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מבוא
פולחן מקומות קדושים הוא חלק בלתי נפרד מן התרבות האנושית והוא מתועד במכלול רחב של

.

מקורות היסטוריים  ,ארכאולוגיים וספרותיים  ,קדומים ובני זמננו מקום קדוש הוא מרחב פיזי שהפך

למרחב מיתי בעקבות התגלות או כוה על  -טבעי שנקשר

בו .

1

בעברית המילה ' מקום ' כשלעצמה

מחזיקה את שתי המשמעויות  :מקום במובן של אתר פיזי  ,טריטוריה  ,ומקום במשמעות של קדושה ,

כינוי מטפורי לאלוהים .
המרכיבים הנופיים של המקום הקדוש הם עצים  ,הרים  ,תצורות טבעיות ובנויות של סלע ( מערה ,

גל אבנים ) ושל מים ( מעיין  ,ברכה ) ומבנים

(

קבר  ,ציון .

הקדושה המיוחסת לעצמים אלו היא העילה

)

לייסודו של המקום כמוקד של פולחן סביבתי והיא מאצילה עליו ממד של ' בית האלוהים '  2 ,מאמר

זה מתמקד בעץ בתור אחד ממייצגי הנוף המקודש בארץ  -ישראל ומרכיב מרכזי בתמונת המתחם

.

המקודש התופעה של עצים מקודשים מוכרת במגוון רחב של תרבויות  -תרבויות הים התיכון ,

.

אפריקה  ,אירופה והמזרה הרתוק אף שלא התקיימה זיקה בין תרבויות מרוחקות אלו התפתה בהן

פולחן של עצים קדושים בעל מאפיינים דומים  ,שעיקרו קידושם של עצים עתירי מידות  ,לרוב עצי

.

סרק  ,או קידוש המקומות שבהם צומחים עצים אלו הקדושה המיוחסת לעץ ולמקום פועלת בשני
מישורים  :ראשית  ,המקום הקדוש משמש כמקשר עם העולם האלוהי ומאפשר למאמין לתוות אירועי

מפתה מהעבר ; שנית  ,המקום הקדוש נתפס כמשופע באנרגיה פלאית והביקור בו חושף את המאמין
לכוחות אלו ונותן לו ליהנות מברכת

האל ,

האמונה בכותם של עצים בעלי סגולות פלא משותפת ליהודים  ,לנוצרים  ,למוסלמים ולדרוזים
והיא שהביאה לשימורם הפיזי בנוף ולהמשכיות הפולתן בהם לאורך דורות ועד לימינו  ,למרות
שינויים ניכרים במסורות  ,באורה החיים ובנוף

עצמו .

מיקומה של ארץ  -ישראל בצומת יבשות

ותרבויות הביא לכך שנופה הושפע במשך הדורות מפעילות האדם  ,והחורש הטבעי בה נכחד או
דוכא  ,אם במלחמות  ,אם בבירוא היער להתיישבות  ,אם בשרפה  ,בכריתה או ברעייה  ,על רקע
הסביבה החשופה מעצים היה העץ המקודש לסימן היכר הזותי וסמלי בנוף ואף שימש
שאפשר את

כ ' מאגר גנטי '

.

השתקמות הצומה העצי העץ המקודש הוא אפוא תופעה ייחודית בנופה של ארץ  -ישראל ,

.

בשער

המאמר :

מקוט

קדוש,

ר ' טרפון  ,קדיתא

מעין שמורת נוף תרבותי בזמן ובמרחב ( ראו תמונה בעמ ' ) 49
למרות ההשיבות התרבותית הדתית  -הפולחנית וההיסטורית של עצים מקודשים בנוף הארץ  ,ואף

זיקור

שהם היוך

השראה והשפעה לתיאורים כתובים  ,למסורות שבעל  -פה  ,לפולקלור ולאמנויות

מאסר זה הוא חלק ממחקר מקיף על עצים קדושים בארץ  -ישראל  .המחקר נתמך בחלקו על ידי Dumbarton Oaks ,
 WashiniSon D . C .והאגודה הישראלית לקרנות מחקר

וחינוך  .אני

אסירת תודה לעמנואל אסקס  ,לנדב נאמן  ,לשאול

עמיר  ,לאביבה רבינוביץ ולהלה ליסובסקי  ,שהאירו והעירו לנוסחים שובס של המאמר בידע וברוחב לב  .תודה מיוחדת

שלוחה לקוראי כתב  -היד של מערכת ' קתדרה '  ,על קריאה מעסיקה  ,ביקורתית ותומכת .
1

הדיון המקיף והמשפיע ביותר על שאלת המקום הקדוש הוא עדיין זה של מיריה אליאדה :
20 - 65

 .קק

אליאדה :
2

the Pro(ane, New York 1959 ,

1 -23

 .קע

Rituat Chicago 1987 ,

Eliade, T e Sacred

4 .ן

~
המקום הקדוש של
 ; andוראו ביקורתו של ג ' ונתן ממית על תפיסת
1 . 2 . Smith , To Take Place: Toward Theory 1

"

ראו  :ר ' דה  , 11 -חיי יום  -יום בישראל בימי המקרא  ,ב  ,תרגם א ' אמיר  ,תל  -אביב , 1969
קתדרה

נ11

 ,ניסן

תשס " ד ,

עמ '

עמ ' . 16 - 12

- 41

74

43

על עצים ועל ה ' מקום '

ץתדרה

החזותיות ושפולחנם נמשך ברציפות עד ימינו אלה ,
בולט היעדרו של מתקר כולל העוסק בהיבטים

התופעה .

השונים של

ספרות הנוסעים של ארץ -

ישראל עשירה באזכורים של עצים כחלק מהמקום
הקדוש  ,ומחקרים אחדים אף מייהדים תשומת לב
מפורשת לעץ המקודש  ,אם כמאפיין טבעי -אקולוגי

בנוף  3 ,אם כערך תרבותי  -דתי  ,אם כמוקד של מסורת

מקומית .

4

אך עד כה לא נעשה סקר מקיף הממקם

ומתעד את העצים המקודשים בארץ  -ישראל ,

5

לא

פותחו די כלים לניתוח  ,הערכה ופרשנות של המידע ,
ואף לא נבחנה משמעותם היישומית של נתונים אלה

.

לשימור אתרי עצים מקודשים מתקר העץ המקודש
תיוני במיוחד כיום בשל תנופת הפיתוח והתרחבות
השטה הבנוי  ,הכרוכות בפגיעה בעצים  ,ובמיוהד
בעקבות השינויים שחוללה מלחמת העצמאות בשנת

. 1948

עשרות כפרים ערביים נעקרו  ,עצים מקודשים

נותקו מהמאמינים בהם או נעלמו כליל  ,ומסורות

הקדושה הנלוות להם נכחדות והולכות .
הבאים

בדברים

אני

האפשרויות התאורטיות

מבקשת

לבחון

את

והקונקרטיות הגלומות
קטע מ ' ייחוס האבותי ,

ראו  :י ' פליקס  ' ,על העץ והיער בנופה הקדום של הארץ '  ,טבע וארץ  ,ה ( תשכ " ו )  ,עמ ' ; 74 - 71
בגולן '  ,שם  ,י ( תשכ " ה )  ,עמ '  ; 178 - 168ד ' עמית  ' ,שרידי חורש והעצים המקודשים בהר הברון '  ,שם  ,כב ( תש " ן ) ,
עמ '  ; 64 - 58ח ' ערמוני וא ' שמידע  ' ,סקר עצים קשישים בשומרון המרכזי ובארץ בנימין '  ,צומח ארץ ישראל בעבר
ובמקורות  ( ,רתם  , ) 22 ,תל  -אביב תשמ " ז  ,עמ '  ; 56 - 27א ' שמידע  ,צ ' שמיר ומ ' וינברגר  ' ,עצים קדושים וקשישים
בישראל '  ,כמעט אלפיים  , ) 1996 ( 12 ,עמ ' . 19 - 10

הנ " ל  ' ,עץ ויער

ראו :

1927

7 erusalem

ללא תאריך ) ; ר '

 Palestine,ה) . Canaan, Mohammedan Saints and Sanctuariesז

פטאי  ,אדם ואדמה  ,ירושלים

קדמון '  ,אופקים בגיאוגרפיה ,

1

תש " ב  ,עמ '

( תשל " ה )  ,עמ '

; 86 - 81

; 209 - 206

( מהדורת צילום  ,ירושלים ,

ש ' אילן  ' ,העץ המקודש גורם לשמירת נוף

א ' ידין  ,באמצע התמוז  ,תל  -אביב  ; 1989ס ' בן

יוסף ,

' פולתן קברים  ,עצים ומעיינות בשומרון '  ,טבע וארץ  ,כב  ( 3 ,תש " ם )  ,עמ '  ; 105 - 102הנ " ל  ' ,פולהן קברים בהר
יהודה בעקבות מורידי הגשם ' שם  ,כג  ( 3 ,תשמ " א )  ,עמ '  ; 115 - 112ש ' אביבי  ,הדרוזים בישראל ומקומותיהם

הקדושים ( אריאל  , ) 142 ,ירושלים

תש " ס ;

ז ' עמר ,

' פולהן העצים ליד קברי קדושים במסורת היהודית

והמוסלמית '  ,א ' שילר ( עורך )  ,דת ופולחן וקברי קדושים מוסלמים בארץ  -ישראל ( אריאל  , ) 118 - 117 ,ירושלים
תשנ " ז  ,עמ '

; 162 - 155

ש ' עראף  ,טבקאת אלאנביאא ואלוליאא ואלצאלהין פי אלארצ ' אלמקדסה  ,תרשיהא

( בערבית ) ;  Israel' , Landscapeת
: The story of 8 Venerable
94 - 105

 .קק

126 ) 1994 ( ,

,

1993

Benzinberg Stein, ' Landscape Elements 01 the Makam : Sacred Places

Gibson, 'Abraham' s Oak of

 5.ש

.

%

 . Hepperא ;  . 123 - 131קק fournaL 6 , 2 ) 1987 ( ,

Tree ' , PE

סקר מפורט ושיטתי נעשה~ בשומרון בידי ערמוני ושמידע ( לעיל  ,הערה  , ) 3והוא מניה את הבסיס לתיעוד של
אתרי עצים מקודשים  .אלא שהסקר  ,בהגדרתו  ,מתמקד בהיבטים הטבעיים  -האקולוגיים  ,ומוגבל בתיחומו
הגאוגרפי והתרבותי

לאזור השומרון .

מגילה מקומות

איטליה ,
קיושים ,
עשרה
המאה השש
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.

במחקר העץ המקודש למאמר שתי מטרות עיקריות  :המטרה הראשונה היא לתעד ולנתה את ההיבטים

.

השונים  -התרבותיים  ,הטבעיים והחזותיים  -של תופעת העץ המקודש המטרה השנייה היא להניה

.

בסיס למדיניות תכנון וניהול של הנוף המקודש אקדים לכך סקירה היסטורית קצרה  ,שבה אציג את

תופעת העץ הקדוש ואת התמורות שחלו ביהם אליו במרוצת הדורות .
על ה ' מקום ' ועל העץ הקדוש במקורות ההלסטורללם
פולחן הקשור בעצים בארץ  -ישראל נזכר כבר במקרא  ' :על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו ,
תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב

צלה '

(

הושע ד  ,יג .
)

קידוש עצים וכינון מקומות פולתן לידם נתפסו

במקרא כעבודה זרה וזוהו עם תושבי הארץ הקדומים  ,ועל כן  ' :אבד תאבדון את כל המקמות אשר

...

עבדו שם הגוים [ ] על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ

רענן '

(

דברים יב  ,ב  -ג .
)

אך העצים

המקודשים  ,המכונים במקרא ' אשרים '  ,לא נעלמו מנוף הארץ  ,וכך סיפר בעל ספר מלכים על עבודת

האשרים בימי רחבעם מלך יהודה  ' :ויבנו גם המה להם במות ומצבות ואשרים על כל גבעה גבהה
ותחת כל עץ רענן ' ( מלכים א יד  ,כג )  ,בתקופה מאוחרת בהרבה העיד ר ' שמעון בן אלעזר :

' שלש

אשירות בארץ ישראל הרוב שבכפר קסם ושבכפר פגשא ושקמה שכראנו שבראנח ושבכרמל.
הגדרה לטיבו של העץ המקודש מופיעה במשנה ' :איזו היא אשרה כל שיש תחתיה עבודה זרה  .רבי
שמעון אומר  :כל שעובדין אותה  ,ומעשה בצידן באילן שהיו עובדין אותו  ,ומצאו תחתיו גל .אמר להן
רבי שמעון  :בדקו את הגל הזה  ,ובדקוהו  ,ומצאו בו צורה  .אמר להן  :הואיל ולצורה הן עובדין  ,נתיר
?)

(

6

?

להן את

האילן '  .י

הבתנה זו בין עץ שעובדים אותו ממש לעץ שנמצא בתוך מתחם מקודש אבל לא

נעבד היא בעלת עניין .
הפולחן שהתקיים סביב העץ המקודש הוא שעורר התנגדות  ,והדגש במקרא הוא על הצורך
להכרית את הסממנים המוחשיים של הפולחן  :את הבמות ואת המזבחות שעליהם מקריבים קרבנות

.

או מעלים קטורת אשר לעצים עצמם  ,הם מזוהים עם אלות  ,ובעיקר עם האשרה  ,ומהווים מוקד של
עבודה זרה  ,ועל כן יש לגדעם ולשרפם  ' :מזבלותיהם תתעו ומצלתם תשברו ואשירהם תגדעון
ופסיליהם תשרפון באש '

(

דברים ז  ,ה .

) 8

דברי המקרא אינם מכוונים כלפי עצים שהתקדשו כתוצאה

.

מנס שהתחולל בסביבתם  ,אלא כלפי פולחן ממוסד של עץ מסוים  ,כדוגמת האשרה לעומת זאת עץ

בעל ייחוד משל עצמו שקשור בנס  ,במאורע או בהתייחסות ייחודית המכוונת ישירות אליו  ,נזכר

.

במקרא פעמים אהדות בלא ביקורת למשל בספר בראשית מסופר על אברהם  ' :ויטע אשל בבאר

שבע ויקרא שם בשם ה ' אל עולם ' ( בראשית כא  ,לג )  ,ובספר שופטים מלאך ה ' נגלה לגדעון ' תחת

האלה אשר בעפרה '  ,מוכיח לו באותות ובמופתים כי הוא אכן שלית ה '  ,ובעקבות ההתגלות גדעון
בונה שם מזבת וקושר את שמו לנוכחות האל במקום ( שופטים ו ,

דוגמה נוספת מהמשנה  ,המשקפת אל נכון את המצב בעת העתיקה :
6

,

תוספתא  ,עבודה זרה ו ז )  ,ח ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '

ז.

7

משנה  ,עבודה זרה ג ,

8

השוו  :שמות לד  ,יג ; דברים יב  ,ג ; שופטים ו ,

כה .

) 470

.

יא  -כד .
)

אמחיש זאת באמצעות

על עצים ועל ה ' מקום '

הגויים העובדים את ההרים ואת הגבעות  -הן מתרין  ,ומה שעליהם אסורים  ,שנאמר  ' :לא תחמוד כסף וזהב

עליהם ולקחת '  .רבי יוסי הגלילי אומר  :אלהיהם

.

הגבעות אלהיהם ומפני מה אשרה

אסורה ?

' על ההרים ' ולא ההרים אלהיהם ; אלהיהם ' על הגבעות ' ולא

מפני שיש בה תפיסת ידי אדם  ,וכל שיש בה תפיסת ידי אדם אסור .

אמר רבי עקיבא  :אני אובין ואדון לפניך  :כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נשאה ועץ רענן  -דע שיש
שם עבודה

זרה .

