שלום לכולם.
הסיור המסכם לשנה זו ,נערך במתכונת מיוחדת ארוכה מן הרגיל .ניסיון שספק עם נחזור עליו ,למרות
ההספק הגדול ליום כזה .הפעם סיירנו לאורך אמת סולימאן בקטע שבין עברון לשמרת .היה יום חם מאד,
והאמה משום מה לא פעלה!?
נכחו :אמוץ ,אריאל הדרי ,גדעון ,גיורא גירש ,דורון ,דן ,רזיה ,זהר ,זמירה ,יואב ,יראון ושקד בנו ,מאיר,
מישאל ,נגה ,נמרוד ,צביקה ,רועי ,רחל ויהודה ,רינה  +אליקו מחניתה ,שמעון ,דוד ,גיורא ודורית ,בועז,
וג'לאל נציג הבהאאים.
הסיור שעשינו הוא חלק מהסיור שתוכנן במקור .החלק השני הדרומי מבהג'י לעכו יערך בספטמבר תחת
הנהגתו של שמעון לביא .הפעם הובילו רועי וגדעון.
רועי פתח את היריעה ליד "דאר אל עבדאללה" שמצפון מזרח לעברון .חזרנו על עיקרי הדברים מסיור
המבוא לאמות המים שעשינו בעבר במעיינות ותל כברי( ,ויש מקום לחזור אליו שנית) ,חומר עליו מופיע
באתר .רועי המשיך בסקירת תואי  3האמות שיש מהן ממצאים ,האמה ההלניסטית ,אמת ג'זאר ,ואמת
סולימן .התוודענו מיואב שאולי יש גם אמה רביעית ,הלכנו הליכה קצרה אל הנקודה בה האמה חוצה את
נחל געתון .ניתן לראות שם חתך של האמה.
המשכנו ל"בית הגנרל" ,הלכנו לראות את הבריכות הנילוות לאמה ואת באר המים .שמענו סקירה רחבה
מפי גדעון על התייחסות האמה אל המרחב החקלאי בו היא עוברת ,על המבנים הנלווים לאמה .נתונים
פיזיים וכתובים היסטוריים על האמה וכן מספר מילים על הבית הבהאאי המעניין .משם נסענו לנקודה
קצרה במעבר האמה מעל נחל בית העמק בכפר מזרעה .התווכחנו כצפוי על מועד השיטפון שהרס את
האמה ,שהוא גם הזמן בו נעשה הגיחון המוזר מבטון וצינור ברזל .העפנו מבט בתחנת הקמח הצמודה
לאמה והמשכנו ל"אתר פרשת המים" ברגבה (  .) 0507649191 ,9529830ברוך נתן סקירה על האתר,
ואחר כך יצאנו לסיור קצר בין המתקנים תוך שימת דגש על המכשירים שבהם נעזרו לפילוס האמה
בפרומילים בודדים .התחנה הבאה היתה ליד המוזיאון בלוחמי הגטאות .השקפנו על מעבר האמה מעל נחל
יסף – בניה דמויית אבלק בשני צבעים כדי להרשים את העוברים בדרך ,וכמובן התיקון המעניין של האמה
בשלושה שלבים כולל גיחון עם צינורות ,תיקון שהשאיר מבנה מעניין של שתי שורות קשתות אחת על גבי
השניה.
התחנה האחרונה היתה בקיבוץ שמרת ליד הבוסתן .פינה מוצלת תחת עץ התות בצמוד לאמה ולצמחי המים
שבה .כאן סיכמנו את השנה ועשינו חשיבה ראשונית להמשך הדרך ,תוך כדי לעיסת הכיבוד ושתיית הקפה.
יופי של יום פורה ,כן ירבו.
מידע נוסף ישנו בקבצים הנלווים שבגלל מספרם הגדול נפרסם אותם באתר.
אנו מקוים שהצלחנו במטרתנו  --לסכם את הסיור בהעלאת ביותר סימני שאלה (שכל אחת מהן יכולה להיות
שאלת בסיס למחקר ) מסימני קריאה:

מאיפה יצאה האמה ההלניסטית? ,האם היתה גם מצפון למג'נונה?
מי בנה את אמת סולימן? האם יותר נכון לקרוא לה אמת עלי?
האם קטע מהאמה עבר מתחת לגובה פני הקרקע? היכן נמצאת התעלה שירדה מהאמה לפרדס
עבדאללה?
מתי בדיוק היה השיטפון שהרס את האמה? האם באמת גם פוצצו אותה בזמן כלשהו ומתי?
עד מתי הוזרמו מים לעכו? ,האם לאחר מכן היא המשיכה לתפקד חלקית עד מתי ועד לאן?
(האם יש למישהו מסמכים/תמונות העונים על מה מהשאלות שעולות כאן?)
ושאלת השאלות  --האם יהיה איזה גוף/רשות מקומית/אדם/יזם שירים את הכפפה וירים מהלך ותקציב
לשמר/לשחזר קטעים ממה שיכול להיות נכס אדיר לאזור ולתיירות בו?
פרסים בסיור הקרוב לכל מי שיביא תשובה לאחת השאלות ,פרס נובל( ,ישראל ,הפחה ,יקיר הגליל/רשות
העתיקות  --תבחרו מה שאתה רוצים) למי שידאג לתשובה חיובית לשאלה האחרונה.
הסיור הבא סביב נושא האמה יתחיל בבהג'י וימשיך ל"עתידות" ,קבר שייח עתבי ,מנשיה" ,טאריק אל
בירות" ,אמות ומגלש לצינורות במנוף ויד נתן ,קבר קפארלי ,ה"טלעות" – המגדל המקושת והמגדל המחוזק,
האמה בבניין הוד ,האמה בגינת הבית הערבי ,המגדל  /טלעה במועצה הדתית ,גישת האמה אל החומות ובין
החומות עד המסגד ובריכת "בינת א-סולטן" בקתדרלה .להתראות.

