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אחד הממצאים החשובים שחשפו ארכאולוגים בעין–גדי הוא כתובת פסיפס ארמית שנכתבה על
רצפת בית הכנסת שנבנה במקום באמצע המאה החמישית לסה"נ או במחציתה השנייה ,ושעמד על
תלו עד תחילת המאה השישית )איור  1.(1בשורות  1510של הכתובת מדובר בסוד אשר גילויו הוא
אחד מארבע עברות שהאל יעניש את העובר עליהן; שלוש האחרות הן יצירת מחלוקת ,הוצאת דיבה
וגנבה .וכך נאמר באותו קטע מן הכתובת ,בתרגום לעברית:
זכורים לטוב יוסה ,עזרון וחזיקין ,בניו של חלפי.
כל מי שגורם מחלוקת בין איש לחברו ,או אומר
לשון הרע על חברו לגויים ,או גונב
את חפץ חברו ,או מי שמגלה את סוד הקריה ]רזה דקרתה[
לגויים — זה שעיניו משוטטות בכל הארץ
ורואה את הנסתרות ,הוא ייתן את פניו באיש
ההוא ובזרעו ויעקור אותו מתחת לשמים
ויאמרו כל העם אמן ואמן סלה2.
מיקומה של הכתובת במקום מרכזי בכניסה לאולם מלמד כי שימשה כעין השבעה כנגד העבֵרות
הנזכרות ובכללן שמירת סוד הקריה .השאלה מה היה סודה של הקהילה היהודית של עין–גדי כבר
עוררה דיונים ומחלוקות במחקר.
אפרים אלימלך אורבך העלה את ההשערה כי סוד זה היה נדר הקשור לאיסיים ,בדומה לנדרים
שנדרו בימי קדם איגודים אזרחיים התנדבותיים 3.בנימין מזר הציע שהסוד היה קשור לעמדתה של
הקהילה בעניין המאבק בין הפרסים לביזנטים 4.לדעת אהרון דותן ייתכן שהסוד נגע להגנה על כתבי
קודש יהודיים או להסתרתם 5.שאול ליברמן ויהודה פליקס שיערו כי הסוד היה ידע הקשור לגידולים
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ד' בר"ג ,י' פורת וא' נצר' ,עונת החפירות השניה בבית הכנסת של עין גדי ,קדמוניות ,ה) 18 ,תשל"ב( ,עמ' ;54–52
D. Barag, Y. Porat & E. Nezer, ‘The Synagogue at En-Gedi’, L.I. Levine (ed.), Ancient Synagogues Revealed,
Jerusalem 1981, pp. 116–119
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ב' מזר' ,כתובת על רצפת בית הכנסת בעין גדי' ,תרביץ ,מ )תשל"א( ,עמ'  ;2318י' נוה ,על פסיפס ואבן :הכתובות
הארמיות והעבריות מבתי הכנסת העתיקים .ירושלים תשל"ח ,עמ' .107
א"א אורבך' ,הסוד שבכתובת עין גדי ונוסחה' ,תרביץ ,מ )תשל"א( ,עמ' .3027
מזר )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .20
א' דותן' ,הרז בכתובת בית הכנסת של עין גדי' ,לשוננו ,לו )תשל"ה( ,עמ' .217211
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חקלאיים המיוחדים לאזור :אפרסמון ותמר; 6אורבך וברוך ליפשיץ דחו רעיון זה 7,ישראל לוין הטיל
בו ספק 8,ויוסף פטריך לא קיבל אותו9.
מאמר זה בא לתמוך בהצעתם של ליברמן ופליקס ולהרחיב אותה ,ולא נדון כאן בהצעות האחרות.
לדעתנו הסוד היה טכניקה ייחודית כלשהי מבין הטכניקות החקלאיות–התעשייתיות שהיו קשורות
לשני הגידולים העיקריים בעין–גדי ,היינו האפרסמון והתמר ,או חלק מטכניקה כזאת או כל הטכניקות
הללו גם יחד .סביר להניח כי עניינו של הסוד היה טכניקות הפקה של השרף ,שהיו מיוחדות לצמח
האפרסמון ,ואולי אף טכניקות לטיפול בשרף לאחר ההפקה ,להכנת מוצרים מסחריים ממנו ,לאריזתם,
למיצוי תוצרי לוואי ולשיווק מוצרים מוגמרים .כאן המקום להדגיש את ההבדל הגדול בין התוצר של
האפרסמון ,שהוא שרף או מיצוי של חלקי צמח נבחרים של השיח ,לבין הגידולים החקלאיים האחרים,
שתוצריהם הם פֵּרות ,ירקות וגרגרים ,או גידולי תעשייה חקלאיים ,שגם מהם אין מופק שרף .סביר
להניח כי המערכת המסועפת של הידע הטכנו–חקלאי כללה סודות אשר קשה היום לשערם ,כיוון
שאין מגדלים עוד את האפרסמון הקדום .ייתכן שהגדרת הסוד עורפלה ביודעין על מנת שייכללו בה
גם מרכיבים עתידיים ,שהרי הפסיפס נועד להשתמר זמן רב ,כפי שאכן קרה.
לסוד גידול האפרסמון היה בסיס כלכלי מוצק ,מכיוון שמוצרי האפרסמון נמכרו במחירים גבוהים
מאוד ,ולכן היה גידול זה רווחי ביותר .הפוטנציאל הכלכלי הגבוה של גידול האפרסמון נבע משימושיו
הרבים ,ובהם קטורת ,בושם ותרופות .מרשמים שהכילו את שרף האפרסמון נרשמו בעבר על ידי טובי
הרופאים למחלות רבות .על פי דברי תאופרסטוס ) 287/8372 ,Theophrastusלפסה"נ( ערך השרף
שהופק מהאפרסמון היה כפול מערך הכסף בעולם ההלניסטי 10.לפי מיטב ידיעותינו אין עוד גידול
חקלאי המניב תוצר שמחירו כה גבוה.

מקורו של צמח האפרסמון והגדרתו הבוטנית
תיאור האפרסמון ורוב העובדות הקשורות בצמח זה לוטים בערפל ,ולכן הגדרתו הבוטנית קשה.
פליקס הציע לזהות את האפרסמון עם הצרי 11.הוא התבסס על חוקרים ומפרשים רבים ובעיקר על
הרמב"ם ,שזיהה את הְקטָף הנזכר בתלמוד הבבלי עם 'אילן האפרסמון הנקרא בלשם' .פליקס הביא
ראיות נוספות רבות שהאפרסמון הוא צמח שכונה במקרא בשמות רבים :צרי ,צרי גלעד ,בושם ,נטף
6
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ש' ליברמן' ,הערה מוקדמת לכתובת בעין גדי' ,תרביץ ,לא )תשל"א( ,עמ'  ;2624י' פליקס' ,לעניין "הי גניב צביותיה
דחבריה" בפסיפס עין גדי' ,שם ,מ )תשל"א( ,עמ'  ;257256הנ"ל ,עצי בשמים יער ונוי )צמחי התנ"ך וחז"ל ,ב(,
ירושלים תשנ"ז ,עמ'  ;6143הנ"ל' ,גידול בושם האפרסמון בארץ' ,ש' דר וז' ספראי )עורכים( ,הכפר הקדום בארץ
ישראל ,תל–אביב תשנ"ז ,עמ' .295275
אורבך )לעיל ,הערה  ;(3ב' ליפשיץ' ,בית הכנסת העתיק בחמת טבריה ,ריצפתו וכתובותיו' ,מחקרים בתולדות עם
ישראל וארץ ישראל ,ג )תשל"ה( ,עמ' .109107
’ ,L.I. Levine, ‘The Inscription in the Ein Gedi Synagogueהנ"ל )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .145
י' פטריך' ,פיתוח חקלאי בעת העתיקה :שיפורים בגידול האפרסמון ובהפקתו' ,ז' ספראי ,א' פרידמן וי' שוורץ )עורכים(,
חקרי ארץ :עיונים בתולדות ארץ ישראל מוגשים לכבוד יהודה פליקס ,רמת–גן תשנ"ז ,עמ' .143

Theophrastus, Historia Plantarum IX, 6, 4 (M. Stern [ed.], Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, I, 10
)Jerusalem 1976, pp. 16, 17