9

הפולחן בטבע הגיע ככל הנראה לקצו עם עליית הנצרות  ,באמצע המאה הרביעית  ,ושקיעתם של

.

הפולחנים הפגניים בתקופה שלאתר מכן בהדרגה הלכו ונעלמו המזבחות והבמות  ,ועמם הפולחנים

.

שנערכו בהם  ,וראש לכול הקרבת הקרבנות וניסוך הנסכים לאלי המקום בעקבות זאת נעלם גם

כינויו של העץ הקדוש ' אשרה '  ,ומכאן שוב הפכו עצים בעלי תכונות מיוחדות  ,ואשר היו ממוקמים

.

במקומות מתאימים  ,למוקד של קדושה היעלמותם של הפולחנים הפגניים מן הנוף הארץ  -ישראלי

.

הקלה על פולחן העצים הקדושים למצוא את דרכו ביהדות  ,בנצרות ובאסלאם הטקסטים מלמדים
כי ההתנגדות לפולחן העצים מצד

ה ' ממסד '

הרבני נשארה בעינה  ,ואין זה מן הנמנע שהתנגדות דומה

הייתה גם בדתות אחרות  ,אבל פולחן העצים הקדושים המשיך להתקיים בלא הפרעה בכל רחבי ארץ -

.

ישראל העץ הקדוש  ,עם צורות הפולחן ההדשות והמסורות שנלוו אליו  ,תפם כעת את מקומו גם
בהברה שהתנגדה לו בעבר ,

ספרות המסעות לארץ  -ישראל מימי  -הביניים רוויה באזכורי עצים קדושים המצויים במתחמים

.

מקודשים בסמוך לקבריהם של דמויות מקראיות ושל תנאים ואמוראים האילן על קברו של ר ' יונתן
בן עוזיאל בעמוקה ישמש כאן דוגמה אחת מני רבות לאזכורים נשנים אלו  ' :משם נבוריה  ,עמוקה

היא מקוברת [ נמוכה ]  ,קבר וציון ליונתן ועץ רענן ויף גדלו ברב
[ עמוקה ]  ,ומצאנו שם קבר יונתן בן עוזיאל  ,ועליו אילן

עוזיאל תחת אילן גדול ונאה  ,לא נראה כמוהו בעולם ' .

12

גדול ' ;

דליו ' ;
11

10

' משם באנו לכפר עמינו

' ומשם לעמוקא  ,שם יונתן בן

גם כאשר החכם הקראי סהל בן מצליה  ,בן

.

המאה העשירית  ,הוקיע את התופעה  ,הוא עשה זאת בשל הדמיון לדרכי עבודה זרה התיאור
והמושגים שבהם השתמש מכוונים כנגד סממני הפולהן  ,ולא כנגד העץ הקדוש כשלעצמו :
ואיך אחריש  ,ודרכי עובדי עבודה זרה בין מקצת ישראל  ,יושבים בקברים ולנים בנצורים ודורשים אל המתים
ואומרים  :יא ר ' יוסי הגלילי רפאני  ,הבטינני [ תן לי פרי בטן ]  ,ומדליקים הנרות על קברי הצדיקים ומקטירים
לפניהם על הלבנים  ,וקושרים עקדים [ בדים ] על התמר של הצדיק לכל מיני הלאים  ,ואוננים [ צ " ל  :חוגגים ]
על קברי הצדיקים המתים ונודרים להם נדרים וקוראים

ה.

אליהם  ,ומבקשים מהם לתת להם

9

משנה  ,עבודה זרה ג ,

10

מ ' מרמורשטיין  ' ,קברי אבות '  ,מאסף ציון  ,א

11

מכתב מרבי שמואל ב " ר שמשון  ,מהדורת ש ' שולץ  ,וויצען תרפ " ט ,

אביב תש " ג ,
12

(

תרפ " ו  ,עמ ' . 38
)

עמ ' 10

( א ' יערי  ,אגרות ארץ ישראל  ,תל -

עמ ' ) 80

' תוצאות ארץ  -ישראל לפלוני אלמוני תלמיד הרמב " ן '  ,מהדורת ש ' אסף  ,בתוך  :הנ " ל  ,מקורות ומהקרים  ,ירושלים
תש " י  ,עמ '  84ראו גם  :א ' יערי  ,מסעות ארץ ישראל  ,תל  -אביב  rl ~ wnעמ '  ; 91א ' ריינר ( עורך )  ,ספר היישוב ,

.

ג  ,מדור ' מקומות קדושים '  ,הערך ' עמוקה '  ,מס ' , 8 , 5 , 3
13

.

כל הפצם י1

ש ' פינסקר  ,ליקוטי קדמוניות  ,וינה תר " ך  ,עמ '

32

.

( 13

בהתקנה לדפוס .
)

לדיון מורחב על משמעות מנהגי פולחן אלו ראו  :א ' ריינר ,

' עלייה ועלייה לרגל לארץ ישראל  , ' 1517 - 1099עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
277 - 273

.

תשמ " ח  ,עמ '

45
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באמצע המאה התשע  -עשרה  2 , 500 ,שנים בקירוב לאתר פולתן העץ המתואר במקרא  ,וכ  1 , 000 -שנים
מאז עדותו של מהל בן מצלית  ,תיאר הכומר הגרמני אדוארד ווילהלם שולץ את אותה התופעה עצמה :
ליד הכפר קובתיה  ,במרחק של כשעה נסיעה מג ' נין  ,נהנו בצלו

של עץ תאנה גדול  ,לאחר שרק זמן קצר לפני

.

כן עברנו ליד תאנה תמירה אחרת היה זה אהד העצים המקודשים למוסלמים  ,ענפיו היו מכוסים מלמעלה עד

.

למטה באלפי סמרטוטים לבנים והתושבים עולים אליו בעליות לרגל הם יגיעו למקום זה בשעה שתלו

.

במחלה  ,או בשעת צרה בביקורים הם מביאים אתם חתיכת בד לבנה  ,שיתלווה באחד הענפים  ,בתקווה

שבצורה זאת ישאירו את מחלתם במקום ורוה העץ יעזור להם  .במשך מסענו ראינו ' עצי פלא ' אהדים .

14

תופעת העצים הקדושים ממשיכה להתקיים גם כיום  ,ומכאן העניין שיש בה הן כמגשרת בין עבר
להווה וכממחישה את חיוניותן של מסורות קדושה שעברו מדור לדור הן כביטוי להיותו של העץ

הקדוש ערך תרבותי  ,טבעי והזותי בנוף הארץ  -ישראלי .
תחום המחקר ושיטת החקירה
רשים באזור הגליל העליון  ,והוא מגובה

.

ץ  -ישראל הבחירה בגליל העליון כמקרה
מבחן לחקר התופעה בכללה נובעת
יחסית

של

עצים

מהריכוז

הגבוה

מקודשים

( ומקומות קדושים בכלל

)

באזור זה  ,מהייצוג של מסורות ודתות
שונות  :יהדות  ,אסלאם  ,נצרות והדת
הדרוזית  ,מהמגוון של מיני העצים ושל
יחידות הנוף  ,ומהזמינות של מקורות
כתובים היסטוריים וספרותיים הנוגעים

לאזור .

במסגרת המאמר אין בכוונתי

להציג את מצאי הנתונים
האמפירי

במלואם ,

והניתוח

ובמקרים

רבים

מובאות בעיקר המסקנות שעלו מתוך

.

המידע שנאסף מספר הטבלאות והמפות שבהם רוכזו נתונים אלו מצומצם אף הוא ובא להדגים את

ההיבטים השונים של הנושא .

15

תחום הסקר משתרע בין קווי רוחב

295 - 255

וקווי אורך

( 215 - 155

רשת ישראל .
)

הגבול הצפוני

.

הוא קו הגבול הבין  -לאומי עם לבנון הגבול הדרומי הוא בקעת בית  -הכרם המפרידה בין הגליל העליון

לגליל התחתון ( ואשר בה עובר כביש עכו  -צפת )  ,והמשכה  ,הבולט פחות  ,בבקעה שבין רמת רזים
.ק

Das Gelobte Land, Mfilheim 1852 ,

ש

E.W . Schulz, Reise

14

256

15

לתיאור מפורט של שיטת המהקר וממצאי הסקר ראו  :נ ' ליסובסקי  ' ,הליך לסקר ותיעוד של אתרי עצים מקודשים

בארץ ישראל ' ( בהתקנה לדפוס

)

47

על עצים ועל הימקום '

ורמת פשחור לבין הר כור

(

אשר בה עובר הכביש מצומת חנניה לעמיעד .
)

הגבול המזרתי של אזור

.

הסקר משיק לירדן ההררי וכולל את עמק החולה  ,והגבול המערבי הוא מישור החוף והים התיכון תחום

הסקר  ,החופף בעיקרו לגבולות הגליל העליון  ,הורחב בדרום ובמזרח כך שיכלול אתרים בגליל

התחתון ( גוש כפר  -חנניה  -סח ' נין  -עראבה )  ,בתופיה הצפוניים של הכינרת ובעמק החולה  ,וזאת כדי
להרחיב את בסיס

הנתונים ,

בתוך המרהב הגאוגרפי הנבהר זוהו

כ 100 -

מקומות המופיעים במפות  ,במקורות כתובים או

במסורות שבעל  -פה  ,ושבהם נמצאו בעבר  ,או נמצאים כיום  ,עצים מקודשים  ,באשר לחלק

מהמקומות הקדושים  ,במיוחד אלו הנזכרים בספרות הנוסעים העברית בימי  -הביניים  ,מצוין במפורש

.

קיומו של אילן כאחד ממרכיבי המקום הקדוש לעתים אף מצוין מין העץ  ,למשל  :אילן סינדיאן ( אלון

.

מצוי ) ואילן בטנים ( אלה ) בכפר ענן  ,אילן אגוזים במירון ואילן בוסם ( אלה) בעמוקה בשמותיהם של
חלק מהמקומות  ,במיוהד במסורת המוסלמית והדרוזית  ,מופיעה המילה שג ' רה  ,עץ בערבית  ,כמו :

שג ' רת אבו  -ערום בג ' ת או שג ' רת אלעשרה ( עצי העשרה  ,כיום הורשת טל ) בעמק ההולה  ,במקומות

אלמג ' אהד ליד תרשיהא  ,בטמת ( אלת
אחרים השם עצמו כולל את מין העץ  16 ,למשל תינת ( תאנת )
.
1
ההולה ;117
1
1
ו
חלק מהאתרים
במהלך סקר הנוף התברר כי י
האלונים בעמק
אלמשהד במשהד או שבעת

)

.

המסומנים במפה או מתוארים בכתב אינם קיימים עוד בשטת  ,ואחרים הם כיום אתרים ללא עצים .
לעומת זאת נמצאו אתרי עצים מקודשים פעילים חדשים  ,שאינם מופיעים בספרות או במפות .
המהקר מציג ממצאים

אתרים הקיימים היום בשטת ושבהם עץ או קבוצת עצים ,

מ 62 -

ומ 18 -

אתרים

ללא עצים אשר עדויות כתובות או מצולמות מלמדות בבירור כי בעבר אכן התקיימו בהם עצים

.

מקודשים יהד מדובר

ב 80 -

אתרים  ,שבהם מעל

ל 500 -

עצים .

טבלה  : 1סיווג האתרים הנסקרים
מספר האתרים

סוג האתר
אתר עם עצים  ,קיים במפה  /ספרות

56

באחוזים

.

68 0

------------------------- ------------- - -- ---------- - - ------------------

קיים במפה  /ספרות אך העצים לא שרדו

18

.

22 0

------ - -------- -- -------------- --- ------------ ---------- - --------- -----

אתר בשטח  ,אינו מופיע במפה  /ספרות

6

.

7 5

-----------------------------------------------------------------------

מופיע בספרות  ,מקומו לא ידוע

2

סה " כ אתרים שנסקרו בשטח

80

16

ראו גם :

.

2 5

 Biblical Geographicמ )  Biblical [iistoriography: Se/en Studiesמ )  , Borders and Districtsמב1ת8 ' 2א

.

.א

 . 15ע  Lists, Terusalem 1986 ,נאמן הציע ש ' תאנת שלה ' ( יהושע טז  ,ו ) הייתה עץ מקודש על הגבול הצפוני של
נהלת אפרים  ,ליד גדות נחל תרצה השם ' שלה ' מקורו בפועל ' שאל '  ,ומכאן שאפשר לפרש את שם המקום הנזכר
כתאנת השאלה
7נ

(

באל .

.

)

' שבעת האלונים ' הם למעשה קבוצה של שבע אלות אטלנטיות שזיהוין השגוי עבר בירושה ממפות ה ' קרן הבריטית

לסקירת ארץ  -ישראל '

) ( PEF

למפות ישראל ולספרי

ידיעת הארץ בני זמננו .

ץתדרה

ץתדרה
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הדיון מתמקד בשלוש קבוצות של מאפיינים  :תרבותיים  -היסטוריים  ,טבעיים  -אקולוגיים וחזותיים -

.

נופיים כל אתת מקבוצות המאפיינים מייצגת תחום ידע מוגדר  ,שונה במהותו מן האחרים  ,שהעיסוק

.

בו נשען על מתודולוגיה וכלי מחקר מובחנים הדיון במאפייני הקבוצה הראשונה נסמך על פרשנות
תרבותית למקורות כתובים ולמסורות שבעל  -פה ; הדיון במאפייני הקבוצה השנייה מבוסס על כלי

המהקר של מדעי הטבע וכולל ניתוה מדעי  -כמותי של מסלע  ,קרקע  ,צומח ואקלים ; הדיון במאפייני

.

הקבוצה השלישית מונחה על ידי תפיסת הנוף כמשאב חזותי  -נופי צירופם של מאפיינים אלו יחד
מניה את המסד להבנת התופעה של עצים מקודשים כמערכת שלמה  ,בעלת משמעות לעבר ולהווה ,
ומכאן גם למחקר  ,שימור

וניהול של הנוף המקודש בעתיד .

מאפיינים תרבותיים  -היסטוריים

.

העץ הקדוש הוא בראש ובראשונה תופעה תרבותית במסגרת הדיון בהיבטים התרבותיים  -היסטוריים
קשה לנתק את העץ המקודש מהמקום הקדוש בכללו  ,על כן יידונו בפרק זה מכלול ההיבטים
התרבותיים של המקום הקדוש אך יושם דגש

על העץ .

18

השאלות המרכזיות בהקשר זה הן  :מהי

העילה לקדושת העץ ? האם העץ מקודש כשלעצמו או שהוא שואב את קדושתו ממבנה או מעצם נופי
אחר שנמצא בסמוך

לו ?

האם קיימים סממני פולחן ייחודיים או משותפים לדתות ולמסורות

והאם קיימת המשכיות של שימוש באותם מקומות פולחן לאורך

שונות ?

הדורות ?

לקדושת העץ פנים שונות  :פעמים שקדושתו של המקום מאצילה עליו  ,ופעמים מאצילים עליו

.

קדושתו של צדיק הקבור בסמוך או אירוע נסי שהתרחש לידו בעבר תכופות מיוחסות לעץ עצמו
סגולות מגיות מכוהו שלו  ,ופולחן העץ נועד להשתמש בהן ולנתב אותן בהתאם לצורכי הזמן

והמקום .
שלא כבפולחן העצים הפגני  ,העץ המקודש  ,וכן מרכיבים אחרים של המקום הקדוש  -קבר ,

מערה  ,סלע או מעיין  -אינם מזוהים עם האל עצמו  ,אלא מגלמים את כוחו בזיקה לדמות הקדוש

.

