גידול חזיר בארץ  -ישראל לאחר התקופה הרומית
ברוך רוזן

~ The time has come ' the Walrus said ,
0 talk of many things :ז '
sealing-" wax -

ships-and

kings -

of shoes -and

of cabbages-and

 ] And why the sea 15 boiling hotAnd whether pigs have wings ' .

נטמעתי שבקלזומיני היתה חזירה מכונפת אשר

החריבה את ארץ קלזומיני  .ארטמון מסר זאת
באגלים של קלזומיני  ,משום כך יש שם אתר

מוכר הקרוי ' מקום החזירה המכונפת '  .אך אם
אדם יחשוב זאת למיתוס  ,יוכל לחשוב

כך .

אשר לי  ,איני מצטער להזכיר את אשר נמסר
ואת אשר לא חמק מידיעתי בכל הנוגע

לחיות .

2

במערכות היחסים אדם  -מזון שהתקיימו בארץ  -ישראל במשך הדורות היה החזיר מזון וסמן
תרבות  .היה מי שבחל בשמו ובזכרו והיה מי שראה בו מאכל רצוי וגידלו לשם כך  .בחקלאות
הארץ  -ישראלית הטרום  -מודרנית היה החזיר חיית המשק היחידה שטופחה למאכל בלבד  .במאמר

מפתח סקר בריאן הסה את הארכאולוגיה של החזיר בארץ  -ישראל עד סוף התקופה
מאמר זה הוא במידה רבה המשך

הרומית לערך .

3

לעבודתו .

החזיר הוא מבעלי -החיים שבויתו במזרח התיכון ובארץ  -ישראל בכלל זה בשחר
ראשית ביותו ככל הידוע לנו ביריחו בשנת

6000
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4

התרבות .

שלא כבעלי  -חיים אחרים  ,שנקלטו

בארץ  -ישראל ומצאו מקום קבוע לדורות  ,החזיר נקלט בחקלאות ארץ  -ישראל אך לאחר זמן נדחה
ממנה  ,ותהליך זה חזר על עצמו פעמים רבות  ,עד ימינו  .הסה הציג סיכום של תאוריות המסבירות
את הדיכוטומיה האנושית

:

מגדלי חזיר מול המסתייגים ממנו  .נראה שניתן לשייך תאוריות אלה

לשתי אסכולות עיקריות  .האחת מיוצגת על  -ידי הסה  ,הטוען כי גידול החזיר וכן ההימנעות מכך
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ברוך רוזן

נובעים ממסכת מורכבת של סיבות  ,ולגורם האתני או הדתי מקום חשוב ביניהן  .לדעת האסכולה

האחרת יש לגידול חזיר וגם להימנעות מכך הסבר חומרני בעיקר  .אסכולה זו מיוצגת בעברית על -

ידי מרוין הריס .

5

לימוד תהליכי הכנסת החזיר למעגל החקלאות הארץ  -ישראלית לפני התקופה הצלבנית -
הפרנקית והוצאתו ממעגל זה לאחר אותה תקופה עשוי להטיל אור על מניעי ההתפתחות של

מערכות אדם  -מזון בכלל ובארץ  -ישראל בפרט .

הכיבוש הרומי  -מלכות משולה לחזיר
הכיבוש הרומי היה נקודת מפנה  ,אחת מרבות  ,בשינוי חשיבות החזיר בחקלאות ארץ  -ישראל  .עם

כיבוש זה החלה למשול בארץ  -ישראל עילית שבאה מתרבות אירופה  ,אשר הרבתה לגדל

חזירים .

גידול חזיר אפיין את חקלאות איטליה מתקופת הברונזה ואולי קודם לכן  6 .נראה כי חזיר היה מקור
חשוב לשומן ולחלבון מהחי במזון

במרכז אירופה

8

ובאנגליה .

9

הרומי .

7

ריבוי עצמות חזיר מאפיין אתרים רומיים שנחפרו

ארנולד יו מרטין ג ' ונס תיאר את חשיבות בשר החזיר ברומי במאות

הרביעית והחמישית ודן במערכת של חלוקת בשר חזיר חינם שהיתה כרוכה בהובלת עדרי חזירים
ממרחק רב

לרומי .

