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 דברי תודה 

העבודה הזאת נכתבה בהדרכת פרופ' אורן טל ופרופ' עמוס הדס. חובה נעימה לי להודות 

החקלאות המסורתית, יבולים בחקלאות לשניהם: לעמוס על עזרתו הרבה בתחומי הקרקע, 

עתיקה וגידול זיתים וענבים בחקלאות המסורתית. אורן תרם לי רבות בהבנת ההיסטוריה 

והארכיאולוגיה של מרשה והשפלה, ליווה את העבודה מראשיתה, עזר לי לעצב את מתכונת 

                            העבודה והעיר הערות חשובות ומועילות.                                  

 תודה, מקרב לב לשניהם.

אביב שהכין -תודה מיוחדת אני חייב לנמרוד כרמון מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל

, ערך את כל המפות ועשה התאמות בין סוגי המפות .G.I.Sאת כל עבודת המיפוי בשיטת ה 

בצע את העבודה כפי אפשר היה ל-השונים למערכת משותפת אחת. ללא עזרתו אי

 שנעשתה.

אני מודה מקרב לב ליהודה דגן שהעמיד לרשותי נתוני סקרים של אזור השפלה שעדיין לא 

פורסמו. נתונים על פיזור הישובים בתקופה ההלניסטית במעטפת של מרשה היו בעלי 

 חשיבות מכרעת למחקר ואני מודה ליהודה שהעמיד לרשותי את המידע הזה.

ידי פרופ' מוטי שטיין, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, על הדיון תודה מיוחדת ליד

המעמיק בנושא שינויי האקלים ועל עצותיו המועילות. תרומתו לכתיבת הפרק הזה בעבודה 

 הייתה מכרעת. תודה.

חובה נעימה להודות גם לגב' ג'ני אפל על העריכה הלשונית של העבודה שנעשתה במסירות 

 ן ששקדה על התקנת הקבצים בוורד והתאמתם למתכונת העבודה. רבה ולגב' הילה ברוקמ

 יבואו כולם על הברכה.

 רפי נצר

 2019מרץ, 
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 תקציר העבודה

 

עיקרו של המחקר הוא באיסוף ובניתוח נתונים על המרחב החקלאי (הטריטוריה) של העיר 

מרשה בתקופה ההלניסטית. ככזה הוא דן באומדן כמות הייצור החקלאי של המרחב החקלאי 

וביכולתו לספק את דרישות המזון של תושביה. העבודה שמה לה למטרה לפתח שיטות 

מוד את יכולת הייצור של המרחב החקלאי של העיר שימושיות וליישם אותן על מנת לא

מרשה בתקופה ההלניסטית, בהשוואה לכמות צריכת המזון על ידי תושבי העיר, או במילים 

לכמה תושבים תספיק כמות המזון שהמרחב החקלאי של העיר יכול לייצר.  −אחרות 

חקלאיים -וגייםהמחקר במהותו עוסק בסביבת האתר הארכיאולוגי בעזרת שילוב כלים אקול

 ככלי ללימוד האתר עצמו.

מרשה ההלניסטית ממוקמת בדרום שפלת יהודה סביב תל גבוה (תל מרשה / תל סנדהנה 

העיר נוסדה בתקופה הישראלית והתקיימה עד לתקופה מ' מעל פני הים.  357 −בערבית) 

ההלניסטית המאוחרת ולאחר מכן עבר היישוב לבית גוברין (ג'וברין בערבית) הסמוכה. 

התחדשו  1980ובשנת  1900האתר נחפר לראשונה על ידי בליס ומקאליסטר בשנת 

מספר עונות  ; במהלכן התקייימו1991החפירות באתר על ידי עמוס קלונר ונמשכו עד שנת 

חופרים במרשה איאן שטרן וברני אלפרט. מידע היסטורי על  2000חפירה. החל משנת 

לפנה"ס,  258-259מרשה בתקופה התלמית נלמד ממכתביו של זנון שביקר בארץ בשנים 

ששימש ראש השרים והאחראי על הכספים  אפולוניוס הדיאויקטסשהיה פקידו הפרטי של 

 של תלמי השני.

אידומאה ושימשה המערבית וככזו כמרכז  מבחינה מנהלית שימשה מרשה כבירתה של

אדמיניסטרטיבי ליישובים החקלאיים הפזורים סביבה. ייתכן שחדירת האדומים לסביבות 

מרשה עוד בתקופה הפרסית (אם לא קודם לכן) היא שהביאה לשינוי דמוגרפי בתקופה 

 ההלניסטית בדרום השפלה ולדגם הפיזור של היישובים החקלאיים בסביבות העיר.

 

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%A1&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%A1&action=edit&redlink=1
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 להלן השלבים העיקריים במחקר והכלים העיקריים במימושו:

פיתוח ויישום כלים להגדרה מדויקת ותיחום המרחב החקלאי (הטריטוריה) של מרשה  •

המתבססים על: הגדרת אגן הניצול, בדיקת תצלומי אוויר מנדטוריים של המרחב החקלאי 

עטפו את הטריטוריה הבת ש-של הכפר הערבי בית ג'וברין ובעיקר: מיפוי פיזור כפרי

הבת שעטפו אותו -החקלאית של מרשה בתקופה ההלניסטית. בתווך בין האתר וכפרי

 הטריטוריה של העיר. את ניתן לסמן

ניתוח סוגי הקרקעות, עומקן ופיזורן (בעזרת מפות סקר קרקע ומפות ייעוד חקלאי) בכל  •

 חלקות הגידול במרחב החקלאי של העיר.

 כל אחת מהמשבצות המעובדות.התאמת סוג גידול חקלאי ל •

בניית מפת הגידולים החקלאיים של מרשה ההלניסטית הכוללת את מגוון סוגי הגידולים  •

 וגודל השטחים המעובדים של כול גידול.

אומדן סך היבולים החקלאיים של המרחב החקלאי של העיר והצגת הנתונים בטבלה  •

 מסכמת המכילה את כל נתוני היבול וכמויות היבול.

גת כמות היבולים בערכים של קלוריות שמאפשרת להשוות בין כמות הייצור לבין כמות הצ •

 צריכת המזון על ידי תושבי העיר.

אומדן גודל האוכלוסייה במרשה בהתבסס על כמות האנשים שהייתה יכולה להתקיים  •

 ולהתפרנס מכמות הקלוריות שהמרחב היה מסוגל לייצר.

תושבים במרשה.  4,152-ל 4,018האוכלוסייה נאמד בין לפי נתוני המחקר הנוכחי גודל  •

מנגד נתוני החפירות הארכיאולוגיות במרשה הציגו אומדן אוכלוסייה בגודל שנע בין 

 תושבים. 12,000-ל 5,000

חקלאי, שהוא תיאור וסיכום כול שלבי -העבודה מציעה מודל קונספטואלי ארכיאולוגי כלכלי •

של משאבי קיום ביישוב בזמן העתיק ובד בבד ככלי  המחקר ככלי לחישוב יכולת הייצור

לאמוד את מספר תושבי היישוב לפי יכולת הייצור החקלאי. המודל מאפשר גם להשוות 

בין כמות הייצור החקלאי לבין כמות המזון שתושבי העיר צורכים (בערכים קלוריים) 
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יכי ייבוא ו/או ולהראות במקביל האם כלכלת היישוב היא אוטרקית במהותה או שיש תהל

 ייצוא.

 המודל המוצג בעבודה יכול לשמש גם במחקרים ארכיאולוגיים נוספים. •

שכבתי -), שמאפשר מיפוי רב.G.I.Sבעבודה נעשה שימוש נרחב בשיטת מיפוי גיאוגרפי (

מדויק של מגוון הנתונים שנאספו, כולל מדידות של שטחי חלקות עיבוד. התרומה של 

 העבודה הינה מכרעת.הטכנולוגיה הזאת למימוש 

פרק נרחב בעבודה הוקדש לתרומת בעלי החיים לכלכלת מרשה. בעלי החיים נשענו בעיקר 

על שטחי המרעה, ששטחם נמדד, ונערכה הערכה של יכולת הנשיאה שלהם ומספר בעלי 

החיים שהיו יכולים להתקיים בהם ממרעה. גם גידול יונים (או תרנגולים כפי שהוצע 

 לק חשוב בכלכלת מרשה.לאחרונה) היה ח

בד. החופרים באתר הקדישו תשומת לב מיוחדת לחישוב -בתי 30בחפירות מרשה התגלו 

כמות שמן הזית שאפשר היה להפיק במרשה ולסירוגין אף לייצא. במחקר נערך אומדן של 

כמות ייצור של שמן הזית שמתבסס על גודל השטחים המתאימים לגידול זיתים, כמות 

המתאימים לאקלים של האזור (ספר השפלה) וכמות שמן הזית שאפשר היה  היבולים לדונם

 ליטר שמן זית בשנה. 4,960-להפיק מהם. לפי חישוב זה מרשה הייתה מסוגלת לייצא כ

 לעבודה הנוכחית תרומה מגוונת למחקר הארכיאולוגי: תרומת המחקר:

 חקר ולימוד סביבת האתר ככלי עזר לחקר ולימוד האתר עצמו. •

 ח מתודולוגיה של איסוף נתונים סביבתיים ומיפויים.פיתו •

פיתוח שיטה לשחזור נתוני סביבה חקלאית של יישוב בזמן העתיק ולימוד יכולת הייצור  •

 החקלאי של טריטוריה של אתר בזמן קיומו.

-ובתצלומי אוויר מנדטוריים ככלי להבנת המרקם הסביבתי .G.I.Sשימוש בטכנולוגית  •

 אי של אתר עתיק.חקלאי של המרחב החקל

שילוב ענפי מחקר ארכיאולוגיים עם ענפי מחקר סביבתיים כמו חקלאות ואקולוגיה  •

 והשלכות לנושאי מחקר רלוונטיים עתידיים נוספים.
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 מבואא. 

 נושא ומטרות המחקר .1א. 

ועוסק  ף את העיר מרשה בתקופה ההלניסטיתהמחקר מתמקד במרחב החקלאי העוט

ולת הייצור ובעיקר באומדן הכמותי של יכ החקלאי של מרחב העירורט של השטח בניתוח מפ

צריכת כמות הייצור החקלאי לכמות מנסה להשוות בין של הטריטוריה החקלאית. המחקר 

-חקלאי-כלכלי קונספטואלי מרכזית במחקר היא לבנות מודלמטרה זון ע"י תושבי העיר. המ

ארכיאולוגי לניתוח הקשר שבין הסובב החקלאי של עיר בזמן העתיק לבין תושבי העיר, 

במונחים של השוואה כמותית בין יכולת ייצור חקלאי מול כמות המזון שתושבי העיר צורכים. 

, ולבדוק צור חקלאי של יישובים בזמן העתיקת ייומערכגם בעזרת המודל הזה אפשר לשחזר 

של יישוב לבין כמות המזון שתושביו בין יכולת הייצור החקלאי ס השוואתי, את הקשר על בסי

 .משתמשים

סביבתי, שמטרתו לברר את הקשר -עד כה הושקעו מעט מאוד משאבים במחקר הארכיאולוגי

לת חקלאי, שעליו נשענת כלכ-שבין האתר לסביבתו, במונחים של סובב העיר כגורם כלכלי

הוא לא התמקד בנתונים כמותיים מוגדרים המאפשרים  דיון כזה תושבי העיר. אם נערך

משמש כלי כמשאב שעליו נשענת כלכלת העיר ולאמוד את פוטנציאל הייצור החקלאי 

 לפרנסה ולקיום של תושביה.  

קיבוץ בית מזרחית ל-ק"מ דרומית 2-נה כמרשה הייתה עיר הלניסטית בדרום השפלה, ושכ

היו קרקעות סביבה זאת מעובדות על ידי תושבי הכפר הערבי ג'וברין. עד למלחמת השחרור 

בית ג'וברין, שמיקומו היה בשטח שבין התל העתיק של מרשה לבין קיבוץ בית ג'וברין 

 העכשווי.

מרשה, בדומה לערים נוספות בשפלה, נחקרה היטב מההיבטים הארכיאולוגיים, ונחשפו בה 

בד וקולומבריה רבים. עיקר הדיון -בתימים, בורות גם מתקנים הקשורים לעיבוד חקלאי כמו 

במחקר שעסק בהיבטים החקלאיים של העיר, התמקד בממצא של גידול הזיתים וגידול 
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נדרש דיון סביבתי המקיף את מכלול ענפי הייצור  −היונים, אבל אלה לא הנושאים העיקריים 

 החקלאי ופריסתם במרחב החקלאי של העיר.

תושבים. א עיר מרכזית באידומאה, שהתגוררו בה כמה אלפי בתקופה ההלניסטית, מרשה הי

 24אקרופוליס גבוה בשטח של  −נבנתה עיר עליונה  הובמרכז דונם 400-שטח העיר היה כ

עיר תחתונה המקיפה את האקרופוליס, שלפחות בחלקה הייתה מוקפת  −ובהיקפו  דונם

קעי חצוב בסלע הגיר קר-חומה. המאפיין הבולט בארכיטקטורה של מרשה הוא מפלס תת

בד -הרך ומורכב מחללים רבים ששימשו בעיקר לייצור חקלאי ואחסנתו: כמה עשרות בתי

קרקעי במרשה הוא חלק -וקולומבריה רבים, מחסנים חקלאיים ובורות מים. המערך התת

מהמערכת החקלאית של העיר, ופרישת המתקנים החקלאיים וכמותם מעידים גם הם על 

 .).7 גוון ענפי חקלאות (ראה פרק ד.העיר והעיסוק האינטנסיבי במהאופי החקלאי של 

 −מרשה ואדוריים הם היישובים העירוניים הגדולים בתקופה ההלניסטית בדרום השפלה 

באידומאה, אבל חשוב לציין כי עיקר ההתיישבות החדשה בתקופה הזאת היא של עשרות 

 כפרים וחוות חקלאיות, כולם ביישובי פרזות.       

האוכלוסייה באידומאה היא בעיקרה של אדומים וגם פיניקים ויוונים שמתיישבים בדרום 

השפלה. ייתכן שהתושבים האדומיים הם אלה שהביאו איתם את הטכנולוגיות של חציבה 

בסלע המאפיינות את הארכיטקטורה של דרום השפלה ושבאמצעותן יצרו חללים חצובים 

 . אחריםו פונקציונליים לשימושים חקלאיים

וההנחה  אוטרקית בעיקרה המערכת החקלאית של הזמן העתיק הייתהאפשר להניח כי 

סיפק את כל צרכיו מחקר. כלומר, המשק החקלאי הזאת תבוא לדיון בשלבים מאוחרים של ה

 רק חלק שולי מהכלכלה החקלאית היה מבוסס על יבוא או יצוא חקלאי. יתכן ששל החקלאי, ו

להבין כי החקלאי נאלץ לגדל את מכלול הגידולים הדרושים לקיומו  גם חשוב בהנחה הזאת

הרוב המוחלט של תושבי הכפרים וגם  .לא תלות ברווחיות הגידוליםוקיום משפחתו גם ל

ובכל היישובים הכלכלה התבססה על ייצור חקלאי  רים, כולל מרשה, התפרנסו מחקלאותהע
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לגבי יישובי הפרזות שהיו במעטפות  מהמשבצת החקלאית שעטפה את העיר. הדבר נכון גם

 של הערים הגדולות, שגם להם היה עורף חקלאי משלהם.  

תלות שבין כדי לחקור את ההיבטים החקלאיים של עורף חקלאי של יישוב, ואת הקשר וה

חיפשתי יעד מתאים לעבודה ובחרתי להתמקד דווקא במשבצת  העיר לעורף החקלאי שלה

 באות:  החקלאית של מרשה מהסיבות ה

מרשה היא עיר מהתקופה ההלניסטית שיש ממנה ממצאים ארכיאולוגיים רבים, כולל  •

 ממצאים של מתקנים חקלאיים.

שכבתית" ואין בה התיישבות מאוחרת יותר, -העיר התחתונה של מרשה היא עיר "חד •

 שעשויה לפגוע בנתונים של הסובב החקלאי, מעבר לתקופה ההלניסטית. 

הכפר בית  חקלאיע"י  1947מרשה היו מעובדים עד שנת  השטחים החקלאיים של •

רים לחקלאות הערבית ג'וברין, ויש במשבצת החקלאית של מרשה נתונים רבים הקשו

גודל חלקות, סוגי  על החקלאות בזמן הקדום כמו למשל: שמהם אפשר ללמוד המסורתית

ה ייחודית גידולים ופיזור מרחבי של שטחי החקלאות. לכל הנתונים האלה יש תרומ

דו עם שטחים י מרשה עיבן חפיפה מוחלטת בין השטחים שחקלאלמחקר הזה. אי

הכפר הערבי בית ג'וברין. בתחום הטריטוריה החקלאית של  שעובדו על ידי חקלאי

 נקאס ששכן צפונית מזרחית לבית ג'וברין. -ההלניסטית היה כפר נוסף בשם דיר מרשה

פעילויות פיתוח והרס הסובב, השטח אינו מופר באזור החקלאי העוטף את מרשה לא היו  •

ונותר כשטח פתוח. כל השטחים החקלאיים נותרו כפי שהיו ואפשר למפות את כל 

 החלקות החקלאיות ולשחזר את הפסיפס החקלאי של מרשה בתקופה ההלניסטית. 

מדרום השפלה ואזור אוויר רציפים ואיכותיים מתקופת המנדט הבריטי, -יש סדרות צילומי •

עד שלהי המציגים את החקלאות הערבית המסורתית כפי שהייתה מקובלת מרשה, 

האוויר נותנת מידע רב וחשוב על השטחים -ההסתכלות בצילומי תקופת המנדט הבריטי.

תקופת המנדט.  הגידולים החקלאיים כפי שהיו עד סוףהמעובדים, גודל החלקות וסוגי 
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 −תית לחקלאות בזמנים היסטוריים בהנחה שיש דמיון בין החקלאות הערבית המסור

 .).1. תרומה מכרעת למחקר (ראה גם פרק ו לנתונים האלה יש

כל אזור מרשה עבר מיפוי חקלאי יסודי לאחר הקמת המדינה ויש נתוני מיפוי מפורטים  •

 סוגי הקרקע ועומקה. טחי יעוד חקלאי ומיפוי מפורט של נתונישל ש

ם חשובים שגם הם רלוונטיים החקלאיים של מרשה יש כמה מאפייני בנוסף על כך בהיבטים

 להלן כמה דוגמאות: למחקר.

העיר ממוקמת בדרום השפלה באזור שמבחינה אקלימית הוא אזור "חצי יבש" וגבולי  •

 לגידול חלק מהגידולים החקלאיים.

 ואת הגידולים החקלאיים אפשר לבסס ת המים הטבעיים בדרום השפלה נדיריםמקורו •

 על גידולי בעל בלבד.

כל האזור המקיף את העיר, במגבלות מרחק ויכולת עיבוד, הוא שטח המתאים  •

 לעיבוד חקלאי או למרעה.  :לחקלאות

בחפירות במרשה התגלו ממצאים רבים הקשורים במתקנים לעיבוד חקלאי ואחסנה של  •

 מוצרי חקלאות.   

סוף המידע הם שונים ונדרשים להבדיל ממחקר ארכיאולוגי, במחקר הסביבתי הכלים לאי

כלים מחקריים אחרים: איסוף מידע ממערכות קרטוגרפיות וגם מידע רב שאפשר לאסוף 

ערכתי  שטחי עיבוד ומערכות חקלאיות קדומותמהסיורים בשטחים החקלאיים. לצורך איתור 

יו מעובדים עד סריקות באזורים נרחבים בתחום הטריטוריה העתיקה של מרשה, שטחים שה

ה היישובית במרחב י הכפר הערבי בית ג'וברין. כדי לשחזר את הפרישע"י חקלא 1947נת ש

דרום השפלה שערך יהודה דגן נעזרתי במערכת הסקרים המקיפה של  החקלאי של מרשה

שהייתה לי לעזר רב. כל הנתונים האלה יחד עם נתונים מגוונים של מפות וצילומי אוויר, נתנו 

סביבתי של מרשה -חזר לתמונה אחת את המערך החקלאילי את האפשרות לגבש ולש

 בתקופה ההלניסטית. 
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כדי להגשים את המחקר הזה נעזרתי בסל של נתונים קרטוגרפיים מגוונים ועליהם ביססתי 

 את שלד העבודה: 

 מפות טופוגרפיות מנדטוריות של אזור דרום השפלה. •

כיסוי לכל האזור החקלאי  ) שיש בהם1945רצפים של צילומי אוויר מנדטוריים (משנת  •

 של מרשה.

 מפות ייעוד חקלאיות של אזור מרשה שהוכנו לאחר הקמת המדינה. •

 מפות לווין עם נתונים על מיון סוגי קרקע ועומקן. •

בשיטות מיפוי מתקדמות. השתמשתי ו אגדיפוי רבים ואלה משטחי העבודה, נאספו נתוני מ

, של ובשיטה הזאת הצלחתי ליצור מפות, שכבה על שכבה .G.I.Sבשיטת המיפוי הגיאוגרפי 

ולהציג נתונים השוואתיים שנאספו גם ממפות וצילומי אוויר  כל נתוני הקרקע והטופוגרפיה

מנדטוריים. בשיטת המיפוי הזאת אפשר ליצור מפות עם נתונים מתחומים שונים ובעיקר 

ולבות והנתונים שהופקו מהן למדוד שטחים של חלקות חקלאיות ושטחי מרעה. המפות המש

 היו תנאי להתקדמות במחקר ולהשלמתו.

מהי הדרך היעילה לטפל באתגר של שחזור המשק החקלאי של עיר בזמן העתיק, על מגוון 

גידוליו וכמות היבולים שהוא הפיק? באיזה כלים אפשר להשתמש כדי לבנות את הפאזל 

 ת מרשה?המורכב של מערכת חקלאית של עיר בזמן הקדום דוגמ

המחשבה הראשונה של כל מי שמנסה להתעמק בסוגיה הזאת היא לחפש תחילה רמזים 

 . יים ביישוב או בסביבתו (ראה פרק דלשרידים המעידים על פעילות חקלאית: מתקנים חקלא

כתובות שעוסקות בנושאים  ם חקלאיים, מידע כתוב כמו לדוגמאכלי אגירה למוצרי .)7

י זנון בביקוריו ) או מידע ממכתב.9. עם מידע חקלאי ראה פרק דסטרקונים חקלאיים (על או

אבל הנתונים האלה נותנים מידע חלקי ביותר ואי אפשר לבנות  .)8במרשה (ראה פרק ד. 

 בעזרתם תמונה שלמה.  
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הדיאטה האנושית בתקופה גישה אפשרית נוספת היא לנסות לשחזר לפרטים את צורכי 

ר את כמות הייצור החקלאי הדרוש. באמצעות כיוון ובעזרתה לנסות לשחז ההלניסטית

המחקר הזה אפשר אולי ללמוד על סך הצריכה של האוכלוסייה מול סך יכולת הייצור, אבל 

אפשר ללמוד על המערכת החקלאית על כל פרטיה: ענפי הייצור החקלאי וכמות היבול של -אי

 כל גידול. 

מנתי לעצמי את הדרך הבאה: להגדיר כדי לנסות להתמודד עם הסוגיה הזאת במלואה, סי

), לערוך ניתוח מקיף של .1.לאי של מרשה (ראה להלן וכן סעיף התחילה את המרחב החק

לשלב ו ופוגרפיה והגודל של חלקות העיבודמרכיבי השטח בהיבטים של הרכב הקרקעות, הט

משקים  את כל המידע הזה עם מידע ידוע על סוגי גידולים, כמות יבולים חקלאיים והרכב

לשחזר את המערך  הנתונים האלהבעזרת כל חקלאיים בחקלאות המסורתית הערבית. 

 החקלאי של מרשה בתקופה ההלניסטית. 

אפשר היה לבנות תמונה מלאה של מגוון הגידולים החקלאיים וכמותם מבלי להישען גם -אי

אות .). ההנחה כי החקל1.לאות הערבית המסורתית (ראה סעיף ועל נתונים של החק

הערבית המסורתית דומה במרכיביה ובמאפייניה לחקלאות של זמנים היסטוריים מקובלת 

במחקר, לכן הנתונים האלה היוו ציר ראשי במחקר. הכפר הערבי בית ג'וברין עיבד עד 

ומכלול הנתונים  החלקות החקלאיות שעיבדו גם חקלאי מרשה בעבר להקמת המדינה את

החקלאי הערבי המסורתי היו לי לעזר רב בבניית  שאפשר היה להפיק ממערך העיבוד

 הפאזל החקלאי של מרשה ההלניסטית. 

המידע הסביבתי, תורם יאולוגי מאתר שנחקר היטב עם שילוב ולכן, השילוב של המידע הארכ

עם דגש על אמצעי הקיום  ותר של האתר הארכיאולוגי וסביבתוליצירת תמונה רחבה י

 לוסייה בזמן העתיק.כלכלי של האוכ-והמערך החקלאי

אחד האתגרים המרכזיים של העבודה הזאת הוא להגדיר את גודל הטריטוריה החקלאית של 

מותיים של לאסוף ולהציג נתונים כ ככלי בסיסי והכרחיהעיר מרשה ולתחום את גבולותיה, 

.). ברוב המחקרים הדנים ביכולת הייצור של עורף חקלאי של 1יבול חקלאי (ראה סעיף ה. 
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ישוב, יישוב מסוים בתקופות היסטוריות חסרה התייחסות ספציפית לגודל הטריטוריה של הי

עם האתגר של  תמתמודדולכן אין במחקרים האלה דיון בנתונים כמותיים. העבודה הזאת 

ות ונתוני איכות הקרקע של החלק חלקות עיבוד נתוני גודל בעזרת הגדרת הטריטוריה

במתודולוגיה  ב. בנוסף לנתונים אלה יש גם הצעה לשימושהחקלאיות ומרחקן ממקום היישו

ל תיחום הטריטוריה החקלאית שב הבת סביב למרשה ככלי-פרישת יישוביב שימוש :דשהח

לצורך המחקר, מסייעת לממש את סך המטרות  העיר. שיטת העבודה הזאת שפותחה

 כמותיים.-ייםוהיעדים העיקריים של העבודה, ובעיקר לערוך דיון גם בנתונים השוואת

האם שטח חקלאי של עיר בזמן העתיק היה יכול לכלכל את תושביו? האם גודל האוכלוסייה 

העירונית היה מוגבל על ידי גודל השטחים החקלאיים שעטפו את העיר וביכולת הייצור 

שלהם? איך לבדוק האם העיר יכולה לספק את צרכיה החקלאיים או שהיא תלויה ביבוא 

רך לבדוק אם היו גם יישובים בעלי יכולת לייצא תוצרת חקלאית לסוגיה? חקלאי. האם יש ד

באיזה כלים מחקריים ראוי להשתמש כדי להתמודד עם הסוגיות האלה? בכל הנושאים 

האלה אני מתמקד בעבודה הזאת.                                                                                      

כת החקלאית של אפשר להתמודד עם האתגר של שחזור המער על מרשה: האםובדגש 

עם דגש על היכולת לשחזר את גודל הטריטוריה החקלאית של העיר וכמות היבול  מרשה

 החקלאי שהניבה?    

 את היעדים המרכזיים של העבודה:   הצבתי לעצמי לכן

תוך שימוש  הייצור של המרחב החקלאי של העיר פיתוח היכולת לאמוד כמותית את יכולת

 בכלים הבאים:

פיתוח כלים להגדרת המרחב החקלאי (הטריטוריה של העיר מרשה) ושרטוט הגבולות  •

ותנאי להצלחת  המרחב החקלאי הוא כלי מחקרי הכרחי שלו. תיחום יעיל ומדויק של

דיוק  אפשר לבסס, ברמת-המחקר. ללא הגדרה מדויקת של המרחב החקלאי אי

 מתאימה, את נתוני הייצור החקלאי.   
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פיתוח מתודולוגיה לאמוד כמותית את יכולת הייצור של המרחב החקלאי של העיר.  •

 להשגת המטרה הזאת נדרשים כמה שלבים:

o ולכן נדרש אקלים ובעיקר במשקעיםנתוני כמות היבולים תלויה באופן ישיר ב 

   טית.ניתוח נתוני אקלים רלוונטיים לתקופה ההלניס

o  ניתוח טופוגרפי של כל החלקות החקלאיות במרחב של מרשה כדי לאמוד את

 .ומיקומן הטופוגרפי גודלן

o  סקר קרקעות וניתוח בהיבטים של סוגי הקרקעות ודגש מיוחד על עומק הקרקע

 בכל אחד משטחי העיבוד.

o  התאמה בין החלקה החקלאית (גודלה, מיקומה, סוג הקרקע ועומקה) לבין סוג

ול, וזאת בהנחה שכדי להפיק יבול מרבי מכל חלקה, החקלאי היה חייב הגיד

 לערוך התאמה בין סוגי החלקות לסוגי הגידולים. 

o .חישוב סך היבול לכל אחד מהגידולים החקלאיים במרחב של העיר 

o .אומדן סך הייצור החקלאי של העיר מרשה 

o  בין כמות היצור התמרת סך היבול החקלאי לערכים קלוריים כדי לאפשר השוואה

 החקלאי לבין כמות המזון שבשימוש תושבי העיר.

דיון בשאלה: לכמה תושבים מספיקה כמות המזון שהטריטוריה החקלאית של העיר  •

ההתאמה שבין כמות המזון שמרשה ייצרה לבין  יכולה ליצר, או  לחילופין בדיקת הייתה

 כמות המזון שהאוכלוסייה צרכה.  

שרטט מודל נתונים שנאספו בעבודת המחקר אפשר ל: בעזרת כל הקונספטואלי בניית מודל

 :יישום במרחבים של ערים אחרות בזמן העתיק-ברארכיאולוגי -קלאיח-כלכליקונספטואלי 

 הגדרה כמותית של יכולת יצור חקלאי של מרחב (טריטוריה) של עיר בזמן העתיק. .א

שעוטף  המרחב החקלאישל אומדן תושבי עיר בזמן העתיק לפי גודל ויכולת הייצור  .ב

 אותה.

כמות גודל ותיחום של מרחב חקלאי של עיר שמספר התושבים בה ידוע לפי  .ג

 המשאבים הנחוצים לקיום התושבים וגודל השטח הנחוץ לייצור המשאבים האלה. 



18 
 

 תחום שטח המחקר .2 .א

לא התמקדה  העיר ההלניסטית מרשה, אבל עבודת המחקר נערכה בדרום השפלה באזור

במעטפת העיר  −אלא דווקא במרחב של דרום השפלה  באתריהמרשה עצמה ורק בבעיר 

הוא מוקד  −ובאזורים החקלאיים העוטפים אותה. ניתוח נתוני המרחב החקלאי של העיר 

 העבודה. 

  −האתרים של אזור דרום השפלה נחקרו היטב בהיבטים ארכיאולוגיים, ובנוסף להם  

יגה מידע טוב ומועיל על פרישת האתרים מערכת סקרים ארכיאולוגיים מקיפה שמצב

). מערכת 1986, 1983בתקופה ההלניסטית, מיקומם וגודלם (דגן תשנ"ב, תשס"א, תשס"ז, 

ישת יישוביים והסיורים בשטח, סייעו לי להבין ולמפות את דגם פר-הסקרים הארכיאולוגיים

 את המיקום המדויק של שטח המחקר. הישובים בדרום השפלה ולהגדיר

קלים .) ועל נתוני הא1. של דרום השפלה ראה בהרחבה (פרק ג נתונים הסביבתייםעל ה

.). אזור דרום השפלה נחקר באופן מעמיק גם בהיבטים 2. בתקופה ההלניסטית ראה (פרק ג

סביבתיים מגוונים לקראת האפשרות של הכרזתו כ"שמורה ביוספרית" (שטרן ואחרים 

2004  .( 

חקלאיים נרחבים שעובדו ע"י תושבי הכפר הערבי בית  היו שטחים בתחום שטח העבודה

. שטחים אלה, ברובם המכריע, נותרו אחרי הפסקת העיבוד כפי שהם, 1947ג'וברין עד שנת 

כלומר ללא הפרה. אזורי העיבוד החקלאי של מרשה בתקופה ההלניסטית והשטחים 

וסקירה  גדולה חפיפההמעובדים של הכפר הערבי בית ג'וברין אינם זהים, אבל יש ביניהם 

פיזית של האזורים האלה בשילוב עם הסתכלות במפות ובצילומי אוויר מהתקופה 

מכפרים ערבים נוספים  −המנדטורית היו לי לעזר רב. גם נתונים מאזורים מעובדים נוספים 

בדרום השפלה, ושהיו מחוץ לתחום העבודה המוגדר, שימשו בסיס להשוואה לשטחי המחקר 

 .). 1. 2ים של אזור המחקר  (ראה איור א. ותמכו בנתונ
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הזאת  המפה .  מפת צילום לויין (אורטופוטו) של אזור המחקר במרשה.1. 2איור א. 

 (נרכש ממרכז למיפוי ישראל). .G.I.Sתשתית לכל שכבות מיפוי ה ל משמשת

 
 

שה
מר
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 שיטות מחקרב. 

 . שיטות מחקר1ב. 

 חקר הארכיאולוגינדרשים כלים ושיטות מחקר אחרים מאלה המקובלים במ במחקר סביבתי

רש שילוב של מגוון שיטות נד עורבים היבטים סביבתיים וחקלאייםשבה מ ולכן בעבודה

 ויתרתן שיטות קיימות שהותאמומחקר חלקן שיטות חדשות שפותחו ויושמו בעבודה זו, 

 לצרכי המחקר הזה.

חקלאי של -עיקרו בהתמודדות עם הגדרת היקף הייצור הכלכלי האתגר המרכזי במחקר

סוגי גידולים ו כלומר כמות השטחים המעובדים –המרחב של מרשה בתקופה ההלניסטית 

אי לגודלה של לגם דיון במידת הקשר שבין יכולת הייצור החקו ו נחוצים לפרנסת העירהיש

                               האתגרים האלה מחייבים פיתוח של כלים מחקריים ייחודיים וחדשים:                                                                  אוכלוסיית העיר. 

                    פיתוח שיטה להגדרת התיחום של הטריטוריה החקלאית של העיר מרשה:

אחד היעדים הבסיסיים להשגה במחקר הזה היה תיחום המרחב החקלאי שעטף את העיר. 

-חוקרים רבים עסקו בטריטוריות של יישובים, אבל לרוב ההתייחסות היא לגבולות גאו

פוליטיים של עיר ואין במחקר התייחסות  לתיחום גבולות מוגדרים וברורים של השטח 

 החקלאי של העיר.  

בשיטות המקובלות להגדרת וריה החקלאית של מרשה השתמשתי הגדרת הטריטלצורך 

שיטות ה .), אבל1והמרחק מהישוב (לפירוט ראה פרק ה. טריטוריה, כמו המבנה הטופוגרפי 

בדיקת הקשר שבין  −שיטה חדשה שעיקרה  ולכן נדרשה האלה, כאמור, אינן מדויקות דיין

הפרישה היישובית באזורים העוטפים את מרשה לבין הטריטוריה של העיר עצמה. לשיטה 

 .):1. יתוארו בתמצית (להרחבה ראה פרק ה כמה שלבים והם

כל היישובים הקיימים  אתרו וסומנו על מפה במרחב של מרשה, –לפי מפות הסקרים  •

 בתקופה ההלניסטית.
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 חקלאי הדרוש לקיום תושביוהאומדן השטח  נערך –של מרשהבמעטפת כל יישוב לגבי   •

 השטחים האלה סומנו גם במפה.  (בעזרת מידע מהסקרים).

בתווך, סביב למרשה, היה שטח שלא עובד ע"י יישובי המעטפת והשטח הזה הוגדר  •

 כטריטוריה של מרשה.

ה הפרסית הטריטוריה? עד לשלהי התקופגודל ושטח באופן הזה את  מה הרציונל להגדיר

אזורי הפרזות שמסביב למרשה לא היו מיושבים, ובתקופה ההלניסטית הוקמו יישובים 

חקלאיים חדשים שעטפו את מרשה. היישובים החדשים קמו במעטפת של השטחים 

ותושבי מרשה לא הניחו לאיש להתנחל בתוך החלקות שהיו מעובדים  החקלאיים של העיר

 החקלאיות שהם עצמם עיבדו.

 יטה לאומדן יכולת הייצור החקלאי של מרשה:פיתוח ש

הוא ניתוח יכולת הייצור של  שותאתגר הנוסף במחקר שחייב פיתוח שיטות מחקר חד

 המשבצת החקלאית של מרשה. השיטה מתחלקת לשלבים הבאים:

של ניתוח מעמיק ומיפוי של כל המרחב החקלאי  כדי להתמודד עם היעד הזה נערך •

 לפי גודל החלקות והטופוגרפיה שלהן.וקרקעות ועומקן מרשה לפי קריטריונים של סוגי 

פאזל של כל השטחים המעובדים לפי קריטריונים של כל הנתונים האלה הורכב בעזרת  •

 סוג הקרקע וגודל החלקה המעובדת. 

 .  לכל אחת מהחלקות הותאם סוג הגידול המתאים •

כלי כ בערכים של קלוריות כל הערכים של הייצור החקלאי  בשלב האחרון, הוצגו •

 ע"י תושבי העיר. במוצרים חקלאיים להשוואה בין הייצור החקלאי לשימוש

 מחקר:מחקר נוספות שנעשה בהם שימוש ב שיטות

 ניתוח שטחים חקלאיים היסטוריים על סמך סקרי קרקעות וצילומי אוויר מנדטוריים:

חקלאי בתקופה ההלניסטית -לאתר את כל המערך היישובי השימוש הנרחב בסקרים אפשר

הבת שעטפו את מרשה. ההסתכלות בצילומי אוויר -בדרום השפלה, ולסמן את כל יישובי
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לשחזר את כל המערך החקלאי של הכפר הערבי בית ג'וברין, שבו התקיימה  אפשרה

 .  1947חקלאות ערבית מסורתית עד שנת 

 שימוש בשיטות מיפוי מתקדמות:

 .).3(ראה להלן פרק ב.  G.I.S –שימוש במיפוי גיאוגרפי  •

אוויר מתקופת  שיטת עבודה נוספת ובלתי מקובלת במחקר הייתה השימוש בתצלומי •

 לאתר את כלל השטחים שדות החקלאיים במטרההמנדט הבריטי ככלי עזר לסריקות ב

המעובדים בתקופת המנדט והכללתם בסך פוטנציאל הקרקעות המעובדות בתקופה 

 בחורש טבעי.    היוםמכוסות  . חלק מהחלקות האלהההלניסטית

 מפות, סקרים וחומרים למחקר. 2 ב.

בהכנת עבודה זו הסתייעתי בחומר קרטוגרפי מגוון שכלל: מפות וצילומי אוויר ומפות 

 שבחלקו היה מתקופת המנדט הבריטי, חיוני לביצוע העבודה:חקלאיות ייעודיות. החומר, 

(צילום לווין) של אזור השפלה שנרכש מהמרכז למיפוי ישראל.  צילום אורטופוטו: •

שכבתית של מפות נוספות מסוגים שונים -הצילום הזה שימש כתשתית להנחה רב

 . וגם להלן).1. 2(ראה איור א.  .G.I.Sבטכנולוגיה של 

.  קיימות סדרות .P.Sמסדרת  1945אוויר משנת -צילומי מנדטוריים:צילומי אוויר  •

ם  (סטריפים) רצופות שנותנות כיסוי מלא של אזור המחקר במרשה. צילומים אלה מענייני

ת גודל החלקות לשחזר א רבה במחקר הזה, היות ובעזרתם אפשרתועלת  והביאו

בה תקופה ש −הבריטי  ואת דגם העיבוד החקלאי בתקופת המנדטהחקלאיות ופרישתן 

החקלאות המסורתית הערבית עדיין הייתה קיימת. היות וקיים דמיון בין החקלאות 

), אפשר ללמוד מתצלומי ו. המסורתית לבין החקלאות בתקופות היסטוריות (ראה פרק

האוויר על תחומי העיבוד, על סוגי הגידולים החקלאיים, על פיזור מטעי הזיתים ועל אזורי 

 1947עובדות בשולי הערוצים. מכיוון שהשטחים האלה לא עובדו מאז שנת הטרסות המ

צומח טבעי מכסה את רובם, לכן צילום אווירי עכשווי אינו יעיל. צילומי האוויר מתקופת 
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המנדט הבריטי הם כלי עבודה ייחודי להבנת המרקם החקלאי של המרחב החקלאי של 

 מרשה ההלניסטית. 

.  .G.I.S-רשת המפה בל ומי האוויר, הותאמו הצילומיםימוש בצילכדי לייעל את הש

על רשת המיפוי. באופן הזה אפשר היה לעשות שימוש בצילומי  צילומי האוויר "הונחו"

האוויר גם לצורך מדידת שטחים ומרחקים או למצוא את הקשר שביניהם לבין נתונים 

 ..)3. 2ב. אחרים בשטח העבודה (ראה איור 

. 1:20,000מפות מתקופת המנדט הבריטי בקנה מידה:  טוריות:מפות טופוגרפיות מנד •

 והודפסו  1945, שעודכנו עפ"י סקר נוסף משנת 1933המפות מבוססות על סקר משנת 

 Beit Jibrin, Zikrin, Lacish, Ed . (גיליונות המפות:1948ע"י מחלקת המדידות בשנת 

Dawayima   .(  האוויר  ויש בהן מידע רב על המפות הודפסו על סמך מידע מצילומי

שטחים מעובדים, מיקום מטעי הזיתים, מקומות יישוב, דרכים וטרסות חקלאיות (איור ב.  

2 .4.(. 

 סקרים ארכיאולוגיים:

סקר חלקי של השפלה, מוגבל לאזור עדולם. יש גם ממצא  רחמני: סקר חבל עדולם: •

 ).231-209: 1964חמני מהתקופה ההלניסטית. תחומי הסקר מחוץ לתחום העבודה  (ר

: סקר מערות באזור מרשה ובאתרים נוספים בשפלה. אריה: סקר מערות השפלה-בן •

הסקרים כוללים מיפוי המערות בעיקר כאלה שנמצאות מחוץ למקומות מיושבים ויש גם 

אריה -בן ;193-176אריה תשי"ט: -מידע על טכנולוגיות החציבה והסיבות לחציבתן (בן

 ).270-268תש"ך: 

נתוני מפות הסקר מסייעים בשרטוט פרישת  דגן: סקרי מפת לכיש ומפת אמציה: •

הישובים בכל מרחב השפלה הדרומית ונותנים מידע על גודל הישובים ועל פיזור מתקנים 

חקלאיים במרחב. הסקרים האלה היו הבסיס לשחזור מפת הישובים החקלאיים 

החקלאי של העיר. (דגן, הבת במעטפת של המרחב -בסביבות מרשה, כולל יישובי

  .מפת אמציה) דגן תשס"ז:  ;מפת לכיש  תשנ"ב: 
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. במרכז 1945) משנת PS15 -680. תצ"א מנדטורית של אזור מרשה (1 .2איור ב. 

משטרת בית ג'וברין ובמרכז  –הצילום למעלה הכפר בית ג'וברין, משמאל למעלה 

 תל היה מעובד). אפשר גםתל מרשה (גם חלקו העליון של ה –הצילום מעט למטה 

 .פסיפס השטחים המעובדים רישת מטעי הזיתים ולשחזר אתלראות את פ
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של אזור מרשה. מצד  1945משנת  PS 12 – 680).  תצ"א מנדטורית (2. 2ב.  איור

מטעי הזיתים,  פתחי מערות הפעמון. אפשר לראות בבירור את מיקום –שמאל למטה 

 בעמקים. המעובדות הדגנים מחלקותאת כל אחת ו

 



26 
 

 .צילום לוין של אזור מרשה צילומי אוויר "מושתלים" על גבי. 3. 2איור ב. 
ולמדוד שטחי  .G.I.Sלהשתמש בצילומי האויר כמפות  את אפשרההטכנולוגיה הז
 עיבוד, לדוגמא.
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אפשר לראות את קאס. -.   מפה טופוגרפית של בית ג'וברין והכפר דיר נה4 .2ב.  איור
בפינה השמאלית תחתונה של המפה.     –.  תל מרשה , גדלם ושטחםהזיתיםמטעי 

 ).1945, 1:20,000 -(מפה בריטית מנדטורית 

עבודת הדוקטורט מבוססת אמנם על מפות הסקרים (ראה  דגן: עבודת הדוקטורט: •

לעיל), אבל יש בה נתונים חשובים על פיזור הישובים וגודלם באזור המחקר (דגן 

 תשס"א).

: דגן העמיד לרשותי רשימת נתונים רבים על ישובים י ישובים שאינם במפות הסקרנתונ •

מהתקופה ההלניסטית שלא נכללו בתחומי הסקר. הנתונים האלה היו לי לעזר רב ועל כך 

 אני מבקש להודות לו. 

מחוץ  מקיף של אזור רמת בית שמש. הסקר הזהסקר  דגן: סקר רמת בית שמש: •

 .Dagan 2011)לתחום אזור מרשה (
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.  מפת יעוד קרקע חקלאי. אפשר לאפיין את הרכב הקרקע ועומקה, 5. 2איור ב. 

טופוגרפיה וכמות האבניות. מפתח לסימנים בתחתית התמונה. (משרד החקלאות:  

1952.( 
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בהוצאת מחלקת שימור קרקע משרד  1:20,000מפות בקנה מידה  מפות ייעוד חקלאי: •

). במפות אלה מידע מפורט על הרכב 1955(הדפסה: מחלקת מדידות  1952החקלאות, 

הקרקעות, עומקן, כמות האבן וכיסוי הסלע, שיפועי החלקות החקלאיות ואפשרויות ניצול 

אוסף  Lachish, Beit Gubrin, Gat,   .Dawayimaהקרקע. השתמשתי בגליונות: 

המפות האלה היה בעל חשיבות רבה לעבודה והופקו ממנו נתונים על החלקות 

החקלאיות במרשה: סוגי קרקעות ובעיקר עומקן וההתאמה שבין סוגי הקרקעות לסוגי 

 .).5. 2הגידולים החקלאיים (איור ב. 

ע, בהוצאת המחלקה לסקר ייעוד קרק מפות לוויניות לסקר קרקע וחבורות קרקע: •

משרד החקלאות. במפות האלה נתונים מקיפים הנוגעים לסוגי קרקעות, תפוצתן 

ותכונותיהן העיקריות. המפות האלה היו לי לתועלת רבה במיון סוגי הקרקעות ועומקן 

 בטריטוריה החקלאית של מרשה.  

 G.I.Sשימוש במיפוי בטכנולוגיה של . 3ב. 

בטכנולוגיה של מיפוי  נרחב ללא יישום עילבאופן י העבודה הזאת לא הייתה ניתנת לביצוע

ללא השימוש בטכנולוגיה הזאת חלק ממטרות המחקר לא היו יכולות . .G.I.S –גיאוגרפי 

שכבתי של כל מגוון הנתונים והצגתם -מיפוי רב השיטת המיפוי הזאת אפשרלהתממש. 

הטכנולוגיה הזאת אפשרה למדוד  שטחים של חלקות  –במפות נפרדות, ומעבר לכך 

 שטחים מעובדים בתצלומי האוויר המנדטוריים.   , כולל גם מעובדות

מפות, המידע מהסקרים, מפות הייעוד החקלאי וצילומי האוויר לעיל:  כל החומר שפורט

את . .G.I.Sן של אזור מרשה בטכנולוגיית של ישכבה על שכבה על גבי תצלום הלווינפרשו 

ערך נמרוד כרמון מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת   .G.I.Sה  בטכנולוגייתעבודת המיפוי 

 תל אביב ואני מודה לו על היצירתיות וההתמדה. 
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 . חישוב גודל האוכלוסייה במרשה ההלניסטית4ב. 

האוכלוסייה במרשה לפי גודל השטח הבנוי ולפי מספר הבתים  את גודלאפשר לחשב 

 הבנויים בעיר.

דונם.  400מחוץ לחומה הוא כ  העיר העליונה וכולל שטחיםגודל השטח הבנוי בעיר כולל 

דונם  240לצורך החישוב מביאים החופרים במרשה את הנתון של שטח בנוי בגודל של  

מספר  לטענת החופרים, תושבים לדונם, 50כפלה של כבסיס לחישוב מספר התושבים. במ

 ). Kloner 2001: 114-115תושבים ( 12,000-תושבי מרשה בתקופה ההלניסטית הוא כ

 900קלונר מחשב את מספר תושבי העיר גם לפי מספר הבתים הבנויים בעיר: לטענתו יש 

מספר תושבי מרשה תושבים בממוצע. מכאן הוא מסיק  ש 15בניינים בנויים ובכל אחד מהם 

 )Kloner 2010: 221- 223 ; kloner 2001: 12, מעט יותר מהאומדן הקודם (13,500הוא 

טוענים קלונר ושגיב כי היות שהבניה במרשה לא הייתה צפופה יתכן  במאמר מאוחר יותר

 5000) או אולי רק Sagiv,  Kloner 1996: 275-277(  7000שמספר התושבים היה רק 

 ). 53: 1989(קלונר, שגיב  תושבים

 . לעבודה. אדון בו לפרטיו בפרק יג מספר התושבים  במרשה הוא נושא מורכב ומהותי
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 של דרום השפלהמאפייני הסביבה  –. הסובב הטבעי ג

 . הסובב של מרשה1. ג

 הגיאוגרפיה של דרום השפלה. 1. 1ג. 

אזור מרשה נכלל בתחום חבל דרום שפלת יהודה שהוא חבל ארץ עם מאפיינים גיאולוגיים, 

 ; 202: 1989אקולוגיים, תכסית  צומח, מרכיבי קרקע ומרכיבים הידרולוגיים דומים (ניר 

 ).15-14: 1988שטרן 

שפלת יהודה הוא אזור גבעות המשתרע בין שתי יחידות הנוף המאפיינות את ארץ ישראל: 

הרי יהודה במזרח ומישור החוף במערב. זהו אגן קעור המשתפל מערבה (ומכאן גם שמה), 

ק"מ. ייתכן שמשמעות  15-ל 12מ'. רוחבה נע בין  150מ' ועד לגובה של  500מגובה של  

 ).21: 1988השם שפלה מקורו בצורת נוף של אזור נמוך יותר מהאזורים הגובלים בו (אורמן 

נחל האלה שבצפון ועד ליובלי נחל שקמה בדרום. הגבול המערבי מ דרום השפלה:גבולות 

של השפלה הוא קו המגע שבין אזור הגבעות למישור החוף, אבל הרצועה הזאת פחות 

ברורה היות ועמקי הנחלים יצרו מישורי סחף רחבים בין הגבעות המשתפלות מערבה.  

הכפיפה החזקה של קמר  הגבול המזרחי שבין השפלה להר הוא גבול חד וברור: למרגלות

הרי יהודה ובקו המגע בין סלעי הגיר הקשים המאפיינים את הרי יהודה וסלעי הקרטון 

 ). 9דגן תשס"ז:  ; 38: 2004האופייניים לשפלה (שטרן ואחרים 

ע"י קווי גידוד  קדומים:  מופרדותאפשר גם למיין  את השפלה לשתי רצועות אורך ה

והמערבית נמוכה יותר  מ' מעל פני הים 500 לגובה של המזרחית גבוהה יותר ומגיעה עד

קו המחבר בין תל עזקה ותל   –מ' מעל פני הים. "קו התילים"  300ומגיעה עד לגובה של 

מרשה, הוא הגבול בין השפלה הגבוהה לנמוכה. הנחלים המנקזים את השוליים המערביים 

לקים את השפלה לכמה של הרי יהודה חוצים את השפלה הדרומית ממזרח למערב, ומח

יחידות נופיות. הנחלים האלה זורמים לאורכם של קווי חולשה גיאולוגיים שבשוליהם -תת

נוצרו עמקים שבהם שקעו קרקעות סחף פוריות. בנחלים הגדולים בדרום השפלה: נחל 
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האלה, נחל גוברין, נחל לכיש ונחל שקמה, התפתחו עמקים רחבים המתאימים לעיבוד 

גם למעבר של דרכים ראשיות,  ולאורך העמקים והדרכים התפתחו גם אתרי חקלאי ושימשו 

 ).10-9דגן תשס"ז:  ; 39-38: 2004הישוב העתיקים של דרום השפלה. (שטרן ואחרים 

 הגיאולוגיה של דרום השפלה.  2. 1ג. 

מעל פני  500-150כאמור, אזור דרום השפלה מתאפיין בגבעות מעוגלות ונמוכות בגובה 

לקים העליונים של הגבעות שטוחים אבל אין בהם אזורים ָּבָמִתיים רחבים. מדרונות הים. הח

הקמת מדרגות עיבוד  בעזרת הגבעות מתונים וחלק מהם מתאימים גם לעיבוד חקלאי

 (טרסות). בין הגבעות משתרעים עמקים, שחלקם רחבים.

לשתי אפשר למיינו  האחידות במבנה הגיאולוגי יצרה בחלק הדרומי של השפלה נוף אחיד, ש

מבותר ועם מעט אזורים המתאימים  החלק המזרחי שהוא יותר גבוה,יחידות מורפולוגיות: 

מעט גבעות נמוכות שביניהן עמקים  ח יותר עםלעיבוד חקלאי והחלק המערבי שהוא שטו

אינה מאפשרת פיתוח חקלאי רחב ומגבילה את העיבוד  תצורת נוף כזאתרחבים יותר. 