שהמקום נקשר אליו לדמות זו מייחסת הסביבה כוחות על  -טבעיים  -להיטיב או להרע עם היחיד
ועם הקהילה  ,לשלוט בגרמי השמים ולכוון את הנעשה על פני האדמה  -ואלו מואצלים לעץ
18

על מקומות קדושים בארץ  -ישראל ראו  :מ ' איש שלום  ,קברי אבות  :לחקר מסורות הקברים העבריים בארץ ישראל
( מהדורת צילום  ,ירושלים תש " ס ) ; א " ת לונץ ( עורך )  ,המעמר  ,ג  :מכתבי מסע  ,רשימות קברים  ,ירושלים תר " ף ;
י ' ברסלבי  ,להקר ארצנו  -עבר ושרידים  ,תל  -אביב תשי " ד ; יערי  ,אגרות ( לעיל  ,הערה  ; ) 11הנ " ל  ,מסעות
( לעיל  ,הערה  ; ) 12ז ' וילנאי  ,מצבות קודש בארץ ישראל  ,ירושלים תשכ " ג ; צ ' אילן  ,קברי צדיקים בארץ ישראל ,

 .איש שלום ,
הנ " ל מקומות קדושים לעיל  ,הערה
ירושלים תשנ " ז ; ריינר  ,עלייה לרגל לעיל  ,הערה
וילנאי ואילן קיבצו במחקריהם ומיינו את המקומות הקדושים לפי מפתח אלפביתי של שם הדמות או שם המקום .
הדגש בחיבורים הוא לא על הפן הדתי  ,אלא על אופי המסורות מנקודת מבט של איש ידיעת הארץ  .ריינר דן
; ) 13

(

(

) 12

בהרחבה בהתפתחות פולחן המקומות הקדושים בארץ  -ישראל  ,ערך את המקורות היהודיים לפי סדר המקומות ,
עשרה  -עשרה עד
וסדרם באופן כרונולוגי  ,אך חיבוריו עוסקים בפרק זמן מוגבל בהיקפו  -המאה האחת
מחקרים אלו מניפים  ,גם אם באופן עקיף  ,את בסיס הנתונים למיפוי ולתיעוד של -
העצים במקום הקדוש  ,בעיקר

השש  -עשרה .

.

במסורת היהודית כנען ועראף ( לעיל  ,הערה

הקדוש במסורת המוסלמית .

)4

הם מקורות מידע מרכזיים על פולקלור עממי הנקשר במקום

על עצים ועל ה ' מקום '

תדדה
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.

ולסביבתו ככל שמתפתה הפולתן סביב העץ הוא הופך לישות מקודשת לעצמה  ,ותלותו בדמות

.

הקדוש הולכת ומצטמצמת הפולתן במקום הקדוש הוא ביסודו מערכת פעולות שנועדו לכוון את

.

היכולות המיוחסות למקום הקדוש או למרכיביו לטובת משתמשיו מול האל הטרנסצנדנטי  ,המרוחק
והלא מעורב בחיי היומיום  ,מהווה העץ הקדוש  ,כמו המקום הקדוש בכלל  ,נוכחות אלוהית בלתי

אמצעית  ,זמינה ונגישה.
הדמויות שלהן מיוחסים המקומות הקדושים  ,ובהם אתרי עצים  ,נלקהו מדפי ההיסטוריה

והמיתולוגיה של הדתות השונות  :החל מדמויות מקראיות ( אבות  ,אימהות  ,מלכים  ,נביאים )  ,עבור
למייסדי הדתות ומפיציהן  ,ועד לצדיקים בני

ימינו .

מקומות המזוהים עם דמויות מקראיות

.

משותפים למסורת היהודית  ,המוסלמית ולעתים גם הנוצרית קבר יונה הנביא ( א  -נבי יונס ) במשהד
מקודש ליהודים ולמוסלמים  ,מערת נבי איוב בטבחה מקודשת לדרוזים ולנוצרים  ,וקברו של נבי

הודא ( יהודה בן יעקב

)

קדוש למוסלמים

ולדרוזים .

לעומת זאת  ,המסורות החוץ  -מקראיות

מתפלגות  ,אם ביצירת מקומות פולחן נפרדים ואם בייחום מסורות

ודמויות שונות למקום אחד .

אלבטמה יאם מבע אלבנאת
קבר ר ' טרפון בקדיתא מכונה במסורת המוסלמית
י
עץ האלה הסוכך על 1

( האלה אם שבע הבנות )  ,ועץ האלון והקבר בכפר חנניה מיוחסים במסורת היהודית

לר ' תלפתא

הקייש :סיעו

היד
היכר חזותי וסמלי
בנוף ארץ  -ישראל

קתדרה
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ובמסורת המוסימית יאבו הג ' ר אךאזרק ( אבי האבן

הכחולה )  ,לעתים עץ מקודש הנקשר לדמות

.

או לאירוע המעוגנים בבירור במסורת אתת  ,קדושתו מוכרת ומכובדת גם במסורות אחרות למשל

עץ השיזף הצומת בפתח מערת הקבר של ר ' יהושע דסיכנין בסח ' נין ( נבי א  -צדיק )  ,האלה הגדלה
ליד קברו של ר ' חנינא בן דוסא בעראבה ( א  -צדיק )  ,ועצי המןש העולים מקברו של ר ' יוסי דפקיעין

.

בפקיעין ( צדיק א  -טואתין ) נשמרים על ידי התושבים המוסלמים לחלופין חורשת שבעת האלונים
( מזאר א  -סבאעיאת ) שבעמק התולה המקודשת למוסלמים נשמרה כ ' אי ' בלתי נגוע בתוך השטחים

המעובדים של קיבוצי הסביבה .
התופעה של עצים מקודשים המשותפים לבני דתות שונות מוכרת גם ממקומות אחרים בארץ -

.

ישראל  ,הידועים שבהם קשורים בדמותו של אברהם מקום ברית בין הבתרים ( מקאם אבראהים
אלה ' ליל ) בהר הרמון  ,ששם על פי המסופר במקרא ' כרת ה ' את אברם ברית

לאמי

לזרעך נתתי את

הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת ' ( בראשית סו  ,יה )  ,מקודש ליהודים
מימין  :מקאט טידנא
טלטאן

אבראהים ,

ואתך

אליני ממרא בחברון  ,ששם נגלה האל לאברהם בדמותם של שלושת שליחיו ( שם יח  ,א  -ב ) ,

מקודש למוסלמים  ,ליהודים ולנוצרים .

בניאס
משמאל  :קבר

ר ' טרפון  ,קדיתא

ולמוסלמים ;

נראה שבבסיס

.

האמונה המשותפת עומדות ציפיות דומות מן המקום הקדוש ציפיות אלו נובעות

מצרכים אנושיים קיומיים והן משקפות תרבות עממית ומסורת מקומית יותר מאשר קווים המייחדים

על עצים ועל הימקום '
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דת זו או אחרת עם זאת במציאות הפוליטית הנוכחית הקצנה דתית מביאה במקרים לא מעטים לכך
שמסורות יהודיות הקשורות במקומות קדושים מתחדשות ומועצמות והן דוחקות מסורות אחרות ללא

.

סיבה דתית  -פולחנית ממשית קבר ר ' ישמעאל בן אלישע כוהן גדול ( א  -נבי יוסף ) בסאג ' ור  ,קבר ר ' יוסי

הגלילי ( שית ' עלי ) בדלתון ( דלאתה ) וקבר הנביא חבקוק ( מקאם נבי חבקוק ) הם דוגמאות לאתרים

שבעבר היו משותפים ליהודים ולדרוזים או ליהודים ולמוסלמים ונושאים היום צביון יהודי בלבדי .
התפלגות האתרים בין הדתות השונות חופפת בעיקרה את התפרשות היישוב בעבר ובהווה

ומושפעת מהגדרת אזור הסקר ומתפקידו של אזור זה בהתגבשות המסורות השונות  .מבין
שבהם נמצאו עצים ,

%7

קדושים באופן בלעדי ליהודים ,

%3

למוסלמים ,

%3

לדרוזים  ,ורק

62
3

אתרים

לנוצרים .

בכרבע מהאתרים יש מסורת משותפת לבני מספר דתות  ,ואפשר שהיא אשר סייעה לשמירתו של

האתר .
אתרי העצים המקודשים ליהודים בגליל קשורים בעיקר לדמויות תנאים ואמוראים מתקופת

המשנה והתלמוד  :ר ' חלפתא  ,אליעזר בן יעקב וזכריה בן הקצב בכפר חנניה  ,הלל הזקן במירון  ,יונתן

בן עוזיאל בעמוקה  ,ר ' טרפון בקדיתא  ,ר ' יוסי הגלילי בדלתון הם דוגמאות מייצגות של התופעה .
בעיקר מהתקופה שאחרי חורבן הבית  ,בעקבות מעבר מרכז
היישוב היהודי בגליל העליון מוכר
1

דפיס ' פילחו  :תפילה
קבר ר ' זכריה בן

הכובד היהודי בארץ  -ישראל מיהודה לגליל לאחר מרד בר כוכבא פולתן המקומות הקדושים הגלילי

הקצב

.

תרדה
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-

עץ קדוש

טבחה

וסלע ,

ראשיתן כנראה עוד בתקופת המשנה והתלמוד  ,אך תיעוד מפורש יש בידינו למן ראשיתה של
התקופה המוסלמית הקדומה ובעיקר מן המאה השתים  -עשרה והשלוש  -עשרה  ,והוא הולך ונמשך עד
לראשית המאה השש  -עשרה בשורה ארוכה של חיבורי מסע ואיגרות מן התקופה הצלבנית

.

והממלוכית פולחן גלילי זה קיבל תפנית והתעצם במאה השש  -עשרה  ,בעקבות פעילותם של מקובלי
צפת ובראשם האר " י ובני חוגו  ,שפיתחו פולחנים חדשים  ,ובעיקר זיהו מפת מקומות קדושים הדשה ,
שבחלקה לא המשיכה מסורות מקומיות מימי  -הביניים  ,כאז כן

עתה  ,מפת המקומות הקדושים

הגלילית מתמקדת בגוש צפת  -ברעם  -מירון ומסורותיה נוגעות בעיקר לתנאים ולאמוראים .
המסורת המוסלמית קושרת את העץ והמקום הקדוש למגוון רחב של דמויות  ,כולל דמויות

.

מקראיות  ,הנביא מהמד ומלוויו ( א  -צחאבה )  ,מנהיגים ודמויות מקומיות ריבוי התארים למקום
הקדוש בערבית מעיד על מגוון זה  :סןדנא ( אדוננו )  ,נבי ( נביא  ,לנביאים ולדמויות היסטוריות

אחרות )  ,א  -צדיק ( הצדיק  ,לאישים תלמודיים שנתקדשו גם במסורת המוסלמית )  ,ולי ( ידיד האל או

הקדוש )  ,שית ' ( למקום קבורה )  ,סת

( גברת  ,לקבר של אישה ) ; על אלו נוספים תארים שמקורם

בצורתו של מבנה הקבר או בקדושת המקום  :קובה ( כיפה ) ומקאם ( מתהם מוסלמי מקודש  - ,לא
בהכרח מקום
19

קבורה .

) 19

למרות השוני במסורות הנלוות קיים דמיון מסוים בין מפת המקומות

וילנאי  ,מצבות קודש ( לעיל  ,הערה , ) 18

עמ ' ס .

על עצים ועל הימקם ,

הקדושים המוסלמית לזו

היהודית  ,וסימוכין לכך ניתן למצוא בספרות הנוסעים העברית והערבית ,

.

המלמדת על פולחן משותף הקדושה המשותפת ליהודים ולמוסלמים נשתמרה במקצת מהמקומות

עד ימינו  ,אך כפי שהוזכר קודם לכן  ,מלתמת העצמאות שינתה כליל את מפת המקומות הקדושים .
רבים מהעצים וממסורות הקדושה נעלמו כליל  ,אחרים נותקו מההקשר התרבותי והחברתי שעליו

נשענו  ,המציאות הפוליטית בגליל הישראלי וניכוס מכוון של חלק מהאתרים בידי הממסד הדתי
היהודי צמצמו מאוד את נוכחותם של מוסלמים במקומות קדושים שבעבר שימשו את בני שתי

הדתות .
מפת המקומות הקדושים לדרוזים חופפת בבירור את ריכוזי הכפרים הדרוזיים בארץ  -ישראל ,
הנמצאים בגליל התחתון  ,במערב הגליל העליון ובמרכזו וברמת הגולן  ,והיא כוללת מקומות

.

הקשורים לנביאים  ,למפיצי הדת הדרוזית  ,לאנשי דת ולדמויות מופת מקומיות שמות המקומות

הקדושים דומים לאלו במסורת המוסלמית ( נבי  ,סידנא  ,שיח '  ,קובה  ,מקאם )  ,ונוסף עליהם המונת

.

בארכה ( מקום מבורך )  ,המשמש למופעים שונים  :כיפה בנויה  ,מערה  ,מעיין  ,עץ או הורשה הבולט
מבין אתרי העצים הקדושים הוא נבי סבלאן שבהר זבול ליד חורפיש  ,והוא נופל בחשיבותו במסורת

~

הדרוזית רק מנבי שועיב שבבקעת ארבל .
מפת המקומות הקדושים לנצרות סובבת סביב דמותו של ישו ואירועים הקשורים במשנתו  ,והיא

מוגדרת על פי המרחב הגאוגרפי שבו פעל  :אזור ירושלים  -בית  -להם  ,ואזור נצרת  -הכינרת  ,מרהב זה
נמצא ברובו מחוץ לתחום הסקר ,

ועל כן מועטים בסקר אתרי עצים המקודשים לנצרות .

במסורת החדשה לא נמצאו עצים מקודשים הקשורים לקדוש או ל 'צדיק ' מקומי בן זמננו שאינו

.

תלוי בספרות התלמודית או במקורות אחרים מן הספרות הקנונית הפריחה בפולחן עממי של
המקומות הקדושים בשנים האחרונות  ,תהליך שהובל בעיקר על ידי יהודים יוצאי צפון אפריקה  ,אך

השפיע על מעגלים נרחבים בהרבה  ,כוללת אמנם מקומות המיוחסים לצדיקים ' חדשים '  ,אך עיקרה
הוא בדרום הארץ  ,בהקשר העירוני ( למשל בנתיבות  ,בבאר  -שבע ובקריית  -מלאכי )  ,ולא בשטת
הפתוח  ,והיא חסרה במובהק נוכחות של עצים כעצם

מקודש .

20

לעומת זאת  ,המסורת המוסלמית

והדרוזית משופעת בקדושים מקומיים שתפסו את מקומם בעקבות התגלות הדשה ואשר תהליך

.

התקדשותם הוא תגובה על אירוע מקומי ובלתי תלוי בספרות או בנורמות דתיות מקובלות דוגמה
בולטת היא שיח ' סריס על כביש עכו  -צפת  ,מתתם מקודש למוסלמים שבעשרות שנות קיומו שילש

.

את גודלו מעץ יחיד לקבוצת עצים ממינים שונים מקום קדוש נוסף הולך ונבנה בימים אלו ממש ,
בעין קיניא שבגולן  ,לכבודו של קדוש לא מוכר שנגלה בהלום לתושב הכפר  ,הוכיח את עצמו
באותות ובמופתים

וצבר מאמינים רבים תוך זמן קצר .

העץ באתרים היהודיים מופיע תמיד בצמוד למבנה הקבר  :קברי ר ' תלפתא בכפר חנניה  ,ר ' טרפון

.

בקדיתא ור ' יוסי הגלילי בדלתון הם דוגמאות אופייניות לא נמצאו בגליל עצים העומדים בפני

20

י ' בילו  ' ,שלהני קדושים ועליות למקומות קדושים כתופעה

עליות לקברים והילולות בישראל  ,ירושלים תשג " ח ,
יוצאי מרוקו '  ,שם  ,עמ '

. 45 - 27

אוניברסלית ' ,

עמ ' ; 25 - 11

ר ' גונן

( עורכת )  ,אל קברי צדיקים :

הנ " ל  ' ,חידוש פולחני קדושים בישראל  :תרומת

53
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עצמם  ,דוגמת אלון אברהם בחברון או עץ ישעיהו בערוץ נחל קדרון בירושלים  ,שבו על פי המסורת

.

