ח

מחקרייהודהושומרוןכרךשמיני ,תשנ"ח

דעת ,אתרלימודייהדותורוח881.80.11 .ט.ץיץו,י

-

נרםחצוב  -שי
מהתקופהטהחקלאיתבלתי
ידועה
בשומרון

הרומית-ביזנטיני

אדם ערטל

החוג לארכיאולוגיה,אוניברסיטתחיפה

משנות השמוניםואילד החלו אנשי סקר הר מנשה! (זרטל /1992א992 ,ן/ב; )1996נפגשים
בריכוזיפירים רבועים ועמוקים ,חצובים בסלע ,שהשתרעו בקטעים על שטחיםניכרים
בצפון השומרון .תחילה סברנו ,שאלה הם פתחים של קברי פיר מתקופת הברונזה
הביניימית ( ,(Mazar, 1990אך מספרם ופיזורם פסלו את הרעיון .גם אפשרויות אחרות
נפסלו .אני סבור,כיהפירים נועדולגידולגפנים על משטחי סלע ,שאינםראויים לעיבוד
אחר .שיטה מעניינתזו ,שקראנו לה "כרם חצוב" ,מוסיפה פרק חדש לתולדות החקלאות
הרומית-גיזנטית בארץ-ישראל (קרא~ס ,1945-!924 ,פליקס ,תשכ"ג; דר ,תשמ"בן פרנקל,
תשמ"דן , 1964חפחו.)](8

מבנה האזור,הגיאולוגיהונתוני האקלים והקרקע

חלקוהצפוני של השומרוןבנוי משלושה מבניםגיאולוגייםעיקריים :הקער הגדול של שכם,
קמר הפארעה (מימרן ,1980 ,דקל ,תשמ"ח) והקמר של אום אל-פחם .(Sass, 1968,
הפידים התגלובין העמקים הפנימיים סאנור וא-ראמה בדרוס לרכס הגבוה של אום
אל-פחנ) בצפון ,ובין מישור השרון במערב לעפר השומרון ועמק יזרעאל במזרח
ובצפון-מזרח (מפה  .)1האזור הנרחב של שלוחות ,גבעות ועמקיםפנימייםבנוי סלעיגיר
וקרטון מחבורות יהודה ,עבדת והר הצופים(מימרן .)1996 ,אלהמצטייניםבגיר ובקרטון
קשה ורךלסירוגין,היוצרים שכבות סלע עםמרווחיםביניהן .מסלעיהגיר והקרטוןנוצרים
גם מחשופיםנרחבים,הנראיםבעיקרעל החלקיםהעליוניםוהתיכוניים של הגבעה,
האקלים באזור הואים-תיכוני מובהק ,וכמות המשקעים מגיעה ל 600-מ"מ בממוצע
שנתי .חלקניכר מההר של צפון השומרון מעובדעיבוד חקלאי מתקופות הברונזה והברזל.
עיקרו מדרגות חקלאיות (טרסות) ,המחזיקות משטחי עקר מאוזנים ונוחים לעיבוד .אך
בחלקים הגבוהים והתלולים של הגבעות לא הספיקו המדרגות ,ושטחים ניכרים נשארו
בלתי מעובדים .המשקעים סחפו אתכיסוי העפר מעל הסלע כך שעלפני רבע עד מחצית
משטח הגבעהנותרו מחשופי סלע ,שאינםניתניםלעיבוד.
נ .בפירוש הכרם החצובועיבודו השתתפו גסניבי מרקם ודוד עיטם,ואני אסיר תודה להם.
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כרם חצוב  -שיטה חקלאיתבלתיידועה מהתקופההרומית-ביזנטית בשומרון

במקומות שאינםמעובדיםצומחים מחקים אלהגםכיוםעצי תאנהוזית,מטפסים,שיחים
ועצים של החורשהים-תיכוני(ויזל ,פולק וכהן ,תשל"ח;זהרי .)1980 ,כד הפכובעלי הכרם
החצוב את החללים שבסלע לשיטתגידול מבוקרת.
הקרקע העיקרית באזור היא הטרה-רוסה ,האופיינית לגיר הקשה .אדמה אדומה זו
עשירה במינרלים ובחומר אורגני .יחד עמה מופיעות גם קרקעיער חומהים-תיכונית
ורנדזינה אפורה שהתפתחה על קרטון (דן ,תשל"ז) .באזורי הגבעות מצטברת הקרקע
בעיקר בכיסי  Y>vרדודים במחשופי הסלע .בהעדר אמצעים לעיבודם של אלה נשארים
כיסי הקרקעחסרי תועלת ,אך בכרם החצובנוצלו אף הםיפה.