0ן

עדות להימצאות החזיר בארץ בתקופה הרומית יש בסיפור בברית החדשה על

הכינרת  .י

החזירים בצפון

]

גידול החזיר מוכר כנראה גם בספרות התלמודית מארץ  -ישראל  ,אולי

משום שגידולו בארץ גבר בתקופה הביזנטית  ,כשהנצרות ביטלה את הטאבו היהודי על החזיר .
פייטנים יהודים היו רגישים לתופעה תרבותית זו וכינו את מלכות רומי הנוצרית ' משולת חזיר ' .
ממצא ארכאולוגי חשף גידול חזירים באשקלון בתקופה הרומית והביזנטית 4 .י בחשבאן
2ן

3ן

( חשבון ) שבעבר  -הירדן נמצאה עלייה בגידול חזירים החל בתקופה הרומית המוקדמת

נוספת נרשמה בתקופה הרומית המאוחרת

;

ושיא צריכת חזיר באתר היה בתקופה

;

עלייה

הביזנטית .

החופרים מקשרים עלייה זאת בשאיפה  -בין אם מודעת ומתוכננת ובין אם לא  -לניצול מירבי
של משאבי הקיום במקום בתקופה

זו .

5ן

בהסתמכו על מקורות כתובים ציין מיכאל אבי יונה כי

נזירים נוצרים גידלו חזירים ליד יריחו בתקופה הביזנטית 6 .י חפירות תל אפשר שבשרון מלמדות כי
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L . T . Geraty

לקראת סוף התקופה הביזנטית ( במאה הו ' ) נמצאו באתר סימנים לצריכת חזירים צעירים בגיל חזירים מתורבתום
'

גליל
בעולם
חותם
מהקדומים
עשרה  -ארבעה עשר חודשים ; התופעה נקשרה במחקר למידע היסטורי על דיכוי שומרונים באזור ( טביעת

והבאת תושבים נוצרים במקומם 7 .י מבדיקת עצמות בעלי -החיים שנמצאו בחורבת סומקה לוח טין ממסומוטמיל
שבכרמל מתברר כי החל בתקופה הרומית  -הביזנטית גדל חלקם של החזירים בין

חיות המשק .

8ן
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הכיבוש המוסלמי
הכיבוש המוסלמי של ארץ  -ישראל הביא לשלטון עילית חברתית שאחד ממאפייניה היה הסלידה
מכל הקשור בחזיר  .הסלידה מבוטאת במפורש בקוראן

:

אכלו מאשר כלכל אתכם אלהים מן הלתר מן הטוב והודו

( על )

חסד אלהים אם אותו

תעבדו  :אך את אלה אסר לכם  ,את הנבלה ואת הדם ואת בשר החזיר ואשר נקרא עליו שם

אחר מבלעדי ( שם ) אלהים  .אך אשר יאנס ( ואכל ) בלי זדון ולא ישוב עוד לאכל  ,הנה

אלהים סלח ורחום . . .

17
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פרשת
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ברוך רחן

קביעה זו  ,התוחמת את המזון המותר למוסלמי בין איסורי היהדות להיתרי הנצרות  ,היתה

לחוק .

עם השתלטות האיסלאם על ארצות הנוצרים הוחל חוק זה לכאורה על אוכלוסייה שגידלה ואכלה

חזיר  .מצב זה הצריך הסדר מתאים  ,והסכמי שליטים עם נתיניהם הנוצרים הם תיעוד להסדרים
פורמליים בעניין

זה .

20

החזיר מופיע במספר גרסאות של ' חוזה

"

מר '  ,שבא להגדיר את מעמד בני החסות  .למשל

בהסכם שבין חליד אבן וליד ותושבי שאם  -דמשק או סוריה  -נגזר על הנוצרים למנוע כניסת

מוסלמים .

חזירים לבתי

...

