
  תחום עכו מוני חול ב ט שפוני  
  ענין התחומין 

  ברכת יעקב אביðו: ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשֹּכן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאðִֹּית ְוַיְרָכתֹו ַעל ִציֹדן (בראשית מט יג) 

: ַעִּמים ַהר ִיְקָראּו ָׁשם   ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק ִּכי ֶׁשַפע ַיִּמים ִייðָקּו  ברכת משה רביðו: ְוִלְזבּוֻלן ָאַמר ְׂשַמח ְזבּוֻלן ְּבֵצאֶת ְוִיָּׂשׂשָכר ְּבֹאָהֶלי
  ּוְׂשֻפðֵי ְטמּוðֵי חֹול (דברים לג יח) 

  מלבים יהושע יח ד 
ָׁשה ֲאðִָׁשים ַלָּׁשֶבט ְוֶאְׁשָלֵחם ְוָיֻקמּו ְוִיְתַהְּלכּו ָבָאֶרץ ְוִיְכְּתבּו אֹוָתּה ְלִפי ðֲַחָלָתם   ֵבאֶתם ֵאַלי ֵהָּנה ְוָיִריִתי  ַוהֲ ...ְוָיֹבאּו ֵאָליָהבּו ָלֶכם ְׁש

בכל הגורלות לא יצדק לשון יריה, כי א"א שיכוין אל מקום שיפול הגורל, כי ðפילתו היא מקרית בלתי  :ה'  ָלֶכם ּגֹוָרל ֹּפה ִלְפðֵי
ו איך  , כי באמת היה ðודע ליהושע בקבלה חלק כל שבט ותחומויריתי לכם גורלידועה אל המפיל גורלות. לבד פה ðזכר לשון  

ואן יפול, שכן יעקב ומשה בברכתם ברכו את כל שבט לפי ðחלת ארצו, זבולון לחוף ימים ישכון, כי שפע ימים ייðקו, וליוסף  
אמר מבורכת ה' ארצו וכן כולם, וא"כ היה באמת מורה ולא משליך, ר"ל שהגם שלפי ראות העין היה ðראה שמגריל כמסתפק  

ח קדשו שיפול הגורל למטרה אל התחום שהיה ידוע אצלו בקבלה, וזה כווðת הכתובים  אן יפול הגורל, באמת היה מכוון ברו
פה, יהושע גלה דבר זה לבðי ישראל, אמר שיכיðו שלשה אðשים מכל שבט הם יקומו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי ðחלתם,  

 יועדת אצל ה'.ר"ל ידעתי כי יופיע רוה"ק במעשה השלוחים האלה עד שיתכווðו לכתוב כפי הðחלה המ

  א   מלבים יהושע יד
הדעת היותר צודקת באיכות החלוקה, היא דעת הראב"ד (הובא בשטה מקובצת בב"ב דף קי"ז), וז"ל, דע והבן    ואלה אשר ðחלו. 

כי א"י ðתחלקה לי"ב שבטים בגורל ואו"ת... וðאמר כי לא כתבו בגורלות כי אם תחומי המחוזות, כמו שðשער מתחום פלוðי  
וז קטלוðיא ומתחום פלוðי ולהלן מחוז פרוביðצא, כך כתבו המחוזות וðתðו אותם בקלפי והמחוז שעלה בידו שם היה  ולהלן מח 

חלקו ולפי מה שהיה מרובה או מועט ðותðים לו שם... שלא הפילו הגורלות כי אם לתחומי המחוזות עכ"ד. הðה תראה דעתו  
ידע באיזה תחום יקח השבט, חלק יהושע וראשי אבות המטות לפי  כדעת מהרי"א שהגורל לא היה רק על החחומין, ואחר ש

בדבריו   עיי"ש  המðחילים,  מדעת  גורל רק  עפ"י  היה  לא  וזה  מרובה  חלק  לקחו  מרובים  אðשיו  ושבט שהיו  הגלגולת,  מספר 
על ידי זה בקל,    שהאריך בזה, ולדעתי גם רש"י עומד בשטה זו... הðה הראיתי לדעה זו עמודים ומכוðות ופשטי הכתובים יובðו

  כמו שיתבאר כ"א במקומו, ורק הרמב"ן לו שטה אחרת, אשר שטמוהו בעלי חצים סבו עליו רביהם.

  פירוש התורה לרב שמואל בן חפני גאון עמ' שסב 
כי אז היה אפשרי מאמרו של מי שאומר כי הוא    -וזה עðיין ðפלא מאד, כי לו חילק יהושע את הארץ בין השבטים על פי בחירתו,

הרי יודעים אðו ש(דבר) זה הוא מעזרת הבורא יתעלה    -ישר את מאמרו של יעקב בזאת. וכיוון שחלוקתו את הארץ היתה בגורלא
  שבחו ואישורו לדברי יעקב בברכת בðיו. 

וייתכן שאמרו אחלקם ביעקב הוא מיוחד לשבט שמעון כי מקום מגוריו של שמעון היה בין בðי יהודה, מפðי     עמ' שמחשם 
שכפריהם היו בðחלתם וחלקם, וכאמרו (יהושע יט ט) מחבל בðי יהודה ðחלת בðי שמעון כי היה חלק בðי יהודה רב מהם ויðחלו  

ייאמר לו, שלא    -בðי שמעון בתוך ðחלתם. ואם יאמר אומר, שיהושע עשה זאת כאישור לדברי יעקב עליהם "אחלקם ביעקב"
ר להם בגורל, כאישור לדברי יעקב כאמרו ויצא הגורל השðי לשמעון למטה בðי  היתה בזה בחירה ליהושע, כי אם ה' יתעלה בח

שמעון למשפחותם ויהי ðחלתם בתוך ðחלת בðי יהודה. ולכן לא הזכיר משה רביðו את שמעון בוזאת הברכה, כי כאשר הזכיר  
 את יהודה בברכות, הרי הן כללו אותו, ואת השוכן עמו. 

