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הנוטע לרבים על אם הדרך — כלכלה וחברה

אברהם )אבי( ששון

חקר הדרכים הקדומות בארץ ישראל זכה לעדנה בדורות האחרונים, ובעיקר הדרכים 
מהתקופות הרומית והביזנטית.1 לצד רשת הדרכים הראשיות שחצו את הארץ 
לאורכה ולרוחבה התפתחו שתי מערכות נוספות של דרכים, האחת רשת הדרכים 
הפנימיות והמשניות, והאחרת — מערכת הדרכים הכפריות, אותן דרכים שלא נסללו 

כמו קודמותיהן אלא נכבשו כשבילים רחבים בין הכפרים.2 
תרומתו של הנושא בכללו לגאוגרפיה ההיסטורית רחבה לאין שיעור מעבר 
לתחום המצומצם לדרכים עצמן. הבנת התופעה תלמדנו על התפתחותם של תהליכים 
בתחום היישובי, הכלכלי, הביטחוני והחברתי. זה כבר יותר משלושים שנה עמד זאב 
ספראי על ההיבטים הקהילתיים והחברתיים הקשורים למערכת הדרכים בכלל, הן 
הדרכים הבין־עירוניות והן מערכת הדרכים הכפריות. אולם נדמה כי אפשר ללמוד 

מחקר זה זכה לתמיכת קרן המחקרים של המכללה האקדמית אשקלון, ואני אסיר תודה לה   *
ולפרופ' שמעון שרביט העומד בראשה. ידידים ועמיתים סייעו בעצה ובלימוד משותף, ובהם 
פרופ' זאב ספראי ופרופ' זהר עמר מאוניברסיטת בר־אילן; פרופ' חיים בן־דוד מהמכללה 
האקדמית כינרת; ד"ר יוסי שפנייר ממכללת אפרתה; רועי מרום, דוקטורנט בחוג ללימודי 
ישראל באוניברסיטת חיפה; כן אני מודה לארכיון התצלומים של יד יצחק בן־צבי, לשי 
פרקש ולהוצאת אריאל על התצלומים שסיפקו לנו. לקוראים האנונימיים על שהאירו את 

עיניי — לכולם תודות מעומק הלב.
 I. Roll, ‘The Roman Road System in Judea’, Jerusalem Cathedra 3 (1983), pp.  1
161–136; י' צפריר, ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי — הממצא 
הארכאולוגי והאמנותי, ירושלים 1984, עמ' 47–53; י' רול, 'סוגי הדרכים בארץ ישראל 
בתקופה הרומית־ביזנטית', אריאל 119–120 )תשנ"ז(, עמ' 151–156; י' טפר וי' טפר, 
'דרכים נושאות עם — דרכי עולי הרגל לירושלים בימי הבית השני', ש' ספראי וז' ספראי, 
משנת ארץ ישראל — מסכתות עורלה, ביכורים, תל אביב תשע"א, עמ' 273–292; י' טפר 
וי' טפר, דרכים נושאות עם, תל אביב תשע"ג; ר' רובין, סיפורים שסיפרו לי ההרים, תל 

אביב 2018, עמ' 51–72. 
דר, התפרוסת, עמ' 197–229; ספראי, הקהילה, עמ' 189–203; ע' שדמן, 'מערך הדרכים   2

בעורף החקלאי של אנטיפטריס', מחקרי יהודה ושומרון כז )2018(, עמ' 175–196.



אברהם )אבי( ששון   580

על כך גם מהיבט נוסף, שלא זכה לתשומת לב מספקת במחקר הדרכים הקדומות. 
ספראי, שעמד על חובותיה של הרשות היהודית בארץ ישראל לטיפול במערכת 
הדרכים, ציין בין השאר את נטיעת העצים בצידי דרכים. מעיון במקורות עולה כי 
עניין זה לא היה שולי בדיון הציבורי ובמערכת הפיתוח הממלכתית של הדרכים 

אלא טופל באופן מיוחד ובגישה ייחודית.
במאמר זה נתאר את מנהג 'הנוטע לרבים' המופיע במקורות התלמודיים ואת 
ההיבטים ההלכתיים הקשורים בו. נרחיב את הדיון בהקשרים החברתיים ובזיקה 
למערכת הדרכים הכפריות כפי שעולה גם ממקורות אחרים. נציג את גלגולו של 
המנהג, שאפשר לזהותו בתקופות המאוחרות גם לאור השרידים הנראים כיום בנוף 

הכפרי של ארץ ישראל. 

נטיעת עצים בצידי דרכים ו'הנוטע לרבים' 

מן המקורות התלמודיים עולה כי הדאגה לרשת הדרכים הציבוריות הייתה באחריות 
המוסדות היהודיים. הם דאגו לקביעת התוואי של הדרכים ולגבולותיהן, לסלילתן 
ולתחזוקתן במהלך כל ימות השנה ובעיקר בסמוך לתקופות העלייה לרגל. בתוך 
כך נהגו הרשויות לדאוג לשירותי הדרך, כגון: אתרי חנייה, אספקת מים ועוד. 
במסגרת זו עודד בית הדין המרכזי את חברי הקהילה היהודית לנטוע עצים, ובעיקר 
עצי פרי, בשולי השדות והגינות הפרטיות ובסמוך לדרכים הכפריות והראשיות.3 
דרכים מתוקנות הן ביטוי לשלטון יציב וחזק. המדרש קושר בין איכות הדרכים 

לנטיעת אילנות:

כתיב 'אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי' )תהילים מב, ה(. כנסת ישראל אומרת 
לפני הקב"ה לשעבר הייתי עולה לירושלים ודרכים מתוקנים. ועכשיו בשך, 
שנאמר )הושע ב, ח(: 'לכן הנני שך את דרכך בסירים'. דבר אחר 'אלה אזכרה', 

לשעבר הייתי עולה ואילנות מסככות על ראשי, ועכשיו תלויה לשמש.4 

מהמדרש עולה כי לא זו בלבד שהדרכים צריכות להיות מתוקנות, אלא אף שהעצים 
האמורים להצל עליהן הם חלק אורגני ממערכת הדרכים, ומחובותיו של בית הדין 
לטעת אותם. אלא שנראה כי באין יכולת לבית הדין לעמוד במטלה זו באופן שוטף 

הואצלו סמכויותיו למגזר החקלאי. 