התחבא הנביא ישעיהו מפני מלך יהודה נראה כי במסורת היהודית לא מאורע שהתרחש יוצר את

.

הקשר בין הקדוש למקום  ,אלא מציאותו של קבר שניתן להצביע עליו פיתוח אתרים קדושים
יהודיים בגליל בשנים האחרונות מדגיש אף הוא את הקבר לבדו ומלווה תדיר בגידור הקבר

.

ובניתוקו מהעץ שבעבר היה חלק בלתי נפרד מן המתחם המקודש לעומת זאת במסורות המוסלמית ,
הדרוזית והנוצרית מיוחסת קדושה לעץ בודד  ,לחורשה או לקבוצת עצים שליד מבנה קבר  ,עץ שיזף

בודד במתאר ( סג ' רת א  -נבי שועיב ) ומעל מעיין איוב בטבחה  ,קבוצת העצים בשיח ' סריס על כביש

עכו  -צפת ובשיח ' מחפי בעמק החולה והתורשה שבנבי סבלאן מדגימים מגוון מופעים זה .
גם כאשר קיימים מאפיינים ייחודיים הנוגעים לדתות ולמסורות שונות ולהקשרים גאוגרפיים

שונים  ,הרי פולחן העצים המקודשים בכללו חוצה תרבויות ודתות  .ציפיות התושבים מפטרונם
יוצרות זהות בין מקום לדמות ומביאות לכך שהטקסים מבטאים אמונות ופולקלור מקומי יותר מאשר

תודעה דתית צרופה.

21

בתוך כך התפתחו נושאים או תהומי ' התמחות ' מוגדרים של העץ ודמות

הקדוש הקשורה בו  ,כמו היכולת לרפא מחלות ( נבי סבלאן )  ,לפקוד עקרות ( שיח ' סריס )  ,לזווג

זיווגים ( יונתן בן עוזיאל ) או להוריד גשמים בעת בצורת

(

חוני המעגל .
)

.

סממני הפולתן עצמם משתנים בהתאם לנושא הפולחן  ,לאופי הבקשה ולדפוסי המקום נדרים ,
תפילה  ,הדלקת נרות ושמן  ,השארת פתקאות וקשירת בדים הם פעולות שבהן המאמין מבקש לעורר
פוטנציאל מגי הטמון במקום  ,משותף לכולן הרעיון של מתן וגמול  :המאמין מבצע ריטואל מוגדר
בציפייה למצוא מזור לתולי או לקשיים אישיים  ,או כהכרת תודה על בקשה

שנענתה .

22

רבים

מסממני הפולתן מבוססים על מגיה של מגע  , ( contact magicשמשמעה שהפץ שהיה במגע עם אדם

.

אינו מאבד את הקשר עמו נגיעת המבקר בעץ  ,בקבר או בחפצים שלידם  ,נטילה ממי הבורות
שבסמוך לעץ או משמן הנרות שהודלקו במקום  ,הנחת אבנים במקום כציון לביקור  ,או קשירת בדים
לסורגי חלונות ולענפי עצים  -כל אלה הן פעולות שבבסיסן האמונה שניתן להעביר במגע ברכה

מהמקום לאדם  ,ולהפך  ,להיפטר מקללה או ממחלה על ידי ' השארתה ' במקום .
הלק מסממני הפולחן  ,כמו קשירת בדים  ,התפתחו במובהק בזיקה לעץ המקודש  ,ומכאן גם

השימוש במונה אם א  -שראאט ( אם סרטי הבד )  ,החוזר ומופיע כשם מקום  ,למשל בחורשה ליד נבי

.

סבלאן תוכחתו של החכם הקראי מהל בן מצליח במאה העשירית כנגד יהודים ה ' קושרים עקדים על
התמר של הצדיק לכל מיני חלאים ' ותיאורו של הכומר הגרמני שולץ במאה תשע  -עשרה של עץ תאנה
ש ' ענפיו היו מכוסים מלמעלה עד למטה באלפי סמרטוטים לבנים ' מדגימים את שכיתות התופעה

בקרב בני דתות שונות .

הבדים נקשרים על ידי המבקר כסימן לכך שביקר באתר וקיים בו מצווה

23

.

דתית  ,והם מעין ' כרטיסי ביקור '  ,תזכורת מתמדת לקדוש שלא ישכח את משאלות המבקר לעתים
אדם חולה קורע פיסת בד מבגדו וקושר אותה לעץ  ,פעולה שמסמלת את ' קריעת ' המהלה או הגורל

21

ריינר  ,עלייה לרגל ( לעיל  ,הערה , ) 13

22

שם  ,עמ '

23

ראו לעיל  ,הערות , 13

278 - 277

.

14

.

עמ ' 227

.

55
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.

הרע מעליו לחילופין יש שהמבקר לוקת אתו פיסת בד מהעץ מתוך אמונה שבאופן זה הוא מקבל

ברכה ומרחיב את תחום הקדושה לכל אשר ילך .

24

הדפוס של קשירת בדים לעץ המקודש מופיע באזור הסקר במסורת הדרוזית  ,היהודית והמוסלמית
וחסר באתרים

הנוצריים .

25

התופעה עצמה לובשת צורות שונות בזיקה למסורות שונות  :בחורשת

האלונים בנבי סבלאן משאירים הדרוזים תלקי לבוש בהתאם לאופי המיתושים ; חולצות  ,מכנסיים ,
פריטי לבוש תחתונים וכובעים במידות שונות תלויים מענפי העץ ומבטאים אמונה בכך שהבגד

.

השלם מייצג את בעליו בצורה המושלמת ביותר בשיה ' סריס  ,מתתם מוסלמי הקשור בפריון  ,כורכות

.

המבקרות צעיפי משי ' נשיים ' בשלל צבעים לענפי העצים במירון קושרים מאמינים יהודים סרטי

.

בד ( בהירים ברובם ) לענפי עץ התאנה שבסמוך למערת שמאי בשולי מתתם קבר הרשב " י צורות
הביטוי וטווח החומרים הורחבו בעת האחרונה  :במספר אתרי עצים מוסלמיים ודרוזיים התווספו

קישוטים שונים כמו שרשרות ופרחי פלסטיק  ,ובאתרי עצים יהודיים  ,כמו בקבר ר ' יונתן בן עוזיאל

בעמוקה ובקבר פנחס בן יאיר בצפת  ,נקשרו לענפי העץ שקיות פלסטיק  -תחליף עכשווי למנהג
קדום ( ראו תמונות

בעמ '

) 67 - 66

.

האיסור על חיתוך או איסוף של ענפים אף הוא סממן המייהד עצים קדושים  ,והוא מופיע תכופות
בקורפוס סיפורי העצים המקודשים בגליל  ' :ומשם הלכנו לעלמה וטרם בואנו מצאנו קברו של

אלעזר  ,ועליו ב ' אילנות  .ואין שום אדם רשאי ליטול מהם אפילו עלה
הציון גדל הדס נאה ואין אדם רשאי ליקה ממנו ענף לא יהודי

' 26 ,

ר'

ובקבר דינה בארבל  ' :ואצל

ולא ישמעאל פן יענש ' .

27

סיפורים דומים חוזרים על עצמם במקורות שונים ובווריאציות שונות  ,בשינוי שם הגיבור  ,מין
העץ או מקום האירוע  ,כפי שמדגים הסיפור הבא מתהילת המאה העשרים :

.

מעשה נורא שקרה בזמננו  ,בשנת תרס " א  ,בערבי אחד השוכן בכפר מירון ויהי היום ויצא השדה ויקרב אל
המערה

[ ...

]

.

לקצץ ענף אחד משלושה אילנות הגדלים על המערה  ,לתקן את מהרעתו והנה  ,כמעט ששב

.

הביתה אהזהו השבץ וייפול ארצה ויאלם דום ועיניו תשכו מראות גם אחד מבניו מת פתאום וגם סוסו כרע

.

נפל ומת ובתו חלתה מאד למקרה הנורא הזה נבהלה אשתו ובני ביתו מאד ויתאמצו להוציא הגה מפיו לידע

.

ממנו סיבת האסון הזה אבל כוח הדיבור לא היה בפיו ורק בכבדות ובתנועות ידים הראה להם כי שבר ענף

.

אחד במקום הקדוש הנ " ל ולכן באה עליו הצרה הזאת אזי תכף חיש מהר  ,מהרה אשתו ותישא את הענף

.

ותקשרהו אל העץ אשר ממנו שבר ותדליק שמן זית ותבקש מחילה וסליתה וכפרה מהצדיקים הקדושים ומיד
שבה בתה לאיתנה אך הערבי עודנו מתגולל על ערש דווי ואור עיניו

אין אתו .

28

המסורת המוסלמית והדרוזית אוסרת להשתמש אפילו בענפים או בזרדים שנאספו מהקרקע סביב

העצים המקודשים אלא לשם הקרבת זבה או מילוי נדר לכבוד הקדוש .
עמ ' 103

29

לפיכך במקומות רבים אפשר

.

24

ראו  :כנעאן ( לעיל  ,הערה , ) 4

25

בשל המספר המצומצם של אתרי העצים הנוצריים באזור הסקר לא ניתן להציע מסקנה חד  -משמעית באשר למופע

106 -

החסר של דפוס זה במסורת הנוצרית .
26
27
28
29

עמ '

מכתב מרבי שמואל ב " ר שמשון ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '  ( 12יערי [ לעיל  ,הערה , ] 11
תוצאות ארץ ישראל ( לעיל הערה  , ) 12עמ '  ; 85 - 84ראו גם  :ריינר ( לעיל  ,הערה  , ) 12הערך
ש " פ ריזענמאן  ,תפארת ירושלים  ,צפת תרע " ג  ,דף לב ע " ב ( וילנאי [ לעיל  ,הערה  , ] 18עמ '

) 82

.

' ארבל '  ,מס ' , 3

רצב .

, 7 ,6

11

.

)

כנעאן הסביר שהאיסור ללקט ענפים שנפלו מעצים מקודשים מוגבל לעצים שהם גלגול של קדושים ואינו תופס

ץתדרה

ץתדרה

נוריה ליסובסקי

56

.

למצוא גזעים וענפים שנפלו והושארו במקומם גם כאשר העץ הקדוש הוא עץ פרי  ,ניתן לאכול

.

מפריו אך אסור לקחת מהפרי צידה לדרך אישוש לנוהג זה  ,אם גם בשינוי גוון  ,נזכר בתוספתא :

מפירותיה ' .

' ואיזהו אשרה כל שהגויים עובדין ומשמרין אותה ואין טועמין

30

העונש לפוגע בעץ

משתנה בהתאם לחומרת העברה  :יד שיבשה  ,עיוורון שהכה  ,גגות שקרסו תחתיהם לאחר שבן הבית

השתמש בענפי עץ מקודש לבנייה  ,חוליים משונים ומוות אכזרי למי שלקה מפרי העץ המקודש .
דפוסי הביקור באתרי עצים מקודשים שונים ממקום למקום באופי  ,בהיקף ובתדירות  .בצד אתרים
' לאומיים ' המושכים מאמינים מכל קצות הארץ  ,קיימים אתרים שפולחנם מכוון לקדוש מקומי ואינו

חוצה גבולות יישוביים או אזוריים  .יש שהביקור מתבצע במועד קבוע  ,ביום הולדתו או מותו של
הקדוש ,

ואז הוא לובש פנים של חג עממי דוגמת העלייה השנתית בעשרה בספטמבר לנבי סבלאן .

לעתים הביקור מתרחש בתאריכים מחזוריים קבועים  :בראש הודש  ,בט " ו באב ( יונתן בן עוזיאל ,

עמוקה ) או ביום שישי מדי שבוע ( שיה ' עבדאללה  ,אבו מנאן )  ,אך במרבית המקרים הביקור הוא אישי

.

ונעשה במועדים מזדמנים  ,כשאדם הש צורך להתפלל או לשטוח בקשה פרטית גם כאשר הביקור הוא

ציבורי ורב משתתפים  ,במרכזו עומד המאמין היחיד  ,הניצב לבדו מול הקדוש ובאמצעותו מול האל .

31

תיעודן של מסורות הקשורות בעצים מקודשים עשוי לסייע בקביעה מדעית של גיל העץ במקרים
שבהם סביר שהעץ הנזכר במקור שבידינו הוא אכן העץ הניצב במקום כיום  ,או לחילופין  ,לשמש

.

עדות חשובה להמשכיות השימוש באותו מקום פולחן לאורך זמן קיומו של עץ מקודש ליד קבר
כ 800 -

יונתן בן עוזיאל בעמוקה נזכר במקורות כבר לפני

ר'

.

שנה ר ' שמואל בן שמשון  ,שביקר בארץ -

.

ישראל בשנת  , 1210כתב  ' :ומצאנו שם קבר יונתן בן עוזיאל  ,ועליו אילן גדול והישמעאלים מביאין
עליו שמן ומדליקין נר לכבודו  ,גם נודרים שם נדרים

לכבודו ' .

32

ר ' משה באסולה הוסיף  ' :וסמוך

.

לכפר יונתן בן עוזיאל  ,ציון של אבנים בנוי עליו ואחר כך מרזב גדול של אבנים סביב ואילן של
שירק " ה לא נמצא כמוהו בעביו וברהב ענפיו

ויופיו ' ' .
3

ור ' יוסף בן שבתי תיאר בשנת : % 836

.

באמצע החומה צומח עץ גדול ורב ענפים מתוך הקבר הענפים מתפשטים במרחק מהקבר  ,ובלי גוזמא יכולים

.

.

לישב בצלו אלף אנשים הענפים מתפשטים בעיגול מסביב לקבר וכל רואהו מתפלא העלים ירוקים מאוד ,

.

.

זעירים וריחניים כבשמים הטובים ביותר בעלים אלו משתמשים לרפואות שונות ונהם ] מעלים ריפוי סמוך
לקבר מפכה מעיין מים זכים וצוננים  ,וקבלה מסורה בידי אנשי המקום שעץ זה צמח ומעיין זה התחיל לפכות
מימיו ביום פטירתו של אותו צדיק ומאז הם במקום

זה .

34

.

כאשר קדושת העץ נובעת ממעשה שאירע בו ראו  :כנעאן ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  . 36הסבר זה מתיישב עם המנהג
לעשות קמעות ומזלות מקיסמים ומענפים שנלקחו מעצים מקודשים  ,בעיקר מאלון אברהם בחברון  ,ומעצי מיש
הגדלים בהר

הבית וליד מנזר מר אליאס .

30

תוספתא  ,עבודה זרה ו ( ז )  ,ח ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '

31

י ' בילו  ' ,פולחן ומקום קדוש בדת האזרחית ובדת העממית בישראל '  ,מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי  ,יט  -כ

( תשנ " ז  -תשנ " ח )  ,עמ '

- 165

) 470

. 184

עמ '

. 10

32

מכתב מרבי שמואל ב " ר שמשון ( לעיל  ,הערה , ) 11

33

מסעות ארץ ישראל לרבי משה באסולה  ,מהדורת י ' בן צבי  ,ירושלים תרצ " ט, 2
, ] 18

34

עמ '

. ) 141

עמ ' ; 48

( יערי  ,מסעות [ לעיל  ,הערה

.

איגרת ר ' יוסף בן שבתי ( מנספלד ) תרגום מיידיש על פי העתקה של האיגרת המקורית  ,בתוך  :י " ד בית  -הלוי  ,תולדות
יהודי קאליש  ,תל  -אביב תשכ " א ,
א ' יערי  ' ,איגרת מצפת משנת תקצ " ו '  ,סיני  ,כס ( תשי " א )  ,עמ ' שנב
; 323

תרגום קודם ( מגרמנית ) פורסם קודם שנתגלו האיגרות המקוריות על ידי

.