  משך חכמה וזאת הברכה לד 
בוðן מדוע כתבה התורה "דן וðפתלי וארץ יהודה", יותר היה לכתוב כי הראה לו הארץ לגבולותיה, אך יתכן כי הארץ  אולם ðת

ðתחלקה בגורל בשילה לפðי כל ישראל (יהושע יח א) והיה כתוב ממשה ספר כולל כל הארץ לגבולותיה כפי מה שהראהו השם: 
ים ומðשה, וזה דן, וזה מדתו כך, וזה כך, כך הראה אותו הש"י. ולאחרי זה,  זה המחוז ארץ יהודה, וזה ארץ ðפתלי, וזה ארץ אפר

כשהפילו השבטים הגורלות וðפל בגורל כאשר היה כתוב בספר משה כפי מה שהראהו הש"י, ראו הכל כי השם הראה למשה  
יהושע את הדברים האלה איך שיתחלק הארץ בגורל לכל שבט ושבט. ועל פי זה יתכן לפרש הכתוב ביהושע (כד כו) "ויכתוב  

  . בספר תורת אלקים" כי רק אחרי שהפיל יהושע הגורל ראו הכל אמיתת הפסוקים האלה איך שהראהו הש"י הכל למשה



  תחום עכו מוני חול ב ט שפוני  
 עיקר נחלת זבולון בתחום עכו 

    א בתרא דף קכב.בב
יצד אלעזר מלובש  ולא ðתחלקה אלא בגורל, שðאמר אך בגורל, ולא ðתחלקה אלא באורים ותומים, שðאמר על פי הגורל. הא כ

אורים ותומים, ויהושע וכל ישראל עומדים לפðיו, וקלפי של שבטים וקלפי של תחומין מוðחין לפðיו, והיה מכוין ברוח הקדש  
ואומר, "זבולן עולה תחום עכו עולה עמו", טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו זבולן, טרף בקלפי של תחומין ועלה בידו תחום  

רוח הקדש ואומר, "ðפתלי עולה ותחום גיðוסר עולה עמו" טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו ðפתלי, טרף  עכו, וחוזר ומכוין ב
  בקלפי של תחומין ועלה בידו תחום גיðוסר, וכן כל שבט ושבט.

ולא כחלוקה של עולם הזה חלוקה של עולם הבא העולם הזה אדם יש לו שדה לבן אין לו שדה פרדס שדה פרדס אין לו שדה  
לעולם הבא אין לך כל אחד ואחד שאין לו בהר ובשפלה ובעמק שðאמר שער ראובן אחד שער יהודה אחד שער לוי אחד  לבן  

ולא כחלוקה של עולם הזה חלוקה של עולם הבא העולם    הקדוש ברוך הוא מחלק להן בעצמו שðאמר ואלה מחלקותם ðאם ה
שדה לבן לעולם הבא אין לך כל אחד ואחד שאין לו בהר ובשפלה  הזה אדם יש לו שדה לבן אין לו שדה פרדס שדה פרדס אין לו  

מחלקותם  ובעמק שðאמר  שער ראובן אחד שער יהודה אחד שער לוי אחד הקדוש ברוך הוא מחלק להן בעצמו שðאמר ואלה  
 'ðאם ה

  תוספות שם 
ואשר לא הוריש יושבי עכו אלא כלומר    )לאו עכו ממש דעכו מחלק אשר דכתיב (שופטים  זבולן עולה תחום עכו עולה [עמו]. :  

 . תחום שבצד עכו

 

   פסחים ד.
  ואשכחוהו דמזבולן קאתי דכתיב זבולון לחוף ימים ישכון ההוא דהוה קא אזיל ואמר, אכיף ימא אסיסðי ביראתא, בדקו  

ותמיד היה  יו לי פלטין לבðות לא הייתי קובעם אלא על שפת הים,  אתקן בירוðות, אם ה  -אסיסðי ביראתאאכיף ימא  :  ופרש”י
ואומר תמיד,  היה משתבח בשפת הים  ופירוש כך,    -אסðא בראתאאכיף ימא  . ובתשובות הגאוðים מצאתי  משתבח בשפת הים

  ברושים הם במקומות אחרים.   -סðאים שעל שפת הים,

אותו השבט...  וכן יש לפרש ההיא דאשכחוהו דמזבולון קאתי דלפי  איש ידמה במעשיו לברכת  שכל  מבואר    כתב המהרש”א:
  ברכת יעקב ידמה במעשיו כן. 

  בתרא בבא המאירי
  שðזדמן הגורל לכל אחד מהשבטים בחלק שהיה בוחר בו לפי מלאכתו ולפי אומðותו ולפי הרגל סחורתו, ל: ואירע להם ðס  "ז

ם אף ðחלת שפרה עלי כלומר שהגורל ðזדמן לי חלק ðעים ואף החלק  על דרך מה שאמרו (תהלים טז) "חבלים ðפלו לי בðעימי
פ ”שאע-כלומרשאע"פ שהתלðה שוכבת בו [  -שפר עלי", שאלו היה בבחירתי אף אðי הייתי בוחרו, שכמה פעמים מזדמן בגורל

וצים בו, והוא שהיה  מכל מקום אין מזדמן לאחד מה שהוא בוחר בו, אבל בזו ðזדמן לכלם מה שהיו ר  -שאין לו טעðה שðתעðה]
אם זבולון עולה יהא תחום עכו בא לחלקו" לפי שהיו רואים שהיה אותו חלק ראוי לו לפי הרגל סחורתו,  אומר ברוח הקדש " 