 .). 2. 1(ראה איור ג.  ם הצרים בלבדהחקלאי לעמקי

קרטון וחוואר איאוקניים. המבנה  –גבעות מרכז ודרום השפלה בנויות מסלעי משקע ימיים 

הגיאולוגי המיוחד של דרום השפלה הוא הגורם העיקרי למבנה הטופוגרפי: סלעי קרטון מגיל 

מ'. כיסוי הנארי מצטמצם  2-1סלע נארי בעובי  –האיאוקן שעליהם התפתח קרום קשה 

בחלקים הדרומיים ואזור דרום השפלה הוא תחום השתקעותו הדרומי ביותר של הנארי 

הנארי נמצא בשלבי הריסה והסרה, ולעיתים אף חסר. לדרך היווצרות ). 32: 1988(קליין 

).  קרום הנארי אינו מאפשר התפתחות של מדרונות מדורגים, 202: 1989הנארי ראה (ניר 

 –מדרונות עם שיפוע אחיד. בנוסף לקירטון יש באזור גם סדימנטים רבעוניים צעירים  אלא

 ). 74-64: 1965סלטיים ומקורם אלובי או אאולי (דן -חרסיתיים
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 ).26- 25: 2004מפה גיאולוגית של דרום השפלה (שטרן ואחרים . 2. 1ג. 

 מרשה
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 צורה של סלעי גיר עם שכבות חוואר ת –סלעי הגיר בדרום השפלה הם מתצורת תקיה 

נביעות מים. דווקא בדרום  . במקומות עם שכבות חוואר עשויות להיותאטימות למיםש

השפלה יש מעט שכבות חוואר בסלעי הגיר, ולכן מקורות המים הטבעיים בדרום השפלה 

גיר קרטוני עם מעט − מעטים. הסלעים באזור מרשה הם מתצורת צרעה (פרט מרשה) 

מרשה, בית גוברין ולוזית (דגן תסש"ז:  ים:סדקים. בסלעים אלה נחצבו המערות באזור מאוד

). המערות בעיר מרשה שנחצבו מתחת לבתי מגורים היוו  24: 2004, שטרן ואחרים 11-9

בד, בורות מים, קולומבריה ומחסנים. למבנה -חלק חשוב מכלכלת העיר והותקנו בהן בתי

 ; 1969פיקרד  ;1994ה גם פירוט במפות גיאולוגיות: (ברטוב הגיאולוגי של דרום השפלה רא

 ). 26-25:  2004שטרן ואחרים 

חלק מהקרקעות מונחות על גבי שכבות גיר קרטוני ומהוות רצף של שכבות הקרקע  הערה:

שתחתם. הדבר מאפשר לשורשי הצמחים לחדור גם לקרטון ולינוק ממנו  הקרטוןושכבות 

צריך להביא בחשבון גם את הנתון  היעיל להתפתחות צמחים הקרקעמים. לכן בדיון על עומק 

 הזה.

הקרטון האיאוקני של אזור השפלה מתחלק לשתי  המערות החצובות בגיר האיאוקני הרך:

שכבות עיקריות: א. קרטון של האיאוקן העליון שהוא רך ביותר וכמעט לא מכיל צור. ב. קרטון 

בו גם רצועות צור. המערות בשפלה חצובות  של האיאוקן התחתון שהוא קשה יותר ויש

 בעיקר בקרטון הרך מתקופת האיאוקן העליון. 

ים חקלאיים, לבורות חלק מהמערות נחצבו מתחת לבתי העיר מרשה ושימשו בעיקר למתקנ

.). 7. בהרחבה פרק ד(על המערות שנבנו במרחב העיר מרשה ראה  מים ולאחסנה.

שנחצבו  העיר, היו "מערות פעמון ענקיות"בשטחים פתוחים וללא קשר לשטח העירוני של 

והחלל הפנימי של המערה  הקרטוןדרך פתח צר בשכבת הנארי הקשה ואחר כך בשכבת 

מ', ולעיתים בעת החציבה  15-10הורחב לצורת פעמון. המערות האלה נחצבו לעומק של 

מיפוי של  אריה ערך-זו לזו. בןערות פעמון שהיו סמוכות כמה מ לאולם אחד גדול אוחדו

 ולדעתו חלקן הוא מהתקופה הרומית המאוחרת והתקופה הביזנטית. מערות הפעמון בשפלה
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המוצרים האלה  .לתעשיית הסיד גלם חומריגם למטרת החציבה הייתה הפקת אבני בניין ו

אריה תשי"ט: -מישור החוף (בןשימשו, ככל הנראה, כאבני בניין וסיד באזור השפלה וגם ב

אין נתונים מדויקים של נפח המערות ששימשו  ).270-268אריה תש"ך: -בן ; 193-176

 לאגירת מים.

 דרום השפלה . אקלים3. 1ג. 

לאקלים יש השפעה על עיצוב הנוף ועל התפתחות הקרקעות (ראה להלן), ולכמות המשקעים 

סוגי הגידולים שאפשר לגדל וכמות היבולים  יש השפעה מכרעת על הגידולים החקלאיים:

שאפשר להפיק מכל יחידת שטח. כמות הגשם משפיעה גם על התפתחות הצומח הטבעי 

 המשמש לצרכי מרעה. כל ההיבטים האלה הם מרכזיים במחקר הזה.  

תיכוני. טמפרטורות חורף ממוצעות  -אקלימי ים-אזור השפלה ורגלי ההר נמצאים באזור גאו

. טמפרטורות קיץ ממוצעות בטווח אחוזים 85-50מעלות  ולחות יחסית של  18-7בטווח של 

אקלימיים -אחוזי לחות (מפת אזורים גאו 85-40מעלות ולחות יחסית בטווח של  32-18של 

 , מרכז למיפוי ישראל).1992

תיכוני לחבל המדברי של -החלק הדרומי של השפלה נמצא באזור המעבר שבין החבל הים

תיכוני הגשום עם כמות משקעים -. השפלה הצפונית כלולה בתחום החבל היםדרום הארץ

מ"מ גשם. אזור מרשה שנמצא בשפלה הדרומית יבש יותר,   600-450שנתית ממוצעת של  

תיכוני דליל יותר -מ"מ עם צומח ים  400-350ובו כמות משקעים שנתית ממוצעת של 

 ). 49: 1988יל מעלות (זנגב 20-וטמפרטורה שנתית ממוצעת  של כ

 בית גוברין:-להלן כמה נתוני משקעים מאזור מרשה

אזור  1950-1921לפי מפת אזורים אקלימיים, המבוססת על נתוני הגשם שבין השנים 

מ"מ (אזורים  400-עם ממוצע גשמים של כ (Semi-Arid)מרשה נמצא באזור צחיח למחצה 

 ).1967מפה,  –אקלימיים 

 400מרשה נמצאת סמוך לקו הגשם של  1961-1931לפי מדידות גשם שנערכו בין השנים 

 ). 15: 1988מ"מ (שטרן 
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-מ"מ עם שונות בין 400שנתי הוא -ממוצע המשקעים הרב 1950-1921לפי כצנלסון: בשנים 

). מעט 25: 1968כצנלסון  ; 57: 1966אחוז (כצנלסון  35-30שנתית של משקעים בשיעור 

מ"מ  300-200מדרום לנחל אדוריים, כמות הגשמים יורדת לממוצע שנתי של  –יותר דרומה 

 ).28-27: 2004מעלות. זהו אזור חצי מדברי (שטרן ואחרים  25-20וטמפרטורות ממוצעות 

ימי גשם בממוצע בשנה  40מ"מ גשם עם  400-לפי מפת הגשמים של אשבל: במרשה כ

 סיטה העברית). (אשבל, מפת גשמים לארץ ישראל, האוניבר

נמדדו גם לפי מפת השירות המטראולוגי   1930 - 1901נתוני גשם דומים בטווח השנים 

 , שירות מטאורולוגי לישראל ). 1952(מפת השירות המטראולוגי 

נערכה מדידת גשם בבית גוברין עצמה ע"י השירות המטאורולוגי.  1960-1931בין השנים 

מ"מ לשנה. בתחנות מדידה קרובות נמדדו  369תה שנתי היי-כמות המשקעים בממוצע רב

מ"מ (מדידות השירות  378מ"מ ובאמציה  362כמויות משקעים דומות: בבית ניר 

 ).1967המטאורולוגי, בית דגן, 

מ"מ  398: 1950- 1921אריה כמות המשקעים הממוצעת בבית גוברין בין השנים-בןלפי 

 ).124(בית אריה תשס"א: 

במשך השנה יש נתונים נוספים שעשויים להשפיע על כמות המים בקרקע: פיזור ימי הגשם 

שלהם מורכבת ולכן אינם  מידת השפעתם ויכולת המדידהומידת ההתאדות מהקרקע. 

 מחקר.משולבים ב

נעה בטווח של  1951-1900: כמויות משקעים ממוצעות בין השנים סיכום כמות משקעים

אחוז. היות וכמות  35-30שנתי של -שנתי עם טווח שונות ביןמ"מ בממוצע   400-369

), .2וצעת בתקופה ההלניסטית (ראה פרק ג. המשקעים בהווה דומה לכמות המשקעים הממ

מ"מ ממוצע שנתי יהוו את  400-ל 369הנתונים המוצגים לעיל: משקעים שנתיים בטווח שבין 

ריה החקלאית של מרשה בתקופה הבסיס לשחזור סוגי הגידולים וכמות היבולים בטריטו

 ההלניסטית. 
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 קרקעות מרשה. 4. 1ג. 

יצירת הקרקעות תלויה במגוון תנאים סביבתיים:                                                      

: משפיעים על טיבם, דרגתם והיקפם של התהליכים הפיסיקליים, הכימיים תנאי אקלים

. האב והופכים אותם בהדרגה לקרקע בעלת תכונות מוגדרותוהביולוגיים החלים בחומרי 

 כמות המשקעים, טמפרטורה ולחות האוויר משפיעים גם הם על תהליכי הבליה של הקרקע. 

: סוגים שונים של סלעי האב נבדלים זה מזה באופן יסודי מבחינת מוצאם, דרכי סלעי אב

אקלים הם מהווים את הבסיס  היווצרותם, הרכבם ותכונותיהם העיקריות. ביחד עם תנאי

להיווצרות סוגי קרקע שונים. עליהם צריך להוסיף את המשקעים האיאוליים ואת המשקעים 

 האלוביאליים. 

 -ממלא תפקיד חיוני בתהליכי הבליה ובהתהוותן והבשלתן של הקרקעות באזורים ים צומח:

יניהם, ומאיצים את תיכוניים. הצמחים פעילים בהמסה ובערעור יציבותם של סלעי האב למ

 המסתם של סלעי האב ואת הפיכתם לקרקעות.

: גם הם בעלי השפעה מכרעת על התפתחות הקרקעות (רביקוביץ טופוגרפיה ואירוזיה

1992 :34-15.( 

 באזור מרשה שלושה סוגי קרקעות עיקריים:

 חרסיתיות המכילות גיר והמתפתחות על סלעי הנארי.         -קרקעות רדודות סייניות

גיריות המתפתחות על קרטון שאינו מצופה בנארי.                   -קרקעות סייניות

 חרסיתיות שמקורן אאולי ואלובי הנמצאות בעמקים הרחבים -קרקעות עמוקות סייניות

). על דרך התהוות 1966). ראה גם מפת ציבורי קרקעות (דן ואחרים 54-52: 1988(דן 

 ).27: 1992רביקוביץ קרקעות ממשקעים איאוליים ראה (

על שכבת הנארי מתפתחת קרקע רנדזינה  חומה, ועל המדרונות הקרטוניים מתפתחת 

בהירה. בעמקי הנחלים הצטברה אדמת סחף פורייה בצבע חום כהה -רנדזינה אפורה

שהוסעה מאזורים רחוקים. בחלק הדרומי של השפלה, הקרקע היא רנדזינה מעורבת בלס 
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). ראה גם מפת סוגי קרקע (מפת המחלקה לשימור קרקע משרד 24: 2004(שטרן ואחרים 

).                                                                                                  1966חקלאות, 

יש שקיעה של אבק אאולי במיוחד באזורים שבהם הסחיפה היא מועטה. בעמקים שוקעת 

דן,  ; 74-64: 1965טית שמקורה מתוצרי הבליה של האבק האאולי (דן חרסית או חרסית סיל

 ).                                                                                               24: 1970רז 

אזור דרום השפלה מאופיין בכתמים של סחף קרקע חמור ועד כתמי סחף קרקע קל עד בינוני 

 ).1966ף קרקעות, מחלקה לשימור קרקע משרד החקלאות, (מפת סח

) ומפות קרקע מפורטות של אזור מרשה 1970לפי מפת הקרקעות של ישראל (דן, רז: 

(משרד החקלאות, אגף לשימור קרקע וניקוז), מוצגים כאן סוגי הקרקעות הנפוצים באזור 

 מרשה:-בית גוברין

B3 – של  ן ונארי. התפוצה היא על מדרונות תלוליםרנדזינה חומה ובהירה. חומר האב: קרטו

מתאימים למרעה או לחורש טבעי בלבד, ורק  B3שטחי קרקעות שיפוע ויותר.  20%

 הקרקעות העמוקות שבעמקים מתאימות גם לעיבוד חקלאי. 

B4 –  שיפוע. חומר האב  20%רנדזינה חומה ורנדזינה בהירה על מדרונות מתונים של עד

קטעי קרקע  נדזינה חומה רדודה אופיינית למדרונות, ולפעמים יש גםהוא קרטון ונארי. ר

שעל המדרונות משמשות למרעה בלבד, והקרקעות העמוקות  B4קרקעות  עמוקה יחסית.

 בעמקים משמשות לגידול מטעים ופלחה.

B7 –  קרקעות חומות כהות גרמוסוליות ורנדזינות חומות. אזורים עם גבעות מעט נמוכות

כהות גרמוסוליות -קרקעות חומות מ' מעל פני הים. 300עולה על גובהן אינו ומבותרות, ש

שטחי הרנדזינה הרדודים משמשים למרעה ופייניות למדרגות שבעמקים רחבים. א

 והקרקעות העמוקות מתאימות לגידולי שדה ובעל.

 K1 – K4כהות -כהות גרמוסוליות אלוביות וקרקעות אלוביות חומות-: קרקעות חומות

יות וקרקעות אלוביות רנדזיניות מכילות גיר. חבורות הקרקעות האלה נפוצות בחלק סלט
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הדרומי של השפלה וחלקן מוגבל לעמקים שממזרח לבית גוברין. חבורת הקרקעות הזאת 

).                                                                                           56-55: 1988דן  ;  50-37: 1970משמשות לגידולי בעל, שלחין או למטעים (דן, רז 

 .).3. 2. ז ;. 2. 2. ז(ראה מפות קרקעות: 

 באזור מרשה צומחה. 5. 1ג. 

תיכוני של ישראל בצפון לבין החבל -שפלת יהודה נמצאת באזור המעבר שבין החבל הים

                                                                     טורני שבדרום השפלה.-האירונו

בחלק הגבוה של השפלה יש חברות צומח מפותחות של אלון מצוי, אלת המסטיק, אשחר 

זית בינוני. המפנים הדרומיים שהם יובשניים יחסית מאופיינים בחברת חרוב -ארצישראלי ובר

מצוי ואלת מסטיק. ככל שמדרימים הולך ומתדלדל כיסוי החורש ומשתנה בהרכבו: גריגה 

עט יער פארק בשלטון חרוב מצוי. מדרום לנחל אדוריים בשלטון אשחר ארץ ישראלי ומ

שולטות בתות ספר של סירה קוצנית.                                                                     

תיכוניים ומדרום -בית גוברין הוא הגבול הדרומי של החורש עם מרכיבים ים-אזור מרשה

ר ומתפתחות בו חברות צמחים שהאשחר, החרוב ואלת לאזור מרשה החורש נעשה דליל יות

 המסטיק הם הצמחים הבולטים בחברות הצומח. 

ידי העדרים גרמו לאורך דורות רבים ללחץ -כריתת צמחים מעוצים להסקה ואכילת צמחים על

).  משנת 63: 1988סלקטיבי על הצומח הטבעי שמעטים הצמחים שעומדים בפניו (דנין 

הטבעיים של השפלה נמצאים בתהליך של התאוששות והתחדשות ואילך השטחים  1947

לא נמצאים תחת לחץ של כריתה ורעיה. גם שטחים חקלאיים רבים ננטשו ונהפכו שוב ו

). ראה גם 31: 2004שטרן ואחרים  ; 63-59: 1988לשטחים מכוסים בצומח טבעי (דנין 

 ).30-29: 2004מפת צומח מפורטת בשפלת יהודה (שטרן ואחרים 
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מה הייתה כמות המשקעים בתקופה  .)Paleoclimate. שינויי אקלים (2. ג

 ההלניסטית?    

לשינויי אקלים יש השפעה על חברות אנושיות ועל יכולתן להתקיים בסביבה מסוימת, בתנאי 

האקלים הרלוונטיים לתקופה, ולכן שחזור נתוני אקלים בתקופות שונות, בעיקר שחזור כמות 

 הגשמים, הם בעלי חשיבות מכרעת למחקר הארכיאולוגי. 

לאי ליחידת שטח בתקופה למחקר הזה, העוסק בעיקר בשחזור כמותי של יבול חק

ויש תלות ישירה בין כמות  ההלניסטית, יש  חשיבות מיוחדת לשחזור כמות המשקעים, היות

אומדן טוב של נתוני משקעים בתקופה  רק בעזרת .כמות היבולים החקלאייםהמשקעים ל

ההלניסטית אפשר לאמוד ביעילות את כמות היבול החקלאי של כל אחד מהגידולים 

   החקלאיים.  

לשינויי האקלים יש משמעות בכל בתי הגידול, אבל באזורים עם אקלים קיצוני, שבהם 

החברה האנושית תלויה במערכות אקולוגיות שבירות יותר, כל שינוי אקלימי הוא משמעותי. 

לדוגמא, בתקופה שבין האלף השמיני לאלף השלישי לפנה"ס, באזורים מדבריים בנגב, בסיני 

 לוסיות האדםתה לתנודתיות באקלים השפעה על תפוצתן של  אוכובצפון אפריקה, היי

בכמות הגשמים היו משמעותיות ליכולת הקיום של אוכלוסיות האדם  20%ותנודות של 

איסר דן בשינויי אקלים באזורים מדבריים ומדגיש כי גם ). Avner, 2002באזורים צחיחים (

אקלים. הוא מביא כדוגמא את  המערכות האקולוגיות המדבריות רגישות יותר לתנודות

השנים האחרונות לפנה"ס (התקופה ההלניסטית), שבה היה אקלים לח  400התקופה של 

לקיים   −וגשום יותר שאפשר לאוכלוסייה המדברית של הנבטים למצוא מרעה לצאן, ובעיקר 

 דיון רחב על מרכיבי אקלים בתקופה הרומית, ).Issar et al. 2012: 10חקלאות במדבר (

  . Harper, 2017)כולל כמות ימי הגשם, קרינה ומפלסי נהר הטיבר ראה (

יש מגוון רב של מחקרים עכשוויים העוסקים בשינויי אקלים ואומדן כמות גשמים בתקופות 

קדומות, אבל חלקם לא רלוונטי למחקר הזה משני טעמים: חלק מהמחקרים עוסק בתקופות 

נתונים כמותיים של משקעים. אין די בנתון היסטוריות אחרות, וברוב המחקרים אין 
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שהתקופה ההלניסטית הייתה "לחה וקרירה" או "גשומה יותר מהתקופה שקדמה לה", אלא 

  .נדרש גם אומדן של נתוני משקעים

 ל שחזור האקלים בתקופה ההלניסטיתאציג בעיקר עבודות שיש להן השלכה ע , להלן,לכן

המבוסס על שני מחקרים, ושבעזרתו אפשר, לטעמי, לשחזר  בסוף הסקירה אציע תהליך,ו

 את כמות המשקעים בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית. 

 :שיטות מחקר המבוססות על חקר נטיפים במערות קארסטיות

) במערת שורק, המבוסס על השוואת איזוטופים של speleothemsבמחקר של נטיפים (

מטאוס ואיילון לשחזר את שינויי -ליחו ברחמצן ופחמן לאורך חתכים בספלאוטמים הצ

השנים האחרונות. הם הראו כי שינויים במשטר הגשמים מתאים  180,000האקלים במהלך 

קרחוניות. הם גם הראו כי במהלך אלפי -לשינויי אקלים מוכרים כמו בתקופות קרחוניות ובין

נתון דומה  –מ"מ  500-ל 400השנים האחרונות משטר הגשמים באזור מערת שורק היה בין 

 ).Bar-Matthews et  al. 2004: 377-383לכמות הגשמים בהווה (

במחקר נוסף בנטיפי מערת שורק הראו אורלנד ואחרים, בעזרת בדיקות שיכוב של 

איזוטופים של חמצן בספלאוטמים, שינויים במשטר הגשמים במהלך אלפי השנים האחרונות. 

 :Orland et al. 2009ם בתקופה ההלניסטית (הם מראים, לדוגמא, עלייה בכמות הגשמי

32-34  .( 

בעזרת נתונים מנטיפים במערת שורק בשילוב עם נתוני קידוחים בימת ואן ובאגם הכנרת, וכן 

השוואה עם מפלסים משתנים של ים המלח, הציג איסר את תמונת שחזור האקלים 

קרמי ועד לתקופה העות'מאנית.  גם לפי הממצאים האלה -מהתקופה הניאולית הקדם

 ).(Issar 2003: 7רה ולחה הייתה קרי ההלניסטיתמתברר כי התקופה 

  שיטות מחקר המבוססות על שחזור מפלסים קדומים בים המלח:

מלמד על תנודות  כי ואדיותשחזור מפלסים קדומים של ים המלח ע"י בחינת חתכים בשפ

השנים האחרונות. התוצאות מראות עלייה במפלס ים המלח  4000מפלסי האגם במהלך 

 ).Bookman et al. 2004: 568בתקופה ההלניסטית (
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אנזל ואחרים בדקו ומדדו שינויים במפלסים של ים המלח בתקופות היסטוריות, וניסו למצוא 

.  גם הם הגיעו למסקנה, כי החל 19-התאמה למפלסים של ים המלח בתחילת המאה ה

מהמאה החמישית לפנה"ס התחילה תקופה גשומה ולחה יותר שהגיעה לשיאה סביב אפס 

 :Enzel et al. 2003שומה דעכה בשלהי המאה החמישית לספירה (לספירה. התקופה הג

 ). (ראה הרחבה להלן).265

פרומקין ואחרים מיפו שינויים במפלס ים המלח בתקופות היסטוריות ע"י מדידת מפלסים 

. הם מראים עלייה במפלס 14קדומים במערת סדום ותיארוך המפלסים האלה בעזרת פחמן 

 ). Frumkin et al. 2002: 337-338ניסטית (ים המלח בשלהי התקופה ההל

 14פרומקין ועמיתיו שחזרו גם את מפלסי ים המלח במהלך ההולוקן בעזרת תיארוך בפחמן 

לפנה"ס היה  100-ל 300של מפלסים קדומים בים המלח. הם הגיעו למסקנה כי בין השנים 

וגבוה רק במעט מ'),  -390ים המלח במפלס גבוה יחסית לכל האלף הראשון לפנה"ס (

 :Frumkin et al. 2001מ') ( -392מהמפלס במחצית הראשונה של המאה העשרים (

1187.( 

ניסיון לשחזור מפלסי ים המלח בתקופת ההולוקן בעזרת קידוחים בשולי האגם ותיארוך 

עם תנודות   -400: אפשר ללמוד שבמהלך ההולוקן היה מפלס ים המלח בגובה של 14פחמן 

 (.Migowski et alמ'. אין התייחסות ספציפית לתקופה ההלניסטית.  30-מ' ל 20שבין  

2003.( 

 ) קדומים:pollenשיחזור אקלים בעזרת אבקני צמחים (

בתקופה ההלניסטית ועד שלהי התקופה הביזנטית, יחד עם עלייה במפלס ים המלח יש גם 

אלונים. אפשר  עלייה בכמות הפולן של זיתים ושל ענבים מול ירידה בכמות הפולן של

להסביר את התופעה הזאת בעלייה בכמות השטחים החקלאיים המעובדים מול ירידה 

בכמות הצומח הטבעי בשטחים שבוראו. כמות הפולן של זיתים דועכת לקראת סוף התקופה 

 ).Neumann et al. 2010: 758-762הביזאנטית (

וו אותם עם מפלסים קדומים של ליט ואחרים בדקו נוכחות פולן בקידוחים באזור עין גדי והש

ים המלח במהלך ההולוקן. הממצא שלהם מצביע על תקופה יבשה וחמה בתחילת ההולוקן, 
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גשומה ולחה בחלק האמצעי של ההולוקן, ושוב יבשה וחמה בסוף ההולוקן. הם אינם 

מצביעים על התקופה ההלניסטית כתקופה גשומה, אבל מציינים כי בתקופה הזאת יש עלייה 

 ).Litt et al. 2012: 101-103עותית בפולן של זיתים מול ירידה בפולן של עצי אורן (משמ

שרידי פולן נבדקו גם במשקעים בברכת רם ברמת הגולן ואפשרו שחזור אקלים וצומח 

השנים האחרונות. החוקרים אינם מתמקדים בשחזור משטר הגשמים, אלא  6500במהלך 

ר, בתקופה ההלניסטית והביזנטית הייתה עלייה בשחזור מפת הצומח. לפי תוצאות המחק

 ).Schwab et al. 2004: 1730בכמות הפולן של זיתים, ענבים ואגוזים (

לניסטית התאפיינה באקלים לח רוב המחקרים שהוצגו לעיל מצביעים על כך שהתקופה הה

אבל  וגשום יותר מתקופות קודמות, והתקופה הגשומה דעכה רק בסוף התקופה הביזנטית

    נתונים כמותיים על המשקעים. ללא

 בניתי מערכת הנחות עים בתקופה ההלניסטיתכדי לנסות לשחזר את כמות המשק

שני מחקרים המסייעים להשוואה בין מפלסי ים המלח בתקופה על  תהמבוסס

בעזרת הנתונים בשתי התקופות. הרלוונטיות ההלניסטית והעכשווית מול כמויות הגשם 

  :מידע על כמות הגשמים בתקופה ההלניסטיתאפשר להפיק האלה 

-המחקר של אנזל עוסק בשחזור מפלסי ים המלח, בתקופות היסטוריות עד לאמצע המאה ה

 .Enzel et al( 20-, ומשווה בין גובה המפלסים לכמות גשם נמדדת בראשית המאה ה20

ל פולן מתוארך ), ומחקר שני, של ליט ואחרים, מנסה לשחזר אקלים לפי כמות ומגוון ש2003

 ). Litt et al. 2012בקידוחים, בשולי ים המלח (

השנים האחרונות ואפשר ללמוד  4000אנזל מציג טבלה של שינויי מפלס ים המלח במהלך 

ממנה על דמיון רב בדגם תנודות מפלס הים בתקופה ההלניסטית ובמחצית הראשונה של 

. במקביל -392-ועד ל -402בהים: .  בשתי התקופות נע מפלס ים המלח בין הג20-המאה ה

ובהתאמה לנתוני השינוי במפלס ים המלח מוצגים גם נתוני כמויות גשם שנמדדו בירושלים 

מ"מ  600-ל 400. הנתונים האלה מראים שונות בטווחים שבין 1960עד  1900בין השנים 

 ותממוצע שנתי (נעשתה גם השוואה בין התחנה בירושלים לתחנות מדידה אחרות והשונ
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. גם נתוני הגשם שמציג אשבל תומכים בנתוני Enzel et al. 2003: 265-268)בכולן דומה) (

 ).84הגשם האלה (אשבל תשי"ב: 

 ולכן היות ו:

 הראשונה של מחציתהיה דומה לזה שאגן הניקוז של ים המלח בתקופה ההלניסטית  •

   .20-המאה ה

דומים אחד  20 -מחצית הראשונה של המאה הוב מפלסי ים המלח בתקופה ההלניסטית •

 לשני.

מתאימים ממוצעי גשם של  20-למפלסי ים המלח של המחצית הראשונה של המאה ה •

 מ"מ שנתי כפי שנמדדו בירושלים. 600-400

 בתקופה ההלניסטית.באזור ירושלים לכן אפשר להסיק כי זה היה גם ממוצע הגשמים  •

נשאר קבוע ולכן גם בשפלה,  שלים לשפלהים בין ירוכי יחס המשקע אפשר להניח •

   בתקופה ההלניסטית, היה קיים משטר גשמים דומה לזה של ההווה.

תקופה ההלניסטית דומות לכמויות הממוצעות באפשר להניח כי כמויות הגשמים  :לכן

 דומות גם לכמויות המשקעים בהווה. ש 20-הגשמים של תחילת המאה ה

לעייל ערך ליט, שהשווה בין גרגרי אבקה (פולן) מתוארך מחקר משלים ותומך לזה המפורט 

מקידוחים בשולי ים המלח, ובדק אותם בהיבטים כמותיים וגם לפי מידת גיוון המינים. הוא 

: בתקופות שבהן ערך השוואה בין שינויים במפלסי ים המלח לבין כמות פולן גדולה ומגוונת

הנתונים מהמחקר הזה  − דול. ובנוסףהמפלס היה גבוה היה גם פולן עם מגוון מינים ג

 ראה לעיל.   –) Litt et al. 2012: 101-103מתאימים לנתונים של המחקר של אנזל (

ואילך מפלס ים המלח השתנה באופן דרמטי בגלל כמה סיבות: מי הירדן  1960משנת 

התחילה שאיבת מים לבריכות  :ובנוסף ו ולא זרמו באופן חופשי לים המלחוהירמוך נשאב

המלח באגן הדרומי של הים. מפלס ים המלח ירד באופן דרמטי ושוב אינו יכול לשמש 

 כאינדיקטור לכמות משקעים.

בכתיבת פרק זה התייעצתי רבות עם פרופ' מוטי שטיין מהמכון הגיאולוגי  הערה:

 והאוניברסיטה העברית בירושלים ואני מבקש להודות לו על עזרתו. 
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 . מרשה בתקופה ההלניסטיתד

 . תמצית ההיסטוריה של התקופה ההלניסטית1. ד

מקדוניות -ארץ ישראל הייתה נתונה בתקופה ההלניסטית תחת שלטונן של הממלכות הגרקו

ים, ואחר הדיאדוכ –שתרבותן הלניסטית. תחילה שלטו בה אלכסנדר מוקדון ויורשיו הישירים 

וקית. ארץ ישראל שעמדה בתווך שבין שתי המעצמות וכך הממלכות התלמית והסל

ההלניסטיות הגדולות  היוותה שדה קרב משמעותי של התקופה ועברה מיד ליד. תושבים 

רבים נהרגו, אחרים סבלו מתלאות המלחמה ואחרים הובלו לעבדות. למרות זאת, תקופה 

וס (תלמי השני), זאת, ובמיוחד המאה השלישית לפנה"ס, תקופת שלטונו של תלמי פילדלפ

הייתה תקופה של פעילות כלכלית מואצת בארץ ישראל. התלמים פיתחו את החקלאות בארץ 

ישראל וחלקות קרקע נמסרו למקורבי השלטון לשם פיתוחן. נמלי הארץ היו מעורבים בייצוא 

  ). 12-11: 1981יין ושמן למצרים ובסחר בינלאומי (שטרן 

לפנה"ס ולאחר מותו הגיעה תקופה של  323 אלכסנדר מת מיתה חטופה בבבל בשנת

מלחמות עזות וממושכות בין יורשיו. אלכסנדר לא השאיר יורש בעל שיעור קומה והשלטון 

התרכז בידי קבוצה קטנה של מקדונים מיוחסים, שהיו שריו ועוזריו של אלכסנדר במלחמה. 

ענייני המדינה,  השרים המקדונים מינו את פרדיקאס שהיה אחד מהם למשרה של משגיח על

לפנה"ס נפל פרדיקאס בחרב מתנגדיו  321ואת האחרים לנציבים בארצות השונות. בשנת 

ומאז התחילה הממלכה להתפורר. כל נציב שלט בארצו והאזור הפך לשדה קרב בין שליטים 

 ).29-6שכל אחד מהם רצה לחזק את שלטונו על חשבון רעהו (צ'ריקובר תשכ"ג: 

(השליטים המקדונים, יורשי אלכסנדר): האישיות המרכזית של  –תקופת הדיאדוכים 

לפנה"ס סיפח את  316התקופה הוא אנטיגונוס, שליט פריגיה באסיה הקטנה, שבשנת 

נהריים, פרס ומדי, ותבע לעצמו שלטון על כל מורשת -סוריה וארץ ישראל, את ארם

לפנה"ס). בזמן  323לפנה"ס) ובמצרים שלט תלמי ( 321אלכסנדר. סלווקוס שלט בבבל (

כיבושיו של אנטיגונוס ברח סלווקוס מבבל אל תלמי במצרים, ושם נכרתה ביניהם ברית 

לפנה"ס היכה תלמי את דמטריוס, בנו של  312למלחמה משותפת באנטיגונוס. בשנת 
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אנטיגונוס ליד עזה וכבש את כל ארץ ישראל. אנטיגונוס אמנם הכתיר עצמו למלך והכריז על 

ו של  אלכסנדר, אבל גם ארבעת השרים המקדונים: תלמי במצרים, סלווקוס עצמו כיורש

לפנה"ס,  301-בבבל, קאסאנדרוס במוקדון וליסימכוס בתראקיה הכריזו עצמם למלכים. ב

 ).29-6בקרב איפסוס נפל אנטיגונוס ובא הקץ לתקופת הדיאדוכים (צ'ריקובר תשכ"ד: 

יסטי מחולק לשלוש ממלכות: הממלכה במהלך המאה השלישית לפנה"ס היה העולם ההלנ

קית שבירתה אנטיוכיה שבסוריה, הממלכה התלמית שבירתה אלכסנדריה שבמצרים והסלו

והממלכה המוקדונית ששלטה ביוון ובאסיה הקטנה. המאבקים בין הממלכות האלו נמשכו  

וקים והתלמים נלחמו על השליטה בדרום סוריה וארץ ישראל ולאורך כל התקופה: הסל

דרה של מלחמות שנקראו "המלחמות הסוריות". התלמים נלחמו במוקדונים על ההשפעה בס

 ).16-11: 1981ביוון ובאיי הים (שטרן 

לפנה"ס) מסמל את התקופה הסוערת של מלחמת הדיאדוכים. אחרי  301הקרב באיפסוס (

 שהכריעו את אנטיגונוס בקרב חילקו מתנגדיו את הממלכה ביניהם: ליסימאכוס לקח את

החלק המערבי של אסיה הקטנה, תלמי את מצרים וארץ ישראל וסלווקוס את שאר הארצות 

מסוריה ועד בבל. אחרי סילוקו של ליסימאכוס נותרו תלמי וסלווקוס שליטים על ממלכת  − 

 ).8-6אלכסנדר (צ'ריקובר תשכ"ג: 

ועד חוף ארצות אסיה, מגבולות הודו  –סלווקוס היה בעל החלק הגדול בממלכת אלכסנדר 

הים התיכון, ומאוחר יותר סיפח גם את אסיה הקטנה. ארץ ישראל הייתה שייכת לסלווקוס, 

שנה, אבל המלחמות שבין  100-אבל בפועל שלט בה תלמי. התלמיים שלטו בארץ כ

לרוב הסלווקים  לתלמיים, שארכו תקופות ארוכות במאה השלישית לפנה"ס לא התחוללו 

 ).46קובר תשכ"ג: בתחומה של ארץ ישראל (צ'רי

 −מבחינה פוליטית, ימי שלטון התלמיים בארץ ישראל היו שנים של שקט ושל שלום יחסי 

לפנה"ס) אין שום מאורע צבאי או מדיני שפגע בארץ ישראל  296חוץ מהריסת שומרון (

לפנה"ס. אמנם חופרי אשקלון מצביעים על חורבן נוסף ברבע  219באופן ישיר עד שנת 

 ). Tal, 2015של אירוע זה טרם התבררו די הצורך ( ממדיוהראשון של המאה השלישית אך 

לישית לפנה"ס, תקופת שלטונו של תלמי פילדלפוס, היא התקופה הזאת ובמיוחד המאה הש
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. התלמים פיתחו את החקלאות כאמור תקופה של פעילות כלכלית מואצת בארץ ישראל

בארץ ישראל וחלקות קרקע נמסרו למקורבי השלטון לשם פיתוחן. נמלי הארץ היו מעורבים 

 ).12-11: 1981בייצוא יין ושמן למצרים ובסחר בינלאומי (שטרן 

לפנה"ס הגיעה לקיצה תקופת השלום, ואנטיוכוס השלישי ניסה לכבוש את שטחי  219בשנת 

לפנה"ס וכבש את  218ארץ ישראל. אחרי הפסקה, חידש אנטיוכוס שוב את המערכה בשנת 

הגליל ואת עבר הירדן. תלמי הרביעי אסף צבא רב ופגש את אנטיוכוס לקרב ליד העיר רפיח 

אחד הקרבות הקשים של התקופה ההלניסטית ואנטיוכוס הוכה לפנה"ס. זה היה  217בשנת 

בו קשות. אחרי הקרב נאלץ אנטיוכוס לכרות ברית עם תלמי ולהחזיר לו את שטחי "חילת 

 סוריה".

מת תלמי הרביעי, ובמקומו הומלך תלמי החמישי אפיפאנס, והוא רק בן  לפנה"ס 205בשנת 

את המערכה על ארץ ישראל, ובשנת חמש. תסיסה במצרים הביאה את אנטיוכוס לחדש 

לפנה"ס הוא פלש לחילת סוריה וכבש בקלות את הארץ, למעט את עזה שלא נכבשה.  201

לפנה"ס כבש אנטיוכוס סופית את שטחי הארץ (בעקבות קרב פניאס).  198-199בשנים 

לפנה"ס ולא שבו אליה. חילת סוריה עברה סופית  198המצרים עזבו את שטחי הארץ בשנת 

די הסלווקים ושלושה מלכים מבית סלווקוס מלכו על הארץ: אנטיוכוס ג' שמלך בין השנים לי

לפנה"ס, ואנטיוכוס ד'  175-187, סלווקוס ד'  שמלך בין השנים 187לפנה"ס  187-198

 ).86-57(צ'ריקובר תשכ"ג:  163-175אפיפאנס שמלך בין השנים 

את בנוסף לעזרה שהושיטו לו בעת אנטיוכוס זכה לקבלת פנים יפה מיהודי ירושלים וז

המערכה נגד תלמי. אנטיוכוס  מצדו סייע ליהודים לשקם את העיר שנפגעה במערכה, 

להחזיר תושבים שברחו ולהקציב כסף לצורכי בית המקדש. אנטיוכוס גם התיר ליהודים 

לחיות לפי "חוקי האבות". השלטון הסלווקי ראה בכוהן הגדול את השליט העליון ביהודה 

וירושלים והמלך גם לא התכוון לשנות את אורח החיים המסורתי  בירושלים.  להיפך, הוא 

 ).  69-6נתן למצוות הדת היהודית תוקף של חוק רשמי (צ'ריקובר תשכ"ג: 
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לפנה"ס מתחילה להתעורר בארץ התנועה הלאומית שהביאה להקמת הממלכה  167בשנת 

אבל הקץ על הממלכה בא מידי הרומאים,  החשמונאית. ממלכת הסלווקים הלכה והתמוטטה,

  ).6-29לפנה"ס סיפח פומפיוס את סוריה לקיסרות הרומית (צ'ריקובר תשכ"ג:  64ובשנת 

  ).12-5 טל, תשס"ז: ; 34-17: 1984יונה -(אבי לרקע של התקופה ההלניסטית ראה

 

 

 .  הישובים בשפלה בתקופה ההלניסטית (דגן תשס"ע).1 .2 .איור ד

 

 מרשה
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 הישובים באזור מרשה ובשפלה הדרומית בתקופה ההלניסטית .2 .ד

הדיון בישובים בשפלת יהודה בתקופה ההלניסטית, מבוסס על הסקרים המקיפים שערך 

רבות במחקר זה ובנוסף על כך העמיד לרשותי יהודה  ודה דגן. נתוני הסקרים שימשו אותייה

דגש  יש במחקר הנוכחיסקר נוספים שעדיין לא ראו אור ועל כך אני מודה לו מאוד. -דגן נתוני

 .טפה את העיר מרשההבת בחגורה שע-על הגדרת יישובי מיוחד

 החלוקה המנהלתית של הארץ למחוזות בתקופה ההלניסטית, שמרה על ההגדרות שנקבעו

דומיאה שהיה המחוז הגדול ביותר יבתקופה הקודמת, ומרשה היא עיר בתחום המחוז של א

 במחוזות ארץ ישראל.   

, המערבית אידומאהשל ההיפרכיה (היחידה מנהלית) של  (הבירה) מרשה כעיר העיקרית

יישובים החקלאיים שבסביבתה. משמשת כמרכז אדמיניסטרטיבי למוקפת ישובים רבים ו

בחלק הצפוני של השפלה (מצפון לנחל האלה) פיזור הישובים שונה: הם  ,לעומת זאת

 ).   229-239מתרכזים על הגבעות, בחלקה המזרחי של השפלה (דגן תשס"א: 

מסמלת את תחילת  והיא בתקופה ההלניסטית הייתה פריחה יישובית בשפלת יהודה

 ההתאוששות של האוכלוסייה אחרי חורבן בית ראשון.  

שתוצאותיו ניכרות בכמות  ותימים לשפלה הביאה לשינוי דמוגרפי משמעחדירת האדו

התושבים ובפרישה היישובית סביב מרשה. ייתכן גם שהחציבה האינטנסיבית של מערות 

בתקופה הזאת למטרת למגורים, למתקנים חקלאיים ולקבורה קשור לחדירה של האוכלוסייה 

 ).  267-231דגן תשס"א: האדומית שהביאה אתה טכנולוגיות חציבה חדשות (

עיקר האוכלוסייה התגוררה בישובים חקלאיים קטנים ופחות בערים. בתקופה ההלניסטית 

יישובים חקלאיים קטנים בשטח כולל  63-דונמים ו 445ערים בשטח כולל של  6היו בשפלה 

דונם ומספר התושבים בשפלה,  2086דונם. סך השטח המיושב בשפלה היה  1570של 

תושבים בתקופה הפרסית (דגן,  29,500תושבים לעומת  52,150ל דגן, היה לאומדנו ש

 .).4 .2ד.  ;. 3. 2ד.  ;. 2. 2 ד.). (איורים: 237-268תשס"א: 

בתקופה ההלניסטית דגם הפרישה היישובית בשפלה דומה לדגם הפרישה היישובית   

ביהודה ובאזורים העוטפים אותו: יש עליה גדולה במספר הישובים בתקופה ההלניסטית. 
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ישובים ואילו בתקופה  105בתקופה הפרסית ביהודה נמנו בסקרים וחפירות ארכיאולוגיות 

התופעה הזאת נכונה Lipschits, Tal).   (39 – 38 :2007   237ההלניסטית עלה מספרם ל 

ישובים בתקופה הפרסית  28גם ברוב האזורים שעוטפים את חבל יהודה למעט אזור לוד (

 6ישובים בתקופה הפרסית מול  7ישובים בתקופה ההלניסטית) ואזור נחל יתיר ( 19מול 

 .Lipschits, Tal 2007: 42-44)ישובים בתקופה ההלניסטית) (

במעבר מהתקופה הפרסית לתקופה ההלניסטית יש המשכיות (להבדיל מ"שבר") של הישוב 

 ).329: 2006אבל יש גם עליה במספר הישובים בעיקר במספר הישובים הלא עירוניים (טל 

ערי  3המיון לסוגי הישובים בשפלה מתאים גם לממצא במישור החוף בתקופה ההלניסטית: 

ישובים כפריים ואחוזות חקלאיות  (טל  58 –שניות ולעומתם ערי מנהל מ 15מנהל ראשיות,  

)  אם כי במישור החוף לא היה גידול במספר הישובים במעבר מהתקופה 204: 2006

ישובים בתקופה  199ישובים בתקופה הפרסית מול  206הפרסית לתקופה ההלניסטית: 

 Talה ראה גם:  (על ההתיישבות חקלאית נרחבת באידומא ).208: 2006ההלניסטית (טל 

2016: xIv.( 

השינוי הדמוגרפי המשמעותי הוא לא רק בגידול במספר התושבים, אלא בעיקר בגידול 

במספר התושבים בישובים חקלאיים קטנים. בהשוואה בין התקופה הפרסית וההלניסטית 

תושבים), אבל מספר התושבים ביישובים  11,000מספר תושבי הערים היה דומה (סביב 

, כלומר עיקר 39,250-גדל בתקופה ההלניסטית ל 17,250שהיה בתקופה הפרסית  הקטנים

 .). 3 .2ד. הגידול באוכלוסייה היה ביישובי פרזות מחוץ לערים (ראה איור 

מהתקופה  חוות 56ות מהתקופה הפרסית לעומת חוות חקלאי 2בסקרי השפלה התגלו 

ההלניסטית. הדבר מלמד על התנחלות גדולה של יישובים חקלאיים קטנים בתקופה 

ההלניסטית, ואפשר ללמוד מכך גם על התנאים הפוליטיים ששררו בשפלה בתקופה הזאת 

 ).  269(דגן, תשס"א: 

בתקופה ההלניסטית הייתה בשפלה הדרומית פריחה יישובית עם דגם של ערים  לסיכום:

בשפלה באזורים פנויים לעיבוד חקלאי. שהוקמו חוות חקלאיות רבות בעורפן שבודדות 
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בזמן שהעיר מרשה הייתה כבר קיימת והשטחים נוסדו לרוב החוות החקלאיות האלה 

החקלאיים של תושבי העיר היו כבר תפוסים ומעובדים. תושבי החוות החקלאיות החדשות 

יר, היות ותושבי מרשה לא היו מתירים בפריפריה של הטריטוריה החקלאית של העהתנחלו 

לתושבים חדשים להתנחל בתחום המרחב החקלאי של עירם. ההנחה הזאת היא בעלת 

ראה: מכריעה בשיקולים לקביעת גבולות הטריטוריה החקלאית של העיר מרשה. ( משמעות

 .  הטריטוריה של מרשה). 1. פרק ה

 

 

בתקופה ההלניסטית בשפלה (לפי דגן תשס"א: .  מספר הישובים וסוגיהם 2. 2איור ד. 

268.( 
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. השוואת שטח היישובים (בדונמים) בתקופה הפרסית ובתקופה 3 .2. ד איור 

 ).267ההלניסטית בשפלה (לפי דגן תשס"א: 

 

 

. אומדן גודל אוכלוסייה בשפלה בתקופה הפרסית וההלניסטית (לפי דגן 4. 2ד.  איור

 ).268תשס"א: 
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הערים היווניות בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית כחלק מהתיישבות . 3. ד

 יוונית במזרח  

ההתיישבות המקדונית במזרח התחילה כבר בימיו של אלכסנדר, ותהליך ההגירה  •

וההתיישבות במזרח נמשך גם בדורות הבאים. היורשים המוקדונים של אלכסנדר ביססו 

פו יוונים מכל העולם היווני. את שלטונם על העילית המוקדונית שאליהם הצטר

המוקדונים היו בתחילה הדמויות שפיקדו על הצבא ושהיו מעורבים בחיים המדיניים, 

 ואילו היוונים היו מעורבים בתחומי המנהל, הכלכלה והמקצועות החופשיים.

השליטים המוקדונים היו זקוקים למתיישבים חדשים. הם שלטו על אוכלוסייה כבושה,  •

יווניים עתודה של כוח אדם יווני שהיוו גם עתודה צבאית. למתיישבים הוהיו זקוקים ל

ובתמורה היו חייבים בשירות צבאי. הם  גם היו נאמנים  הוענקה חלקת אדמה (נחלה)

 למלכות ומילאו תפקידי מפתח בכלכלה ובפיתוח המדינות שבהן התנחלו.

ייתה תוצאה של מצב ההתיישבות היוונית במזרח הייתה אינדיבידואלית, ובין היתר ה •

פנימי בערי יוון או של גולים שאזרחותם נשללה בערי מוצאם. המתיישבים האלה היו 

 בעלי מסורת פוליטית מפותחת, וערי פוליס רבות שנוסדו במזרח תאמו את צורכיהם. 

הממלכות ההלניסטיות קלטו לתוכן מספר רב של יוונים שעזבו את מולדתם ועלו לארצות  •

השתקע בהן. היוונים הביאו למזרח את תרבות החיים הציבוריים המזרח על מנת ל

 ).16-15הנהוגים ביוון (צ'ריקובר תשכ"ג: 

ארץ ישראל בתקופה ההלניסטית מאופיינת בטמיעתם של המעמדות הגבוהים של  •

מוקדונים. לשונם של אנשים אלה הייתה הלשון -הערים בתוך שכבה של מתיישבים יוונים

 ).23-22: 1981המנהל ולשונם של המעמדות הגבוהים (שטרן  היוונית שהייתה לשון

 הרוב המוחלט של הערים היווניות לא נוסדו במקום ריק מיישוב אלא בזיקה ליישוב קיים:  •

  עיר קיימת שקולטת לתוכה קהילה יוונית שמשנה את אופי העיר הקיימת.   

ת, דרכי מסחר, הערים ההלניסטיות התחשבו במצב הגיאוגרפי הקיים: ערים קיימו •

 מקורות מים, ולכן מיקמו את הערים בזיקה ליישובים קיימים.
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ובערי החוף  גוררו בערים האלה תושבים מקומייםכשאלכסנדר כבש את ארץ ישראל הת •

הייתה אוכלוסייה פיניקית. תהליך התגבשותן של הערים בארץ כערים הלניסטיות הושלם 

. רצף השלטון התלמי תרם מוקדם)(לכול ה התקופה התלמיתבמהלך מאוחר יותר, 

מצב -לרגיעה וסיפק את התנאים להתבססות סגנון החיים ההלניסטי. גם הנוכחות של חיל

 ).  204-166: 1988הלניסטי תרם להתבססות (כשר -יווני

הערים ההלניסטיות עמדו ברשות עצמן, היו אוטונומיות וניהלו את ענייניהן. סדרי  •

ן הפנימי וגם שאלות של מלחמה ושלום היו נושאים הכספים, חקיקת החוקים, השלטו

 ).  18-17שנוהלו ע"י אזרחי העיר (צ'ריקובר תשכ"ג: 

"היפרכיה"  –החלוקה המנהלית בתקופה ההלניסטית (תלמית): יחידה מנהלתית גדולה  •

 ). 34-17: 1984יונה -כיות" שהיו לרוב קובץ של כפרים (אבירשהתחלקה ל"טופ

 ארץ ישראל והאוכלוסייה הלא יהודית. הלניזציה של 4ד. 

בארץ ישראל היו: הגירה של יוונים יוונות) י(ההתהמאפיינים המרכזיים של ההלניזציה   •

מהעולם היווני והתיישבותם במזרח, ייסוד של ערים יווניות, השלטתה של הלשון היוונית 

שלישית ויצירת תרבות הלנית בסביבה מזרחית. תהליך ההלניזציה של הארץ  במאות ה

והשנייה היה דומה לתהליכים שפקדו ארצות נוספות במזרח. בארץ ישראל התפתחה 

רשת צפופה של ערים יווניות שרובן הן המשכיות לתקופה הפרסית והישובים האלה 

 הפכו את הארץ לאחד האזורים העירוניים הצפופים במזרח.  

ראית. בערים ישבו ברובן במקומות יישוב קיימים עוד בתקופה המקנתקיימו הערים  •

היו גם  ,יוונים בצד אוכלוסייה מקומית. בערים רבות, מרשה לדוגמא-מתיישבים מוקדונים

אוכלוסיות של אדומים וצידונים. לעיתים הייתה ההתיישבות כרוכה בנישול אוכלוסייה 

 מקומית קיימת וככל הנראה גם בהפיכת חלק מהם לאריסים.  

מות האוכלוסייה המקומית ה נגד התקומחלק מהערים היו מוקפות חומה כהגנ •

 ).   80-70: 1981איומים מהחוץ (שטרן המשועבדת וגם מ

רוב היישובים ההלניסטיים היוו המשכיות לאלה של התקופה הפרסית וקיבלו משמעות  •

היישובים שנוסדו חדשה בתקופה ההלניסטית. מעטים פורמלית -אדמיניסטרטיבית
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בתקופה ההלניסטית לא הייתה  (Tal 2011: 252-254). מחדש לגמרי בתקופה הזאת 

התנתקות מהמורשת התרבותית והחברתית של התקופות שקדמו לה. עיקר ההטמעה 

כלומר בהיבטים הקשורים לניהול הממלכתי כמו:  של התרבות ההלניסטית ניכרת במנהל

שפה, כתב, מטבע ולבעלי תפקידים. המחקר הארכיאולוגי בארץ מצביע על עליונותן של 

המסורות המקומיות על המסורות היווניות, לפחות בהיבטים של אדריכלות, קבורה 

דמות וממצא. ההיסטוריה היישובית בארץ אינה מצביעה על "שבר" בין התקופות הקו

לתקופה ההלניסטית, אלא מצביעה על "המשכיות" ביחס לתקופות הקודמות (טל 

 ).335-334תשס"ז: 

ההלניזם שהיה מוטמע רק באופן חלקי בתקופה ההלניסטית והתחזק דווקא בתקופה  •

 ).31החשמונאית (טל תש"א: 

האפוטרופוס של אזרחי הפוליס סגדו לאלי יוון, אבל לכל פוליס היה אל משלה שהיה גם  •

 העיר.

הערים היווניות לא הצליחו לייוון את המזרח, אבל המזרח הצליח לשנות אותן. אזרחי  •

הערים לא ירדו לדרגה הנמוכה של תושבי הכפרים. הלשון היוונית הייתה לשון רשמית 

 ).87-84ולשון הדיבור לתושבי הפוליס (צ'ריקובר תשכ"ג: 

ית של רכיבי תרבות הלנית בתרבות מקומית לפי טל, הלניזם משמעותו הטמעה חלק  •

במנהל, שפה, כתב ומטבע, ובממצא הארכיאולוגי יש להתייוונות גם ביטוי בהיבטי 

 2: 2007ארכיטקטורה, עיטור אדריכלי, פולחן, מערך יישובי, קבורה וממצא אפיגרפי (טל 

-14.( 

נאית, אבל ההיסטוריה המדינית ההלניסטית מסתיימת עם הקמת מדינת יהודה החשמו •

תרבותית ההלניסטית נמשכה גם במסגרתה של הקיסרות -ההיסטוריה החברתית

 ).12-11: 1981הרומית ועד לכיבוש המוסלמי (שטרן 
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 יים בארץ ישראל בתקופה ההלניסטיתהחיים הכלכל. 5 ד.