57
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ץתדרה

כיום צומח ליד מבנה הקבר עץ ( אלה אטלנטית )  ,אך ממדיו הצנועים מעידים שזה אינו אותו אי

.

מהולל הנזכר בכתובים מקורות היסטוריים עשויים אפוא להצביע על רציפות הפולחן במקום נתו

,

,

,

ללן ל

,

.

[

אבל הקשר בין העץ הנזכר במקורות לעץ הנוכחי חייב להיבחן

,,

באופן מוסמך בכל מקום ומקום .

" , ,,
,

 - 5קם

ישראל ,

35
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'

רוב אתרי ד צים  ,אך דכא מושפעת משינויים יפוליטיים ומכר
~

'קולף ' בידי מאמינים שלקחו ממנו

החבוט והמרוט יבש ושרידיו כוסו ברצפת

קמעות .
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העץ

במקביל

להיעלמותן של מסורות  ,מסורות הדשות מתפתחות ואתרים
חדשים נוצרים  ,אם בתהליך עממי מקומי  ,כמו בשיח ' סריס ועין
קיניא שהוזכרו לעיל  ,ואם בתהליך המובל בידי הממסד הדתי -

היהודי  ,המוסלמי והנוצרי  -מתוך מגמה לחזק או ליצור יש

.

מאין קדושה של מקום סימון וסימול של עץ השיזף  ,הסלע
והמערה מעל לכנסיית הבכורה של פטרוס בטבחה בשנת

2000

וקביעת קבר אסתר המלכה ומרדכי היהודי ביער ברעם הם
דוגמאות לתהליך כזה

(

ראו תמונה בעמ ' . ) 52

לסיכום  ,תופעת העץ המקודש חוצה ( ומאחדת

)

תרבויות

 ,עד המעות' ,

.

ודתות וכך גם רבים מדפוסי הפולחן הנלווים לה מעבר לתרבות הדתית הפרטיקולרית היא מבטאת

תרבות דתית מקומית הומוגנית  ,תרבות שגבולות הדת הממוסדת אינם מבתרים אותה ,זאת ועוד  ,בדרך

כלל קיימת רציפות בפולחן עצים מקודשים במקום מסוים לאורך זמן  ,אך התופעה של העץ המקודש

משתנה בזמן  ,וככלל יציבה פחות מזו של המקום הקדוש הבנוי .
מאפללנלם שבעללם  -אקולוגללמ
הדיון בקבוצת המאפיינים הטבעיים  -האקולוגיים מתמקד בתכונות העץ ובנתוני הסביבה שבה הוא

.

גדל  ,ונבחנים בו יחסי הגומלין ביניהם תכונות העץ כוללות את מין העץ  ,ממדיו ( גובה העץ  ,קוטר

הגזע וקוטר הנוף )  ,אופי העץ ( פרי  ,סרק  ,ירוק עד  ,נשיר  ,פורת)  ,גיל ומצב פיזי של העץ  .נתוני

.

הסביבה הם האזור הגאוגרפי  ,בית הגידול  ,רום  ,מפנה  ,שיפוע  ,מסלע וצומח נלווה שאלות המתקר
המרכזיות נוגעות למידת מעורבות האדם בקביעת העץ המקודש  :האם נבחרו וקודשו מיני עצים
מסוימים ?
35

האם נבתרו וטופחו עצים קיימים מתוך החורש הטבעי שצמה במקום  ,או שמא ניטעו

' מצבות קדש ובתי כנסת קדומים בגליל

העליון '  ,המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים  ,ירושלים

1988

.

קבר

::ןן"::ן"::שי:
ללשדי

ין -

' בית

'

ץתדרה

נורית ליסובסקי

58

העצים או חלקם ליד מקום שהיה מקודש קודם

לכן ?

בהקשר זה יש לשאול גם אם העצים המקודשים

הם שריד ליער קדום שכיסה בעבר את החבל הים תיכוני של ארץ  -ישראל  ,או שהם מלמדים רק על

עצמם כחורשות יוצאות דופן שטופחו ונשמרו במיוהד .

36

מגוון המינים של העצים המקודשים באזור הסקר כולל רבים מעצי החורש הטבעי ועצי התרבות

.

הגדלים באזור הנתון תומך בהנחה שהקדושה אינה נובעת ממין העץ אלא מקדושת המקום ומן המסורות

.

הקשורות בו העץ השולט בין העצים המקודשים  ,הן במספרים מוחלטים הן במספרו היחסי בתוך
האתרים  ,הוא האלון המצוי  ,המופיע בכרבע

( ) 16

.

מתוך האתרים  ,ברובם במקבץ בן מספר עצים מין זה

.

הוא הנפוץ מבין האלונים בארץ ומופיע כמרכיב עיקרי בחורש הטבעי מינים אחרים המופיעים תדיר
כעצים מקודשים הם אלה אטלנטית  ,המופיעה

ב 14 -

אתרים  ,חרוב מצוי  ,המופיע

.

ב 10 -

אתרים  ,ואלון

.

תבור  ,המופיע ב  8 -אתרים עצים אלו הם עצי בר הנפוצים בחורש הים תיכוני סביר להניח שהם נבחרו
לשמש עצים מקודשים בשל תפוצתם הטבעית  ,ומשום שהם מגיעים לגודל מרשים וגיל גבוה  ,עמידים

.

ובעלי כושר התחדשות עוד נמצאו כעצים מקודשים שיזף  ,תאנה  ,זית  ,אורן ירושלים  ,אלה ארץ -

ישראלית  ,אלת מפורטה  ,אלת מסטיק  ,אלון תולע  ,מיש  ,לבנה  ,תות ושקד .
טבלה  : 2רשימת המינים

וההתפלגות37
מספר האתרים

שם העץ

מספר האתרים

שם העץ

שבהם העץ מופיע

שבהם העץ מופיע

2
אורן ירושלים Pinus halepensis
-----------------------------------------

3
זית אירופי Olea europaea
-----------------------------------------

14
אלה אטלנטית Pistacia atlantica
-----------------------------------------

10
חרוב מצוי Ceratonia siliqua
-----------------------------------------

אלה

ארץ " שראית

Pistacia palaestina

לבש רפשי Styrax officinale

3

1

1
אלת ספךטה Pistacia saportae
-----------------------------------------

2
מיש דרומי Celtis australis
-----------------------------------------

1
אלת מסטיק Pictacia lentiscus
-----------------------------------------

5
פיקוס התאנה Ficus caarica
-----------------------------------------

אלון מצוי

uercus calliprinos

שיזף מצוי

16

Ziziphus spina-christi

7

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

1
שקד מצוי Amygdalus communis
-----------------------------------------

~
CLuercus
אלון תבור ithaburensis
אלון תולע

uercus boissieri

8

תות Morus

2

2

~
36

ראו  :א ' שמידע  ' ,על בעיית החורש והיער של האלון המצוי בארץ ישראל ' טבע וארץ  ,כב ,

2

( תש " ם ) ,

עמ '

; 57 - 52

ערמוני ושמידע ( לעיל  ,הערה  ; ) 3שמידע  ,שמיר ווינברגר ( לעיל  ,הערה  ; ) 3פליקס ( לעיל  ,הערה
סלע  -קרקע  -צומת בגליל  ,תל  -אביב תשמ " ו שמידע עסק במכלול ההיבטים האקולוגיים  -הסביבתיים המשפיעים

.

; )3

א ' רבינוביץ ,

.

על עצים קשישים ( ועצים מקודשים בתוכם ) ומושפעים מהם פליקס שרטט את דמות היער בעבר מתוך המקורות

הכתובים והשרידים בשטח  ,והשליך מהם ללימוד של מינים  ,תפוצה וגיל העצים בהווה  .רבינוביץ דנה בקשר שבין
תשתית הסלע  ,הקרקע והצומח באזור הים תיכוני בכלל ובגליל בפרט  ,והסבירה באמצעותו את מציאותם או אי

.

37

מציאותם של מיני עצים במקום נתון
יש להדגיש שהטבלה מציגה את התפלגות המינים באתרים השונים מבלי להתייחס לשוני במספר העצים בכל

.

אתר מכאן שעץ יחיד של אלה אטלנטית וקבוצה בת מספר פרטים ממין זה נספרים באופן זהה  ,ולכן חשוב לזכור

עצים ועל הימקום ,

59

המידע תואם את מגוון המינים המייחד את הורשי הגליל העליון  ,ואת הידוע מאתרי עצים מקודשים
באזורים אחרים בארץ  -ישראל  :האלון  ,על שלושת מיניו הגדלים ממערב לירדן  -אלון מצוי  ,אלון

.

תבור ואלון תולע  -מופיע בחלק ניכר מאתרי העצים המקודשים המוכרים אלון מצוי מופיע באלון

אברהם ליד חברון  ,באלון שבות שבגוש עציון  ,באתר ברית בין הבתרים ( מקאם אבראהים אלה ' ליל
בחרמון  ,במקאם נבי אלה ' זורי בגולן ובתורשת הארבעים בכרמל ( שג ' רת

אלארבעין .

)

אלון תבור

)

מופיע בהורשת טל ( שג ' רת אלעשרה ) בבקעת החולה  ,בקבר ר ' הלפתא בכפר חנניה ובכניסה לקיבוץ

שיאהב .

בית  -קשת ( אלון

)

אלה אטלנטית  ,הבולטת מבין האלות כעץ מקודש  ,מופיעה כעץ יחיד

ובמקבצים בעין אלה ( שיה ' מחמוד ) בבקעת החולה  ,בקבר ר ' טרפון בקדיתא ( אלבטמה אם מבע

אלבנאת ) ובקבר ר ' חנינא בן דוסא בעראבה

(

א  -צדיק .
)

עוד בעצים המקודשים המוכרים  :עצי אורן

ירושלים בשמורת המסרק בהרי יהודה  ,עצי זית בגת שמנים בירושלים  ,עץ מיש ליד מנזר מר אליאם
במבואות בית  -לחם  ,שקמה באזור  ,עצי קטלב בעין קיניא  ,חרוב בפתח מערת ר ' שמעון בר יוחאי

בפקיעין  ,שיזף בעין חצבה בערבה ובסח ' נין בגליל ,

ועצי שיטה ברהבי סיני .

תופיק כנעאן  ,בסקר שעשה בשומרון בראשית המאה העשרים  ,בתן

בהם

7

מינים  ,שהתפלגו כדלקמן :

עצי תות ,

12

עצי שיזף ,

ו 10 -

30

עצי אלון מצוי ,

עצי אלה

25

עצי תאנה ,

ארץ  -ישראלית .

38

2%

עצים מקודשים ומצא

128

עצי חרוב ,

16

עצי זית ,

14

כנעאן ציין מינים נוספים של עצים

מקודשים המופיעים לעתים רחוקות או נפוצים בתבלי ארץ שמחוץ לאזור אותו סקר  ,ובהם  :אורן

.

הסלע  ,ברוש  ,אורן ירושלים  ,תמר  ,אלון תולע  ,צבר  ,גפן  ,רימון  ,מיש  ,שקמה וער אציל תנן ערמוני

אתרים ו -

,

מינים  ,שהבולטים בהם  :אלון מצוי

( 46

ואבי שמידע עשו סקר מפורט  ,שכלל

לירושלים  ,וזיהו

אטלנטית

(9

23

אחוזים )  ,חרוב

לוי מצא בסיני

ללמוד שמתוך

4

.

(5 8

כ 100 -

עצים בקירוב  ,במרחב שבין שכם

% 200

אחוזים )  ,אלה ארץ  -ישראלית

אחוז )  ,אורן הסלע
אחוזים ) וזית

(4

עצי שיטה מקודשים ועצים בודדים של שיזף  ,ברוש

כ 70 -

ותמר ,

(4

( 13

אחוז )  ,אלה

אחוזים .

) 9

'

שבתאי

ממחקרים אלו ניתן

40

מיני עצים הצומחים בארץ  -ישראל וסביבתה  ,כשליש מופיעים ברשימת העצים

המקודשים  ,ובהם כאלו החוזרים ומופיעים באזורים שונים של התבל הים תיכוני  ,ואחרים הייחודיים

לאזור מסוים .
מתוך סקרים אלו נראה שקיימת הקבלה בין שכיתות המינים המקודשים לבין תפוצת עצי הבר

וחברות הצומה ( קבוצת צמחים בעלת מבנה מסוים והרכב מינים קבוע ההוזר על עצמו בתנאים
שהמספר המוחלט של הלק מהעצים ( למשל אלון מצוי ואורן ירושלים ) גבוה יותר  ,בשל שכיחות המופע שלהם
כהורשה  ,בעוד שהרוב  ,לבנה ושיזף למשל מופיעים כעץ יחיד ומספר האתרים שבהם הם גדלים זהה למעשה

העצים .

למספר

יש לציין גם שמספר האתרים שבהם מופיע עץ מסוים גדול מהמספר המוחלט של האתרים ( , ) 62

38

וזאת מכיוון שיש אתרים שבהם מופיע יותר ממין אהד לדוגמה שיח ' סריס  ,מערת פער .
כנעאן לעיל  ,הערה  ,עמ '  . - 31המידע מוצג ללא ציון תחום ומיקום האתרים .

39

ערמוני ושמידע ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ

(

(

כלל העצים שנסקרו

)4

( כ ) 1 , 200 -

.

34

' 44 - 43

.

)

יש לזכור שהציון באחוזים מכוון לחלקו של המין המסוים בתוך

.

ואינם מדד לשכיחותו באתרים השונים למשל שיעור עצי אורן הסלע הוא

.

12 9

אעוז ואלה אטלנטית  9 1אחוזים  ,אך אורן הסלע מופיע באתר אחד בלבד ( כחורשה ) מתוך
אטלנטית בשלושה אתרים סמוכים נוסף על כך הלק מהמינים  ,למשל אלה מפורטה  ,אלון תולע  ,וצלף קוצני ,
כ 100 -

.

מופיע בשיעור נמוך מאוד וכמרכיב
40

נלווה בלבד .

ש ' לוי ( שאבו )  ,אמונה ופולחן של הבדווים בדרום סיני  ,תל  -אביב תש " ם ,

עמ ' 188 - 183

.

אתרים  ,ואלה

ץתדרה

ץתדרה

נורית ליסובסקי

60

אקולוגיים

דומים )

בחבל הים תיכוני .

41

ממיפוי ראשוני שעשה שמידע עולה שהאלון המצוי הוא העץ

המקודש הנפוץ בהורשי הכרמל  ,הגליל  ,הרי יהודה

והשומרון ; האלה האטלנטית היא המוכרת ביותר

בחגורת הספר ( אזור המעבר שבין ההבל הים תיכוני הגשום לחבל המדברי הצחיח ) ; ואלון התבור הוא

.

העץ השכיה בעמקי הגליל וברמות מנשה בגליל נמצאו הבדלים במיני העצים המקודשים בהתאם

לאופי השונה של המסלע והברות הצומח  :אלון מצוי  ,אלה ארץ  -ישראלית והרוב מצוי במערב הגליל
ובמרכזו ; אלה אטלנטית בגליל המזרחי ; אלה

החולה .

אטלנטית  ,אלון תבור ושיזף מצוי בעמק

ממצאים אלו תומכים בהנחה שהעצים המקודשים לא ניטעו בידי האדם אלא נבהרו וטופחו מבין

העצים הקיימים שצמחו במקום באופן טבעי .

.

עצי בר נפוצים נזכרים גם במקורות הקדומים כעצים אשר שימשו לפולחן עם זאת האיסור
המקראי מכוון במפורש לנטיעה  ' :לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבה ה ' אלהיך אשר תעשה לך '

הרי זה אסור ' .