וכו', היה ðותן ידו בקלפי של שבטים וזבולון יוצא לו, היה ðותן ידו בקלפי    כמו שðאמר עליו (בראשית מט) לחוף ימים ישכון 
  ל " כו יוצא לו, וכן בכלם. עכשל חלקים ותחום ע 

  ו.  מגילה
מה טעם משום דðפתלי על מרומי שדה.    -יח) זבולון עם חרף ðפשו למות,-וזבולון מתרעם על מדותיו הוה שðאמר (שופטים ה

ðתת  ה, רבוðו של עולם, לאחיי ðתת להם שדות וכרמים ולי ðתת הרים וגבעות, לאחיי ðתת להם ארצות ולי  "אמר זבולון לפðי הקב
טמוðי    חלזון ושפוðי טמוðי חול" תðי רב יוסף שפוðי זה  יט) " -י חלזון, שðאמר (דברים לג”ימים וðהרות, אמר לו כולן צריכין לך ע

סימן זה יהא לך, כל הðוטל    -אמר לפðיו רבוðו של עולם מי מודיעðי, אמר לו שם יזבחו זבחי צדק, זכוכית לבðה. חול זו  טרית זו 
  ממך בלא דמים, איðו מועיל בפרקמטיא שלו כלום. 



  תחום עכו מוני חול ב ט שפוני  
  דגים בתחום עכו 

  ו ט, ו)    פרשהשמות רבה (
ַּפְרֹעה  ו הְתִחיל  ְּבאֹוָתה ׁשעה  ְוַלְמַכְּׁשִפים,  ַלֲחָכִמים  ַּפְרֹעה  ַּגם  ָּכ  ִּיְקָרא  ָלֶהם,  ְואֹוֵמר  ְּכַתְרðְֹגֶלת,  ַאֲחֵריֶהם  ּוְמַקְרֵקר  ֲעֵליֶהם  ְמַׂשֵחק 

ֵהיֶכם, ְּבðַֹהג ֶׁשָּבעֹוָלם ְּבðֵי ָאָדם מֹוִליִכין ְּפַרְקַמְטָיא ְלָמקֹום ֶׁשְּצִריִכין ָלֶהם, ְּכלּו ים  ג ד ם ְמִביִאין מּוְרָייס ְלַאְסַּפְמָיא,  אֹותֹוָתיו ֶׁשל ֱא
   .ן ַאֶּתם יֹוְדִעין ֶׁשָּכל ַהְּכָׁשִפים ִּבְרׁשּוִתי ֵהן, ֵאילעכו 

  פ"ח ג  בפסיקתא רבתי
  על הקרא "קול צעקה משער הדגים" (צפðיה א,י) זו עכו שהיא ðתוðה בחיקם של דגים   )ז"הובא בילקוט שמעוðי צפðיה סי' תקס(

  ( א, י)  י קרא בצפניה"המהר
היה שם גבוה והיו גומות תחת המים בארץ ושם    ששפת הðחל פירשו רבותיðו משער הדגים זה עכו שðתוðה בחיקם של דגים  

  ל " צודין הציידין הדגים. עכ

 רמב"ן גיטין ז. 
  הוא יודע שעכו על שפת הים הוא, וכך אמרו בפסיקתא קול צעקה משער הדגים זו עכו שðתוðה בפיהם של דגים. שועוד דהא 

  (ח)  פ' ה ראשית רבהב
ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר  ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא ַיִּמים, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ַרִּבי ֲחַלְפָּתא ַוֲהלֹוא ַים ֶאָחד הּוא    )בראשית א, י (רש"י עה"ת  הובא  

 ַיִּמים, ֶאָלא ֵאיðֹו ּדֹוֶמה ַטַעם ָּדג ָהעֹוֶלה ֵמַעּכֹו ָלעֹוֶלה ִמִּצידֹון ְוָלעֹוֶלה ֵמַאְסַּפְמָיא

  חול לזכוכית לבנה בתחום עכו 
  כפתור ופרח פרק יא

 לדרום עכו בסמוך הוא שחור לבðת קורין לו רמלא ביצה כלומר חול לבן 

  ) יט כו( יהושעב המלבים
והמבארים כתבו ששיחור לבðת הוא שם ðהר... וידוע עתה בשם בעלוס, ושם מצאו לפðים    -ּוָפַגע ְּבַכְרֶמל ַהָּיָּמה ּוְבִׁשיחֹור ִלְבðָת

ה למלכות צור, ואפשר שðקרא לבðת על שם זכוכית לבðה. [ומה שכתב שðהר זו בשבט אשר,  ”לעשות הזכוכית כמו שסופר בד 
  שהחול לזכוכית ðמצא דווקא בחלק זבולון שבו]ה יבואר  בעðף ב ”אי

  ) ץ (מטפחת הספרים פ' ד”היעב
וטמוðי חול זו זכוכית לבðה, גם היא היתה בגבול הצדוðים והצוריים, שהחול הðמצא שם באותו מחוז בחוף הים הגדול, הוא  

  מובחר לזכוכית הטובה והמשובחת לא ðמצא כמוהו בארץ 

  י ועמקי הארץ דף סז)תבואת הארץ (פרק ב' ימי נהרי הר
הוא הðקרא בימי קדם בלשון העמים בעלוס וכעת שמו בלשון ערבי ðומאן... וðופל סמוך לעכו בים    ) יהושע יט כו(שיחור לבðת  

  הגדול...  וידוע שמחול ðחל שיחור לבðת היו עושים בימי קדם זכוכיות וזה שדורשין במסכת מגילה... חול זו זכוכית לבðה.