ז' ספראי, 'הטיפול במערכת הדרכים הכפריות בתקופת המשנה והתלמוד', ב"ז קדר ואחרים   3
)עורכים(, פרקים בתולדות המסחר בארץ ישראל, ירושלים תש"ן, עמ' 159–180, עמ' 168; 

ספראי, הקהילה, עמ' 199.
איכה רבה )דפוס וילנא( א, נט.  4
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בספרות חז"ל מצאנו דיונים בהקשר של 'הנוטע לרבים'. למעשה מדובר בחקלאי 
הנוטע עץ בחלקה הפרטית שלו ומקדיש את פירותיו לטובת הרבים. התלבטותם 
של חכמים בעניין חיוב עורלה הָחל על 'הנוטע לרבים' מרמזת כנראה על הפיצוי 
שביקשו להעניק לאדם זה, או אפילו על נטייתם לעודד חקלאים לטעת עבור הרבים: 
'הנוטע לרבים — חייב. ר' יהודה פוטר ... הנוטע ברשות הרבים ... חייב בערלה'.5 
אין מדובר בעצים שבצידי הדרך עצמה, שכן מן המשנה עולה הזיקה בין החלקה 

הפרטית של החקלאי לדרך שהיא ברשות הרבים. 
לעומת המחלוקת שהראינו ברישא של המשנה, אין ספק לגבי הסיפא שלה, 
שם היא קובעת ש'הנוטע ברשות הרבים ... חייב בערלה'.6 כאן מדובר בפירוש 
באדם שנטע ברשות הרבים לצורך עצמו ולא לצורכי הרבים, ועל כן אין כל ספק 

בחיובו בעורלה.
מקורות אלה עוסקים באדם שנטע עץ פרי בשדהו, על מנת שיאכלו ממנו 
עוברי אורח. במקום אחר הסבירו המפרשים את פשר המושג הנוטע לרבים. רמב"ם 
)ובעקבותיו גם התוספות( הסביר כי 'הנוטע לרבים עניינו שיהא אדם נוטע בתוך 
שלו ולא לעצמו אלא כוונתו שיאכלוהו בני אדם כולם וכאילו הפקיר אותו הפרי 
הצומח בתוך אילן שנטע', ולכן יש לפוטרו.7 רש"י פירש אחרת את מיקום הנטיעה: 

'לרבים — לצורך רבים כגון באמצע הדרך לכל עובר'.8 
אלא שמסקנת המשנה היא לחייב כל נוטע בעורלה שכן נאמר 'ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל 
ְריֹו', ועל כן גם נטיעת עצים  ם ָעְרָלתֹו ֶאת ִפּ ל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶתּ ם ָכּ ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶתּ

לרבים חייבת בעורלה.9
אומנם ראינו שכל נוטע חייב בעורלה, אולם נראה שלגבי תרומות ומעשרות 
הדין שונה. אדם המקדיש שדה או עץ לרבים או שמפקיר אותו הרי הוא יכול 
ליהנות מפריו ועם זה להיות פטור מתרומות ומעשרות: 'המפקיר כרמו והשכים 
בבוקר ובצרו — פטור מן המעשר'.10 וכן נאמר: 'אין תורמין מן הלקט, ומן השכחה 
ומן הפאה ומן ההפקר'.11 מהסברו של רמב"ם לגבי פטור מעורלה וכן ממשנה זו 
משמע שהנוטע לרבים יהא פטור מתרומות ומעשרות, שכן למעשה הפקיר את 

נטיעותיו מלכתחילה.

משנה, ערלה א, ב. וראו מקבילה בתוספתא, ערלה א, ב )ליברמן, א, עמ' 283(.  5
משנה, שם.  6

רמב"ם על משנת ערלה א, ב.  7
רש"י לבבלי, פסחים כב ע"ב, ד"ה 'לרבים'.  8

ויקרא יט, כג.  9
בבלי, בבא קמא כח ע"א.  10

משנה, תרומות א, ה.  11
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אולם למרות זאת, ועל מנת למנוע מצב של 'נבל ברשות התורה', שבו ינסה 
הנוטע להתחכם וליהנות מהפירות שהוקדשו לרבים עוד טרם שהציבור נהנה מהם, 

קבעו חז"ל: 

הנוטע אילן לרבים, מלקט ואוכל, מלקט ומכניס לתוך ביתו, ולא יהא מלקט 
ועושה גרוגרות, מלקט ועושה דבלה, שמתחילה לא נטעו אלא על מנת כן. 

ולעוברי דרכים, מלקט ואוכל ואסור להכניס לתוך ביתו.12 

מן הסיפא של הדברים עולה כי אומנם עוברי דרכים מותרים בהנאה מפרי העץ אבל 
במידה — 'מלקט ואוכל' ולא 'מכניס לביתו' — משמע לא לוקח יותר ממה שהוא 
צריך לדרכו, על אף שהעץ הופקר לכאורה. מתברר אפוא שהעץ הופקר חלקית, 
י  על מנת שייהנו ממנו רבים ככל האפשר. עניין זה נשען למעשה על הלכה דומה 'ִכּ
ן'.13 בבבלי מופיעה  ְלְיָך ֹלא ִתֵתּ ְבֶעָך ְוֶאל ֶכּ ָך ָשׂ ַנְפְשׁ ֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלָתּ ֲעָנִבים ְכּ ָתֹבא ְבּ
מחלוקת תנאית בפרשנות לפסוק זה — האם מדובר בפועל שעובד בכרם או בכל 
עובר אורח?14 לדעת חכמים האכילה מותרת לפועל בכרם, ועובר אורח אסור בליקוט 
פירות; ואילו לפי רב איסי, 'בביאת כל אדם הכתוב מדבר', כלומר אין מניעה לכל 
עובר אורח ליהנות מהפרי. ואולם אין מחלוקת שאסור למי שנהנה מהפרי לאגור 
אותו להנאה בעתיד. גם לעוברי דרכים הקוטפים מעץ תאנה, למשל, מותר ללקוט 
ולאכול, אולם אסור להם לתת מן הפרי לכליהם, ואף ִלמַגֵדל הפרי אסור 'להכניס 

לתוך ביתו', ליהנות יותר מאחרים מעץ שאותו הקדיש לרבים.
מבחינת חז"ל דומה כאן הנוטע לעוברי הדרכים, אם כי יש לו תוספת תמריץ 
מסוים. מותר לו לקטוף יותר מכפי צורכו בעת הקטיף, לטובת בני ביתו, וליהנות 
מן הפרי הטרי, אבל אסור לו לסחור בפירות אלה. משמע, אסור לו לעבד את הפרי 

באופן שיוכל להישמר במשך חודשים רבים )גרוגרות( למטרות מסחר.

תאנה — עץ לרבים

בדיונים הארוכים בתלמוד בהלכות הנוטע לרבים לא נזכר סוג עץ כלשהו. הדיון 
העקרוני מתייחס לכל עצי הפרי בהקשר הלכתי בלבד. הניסיון ללמוד אם בכל זאת 

מדובר במנהג המתייחס לעץ מסוים מביא אותנו למקורות אחרים. 
מקורות שונים, המֹשיחים לפי תומם, מעלים סוגיות שעוסקות בקטיף תאנה 
ואכילתה על ידי עוברי אורח אקראיים. כך למשל: 'ריש לקיש הוה מנטר פרדיסא. 

תוספתא, בבא מציעא יא, כח )ליברמן, ה, עמ' 126(.  12
דברים כג, כה.  13

בבלי, בבא מציעא צב ע"א.  14
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אתא ההוא גברא וקאכיל תאיני. רמא ביה קלא ולא אשגח ביה...' ]= ריש לקיש 
היה שומר בפרדס. בא אדם אחד ואכל תאנים מאותו פרדס. הרים קולו עליו ולא 

השגיח בו אותו האיש...[.15 או סיפורו של רבי יוחנן:

יומא חד הוה קא אזיל באורחא, חזייה לההוא גברא דהוה מנקיט תאיני, 
שביק הנך דמטו, ושקיל הנך דלא מטו. אמר ליה: לאו הני מעלן טפי? אמר 

ליה: הני לאורחא בעינן להו, הני נטרן, והני לא נטרן.16 
]= יום אחד היה רבי יוחנן הולך בדרך, ראה איש אחד שהיה מלקט תאנים. 
הניח את אלה שהגיעו לבשלּות ולקח את אלה שלא הבשילו. אמר לו רבי 
יוחנן: האם אלה הבשלות מעולות יותר? אמר לו: את אלה — לדרך אני 

צריך, ואת אלה שעדיין אינן בשלות — נשמרות, ואלה — אינן נשמרות.[

יוון שאיננו מוצאים מקורות דומים ביחס לגידולים אחרים, הרי לדעתנו אין זה  ּכֵ
מקרי אלא שיקוף של מציאות מסוימת )איור 1(.

