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, )זוס(ש מרטין "ישראל וארכיאולוגיה ע-המחלקה ללימודי ארץ, המכון לארכיאולוגיה

  com.gmail@orenack.  גן-אילן רמת-אוניברסיטת בר

  

  כלי מחקר –אולוגיה סביבתית ארכי
היסטוריה הסביבתית בבעשרות שנים האחרונות נערכו מחקרים רבים שבחנו אספקטים שונים 

החי במהלך אלפי , הצומח, אספקטים אלו כוללים את ההיסטוריה של האקלים. של ארץ ישראל

וף על את תמונת התפתחות הנהמידע שהצטבר ממחקרים אלו מאפשר לקבל . השנים האחרונות

שילוב של ממצאים אלו עם ההיסטוריה . רבדיו השונים במהלך אלפי השנה האחרונות

התרבותית כפי שעולה מתוך הממצא הארכיאולוגי והתיעוד ההיסטורי מאפשרים ליצור תמונה 

  .משולבת של הסביבה הקדומה כתפאורה למערכות חברתיות קדומות

  

  הנוף הקדום של אזור תל צפית בתקופת הברזל

גת מחקר ארכיאלוגי סביבתי המנוהל על ידי \שך יותר נעשור  מתקיים במרחב תל צפיתבמ

. אילן  בשילוב חוקרים מקשת רחבה של התמחויות-מאוניברסיטת בר, פרופסור אהרן מאיר

 במרחב אלא חלק אינטגראלי "אי בודד"אינו גת  \נקודת המוצא של המחק כי את רתל צפית

המשמרות , במרחב הקרוב לאתרמרכזיות  יחידות נוף שלושהמחקר בוחן ממנו בהתאם לכך 

  :עדויות לפני השטח בתקופה הנדונה

   וסוללה תעלה\חפיר  •

 מסדר ראשון,  ניקוז קטןןאג •

   נחל האלה–אגן ניקוז גדול  •

  

  .מ המקיפה את האתר משלושה כיוונים" ק2.5 חפיר באורך של \סביב האתר נסקרה תעלה 

ההנחה כי .  מטרים5 - מטרים ועומקה יותר מ10 – 8חב  התעלה חפירת חתך בדיקה מראה כי רו

, בזמן חציבת החפיר.  מלך ארם, י חזאל" עשנבנהמבנה מיוחד זה הינו חפיר לצורכי מצור 

בפני השטח נותרו שרידי . החומר שנחצב הוצא והוערם על גבי סוללה המקבילה  לתעלת  החפיר

מורכבים ממשטחי נארי וכיסי קרקע ה. הקדומיםבסיס הסוללה תוך שהם מכסים את פני השטח 

בתקופת הברזל היו  המעיד כי פני שטח המדרונות  נוף מאובןסוללה זו יצרה . של רנדזינה חומה

  . בדומה להרכבם היום, מורכבים ממשטחי נארי ומכיסי קרקע של רנדזינה חומה

התרחש בעיקר בתקופה התקבל כי המילוי של העמק , מסדר ראשון , בבדיקת אגן הניקוז הקטן

   .פלס הנוכחימ מטרים מה3 – 2 -הביזנטית ונראה כי העמק היה נמוך בכ

היו מצומצמים בפרק הזמן שבו הפעילות האנושית תהליכי הסחיפה ממצאים אלו מראים כי 

דבר זה מעלה שאלה לגבי . הטבעיבירוא החורש הייתה הגבוהה ושהייתה מלווה ככל הנראה ב

  .בירוא יער גורם להגברת תהליכי סחיפהההנחה המקובלת כי 

  

באגן הניקוז של נחל האלה קיימים עדויות לסדימנטים ממקור הסעה נחלי ולכן סביר להניח כי 

  .אפיק הנחל היה פעיל וזרמו בו מים בתקופת הברזל
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, ניתוח ממצאי הצומח מצביעים על עושר גדול יותר בתקופת הברזל מאשר בתקופה הביזנטית

  .התאמה לתנאי אקלים לחים יותר בתקופה הראשונהדבר הנמצא ב

  

  חשיבות שחזור הנוף הקדום ומרחב תל צפית בכלי מחקר של ארכיאולוגיה סביבתית 

  

, הצומח הטבעי, פני השטח: בסיס נתונים לשחזור הנוף על מרכיביו השונים– דמותה של הארץ

  ).בנייה, כמו רעייה(הפעילות האנושית , הצומח החקלאי

אינו אי , גת\ ממצאי המחקר מצביעים כי האתר הארכיאולוגי של תל צפית-י מורשתפרוזדור

  .ארץ דוד וגולית, בודד והוא חלק מפרוזדור מורשת חשוב ביותר הנפרש מתל עזקה לתל צפית

  

   אתגרים לעתיד

אך ללא השחקנים ,  הנוף הנוכחי המהווה תפאורה מרהיבה– שחזור הרובד האנושי בעבר

יאפשר לבחון אפשרויות לשחזור מערכת חיים , ע אודות הפעילות האנושית בעברמיד. הקדמונים

  .דבר שיעצים את חווית הביקור באזור, זו

 זה השמור יחסית מפני תהליכי פיתוח לא מושכלים כפי שקרה באתרי תילים שמירת מרחב

  .ותםהלכודים על ידי מערכת כבישים המקיפה א, כמו מגידו וחצור, מקראיים אחרים בארץ

מניעת . הפחתת ההשפעה הנופית של תחנת הכח העתידית– התמודדות עם סיכונים עתידיים

  .תוכנית סלילת כביש נחל האלה

  

  

  

  

  