כלכלתן של הערים היווניות בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית התבססה על חקלאות, 

 והתושבים היווניים היו גם בעלי הקרקעות.  

החקלאות ההלניסטית היה מתן אדמות דורון לאישים מרכזיים אחת התופעות שאפיינו את 

ים היו בממשל התלמי. אלה החכירו את הקרקעות לאריסים שעיבדו אותן ובמקרים מסוימ

 לאריסים גם קרקעות משלהם.

ות: התפתחו חקלאיות ניכר-במצרים של המאה השלישית לפנה"ס התחוללו תמורות כלכליות

והמסחר  ודשטחים שעד אותה תקופה לא היו מעובדים זכו לעיבשיטות חקלאיות חדשות ו

אלה  עם דרום ערב, אזורי הים האיגאי ועם האגן המערבי של הים התיכון שגשג. תהליכים

 השפיעו גם על סוריה, פיניקיה וארץ ישראל.

מצרים שהייתה אחת מיצרניות החיטה הגדולות ייצאה תבואה לארץ ולדרום סוריה, וארץ 

 .ממלכתיישראל ייצאה למצרים יין ושמן זית. ייצוא השמן היה תחת פיקוח 

(ראה  אשלטיפול במחלות עיניים וכאבי ר ארץ ישראל ייצאה גם את שמן האפרסמון ששימש

ומאזור ים המלח ייצאו למצרים גם  )320-317: 1997ו עמר  287-284 :1997גם פליקס 

 תהליך החניטה.לגם אספלט ששימש לבניית אוניות ו

ארץ ישראל ישבה על נתיבי הסחר העיקריים שהובילו מצפון לדרום או מכיוון ערב אל נמלי 

תבואה ושמן זית יובאו מסוריה  ).54-52: 1981הים התיכון ובמיוחד לנמל עזה (שטרן 

למצרים. יבוא התבואה למצרים נעשה באופן  סדיר ולא רק בתקופות בצורת. אין פירוט של 

האתרים שמהם הובאו השמן והחיטה. ייתכן והיה גם יבוא של יין ומוצרים נוספים מסוריה 

ל החקלאות ע ).98-94: גרכה בדרך למצרים  (צ'ריקובר תשכ"שלא יוצרו בסוריה אבל עברו ד

 ).Bowman et al.1999: 85-86במצרים בתקופה ההלניסטית ראה גם (

מדוע לייבא חיטה למצרים שהיא עצמה מגדלת כל כך הרבה חיטה? בארץ הייתה נפוצה 

החיטה הסורית, שאותה לא גידלו במצרים וזה היה זן חיטה שמבשיל ביתר מהירות לעומת 

). ייתכן גם שיבוא החיטה מסוריה 97-79: א"טה הנפוצים במצרים (צריקובר תשכזני החי

 ).43-42: 1933-4למצרים היה נחוץ לצורכי ניסויים חקלאיים במצרים (צריקובר 
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 .  אידומאה והעיר מרשה בתקופה ההלניסטית6 ד.

דומיאה, מדינה יבסוף התקופה הפרסית מרשה וחברון נמצאות מדרום ליהודה, בתחום א

שכללה את הרי יהודה הדרומיים עד באר שבע, להוציא את שפלת החוף. לא ברור איזו עיר 

דומיאה מתגוררים אדומים וערבים ילכיש, חברון או מרשה. בא −היא בירת אידומיאה 

 ).24-17: 1984יונה -ומדרום למרשה יש "שבטים ערביים שלא משלמים מס" (אבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).Levin 2007: 252לפנה"ס. ( 312.   מפת אידומה ודרום יהודה שנת 1. 6. ד איור

 

לפנה"ס ושמה ניתן לה לפי ההרכב האתני של  312ההיפרכיה של אידומאה נוסדה בשנת 

רוב תושביה. לוין משרטט את גבולות אידומאה: בחלק הצפוני גובלת ביהודה, במזרח בים 

עד לאזור ערד  ובמערב הגבול של אידומאה המלח וכוללת גם את עין גדי, בדרום משתרעת 

 .).1. 6. ). (איור דLevin 2007: 250-252עובר ממערב ללכיש (
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מהממצא הארכאולוגי אפשר להבין כי החדירה האדומית לדרום הארץ החלה כמה עשרות 

היהודאית והאדומית  –לפנה"ס והקבוצות האתניות  586שנים לפני חורבן ממלכת יהודה ב 

לצד זו. משמות המופיעים על אוסטרקאות מהתקופה הפרסית, שנחשפו בדרום  התקיימו זו

הארץ, אפשר ללמוד על עומק החדירה האדומית לדרום הארץ כבר בתקופה הפרסית.  לפי 

האוסטרקאות אפשר גם להבין כי האוכלוסיות האדומיות והערביות התמזגו לישות אחת 

לכן כאשר באו בתחילת התקופה  ).78-77: 2003הרביעית לפנה"ס (אפעל במהלך המאה 

ההלניסטית להגדיר את היחידה מבחינה טריטוריאלית ומנהלית עשו זאת לפי ההרכב האתני 

 ).79: 2003של תושביה שהיה כבר מגובש בתקופה הפרסית (אפעל 

אריה טוען אף הוא כי ההתיישבות האדומית בדרום הארץ התחילה בשלהי התקופה -בית

קופה ההלניסטית. הוא מגדיר את החדירה האדומית לדרום הארץ הפרסית והתרחבה בת

 ).76: 2003אריה -כ"חדירה תוקפנית" (בית

מהאוסטרקונים שנחשפו  באידומאה וגם בעיר מרשה עצמה אפשר ללמוד על ההרכב האתני 

כתובות חלקם ממערות קבורה  1300המגוון של אוכלוסיית אידומאה ומרשה. ממאגר של 

על גבי אוסטרקונים אפשר לשחזר את ההרכב האתני של תושבי מרשה ואחרות כתובות 

 –, יהודאים 25% –, שמות שמיים אחרים 30% –, ערבים 30% –ההלניסטית: אדומיים 

 Stern). יתרת התושבים היו קבוצות אתניות קטנות ((Tal 2016: ix –x 5% –ופיניקים 10%

). ראה גם קלונר: Kloner 2011: 563-564). נתונים דומים מביא גם קלונר (36 :2013

)Kloner 2007: 141-143.( 

כשלושים ערים יווניות נוסדו בתקופה ההלניסטית בארץ ישראל בפקודת המלכים המקדוניים. 

דומיאה היו שתיים מהם: אדוריים ומרשה שבה ישבו במאה השנייה לפנה"ס צידונים יבא

 ).   86-84 מות יווניים (צ'ריקובר תשכ"ג:בש מתייוונים שלשונם לשון יוונית וגם קראו לעצמם

דומיאה לא חל שינוי ביחס לתקופה הפרסית, מלבד העברת מרכז יבהיפרכיה של א

ההיפרכיה למרשה, עיר של צידונים מתייוונים, שישבו שם עוד מימי התפשטות הצידונים 

וקית אדוריים. גם בתקופה הסלו –דומיאה המזרחית קם מרכז חדש יבתקופה הפרסית. בא
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מרשה הייתה בתחום של ההיפרכיה של אידומאה, ובתחומה היו גם הערים אשדוד, יבנה 

 .).2. 6). (איור ד. 34-17: 1984יונה, -וגזר (אבי

 

 

 Kloner.  הישובים בשפלה בתקופה ההלניסטית ותחילת התקופה הרומית (2. 6. ד איור

2011:564.( 

לא נוסדה בשטח פתוח וריק מיישוב, אלא מרשה כמו הרוב המוחלט של הערים ההלניסטיות 

ליד  מרשה ערים נוספות בפנים הארץ, התפתחהל יישוב מזרחי קיים. בדומה כעיבוי של

גרעין מזרחי קיים, תוך עיבוי סטנדרטים של חוק וממשל, הסתגלות לפולחן היווני ואימוץ 

ל אוכלוסייה מעורבת מנהגים יווניים. אוכלוסיית העיר היוונית הייתה מורכבת מדגם טיפוסי ש

בעיקר פיניקים, מיוונים יחד עם אנשי צבא ממוצא יווני  –מיסודם של תושבים מקומיים 

הכתובות על מצבות הקבר במרשה מדגימות את העירוב האתני ומבליל גדול של מהגרים. 

מרשה הונהגה  של התושבים: צידונים עם שמות פיניקיים ויווניים, שמות אדומיים ומצריים.

ידי ארכון. זהו אימוץ נוהגי מנהל וארגון שהיו מקובלים בחברה היוונית, וזאת תוצאה של על 

 ).27-16: 1988(כשר השפעה הלניסטית 
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במרשה נמצאו שפע של חרסים הלניסטיים,  אמפורות רודיות רבות המשקפים את פריחתה 

הסלוקית, של העיר במאות השלישית והשניה לפנה"ס. העיר נשארה חשובה גם בתקופה 

ובחלק מהכתובות היווניות של מרשה מופיעים תאריכים לפי מניין בית סלוקוס. בעת המרד 

החשמונאי היה במרשה הבסיס של המפקד גורגיוס, ואחרי כיבושה על ידי יוחנן הורקנוס, 

 ).83-80: 1981ירדה מגדולתה (שטרן 

י היהודים כערים הלניסטיות מרשה וגם אדוריים לא היו ערי פוליס אמיתיות, אבל נחשבו בעינ

טיפוסיות, ולכן החשמונאים לא רק הכניעו אותן אלא גם הרסו אותן. סיבה נוספת להרס 

 ).27-16: 1988הייתה המעורבות של שתי הערים האלה בקרב הסלווקי נגד ירושלים (כשר 

על הדרך שבין עזה לירושלים, ועל הדרך שבין  −מרשה עמדה בצומת מסחרית מרכזית 

לון לחברון. מרשה הייתה גם חולייה מקשרת ביחסי המסחר בין סוריה למצרים  אשק

 ).117-116(צ'ריקובר תשכ"ד: 

(ראה גם ד.  מרשה כעיר אדמיניסטרטיבית, בירת אידומאה נזכרת אצל זנון שלוש פעמים.

אדורה נזכרת אצל זנון פעם אחת. מהפפירוסים של זנון אפשר  –עיר נוספת באידומאה  .).8

דומיאה עמדו בקשר מסחרי עם מצרים והיוו גם חוליה מקשרת ביחסי יללמוד שתושבי אגם 

המסחר שבין סוריה למצרים. זנון עצמו ביקר במרשה וקנה בה עבדים (צ'ריקובר תשכ"ג: 

86-84.( 

נה"ס ככל הנראה.  לפי לפ 112/113מרשה נכבשה על ידי הורקנוס בשנת  אחרית מרשה:

ס כבש את אדוריים ואת מרשה ערי אדום והכריע את כל האדומים "הורקנו תיהו:מת-יוסף בן

 והרשה להם להישאר בארץ אם יימולו וייאותו לקיים את חוקי היהודים" (פלביוס יוספוס,

 ).13קדמוניות היהודים ספר 

, מצביע על כך 53מטבעות שנמצא מתחת לאחת הרצפות בשטח חפירה  25מטמון של 

לפנה"ס. אין גם ידיות רודיות מאוחרות לשנים האלה.   111-112שמרשה ננטשה בשנים 

אפשר על כך, נמצאו במרשה כמה משקולות שקילה שייתכן שהן מאוחרות יותר ונוסף 

 ).Kloner 2010: 220-221לפנה"ס ( 107-108 לתארך אותן לשנים 
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 . הממצא הארכיאולוגי במרשה ההלניסטית7. ד

העבודה הזאת אינה עוסקת בעיר מרשה ובממצאים הארכיאולוגיים שבה אלא  הערה:

במרחב החקלאי של העיר, ולכן הדיון בהיסטוריה של העיר, בחפירות ובממצא יתוארו 

 בתמצית בלבד.

מ' מעל  357 −מרשה (תל סנדהנה בערבית) הוא אתר בדרום השפלה, ממוקם על תל גבוה 

העיר נוסדה בתקופה הישראלית והתקיימה עד לתקופה ההלניסטית המאוחרת פני הים. 

לאחר מכן עבר היישוב לבית גוברין הסמוכה. העיר הישראלית מרשה (או מראשה), נזכרת ו

ברשימת ערי יהודה (יהושע ט"ו: מד'), וברשימת ביצורי רחבעם (דהי"ב' יא: ח'). נזכרת גם 

ט). לאחר חורבן הבית -מצפון למרשה (דהי"ב יד', חבמלחמות אסא עם זרח הכושי שנערכו 

 הראשון נותרו במרשה יהודים מעטים, ואדומים התנחלו בכל דרום יהודה, לרבות מרשה.

 מדרום ומחוץ ליהודה.    −בסוף התקופה הפרסית מרשה נמצאת בתחום אידומאה 

בעצמו המקור העיקרי לתולדות מרשה בתקופה הזאת הם הפפירוסים של זנון שביקר 

.). גם בתקופה הסלווקית 8ד.  במרשה וכתב מכתבים לפקידים היושבים בה (ראה גם פרק

נוספות עליה היו הערים ו הגדולה בארץ ומרשה הייתה בתחומה אידומאה היא ההיפרכיה

 ).229; דגן תשס"א:  34-17יונה תשכ"ג: -אשדוד, יבנה וגזר (אבי

טרטיבי ליישובים החקלאיים הפזורים מרשה היא עיר מרכזית המשמשת כמרכז אדמיניס

סביבה, לעומת החלק הצפוני יותר של השפלה, שבו אין מרכז עירוני משמעותי. ייתכן גם 

שחדירת האדומים לסביבות מרשה היא שהביאה לשינוי הדמוגרפי בדרום השפלה ולדגם 

 ).268-267 ; 239הפיזור של הישובים החקלאיים סביב מרשה (דגן תשס"א: 

 :Bliss, Macalister 1902)61 (1900פר לראשונה ע"י בליס ומקליסטר בשנת האתר נח

התחדשו החפירות מטעם רשות העתיקות בהנהלת עמוס קלונר ונמשכו במשך  1980ובשנת 

 ).85-70: 1991(קלונר  1991עד שנת  -כמה עונות חפירה 

אקרופוליס בעל מבנה אורתוגונלי עם בתי  −  מבנה העיר בתקופה ההלניסטית: עיר עליונה

ייתכן כי  שנחפרה כבר בחפירות בליס ומקליסטר.  דונם 24מגורים ומבני ציבור בשטח של 

בהיקף האקרופוליס: אפשר לזהות בעיר העליונה גם את מיקום האגורה ואת בנייני המנהל. 
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מאה השלישית דונם שהתחילה להתפתח ברבע הראשון של ה  320עיר תחתונה בשטח של 

לפנה"ס, שלפחות בחלקה הייתה מוקפת חומה. אופן החיבור בין שני חלקי העיר לא ברור 

Kloner 2001: 105-107).( 

העיר התחתונה הייתה מתוכננת עם רחובות ישרים ומערכת ניקוז שנבנתה לפני תחילת 

י הבנייה בניית הרחובות. התכנון לקח בחשבון טופוגרפיה, מבנים שהיו קיימים כבר לפנ

 .).2. 7. ד ;. 1. 7. רות חצובות קדומות יותר (איורים דומע

 

 

 .Bliss and Macalister 1902 Pt( עיר עליונה ותחתונה –. מפת מרשה 1. 7. איור ד

15.( 
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העיר התחתונה של מרשה הייתה מורכבת משני מפלסים: מפלס עליון בנוי ומפלס תחתון: 

מתחת לשכבת הנארי. האבנים החצובות מהמפלס קרקעית, חצובה בגיר הרך, -עיר תת

קרקעי שימשו לבנייה במפלס שעל פני הקרקע. המערות החצובות שימשו לבורות מים, -התת

אורוות ודירים, מחסנים, אתרי פולחן, מתקני רחצה וטהרה. חלק מהמערות שימשו גם את 

 22ה. במרשה התגלו ייצור שמן בבתי בד וגידול יונים בקולומברי –ענפי הכלכלה של מרשה 

-בתי בד בתקופה ההלניסטית. בחלקים התת 30-בתי בד, אבל ההנחה היא שהיו בה כ

 .Kloner et al) ;  11-6 :1996קרקעיים של העיר נמצאו כשמונים מתקני קולומבריה (קלונר 

2010: 1-33 ; Kloner 2003: 31-723. 7. )  (איור ד.(. 

 

 

 ).Bliss and Macalister 1902: Pl 16( במרשה . מפת העיר העליונה2. 7. איור ד 
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ייתכן כי החציבה האינטנסיבית של מערות למגורים, מתקנים חקלאיים וקבורה בתקופה 

הזאת קשורה לחדירה של האוכלוסייה האדומית שהביאה ִאתה טכנולוגיות חציבה חדשות  

 ). 231(דגן, תשס"א: 

שימשה לביטחון ו לפנה"ס 2-המאה ההחומה הוקמה בסוף המאה השלישית או בתחילת 

עד לכיבוש מרשה על ידי  שנה 100-70אישי ולהגנה על רכוש התושבים. היא שימשה במשך 

 ).Kloner 2001: 111לפנה"ס ( 111-112יוחנן הורקנוס  בשנים 

היו גם חלקים שנבנו מחוץ לחומה, לדוגמא, ממזרח לעיר התפתח בסוף המאה השלישית 

), שבו בארות, בורות מים, בתי בד 400לפנה"ס מתחם (קומפלקס  ותחילת המאה השנייה

 ; Kloner   11-6 :1996ומחסנים. גם מצפון לחומת העיר יש קומפלקס דומה (קלונר 

- 1015: 1992). לסקירה ארכיאולוגית של מרשה ראה גם: (אביונה, קלונר  2001:104-10

1021.( 

 

: 2003בעיר התחתונה במרשה (קלונר  קרקעיות -.  מפת המערכות התת3. 7. ד איור

31.( 
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 ). 32: 2003(קלונר  70קרקעי -קומפלקס תת . מערכת בתים ומתקנים:4. 7. ד איור

 

מערות משפחתיות ששימשו לקבורה במשך כמה דורות.  −סביב מרשה מערות קבורה רבות 

המערות נחצבו לפני הקמת החומה, ולאחר הקמתה היה צורך לעשות שימוש בשערים כדי 

ות ההלניסטית לאזורי קבורה הייתה מקובלת בתרב להגיע אליהן. הפרדה בין אזורי מגורים

על שמחוץ לחומה. ולכן אדומים וצידונים קברו את מתיהם במערות  הרומיתובתרבות 

 .).7. 7. )  (איור דKloner et al. 2003: 21-30מערכות הקבורה במרשה ראה בהרחבה: (

מערכות קברים חצובים ששימשו בעיקר בשלהי המאה השלישית  50-התגלו כבמרשה 

לפנה"ס ובמהלך המאה השנייה לפנה"ס. אחרי כיבושי החשמונאים התנחלה באזור 

 ).Oren et al. 1984: 114-117הקבורה השתנו (אוכלוסייה יהודית ודפוסי 
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חזיתות החנויות פנו לרחובות  והן היו בנויות בשתי קומות: הקומה התחתונה נועדה  למסחר 

 והעליונה לאחסון. מלוא שטח העיר התחתית היה בנוי ולא נמצאו בו שטחים פתוחים.

 

 

 

 ).54: 2003קרקעי (קלונר  -.  בית בד בקומפלקס תת5. 7. דאיור 

  

העיר התחתית הייתה בנויה בצפיפות דומה לזאת של העיר העילית. בעיר התחתית היו 

הבתים בעיר  בניינים טיפוסיים בני שתי קומות עם חדר מדרגות סביב לעמוד מרכזי.

מ"ר, להבדיל מהעיר העליונה שבה הבתים היו קטנים  400-150התחתית היו גדולי מידות: 

 ר העילית היו בתים בני שתי קומות.יותר. לא ברור אם גם בעי

בקומת הקרקע של הבתים היה חדר אירוח ומטבח, והקומה השנייה שימשה למגורי 

בבתים או  עבדים היו חלק מהמרקם הסוציאלי של מרשה וגרו עם משפחותיהםהמשפחה. 
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קרקעיות שהן -מתחת לרוב בתי המגורים נחצבו מערות תת. במערות שמתחת לבתים

שה. המערות שימשו בעיקר לענפים הכלכליים של מרשה. עיקר הממצא ייחודיות למר

 במערות:

 בתי בד). 30בתי בד (הערכה היא שבמרשה יש  22 •

 .).6. 7. ( ראה איור ד קולמבריה 85 •

 אורוות. 3 •

(אין נתונים על נפח בורות המים ולכן אין אפשרות לחשב את כמות  בורות מים. 120 •

 מידע על מעיינות באזור מרשה). גם המים שעמדה לרשות תושבי מרשה. אין

 חללים שלא ברור אם שימשו למאגרי מים. 90 •

 מחצבות. 110 •

 מעברים, חללי כניסה ושטחים נוספים שמטרתם לא ברורה. •

כלי הרחצה מסוגים שונים ובגדלים רות פולחן. כמה עשרות אגני טבילה, חלקם למט •

. )Kloner 2011: 565-566שונים שימשו לרחצת הגוף ולשימושי פולחן של האדומיים (

מרשה היו מנהגים דתיים ואתניים מיוחדים, חלקם דומים למנהגים של ית ילאוכלוס

 ראה גם  ).Kloner 2011:572יה היהודית, אבל, ככול הנראה, קודמים להם (יהאוכלוס

Kloner 2001: 112-119 ; Kloner et al.1993: 119-120).( 

 ).Bliss Macalister 1902: 176-177ייתכן שחלק מהמערות שימשו גם למאסר (
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 נצר) קולומבריה במרשה (ר.   .6. 7. ד איור

גומחות של יונים. ייתכן  50,000-במרשה התגלו מספר הקולומבריה הגדול בלבנט: כ

שמרשה סיפקה במאה השלישית ובחלק מהמאה השנייה לפנה"ס בשר יונים לתושבי 

מתקני קולמבריה. לדעת  85השפלה, ואולי אפילו למקדש בירושלים. בסקר במרשה התגלו 

וגידול  )(Kloner 2001: 122-125ולומבריה מתקני ק 120-ל 100הסוקרים היו במרשה בין 

 ).73-72: 1991(קלונר היונים היה ענף כלכלי מרכזי בכלכלת הישוב 

הכוכים לדגירת היונים נחצבו רק בחלק העליון של החלל החצוב וזאת כדי למנוע מבעלי חיים 

 ).Stern 2013: 33( ל היונים שימש לדישוןאחרים אפשרות של גישה ליונים. יתכן וזב

אפשר לשייך אותם למסורת של קרמציה. -בקולומבריה לא נמצאו שרידי עצמות ולכן אי

מאידך לא נמצאו בקולומבריה גם עצמות של יונים. ככל הנראה נעשה בקולומבריה שימוש 

 ).Kloner et al. 1985: 124נוסף אחרי השימוש בייעוד המקורי (

ובדרום השפלה מקורו בסלע הגיר הרך או לא ברור אם הסיבה לריכוז הקולמבריה במרשה 

באתנוס שישב בדרום השפלה בתקופה ההלניסטית. הקולומבריה היו בשיאם במאה 

 ).179-176 :1986השלישית לפנה"ס ודעכו במאה הראשונה לפנה"ס (טפר 



69 
 

בקולומבריה מתקופת הברזל  המחקר מצביע על שימושים מגוונים במוצרי הקולומבריה:

היא כי השימושים העיקריים היו למזון ופולחן ויתכן  ביבות עמאן הסברהשהתגלתה בירדן בס

ריה שנחשפו בשבטה קולומב . בכמה)Kakish 2012שגם להנאה מהיונים כחיות מאולפות (

זבל היונים לדישון החקלקות שהשימוש העיקרי בהן היה לצורך הפקת  ההנחה היא

. בקולומבריה שהתגלתה )Hirschfeld, Tepper 2006החקלאיות שענייות במינרלים (

 ,Zissuבזיקים סוברים החוקרים כי היה שימוש ביונים לבשר ופולחן וזבל העופות לדישון (

Rokach 1999.( 

קרקעיים נמצאו אבוסים והם שימשו לאורוות. בחללים האלה נמצאו -בחלק מהחללים התת

 ). Stern 2013: 34(גם מקומות לקשירת הבהמות 

קרקעיים נמצאו גם משקולות של נולי אריגה. יתכן שפעולת האריגה -בחלק מהחללים התת

קרקעיים.         -התקיימה בבתים שעל פני הקרקע אבל משקולות האריגה אוכסנו בחללים התת

)Stern 2013: 34-35.( 

הפרנסה הנוספת של אנשי מרשה הייתה מסחר במים: מתחת לבתים היו חצובים בורות מים 

לאו ממי הגשמים. בחלק מהמקומות מערכת בורות, כך שהבור השני ומאגרי מים אלו התמ

מתחיל להתמלא מעודף המים של הבור הראשון. מתחת לחלק מהבתים יש בורות מים 

גדולים, שהכילו מים מעל לצורכי השימוש של הבית, ולכן סביר להניח שאת העודפים מכרו 

)Kloner 2001: 128-129) לעניין זה ראה גם .(Kloner 2002: 461-485.(  אין נתונים

 כמותיים על נפח הבורות וכמות המים שאוחסנה בהם.
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 נצר) מערת קבורה במרשה (ר.. 7. 7. איור ד

 ,Agoranomoi  )Blissכבר בחפירות של בליס ומקליסטר התגלו גם שמותיהם של שלושה 

Macalister 1902: 61(   פקידים שהיו אחראים על הפעילות המסחרית בעיר, משקולות

ומידות. קלונר מניח שאנשים אלה עבדו במשרה הזאת באופן חלקי, ובשאר הזמן היו עסוקים 

 ).Kloner 2001: 129בענפים חקלאיים אחרים (

כמו כן התגלו כלים ששימשו כסטנדרט של נפחים: אבן מעוטרת עם ארבעה מכלים בגדלים 

 ).(Agoranomoi  Finkielsztejn 1999: 63-65שמות וכתובת עם  שונים

התחדשו החפירות במרשה בהובלת איאן שטרן וברני אלפרט. חלק מחפירות  2000בשנת 

 .Stern 2014: 1-2)(  57קרקעיים, לדוגמא: קומפלקס -הן במצבורי אשפה בחללים התת

שהם מלאים באשפה, קרקעיים הוא -אחד הדברים המפתיעים בחפירת החללים התת

לעיתים בגובה של כמה מטרים. ערמות האשפה הן ללא סטרטיגרפיה מוגדרת אבל נמצאו 

א, ככל אשפה הזאת הובהם שרידים רבים של קרמיקה, מטבעות ואוסטרקונים. מקור ה

הנראה, מהבתים שמעל לחללים החצובים והסיבה להשלכת האשפה למקומות האלה לא 

היות ובחללים האלה אין סטרטיגרפיה מוגדרת יכולים גם כאלה  .Stern 2013: 35)ברורה (
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שאינם ארכיאולוגים מקצועיים לחפור באתרים האלה ולכן החופרים העכשוויים במרשה 

מפעילים תכניות של "חפירה יומית" בהן יכולים להתנסות בחפירה גם חובבי ארכיאולוגיה 

גוון, אוסטרקונים רבים וממצא שאינם מקצועיים. החפירות האלה הביאו לממצא קרמי מ

 .Stern 2014: 1-2)קרקעיים שנחפרו ( -ארכיטקטוני של מבנה החללים התת

קרקעיים שבחפירות העכשוויות עולה כי חלק -מניתוח הארכיטקטורה של החללים התת

מהחללים אינם פונקציונליים לשימוש ומטרת חציבתם הייתה כמקור לאבני בניה          

Stern et al. 2014: 8).( 

 

 הפפירוסים של זנון ותרומתם להבנת התקופה . 8. ד

 

כלכלי  -הפפירוסים של זנון הם מקור חשוב להבנת התקופה, ובמיוחד להבנת ההווי החקלאי

 של ארץ ישראל במאה השלישית לפנה"ס.

זנון היה יווני שהשתקע במצרים ופעל בשירותו של אפולוניוס, שר הכספים של תלמי. בשנת 

כשנה בשליחות אדוניו והביא איתו חזרה למצרים הגיע לאזורנו ושהה לפנה"ס  259

חקר התקופה. הפפירוסים ות ותזכירים שיש להם משמעות רבה לכארבעים רשימות, חשבונ

 .משך הזמן והם אוצר בלום להבנת החיים בארץ ישראל 1915שכתב נתגלו בפאיום בשנת 

דנים במסחר בתבואה ושמן זית בין  ,סוריהבהקשורים בארץ ישראל ו ,חלק מהמסמכים

סוריה למצרים. בפפירוסים האלה מוזכר רק המסחר מסוריה למצרים ולא מסחר בכיוון 

 למרות שברור שמצרים גם ייצאה תוצרת חקלאית, במיוחד דגן. ההפוך

צוא שמן זית למצרים היה נפוץ גם הוא ונזכר מספר פעמים במכתבי זנון. ייבוא השמן יי

למצרים היה מוגבל לפילוסיון ואלכסנדריה. אין פירוט האתרים בסוריה ובארץ ישראל, שמהם 

ייבאו את שמן הזית למצרים. ייתכן שהיה גם ייבוא של יין. סוריה הייתה מייצאת למצרים גם 

נו בסוריה, אלא הגיעו אליה מארצות שונות בדרכי מסחר (צריקובר סחורות שמקורן אי

 ). 97-79 תשכ"ג:



72 
 

 מסחר בעבדים לפי זנון:

היה שעבדים בין סוריה למצרים על מסחר לא מבוטל מידע בפפירוסים של זנון מופיע גם 

 מקובל מאוד ומחירם של העבדים בסוריה היה נמוך.

צעירות כְשָפחות. חלק מהעבדים הובאו על מנת היו מייצאים עבדים צעירים מאוד ונערות 

חרושת לאריגה -לשמש  כמשרתי בית, ויתכן שהנערות הובאו על מנת לשמש כעובדות בבתי

 בפיום. 

מספר זנון על קניית עבדים במרשה, חלקם בורחים וחוזרים   PCZ 59015בפפירוס  לדוגמא:

העבדים בחזרה (צריקובר,  למרשה. הוא פונה לפקידים במרשה כדי שיעזרו לו לקבל את

 ).55-53תשכ"ג: 

 בעלות על הקרקעות:

יש כמה סוגי בעלויות על הקרקעות בתקופה ניתן להניח שלפי הפפירוסים של זנון, 

, אדמות ערים ואדמות שהן קניין פרטי. את יםההלניסטית: אדמות מלך, אדמות מקדש

 אדמות המלך עיבדו אריסים שמסרו למלך חלקים מהיבול.

בידי הערים: "אין עיר יוונית בלי קרקעות ככל הנראה בארץ ישראל חלק גדול מהקרקעות היו 

בסביבתה השייכים לה". עיר יוונית לא יכולה הייתה להתקיים בלי אדמות סביב חומותיה, 

 מידע שבעזרתו אפשר פפירוסים של זנוןאין בולכן נחשבו אדמות אלה כחלק מאדמות העיר. 

 .)41-39: 1933-4אדמות האלה (צ'ריקובר להעריך את כמות ה

 לפנה"ס אפשר להבין: 258ששנת כתיבתו  PSI – 554לפי פפירוס 

המלכים התלמיים היו בעלי הקרקעות בארץ ישראל, והאריסים שעיבדו את קרקעותיהם  •

 העבירו אליהם חלק מהרווחים.

קעות היו רק חלק מהבעלות הייתה בידי המלך, ובערים היווניות החדשות חלק מהקר •

 ).Tscherikower 1937: 50שייכות לעיר (
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 מה אפשר ללמוד מהאוסטרקונים שנמצאו במרשה ודרום השפלה. 9. ד

על ההווי  קונים ובהם מידע רב, ייחודי וחשובבאזור אידומאה נחשפה כמות גדולה של אוסטר

החקלאי של אידומאה בתקופה הפרסית וההלניסטית. האוסטרקונים מתארים חברה 

). רוב  (Porten 2016: (1) xixחקלאית דינמית שחלק ממנה עוסק גם במסחר חקלאי 

המידע נאסף בכמה אתרים באידומיאה ורק חלק במרשה עצמה, אבל אפשר להניח שהמידע 

 רלוונטי גם לנוף החקלאי הספציפי של העיר מרשה.שנאסף ברחבי אידומאה הוא בוודאי 

ים על בחלק מהמשלוחים יש נתונו מוצרי חקלאות רבים באוסטרקונים מתועדים משלוחים של

אבל אין בהם רמזים על אתרי הייצור החקלאי או על כמויות הייצור  כמות המשלוחים

 לא ברור לאיזו מטרה נשלחו המשלוחים החקלאיים האלה. −החקלאי. והעיקר 

מיון האוסטרקונים הוא כלהלן: תעודות משלוח של מוצרים חקלאיים, תעודות משלוח של 

פועלים, פרטים על חלקות קרקע, כתובות על גבי קנקנים, מכתבים ורשימות של חשבונות 

 ).Yardeni  2016: xxll – xxlllמסוגים שונים  (

המשלוחים יש פירוט של כל סוגי המשלוחים שהתגלו באוסטרקונים והכמות של כל בטבלאות 

של חיטה  היואחד ואחד מסוגי המשלוחים. מתברר, כי הרוב המכריע של  המשלוחים 

יש מקרים נדירים  קמח.כ כגרעינים ובמקרים בודדים ושעורה. לעיתים היו שולחים את הדגן

 ולעיתים ערבבו אותה עם שמן זית למאכל). של משלוח סולת (טחנו את הסולת מחיטה

ממסמכי המשלוח הכתובים על גבי האוסטרקונים אפשר ללמוד ששיווקו כמה סוגים של קמח 

 )Porten et al. 2016: (2) xxi( 5-1טחון, כולל קמח טחון של שעורה. טבלאות: 

רים לצורך המחקר הזה יש עניין בעיקר באוסטרקונים שיש בהם מידע על משלוח מוצ

חקלאיים, בעיקר משלוח של דגניים: חיטה ושעורה, שנשלחים ממקום למקום כגרעינים או 

כגרעיני דגן טחונים. יש כמה סוגים של גרגרים טחונים שההבדלים ביניהם לא תמיד ברורים: 

 – רקידככל הנראה סולת,  –נשיף קמח שעורה,  – קמח שערןקמח חיטה,  – קמח חנטן
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קמח מאיכות מעולה שטבעו לא    −(או רמי) דמיקמח מאיכות מעולה,  - סמידחיטה מנופה, 

 ).Yardeni 2016: xxll – xxlllברור (

יש גם אוסטרקונים המעידים על משלוחי תבן, על משלוחים של שמן זית ועל משלוחים של 

 :Yardeni 2016עץ ומוצריו. יש גם נתונים על משלוחים של קנקנים, אבל ללא פירוט תוכנם (

xxlll.( 

המידע העולה מהאוסטרקונים על מסחר בשמן זית הוא מועט. לעיתים יש נתונים על משלוח 

 תבן ובמקרים נדירים יש גם מידע על משלוח של תבן מצמחי קטניות.

מעניינים מאוד הנתונים על סחר חליפין בין סוגי מוצרים, בעיקר סחר חליפין בין חיטה 

סאה של שעורה ובאוסטרקון אחר: החלפה של  10-ב סאה של חיטה 5לשעורה: החלפה של 

), כלומר שווי Porten et al. 2016: (1) 86-87סאה של שעורה ( 20סאה של חיטה מול  10

החיטה כפול מזה של השעורה. הנתונים האלה מעניינים מאוד היות והם מראים את ההבדל 

 שתנאי הסביבה אפשרויים האלה ואפשר להניח כי במקומות בשווי שבין שני מיני הדגנ

   לעומת שעורה. הייתה עדיפות לגידול חיטה

החקלאות ועל המוצרים  גם באוסטרקונים שנמצאו במרשה עצמה יש מידע רב על ענפי

 האוסטרקונים שבשאר חלקי אידומאה. החקלאיים הנתונים האלה מתאימים לנתוני

אין לדבר  −היו מיובאים יתכן וחלק מהמוצרים החקלאיים המוזכרים גודלו במרשה ואחרים 

אסמכתה. לא ברורה מטרת השינוע של המוצרים החקלאיים ואין לזה רמז בממצא. יש הצעה 

-Eshel 2010: 82כי המוצרים החקלאיים שעברו ממקום למקום שימשו לתשלום מיסים (

83.( 

  −כמו כן התגלו אוסטרקונים מהתקופה ההלניסטית בחפירות מאוחרות יותר במרשה 

,  ששימשו כתוויות מסומנות בעת משלוח שקי חיטה 57קרקעי -בחפירות קומפלקס תת

ושעורה. לדעתה של אסתר אשל, שפענחה את הכתובות שעל האוסטרקונים, הם שימשו 

 .(Eshel 2014: 78)לסימון השקים בעת העברתם לתשלום מיסים 
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, גריסי שעורה, קמח, שנחשפו במרשה הם: חיטה, שעורהבאוסטרקונים  המוצרים המוזכרים

וגם יין ויש גם אזכור ) ושומשום. בכמה אוסטרקונים מוזכרים כרמי ענבים emmerאמר (

 למטעים.  

, שככל הנראה, הוכן משעורה מותססת, ומוזכר גם שכר shkharכמו כן, מוזכר משקה בשם 

 זית. מתוק שהוכן מפירות מותססים, אולי מתמרים או מדבש. יש גם אזכור לזיתים ולשמן

בדומה לאוסטרקנים שנמצאו במרשה יש גם כאלה שדומים להם ושנמצאו מדרום לאידומאה 

קום, ושגם בהם יש אזכור רב של מוצרים חקלאיים: חיטה, -בבאר שבע ובחרבת אל −

שעורה, קמח וקמח טחון היטב, גריסי שעורה, זיתים, תבן ועץ ששימשו כנראה להסקה. גם 

 Eshelים. מבין בעלי החיים מוזכרים כבשים וגמלים צעירים (שדות חקלאיים ומטעים מוזכר

2010: 82-83.( 

אכן יש כאן מידע מעניין על התוצרת החקלאית ועל השינוע שלה. אין הסבר לסיבות  סיכום:

להעברת סחורה חקלאית ממקום למקום. מאידך גיסא, חשוב להזכיר כי אין בחומר הזה 

על אופי הייצור החקלאי באידומאה ובמרשה, ועל  מידע מלא ומקיף על מגוון הגידולים,

ההבדל ביכולת הייצור והסחר של האתרים השונים בדרום השפלה, ומעבר לזה, אין נתונים 

 על העיבוד החקלאי או הייצור החקלאי, מההיבט האיכותי והכמותי.  
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 הטריטוריה החקלאית של מרשה  ה.

  החקלאית של מרשההטריטוריה  -. המרחב החקלאי 1. ה

גודלה הגדרת גבולותיה, לתיחום הטריטוריה החקלאית של מרשה: ל –למרחב החקלאי 

 ולמיקומה המדויק יש משמעות מכרעת במחקר הזה. 

השטחים המעובדים ושטחי  −משמעותה: כל השטחים החקלאיים  "טריטוריה חקלאית"

 המרעה שהיו בשימוש תושבי מרשה בתקופה ההלניסטית.

 זה עוסק בעיקר בנתונים כמותיים של יכולת הייצור של המרחב החקלאי של מרשהמחקר 

אחד האתגרים גבולותיה כגודל הטריטוריה החקלאית ו להגדרתיש חשיבות מכרעת  ולכן

 המרכזיים במחקר זה ותנאי בסיסי לאמינותו ולהצלחתו. 

 לחה במשימהונדרשים נתונים רבים להצהגדרת המרחב החקלאי של יישוב אינה פשוטה 

אינם עוסקים בנתונים כמותיים של מרחב חקלאי או שאינם מתמודדים  רביםולכן מחקרים 

חקלאי של מקום יישוב. המחקרים המנסים להגדיר במדויק המרחב העם הגדרה מדויקת של 

 תחום של טריטוריה חקלאית הם נדירים. 

 ישוב:במחקר הארכיאולוגי מקובלות כמה שיטות להגדרת טריטוריה של י

 : "Site Catchment Analysis - SCA"שיטת אגן הניצול  

היסטוריים ומתמקדת -השיטה הזאת מתייחסת בעיקר למרחבים העוטפים אתרים פרה

יישוב. מחקרים אמצעים לקיום אוכלוסיית  בשטח שמסביב ליישוב קדום שממנו אספו

"מ סביב ליישוב, כתחום ק 5-מוקדמים יותר הגדירו טריטוריה של "אגן ניצול" בטווח של כ

להליכה הלוך  הנדרשט מזון ואמצעי קיום. מעבר למרחק הזה השקעת הזמן וקילל יעיל

 ).  Vita-Finzi, Higgs 1970: 1-37וחזור, הופכת את השימוש במשאבים לבלתי יעילים (

וילקינסון מתאר את הקשר שבין האתרים הארכיאולוגיים לסביבתם וטוען כי אגן הניצול הוא 

). אפשר לשכלל את המודל הבסיסי Wilkinson 2005: 125בהיקף של שעה ממקום הישוב (

הזה ע"י בדיקה של סוגי הקרקעות ואיכותן לשימוש חקלאי כמכתיבות את הפוטנציאל הכלכלי 

). Webley 1972: 169-182של אזור המקיף יישוב, ומגדירות את גודל השטח המנוצל (
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ע"י הגדרת משאבים בשטח הטריטוריה  SCAגיה של אפשר גם לעשות שימוש בטכנולו

) או גם לפרישה יישובית תלוית Roper 1979: 135-136והקשר שלהם לדגם ההתיישבותי  (

 ).62-52: 1999משאבים (פורטוגלי 

לעומתם, טוען בינפורד כי אין להגדיר את שטח אגן ניצול המזון או העיבוד החקלאי סביב 

צלעות שבו יש להביא בחשבון -מעין רב –שרטט צורת "תמנון" ליישוב כמעגל, אלא  צריך ל

כל יישוב חקלאי צריך לגם את נתוני הטופוגרפיה והפדולוגיה שעוטפים את היישוב. לכן 

לשרטט צורת תמנון אחרת המותאמת לתנאי השטח, כדי לסמן את הטריטוריה החקלאית 

)Binford 1982: 5-31.( 

ו הציעו מודל המשלב בין ניצול השטח לניצול משאבים בכפר חקלאי במחוז אווחקה במקסיק

נוספים המפוזרים בו. באותו אופן אפשר גם להגדיר את יכולת הנשיאה של השטח 

)carrying capacity וגם לחשב את כמות האנשים שיכולים לחיות מהמשאבים האלה (

)Flannery 1976: 264-265 .( 

 -יישוב משתמש במשאביו. את השל יישוב כשטח שה SCA-ו, מגדיר את הירנפר

"catchment area"  הוא מגדיר גם במונחים מודרניים כאזור שמוסד ציבורי, בית ספר או

בית חולים נותן לו שירותים. המודל הראשוני של אגן ניצול התייחס, לטענתו, לאוכלוסייה של 

תפתח גם לקטים והתייחס לאזור שממנו היו אוספים את המשאבים, אבל המודל ה-ציידים

 Siteליישובים המנצלים שטחים לעיבוד חקלאי, לכן הוא גם מציע לקרוא לשטח הזה: 

Exploitation Territory (S.E.T)  .זהו סך השטח שהיישוב מנצל למרעה ועיבוד חקלאי .

גודל השטח הזה ייקבע לפי המרחק מהיישוב, מכיוון שככל שמתרחקים מהיישוב קטנים 

-בגלל עלויות זמן ומאמץ. רנפריו מציע כי אגן הניצול של ציידיםהסיכויים לניצול השטח  

ק"מ, ולגבי חקלאים ניצול השטח  10-כ –לקטים הוא בטווח של כשעתיים הליכה מהיישוב 

ק"מ ממקום היישוב. לדעתו, בנתונים האלה משולבים גם  5-הוא בטווח של שעה הליכה או כ

גבהים ושיפועי חלקות) ואיכות קרקעות, ולכן גם  שיקולים של יכולת ניצול קרקע: טופוגרפיים (

 שטח הניצול שמסביב ליישוב אינו מעגל משוכלל.
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לקטים היא פשוטה יחסית: צריך ללמוד את פני -הגדרת אזור ניצול אצל חברות של ציידים

השטח, המשאבים ומקורות המים באזור. לעומת זה לימוד אגני ניצול של חברות חקלאיות 

ר ומחייב לימוד של טכנולוגיות עיבוד, פוטנציאל הקרקעות וטיבן, בלייה של הוא מורכב יות

קרקעות  והטופוגרפיה של האזור, כגורמים המשפיעים על יכולת הניצול של הסביבה 

)Renfrew, Bahn 2004: 264-265 ,נוסף על כך, חקר אגן הניצול צריך להיות מבוסס .(

מוש באמצעים נוספים כמו מידע על קרקעות ראשית, על אנליזה של אגן הניצול ועל השי

 ).G.I.S. )Renfrew, Bahn 2012: 254-255ושימוש בטכנולוגיה של 

ק"מ סביב  5-3לדעת פורטוגלי, הטריטוריה החקלאית של יישוב היא חגורה בהיקף של 

כלכלי של היישוב שהפוטנציאל שלו מנוצל רק -ליישוב. זהו גם כושר הנשיאה החקלאי

 ).38-4: 1988יא במספר התושבים (פורטוגלי בתקופה של ש

עירון לובין דנה גם היא בניצול השטח שמסביב ליישוב באתרים שמתקופת הברונזה 

הקדומה, ושלדעתה יש להתחשב בכמה גורמים כדי להגדיר את גודל השטח המנוצל ע"י 

 היישוב:

 חלוקת המשאבים בשטח ישפיעו על סכמת ניצול הסביבה. •

 הסביבה אינו קו מעגלי אלא תלוי בטופוגרפיה ובמבנה הפדולוגי. רדיוס הניצול של •

ק"מ יורד  5-4ובמרחק של  100%המרחק מהיישוב: עד ק"מ מהיישוב הניצול הוא של  •

 .20%-ניצול השטח ל

 ).24-18: 2006גם לקרבה ליישובים שכנים יש השפעה על ניצול הסביבה (עירון לובין  •

 

של המאה שעברה התברר שיש קשר  50-ליל בשנות הבמחקר השוואתי בין שני כפרים בג

ישיר בין שימושי הקרקע והמרחק מהיישוב. בכל ק"מ של מרחק ממקום היישוב יש ירידה של 

ברמת התוצר הנקי. מעבר למרחק מסוים לא כלכלי לחקלאי לעבד את הקרקע    20% -15%

ם את הקרקעות (ברגל בת המעבדי-והשטחים נשארים לא מעובדים או לחילופין קמים יישובי

 ).101-88תשל"ו: 
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יכולה אולי להגדיר את הטווח שבו מנצל יישוב את המשאבים  SCA)שיטת אגן הניצול (

כלומר מהם  –לקיומו, אך אינה מדויקת דייה כדי להגדיר טריטוריה חקלאית של יישוב 

הגבולות המדויקים של השטחים שתושבי העיר עיבדו, לכן שיטה זאת אינה שימושית 

 למחקר הנוכחי.

            Thiessen Polygon    -  פוליגון טיסאן

פוליגון טיסאן היא צורה גיאומטרית המאגדת בתוכה את כל הנקודות הגיאוגרפיות בשטח 

מסוים, והקרובות יותר לנקודת יישוב אחת מאשר לנקודת יישוב שנייה. אוסף כל הנקודות 

 האלה הוא תחום היישוב.

א גם על סכמתי אל-אפשר להדגים חלוקת שטח לפוליגונים של טיסאן לא רק באופן תיאורטי

תשתית של יישוב רומי בבריטניה ולדון גם בהיבטי המרחק משווקים, אמצעי תחבורה 

 ).Hodder, Orton 1976: 59-61ומרכזים היררכיים (

בסקר יישובי ברמת בית שמש ולפי המודל של טיסאן נעשה שימוש בפוליגונים המתארים 

י הפוליגונים וצורתם הם באזור בית שמש. גודל 2טריטוריות של יישובים מתקופת ברזל 

 ).Sharon, Zionit  2011: 75-78תוצאה של המרחק בין יישוב ליישוב ָשֵכן (

החוקר רנפריו טוען כי שרטוט מיקום היישובים, גודלם והמרחק היחסי ביניהם מאפשר 

שרטוט הטריטוריות שלהם, והוא עושה שימוש במודל הזה גם בצורה רחבה יותר: הגדרת 

בנוסף, הוא טוען כי יש  טה של מקדשים ניאוליתיים המפוזרים באי מלטה.טריטוריות השלי

פוליטיים. פוליגון טיסאן מתאר -הבדלים בין גבולות כלכליים של יישוב מול גבולות סוציו

 ).Renfrew 1979: 145-167בעיקר גבולות מהסוג השני. (

לא לוקח בחשבון את רנפריו מונה גם את החסרונות של השיטה: מודל הפוליגון של טיסאן 

גודל הישובים וחשיבותם, ולכן צריך לבנות פוליגונים בין ישובים עם היררכיה דומה ובנוסף 

 Renfrew, Bahnאפשר לשרטט פוליגונים רק בין שני יישובים שמתקיימים באותה תקופה (

2004: 183.( 

יטות השחקלאית של ישוב.  טריטוריהתוארו לעיל אינן מתאימות להגדרת השיטות ש

 יתוארו להלן.  הנוכחי הרלוונטיות למחקר
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 דיון בטריטוריות חקלאיות במחקרים שונים:

ורשת לתיחום יש מחקרים העוסקים בטריטוריות חקלאיות אבל אין בהם התייחסות מפ

ליגמן חקר את ה"הינטרלנד" של ירושלים בתקופה הביזנטית והביא זהטריטוריה. לדוגמא: 

אבל ללא התייחסות לגודל המדויק של  סוגי גידולים ועל כמויות יבולים נתונים רבים על

אפשר לעשות חישובים כמותיים מדויקים של -לכן גם איו ית של ירושליםהטריטוריה החקלא

 ).Seligman 2011: 582-584היבולים (

 לעומת זאת, חוקרים רבים ניסו להתמודד עם הגדרת הטריטוריה החקלאית של יישוב, ולהלן 

 כמה דוגמאות:

שדמן, במחקר של פרישה יישובית בשפלה הנמוכה, מסמן את ה"משבצת החקלאית" של 

 יישוב בעזרת שלושה כלים מחקריים:

מרחק החלקה החקלאית ממקום הישוב: שטחים במרחק של כחצי שעת הליכה נמצאים  •

 בתחום הטריטוריה של הישוב.

 מערך הדרכים המובילות לחלקות החקלאיות. •

ופוגרפי מגדיר שייכות חלקה למשבצת חקלאית של יישוב: ואדי עמוק או רכס מבנה ט •

 ).163-161שלא סביר שחקלאי יחצה אותם בדרך לעיבוד חקלאי (שדמן תשע"ז: 

ספראי מנסה לשרטט גבולות כפר בשומרון, תוך התייחסות לדרכים המגיעות לכפר ולמבנה 

משרטט חלוקה משוערת של נחלות  הטופוגרפי של סביבות הכפר. במקרה אחר בכרמל הוא

 ).20-19: 1997הכפרים (ספראי 

 זורן מנסה להגדיר בכמה שיטות את הטריטוריה החקלאית של תל נצבה, בתקופת הברזל:

ק"מ מתל נצבה ולכן גודל הטריטוריה  6-5אין בתקופת הברזל יישובים אחרים בקוטר  •

לטענתו, אזור ה . זהו, מסביבו ק"מ 3החקלאית של היישוב הוא בקוטר של 

""Catchment .של האתר 

נצבה לפי השטח הנחוץ לעיבוד,  ם להגדיר את שטח הטריטוריה של תלזורן ניסה ג •

תושבים  900כאשר מספר התושבים בעיר ידוע. לאומדנו היו בתל נצבה בתקופת הברזל 



81 
 

ולפי הנתון הזה הוא חישב את כמות הדונמים הדרושים כדי לקבל יבול שיספק דגן 

 ).Zorn 1994: 31-48שבי העיר (לתו

דר, במסגרת מחקריו על יישובים חקלאיים בשומרון, עסק רבות בשאלת הגבולות של 

הנחת עבודה בסיסית האומרת שמבנה המשק החקלאי  :טריטוריות חקלאיות. במוקד מחקרו

 של  70-בתקופה הביזנטית דומה למבנה המשק הערבי המסורתי בשומרון בסוף שנות ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. תיחום הטריטוריה החקלאית של חר' שחדה בשומרון (דר תשמ"ב: איור 1. 1. איור ה

22.( 

 

המאה שעברה, תקופה שבה עדיין היה קיים המשק המסורתי ללא שיטות עיבוד ושיטות 

השקיה מתקדמות. בתקופות מאוחרות יותר, גרמה החשיפה למשק היהודי לשינויים מרחיקי 

 תי.במשק הערבי המסורגם  לכת

 להלן תמצית תובנותיו של דר בנושא הטריטוריה החקלאית וגבולותיה:  

 ביכולתם. החקלאים עיבדו את השטח הגדול ביותר שהי •
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גבולות של טריטוריה בין שני יישובים ייקבעו לפי גודלם של היישובים והמרחק ביניהם  •

 (בדומה להנחות פוליגון טיסן).

 שדה שסייע בהגדרת הטריטוריה.בכל חלקה חקלאית בשומרון היה ִמְגדל  •

 ).131-82 גדרת טריטוריה חקלאית (דר תשמ"ב:מערכת דרכים סייעה בה •

בנוסף, דר השתמש בניתוח צילומי אוויר וסיורים רגליים כדי להגדיר טריטוריות חקלאיות  •

 ).144-143: 1986(דר 

דומה של המאה הקודמת המשק החקלאי הערבי המסורתי היה  70בהנחה שעד שנות ה  •

את מערכות השבילים של  ,בדק דר, על גבי תצלומי אוויר ת העתיקותלזה של התקופו

שעד לאתרים האלה  מכךכמה כפרים. הוא איתר את נקודות הסיום של השבילים והסיק 

הולכים החקלאים כדי לעבד את החלקות החקלאיות שלהם. נקודות סיום השבילים הם 

טווח השבילים האלה הם מחוץ לטריטוריה גבולות הטריטוריה, והשטחים שמחוץ ל

החקלאית של הכפר. בפגישה עם שמעון הוא הראה לי את תצלומי האוויר ועליהם 

 נקודות הסיום של כל מערכות השבילים האלה (דר, דיון בפגישה אישית).