איור 1. תאנה — פרי ועלים )צילום: אברהם ]אבי[ ששון(

ה'.17 במקרא מופיע מונח זה פעמיים בלבד,  קטיף פרי התאנה נקרא בשפת חז"ל 'ֲאִרּיָ
בהקשר למור ולגפן וללא שום קשר לתאנה. מעניין הקשר שמצא משורר ספר 
ל ֹעְבֵרי ָדֶרְך'.18  ַרְצָתּ ְגֵדֶריָה ְוָארּוָה ָכּ ה ָפּ תהילים בין הגפן לבין פעולת האִרייה: 'ָלָמּ
בפסוק זה מדובר בכרם גפנים המצוי בסמוך לדרך. עוברי אורח פרצו את גדרות 
הכרם וארו את פירותיו, גם אלה שלא הופקרו לטובת הרבים. נראה כי השימוש 

15 בבלי, מועד קטן יז ע"א. מעניין שכאן משתמש התלמוד במונח 'פרדס' ולא במונח 'מטע'.
בבלי, חגיגה ה ע"א.  16

כגון בבלי, בבא מציעא פט ע"ב; שבת עג ע"ב ועוד.  17
תהילים פ, יג.  18
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בפעולה הקשורה בתאנה מעיד במידה מסוימת על מנהג שהיה מקובל באותם ימים, 
אריית פרי )התאנה( על ידי עוברי אורח.

ד'.19 הווה  ֵמר ֲאדָֹניו ְיֻכָבּ ְרָיּה ְוֹשׁ ֵאָנה יֹאַכל ִפּ בעל ספר משלי כבר הזהיר כי 'נֵֹצר ְתּ
אומר, אם לא תקפיד לשמור על פרי התאנה בזמן הרי לא תוכל ליהנות ממנו. וכי 
ממי יש לו לנוטע להישמר? נראה שגם כאן מדובר בעוברי דרכים שאינם יכולים 
ה'.20  ַכּפֹו ִיְבָלֶעָנּ עֹוָדּה ְבּ ר ִיְרֶאה ָהרֶֹאה אֹוָתּה ְבּ ֶטֶרם ַקִיץ ֲאֶשׁ ִבּכּוָרּה ְבּ לעמוד בפיתוי: 'ְכּ

יהודה פליקס קושר את הפסוק ישירות לתאנה ומסביר: 

שלא כעצי פרי אחרים, הניטעים כרגיל בשטח מגודר, הרי את התאנה 
נוטעים רבים חּוצה לגדר. עוברי הדרכים מרשים איפא לעצמם להנות 
מפירות אלה, במיוחד מ'ביכורה בטרם קיץ, אשר יראה הרואה אותה, בעודה 

בכפו — יבלענה'. 

יוון שלקיטת התאנה נמשכת חודשים אחדים, מראשית הקיץ  עוד ציין בהקשר זה שּכֵ
ועד לחורף, נהגו ללקוט עם שחר, טרם תחל תנועת עוברים ושבים בדרכים.21 גם 
משורר ספר תהילים נדרש ַלעניין, ומדרש שמואל עיֵדן במידה מסוימת את הרקע 
למעשה: 'פרצת גדריה — כתאנה זו שהיא עומדת בפרשת דרכים וכל מאן דבעי 

זוכה בה'.22 
מן המקור הבא אנו למדים עד כמה רבה הייתה הציפייה לפרי התאנה, וכי 

הְמַגדלים נאלצו להציב שמירה על העצים:

הבכורות והסייפות בגנה חייבות ]בדמאי[, בבקעה פטורות. אלו הן הבכורות, 
עד שלא ישיבו שומר. הסייפות משיקפלו המקצעות. ר' אלעי ... אומר 

הבכורות לעולם חייבות מפני שהן משתמרות.23 

גינה יש להושיב שומר ליד  המקורות אומנם אינם מציינים במפורש את הסיבה שּבְ
עצי התאנה, שפירותיה מבשילים עוד לפני פירות הקיץ והציבור מתאווה אליהם, 
ואולי אפשר להסיק שמדובר בעצים הנטועים בסמוך לרשות הרבים, כלומר לדרך 

שאנשים עוברים בה.24 

משלי כז, יח.  19
ישעיהו כח, ד.  20

פליקס, עולם הצומח, עמ' 36.  21
מדרש שמואל )מהדורת בובר( פרשה טז, י.   22

תוספתא, דמאי א, ג )ליברמן, א, עמ' 62(.  23
פליקס, עולם הצומח, עמ' 33.  24
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אם כן, במקורות שונים בתלמוד מצאנו זיקה בין דרכים לתאנה. אומנם חלקם 
מֹשיחים לפי תומם ואי אפשר להסיק מהם בהכרח שאכן מדובר בנטיעת תאנים 
לצורכי הרבים, אך הזיקה ביניהם מעניינת. העובדה שחכמים הביאו את התאנה 
כמשל בהקשרים שונים של עוברי דרכים מעידה על תופעה חקלאית־תרבותית 
שהייתה נפוצה בימיהם. ר' יעקב בן דוסתאי שהלך מלוד לאונו סיפר: 'פעם אחת 
קדמתי בנשף והלכתי עד קרסולי בדבש של תאנים'.25 אומנם מטרתו לתאר את 
עושרה החקלאי של בקעת אונו, אולם נראה כי יש לתאנה משמעות גם בהקשר 

המרחבי לצד הדרך.26
כך עולה גם מן המקור הבא: 'מעשה באדריאנוס המלך שהיה עובר למלחמה 
והולך עם הגייסות שלו להלחם על מדינה אחת שמרדה עליו. מצא זקן אחד בדרך 

שהיה נוטע נטיעות תאנים ...';27 ומן הסיפור על רבי יוחנן שהזכרנו לעיל.28
גם מקורות נוצריים מכניסים אגב אורחא את התאנה לסיפורים על עוברי 
דרכים, ולדעתנו יש לכך משמעות אתנוגרפית. באחד ממסעותיו של ישו למדבר 

יהודה מסופר:

למחרת אחרי צאתם מבית עניה, היה רעב, הוא ראה מרחוק עץ תאנה שיש 
בו עלים והתקרב אליו — אולי ימצא בו משהו. נגש אל העץ ולא מצא בו 
מאומה מלבד עלים, כי טרם הגיעה עונת התאנים, הגיב ואמר אל העץ: 
'מעתה איש לא יאכל ממך פרי לעולם!' ... בבקר עברו וראו את עץ התאנה 

