיח עבה  שכבת אבני גבילקיר עשוי אבני גיר גדולות
למניעת חלחול  

המים

תעלת מים  
מטויחת

שימוש בחרסים בין אבני הגביל שכבת טיח על גג מבנה הקמרון לטיוח  
.תעלות המים
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בריכה דרומית–מפגעים |  7פרק 

4

3
2

1 הדרומית2 החזית בפינת חסרות גזית אבני הקמרונות1 מבנה
אבני גיר חסרות תוספת בניה מאוחרת

וערימות עפר המכסות  
החזית את

ת.2 ת הדרומ נת החז ת חסרות בפ .אבנ גז מבנה הקמרונות.1

את החזית

:  מבנה הבאר האנטילית נמצא במצב תחזוקתי ירוד
קתילי עפר בקדמת מבנה הקמרונות ובפינה הדרום   ק

מערבית של הבריכה מכסים חלקים גדולים 
בחזית הדרומית של מבנה הקמרונות  . מהחזיתות

.חסרים אבנים מקוריות רבות וכך גם בגג המבנה ך ק
צמחייה פראית וערימות עפר -בבריכת האגירה 

.ואבנים
:בעיות עיקריות
.חוסר אבן קליפה

.חלקי קמרונות שקרסו
.חוסר אבן מילואות

תוספת אבנים ערימות
.גג מבנה הקמרונות. 4.בריכת האגירה מלאה בצמחיה שוטה. 3

חסרות אבנים ם תוספת  מות אבנ ער
בניה מאוחרת

ם חסרות   אבנ
בגג המבנה
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3בריכה צפונית–מפגעים |  7פרק 

5

1

5

2

ביותר ירוד במצב נמצא הצפונית האגירה בריכת ותרמבנה רוד ב ת נמצא במצב  רה הצפונ כת האג .  מבנה בר
פנים הבריכה מכוסה לחלוטין בצמחיה שוטה וחלקים 

.  גדולים מקירות הבריכה מפורקים ומכוסים בעפר
ונותר כלל שרד לא לבריכה מחובר שהיה הקמרונות מבנה

תילי עפר –מבט כללי . 1
וצמחיה סוררת מכסים את  

האגירה בריכת
אבנים חסרות בפינה  

מערבית הדרום

.עפר המכסה את החזית הדרומית. 2
כה לא שרד כלל ונותר   ה מחובר לבר מבנה הקמרונות שה

.  רק גדם הקמרון כסימן למיקומו

הדרום מערביתבריכת האגירה

קמרון3 הרוסגדם קמרונות למבנה שרדו4עדות לא גדולות גיר עפראבני עם גויל אבני נותרו נותרו אבני גויל עם עפר –אבני גיר גדולות לא שרדו.4.עדות למבנה קמרונות הרוס–גדם קמרון.3
.מלכד ביניהם
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הערכת אתר–סיכום |  8פרק 

ערך אדריכלי

.  שתי הבריכות והבאר מהווים דוגמאות לבנייית מתקנים חקלאיים  טיפוסית במאה התשע עשרה ובמאה העשרים

ותחילת המאה19-הבאר ובריכות האגירה מהוות דוגמא לטכנולוגיות הבניה והשאיבה שאפיינה את אזור מישור החוף והשרון במאה ה ן ף

.20-ה

תרבותי -ערך היסטורי 

.  בארץ ישראל במטרה לתת מענה לצרכי השקיית הפרדסים 19-טיפוס מבנה חקלאי שהתפתח במאה ה

. מבנה המייצג את התפתחות  ענף הפרדסנות ושגשוגו ואת תרבות ואופי החיים שאפיינו את המתיישבים בתקופה זו

.מבני האנטיליה מהווים חלק מתבנית הנוף המתוארת בכתב ובאיור בצורה מובלטת

היסטורי גיאוגרפיערך גיאוגרפי-ערך היסטורי

דרך"בעמק דרכים היסטוריות חשובות ובהן  -אשר היה בעל חשיבות רבה " עמק המרזבה"אתרי הבריכות ממוקמים באזור 

שני צירים חשובים אלו. ודרך רומית רוחבית שחיברה בין שכם לעיר הנמל אפולוניה, אשר חיברה את מסופוטמיה ומצרים" האורך

לבריכות מדרום דרכים בצומת אנפגשים מרכז בין למעבר חשובה דרכים תחנת היווה אשר בנימין קבר ממוקם לצפונה"שם י .  י לצפונהשם ממוקם קבר בנימין אשר היווה תחנת דרכים חשובה למעבר בין מרכז א, נפגשים בצומת דרכים מדרום לבריכות

הביאו להתבססות יישובים  , שילוב הקרקע הפוריה והדרכים החשובות אשר עברו בו. עמק המרזבה היה שטח חקלאי פורה ורב ערך

.   רבים באזור

ערך מדעי

האתרים מהווים חידוש שימוש בדגם של מערכת שאיבת מים עתיקה תוך שינויים ושכלולים הכוללים התאמתה למיכון של המאה  

העשרים
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הנחיות שימור–סיכום |  8פרק 

.חלקים במצב ירוד, שני מבני הבאר נמצאים במצב פיסי בינוני

שיקום הטיח הפנימי של  , שיקום הכיחול, שיקומה כולל טיפול באבנים  - מהמבנה הצפוני שרדה רק בריכת האגירה  

באתרההבריכה לשימור המבנההבריכה לבטיחות יועץ למנות יש .יש למנות יועץ לבטיחות המבנה,הבריכה לשימור באתרה .הבריכה

.על פיתוח השטח החדש לאפשר את השתלבותו של המבנה ברחוב ובסביבה

.מומלץ להקים שלט הסבר ותאורה לילה וכן אמצעי המחשה נוספים

.מבנה הקמרונות ובריכת האגירה, הבאר–המבנה הדרומי שרד ברובו וכולל שלושה חלקים 

.סבא- המבנה מתוכנן להעתקה לגן הארכיאולוגי בכפר

קטרם פירוקו והעברתו יש למנות מהנדס מומחה לשימור מבנים ולגבש המלצות לייצוב והמלצות להעתקה מסודרת של   ע ע ק

.המבנה

לרבות , )בפנים הבריכה ובתוואי המים על גג מבנה הקמרונות(לאחר העברתו יש לדאוג לשיקום האבנים ולעבודות טיח

.שיקום הטיח ההדראולי,השלמות אבן קליפה ואבן מילואה חסרות ן ק קן

יש לדאוג לנושאי בטיחות המבנה וציבור  , י הקהל"מומלץ להשמיש את המבנה לפעילות חוויתית ולימודית של שאיבת מים ע

.  המשתמשים והמבקרים בו
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הצהרת עורך מסמך

028449189אדריכל מימר נאור

סבא- בריכות אגירה ובאר מזרח כפר

12.2012
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ביבליוגרפיה

2006המכללה האקדמית אשקלון , י ומישור החוף"החוג לידיעת א, הבית והפרדס, ר אבי ששון"ד1.

.2001, ירושלים, צבי משרד הבטחון- הוצאת יד יצחק בן, מבט ועוד מבט על ארץ ישראל, ז"קדר כ2.

המכון לידיעת העם והארץ, 1978-1876י "תמורות בחקלאות א, אביצור.ש3.

2011, ירושלים, הוצאת ספרים אריאל, הכפר שהיה לעיר–סבא  - ימי ככפר, דן גלעדי4.

א"אוניברסיטת ת,המחלקה לגיאוגרפיה– ספריית המפות 5. ,ק

ס"עיריית כפ–GISאתר 6.
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