 11פליקס ,עצי בשמים )לעיל ,הערה  ,(6עמ'  ;5754הנ"ל ,גידול )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .291289
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ועוד ,ושנזכר למעלה מארבעים פעמים בתנ"ך ,אם כי בכינויו אפרסמון הופיע לראשונה בתלמוד.
מיכאל זהרי הציע שהאפרסמון כונה בערבית בלזם ,בלשם או בלסם .השם בלשם שונה לפרסם ,וממנו
אולי נוצר השם אפרסמון ,שהוא השם לצמח זה בתקופת התלמוד ,ובלטינית כינוהו אופובלסמון12.
אולם למפרשים שונים דעות שונות ,וייתכן ששמות אלו ציינו צמחים שונים.
מסובך יותר הקשר בין הכינוי או שם הצמח העממי לבין ההגדרה הבוטנית ,מפני שלבוטנאים
שעסקו בהגדרת הצמח במאה השמונה–עשרה )לינאוס ] 17781707 ,[Linnaeusופורסקל ],[Forsskal
 ,(17631732לא היה שום דגם של צמח האפרסמון שגדל בעין–גדי לצורך הגדרתו .הם הגדירו
צמח שהיה דומה לתאורי המומחים היוונים והרומים שתארו את האפרסמון בכתביהם השונים.
והואיל והצמח נכחד בארץ ישראל חיפשוהו בתימן היא מלכות שבא העתיקה שמשם יובא האפרסמון
על סמך התנ"ך ופלויוס יוספוס .לדעתנו שיח האפרסמון שתורבת ביריחו ועין–גדי ,הושבח שם
ועבר ברירה והתאמה קפדניות משך מאות שנים ,נכחד עקב היעלמות קהילות החקלאים שגידלוהו,
וכנראה גם מפני שמגדליו לא רצו להשאיר לו זכר .אולם עברו המהולל והמסתורי של האפרסמון
דרבן בוטנאים רבים כבר בראשית פיתוח המדע של מיון הצמחים לכנות צמחים שנמצאו בדרום
חצי האי ערב ,בסומליה ,באתיופיה ,בהודו ובמקומות אחרים ,בשמות שקשורים למסורת של צמח
האפרסמון מהעבר הרחוק 13.כך הגדירו לינאוס ופורסקל את האפרסמון Commiphora gileadensis
או  .Commiphora opobalsamumהרכיב  opobalsamumמכוון לשם ההיסטורי בלסם בתוספת ,opo
שמשמעותו מיץ — האפרסמון הניב שרף נוזלי ,וכנראה שרף זה היה מיוחד לאפרסמון ,כי השרף של
המור והלבונה )צמחי השרף הקלסיים מאותה משפחה — הבשמתיים ] ([Burseraceaeהתגבשו מיד עם
הפרשתם מהענפים לשרף מוצק .הרכיב  gileadensisמכוון לשם צרי גלעד ,שקשור לתכונות הרפואיות
של שרף צמח הצרי ,הנזכר לראשונה בסיפור מכירת יוסף )בראשית לז ,כה( ובירמיה ,והנביא ירמיהו
ייחס את הצרי לגלעד )ירמיה ח ,כב; מו ,יא( .פליקס הציע כי השם גלעד מציין בהרחבת יתר לא רק
את הגלעד הגאוגרפי ,ששם לא גדל האפרסמון ,אלא גם את הבקעה שממזרח לירדן ולים המלח ,והוא
M. Zohary, Plants of the Bible, Cambridge 1982, pp. 198–199 12
F.N. Hepper & I. Friis, The Plants of Pehr Forsskal’s Flora aegytiacao-Arabica, London 1994, p. 90 13
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הוסיף כי אפשר שגידול האפרסמון התחיל באזור שממזרח לירדן ולים המלח ואחר כך נתבסס באזור
שממערב להם )איורים 14.(3 ,2
על מנת לחדד את הבעייתיות של הנושא יש לציין כי אף שפליקס וכמה מהמפרשים הבולטים
סברו כי הכינויים צרי וקטף הם שמות של האפרסמון ,הרי בוטנאים זיהו את צמח הקטף בצמח אחר,
 ,Commiphora katafהקרוי גם  Opopanaxאפריקני .לצמח זה שרף באיכות נמוכה מזו של הצמח
שאמור לייצג את האפרסמון15.
כמו כן ראוי להיזהר בקביעה שהאפרסמון הוא שיח מסוג  ,Commiphoraסוג שמשתייכים אליו צמח
המור וכ– 300מינים נוספים .יזהר הירשפלד הציע לשקול גם את האפשרות שהאפרסמון שייך לסוג
אחר של צמחי בושם בימי קדם ,ה– ,Boswelliaשאליו משתייכת הלבונה 16.ניתן להפיק מהלבונה שרף
בעל ניחוח מושך ובעל סגולות רפואיות ,בדומה לתכונות שמקובל לייחס לשרף האפרסמון .מנגד
התיאורים השונים של המומחים היוונים והרומים אינם תואמים את עץ הלבונה .כמו כן שרף הלבונה
כאמור הופך מיד למוצק ,בניגוד לשרף הנוזלי של האפרסמון כפי שתיארו גם פליניוס ואחרים.
המסחר בצמחי מרפא ובבשמים קדם לעדויות ההיסטוריות שבידינו לגידול האפרסמון בארץ–
ישראל .הערבים — הישמעאלים כפי שכונו בתנ"ך — שלטו בסחר זה ומכרו במחירים גבוהים בעיקר
שרף מצמחי המור והלבונה ,שגדלים כידוע בחצי האי ערב 17.השימושים העיקריים בשרף זה היו
בפולחן דתי ,ליצירת ניחוח וקטורת ,ולצרכים רפואיים .כבר הערבים העטו על הייצור והסחר של
מוצרים צמחיים אלו מעטה סודיות ,ולשם שמירת הסוד פיתחו מיתוס שצמחים אלו מוגנים על ידי
מפלצות מכונפות 18.צמחי מרפא קיבלו לימים הגדרות בוטניות :המור הוגדר ,Commiphora myrrha
והלבונה —  19.Boswellia sacraלפי מיטב ידיעתנו צמחים אלו מעולם לא בויתו והם גדלים גם
 14פליקס ,עצי בשמים )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .44

L.O. Hanus, T. Rezanka, V.M. Dembitsky & A. Moussaief, ‘Myrrh-Commiphora Chemistry’, Biomed. Papers, 15
149, 1 (2005), pp. 3–28

16
17
18
19

י' הירשפלד ,הכמיהה אל המדבר :בקעת ים–המלח בתקופת בית–שני .תל–אביב תשס"ד ,עמ' .76
זהרי )לעיל ,הערה  ,(12עמ' .198
שם.
J.R.I. Wood, A Handbook of the Yemen Flora, London 1997, p. 197
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כיום פרא במדבריות ערב ,באתיופיה ,בסומליה ,בהודו ובארצות שכנות .הבשמים מופקים מצמחי
בר אלו על ידי הילידים באמצעים פרימיטיוויים — חריצת ענפי העץ בגרזן או בסכין מברזל לצורך
איסוף השרף.
זהרי העלה את האפשרות שהאפרסמון פותח מצמח פרא שגדל באזור ים המלח ,הדומה באקלימו
לחצי האי ערב ,או אולי יובא הצמח המקורי לאזור 20.אפשר שייבוא הצמח נזכר בסיפור המקראי
על תשורתה של מלכת שבא לשלמה' :ותִּתן למלך מאה ועשרים כִּכר זהב ובשמים לֹרב מאֹד ואבן
יקרה ,ולא היה כַּבֹּשם ההוא אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה' )דברי הימים ב ט ,ט( .תיעוד
היסטורי וארכאולוגי נוסף קיים גם על ייבוא צמחי בושם דומים מארץ פּוּנט — כנראה סומליה של
שׁפְּסוּת21.
ימינו — למצרים כבר בשנת  1600לפסה"נ על ידי המלכה חַת ֶ
ההיסטוריה הטכנו–חקלאית והמשפטית המלאה של מטעי האפרסמון והתמר מאז תקופת הברזל
ובימי השלטון הבבלי והפרסי אינה ידועה .סביר להניח שבבית המקדש בירושלים השתמשו בבשמי
המור והלבונה שמוזכרים במקרא ,כפי שטענו הרולד ואלמה מוֹלֶדנֶקה ופליקס22.
בתלמוד נאמר כי הכורמים שהשאיר נבוזראדן בארץ לאחר חורבן בית ראשון בשנת  586לפסה"נ23
הם מלקטי האפרסמון מעין–גדי ועד רמתא 24.על פי מקור זה נבוזראדן ראה לנכון לאפשר למגדלי
האפרסמון להמשיך במלאכתם ולא הגלה אותם יחד עם כל העם.
ייתכן כי היה לבשמים אלו ביקוש מיוחד מאחר שהקטורת שהדיפו דחתה את הריחות הלא נעימים
שהיו כרוכים בהקרבת קרבנות מהחי שנהגה בבית המקדש .אולי מחירם הגבוה של תוצרי הקטורת
שיובאו מחצי האי ערב הוא שהניע את תושבי הארץ לגדל את האפרסמון כצמח בושם באזור ים המלח
)בין אם היה צמח מקומי ובין אם היה מיובא( .עובדה היא שהצמח נמצא מתאים לאזור זה .במשך
מאות שנים הושבח וטופח גידול האפרסמון ביריחו ועין–גדי והפך לגידול עתיר הכנסה.

עדויות ארכאולוגיות על האפרסמון
בחפירות שהתקיימו בשנת  1967בתל גורן שליד עין–גדי חשפו מזר וחופריו מתקנים ייחודיים להפקת
מוצרים צמחיים )איור  .(4מזר זיהה מתקנים אלו כשייכים לתעשיית הבושם שעל פי מקורות כתובים
הייתה בעין–גדי 25,וציין כי על פי מקורות תלמודיים נמשחו מלכי יהודה החל מזמנו של יאשיהו
מלך יהודה בשמן שנעשה ממרקחת האפרסמון 26.באחד מן הפפירוסים של ז ֶנוֹן ,שנכתבו באמצע
 20זהרי )לעיל ,הערה  ,(12עמ' .198
 21שם.
 ;H.L. Moldenke & A.L. Moldenke, Plants of the Bible, New York 1952, pp. 84–86 22פליקס ,עצי בשמים )לעיל,
הערה  ,(6עמ' .45
' 23ו ִמדַּלּוֹת הארץ השאיר נבוזראדן רב טבחים לְכֹרמים ולְיֹגבים' )ירמיה נב ,טז(.
"' 24כורמים" תני רב יוסי אלו מלקטי האפרסמון מעין גדי ועד רמתא' )בבלי ,שבת כו ע"א(.
 25ב' מזר' ,עין גדי חפירות ארכיאולוגיות בשנים  .19621961פרק ראשון :נווה עין גדי ותולדותיו' ,ידיעות החברה
לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ,כז )תשכ"ג( ,עמ' .1312
 26שם ,עמ'  ;13בבלי ,הוריות יא ע"ב; שם ,כריתות ה ע"ב.
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המאה השלישית לפסה"נ ,נזכר ממונה על הלבונה שישב בעזה ,ואפשר ללמוד מכך שבמאה הרביעית
והשלישית לפסה"נ ,בתקופת שלטון תלמי ,התנהל המסחר במור ובלבונה וכן בבשמים שונים מחצי
האי ערב ,ממצרים ואולי גם מיהודה בפיקוח הדוק של פקידי המלך 27.קרוב לוודאי שכך היה גם
תחת השלטון הסלווקי .אהוד נצר וחופריו חשפו ביריחו מטעים של ההנהגה החשמונאית ומתקנים
תעשייתיים שהקימו החשמונאים לשם הפקת שמן אפרסמון 28.קבוצות נוספות של ארכאולוגים
חשפו באזור ים המלח מספר מתקנים כאלו 29.מסתבר שמאז ייסודה של המדינה החשמונאית ,בערך
משנת  140לפסה"נ ,היו המטעים באזור זה בבעלותם ובניהולם של החשמונאים ,למעט בשנים
 3036לפסה"נ — באותן שנים היו כל מטעי האפרסמון בבעלותה של קלאופטרה השביעית מלכת
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מצרים ,שקיבלה אותם כמתנה מהמצביא הרומי אנטוניוס ,שלקחם מידידו הורדוס ,אך היא לא ניהלה
אותם ישירות אלא השכירה אותם תמורת סכום קבוע להורדוס 30.הורדוס היה יריבהּ של המלכה,
וייתכן שהשכירה את המטעים דווקא לו מפני שהייתה מודעת לכך שהטיפול בגידול האפרסמון
והפיקוח עליו דורשים מקצועיות ומוטב שייעשו בידי השליט המקומי .אפשר גם שהמלכה הממולחת
כבר ידעה שהמגדלים היהודים שומרים בסוד את אופן גידול האפרסמון ,וחששה שבנסיבות אלה
עלול ניהול ישיר שלה לגרום לבעיות .כאשר אוקטבינוס ניצח את אנטוניוס הוא נתן את מטעי
האפרסמון בחזרה להורדוס וזה הורישם לארכילאוס .ידוע כי חלקים נרחבים מרכושו של הורדוס,
הכולל את מטעי האפרסמון ,הועברו לבעלות רומית בכמה שלבים החל משנת  6לסה"נ ,אולם
 27א' צ'ריקובר ,היהודים בעולם היווני והרומי ,תל–אביב תשכ"א ,עמ'  ;6562וראו :מקבים א ו ,ל )תרגום א' רפפורט,
ירושלים תשס"ה ,עמ' .(254
E. Netzer & R. Laureys-Chachy, Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho: Final Reports of the 1973–1987 28
Excavations, II: Stratigraphy and Architecture, Jerusalem 2004, pp. 131–144