יבש משרשיו.29

על מנת להעריך נכונה את המקורות על אודות תאנה בצד הדרך, ראוי לדון במקורות 
העוסקים בתאנה ובגידול תאנים בכלל. תאנה ִנטעה בארץ ישראל במסגרות שונות, 
אם כעץ בודד בגינה, אם כשורת עצים בבוסתן ואם במטעים.30 לפי מחקרים שונים, 
מספר העצים בדונם אחד של מטע תאנים, אף ברומא שבה המטעים היו נפוצים 
יותר, עמד על לא יותר מ־15 עצים.31 עדות מעניינת של נטיעת מטע תאנים מצאנו 

בבלי, כתובות קיא ע"ב.  25
מ"ע פרידמן, 'אונו — ידיעות חדשות מכתבי הגניזה הקהירית', ד' גרוסמן )עורך(, בין ירקון   26

ואילון, רמת גן 1983, עמ' 73–85, בעמ' 73–74. 
תנחומא )בובר( קדושים, ח.   27

בסמוך להערה 15.  28
ברית חדשה, מרקוס יא, 12–14, 20; מתי כא, 18–19. עוד על התאנה בנצרות ראו ע' תמיר,   29

פרחי ארץ הקודש, חיפה תשע"ה, עמ' 95–97.
ראו בהרחבה לונדון, סוגיות חקלאיות, עמ' 131–133.  30

שם, עמ' 132–133, 143–145.  31
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דווקא בממצא ארכאולוגי מסוריה. בכתובת שנמצאה בצמית אל־עליה, המזוהה 
עם דמתה שבטרכון, נכתב: 'אורליוס אורניוס )בנו של( אובלוס )בנה( מעמלו את 
המצבה ואת החצר והבריכה בתוכו ונטע מטע תאנים'.32 מתצפיות בכפרים מסורתיים 
ברחבי הארץ אכן עולה כי אף בימינו מועטים מטעי התאנים, והדרך הנפוצה ביותר 

היא נטיעת שורות של תאנים בשולי החלקות )איור 2(.33

איור 2. שורת עצי תאנה בשולי חלקה חקלאית בעוספיה, 1995 )צילום: אברהם ]אבי[ ששון(

נראה אפוא כי הצורה המקובלת יותר של נטיעת תאנים הייתה כעצים בודדים 
בחצרות הבתים, או כשורות של עצים, בדרך כלל בשולי חלקות גידול של מינים 
אחרים, באדמות שוליים או בצידי דרכים.34 על כך יש מקורות שונים, למשל: 
'מעשה באחד שהיתה לו שורה של תאנים ובא ומצא גדר של דבש מקיפן'.35 גם 
ממקורות ימי הביניים מתקבל הרושם כי הנטיעה הייתה בעיקר של עצים בודדים 

או של קבוצת עצים, ובכל אופן — מעט מאוד מטעים.36 

 H. I. MacAdam, Studies in the History of the Roman Province of Arabia, The  32
Northern Sector [BAR International Series 295], Oxford 1986, p. 89

ראו למשל מטעי תאנים בכביש 60 ליד עפרה.   33
לונדון, סוגיות חקלאיות, עמ' 145.  34

ירושלמי, פאה ז, ג )כו ע"ב(.  35
עמר, גידולי, עמ' 169.  36
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שיקולי הכדאיות בנטיעת תאנים בצידי הדרכים

בבואנו לנתח סוגיה זו אנו נשענים גם על עדויות אתנוגרפיות מהכפר הערבי 
המסורתי. חוקרים שונים שעסקו בארכאולוגיה ובגאוגרפיה ההיסטורית של ארץ 
ישראל בתקופות הקדומות, נשענו על התרבות הכפרית המסורתית בארץ ישראל 
כמשקפת את אורחות החיים של הארץ בתקופת המקרא ובתקופת המשנה והתלמוד, 
כיוון שהתנאים הפיזיים לא נשתנו כמעט, ההתפתחות הטכנולוגית הייתה מינורית 
בתחומים רבים, ולהתרחשויות הפוליטיות לא נודעה חשיבות בהקשר לחיי היום יום 
ולאורחות החיים.37 אשר על כן פרק זה נשען על העדויות והמקורות ההיסטוריים 
שלעיל ועל הבנתנו את אורחות החיים הקדומים לאור היכרותנו עם הכפר המסורתי. 
נטיעות של עצים בכלל ותאנים בפרט לאורך הדרכים ובצידן היו כדאיות הן 
מבחינת הקהילה היהודית והן מבחינת החקלאי היהודי הפרטי. ככלל, אפשר לראות 
בעניין זה חלק מגמילות החסדים, העזרה והערבות ההדדית שאפיינו את הקהילה 
היהודית. אולם פרנסי הקהילה לא היו יכולים לחייב את החקלאי בנטיעה ואף לא 
היו יכולים לטפל בנטיעות הללו, הגם שעץ התאנה לא דורש טיפול מיוחד. על 
כן צריכים היו ראשי הקהילה למצוא סיבה שבֶשלה יהיה כדאי לחקלאי לנטוע 
לרבים, דבר שבא לידי ביטוי בדיון ההלכתי סביב 'הנוטע לרבים'. להלן נעמוד על 

השיקולים השונים של שני הצדדים.

שיקולי הקהילה
דאגתם ומחויבותם של ראשי הקהילה להולכי הדרכים הייתה רחבה ביותר, וכבר 
עמד על כך ספראי. הנטיעה הציבורית אינה אלא חלק מן החובות. מבחינת ראשי 
הקהילה, נטיעת תאנים למטרה זו היא הזולה והפשוטה ביותר, שכן זהו עץ שנופו 
רחב מאוד, ובקיץ יכול להצל על הדרך ולהנעים להולכי הרגל את דרכם. אומנם אין 
הכוונה לנטיעת שדרות ארוכות המכסות את כל הדרך, אבל כל עץ שניטע מאפשר 
חניה מוצלת מפעם לפעם. עם זאת, עץ התאנה גם נוח לקטיף ואינו מסכן את האורח; 

הוא מספק צידה בעונת הקיץ, הפחות נוחה לתנועה בדרכים מבחינה אקלימית. 
העץ אינו דורש טיפול מיוחד, אך השגחה מינימלית יכולה לתרום לתנובה 
גבוהה יותר שלו. על מנת להגיע לתנובה אופטימלית של פרי התאנה יש להפרות 

סיכום מתודולוגי חשוב וממצה ראו אצל ז' ספראי, 'הכפר הערבי כמקור לתולדות התרבות   37
 I. Finkelstein, ;164–157 'החומרית של ארץ־ישראל בעבר', אריאל 102–103 )תשנ"ד(, עמ
 ‘Ethno-Historical Background: Land use and Demography in Recent Generations’,
 I. Finkelstein and Z. Lederman (eds.), Highlands of Many Cultures, Tel Aviv 1977,

vol. 1, pp.109–130
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את העץ הפריה מלאכותית, שכן תנובתו של עץ הבר נמוכה מאוד. כמו כן, לפחות 
בשלבים הראשונים של הגידול, יש להשקות את העץ בסדירות ובעקיבות. לרשות 
הציבורית קשה לטפל בעצים כאלה ולדאוג לקיומם, ועל כן מוטב לה להטיל את 

האחריות על גורמים פרטיים, ובכך גם לחסוך משאבים כלכליים. 
בדרך זו נמצא גם פתרון כלכלי־מקומי לפועל הפשוט הדחוק מבחינה כלכלית. 
אכילת התאנים במקום עבודתו הייתה אחד ממרכיבי המזון בתפריט היומי. המשנה 
כבר עמדה על כך ש'אין פוחתין לעניים בגורן מחצי קב חיטים וקב שעורים. ר' 
מאיר אומר חצי קב. קב וחצי כוסמין, וקב גרוגרות או מנה דבלה'.38 העיסוק במשנה 
דווקא בפירות מיובשים שאפשר לאגור במשך השנה, כגון הגרוגרות והדבלים, מחזק 

את הנחתנו שאף ביום יום נהנה העני מן הפירות הטריים שבשדה.
יש להניח ששאר הפועלים נהנו אף הם מאספקת פירות טריים בשדה בעונת 
אריית התאנים. עולי רגל רבים פקדו את ארץ ישראל ועריה. דרכיה של הארץ, 
ובעיקר אלה המובילות לירושלים, המו מאדם. לאלה הייתה הָרשות יכולה להציע, 

לפחות בעונה מסוימת, 'צידה לדרך'. 