ברגל לא מגדיר את גודל הטריטוריה החקלאית, אבל טוען על סמך מחקר שנערך בשני 

גליל בשנות החמישים של המאה הקודמת, כי הגידולים שמסביב לכפרים כפרים ערביים ב

 ).101-88מפוזרים בחגורות עיבוד (זונציה) (ברגל תשל"ו: 

חומים של לסמן ולהגדיר תעולה כי אכן נעשה מאמץ גדול  מסקירת כל העבודות האלה

אין בשום מחקר התמודדות עם הגדרה או אומדן מדויק של  טריטוריה חקלאית, אבל מאידך

 גודל הטריטוריה החקלאית של יישוב. 

 דיון בטריטוריה החקלאית של מרשה במחקר הנוכחי:

היות וגודל  הוא כלי חשוב למחקראומדן מדויק של גודל הטריטוריה החקלאית של מרשה 

סך כמות היבולים. חישוב כמות  מגדיר את גודל השטחים המעובדים ולכן גם אתהטריטוריה 

שיטה להגדרת  היבול של הטריטוריה של מרשה היא אחת ממטרות המחקר. לכן מוצגת כאן 

שה עדיין שימוש. לא נע לק מהםתחומי הטריטוריה, המשלבת בתוכה כמה מרכיבים, שבח
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בסיס לאומדן מדויק של הטריטוריה קר הזה ומהוות מחההנחות האלה הן חלק חשוב ב

 החקלאית של מרשה:

כדאיות העיבוד יורדת ככל שהחלקות רחוקות : כידוע מרחק החלקות ממקום הישוב .א

 לעיבוד חקלאי. קום היישוב ולכן אפשר להעריך את גודל המרחב שיש בו כדאיותממ

של השטחים המעובדים מאפשר  : מיפוי הקרקעות ואיכותםועומקה טיב הקרקע .ב

י מרשה. קע, את האזורים שבהם עיבדו חקלאֵ רלהעריך, בשילוב של מרחק ואיכות הק

 שוב במקרה של חלקה מעולה, ולהיפך.כלומר, כדאי לחקלאי להרחיק, מעט, ממקום היי

 איכות הקרקע.ממקום הישוב למרכיבי שקלול בין המרחק  : צריך לעשותכלומר

.): הגורם המכריע 2. ה (על יסוד יישובי בת ראה פרק יישובי הבת העוטפים את מרשה .ג

מסביב למרשה. השיטה הזאת היו פזורים בקביעת גודל הטריטוריה הם יישובי הבת ש

 מתבססת על כמה נתונים והנחות: 

הפיזור סביב לעיר אינו סימטרי  שובים חקלאיים קטנים.יי סביב מרשה מפוזרים בחגורה •

 ודווקא בחלקים הדרומיים מפוזרים יותר כפרים חקלאיים.

של מרשה הייתה כבר קיימת,  הטריטוריה החקלאיתהישובים האלה התנחלו לאחר ש •

 התנחלו בהיקפה וניצלו שטחים שהיו רחוקים מידי לעיבוד ע"י תושבי העיר.  לכן הישובים 

"התנחלויות חקלאיות" במקומות שהיו מחוץ לטווח עיבוד  –חקלאים ייסדו יישובי בת  •

 כדאי לתושבי העיר.  

רים להתנחל בתוך השטחים המעובדים בעלי הקרקעות במרשה לא היו מאפשרים לאח •

בהיקף החלקות המעובדות  ע"י  −שלהם, ולכן יישובי הבת התנחלו בשטחים פנויים 

 חקלאי מרשה.  

גם לפי המודל של ברגל כדאיות העיבוד יורדת ככל שגדל המרחק מהישוב עד למרחק 

(ברגל תשל"ו: בת בהיקף -שהעיבוד לא כדאי לתושבי העיר ובמקומות כאלה מתנחלים יישובי

101-88.( 

החוות החקלאיות בדרום השפלה הוקמו בתקופה ההלניסטית (ראה נתוני סקר השפלה, פרק 

 לכן אפשר לתאר את התהליך ההתיישבותי בצורה הבאה: החקלאים במרשה עיבדו  )..2ד. 
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ם וכל .   אזור המחקר על צילום לוין (אורטופוטו). מרשה מסומנת באדו2. 1. איור ה

אינן ישובים  ירוקות. חלק מהנקודות הירוקמנים בהישובים מהתקופה ההלניסטית מסו

 אמיתיים אלא "כתמי ממצא"
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 .  הטריטוריה החקלאית של מרשה. העיר מרשה מסומנת בעיגול אדום.3. 1. איור ה
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את החלקות שלהם בטריטוריה של העיר לפי פרמטרים של מרחק ואיכות קרקע והמתנחלים 

ביישובי הבת התנחלו בשטחים פנויים בהיקף הטריטוריה. הנחה זאת היא מרכזית החדשים 

 בגיבוש השיקולים לקביעת הטריטוריה של העיר.

פיזור יישובי הבת מסביב למרשה הוא המרכיב העיקרי שמסייע להגדיר את תחומי 

 הטריטוריה של העיר.  

 את תהליך הגדרת הטריטוריה עשיתי כך:

את כל  רמפורטים מהתקופה ההלניסטית סימנתי על גבי צילום אוויעל סמך סקרים  •

כפי שהופיעו  היישובים מהתקופה ההלניסטית. בכל יישוב סימנתי את גודלו בדונמים

   ..)3. 1. ה ; 2. 1ה.  יםר(איו בנתוני הסקר

 ערכתי אומדן של מספר תושביו.  (לפי נתוני הסקר) בת-על סמך גודלו של כל יישוב •

בת הערכתי את גודל השטח בדונמים הנחוץ לו לעיבוד חקלאי תוך -לפי גודל כל יישוב •

 התחשבות בטופוגרפיה ואיכות הקרקעות.   

 ,הבת בהיקף מרשה סימנתי-המשבצות החקלאיות של כל אחד מיישובי אחרי הגדרת •

 את הטריטוריה החקלאית של העיר עצמה.   ,בתווך

יין של אזור מרשה סימנתי בקו שחור בולט את גבולות צילום הלוו –על גבי האורטופוטו 

. כל שאר .G.I.Sהטריטוריה החקלאית של מרשה. זאת השכבה הבסיסית במיפוי ה 

תהיינה בתוך גבולות הטריטוריה המסומנים  .G.I.Sהשכבות שיסומנו על גבי תשתית ה 

 .).3. 1. ה (ראה איור

בים מתרכזים בחגורה אינו סימטרי ורוב היישופיזור יישובי הבת סביב למרשה ברור שהערה: 

וגבולות סימטרית -לכן גם שרטוט גבולות הטריטוריה הוא בעל צורה אמדרום למרשה. 

 מזרח שבו אין ישובים אחרים.-הטריטוריה מתרחבים דווקא לכיוון צפון

על בעניין הקשר בין ישוב עיקרי ויישובי בת ראוי להזכיר עבודה מכפרים בסוריה המצביעה 

) ועבודה נוספת המתארת קשרים דומים Tate, 1992בת (-קשר בין ישוב עיקרי לישובי

בכפרים במזרח התיכון וצפון אפריקה ומלמדת על הגדרת הפוליגון של ישוב ושינויי גודל 

 ).Zerbini, 2018האתר במהלך התקופות (
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 סיכום:

 יש מחקרים מעטים העוסקים בהגדרה מדויקת של טריטוריה חקלאית. •

 אומדן מדויק של המרחב החקלאי למחקר הזה, העוסק בערכים כמותיים של יבול, נדרש •

 אין מענה מספק לצורכי המחקר. SCA-בשיטות מחקר מקובלות כמו פוליגון טיסאן וו

הבת שהתנחלו בתקופה ההלניסטית מסביב לטריטוריה של מרשה הם -פיזור יישובי •

 העיר בתווך.הבסיס החשוב והאמין להגדרת הטריטוריה של 

ה החקלאית לצורך אפיון הטריטוריהמחקר הנוכחי מציג שיטה מפורטת, מקורית ואמינה  •

 כאחד  האתגרים המרכזיים במחקר. ושטחה 

 

 . יישובי הבת במעטפת הטריטוריה החקלאית של מרשה2. ה 

הטריטוריה החקלאית של  חשיבות מכרעת בתיחום ליישובי הבת העוטפים את מרשה יש

 יטוריה החקלאית של העיר והפרישה שלהם מסייעתהבת קמו במעטפת הטר-יישובי −העיר 

 .). 1פרק ד. לעיל להגדיר את גבולות הטריטוריה החקלאית של מרשה (ראה

בתקופה הפרסית, מספר  ל גידול משמעותי בהתיישבות בשפלה:בתקופה ההלניסטית ח

ההלניסטית. עיקר השינוי בתקופה  52,025-והוא גדל לכ 29,500התושבים בשפלה היה 

ערים בשפלה  6מול  −בדגם היישוב בשפלה התחולל ביישובי פרזות קטנים שמחוץ לערים 

  ).269-237יישובים קטנים שנוסדו בתקופה ההלניסטית (דגן תשס"א:  63היו 

בדומה לשפלה, גם במערך היישובי בעמקי הצפון התחולל שינוי, שהחל בתקופה ההלניסטית 

חל גידול במספר היישובים הקטנים שנוסדים  −והגיע לשיאו בתקופה הרומית והביזנטית 

 ).15-12: 1986כיישובי פרזות (פורטוגלי 

במרחק של כל  שימוש בקרקע:-קיים קשר ישיר בין המרחק ממקום היישוב לשימוש או לאי

ברמת התוצר הנקי, ובמרחק מסוים כבר לא   15%-20%קילומטר מהיישוב יש ירידה של 

או שהקרקע נשארת בלתי מעובדת או   − כדאי לאיכר לעבד את הקרקע. במקרים כאלה

 ).90-88שסביב היישוב הקיים קמים יישובי בת (ברגל תשל"ו: 
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ק"מ, ניצול  5חק מהאתר, ובמרחק של גם לפי עירון לובין, עוצמת הניצול תלויה במר

 ).24-18: 2006, ומעבר לזה העיבוד אינו יעיל (עירון לובין 20%המשאבים יורד לערך של 

בת סביב ליישובים קיימים: הגישה אל החלקות הנמצאות -ספראי, דן בתהליך ייסוד כפרי

ת מהחקלאים במרחק גדול מהיישוב הופכת ללא כדאית, היות וההליכה לשטחי העיבוד דורש

בת, -משאבים רבים וגם ההובלה מייקרת את הייצור, לכן במקומות הרחוקים נוסדים כפרי

בהם מעובדים גם השטחים הרחוקים ממקום היישוב. היישובים האלה נוסדים בחגורה 

 ).48-20: 1986שמסביב לחלקות החקלאיות של היישוב הקיים (ספראי 

קיים תלויים בעיר המרכזית בהיבטים מנהליים הבת המוקמים בחגורה סביב יישוב -כפרי

 ומסחריים.

 ).  23: 1994בת מתוארת גם בתקופה העות'מאנית (גרוסמן: -התופעה של כפרי

חלק מהיישובים בחלקים המערביים של שדרת הרי יהודה מתוארים כ"ישובי אשכולות": כמה 

בת -דומה לריכוז יישובי ). יתכן והתופעה215-214: 1994יישובים סמוכים זה לזה (גרוסמן  

 כפי שתוארו במרשה ההלניסטית. 

במטרה לנצל חלקות חקלאיות הסיבה העיקרית לייסוד יישובי בת במעטפת של העיר היא 

ל שהמרחק ממקום היישוב גדל וככו המרוחקות מהערים שאין כדאיות כלכלית לנצלם היות

 ר מאפשרת למתנחליםבפריפריה של העי הקמת כפרים חדשים כדאיות העיבוד יורדת.

החדשים לנצל את החלקות החקלאיות הרחוקות מהעיר. גודל היישוב החדש שמוקם תלוי 

 בגודל המשבצת החקלאית העומדת לרשותו.                     

 סיכום:

 יורדת ככל שהמרחק ממקום הישוב עולה. הניצול בפריפריה החקלאית של ישוב יכולת •

ינם מסוגלים לעבד את החלקות ותושבי העיר א אינו כלכלימעבר למרחק מסוים העיבוד  •

יישוב הקיים. חקלאים מייסדים יישובים קטנים במעטפת של ה האלה. במקרים כאלה

 גודלם תלוי בגודל החלקות החקלאיות הזמינות.אלה הם "כפרי הבת" ו
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עד שלהי תקופת המנדט ככלי  . החקלאות הערבית המסורתיתו

 ות היסטוריות.ללימוד החקלאות בתקופ

מנית ובתקופת המנדט הבריטי הם 'החקלאות הערבית המסורתית בסוף התקופה העות נתוני

 −י הערבי המסורתי, דבק במסורת אבותיו לי חשיבות מכרעת למחקר זה. החקלאבע

השתמש באותן שיטות עיבוד, גידל את אותם סוגי גידולים והפיק כמויות יבולים דומות לאלה 

 וגודל השטחים המעובדים היו דומיםשהיו מקובלות בתקופות קדומות יותר. פרישת הגידולים 

 היה דומה לזה של הזמנים הקדומים.וגם הבסיס הכלכלי של הפלאח הערבי 

מהווים מודל לכפרים החקלאיים בתקופות  20-אה ההכפרים המסורתיים של תחילת המ

 ).57: 1988ין יהקדומות, בכל הקשור לפרישת הישובים וכלכלתם (פינקלשט

הגידולים ופיזור נתוני החקלאות הערבית המסורתית: שיטות העיבוד, נתוני היבול, סוגי 

 בעבודה זו. חקריים ראשונים במעלה שישמשוהם כלים מ החלקות החקלאיות

רוב  של המאה הקודמת מצב המשק החקלאי המסורתי היה ירוד ביותר. 30-שנות העד ל

שיטות העיבוד הפלאח הפיק מהקרקע יבולים מעטים.  אבל האוכלוסייה התפרנסה מחקלאות

ס"מ, שיטות זריעה  12-מחרשה פשוטה שאינה חודרת לעומק של יותר מ −היו פשוטות 

היו הסיבות העיקריות  ר זרעים והיעדר דישוןשימוש במחזו-ומועדי זריעה לא תקינים, אי

 ). 15-14וולקני תש"ד: -לתפוקה הנמוכה.(אלעזרי

המשק המסורתי של הפלאח הערבי התבסס על גידול תבואות חורף, בעיקר חיטה. יבולי 

, אבל ק"ג לדונם 50-30רום אפילו פחות: ק"ג לדונם ובד 70-60-כ −החיטה היו זעומים 

יבול היה האיכר האיכר היה תלוי בגידול החיטה לקיום משפחתו. בחלק גדול מה מאידך,

: 1976ואת יתרת היבול היה מוכר כדי לקבל כסף מזומן לצרכיו (אביצור  משתמש לצרכי ביתו

: 1967). לעיתים מכרו האיכרים גם מוצרי חקלאות נוספים (גולני 37-8: 1984אילן  ; 61

88.( 
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ק"ג חיטה לשנה, ובהנחה שיבול ממוצע לדונם חיטה הוא  200-לכ היות ואדם זקוק לקיומו

דונם חיטה (אחרי חישובי הפחת והזרעים הנחוצים לזריעה  4-נחוצים כ −ק"ג  70-60

). לכן,  במונחי 61: 1976ק"ג חיטה (אביצור  200-נוספת) כדי לקבל את יבול הנטו של כ

 דונם ברוטו של גידול דגן.  4דרשים החקלאות המסורתית מקובל להניח שלקיומו של האדם נ

היה גדול  וחלקו של גידול הצאן באזורים היבשים יותר הגידולים החקלאיים היו מוגבלים

) הרווח מגידול ראש צאן היה 1930יותר. לפי ערכים כלכליים של תקופת המנדט הבריטי (

לה על ונים אאפשר ללמוד מנת ).233: 1972אביצור דונם דגן ( 2דומה לרווח של גידול 

דונם חיטה  2ולקבל תמורתו ערך יבול של − אפשר למכור  הערך הכלכלי של כל ראש צאן: 

 ק"ג חיטה. 120-כ –

לספק את כל צרכי כלכלת האיכר היה חייב , אוטרקי בעל אופי המשק החקלאי המסורתי היה

גם  לדוגמא:לים לא היו בראש מעייניו. השיקולים הכלכליים של רווחיות מהגידוביתו ו

גידולי הדגניים עדיין  –במקומות המתאימים לגידול זיתים שהוא גידול רווחי יותר מגידול דגן 

 ).144-143: 1986תופסים יותר ממחצית המשבצת החקלאית של האיכר (דר 

הבעלות על  המסורתי היה דגםהערבי חקלאיים נמוכים במשק  אחת הסיבות ליבולים

הקרקעות שעליהן נבנו הבתים וחגורת המטעים שמסביב לכפרים היו קניין פרטי,  :הקרקעות

זאת שיטה  "אדמות מושע". –אבל החלק הגדול של הקרקעות היה בידיים ציבוריות 

בלד), -אגררית שהסדירה את זכויות החזקה בקרקע שנקראת שיטת המושע  (מושע אל

 י שיטה זו קרקעות הכפר משותפותלפונראה כי שיטה זו מומשה בעיקר בדרום הארץ. 

וחלוקת הקרקעות נעשית על ידי הראיס, כל כמה שנים. מי שמעבד את הקרקע זכאי ליבולה. 

חלוקת הקרקעות הייתה לפי מספר הנפשות במשפחה וניסתה להבטיח שוויון במשאבים. 

-30: 1994הארכת פרקי הזמן שעברו בין חלוקה לחלוקה, הביאה לניוון השיטה (גרוסמן  

28.( 

, לפי מפתח מסוים,  לכן הקרקעות האלה היו עוברות מחקלאי לחקלאי מידי כמה שנים

קיבלו יבולים נמוכים. ו משאבים בטיפוח וטיוב הקרקעות האלהלא היו משקיעים החקלאים 
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אביצור  ; 68: 1967, התופעה הזאת התמעטה ואחר כך נעלמה (גולני 20-בתחילת המאה ה

 ). 266-258: 1945 פולק  ;197-196: 1972

חגורת מטעי זיתים  −התופעה המתוארת כ"חיגור" של גידולים חקלאיים סביב למקום יישוב 

סביב לכפר וגידולי דגן בחגורה המקיפה אותם,  מקורה ככל הנראה במסורת של  "אדמות 

 מושע".

 בהקשר ל"אדמות מושע" חשוב לציין שני היבטים הנוגעים למחקר הנוכחי:

הגידולים בחקלאות המסורתית אינו תלוי רק בטיב החלקות, אלא תלוי גם בבעלות פיזור  •

 על הקרקעות.

 היבולים בקרקעות המשותפות נמוכים יותר מאשר בקרקעות קניין. •

החל תהליך של שינוי ושיפור משמעותי בטכנולוגיה של  20-של המאה ה 30-רק בשנות ה

ור זרעים יעיל, משק חלב, דישון אורגני, החקלאות המסורתית שהייתה מקובלת עד אז: מחז

זנים חדשים שאוקלמו בארץ, שימוש נרחב בהשקיה, כלי עבודה משוכללים ואמצעי תחבורה 

משוכללים יותר. הסיבה המרכזית לשינויים האלה היא התיישבות חדשה של גרמנים, 

 ).325-324: 1972בוסנים, צ'רקסים וגם של התיישבות יהודית בארץ (אביצור 

 יכום:ס

ואה לחקלאות בתקופות השו-הנתונים מהחקלאות הערבית המסורתית הם כלי בר •

סוגי הגידולים, ל לאמץ את נתוני החקלאות המסורתית הנוגעים ואפשר קדומות יותר

 תקופה ההלניסטית.נה הכלכלי בכל דיון הנוגע לכמות היבולים והמב

בכל דיון על כמות  חשוב" מהוות  מרכיב "אדמות מושע −חלקות העיבוד המשותף  •

 יבולים חקלאיים ופיזור חלקות עיבוד חקלאי בחקלאות הערבית המסורתית.

החקלאות המסורתית בתקופה העות'מאנית התאפיינה ברמת חיים נמוכה ובייצור שרובו  •

 ).27-26: 1994המכריע היה לצורכי קיום (גרוסמן 
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 מרשהגידולי שדה ומטע ב שלצור . יכולת הייז

מרשה הוא אתגר מרכזי בעבודה  יכולת הייצור החקלאי של המרחב החקלאי שלחישוב 

ולת הייצור מתבססת, ראשית על מרכיבי הקרקע: ניתוח בה.  הדרך לחישוב יכ מרכזי

רן במרחב, של כל אחד של הטריטוריה, מיון סוגי הקרקעות, עומקן,  כמותן ופיזו טופוגרפי

ן המשבצת החקלאית לסוג הגידול, חישובי ביתאמה מהה ובנוסף על כך: מסוגי הקרקע

נתוני היבולים לפי גודל החלקות של כל אחד מסוגי הגידולים במכפלת יבול ממוצע לדונם. 

י צריכת המזון על ידי תושבי היבול יוצגו גם בערכים קלוריים כדי לאפשר השוואה לנתונ

 מרשה.

ים החקלאיים ואת כמות בפרקים הבאים אנסה, שלב אחרי שלב, לשחזר את מגוון הגידול

. יא מפת עומקי הקרקעות (ראה איור זהיבול של כל אחד מסוגי הגידולים. הבסיס לשחזור ה

). סך סכום היבולים של כל הגידולים הוא יכולת הייצור החקלאי של מרשה והערכים 8. 2

את האלה יוצגו גם בערכים קלוריים.  כל הערכים האלה יוצגו, בסוף הפרק, בטבלה המסכמת 

 .).1. 7. . טבלה זו היא "לב" המחקר (איור זעיקר נתוני היבול

בין סוג הקרקע לסוג הגידול החקלאי: איך בחר החקלאי ההתאמה  . 1. ז

 במרשה את סוג הגידול המתאים? 

הטריטוריה החקלאית של מרשה מורכבת מפסיפס של סוגי קרקעות, שחלקן מתאים לעיבוד 

היות ויש קשר בין סוגי המתאימות למרעה טבעי בלבד. חקלאי, ויתרתן קרקעות רדודות 

הקרקעות ואיכותן לבין הגידולים החקלאיים שגדלים עליהן, אני מבקש לדון בפרק הזה 

בעקרונות שלפיהם האיכר מתאים את סוג הגידול החקלאי לסוג הקרקע, לעומקה ולמיקומה 

של מרשה בהיבטי איכות  הטופוגרפי. ראשית, דיון כזה מחייב  ניתוח החלקות החקלאיות

כמובן שההנחה היא, שהחקלאי יעשה את  הקרקע,  גודל החלקות המעובדות ומיקומן.

במטרה להביא למיקסום  ת מסוימת לבין גידול חקלאי מתאיםההתאמה בין משבצת חקלאי

היבול החקלאי. השיקולים לבחירה מורכבים: חלקם נוגע לאיכות הקרקע ולעומקה ויתרתם 

בוד ולמיקום החלקות. סביר להניח, כי ההתאמה הזאת כבר נעשתה ע"י אבותיו לנוחיות העי
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תה חלקה. טענה זאת נתמכת גם של החקלאי, והוא משמר את מסורת הגידולים באו

-הסתכלות בצילומי אוויר של החלקות החקלאיות בשלהי תקופת המנדט הבריטי בכפר ביתב

 לניסטית.   ג'וברין, כפר שעיבד גם את הקרקעות של מרשה הה

אמץ כמה הנחות שאפשר לדיון בהתאמה שבין סוג הקרקע לסוג הגידול מתבסס על 

 לצורך המחקר הזה: 

העיבוד היה אינטנסיבי  :חקלאים עיבדו את מלוא השטחים האפשריים לעיבוד חקלאי •

מאוד וכל השטחים האפשריים לעיבוד נוצלו. תצלומי אוויר מתקופת המנדט הבריטי 

, רצפים באזור בית ג'וברין) תומכים בהנחה הזאת: אפשר 1945שנת  .P. S(סדרת 

לראות כי כל השטחים המישורים מעובדים במלואם ונוספו עליהם גם שטחי טרסות על 

מדרונות הגבעות, בשולי הערוצים. מתוך  התבוננות בצילומי האוויר, אפשר לראות, כי 

שלהם מורכבת יותר,  היו ד גם ערוצים צרים יחסית שהגישה אליהם ויכולת העיבו

אפשר לזהות שהיו -איהשטחים האלה מכוסים היום בצומח טבעי ומ מעובדים. חלק

 הבסיס למיפוי החלקות האלה הם צילומי האוויר המנדטוריים.מעובדים בעבר. 

הנחוץ לצרכי  השיקול המרכזי של האיכר היה לגדל אתהמסורתי  משק החקלאיב •

הרחבים הם חלקות גדולות והקרקע בהן עמוקה.  שטחי העיבוד בערוצים משפחתו:

בעדיפות לגידול  –החלקות האלה משובחות ומתאימות בראש ובראשונה לגידול מטעים 

ג'וברין -זיתים. מתוך הסתכלות בצילומי אוויר מתקופת המנדט בשטחי הכפר בית

 ר להסיקווקא לגידול דגן, ולכן אפשמתברר,  כי רוב הקרקעות בעמקים הפוריים נוצלו  ד

דול החקלאי. במשק ששיקול איכות הקרקע ועומקה אינו שיקול בלעדי בבחירת הגי

). לכן בנוסף 4 היה מבוסס על דגן (ראה גם פרק ז. מהכלכלה 60%-כ החקלאי המסורתי

צריך להביא בחשבון גם את סך  שבין סוג קרקע לגידול החקלאי,לשיקולי ההתאמה 

 רתי. חקלאים גידלו דגן גם בקרקעות המתאימותהרכב הגידולים החקלאיים במשק המסו

 והמטעים נדחקו לעיתים לטרסות שעל שולי הערוצים. לגידול זיתים

באזור  :בעיקר לעומק הקרקע − חקלאי עשה התאמה בין סוג הגידול לסוג הקרקע •

מרשה קיים מגוון של סוגי קרקעות, שחלקן תוצאה של הבלייה של סלעי הקרטון והנארי 
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.). כל סוגי הקרקעות האלה מתאימים, אם 2. 1אאולי (ראה פרק ג. -ממקור אלובין וחלק

    לא במידה שווה, לגידולים חקלאיים.כי 

היות ועומק  סוגי קרקעותהתאמה בין סוגי הגידולים להגורם חשוב בהוא  עומק הקרקע

ר בקרקע עמוקה, נאגרים יות ית של צומח:הקרקע הוא גורם מכריע ביכולת ההתפתחות

שקרקע עמוקה מתאימה  בה יותר מים זמינים לשורשי הצמח. זאת הסיבה גשמים ויש-מי

מטעים אחרים. לעומת זאת מטעי זיתים או  גידולי −שנתיים -גידולים חקלאיים רבל

-חת הקיום של צמחים רבלה להכיל כמות מים מספיקה להבטאינה יכו קרקע רדודה

מת דגן או עדשים. היות ובמשבצת כדוג שנתיים-מתאימה לגידולים חדו שנתיים

החקלאים נדרשו לעשות התאמות בין שה היו קרקעות בעומקים שונים החקלאית של מר

ברור שהיו גם סטיות מההנחות האלה וצריך לקחת אותן  סוגי הקרקע לסוגי הגידולים.

 בחשבון במערכת החישובים של יבולי החלקות החקלאיות. 

המונחות על גבי שכבות קרטון שורשי הצמחים מסוגלים חשוב עוד להעיר כי בקרקעות 

 לחדור גם לשכבות הסלעיות ולינוק מהם מים ולכן עומק הקרקע היעיל גדול יותר.

כמות המשקעים היא הגורם העיקרי לתכולת המים באדמה.  משמעות כמות המשקעים: •

כיל כמות באזורים עם כמות משקעים גדולה גם קרקעות בעלות עומק בינוני יכולות לה

עם מיעוט משקעים המצב אינו כזה. אזור מים מספיקה לגידול מטעים, אבל באזורים 

מ"מ בשנה (ראה פרק   400-360היא כמות המשקעים בו מרשה הוא אזור "חצי יבש" ו

ס"מ ומעלה אפשר לגדל זיתים או מטעים אחרים.  60-רק בקרקעות שעומקן מו) .3 .1ג. 

 בהתאמת הגידול המתאים.לעומק הקרקע ות גדולה יש משמעלכן באזור כמו מרשה 

בגלל כמות משקעים מועטה אזור מרשה הוא גבולי לגידול מטעים, גם בקרקעות עמוקות 

 יחסית.    

גודל החלקה משפיע גם על בחירת הגידול  התאמה בין סוג הגידול לגודל החלקה: •

בהמה,  בים חריש על ידי: לגידולי דגן, המחייבעיקר בהיבטים של נוחיות העיבודלאי החק

. גידול של דגן על גבי טרסות קטנות באזורים מישוריים עדיפות חלקות עיבוד גדולות

 מורכב יותר ומחייב השקעה גדולה יותר בתהליך העיבוד.
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: חלקות  גבי טרסות עיבוד-התאמה בין סוג גידול למיקום החלקה בעמק או בשוליו על •

כלל קטנות והעיבוד בהן מורכב יותר. גם הגישה -גבי טרסות בשולי העמקים הן בדרך-על

קלאי יעדיף  לגדל בהן קטניות או אליהן לחריש עם בהמות מורכבת יותר, ולכן הח

 גם מטעים או כרמים.   -קרקע עמוקה במקרים של 

חוקרים נוספים דנו בהיבטי ההתאמה שבין טיב החלקות החקלאיות לגידולים. להלן תמצית 

 הממצא שלהם:

אמה עורך מיון של קרקעות הגולן לפי איכותן והתאמתן לגידולי פלחה, מול הת בן דוד

לים שבין סוגי הקרקעות, אבל קריטריונים ברורים להבד למטעים או למרעה. אין פירוט של

כי באזורים שונים בגולן יש הבדל ביחסים שבין סוגי הקרקעות ומידת התאמתן לסוגי    מודגש

 ).18-16: 1992ד הגידולים החקלאיים (בן דו

זינגר טוען, כי החקלאי הקדום ידע ליעד את סוג הקרקע המתאים לגידול: גידלו זיתים 

אשר היה קשה להכשיר קרקעות רק כ שולי העמקים, ושתלו זיתים במישורב −בטרסות 

על מדרונות הערוצים. היות ויכולת הכשרת הקרקעות בזמן העתיק הייתה מוגבלת,  לנטיעה

ים באזורים סלעיים גרמו לכך שחלק מהזיתים, בעיקר אלה שניטעו בקרקעות נטיעות של זית

 ).Singer 1996: 35 ; 20-19: 1994שאינן עמוקות דיין, לא שרדו (זינגר 

שדמן, במחקרו במערב השומרון, טוען כי החקלאי עורך התאמה בין שטח מסוים לסוג 

 :םהמחקר שלו במספר כליהגידול. הוא בדק את ההתאמה בשטחי 

 ממצא ארכיאולוגי: בעיקר מתקנים חקלאיים הפזורים בשטח המחקר. •

 לימוד מאפייני השטח שהכתיבו את סוגי הגידולים. •

 מקורות היסטוריים. •
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 דונם מזה 32,000שטח הטריטוריה:  . . הטריטוריה החקלאית של מרשה1. 1. איור ז

 16,628בלבד: שטח מתאים למרעה ו  דונם 15,372מתאים לעיבוד חקלאי: שטח 

 דונם
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 לימוד אתנוגרפי: לימוד מהחקלאות המסורתית הערבית. •

 מהשטח  33%של הגידולים השונים:  גם מציג מפה ועליה נתוני הפרישה שדמן

נוצלו לגידול דגן (שדמן  21%-מהשטח נוצלו לגידול ענבים ו 45%נוצלו לגידול זיתים, 

תונים המקובלים בחקלאות ). הנתונים האלה אינם מתאימים לנ247-246 תשע"ז:

רשי מסך הייצור החקלאי. ייתכן כי שטח ט 70%-המסורתית, שבה גידול הדגן מהווה כ

 .במיוחד הכתיב את דגם העיבוד הזה

 פי סוגי גידוליםעל  החקלאיים ומיונם. השטחים 2. ז

של הטריטוריה  .G.I.S-שטח הטריטוריה החקלאית של מרשה כפי שנמדד במפת שכבת ה 

דונם. מטרת הפרק הזה היא להציג את דרך ההתאמה  32,000.) הוא 1. 1. (ראה איור ז

 בכלים ובשלבים הבאים:     היבט האיכותי והכמותי בחים חקלאיים לבין סוגי הגידולים שבין שט

 גודל שטחי הקרקע (בדונמים) בטריטוריה ממוינים לפי סוגי קרקעות:  .א

ן של י.) ומפת צילום לווי5 .2 .חקלאי של משרד החקלאות (איור בעוד בעזרת מפות יי 

שכבה נוספת במפות .) אפשר להרכיב 7. 2. ע הוצאת משרד החקלאות (איור זחבורות קרק

אפשר גם  ..)2. 2. ור הטריטוריה החקלאית (איור זמפת חבורות הקרקע של אז – .G.I.S-ה

   למדוד את שטח כל אחד מסוגי הקרקעות.

 סוגי הקרקעות וגודל השטח בדונמים: להלן פירוט  

K1+K4-    1641.4 

K1  -    261.1   

K2 -    410.7 

B7  -    144.3  

 B3      -    462.0                       4. 1הרחבה פרק ג.  לפירוט סוגי הקרקעות ראה. 

B4 -    151.6  

B7 -    12,409.4  

B3  -    15,059.0     
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 . מיון לסוגי קרקע1. 2. זאיור 

 

חלק מסוגי הקרקע מופיעים יותר מפעם אחת, היות ולעיתים יש כמה כתמים של סוג קרקע 

 דומה.

: קרקעות רנדזינה חומה ממקור קרטון ונארי. הקרקעות B3 , B7 –סוגי הקרקעות העיקריים 

 : חומות כהות גרמוסוליות אלוביות הנפוצות בעיקר בעמקים. Kמקבוצת 

מיון לחבורות הקרקע נותן מידע חלקי בלבד להתאמת גידולים חקלאיים. מפות עומק קרקע 

 ..)4. 2. דע מועיל יותר (ראה לדוגמא איור זמציגות מי

.) ומפת 5. 2בעזרת מפות ייעוד חקלאי (איור ב.  מיון שטחים בטריטוריה לפי עומק הקרקע

 .), הרכבתי7. 2משרד החקלאות (איור ז. צילום לוויין של סקר קרקע וחלוקה לעומקים של 

1,641.4

261.1
410.7

12,553.70

15,521

151.6

K1+K4

K1

K2

B7

B3

B4
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של סקר קרקעות באזור מרשה. (מיפוי משרד החקלאות, מח'   .G.I.S.  מפת 2. 2איור ז. 

 לסקר קרקע וחישה מרחוק).
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 של חבורות הקרקע במרשה .G.I.S. מפת 3. 2. איור ז
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 בסיס לכל המדידות של גודלן של חלקות העיבוד.  −"מפת העבודה" 

בטבלה להלן מפורטים עיקר הנתונים ממפת מיון הקרקע לפי עומק (המספרים מבטאים 

 עומק בס"מ והשטח בדונמים): 

 מיון גודל השטחים לפי עומק קרקע מסוכמים בטבלה הבאה:

 מתאימה למרעה בלבד.          –דונם. קרקע רדודה   16,628  -ס"מ)  20עד  0-" (מ1קרקע "

 דונם.  2942.8    -ס"מ)         45עד  20-": (מ2קרקע "

 דונם.  1647.5  -       ס"מ)  75עד  45-": (מ3קרקע "

 דונם.    741.2  -ס"מ)       100עד  75-": (מ4קרקע "

 דונם.  7828.6  -ס"מ)  100-": (עמוק יותר מ5קרקע "

 דונם.    2211.7  -": (קרקעות עמוקות בד"כ, מעובדות בערוצים צרים) 6קרקע "

 

" הם חלקות עיבוד קטנות בערוצים צרים. החלקות האלה לא 6שטחי קרקע מסוג " הערה:

) מהסיבה 1952מופיעות במפת ייעוד הקרקעות (מח' לשימור קרקעות, מש' החקלאות, 

וחורש  1947נטישת האוכלוסייה המקומית בשנת  אחרי הבאה: החלקות האלה לא עובדו

האלה כבעלי  וי הקרקעות לא מיפו את השטחיםבסקרים ובמיפטבעי התחיל לכסות אותן. 

  ), P.S.15, 680, 1945צילומי אוויר מתקופת המנדט (גליונות: פוטנציאל חקלאי. בעזרת 
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 .  מיון הקרקעות לפי עומקן4. 2. איור ז

 

האוכלוסייה המקומית  ינטנסיביות על ידיל השטחים האלה היו מעובדים באמתברר שכ

. לפי צילומי האוויר הללו בתקופת המנדט הבריטי, וככל הנראה גם בתקופות היסטוריות

מפה של כל  רוץ אחרי ערוץ, באופן ידני ליצירתאת החלקות האלה, עאפשר היה למפות 

למרות  תי את גם בשטחהאלה ובדק . כביקורת לתהליך ערכתי סיורי שטח לחלקותהחלקות

דונם.  2211.7שטחן הכולל  שנתי מעוצה מכסה אותן. -שנתי וצומח רב-ח חדשכיום צומ

 .).6. 2ז.  ;. 5. 2(איורים: ז. 

 

16,628
דונם

2,942.8
דונם

1,647.5
דונם

741.2
דונם

7,828.6
דונם

2,211.7
דונם

–רדודהקרקע(מ"ס20עד0-מ:"1"קרקע
).בלבדלמרעהמתאימה

מ"ס45עד20-מ:"2"קרקע

מ"ס75עד45-מ:"3"קרקע

מ"ס100עד75-מ:"4"קרקע

מ"ס100-מיותרעמוק:"5"קרקע

מעובדות,כ"בדעמוקותקרקעות("6"קרקע
)צריםבערוצים
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.  הערוצים הצרים היו גם הם PS 12 (1945.  צילום אוויר מנדטורי (סדרת 5. 2. איור ז

 עיגול ותמונה עכשווית שלו, למטה.מעובדים. ראה ערוץ מסומן ב

 

). צומח של בתה 2016צילום של הערוץ המסומן בצילום האוויר לעיל (שנת . 6. 2. איור ז

" בערוצים צרים שהיו מעובדים עד  6משתלט על השטחים הנטושים. אלה "שטחים מס. 

 נצר).הי התקופה המנדטורית (ר. של
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. לפירוט עומקי 5 עד 1עומק הקרקע. סוגי עומקים מ  .  סקר קרקע מבוסס על7. 2. איור ז

 ). (נרכש ממשרד החקלאות מח'  לסקר ייעוד קרקע8. 2. ראה איור זקרקע 
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 עומקן. זאת מפת בסיס וממנה נגזרו של מיון הקרקעות לפי   .G.I.S.  מפת 8. 2. איור ז

 גדלי השטחים המעובדים לפי עומק הקרקע.
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בשטח הטריטוריה  לסוגי גידולים ושטחםחלקות העיבוד . מיון 3. ז

 החקלאית של מרשה

נתון הרלוונטי ביותר מתבסס בעיקר על עומק הקרקע כהשטחים לסוגי גידולים התאמה בין 

ו גודל החלקות ומיקומן למיון סוגי הגידולים. כמו כן הובאו בחשבון נתונים נוספים כמ

הרכב המשק החקלאי של החקלאי המסורתי.  ליים הנוגעים לכמו גם שיקולים כל הטופוגרפי

 ראה גם הערות להלן.

 הלן מיון החלקות החקלאיות לסוגי גידולים אפשריים:ל 

 דונם. 32,000סה"כ שטח הטריטוריה החקלאית:  

 דונם. 16,628ס"מ)  20-0" (עומק 1קרקע " •

 מרעה בלבד.

 דונם המתמיין כך: 15,372  -סה"כ שטח לעיבוד חקלאי 

 דונם. 2942ס"מ)  45-20" (עומק 2קרקע " •

 דונם. 600     -חומוס ועדשים     

 דונם. 2342     -דגן                    

  דונם. 1647ס"מ)  75-45" (עומק 3קרקע " •

 דונם. 1647    -דגן                     

 דונם. 741ס"מ)   100-75" (עומק 4קרקע " •

 דונם 300    -זיתים                  

 דונם 200    -          דגן     

 דונם. 241    -מטעים וכרמים     

 דונם. 7828ס"מ)   100" (עומק יותר מ 5קרקע " •

 דונם. 2900    -זיתים                 

 דונם. 4600    -דגן                     

 דונם. 328    -מטעים וכרמים     
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 דונם. 2211" (קרקעות בערוצים צרים)  6קרקע " •

 דונם 1211    -מטעים וכרמים     

 דונם  900    -   דגן                  

 דונם.  100    -חומוס ועדשים      

 : חלקות דגן בתוך מטעי זיתים •

דונם דגן (כמחצית מסך כל  1500מטעי הזיתים גידלו גם דגניים:   אפשר להניח כי בחלק

 דונם). 3300 –שטחי מטעי הזיתים 

 הערות:

גם צילומי אוויר מפת הקרקעות ו היו פרושים לפניי −בעת התאמת סוגי גידולים לחלקות  •

אפשר היה בשטח מרשה. בעזרת התצלומים  מנדטוריים של כל השטחים המעובדים

לראות את גודל החלקות המעובדות, מיקומן הטופוגרפי ולעיתים גם את סוגי הגידולים. 

 הנתונים האלה היו חשובים להתאמה בין גידול לסוג חלקה.

נותנים תמונה מעולה של פרישת מטעי הזיתים בכל שטחי צילומי האוויר המנדטוריים  •

  לצורך המיון.  טעים. גם הנתונים האלה שימשוהטריטוריה, כולל צפיפות העצים במ

צריך לקחת בחשבון נתון מכריע נוסף: במשק המסורתי יש היה לצורך מיון סוגי הגידולים  •

של גרפי והטופוגרפי חלוקה די קבועה בין סוגי הגידולים, ללא קשר למיקום הגיאו

מוצרים לקיומו,  החלקות החקלאיות. במשק מסורתי כל חקלאי צריך להבטיח לעצמו סל

ולכן החקלאי צריך לאזן בין סוגי הגידולים ולהבטיח לעצמו דגן, זיתים, קטניות ומטעים. 

מסורתית אמצעי היצור החקלאי הבסיסי של האיכר הוא גידול הדגן שחלקו בחקלאות ה

רקע לכן האיכר מקצה לגידול דגן גם חלקות בעלות קהיצור החקלאי ו מסך 70%-כ

גבוהה יותר. תצלומי  עמוקה המתאימות לגידול זיתים שהתמורה הכלכלית לגידולם

 האוויר המנדטוריים מאשרים את ההנחה הזאת.

 72%בטבלה שלהלן מפורטת חלוקת השטחים המעובדים בטריטוריה החקלאית של מרשה: 

לגידול מטעי זיתים. הנתונים האלה תואמים לנתונים  20%-לגידול דגן וכמהשטח מוקצה 

 ממוצעים בחקלאות המסורתית.
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 סה"כ שטחים מעובדים ומרעה במרשה:

 (שטח שאינו ניתן לעיבוד חקלאי).   18,428מרעה:               

 מהשטח המעובד.   72.8%דונם.    11,189דגן:                   

 מהשטח המעובד.   11.6%דונם.        1780   מטעים וכרמים:

 מהשטח המעובד.   20.8%דונם.        3200זיתים:               

   מהשטח המעובד.     4.5%דונם.         700חומוס ועדשים:    

 . יעוד קרקעות לגידולים שונים במרשה1. 3. איור ז

המעובדים בטריטוריה. ראה להשוואה . חלוקה בין סוגי הגידולים בשטחים 2. 3. איור ז

 יבוד בחקלאות המסורתית, פרק ו.גם  אחוזי שטחי  ע

דונם18,428
)מרעה(

דונם11,189
מהשטח 72%(

)המעובד

דונם1,780
מהשטח 11.6%(

)המעובד

דונם3,200
מהשטח 20.8%(

)המעובד

דונם700
מהשטח 4.5%(

)המעובד

)שטח שאינו ניתן לעיבוד חקלאי(מרעה 

דגן

מטעים וכרמים

זיתים

חומוס ועדשים

דונם11,189
מהשטח 72%(

)המעובד

דונם1,780
מהשטח 11.6%(

)המעובד

דונם3,200
מהשטח 20.8%(

)המעובד

דונם700
מהשטח 4.5%(

)המעובד דגן

מטעים וכרמים

זיתים

חומוס ועדשים
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מסורתי: שמעון דר הנתונים האלה מתאימים גם לנתוני חלוקת גידולים במשק החקלאי ה

 50 -גל בכפרים ערביים בשנות ה-), בר144-143: 1986 ; 131-82תשמ"ב:  בשומרון (דר

-104: 1980), ישראלי בכפרים ערביים (ישראלי 101-88ו: גל תשל"-של המאה הקודמת (בר

103.( 

   אחוז הדגן והזיתים מסך היבולים: .1

היו מטעי זיתים (ראה טבלה  21%-מסך הגידולים בטריטוריה היו גידולי דגן ו  72.8%

 לעיל). הערכים האלה מתאימים לחלוקת הגידולים בחקלאות המסורתית.  

מסך צריכת המזון בערכים קלוריים הם דגניים.   80%-בעולם העתיק היה מקובל כי כ

 במרשה, אחוז הדגניים מסך היבול נמוך במקצת מהערכים האלה, וייתכן 

שהסיבה לכך היא הכמות הגדולה של מטעי הזיתים וייצור שמן הזית, שחלקו שימש גם 

שפעה על כלל הייצור החקלאי  ועל למסחר.  לא מן הנמנע שלגידול הזיתים במרשה יש ה

 חלוקתו לענפי ייצור חקלאיים שונים במרשה.

 סיכום:

 שטחם. לסוגי גידולים חקלאיים ונמדדו גם מיון בעזרת נתוני עומק קרקע, נערך •

 הנחות נוספות שימשו לצורך המיון: •

o .גודל החלקות המעובדות 

o .מיקומן הטופוגרפי של החלקות 

o הגידולים במשק המסורתי. שיקולים כללים של סך חלוקת 

ון ואימות חלק מהנחות העבודה תצלומי האוויר המנדטוריים היו כלי עזר חשוב למי •

 זה.שהוצגו בפרק 

. 2. 3המתאימים לגידולם, המסוכמים באיור ז. הנתונים של  סוגי הגידולים והשטחים  •

   מרשה.  מהווים את הבסיס לבניית הטבלה המרכזית של יכולת הייצור החקלאי של לעיל
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  גידולים בחקלאות הערבית המסורתית. מיון סוגי ה4. ז

 השוואתיים לפני הצגתם של  נתוני היבול של כל אחד מסוגי הגידולים להלן כמה נתונים

 המתייחסים לפילוח סוגי הגידולים במשק המסורתי:

במתכונת של  שמעון דר מביא דוגמאות לשתי משבצות חקלאיות של כפרים בשומרון שעובדו

 וקה בין ענפי הגידולים היא:של המאה שעברה. החל 70-שנות החקלאות מסורתית עד 

 חלקה א':

 שטחי פלחה. - 52%     •

 כרמי זיתים. - 24.8%  •

 כרמי גפן. -  22.2% •

 מרעה - 1%      •

 חלקה ב': (בנפרד)

 שטחי פלחה.  - מהנחלה  52% •

 כרם הגפן.  -מהנחלה   22% •

 הזית כרם  -מהנחלה   25% •

 מרעה  -מהנחלה    1%  •

 ).144-143: 1986(דר 
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 )1986. מיון סוגי גידולים בחקלאות המסורתית (לפי דר: 1. 4. איור ז

 

לגידול  ומסך שטחי העיבוד של כפר בשומרון שימש 70%עד  50%במחקר נוסף דר טוען כי 

 ).332דגנים (דר תשמ"ב: 

בשומרון שימשו לגידול דגן גם בהתחשב חשוב לציין, כי כמחצית מהמשבצות החקלאיות 

 בנתונים הבאים:

 אזור השומרון מתאים לגידול זיתים בהיבטי כמות המשקעים, הרכב הקרקע ועומקה.  •

 גידול הדגן.הרווחים מגידול זה עולים על אלה של ו לגידול הזיתים חשיבות כלכלית גדולה •

 אפשר אולי להבין את חלקו של גידול הדגן במשק החקלאי בשומרון מהסיבות הבאות:   

האיכר היה תלוי בגידול החיטה לקיומו וקיום משפחתו וגם אם היו גידולים שמשתלם  •

יותר לגדלם מבחינה כלכלית, הוא נאלץ לגדל כמות חיטה מספקת, בראש ובראשונה, 

בחקלאות  ,1930לדוגמא: בשנת  ).37: 1976ת קיום משפחתו (אביצור כדי להבטיח א

אבל הרווח  דגניים מכלל השטח המעובד שימש לגידול 79%המסורתית בארץ ישראל 

-225: 1972). ראה גם: (אביצור 37-36: 1977בלבד (אביצור  28%מגידול הדגן היה 

222.( 

52%
24.80%

22.20%

1%

'חלקה א
שטחי  
פלחה

כרמי זית

כרמי גפן

מרעה

52%

22%

25%

1%

'חלקה ב
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ובדים מהשטחים המע 50%-ל 20%לפי ישראלי, בכפרי הגליל בתקופת המנדט הבריטי בין 

מהשטחים  23%היו שטחים שבהם גידלו מטעי זיתים. לעומת זאת, בנפת עכו רק 

 ).104-103: 1980המעובדים היו של מטעי זיתים (ישראלי 

המציגים את חלוקת הגידולים במשק המסורתי השוואתיים חשוב לציין, כי אין נתונים 

מגוון הגידולים יהיה שונה: באזורים שונים של הארץ. אפשר להניח, כי בתנאי אקלים שונים 

באזורים עשירים  במשקעים גידול הפלחה והמטעים יהיה גדול יותר, לעומת זה באזורים עם 

 משקעים מעטים גידול המקנה יהווה חלק גדול יותר בהרכב המשק של האיכר.

 

 למגוון סוגי גידולים  לדונם ממוצע .  כמות יבול5. ז

מכפלת הנתון הזה עם כמות  .היבול הממוצעת לדונםכמות נתוני ב הדיון בפרק הזה יתמקד

 הדונמים המעובדים לגבי כל גידול יראה את כמות היבול של גידול מסויים.     

גורמים  לאיים תלויה, בראש ובראשונה, בכמהכמות היבול של כל אחד מסוגי הגידולים החק

 ריים: עיקסביבתיים 

 ם על כמות היבולים:ארנון מפרט כמה מהגורמים הסביבתיים המשפיעי

: כמות היבול תלויה, בראש ובראשונה, בכמות המשקעים ויש הבדלים גדולים משקעים •

בין כמות היבולים החקלאיים באזורים גשומים מול אזורים עם כמות משקעים קטנה 

 -יותר. הקשר בין כמות המשקעים לכמות היבולים אינו פרופורציונלי מתמאטית: מתחת ל

בשנה היבולים כבר לא משמעותיים, ומעל לסף משקעים מסוים מ"מ משקעים  250

הגשמים על פני העונה הגשומה ימי הגידולים נפגעים מעודפי מים. יש גם קשר בין פיזור 

לרמת היבולים. נתוני היבול מוצגים לרוב כממוצעים ארציים וחסרים נתונים על יבולים 

 מאזורים גיאוגרפיים מסוימים.

מסוים ומשפיעה גם על קצב  ל יכולת של צמח לצמוח באזור: משפיעה עטמפרטורה •

 השפעה מכרעת על כמות היבול.יש לטמפרטורה  ולכן גידולו
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: לסוג הקרקע ועומקה יש חשיבות ליכולת אגירת המים, סוג הקרקע ופוריותה •

ולמרכיביה הכימיים, הפיזיקליים והביולוגיים וקיימת גם השפעה על כמות היבולים (ארנון 

 ).55-9: תשט"ז

 בין שנים שונות גורמות לשינויים ביבולים משנה לשנה.ברור כי תנודות אקלים  •

 שיטות עיבוד: 

לשיטות העיבוד יש השפעה מכרעת על כמות היבול: השקיה, דישון, ברירת זרעים, מחזור 

 זרעים ושיטות חריש עמוק משפרות את כמות היבולים. 

בארץ ישראל עד שלהי תקופת המנדט הייתה שמרנית  במשק הערביהחקלאות המסורתית 

גם נתוני היבול של הישוב  דומים לאלה שבתקופות היסטוריות. והיבולים בשיטות העיבוד

היהודי מתחילת המאה שעברה, לפני אימוץ שיטות עיבוד מודרניות, הוא רלוונטי לחישובי 

 יבולים בתקופות היסטוריות.

אל: עומק החריש, מחזור הזרעים, הדישון וההשקיה,  שיטות העיבוד במשקים בארץ ישר

לכן נתוני היבולים מהתקופות האלה ה שעברה והשתנו באופן דרמטי החל ממחצית המא

 אינם יכולים לשמש אותנו לשחזור היבולים בתקופות היסטוריות.  

 נתונים על יבולי חיטה:

 ראשית נתוני הממוצעים של  יבולי חיטה:

מבין כל ענפי הפלחה גידול החיטה הוא הגידול העיקרי, ובחקלאות המסורתית יבול  •

ק"ג לדונם  70-50ק"ג. יבול שעורה מעט גבוה יותר:  70-60ממוצע של חיטה לדונם הוא 

). אביצור גם טוען כי בסוף התקופה 197-196: 1972אביצור  ; 61: 1976(אביצור 

קרקעות היו בבעלות משותפת ("אדמות העות'מאנית ובתקופת המנדט הבריטי, ה

 מושע"), וללא שימוש בדישון או במחזור זרעים היבולים שהתקבלו היו נמוכים. 