( דברים טז  ,כא ) ; וכך גם במשנה  ' :אילן שנטעו מתחלה לשם עבודה זרה -

42

לפיכך

נראה כי בפולחן העץ הקדוש בארץ  -ישראל לדורותיה היו שני המופעים  ,הן הטבעי הן הנטוע.
קשה לקבוע בוודאות אם שני המופעים  ,הטבעי והנטוע  ,התקיימו בעת ובעונה אחת או התפתחו

.

באופן עוקב ייתכן שנטיעת מיני עצים מסוימים הייתה הלק מפולחן פגני קדום  ,ואילו מאז שחדל
פולתן זה רווחת יותר התופעה של קידוש עצים קיימים בשל תכונות בולטות  ,אירוע שנקשר בהם

.

או בשל מיקומם גם הניסיון לאפיין את המופע מבחינה כמותית או ' איכותית ' אינו פשוט  ,אם כי

.

ככלל סביר להניח שקידושם של עצים גדולים קיימים רווח יותר  ,ואז מדובר בעיקר בעצי בר אפשר
גם שעצים מקודשים בתוך מקומות יישוב הם עצי תרבות שניטעו  ,בעוד עצים מקודשים מחוץ
ליישוב הם עצים שנבחרו מתוך החורש הטבעי

43 ,

.

מינים שונים של אלון ואלה הם כאמור השכיחים בין העצים המקודשים באזור הסקר העצים הם

.

בעלי נוף גדול ומרשים  ,והם נפוצים כעצים קדושים בכל אגן הים התיכון שמותיהם של שני העצים
קשור במילה ' אל '  ,היינו חוזק ,

44

ושניהם נזכרים במקרא כסמל לעצמה ולאריכות ימים  ' :וחסן הוא

כאלונים ' ( עמוס ב  ,ט ) ; ' כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בא '

אותם למקום פולחן ,

(

ישעיה ו  ,יג .
)

סימן גבול ונקודת ציון ומקום קבורה לאישים נכבדים .

בתקופה העתיקה עשו

45

הלבנה נזכר יחד עם האלון והאלה ברשימת העצים המקודשים במקרא ( הושע ד  ,יג )  ,אך הוא נדיר

.

כעץ מקודש בארץ  -ישראל באזור הסקר מופיע לבנה כעץ מקודש רק באלמבארכה בסאג ' ור  ,ובעבר

.

צמח ( ואיננו עוד ) עץ לבנה גדול ליד מערת הקבר של ר ' לוי בן סיסי סמוך לסאסא מבהינה
41

שמידע ( לעיל  ,הערה , ) 38

עמ '

.54

ז.

42

משנה  ,עבודה זרה ג ,

43

ערמוני ושמידע הצביעו על עלייה בנוכחות של עצי פרי כמו חרוב  ,תאנה  ,רימון  ,תות  ,ושקד בתוך מקומות

.

יישוב  ,ועל ירידה במקביל של עצי החורש  ,כמו אלון  ,אלה  ,שיזף  ,ואורן ראו  :ערמוני ושמידע ( לעיל  ,הערה , ) 3

.

עמ ' 36 - 33
של עצי בר כמו אלון מצוי ואלה ארץ  -ישראלית בתוך הכפרים בכך שעצים מקודשים שהיו בעבר מחוץ לכפר ,

בהנחה שהתפלגות העצים הנטועים והטבעיים קשורה בקרבה למקום יישוב  ,גיתן להסביר נוכחות

הפכו בעשורים האחרונים  ,עם התרחבות הבינוי  ,לאתרים בתוך

,

הכפר .

44

ראו למשל :

45

ראו למשל  :בראשית לה  ,ד  ,ח ; יהושע כד  ,בו ; שופטים ו  ,יא ; ט  ,ו ; שמואל ב יה  ,ט  -י ; דברי הימים א י ,
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על עצים ועל ה ' מקום '

אקולוגית  -בוטנית ממצא זה אינו ברור מאליו  :הלבנה נפוץ בחורש הטבעי של הגליל העליון  ,ואף

.

מופיע במרום הגליל כווריאנט ייחודי של חברת אלון מצוי  -אלה ארץ  -ישראלית עצתו גם אינה

.

מתאימה להסקה או לבניין  ,ולכן העץ שרד במקומות שבהם לא נותרו מינים אחרים גם מההיבט
התרבותי היעדר הלבנה מפתיע  :במסורת המוסלמית העץ אסור בכריתה בשל האמונה שמטהו של

.

משה הוכן מעץ זה  ,ובכנסיות באירופה קטורת לבנה משמשת בפולחן עד היום הסבר אפשרי למופע

המצומצם שלו הוא שבתנאי התורש הים תיכוני הלבנה הוא עץ שיחי לא מרשים  ,ואין לו גזע יחיד .
נוסף על כך ייתכן שהלבנה המקראי אינו העץ המוכר היום בשם זה.
46

אורן ירושלים אינו נפוץ כעץ מקודש  ,למרות גודלו ונופו המרשים  ,ולכך שתי סיבות  :משך חייו
הקצר ,

150 - 100

שנה בלבד  ,והעובדה כי עד לפני

כ 100 -

שנה הייתה תפוצתו הטבעית בארץ  -ישראל

.

מוגבלת למקומות מועטים בבתי גידול של רנדזינה חווארית 47על מסלע הבורת יהודה קרקעות אלו
הן המועדפות לעיבוד חקלאי  ,ולכן האורן במופעו הטבעי שרד רק בכתמים בודדים  ,והוא מופיע
באזור הסקר כחורשות מקודשות ליד ירכא

וינוה .

יש מספר מיני עצים אתרים הנפוצים בחורש הטבעי באזור אך אינם מופיעים כעצים קדושים :

עוזרר קוצני  ,בר זית בינוני  ,ואשחר ארץ  -ישראלי הם ברובם שיתים או עצים נמוכים  ,שגובהם מטר

.

או שניים  ,ואינם מגיעים לגודל ולגיל מופלגים היעדרם כעצים מקודשים תומך בהשערה כי המקום

.

מתקדש בשל עץ גדול מידות שצמה בו מלכתחילה מפתיע יותר הוא המופע ההסר של ער אציל

( דפנה)  ,הנזכר כעץ מקודש בספרות ובמיתולוגיה היוונית  -הרומית  ,ושל אדר סורי ואלון תולע
( להוציא קבוצת עצים מרשימים של אלון תולע בשמורת פער וביער

בירעם .
)

שלושת המינים

הנזכרים עשויים להגיע לנוף מרשים ; ער אציל ואדר סורי אופייניים לבת תברה חניתה  -אילון ,

.

המצויה במערב הגליל  ,ואלון תולע  -לבת הברה מירון  ,השולטת במרום הגליל הסבר אפשרי הוא
שהער מופיע בעיקר כעץ שיחי רב ענפים  ,האדר הוא צמה בגבול תפוצה דרומי ואינו עמיד  ,ואלון

.

התולע הוא עץ שלא שרד בחורש בגלל עצתו המועדפת גם דולב מזרחי אינו מופיע בין העצים
המקודשים  ,אף שהוא מגיע לממדי ענק באפיקי הנתלים בגליל  ,ומופיע כעץ מקודש בארצות שכנות

.

כמו יוון וקפריסין הסבר אפשרי הוא מיקומם של מרבית העצים המקודשים על ראשי הגבעות ועל

.
אשר מעדיפים מפנה צפוני לה ומוצל  .היעדרו של קטלב מצוי  ,הבולט בצבע ובמופע ייחודי  ,אף הוא
טעון הסבר  .הקטלב נכרת באופן נרהב בשל השימוש המועדף בו לקירוי גגות ולייצור כלי עבודה.
מדרונות השופים בבתי גידול יבשים הסבר זה יפה בחלקו גם לאלון תולע  ,ער אציל ואדר סורי ,

נוסף על כך הברת הקטלב המצוי נשארה בגליל רק כחברת צמחים שרידית  ,כיוון שהקרקעות

החוואריות שבהן היא מתפתחת מעובדות בהובן .

48

עצי שיטה מקודשים אינם מופיעים כיום באזור הסקר אך נזכרים במקורות  ' :עצי שיטים היו
במגדל צבעייה  ,באו ושאלו את רבי הנינה האם מותר לעשות בהם עבודה ? אמר להם  :מכיוון שנהגו

46
47

48

י ' פליקס  ,עולם הצומה המקראי  ,תל  -אביב תשכ " ה ,
קרקע המתפתחת על  -גבי חומר  -אב גירני של

רבינוביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 38עמ '

.82 - 78

חוואר .

עמ ' . 118

61

ץתדרה

ץתררה

נורית ליסובסקי

62

בהן אבותיכם באיסור  -אל תשנו מנהג אבותיכם נוחי

ההרוב  ,בין העצים ששימשו אשרות ,

50

נפש ' .

השקמה אף היא נזכרת  ,יחד עם

49

והיא ידועה כעץ מקודש בתרבות מצרים הקדומה  ,שם זוהתה

.

עם האלה נות היעדר השקמה  ,עץ ממין מתורבת  ,מרשימת העצים המקודשים תומך בטענה שמרבית
העצים המקודשים לא ניטעו אלא נבחרו מתוך הצומח הטבעי של האזור  ,ושתפוצתם הגאוגרפית

חופפת לתפוצת עצי הבר בחבלי הארץ השונים ומשתנה בהתאם .
.

לעומת המינים החסרים  ,אלה אטלנטית ושיזף שכיחים כעצים מקודשים באזור הסקר הסיבה
המרכזית לקידוש עצים ממינים אלה היא קרוב לוודאי צורת הנוף המרשימה שלהם  ,אריכות ימיהם
ועמידותם

מרפא .

51

ליובש .

לשיזף גם מיוחסות במסורת הנוצרית והמוסלמית תכונות מגיות וסגולות

גם החרוב מופיע כעץ מקודש בתפוצה רהבה יחסית  ,ולכך מספר סיבות אפשריות  :פרי

החרוב היה בעבר מרכיב תזונתי השוב לאדם ולבהמה  ,ולכן העץ לא נכרת לבנייה או להסקה ;
הברת חרוב מצוי  -אלת מסטיק מתפתחת בעיקר על סלע נארי ( קרום סלע קשה הנוצר על פני

סלעי קרטון והוואר מגילים שונים )  ,שאי אפשר לחרשו בחריש רגיל  ,הקרקע סביבו מעובדת
פחות  ,והדבר אפשר לעץ

לשרוד ; המסורת הנוצרית קושרת את החרוב בגיאורגיוס

הקדוש  ,ובאסיה

הקטנה ובסוריה ניתן למצוא עד היום קפלות הנבנות תחת צמרתו .
.

כאשר קיימת חורשה או קבוצה של עצים מקודשים הם לרוב ממין אחד במספר מקומות יש גם
חורשות מעורבות מינים ביחסים מספריים שונים  ,אך ככלל מגוון העצים בחורשות מקודשות

.

מצומצם לאין שיעור מהמגוון הקיים בחורש הסובב בנבי סבלאן יש חורשה של אלון מצוי  ,בתרשיחא
וב ' שבעת

ארבעה עצי תאנה ,

.

האלונים ' קבוצה של אלות אטלנטיות מידע זה תואם את הידוע

ממקומות אחרים בארץ  -ישראל  :שמורת המסרק בהרי ירושלים ( אורן ירושלים )  ,מקום ברית בין
הבתרים בחרמון ( אלון מצוי )  ,חורשת הארבעים בכרמל ( אלון מצוי ) וחורשת טל ( אלון תבור ) בעמק

.

החולה  -כל אלה חורשות אחידות מינים של עצי סרק בהנחה שהאדם מילא תפקיד מרכזי בבהירת

העצים המקודשים  ,ייתכן שהתושבים המקומיים שמרו במכוון על מין אחד וביראו את שאר מיני

.

העצים בהורש עם זאת היתם בין מגוון המינים לגורמים

סביבתיים דורש חקירה נוספת .

מרבית העצים המקודשים הם עצי סרק  ,ולמעט שקד בודד לא נמצאו בהם עצים בעלי פריחה

.

בולטת כמו כליל ההורש  ,שזיף הדוב ואגס סורי  ,האופייניים לאזור הסבר אפשרי הוא שעצים נושאי
פרי או בעלי פריחה בולטת בחורש הים תיכוני לרוב אינם מגיעים לגודל מרשים או

לגיל גבוה .

ואכן  ,המינים הספורים של עצי הפרי אשר מופיעים כעצים קדושים  -זית  ,תות  ,חרוב ותאנה -

כולם עתירי מידות ומאריכי ימים .
גיל העצים המקודשים הוא נושא בעל פוטנציאל ניכר  ,הן להקר התופעה עצמה  ,הן כמקור מידע

על תפוצת הצומח  ,התנאים האקלימיים ותפרושת היישוב בעבר  .גיל העץ בא לידי ביטוי בממדיו :
49

ירושלמי  ,פסחים ד  ,א ( ל ע " ד ) ; ראו גם  :י ' פליקס  ,טבע וארץ בתנ " ך  :פרקים באקולוגיה מקראית  ,ירושלים
תשג " ב ,

עמ ' 56 - 55

.

50

תוספתא ( לעיל  ,הערה

51

ראו למשל :
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63

על עצים ועל ה ' מקום '

.

בקוטר הגזע  ,בגובה העץ ובקוטר הנוף בהשוואה לעצי ההורש הים תיכוני  ,שגובהם אינו עולה על
6-5

.

מ '  ,רבים מהעצים המקודשים הם עתירי נוף  ,עדות לגילם הגבוה דוגמאות בולטות הן האלה

האטלנטית הסוככת על קבר ר ' טרפון  ,שגובהה
נפרש על
כ 4-

30

12

מ ' בקירוב  ,היקף גזעה

מ ' בקירוב  ,ואלון התבור בצד קבר ר ' תלפתא  ,שגובהו

מ '  ,וקוטר הנוף מגיע

ל 22 -

15 - 12

.

מ '  ,וקוטר נופה

6-5 5

מ ' בקירוב  ,היקף הגזע

מ '  ,הערכות שונות של גיל העצים המקודשים נעות בין עשרות

למאות ואף לאלפי שנים  ,אך לחלקן  ,ובעיקר לפולקלור המקומי הקובע את גילם של אלון אברהם

.

בחברון ושל עצי הזית בגת שמנים לאלפי שנה  ,אין כל אסמכתא מדעית במדידות שנעשו בעצים
ממינים שונים ובאזורים שונים נמצא שגיל העצים הקשישים בארץ מגיע לכמה מאות שנים בחבל
הים תיכוני ,

ול 1 000 -

,

שנה בקירוב בנגב

ובסיני .

אמנם במדגמי המדידה נבחנו עצים קשישים

52

בכלל  ,אך למעשה בנוף הים תיכוני החשוף מעצים  ,עצים מקודשים הם במקרים רבים מייצגים
בלעדיים של עצים בוגרים שקדושתם הגנה עליהם  ,ושיכלו לגדול ולהתפתח ללא הפרעה במשך

מאות בשנים .
מכאן עולה השאלה אם עצים מקודשים הם שריד ליער קדום  ,ששלט לפנים בנוף הים תיכוני של

.

ארץ  -ישראל  ,או שהם מלמדים רק על עצמם  ,כחורשות יוצאות דופן שטופחו ונשמרו במיוהד על
פי הגישה הרואה בעצים אלה שריד ליער קדום  ,תצורת התורש הנוכחית היא תוצאה של פעילות
האדם במהלך המאות האחרונות  ,אם בירוא מכוון או דיכוי מתמשך של כריתה ורעייה  ,אם חורבן

.