 

 
Evidence From Historical Sources 

   הזקן פליניוס
: באותו חלק של סוריה הקרוי פðיקיה, בגבול יהודה, יש  [רומי בזמן טיטוס, שכתב הרבה כרכים בעðין המדיðות, וטבע, וכדומה]

סמוך  לרגלי הר הכרמל ביצה בשם קðדביה. חושבים שהיא מקור הðהר בלוס, הðשפך אל הים בריחוק חמשת אלפים צעד משם,  
גלים לעין רק  . חולותיו ðאיðם ראויים לשתייה אך מקודשים לצורכי פולחן, עכורים ועמוקיםהמושבה. מימיו זורמים לאט,    לעכו 

לעת שפל הים, והם ðוצצים לאחר שגלגלום הגלים וðיקו אותם מסיגים, ומðיחים שרק אז, לאחר שðקווצו מכוח הפעולה העזה  
היה הוא מאות בשðים  החוף הזה איðו משתרע על יותר מחמש מאות צעד, ואף על פי כן  של מי הים עליהם, ראויים הם לשימוש.  

   המקום היחיד לייצור זכוכית 



  תחום עכו מוני חול ב ט שפוני  
Pliny (Natural History 36.190) 
In Syria there is a region known as Phoenicia, adjoining to Judea, and enclosing, between the lower ridges of Mount 
Carmel, a marshy district known by the name of Cendebia. In this district, it is supposed, rises the river Belus, which, 
after a course of five miles, empties itself into the sea near the colony of Ptolemais. The tide of this river is sluggish, and 
the water unwholesome to drink, but held sacred for the observance of certain religious ceremonials. Full of slimy 
deposits, and very deep, it is only at the reflux of the tide that the river discloses its sands, which, agitated by the waves, 
separate themselves from their impurities, and so become cleansed. It is generally thought that it is the acridity of the 
seawater that has this purgative effect upon the sand, and that without this action no use could be made of it. The shore 
upon which this sand is gathered is not more than half a mile in extent; and yet, for many ages, this was the only spot 
that afforded the material for making glass. 
 

Loeb Classics translation (printed 1961): 
 That part of Syria which is known as Phoenicia and borders on Judea contains a swamp called 
Candebia amid the lower slopes of Mount Carmel. This is supposed to be the source of the River 
Belus, which after traversing a distance of 5 miles flows into the sea near the colony of Ptolemais 
[Akko] … The river is muddy and flows in a deep channel revealing its sands only when the tide 
ebbs. For it is not until they have been tossed by the waves and cleansed of impurities that they 
glisten. Moreover, it is only at that moment, when they are thought to be affected by the sharp, 
astringent properties of the brine, that they become fit for use [in glassmaking]. The beach stretches 
for not more than half a mile, and yet for many centuries the production of glass depended on this 
area alone…Sidon was once famous for its glassworks, since, apart from other achievements, glass 
mirrors were invented there. This was the old method of producing glass. (Pliny NH 36.65-66) 
Footnote: The sand is now once more being used in the glass industry recently established at Haifa.  

Pliny (NH 5.XVI 75) 
From this point we must go back to the coast and to Phoenicia… Then comes Cape Carmel, and on 
a mountain the town of the same name…next are…the river Pacida or Belus, which covers its 
narrow bank with sand of a kind used for making glass; the river itself flows out of the marsh of 
Cendebia at the foot of Mount Carmel. Close to this river is Ptolemais, a colony of the Emperor 
Claudius, formerly called Acce. 

Josephus Jewish War II (x.2) 
(2) Ptolemais is a maritime town in Galilee, built at the entrance to the Great Plain, and encompassed 
with mountains.  To the east, at a distance of 60 furlongs, is the Galilean range; to the south, 
120 furlongs off, lies Carmel; to the north is the highest chain of all, called by the natives the "Ladder 
of the Tyrians," 100 furlongs away. At a distance of about two furlongs from the town runs the 
diminutive river Belus; on its bank stands the tomb of Memnon, and close to it is a very remarkable 
region, a hundred cubits in extent. It consists of a circular basin which produces vitreous sand. 
Numerous boats put in to this spot and empty the basin of its sand, whereupon it is filled up again by 
the action of the winds, which, as if by design, drift into it the common sand outside, the latter being 
all promptly converted by this mine into vitreous matter. But the phenomenon which, to my mind, 
is even more remarkable, is that the excess particles of glass which overflow from the cavity become 
ordinary sand as before. Such are the curious properties of this spot. 

  תרגום שמואל חגי  -בבמלחמת היהודים ספר שני פרק י אות  ןיוסיפו
הבðויה בסמוך למישור הגדול והרים סביב לה. לצד מזרח היא מרוחקת מרוכסי הרי הגליל מרחק  פתולמאיס היא עיר חוף בגליל  

של ששים איצטדיות. ולצד דרום במרחק מאה עשרים איצטדיות מצד הכרמל. לצד צפון ðמצא הגבוה שברוכסי ההרים הקרוי  
ות מן העיר זורם הðהר הזעיר בלאוס. על  בפי התושבים "סולמם של הצורים",  במרחק מאה איצטדיות. במרחק כשתי איצטדי

חופו עומד קברו של ממðוðוס. וסמוך לו ðמצא מקום ðפלא מאד, שטחו כמאה אמה. הוא עשוי שקע עגול, שðוצר שם חול של  
זכוכית. כשðכðסות למקום זה כמה וכמה ספיðות ומרוקðות את האגן מן החול שלו, הוא חוזר ומתמלא מיד על ידי פעולת הרוחות,  
כאילו על פי הזמðה הם מפיחים לתוכו חול פשוט מן החוף, והוא ðהפך חיש מהר על ידי הבור לחול של זכוכית. אבל החזיון  



  תחום עכו מוני חול ב ט שפוני  
המפליא יותר לפי דעתי הוא שהזכוכית הגולשת ועוברת מן המקום, חוזרת וðעשית חול פשוט כבתחילה. כזה טבעו המיוחד של  

  המקום הזה. 