ק"ג לדונם, ויבול השעורה  50וולקני, יבול החיטה בחקלאות המסורתית הוא -לפי אלעזרי •

 ).14וולקני תש"ד: -ק"ג לדונם (אלעזרי 60

במשקים היהודיים היבול היה נמוך. בשנת  לפני הכנסת שיטות עיבוד מתקדמות, גם  •

 -ק"ג לדונם, ורק משנות ה 72היה היבול הממוצע במשקים החקלאיים היהודיים  1927
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ואילך המשק היהודי בארץ ישראל שיפר את יכולת החריש, הדישון, המיכון החקלאי  30

). על 45-39: 1977ומחזור הזרעים. כל אלה השפיעו על הגידול בכמות היבולים (אביצור 

 יש ומועד הזריעה לכמות היבול ראההתלות שבין מחזור זרעים, דישון, סוג החר

 ). 229-186: 1948(קוסטרינסקי 

של המאה שעברה התחילו במשק היהודי בארץ ניסויים לשיפור יבול  30-החל משנות ה •

-החיטה בעזרת חריש מתקדם, מחזור זרעים ודישון. ממוצע היבולים השתפר והגיע ל

 ). 71וולקני תש"ד: -ק"ג לדונם (אלעזרי 167-120

כמו נגבה  ים פחות  גשומיםגם באזור שיטות עיבוד מתקדמות, כולל דישוןבעזרת שילוב  •

ק"ג לדונם  160-130של המאה הקודמת   40-ודורות היו היבולים באמצע שנות ה

 ).170: 1948(קוסטרינסקי 

מות שבה כ בבית אשל 1946 נמוכים יותר: בשנתהיבולים היו  באזורים שחונים •

ק"ג לדונם. במקביל,  109היבולים לא עלו על  מ"מ לשנה 300-המשקעים מתחת ל

בחקלאות מסורתית באזור בית אשל באותן שנים, עם חריש במחרשה ערבית, היבולים 

 ).171: 1948ק"ג לדונם (קוסטרינסקי  11.5היו נמוכים יותר: 

דונמים מעובדים בגידולי חיטה.  1,568,481אל היו בישר 1946לפי גור ורפפורט: בשנת  •

). 7: 1949ק"ג (גור, רפפורט  50-. היבול הממוצע לדונם כ78,196היבול הכולל בטונות: 

 אין בנתונים האלה התייחסות למקור הגיאוגרפי של היבולים. 

ק"ג לדונם, ובין השנים  100היה יבול החיטה העולמי הממוצע  1953-1948בין השנים  •

ק"ג לדונם. יבול עולמי ממוצע של שעורה בשנים האלה  122-הוא עלה ל 1961-1960

 ).12: 1966מעט גבוה יותר (קוסטרינסקי 

ק"ג לדונם, אבל באזורים  65היה  1928-1921לפי אילן היבול הממוצע בארץ בין השנים  •

 −). בגלל שנות בצורת 38-37: 1984ק"ג לדונם (אילן  50-30הדרומיים היבול היה רק 

 ).38א':  1984שנים (אילן  4יבול מלא הושג רק אחת ל 

ק"ג לדונם     150-70לפי בונפיל והדס היבול הממוצע בחקלאות המסורתית הוא  •

)Bonfil, Hadas 2011: 203.( 
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ק"ג  183-91: בשנים "רעות": היבולים בתקופת המשנה והתלמוד היהלפי פליקס כמות  •

). נתוני היבול 147-146: 1990לדונם (פליקס  ק"ג 367-183לדונם, ובשנים "טובות": 

האלה גבוהים באופן מובהק מאלה המקובלים בחקלאות המסורתית ופליקס חישב אותם 

לפי היחס שבין כמות הזרעים שנזרעו (נתון שהיה לו מהמקורות) לבין כמות היבול.  גם 

וסייה פליקס ער להבדלים שבין היבולים בחקלאות המסורתית לבין אלה של האוכל

היהודית בימי המשנה והתלמוד, וטוען כי לאיכר היהודי בימי המשנה והתלמוד היה ידע 

בחקלאות המסורתית.  מאלה המקובלים שתרם ליבולים גבוהים טכנולוגיה-רב באגרו

מתאר את השימוש בדישון שהיה מקובל בתקופת המשנה והתלמוד: דישון בזבל  פליס

 ).84-82: 1990קי גבעולים של הדגן (פליקס בקר ובאפר שהופק בחלקו משריפת חל

בארצות מתפתחות שבהן שיטות העיבוד אינן מתקדמות והדישון בהן אינו מקובל,  •

היבולים נמוכים מאוד. שיפור שיטות העיבוד תורם ליבולים משופרים. להלן כמה 

 דוגמאות:

o  1979 ק"ג לדונם. בשנת 70היו יבולי חיטה ממוצעים בארצות מתפתחות  1950בשנת 

 ק"ג לדונם. 145-אחרי שיפור בתנאי העיבוד, היבול הממוצע עלה ל

o  היבול  1979ק"ג לדונם. בשנת   95בתורכיה: יבול ממוצע  ללא מדשנים:  1946בשנת

 ק"ג לדונם בעזרת שיטות עיבוד מתקדמות ודישון. 189-עלה ל

o  ובשנת  ק"ג לדונם 62יבול החיטה הממוצע היה  1965-1960בבנגלדש: בין השנים

 ק"ג לדונם. 188-בעזרת  שיטות עיבוד מתקדמות, היבול עלה ל1980

o  ק"ג לדונם 213-היבול עלה ל 1980ק"ג לדונם, ובשנת  60היה היבול  1950בסין: בשנת 

Hansen et al. 1982:74-59)( 

ק"ג לדונם בחקלאות המסורתית (פינקלשטין  60פינקלשטין מביא נתון של יבול ממוצע של 

1988 :65.( 
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 הערות:

הנתונים שהוצגו מגוונים מאוד עם שונות גדולה בכמויות היבולים גם בהשוואה לנתוני  •

היבולים של החקלאות המסורתית ובוודאי בהשוואה לנתוני היבולים של החקלאות 

 המודרנית.  

בממוצעי יבול החיטה המוצגים לעיל אין התייחסות לאזורי הגידול ואפשר להניח כי חלק  •

 מהשונות בכמויות היבולים מקורה ביבולים מאזורים גיאוגרפיים שונים. 

 סיכום:

מרשה נמצאת בחלק הדרומי של שפלת יהודה באזור שהוא "חצי יבש" עם כמות  •

 .). 3 .1פרק ג. מ"מ לשנה, (ראה  400-משקעים של כ

נתוני היבולים המוצגים לגבי האזור הזה הם הנתונים הנמוכים יותר בתוך שונות כמות  •

    היבולים.

 ק"ג יבול חיטה ממוצע לדונם. 60לצורך המחקר אשתמש בנתון של  •

 

 יבולי זיתים:

 נתונים על יבולים בתקופת המנדט הבריטי:

 . 15,755ל בטונות: והיבו 510,341השטח המעובד בדונמים:  1936-1935בשנים  

 ק"ג.  31-יבול ממוצע לדונם:  כ

 . 13,472יבול בטונות:  600,444השטח המעובד בדונמים:  1941-1940בשנים  

 ק"ג.  22-יבול ממוצע לדונם: כ

 ק"ג. 70:  לדונם יבול ממוצע −באזור ירושלים  1936בשנת  

 ). 82-81: 1949(גור, רפפורט  

 מתייחסים לאזורים גיאוגרפיים שונים.נתוני היבול הממוצעים לא 

 נתונים שמביא אביצור על יבול זיתים ממוצע לדונם:

 ק"ג לדונם. 78שנת תש"ט: 
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 ק"ג לדונם. 55שנת תש"ך: 

 ק"ג לדונם. 169שנת תשכ"א: 

 ק"ג לדונם. 305שנת תשל"ד: 

 .ק"ג לדונם 155הייתה שנה עם יבולי שיא במשק המסורתי ביהודה ושומרון:  1973שנת 

 )260 ; 155-154: 1977ק"ג לדונם.  (אביצור  300 –: במשק היהודי היו היבולים 1974שנת 

 ).(Bonfil, Hadas 2011: 203ק"ג לדונם  280-80 –לפי בונפיל והדס: טווח יבולי הזית  

 הערות:

יבולי הזיתים תנודתיים ומשתנים משנה לשנה: יש שנים עם יבולים גבוהים, ובשנים  •

 היבולים מעטים.אחרות 

ברוב המקרים אין נתונים על האזור הגיאוגרפי שממנו מגיעים הנתונים ואפשר גם להניח  •

 כי הנתונים האלה הם ממוצעים של מגוון אזורים. 

 400-אזור מרשה, הנמצא ברצועה אקלימית חצי יבשה עם משטר משקעים של כ סיכום:

ריך להביא בחשבון יבול ממוצע נמוך מ"מ ושהוא אזור גבולי לגידול זיתים בתנאי בעל, צ

 יחסית.

 ק"ג יבול ממוצע לדונם זיתים.   120לצורך המחקר  אשתמש בנתון של 

 קטניות: יבול

 מהחקלאות המסורתית: קטניותיבולי 

 )197-196: 1972ק"ג לדונם (אביצור  40-35 

 ).  358ק"ג לדונם, בתלות לכמות הגשמים ולשיטת העיבוד (ארנון תשט"ז:  52-172 

 ).  362ק"ג לדונם (ארנון תשט"ז:  80-100 אפונה:

 ).  365ק"ג לדונם (ארנון תשט"ז:  60-100 פול:
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וולקני -ק"ג לדונם (אלעזרי 40של המאה שעברה)  30-: (בשנות הקטניות עדשים וחומצה

 ). 14תש"ד: 

 (Gregg 1988: 76)ק"ג / דונם  115:  עדשים

לא ברור באיזה אזור ומאיזה שנים נתוני  (Gregg 1988: 76)ק"ג/ דונם     147  שעועית:

 היבול האלה.

 ק"ג יבול ממוצע לדונם.  55לצורך המחקר הזה אשתמש בנתון של 

 יבולי ענבים:

 יבול ענבים במשק המסורתי, תקופת המנדט:

ק"ג.  268טון. יבול ממוצע לדונם:   36,676דונם מעובדים. יבול של  136,753: 1946בשנת 

 ).9-8: 1949רפפורט (גור, 

 במשק יהודי ערבי מעורב:

 ק"ג לדונם. 138טונות.  17,196דונמים מעובדים. יבול של  123,878: 1930

 ק"ג לדונם. 270טונות.  49,359דונמים מעובדים. יבול של  182,628: 1935

     ק"ג לדונם.                 276טון.  47,417דונמים מעובדים. יבול של  171,462: 1940

 ).9-8: 1949(גור, רפפורט 

   ).49-47: 1949ק"ג לדונם (גור, רפפורט  230סה"כ יבול ממוצע בתקופת המנדט הבריטי: 

צריך לזכור כי אלה הם נתוני היבול לשטחים של  כרמי ענבים מניבים. מהיבול הממוצע 

ם צעירים היות ובכרמי הענבים יש גם חלקות עם שתילי גפני 10%-15%לדונם צריך לגרוע 

 שעדיין אינם מניבים פרי.

 יבולי ענבים לפי אביצור:

 ק"ג/דונם. 370תש"ט: 

 ק"ג/דונם. 454תש"ך : 
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 )260 ;155-154: 1977ק"ג דונם.   (אביצור   523תשכ"א:  

 אביצור לא מביא נתונים על האזורים שמהם מובאים נתוני היבול האלה. 

 יבול ענבים לדונם.   ק"ג 150סיכום: לצורך המחקר אשתמש בנתון של 

   יבולי תאנים:

 29,763דונם מעובדים יבול:  123,262: 1946-1945משקים בחקלאות מסורתית בשנים 

 ).147-142: 1949ק"ג (גור, רפפורט  241ק"ג. יבול ממוצע לדונם: 

 כמות יבולים לפי בונפיל והדס:

 ).(Bonfil, Hadas 2011: 203ק"ג לדונם  110-30ק"ג לדונם. דבלים:  340-90תאנים:  

 

 ק"ג יבול תאנים לדונם. 140סיכום: לצורך המחקר הזה אשתמש בנתון של 

 

       יבול שקדים:

 יש תנודתיות ביבולי השקדים בתקופת המנדט.

 הנתונים שלהלן הם הממוצע הארצי של הנתונים שנאספו מכל הארץ. 

 יבול ממוצע לדונם.ק"ג  24טון יבול.  553דונם מעובדים.  22,961: 1936שנת 

 ק"ג יבול ממוצע לדונם.  160טון יבול.  3910דונם מעובדים.  24,369: 1936-1935שנים 

ק"ג יבול ממוצע לדונם  76טון יבול.  3036דונמים מעובדים.  40,023: 1946-1945שנים 

 ).141-136: 1949(גור, רפפורט 

 לדונם.ק"ג ממוצע  55סיכום: לצורך המחקר הזה אשתמש בנתון של 
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 כל גידול חקלאישל  .  הערך הקלורי6. ז

 למה לדון בערכים קלוריים של יבול חקלאי?

צריך להתמיר את חישוב כמות היבול החקלאי של הטריטוריה החקלאית של מרשה בנוסף ל

כמכנה המשותף בין יכולת הייצור לבין כמות השימוש ע"י   −נתוני היבול לערכים קלוריים 

 אוכלוסיית העיר.

לכן ע"י מכנה משותף ו.) 2. ם/לשנה היא כמות ידועה (פרק חכמות הקלוריות שאדם צורך ליו

 כמות שימוש ע"י אוכלוסייה.בין יבול לייצור של קלוריות אפשר להשוות בין כמות 

 לברר את הסוגיות הבאות: משותף אפשרם קלוריים כמכנה בעזרת שימוש בערכי

השוואה בין כמות היצור לבין צריכת מזון ע"י תושבי העיר (בתנאי שגודל האוכלוסייה  •

 בעיר ידוע).

 קלאיים שייצרה הטריטוריה של מרשה.כמה תושבים היו יכולים להתפרנס מהמוצרים הח •

 הסוגיה הזאת מעניינת מאוד ויהיה עליה דיון מפורט בהמשך. 

לחשב את סך היבול של הטריטוריה החקלאית של מרשה בערכים קלוריים, צריך לעשות כדי 

 את החישוב לגבי כל סוג גידול, בשני שלבים:

 חישוב יבול לדונם ומכפלה בכמות הדונמים המעובדים. •

ק"ג בערך -חישוב הערך הקלורי של כל אחד מסוגי הגידולים ע"י הכפלת סך היבול ב •

 הקלורי שלו.

 הזה היא לברר את הערך הקלורי של כל אחד מסוגי הגידולים החקלאיים, מטרת הפרק

 .).7 .החקלאי של מרשה (ראה טבלה בפרק ז היצור כבסיס ליצירת הטבלה המסכמת של

כפי שעולה מעבודות חוקרים שונים. לגבי כל  ערכים קלוריים של הגידולים המפורטים להלן

שימוש בעבודה. ל הערך הקלורי שנבחר –אח"כ גידול חקלאי מוצגים נתוני מחקרים אחרים ו

"טבלה מסכמת של סך  –הערך הקלורי של כל אחד מסוגי היבולים גם מופיע בטבלה 

 .):7ם והתמרתם לערך קלורי" (ראה פרק ז. היבולי

  חיטה:

 .(Gregg 1988: 76)קלוריות לק"ג    -  3300 
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 .Bonfil,  Hadas 2011: 202 )קלוריות לק"ג   (  -  3200 

 ).326קלוריות  לק"ג  (דר תשמ"ב:   -  3500 

 ). 275קלוריות לק"ג  (גוגנהיים תשמ"א:   -  3500 

לשיעור הטחינה של הקמח יש השפעה על כמות הקלוריות ליחידת משקל  (גוגנהיים 

 ). 275תשמ"א: 

 קלוריות לק"ג. 3000הערך הקלורי של החיטה לצורך המחקר: 

 קטניות

 .(Gregg 1988: 75)קלוריות לק"ג    - 3400

 ).101: 1993קלוריות לק"ג  (אילני  3600-3200

 ).284קלוריות לק"ג  (גוגנהיים תשמ"א:   3320-3290

 קלוריות לק"ג. 3200הערך הקלורי של קטניות לצורך המחקר: 

 זיתים:

 ).56:  1993קלוריות לק"ג  (אילני  - 1380

 ).83: 1949ר, רפפורט קלוריות לק"ג  (גו -  815

 .Bonfil, Hadas 2011: 202)קלוריות לק"ג  ( - 1200

 קלוריות לק"ג. 815הערך הקלורי של זיתים לצורך המחקר: 

 ענבים:

 ).65: 1993קלוריות לק"ג  (אילני  - 650

 ).51-50: 1949קלוריות לק"ג  (גור, רפפורט  900-700

 .Bonfil, Hadas 2011: 202 )קלוריות לק"ג   ( - 600

 קלוריות לק"ג. 700הערך הקלורי של ענבים לצורך המחקר הזה: 

 צימוקים:
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 ).100: 1993קלוריות לק"ג  (אילני  -  2960

 ). 51- 50: 1949קלוריות לק"ג  (גור, רפפורט  - 3100

 Bonfil, Hadas 2011: 202). קלוריות לק"ג  ( - 4300-2700

 קלוריות לק"ג. 3100הערך הקלורי של הצימוקים לצורך המחקר: 

 תאנים:

 ).115: 1993קלוריות לק"ג  (אילני  - 770

 ).80קלוריות לק"ג  (גוגנהיים תשמ"א: טבלאות מזון:  - 770

 ).147-142: 1949קלוריות לק"ג  (גור, רפפורט  - 760

 .Bonfil, Hadas 2011: 202)קלוריות לק"ג  ( - 500

 קלוריות לק"ג. 760הערך הקלורי של תאנים לצורך המחקר: 

 דבלים:

 ).115: 1993קלוריות לק"ג  (אילני  - 2720

 ).147-142: 1949קלוריות לק"ג (גור, רפפורט  - 3200-2900

 ).82קלוריות לק"ג (גוגנהיים תשמ"א: טבלאות מזון:  - 2720

5000-2600  )(Bonfil, Hadas 2011: 202. 

 לק"ג.קלוריות  3000הערך הקלורי של דבלים לצורך המחקר: 

 שקדים:

 ).286קלוריות לק"ג  (גוגנהיים תשמ"א:  -  6290

 ).141-136: 1949קלוריות לק"ג  (גור, רפפורט  - 3000



123 
 

 קלוריות לק"ג. 3000הערך הקלורי של שקדים לצורך המחקר: 

 לא נעשה שימוש בערכים קלוריים של בשר במחקר הזה (פרק יא.) בשר:

 .Gregg 1988: 152)קלוריות לק"ג  (  2420-1650

 ).45: 1993קלוריות לק"ג  (אילני  1850 -בשר "רזה" 

 ).46:  1993קלוריות לק"ג  (אילני  3280 -בשר  כבש 

 ).46:  1993קלוריות לק"ג  (אילני  2000 -בשר עוף 

 ).20-18קלוריות לק"ג בממוצע לבשר (גוגנהיים תשמ"א: טבלאות מזון:  - 2000

 ם קלוריים של חלב עיזים (פרק יא.).לא נעשה שימוש בערכי חלב עיזים:

 ).63-62 :1993קלוריות לק"ג  (אילני  -  670

 ).46קלוריות לק"ג  (גוגנהיים תשמ"א: טבלאות מזון:  1080-710

 יבול לדונם וערך קלורי של כל אחד מהגידולים לצורך הצגתם בטבלה המסכמת:ערכי 

 ערך קלורי בק"ג      יבול בק"ג סוג הגידול

 3200                60  חיטה

 815                120   זיתים

 3200                55 קטניות

  700 ם  ענבי     150 ענבים

 3100צימוקים     

  760תאנים        140 תאנים

  3000דבלים       

  3000                  55 שקדים
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 קלורי. טבלה מסכמת של סך היבולים והתמרתם לערך 7. ז

 ויש בה נתונים על היבולים של מגוון 5פרק יגה את סיכום הנתונים שהוצגו בהטבלה להלן מצ

גם סך יכולת היצור של  תסוגי הגידולים הרלוונטיים והערכים הקלוריים שלהם. לסיכום מוצג

 הטריטוריה של מרשה בערכים קלוריים.

 .ם האחריםטבלה זו היא מרכזית בעבודה ומהווה את הבסיס לכל הדיוני

דונמים  
 מעובדים

יבול 
ממוצע 

 ק"ג/ דונם

סה"כ יבול  
 בק"ג

סה"כ יבול 
 בניכוי פחת

סה"כ קלוריות  קלוריות לק"ג
ליבול באלפים 

)K( 
  K 1,611,216  3000 537,072   671,340 60 11,189  חיטה

חומוס + 
 עדשים

 700 55 38,500   30,800 3200  98,560  K       

  K   297,312  815 364,800   384,000 120 3200  זיתים

תבואה  
במטעי 

 זיתים

300 60 18,000 14,400 3000 43,200      K  

קטניות 
במטעי 

 זיתים

200 55 11,000 8800 3200 28,260      K 

  700ענבים    132,000  165,000  150 1100  ענבים
 3100צימוקים 

56,000  K      
161,200 K    

 תאנים 
 

 760תאנים  50,400  56,000 140 400 
 3000דבלים 

 12,920  K     
 100,200 K   

 K     41,580  3000 13,860   15,400 55 280  שקדים

   K    2,450,448         -סה"כ  קלוריות מסך הגידולים בטריטוריה של מרשה 

 

 ובקלוריותהערכים בק"ג  –. טבלת סך היבולים של הטריטוריה 1. 7. איור ז
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 . סה"כ היבול של הטריטוריה של מרשה בק"ג ממוין לסוגי גידולים2. 7. איור ז

537,072

30,800

364,800

14,400

8,800

132,000

50,400
13,860

כ יבול בניכוי פחת"סה

חיטה

עדשים+ חומוס 

זיתים

תבואה במטעי זיתים

קטניות במטעי זיתים

ענבים

תאנים

שקדים

537,072

30,800

364,800

14,400 8,800

132,000

50,400
13,860

חיטה +  חומוס 
עדשים

זיתים תבואה  
במטעי  
זיתים

קטניות  
במטעי  
זיתים

ענבים תאנים שקדים
0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

כ יבול בניכוי פחת"סה
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. סך כל היבול של הטריטוריה של מרשה ממוין לסוגי גידולים בערכים 3. 7. איור ז

 קלוריים

 

 

 

K 1,611,216
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K 297,312

K 43,200

K 28,260
K 56,000

K 161,200

K 12,920 K 100,200 K 41,580

(K(כ קלוריות ליבול באלפים "סה חיטה

עדשים+ חומוס 

זיתים

תבואה במטעי זיתים

קטניות במטעי זיתים

ענבים

צימוקים

תאנים

דבלים

שקדים

K 1,611,216

K 98,560

K 297,312

K 43,200 K 28,260 K 56,000
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K 12,920
K 100,200

K 41,580

חיטה +  חומוס 
עדשים
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זיתים

ענבים צימוקים תאנים דבלים שקדים
0
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 הערות לטבלה: 

 :עם פירוט השיקולים 6-1' סעיפים : מפורטים בפרק זהמקורות לנתונים בטבלה .א

ולבחירת חירת ערכים ליבול ממוצע לדונם לבח המוקצה לכל סוג גידול, לבחירת השט

 הערך הקלורי של כל סוג גידול.    

בתהליכי היצור החקלאי ואחסנתו יש פחת שסיבותיו:             נתוני הפחת בטבלה: .ב

זרעים נחוצים כמות מהיבול, מהסיבות: אכסון לקוי, נזקי מכרסמים ו  20%  זרעים:

 לזריעה. 

מהיבול: חלק מהמטע צעיר ועדיין לא מניב פרי. גם במטע מבוגר יש   10% מטעים:

 תחלופת עצים.

 מהיבול: מטעים צעירים שאינם נותנים עדיין פרי ופחת ביבול בזמן הקטיף, 5% זיתים:

 אחסנה.הובלה ו

 בהתאמה. 2:1  −יחס תאנים דבלים     .ג

 בהתאמה. 8:5 −יחס ענבים צימוקים    .ד

ק"ג -של הטריטוריה ב הטבלה הזאת היא מרכזית בעבודה ומסכמת את סך כמות היבולים 

     גם הערך הקלורי של סך הגידולים בטריטוריה.                                                                                      בהמוצג ו

היא הבסיס  כלומר יכולת היצור במונחים של אנרגיה כמות הקלוריות שהטריטוריה מייצרת

גם לאמוד את מספר תושבי . הנתון הזה מסייע שעומד לרשות תושבי העיר קיומי-הכלכלי

 ).גפרק יעיר בתקופה ההלניסטית (ה
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 חישובים בדגן ובקלוריות ח. כלכלת תושבי מרשה:

 בשנה?  אדם משתמש בכמה דגן . 1ח.  

לבירור כמות הדגן שאדם זקוק לקיומו במשך ודגן לסוגיו הוא מרכיב חשוב לתזונת האדם 

 מכמה סיבות: שנה יש משמעות רבה למחקר,

בין כמות הדגן שהטריטוריה של מרשה מייצרת לבין כמות הדגן שתושבי העיר  להשוואה •

 את כמות הדגן שמשתמש כל אחד מתושבי העיר. ,תחילה ,משתמשים חיוני לאמוד

כדי לחשב את כמות האנרגיה שאדם משתמש בשנה בערכים קלוריים, חיוני לאמוד את  •

 כמות הדגן שהוא צורך. 

בכמות היבולים ו דומים במרכיביהם האנרגטייםשמתייחס לחיטה ולשעורה המונח "דגן" 

ושעורה תלויה בעיקר בתנאים הסביבתיים. לדונם. החלוקה במשק המסורתי בין גידולי חיטה 

והיא גם רגישה פחות למליחות הקרקע  השעורה דורשת פחות מים לגידול מאשר החיטה

-צטמצם לאזורים גיאוגרפיים יבשים יותר (אלעזריגידול השעורה מלכן  .)18: 1987(ברושי 

טה ובאזורים ). גם לפי ארנון, באזורים גשומים שולט גידול החי218-217וולקני תש"ד: 

). אילן טוען כי גידול השעורה נחות ביחס לגידול 279שחונים גידול השעורה (ארנון תשט"ז: 

). שעורה 38: 1984החיטה ואת השעורה גידלו בעיקר באדמות קלות ואדמות לס (אילן 

רוזן מביא דוגמא של ). 38-37א':  1984שימשה גם כתחליף לחיטה בשנות מחסור (אילן 

שני שלישים מהגידולים הם של חיטה ושליש : 16-י דגן במשק חקלאי מהמאה הניתוח גידול

 ).  (Rosen 1986: 171של שעורה 

בהקשר הזה יש נתונים כתובים מעניינים מהאוסטרקונים בני התקופה ההלניסטית שנמצאו 

 .).9באידואמאה (ראה גם פרק ג. 

סאה של  5החלפה של שעורה: החליפין בין חיטה ל בכמה אוסטרקונים יש נתונים על שערי

 20סאה של חיטה מול  10החלפה של  −סאה של שעורה, ובאוסטרקון אחר  10-חיטה ב

 )  (Porten et.al. 2016: 1 ; 86-87סאה של שעורה. ערך החיטה הוא כפול מערך השעורה 
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וגידל שעורה רק  עדיף תמיד לגדל חיטה על פני שעורהמכאן גם ברור, כי החקלאי היה מ

 רים שלא התאימו לגידול חיטה.באת

בעולם העתיק צריכת הדגן הייתה חלק מכריע בדיאטה האנושית ואיכרים שידם לא הייתה  

במוצרי הדגן. הדיאטה הפשוטה ביותר היא  הסתפקו מוצרי בשר או קטניותגם משגת לרכוש 

 של מוצרי דגן בתוספת של שמן זית כמזון בסיסי ועיקרי.

 להלן כמה דוגמאות:

-ל 70%ממרכיבי הדיאטה האנושית הם ממקור צמחי, ומתוכם דגנים מהווים בין  90%-כ •

80%  )Hasen et al. 1982: 1-10.( 

 :Makbel et al. 1988).מהדיאטה מבוססת על דגניים  88%שבסוריה  (חלב) באלפו •

197-210) 

, ובאירן (Hillman 1973: 228-229)מהדיאטה מבוססת על דגניים  80%באנטוליה  •

87% Kramer 1982: Table 2.2).( 

 הנתונים של צריכת הדגן השנתית מגוונים מאוד ועם שונות גדולה. אציג כמה מהם: 

ק"ג לשנה. פליטים במחנות  140-120בכפר הערבי המסורתי צריכת הדגן השנתית היא  •

). הנתונים האלה 327ק"ג חיטה לשנה (דר תשמ"ב:  120הפליטים בשומרון מקבלים 

 חקריו של אביצור. מבוססים על מ

מודיי), שזה בחישוב  5ק"ג דגן לחודש ( 35-בתקופה הרומית, עבדים באיטליה קיבלו כ •

מודי), שזה  4.5-4ק"ג לחודש ( 31-28ק"ג. פועלים חקלאיים בחוות קיבלו  380-שנתי כ

. הנתונים האלה (Duncan Jones 1982: 144-147)ק"ג דגן  378-336בחישוב שנתי 

מעט כפולים מאלה הנהוגים במזרח התיכון. ייתכן שיש שגיאה בחישובים גבוהים מאוד, כ

 ובהחלפה מיחידת משקל אחת לשנייה או שהכוונה למשפחה ולא לאדם בודד.

ק"ג זרעי דגניים  200-לפי בונופיל והדס, בעולם העתיק, מבוגר היה משתמש בממוצע ב •

)Bonfil, Hadas 2012: 204.( 

 ).Zorn 1994: 31-48ק"ג ( 200קיום אדם לשנה היא גם לפי זורן הכמות הדרושה ל •
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 140 −שבסוריה, בסביבה של חקלאות מסורתית, שימוש ממוצע לאדם  (חלב) באלפו •

 ) (Makbel et al. 1988: 197-210ק"ג דגן לשנה 

ק"ג     168לפי נתונים של חקלאות מסורתית מאירן הצריכה השנתית הממוצעת לנפש היא  •

Kramer 1982: Table 2.2).( 

 ק"ג דגן לנפש בממוצע  200בתקופה הניאוליתית ובתקופת הברונזה ביוון תושבים צרכו  •

.(Halstead 1981: 317) 

ק"ג לנפש  200לפי פינקלשטיין הצריכה הממוצעת בחקלאות המסורתית בארץ היא  •

 ).65: 1988לשנה (פינקלשטיין 

 ).38-37: 1984ק"ג (אילן  172לפי אילן הצריכה הממוצעת של דגן לשנה  •

 ברושי מביא נתונים על צריכת דגן  מארצות שונות: •

 ק"ג. 200צריכה ממוצעת של מבוגר לשנה בתקופה הרומית: 

 ק"ג לשנה. 183צריכה ממוצעת באוכלוסיית יהודה ושומרון בהווה:  

 ק"ג לשנה.  171צריכה ממוצעת בתורכיה: 

 ק"ג לשנה.   206צריכה ממוצעת במצרים: 

 ).17: 1987ק"ג לשנה  (ברושי  181יוגוסלביה: צריכה ממוצעת ב

 −ק"ג לשנה (ראה לעיל  200 –חוקרים רבים מאמצים את הנתון של צריכה ממוצעת לאדם 

), אבל יש גם נתונים על צריכה שנתית Halstead-לדוגמא: זורן, בונפיל והדס, פינקלשטין ו

יה יש גם נשים וילדים יסנמוכה יותר, כי  היות והנתון הזה מתייחס למבוגרים, ובאוכל

 שמשתמשים בפחות דגן לשנה, אפשר לאמץ ערך נמוך יותר.  

 ת של דגן לשנהממוצע צריכהק"ג  170סיכום: לצורך המחקר הזה אימצתי את הנתון של 

 לכל תושב.  

 התבססתי על ההנחות הבאות: 

 לשנה.ק"ג דגן  150-מהחקלאות המסורתית יש נתונים רבים על שימוש בכמות הקטנה מ •
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בחישוב הצריכה הממוצעת נכללים גם נשים וילדים, המשתמשים בכמות דגן פחותה  •

בהתייחס לכל מרכיבי  ק"ג לשנה הוא גבוה 200מזאת של הגברים. הנתון של 

 האוכלוסייה.

 ?ובשנה ביום אדם משתמש כמה קלוריות. ב2ח. 

להשוואה עם יכולת הייצור החקלאי  ומספר הקלוריות שצורכים כל תושבי מרשה ישמש נתוני 

 יוצג בערכים קלוריים.ש של הטריטוריה,

 הנה כמה דוגמאות לנתוני צריכת קלוריות יומיות:

קלוריות לאדם  2269הייתה   60-לפי דר, צריכת קלוריות ממוצעת בישראל של שנות ה •

 ).327-326ליום. זהו ממוצע כללי, הכולל את כל סוגי האוכלוסייה (דר תשמ"א: 

   3000-2500קלוריות ליום וגבר צורך  2500-2300לפי בונפיל והדס, אישה צורכת  •

 ).Bonfil, Hadas 2011: 203קלוריות ליום (

 -ל 1600לפי נתוני ארגון האומות המאוחדות צריכת הקלוריות במדינות שונות היא בן  •

 2000-נמוכים מקלוריות ליום. יש מקומות שבהם אנשים מתקיימים בערכים ה 2500

 ).327-326קלוריות ליום  (דר תשמ"א: 

-Duncanקלוריות ליום ( 3500-ג'ונס, מבוגר באימפריה הרומית השתמש ב-לפי דונקן •

Jones 1982: 146-147 .( 

קלוריות  2800-קלוריות ליום, אדם בוגר ב 2200-השתמש ב 10לפי לטמן ווינג, ילד בן  •

 . (Latham 1997: 458 ; Wing et al. 1979: 5-23)ליום 

אנשים : גברים עובדים, נשים, ילדים ובהנחה של אוכלוסייה מעורבת במרשה שכוללת 

  קלוריות 2000אשתמש לצורך החישובים בעבודה בנתון של מבוגרים שאינם פעילים 

 ממוצע ביום. 

 בשדות הדגן . פחת וכמות זרעים נחוצה לזריעה3ח. 

 צריך להביא בחשבון שני נתונים נוספים:   גידולים חקלאיים"נטו" של בחישוב כמות היבולים 
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כמות הזרעים שהחקלאי משתמש לזריעה בעונת הגידול הבאה. כמות זאת צריכה  •

 להיגרע מכמות היבול.

שגורמים לאובדן  י, בפעילות מכרסמים ובלחות ביבולפחת ביבול שמקורו באחסון לקו •

 חלק מהיבול.

 ה הבאה:כמות זרעים נדרשת לעונת הזריע

הבדלים גדולים אזורים מגוונים בארץ והתרבות החקלאית שהייתה מקובלת בהם גורמים ל

להלן כמה דוגמאות לכמויות הזרעים הנחוצים לזריעה הנחוצים לזריעה. לגבי כמות הזרעים 

 לדונם:

כמות הזרעים המקובלת בארץ היא שני שלישים מהכמות המקובלת בארצות גשומות.   •

ר משקעים נמוך נחוצים פחות זרעים ליחידת שטח מאשר במקומות במקומות עם משט

 ).325וולקני תש"ד: -עם כמות משקעים גדולה (אלעזרי

 18של המאה שעברה הייתה מקובלת במשק היהודי כמות זרעים של עד  40-בשנות ה •

ק"ג לדונם. במשק הערבי, שבו הייתה נהוגה זריעה ב"פיזור יד", הייתה מקובלת כמות 

 ).243-241: 1948במעט מזו שהייתה נהוגה במשק היהודי (קוסטרינסקי  הגדולה

 11ק"ג, וכמות הזרעים באדמות העמק היא  4לפי אילן, כמות הזרעים לדונם בנגב היא  •

 ).38-37: 1984ק"ג לדונם (אילן 

 ).127-126: 1966ק"ג (קוסטרינסקי  12-10כמות הזרעים לזריעה לדונם:  •

ק"ג זרעים לכל דונם. שיעורי  8.16-4.08במשק היהודי:  כמות הזרעים לזריעת דגן  •

 ).148: 1990ק"ג לדונם  (פליקס  23-15הזריעה במשק הערבי המסורתי:  

 . )Bonfil, Hadas 2011: 205ק"ג לדונם  ( 10 –לפי בונפיל והדס כמות הזרעים לזריעה  •

וולקני -(אלעזריק"ג לדונם  7-6במשקים מודרניים שבהם משתמשים במזרעה זורעים  •

 ).325תש"ד: 
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 פחת ביבול:

ביבול חקלאי, בעיקר בגידולי דגן או גידולי זרעים אחרים, במיוחד ביבולים שמאחסנים אותם 

 , יש פחת שצריך לקחת אותו בחשבון בחישובי היבול הכלליים. ארוכים לפרקי זמן

 מקור הפחת בסיבות הבאות:

 .וההובלה בתהליך האיסוף  חלק מהיבול הולך לאיבוד •

 אחסנה לא ראויה שבה חלק מהיבול נרטב והופך ללא ראוי למאכל אדם. •

 ).(White 1970: 189-197מכרסמים שאוכלים חלק מהיבול   •

פחת  20%ציעים ). אחרים מ38-37: 1984מהיבול (אילן  20%-25%אילן מציע פחת של 

 ).(White 1970: 189-197 מהיבול

   .תוני הפחת עם כמות הזרעים הדרושים לזריעהבחישובים נהוג להציג במשותף את נ

 בנתוני הפחת הבאים: בחישובי היבולים נעשה שימוש

   .פחת 20%צמחים בעלי זרעים:  •

   .פחת מהיבול 10%מטעים:  •

   .פחת 5%מטעי זיתים:  •

 .).1. 7. ובצים בטבלת היבול המסכמת (איור זהנתונים האלה מש
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 .   גידולי הזיתים במרשהט

המסורתית בארץ  ם ענף חקלאי מרכזי בחקלאותהיה גידול הזיתי היסטוריות בתקופות

תיכוניים של ארץ ישראל. גידול הזיתים שימש -הים אל, וגם בחקלאות המודרנית בחבליםישר

לבישול ולמאור. חלק משמן הזית שיוצר בארץ שימש גם  −בעיקר לתעשיית שמן הזית 

יבש", היה  באזור אקלימי "חצי −תיכוני -יםליצוא. גם במרשה, שנמצאת בשולי האזור ה

והממצא הארכיאולוגי בהיבטים האלה רב. בפרק הזה אסקור את גידול נרחב של זיתים 

ההיבטים של גידול הזיתים ותעשיית השמן, בדגש על ההיבט הכמותי של יצור שמן הזית 

 ה.במרשה והשוואתו לנתונים אחרים, כפי שעלו מהחפירות הארכיאולוגיות במרש

 . פרישת גידולי הזיתים בארץ ישראל1. ט

והחל  בכל התקופות ההיסטוריותגידול הזיתים היה נפוץ והשומרון לאורך רכס הרי יהודה 

ם של יצור שמן זית לפנה"ס היו עודפי 8-מהתקופה החשמונאית גם בגליל. כבר במאה ה

-16: 2008בחלקו, ככל הנראה, הגיע גם לאשור (כץ בממלכת יהודה, שמן זית שייצאו אותו ו

). על טכניקות של אחסון שמן זית למניעת דליפה וחמצון כבר בתקופת הברונזה 11

 .(Artzy 1996: 7-46)המאוחרת ראה 

ורק החל ממחצית המאה שעברה,  בעבר ההיסטורי של הארץ מטעי הזיתים היו גידול בעל

פת השקיה. בזמנים היסטוריים ובחקלאות הערבית לתוס ם זוכהחלק, בחקלאות המודרנית

דרומיים ביותר שבהם גידלו זיתים המסורתית מרשה ודרום שפלת יהודה היו האזורים ה

 . ם האלה היא גבולית לגידולי זיתים כענף כלכליהיות וכמות המשקעים באזורי

ל, עבר גם עם כיבוש הגליל ע"י החשמונאים והעברת אוכלוסייה מיהודה ושפלת החוף לגלי

הידע הקיים והמסורת של גידול הזיתים ועיבוד מוצריו. בתקופה הרומית המאוחרת ובעיקר 

יישובים בתקופה הביזנטית, יש עדויות רבות לגידול זיתים גם בגליל. חלק מהישובים, גם 

 ובתקופת התלמודבימי בית שני ). 35-34  :1994בייצואו (אביעם ו ייצור שמןבקטנים עסקו 

הגליל הוא אחד המרכזים הגדולים לייצור שמן זית. גוש חלב, לדוגמא, ייצאה שמן זית גם 
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). לסקירה רחבה של תפוצת בתי בד וגתות יין 27-26: 1994מחוץ לתחומי הגליל (אביעם 

 ).Ayalon et al. 2009באזורים מגוונים בארץ ראה: (

גידול הזיתים  למרות זאת ת רבההרווחיות מגידול הזי בהשוואה לגידולים חקלאיים אחרים

המשבצת  גם באזורים אקלימיים המתאימים לגידולו. במשק המסורתי אינו הגידול העיקרי

גידולי  70%-מטעי זיתים בלבד מול כ 25%-המסורתי הייתה מורכבת מ החקלאית במשק

 גם בגליל גידלו זיתים  מקרקעות הכפרים 23% עד 20%-דגן. בתקופת המנדט הבריטי רק ב

 אזור הגליל מתאים מאוד מבחינת האקלים והרכב הקרקעות לגידול זיתים. ש בהנחה

מסך החלקות החקלאיות  25%רק   20-של המאה ה 50-בכפרים הערביים בגליל בשנות ה

). במחקר של טריטוריות כפרים חקלאיים 91המעובדות היו מטעי זיתים (ברגל תשל"ו: 

 52% על של המאה הקודמת התברר כי 70-המהתקופה הביזנטית ועד לשנות  בשומרון

זיתים  גידלומשטחי העיבוד  24% על פלחה ורק שטחים החקלאיים של כפר חקלאי גידלומה

כפרים  23). כמו כן בבדיקה שיטתית של 131-82דר תשמ"ב:  ; 144-143: 1986(דר 

 מסך המשבצת החקלאית של 70%-ל 20%בשומרון מתברר, כי גידול הזיתים תופס בין 

 ).317-316הכפרים (דר תשמ"ב: 

(ישראלי מהגידולים והוא הענף החקלאי העיקרי  70%היקף גידול התבואה הוא כ , מנגד

1980 :104-103 .( 

מדוע, אם כך, למרות שגידול הזיתים מביא לבעליו רווח נאה בהשוואה לכל גידול חקלאי אחר 

המסורתי גם באזורים  תופסים גידולי הזית רק כרבע מהמשבצת החקלאית של החקלאי

גיאוגרפיים המתאימים לגידול הזיתים? ומדוע לא הפך גידול הזיתים לענף חקלאי דומיננטי 

 בתקופות היסטוריות ובחקלאות הערבית המסורתית?

 התשובה, לדעתי, מורכבת ויש לה כמה היבטים:

 שנה,מ"מ ב 400זיתים מחייב תנאים סביבתיים מתירנים כמו כמות משקעים מעל  גידול •

    .בעלת יכולת אגירה של מים  ס"מ  60-קרקע שעומקה יותר מ: תנאי קרקע מתאימיםו
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 יותרמסוגלים לצמוח גם בסביבה עם כמות משקעים קטנה  , לעומת זאת,גידולי דגן

קרקעות רדודות יותר. לכן יהיה סביר להניח, כי השטחים המתאימים לגידולי הדגן 

 מגוונים ורחבים יותר מאלה המתאימים לגידול הזיתים.

לגידול הזיתים  לעומת כך שגידול הדגנים הוא בעל נפחסיבה נוספת ומשמעותית ל •

המסורתית  האנושית בתקופות היסטוריות ובחקלאות ודיאטה קשורה  לאופי החקלאות

 80%לפחמימות: מקור דגנים ששימשו מורכבת בעיקרה מ המסורתית הערבית. התזונה

 200-160-אנרגיה ואדם משתמש בממוצע בהאנושית מורכבת מדגניים כמקור  מהתזונה

ות של קטניות ק"ג דגן בשנה. הכלכלה הבסיסית של הפלאח מורכבת מדגן ותוספות מעט

ש בזיתים למאכל או השימוש בשמן זית הוא יקר יותר, ). השימו.1ח.  פרקאו שמן זית (

ובחקלאות המסורתית משקים  מוגבל. אם כן, הצורך בדגן הוא בסיסי ביותר, ולכן הוא

ם. הרכב המשק המסורתי התבסס ם גידלו לעצמם את כל מגוון הגידולים לשימושיחקלאי

 על צורכי התזונה ולאו דווקא על שיקולי רווחיות. בראש וראשונה

זיתים בכמות  גידלו חקלאים בהנחה שגידול הזיתים ריווחי יותר מגידולי הדגן מדוע •

קשה לענות  תמורתו את הדגן הנחוץ לכלכלת המשפחה?  מכרו את השמן וקנו −גדולה 

 שתי הערות: לשאלה זאת אבל הנה 

o  ומעל למרחק  עלויות הובלה מייקרות את המוצרבמסחר של מוצרים חקלאיים

 . את המוצר ללא כלכלי הופכות העלויותמסוים 

o  חקלאים נמנעו מלעסוק במסחר בעיקר במקומות שלא היו בהם מערכות מסחר

  ושיווק חקלאי יעילות.    

בנוסף לכל אלה, אני מבקש להציג עוד מספר מרכיבים וכמה שיקולים, על בסיס השוואתי, 

ועם זאת, כאמור לעיל, שגורמים לגידול הזיתים להיות כדאי יותר בהשוואה לגידולי הדגן 

 גידולי הדגן הם המשמעותיים יותר:   

שנתי -דורש השקעה רבה בשיטות עיבוד פשוטות. הדגן הוא גידול חדגידול תבואה  .1

החריש והקציר, חוזר על עצמו מידי שנה. לעומת זאת, שיטות  שלותהליך העיבוד 

העיבוד של מטעי הזיתים פשוטות יחסית ולא מחייבות עיבוד אינטנסיבי. בהכנה לנטיעה 
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במשך עשרות שנים ההשקעה היא  −ובנטיעה עצמה יש השקעה רבה, אבל אחר כך 

ב גיוס ידיים עובדות מינימלית. המאמץ העיקרי בגידול הזיתים הוא בזמן המסיק שמחיי

 בד.    -רבות וכבישת הזיתים בבתי

ההכנסה מגידול הדגן מעטה ובקושי מקיימת את העוסקים בו. לעומת זאת, בגידול עצי  .2

רק ירקות, בגידולי שלחין, משתווים בהכנסה  מן הזית משמעותית.זיתים ההכנסה מש

 ).316לשמן הזית (דר תשמ"ב: 

ים להפקת שמן הזית משתלם בהשוואה לערכים גם לפי מקורות במשנה גידול זית .3

   (Safrai 1966: 123 ; 179). אחרים של יוקר המחיה ומאפשר שיפור ברמת החיים

 ).21: 1997גידול הזיתים הוא עניין של מסורת ואינו נמדד רק בכדאיות כלכלית (זינגר 

נשמר עם  ביבול דגן יש גם פחת גדול בגלל אחסנה לקויה ופעילות מכרסמים. שמן זית .4

 פחת מינימלי בלבד.

 הבאה. דגן צריך לגרוע זרעים לזריעה בעונהמכמות היבול של ה .5

הכנת לחם מדגן מחייבת לא מעט עבודה נוספת של כתישת הזרעים והכנת הלחם, בעוד  .6

ללא צורך בעבודת בישול או  מידישבשמן זית שנמצא על המדף אפשר להשתמש באופן 

 הכנה מיוחדת.

 8.8  −מן זית, בהשוואה לדגן, יש ערך קלורי גבוה לכל יחידת אגירה היבטי אגירה: בש .7

 ).Rosen 1996: 24-26קלוריות בלבד לכל גר' ( 3.3ואילו בחיטה יש קלוריות בכל גר' 

ממכלול השיקולים האלה ברור כי גידול זיתים להפקת שמן הזית כדאי יותר מגידול הדגן 

חצית לעומת גידול זאת גידול הזיתים הוא קטן במונותן תמורה כלכלית גדולה יותר, ולמרות 

 .הדגן

 זיתיםתנאי אקלים וקרקע לגידול . 2. ט

מ"מ  450-400-גידול זיתים נדרשת כמות גשמים של כדי להשיג יבולי מינימום מסחריים מכ

העובדה שגידלו . אזור מרשה הוא גבולי מבחינת כמות הגשמים לגידול זיתיםולכן שנתיים 

או בלכיש השכנה, בסביבה עם משטר גשמים גבולי, מעידה על החשיבות זיתים במרשה 

 . Singer 1996: 30-31)הכלכלית הגדולה של גידולו (
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 . ס"מ לפחות, גרנית או אדמת טרה רוסה 60 בעומק של קרקע המתאימה לגידול זיתים היא

ם אבל בגלל קשיים בסיקול אבני לגדל זיתים בטרסות בשולי העמקים העדיףחקלאי 

גידלו דגנים. לפי  −בשטחים רחבים  בעמקים .גידלו זיתים גם במישורים יםשטחהכשרת וב

זינגר, שתלו זיתים במישור כאשר היה קשה להכשיר קרקעות על שולי ההרים. יכולת 

הכשרת הקרקע הייתה מוגבלת ונטיעות באזורים סלעיים גרמו לכך שחלק מהזיתים, בעיקר 

 ). 20-19: 1994ק עמוקות, לא שרדו (זינגר אלה שניטעו בקרקעות לא מספי

 בהיבטי גודל שטח העיבוד וגם משיקולי יך להקצות שטחים לכל אחד מענפי הגידולחקלאי צר

ואת הזיתים נטע על טרסות בשולי  בשטחים מישוריים דגן חקלאי גידל. איכות הקרקע

בעמקים הרחבים  האזורים המישוריים למרות שהקרקעות המועדפות לגידול הזיתים נמצאות

סתכלות הבכך ב להיווכחגדולה של מי גשמים. אפשר  כמותשאוצרות קרקעות עמוקות ועם 

בצילומי אוויר של אזור מרשה בתקופת המנדט ולראות שמטעי הזיתים פזורים אמנם 

באזורים מישוריים שבהם הקרקעות עמוקות, אבל גם בשולי העמקים על גבי טרסות בנויות. 

.) מול מפת פיזור מטעי הזיתים בכפר 8. 2. (ז ממוינת לפי עומקי קרקע ראה מפת קרקעות

  .G.I.S.שתי המפות על גיליונות  ).1. 10. (ט בית ג'וברין

בשטח שבין העצים לגידול גידולים נוספים בתוך מטעי  ם השתמשוחקלאי בנוסף על כך:

יש משמעות בחישוב  שנתיים כמו דגנים וקטניות. לנתון הזה-בעיקר גידולים חד −הזיתים 

 .).3. וריה (ראה גם חישובי שטחים בפרק זסך השטחים המעובדים בטריט

 . חשיבות שמן הזית ושימושיו3. ט

 −שמן הזית הוא הטוב שבשמנים הצמחיים  זיתים יש חשיבות רבה בעולם העתיק:לגידול ה

בהתיישבות הערבית מקור חשוב לאנרגיה. כעשיר בחומרים מזינים ובוויטמינים ומשמש ו

 Singerהייתה מבוססת על לחם עם שמן זית בלבד ( , הדיאטהבעת מחסור ,המסורתית

 Frankel ; 47-46: 1984). השמן שימש למאכל, לתאורה, להפקת סבון (אילן 39 :1996

-147יונה תשכ"ד: -), לבישול, למאור, להסקה, לסיכה, לרפואה, לפולחן (אבי60-62 :1996

מכמות הקלוריות  40%-ית ערך אנרגטי גבוה מכיוון  שאפשר לקבל ממנו כ). לשמן הז143
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היומיות הנחוצות לאדם. יש בשמן הזית מרכיבים תזונתיים מגוונים וגם בדיאטות העכשוויות 

הוא משמש כאחד המרכיבים של "הדיאטה הים תיכונית". בנוסף על כך, יש לשמן הזית יתרון 

 3.3קלוריות בכל גרם ואילו בחיטה יש רק  8.8זית יש  באחסנה על פני אחסנת חיטה. בשמן

 ).Rosen 1996: 24-26קלוריות לכל גרם  (

 ?בממוצע . כמה שמן זית צורך אדם כל שנה4. ט

 להלן כמה דוגמאות לנתונים מהמקורות ומהספרות על צריכת שמן זית:

לפי מקורות במשנה ובתלמוד, מנסה ספראי לשחזר את כמות הצריכה של שמן הזית: צריכת 

ליטר בשנה                       37 −נפשות  4ליטר בשנה, וצריכת משפחה בת  8-כ –מינימום ליחיד 

Safrai 1996: 121).(   במחקר נוסף, המסתמך גם הוא על מקורות המשנה והתלמוד, מביא

). ייתכן כי Safrai 1987: 176-179ליטר שמן לשנה ( 14אחר: אדם יחיד צורך  ספראי נתון 

                                                                                                    ליטר שהובא לעיל מתייחס לצריכת מינימום.  8הנתון של  

 ). 310-309יטר שמן בשנה (דר תשמ"ב: ל 20עד  10-לפי דר, אדם יחיד משתמש ב

 ). 11: 2008ליטר בשנה (כץ  25-20 −לפי כץ, הצריכה של שמן לאדם בעת העתיקה 

 ).Foxwell 2007: 86ליטר שמן לשנה ( 330עד  200משתמשת ב ממוצע ב משפחה 

ליטר בממוצע לשנה  16שגיב וקלונר אימצו את הנתון של צריכה של   –החופרים במרשה 

 (Sagiv et al. 1996: 276-7).של שמן זית לאדם 

 צריכת שמן זית לאדם בהווה: 

 ליטר בשנה.  4-כ  –משתמשים קלים    (כמחצית האוכלוסיה)   •

 ליטר בשנה    15  –מהאוכלוסיה)    32%משתמשים בינוניים ( •

ליטר בשנה                               47 –מהאוכלוסייה)    20%משתמשים כבדים   ( •

 ).469-468: 2001(בירגר 

 ליטר צריכה ממוצעת לאדם לשנה. 17של  נתוןלצורך העבודה, אני אשתמש ב
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 . כמות יבולי הזיתים ותעשיית שמן הזית5. ט

סוג הקרקע, ב בכמות המשקעים אבל גםול הזיתים תלוי בתנאי הסביבה: בראש ובראשונה יב

. באזורים עם משקעים רבים יבול הזיתים יהיה גבוה באופן משמעותי, עומקה ואיכות הטיפול

 נתוני משקעים באזור הנבדק.    ב יבול הזיתים תלוי לכן הערכת

הדרך האמינה ביותר להעריך יבול זיתים בתקופות היסטוריות היא על ידי השוואתם לנתוני 

ם צריך גם להתייחס לכמות המשקעי .ל בחקלאות הערבית המסורתית בתקופת המנדטהיבו

לדוגמא דומה . כמות המשקעים בתקופה ההלניסטית בתקופה ההיסטורית עליה שבמבחן

 )..2לכמות המשקעים בהווה (פרק ג. 