שיטתהעיבוד בכרם החצוב

השיטה מבוססת על חציבתם של עשרות ומאותפירים עמוקים וחציבות נוספות לידם,
כשהם מרוכזים בקבוצות עלפני משטחי הסלע של הגבעה .לשיטה ארבעה מרכיבים:
הפירים ,המפלולים,חריצי.המיםוהגיתות .להלן תיאורם:
50
הממוצעות
ס"מ
ייש גם
(אם
* הפיריט(איורים  1ו )2-רבועים ,מידותיהם
50
א
כ
בשקעים
גדולים יותר) ועומקם מטר אחד או יותר.
ם
י
י
ע
ב
ט
ה
ממוקמים
הם
שבמשטחי
הסלעופיזורםאינורגולרי .המרחקביןפיר לשכנו עומד על  3-2מ' בממוצע ,אךלעתים
המרחק גדול יותר .רוב הפירים מלאים כיום בעפר שנסחף לתוכם ,אך אלה שנשארו
פתוחיםמגיעים אל החללהפנימי שבשכבות הסלע .לעתיםגדליםזית אוגפן בתוךהפיר
(איור  .)3הפירים מרוכזים בקבוצות בחלקים העליונים של המדרון ובכלצדי הגבעה.
קבוצות הפירים מייצגות כנראה שטחי כרם עלפי בעלות חקלאית :יזמה פרטית של
בעלי כרמיםליצירת הכרם החצוב .בכל קבוצתפירים כמעט נמצאהגת,ששרידידרכים
סלולות מוליכותאליה.

איור :1פיר וספלולים של כרם חצוב

איור :2פיר וספלולים של כרם חצוב

35

36

אדם זרטל

איור  :3עץ תאנה גדל בתוךפיר
* הספסלים :הספלול הוא גומה חרוטית חצובה בסלע ,שקוטרה הממוצע עשרה
סנטימטרים ועומקה חמישה סנטימטרים,איור  .)1סביב הפירים מפוזרים ספלולים
רבים בדגם בלתי קבוע .שניים עד ארבעה ספלולים קשוריםישירותלפיר החצוב ,אך
ספלולים אחרים פזורים על המשטח ,גם
בלי קשר ישיר אל הפיר .תפקיד
הספלוליםאינו מוטל בספק :הםמהווים
בסיס לתומכות (קורדונים) ,שהגפן
מטפסת עליהן .המרחק בין מפלול
לספלול אינו עולה על מטר אחד ,מה
שמאפשר גמישות במיקום התומכות,
ששריגי הגפן מודלים עליהן .ספלולים
רבים חצובים על משטח הסלע ,שהפירים
חצובים בו ,והקשר בין הפירים
לספלולים ברור .הספלולים מהווים חלק
ממכלול הפירים ,ויחד הם מהווים את
הכרם החצוב.

8

החריציטן על משטחי הסלע חרותים

לעתים חריצים או תעלות רדודות.
אורכם ממטר אחד עד שלושה ויש להם
סעיפים (איור  .14תפקיד החריצים לרכז
אתמי הגשם ולהובילם אל הפיר ,ומכאן
הקשר בין החריצים למקום הפירים
איור  :4תעלה חצובה להבאתמיס אלהפיו
בשקעי הסלע.

כרם חצוב  -שיטה חקלאיתבלתיידועה מהתקתה

הרומית-ביזנטיני

בשומרון

* הגיתות :בכלריכוזפירים כמעטיש גםגיתות חצובות להפקתיין
 .כל גת כוללת משטח
דריכה ,בור תירוש ומרכיבים נוספים(איור  .)5כל הגיתות שנמצאושייכותלטיפוסים
המאוחרים מן התקופה הרומית-ביזנטית (דר ,תשמ"ב ,א ,268-230 ,פרנקל ,תשמ"ד,
.)204-180

ארבעת המרכיבים הנ"ל מהווים יחידה של כרם חצוב(איור  .)6עם חציבת הפירים
מילאו אותם ואת החללים שמתחתם בעפר מעורב בזבל ושתלו בתוכם אתשתילי הגפן.