ן2

בגרסה שונה של החוזה נאמר

חסותנו אינה כוללת דברים אסורים כגון

:

:

דם  ,נבלות  ,יין וחזירים  ,אבל אנחנו לא

נפריע להם  ,עליכם רק להימנע מכפייתם על ערים מוסלמיות  .אם מוסלמי או אחר ירכוש
אותם לא נכריח אותו לשלם עבורם  ,משום שהם אסורים ואין להם מחיר  ,אבל לא נאפשר

בגללם .

לו לפגוע בכם

22

מכלל לאו אתה שומע הן  .מגרסאות ההסכם בתקופה זו נראה שלמרות האיסור האיסלאמי המשיכו

נוצרים לגדל חזירים תחת שלטון האיסלאם  ,וכך עשו במשך הדורות  .העילית השלטת וגרוריה
הטילו אמנם לחץ מתמיד על הנוצרים מגדלי החזירים  ,אך דומה שרק התאסלמות המגדלים גרמה
להם לחדול מעיסוקם  .ספק אם כל כיתות הנצרות המזרחית נטו לגדל חזיר באותה מידה  ,אך אין
עדות להימנעות מוחלטת של נוצרים אלו מכך  .הנוסע המוסלמי אבן ג ' שיר דיווח על גידול חזירים
בכפר נוצרי ליד נציבין  ,בצפון מסופוטמיה ,

בשנת  . 1184קופטים גידלו ומגדלים חזירים .
23

ובאיי הים התיכון  ,גם באלו שהיו בשלטון האיסלאם ככרתים  ,התקיימה תרבות גידול

המוסלמית .

ומצפון אפריקה יש עדות לגידול חזירים בתקופה

( וארץ  -ישראל

?)

26

24

ביוון

חזיר .

25

גידול חזיר על  -ידי נוצרים בסוריה

בתקופה המוסלמית הקדומה היה קשור בכוחם הפוליטי גם תחת שלטון

האיסלאם  .לפי אגדה מוסלמית שמקורה בערך בשנת

1000

יבוא הקץ על מציאות זו  ,הנשללת על -

ידי חכמי האיסלאם  ,עם הופעתו הבאה של ישו  ,העתיד לשבור את הצלב  ,להרוג את החזירים
ולבטל את מס החסות  ,וכל החפצים בחיים יקבלו עליהם אז את האיסלאם  .באוטופיה זו החזיר
הוא

סמל מקביל לצלב .

בתקופה המוסלמית הקדומה שכנו נוצרים כפריים במספר אזורים בארץ -

27

ישראל ובהם שפלת החוף  .בדור וביפו היו בישופים  ,וקהילות נוצריות היו בין היתר בלוד  ,עזה ,
רמלה  ,אשקלון

וקיסריה .

28

לעדויות המקורות הכתובים על גידול חזירים על  -ידי נוצרים תחת

שלטון האיסלאם נוסף בארץ  -ישראל הממצא הארכאולוגי .
הוכחות לצריכת חזיר בתקופה המוסלמית הקדומה ( במאה הט ' ) .
לאכילת בשר חזיר בתקופה המוסלמית  .בחורבת סומקה שבכרמל

בשרון  ,באפולוניה  -ארסוף נמצאו
29
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רול וא ' איילון  ,אפולוניה ודרום השרון  ,תל  -אביב

 , 1989עמ ' , 88

 .נ  .יל

. 213
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גידול חזיר בארץ  -ישראל

חמישה אחוזים מכלל עצמות

בעלי -החיים מל התקופה הרומית וכשמונה אחוזים מז

מימי  -הביניים  .החופרים מייחסים את העלייה באכילת חזיר להתחזקות היישוב הנוצרי

העצמות

באזור .

30

בחשבאן שבעבר  -הירדן המשיך גידול חזיר בתקופה האמיית בהיקף נרחב  ,כמעט כבתקופה

הביזנטית .