 להלן קובץ נתונים על יבולי זיתים ממוצעים:

 510,341זיתים היה  יובד בגידולסך השטח המע 1936-1935בשנים  גור ורפפורט: •

 ק"ג. 31 −היבול הממוצע לדונם . 15,755דונם. היבול בטונות היה 

דונם. היבול  600,444סך השטח המעובד בגידול זיתים היה  1941-1940בשנים  •

. אין מידע מאיזה אזורים נאספו ק"ג 22 −היבול הממוצע לדונם . 13,472בטונות היה 

 הנתונים האלה, וצריך להניח כי נאספו מאזורים אקלימיים מגוונים. 

ק"ג.  70 −היה הממוצע של יבול זיתים לדונם באזור ירושלים  1936לעומת זאת, בשנת  •

  ). 88-82: 1949(גור, רפפורט 

בול הממוצע של כל סת על היהחישוב שלו מתבס אביצור מביא נתונים שונים לגמרי ודרך •

 180-150-ק"ג זיתים בעונת רזון ו 50-30מספר העצים לדונם. עץ זית נותן  עץ במכפלת

ק"ג לדונם בשנת  500-300עצים לדונם, היבול יהיה  10ק"ג בשנה ברוכה. בהנחה של 

בשנה ברוכה. הנתונים האלה גבוהים מאוד מהמקובל, אבל גם  1800-1500רזון ועד 

 יג מהם:אביצור עצמו מסתי

o  פעמים בשנה. 15-8היבול הזה מותנה בעיבוד אינטנסיבי ובחריש של 

o  שנה. 30-20הזית נותן את היבול הזה רק בהגיעו לגיל של 

o .היבול הגבוה מושג רק אחת לשנתיים 
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 12.8 –אביצור מביא גם נתוני יבול אחרים, נמוכים יותר משמעותית מאלה שהציג  •

 ).97-96: 1966ק"ג לעץ (אביצור  25.6ק"ג עד 

ועוד הערה חשובה: הנתונים האלה נאספו  במרכז הארץ, ממקומות עם משטר גשמים גבוה 

אפשר להיצמד לפשוטם של הנתונים ולהסיק -שבהם ממוצעי היבולים גדולים יותר, לכן אי

 מהם על היבולים של  מטעי הזיתים במרשה.

במחקרו על השומרון השתמש טרחתי להביא בפירוט את הנתונים של אביצור, היות ודר 

בנתונים האלה, ומאוחר יותר קלונר ושגיב החופרים במרשה, אימצו את הנתונים של דר. 

מאחר ואני מניח שהנתונים שהציג אביצור הם מוגזמים, השימוש בהם הביא ל"טעות 

 שרשרת" בהערכת היבולים, כשהחופרים במרשה הם החוליה האחרונה בשרשרת הטעויות.

ק"ג   50עד  30-המקיף בשומרון, מסתמך בעיקר על הנתונים של אביצור וטוען ל דר, במחקרו

עצים לדונם,  10ק"ג בשנת שפע. בהנחה של  180עד  100-יבול לעץ זית בשנת רזון ו

ק"ג לדונם בשנת שפע (דר  1800עד   1000-ק"ג לדונם בשנת רזון ו 500-300היבולים הם: 

 ).303ר במטע זיתים "מטופל היטב" (דר תשמ"ב: ). גם דר מציין כי מדוב302תשמ"ב: 

הדס טוען כי אזור מרשה ודרום השפלה הוא גבולי לגידול זיתים, היות וכמות המשקעים 

מ"מ. להערכתו, בהתחשב בתנאי האקלים במרשה ובנתונים השוואתיים  400באזור זה היא 

 120-ל 30יבולי הזיתים הממוצעים לדונם הם בין   ,של יבולי החקלאות הערבית המסורתית

  ).2010ק"ג לדונם (הדס 

 ק"ג יבול ממוצע לדונם. 120לצורך העבודה אשתמש בנתון של 

 . כמה שמן אפשר להפיק מהזיתים?6. ט

 ממשקל הזיתים הופך לשמן.  12.5%לפי מקורות תלמודיים:  •

ממשקל הזיתים  15%-18%היה מקובל לחשוב כי אפשר להפיק  19-החל ממאה ה •

 לשמן.
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שמן ממשקל  30%עד  26%בשיטות מכאניות מתקדמות אפשר להגיע לנתונים שבין  •

 . (Frankel et al. 1994: 150-151) הזיתים 

ממשקל הזיתים הופך לשמן (אהרונוביץ, ישרים   20%עד  18%בספרות מקובל כי  •

 ).303דר תשמ"ב:  ; 874-871: 1992

 ממשקל הזיתים הופך לשמן. 20%-אשתמש בנתון ש −בהתאם לכל הנתונים האלה 

 . בתי בד במרשה7ט. 

קרקעיים מהתקופה -בתי בד תת 16התגלו במרשה  1986-1985בסקר שהתקיים בשנים 

 25). במחקר מאוחר יותר יש תיאור מפורט של Kloner et al.1987: 133-138ההלניסטית (

קרקעיות במרשה, כולל שרטוטים שלהם. כמו כן התגלו -בתי בד שהתגלו במערכות התת

לאחסנה  −קרקעיות מחסנים רבים, שבחלק מהם יש שקעים עגולים ברצפה -במערכות התת

 ).Kloner 2009: 373של כדי שמן (

קרקעיים -ת אחסנה, היו כולם בחללים תתבתי הבד, מתקנים חקלאיים נוספים ומקומו

האחסון ה וקרקעיים הייתה טמפרטורה נוחה במשך כל השנ-חצובים בסלע. בחללים התת

במרשה: בתקופה  לדעתם של החופרים (Sagiv et al. 1996: 256). בחללים היה נוח 

 ל בתי בד פעילים, ומרשה הייתה יצואנית של שמן זית. ראה גם לעי 30היו  ההלניסטית

.(Sagiv et al. 1996: 276)  

כי שני ענפי החקלאות המרכזיים במרשה  גם טפר סקר את בתי הבד של מרשה וטוען

בתקופה ההלניסטית היו גידול הזיתים וגידול היונים. האדומים שהתיישבו במרשה בתקופה 

גידול  −קרקעיים -ההלניסטית פיתחו ושכללו את ענפי התעשייה החקלאית במתקנים התת

 -בד תת קרקעיים. לדעת טפר, כמות בתי-יונים בקולומבריה ותעשייה של שמן זית בבתי

קרקעיים וצפיפותם מעידה על חשיבות גידול עצי הזית וייצור שמן הזית באזור -הבד התת

 )..6פרק יא. ( :). על גידול יונים בקולומבריה42-41 :1987טפר (הזה 
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בימי אלכסנדר  הורקנוס ובמיוחד במאה הראשונה לפנה"סנייה לפנה"ס, בימי יוחנן במאה הש

קרקעיים במרשה דעך וחללים רבים הוסבו לשימושים -ינאי, ייצור שמן הזית בחללים התת

 (Sagiv et al. 1996: 288).אחרים 

 . כמה שמן זית ייצרו במרשה ההלניסטית לפי הנחת החופרים באתר?8. ט

טוענים כי במרשה היה ייצור רב של שמן זית והעיר נחשבה  ,שגיב וקלונר, החופרים במרשה

השטחים של מטעי גודל נתונים על ם יצואנית שמן זית חשובה. היות ולא עמדו לרשות

גודל השטחים  בעזרת הזיתים שהיו נטועים במרשה ההלניסטית, הם לא חישבו את היבול

 הבד שנחשפו במרשה.     -ימספר בת את החישוב לפיאלא ערכו בזיתים, כמקובל,  הנטועים

   שנחשפו בחפירות מרשה. בד-בתי 30 היו שגיב וקלונרהבסיס לחישוב של 

 הם ערכו חישוב מורכב שעיקרו: 

 אומדן זמן פעילות מקסימלי של כל אחד מבתי הבד. •

 אומדן ייצור שמן מקסימלי בכל אחד מבדי הבד.    •

בהתאם לכך, הם ערכו חישוב לאחור של מספר הדונמים של מטעי הזיתים שהיו נחוצים  •

 כדי לספק כמות זיתים כזאת שכל בתי הבד יוכלו לייצר כמות שמן בתפוקה מלאה. 

ק"ג שמן (לזה נדרש יבול זיתים ממוצע לדונם  150לטענתם, כל דונם נטוע זיתים הפיק  •

 ק"ג).  750של 

 דונם של מטעי זיתים.  1800היו נטועים  מכאן הסיקו כי במרשה •

 270,000מסך הנתונים של ייצור כל בתי הבד במרשה, מחשבים שגיב וקלונר ייצור של  •

 ליטר שמן לשנה במרשה. 

ליטר שמן לאדם  X 16תושבים  7000ליטר לשנה ( 112,000-תושבי מרשה השתמשו ב •

 לשנה).

 ליטר שמן שימש ליצוא.  188,000 −העודף  •
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לטענתם גידול זיתים היה ענף מרכזי בכלכלת מרשה והעיר הייתה יצואנית שמן חשובה   •

.(Sagiv et al. 1996: 276-277) 

 לדעתי, צריך להסתכל על הנתונים האלה בביקורתיות: 

ק"ג זיתים לדונם במרשה, ששימש בסיס לחישובים של  שגיב  750נתון כמו יבול של  .א

ינו יכול להוות בסיס לחישוב יבולי זיתים במרשה. נתוני אווקלונר הוא מוגזם ולא ריאלי 

היבול כפי שהציגו אותם החוקרים, צוטטו ממחקרו של דר בשומרון. יבול הזיתים 

  בשומרון אינו דומה ליבול הזיתים במרשה, היות ובאזורים האלה תנאי האקלים שונים 

" באזור "חצי יבש . אזור מרשה נמצא)מ"מ 600-כ ובשומרון מ"מ גשם 400-כ (במרשה

אומדן היבולים החקלאיים שלו חייב לקחת את הנתון הזה בחשבון. בנוסף על כך, ו

בשומרון ומצאתי שהוא  יבולי הזית בעבודותיו של דר נתונים שלהמקור לבדקתי גם את 

אביצור הוא מקור אמין ביותר לגבי אומדן יבולים  .מצטט את הנתונים של  אביצור

לא מציין את האזור הגיאוגרפי שממנו  אבל רבית המסורתיתחקלאיים בחקלאות הע

לכן קשה לאמץ נתונים כאלה ללא מידע מדויק על אזורים גיאוגרפיים  .מוצגים נתוני היבול

שהם המקור לנתונים. נתוניו של אביצור אינם יכולים, בכל מקרה, לשמש לצורך אומדן 

   .של יבולים חקלאיים במרשה

ת יבול הזיתים וייצור שמן הזית לפי מספר בדי הבד ותפוקתם, שגיב וקלונר מחשבים א .ב

מה כמות הזיתים המקסימלית שבתי  –בתי בד פעילים  30במרשה היו ש בהנחהכלומר, 

זאת אומרת, תפוקת בתי הבד היא הבסיס לחישוב הבד היו יכולים לעבד לשמן זית. 

ההנחה הזאת בשני  כמות הזיתים שהניבו מטעי הזיתים במרשה. אני מבקש לבדוק את

 היבטים:

היא שכל בתי הבד עבדו בתפוקה  ,לצורך החישובים האלה ,ההנחה של שגיב וקלונר •

), וע היו צריכים כל כך הרבה בתי בדמלאה במשך כל עונת מסיק הזיתים (שאם לא כן מד

לעומת זאת, אפשר גם  לה תמיכה.אבל ההנחה הזאת אינה מובנת מאליו ונדרשת 

בד, גם -היו פרטיים או שהיו בבעלות משפחה שהקימה לשימושה ביתלהניח שבתי הבד 

אם לא הופעל בתפוקה מלאה.  אפשר גם להניח כי בעיר שיש בה פעילות חקלאית ענפה 
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בד היה סמל סטטוס, ותושבים ממשפחות עשירות הכשירו בתי בד, גם אם הם לא -בית

 פעלו בתפוקה מלאה.

בד יכול להפיק, יש מרכיבים שונים כגון: אורך  בחישוב כמות הייצור של שמן זית שבית •

יש גישות שונות  .לכן החישוב הזה מורכבוהתקופה שבית הבד מתפקד ויעילות התהליך 

חישוב מדויק  , להבנתי, לערוךלכן קשהולאופן החישוב של יעילות הפעילות של בית בד 

לקבוע, ב"חישוב לאחור", את כמות הזיתים  אחר כךו בד-של יכולת הייצור של בית

 שנדרשו כדי להפעיל את בית הבד באופן מלא במשך כל תקופת המסיק.

להלן נתון נוסף על כמות היבולים לדונם בהתייחס לטענה של  קלונר ושגיב. באזור לכיש, 

אזור אקלימי קרוב ודומה לזה של מרשה, ניטעו זיתים בחקלאות מודרנית ובעיבוד 

מ"ק מים לכל לדונם) ודישון. בתנאים האלה היה יבול  250סיבי, בתנאים  של השקיה (אינטנ

). מכאן גם ברור, כי 874-871: 1992ק"ג (אהרונוביץ, ישרים  1000-הזיתים הממוצע כ

בחקלאות מסורתית ללא שיטות עיבוד מתקדמות הכוללות השקיה ודישון, היבולים נמוכים 

 ק"ג לדונם היא גבוהה ומוגזמת. 750בסדרי גודל והצעה ליבול של 

גם ספראי מציע להשתמש במספר בתי הבד ביישוב מסוים כדי לאמוד את יכולת הייצור של 

שמן הזית שהישוב מייצר וגם את גודל השטח המשמש לגידול הזיתים באותו הישוב, לפי 

 השלבים הבאים:            

 ל פחת ותקלות).   אומדן יכולת הייצור של כל בית בד ביישוב (בשקלו .א

 הערכת ימי הפעילות של כל בית בד.  .ב

 אומדן יכולת הייצור של כל בתי הבד של הישוב.   .ג

 לאמוד את כמות הזיתים ששימשו להכנת השמן, לפי כמות השמן המיוצר.  .ד

                                                                                                                                            חישוב השטח שהיה נחוץ כדי לגדל את כמות הזיתים האלה.                                                .ה

 ).Safrai 1987: 176-179ספראי אינו מביא נתונים מספריים (
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 . יצוא שמן זית9. ט

ששימשה  ייצוא שמן זית למצרים ולאזור פיניקיהבזמן העתיק, היה מסחר רב בשמן זית כולל 

שני חבלי ארץ שגם  היה ייצוא שמן לאזור הבשן והחורןכנמל ייצוא לנמלי הים התיכון. כמו כן, 

בהם אין תנאים מתאימים לגידול הזיתים. במצרים אין תנאים מתאימים לגידול עצי זית, אבל 

.  בשנות רזון התמקד המסחר בתוך ) (Frankel 1996: 59היה בה ביקוש גדול לשמן זית

הארץ, אבל בשנים אחרות היה ייצוא למצרים ולפיניקיה, במיוחד לצור, שהייתה מרכז השמן 

). יש טענה כי כבר בממלכת יהודה, במאה השמינית 150-149יונה תשכ"ד: -בפיניקיה (אבי

וא הוא לאשור. חלק מהייצל ייצור שמן זית המופנים לייצוא וייתכן שלפנה"ס, יש עודפים ש

יש ש ויתכן שיפור אמצעי הייצור של תעשיית הזית בא להדביק את  קצב גידול האוכלוסייה

 ).16-11: 2008ביהודה כלכלה של משק פתוח עם רכיבי מסחר מגוונים (כץ 

 ית ששימש לסחר עם יישובים אחריםבתקופת המשנה והתלמוד היה ייצור מוגבר של שמן ז

 :Zafrai 1966)עיד על "שוק פתוח", כלומר שוק שעוסק גם בייצוא וגם לייצוא. הדבר הזה מ

יונה בתקופת המשנה והתלמוד לא היה ייצוא של תבואה מהארץ, אבל -. לפי אבי(179 ; 123

 ).126יונה תשכ"ד: -היה ייצוא של שמן זית (אבי

וא והייצ )18: 1992לצריכה עצמית (בן דוד  לעומת זאת, בגולן, מרבית שמן הזית שימש

מרמת הגולן היה לשווקים בבשן ובחורן, אזורים שבהם תנאי האקלים לא מאפשרים גידול 

שהשווקים של מערב הארץ  יצוא שמן זית מהגולן למזרח הייתהזיתים. סיבה נוספת לי

לכן ו יכון היו חסומים לשמן שבא מהגולן על ידי יצרני השמן של הגלילוהייצוא דרך הים הת

 ).20-19: 1992לבשן ולחורן (בן דוד  −ולן ייצאו שמן לכיוון מזרח יצרני השמן של רמת הג

יונה טוען כי ארץ -האם מרשה, בתקופה ההלניסטית, ייצאה שמן למצרים ובאיזה כמות? אבי

יונה תשכ"ד: -גם לפיניקיה שבצפון  (אבי ייצאה אבל ראל הייתה יצואנית של שמן למצריםיש

יצוא שמן הזית , טוענים כי בתקופה ההלניסטית גדל י). חוקרי מרשה, קלונר ושגיב 150-149

 של יצרני שמן משמעותיים יםאזור ויהודה ושומרון הי ילמרות שאזורו למצרים באופן ניכר

 .Sagiv et al)ליצואנית חשובה של שמן למצרים ( יתה קרובה יותר למצרים והפכהמרשה הי
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שמן שמרשה ייצאה עודפי הייצור של  כמות לונר.  לפי אומדנם של שגיב וק275 :1996

  ליטר.  188,000 –למצרים 

החופרים במרשה אכן מאמינים שייצוא השמן למצרים היה גדול,  והם מתבססים על כמויות 

השמן הגדולות שיוצרו במרשה, לפי חישוביהם. אין שום הוכחה, ללא קשר לכמות השמן 

ת אחרים כמו, למשל, לשפלה. גם שיוצר במרשה, שהשמן הזה יוצא למצרים ולא למקומו

אביונה מאמין שהיה ייצוא של שמן זית למצרים, אבל הוא לא מציין כמויות וגם לא את 

). במכתבי Avi Yonah 1964: 149-151האזורים בארץ ישראל שמהם ייצאו שמן למצרים (

אם  זנון, מרשה מוזכרת כיצואנית של עבדים למצרים, אבל אין אזכור לייצוא שמן ממרשה.

אכן מרשה הייתה יצרנית משמעותית של שמן זית וגם יצואנית של שמן, מדוע זנון אינו מזכיר 

 את הענף הכלכלי הזה?  

התפרנסה בעיקר מגידול דגן שהוא גבולי לגידול זיתים יבש -מרשה כעיר באזור חצי ,לטעמי

כמות מוגבלת גם  . לפי החישובים שהוצגו בעבודה היתה במרשהובאופן שולי מגידול זיתים

אבל מרשה לא הייתה יצואנית משמעותית של שמן זית. מרשה לא  לייצוא השל שמן פנוי

 תיכוניים מובהקים.-כמות היצור של שמן זית עם ישובים באזורים יםהיתה יכולה להתחרות ב

. פיזור מטעי הזיתים בטריטוריה של מרשה/ בית גוברין בתקופת 10. ט

 המנדט הבריטי

 ,PS 15, 680  Jan מתוך הסתכלות ברצפים של תצ"א מתקופת המנדט הבריטי (סידרה: 

אפשר לזהות את כל מטעי הזיתים ואת שאר חלקות הגידולים  .)2ב. (פרק  1945

החקלאיים. רואים בבירור את מיקום מטעי הזיתים ופרישתם בכל השטח של בית ג'וברין/ 

לזהות כל עץ זית בפני עצמו במטע.  ת ואפילואפשר לזהות גם את צפיפות הנטיעומרשה ו

לפי צילומי אוויר והמפות הטופוגרפיות המנדטוריות, סימנתי את כל מטעי הזיתים על גבי 

 .). 1. 10. (איור ט. .G.I.Sשכבה נוספת במיפוי ה  –מפה 

 לראות כי: אפשרמהם  , ומהמפה שהופקהמבחינה דקדקנית של צילומי האוויר

 כל עצי הזית נטועים במטעים ואין בתחומי הטריטוריה נטיעה של  עצי זית בודדים.  .1
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בחלק מהמטעים עצי הזית נטועים בצפיפות  −קיימים הבדלים בצפיפות הנטיעה  .2

 ולעומתם באזורים אחרים הנטיעה דלילה יותר. 

 100 -קרקעות עמוקות מ –כל המטעים הצפופים נטועים בעמקים עם קרקעות עמוקות  .3

 במפת מיון עומק הקרקעות).  5ס"מ, (מסומנות בספרה 
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פיזור מטעי הזיתים בתקופת המנדט הבריטי באזור הטריטוריה החקלאית של . 1. 10איור ט. 
 מרשה.
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חלק נטוע על קרקעות עמוקות וחלק נטוע בשיפולי  :לגבי המטעים עם הנטיעה הדלילה .4

 ס"מ).     100-75בעומק של  4גבעות במקומות בהם הקרקע פחות עמוקה (קרקע מסוג 

אין מטעי זיתים בשטחים ו שוביםכל מטעי הזיתים נטועים בחגורה שמסביב ליי .5

 המרוחקים מהכפרים. 

ס, כפר חיים: בית ג'וברין ודיר נים עיקרלדוגמא: באזור מרשה/בית ג'וברין יש שני יישוב .6

ק"מ צפ' מז' מבית ג'וברין. מטעי הזיתים בכל האזור נמצאים בחגורה צפופה  3-הנמצא כ

 .).     1. 10. (איור טסביב לשני הישובים האלה 

), דגם 1945הדפסה  1:20,000גם במפות טופוגרפיות מנדטוריות (מפות בקנה מידה   .7

 ועים בחגורה צפופה מסביב ליישובים.  זיתים נט −פיזור הזיתים דומה 

מדוע מטעי הזיתים מוגבלים לחגורה שמסביב ליישוב? האם התופעה הזאת מוגבלת  .8

הדבר נבדק , ?לאזור בית ג'וברין או שהיא מאפיינת גם כפרים נוספים בתקופת המנדט

במפות טופוגרפיות מנדטוריות גם כפרים גדולים נוספים, המרוחקים יותר מאזור בית 

דר' מז'  –דר' מע' מבית ג'וברין, הכפר אידנה  −קוביבה (לכיש) -ג'וברין כמו הכפרים: אל

דווימה שמדרום לבית ג'וברין והכפר זיכרין ממערב לבית ג'וברין -מבית ג'וברין, הכפר אל

). בכל הישובים האלה 1945דווימה, -(גליונות מנדטוריים: בית ג'וברין, זיכרין, לכיש, אד

כל מטעי הזיתים נטועים בחגורה צפופה מסביב לכפרים,  −על עצמה  התופעה חזרה

איורים (ואין נטיעות זיתים נוספות במקומות מרוחקים יותר, אפילו לא של עצים בודדים. 

 .).3. 10. ט ;. 2. 10. ט ;. 4. 2ב. 

שטח מטעי הזיתים בטריטוריה החקלאית של מרשה/בית לפי מדידת שטחי המטעים:  .9

דונם, במטעים צפופים ופזורים. מאידך גיסא, יש  1441בתקופה המנדטורית היה גוברין 

בעומק של יותר  5דונם של קרקע מתאימה למטעי זיתים (קרקע מסוג  7828בטריטוריה 

.) הנקודה הזאת דורשת בירור 8. 2. ראה מפת עומק קרקעות  (איור ז ס"מ). 100-מ

 נוסף.
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מנדטורית של הכפר זיכרין (מערבית לבית ג'וברין). .  מפה טופוגרפית 2. 10. איור ט

ירוק) עוטפים את הכפר (שחור עם פסים). מפה מנדטורית מסומנים במטעי הזיתים (

1:20,000, 1945. 

 

בהנחה שגידול הזיתים משתלם יותר מגידולים אחרים, לא ברור מדוע גידול הזיתים  .10

קרקעות עמוקות נוספות המתאימות לגידול זיתים לא ו מוגבל לחגורה שמסביב ליישוב

נוצלו למטרה הזאת. כמו כן, לא ברור מדוע הגבול שבין השטחים של מטעי הזיתים 

ומעבר לו אין בשום מקרה גידול של עצי  של גידולי דגנים הוא גבול כזה חדלשטחים 

 זיתים.

הזאת בעבודת  התופעה הזאת היא, כנראה, רחבה יותר ושמעון דר שם לב לתופעה .11

המחקר שלו בשומרון. הוא תיאר מטעי זיתים סביב לכפרים, וטען כי הם נטועים על 

). הזיתים אכן נטועים על קרקעות משובחות, אבל 119-101"אדמת עידית" (דר תשמ"ב: 

לא יעדו אותם ו המתאימות לגידול זיתיםיש באזורי המחקר שדר תיאר קרקעות נוספות 

  ידולים חקלאיים אחרים.לגידולי זיתים אלא לג

עם חקלאים רבים העוסקים בגידול  והתייעצתי ערכתי מאמצים רבים לבירור התופעה .12

ולא קיבלתי תשובה מספקת. הטענה המרכזית של מגדלי הזיתים שאיתם  זיתים
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התייעצתי הייתה, שמטעי הזיתים נמצאים בחגורה שמסביב ליישוב היות ונדרש 

ובזמן המסיק אף לגייס את משפחותיהם. ההנחה הזאת היא  במטע מהמגדלים לטפל

 –היות שבראייה של טיפול שנתי  יא לא יכולה להיות טענה מרכזיתאולי נכונה, אבל ה

הטיפול בזית אינו דורש טיפול אינטנסיבי. גם הטענה שמטעי הזיתים צריכים להיות 

נכונה אבל אינה  )101קרובים למקומות הישוב בגלל הקרבה לבתי בד (דר תשמ"ב: 

 מספקת.

 

. מפת אזור לכיש מטעי הזיתים (בירוק) מקיפים את הכפר 3. 10. איור ט

 )1945לכיש,  1:20,000(באדום). (מפה מנדטורית 

 

 :פתרון אפשרי להצעתעיון נרחב ומעמיק בספרות רלוונטית מביא  .13

של  50-גל שחקר את שימושי הקרקע סביב ליישובים חקלאיים ערביים בשנות ה-בר

יש מטעי זיתים מ' מסביב לכפר  1250-950המאה שעברה טוען כי בחגורה ברוחב של  

פיזור הגידולים החקלאיים תלוי בסוגי הקרקע ואיכותה. הסיבה,  ומעבר לחגורה הזאת

קשורה לסוגי בעלויות על  ורה של  מטעי זיתים מסביב לכפריםלדעתו, ליצירת חג

ן בבעלות פרטית קבועה. על הקרקעות האלה הקרקע. הקרקעות שעוטפות את הכפר ה
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מגדלים זיתים. בחגורות האחרות, הרחוקות יותר, הבעלות אינה קבועה אלא מתחדשת 

גל תשל"ו: -שנתיים בלבד (בר-לכן מגדלים בהם גידולים חדועוברת מיד ליד ו כל פרק זמן

101-88.( 

של הכפר הערבי טוען גולני כי חלק מהאדמות  היישוביתבמחקר על הגיאוגרפיה  

", אדמות שהיו מחולקות מחדש בין אדמות מושע" –בכפרים הערביים היו בקניין משותף 

תופעת אדמות המושע נעלמה, והאדמות  20-התושבים כל כמה שנים. בתחילת המאה ה

 ).88-66: 1967נהפכו כולן לקרקעות פרטיות (גולני 

וכן המטעים שמסביב ליישוב היו קניין  ות שעליהן נבנו בתיםגם פולק טוען כי הקרקע

 ). 266-258: 1945פרטי ואילו אדמות המזרע האחרות לא היו אדמות קניין (פולק 

מהקרקעות היו אדמות עיבוד  70%-, ביישוב הערבי המסורתי, כ1918לפי אילן, בשנת 

כמה שנים בצורה כזאת "מושע". הקרקעות האלה היו משותפות וחולקו מידי  –משותפות 

 –שכל משפחה קיבלה משבצת אחרת לעיבוד. המפתחות לחלוקה מחדש היו שונים 

יכולת המשפחה לעבד קרקעות ומספר הבהמות לעיבוד הקרקע שיש למשפחה. : לדוגמא

האימאם היה יושב במרכז והחקלאים ולעיתים, חלוקת הקרקעות נעשתה ע"י הפלת גורל 

שנים,  5ציאים חלוק אבן ועליו שם החלקה, וילד קטן צעיר מבן ישבו במעגל סביבו. היו מו

היה מצביע על החקלאי שיקבל אותה. לפני החלוקה מיינו את החלקות לקבוצות לפי 

עידית וזיבורית. סימון החלקות היה זמני כי החלקות עברו מיד ליד, לכן גם  –איכותן 

מספר קצוב של שנים יאלץ הטיפול בחלקות לא היה אינטנסיבי. החקלאי ידע שבעוד 

 ).89-87: 1984לוותר על החלקה (אילן 

גם גרוסמן מתאר היטב את תופעת אדמות המושע ומסביר את אדמות המושע כשיטה 

האגררית שהסדירה את זכויות החזקה בקרקע. לדעתו, חלוקת הקרקעות נקבעה לפי מספר 

הזמן שעברו בין חלוקות  הנפשות במשפחה וניסתה להבטיח שוויון במשאבים. הארכת פרקי

בקרבת הכפר  ). בנוסף על כך30-28: 1994וסמן הקרקע לחקלאים הביאה לניוון השיטה (גר

היו בוסתנים וגני ירק שלא השתלבו עם עקרונות המושע, כלומר לא עברו חלוקה מידי תקופה 

 ). גם הטענה הזאת מתאימה לפיזור מטעי הזיתים מסביב למרשה.37: 1994(גרוסמן 
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כן  ניתן להבין את המצב כלהלן: האדמות שהיו צמודות ואלה שבחגורה שמסביב לכפר ל  .14

היו בידיים פרטיות ובהן נטעו, בדרך כלל, מטעי זיתים. האדמות האלה נשארו בידי 

המשפחה במשך דורות ולכן היה כדאי להשקיע בהן בפיתוח הגידולים החקלאיים ולצפות 

ותר מהכפר שעברו מיד ליד מידי כמה שנים, ליבולים גבוהים. בחלקות המרוחקות י

שנתיים, ללא השקעה בתשתית וללא טיפול וטיוב החלקות. -האיכרים גידלו גידולים חד

מכיוון שקרקעות אלה עברו מיד ליד החקלאים לא הקפידו בהן על תהליך  כי סביר להניח

כי כמות  אפשר גם להניח על סמך כל אלה של מחזור זרעים, דישון או פיתוח הקרקע.

 היבולים בקרקעות ה"מושע" הייתה נמוכה בהשוואה לחלקות המוחזקות בידיים פרטיות.

נראה לי, שההסבר הזה הוא גם רלוונטי להבנת הפריסה של מטעי הזיתים בתקופה  .15

 המנדטורית סביב הכפר בית ג'וברין וכפרים אחרים שבדקתי.

בתקופת המנדט ריה של מרשה שטח מטעי הזיתים באזור הטריטו .11. ט

 הבריטי

ם ערביים: בית בשלהי תקופת המנדט הבריטי היו באזור הטריטוריה של מרשה שני כפרי

 שני הכפרים האלה היו חגורות של מטעי זיתים.לסביב ו סחג'וברין ודיר נ

), 1945בעזרת מפות טופוגרפיות מנדטוריות ובעיקר בעזרת צילומי אוויר בריטיים (משנת 

 את פיזור מטעי הזיתים בכל האזור. אפשר לשחזר בדיוק

 הערות:

כי כל מטעי הזיתים מפוזרים סביב שני הכפרים האלה ואין זיתים באתרים  לראות אפשר •

 אחרים הרחוקים מהכפרים.

צפיפות הנטיעה אינה שווה בכל המטעים. יש מטעים הנטועים בצפיפות ובאחרים  •

 צפיפות הנטיעה לבין גורמים אחרים.הנטיעות דלילות יותר. לא מצאתי קשר בין מקדמי 

חלק מהמטעים נטועים בעמקים הרחבים, בעלי הקרקע העמוקה. חלק מהמטעים נטועים  •

 בשולי העמקים על המדרונות של הגבעות.



155 
 

 גודל שטחים נטועים וחלוקה לצפיפות:

 דונם. 695נטיעות צפופות של מטעי זיתים:   •

 .).1. 10(איור ט.   דונם. 746נטיעות דלילות של מטעי זיתים:   •

 . סיכום:12. ט

תיכוני, היה גידול נרחב של זיתים בתקופה -באזור מרשה, שנמצא בגבול האזור הים •

 30ההלניסטית, דבר המעיד על חשיבותו הכלכלית של גידול זה. נמצאו בחפירות מרשה 

 בד ומקומות אחסנה לשמן. חלק מהשמן שימש גם לייצוא.-בדי

 -יותר משאר הגידולים החקלאיים, אבל במשק המסורתי רק כ גידול הזיתים הוא ריווחי •

מהגידולים היו גידולי זיתים. הגידול העיקרי הוא גידול הדגן שהיה מרכיב עיקרי  25%

 בדיאטה האנושית.

 120 –הערכה של יבול זיתים בתקופות היסטוריות ובחקלאות הערבית המסורתית  •

 ק"ג/דונם.

 ליטר. 17 צריכה ממוצעת של שמן לאדם לשנה: •

 ממשקל הזיתים כשמן. 20%אפשר להפיק  •

בתקופת המנדט הבריטי פיזור הגידולים והחלוקה לחלקות גידול, לא היה תלוי רק  •

באיכות הקרקעות אלא גם בבעלות על הקרקע. חלק מהחלקות היו בבעלות פרטית וחלק  

 "אדמות מושע". –בבעלות ציבורית 

דונם של זיתים בנטיעה  695בתקופת המנדט במרחב הטריטוריה של מרשה היו נטועים  •

 דונם זיתים בנטיעה דלילה יותר. 746-צפופה ו
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. כמה שמן זית ייצרה הטריטוריה של מרשה בתקופה ההלניסטית י

 והאם היה מספיק שמן גם לייצוא?

 אתרם בחופרינתוני ה. כמה שמן זית ייצרה מרשה לפי 1. י

לצורך חישוב כמות היצור של שמן זית במרשה, שגיב וקלונר שחפרו במרשה, לא התבססו 

על גודל שטחי העיבוד של מטעי הזיתים במרשה, אלא על מספר בתי הבד שנמצאו בחפירות 

בעיר. על בסיס נתונים אלה הם ערכו חישובים והגיעו לנתונים גבוהים יותר של יכולת היצור 

 )Saiv, Kloner 1996: 275-276 ; 56-53: 1989גיב של שמן זית (קלונר, ש

 הבסיס לחישובים שלהם הוא מספר בתי בד: 

דונם  60בתי בד ולפי חישובי החופרים כל בית בד יכול לעבד יבול של  30במרשה נמצאו  •

 דונם של מטעי זיתים. X80 =(1800 30זיתים. מכך מסיקים החופרים, כי במרשה היו (

 ק"ג יבול לדונם. 150ק"ג = 10 –תנובה ממוצעת לעץ   X 15מספר עצים לדונם:  •

 ).X 1800  =270,000 150ק"ג זיתים ( 270,000 –סה"כ תנובה שנתית  •

 ליטר שמן ? (ראה הערה להלן). 300,000מכמות הזיתים האלה אפשר להפיק  •

 ליטר. 90,000ליטר שמן לשנה)  18תושבי מרשה צורכים ( 5000 •

 משמשת לייצוא. -ליטר  210,000 –שגיב היתרה לפי חישובי קלונר ו •

 קשה לי לקבל את דרך החישוב הזאת מהסיבות הבאות:

עבדו   הבד, שבהנחה שלהם-ובאמצעות מספר בתי החופרים עושים "חישוב לאחור" •

בתפוקה מלאה, הם קובעים את גודל השטח של מטעי הזיתים. מבלי להיכנס לדיון מה 

בד, נראה לי שההנחה -מלאה של ביתפעלה גודלו של שטח מטעי זיתים הדרוש לה

טעונה בדיקה. מכיוון שקשה להישען על הנחה כזאת   בד עבדו בתפוקה מלאה-שבתי

ן גודל השטחים המעובדים. אפשר גם הבד לבי-קשר מותנה בין מספר בתיקשה לעשות 

בית בד כסמל של יוקרה או כסמל של מעמד, גם אם -משפחות מסוימות בנו ביתש להניח

 לא תפקד בתפוקה מלאה.  הבד
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ק"ג, ומתבססים על נתונים  150מעריכים שכמות היבול לדונם היא  במרשה החופרים •

ממחקרו של שמעון דר בשומרון. לדעתי, כמות היבול שהציע שמעון דר גבוהה מהמקובל 

בחקלאות המסורתית, אבל מעבר לזה נתוני היבול הנכונים בשומרון אינם נכונים בהכרח 

לה. היות וכמות היבול של הזית תלויה בעיקר במשקעים, ברור כי בדרום בדרום השפ

אפשר לאמץ נתוני יבול -השפלה היבולים יהיו נמוכים, ביחס לאלה של השומרון, לכן אי

 מאזורים גשומים יותר.

ליטר שמן אינם  300,000-שווה לש במרשה ק"ג יבול זיתים 270,000הנתונים המציגים   •

ממשקל הזיתים, לכן דרך החישוב המוצעת  20%הבנתי, שמן מהווה רק ברורים לי. לפי 

 אינה ברורה.

לנושא מספר התושבים תושבים במרשה ( 5000החופרים עורכים את החישובים לפי  •

ליבולי הזית לפי נתוני החופרים במרשה ראה גם .). 1. 2. בעיר התייחסות  בפרק: יג

 .  8פרק ט. 

ל מרשה, לפי חישובי המחקר טריטוריה ש. חישוב ייצור שמן זית ב2. י

 בסיס גודל השטחים המעובדים הנוכחי, על

 על הנתונים הבאים:  ת היצור של שמן זית במרשה מתבססחישוב יכול

 .).1. 3. ובד במרשה (איור זמהשטח המע 20.8%-כמטעי זיתים היוו  •

 . ).1. 3. דונם (איור ז 3200 –שטח מטעי הזיתים במרשה  •

 .).1. 7. ק"ג ( טבלה ז 364,800 –הזיתים בטריטוריה בניכוי פחת סה"כ יבול  •

ולכן מיבול הזיתים  .)6ממשקל הזיתים (ראה ט.  20%-ל כאפשר להפיק שמן בערכים ש •

 .ליטר שמן 72,960להפיק   במרשה אפשר

 X   4000ליטר (שימוש ממוצע של אדם לשנה)  17כמה שמן צרכו תושבי מרשה?  •

: אומדן תושבי הערה שמן זית שצרכו תושבי מרשה.ליטר   68,000(תושבי מרשה) =   

 ).3העיר מבוסס על יכולת היצור החקלאית של העיר (ראה סעיף י'ג 

 .ליטר 4960שמן עודף שלא לשימוש עצמי:    •
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 שעמדה לייצוא למצרים או ליישובים אחרים.   שמן הזית כמותזאת, לדעתי,  •

חמור נושא ליטר שמן.  20שבכל אחת יש עד ת כאמפורו 248לשינוע השמן לייצוא נדרשו  •

 הובלות של חמור.  120-ייצוא השמן חייב כולכן  –שתי אמפורות 

 . סיכום:3. י

וריה החקלאית  של מרשה הייתה מסוגלת לייצר הייתה גדולה הטריטכמות שמן הזית ש •

השמן העודף נוצל, ככל  יותר מכמות השמן שתושבי מרשה ההלניסטית השתמשו.

 הנראה, לייצוא.

ערכו חישוב  בד ובהתאם לממצאים האלה-בתי 30-במרשה חשפו כ קלונר ושגיב שחפרו •

ייתה שכמות עודפי היצור של שמן זית שנועד של כמות השמן שמרשה ייצרה. מסקנתם ה

 בשנה. ליטר 210,000 ליצוא היה

 .). 1. ימוקים המפורטים לעיל (פרק ית מהנלדעתי, הכמות הזאת היא גדולה ואינה ריאלי •

כפי שמוצגים במחקר הנוכחי כמות  ,לפי יכולת היצור של הטריטורה החקלאית של מרשה •

 ..)2(י.  ליטר 4960על שהייתה פנויה ליצוא, קטנה יותר ועומדת  שמן הזית

, בין הנחת החופרים במרשה לבין גישת במרשה גם ההבדל באומדן גודל האוכלוסייה •

 לייצוא. ותשמן הזית הפנוי תיובכמו יםהבדלתורם ל ,הנוכחיהמחקר 

כותב על ייצוא השמן ממנה ולכן אפשר שה ושנזכרת במכתביו, לא זנון שביקר במר •

 במיוחד. משמעותית שמןמרשה לא התאפיינה בייצוא כמות שלהניח 

למצרים או למקומות אחרים? אין ממצא כתוב או אחר  −לאן מרשה ייצאה את השמן  •

 שיכול לרמוז על כך.

מ"מ לשנה הייתה מוגבלת בייצור הזיתים  400מרשה באזור עם כמות משקעים של כ  •

 ).147, עמ' 9ולא היתה יצואנית משמעותית של שמן זית (ראה גם הערה בפרק ט' 
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מה תרומתם לכלכלת  −בעלי חיים: בהמות, צאן ויונים  .יא

  מרשה?

חשוב לדון גם ליכולת היצור של הטריטוריה  בתרומה של הגידולים החקלאייםבנוסף לדיון 

בחלקם של בעלי החיים המבויתים בכלכלת מרשה. מדוע, לדוגמא, חקלאים שפרנסתם 

איך אפשר  −מבוססת על גידולי שדה מגדלים במקביל גם עדרים של בקר וצאן? ובעיקר 

במונחים של צאן ביכולת היצור של כלכלת מרשה הבקר והשל  את  הערך הכמותי להעריך

 אנרגיה נמדדת בקלורית? לכל אלה יהיה מוקדש הדיון בפרק הזה.

 . מבוא1. יא

 במשק המסורתי גידול בעלי חיים חלוקת מרכיבי

גידול בקר וצאן (כבשים ועיזים) היה מרכיב משמעותי בכלכלת  במשק החקלאי המסורתי

, החלק של גידולי הדגן מהווה 25%האיכר. החלק של הבקר והצאן בהכנסות המשק הוא 

כי הנתונים של  חשוב לציין). 222: 1972(אביצור  15%מההכנסות ומטעים מהווים  60%

יח להנ ואפשר מאזורי הארץ המשק החקלאי בכל אחדאביצור לא בהכרח משקפים את מבנה 

ם משקעים הרכב המשק החקלאי בין חבל ארץ אחד לבין האחר. באזור עכי יש הבדלים ב

גידולי שדה ומטעים גדול. באזורים עם מעט החלק היחסי של  רבים ותנאי עיבוד טובים

לדוגמא,  באזורי ספר  הוא גידול צאן המבוסס על מרעה.משקעים הענף החקלאי העיקרי 

, שבהם כמות המשקעים מועטה ואינה מאפשרת גידולים חקלאיים, הענף החקלאי המדבר

 העיקרי הוא גידול צאן.   

חדל אבל תחילת תקופת הברזל בגידול חזירים היה נפוץ בארץ כבר בתקופת הברונזה ו

 ).404: 1990להיות מרכיב קיומי משמעותי בארץ ישראל החל מסוף תקופת הברזל (רוזן 

בתקופה הניאוליתית, לדוגמא, הרכב המשק החקלאי היה מעט  :ת יותרבתקופות קדומו

  −, ועיבוד קרקע 10% −, ליקוט מזון 3%-8% −, צייד 40% −שונה: בעלי חיים מבויתים 

47%-42%  )Lev-Yadun 2012: 1378-1380גרג, המשק הניאוליטי   ). לדעת החוקרת
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קטניות והיתר מצייד  2.9%ומוצריו, חלב  7.7%מזון מהחי,  15.3%דגן,  60% -מורכב מ

. מידע מהתקופה הניאוליתית מוצג להשוואה בלבד והוא  (Gregg 1988: 154-155)ומלקט

יותר העיבוד החקלאי לא היה מפותח  פחות רלוונטי לדיון הזה, היות ובתקופות קדומות

ים עוד על כלכלת משק וחלקו של משק החי היה גדול  ביחס למוצרי העיבוד החקלאי.

-במחקר ארכאו .Foxhall 2007:82)מעורבים של בעלי חיים עם מוצרים חקלאיים ראה (

, בקר 60%במרשה מתברר היחס בין כמויות שרידי בעלי חיים: צאן  90זואולוגי של מערה 

. חשוב לציין כי הנתונים מבוססים על תוצאות חפירה 9%וחזירים  13%, עופות 18%

). הנתונים מלמדים על השימוש בעו]ות Perry-Gal et.al. 2015: 215-17במערה אחת (

 .)Perry-Gal et.al. 2015: 9849-52למאכל באידומאה ובלבנט (

 משמעות גידול בקר וצאן במשק המסורתי

 :החקלאית המסורתית אפשר להבין כך גידול בקר וצאן בכלכלהאת המשמעות 

 .במשק החקלאי נוספות בקר גידלו בעיקר לצורך סיוע בעבודות חריש, הובלה ועבודת •

וך יחסית. נממהם היה למאכל או לחלב ומוצריו אבל הרווח הקלורי  עדרי הצאן שימשו •

ולקבל תמורתו  את חלקו של מזון שאפשר למכור מאידך גיסא העדרים שימשו כעתודה

 דגן כמקור לאנרגיה.

יעוט הרווח מגידול הצאן הוא תנודתי ותלוי מידי שנה בכמות המשקעים. בשנים עם מ •

משקעים קשה להאכיל את העדרים והחקלאי נאלץ למכור חלק מהעדר במחיר נמוך. על 

 ). Rosen 2012: 1351-1355חשיבות בשר צאן ראה גם (

 הנחות לחישובי התרומה האנרגטית של הבקר והצאן

 בשדות השלף אחרי הקציר.וגם  בקר וצאן רעו בשטחי המרעה הטבעי •

לבקר ואת הצאן ניתבו לשטחי  הועידוהשלף את המרעה בשדות כי  אפשר להניח •

 סיבות הבאות:ה הטבעי המרוחק יותר ממקום הישוב בהתחשב בהמרע

 הבקר צמוד יותר למקורות מים. ו ניידות הבקר מוגבלת ביחס לצאן •

 הבקר נחוץ לעבודות בסביבת ביתו של החקלאי ולכן עליו להיות זמין.  •
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 .(Gregg 1988: 102)הבקר בררן יותר בבחירת מזונו במרעה  •

קיבל גם  תוספי מזון של תבן, דגנים שהבקר  מרעה של השלף בשדות והתבן שימשו את •

 ).226-225: 1972וקטניות (אביצור 

כבשים מעדיפות מרעה  רגטיות של עז וכבש מהסביבה דומות אבלהדרישות האנ •

ם ועצים בשטחים פתוחים ועיזים יכולות לרעות גם באזורים עם צומח צפוף של שיחי

(Gregg 1988: 118) . 

בהמות בררניות בבחירת שטחי מרעה ואינן יכולות לאכול מינים רבים של צומח טבעי.  •

כששדות השלף לא היו זמינים  . (Gregg 1988: 102)לעומתן, הצאן אינו בררן כלל 

תבן שהובא מהשדה,  –אכלו תוספי מזון ש המות רעו רעו בשטחי המרעה הטבעי אוב

דגנים שחלקם לא היו ראויים למאכל אדם בגלל פעילות מכרסמים או רטיבות   קטניות או

 ).225-222: 1972(אביצור 

רעה בקר על היחס שבין השטח הנחוץ למ מה גודל שטח המרעה הנחוץ לבקר ולצאן: •

  קובץ המסכם את תולדות המרעה בארץ:אפשר ללמוד מ לבין זה הדרוש למרעה צאן

צאן (כבשים או עיזים)  דונם לשנה ולעומת זאת 28בגודל קה לשטח מרעה פרה זקו

דונם  6-ל יםזקוקעז או כבשה משטח המרעה הנחוץ לפרה, כלומר  20%-משתמש רק ב

גודל השטח הדרוש למרעה לבעל  ברור כי). 35 ; 25: 2016מרעה לשנה (אונגר ואחרים 

ר שבין סוגי חיים תלוי בכמות הצומח ביחידת שטח ובטיבו. לטבלה המראה את הקש

חרים חברות צומח לבין גודל השטח הנחוץ למרעה לראש בקר לשנה ראה (אונגר וא

מבוססים על  דונם לצאן 6-ו דונם מרעה לשנה לבקר 28 :). הנתונים שהוצגו35: 2016

במרשה. נתונים אלה הם הבסיס בחברות צומח עשבוני הדומות לחברות הצומח  מרעה

 לחישוב בהמשך.

שרד החקלאות מלמדים על כושר הנשיאה של שטחי המרעה הטבעי גם נתונים של מ •

. לכל ראש בקר לשנהדונם של מרעה  30-דונם למרעה ו 6-5לכל ראש מקנה נחוצים  − 

דונם  5.2-ל 4נתוני מחקר בשומרון מראים כי גודל השטח הנחוץ למרעה צאן הוא בין 



162 
 

דונם לכל  10-ל 7לראש לשנה. בנפה אחרת בשומרון, כושר הנשיאה למרעה הוא בין 

 ).  348ראש צאן (דר תשמ"ב: 

 כמות הבהמות ואומדן השימוש שלהם במרעה הבקר במרשה:. 2. יא

הנשיאה של שטחי המרעה  פרק הזה היא לאמוד את מספר ראשי הבקר ואת יכולתמטרת ה

  בטריטוריה של מרשה. 

פרות ושוורים, שימשו בעיקר לעבודות של חריש והובלה. פרות שימשו באופן  -הבקר  •

 ; 225-222: 1972אביצור  ; 342מוגבל גם לתעשיית מוצרי חלב ולבשר (דר תשמ"ב: 

). גם לפי רוזן עיקר השימוש בבקר היה לצרכי חריש, הובלה ודייש 76-75: 1979דרורי 

חריש, בעבודות המשק, להובלת סחורות בין ). חמורים שימשו ב406: 1990(רוזן 

 הכפרים וגם להובלה לטווחים ארוכים יותר. 

אפשר להניח שהתרומה של הבקר למרכיבי האנרגיה של כלכלת מרשה הייתה זניחה  •

היות ועיקר תפקידן של הבהמות היה כעזר לעבודות החקלאיות והובלה. גם תרומתן   

 למשק הבשר, חלב ומוצריו היה שולי.

 מדן ראשי הבקר וגודל השטח הדרוש למרעה או

דונם ברמת  34,000בונפיל והדס עסקו בהרחבה בחישוב כמות הבקר הנדרשת לעיבוד של 

דונם לכל ראש בקר) כדי  22ראשי בקר (כ  1750-1200בית שמש, ולפי  חישוביהם נדרשו  

ר קטן יותר של לעבד שטח חקלאי בגודל הזה. הם גם מציינים כי חוקרים אחרים הציעו מספ

 ).  Bonfill, Hadas 2012: 206ראשי בקר הדרושים  למשימה דומה (

ראש דונם ( 450לחריש של היו דרושים  יחידות בקר 12 – 8 לפי רוזן (בתקופת ההתנחלות)

). רוזן גם מציין כי יתכן שכח העבודה של הבקר היה 412: 1990) (רוזן דונם 45בקר לכל כ 

 ).414: 1990דונם (רוזן  40ותר מיחידת בקר אחת לחריש של חלש יותר והיה צורך בי

דונם היו מעובדים כשטחי דגן,  שזה פחות משליש מגודל השטח המעובד  11,189במרשה,  

ברמת בית שמש. אם נאמץ את הערך הנמוך יותר של מספר הבהמות הנדרשות לחריש, כפי 
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דרשו במרשה לביצוע משימת בהמות נ 350שחושב ע"י בונפיל והדס, נגיע למסקנה, כי 

, בתקופות שלא היו מועסקות החריש בחלקות הדגן. אפשר גם להניח, כי אותן בהמות

היו  רה בבתי בד ולהובלה. בנוסףשימשו גם לעבודות חקלאיות נוספות כמו עז בחריש

ים שמחוץ בעיקר בהובלה לטווחים ארוכים יותר בדרכ חמורים שהיו עסוקיםבמרשה גם 

 . ראשי בקר וחמורים 400-כ היו במרשהלהעריך שאפשר  לעיר.

כי קר לרעות בשדות השלף לאחר הקציר אפשר להעריך הייתה העדפה לאפשר לבבהנחה ש

 260  ) ויתר140מות, כולל החמורים (המזון בשדות האלה הספיק למרעה של שליש מהבה

 ראשי בקר השתמשו ורעו במרעה הטבעי של מרשה.

בהמות שרעו בשטחי המרעה הטבעי  260בהמות?   260שטח המרעה זקוקות לכמה 

דונם מרעה נחוץ לכל ראש בקר =  X 30  ראשי בקר 260דונם למרעה  ( 7800-זקוקות ל

 דונם. 7800כלומר: מסך שטח המרעה במרשה הבקר השתמש ב  דונם). 7800

ת השלף ובמקרה כזה לא כל כמו ים לשמש גם לבעירהגבעולי השלף יכולאמנם הערה: 

תיכוני, יש כמות -באתר של מרשה, המוקף בשטחי צומח ים עומדת לרשות המרעה אבל

 בעירה.טבעיים ואין צורך להשתמש בשלף לצרכי גדולה של חומרי בעירה 

 ראשי הצאן והערך הקלורי שלהם במרשה . אומדן כמות3. יא

  גידול צאן (כבשים ועיזים)

כבשים ועיזים נשענים בעיקר על שטחי מרעה טבעי ומשמשים את האיכר לצמר, ללבוש,  •

 לתעשיית חלב וגבינה ולבשר. 