החלל התת-קרקעי ותכולתו הספיקו להתפתחות שורשי הגפן ,שהמשיכו לבקע את הסלע
ולהרחיב את החלל .בתוך הספלולים השעינו את התומכות ובאמצעותם נבנה הכרם על
מחשוף הסלע.
מטרת ההדליה (השענת גפן על התומכות) להרחיק את הגפן ואת אשכולות הענבים מן
הסלע הלוהט בקיץ ,להרים אותם כלפי מעלה ולהקל על הבציר .החריצים או התעלות
ן במקום .שלא כבית-הבד
שבסלעניקזו אתמי הנגר אל השתיל,והגיתות שימשולייצוריי
המרכזי ,נהגו לחצובגיתותפרטיות בחלקותהעיבוד עצמן(דר ,טפרוספראי ,תשמש .סביב
הגת נחצבו ספלולים נוספים ,שעמודי הסככה שמעל לגת נתמכו בהם .סככה זו נועדה
ליצירת צלבקיץולמניעת התחממות התירוש עקבקרינת השמשהישירה.
רביםהיתרונות בשיטת הכרם החצוב:
* שטחיםגדולים של סלע,שאין להם אלטרנטיבהחקלאית ,נכנסו למעגלהעיבוד;
השתיל נהנה מתנאיםעדיפים על כרםרגיל .מחשוף הסלע משמשלו משטחאיסוףלמי
גשם ,וכמותהמיםהמגיעהלשתיל גדולה מזוהמגיעה אלשתיל במטערגיל,
* אין צורךבחרישובעיבודנגדעשביבר ,והשטח הסובב אתהשתילאינו מאבדמיםומזון,
* ההדליה נוחהויעילה,
* הזיבול נעשהבמישרין אלהער,ואיןאובדן שלזבל לטובתעשבים או צמחים מתחרים.

.

איור :5גת באזור הכרם החצוב
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איור :6תכנית וחתך של קטע מכרם חצוב ("כרם העד היבש")מזרחית לכפר סאלם

לחציבתהפירים דרושה עבודה רבה .צוות שעסק בחציבת בורות מים באמצעיםידניים
באזור הכפר אל-יאמוןהעריך,כי חציבתו שלפיר דומה נמשכת שלוש עד שש שעות .לפיכך
הייתה ההשקעה במאהפירים (גבעה אחת)  300עד  600שעות עבודה .השקעה זו אינה
קטנה ,אך היא חד פעמית .על כך יש להוסיף את חציבת הספלולים ,הובלת העפר אל
הפירים ,הובלת התומכות (קורדונים) והשתילה .כללית נראה ,שיתרונות השיטה עולים
בהרבה על חסרונותיה.

תחום ההתפרשות של הכרמים החצובים
להלן תתואר פרישת הכרמים החצובים,כפי שהתגלו בסקר הר מנשה (מפה :)1
* גוש העמקים דותן-תענך-ענין  -שטח הכרמים החצובים הצפוףביותר שנמצא עד כה,
המשתרע בין הכבישים ג'נין-מגידו ,במזרח) ,נחל עירון (בצפון) ,עמק דותן (בדרום)
והכביש ברטעה-קפין (במערב) .השטח מוערך במאה קמ"ר ( 100,000דונם) ,שעשרים עד
שלושים אחוזים מהם ( 34000-2%000דונם)עובדו ,חלקית לפחות ,בשיטה זו .צפיפות
מיוחדת של כרמים חצובים בגוש זה נמצאה באזורשביןג'נין לאל-יאמון ובאזורסילת
ן ולתקנים חצובים
ח'רתיה-תעניק-סאלם .בשנת  1978פרסם אלשטרום סקרגיתותיי
באזור תענך ,שהתרכז בגיתות ובספלולים וחפף חלק מצומצם משטח סקר הר מנשה.