שיקולי החקלאי
הגם שאת פרי התאנה אפשר לעבד, לשמור ולשווק במשך תקופה ארוכה לאחר 
איסופו, ולהפיק ממנו תועלת כלכלית, היה זה רק אחד ממגוון הגידולים בשדהו 
של האיכר היהודי. ממיעוט המקורות העוסקים ב'שדה תאנים'39 וב'מטע תאנים'40 
אפשר ללמוד שהיו מטעים מעטים של תאנים, והִאפיון העיקרי של הנטיעות היה 
'שורות של תאנים'.41 בבוסתנים ובחלקות הקטנות ניטעו עצים אחדים, כחלק ממגוון 
עצי הפרי. לחקלאי לא היה כדאי לבזבז שטח חקלאי קבוע וגדול ולשתול בו עץ 
שאינו עומד בשורה אחת, מבחינה כלכלית, עם עצים אחרים באותו שטח. על כן 
היה לחקלאי נוח לנטוע שורות של עצי תאנים בגבולות שדהו דווקא, ולעיתים 
רבות — בצד הפתוח הפונה לרשות הרבים. נופו העֵנף של העץ תופס שטח נכבד 
על חשבון גידולים אחרים כשהוא ניטע בתוך החלקה. כשהוא בשולי החלקה הוא 

מאפשר נטיעות אחרות וצפופות יותר בתוך החלקה עצמה )איורים 2–3(. 

משנה, פאה ח, ה.  38
תוספתא, בבא מציעא ט, כ.  39

תנחומא, קדושים, ח.  40
ירושלמי, פאה ז, ד )כו ע"ב(.  41
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איור 3. תאנה בשולי בוסתן בתרשיחא, 2019 )צילום: אברהם ]אבי[ ששון(

עץ התאנה, הצנוע בדרישותיו, יתאקלם היטב גם ברשות הרבים, בצידי הדרך, 
שאדמתה פחותה מבחינה כלכלית מן האדמה החקלאית של האיכר )לעיתים טרשית 
יותר, חסרת עומק ודשן ועוד(. הנטיעה ברשות הרבים חסכה לחקלאי שימוש 
בשטח אדמה טובה מתוך חלקתו, ועם זאת הסמיכות לשטחו סייעה לו להרוויח 

שטח חקלאי נוסף. 
בעלות על עצים שאינם בהכרח בשטחו הפרטי של החקלאי הייתה מקובלת. 
מן המקורות עולה שבעלות של חקלאי על עצים יחידים בשטחים מסוימים שהיו 

שייכים לחקלאי אחר הייתה מקובלת.42
מבחינה הלכתית, הנטיעה ברשות הרבים ולצורכי הרבים פטרה את החקלאי 
מן ההלכות והתקנות שהיה חייב בהן בשדהו, כגון תרומות ומעשרות, לקט, שכחה 
ופאה.43 עם זאת, ייתכן שהיו חקלאים שנטעו את התאנה בשולי החלקה לסימון 
קו הגבול וכגדר — סייג בלשון המשנה — שכן 'הנוטע לסייג ולקורות, פטור מן 
הערלה' )איור 4(.44 לפי אופיו של העץ ופירותיו אינני מניח שהיו חקלאים כאלה.

א' כהן, 'בעלות על קרקעות ואילנות', בית מקרא כב )תשל"ז(, עמ' 387–388.  42
משנה, מעשרות ג, י; ערלה א, א; תוספתא, מעשר ראשון ב, כ.  43

ערלה, שם.  44
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איור 4. צמד עצי תאנה לצד הדרך המובילה לשכם, 2002 )צילום: אברהם ]אבי[ ששון(

גלגולו של המנהג

באזורים שונים בארץ, בשפלה ובהר, תיעדנו 'שורות של תאנים' שניטעו בצידי 
דרכים כפריות ואזוריות, ובהן כעשרה עצים ויותר בכל אתר. בדרך כלל אלה נטיעות 
בשוליהן של חלקות חקלאיות. אומנם חלק משורות העצים היה בסמוך לכפרים 

שננטשו, ולכאורה ללא בעלות כלשהי, אולם העצים נראו מטופלים ועֵנפים.45 
נראה כי נטיעת עצים בצידי דרכים ולצורכי הרבים הייתה מנהג שאת ֵהָדיו אנו 
שומעים ורואים לאורך התקופות ההיסטוריות בארץ ישראל, הגם שחוץ מתקופת 
המשנה והתלמוד לא מצאנו תקנות והלכות בנושא. היה זה בעיקר פרי יוזמה פרטית 
שמטרתה להיטיב עם הכלל. לעומת זאת, אספקת מים לעוברי דרכים נזכרת כבר 
במקורות הקדומים ומלּווה גם בממצא ארכאולוגי.46 החל מימי הביניים קיבלה 
אספקת מים לעוברי דרכים ביטוי אדריכלי מיוחד בנופיה של ארץ ישראל בבניית 

כאלה הם למשל עצי התאנה בחלקו הצפוני של הקרדו בגרש )ג'רש, בעבר הירדן(; בנחל   45
תות )ואדי מילח(, לאורך של כ־500 מ' משני צידי הכביש המודרני; בעוספיה, לאורך הדרך 
הכפרית בעמק נחל יגור; מצפון לבית אל וצפונית לסינג'יל, לצד הדרך הקדומה לשילה; 
במעלה בית חורון, מזרחית לבית ע'ור אל־פוקא; בנחל ירמות, לאורך ציר המעיינות וגבול 
החלקות; בדרך המובילה לצרעה; בנחל הפירים )ואדי ביאר(, לאורך הדרך החקלאית; בדרך 

העולה לחברון, בין תלם לחברון, לאורך של כ־500 מ׳, ועוד.
דר, התפרוסת, עמ' 202–203.  46



591 הנוטע לרבים על אם הדרך — כלכלה וחברה   

מתקני מים, רהטים ּוִברזיות שנועדו להשקיית עוברי אורח חינם אין כסף.47 יוסף 
מיוחס העיד כי

חשיבותם ]של הסבילים[ גדולה כל כך עד שהממשלה התורכית נהגה לפטור 
את בעלי ה'סבילים' האלה מתשלום מסים וארנונות בעד אחוזותיהם בשכר 
המצווה שעושים, ובתנאי שתהייה השגחה מצדם שהמים לטובת העוברים 