 29הירשפלד )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .8582
 30א' שליט ,הורדוס המלך :האיש ופעלו ,ירושלים תשכ"ד ,עמ' .7570
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החקלאים היהודים המשיכו לגדל את האפרסמון ולשאת באחריות למטעים 31.לכן סביר להניח כי
הבעלים הרומים של המטעים מילאו תפקיד מוגבל בניהולם המעשי .בעקבות המרד הגדול )הראשון(,
בסביבות  7069לסה"נ ,הועברו המטעים לרשות האוצר הרומי .על ערכם הכלכלי של המטעים אפשר
ללמוד מן המאמץ הרב של הצבא הרומי לשמור עליהם מפני היהודים שביקשו להשמידם .היהודים
סיכנו את חייהם בקרב זה וניסו להשמיד את מטעי האפרסמון ,אך הרומים הגנו על כל עץ ועץ .ואולי
ניתן לייחס לאותו מאמץ של הרומים לנכס לעצמם את מטעי האפרסמון גם את העובדה שאספסיינוס
קבע ביריחו את מחנהו של הלגיון העשירי טרם עלייתו על ירושלים32.
דיודורוס מסיקיליה ) ,(Diodorusשחי במאה הראשונה לפסה"נ ,כתב על הצרי ,המוצר של שרף
האפרסמון ,שההכנסה ממנו גדולה מאוד ,כיוון שצמח זה אינו גדל בשום מקום בעולם אלא באזור
ים המלח 33.יוסף בן מתתיהו ,בן המאה הראשונה לסה"נ ,תיאר את האזור כך' :ושם נמצא עץ הְקטָף
)עץ הצרי( ,היקר בכל פרי הארץ ההיא ,והכֹּפר ועץ המֹר ,ובצדק יאמר האומר כי הארץ היא גן אלהים,
אשר בו גדלים העצים היקרים וכלילי היֹפי למיניהם למכביר ] [...ולא נקל למצֹא בעולם מקום הישוב
אשר כמוהו ,כי האדמה משיבה את הזרע המֻשלך אליה בברכה מֻרבּה ואני חושב ,כי חֹם האויר הרוה
ומזג המים הם סִבת הברכה יחד'; 34וכן' :יריחו הוא מקום משמני ארץ יהודה ,ושמה האדמה מגדלת
הרבה תמרים וגם צרי )אפרסמון(' 35.פליניוס ) ,(Pliniusשאף הוא חי במאה הראשונה לסה"נ ,סיפר
כי האפרסמון היה המשובח בבשמים ,וכי אספסיינוס וטיטוס התהדרו במסעות הניצחון שלהם ברומי
בשיחי אפרסמון שהובילו מאזור ים המלח 36.סופרים בני התקופה העידו אפוא בבירור שהחקלאות
של עין–גדי ואזור ים המלח הייתה ייחודית בגידוליה.
מן המקורות ההיסטוריים עולה כי שיח האפרסמון גודל במספר מטעים בשטח מצומצם מאוד
בדרום עמק הירדן ובחוף המערבי של ים המלח .צמח מיוחד זה בוית וגודל לדעתנו רק באזור זה.
לחקלאים במקומות אלו לא היה איש שיכלו להחליף עמו ידע בנוגע לגידול הצמח המיוחד הזה.
מגדלי האפרסמון פיתחו בכוחות עצמם את השיטות שאפשרו ביות וגידול של הצמח והפקה של
תרכובות רצויות ממנו .גם אם פרט טכני זה או אחר נודע לזרים ,לא היה בכך די לאפשר לאדם לעסוק
בגידול המורכב.
ראוי להזכיר בהקשר זה זן מיוחד של תמרים שגדל ביריחו .פליניוס דיווח על פרי תמר מזן
ניקולס 37,גדול הרבה יותר מזני התמר בני זמננו .ייתכן שחקלאי האזור ביקשו להצפין ממתחריהם —
שלעתים קרובות היו גם השליטים — מידע גם על זן זה .אמנם אפשר לרבות את התמר מחוטרים ,אך
אין הדבר פשוט לביצוע כאשר עץ התמר מבוגר.
 31שם ,עמ' .7571

H.M. Cotton, ‘En-Gedi between the Two Revolts’, SCI, 20 (2001), p. 147 32
) Diodorus, Bibliotheca Historica II, 48, 9 33מהדורת שטרן ]לעיל ,הערה  ,[10עמ' .(174173

34
35
36
37

יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ד ,ח ,ג )תרגום שמחוני ,עמ' .(270
שם א ,ו ,ו )שם ,עמ' .(138
) Plinius, Naturalis Historia XII, 111מהדורת שטרן ]לעיל ,הערה  ,[10עמ' .(487 ,485
שם ) XIII, 45שם ,עמ'  .(493 ,491על פי המידות שפליניוס ציין זן זה מגיע אורכו ל– 11ס"מ)!(.
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נראה לנו אפוא כי שמירת הסוד של הפקת שרף האפרסמון ושל זן התמר הייחודי הייתה גורם מרכזי
בקיומו הכלכלי ובהבטחת הישרדותו של 'כפר יהודי גדול מאוד' ,כפי שתיאר אוסביוס ) (Eusebiusאת
עין–גדי בראשית המאה הרביעית לסה"נ38.
מעט מאוד מהידע שבידינו על הטכניקות החקלאיות שהיו כרוכות בגידול האפרסמון בעת העתיקה
בא ממקורות יהודיים .ספרות התלמוד לא עסקה בנושא זה ,שכן האפרסמון לא עורר בעיות הלכתיות
מיוחדות וגדל באזורים מרוחקים ממרכזי היישוב שבהם נתגבשה הספרות התלמודית .ייתכן גם שאם
הנושא היה אמור להישמר בסוד ,נעשה מאמץ להגביל את תפוצת הידע על גידול חקלאי זה .הידע
הזעום שלנו על טכניקות חקלאיות אלה מבוסס על סופרים יוונים ורומים.
טענתו העיקרית של לוין בבואו לדחות את ההשערה של ליברמן ופליקס שסוד עין–גדי קשור
לידע חקלאי ,הייתה שכתביהם של סופרים רומים וביזנטים על אודות האפרסמון מעידים כי הם 'ידעו
רבות על האפרסמון ותיארו תעשייה זו בפירוט .מה אם כן יכולה הייתה הקהילה לבקש להסתיר?'39.
לכן כדי לבסס את עמדתנו שהסוד הוא הידע החקלאי המקומי עלינו להפריך את הטענה שזרים ,לא
יהודים — הרומים ואחר כך הביזנטים — ידעו הכל על גידול האפרסמון המיוחד לעין–גדי.

גידול האפרסמון והתמר ביהודה ובפלסטינה במקורות יווניים ורומיים
תאופרסטוס הוא המחבר הקלסי הקדום ביותר שדברים שכתב על אודות תעשיות האפרסמון והתמר
השתמרו .לדבריו קיימים ביריחו שני מטעי אפרסמון ושטחם כ– 50דונם .פיסות המידע שהביא על
חקלאות האפרסמון והתמר הן התיאור הראשון של שיח האפרסמון ומעידות על מומחיותם של
המגדלים ,אשר ידעו לזהות את העונות הטובות ביותר להפקת שרף האפרסמון .הוא ציין גם חיתוך
של הקליפה כדי להוציא את השרף וכן הזכיר השקיה40.
הרעיון של הסוד בתעשיית התמר והאפרסמון הופיע לראשונה בכתביו של סטרבון )Strabon, 64
לפסה"נ —  20בקירוב לסה"נ( .אגב דיון בייצור פפירוס הוא הצביע על כך שהפקת התמר והאפרסמון
ביהודה מתנהלת במסורת של הגבלת שטחי המטעים:
וגם כאן ,אחדים מאלה שביקשו להגדיל את ההכנסות אימצו את המנהג הערמומי של בני יהודה שהומצא על
ידם במקרה של עץ הדקל )במיוחד הדקל הקריוטי( ועץ האפרסמון; הם אינם מאפשרים לביבלוס ]חומר הגלם
להכנת פפירוס[ לגדול במקומות רבים ,ובשל הנדירות שלו הם מצמידים לו מחיר גבוה יותר וכך מגדילים את
ההכנסות ,למרות שהם פוגעים בשימוש הכללי בצמח41 .

סטרבון עסק בהגבלת גידול הביבלוס לאזורים מסוימים במצרים ,ורק ניצל את ההזדמנות להשמיץ
גם את בני יהודה שמונעים את הפצת האפרסמון אצלם .אך על סמך הידע ההיסטורי שבידינו אפשר
38
39
40
41

);Eusebius of Caesaria, Onomasticon (trans. G.S.P. Freeman-Grenville, ed. J.E. Taylor, Jerusalem 2003, p. 86
נוסח עברי ראו :תרגום ע"צ מלמד ,ירושלים תרצ"ג ,עמ'  ,42שורות .482428
לוין )לעיל ,הערה  ,(8עמ' .145
תאופרסטוס )לעיל ,הערה ) IX, 6, 1–4 ,(10מהדורת שטרן ,עמ' .(1715
) Strabon, Geographica XVII, 1, 15מהדורת שטרן ]שם[ ,עמ' .(314313
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לקבוע שעדותו נאמנה — גידול האפרסמון אכן היה מוגבל רק לאזור ים המלח כי בני יהודה הצליחו
למנוע הפקה נוספת של האפרסמון על ידי הסתרת הטכניקות החקלאיות החיוניות להרחבת שטחי
המטעים .ניתן להציע כי בני יהודה הצליחו לשמור סוד אשר אפשר להם לשרוד ולשמור על ביטחונם
הכלכלי תחת משטרים שונים אשר רובם היו עוינים.

ההפצה הספרותית של ידע רומי טכנו–חקלאי
ידע על היבטים שונים של החקלאות הים תיכונית הקדומה הופץ דרך ספרי חקלאות מפורטים שכתבו
בעלי מטעים ברומא ,וחלק מהספרים הללו השתמרו 42.בנושאים רבים הציגו ספרים אלה ידע מעשי
אמתי ומדויק .מאפיין זה בולט כבר בכתביהם החקלאים של קאטו הזקן ) 149234 ,Catoלפסה"נ(
ווארו ) 24116 ,Varroלפסה"נ( 43.הקטע הבא מכתבי קאטו מדגים את רמת הדיוק של אותם ספרי
חקלאות:
שיטה נוספת להרכבת תאנים וזיתים היא :הסר בעזרת סכין את הקליפה מכל סוג רצוי של תאנה או זית,
והורד חלק מהקליפה שמכיל ניצן מכל סוג של תאנה שברצונך להרכיב .הצמד אותו לשטח שפינית בסוג השני
והתאם אותו אליו .הקליפה צריכה להיות ברוחב של שלוש וחצי אצבעות .מרח והגן44 .