ן3

החזיר לא נצרך בתקופה זו על  -ידי יהודים  ,שומרונים ומתאסלמים חדשים  .שכבת

העילית המוסלמית החצינה בצורה בוטה את סלידתה מהחזיר  ,והחקלאי הנוצרי יכול היה לפיכך

לגדלו כמגן ממיסוי עושק  .עם זאת גידול החזיר היה כרוך בסכנה ( כעיסוק ביין למשל ) כי יצר גירוי
לתקיפה מצד המוסלמים  .אם היתה באיסלאם סובלנות כלפי החזיר היתה זו סובלנות על תנאי ,
והיא לא היתה נחלתם של כל המוסלמים כל

הזמן .

לעתים גילתה העילית המוסלמית יחס מורכב לחזיר  .בחפירות הארכאולוגיות בארץ  -ישראל
מתגלות עצמות חיות בר  -עדות לפעילות ציד  ,שולית אך מתמדת  ,בתקופה

המוסלמית .

32

העיסוק בציד אפיין אצולה צבאית בארצות האיסלאם  ,ובין חיות הציד בלט החזיר  .העיסוק בו ,
ולו רק לשם ציד  ,היה כרוך במגע עמו ובהתעניינות באורח חייו ,

בשעת הדחק ( לעיל ) ודאי שנוצל בעת

33

וההיתר לאכול בשר חזיר

הצורך .

מכל מקום ככלל דתה האיסלאם את החזיר  ,וגידול החזיר הלך ודעך בארצות האיסלאם  ,גם אם
לא באורח אחיד

בכולן .

חשיבות החזיר המבוית בכלכלת ארץ  -ישראל שבה ועלתה עם הכיבוש הצלבני  .החקלאות

הפרנקית בארץ  -ישראל זכתה לאחרונה למחקר

מעמיק .

34

אך עדיין אין בידינו אלא מידע מקוטע

על פיתוח תרבות גידול החזיר בארץ  -ישראל על  -ידי הצלבנים ועל מידת ההשתלבות של ענף זה
בחקלאות ובתרבות הפרנקית  .המידע שבידינו חושף היבטים שונים של התמחות חקלאית

זו .

ניצול מושכל של הידע האגרו  -טכני על גידול החזיר לשם איחוי קטעי המידע למסכת אחת עשוי
לאפשר שחזור תמונה מקפת של

התופעה .

המערכת יער  -בלוטי אלון  -חזיר  -אדם באירופה
הצלבנים באו מתרבות נוצרית שבה היה החזיר מאז ומתמיד מרכיב חיוני במערכת הקיום ובתזונת

האוכלוסייה  ,כולל העילית החברתית והמעמד השליט .
שסיפק מזון לחזיר )  . (pasnagium porcorumניצול היער על  -ידי החזיר היה חלק אינטגרלי
מחקלאות אירופה  . . . ' 36 .היה זה היער אשר בתחילה עזר לעשות את החזיר למרכיב כה תשוב
35

30

קולסקה  -הוברו  ,טשרנוב ודר ( לעיל  ,הערה

31

גרסי וסקלה לה  -ביאנקה

32

רול

ואילון ( לעיל  ,הערה

33

Coon , The Hunting

אירופה היתה מכוסה בחלקה ביער אלון

. ) 18

( לעיל  ,הערה . ) 15
 , ) 29עמ ' . 213

c. s .

;  . 240קק Under the Abbasids , London 1979 ,

M. M. Ahsan , Social

 . 144ק Peoples , Middlesex 1976 ,
34

ר ' אלנבלום  ' ,הישוב הכפרי הפרנקי בארץ  -ישראל בתקופה הצלבנית '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,

35

תשנ " א .

 . 93 , 158 - 159 , 174 - 175 ; 1) . Latouche , Ihe Birth ofקק London 19882 ,

,

( 21נ
1) . Tannahill , .Foodin:

 . 93ק  ; Western Economy , New York 1966 ,קלוטון  -ברוק ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '
36
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Forster
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 . 53 - 54קק History , Baltimore 1979 ,
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"
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ברוך רוזן

במזון של אירופה הקדומה .
התזונתית של החזיר . ' . . .