יהיו מצויים תדיר בבריכות.48 

דברים ברוח דומה מסר משה סטבסקי: 'היו ימים שהממשלה התורכית היתה פוטרת 
את בעלי הסבילים ממסים ידועים, כדי לעורר את האוכלוסיה לבנות סבילים 

לתועלת הציבור'.49 
נראה כי לצד מתקני מים ניטעו לעיתים גם עצים לרבים, כמו שמצאנו בסמוך 
לאתרי סבילים באזורים שונים בארץ, וכן לאור עדויות בעל פה שאספנו בדור האחרון 
מפי ערבים שסיפרו על מנהג זה ביישובים שונים, כפי שנציג להלן. תאופיק כנען 
מעיד על עצי פרי שניטעו באתרי קודש כסוג של סביל, למען ייהנו מפירותיהם 

מאמינים שעלו לקברים.50 
משה סמילנסקי מספר, למשל, שלצד קבר שמעון בן יעקב )מזרחית לכפר־סבא(, 

... יגדל עץ תאנים גדול ורב הענפים ובצילו יכולים לשבת עשרות אנשים. 
ב'ימי הרעש' היתה פה, תחת עץ מצל זה, 'תחנה' רועשת והומיה. אורחים 
שונים: דליז'אנסים, בונים, פועלים, פקידים, סרסורים וסתם יהודים היו 

עוברים בדרך הזה לגליל התחתון ולגליל העליון ובאים בחזרה.51 

במחקריי הקשורים לאתרי קודש מצאתי גם נטיעת עצי פרי לצד הדרך שהובילה 
אליהם. הדוגמה הבולטת ביותר היא הדרך לנבי רובין במישור החוף הדרומי, שם 

 A. Sasson, ‘Sabils (Water Fountains) of Jerusalem from the Medieval Period to  47
 the Twentieth Century’, A. J. Hynynen, P. S. Juuti and T. S. Katko (eds.), Water
 Fountains in the Worldscape, Finland 2012, pp. 44–53; idem, ‘Water for the Sojourner
 – Introduction to the History and Tipology of Sabils (Water Fountains) in the Land
 of Israel in the Late Ottoman Period’, C. Ohlig, Y. Pelleg and T. Tsuk (eds.), Cura

Aquarum in Israel, Siegburg 2002, pp. 113–125; ששון, דרך יפו, עמ' 224–226.
מיוחס, הפלחים, עמ' 95.  48

מ' סטבסקי, הכפר הערבי, תל אביב תש"ו, עמ' 6.  49
T. Canaan, Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine, London 1927, p. 35  50

מ' סמילנסקי, כתבי משה סמילנסקי, כרך ח', ירושלים תרצ"ה, עמ' 34.  51
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נמצאו פרטים של דקל, תות וגויאבה. הממצא המיוחד ביותר הוא שדרה של עשרה 
עצי תאנה לצד הדרך בואכה נבי רובין.52 

בנוסף לנטיעות למען הרבים בזיקה למקומות קדושים, אנו מוצאים עדויות 
למנהג נטיעת עצים בצידי דרכים לטובת הרבים גם בתקופת המנדט הבריטי. 

מיוחס למשל העיד כי: 

יש שמקדישים בגניהם עצים לטובת הציבור, כגון עצי תאנה ... וכל עובר 
ושב מותר באכילת פירותיהם. ואפילו שאין בעצים אלה כל סימן מיוחד, 

בני הסביבה מכירים אותם ונהנים מהם.53 

זכי שמרוק, תושב רמלה, יליד הכפר זכריה בעמק האלה, סיפר שסבו נטע שורה 
של שבעה עצי תאנה לאורך הדרך, ממרכז הכפר לכיוון בית הספר, למען ייהנו 
מהם ילדי הכפר בעונת הקיץ, לצל ולצידה לדרך.54 סיפור דומה שמענו גם מעבד 
אל־כרים מחמד עלי קנדס, יליד 1938 בקניר )רמת מנשה(: 'היו לנו מטעי תאנים 
ליד הכביש ואבי עשה מזה סביל למי שרוצה לקטוף ולאכול. שם לא היו מים'.55 

אישה ממשפחת עמאר בקפין שבצפון־מערב השומרון, מספרת: 

אבי מת ואני רוצה לתת צדקה על רוחו. עץ תאנים — גם יכול להיות סביל. 
אבי נטע תאנים בעמארה ]שם של חלקה[ כצדקה. ]איך יודעים שמותר לאכול 
מהן? -[ נוטעים אותם ומפרסמים, או שבעלי השטח אינם אומרים לעוברים 

שאסור לקחת ואז זה מתפרסם.56 

א' ששון, 'קודש בחול: לתולדות נבי רובין לאור הממצאים הארכאולוגיים והמקורות   52
ההיסטוריים', מ' פישר )עורך(, יבנה, יבנה־ים וסביבתן, תל אביב 2005, עמ' 339–362, 
 A. Sasson, ‘Nabi Rubin in the Judean Coastal Plain – The History of the ;354 'בעמ
 Development of the Site and the Rite’, Bulletin of the Anglo-Israel Arcaheological

Society [STRATA] vol. 36 (2018), pp. 99–119 (at p.106)
מיוחס, הפלחים, עמ' 223.  53

אבי ששון מראיין את זכי שמרוק, תושב רמלה, יליד הכפר זכריה בעמק האלה. ח' בכסלו   54
תשס"ב, 23 בנובמבר 2001. בסיורנו לאימות העדות מצאנו כי בית הספר אומנם לא שרד, 
אולם בין בתי מושב זכריה, שנבנה על חורבות הכפר, עדיין עומדים עצי תאנה היסטוריים.
רועי מרום מראיין את עבד אל־כרים מחמד עלי קנדס, יליד קניר, 1938, בביתו בקניר, ו'   55

באב תשע"ט, 7 באוגוסט 2019.
רועי מרום מראיין אישה ממשפחת עמאר, ילידת 1952, בביתה בקפין )צפון־מערב שומרון(,   56
ב' באב תשע"ח, 14 ביולי 2018. עדות דומה על עצים בשטח שבין סלעית לצור נתן עלתה 
מראיון שקיים רועי מרום עם מחמד אל־פאיז מחמד ג'באלי )אבו אל־אריג'(, יליד 1946, 

בטייבה, כ"ד בטבת תשע"ז, 22 בינואר 2017. 
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כמו כן, במהלך סיור בח'רבת נצף ג'ביל )ליד 'מחסום תאנים', מזרחית לטייבה( 
הראו לנו בעלי השטח מהכפר פרעון בור מים שממנו צומחת תאנה, ולדבריהם שתל 
אותה בעל הקרקע כצדקה מתמשכת לעילוי נשמתו של קרוב משפחה שלו שמת.57

נראה כי במהלך ימי הביניים הצטרף עץ השקמה לנוף הארץ בבחינת 'עץ לרבים' 
ובעיקר במישור החוף. מחקרים שונים הצביעו על קדמותו של עץ השקמה בארץ 
ישראל.58 ברם, רק בימי הביניים אנו מוצאים עדויות המתארות את שדרות עצי 
השקמה הנמשכות ממצרים לכיוון עזה ואשקלון, ומשם צפונה, בזיקה לדרך )איור 
5(.59 בעדותו של מוהלבי מן המאה העשירית לספירה הוא מציין כי בדרך מרפיח 
לעזה, מהלך שלושה ִמיל, יש עצי שקמה רבים משני צידי הדרך. לפי הערכתו יש 
באזור כאלף עצי שקמים שענפיהם נוגעים זה בזה. מקור אחר מציין את השקמים 
בסלקה שבתחום רפיח הנקראים 'שורה', כנראה על שם שורת השקמים לאורך 