השיטה המתוארת דומה מאוד לשיטות הרכבה בנות זמננו ,וההוראות ברורות וכמותיות .סגנון כתיבה
זה מאפיין חלקים מכתביו של קאטו .פליניוס ,שסיפק מידע רב על האפרסמון ,ציין שהשתמש בקאטו
כדגם ספרותי 45.גם כתביו של קולומלה ) ,Columellaהמאה הראשונה לסה"נ( הם מדויקים 46.לעומת
זאת בספרות הטכנית היוונית והרומית על אודות האפרסמון כמעט אין עדויות שרמת הדיוק שלהן
מתקרבת לזו של תיאוריו של קאטו47.
מהשוואת כתבי קולומלה על גפנים ויין לכתבי תאופרסטוס ופליניוס על האפרסמון עולה כי ספרי
החקלאות שכתבו הרומים מורים כיצד לבצע פעולות ,בעוד שהכתבים העוסקים בגידול אפרסמון
בדרך כלל מספקים מידע על פעולות .הבדל חשוב נוסף הוא שהמידע הרומי על החקלאות הים
תיכונית הקדומה התבסס על תצפיות מקוריות מכלי ראשון ,אשר ארכו זמן רב ,בעוד שהמידע על
תעשיית האפרסמון והתמר של יהודה לוקט בתצפיות חטופות במהלך ביקורים קצרים של סופרים
מלומדים ,או נאסף מכתבי–יד של מחברים קודמים ,או הושג באמצעות תשאול עדים בעלי ידע
נרחב או חלקי בתחום .על בסיס המידע המובא בטקסטים יווניים ורומיים אפשר לכל היותר להתחיל
R. Rogers, ‘Garden Making and Garden Culture in the Geoponica’, A. Littlewood, H. Maguite & J. Wolschke- 42
Bulmahn (eds.), Byzantine Garden Culture, Washington, D.C. 2002, pp. 161–173
Marcius Porcus Cato, Marcus Terentius Varro, trans. W.D. Hooper & H.B. Ash, London 1967 43

44
45
46
47

שם ,עמ' ) 56בלטינית() 59 ,57 ,באנגלית(.
פליניוס )לעיל ,הערה .XIV, 5 ,(36
) Columella, De Re Rustica 1118, 1, 2, 4מהדורת שטרן ]לעיל ,הערה  ,[10עמ' .(428426
פליקס ,עצי בשמים )לעיל ,הערה  ,(6עמ'  ;5148הנ"ל ,גידול )לעיל ,הערה  ,(6עמ'  ;288282פטריך )לעיל ,הערה ,(9
עמ' .140139
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לבצע פעולות ספורות במטע אפרסמון או לנסות לפקח על כמה פעולות .ההיבטים הטכנו–חקלאיים
המעשיים של רוב ההבחנות בטקסטים אלה נופלים באופן ניכר מרמתם של הכתבים החקלאיים
הטובים של התקופה .כבר סופרים רומים וקוראיהם הכירו בהבדל שבין תיאורים אלה ,וכך למשל
ביקר וארו את כתביו החקלאיים של תאופרסטוס' :ספריו ] [...מותאמים פחות לאלה המבקשים לעבוד
את האדמה ויותר לאלה המבקשים ללמוד בבתי הספר של הפילוסופים'48.

כתביו של פליניוס על הטכנולוגיה החקלאית של עין–גדי
פליניוס הוא הכותב החשוב ביותר על אודות חקלאות האפרסמון והתמר ,כולל זו של עין–גדי ,ומקובל
כי הוא גילה בקיאות מופלגת ומפורטת בכל הנוגע לגידול האפרסמון ,לזניו השונים ,לדרכי הפקתו,
לזיופיו ולסחר בו .פליניוס קבע כי 'האפרסמון שונה לחלוטין באופיו מכל אשר תואר קודם לכן על
ידי סופרים רומים ואחרים ,בהיותו דומה לגפן יותר מאשר להדס וקומתו אינה עולה על שתי אמות'49.
אולם לדברי תאופרסטוס ,שקדם לפליניוס ,גודלו של האפרסמון כגודלו של עץ הרימון ,עליו דומים
לעלי הפיגם ,ופריו כפרי האלה 50.סטרבון ,בן תקופתו של פליניוס ,תיאר את האפרסמון כשיח הדומה
לאלה 51.דיוסקורידס ) ,(Dioscoridesבן דורו של פליניוס ,תיאר את האפרסמון כ'שיח דומה לאטד
שעליו דומים לעלי הפיגם' ,ושגדל רק בעמק מסוים בארץ יהודה 52.כל התיאורים הללו הם תיאורים
של אותו האפרסמון ,וברור שהם כלליים ביותר ואינם מדויקים בלשון המעטה ,ואין ללמוד מהם על
הבקיאות הרבה שייחסו לוין ופטריך לכותביהם53.
פליקס ,שעסק בהרחבה בכתבי פליניוס ,עמד על ההבדלים בין דבריו לדבריהם של אחרים על
האפרסמון וסיכם כי 'לא נותר אלא להסיק כי המקור ממנו שאב פליניוס היה מוטעה' 54.הערכת דבריו
של פליניוס על האפרסמון והתמרים קשורה לבעיית תיארוך כתביו על אודות אזור ים המלח .מקורות
הידע שלו על עין–גדי אינם ידועים בוודאות ,ולא ברור מתי בדיוק נאסף או נכתב המידע ,ואם ,מתי
ובאיזו מידה עודכן בהמשך .חקירת מקורותיו של פליניוס על אזור ים המלח החלה לפני גילוי מגילות
קומראן והתגברה לאחר גילוין .רוב החוקרים מסכימים כי הוא השתמש במקורות הקודמים לשנת 70
לסה"נ ,חלקם מהמאה הראשונה לפסה"נ ואולי אף מוקדם יותר55.
רבים מדבריו של פליניוס על אודות האפרסמון והתמר )אם כי לא כולם( אינם מספקים אפילו
כשהם מדויקים; ובמקרים רבים הם מעורפלים .כאמור השיח שהוא תיאר שונה מהעץ שתיאר
וארו )לעיל ,הערה  ,(43עמ' .189
פליניוס )לעיל ,הערה ) XII, 112 ,(36מהדורת שטרן ]לעיל ,הערה  ,[10עמ' .(487 ,485
תאופרסטוס )לעיל ,הערה ) IX, 6, 1 ,(10מהדורת שטרן ]שם[ ,עמ' .(16 ,15
סטרבון )לעיל ,הערה ) XVI, 2, 40 ,(41מהדורת שטרן ]שם[ ,עמ' .(302 ,297
) Dioscorides, De Materia Medica I, 19, 1מהדורת שטרן ]שם[ ,עמ' .(423
לוין )לעיל ,הערה  ;(8פטריך )לעיל ,הערה .(9
פליקס ,גידול )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .288

48
49
50
51
52
53
54
R.A. Kraft, ‘Pliny on Essenes, Pliny on Jews’, DSD, 8, 3 (2001), pp. 55–261; S. Goranson, ‘Posidonius, Strabo 55
and Marcus Vipsanius Agrippa as Sources on Essenes’, JJS, 45 (1994), pp. 295–298
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תאופרסטוס .מהשוואת התיאור של ריבוי שיח האפרסמון אצל פליניוס לתיאורו של קאטו 56עולה כי
לפליניוס חסר ידע טכני על ריבוי צמחים בחקלאות ים תיכונית .הערתו של פליניוס כי 'האפרסמון
מכסה גבעות שלמות ,כמו כרמים' 57,מציגה לקורא תמונה כללית ,אבל חסרות בתמונה זו מערכות
ההשקיה ,אשר קיומן הוכח ארכאולוגית 58.כמות המשקעים באזורים שבהם צומח שיח קומיפורה
) (Commiphoraהבר מעידה כי בעין–גדי היה צורך להשקות את הצמחים ,ותאופרסטוס אכן הזכיר
בהקשר זה השקיה 59,אך לא כן פליניוס .באיטליה לא השקו כרמים שגדלו על מורדות גבעות ,ואפשר
שזה מקור הטעות של פליניוס ,שכאמור טען כי האפרסמון דומה לגפן.

תרומתה של המומחיות הרומית לטכנולוגיה החקלאית בעין–גדי
אין לקבל את הסברה שמשתמעת מתיאורי פטריך על ה'ידע של הרומים שהביא לשינוי המהפכני
בשיטות העיבוד של מטעי האפרסמון ובהפקת המוצרים' למשל 60.הרומים היו הראשונים שהנהיגו
בחקלאות המטעים ביהודה עדירה ,גיזום וריבוי וגטטיווי )ריבוי לא מיני ,למשל באמצעות ייחורים(,
טכניקות שהזכיר פליניוס — טכניקות בסיסיות אלו שימשו בכל סוגי חקלאות המטעים שהיו קיימים
בארץ קודם להופעת רומי .ההצעה כי קשירת גפנים ותאנים למוטות או לסורגי עץ הובילה לאימוץ
שיטות כאלה בתעשיית האפרסמון מתקבלת על הדעת ,אבל גם טכניקות אלה לא צריכים היו
המקומיים ללמוד מהרומים .גפנים ותאנים גודלו באזור החל מעידן הברונזה .חקלאי הארץ עמדו
בקשר עם מצרים לאחר תקופה זו ,וציורים מצריים מעידים על גידול בהדליה על סמוכות כבר באלף
השני לפסה"נ .פליקס הביא מובאות מהספרות התלמודית שמדובר בהן בעדירה ,בגיזום ,בריבוי
וגטטיווי ובהדליה על סמוכות עץ61.
פטריך ייחס לרומים תמורות מפליגות במערכת גידול האפרסמון והפקת תוצריו ,ורמז בכך כי
מומחיות טכנית רומית היא שהביאה לאותן תמורות מפליגות 62.הסקירה המקיפה של פטריך ,שהציע
שהרומים ידעו את כל פרטי הטכניקות החקלאיות שהשתמשו בהן בעין–גדי ,אינה משכנעת באשר
לתרומתה של מומחיות רומית בעניין זה .אדרבה ,ההיסטוריונים הרומים עצמם לא העלו טענה
זו .פליניוס זקף בפירוש לזכות הרומים שיפורים חקלאיים שעשו .לדוגמה הוא זקף לזכות המושל
ויטליוס ) ,(Vitelliusאביו של הקיסר ויטליוס ,את הבאת התאנה ) (Ficus caricaוהבטנה )פיסטוק;
 (Pistacia veraמסוריה לאיטליה ,וייחס לפלקוס פומפיוס ) (Flaccus Pompeiusאת הבאת הבטנה
56
57
58
59
60
61
62