בעקבות מלהמות עצים מקודשים הם על פי גישה זו שריד ליער שהיה ונכחד  ,ולכן מסייעים לשרטט
את דמות היער הקדום בהתפתחותו

המלאה ' ,

5

לעומת זאת גישות אקולוגיות בנות זמננו רואות

בחורש הקיים ביטוי לפוטנציאל של התנאים הסביבתיים  ,הטבעיים והאנושיים  ,במצב של שיווי

.

משקל על פי גישות אלו  ,בהבל הים תיכוני  ,שבחורף כמות המשקעים בו קטנה יחסית והקיץ יבש
והסר משקעים לחלוטין  ,החורש  ,ולא היער  ,הוא תצורת השיא  ,ומאפייניו הם עצים נמוכים שגובהם

 5 - 3מ '  ,שהגזע הראשי שלהם מחולק למספר ענפים ראשיים  ,עליהם גלדניים והם ברובם ירוקי עד .

54

אם כן עצים מקודשים הם עצים שנשמרו באמצעים ישירים ועקיפים  ,כגון שמירה מפני רעייה  ,איסור
כריתה  ,סילוק מתחרים ותוספת מינרלים  ,ולכן אינם מעידים על הכלל  ,ואין ללמוד מגודלם

ומצורתם יוצאי הדופן על אופיו של היער בעבר .
52

פליקס מצא שגילם של עצי האלון המצוי המקודשים בגולן נע בין
בהם ( בחורשת נבי ח ' זורי

)

500

.

שנה בקירוב ראו  :פליקס  ,עץ ויער ( לעיל  ,הערה , ) 3

האטלנטית בתל דן  ,לאחר שנשרפה  ,נמצא שגילה
בירושלים ( שמת לא מכבר ) נקבע במדידה
140

 200ל 350 -

שנים  ,וקבע כי גילו של הבוגר

ל 300 -

כ 600 -

.

עמ '

. 170

בבדיקת האלה

שנה גילו של אורן ירושלים בחצר ' מוזאון רוקפלר '

שנה בקירוב  ,וגילם של האורנים בשמורת המסרק בהרי יהודה

.

שנה בקירוב העצים העתיקים ביותר בארץ  -ישראל ובמרחב הגאוגרפי הסמוך הם  :ערער אדום הצומח בג ' בל

הלל בסיני  ,שגילו כפי שנקבע במדידה ( על ידי י ' וייזל
שגילה המדוד ( על ידי א ' דנין

) 800

)

900

שנה בקירוב ; אלה אטלנטית הגדלה בהר הנגב ,

שנה בקירוב ; ושיזף מצוי בעיר אובות שגילו הוערך בלמעלה

מ 600 -

שנה .

ראו גם  :י ' ויזל  ,נ ' ליפשיץ וש ' לב  -ידון  ' ,צומח ארץ ישראל בעבר הקרוב '  ,ע ' אלון ( עורך )  ,אנציקלופדיה של
החי והצומח של ארץ ישראל  ,ה  ,תל  -אביב  , 1984עמ '
53

ישובי בתקופת
54

. 46 - 43

א ' רייפנברג  ' ,חורבן הצמחיה '  ,מלחמת המזרע והישימון  ,ירושלים תש " י  ,עמ '

המקרא '  ,טבע וארץ  ,י ,

שמידע ( לעיל הערה

; ) 38

פליקס ,

2

( תשכ " ה ) ,

' על העץ

עמ '

; 88 - 84

והיער ' ( לעיל  ,הערה

; 29 - 26

י ' אהרוני ' היער כגורם

אילן ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '
)3

.

81

.
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64

בהקשר של יחסי גומלין בין החורש הים תיכוני למעורבות האדם יש להזכיר תופעה אקולוגית

.

ייחודית והיא תפקידו של העץ המקודש בשיקום נוף הצומה העצי דוגמה מובהקת היא עץ הקטלב

ליד דיר א  -שיה ' בהרי יהודה  ,שבראשית שנות החמישים ניצב בודד על כיפת ההר  ,בולט על רקע

.

מחשופי החוואר הבהירים סביבו  ,ושמור מכוח קדושתו העץ היווה מקור זרעים יחיד והוא שאפשר

את התחדשות תורש הקטלבים המפותח הקיים היום על כל סוגי המסלע בסביבה.

55

.

מבין תכונות השטח נמצא שגובה הוא המשתנה העיקרי במיקום העצים המקודשים מרבית העצים
המקודשים ממוקמים על ראשי ההרים ועל מדרונות  ,ורק מיעוטם במישור ובעמקים  ,ניתן להציע שני
הסברים לתופעה  :ראשית  ,השליטה של מקום נישא והיכולת לראותו ממרחק הועדפו בעת קביעת
מקומם של האתרים המקודשים ; שנית  ,העמקים והבקעות  ,שבהם האדמה פורייה  ,נוצלו לחקלאות ,
ואילו מקום הפולתן

נקבע בעיקר בשטחים הפתוחים שמחוץ להם .

בסקר לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין המפנים השונים  ,אף שלכאורה צפויה הייתה עדיפות
למפנה הצפוני למיקומם של עצים מקודשים  ,בהיותו בית הגידול הנוח מבחינת זמינות המים ועצמת

.

הקרינה ממצא זה נובע במובהק מנתוני הגליל העליון  ,שכמות המשקעים הממוצעת השנתית ברוב
חלקיו עולה על

600

.

מ " מ בתנאי משקעים אלו אין הבדל ניכר בין הברות הצומח המתפתחות במפנים

שונים והרכבן נקבע על פי סלע התשתית והקרקע המתפתחת עליו  ,כך שמפת הצומח חופפת

.

בעיקרה ( במערב הגליל העליון ובמרכזו ) את המפה הגאולוגית רק כאשר כמות המשקעים נמוכה
מ 600 -

מ " מ  ,כמו במזרח הגליל העליון  ,הופך גורם המים לדומיננטי ויוצר הבדלי צומה בין המפנים

השונים .

56

אזור הסקר מכתיב נתונים נוספים אשר מקשים לאפיין את הקשרים בין תנאים פיזיים ( תבליט

.

גאומורפולוגי ותכסית צומה )  ,פעילות אנושית ועצים מקודשים המבנה התלול והטרשי של החלק

המרכזי של הגליל העליון הביא ליצירת גוש טבעי רציף ולא פגוע  -באופן יחסי לשאר חלקי

.

הארץ  -של ערכי טבע ונוף  ,כולל מצאי של עצים מקודשים לעומתו הגליל המערבי והמזרחי
מיושבים בצפיפות  ,הקרקעות בהם פוריות ומשמשות ברובן לחקלאות  ,ועצים מקודשים נעלמו

בחלקם או שרדו כפועל יוצא של נתונים אלו .
בתחום המיקרו ראוי להוסיף שתי אבחנות  :האתת היא שבשל היות העצים המקודשים מקום
מפגש  ,הקרקע סביבם עשירה מהרגיל בחומר אורגני  ,דבר המעודד נביטה של צמחים רודרלים

.

וסגטלים המאפיינים בתי גידול שנוצרו בהשפעת האדם  ,כמו צדי דרכים ושטחים מעובדים האבחנה

השנייה היא שבמקומות מקודשים הקרקע דרוכה ומהודקת באופן חריג  ,דבר שעלול לפגוע בעצים .
נתון זה נוגע במיוהד לירוקי עד ( כמו אלון מצוי )  ,אשר זקוקים לכמות המצן גבוהה בקרקע ,
והשפעתו פוחתת אם העצים הם נשירים ( כמו אלון תבור ואלה אטלנטית )  ,שכן בחורף הם בתרדמה

ובקיץ השפעת הדריכה נמוכה בשל היובש .
מידע בעל  -פה .

55

א ' רבינוביץ ,

56

רבינוביץ ( לעיל  ,הערה

57

א'

r ( 3s

רבינוביץ  ,מידע בעל  -פה .

עמ '

11

.

57

נושאים אלה ונושאים אחרים  ,כמו התנוונות והתייבשות

על עצים ועל הימקום '

65

ץתדרו

ענפים כתוצאה מקשירה מהודקת של בדים ושקיות ניילון  ,מחייבים חקירה נוספת בתהום האקולוגי -

.

הביולוגי ומכל מקום לעלייה העקבית במספר המבקרים ובכמות כלי הרכב המגיעים למקומות

קדושים יש השלכה כבדת משקל על גורל העצים ועל המדיניות לשימורם .
לסיכום ההיבטים הטבעיים ראוי להדגיש מספר נקודות  :ראשית  ,המגוון הרחב של מיני עצים
מקודשים מעיד על כך שהקדושה אינה נובעת ממין העץ אלא מקדושת המקום ; שנית  ,במהלך הזמן
קודשו הן עצים שניטעו במכוון  ,והן עצים קיימים מתוך התורש הטבעי שנבהרו בשל הופעתם
המרשימה  ,בשל זיקתם למתחם מקודש קיים או בשל אירוע שנקשר בהם ; בשני המופעים  ,הנטוע
והטבעי  ,נראה שהעצים המקודשים טופחו ונשמרו במיוהד לאורך זמן  ,ומכאן שהם אינם מעידים על

אופיו של היער שכיסה את ארץ  -ישראל בעבר הרתוק .

מאפללנלמ

חיותללם

נופ"

למ

עצים מקודשים הם על פי רוב עתירי נוף  ,עבותי גזע ויפי צמרת והם בולטים על רקע נוף הצומה
י
ן
הים
תיכוני בקו המתאר  ,בגילם ובממדיהם  .המופע החזותי של העץ המקודש  ,הוא נושא מרכזי להבנת

' ויקח אבן גדולה
ימה שם ת ת

יי"

"

האלה אשר במקדש

ה" (יהושע כד  ,בו),
קדיתא

קתדרה
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קשירת בדים ( מימין
לשמאל )  :גבי סבלאן ,
מירון  ,עמוקה

התופעה בכללותה  :האם העץ המקודש מופיע לבדו או בצמידות למרכיבים
הנופי התומך ומשלים את הנוף

אחרים ?

מהו ההקשר

המקודש ? 58

המופע של העץ המקודש משתנה מעץ בודד או חורשה העומדים בפני עצמם  ,לעץ או קבוצת עצים

.

הצמודים לקבר או כחלק ממכלול נופי הכולל סלע  ,מערה או מעיין במרבית המקרים העץ צומה
בקרבת הקבר ומצל עליו  ,לפעמים הוא מיתמר היישר מתוך המבנה או שהוא הלק אינטגרלי

ממנו .

למשל בקבר המיותם לנביא חבקוק ובמקאם סידנא סלטאן אבראהים בבניאס העץ ניצב במרכז חדר

התפילה  ,מקבילה חזותית לעמוד תומך מבני ,

ובקבר ר ' טרפון בקדיתא ענפי האלה האטלנטית

.

תומכים ונתמכים במצבת הקבר במקומות אחרים העץ ( או קבוצת עצים ) נמצא במרחק מה מהקבר ,

.

אך הוא מתקדש בזכות סיפור או חלום הקושרים אותו לדמות הקדוש שלה מוקדש האתר תורשת

האלונים אם א  -שראאט בנבי סבלאן נמצאת במורד ההר במרחק של
הקבר  ,ועץ האלון באלמבארכה שבג ' ת צומח בעיקול הכביש ,

58

כ % 00 -

כ 220 -

מ ' מצפון  -מזרח למתחם

מ ' מתחת לקבר שיה ' אבו ערום .
.

ההיבט החזותי  -הנופי של המקום הקדוש זכה עד כה להתייחסויות ספורות בלבד ראו למשל  :ש ' ברייטברג  ' ,על
פסלים  ,נוף  ,הברה  ,פולחן ומקומות קדושים '  ,ידיעות אחרונות ,
וחול באמנות

הישראלית '  ,אל קברי צדיקים  ,עורכת

יצחק דנציגר  -מקום  ,תל  -אביב

; 1982

ר ' גונן

23

בינואר

; 1976

( לעיל  ,הערה , ) 20

נ ' נלסון ,

עמ '

' צליינות של קודש

; 142 - 123

י ' תומרקין  ,עצים  ,אבנים ובדים ברוח  ,תל  -אביב

מ ' עומר ( עורך ) ,

1981

.

על עצים ועל ה ' מקום '

עם זאת המופע השכיה למדי של עצים מקודשים ללא מבנה בצדם מחזק את הסברה שבמקרים רבים

.

.

,
שהיו במקום , , ,
י
י
הפולתן והקבורה בשל יי
=
ושנראו למרחוק והיוו נקודות
גדולים
עצים
נבהר מיקום אתרי

.

ציון  ,ולא שעצים ניטעו או טופחו בשל קרבתם למקום קבורה תופעה זו קיימת בעת העתיקה  ' :ותמת

דברה מינקת רבקה ותקבר מתהת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות ' ( בראשית לה  ,ת) ,
ומוכרת גם בימינו במקומות שונים

בארץ ,

מרכיבים נופיים של המקום הקדוש  ,נוסף על העץ והקבר  ,כוללים תצורות טבעיות ובנויות של

סלע ( מערה  ,גל אבנים ) ומים

(

מעיין  ,ברכה .
)

בפקיעין המסורת קושרת סיפור ונוף במכלול הכולל

את המערה שבה התחבאו ר ' שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר מפני הרומאים  ,את עץ החרוב הענף שממנו

.

ניזונו השניים ואת המעיין שממימיו שתו בטבחה מעיין איוב ( תנור נבי איוב ) הנובע ממזרח להומת

כנסיית הבכורה של פטרוס ( מנסה דומיני )  ,מערת נבי איוב על המדרון הצפוני שמתוכה בוקע עץ
שיזף  ,סלע בזלת הניצב תחת עץ השיזף במעלה ההר  ,וה ' דולמניטה ' על קו המים ליד כנסיית הלתם

והדגים  ,מצטרפים ליצירת מכלול רב פנים של נוף מקודש .
אשר להקשר הנופי  ,רבים מהעצים המקודשים ממוקמים על כיפת הר  ,במקום נישא הנראה

.

למרחוק קבר ר ' זכריה בן הקצב מעל כפר חנניה  ,קבר ר ' יוסי הגלילי בדלתון ות ' לוות ( בית תפילה

.

דרוזי ) אל  -רוקב בירכא הם דוגמאות בולטות באזור הסקר בהיבט זה לא חל אפוא שינוי מאז תקופת

67

ץתדרה

קשירת בדים ( מימין
)  :נבי סבלאן ,
לשמאל
עשקה

לשג

,

,ן

'

-

על עצים ועל הימקום '

המקרא והמשנה  ' :על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן ' ( דברים יב  ,ב ) ; ' כל מקום שאתה
מוצא הר גבוה וגבעה נשאה ועץ רענן -

דע שיש שם עבודה זרה ' .

59

ייסוד המקום המקודש על ראש

ההר מתקשר למסורות המייחסות קדושה להרים עצמם  ,מתוקף אירועים חשובים בעלי משמעות דתית

.

שהתרחשו בהם או בגלל התפיסה שהם נקודת המפגש של האדמה והשמים

) 15 Mundjצן) 60

הלק מאתרי העצים המקודשים  ,במיוחד תורשות מקודשות  ,כלול היום בשמורות טבע  ,בגנים

.

לאומיים וביערות עצים אלה  ,שנשמרו וטופחו במהלך הזמן  ,הפכו לנקודות ציון בולטות על רקע
הסביבה החשופה  ,שבה נמשכה כריתה ורעייה  ,ולכן אך טבעי היה שיהפכו לגרעין של שמורות

.

וגנים ' רשמיים ' המוגנים בחוק דוגמאות מוכרות מרהבי הארץ הן  :הורשת הארבעים בכרמל

( שגירת אלארבעין )  ,המקודשת לדרוזים  ,ושארבעים העצים בה מייצגים ארבעים גיבורים
אגדתיים ; תורשת טל
מהמד ;

יער

( שג ' רת אלעשרה )  ,המקודשת למוסלמים  ,והקשורה בעשרת מלוויו של הנביא

ברעם  ,המקודש לכנסייה

המרונית ;

( מותארת אלוהיב )  ,המקודשת

שמורת פער

.