  ד"ר י. נ. ש. תרגום -בני פרק י אות במלחמת היהודים ספר ש ןוסיפוי
ועכו ðבðתה בחוף ארץ הגליל, בעמק הגדול, והרים סביב לה משלש רוחות. מרוח מזרח סוככים עליה הרי הגליל, הרחוקים  
ממðה ששים ריס, ומצד דרום הר הכרמל, כמרחק מאה ועשרים ריס, וגבוה מאלה הוא ההר הסוגר עליה מצפון, הðקרא בפי  

בשם "סולם הצוריים" (סולמא דצור), והוא רחוק מהעיר מאה ריס. במרחק שðי ריסים מהעיר עובר הðהר הðקרא  יושבי המקום  
על שם בילוס ואיðו מאריך בשטפו, ועל ידו ðמצאה מצבת ממðון ובקרבתו ככר גדולה מאה אמה וðפלאה מאד, כי היא עגלה  

ת שמה להוציא ממðו את כל החול, ככה יוסיף המקום המקום  וחלולה ושם מקום חול הזכוכית, ומדי הוסיפו הספיðות הקרבו
להתמלא חול חליפות, כי כמצוים ועושים הרוחות גורפים אל המקום הזה את החול הðוצץ מעברים, ותכוðות הבור משðה את  

משðה את  ועוד ðפלא מזה הוא הדבר, כי בשטוף הזכוכית על גדות החלל הזה ובהשפכה החוצה היא    החול לזכוכית חיש מהר. 
 מראה מחדש וðהפכה לחול כבראשוðה. אלה תכוðות המקום הזה 

  )42עמ' (כלי זכוכית בספרות התלמוד 
יוסיפוס בתארו מקום זה מדגיש באופן ברור עובדא זו שלמדðוה מן האגדה בלבד, הוא כותב:"הðהר הקטן ביותר בלוס עובר  

לו בקרבתו מקום לא גדול ממאה אמו  וכו' ויש  ת הראוי להתפלאות. כי המקום עגול וחלול ושופע חול כזה  לידה [של עכו] 
הרוחות   ע"י  שוב  הðטעðות שם, מתמלא  המרובות  ע"י הספיðות  זה]  [מחול  מתרוקן  כאשר  זה  מקום  זכוכית.  ממðו  שעושים 

שר מפליאðי  מרחוק ואיðו אלא חול רגיל והמכרה הזה הופך אותו לחול זכוכית. וא  המוðח המביאים לתוכו כאילו בכווðה חול זה  
הרי שעוד בימיו של יוסיפוס, היו ספיðות    "ביותר, כי חול זכוכית זה שהוא מיותר ומועבר ממקום זה הופך להיות חול רגיל.

מעבירות חול זה למרחקים, ועובדא שðיה, כאשר חול זה כשהוא מועבר ממקום זה, הכווðה כשהוא מועבר בלא תשלום, הוא  
 עגðו ספיðות איטלקיות בקרבת ðהר זה והעבירו כðראה חול זה לאיטליה.   הופך חול רגיל. גם בימי הביðים

Strabo, Geography 16.2.25 
25. Then one comes to Ptolemais, a large city, in earlier times named Ace; this city was used by the 
Persians as a base of operations against Egypt. Between Ace and Tyre is a sandy beach, which 
produces the sand used in making glass. Now the sand, it is said, is not fused here, but is carried to 
Sidon and there melted and cast. Some say that the Sidonians, among others, have the glass-sand 
that is adapted to fusing, though others say that any sand anywhere can be fused. 

 : ) XVI: 758, 25(אסטרבון גיאוגרפיקה  ]לספירה. 20ס מת לפה" 63גיאוגראף יווני נולד [סטראבו 
ואחר כך פטולמאיס והיא עיר גדולה, אשר לראשוðה קראו לה עכו ובה השתמשו הפרסים כמקום מסדר ומערכה של הכחות  

צקים (את  הצבאיים במלחמתם ðגד המצרים. ובין עכו וצור החוף הוא (אדמת) חול ובו חול הזכוכית. אכן אומרים שכאן אין יו
  ואולם יש אומרים כי גם לצידוðים יש חול הזכוכית הראוי ליציקה החול לזכוכית) אלא מובא הוא לצידון ושם מקבל את היציקה,  

ישראל   ארץ  לחקירת  העברית  החברה  קובץ  סלוטרðיק,  ד.  (תרגום  שהוא  מקום  בכל  חול  כל  ליצוק  יכולים  כי  אומרים  ויש 
  לזכר ד"ר א. מ. מזיא) ועתיקותיה, ירושלים תרצ"ה מוקדש 

Tacitus, Histories 5.7 
The river Belus empties into the Jewish Sea; around its mouth a kind of sand is gathered, which 
when mixed with soda, is fused into glass. The beach is of moderate size, but it furnishes an 
inexhaustible supply. 

  ארץ חמדה לר' יחיאל מיכל שטרן פרק סז עמ' שעה 
טירת הכרמל. עיר סמוכה לחיפה בעבר היה שמה טיריתא כי התעסקו שם עם מין דגים וטריתא, טריתא הוא דג הסרדיðים, ויתכן  

 כי טירת הכרמל הוא זכר לטיריתא שבעבר, אגב גם כיום יש שם מפעל לסרדיðים 

דגים, גם דגים גדולים, וגם דגים קטðים. שבאיזור הים הסמוך לטירת הכרמל יש הרבה  במקום זה היה התעסקותם בצידת סוגי  
סוגי דגים, הים הוא בשטחו של זבולון שעליו אמרו בספרי פרשת ברכה  ספוðי זו חלזון טמוðי זו טריתא חול זה זכוכית. וידוע  

טשילד בðה באיזור בית חרושת לבקבוקים לייצר  גם שבאיזור הסמוך לטירת הכרמל היה חול שממðו עשו הזכוכית. והבארון רו 
    מחול זה בקבוקי זכוכית. 