קאטו )לעיל ,הערה  ,(43עמ' .113 ,69, 63
פליניוס )לעיל ,הערה ) XII, 112 ,(36מהדורת שטרן ]לעיל ,הערה  ,[10עמ' .(487 ,485
ג' הדס' ,חקלאות השלחין בנווה עין גדי ובמקבילותיה בנאות המדבר סביב ים המלח בתקופה הרומית–ביזנטית' ,עבודת
דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס"ג ,עמ'  ;5756נצר )לעיל ,הערה  ,(28עמ' .134133
תאופרסטוס )לעיל ,הערה ) XI, 14 , 6 ,(10מהדורת שטרן ]לעיל ,הערה  ,[10עמ' .(16
פטריך )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .147143
י' פליקס ,החקלאות בארץ–ישראל בימי המקרא המשנה והתלמוד :הלכה ומעשה בעבודות יסוד חקלאיות ,ירושלים
תש"ן ,עמ' .3019
פטריך )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .147 ,143
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לספרד 63.לעומת זאת הוא מעולם לא ייחס לרומים תמורות מפליגות בתעשיית האפרסמון .תעשיית
האפרסמון לא הייתה מוכרת לרומים כאשר השתלט עליה האוצר הרומי .תעשייה זו הייתה זרה
לחקלאים ים תיכוניים ,ואין כל עדות כי לפני הכיבוש הרומי או אחריו הייתה לרומים מעורבות
בה .אין ללמוד מכך שפליניוס לא הזכיר השקיה — בעוד שתאופרסטוס הזכיר השקיה של מטעי
האפרסמון — כי השקייתם הופסקה בתקופתו של פליניוס וחודשה מאוחר יותר ,שהרי גם סולינוס
) (Solinusהעיד ,במאה השלישית לסה"נ ,על השקיית מטעי האפרסמון 64.ברור שצמח האפרסמון
ימות במהרה אם תופסק השקייתו באזור ים המלח .ההבדלים בין הטקסטים השונים עשויים היו לנבוע
גם מסלקטיוויות של השולטים במידע ,כפי שרמז סטרבון ושיער פליקס .אין זה מובן מאליו כי מפיקי
האפרסמון בעין–גדי היו מוכנים לחלוק את הידע הטכני שלהם עם כל דורש .זאת ועוד ,פליניוס ליקט
חלקים מכתביו ממקורות קודמים ,ולעתים תיקן את הדברים שמצא לפניו .בתקופתו של פליניוס
היו ברומא מקורות מידע על יהודה :רומים שביקרו בה ,ושחלקם שהו בה שנים ,יהודים ששוחררו
מעבדות ועבדים .מה שעלה על הכתב על אודות האפרסמון הוגבל על ידי המידע שעמד לרשותו
ועל ידי דרך התיאור שלו ,שבדרך כלל הייתה חסכונית ביותר ,כפי שראוי לעשות בחיבור הדן בעולם
כולו .כך או כך ספריו מותירים חלק גדול מן הידע הטכנו–חקלאי הבסיסי באפלה.
 63פליניוס )לעיל ,הערה .XV, 21; XV, 24 ,(36
) Solinus, Collectanea 35, 5–6 64מהדורת שטרן ]לעיל ,הערה  ,[10ב ,ירושלים  ,1980עמ' .(420 ,418
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המורשת החקלאית של תושבי עין–גדי
לפי ליברמן ומזר תעשיית האפרסמון התקיימה מאות שנים לפני שהשתלטו הרומים על ירושת
הורדוס ולפני שניכסו תעשייה זו לאוצר הרומי 65.הדבר עולה בקנה אחד עם העובדה שהממצאים
הארכאולוגיים ובמיוחד ריבוי מטבעות הכסף והזהב שנתגלו מצביעים על קיום קהילה יהודית אמידה
יחסית בעין–גדי וביריחו קודם להשתלטות הרומים )איור  66.(5סביר להניח כי החקלאים המקומיים
פיתחו טכניקות חקלאיות שהיו נחוצות להם בתעשיית האפרסמון ,ולא ביקשו סיוע או הדרכה
מידי זרים ,שהרי הם היו היחידים שעסקו בגידול האפרסמון ובתעשייה זו .בנסיבות אלה ובהתחשב
בפוטנציאל הרווח הגדול מתוצרי האפרסמון ,מסתבר שהמגדלים שמרו בסוד את טכניקות הייצור
וההפקה שפיתחו ,לא רק מפני מגדלים מתחרים אלא גם מפני משווקים זרים ,שעשויים היו לגלות את
הסוד לאחרים כדי להשתחרר מתלותם המלאה במגדלים ביריחו ובעין–גדי .מזר וליברמן אף הציעו
שהמגדלים הקימו כבר בתקופה קדומה ארגון דמוי גילדה עקב חששותיהם לפרנסתם ולקיומם כאשר
בעלי הקרקע או השליטים היו עוינים67.
כדרכן של רוב הטכניקות החקלאיות ,שכלולן של הטכניקות בתעשיית האפרסמון דרש תהליך
ארוך של ניסוי וטעייה .הצעתו של פטריך כי פרוטוקול הפקת שרף האפרסמון שתיארו יוסף בן
מתתיהו ופליניוס היה בשימוש עוד לפני השתלטות האוצר הרומי ,הגיונית לדעתנו 68.פליניוס
כתב' :מבצעים חתך בפיסת זכוכית או באבן ,או בסכין העשויה מעצם ,כי צמח זה מאוד לא אוהב
פציעה של חלקיו החיוניים במתכת ובמקרה כזה נוטה למות מיד ,אם כי צמח זה יכול לעמוד בגיזום
ענפיו במתכת .על המפעיל המבצע את החתך לשלוט בידו במיומנות גבוהה ,כדי להימנע מפציעה
החודרת מבעד לקליפה' 69.פיתוח מערכת הוראות כזאת ודאי דרש זמן רב ,וניתוחה ישמש כאן דוגמה
למיומנות המגדלים המקומיים.
בדיון על היכולת של מגדלי האפרסמון לשפר את טכניקות הפקת השרף ראוי להזכיר מחקר הודי
עכשווי על הגברת הנבת שרף מצמח ה– Commiphora wightiiבעזרת טכניקה מיובאת 70.שיטת ההפקה
ההודית המסורתית להוצאת שרף מצמח בושם זה ,הקרוב לאפרסמון וגדל פרא בהודו ,מבוססת על
חיתוכים גסים בעזרת גרזן ,אך חיתוכים אלה ,כפי שציינו המדענים ההודים ,פוגעים בקמביום ,שהוא
רקמת מריסטם מיוחדת שמייצרת את התאים החדשים הדרושים לקיום הצמח .ומקצרים את תוחלת
החיים של הצמח .גם בחצי האי ערב ובסומליה המקומיים משתמשים עד היום בגרזנים להפקת השרף
מצמחי המור והלבונה ,ושיטה גסה זו מזיקה מאוד לצמחים .נזק זה זוהה כבר בימי קדם ,וההודים נהגו
65
66
67
68
69

מזר )לעיל ,הערה  ,(25עמ' .33
הירשפלד )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .214
מזר )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ;21ליברמן )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .25
פטריך )לעיל ,הערה  ,(9עמ'  .146וראו :יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים א ,ו ,ו )תרגום שמחוני ,עמ'  ;(52פליניוס
)לעיל ,הערה ) XII, 115 ,(36מהדורת שטרן ]לעיל ,הערה  ,(10עמ' .(488 ,486
פליניוס )שם(.

J.R. Bhatt, M.N. Nair & H.Y. Mohan Ram, ‘Enhancement of Oleo-Gum Resin Production in Commiphora 70
Wightii by Improved Tapping Technique’, Current Science, 58 (1989), pp. 349–356
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מאז ועד היום לחבוש את הפצע ולמרוח עליו משחות מחומרים טבעיים ,במטרה להגדיל את התפוקה
ולרפא את הפצע ,אך אמצעים אלה יעילותם נמוכה .החוקרים ההודים הגבירו פי עשרים ושתיים את
כמויות השרף שהניב השיח בעזרת שימוש בווסת גדילה סינתטי מודרני ,אתפון ) ,(Ethephonהמכונה
גם אתרל )71.(Ethrel
יש להסיק מתיאור של פליניוס כי המגדלים בעין–גדי ויריחו פתרו את הבעיה של פציעת
השיחים באופן מושכל :הם חקרו את הנושא ,העלו השערות באשר לרגישותו של האפרסמון לברזל,
מצאו הבדלים פיזיולוגיים בין חיתוך הענפים לצורך הפקת השרף לגיזומם מבחינת הרגישות לכלי
ברזל ,ולאחר מכן פיתחו ערכה של כלים מיוחדים שהיו מורכבים מזכוכית ,מאבן ,מעצם ומברזל,
על מנת לבצע פעולות שונות בשיח .פליניוס ציין כי חיתוך הענפים לצורך הפקת השרף נעשה
בעזרת כלים שלא מברזל ,בעוד שהגיזום נעשה בעזרת כלי ברזל .סביר להניח כי לפיתוח הטכניקות
הללו קדמה האבחנה — או במונחי המחקר ,התאוריה — בדבר ההשפעה הקטלנית של ברזל על
האפרסמון.
כיום ניתן להסביר תאוריה זו בעזרת תצפיות מודרניות .כלי ברזל עלולים לגרום לצמחים רגישים
נזק בקליפה ,בקמביום ובמערכת ההובלה .חלקיקי ברזל הנמסים לאטם במוהל התא מגיעים לריכוז
רעיל וגורמים להרעלה של הצמח .נזק זה אינו מתרחש בקצות הענפים של האפרסמון לאחר פעולת
הגיזום ,כי אלו מתייבשים ומתים או יוצרים רקמת קאלוס ,רקמת הגלדה ,הקושרת אליה חלקיקי ברזל
ומונעת פעפוע של הברזל .ריכוז ברזל עודף מפריע לחילוף חומרים מינרלי 72.מלבד ההפרעה הזו
ברזל עלול להרעיל כמה מערכות אנזימטיות באופן ספציפי .לסיכום ,ברזל עודף הנקשר לקמביום
של שיח האפרסמון מדכא צמיחה 73.יש לשער כי המגדלים בתקופה העתיקה מצאו כי סכינים עדינות
ללא ברזל ,העשויות מזכוכית ,מאבן ומעצם ,מצמצמות את הנזק לשיחים .האבחנה של המגדלים
הקדומים ושיטות הריפוי שפיתחו היו רציונליות ויעילות.
תהליכי הגידול של האפרסמון והפקת השרף שלו כללו סדרה ארוכה של פעולות ,החל מריבוי
והשקיה וכלה בתוצר הסופי ,ופעולת החיתוך בסכין שאינה עשויה מברזל עשויה ללמד על הרמה
המקצועית הגבוהה של המגדלים ,גם בהשוואה לשיטות הננקטות עדיין במאה העשרים בהפקת
בשמים .יש להניח כי גם הפעולות האחרות שביצעו המגדלים התאפיינו ברמה מקצועית גבוהה ,ואף
אם הידע כיצד יש לבצע פעולה זו או אחרת — כמו פעולת החיתוך ,שעליה דיווח פליניוס — הגיע
לזרים ,לא היה בכך כדי לאפשר להם לבצע את התהליך כולו ,וקרוב לוודאי שפליניוס לא תיאר
פעולות נוספות מפני שלא היה לו מידע עליהן.
 71הפיזיולוגיה של וסת גדילה זה ושימושיו המעשיים נחקרו כבר בעבר ,ראוSh. Ben-Yehoshua, S. Iwahori & J.M. :
Lyons, ‘Role of Ethylene and Ethrel in the Development of Fig Fruit’, Israel Journal of Agricultural Research, 20
(1970), pp. 173–177
C.D. Foy, R.L. Chaney & M.C. White, ‘The Physiology of Metal Toxicity in Plants’, Annual Reviews in Plant 72
Physiology, 29 (1978), pp. 511–566
C.F. Baes III & S.B. McLaughlin, ‘Trace Elements in Tree Rings: Evidence of Recent and Historical Air Pollution’, 73
Science, 224 (1984), pp. 494–497