למוסלמים ; שמורת המסרק ( מקאם שית ' מחמד אלעג ' מי ) בהרי יהודה  ,המקודשת למוסלמים עם

זאת העימות המובנה שבין מקום התייחדות דתי  -רוחני לבין מקום נופש חילוני  -גשמי הביא ברבים
מהמקרים לתהליך הפוך  :השינוי בייעוד הקרקע אמנם קיבע בחוק את ההגנה הפיזית על העץ

וסביבתו  ,אך בפועל רוקן את המקום הקדוש ממשמעות והביא לכך שתדל לתפקד כקדוש .
.

עצים מקודשים מופיעים גם בשטחים חקלאיים ובתוך מקומות יישוב בשטחים המעובדים הם
נשמרו מכוח האמונה ביכולתם להגן על עובד האדמה ועל כלים הקלאיים ויבולים המושארים

.

תחתיהם למשמרת באזורי מגורים בתוך יישובים הם שרדו הודות לפונקציות השונות שממלא המקום

הקדוש בתחומים שונים של היי היומיום .
.

מיקום העץ המקודש ביתם ליישוב אינו חד  -משמעי ניתוה ההתפלגות של עצים מקודשים באזור

.

הסקר מצביע על כך שכמחציתם נמצאים כיום מחוץ למקום יישוב ממצא זה מתאים לאופי הפולחן
בישראל בימי השופטים וראשית המלוכה  ,שהתקיים בשטת הפתוח  ,והולם את תפיסת המקום

.

הקדוש כרגיונלי במהותו עם זאת הפיתות המואץ המתהולל באזור הסקר מקשה לאפיין את הזיקה

.

שבין מיקום העץ המקודש ליישוב המגמה של הרהבת הבינוי מהד גיסא ושל ציפוף המרקם הבנוי
בכפר הערבי מאידך גיסא גרמה לפגיעה בעצים בתוך היישוב ובסמיכות לו והותירה בעיקר עצים

.

שגדלו הרחק מחוץ ליישוב סביר להניח שאותה מגמה הביאה גם לכך שאתרי עצים הנמצאים כיום

בתוך מקום יישוב או בשוליו היו בעבר בשטח הפתוה  .ייתכן גם שמלכתחילה שרדו עצים על ראשי
ההרים יותר מאשר בשטחים שהתאימו לעיבוד ולהתיישבות  ,ולחילופין אפשר שמיקום העצים
המקודשים נקבע בחלקו על פי נתיב עולי הרגל  ,בסמוך לתוואי דרכים תשובות ולא בזיקה כלשהי

.

למקום יישוב מיקומו של עץ האלה בקבר הנביא הבקוק בצד הדרך הראשית הקדומה אשר הצתה

את ארץ  -ישראל מדרום לצפון  ,מתיישב עם הסבר 7ה .
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שניים מהמנהגים הנלווים לפולחן העץ והמקום הקדוש ראויים לאזכור מיוהד בהקשר

החזותי .

האחד הוא קשירת בדים צבעוניים לענפי העץ  ,אשר מעניקה לעץ ' לבוש ' הגיגי ומבליטה אותו

.

.

מסביבתו והמנהג האחר הוא צביעת כיפות המבנים והקברים בצבע כחול דפוסים אלו מהווים חותם

נופי ייהודי הנראה למרחוק .
לסיכום  ,האפיון החזותי של עצים מקודשים אינו חד  -משמעי  ,ובנוף מתקיימים בעת ובעונה אחת
צירופים שונים של מופע  ,מרכיבים נלווים והקשרים גאוגרפיים ויישוביים  ,אשר הכתיבו במידה רבה

את התפתחותו של המקום הקדוש .
לקראת מדלבלות לתכבון ונלהול של אתרל עצלת מקודשלמ
מדיניות שימור וניהול של אתרי עצים מקודשים קושרת בין המורשת התרבותית  ,הנוף הטבעי ,

.

החוויה החזותית וצורכי האדם תכנון מקום קדוש מותנה בהבנת התרבות שיצרה אותו ובמתן כבוד

לאמונה שמשמרת אותו בזיכרון ובטקס  .הוא עוסק במקום פיזי  ,אך חייב להיות קשוב לרוח המקום .
הרעיון המנחה אותו הוא כללי ואוניוורסלי  ,ועם זאת הוא במהותו אישי ומקומי  .תכנון כזה מבקש
להבחין ולהבדיל בין קודש להול  ,ובו בזמן למזג את המקום והסביבה להוויה לכידה  .התכנון
מתמקד אמנם במרכיבי המקום הקדוש  ,אך עליו לשלב את המסע אל המקום כחלק בלתי נפרד

.

מהחוויה הרגשית תכנון וניהול של המקום הקדוש מכוונים במידה רבה לשימור של עצים  ,מבנים
ומסורות מהעבר  ,ועם זאת עליהם להתמודד עם ערכים  ,עם כלים ועם

מגמות בני זמננו .

מדיניות שימור וניהול בהקשר של עצים מקודשים מושתתת על ההכרה שהנוף בכלל ועצים

.

בפרט קשורים באופן הדוק לממד הזמן צמיחה וקמילה  ,פגיעה והתחדשות הם סמני זמן מרכזיים

.

במחזור החיים של עצים מקודשים ולכן חלק בלתי נפרד מהדיון בהם הוספת ממד הזמן  -הקווי

והמעגלי  -לדיון בעצים המקודשים משקפת הבנה שהם אינם תופעה סטטית  ,אלא משתנים

דינמיים הפועלים במקום נתון לאורך ציר הזמן .
הזיקה שבין העץ המקודש לממד הזמן מעוררת שאלות רבות  :מהם התהליכים היוצרים  ,משמרים
או משנים את התופעה של העץ המקודש לאורך
קדומים ?

זמן ?

עד כמה מייצג עץ קיים מסורות ומקומות

האם מקומות מקודשים שהם היום ללא עצים היו כך תמיד  ,או שבעבר היו בהם

עצים ?

ולבסוף  ,כיצד לבחור  ,לפרש  ,לשמר או לעצב מחדש אתרי עצים מקודשים מתרבויות ומתקופות
שונות המתקיימים בו זמנית באותו

מרחב ?

המצב הפיזי של עצים מקודשים הוא תלוי זמן במהותו  :הזדקנות של עצים לאורך זמן ותהליכים
מחזוריים עונתיים כמו מכת ברק וסופות גרמו לכך שבחלק מהמקומות הקדושים נותרו כיום עצים

.

פגועים או לא נותרו עצים בכלל המשפט החוזר במקומות שונים  :ל ' ולי ' אין עץ כעת  ,אך זכור
לי היטב שבילדותי עמד כאן עץ גדול '  ,הוא עדות שבעבר היה מספר העצים המקודשים גדול

.

בהרבה דוגמאות ידועות לעצים שהיו ואינם הן אלון אברהם ליד הברון  ,העץ המתועד ביותר

בארץ  -ישראל משך מאות שנים  ,עץ שיוסף בן מתתיהו העיד עליו כי הוא נמצא שם ' מימי
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נעשו בעולם כחלק מתהליך שימור של גנים ונופים היסטוריים  ,אך
של
מקום דינמי  ,פעיל מבחינה חברתית ותרבותית

.

כאן יש להתאים אותם לנתונים

מרבית אתרי העצים המקודשים אינם כלולים בתכניות המתאר
הארציות והמחוזיות ואינם מוגנים
בחוק ,
' חוק פקודת היערות ' ו ' חוק ערכי טבע מוגנים ' מבטיחים אמנם
מפני כריתה או עקירה  ,אך אינם
מתמודדים עם
מפגעים מעשה ידי אדם  ,כמו כבישים  ,מחנות צבא  ,מחצבות ותעשייה .
הפגיעה היא
במקרים רבים כפולה  :פיזית
ותרבותית תוצרי לוואי כגון חומרי מילוי  ,קירות הפרדה  ,גידור  ,חציבה ,
זיהום ורעש מהווים מפגע חזותי  ,מנוגדים לרוח המקום  ,ועלולים
ליצור נתק מבני או תפקודי בין
המקום
הקדוש להקשר התרבותי שעליו הוא נשען בנבי סבלאן קירות
תומכים בגובה  8מ ' בקירוב
שנבנו להרחבת
מגרש החנייה חוצצים בין חורשת האלונים המקודשת למבנה הקבר
ומונעים מעבר
חופשי בין שני המוקדים
קברו של ר ' אליעזר בן יעקב בכפר חנניה עומד בסמוך לכביש
הפוגע
באווירת המקום הקדוש בעיות אלו
שייכות לתהום ניהול הנוף הלא מוגן בישראל והן דורשות
התייחסות תכנרנית מקיפה

.

.

.

.

קדישה מעבי
ש' ח'

לגד

-

" חמיה כייזיס

מנהגי הפולחן עצמם עשויים אף הם לפגוע בעץ ובמקום  :עץ התאנה בפתח
מערת הקבורה במירון
נחנק וענפיו הנמוכים מתנוונים מסרטי בד שקשרו בהם עולי רגל ; עץ האלה העולה מתוך קבר
הנביא
חבקוק נשרף כליל מנרות שהדליקו מאמינים בחלל גזעו ; אלון ענף בשיח ' עת ' מאן אלח ' זורי מת עקב

על עצים ועל ה ' מקום '

יציקת בטון לגזעו שנועדה לחזק אותו ; ועץ הזית ליד קברו של ר ' יהודה בן אלעאי בעין זיתים קולף
עד מוות בידי עולי רגל שנטלו ממנו קמעות  ,בעיה מסוג אחר  ,המוכרת מהורשת הארבעים בכרמל ,

.

היא עומס הביקורים ודריכת יתר שגרמו להידוק הקרקע סביב עצי האלון המקודשים בעקבות
הפגיעה יושמה בתורשה זו מדיניות תכנונית שכללה גידור חלק מהשטת  ,הגבלת מספר המבקרים
וסימון שבילי הליכה במרחק מה מהעצים ; פעולות אלו הביאו בתוך שנים ספורות להתאוששות
העצים הפגועים ולנביטה של עשבוניים  ,שתרמו לאוורור וחלחול הקרקע ,

64

התמורות החברתיות המפליגות שעובר המקום הקדוש בשנים האחרונות אף הן גורם תלוי זמן .
בעבר התושבים המקומיים הם שהחזיקו את המקום הקדוש  ,קבעו את סדרי פולחנו  ,והיו המוסמכים

.

לדווה על מעשי המופת שהתרחשו בו שינויים דמוגרפיים ושלטוניים הביאו לכך שהיום הממסד
הדתי  -במיוחד היהודי  ,אך גם המוסלמי והנוצרי  -הוא זה המתחזק את המקום הקדוש ומעצב ,

.

מדעת או שלא מדעת  ,את דפוסי הפולתן בו שותפים בתהליך זה יזמים פרטיים וגופים ציבוריים ,

.

אגודות דתיות  ,מועצות מקומיות ומשרדי ממשלה תנופת הפיתוח מתיה מסורות ישנות  ,אך במקרים
מסוימים היא מחברת דמות  ,סיפור ומקום ללא כל בסיס היסטורי או ארכאולוגי  ,ובמקרים רבים

.

אחרים היא מעקרת את המקום הקדוש מרוחו גדר הגן הלאומי בכורזים מפרידה בין קבר

מחמיד לעץ המקודש  ,ושולחנות הפיקניק שמוקמו בצל העץ משנים באתת את ייעודו
הקבר

השיה '

המקורי ; מתתם

בנבי סבלאן רוצף במרצפות ' משתלבות ' מתוצרת ' אקרשטיין '  ,סמל סטטוס בהוויה האדריכלית

המקומית ; וקבר יונתן בן עוזיאל החבוי במורד ההר ליד עמוקה  ,מקום חבוי שהעלייה אליו לרגל
הייתה כרוכה בעבר במסע של חיפוש וגילוי  ,מתגמד היום על רקע מגרש החנייה ושביל הגישה

.

המונומנטלי המוביל לפתחו תכניות נוספות המועלות חדשות לבקרים מטשטשות לחלוטין את
הגבול שבין צליינות לתיירות ורואות במקום הקדוש מפעל מסחרי המשלב תחנת מידע  ,נקודות

מכירה ומתקני שירותים .
הניסיון להפנים ולבטא את רות המקום הקדוש מציב אתגר תכנוני שהוא מעבר לסך המרכיבים

.

של פרוגרמה  ,פונקציונליות ושפה עיצובית חשיבות המקום הקדוש היא בכוה הפנימי שהוא מקרין
על העולים אליו לרגל  ,ומקורה בארכיטקטורה הפשוטה של מבנה הקבר  ,בעצים העתיקים ובמרחב

.

הנופי שסביבם אם תפקידו של הקדוש  ,פטרון המקום  ,הוא לתווך בין האל למאמין  ,הרי שניתן
לראות את תפקידו של המתכנן כמתווך בין תבנית הנוף המקודש לבין עולה הרגל  ,מי שעליו להאיר

.

את האיכות הפנימית של המקום ולא ליצור איכות חיצונית חדשה תפיסה זו אינה פשוטה ליישום ,
שכן לקושי לתרגם מונחים מופשטים כמו קדושה ורוח המקום לצורות פיזיות  ,מצטרפות שאלות
נוספות  :למי שייך המקום הקדוש  :לתושבי המקום ? לכלל המאמינים ? לרשות מקומית ? לממסד

לגוף מקצועי ? ובהקשר זה  ,מי המתכנן ומי המתחזק  :מי מחליט על נטיעה של עץ ( איזה

דתי ?

מין ? היכן ? )

במקום עץ שנשרף או מת ? מי קובע את כמות המבקרים  ,מי מכוון את דפוסי הפולתן ( מתקן לנרות
או לזבה )  ,ומעל לכול  -על פי אילו
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אחולת דבו
מאמר זה הוא ניסיון ראשוני למפות ולפרש את
התופעה של העץ המקודש כבסיס להיסטוריה

וזיכרון  ,למסורות דתיות  -עממיות ולמגוון ביולוגי -
אקולוגי ,

ולהתוות

ראשוניות לשימור

הנחיות

ולניהול של הנוף המקודש בעתיד .
במות הפולחן ' על ההרים הרמים ועל הגבעות

.

ותחת כל עץ רענן ' נעלמו בעידן המודרני הנוף
הוא במהותו חילוני

ופונקציונלי .

אך דומה כי

דווקא התהליך המואץ של מודרניזציה  ,המלווה
בשבירת מסגרות חברתיות  ,בעימותים תרבותיים
ובתמורות משמעותיות בנוף עצמו  ,מזין את
הצורך

בתמיכה

שהמקום

על  -טבעית

הקדוש

מספק .

וביציבות ,

הפריחה

צורך

המחודשת

בפולחן הדתי העממי של המקומות הקדושים

בארץ  -ישראל מעידה שהמקום הקדוש  ,כמרהב
הנבדל במהותו ממרחב של חול  ,היה ועודנו צורך

.

אנושי בימינו ממלאים העץ והמקום הקדוש שני
תפקידים שונים במקביל  :עבור האדם המאמין הם
ממשיכים לשמש מוקד פולחני  ,דתי וחברתי ,
עבור האדם החילוני הם נכסי טבע ותרבות ,
היסטוריה

ופולקלור .

במערכות

דינמיות

בשני

המקרים

מדובר

שיש

לשמרן

ויצירתיות

ולהתאימן להוויה התרבותית המקומית בת
למעלה  :חורשה מקודשה  ,רמת הגולן

למטה  :עץ וקבר  -מקאם ועידנא סלטאן אבראהיט

זמננו .