התרומה של הצאן למרכיבים האנרגטיים הישירים של החקלאי היא שולית מהסיבות  •

 הבאות:

הדיאטה האנושית, בזמן הקדום, הייתה מבוססת בעיקר על מרכיבים צמחיים. המרכיב  •

במשפחות מבוססות. משפחות עם  20%-ל 10%בדיאטה האנושית הוא בין  הבשרי
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 הרומית, בתקופה הכנסה נמוכה יותר הסתפקו כמעט רק בדיאטה צמחית. לפי ברושי,

 ).     26: 1987רחוקות (ברושי  לעתים אלא בשר אכלו לדוגמא, רוב בני ארץ ישראל לא

 ; 45: 1993ות בלבד (אילני קלורי 200-185גר' בשר הוא   100הערך הקלורי של  •

). Rosen 2012: 1351-1355וראה גם:  ; 20-18גוגנהיים תשמ"א: טבלאות מזון  

קלוריות לליטר  108-71המרכיב הקלורי של חלב עיזים או כבשים גם הוא נמוך: 

) ולכן אפשר להסיק מכך שתרומתו העיקרית של 46(גוגנהיים תשמ"א: טבלאות מזון: 

 ית היא במרכיבי החלבון.הבשר לדיאטה האנוש

 החלב ומוצריו צריכת מצומצם, ולכן גם בתקופה הרומית היה ישראל-בארץ הצאן משק •

). גידול צאן לצורכי חלב היה מצומצם בגלל מחסור 29: 1987קטנה (ברושי  הייתה

 ). 61: 1984בעשב ירוק וגם בגלל ששיטות שימור החלב היו בלתי מפותחות (אילן 

לו במרשה ובאתרים נוספים של אידומאה יכולים לשפוך אור על האוסטרקונים שהתג •

כמות השימוש בבעלי חיים: עיקר הפעילות הכלכלית המשתקפת מהם היא של גידולים 

אסמים ויקבים. יש רק אוסטרקונים  −חקלאיים כמו חיטה ושעורה ושל מתקנים חקלאיים 

: 2003פיעים קטן.  (אפעל בודדים הנוגעים לבעלי חיים וגם בהם מספר בעלי החיים המו

79.( 

לסיכום: השימוש בכבשים ועיזים כמקור לאנרגיה קלורית היה מוגבל וההכנסה המשמעותית 

מהצאן הייתה ממכירת צמר ובעיקר ממכירת כבשים או עיזים לצורך השלמת הכנסה או 

 רכישת דגנים.

מכאן אפשר להבין את התרומה של הצאן למרכיב האנרגטי של תושבי מרשה בשני היבטים 

 עיקריים:  

ממכירת ראשי צאן מתקבל כסף שהוא שווה ערך למזון נוסף שיכול לקיים תושבים  •

נוספים ביישוב, ולכן תוצג להלן דרך לאפיון הערכת הערך של ראשי הצאן, בעת מכירתם, 

 ים. לשווה ערך לערכים קלורי
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עדרי הצאן מהווים רזרבה כלכלית ואת חלקם אפשר למכור כדי לרכוש תמורתם דגן  •

 כאמצעי לקיום בסיסי בשנת בצורת או בשנים עם מיעוט ביבולי הדגן.

 איך לחשב את הערך הקלורי של ראשי הצאן?

), הרווח 1930לפי ערכים כלכליים של החקלאות המסורתית בתקופת המנדט הבריטי ( •

 בשנה דונם דגן 2גידול ומכירה של ראש צאן היה דומה לרווח של גידול  של הפלח מ

כי ההכנסה מראש צאן  קרובי המנדטורית קבעה-דת ג'ונסון). גם וע223: 1972(אביצור 

 ).  220: 1977דונמים דגן (אביצור  2אחד שווה לרווח של 

 120 –ם חיטה דונ 2ק"ג. יבול ממוצע של  70-50 −של חיטה לדונם  לשנה יבול ממוצע •

ק"ג חיטה. הנתון הזה הוא  120ערך למחיר של -ק"ג. כלומר, מחיר ראש צאן הוא שווה

לערכים קלוריים  −המפתח להתמרת מחיר של ראש צאן שחקלאי מוכר או מחליף  

 שהטריטוריה החקלאית מייצרת. 

, שכלכלתו מבוססת על גידול צאןאפשר גם להסיק כי חקלאי באזור ספר מדבר, הערה:  •

או עיזים בודדות ובתמורה לרכוש את כמות הדגן הדרושה לקיומו היה יכול למכור כבשים 

 ק"ג חיטה). 200-150משפחה (-לשנה של כל בן

 כושר נשיאה וכמה ראשי צאן היו יכולים להימכר בשנה

 .)   3. דונם (פרק ז 16,628מרשה היה  כלל שטחי המרעה בטריטוריה של •

לרשות הצאן: שטח המרעה הכולל פחות שטח המרעה יתרת שטחי המרעה שעמדו  •

דונם  סה"כ שטח  10,628  (10,628 =7800 – 18,428): (ראה לעיל) המחושב לבקר

 מרעה לצאן.

דונם  6-ראשי צאן (כל ראש צאן זקוק ל 1771יכולת הנשיאה למרעה של שטח כזה היא:  •

 ).1771 = 6 : 10,628  −מרעה 

הטבעי במרשה, אחרי ניכוי השטח שבו רועים ראשי כושר הנשיאה של שטחי המרעה  •

 שכל שטחי המרעה נוצלו.נחה בה כל זה ראשי צאן. 1771הוא של קר, הב
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שנים, לכן כדי לשמור על גודל עדר קבוע הוא יכול  4חקלאי מחזיק כל ראש צאן למשך  •

 למכור כל שנה רבע מגודל העדר.  

 )   442 = 4: 1771( ראשי צאן.  442מכאן שעדר הצאן של מרשה יכול למכור כל שנה  •

 את התרומה של הצאן שעמד למכירה?  ,בערכים קלוריים ,. איך נחשב4. יא

   ק"ג חיטה. 120ם חיטה = דונ 2כל ראש צאן שווה בערכו לתוצרת של  •

 ).X 120 = 53,400 442ק"ג חיטה (  53,040-ראשי צאן שווים בערכם ל 442 •

לכן  .) ו1ק"ג (ראה פרק ח.  160אדם לשנה היא  כמות החיטה הנדרשת לקיומו של •

 תושבים נוספים במרשה. 330ק"ג חיטה יכולים לכלכל    53,040

 קלורי -הם שווי ערך כלכלי ,ראשי צאן, העומדים למכירה מידי שנה 442-מכאן ש •

  תושבים. 330לקיום 

התפרנס מעיבוד להוסיף למספר התושבים שיכולים לאת מספר התושבים הזה צריך  •

 .).1. 3. חקלאי (פרק יג

 דול היונים לגודל אוכלוסיית מרשה. תרומת גי5. יא

.). 7. מתקני קולומבריה (פרק ד 85ידים של במרשה התגלו שרארכיאולוגיים בסקרים  •

המשפחות לכן אין דרך לחישוב אמין של מספר ו ונים מדויקים על גודל המתקניםאין נת

 שהיו יכולות להתפרס מגידול היונים.

על מספר האנשים סו מגידול היונים יכול להתבסס, אולי, מספר האנשים שהתפרנאומדן  •

 שהתפרנסו מכל אחד ממתקני הקולומבריה האלה.

אפשר גם להניח כי הקולומבריה לא הייתה פרנסתן  היחידה של המשפחות האלה וחלק  •

 מבני המשפחה התפרנסו גם מגידולים חקלאיים נוספים. 

היות ואין נתונים על גודל המתקנים, אפשר להניח שחלקם היו גדולים והשאר קטנים או  •

 זעירים ששימשו לצורכי המשפחה. 
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עריך משפחות. היות ואפשר לה 85טופלו על ידי ריה קולמב 85-לכן, אפשר להעריך ש •

שרק חלק מהמשפחה התפרנס מגידול יונים ושאר בני המשפחה נשענו על גידולים 

 חקלאיים אחרים, החישוב יהיה כזה:

 תושבים. 255אנשים במשפחה =   3 מתקני קולמבריה שפרנסו בממוצע  85  •

 בים במרשה.תוש  255-הערכה: מתקני הקולומבריה נתנו פרנסה ל •

 . סיכום6. יא

וחמורים שימשו בעיקר לצורך עיבוד חקלאי, להובלה ולעזרה בבתי בד. הבקר  בקר •

דות השלף אחרי הקציר שימש למאכל ולמוצרי החלב רק באופן שולי. בקר רעה בש

 תרומתו האנרגטית לכלכלת מרשה הייתה זניחה. ובמרעה טבעי.

כסף או מוצרים  זניח והצאן נמכר תמורתהשימוש בצאן למאכל או למוצרי חלב היה  •

מכירת צאן שימשה לרכישה של דגן שהיה יכול לקיים תושבים נוספים  חקלאיים חליפיים.

 על מחסור בדגן בשנות בצורת.  במרשה וגם כלי יעיל שעזר לפצות

חישוב יכולת היצור של ראשי הצאן: יכולת הנשיאה של שטחי המרעה הטבעי במרשה  •

  442ראשי צאן. כרבע מהם:  1771טחים הדרושים למרעה בהמות) הוא (אחרי ניכוי הש

 עמדו למכירה מידי שנה.

ק"ג דגן ולכן התרומה  של הצאן לכלכלת מרשה במונחים  120-ראש צאן הוא שווה ערך ל •

 תושבים.  330של אנרגטיים היא שוות ערך ליכולת קיום 

 .איש 255פרנס גידול היונים במרשה  •

 צאן –מענפי גידול בעלי החיים  תושבים במרשה היו מסוגלים להתקיים 585-רכתי, כלהע

 וגידול יונים.
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לאלה של  גם הכנסות נוספות היו לתושבי מרשה . האםיב
?  הגידולים החקלאיים  

אבל בנוסף  יקרי בכלכלת כל הערים בזמן העתיקהכנסות מהעיבוד החקלאי היו המרכיב הע

עוד כמה אמצעי ייצור חקלאיים ואמצעים  קיימים למוצרי העיבוד החקלאי שתוארו לעיל

 אחרים התורמים לפרנסת התושבים והמהווים חלק מיכולת היצור שלה.

כל ו שהמדוע הדבר הזה חשוב? הדיון המרכזי בעבודה עוסק בכימות יכולת היצור של מר

 כלית של העיר ויכולה לפרנס תושבים נוספים. סה היא משאב רלוונטי ליכולת הכלהכנ

 להלן כמה מקורות הכנסה אפשריים נוספים:

: חלק מתושבי העיר התפרנסו ממסחר, במקום או בנוסף לעיסוק פרנסה ממסחר .1

 בחקלאות, מסחר המניב הכנסה כספית ממקור חיצוני.  

 אפשר לתאר כמה תחומי מסחר:

(צריקובר  PCZ – 59015פאפירוס זנון  −סחר בעבדים במרשה מתואר ע"י זנון  •

  . )50-47תשכ"א: 

מסחר במוצרים חקלאיים: צ'ריקובר מתאר מסחר בתבואה ובשמן זית שייצאו  •

למצרים, אבל אינו מזכיר את הישובים  שהיו המקור למשלוח מוצרים חקלאיים, כולל 

 ). 43-42: 1933לא את מרשה, כמקור לייצוא חקלאי (צ'ריקובר 

 ר סחר בשמן זית ממרשה למצריםבעקבות צ'ריקובר המוזכר לעיל, מתאקלונר,  •

לערי החוף (קלונר ואחרים  מתאר סחר באבני בניין מהמחצבות במרשה  ובנוסף הוא

 חלק מתושבי מרשה התפרנסו מעבודות אלה.). 18: 1989

סביר להניח שהיו במרשה גם פקידי שלטון שלא התפרנסו מחקלאות אלא קיבלו  •

  בחוץ. תשלומים מ

  לסיכום:

.). 7. חושבו בערכים קלוריים ( פרק ז וגם סך גידולי השדה במרשה סוכמו בטבלה שלעיל •

   .1. 3כמות התושבים שיכולים להתפרנס ממוצרים אלה מפורטת בפרק יג. 
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במרשה היו יכולים להתפרנס מענפי גידול בע"ח: גידול צאן וטיפוח  תושבים 585 -כ •

 )..6יא. יונים. (

 י העיר התפרנסו ממסחר. מתושב 5%-להעריך, בזהירות, כי כאפשר  •

תושבים  585: לכן לגודל האוכלוסייה במרשה שהתפרנס מגידולים חקלאיים צריך להוסיף •

מגודל האוכלוסייה שהתפרנסו  5%עוד ו שהיו יכולים להתפרנס מגידול בעלי חיים

   .)1. 3ממסחר (יג. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



170 
 

 ייה וכמה תושבים היו במרשהגודל האוכלוס יג. אומדני

 ההלניסטית?

ומתבסס על יכולת הייצור החקלאי  במחקר הזה שה הוא נושא מרכזימספר תושבי מראומדן 

משליך על כמות האנרגיה שהתושבים משתמשים ואפשר מספר תושבי העיר של העיר. 

תחילה, במגוון , הפרק הזה יעסוקלהשוות אותו לכמות האנרגיה שהטריטוריה מייצרת. 

לוסייה שהביאו האוכ דון בהצעות לגודליו אוכלוסייהורטיות לחישוב גודל ההשיטות התיא

על סמך יכולת היצור של הטריטוריה  לחישוב מספר התושבים החופרים באתר מול ההצעות

 .  החקלאית

 תחילה תאור כמה שיטות מקובלות במחקר לאומדן גודל אוכלוסייה:

: גודל היישוב, גודל השטחים מבוססים עלהאוכלוסייה  לגוד. אומדני 1. יג

 הבנויים ביישוב וכמות המשאבים

שיטות חישוב  בשיקולים התיאורטיים לקביעת מספר התושבים ביישוב קדום. הפרק הזה ידון

 המבוססות על: 

 מגורים) ביישוב.-גודל שטח המגורים (גודל שטח בנוי או מספר בתי •

 כמות המשאבים העומדים לרשות תושבי העיר.  •

ליישובים   20-שיטות אתנוגרפיות: השוואה בין יישובים ערביים של תחילת המאה ה •

  : Zorn 1994: 31-48).            בתקופות היסטוריות  (לפירוט מגוון השיטות ראה

 מבוסס על גודל השטח הבנוי ביישוב. אומדן גודל האוכלוסייה ה1. 1. יג

בישוב לאומדן אוכלוסייה ביישוב עתיק היא מדידת כל השטח הבנוי השיטה המקובלת 

 והכפלתו במקדם צפיפות מסוים, לכל דונם בנוי.

גודל שטח בנוי  − מדידה-ברחשוב לזכור, כי בשיטה הזאת יש שילוב של שני מרכיבים: נתון 

 דונם.  מספר נפשות ל −מקדם הצפיפות   :הערכהומרכיב נוסף שהוא  ביישוב
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בדרך הבאה: הוא בדק, על בסיס השוואתי את  של ישוב שילה חישב את מקדם הצפיפות 

 5.4צפיפות הבתים בכמה ערים בתקופת הברזל. בכל הערים נמצאה צפיפות דומה של 

איש  27נפשות לבית מגורים, מתקבלת צפיפות של  5בתים בממוצע לדונם. בהערכה של 

ים ליחידת היות והיא מבוססת על מדידה של צפיפות בתלדונם. עבודתו של שילה חשובה 

תושבים לדונם מקובל על ידי חלק גדול מהחוקרים. (שילה תשמ"א:  25והמקדם של  שטח

282-274 .( 

 תושבים לדונם: 25חוקרים רבים מאמצים את האומדן של 

. בתקופת הברונזה הקדומהסיית ארץ ישראל ברושי וגופנא ניסו לאמוד את גודל אוכלו •

 25דונם, והכפילו את הנתון הזה במקדם של  6000 –הם מדדו את שטחי היישובים 

 150,000 -תושבים לדונם, והעריכו את גודל האוכלוסייה בתקופת הברונזה הקדומה ב

 ).157-147: 1תושבים (ברושי, גופנא תשמ"ד 

 IIכונה ברושי וגופנא אמדו גם את גודל האוכלוסייה בארץ ישראל בתקופת הברונזה התי •

- 3: 2נפשות לדונם (ברושי, גופנא תשמ"ד  25 –והשתמשו שוב במקדם צפיפות דומה 

26 .( 

תנחלות לפי שטחי ן ניסה לקבוע את גודל אוכלוסיית ארץ ישראל בתקופת ההיפינקלשטי •

-22 ין תשמ"ד:יתושבים לדונם (פינקלשט 25ומאמץ את האומדן של  היישובים שנסקרו

3 .( 

 לפנה"ס 734רץ ישראל בשנת ן ניסו לאמוד את גודל האוכלוסייה של אייברושי ופינקלשט •

 ).24-3: 1990ין יתושבים לכל דונם (ברושי, פינקלשט 25אימצו את הנתון של ו

תושבים בממוצע  25ן שוב את הנתון של יבעבודה נוספת מאמצים ברושי ופינקלשטי •

 ).Broshi, Finkelstien 1990: 3-24לדונם בנוי בנוף העירוני של הארץ (

 25באומדן אוכלוסיית השפלה בתקופה ההלניסטית מאמץ דגן גם הוא את האומדן של  •

 ).247-243נפשות לדונם (דגן תשס"א: 

 50עד  40ברושי טוען כי בערים מוקפות חומה יש יותר תושבים ביחידת שטח והצפיפות היא 

. לגבי 1920בשנת תושבים לדונם. זאת, לדעתו, הייתה גם הצפיפות לדונם בירושלים 
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התקופה הביזנטית, הוא מציע מודל לחישוב מספר התושבים: אחרי מדידת שטח העיר 

שאלה  –בדונמים, יש להפחית רבע משטח העיר המשמש לשטחי ציבור. את יתרת השטח 

צפיפות תושבים לדונם. בדרך הזאת, על ידי  − 40הם שטחי המגורים יש לכפול במקדם של 

חישוב אוכלוסיות כל הערים, חישב ברושי את מספר תושבי הארץ בתקופה הביזנטית והגיע 

לחישובים דומים של אומדן אוכלוסיית ערים Broshi 1979: 1-10).  תושבים ( 372,000-ל

 ).20ברושי תשל"ח:  ;  455-442ראה (ברושי תשמ"ב: 

 שבים לפי שטח בתי המגורים ביישובדן תו. אומ2. 1. יג

 ,השיטה מבוססת על מדידת השטח של כל אחד מהבתים ביישוב, הרצפות או הגגות

 והכפלתו במקדם של שטח במ"ר הנדרש לשימוש כל אדם.  

ן את הטווח של יארכיאולוגיים, מציע פינקלשטי-בהסתמך על מגוון שיקולים ועל נתונים אתנו

מ"ר  9.6לשימוש כל לאדם ביישוב. בסקר אפרים חישבו החוקרים מ"ר הנדרשים  10-7.3

 (Finkelstein 1990: 47-52).          הנחוצים לכל אדם 

שיטת החישוב הזאת דורשת תוכנית מדויקת של האתר, לכן היא מורכבת יותר, וכמעט 

 שאינה בשימוש מעשי.

 לשימוש בשתי השיטות שהוצגו יש מספר חסרונות:

לא כל היישובים בנויים באותה דרגת צפיפות, והשימוש באותם מקדמי צפיפות אינו  •

 מדויק. 

גודל השטח הציבורי אינו דומה בכל אחד מהכפרים ולכן מקדמי הצפיפות אינם דומים  •

 במגוון היישובים.

 יש הבדלים גיאוגרפיים הגורמים לשינויי צפיפות באזורים שונים של הארץ. •

 דומה בכל אחד מהיישובים.גודל הבתים אינו  •

 דיוקים בשיטות האומדן האלה.-יש סבירות גדולה לאי לכן

גבע סוקר את השיטות השונות לאומדן גודל אוכלוסיה ועומד על הקשיים בשיטות החישוב 

 ).2007:53השונות. הוא מציע להשתמש גם בנתונים המשובצים במקורות היסטוריים (גבע 
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 ארכיאולוגיה:–לוסייה המבוססות על אתנו. שיטות לאומדן אוכ3. 1. יג

ארכיאולוגיים חשובים לכל מחקר העוסק בגודל אוכלוסיות. נתונים מהתקופה -נתונים אתנו

גם בתקופות  תקופה המנדטורית משקפים היטב את תנאי המגוריםהעות'מנית ומה

של  ם פועל יוצאהיסטוריות. עד לשלהי תקופת המנדט היו גודלם וצפיפותם של היישובי

השימוש בנתונים דמוגרפיים של התקופה העות'מנית ושל תקופת התנאים הסביבתיים ו

המנדט הם רלוונטיים גם לתקופות קדומות יותר. אפשר להפיק מהנתונים של התקופה 

ובהקשרים רלוונטיים רחבים יותר  רית גם נתונים על מיקום היישוביםהעות'מאנית והמנדטו

פרישת החלקות החקלאיות וסוגי  −מיושבים עצמם גם על המעטפות של האזורים ה

 הגידולים.

נפשות לבית מגורים  6-4.4ארכיאולוגיים מלמדים על צפיפות ממוצעת של  -נתונים אתנו

ותומכים בהערכות של שילה, כמוזכר לעיל. גם הנתונים של מניין אוכלוסין מנדטורי מראים 

) נפשות בכל בית 1932(מניין בשנת  4.3-) ו1922(מניין בשנת  4.75-4.3נתונים דומים: 

)Finkelstein 1990: 47-52.( 

תושבים לכל  6.2בכפר כורדי נידח, מראה צפיפות של  1975מחקר שערכה קרמר בשנת 

 ).Kramer 1979: 139-163יחידת דיור (

נפשות לדונם  30-22ארכיאולוגיות לצפיפות של -ין מביא סדרה של דוגמאות אתנויפינקלשט

צפיפות האוכלוסייה לכל דונם בנוי ין שסתמך על נתוני סקר שומרון, טוען פינקלשטיבהבנוי ו

 תלויה גם ב:

 המיקום הגיאוגרפי של הכפר: בגב ההר הישובים צפופים יותר מאשר בספר המדבר.  •

יישובים קטנים צפופים פחות לכל יחידת שטח מאשר יישובים גדולים יותר. בכפרים  •

 נפשות לדונם. 14.1יא הקטנים הצפיפות הממוצעת ה

באזורים עם טופוגרפיה מורכבת יותר, הצפיפות הממוצעת של הישובים לדונם גדולה  •

 יותר.

יש כפרים שבתוכם אזורים חרבים שאינם מיושבים. בכפרים אלה הצפיפות ליחידת שטח  •

 קטנה יותר.
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 סיבות כלכליות יכולות להשפיע על צפיפות האוכלוסייה. •

נפשות לדונם לא יכולים להיות מיושמים  50-40י צפיפות של ין, מקדמילדעת פינקלשט

- Finkelstein 1990: 47למחקרים דמוגרפיים, לפחות לא של אומדן של טריטוריות גדולות (

52.( 

נפש  22המראים צפיפות של  )1945ברור מביא נתונים מתקופת המנדט הבריטי (משנת 

היות  הצפיפות דומהקומתיים -בתים דוקומתיים. גם ב-לדונם באזורים הכפריים בבתים חד

לדוגמא,  ,והקומה התחתונה משמשת לצורכי משק. יש גם הבדלים בצפיפות בין אזורי הארץ

). ביגר 15-8במישור החוף יש צפיפות גדולה יותר מאשר באזור ההר (ברור תשמ"ד: 

איש  25 צפיפות של –וגרוסמן מנסים להשוות בין הנתונים המקובלים במחקר הארכיאולוגי 

לדונם לבין הצפיפות ביישובים הערביים בתקופת המנדט, כפי שעולה ממפקדי אוכלוסין. 

הבדלים בין  וגם ראשית, הם מוצאים שונות  בין יישובים עירוניים צפופים לבין יישובים כפריים

 נתוני שלפי ביגר וגרוסמן טוענים נתוני המפקדים השונים (אולי בגלל איכות הדגימה).

 −נפש לדונם ביישובים הכפריים  25הצפיפות שנמדדה הייתה של  1945המפקד של שנת 

מקדמי הצפיפות הם מגוונים  לטענתם: נתון המתאים לזה שבשימוש המחקר הארכיאולוגי.

בכל אחת מהתקופות ולגודל היישוב. ובנוסף:  רך להתאימם גם לחבלי הארץ השוניםויש צו

לכן חשוב להתאים את מקדמי ההכפלה של ו ויה להיות שונההצפיפות לדונם עש ההיסטוריות

-121 : 1992לכל אחת מהתקופות ההיסטוריות (ביגר, גרוסמן  −אומדני הצפיפות לדונם 

108 

 המבוססות על משאבים: שיטות לאומדן גודל האוכלוסייה. 4. 1. יג

לאומדן כלל  ושר הייצור החקלאי הכללי של הארץ ככליברושי מציע להשתמש בנתונים של כ

ודן בגודל האוכלוסייה בארץ ישראל בתקופה הביזנטית. השיטה של ברושי  האוכלוסייה

 מתבססת על שתי הנחות יסוד:

 אפשר לחשב את הצריכה הממוצעת של דגנים לנפש. •

ועלות ההובלה עשתה את  היות יבוא ויצוא היו זניחיםו יסטוריות היה המשקבתקופות ה •

 שינוע המזון ללא כדאי.
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 דרך החישוב נעשה כך: 

 ק"ג לשימוש כל תושב 200: ק"ג חיטה 250הצריכה הממוצעת של אדם לשנה היא  .א

ק"ג דגן הנדרשים לצורך האכלת בהמות, לצורך גרעינים נחוצים לזריעה  50בתוספת 

     .פחת על אחסנהבעונה הבאה ו

את נתוני היצור המקסימליים של החיטה בארץ, מפיק ברושי מיבולי השיא בתקופת  .ב

טון דגן, ומהם הוא  266,411), שבהם היה יבול שיא של 1942-1940המנדט (שנים 

ק"ג לאדם בממוצע, ברושי  250מקיש על התקופה הביזנטית. בחלוקה לצריכה של 

ת היו בארץ ישראל מיליון תושבים מחשב את גודל האוכלוסייה וטוען שבתקופה הביזנטי

 ). 455-442(ברושי תשמ"ב: 

ישראל בתקופה הביזנטית לפי כמות -מנסה ברושי לאמוד את אוכלוסיית ארץ במחקר נוסף

 ועורך את החישוב כך: ים לעיבוד לכל תושבהדונמים הדרוש

ה, ק"ג (האומדן הזה כולל: פחת אחסנ 300 −כמות הדגנים הנחוצים לקיום אדם לשנה   •

 זריעה ומזון לבהמות).

 ק"ג בשנה. 75 –יבול ממוצע של דגן לדונם  •

 דונמים לעיבוד דגן. 5-4לכן, לכל אדם דרוש בממוצע שטח של  •

לשטח הזה צריך להוסיף שטח הדרוש לגידולים חקלאיים נוספים כמו: ירקות, קטניות  •

 דונם. 10ומטעים, מכאן שהשטח החקלאי הממוצע הנדרש לקיום אדם הוא 

הוא אומדן גודל האוכלוסייה  10-ישראל בדונמים מחולק ב-דל כל השטח המעובד בארץגו •

 בזמן העתיק.

מיליון דונם, לכן אומדן  10בתקופה הביזנטית היה השטח המעובד בארץ ישראל  •

 האוכלוסייה בתקופה הביזנטית הוא מיליון נפש.

) מנה 1935ת בתקופת המנדטורית (בשנ −לתמיכה בטענתו מביא ברושי נתון נוסף  •

מיליון דונמים, כלומר כל תושב עיבד  7.5תושבים שעיבדו  600,000הישוב הערבי בארץ 

 ).56-49: 1986דונם בממוצע. הנתון הזה מתאים לחישובים שהוצגו לעיל. (ברושי  12.5
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את גודל האוכלוסייה לפי יכולת הנשיאה של  חוקרים אחרים חולקים על האפשרות לאמוד

 הסביבה:

ועל ידי שיטות  של סביבה מסוימת יש גמישות גדולהבכושר הנשיאה טוען כי  ספראי •

גם  יןעיבוד חקלאי אפשר לשנות ולהגדיל את יכולת הייצור. בתנאים של גידול אוכלוס

  ).48-20: 1986כושר הנשיאה יכול לגדול על ידי שיפור השימוש בשטח החקלאי (ספראי 

האוכלוסייה  היות וגודל אינו כלי יעיל לאומדן אוכלוסייה כושר הנשיאהגם פורטוגלי טוען ש •

למרות שכושר הנשיאה דומה לאורך התקופות. אפשר לאמוד  משתנה מתקופה לתקופה

את גודל האוכלוסייה לפי כושר הנשיאה רק בתקופות שהאוכלוסייה בשיאה (פורטוגלי 

1988 :38-4.( 

לפי גודל הטריטוריה  אוכלוסיית תל נצבה בתקופת הברזל זורן מנסה לאמוד את גודל

החקלאית העוטפת את העיר וכמות המזון שהיא יכולה לייצר, כולל שטחי מרעה, ועורך גם 

 Zornהשוואה בין גודל השטחים החקלאיים המעובדים לבין צריכת המזון של תושבי העיר (

1994: 31-48.( 

לפי  יישובגודל וטיב הטריטוריה החקלאית של פי חסן מציע לאמוד את גודל האוכלוסייה ל

 :הפרמטרים הבאים

 סביבתיים.-מורפולוגיים ופלאו-חישוב גודל הטריטוריה לפי מחקרים גאו •

 ארכיאולוגיה.-שימושי שטח, סוגי גידולים חקלאיים ושימושים באתנו –שיטות העיבוד  •

 ידולים בזמן העתיק.ממצאים ארכיאולוגיים: צמחים ובעלי חיים המעידים על סוגי הג •

 ארכיאולוגיה.-כמות היבולים החקלאיים בהשוואה ליבולים עכשוויים ולאתנו •

 ארכיאולוגיה) ויבולים היסטוריים.-אומדנים של צריכת מזון לפי יבולים עכשוויים (אתנו •

(Hassan 1981: 45) 

של  ריםלפי כמה פרמטוכלוסייה בשבטה בתקופה הביזנטית קידר מציע לאמוד את גודל הא

כמות המים המרבית שעמדה לשימוש התושבים וגודל  משאבים: גודל השטח המעובד,

ושיטות העיבוד  חים החקלאיים היו מנוצלים לעיבודהשטח הבנוי. הוא מניח שכל השט

 ).kedar 1957: 178-187 בשבטה היו דומות לאלה המקובלות במקומות אחרים (



177 
 

בעזרת כמות המים  בתקופת הברונזה הקדומהשבים בערד רוזנן ניסה לאמוד את כמות התו

שעמדה לרשות האוכלוסייה בעיר. הוא חישב את גודל אגן ההיקוות שמסביב לעיר, גודל 

מאגר המים הנמצא בלב העיר, שיעור ההתאיידות מהמאגר וכמות השימוש במים בעת 

חשב האלה אפשר, לדעתו, ל ליטר ליממה). בשילוב כל הנתונים 3-2כה של העתיקה (הער

 ). Rosenan 1978: 14את גודל אוכלוסיית העיר (

נויימן מנסה לאמוד את מספר תושבי מרשה ההלניסטית לפי כמות המים מי הנגר  -יוגב

 .Yogev-Neuman 2015: 263 -7)ולחילופין כמות המים שנאגרו בבורות המים בעיר (

דל המאגר בערד), בכל המחקרים שעלו לעיל יש שילוב של נתונים חישוביים (לדוגמא גו

ומולם הנחות (לדוגמא: כמות השימוש במים לשנה לכל אדם). בשילוב של נתונים מול הנחות 

ככל שמספר ההנחות גדול יותר מול הנתונים, דיוק האומדן אמין פחות. לעניין זה ראה גם   −

   ). 38-4: 1988את גישתו של פורטוגלי להבדל שבין נתונים נמדדים להשערות (פורטוגלי 

  את מספר התושבים במרשה?. איך לחשב 2. יג

החופרים במרשה: קלונר ושגיב,  בפרק הזה יוצגו נתוני גודל האוכלוסייה לפי האומדנים של

היצור יכולת המבוססות על לאומדן גודל אוכלוסייה שיטות נוספות יוצגו כמה ואחר כך 

   .החקלאי

החופרים  ההלניסטית לפי נתוניבמרשה בתקופה  . אומדן גודל האוכלוסייה1. 2. יג

  במרשה

הדרכים לחישוב מספר תושבי העיר מגוונות ומבוססות על השיטות שפורטו לעיל ולא יפורטו 

 כאן שנית.

בשתי  כדי לאמוד את מספר התושבים בעיר מרשה קלונר ושגיב שחפרו במרשה השתמשו

 מקובלות:  שיטות

צפיפות תושבים ל העיר והכפלתו במקדם קבוע של מדידת שטח האזורים הבנויים ש •

 לדונם.

 הערכת מספר הבתים בעיר והכפלתם במספר תושבים מוערך לכל בית מגורים. •
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אומדני האוכלוסייה, כפי שהוצגו ע"י החופרים במרשה, קלונר ושגיב, עברו שינויים ככל 

המאמרים שהמחקר בעיר התקדם. הנתונים המוצגים להלן מוצגים לפי שנות פרסום 

 והדוחו"ת:

תושבים. היות  12,000תושבים לדונם =  X 40-35 דונם 300-השטח הבנוי בעיר כ •

והשטח אינו בנוי בצפיפות, העריכו החופרים שמספר התושבים במרשה ההלניסטית היה 

 ).Sagiv, Kloner 1996: 275-277( תושבים 7000

. היות והשטח הבנוי לא תושבים 12,000תושבים לדונם =  X 40דונם  324שטח העיר  •

 ).53: 1989(קלונר, שגיב  5000-התושבים בהחופרים מעריכים את מספר  −צפוף 

דונם.  240אבל השטח הבנוי הרלוונטי לצורכי חישוב הוא  דונם 400שטח העיר מרשה  •

 . תושבים 12,000תושבים לדונם =   X 50דונם  240

)(Kloner et al. 2010: 216 ; Kloner 2001: 114-115. 

החופרים מנסים לאמוד את מספר התושבים גם לפי מספר הבתים הבנויים ומספר התושבים 

 הממוצע בכל בית:

 תושבים. 13,500נפש לבית:  15אומדן של   Xבתים  900

 תושבים. 10,800נפש לבית:  12אומדן של   Xבתים  900

 :Kloner et al. 2010( אומדני האוכלוסייה האלה כוללים גם עבדים שגרו בבתי אדוניהם 

216.( 

 הערות:

שבעזרתה אפשר   אדריכלית בפרסומים השונים, כולל דוחות חפירה, לא הוצגה מפה .1

 להעריך את גודל השטח הבנוי או את מספר הבתים הבנויים בעיר.

 תושבים לדונם מקובלת אולי בערים שיש בהן בנייה צפופה 50עד  40ההערכה של  .2

נפשות  50עד  40נתונים של בנייה בצפיפות של ה ה במרשהבמיוחד. לגבי אופי הבניי

 לדונם אינם ריאליים, לטעמי.  

, 12,000-הנתונים הביאו את החופרים במרשה לחשב את מספר התושבים ב אם אכן .3

תושבים? לפי איזה מקדמים  5000או  7000על איזה בסיס נקבע אומדן מעודכן של 
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תושבים?  5000-או ל 7000-תושבים ל 12,000-צמצמו חוקרי מרשה את האומדן מ

 מה היה הבסיס לקביעות החדשות האלה.  לא ברור

ייתכן שההבדלים באומדני גודל האוכלוסייה קשורים גם להנחות חדשות של אופן  .4

 צפופה או דלילה, שעלו כתוצאה מנתונים חדשים שעלו במהלך החפירות. –הבנייה 

והיות והשיקולים כפי שהוצגו לעיל  במרשהגדולה באומדני האוכלוסייה  היות ויש שונות

אחת מההצעות להסתמך על לבחור ולי הנתונים אינם ברורים לי לחלוטין קשה  להצגת

 שהוצגו לעיל. 

היות ואומדן גודל האוכלוסייה במרשה הוא משמעותי לשורה של חישובים נוספים כמו: כמות 

הצריכה של שמן זית על ידי התושבים צריכת המזון המבוססת על גודל האוכלוסייה או כמות 

אפשר להגשים את -איו וך את החישובים האלה בצורה אמינהאפשר לער -במרשה ברור שאי

ייצור האנרגיה  מול ים אחד מיעדי העבודה שהוא חישוב כמות האנרגיה שתושבי מרשה צורכ

 בטריטוריה החקלאית.

מרשה לפי כמות המים שעמדה נוימן מנסה לאמוד את מספר תושבי  -גם העבודה של יוגב

 גם את כמות המים בבורות המים בעיר.לחילופין הנגר ו-לרשותם. היא חשבה את כמות מי

 :Yogev-Neuman 2015תושבים ( 14,400ל  2557בתוצאות יש שונות גדולה מאוד: בין 

 ודה הזאת לצורך אומדן תושבי העיר.ל העב). לכן קשה מאוד להסתמך ע263-7

האם העבדים במרשה הם חלק מאומדן גודל האוכלוסייה או שצריך להוסיף אותם 

 למספר התושבים שחושב?  

התגוררו במרשה והיו חלק ממערך היצור החקלאי והמסחר. הם לא ייצרו משאבים  עבדים

נוספים על אלה שעלו בדיון על יכולת היצור של הטריטוריה. במילים אחרות: הם היו שותפים 

לכן הם חלק מאומדן התושבים של י והשתמשו במשאבי המזון של העיר וקלאליצור הח

 מרשה.  
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 . כמה תושבים חיו במרשה לפי יכולת היצור החקלאי של העיר?3. יג

לשיטות המקובלות לאומדן תושבי מרשה כולל אומדן גודל האוכלוסייה כפי כאלטרנטיבה 

ספר תושבי לאמוד את מכמה דרכים אני מציע שהוצג כתוצאה מהחפירות הארכיאולוגיות 

 :      ונים חקלאיים סביבתיים ויכולת היצור החקלאיהמתבססות על נתמרשה שיטות 

   שבי העיר לפי יכולת היצור החקלאיאומדן מספר תו •

 ת השימוש בדגן של תושבי העיראומדן מספר התושבים במרשה לפי כמו •

 בממוצע.   אומדן התושבים לפי מספר הדונמים שכל תושב מעבד  •

לערוך סימולציה בין אומדן גודל אוכלוסייה נתון ולהשוות אותו מול יכולת היצור החקלאי,  •

 ברמה של קלוריות.  

 .  כמה תושבים חיו במרשה לפי יכולת היצור החקלאי וחישובי צריכת קלוריות?1. 3. יג

אומדן גודל והכנסות נוספות של התושבים יהוו את הבסיס ל מרכיבי יכולת היצור החקלאי

האוכלוסייה של מרשה. השיטה הזאת שרותמת נתונים מהמעטפת החקלאית של העיר כדי 

  להפיק נתונים השייכים לעיר עצמה אינה מקובלת לעת עתה במחקר הארכיאולוגי.

היבול בערכים קלוריים הצגת  נדונו בהרחבה (פרק ז.) כולל של מרשה סך היבול החקלאי

תרומת בעלי החיים לכלכלת מרשה תוארה בפרק יא והכנסות נוספות .), 7. (טבלה ז

הנתונים האלה אפשר לערוך אומדן בעזרת  התורמות גם הן לכלכלת מרשה תוארו בפרק יב.

 :   של התושבים במרשה

 .).7ה ז. (טבל K 2,450,448 של העיר בערכים של קלוריות לשנהסה"כ היבול החקלאי  •

 קלוריות לשנה.  730,000ימים) =  X 365קלוריות בממוצע ליום  2000כל תושב צורך ( •

במספר הקלוריות שאדם צורך ) K 2,450,448(  בערכים קלוריים היבולסך חלוקה של  •

 ) הוא מספר תושבים בעיר. 730,000בממוצע בשנה (

 .תושבים 3356  –לפי החישוב הזה מספר התושבים במרשה  •

 הזה צריך להוסיף:    ספרלמ
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   בעלי חיים מספר התושבים שהיו מסוגלים להתפרנס מבעלי החיים במרשה: תוספת של •

 .).6נוספים (פרק יא.  תושבים 585 -סיפקו יכולת קיום ל

 תושבים. 192לעוד  אמצעי קיום ענפי המסחר השונים (פרק יב) נתנו •

 

לסיכום: אמצעי הייצור החקלאיים, גידול בעלי חיים ופרנסה ממסחר יכלו לכלכל, לפי  

 תושבים. 4133=   192+  585+  3356: האומדן המוצג בעבודה

 :לכל תושב מרשה לפי צריכה ממוצעת של דגן . אומדן אוכלוסיית2. 3. יג

על יכולת ייצור של המרחב החקלאי  מרשה שמתבססת גם היא דרך נוספת לאומדן תושבי

כמות הצריכה .) מול 7(טבלה ז. בטריטוריה היא על ידי השוואה בין סך יכולת ייצור הדגן 

      :.)1(ח.  תושב במהלך שנהדגן לכל הממוצעת של 

 ק"ג. 170 –כמות ממוצעת של צריכת חיטה לאדם בשנה (כולל נשים וילדים)  •

 .). 7. טבלה ז ;. ק"ג ( פרק ז 551,472 −סה"כ יבול החיטה בטריטוריה של מרשה  •

 תושבים. 3243ק"ג (צריכה ממוצעת לשנה)  =   170ק"ג חלקי  551,472 •

ממוצעת של דגן  צריכהיכולת יצור הדגן בטריטוריה  מול ושבי מרשה לפי אומדן ת

 . תושבים 3243  :בשנה

  תושבים 585 מספר האנשים שהתפרנסו מגידול בעלי חיים:למספר הזה צריך להוסיף את 

 תושבים. 190 –מסחר והתושבים שהתפרנסו מ

 190+  585+   3243ולכן, מספר תושבי מרשה לפי הנתונים של צריכת הדגן השנתית: 

 תושבים. 4018=  

 

הממוצע לעיבוד חקלאי שעמדו אוכלוסיית מרשה לפי מספר הדונמים  . אומדן3. 3. יג

 :לרשות כל תושב

גם היא על המשאבים החקלאיים העומדים שיטה נוספת לאומדן תושבי העיר המתבססת 

 מספר הדונמים הממוצע שעמדו לרשות כל תושב לקיומו.  לרשות תושבי העיר מתבססת על
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 : טה הזאת מבוססת על ההנחות הבאותהשי

 אפשר לחשב לכמה דונמים נזקק כל תושב לקיומו. •

הטריטוריה החקלאית מוגדר אפשר לערוך אומדן של מספר התושבים ות ששטח הי •

    שיכול להתפרנס מהשטח הזה.

ישראל בתקופה הביזנטית -ברושי עשה שימוש בשיטה דומה כדי לחשב את סך תושבי ארץ

עיבוד ם שלו הוא כלל גם שטחי מרעה. כאן אתייחס לשטחי אבל בחישובי .)4. 1(פרק יג. 

 ). 56-49: 1986חקלאי בלבד (ברושי 

 : אופן החישוב

 ק"ג חיטה לשנה.  200 - 160אדם זקוק לכמות של  •

 ק"ג. 70-60היבול הממוצע של חיטה לדונם הוא  •

 לקיומו.  דונם דגן 3.5-עבד כל תושב זקוק בממוצע ללכן  •

וש לגידול דגן נדרש לכן בנוסף לשטח הדרו מכלכלת החקלאי 80%-ל הדגן תופס כגידו •

סת החקלאי מענפים חקלאיים נוספים (מרעה, ם עד דונם וחצי לפרנכדונשטח נוסף של 

 . מטעים, קטניות)

 דונם בממוצע לפרנסת כל תושב במרשה.  5נדרשים אפשר להעריך כי  •

. לא כולל את שטחי המרעה (ראה פרק זדונם,  16,869כמות השטח המעובד במרשה  •

3 .(. 

 .תושבים 3374של דונם לתושב נותן את התוצאה  5-כל השטח המעובד מחולק ב •

 תושבים.), ועוד תפרנסים ממרעה (פרק יאהמ אנשים 585 לסכום הזה צריך להוסיף  •

  תושבים. 193 – (פרק יב) שמתפרנסים ממסחר

לרשות כל תושב, מספר לעיבוד לפי שיטת החישוב של כמות הדונמים שעומדים  •

 תושבים.    4152=   193+  585+  3374רשה: התושבים במ
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 ושביםת 5000 יטוריה של מרשה הייתה יכולה לכלכל. סימולציה: האם הטר4. 3. יג

 (אחת ההצעות של החופרים במרשה)?  

(זאת ההצעה המינימלית שהציעו  תושבים  5000של  הסימולציה מבוססת על אימוץ הנתון

הטריטוריה החקלאית של מרשה מסוגלת לפרנס החופרים במרשה). והשאלה במבחן: האם 

 ?5000אוכלוסייה בגודל של 

 אופן החישוב:

מסך תושבי העיר יש לגרוע את אלה שאינם מתפרנסים מגידולים חקלאיים אלא מרעיית   •

 תושבים. 225 –שמתפרנסים ממסחר  ותושבים 585  −צאן  

גודל האוכלוסייה הנשען על המשאבים החקלאיים הוא:   , לפי הסימולציה הנוכחית,כלומר •

 תושבים. 4190

(צריכה קלורית  X   730  Kתושבים 4190 -התושבים האלה צורכים בממוצע בשנה  •

 קלוריות. K 3,058,700ממוצעת בשנה) =  

 קלוריות. K 2,450,448של מרשה היא  החקלאי יכולת היצור •

 קלוריות לקיומם.  K 680,252חסרות   − כך שסימולציה הזאת •

לא  לכן הטריטוריה החקלאית של מרשה לפי הגדרתה ופילוח מרכיבה החקלאיים •

 .הקלוריות הדרושות לאוכלוסייה בסדר גודל כזהמסוגלת לייצר ולספק את כמות 

כמות  –קלוריות  K 680,252במקרה כזה, העיר נדרשת ליבוא אמצעי קיום בכמות של   •

 פשרות לייבא מוצרים בכמות כזאת.ולא סביר שהייתה א משמעותית

 גבוהה ואינה מתאימה ליכולת הייצור של העיר. תושבים למרשה 5000לכן ההצעה של  •
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  . סיכום5. 3. יג

 שהוצגו לעיל מסוכמים בטבלה:אומדן התושבים במרשה בשיטות השונות  נתוני

 פרטים בסעיף מספר התושבים מקור המידע

 .1. 2יג.  12,000 – 5000 אומדן החופרים במרשה

 .1. 3יג.  4133 יכולת הייצור החקלאי וחישובי קלוריות

 .2. 3יג.  4018 צריכה ממוצעת של דגן

 .3. 3יג.  4152 כמות דונמים לעיבוד חקלאי בטריטוריה

 

כל השיטות לאומדני גודל האוכלוסייה המבוססות על יכולת היצור של אפשר לראות כי 

מביאות לתוצאות דומות אחת לשנייה. הדמיון בין הנתונים האלה  הטריטוריה של מרשה

הנתונים האלה מהווים  .שיטות החישוב ואת התוצאות הסופיות המתודולוגיה של מחזק את

גם ביקורת הדדית אחד לשני. לעומת זאת אומדני גודל האוכלוסייה שמקורם בחפירות 

י הממצא הארכיאולוגי לא שיקפו נכון ונתוניתכן  הארכיאולוגיות חורגים מהנתונים האחרים.

 את צפיפות התושבים במרשה ההלניסטית. 

 ובנוסף לכך חשוב לציין:

חפירות , כפי שעולים מהחוסר הבהירות של מספר תושבי מרשה והשונות בנתונים •

ת ענתוני החפירות לקביאומדני האוכלוסייה בלא מאפשר להתבסס על  הארכיאולוגיות,

 פה ההלניסטית.  מספר תושבי מרשה בתקו

   הוא: שיטה חדשה לאומדן תושבי העיר כשבבסיסהכאלטרנטיבה, המחקר הנוכחי מציע  •

היצור החקלאי מהמשאבים הכלכליים של העיר: כמה תושבים היו יכולים להתפרנס 

  והמסחר במרשה. 

ביקורות בעזרת שתי שיטות חישוב אחרות: אומדן האוכלוסייה לפי  לשיטה הזאת נערכו •

התושבים. שתי מות הדונמים העומדים לרשות צריכת הדגן ואומדן האוכלוסייה לפי כ
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על בסיס הנתונים של היצור החקלאי ויכולות להיות השיטות האלה אינן נשענות במישרין 

  ביקורת לשיטה.

 4018, ובשתי שיטות הביקורת  4133י מרשה  בשיטת החישוב העיקרית, מספר תושב •

תושבים. בין כל השיטות האלה יש התאמה כמעט מלאה. התוצאות  4152 -תושבים ו

 הדומות מעידות, לדעתי, על אמינות האומדנים. 

במחקר הארכיאולוגי יש שיטות מגוונות לאומדן אוכלוסייה, המבוססות על  והעיקר: •

שיטה נוספת וחדשה המבוססת  ר לעיל. כאן עולהקטורה של הישוב, חלקן תואהארכיט

יכולת היצור החקלאי של המרחב של העיר כמדד לגודל  −על סביבת האתר 

 האוכלוסייה.    
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מתודולוגיה של שימוש בנתוני השטח  – קונספטואלי מודליד. 

כאמצעי להגדרת הטריטוריה של מרשה, אומדן היצור החקלאי 

  יישום למחקרים נוספים-. מודל ברואומדן תושבי העיר

מגוון הנתונים שנאספו בעבודה מלמדים שאפשר למדוד ולהעריך את כמות הייצור החקלאי 

: הגדרת הטריטוריה של היישוב, עיר בזמן העתיק בעזרת מספר נתוניםשל מרחב חקלאי של 

, ובהסתמך ליםניתוח של סוגי הקרקעות וגודל החלקות, אפיון של סוגי הגידולים וכמות היבו

וסף על כך, כימות הייצור החקלאי של יישוב בזמן העתיק. בנ על שלושת הגורמים האלה:

אפשרות לאמוד את מספר תושבי העיר לפי כמות הייצור החקלאי של הוצגה גם ההצעה של 

המרחב החקלאי. הנתונים מאפשרים גם ללמוד האם התקיים ביישוב משק אוטרקי, כלומר 

 ת עצמו או משק שגם מייצא או מייבא תוצרת חקלאית.  משק המקיים רק א

לאגד למתווה של מודל  אפשר את שלבי העבודה ואת דרך ההתקדמות במחקר

מתווה המתודולוגיה של  שהוא תמצית כל שלבי המחקר, שלב אחר שלב.קונספטואלי 

   נוספים.ארכיאולוגיים המודל יכול לשמש דרך עבודה ולאפשר איסוף נתונים גם באתרים 

קלאי, שיכול לאפשר הח-הוא כלי עבודה חשוב במחקר הארכיאולוגי מן ההיבט הכלכליהמודל 

ולאמוד  יישוב, להציגו בערכים של קלוריותאת כמות הייצור החקלאי של  ל חוקר לאמודלכ

 את גודל האוכלוסייה ביישוב.  גם בעזרתו

תקדם לפי התבנית שלו. ה , והמחקר הנוכחימרכיבי המודל משמשים את שלד העבודה

 לפי שלבי העבודה הבאים: תמציתו מוצגת

תיחום גבולות ותיחום שטח הטריטוריה החקלאית של יישוב. להגדרה של הטריטוריה  •

החקלאית של יישוב יש משמעות מכרעת למחקר מסוג זה היות ותחומי הטריטוריה 

 ושטחה הם הבסיס להגדרת השטחים החקלאיים, היקפם ואיכותם.
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בדיקה והגדרה של המרכיבים החקלאיים של הטריטוריה ומיפוי הקרקעות שבתוכה כולל  •

מיון השטחים החקלאיים לפי גודל החלקות, סוג הקרקע ועומקה, בכל אחת מחלקות 

 העיבוד.

 התאמה בין כל חלקה מעובדת לבין סוג הגידול החקלאי המתאים לה. •

הכלכלי של יישוב -כל הייצור החקלאי אומדן היבולים החקלאיים, כולל של בקר וצאן, של •

 והצגתו גם בערכים קלוריים.

אומדן של מספר תושבי העיר לפי יכולת הייצור החקלאי של המרחב החקלאי וכנגזרת  •

 מאומדן זה: השוואה בין יכולת הייצור של העיר לבין כמות צריכת האנרגיה של תושביה. 

האפשרויות ונומיה הכלכלית שלה ו, מידת האוטהחקלאי של העיר-המבנה הכלכליבחינת  •

במקרים שבהם יש אומדן אמין של תושבי  של היצוא או והיבוא של מוצרים חקלאיים.

העיר, אפשר להשוות בין כמות הקלוריות שהמרחב החקלאי מייצר לבין כמות הקלוריות 

שתושבי העיר צורכים. מההשוואה הזאת אפשר ללמוד האם יש עודפים של ייצור חקלאי 

ר לתרגמם ליצוא מוצרים חקלאיים או שקיים מחסור בייצור חקלאי המחייב יבוא. שאפש

 מטרה זו היא אחד מהיעדים המרכזיים של המודל המוצג.

הוא חלק משלד המודל והכרחי בסוג מחקר כזה.  .G.I.Sהשימוש בטכנולוגיה של  •

בתית שכ-ומאפשר התאמה רב  שכבתי מאפשר יצירת מפות מגוונות-השימוש במיפוי רב

לחשב את גודלו של כל  .G.I.S-בין סוגי המפות האלה. אפשר בעזרת הטכנולוגיה של ה

 אחד מהשטחים המעובדים בטריטוריה, וגם את סך השטחים המעובדים.