‰¯„˙˜ π±

˜˙„¯π≤ ‰

˘ÔÊÂ¯ ÍÂ¯·Â Ú˘Â‰È–Ô· ÔÂ˘Ó

חקלאות עין–גדי בתקופה הביזנטית
ליפשיץ טען כי הפקידות הביזנטית שניהלה את עין–גדי הכירה היטב את האפרסמון ,ובכלל זה את
שיטות ההפקה המתוחכמות ,אך לא הציג תימוכין לטענתו 74.טקסטים ביזנטיים מאוחרים עשויים
להעיד כי הרשויות הביזנטיות המוקדמות ידעו אך מעט על הפקת שרף האפרסמון.
ב'גאפוניקה' ) ,(Geoponicaלקט מאוחר של ספרות חקלאית אשר נערך בסביבות המאה העשירית,
ואשר מכיל חומרים מוקדמים יותר 75,יש מידע מועט על אודות האפרסמון .ב'ספר האפרכוס' ,שאף
הוא מהמאה העשירית אך מאוחר יותר ,תוארו שיטות ניהול ביזנטיות מתקופות קודמות ,והוא שופך
אור על התפקיד החיוני שמילאה הגילדה בעיר .הגילדה תיווכה בין הפרט לבין שלטון ,שהיה לו עניין
רב בסדר ובכוח אך עניין מועט בפרטים המדויקים של טכניקות ייצור 76,וליברמן ופליקס הציעו כי
היה דמיון בין קהילת מפיקי האפרסמון לבין גילדות מסוג זה77.
מעט ידוע על מעמדם המשפטי של חקלאי עין–גדי מול הממשל במאה החמישית והשישית
לסה"נ .על פי קודקס יוסטיניינוס ,אשר נערך מאוחר יותר ,עד שנת  530לסה"נ יכול היה בעל אדמה
בפלסטינה 'להכריז על עצמו כעל איש חופשי או נווד' 78.על פי הפפירוסים מימי בר כוכבא חקלאי
עין–גדי )או חלקם( היו חופשיים הרבה קודם לכן ,כבר במאה השנייה לסה"נ 79.בפפירוסים של ניצנה,
המתוארכים למאה השישית והשביעית ,קודם לכיבוש המוסלמי ,מצוין כי החקלאים הביזנטים יכלו
למכור ולקנות אדמה ונראה כי היו חופשיים80.
עדויות עקיפות אלה מרמזות כי בתקופה הביזנטית היוו גם חקלאי עין–גדי — שבאותה התקופה בנו
את בית הכנסת שבו נמצאה כתובת הסוד — 81קהילה אוטונומית .קשה לשער כי פקידי הפרובינציה
של פלסטינה עשויים היו להתעניין ,מבחינה משפטית או אחרת ,בפרטים המדויקים של הטכניקות
החקלאיות ששימשו אנשים חופשיים ,כל עוד הפרטים והקהילה כגוף מאוגד שילמו את מסיהם ונהגו
על פי חוק מכל בחינה אחרת.

 74ליפשיץ )לעיל ,הערה  ,(7עמ' .109107
 75רוג'רס )לעיל ,הערה  ,(42עמ' .163
E.H. Freshfield, Roman Law in the Late Roman Empire, Cambridge 1938, p. 308 76
 77ליברמן )לעיל ,הערה  ,(6עמ'  ;25פליקס ,עצי בשמים )לעיל ,הערה  ,(6עמ'  ;5756הנ"ל ,גידול )לעיל ,הערה ,(6
עמ' .291
Codex Justinianus XI, 51 (W. Kunkel, An Introduction to Roman Legal and Constitutional History, trans. 78
)J.M. Kelly, Oxford 1966, p. 157, n. 2

 79י' ידין ,החיפושים אחר בר כוכבא ,ירושלים תשל"א ,עמ' .237234
 80י' דן' ,המינהל הביזנטי' ,צ' ברס ואחרים )עורכים( ,ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי ,א :היסטוריה
מדינית חברתית ותרבותית ,ירושלים תשמ"ב ,עמ'  ;394י' דן ,חיי העיר בארץ ישראל בשלהי העת העתיקה ,ירושלים
תשמ"ד ,עמ' .199192
 81י' צפריר ,ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי ,ב :ארכיאולוגיה ואמנות ,ירושלים תשמ"ב ,עמ' ,297
.431430
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הידע של נציגי האימפריות השולטות על הטכנולוגיה החקלאית של
עין–גדי
אין אפוא הוכחות כי לאורך התקופה הארוכה של השלטון הרומי והשלטון הביזנטי ידעו הממשלים
את כל פרטי הטכניקות החקלאיות ששימשו את תושבי עין–גדי .סביר להניח כי לא היה בידיהם מידע
משמעותי בנושא .ייתכן שהיו בעת ההיא מתחרים פוטנציאליים שתרו אחר ידע חקלאי ,אבל אין כל
הוכחה שחיפושים כאלה הצטברו לכלל מדיניות רשמית של השלטונות .סיבה נוספת לחוסר העניין
השלטוני הייתה ההכרה בהיעדר התועלת המעשית בידע על האפרסמון ,שאינו ישים לחקלאות ים
תיכונית אלא לגידול העולה יפה רק באזור ים המלח.
השיפורים בגידול האפרסמון שדווח עליהם נבעו קרוב לוודאי מהישגי המגדלים לאורך השנים.
הלחץ הכלכלי על יהודה ,שהפכה מאוחר יותר לפלסטינה 82,גרם לחקלאים המקומיים להגביר את
היעילות ואת תפוקת המערכות הטכנו–חקלאיות .למרבה הצער אין בנמצא עדויות ישירות על קיומו
של הסוד)ות( .ככלות הכול ,סוד אמור להיות סוד ,שיחי אפרסמון אינם גדלים עוד ,ומעט עדויות
ישירות שרדו דורות רבים כל כך.

סודות יהודיים מסחריים בתקופת התלמוד
ליברמן ,מזר ופליקס אספו ממקורות יהודיים נתונים על סודות מסחריים שהיו קשורים אולי לכתובת
בעין–גדי 83.הם הציגו אזכורים תלמודיים של חרמות וסודות מסחריים בעלי אופי דתי ,דתי למחצה
ואולי אף נטולי הקשר דתי .חלק מהסודות המוזכרים היו קשורים לצמחים ארומטיים .לדוגמה נאסר
למכור זנים מסוימים של תמרים .דקלים של הזנים האסורים גדלו בעין–גדי במאה השנייה לסה"נ84,
וסביר שגם מאוחר יותר .ממכר תמרים מזנים אלה היה אסור מכיוון שהם שימשו לטקסים אליליים.
פליניוס הזכיר שימוש בתמרים יהודיים ספציפיים במנחות דתיות 85.המידע הכתוב זכה לאישוש
כאשר נמצאו בין שאריות של מנחה במקדש של איזיס בפומפיי גרעיני תמר שרופים אשר יובאו
מיהודה–פלסטינה 86.אפילו באנגליה הרחוקה ,באתר רומי–בריטי כפרי מהמאה הראשונה עד השנייה
לסה"נ ,נמצאו שאריות של תמרים שהיו קשורות למזבח ולמקדש קטן 87.ידוע כי האפרסמון שימש
בטקסים טרום–נוצריים ונוצריים .ומכל מקום כל איסור על הספקת מוצרים חקלאיים מטעמים דתיים
חיזק את הנטייה לסודיות טכנו–חקלאית ,מסיבות כלכליות.
82

י' צפריר' ,הפרובינציות בארץ ישראל — שמות גבולות ותחומי מינהל' ,ברס ואחרים )לעיל ,הערה ,(80
עמ' .353352
ליברמן )לעיל ,הערה  ;(6מזר )לעיל ,הערה  ;(25פליקס ,עצי בשמים )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .5756
מ' ברושי' ,חקלאות וכלכלה בארץ ישראל הרומית על פי הפפירוסים של בבתא' ,ציון ,נה )תש"ן( עמ' .281270
פליניוס )לעיל ,הערה ) XIII, 2649 ,(36מהדורת שטרן ]לעיל ,הערה  ,[10עמ' .(493