  תחום עכו מוני חול ב ט שפוני  
  חלזון בתחום עכו

 אדמת קודש דף פב 
ð  ,ים קראו לו בילוסðאמין והיוð הר אחד שהערביים קורין לוð גבה לעיר עכו וסמוך לה (מהלך רגעים אחדים) אל ים הגדול יורד

בקורות הימים הðהר הקצר הזה איðו מצוין כלל והזכרðו אותו רק בשביל ðחל החלזון  בלי ספק בשביל כי מוצאו מעיר איבלין.  
המתאחד עמו. והðחל הזה שהערביים קורן לו ואדי חאלאזון מזכיר לðו את ציד החלזון שהי' עמל כפים לרבים מישראל שישבו  

 בקרבת ים הגדול מחיפה ועד סולמא דצור. 

 186אדמת קודש עמ' 
והיא יושבת בחול אשר על שפת הים שבין חיפה ובין עכו. בתחומה    ק"מ   2/3 2וכה לים הגדול במרחק  הערה: עיר קרתה סמ 

של העיר הזאת היו שפוðי טמוðי חול של זבולן, וכדתðי רב יוסף, כי בðהר היוצא מסביבות עיר איבלין (הוא ðהר ביללוס) ועובר  
תחום עיר  בחלזון, ובפרט בðחל הðקרא היום ואדי חלזון אשר  בתחומה של קרתה היו צדים טרית, ובðהר הזה היו צדים גם ה

דמðה. ומהחול אשר בתחום עיר קרתה היו עושים זכוכית לבðה. וראוי לזכור אשר הרצועה או השטח הבלתי רחב אשר ממערב  
ðראה כי    להערים דמðה קרתה ואושא עד הים הגדול. השטח הזה מקומו בðחלת אשר במקצוע דרומית מערבית של ðחלתו. מזה 

הגבול של זבולן אף שהוא סמוך לים הגדול, איðו מגיע לשפתו כי בין ðחלת זבולן עד מי הים, רצועה של אשר מפסקת, לכן  
הפסוק "זבולן לחוף ימים ישכון" תרגם אוðקלוס על ספר יממיא ישרי ולא תרגם על כף יממיא. וכן מה שאמרו בפרק יש ðוחלין  

מו" והכל יודעים כי עכו ותחומה היו לאשר, ברם בתיבות תחום עכו עולה עמו, הכוðה המחוז  "זבולן עולה, תחום עכו עולה ע 
  הסמוך לתחום עכו הי' לזבולן. 

  דף קיז אדמת קודש 
 והעיר קרתה כעת חרבה וקורין לה תל קורדðי והיא יושבת בחול הלבן. ובסביבותיה היו שפðי טמוðי חול של זבולן. 

  נד -עמ' נג  )1929( ט "פמשולם זישא רוזנבלאט משנת תר  ספר דברי ימי ישראל החדש מר'
בהðהר הזה    העיר עכו.. עומדת על שפת הים הðקרא ים הגדול... בדרך מעכו לחיפה קרוב לעכו ðמצא ðהר הðקרא "ðהר ðעמן"

וב למעשי  החול שבסביבו יפה וט  הðודע לצבוע הארגמן והתכלת.ובסביבו ðמצא עד היום קליפת ה"החלזון" שמשם יצא החלזון  
 .הזכוכית הירוק

TENT WORK IN PALESTINE. A Record of Discovery and Adventure 1887    BY CLAUDE 
REIGNIER CONDER, R.E,. OFFICER IN COMMAND OF THE SURVEY EXPEDITION. Page 97 
The appearance of the [Haifa] bay in winter [of 1872-1873] was very fine… As the winter went on, 
the heavy seas came rolling in round the promontory… Great shoals of fish came in, and were caught 
with the primitive cast-nets of the naked fishermen; and, after the storm, the beach would be found 
strewn with shells, amongst which the Murex trunculus was common, from which the Tyrian purple 
was derived.  The Khilzon, or murex, is, indeed, closely connected with Carmel. The 
Rabbis understood the expression, “riches of the deep,” to refer to the Khilzon, and to be promised 
to the tribe of Zebulon as an inheritance. The Khilzon was fished at a place called after it, and as far 
north as Phœnicia. Its name still exists in the modern Wâdy Halzûn, a valley tributary to the Belus 
River, near Acre, in which river the murex was found…  The murex gave many colours, from 
green and deep blue to red, but the Tyrian purple was the dark blood-colour, like the darkest of 
“black roses” as the ancients called them, and only one drop of the dye was found in the vein of the 
mollusk, which circumstance accounted for the expensiveness of the Tyrian garments. 
In a different work by same author: 
In the Targums the Chilzon or Murex is noticed as among the riches of the tribe of Zebulon, and as 
"coming up into the hills", This seems to give a clue to the real position of the place, for Zebulon did 
not possess any of the land north of Sidon where Porphyreon really stood, but the country from 
Carmel to Acre, and the Belus, in and near which the Murex is found and was caught originally. The 
name still exists. It is applied to a large valley, a confluent of the Belus, called Wadi Halzun, "the 
valley of the snail" (or Murex) … The fishery of the Murex extended from Phoenicia down to the 
Bay of Acre, and along these shores the mollusk (Murex Trunculus) is still found.   CLAUDE R. 
CONDER, Lieut. R.E. 



  תחום עכו מוני חול ב ט שפוני  
Archeological Evidence for Murex Production 
Preliminary approaches for the identification and classification of Mediterranean murex dye 
production sites   January 2015  Natalie Susmann  

Tel Akko, Israel (32.91154, 35.053753) Source: Spanier and Karmon 1987; Reese 2010 Snails: Large 
amounts of crushed murex were found together with waterproofed, thickened wall vessels. 
Evidence for dye production processes and equipment: The vessels, dating in the period from the 
13th to the early 12th century BCE, were found with only murex crushed shells and their residues, 
and are therefore believed to have been used to create the dye. Later occupation layers are thick, 
mixed with ash and shells, and as such are possibly evidence for heating dye. Roman-period murex 
activities are identified by large amounts of crushed shells in area H and a plastered basin (Reese 
2010, 121)… Karmon and Spanier (1987, 153) comment that the lack of decorative pottery in this area 
could be evidence of industrial work occurring here. 