הדרך מסיני לעזה.60 

המרואיין ביקש שלא נפרסם את פרטיו, והם שמורים עימנו.  57
י' גליל, א' הורוביץ, ומ' שטיין, 'על מוצא השקמה במזרח התיכון', מ' ידעיה )עורך(,   58
במערבו של גליל — קובץ בוטאני, החוג האזורי לידיעת הארץ, חיפה 1980, עמ' 71–92; 

עמר, גידולי, עמ' 194; פליקס, עולם הצומח, עמ' 52–55.
ז' צפון, 'תכנית לשימור שדרת השקמים באזור אשקלון', א' ששון )עורך(, אשקלון עיר   59
היסטורית  —שימור, פיתוח ותיירות, דברי הכנס השמיני של 'חידושים בחקר אשקלון', 

אשקלון תשע"א, עמ' 47–50.
עמר, אשקלון, עמ' 38; עמר, גידולי, עמ' 195, 198.  60
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איור 5. שני עצי שקמה ברחוב אלי כהן באשקלון, כחלק משדרת השקמים על תוואי הדרך 
ההיסטורית מאשקלון ליפו, 2007 )צילום: אברהם ]אבי[ ששון(

ברחבי הארץ אפשר למצוא עצים רבים בעלי משמעות סביבתית וחברתית שתושבי 
האזור מעידים שתפקדו כתחנת צל בדרכם. לעיתים רבות, ובעיקר במישור החוף, 
נזכרת השקמה כעץ כזה בסמוך לחאן, לסביל או למקום חניה כלשהו. שריד לתחנה 
מעין זו אפשר למצוא בשמורת ניצנים, שם שרדו עצי שקמה גדולים, הערוכים 
במעגל גדול, כתוחמים ומצלים על אתר מסוים. ואכן, בסוף התקופה העות'מאנית 
היה זה מקום עצירה ושתייה, שנודע בשם 'מיסכה )סביל( סולימאן' על אם הדרך 

מעזה ליפו )איור 6(.61

ששון, מישור החוף, עמ' 977–979.  61
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איור 6. ריכוז עצי השקמה באתר מיסכה סולימאן בשמורת ניצנים, 2005 )צילום: אברהם ]אבי[ ששון(

תחנה דומה על אותה דרך מוכרת כ'שמורת שקמי גן רווה' )עיינות / נס ציונה(, שם 
שרדו כעשרה עצי שקמה, שביניהם בנה מושל יפו בראשית המאה התשע עשרה 

)מחמוד אגא, 'אבו נבוט'( סביל )איור 7(. 

איור 7: סביל אבו נבוט )עיינות( חוסה בצל שקמה, תקופת המנדט )אוסף ששון(
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בלוד, מול ביר זיבאק, על אם הדרך ההיסטורית רמלה–לוד, ניצב עץ שקמה גדול, 
שִעם הסביל שימש כתחנה קבועה ומפורסמת בדרך זו )איור 8(.62 

איור 8. ביר זיבאק, 1912. הסביל )משמאל( ועץ השקמה הענק כתחנת דרכים )צילום: ליאו 
קאהן, באדיבות נדב מן ארכיון ביתמונה(

אחד מסימני הזיהוי של סביל אבו נבוט על אם הדרך מיפו לירושלים הוא עץ השקמה 
הגדול הסמוך אליו, שבצילו נהגו לחנות הולכי רגל ונוסעים.63 

איור 9. עגלת הדואר האוסטרי חונה בסמוך לסביל אבו נבוט, 1898. מימין — עץ השקמה 
)באדיבות שי פרקש(

ן ָעְוף בלוד ומשמעויותיו ההיסטוריות והמרחביות', לוד דיוספוליס —  יל ִאיּבְ א' ששון, 'ֶסּבִ  62
עיר האלוהים 5 )תשע"ט(, עמ' 43–70, בעמ' 65.

ששון, דרך יפו, עמ' 224.  63
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בָאזּור )יאזור( שרד עץ שקמה עֵנף המקושר לאתר חניה בדרך מיפו לירושלים 
)איור 10(.64

איור 10. מסגד שייח' עלי )'מסגד הכיפות'( ביאזור, סוף המאה התשע עשרה. הקשתות בחזית 
הן הבאר והסביל. מימין עץ השקמה )באדיבות הוצאת אריאל(

גם באום־חאלד )נתניה( נקשרת השקמה העבותה לחאן הסמוך אליה )איור 11(.65 

איור 11: אום־חאלד )נתניה( בסוף המאה התשע עשרה. עץ השקמה והחאן הסמוך )אוסף ששון(

י' שפירא, 'גילן של שקמים עתיקות', טבע וארץ ט )תשכ"ז(, עמ' 28–29.  64
ד' יהב, בעקבות עצי השקמים הנכחדים, תל אביב 2009, עמ' 63; א' שטרן, ח'אנים, דרכים   65

ופונדקים, ירושלים 1977, עמ' 48–49.
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בנהריה יש ריכוז גדול של שקמים בזיקה לכביש מהתקופה הרומית, שהביא 
לזיהוי של ח'אן כלשהו בסביבה.66 עולי רגל שעלו להשתטח על קברו של שייח' 

מחמוד בתל אשקלון נחו בצילו של עץ השקמה הגדול )איור 12(.

איור 12. קבר שייח' מחמוד בתל אשקלון, 1918. לידו עצי שקמה, תאנה ודקל )אוסף ששון(

הדים לנטיעת עצי שקמים לאורך הדרכים אנו מוצאים בֶקרב ערבים באזור השרון. 
עדותו של פואד בשארה מטירה משמרת מסורת הקשורה לנטיעת השקמים: 

אבי סיפר לי שאלה ג'מיזה ]שקמה[ ששתלו עולי הרגל מסוריה בימי הביניים. 
כשעלו עם סוסים והשתמשו שם כמקום מגורים ]מקום חניה[ בקיץ ... אז 
היו שיירות שיצאו מאיסטנבול ... הם היו נפגשים ליד הח'אן ... הדרך 
שהובילה לדרך העולים. הג'מיזה היו על גבול השדה שלנו ליד המסגד ... 

אצלנו היו 10 אולי בשורה )השדה שלנו 80 דונם(.67 

י' מאיר, 'עצי שקמה בנהריה', מ' ידעיה )עורך(, במערבו של גליל — קובץ בוטאני, החוג   66
האזורי לידיעת הארץ, חיפה 1980, עמ' 93–96, בעמ' 93.