יישום באתרים ארכיאולוגיים נוספים שיש להם סובב -כלכלי כזה הוא בר-מודל חקלאי •

ניתוח כזה ייתן אפשרות ללמוד על יכולת  .שאפשר לנתח את מרכיביו לא מופר חקלאי

אם מבנה ה כלכלי של העיר:ה-הייצור של יישוב וגם יוכל לסייע להבנת המבנה החקלאי

לאומדן אמין על כך שימוש במודל הוא כלי יעיל . בנוסף שאינו כזההיישוב הוא אוטרקי או 

 . עתיק יישובמספר התושבים בשל 
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 . דיון וסיכוםטו

 הסביבתי במחקר. המרכיב 1. טו

וברוב חקלאי של יישוב היא נדירה  ההתייחסות המקיפה במחקר הארכיאולוגי למרחב

    ולא לסביבתו הבלתי מיושבת. האתרים הנחפרים ההתייחסות היא לממצא החומרי שבאתר 

 ; 2015(אקרמן ונוספים  :לדוגמארים הבודדים של התייחסות לסובב של האתר גם במק

Ackerman et al. 2012 ; Ackerman et al. 2014  אין התייחסות לקשר שבין הסביבה ,(

יש תיאור מפורט של משאבי  לאתר עצמו או לתושביו. גם באותם מקרים בודדים שבהם

לדוגמא: דר חיבור בין נתוני הסביבה לצרכנים: תושבי הישובים הקדומים ( אין הסביבה

כליים אבל ללא קשר לאתר מסוים פוקס דן על מרכיבים כלגם ).  Zorn 1994 ;תשמ"ב 

)Fuks et al. 2017  .( 

ל חקר סביבת האתר הוא מרכיב חשוב במכלול הנתונים שיכולים לסייע בשחזור המידע ע

יכולת ו על מרכיבי הכלכלה העיקריים שלהם ובמיוחדתרבותם החומרית של תושבי האתר 

גידולים ומשאבי הת הייצור החקלאי של המרחב החקלאי של האתר בתקופת המחקר. היו

חקלאיים היוו את הבסיס הכמעט בלעדי לקיום התושבים בזמנים היסטוריים יש לרכיב 

 החקלאי משקל רב. -המחקר הסביבתי

ת יכולת הייצור של הסביבתי של אתר ארכיאולוגי, תורם לא רק לכימו-חקר המרכיב החקלאי

יישוב שהיו תלויים אלא מאפשר גם לאמוד את מספר התושבים של ה עיר בזמן העתיק

 ביכולת הייצור החקלאי של המרחב החקלאי שעטף את היישוב. 

 אני גם מניח שיש קשר בין משאבי העיר לבין יכולת הצמיחה הדמוגרפית שלה.

אוטרקי, כלומר משק הכלכלי מאפשר גם דיון בשאלת המשק החקלאי ה-ביבתיהמחקר הס

או  עודפים לחלופין משק המייצא מוצרי חקלאותשסיפק את כל צורכי המזון של התושבים, או 

 משק התלוי בייבוא של מוצרים חקלאיים. 
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מחקר המכיוון ש אחרים מהמקובל במחקרים ארכיאולוגיים נקודת המבט במחקר זה שונה

 כבסיס ללימוד חלק ממרכיבי האתר ולוגישל האתר הארכיאנוכחי מתמקד בלימוד הסובב ה

  עצמו.

 סביבתי-ארכיאולוגימרשה למחקר  . התאמת האתר של2. טו

מחקר סביבתי מחייב בחירת אתר ארכיאולוגי בעל סובב מתאים למטרות המחקר. גם 

על הסובב הטבעי של האתר, יש משקל חשוב עצמו, שיש לו השלכות  לממצא באתר

בחנתי את מידת  בר בשלבים הראשונים וכהכנה למחקרלכן כו חירת האתרבשיקולים בב

יאולוגיים לצורך ביצוע מחקר זה. צירוף התנאים המפורטים ההתאמה של מספר אתרים ארכ

 העבודה:וע ציבמרשה כאתר מתאים למחקר ולב להלן הביאו לבחירה

מרשה הייתה עיר משגשגת בתקופה ההלניסטית, נחרבה בתקופה החשמונאית ולא  •

ם הקדומים לתקופה ש ממצאינבנתה שוב בתקופות מאוחרות יותר. למרות שי

ממצאים מאוחרים בה שכבתי" שכן אין -להתייחס למרשה כאתר "חד ההלניסטית אפשר

בהיבטים  גם מהתקופה ההלניסטית יותר שיכולים "להכביד" על ניתוח ממצאים

 סביבתיים.

בד, מחסנים -בחפירות מרשה נתגלו ממצאים רבים הקשורים לייצור החקלאי כגון: בתי •

זית ומוצרי חקלאות וקולומבריה. הממצאים האלו מסייעים להבנת האופי  לאחסון שמן

 החקלאי של העיר בהיבטים איכותיים וכמותיים.

הסביבה העוטפת את האתר של מרשה אינה מופרת על ידי פעולות של פיתוח מודרני  •

לכן אפשר לשחזר את הנוף החקלאי של התקופה ו עירוני, תחבורתי או אחרסביבתי, 

איכות הקרקע ל, את פריסת החלקות החקלאיות, מיקומן, גודלן וית, כמו למשההלניסט

 שלהן.

טובים מאוד (ראה לדוגמא מפת סוגי קרקע ומפת סחף  באזור מרשה נערכו סקרי קרקע •

ניתוח הרכב הקרקעות  מאפשריםמח' לשימור קרקע משרד החקלאות) ה 1966קרקע 

 ג זה. ועומקן. לנתונים אלה חשיבות מכרעת במחקר מסו
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איור ב.  ייעוד קרקעות לשימושים חקלאיים ( גם סקריבאזור מרשה ודרום השפלה נערכו  •

למידת ההתאמה של כל אחת ממשבצות  .). סקרים אלה הם מקור מידע מעולה5. 2

 הקרקע לגידולים חקלאיים.

 ;תשס"ז  ;שערך יהודה דגן (דגן תשס"א  , ממוין לתקופות היסטוריות,סקר יישובי מקיף •

של מיפוי איתור ונ"ב) היה כלי חשוב להגדרת המערך היישובי בסביבות מרשה ותש

הבת שעטפו את מרשה. הנתונים האלה היו חיוניים מאוד להגדרת -המיקום של כפרי

 המרחב החקלאי של העיר.

עיבדו חקלאי הכפר בית ג'וברין את הקרקעות שהיו בעבר גם חלק  1947עד שנת  •

 .P. Sניסטית. בעזרת תצלומי אוויר בריטיים (סדרת מהמרחב החקלאי של מרשה ההל

מערך הגידולים החקלאיים בכול ו פרישת חלקות העיבוד אפשר היה לשחזר את )1945

 תחומי המרחב החקלאי של מרשה. לנתונים האלה יש משמעות מכרעת בעבודה.

מתאימים למחקר סביבתי מהסוג הזה אתרים ארכאולוגיים נוספים ה כמובן שבדקתי ומצאתי

אבל מכלול הנתונים שתוארו לעיל הביאו לבחירה במרשה כאתר המתאים לביצוע המחקר 

 הסביבתי הנוכחי.

 מרשה כמקרה מבחן –. הטריטוריה החקלאית של יישוב בזמן העתיק 3. טו

(פרק  כפי שהוגדרו במודל העבודה אשוני לביצוע יעיל של שלבי המחקרהתנאי הבסיסי והר

הוא הגדרת הגבולות ותיחום שטח המרחב החקלאי (הטריטוריה) של מרשה בתקופה  יד)

האתגר הראשוני של המחקר הנוכחי היה לגבש את הכלים המחקריים לתיחום ההלניסטית. 

 הטריטוריה.  

. אבל  1ידונו בהרחבה בפרק ה.להגדרת טריטוריה של יישוב נ השיטות המקובלות במחקר

נה אפשרית ליישום יעיל במחקר זה: פוליגון טיסן, לדוגמא, לא תוחם גבולות אי אף אחת מהן

 Siteניתוח אגן הניצול  פוליטי.-לטריטוריה של יישוב אלא מגדיר גבול סוציוברורים 

Catchment Analysis )S.C.A ,מגדירה את ניצול הסביבה לפי המרחק ממקום היישוב ,(

). גם ההצעה של הגדרת Vita-Finzi et al. 1970אבל לא תוחמת במדויק אזור מסוים (
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) אינה נותנת תשובה 38-4: 1988ק"מ מהיישוב (פורטוגלי  5ק"מ עד  3חגורה בהיקף של 

תיים שלא פעם גובלת במאפיינים סביב דרישות הגדרה מדויקת של טריטוריהמספקת ל

 (נחלים וערוציהם, מסלע וכדומה). 

חקלאי לא מתייחסים באופן מובהק לגודל הטריטוריה גם המחקרים העוסקים ביכולת ייצור 

 :Seligman 2011העורף החקלאי שעוטף את ירושלים ( –כמו: המחקר על ה"הינטרלנד" 

) או שדמן, הדן בעקרונות לקביעת טריטוריה חקלאית אבל לא תוחם גבולות 582-584

טוריה ויבול ללא זורן שדן בטרי ) או163-161שדמן תשע"ז: מדויקים לטריטוריה במחקרו (

 .(Zorn 1994: 31-48)הגדרה מדויקת של תחומי הטריטוריה 

יכולת היצור החקלאי ליחידת  −בוניפיל והדס ערכו מחקר ראשוני וחשוב שנושאו העיקרי 

אך לא עסקו בשיקולים לתיחום השטח  קמ"ר 39שטח. הם תיחמו שטח מחקר בגודל של 

 ). Bonfil, Hadas 2011:199( מסוימיםולקשר בין השטח הזה לאתרי יישוב 

 מתמודד והגדיר טריטוריה של היישובים בדרך מיוחדת         דר, במסגרת מחקריו בשומרון

של  70התייחס לנקודות סיום של שבילים בחלקות חקלאיות פעילות בשנות ה .) ו1פרק ד. (

כמות  את דר גם הציג סקירה מקיפה של סוגי היבולים החקלאיים וחישבהמאה שעברה. 

 ).  131-82היצור החקלאי של המרחב (דר תשמ"ב: 

היעדים ההגדרה המדויקת של המרחב החקלאי (הטריטוריה) של מרשה, היה אחד 

בכלי מחקר קיימים  נעשה שימושההתמודדות עם האתגר ולצורך  העיקריים במחקר זה

 כלים מחקריים חדשים ויעילים:   פיתוחו

הכלכלית של העיבוד  מהיישוב, יורדת היעילות שגדל המרחקככל  המרחק מהיישוב:  •

 החקלאי.

טיב הקרקעות ומידת קרבתן של חלקות עיבוד מסוימות ליישוב: שווה לחקלאי לעבד  •

   ם אם הן רחוקות מעט ממקום מגוריו.קרקעות איכותיות ג
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החלקות המעובדות על ידי  יבוד של הכפר הערבי בית ג'וברין: דגםפרישת חלקות הע •

, כפי שהיא משתקפת מתצלומי אוויר 1947כפר בית ג'וברין עד לשנת החקלאים ב

 מהתקופה, מסייעת גם היא להגדרת הטריטוריה של מרשה ההלניסטית.

להגדרת תחום מרחב חקלאי של עיר הוא ככלי בת -כפרידגם פיזור כפרי הבת: שימוש ב •

ל יישובי הבת ים שעשו שימוש במתודולוגיה הזאת. דגם הפיזור שחדש ואיני מכיר מחקר

   המקיפים את מרשה מסמנים את המרחב החקלאי של העיר עצמה.  

בתיחום  ה הוא המרכיב העיקרי והחשובבמחקר זה: פיזור כפרי הבת במעטפת של מרש

 המרחב החקלאי של העיר עצמה. 

 :ועל אלה צריך להוסיף

בכל אתר יש באתרים שונים ייתכנו גורמים ייחודיים שמסייעים לתיחום הטריטוריה.  •

 לבדוק, תחילה, את התנאים המתאימים.

ככל שקיימים יותר גורמים מסייעים לקביעת תחום הטריטוריה יש סיכוי טוב יותר לדיוק  •

 בתיחום.

הטריטוריה החקלאית של מרשה, כמו כול טריטוריה חקלאית אחרת  −נוסף  ודבר חשוב •

(מפת הטריטוריה: איור  ישובמסביב לי סימטרי סביב יישוב, אינה מהווה מעגל גיאומטרי

 )..3. 1. ה

. האם נתונים חקלאיים מהמשק הערבי המסורתי בתקופת המנדט 4. טו

 הבריטי הם רלוונטיים גם למשק החקלאי בתקופה ההלניסטית?

חריש רדוד,  :החקלאות הערבית המסורתית התאפיינה בשיטות עיבוד פשוטות כמו לדוגמא

 ודישון. כתוצאה מכך עיבוד חלקות חקלאיות ללא השקיהושנתי ללא מחזור זרעים, -וד רבעיב

משק היהודי עד סוף שנות ים מאוד. המצב היה דומה גם בהתקבלו יבולים שנתיים נמוכ

השלושים של המאה שעברה, שרק אז התחילו הניסויים הראשונים לטיוב הקרקע, השקיה 

 וולקני תש"ד).-ושיטות עיבוד מתקדמות (אלעזרי
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כי אפשר להשוות בין  החשובות והבסיסיות הביצוע המחקר הזה הייתהאחת ההנחות 

ט הבריטי לדגם החקלאות עד שלהי תקופת המנדשהתקיימה החקלאות הערבית המסורתית 

בנתוני  : אפשר להשתמשכלומר ההלניסטית. לתקופה  בתקופות היסטוריות כולל כמובן גם

חקלאות בתקופה וואה להש-כנתונים ברי תיתהמסורהערבית יבול של החקלאות 

מסתמך במחקרו על ההשוואה שבין החקלאות המסורתית לזו של  , לדוגמא,ההלניסטית. דר

-131תקופות היסטוריות וההשוואה הזאת היא אחד מהעוגנים במחקר שלו (דר תשמ"ב: 

גל תשל"ו: -). חוקרים רבים תארו את החקלאות הערבית המסורתית (ראה לדוגמא: בר82

השוואה לחקלאות בתקופות -), ומוצגים נתונים ברי104-103: 1980לי ישרא ;101-88

 היסטוריות. 

 לדעתי, השוואה זו אפשרית וראויה ולכן אפשר להפיק ממנה תועלת רבה בכמה מישורים:

שהיו מקובלים בחקלאות  השוואה בין כמות היבול של כל אחד מסוגי הגידולים .א

  המסורתית עם יבולים בתקופות היסטוריות. 

בחקלאות המסורתית הרכב סוגי  : לכמות סוגי גידולים בכל אחד מהיישוביםמיון  .ב

ולי דגן (דר מהגידולים הם גיד 70%עד  50%: בים החקלאייםישוהגידולים דומה ב

הזיתים ). גידול 225-222: 1972אביצור  ; 37-36: 1977אביצור  ; 332תשמ"ב: 

להניח שהחלוקה  ). אפשר104-103: 1980(ישראלי  50%-ל 20%הוא בטווח שבין 

 הזאת הייתה מקובלת גם בתקופות היסטוריות.  

של אזור מרשה, ובוודאי באזורים ובאתרים רבים אחרים: תצלומי  במקרה הייחודי .ג

תמונה טובה של חלוקת הגידולים  משלהי תקופת המנדט הבריטי, מציגיםאוויר 

ות שגם החקלאים במרשה במשבצת החקלאית של הכפר בית ג'וברין, שעיבד קרקע

אפשר להפיק מצילומי האוויר מתקופת המנדט נתונים בדו בעבר. ההלניסטית עי

  רבים על סוגי הגידולים, גודל החלקות החקלאיות ומיקומן. 

הארכיאולוגיה הנופית המתארת את תחום מ הזה ראוי להוסיף גם מעבודתו של גיבסוןבנושא 

שדות וטרסות כמקום ליצור חקלאי ששימשו מתקופות הנוף החקלאי באזורי הארץ המגוונים 
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כי סקר, חפירה  להוסיף גם ). כדאיGibson 1995: 20היסטוריות ועד לתקופות מאוחרות (

ותארוך של טרסות חקלאיות באזור רמת רחל, אזור הר איתן והאגן העילי של נחל שורק 

שנה לפני זמננו אבל חלקן העיקרי נבנה  2200עד  2400הראה כי ראשית בנייתן לפני 

 )Davidovich 2012 ; Gadot 2016 ; Gadot 2018השנים האחרונות ( 800במהלך 

כי דגם החקלאות בשלהי תקופת המנדט היה דומה לזה  הנחהאפשר לקבל את ה סיכום:

ות ואפשר להשליך מנתוני החקלאות המסורתית על זה של חקלאות שבתקופות היסטורי

ללמוד בתקופות קדומות יותר. אימוץ ההנחה הזאת יכול לשמש ככלי עבודה יעיל ומאפשר 

 המסורתית ככלי נגיש ויעיל. מדגם החקלאות 

לבחירתם של סוגי הגידולים וכמויותיהם במשק המסורתי  . מהו הבסיס5. טו

 האם חקלאי בוחר את סוגי הגידולים רק לפי ערכם הכלכלי? -

רים הערביים בתקופת המנדט של חלוקת הגידולים בחקלאות המסורתית בכפ בבחינה

מהגידולים  70%עד  50%-: כהבריטי אפשר להבחין בדגם דומה של החלוקה לסוגי גידולים

ההבדל בין הם מטעי זיתים והשאר ירקות ומטעים אחרים.  30%עד  20%הם גידולי דגן, 

 .).4. ז ;. 3. (ראה גם פרקים: ז הישובים השונים הוא קטן ביותר

 :ה ודיון מכמה סיבותנתונים אלה דורשים מחשב

    זים של סוגי הגידוליםהאחו שונות משמעותית בין באזורים גיאוגרפיים שונים אין  .א

אינו הגידול העיקרי גם במקומות  ,גידול הדגן, שהוא גידול משתלם יותר מהזית .ב

וסך גידולי הזית מכלל הייצור החקלאי השומרון או הגליל  −המתאימים מאוד לגידולו 

 .30%-ל 20%הוא בין בכל חבלי הארץ 

 30-לפי אביצור, בשנות ה הרווח מגידול הדגן הוא נמוך יותר ביחס לגידולים אחרים. .ג

מהשטחים החקלאיים, למרות שהרווח  79%של המאה הקודמת גידלו דגן על 

-37: 1977בלבד מסך הרווח על מוצרי החקלאות (אביצור  28%מגידול הדגן היה 

36.( 
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כי במשק הערבי המסורתי אין בהכרח התאמה בין החלוקה לסוגי  מכאן אפשר ללמוד

חלוקת סוגי הגידולים אינה  −הגידולים השונים או במילים אחרות הגידולים לבין הרווחיות מ

מבוססת רק על רמת הרווחיות של כל אחד מסוגי הגידולים. החקלאי לא בוחר את סוגי 

 בחישוביו גם שיקולים נוספים. לפי הרווחיות שלהם אלא ישהגידולים וכמויותיהם רק 

 בהקשר הזה צריך עוד להוסיף:

לכן יש  צריך לספק, ראשית כל, את צרכיו הכלכליים.ק אוטרקי וי הוא משהמשק המסורת •

 התאמה בין כמות הייצור לרמת הצריכה.

כדי להבטיח את כמות  יתואיכר חייב לגדל חיטה, בראש ובראשונה, לשימוש בני ב •

 ).37: 1976הפחמימות הדרושה לקיומם (ראה גם אביצור 

הנדרשת, כדי לאגור עודפים חקלאי יעדיף לגדל כמות דגן גדולה יותר מהכמות  •

 .הם במקרה של בצורת בעתידולהשתמש ב

דומה לזאת של  כי גם תוצאות העבודה מצביעות על חלוקת גידוליםחשוב עוד לציין 

גידולי זיתים והשאר מטעים  20%גידולי דגן, מהגידולים הם  72%החקלאות המסורתית: 

 .). 2. 3 .וכרמים, חומוס ועדשים (ראה איור ז

ת העבודה מתאימות לנתוני החקלאות המסורתית וההתאמה הזאת מהווה גם ביקורת תוצאו

 לאמינות התוצאות.

. ניתוח המרכיבים הקרקעיים והטופוגרפיים של הטריטוריה ככלי 6. טו

 להגדרת סוגי הגידולים החקלאיים וכמות היבול.

ההלניסטית. בבסיס המחקר עומד האתגר של כימות הייצור החקלאי של מרשה בתקופה 

אמנם בדיקה כמותית של יכולת ייצור של אזור מוגדר נערכה כבר במחקר מוקדם יותר על ידי 

), אבל במחקר הזה נעשה ניסיון להתקדם בכמה Bonfil, Hadas, 2011בונפיל והדס (

 היבטים נוספים: 



196 
 

ההגדרה המדויקת של גודלם של שטחי העיבוד ומיקומם, במטרה להגדיר טריטוריה  .1

 הקשר שבין שטחים חקלאיים ליישוב מוגדר. יישוב ובמיוחד את ת של חקלאי

איסוף הנתונים של כמות היבול על סמך ניתוח מפורט של תנאי קרקע, מיקום המדויק  .2

כל אלה של החלקות החקלאיות ועל ההתאמה שבין חלקות מסוימות לסוגי הגידולים. 

לא נעשה עדיין שימוש בהיבטים האלה בהתייחס לתנאי האקלים של אזור המחקר. 

 במחקר והם מהווים את אחד מהחידושים של המחקר הזה.

לימוד הקשר שבין יכולת הייצור החקלאי של מרחב חקלאי לבין מספר תושבי העיר  .3

 המתפרנסים ממוצרים אלה.

של החלקות  להבנה מעמיקה של מרכיבי הקרקע וגודלבעבודה הזאת הושקע מאמץ רב 

להן את סוגי הגידולים. הרעיון המרכזי היה להתבסס על ההנחה  ניסיון להתאיםהחקלאיות ב

ינסה להפיק רווח ו מכיר את הצרכים הסביבתיים של כל אחד מסוגי הגידולים כי חקלאי

כדי להתאים את סוג הגידול  מקסימלי מהתאמת הגידול החקלאי לכל חלקה. אני מניח כי

  לאיזון בשיקולים הבאים: ההחקלאי הגיע לחלקה החלטת

 התאמה בין סוג הקרקע ועומקה לגידול חקלאי מסוים. .א

 התאמה בין גודל חלקה חקלאית ומיקומה הטופוגרפי לסוג הגידול. .ב

ההנחה כי במשק אוטרקי שבו כל חקלאי מגדל ראשית כול את הנחוץ לקיום  .ג

משפחתו, החקלאי ידאג גם לכמות מאוזנת של סך היבולים המותאמים גם לצריכה 

 .). 1. ו ם פרקשל משפחתו (ראה ג

ניתוח מרכיבי הקרקע והטופוגרפיה במרחב החקלאי של מרשה סימון החלקות על גבי מפות 

G.I.S. יישום במחקרים עתידיים דומים.  -ומדידת גדלן הוא אחד מחידושי המחקר ובר 

. משמעות חישוב סך היבול החקלאי של הטריטוריה של מרשה 7. טו

 במונחים של קלוריות

חישוב סך היבול של המרחב החקלאי של מרשה הוא חלק מרכזי בעבודה ואחד האתגרים 

המרכזיים של המחקר. מאמץ גדול הושקע כדי לכמת את היבול של כל אחד מסוגי הגידולים 
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יבול משותף, בערכים של משקל. הנתון הזה  ולסכם את כול היבולים לערך קלאיבמרחב הח

החקלאי של מרשה בתקופה  את סך המשאב רבה והוא משקףהוא בעל משמעות 

 ההלניסטית.

מאידך גיסא, כדי שתהיה אפשרות להשוות בין כמות המזון המיוצרת לבין כמות המזון 

כמכנה משותף בין  גם בערכים קלוריים יבים להציג את נתוני המזוןשתושבי העיר צורכים, חי

 ייצור מזון לשימוש בו.

של כמות הקלוריות שהשטח החקלאי של מרשה מייצר מול כמות  ,על בסיס קלורי ,ההשוואה

הקלוריות שמספר ידוע של תושבי עיר משתמש, הוא כלי שאינו מקובל במחקר, והוא אחד 

 למחקרים עתידיים.  מחקר הזה ותרומתו חשובהמחידושי ה

. הקשר בין גודל היישוב ליכולת הייצור החקלאי. האם אפשר לחשב 8. טו

 בים לפי גודל ויכולת הייצור של מרחב חקלאי של עיר?את מספר התוש

אחד הנושאים המעניינים של המחקר הזה הוא מידת הקשר שבין גודל המרחב החקלאי של 

איך לברר  :כלומר התלויים לקיומם ביבולים החקלאיים.מרשה לבין מספר התושבים ביישוב 

  ר שהמרחב יכול לפרנס. את התלות שבין יכולת הייצור החקלאי לבין מספר תושבי העי

איך אפשר לחשב את הקשר הכמותי בין גודל המרחב החקלאי של העיר בזמן העתיק 

 לבין מספר תושבי היישוב? 

עה שתי דרכים, בלתי תלויות זו בזו, לצורך חישוב מספר תושבי העיר על פי העבודה מצי

 המשאבים החקלאיים שעומדים לרשותם:

קלאיים של מרשה והצגתם בערכים קלוריים, וחישוב חישוב סך היבול של השטחים הח .א

 .).1. 3. קלוריות כזאת (לפרטים ראה פרק יג מספר התושבים שיכולים להתפרנס מכמות

מספר  חב החקלאי של מרשה וחישובחישוב יכולת הייצור של סך הדגן בתחום המר .ב

 ..)2. 3. מות הדגן הזאת (לפרטים ראה פרק יגתושבי מרשה שיכולים להתפרנס מכ
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תושבים מול  4133ת (בשתי השיטות האלה אומדן מספר תושבי מרשה הראה תוצאות דומו

כביקורת אחת מול השנייה אבל טות האלה יכולות לשמש לכן שתי השיו תושבים) 4018

לבין מספר תושבי  שר הכמותי שבין משאבי העירהשיטות האלה מדגימות את הק −בעיקר 

 של המחקר. העיר. זהו אחד הלקחים העיקריים

חשוב עוד לציין כי הנתונים האלה לא תאמו את נתוני גודל האוכלוסיה כפי שעלו בתוצאות 

 .).1. 2החפירות הארכיאולוגיות במרשה (יג. 

. האם גודל השטח החקלאי שעומד לרשות תושבי העיר מגביל את 9. טו

 מספר תושביה?

הדיון בשאלת הקשר שבין יכולת הייצור החקלאי של העיר לבין מספר התושבים, מעלה לדיון 

האם גודל השטח החקלאי העומד לרשות תושבי העיר  −גם שאלה מחקרית מעניינת נוספת 

 מגביל את הגידול במספר תושבי העיר? הנה כמה נקודות להתייחסות:

ולמסחר יש  ביכולת המשאב החקלאי י העיר בזמן העתיק תלוי בעיקרהקיום של תושב .א

  תרומה שולית נוספת להכנסה. 

מהווה גורם מד לרשות תושבי העיר האם גודל השטח החקלאי העו אפשר לשאול, לכן,  

  ביל לגידול במספר התושבים ביישוב?מג

 Siteגודל השטח החקלאי שעומד לרשות תושבי העיר מוגבל ומוגדר על יד אגן הניצול ( .ב

Catchment (פרק ה) כדאיות העיבוד יורדת ככול שמתרחקים ממקום ו .)1. של היישוב

זאת הטריטוריה החקלאית של  מעבר לו העיבוד אינו כדאי.היישוב, עד למרחק מסוים ש

 .הישוב

היות ושטחי העיבוד של יישוב מוגבלים על ידי שיקולי אגן ניצול, אפשר להניח שכמות  .ג

את  להגדילת מספר תושביו ויישוב לא יכול השטחים החקלאיים של יישוב מגבילים א

 שלו.  יםהחקלאי צור של המשאביםמספר תושביו מעבר ליכולת היי

מספר התושבים על מתוך הנחה זו, מעניין יהיה לבדוק מהי ההשפעה של העלייה ב .ד

לבחינת הנחה זו, אפשר לקחת לדוגמה את השפלה הדרומית  הפרישה היישובית



199 
 

בתקופה ההלניסטית, שמרשה נמצאת במרכזה. בתקופה הזאת נוסדו בדרום השפלה 

בת". דגן מתאר היטב את התופעה: "בשפלה הדרומית  -"כפרי −יישובי פרזות רבים 

של בת שעטפו את היישוב העירוני -כפרי 60-נוסדו במהלך התקופה ההלניסטית כ

את התופעה הזאת ומדוע ). איך אפשר להסביר .2ד. פרק מרשה" (דגן תשס"א) (

אלא התנחלו בכפרים קטנים במעטפת העיר?  שבים האלה לא התיישבו בעיר מרשההתו

לכן אנשים התנחלו  של מרשה לא היו שטחים לא מעובדיםאפשר להניח שבאגן הניצול 

 -בכפרי  במעטפת של העיר מרשה, באותם אזורים שהיו בהם משבצות חקלאיות פנויות 

 הבת.

תוצאה של מחסור  הבת סביב מרשה-בייסודם של יישובישאפשר לראות  כלומר, ייתכן .ה

בקרקעות פנויות לעיבוד חקלאי בעיר מרשה עצמה. תיאור הדגם היישובי של דרום 

בת", תומך בהנחה -"עיר המוקפת בכפרי −השפלה, כפי שדגן מראה בסקר השפלה 

 הזאת. 

-יישובית של עיר וכפרי-יתהדיון הזה תורם גם תרומה חשובה להבנת התופעה הדמוגרפ .ו

  הבת במעטפת שלה. 

 לסיכום: .ז

יש קשר בין גודל השטח החקלאי של עיר לבין מספר התושבים שיכולים  •

להתפרנס ממנו. מספר התושבים בעיר מוגבל על ידי גודל השטח שהיישוב יכול 

 לעבד. ההיבט הזה יכול לשמש גם במחקרים נוספים הדומים לזה.   

מקובל עליי  בת סביב ליישוב קיים-נחלות בכפרישל התהמודל של הדינמיקה  •

 ומהווה תרומה לכל מחקר דמוגרפי של יישובי פרזות בעת העתיקה.

. האם אפשר לעשות "חישוב לאחור" וללמוד ממספר ידוע של תושבי 10. טו

   העיר על גודל המשבצת החקלאית של היישוב? 

העיר מרשה לפי כמות המשאבים במחקר הנוכחי הוצגה דרך לאמוד את מספר תושבי 

 החקלאיים שעמדו לרשות התושבים.
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ר בזמן האם אפשר לעשות גם חישוב לאחור? בהנחה שיש נתון מהימן של מספר תושבי עי

 האם אפשר לשרטט את גודל וגבולות הטריטוריה החקלאית של היישוב במבחן? העתיק

לזאת המוצגת בעבודה, ולפי אני סבור שהדבר אפשרי וצריך להתקדם במתודולוגיה הפוכה 

 השלבים הבאים:

לפי מספר תושבי העיר אפשר לחשב את מספר הקלוריות הנחוצות לקיום התושבים  .א

 בשנה.  

לפי מספר הקלוריות שהתושבים צורכים לשנה אפשר לחשב, בחישוב לאחור, מהו גודל  .ב

 השטח החקלאי הנחוץ לייצור הקלוריות האלה.

וזים לגבי חלוקת הגידולים המקובלים בחקלאות בעזרת השימוש בפרמטרים של אח .ג

 המסורתית, אפשר לשחזר את סוגי הגידולים ואת האחוז של כל גידול ביישוב שבמבחן.

) של סביבת היישוב, הטופוגרפיה וטיב הקרקע ניתן .S.C.Aבעזרת שיקולי אגן ניצול ( .ד

החקלאית לשרטט את החלקות החקלאיות שהיה אפשר לעבד, ואת גבולות הטריטוריה 

 של היישוב.

 )G.I.S. חשיבות השימוש בטכנולוגיה של מערכת מידע גיאוגרפית ( 11. טו

 במחקר הזה נעשה שימוש נרחב במערכת מידע גיאוגרפית:

 Geographic Information System (G.I.S.) - צילום  לשבץ על מערכת מיפוי שסייעה

 .ותן נתוני שטח מגוונים מעוגנים לרשת קואורדינטילווי

ים מתחומים מגוונים: מפות הועלו על גבי צילום לוויין של אזור דרום השפלה נתונבמחקר 

הנתונים .). 3. 2איור ב.  לדוגמאפות וצילומי אוויר מנדטוריים (מפות ייעוד חקלאי, מקרקעות, 

שובצו על בסיס ל השכבות , וכשכבתיות על גבי צילום הבסיס הלווייני-האלה שובצו כמפות רב

  מפות.  שולבים מכמה שכבות של נתוניואפשרו הפקת נתונים מ קואורדינטות משותף

ולת למדוד את גודלם של השטחים היה היכ ריע של הטכנולוגיה הזאת במחקרמכיתרון נוסף ו

, ל אחת מהשכבות, לדוגמא: יכולת המדידה של שטח הטריטוריה החקלאית של מרשהבכ
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ערבית המסורתית מטעי הזיתים של החקלאות ה של שטח או מדידת גדול חלקות עיבוד

 לפי תצלומי אוויר מתקופת המנדט. בכפר בית ג'וברין

ה כלי ושימש מכרעת ותנאי הכרחי לביצוע העבודההטכנולוגיה הזאת הייתה בעלת חשיבות 

 חישובי השטחים ולחישוב הנתונים הכמותיים.עזר בסיסי ל

 אוטרקי?. האם המשק החקלאי במרשה היה משק 12. טו

היה מייצר את  קמשוכל  המשקים החקלאיים בזמן העתיק היו אוטרקייםאפשר להניח ש

ביצוא או ביבוא החקלאי. האם נתוני המחקר הנוכחי המזון הנחוץ לצרכיו ללא מעורבות 

 אם המשק החקלאי של מרשה ההלניסטית היה משק אוטרקי?ה מראים

המזון  ן כמות הייצור החקלאי לבין צריכתיב הדרך להשיב על שאלה זאת הוא על ידי השוואה

 ם היה ייצור עודף של  מזון לייצואאה בין הנתונים האלה מלמדתההשוואה יר. של תושבי הע

 או שהיה חוסר מזון שאותו היו חייבים לגבות על ידי יבוא.

ך המחקר הנוכחי מציג נתונים אמינים על כמות הייצור של המרחב החקלאי של מרשה, א

אומדן טוב של מספר התושבים שאפשר להשתמש בו לצורך חישוב כמות  חסר מצד שני

 צריכת המזון על ידי תושבי העיר.

גודל האוכלוסייה החפירות במרשה, בראשות עמוס קלונר, הציגו שונות גדולה בנתוני 

.) 1. 2. גפרק יתושבים ( 5,000ים לבין תושב 12,000בטווח שבין  במרשה ההלניסטית

 להשתמש באחד מהנתונים האלה.  ומכאן הקושי

אפשר לברר את סוגיית המשק -ל האוכלוסייה במרשה איללא נתונים מספקים על גוד

   האוטרקי.

ללא אומדן אמין של מספר תושבי העיר אין אפשרות מעשית לקבוע האם התקיים  סיכום:

וני כמות הייצור של המזון במרשה אפשר נת בעזרת במרשה משק אוטרקי. לעומת זאת,

 לערוך אומדן יעיל של מספר תושבי העיר.
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. ייצור וייצוא שמן זית במרשה: האם מרשה הייתה יצואנית 13. טו

 משמעותית של שמן זית?

) הוא אזור .3. 1מ"מ (פרק ג.  400-משקעים שנתית של כ אזור דרום שפלת יהודה עם כמות

 גבולי לגידול זיתים.

   יבים לשים לב לשני נתונים המעידים על חשיבות גידול הזית במרשה:את, חיעם ז

בצילומי האוויר המנדטוריים אפשר לראות את כמות מטעי הזיתים סביב לכפר הערבי  .א

ים דלילים בשטח דונם, ומטעי זית 695בית ג'וברין: יש מטעי זיתים צפופים בשטח של 

 .).1. 10. . ואיור ט11דונם (פרק ט.  746של 

נתון מרשים  –בד  -בתי 30-קלונר ועמיתיו, התגלו כ בחפירות מרשה ההלניסטית על ידי .ב

מסקנת החופרים  )Kloner 2009: 373המעיד על ייצור שמן זית בכמות גדולה במרשה (

 ).Sagiv et al. 1996: 276מרשה הייתה יצואנית משמעותית של שמן זית (ש היא

כמות הגדולה של בתי הבד ומבססים ממצא של הושגיב ב לחישוב כמות השמן נעזרים קלונר 

מבלי להיכנס  ל בתי הבד.של כ השמן על ייצור בתפוקה מלאהייצור כמות חישוב של ה את

ל בתי הבד שכאין ביטחון כת החישובים המורכבת של כמות הייצור של כל בית בד, מערל

אפשר להעריך נשמט. לכן בסיס החישובים האלה עבדו בתפוקה מלאה במשך כל העונה ו

 : שהיו סיבות אחרות לקיום מספר גדול של בתי בד במרשה

  לו, ללא קשר לכמות הזיתים שעובדו בו.שימוש של כל בית אב בבית בד מש •

  .ימשו גם כסמל סטטוס וכמעמד חברתיבתי הבד ש •

אינה  שמוצגת במחקר הארכיאולוגיליטר של שמן זית לייצוא  210,000לכן הכמות של 

 ראלית לטעמי.

כמות היבול הריאלית  ועל חים לגידול זיתתבססו על גודל השטה במחקר הנוכחיהחישובים 

בתלות באקלים במרשה. לפי החישובים מתברר כי מרשה הייתה יכולה לייצא שמן זית אבל 



203 
 

ליטר שמן  4960 החפירות במרשה: קלונר ושגיב במהלך בכמות קטנה יותר ממה שסברו

   .אמפורות 250-נדרשו כנוע הכמות הזאת נדרשו לשילשנה. 

אבל בכמות קטנה יותר מהמקובל במחקר  ויצואנית של שמן זיתיצרנית  אמנם מרשה הייתה

    הארכיאולוגי.  

 . סיכום: חידושי המחקר והתרומה למחקרים עתידיים נוספים14. טו

לאומדן שכבתית בדרום השפלה יכולה לשמש כמודל -מרשה כעיר הלניסטית חד •

 במעטפת העיר.יכולת הייצור החקלאי 

חקלאי באתר -לחקר המרכיב הכלכלי בפיתוח שיטות יישומיותעיקר המחקר עוסק  •

 ארכיאולוגי.

, מתמקדת במעטפת האתר כתרומה להבנת המתרחש כמחקר סביבתיהעבודה,  •

 באתר עצמו.

 של המרחב החקלאיאת  לתחםהמחקר עוסק בבניית שיטת מחקר ישימה במטרה   •

 יישוב בזמן העתיק.

מפורט ויעיל אפשר לשחזר מגוון גידולים חקלאיים ביישוב  ניתוח סביבתי בעזרת •

 קדום, בהיבטים איכותיים וכמותיים.

הוא כלי חשוב  בהשוואה בין כמות המשאב  כמכנה משותף בקלוריותשימוש  •

 החקלאי לכמות השימוש במוצרים על ידי תושבי העיר 

ולחשב יצרני -למשק החקלאי לכלית של בעלי החייםתרומתם הכאת  אפשר לכמת •

    גם את תרומתם על בסיס אנרגטי.

 על בסיס גודל השטחים של מטעי הזיתים.  ייצור שמן הזיתכמות  אשפר לחשב את •

יישום גם באתרים ארכיאולוגיים -שיהיה בר כלכלי-מודל חקלאיאפשר לבנות  •

 אחרים.

חידושים התורמים למחקרים עתידיים בתחומים המחקר הסביבתי הנוכחי הביא לכמה 

 דומים כגון:
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המרחב החקלאי (טריטוריה) של העיר מרשה כולל שרטוט גבולות  אופן הגדרה ותיחם •

 מדויקים. 

ומיפוי כל חלקות  לאי בהיבט טופוגרפי, טיב הקרקעותניתוח המרכיבים של שטח חק •

 הגידול במרחב החקלאי, כבסיס לאומדן יבולים חקלאיים.

מתודולוגיה לחישוב סך יבולים של שטח חקלאי מוגדר, בהתבסס על יבולים חקלאיים של  •

 בעלי חיים ותרומתו לכלכלת העיר. טוריות, כולל התייחסות למשקתקופות היס

כולל נתונים של המרחב החקלאי  והצגת כאמצעי לאיסוף .G.I.Sשימוש בטכנולוגיה של  •

 נתונים כמותיים.

משותף בין יכולת הייצור החקלאי לבין כמות השימוש במזון על שימוש בקלוריות כמכנה  •

 ידי תושבי העיר.

על כמות המשאב החקלאי שעמד  פיתוח שיטה לאומדן מספר תושבי עיר, המבוססת  •

 לרשות תושבי העיר.

כמתודולוגיה לשימוש במחקרים סביבתיים  כלכלי -קונספטואלי חקלאי יצירת מודל •

 נוספים העוסקים בסובב החקלאי של יישוב בזמן העתיק.
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 (ביבליוגרפיה) מקום ימרא

 . מוסד ביאליק, ירושלים. גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראליונה, מ. תשכ"ג. -אבי

 אביב.. נוימן, תל מסות ומחקרים בידיעת הארץיונה, מ. תשכ"ד. -אבי

 . מוסד ביאליק, ירושלים.גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל. 1984יונה, מ. -אבי

האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ . מרשה. 1992יונה, מ. קלונר, ע. -אבי

 .1021-1015שטרן, מ. (עורך), חב' לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה. ע':  ישראל.

 26: 73קתדרה . ראשית היצור הנרחב של שמן זית בגליל בעת העתיקה. 1994אביעם, מ. 

– 35. 

 אביב.-. תלכלי האסיף בחקלאות המסורתית של ארץ ישראל. 1966אביצור, ש. 

 . עם הספר.חיי יום יום בארץ ישראל במאה התשע עשרה. 1972אביצור, ש. 

 .69-35 : 6נופים . החייאת גידול החיטה בארץ. 1976אביצור, ש. 

 . מילוא, תל אביב.1975 –1875תמורות בחקלאות ארץ ישראל  . 1977אביצור, ש. 

 .876-871: 46 עלון הנוטע. זיתים לשמן. 1992ישרים, ב.  אהרונוביץ, א.

על צומח בעלי חיים ואנשים תורת ניהול המרעה . 2016אונגר, י. הנקין, ז. לנדאו, י. צעדי, 

 א. (עורך), ספר אלקטרוני, נקודת חן. פרבולוצקי, בישראל.

 קרדום,. החקלאות הערבית המסורתית. בתוך: נופי ארץ ישראל במאה הי"ט. 1984אילן, ש. 

 שילר, א. (עורך), אריאל.

 א'. החקלאות הערבית המסורתית בארץ ישראל בתקופה העות'מאנית. 1984אילן, ש. 

 .34 קרדום

 דביר.. המזון והבריאות. 1993אילני, י. 

 . מסדה.אדם וסביבה בדרום השפלה. 1988אורמן, ד. שטרן, א. 

אדם וסביבה בדרום שמות ותחומים היסטוריים. בתוך:  –. דרום השפלה 1988אורמן, ד. 

 אורמן, ד. שטרן, א. (עורכים). מסדה. השפלה
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 . אגף לשימור קרקע, משרד החקלאות.1967אזורים אקלימיים (מפה), 

 . מרכז למיפוי ישראל.1992פה) אזורים אקלימיים (מ

 . רחובות.מחקרים בשדות הבעלוולקני, מ. תש"ד. -אלעזרי

.  נקודות מפתח 2015אקרמן, א. ויס, א. ז'בלב, י. מאיר, א. פרומין, ס. הורביץ, ל. ק. 

פעילות אנושית בעבר  -בישראל Paleo-Anthropocene–אנתרופוקן-בתקופת הפלאו

             network.bgu.ac.il-www.geo 61 :74-8 י.כמעצבת המרחב של הנוף הנוכח

 .79-77: 26 קדמוניות. ראשיתה של אידומאה. 2003אפעל, י. 

 . ספריית השדה.ההלכה והמעשה בגידולי השדהארנון, י. תשט"ז. 

 ים.אשבל, ד. תשי"ב. אקלים ארץ ישראל לאזוריה. ירושל

מפת הגשמים לארץ ישראל עבר הירדן דרום סוריה ודרום הלבנון בין השנים אשבל, ד. 

 . האוניברסיטה העברית.1938- 1859

: 63קתדרה . צפיפות האוכלוסין בכפר המסורתי בארץ ישראל. 1992ביגר, ג. גרוסמן, ד. 

121-108. 

 .76-66: 26 קדמוניות. יהודה מול אדום. 2003אריה -בית

 .469-468: 55 עלון הנוטע. צריכת שמן זית וזיתים בישראל. 2001בירגר, ר. 

 .   193-176כ"ג:  ידיעותאריה, י. תשי"ט המערות באזור בית גוברין. -בן

 .282-266 כ"ד: ידיעותאריה, י. תש"ך. המערות באזור בית גוברין (מאמר שני). -בן

ידיעות ספר צחיח למחצה. -אריה, י. תשכ"ד. השימוש החקלאי בקרקע בחבל לכיש, אזור-בן

 .   98-77: כ"ח

 . מאגנס, האוניברסיטה העבריתארץ בראי עברהאריה, י. תשס"א.  -בן

היבטים  –. גידול הזית וייצור השמן בגולן בתקופת המשנה והתלמוד 1992בן דוד, ח. 

חידושים בחקר החקלאות ובכלכלה העתיקה של ארץ ישראל.  גיאוגרפיים וכלכליים. בתוך:

 דר, ש. (עורך), בר אילן.

http://www.geo-network.bgu.ac.il/


207 
 

) שימושי קרקע חקלאיים סביב יישוב חקלאי והשפעת Zoningגל, י. תשל"ו. על אזוריות (-בר

 .101-88, ט': מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראלהמרחק עליהם. 

ארץ ברור, מ. תשמ"ד. תמורות בתבנית, בהתפרסות והצפיפות באכלוס הכפר הערבי. 

 .15-8י"ז: ישראל 

. כושר הנשיאה של ארץ ישראל בתקופה הביזאנטית ומשמעותו 1986מ.  ברושי,

, א. אופנהיימר, א. כשר, א. רפפורט אדם ואדמה בארץ ישראל הקדומה :הגיאוגרפית. בתוך

 ירושלים. (עורכים), יד בן צבי, 

 .32-15 :43 קתדרה. על מזונם של בני ישראל בתקופה הרומית. 1987ברושי, מ. 

ברושי, מ. תשל"ח. ערי ארץ ישראל בתקופה הרומית ביזנטית: שטחן, אוכלוסייתן ואופיין. 

 . 20: הקונגרס הארכיאולוגי החמישי בישראל, ירושלים

ארץ ישראל ביזאנטית. בתוך: –מית ברושי, מ. תשמ"ב. אוכלוסיית ארץ ישראל בתקופה הרו

 . ברס, צ. ואחרים (עורכים), ירושלים. מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי

. יישובה של ארץ ישראל ואוכלוסייתה בתקופת הברונזה 1ברושי, מ. גופנא, ר. תשמ"ד, 

 . 157- 147: י"ז: ארץ ישראלהקדומה. 

, יישובים II. ארץ ישראל בתקופת הברונזה התיכונה 2ברושי, מ. גופנא, ר. תשמ"ד, 

 .26-3: 31 קתדרהואוכלוסייה. 

 :  58 קתדרהלפנה"ס.  734. מניין אוכלוסי ארץ ישראל בשנת 1990ברושי, מ. פינקלשטין, י. 

24-3. 

 ולוגי.. המכון הגיאמפתצילום גיאולוגית של ישראל ושכנותיה. 1994ברטוב, י. 

ארץ . אומדן אוכלוסיית ירושלים בתקופות הקדומות: ההצעה המינימליסטית. 2007גבע, ה. 

 .65-50: 28ישראל 

 . מאגנס, ירושלים.תזונת האדםגוגנהיים, י. ק. תשמ"א. 

 . הטכניון, חיפה.גיאוגרפיה יישובית של הכפר הערבי. 1967גולני, ג. 

 ספריית השדה.. פירות הארץ. 1949גור, א. רפפורט, ז. 
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תהליכים ביישוב הערבי בארץ ישראל בתקופה  –. הכפר הערבי ובנותיו 1994גרוסמן, ד. 

 ירושלים. צבי.-יד יצחק בןהעות'מנית. 

 .1952(מפה). שירות מטרולוגי לישראל.  1930 –1901גשם שנתי ממוצע לטווח השנים 

 .59-56פ"ב:  חדשות ארכיאולוגיות. סקר שפלת יהודה. 1983דגן, י. 

 .29פ"ח:   חדשות ארכיאולוגיות. סקר שפלת יהודה. 1986דגן, י. 

היישוב בשפלת יהודה באלף השני ובאלף הראשון לפנה"ס, מקרה מבחן דגן, י. תשס"א. 

 אביב.-עבודה לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אונ' תל לתהליכי יישוב בחבל מוגדר.

 ). רשות העתיקות.109( ישראל, מפת אמציהסקר ארכיאולוגי של ארץ דגן, י. תשס"ז. 

 ). רשות העתיקות.98( סקר ארכיאולוגי של ארץ ישראל, מפת לכישדגן, י. תשנ"ב. 

. מכון וולקני לחקר השפעת התבליט על התהוותן ותפוצתן של קרקעות בארץ. 1965דן, י. 

 החקלאות.

 . מכון וולקני, רחובות.מגדיר לקרקעות ישראל. 1968דן, י. 

. אורמן, ד. שטרן, אדם וסביבה בדרום השפלה. קרקעות דרום השפלה. בתוך: 1988דן, י. 

 א. (עורכים), מסדה.

. מכון וולקני לחקר מפת ציבורי קרקעות. 1966דן, י. קויומג'יסקי, ח. רז, צ. יעלון, ד. 

 החקלאות.

 . בית דגן.מפת חבורות הקרקעות של ישראל. 1970דן, י. רז, צ. 

. אורמן, ד. שטרן, אדם וסביבה בדרום השפלה. הצומח בדרום השפלה. בתוך: 1988דנין, א. 

 א. (עורכים), מסדה.

התפרוסת היישובית של מערב השומרון בימי הבית השני, המשנה והתלמוד דר, ש. תשמ"ב. 

 אביב.-חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, תל והתקופה הביזנטית.

בתוך אדם ואדמה בארץ ביזנטית. -חקלאי בארץ ישראל הרומית. משק וייצור 1986דר, ש. 

 אופנהיימר, א. כשר, א. רפפופורט, א. (עורכים), יד בן צבי, ירושלים. ישראל הקדומה,
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Abstract 

 

This PhD dissertation combines archaeology with ecology and agriculture and 

its main objective is to estimate and evaluate food production in the 

agricultural territory of the Hellenistic city of Maresha/Marisa, and to compare 

it with food consumption by the city inhabitants.  

The main research steps used to implement these research targets are:  

• A precise method to estimate the size, structure and location of the 

agricultural territory of the city of Maresha was developed and practiced 

using some basic tools: 

o  Site Catchment Analysis of the area around the city of Maresha. 

o Aerial photos (1945) analysis from the agricultural fields or the Arab 

village of Beit Jibrin gave good knowledge on the size and 

distribution of agricultural plots.  

o Using the archaeological surveys maps of the southern area of the 

Judean Shephela and mapping the distribution of Hellenistic 

satellite villages around Maresha. The distribution of those satellite 

villages (with their cultivated plots) determined the area of the 

agricultural territory of the city. 

• Based on soils and land use surveys of the southern Judean Shephela (by 

the Ministry of Agriculture) soil analysis of the agricultural territory was 

made and a map of soil composition and depth of all agricultural plots was 

prepared. The map was used to match between agricultural plots and 

different kinds of crops (see below). 
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• To maximize the benefit from each cultivated plot, a farmer would match 

between each plot and a specific kind of crop, depending on the plot size, 

location and soil quality. Therefore, based on soil composition and depth 

of each cultivated plot in the territory of Maresha, a specific crop was 

suggested. A map of the entire agricultural area with all kinds of crops 

matched to specific plots was then designed. Furthermore the size (in 

dunams) of all plots of each crop in the territory was then calculated. 

• Each crop has an average yield for an area size (dunam), so the total yield 

of each crop in the territory is the product of the total area size of each 

crop (and an average yield of that crop). 

• The total estimated yield of the territory was calculated as the sum of all 

yields of the different types of crops combined (in units of Kg).  

• How many city inhabitants could make a living from the food quantity that 

the agricultural territory of Maresha could have produced; and is it possible 

to compare between food production and food consumption? The first step 

for a solution is to convert the values of food production and consumption 

to calories. 

• The total food production (in calories value) in the territory of Maresha was 

estimated and it was concluded that it could have supported around 4100 

inhabitants (each of them consumed 2000 daily calories on average). 

• Some archaeological excavations give a reliable estimation of Maresha's 

population size and make it possible to compare between the territory food 

production and the total food consumption by the city population (in 

calories values). In that case it is possible to calculate if the agricultural 

system was able to export agricultural products or an import of agricultural 
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products was involved. In the case of the archaeological excavations in 

Maresha the data of the population size have high variations (5000 to 

12,000 population size) and this makes our goal difficult to achieve. 

•  30 olive presses were found in Hellenistic Maresha which reflects a 

considerable scale of olive oil production. According to the current 

research, based on the soil quality and the estimation of olive grove size, 

the olive oil production of Maresha was calculated, and it seems that 

Hellenistic Maresha was able to export 4960 liters of olive oil each year. 

• The number of domesticated animals (sheep/goat and cattle) was 

estimated according to the carrying capacity of the grazing area size in the 

territory of Maresha, and it seems that 330 inhabitants (in the city) could 

make their living on livestock husbandry. 

• The G.I.S. geographical mapping technology was widely used in the 

research mainly for multi-layer mapping and measuring of cultivated plots 

sizes. 

• The methodology of the research was summarized in a model in which all 

research steps were documented. The research methodology can be 

adapted on a variety of other archaeological sites. 

• The basis of the research is the environment around the site on which the 

city inhabitants were dependent. Old cities population size depended on 

food production quantity that the agricultural territory could supply. 
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