83
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W.F. Jashemski, The Gardens of Pompeii, New York 1970, p. 241 86
A. Monckton, ‘Charred Plant Remains’, I.M. Ferris, R. Cutler & L. Bevan, The Excavations of a Romano British 87
Shrine at Orton’s Pasture, Rochester, Staffordshire (BAR, 314), Oxford 2000, pp. 67–91
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עדויות עקיפות לתזה כי הפקת האפרסמון היא הסוד של עין–גדי
עדויות עקיפות ונסיבתיות על קשר בלעדי של חקלאים יהודים לאפרסמון עשויות לאשש את התזה
בדבר הסוד החקלאי בעין–גדי.
כתבי פליניוס מעידים כי זמן קצר לאחר המרד הראשון תפקדו היטב מטעי האפרסמון ,כך שנדרשו
לשלם עליהם מסים 88.אולם ביריחו חדלו בתקופה זו לגדל אפרסמון 89.נצר סיכם לפי ממצאי החפירות
שניהל כי הגידולים החקלאיים בחווה המלכותית במקום נפסקו עם חורבן בית שני 90.עם זאת אי
אפשר לתלות את הדבר רק בחורבן או בכישלון מרד בר כוכבא ,המרד השני ) 135132לסה"נ(,
הואיל ובתקופה זו המשיכו להתקיים באזור ים המלח מטעי אפרסמון רבים והם אף התרחבו .ידוע לנו
כי בשנת  325לסה"נ הייתה ביריחו קהילה נוצרית בהנהגת בישוף; ייתכן שאפילו קודם לכן הפכה
יריחו לנוצרית יותר ,ולכן יהודית פחות .מאוחר יותר ,במהלך המאה החמישית והשישית ,ניהלו שם
כמה מנזרים אכסניות לצליינים ,דבר המעיד על סביבה נוצרית מובהקת 91.אפשר אפוא שהיעלמות
היהודים ,ובתוכם החקלאים היהודים ,יכולה להסביר את היעלמות האפרסמון מיריחו.
92
עין–גדי נהרסה במהלך המרד השני אבל יהודים יישבו אותה מחדש במאה השלישית .שלא
כביריחו ,שאין במקורות מידע על המשך גידול האפרסמון בה ,הפקת האפרסמון בעין–גדי קמה
לתחייה ,כפי שציינו אוסביוס ) 349264לסה"נ( והיירונימוס ) 420340לסה"נ( 93.לאחר היעלמות
האפרסמון מיריחו הייתה עין–גדי למרכז המידע הרציף העתיק ביותר על אפרסמון מבוית .אם הנחתנו
בדבר הגורל השונה של גידול האפרסמון ביריחו ובעין–גדי נכונה ,עשוי הדבר להצביע על קשר בין
מגדלים יהודים לבין גידול האפרסמון.
על פי אוסביוס והיירונימוס בסוף המאה השלישית ובאמצע המאה הרביעית הופק אפרסמון
בצוער ,אולי לראשונה 94.מציאתן של מצבות יהודיות מן השנים  430390לסה"נ בערך בקרבת
האתר מלמדת על קיומה של קהילה יהודית במקום בסוף המאה הרביעית ואולי אף קודם לכן 95.ייתכן
כי הופעת האפרסמון בצוער במאה הרביעית קשורה לקהילה היהודית במקום ,וכי שניהם היו קשורים
למרכז הפקת האפרסמון בעין–גדי .ראוי לציין כי סמיכות הופעתם של האפרסמון ושל היהודים
עשויה להיות קשורה לשינוי פוליטי שקבע הקיסר טריינוס — בשנת  106לסה"נ ניתק טריינוס את
צוער )שבה התגוררה בבתא במאה השנייה לסה"נ( ,מהפרובינציה החדשה שהקים ,ערביה ,וסיפח
H.M. Cotton & W. Eck, ‘Ein Statmonopol und Seine Folgen’, Rheinisches Museum Für Philologie, 140, 2 (1997), 88
pp. 153–161

89
90
91
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כותן )לעיל ,הערה  ,(32עמ' .145
נצר )לעיל ,הערה  ,(28עמ' .134133
י' פטריך ,נזירות מדבר יהודה בתקופה הביזאנטית :מפעלם של סבאס ותלמידיו ,ירושלים תשנ"ה ,עמ' ,132
.294289
י' הירשפלד' ,עין גדי — כפר גדול של יהודים' .קדמוניות) 128 ,תשס"ה( ,עמ' .8762
אוסביוס )לעיל ,הערה Hieronymus, Commentarii in Hiezechielem XXXII, 17 (PL, 25, col. 256; CCSL, 75, ;(38
)p. 371); idem, Epistula 108 ad Eustochium 11 (ed. I. Hilberg, CSEL, 55, Vienna 1912, p. 11, l. 5

 94אוסביוס )שם(; היירונימוס )שם(.
 95ברושי )לעיל ,הערה  ,(84עמ'  ;273כותן )לעיל ,הערה  ,(32עמ' .154152
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אותה ליהודה 96.מסתבר כי מבחינה משפטית היה קל יחסית להיות 'חקלאי חופשי' בפלסטינה .ייתכן
שמעמדם המשפטי המשופר של המגדלים היהודים והחופש הגדול יותר שנלווה לכך ,לפי קודקס
יוסטיניינוס 97,עודדו את התיישבותם באזור.
סימונים של צמחים שניתן לזהותם כצמחי אפרסמון במפת מידבא מספקים כמדומה זיהוי טופוגרפי
של אתרי גידול אפרסמון )איור  98.(6נראה כי מפה זו מאשרת שעד המאה השישיתהשביעית ,זמנה
של המפה 99,נעלמו מטעי האפרסמון מיריחו .במפה נראים צמחי אפרסמון מצפון ליריחו משני עברי
הירדן 100.בשני האזורים הייתה אוכלוסייה יהודית במהלך התקופה הרומית המאוחרת .על פי מקורות
יהודיים ועל פי עדותו של אוסביוס ,היה מצפון ליריחו ,אולי במקום שבו מסומן במפה צמח אפרסמון,
כפר יהודי בשם נערן 101.בהתבסס על מקורות תלמודיים הועלתה בעבר ההשערה כי לאחר המרד
הראשון )או השני( עודדו הרומים מגדלי אפרסמון יהודים לעסוק במשלח ידם ברמתה ,שממזרח
לירדן 102,כמעט במקום שבו מסומן שיח אפרסמון במפה .מקורות נוצריים–ביזנטיים זיהו את נערן,
שממערב לירדן ,ואת לויאס ,שממזרח לו — שני מקומות שמופיעים בהם במפה שיחי אפרסמון —
ככפרים יהודיים 103.הראיות לעידוד יהודים לעבד את מטעי האפרסמון באתרים אלה במאה הראשונה
והשנייה ואולי מאוחר יותר ,והקישור האפשרי בין אתרים יהודיים לבין שיחי אפרסמון במפת מידבא,
עשויים להעיד על שליטה מתמשכת של יהודים בהפקת אפרסמון .עין–גדי אינה מופיעה במפה מפני
שחרבה כבר באמצע המאה השישית.
אפשר להתווכח על טבעם של החידושים הטכנו–חקלאיים הקשורים לתעשיית האפרסמון ועל
מקורותיהם ,אך אין עוררין על העובדה כי שטח מטעי האפרסמון התרחב מעבר לשני המטעים שתיאר
תאופרסטוס ,ואשר שטחם נאמד בכ– 50דונם 104,גם אם הייתה זו התרחבות אטית ומבוקרת כנראה
לפי הביקוש .מסורת התלמוד הבבלי הכירה שני סוגי אפרסמון המתאים לאמירת ברכה' :אפרסמון
של בית הקיסר' ו'אפרסמון של בית רבי' 105.ייתכן ש'אפרסמון של בית הקיסר' היה אפרסמון שהופק
ממטעים שהיו בבעלות האוצר הרומי ,ושהביטוי 'בית הקיסר' קשור לכינויה של עין–גדי במאה השנייה
לסה"נ 'כפר הקיסר'' 106.אפרסמון של בית רבי' יכול היה להיות אפרסמון שהופק בשטח שהיה שייך
לבית רבי ,שלבד מסמכותו הרבנית והיותו מנהיג הקהילה היהודית נודע בזמנו כאיל הון ובעל בית
96
97
98

G.W. Bowersock, Roman Arabia, Cambridge, Mass. 1983, p. 143
קודקס יוסטיניינוס )לעיל ,הערה  ;(78וראוD. Johnston, Roman Law in Context, Cambridge 1999, pp. 22–24 :
F.N. Hepper & J.E. Taylor, ‘Date Palms and Opobalsam in the Madaba Mosaic Map’, PEQ, 136, 1 (2004),
pp. 35–44
Y. Tsafrir, L. Di Segni & J. Green, Tabula, Imperii Romani: Iudaea, Palaestina, Jerusalem 1994, pp. 423–428