Ancient Glassmaking 
 Suitable glassmaking sands are hard to find, they need to be high in silica and relatively free from 
impurities. They should also be relatively calcareous (high in lime) or extra lime must be added to 
the glass batch (Silvestri et al., 2006). Certain beach sand, containing lime in the form of crushed 
shells, was particularly suited to the purposes of making natron glass (Aerts et al., 2003, 2000; Brems 
et al., 2012a; Brill, 1988; Sode and Kock, 2001). Colourless glass became popular in the Roman period 
and this would have made low-iron, high purity sand essential for the glass industry (Jackson, 2005) 
in particular, for the production of colourless glasses. Most of the suitable glassmaking sands are 
thought to be found in the Eastern Mediterranean region. These typically contain around 9% CaO, 
3-5% Al2 O3 and less than 1% MgO (Aerts et al., 2000; Brill, 1988). The soda used in Roman glass was 
a mineral form known as natron. The term natron is usually used to describe polyphase evaporitic 
lake deposits that are rich in sodium carbonates (Shortland et al., 2006). Most of the carbonate is in 
the form of the mineral trona; however, the natron deposits are hardly ever pure carbonates and 
usually also contain significant amounts of chlorides and/or sulphates. These are highly undesirable 
because of their limited reaction with silica at the temperatures achieved in the traditional 
glassmaking furnaces (Freestone, 2006; Gorin-Rosen, 2000). Virtually all Roman glass contains 0.5-
1.2% Cl and 0.2-0.5% SO4 (Bateson and Turner, 1939; Brems, 2012; Gerth et al., 1998; Shugar and 
Rehren, 2002). During the glassmaking process, excess sodium chloride and sulphate forms a second 
melt phase on the surface of the molten glass. This immiscible ‘galle’ could be skimmed off or 
discarded after the glass has cooled (Freestone, 2006; Gerth et al., 1998; Shugar and Rehren, 2002; 
Tanimoto and Rehren, 2008). Since glass needs some form of stabiliser, Roman glasses usually 
contain between 5 and 10% lime (CaO). The major source of lime in these glasses would have been 
calcium carbonate and this was either added deliberately to the glass batch, as an independent 
component, or accidentally included, as particles of shell or limestone in the sand (Freestone, 2006).   

   



  תחום עכו מוני חול ב ט שפוני  

 

 

 



  תחום עכו מוני חול ב ט שפוני  



  תחום עכו מוני חול ב ט שפוני  



  תחום עכו מוני חול ב ט שפוני  

 
  



  תחום עכו מוני חול ב ט שפוני  
Changes in the mouth of the Belus River 
Morphological changes in the last 200 years in the mouth of the Naaman River, northern coastal 
plain, Israel  Article in  Israel Journal of Earth Sciences  · December 2009 

  Lichter, M., Zviely, D., and Klein, M. 2009. Morphological changes in the last 200 years in 
the mouth of the Na’aman River, northern coastal plain, Israel. Isr. J. Earth Sci. 58: 63–80.  

The Na’aman River mouth is located in Haifa Bay, at the northern end of the Nile littoral cell of 
Israel’s Mediterranean coast. This study documents the morphological changes to this river’s mouth 
over the last 200 years based on three historical maps from 1799 to 1930 as well as a series of 54 aerial 
photographs taken between 1945 and 2005. … The Na’aman River mouth intermittently flows in a 
permanent channel along the back of the north–south beach berm. The channel remains stable for 
several years until a major flood diverts it. The mouth migrated 1.5 km, both north and south, along 
the coast during the last 200 years, about equally in either direction. An increase in vegetation cover 
over the years restricted the migration of the channel. River floods may cause the “resetting” of the 
mouth morphology and its location, but if the channel is robust, even large floods are unable to divert 

it. Wave direction does not seem to 
affect the deflection of the channel.
 The coast of Israel runs for 195 
km along the southeastern 
Mediterranean. Its shoreline is 
almost straight, and its orientation 
curves gently from northeast, at the 
southern part of the coast, to north 
in its northern part. Exception is 
the Carmel headland, which 
protrudes into the sea and Haifa 
Bay, the final depositional sink of 
the Nile littoral cell (Inman and 
Jenkins, 1984; Zviely et al., 2007). 
The sandy beaches on Israel’s 
Mediterranean coast generally 
vary in width between 20 and 100 
m. In the vicinity of the river 
mouths, these beaches may reach 
200 to 300 m in width. In locations 
where calcareous sandstone 
(locally termed kurkar) coastal 
cliffs are present, the beach may 
become only a few meters wide, 
and in some places it is completely 
missing. 