רועי מרום מראיין את פואד בשארה, יליד טירה, 1964, בביתו. י"ד בטבת תשע"ז, 12   67
בינואר 2017. רפרנט אחר, מבקש מקלט יליד עזה בשנת 1962, שמשפחתו מבית דראס, 
סיפר ש'השקמים מימי צלאח א־דין. הן נותנות פרי שבע פעמים בשנה'. ראיין אותו רועי 

מרום ביום רביעי, כ"ד בשבט תשע"ט, 30 בינואר 2019. 
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מחמד מצטפא חאסכיה, אף הוא מטירה, מספר על שקמים ש'נטעו אותן ליד 
גבולות השטח, לאורך הדרך. הג'מיזאת היו גדולות ועתיקות'.68 צפיה חסן שביטה, 
ילידת הכפר מסכה בשרון, מתארת נטיעת שקמים בשולי כרמי הכפר כמקור לצל 

ולסימון גבולות.69
איננו יכולים לסקור את כל ממצא השקמים בארץ ישראל, אולם בחינה מדוקדקת 
של תפרוסת השקמים כיום, לפחות באזור מישור החוף הדרומי, מצביעה על זיקה 
הדוקה בינם לבין הדרך ההיסטורית.70 עניין זה מקבל חיזוק גם לאור העובדה 
שאומנם העץ יכול להניב פירות רבים שאפשר לאוכלם, אולם פירות אלה נחותים 
יותר, מרקיבים מהר יחסית, ולא עובדו כפרי משומר. כל שאפשר לקבוע הוא כי הם 
פרי טרי בו במקום. אומנם עיקר גידולו של עץ השקמה בתקופות  נאכלו בעיקר ּכִ
הקדומות היה לשימוש בקורות העץ שהגיעו לאורך מרשים ונחשבו חזקות ומתאימות 
ביותר למלאכה ולתעשייה.71 אולם, לדעתי, נטיעה סדורה וצפופה יחסית, לאורך 
ציר הדרך ההיסטורית ממצרים לאורך מישור החוף, מעידה קודם כל על נטיעת 
העצים לטובת הכלל, אם כדי להצל על עוברי הדרכים ולאפשר להם ליהנות מן 
הפירות, ואם כחלק ממניעת נדידת החולות לעבר הדרך. אלא שעל אף העדויות 
ההיסטוריות מימי הביניים והשרידים המרשימים בנוף, איננו יכולים לקבוע בוודאות 
מתי ניטעו העצים. יעקב גליל, בכיר חוקרי השקמה בארץ ישראל, העריך כי שני 
זני השקמה הגדלים במישור החוף הם מוטציה שנוצרה בתקופה שלאחר חתימת 
התלמוד. לדעתו, התפוררות היישוב היהודי וחילופי האוכלוסין שבאו בעקבותיה 
הביאו לשקיעת תרבות השקמה ולהיעלמות זני שקמים קדומים יותר, שהבשילו רק 
באמצעות בליסת הפרי.72 עוד אפשר לשער כי נטיעה בהיקף כזה המוכר במישור 
החוף הדרומי אינה יכולה להיות פרי יוזמתם של חקלאים ששכנו לצד הדרך, אלא 
היא בוודאי מפעל ממלכתי וממוסד, הרואה את צורכי הכלל ואת צורכי השלטון 
בהקשר לתפעולה ולתחזוקתה של הדרך. כך או כך, אפשר לומר גם כי הממצא 
בנוף מעיד על מסורת קדומה יותר ומשמר אותה. נטיעת עצי שקמה לאורך הדרך 
בולטת מאוד בהקשר לדרך הבין־לאומית, אולם בסקר שעשינו בשטח שמורת גברעם 

רועי מרום מראיין את מחמד מצטפא חאסכיה )אבו מפיד(, יליד טירה, 1934, בביתו. ט"ז   68
בשבט תשע"ח, 1 בפברואר 2018.

רועי מרום מראיין את צפיה חסן שביטה, ילידת הכפר מסכה בשרון, 1930~. ט' באב תשע"ו,   69
13 באוגוסט 2016.

ששון, מישור החוף, עמ' 977–978.  70
עמר, אשקלון, עמ' 37; עמר, גידולי, עמ' 194; פליקס, עולם הצומח, עמ' 52.  71

י' גליל, 'השקמה בתרבות ישראל', טבע וארץ ח )תשכ"ו(, עמ' 306–320, 338–355, בעמ'   72
.355
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מצאנו הדים לתופעה זו גם במרחב הכפרי )של הכפר שומשום/סימסים(. לדעתנו, 
עצי שקמה לצד עצי שיזף ניטעו בשדרות לצידי דרכים, בעיקר לשם סימון חלקות 

חקלאיות ולצורך מיסוד וקביעת גבולות צידי הדרכים )איור 13(.73 

איור 13. שדרת עצי שקמה לצד דרך כפרית בשמורת גברעם, 2011 )צילום: אברהם ]אבי[ ששון(

סיכום

בספרות התלמוד דיונים ארוכים בשאלות הקשורות לאחריותה של הנהגת הקהילה 
היהודית בדבר התקנת הדרכים, הטיפול בהן, תחזוקתן ואספקת שירותי דרך. הדבר 
נובע הן מהאחריות כלפי הקהילה החיה בארץ, והן מן הרצון לענות על צורכי עולי 
הרגל מהארץ ומהעולם. בתוך הדיונים ההלכתיים עולה גם סוגיית 'הנוטע לרבים', 
המבררת את דינו של עץ הניטע ברשות היחיד )ולעיתים אף ברשות הרבים( על 
ידי חקלאי פרטי, מתוך כוונה שהציבור ועוברי דרכים ייהנו מפירותיו. אגב כך אנו 
נחשפים למנהג שרווח בקהילה היהודית — נטיעת עצים לטובת הולכי הדרכים. 
ראינו את הפטור מתרומות ומעשרות שנתנו חז"ל למי שנוטע לרבים, שכן הוא 
מילא את חובותיו בעצם נטיעת העץ והקדשת פירותיו לרבים, מה שלכאורה איננו 
ִרווחי מבחינתו. מקבילה לדבר מופיעה בתקופה העות'מאנית, שבה מי שבנה 
סביל — מקור מי שתייה — על חשבונו, על מנת שייהנו ממנו עוברי דרכים, כמתת 

א' ששון, מורשת האדם בשמורת גברעם, אשקלון תשע"ב, אתרים: 1, 2, 3, 6, 13, 14, 17.   73
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חינם, פטור מתשלומי ארנונה. הקשר בין הדברים הוא בעצם הנכונּות של הפרט 
לנטוע ולבנות לצורך הכלל, ולהמשיך לתחזק ולהפעיל את תרומתו לאורך השנים.
נראה כי עניין זה השתרש בנוף הארץ גם בימי הביניים ובתקופה העות'מאנית, 
כפי שניכר בשדרות ובריכוזי עצי השקמה הנטועים בעיקר במישור החוף הדרומי, 
לאורך הדרך העולה ממצרים לסוריה וכן לאורך דרכים אחרות. פעמים רבות נטועים 
העצים בזיקה לתחנות דרכים ידועות המסומנות בסבילים לאספקת מי שתייה או 
לח'אנים — אתרי לינה וחנייה לאורך הדרכים. אלה ואלה, הנוטע עץ או הבונה סביל, 
ייחשבו מבחינה הציבור וההנהגה כ'נוטע לרבים' מבחינה דתית וחברתית. אך סמלי 
הוא כי התאנה, העץ לרבים בתקופות הקדומות, והשקמה בתקופות המאוחרות, הם 

מאותה משפחה )פיקוסיים(, מה שמסמל אחדות והדדיות.
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