99
 100הפר וטיילור )לעיל ,הערה  ,(98עמ' .36
 101צפריר ,די סגני וגרין )לעיל ,הערה  ,(99וראו שם מפה .המקורות היהודיים ראו :ש' קליין ,ארץ יהודה מימי העלייה
מבבל עד חתימת התלמוד ,תל–אביב תרצ"ט ,עמ'  ;111109וראו :אוסביוס )לעיל ,הערה .(38
 102קליין )שם( ,עמ' .94
 103שם ,עמ' .109
 104תאופרסטוס )לעיל ,הערה ) IX, 6, 1 ,(10מהדורת שטרן ]לעיל ,הערה  ,[10עמ' .(16 ,15
 105בבלי ,ברכות מג ע"א.
N. Lewis, The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of the Letters (Greek papyri), Jerusalem 1989, 106
pp. 41–46
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רומי–ביזנטי 107.אם כן נראה כי אף שהתרחב האזור שבו נשתלו שיחי אפרסמון ,עיבודם המשיך
להיות קשור לנוכחות יהודים ,וזאת למרות ההידרדרות המשמעותית בכוחם הפוליטי–החברתי .אין
בידינו שום עדות חותכת על הפקת שרף וגידול אפרסמון בפלסטינה במקומות שבוודאות לא הייתה
בהם נוכחות יהודית.
קיומו של סוד חקלאי הקשור לאפרסמון יכול לספק הסבר חלקי לפחות לעובדה שבתקופה שבה
נכתבה הכתובת בבית הכנסת בעין–גדי לא נזכרו שיחי אפרסמון בתיאורים של גני מנזרים בפלסטינה.
הירשפלד כתב על הגנים המושקים שהיו שייכים למנזרים במדבר יהודה וביריחו בתקופה שבה
שגשג הכפר היהודי בעין–גדי 108.חלק מהגנים הללו היו ממוקמים בדיוק באותו אזור אקלים שבו היו
מטעי האפרסמון של יריחו ,עין–גדי וצוער .הירשפלד כתב באותו מאמר שהטיפול בגנים היה לעתים
קרובות חלק מאורח החיים הנזירי במדבר יהודה .לאור ערכם הכספי ,איכויותיהם הרפואיות הנרמזות,
תפקידם של שמנים ארומטיים בטקסים כנסייתיים ,ומעל לכול ,לאור האסוציאציות המקראיות שלהם,
היה זה סביר להניח כי צמחי האפרסמון יירכשו ויישתלו בגני המנזרים .ייתכן ששיחי אפרסמון נשתלו
בגני מנזרים אך לא אוזכרו ,אולם ייתכן גם שהסודיות שאפפה את דרכי גידול האפרסמון היא שמנעה
מהמנזרים לגדלו.
כשהפכה הנצרות לדת השלטת באזור כולו ,ירדה קרנה של היהדות ,ונעשה מאמץ מתמיד לשלול
מהיהודים את הקשר הייחודי שלהם למקרא ,לדמויותיו ולסמליו .עם זאת אב הכנסייה היירונימוס
סיפר על עולת הרגל פאולה ) 390לסה"נ( ,אשר ממרחק 'הרהרה בשיחי האפרסמון של עין–גדי'109.
הרהור זה לא היה מקרי .היירונימוס כתב על כך כאשר תרגם את שיר השירים ,ועין–גדי נקשרה
במקרא לבית דוד ,וגם ישו קשור לפי הברית החדשה לבית דוד .היה זה הולם לרוח התקופה לנתק
קשרים מקראיים יהודיים ולהעבירם לכנסייה .כלומר ניתן היה לצפות כי המנזרים הללו יעסקו בגידול
האפרסמון ולא יהרהרו עליו ,וייתכן מאוד שהסוד החקלאי הוא שמנע זאת ,מכיוון שהנזירים ניסו
אולם חוסר הידע הכשילם.
מאוחר הרבה יותר ,באמצע ימי הביניים ,הצליחה הכנסייה הקופטית לגדל זמן מה בגן הכנסייה
ב ַמטִַרי ָה שבמצרים שיח אפרסמון — או סביר יותר שיח דומה לו — שנקרא בלסם 110.גן זה היה
מיועד כנראה לספק את הביקוש לאפרסמון ברחבי העולם ,לשימושים פולחניים ורפואיים .ביקוש
זה סופק ומסופק בהווה בשיטות פרימיטיוויות ,משיחי בר הגדלים במקומות רחוקים ולעתים בלתי
נגישים — באתיופיה ,בסומליה ,בחצי האי ערב ובהודו .על כן היה תמריץ מתמשך לפתח מקורות
חדשים של חומר רווחי זה .מחירו של האפרסמון במצרים היה לעתים כפול ממחירו של זהב 111,אך
שטח הגידול של שיח זה במצרים היה תמיד מוגבל באופן בלתי מוסבר ,אף שמעולם לא חסרו במצרים
 107ג' אלון ,תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ,ב ,תל–אביב תשל"ו ,עמ' .132
 108י' הירשפלד ,המדבר של העיר הקדושה :מנזרי מדבר יהודה בתקופה הביזאנטית ,ירושלים תשס"ב ,עמ' .306299
J. Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, Jerusalem 1977, p. 50 109
M. Milwright, ‘The Balsam of Matariyya: An Exploration of Medieval Panacea’, BSOAS, 66, 2 (2003), 110
pp. 193–209
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מים ,אדמה וידיים עובדות .ניכר אם כן כי לא קל היה לגדל את שיח האפרסמון ,ומן הסתם נדרשה
לכך מיומנות לא מועטה .כשהשיחים בגן זה החלו לגווע ,ניסו השליטים העות'מאנים של מצרים
במאה השש–עשרה ומאוחר יותר לשמר את הגידול הרווחי והיוקרתי )איור  .(7ניסויים בהחייאת הגן
במהלך המאה השש–עשרה והשבע–עשרה בעזרת שיחים שיובאו כנראה מחצי האי ערב נחלו כישלון,
והמומחיות הנדירה של גידול צמח זה ,אשר הייתה ידועה למתי מעט ,ושהייתה אפופת אמונות
טפלות ,אבדה במות השיחים.
לאחרונה פורסם מחקר של צוות ישראלי על הצרי הירושלמי ) ,(Jerusalem Balsamשיוצר במנזר
הפרנציסקני בעיר העתיקה בירושלים ,ושעדיין מופיע בספר הרוקחים הסמכותי 'מרטינדייל 112.'33
הנוסחה לצרי הירושלמי ,תרופה המבוססת על מיצוי בכוהל של תערובת צמחית ,נוצרה בבית המרקחת
של מנזר סנט סוויור ) (St. Saviorשבירושלים בשנת  .1719לאחר שזכה לתהילה החלו לייצר את הצרי
הירושלמי גם באירופה ,והוא משמש שם מאז כתרופת פלא כללית לריפוי פצעים ומחלות עור,
לטיפול במי שלקו בתולעים ,בטחורים בכאבי ראש וסחרחרות ,בכאבי אוזניים או שיניים ,בבעיות
של פליטת דם ובמחלות לב ,וניתן בעת מגפות למניעת מחושי קיבה .גרסאות שונות של הנוסחה
לייצור השרף הירושלמי עדיין מופיעות בספרי תרופות בני זמננו .כיוון שמקור הנוסחאות במסמכים
שנכתבו בתקופות היסטוריות שונות ,יכול הצרי הירושלמי לשמש נושא למחקר התפתחות נוסחאות
הרוקחות במהלך מאות שנים .אחת מהנוסחאות ,שנמצאה בכתב–יד בארכיון המנזר ,כוללת שרף
A. Moussaieff et al., ‘The Jerusalem Balsam: From the Franciscan Monastery in the Old City of Jerusalem to 112
Martindale’ 33’, J. Ethnapharmacol, 3 October 2005, pp. 16–26
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מארבעה צמחים :לבונה ) ,(Boswelliaמור ) ,(Commiphoraאלוי ) (Aloeושרף אלת המסטיק
 .(lentiscusהחוקרים הישראלים ערכו בדיקות פרמקולוגיות של נוסחת ארבעת הצמחים הזו ומצאו כי
יש לה סגולות אנטי–דלקתיות ,נוגדות חמצון ומחטאות .העובדה כי שרף המור והלבונה ,המופיעים
כתרופות כבר בתקופות קדומות ,משמשים ברפואה בת זמננו ,המעמידה חומרים אלה במבחנים
עדכניים 'אמתיים' וקשים ,מוכיחה את הכוח המרפא של החומרים ומאירה את תבונתם ואת יכולתם
של מי שבחרו לביית אותם בתקופות קדומות .יש עוד חומרים שנוצלו כתרופות בתרבויות עתיקות,
אפילו עתיקות מאוד ,ושנמצאו מועילים בימינו .אולם רוב הצמחים הללו ששימשו אז ומשמשים
היום ,הם מקומיים :בהודו ,במזרח התיכון ובאירופה וכן ברפואה הבדווית והפלסטינית מלקטים
אותם מהטבע שבסביבה .ואילו האפרסמון ,הוא צמח בר טרופי–מונסוני ייחודי שהובא לאזורנו מרחוק
בתקופה קדומה ובוית לראשונה בהיסטוריה .בתהליך זה היו כרוכים הכרת הסביבה והאקלים ,הכרת
הצומח ,הכרת תהליכי הפקה וטיפול בתוצר הייחודי וניהול מדיניות חקלאית של שמירת הסוד ושל
מחקר ופיתוח כלכלי–חקלאי.
אפשר לראות בצרי הירושלמי תחליף לתרופה קודמת שהופקה מצרי יהודה ),(Judaean balsam
ושכונתה צרי גלעד ) .(Balm of Gileadנראה שהצרי הירושלמי פותח לאחר שאזל צרי יהודה ממטריה
אשר במצרים .הכנסייה הקתולית מילאה את החסר על ידי ניצול השרף של צמחים קרובים כמו המור
והלבונה ,שגדלים פרא בחצי האי ערב ובסומליה ,אשר השתמשו בהם גם לקטורת ,והאלוי ואלת
המסטיק ,שגדלים בארץ הקודש.

סיכום
התזה שהעלו בעבר ליברמן ופליקס ,שהטכניקות החקלאיות הייחודיות של עין–גדי היו הסוד של
עין–גדי 113,הורחבה ,פותחה ,ויש לקוות כי אף חוזקה ,כאן ,בעזרת מקורות מידע היסטוריים וטכנו–
חקלאיים ישנים וחדשים ,אשר חלקם לא הועלו לדיון בעבר בהקשר זה.
סביר ביותר שגידול צמח האפרסמון ,אשר גדל בר באפריקה ,בחצי האי ערב ובהודו ,החל בממלכת
יהודה ,ביריחו ובעין–גדי ,כבר בעידן הברזל המאוחר .צמח האפרסמון מקורו במערכת אקולוגית זרה
לחלוטין לכל מערכת אקולוגית ים תיכונית ,ומבחינות מסוימות ,כגון כמות המשקעים ,לא תאם את
המערכת האקולוגית באזורנו .החקלאים המקומיים קיימו קודם בנאות המדבר של יריחו ועין–גדי
מימים ימימה חקלאות מעורבת ,שהייתה ים תיכונית בבסיסה אך כללה גם תמרים .הם למדו היטב
את הייחוד שבסביבתם ובזכות זאת עלה בידם לממש את הפוטנציאל הכלכלי של התאמת הצמח
החדש לסביבה .הם בייתו את הצמח הפראי ,השביחו את תכונותיו הרצויות ,הגבירו את גידולו ויצרו
חקלאות מטעים מורכבת ,אשר הייתה מבוססת על תמרים ועל אפרסמון .למרות הסביבה האנושית
והטבעית ,שהייתה פעמים רבות עוינת והרסנית ,הם הצליחו לפתח מערכת ייחודית של גידול ,הפקה,
 113ליברמן )לעיל ,הערה  ;(6פליקס ,לעניין )לעיל ,הערה  ;(6הנ"ל ,עצי בשמים )לעיל ,הערה  ;(6הנ"ל ,גידול )לעיל,
הערה .(6
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פרסום ושיווק ,וגרפו רווחים נאים .מערכת ייחודית זו הייתה המרכז הוותיק והרציף ביותר שהיה
קיים אי פעם של אפרסמון מבוית ,והוא שרד  700שנה לפחות ,שבהן שבו והחיו אותו לאחר אסונות
שונים .הקהילה המקומית פיתחה לאורך השנים זנים ייחודיים וטכניקות הפקה חדשניות ,והישרדותה
הכלכלית הייתה תלויה בידע זה .על כן הצמחים והשיטות החקלאיות נשמרו בסוד ככל שניתן היה.
אילו היה השלטון הזר מצליח להפיק אפרסמון ותמרים ללא סיועם של התושבים המקומיים ,הייתה
פרנסתם של אלה מחוסלת .האסטרטגיה ששמרה את כל המערכת בסוד לאורך מאות שנים אפשרה
למגדלים להמשיך ולשמר את קהילתם עד המאה השישיתִ .קצהּ של קהילת עין–גדי קשור היה
כנראה למגפה בזמן יוסטיניינוס שנספו בה הרבה רבבות בני אדם או להתקפה של קבוצות שודדים
שפעלו באזור בסוף השלטון הביזנטי או לשתי אלה גם יחד 114.אולם קצו של גידול האפרסמון בארץ
כולה קשור היה כנראה בראש ובראשונה לקריסת השלטון הביזנטי ולעליית השלטון הערבי .שוקי
המזרח התיכון נפתחו לבושמי ערב ,למור וללבונה ,שנמכרו ודאי במחיר נמוך מזה של האפרסמון,
ואילו השווקים המסורתיים של רומא וביזנטיון נסגרו בפני מגדלי הגידולים המיוחדים של אזור ים
המלח .מחקרים נוספים על עדויות ספרותיות עתיקות ועל גילויים ארכאולוגיים חדשים עשויים
להניב עדויות נוספות וטובות יותר על אורח החיים של המרכז הייחודי הזה להפקת אפרסמון ותמרים
ייחודיים ,אשר הצליח לשרוד תקופה ארוכה כל כך .גידול התמר חודש בארצנו ופרותיו המיוחדים
מגיעים לכל קצוות העולם .ימים יגידו אם ניתן יהיה לחדש גם את גידול האפרסמון.

P. Ziegler, The Black Death, London 1979, p. 25 114