כרם חצוב  -שיטה חקלאיתבלתיידועה מהתקתההרומית-ביזנטית בשומרון

 117גיתות חצובות התגלו (ופורסמו בחלקן) והמחבר קבעכי" :מספר רב כזה שלגיתות
באזור כה קטן מעוררעניין מיוחד" ( .(Ahlstrom, 1978, 27הופעת פירים חצובים
רבועים נזכרת במאמר פעמים מספר ,אך ללא קשרלגיתות ולספלולים.
הגוש שבמרכזו הכפריס עראבה ,כפר ראעי ועילאר ,שאין בוריכוזים גדולים כמו בגוש
הצפוני .הופעת הכרמים ספורדיתיותר ושטחם הכללי מוערך ב 10,000-דונם.
* הגוש שבין קשין ,מייסר ובקה אל-ע'רביה ,ששטח הכרמים החצובים בו מוערך
8

ב000-ג 5,000-דזנס.

* גוש הגבעותשבין קבאטיה ,דותן וסאנור ,ששטחו הכולל  30,000דונם ושטח הכרמיםבו
כ 4000-דונם.

*

הגבעות שממזרח לקבאטיה ובהן  2,000- 1,000דונם של כדמים חצובים.

נראה,כי פרישת הכרסיס גדולה הרכהיותר( ,דרוש סקר מפורטכדי לעמוד על פרישתם
המדויקת .במדידה של כרם לדוגמה ("כרם העץ היבש") ,שנערכה במדדזן המזרחי של גבעה
(נ"צ  )1699/2163ממזרח לכפר סאלם (איור  ,)6נמדדו כעשרה פירים על שטח של 600
מ"ר .על אותו שטח ,שלא כלהפירים שבו התגלו מפאת הצמחייה העבותה ,התגלו גם 60
ספלוליס וגת אחת .עלפי חשבון זההיו כ20-15-פירים לדונם .לצד הפירים נמצאה גם
גתוחציבות שונות אחרות.

הכרם החצוב במקורות

הטיפול בגפן ובכרםבימי קדם היה מפותח ,ומקורות רבים דנים בהם .נראה ,שהכרם
החצוב מופיע במשנה (כלאים ה ,ד)" :גפן שהיא נטועה בגת או בנקע,נותנין לה עבודתה
וזורע את המותר .רבייוסי אומר :אס אין שם ארבע אמות ,לאיביא זרע לשם .והבית
שבכרם ,זורעין בתוכו" .כלומר ,מדובר בגפן שאינה נטועה בקרקע אלא בגת או בנקע.
הזריעה (או הנטיעה) בגת מופיעה במקום נוסף במשנה (כלאים ה ,ג)" :הגת שבכרם עמוקה
עשרה ורחבה ארבעה;רבי אליעזר אומר זורעים בתוכה" .משמעות "גת" כאן איננה מתקן
ן בלבד אלא כל מתקן מלבני חצוב בסלע ,כמופיע במשנה ,פרה ,ג,י" :נבקעה
להפקתיי
ועמד חוץ מגתה"וכו' או במשנה זבחים,יד ,א" :פרת חטאת ששרפה חוץ מגתה".
מכיר ,שהפירים נקראו במקורות גם "נקע" כשל השימוש הרב בהללים הטבעיים
("נקעים") שבסלע .לפן המשנה שבמסכת כלאים מותר לזרוע זרעים אחריכן בתוך אותה גת
אם מרחיקכם שישה טפחים מעיקר הגפן ( 60-50ס"מ עד שפת הגת).לענייננו מסתבר ,שכל
פיר,שהוא "גת" או "נקע"לעניין זה)יוחד ,מבחינת הגודל,לגפן אחת בלבד2.
בשאלת הדליית הגפן על עריסים (קורדונים) מפרשת המשנה כך(כלאים ,1 ,ג)" :המדלה
את הגפן על מקצתאפיפירות  -לאיביא זרע אל תחת המותר ,אם הביא  -לא קדש( ואם
הלך החדש  -אסור" .המשנה עוסקת באיסורכלאיים מתחת לסוכת הגפן,ומענייןהכינוי
"אפיפירות"  -תומכות (קורדונים) .ניתן ללמוד,כי השיטה הייתה מקובלת ,והספלולים
בכרם החצובהיו כסיס לאפיפירות.

