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 22.8.2019סקר הר דב, אזור בתרים, 

 

כמעט במלואם, למעט אזורים סבוכים שבהם הסבך מכתיב גישה מוגבלת.  9,10,11,12נסרקו שטחים 

 הסבך מתגבר לכיוון דרום מזרח, כאשר בראש מדרון נחל שיאון מצטרפת התלילות לקשיי העבירות.

 תודה לצה"ל על שיתוף הפעולה!
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 9שטח 

 במלואו, למעט סבך צפוף.נסרק ע"י חוליית ע. פרומקין, כמעט 

)אלון מצוי שולט, עם אלון תולע, אלה א"י, אגס,  דרך כלל טרשי עם חורש בצפיפות משתנהבשטח מגוון, 

. יש 1251הרכס  של נ"ג דולינות מעטות בראש . שיפועים מתונים עד תלולים מאד. לבנה, עוזרר, ועוד(

במערב עמקים שטוחים  טרשים מרוסקים ללא קרקע, עם 'פיסול' קרסטי מפותח. אזורים מעטים של

 .20-דמויי דולינות רחבות )עמק אגס( מכוסי קרקע ודלי צומח בגלל חקלאות כנראה עוד המאה ה

( ומתחתרים ערוצים העמקים מתפתחים בהמסה, אך סמוך לערוץ השיאון יש ניקפוינט )שבירת שיפוע

 תלולים.

 נמצא קן חיויאי עם נקבה דוגרת שלא זזה ממשמרתה. 

 נראו כעשרה מכתשים של פגיעת מרגמות טרייה שפגעו בנוף.

 מעט מאד פעילות אנושית של טרסות בנויות.

 נמצאה מערה אחת קטנה: 

מ'. שרידי  8X10X6מערת דרבנון. חלל צר באורך מ' ספורים )ככל הנראה( מתחת בולדר שממדיו 

 ות פגר טרי של גור דרבן בפתח המערה.פעילות דרבנים, לרב

 

 עמוס פרומקין :. צילוםמערת דורבנוןפתח 
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  10שטח 

 במלואו. טכמעע"י חוליית ב. לנגפורד נסקר 

  השטח מורכב משתי צורות נוף עיקריות:

. שטחים מישוריים, בעלי כיסוי קרקע משמעותי ובעלי שרידים לפעילות חקלאית )טרסות, ערימות 1

 סיקול, קירות(.

 . שטחים משופעים )שלוחות וכיפות טופוגרפיות(, בעלי פני שטח סלעיים חצציים, לעיתים טרשיים.2

ישנו כיסוי צמחיה משמעותי, לעיתים תוך יצירת סבך של ממש. נראה כי האופי החצצי של  2בשטח מסוג 

 השטח "הורג" את הטרשים שנשברים ומפסיקים להתפתח.

קשור בפעילות החקלאית שבגללה נכרתו העצים מאזורי  1בשטח כי חוסר הצמחיה  סביר להניח

 הטרסות.

 

מעט מאד בהט על פני  נמצאבשטח עדויות קרסטיות מעטות ביותר. לא נצפו בולענים או אזורי שקיעה. 

 השטח.

 

 

 בועז לנגפורד :. צילום10הצפוני של שטח חלקו 
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 11שטח 

 . שטח טרשי עם מילוי קרקע במקומות הנמוכים.אין בולענים כללנסרק ע"י חוליית ו. בוסלוב במלואו. 

 שיפועים מתונים עד תלולים. צומח דליל.

 

 12שטח 

רובו מישורי בעל איי טרשים. השטחים המישוריים נראים כשטחים  נסרק ע"י חוליית י. נגב במלואו.

ף אבל הן ומעובדים והם מכוסים אדמה. אין שום עדות לבולענים אם כי ישנן מספר בריכות חור מסוקלים

א אתר מעניין. עמודים, קירות אבני גזית, מבנים, קרמיקה על יהאבודה היר עחסרות סלעים לחלוטין. ה

 פני השטח. 

 

 13שטח 

עמק אגס, מכוסה בקרקע  –בדרומו ו רונות טרשייםד. בצפונו מנצפה ע"י הצוותים השונים טרם נסקר, אך

 נ.צ.שרידי קירות אבן נמוכים מפרידים בין חלקות.  .20-ששימשה לחקלאות כנראה עד המאה ה

ומחזיקה מים בחורף ובאביב )לפי  1993-1976בריכת מים מלאכותית שנחפרה בין  266792/  800236

 תצלומים(. כמאה מ' מדרום מערב לה בריכה נוספת קטנה יותר. שתיהן יבשות כעת.

 

 3שטח 

. במאגרי ברית בין הבתרים לאנליזה איזוטופיתבסיורו ז. ארליך )ז'אבו( דגם מים טרם נסקר, אך 

המאגרים )בור ובריכה( מדופנים באבנים בודדות ללא טיח, וכנראה מנקזים לא רק מים עיליים אלא גם 

 מים תת קרקעיים רדודים )אפיקרסט(.
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 בועז לנגפורד :הר הבתרים. צילוםפסגת 