 

 

The total extent of the Na’aman channels from 
all the observations and the current 
infrastructural settings 
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Littoral Cells 
CHAPTER ONE HUNDRED NINE THE NILE LITTORAL CELL AND MAN'S IMPACT ON 
THE COASTAL ZONE OF THE SOUTHEASTERN MEDITERRANEAN by Douglas L. Inman 
and Scott A. Jenkins 

The Nile littoral cell is located in the southeastern Mediterranean Sea and extends 700 km from 
Alexandria, Egypt in the south to Akko, Israel in the north. The sediment load from the Nile River 
was deposited along the submerged portion of the delta, where it was sorted and transported to the 
east by the prevailing waves and by currents of the counterclockwise east Mediterranean gyre that 
commonly flows at about 50 cm sec over the delta. Prior to 1964, the turbid plume of the flood waters 
of the Nile River could be traced along the Mediterranean coast for over 700 km to the shores of 
Lebanon. Fine silt and clay sized material were carried easterly and into deeper water, while sand is 
carried easterly along the shelf and shore as far as Haifa Bay. Until 1964, the major sediment source 
of the littoral cell was the Nile River. Construction of the High Aswan Dam, which began filling in 
1964, has resulted in a near absence of Nile River flow into the Mediterranean and a corresponding 
complete loss of the Nile River as a source of nutrients to coastal waters, and as an active sediment 
source for the delta and the coastline of the Nile littoral cell. As a result, the Nile Delta is now subject 
to severe erosion in a number of localities 

LITTORAL CELLS  Douglas L. Inman Preprint from Encyclopedia of Coastal Science              
The Nile littoral cell extends 700 km from Alexandria on the Nile Delta to Akziv Submarine Canyon 
near Akko, Israel, one of the world’s longest littoral cells (Figure 3). Before construction of the High 
Aswan Dam, the Nile Delta shoreline was in a fluctuating equilibrium between sediment supplied 
by the river and the transport along the coast. Now the sediment source is erosion from the delta, 
particularly the Rosetta promontory, in excess of 10 million m3 /yr. The material is carried eastward 
in part by wave action but predominantly by currents of the east Mediterranean gyre that sweep 
across the shallow delta shelf with speeds up to 1 m/s.  

Marine Georesources and Geotechnology, 18:1-42, 2000 Marine Sand Resources Offshore 
Israel GIDEON ALMAGOR; DAN GILL; ITHAMAR PERATH 

The Mediterranean coasts of Sinai and Israel are part of the Nile littoral cell. Since the building of 
the Aswan dams the sand supplied to Israel’s coastal system is derived mainly from erosion of the 
Nile Delta and from sands offshore Egypt that are stirred up by storm waves. The sands are 
transported by longshore and offshore currents along the coasts of northern Sinai and Israel. Their 
volume gradually declines northward with distance from their Nile source. The longshore transport 
terminates in Haifa Bay where some sand is trapped, and the rest escapes to deeper water by bottom 
currents and through submarine canyons, thus denying Nile-derived sand supply to the 40-km-long 
‘Akko-Rosh Haniqra shelf. 
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Zviely, 2006 ;Zviely, 2007; Abstract:  …when sea level rose to about 35-30 m below present sea 
level (b.s.l.), did Nile-derived sand start to bypass the Carmel headland and Haifa Bay come into 
existence as a morphological feature. … sea level rose to about 5 m b.s.l. and flooded the Zevulun 
Plain up to 2 km inland, and the River Qishon estuary up to 4 km inland. It is still unknown exactly 
when the sea reached its maximum penetration inland but later, about 4000 years ago, the coastline 
in the research area was still east of the present-day coast, up to 3 km in the Zevulun Plain and 4.8 
km in the River Qishon estuary. …The archaeological data indicate that during the Early Bronze 
Age I and Early Bronze Age II, dated to between 5600 and 4700 cal. yr BP, and even later, during the 
Middle Bronze Age II period, about 4600 to 3500 cal. yr BP, the coastline was still east of the 
presentday coast, but it never actually reached the bases of most of the tells, as has been suggested, 
except for Tel Akko and Tel Abu Hawam. 

Following the maximum marine ingression about ca. 4000 years ago, alluvial sediments 
progressively covered the Zevulun plain, and the coastline moved westward to its current position 
(Zviely et al., 2006). Bronze Age tells on the Zevulun plain are all located to the east of the current 
shoreline and are anterior to 3000 years BP, evidence of the westward migration of the shoreline 
(Inbar and Sivan, 1983; Artzy, 2006; Porat et al., 2008). For the last 3000 years, there are no 
archaeological finds from the northern Zevulun plain indicating the gradual westward migration of 
the coastal plain to its present location, except around Tel Akko. Alluvial sediments were 
transported from the southeast by the Na'aman river. Flood events occasionally transported 
sediments to the plain, in a similar vein to present-day flood episodes (Vachtman et al., 2012). The 
Nile littoral cell is one of the Mediterranean's longest. It runs 650 km from Abu Quir Bay near 
Alexandria, Egypt, to Haifa Bay on the northern Israeli coast (Inman and Jenkins, 1984). Haifa Bay 
constitutes the northernmost and final depositional sink of Nile-derived quartz sand, transported 
from the Nile Delta by longshore currents generated by approaching breaking waves. 

 

  ) שðד(ספרי דברים 

כן הגירסא ברמב"ן בשער הגמול בעðין עולם הבא, ובכפתור ופרח  - חיפה( זה ימה של חיפה    )ברכה לג יט (כי שפע ימים ייðקו  
  שגðוז לצדיקים לעתיד לבוא פרק י)

Marine Georesources and Geotechnology, 18:1-42, 2000 

Marine Sand Resources Offshore Israel 

GIDEO N ALMAGOR; DAN GILL; ITHAMAR PERATH 

Conclusions: The sand balance at many localities along Israel’s shore line has been negative, at least 
during the last 40 years, and it is likely to get worse as coastal development increasingly interferes 
with the natural sand replenishment (e .g., Ashdod and Gaza ports, planned development projects 
along the El  `Arish coast and northern Sinai . Theoretical models and offshore engineering 
experience suggest that dredging sand from the shore -adjacent sand apron may divert sands away 
from the shoreline, thus adversely affecting the sand balance of the nearshore system and enhancing 
coastal erosion. Hitherto, proven reserves of dredge able unconsolidated sands have been found only 
in Haifa Bay. 
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.  Large glass slab in a cave at Beth Shearim, Israel.  The glass appears to have been melted in situ 
but was unusable due to excess lime in the batch.  Dimensions 3.40 x 1.95 x 0.45 m.  Photo:  
Freestone/Milton. 

 

 