 .2אני אסיר תודה למ' ברודי מאלון-מורה ,שהביאלידיעתי את המקור מהמשנה במסכת כלאיים.
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תארינו של הכרם החצוב ושאלותנוספות
בהעדר קשר סטרטיגרפי לשכבה ארכיאולוגית קשה לתארך מתקנים חקלאיים ,והואהדין
בכרם החצוב .התקופההרומית-ביזנטית מוצעת כתקופה ,שבמהלכה נעשה שימוש בכרמים
חצובים ,וזאת לאורהשיקולים הבאים:
* הייתה זו תקופת השיא בהתפשטות החקלאות בארץ-ישראל .עם גידול האוכלוסייה
החל רעב לקרקע ,שבעטיו הוחל בעיבוד חקלאי של שטחים ניכרים .המקרה הנדון
משתייך למצב כזה.

*

תפרושתהיישובהרומי-ביזנטי היא הגדולה ביותר באזור וסביר ,שהשטחים החקלאיים

השתייכו לתפרושתזו (זרטל /1992א.)1996 ;26-21 ,

* באזור הפירים נמצאו חרסיםפזורים מתקופהזו .אמנם אלה הם חרסי שדהמצויים ,אך
העדר חרסים כאלה מתקופות אחרות מחזק את הצעת התארוך.
* כל הגיתות הקשורותלפירים מתוארכות לתקופה זו (דר ,תשמ"ב ;268-230 ,פרנקל,
תשמ"ד )211-204 ,והדבר מחזק את התאריך המוצע.
ש הסבירות למפעל חקלאי כזה בתקופת הברזלולפניה נמוכהלמדי בהעדר תפוצתיישוב
מתאימה; עם הכיבוש המוסלמי הצטמצם מאוד היקףגידולגפניםליין,ולכן גם תקופה
זואינה מתאימה.

דיונים מקיפים עלגידול הגפןוייצועהיין בארץ-ישראל בבלל ובשומרון בפרט הובאו
בעבודותיהם של דר ופרנקל (שם .(bw ,עלפי הספרות החקלאית הרומיתהייתה גת אחת
לכל  80דונם כרם,ואילו עלפינתוני דר,תשמ"ב)268-230 ,היית
ה גת אחת לכל 60-45
י סקר אלשטרום  (Ahlstrom, 1978, 45-461נמצאו באזור תענך 117
דונם כרס .עלפ
גיתות ,השייכות כולן לתקופה הרומית-ביזנטית .גיתות אלה מייצגות כ 8,000-דונם כרם
חצוב(איור.)7

1

כרם חצוב  -שיטה חקלאיתבלתיידועה מהתקופה הרומית-ביזנטית בשומרון

תגלית הכרם החצוב מעוררת בעיות לא קלות :מדוע הוא מופיע רק במקומות הנ"ל!
האם קשור הדבר בטיב הסלע או בגורמים אחרים! אם שיטה זו יעילה כל-כך ,מדוע
התקיימה בשומרון בלבדואין היא מופיעה בגליל וביהודה!הייתכן שיש שטחים של כרם
חצוב גם ביהודה ,באפרים ובגליל ,שלא התגלועדיין ,קשה לשער שתופעה כזו תהיה
מצומצמת לאזור אחד בארץולכן דרוש מחקר רב נוסף.
מתבקשת גם תשובה על השאלה האםהייתה השיטהידועה בעולםהרומי.יוון,איטליה,
ספרד ,אנטוליה ,צפון אפריקה וארצות אחרות דומות לארץ-ישראל במבנה הסלע
ובאקלים ,ושיטות חקלאיות עברו בנקל מארץ לארץ.
על שאלות אלה איןעדיין תשובה .את נטישת הכרמים החצובים אפשר להסביר
בהפסקתגידול הגפןליין עם הכיבוש המוסלמי .באותה עת החלה רמת העיבוד החקלאי
יורדת והאוכלוסייה לא נזקקהעוד לשיטה מתוחכמתזו.
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