היה זה לבסוף הצמצום של היער אשר גרם לירידה בחשיבות

37

מערכת התזונה אדם  -יער  -חזיר היתה סמן של תרבות אירופה  .בצד מערכת זו טופחו חזירים גם

באתרים אורבניים קטנים וגדולים  .חזירי העיר ניזונו ממספר מקורות

:

מרעה מחוץ לעיר  ,הזנה

במספוא משומר או טרי וליקוט באשפתות  .ניתן לראות בייבוא גידול החזיר לממלכה הפרנקית
ניסיון של אוכלוסייה שזה מקרוב יצאה מאירופה לשמר מאפיין תרבות

זה .

ייצוא חזירים חיים מאירוסה לממלכת הצלבנים
בשר בעלי  -חיים שומר בימי  -הביניים על  -ידי המלחה  ,ייבוש

ועישון  ,שיטות השימור היחידות

שהיו זמינות למוצר זה בתקופה זו  .אך כדי להפיק מן הבשר את מירב ערכו התזונתי העדיפו בשר

טרי  ,ולשם כך טיפחו את בעלי  -החיים  ,ורק סמוך למועד שבו ביקשו לאכול את הבשר שחטו את
הבהמה  .בשר חזיר משומר שימש מקור תלבון חשוב לאוכלוסייה שלא יכלה להשיג בשר

טרי .

ומסתבר כי הצלבנים בדרכם למזרח נטלו עמם בשר חזיר משומר  ,שהיה מזון מקובל לספנים

ולנוסעים .

מקורות שונים מעידים על ייבוא בשר משומר לממלכת הפרנקים  .מקובל היה בימי -

38

הביניים להחזיק גם חזירים חיים על ספינות  ,למזון או

למסחר .

39

וידוע על ייצוא חזירים חיים

מאיטליה ומסיציליה לממלכה הפרנקית ; בתיעוד נזכר ייצוא של חזירים  ,חזירים מסורסים  ,חזירות
וחזירי

בר ( ? )

בכמויות קטנות בשנים

לחזירים זכרים בוגרים לא

מסורסים ) .

40

1284 - 1265

( אפשר שהמונח ' בר ' מתרגם מונח המכוון

העדות על מיסוי הסחר בחזיר ( ראה להלן ) מצביעה על

סחר בחזירים בצור כנראה קודם לעדות המפורשת על הייצוא  .ואולי ניתן להקיש מכך על ערי נמל

אחרות  .מסתבר שחלק מהחזירים שנסחרו בצור מקורם באירופה  -החזירים שיוצאו שימשו
בחלקם למאכל באניות או סמוך להגעה לארץ  -ישראל  ,ואחרים  ,שנותרו בחיים  ,נסחרו כנראה
בערי

הנמל .

מסיפור המצור על עכו במסע הצלב השלישי עולה כי נוכחות חזירים חיים על הסיפון אפיינה
כלי שיט

אירופיים  -נוצריים .
הפרנקים  ,קללת אלוהים עליהם

ספנות

37

מוסלמית .

!

הציבו ספינות סביב עכו כולה  ,לחסום את הנמל מפני

הנצורים נזקקו מאוד למזון

..

 Dietary Variation from Hunter-. Gatherer ! 0 Modernתו  Overview of TrendsחE . B . Ross , ' /1

 .ק 1987 ,

 Food and Evolution , Philadelphiaיי

4% .מן Ross

256
38

ולאספקה .

חבורת מוסלמים הפליגה

 . 27 - 44 ; F. C . Lane , ' Dietקק  ] Middlesex 1992 ,טתמןק

,

B

.
!

& 4 . Harrisן Capitalistic Societies ' ,

 Handbook ofAnglo -Saxonג

Hagen ,

 the Early fourteenth Century ' , idem , Venice and History , Baltimoreתו Wages of Seamen

 . 263 - 268קק 1966 ,
39
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 board their own ships three liveחס the men of the Emperor . . . 1 ! was lavful for them 10 bl) y
1,

,

 . 512ק
40

שם .

The Economic History of

 ,יי1956

London

,

 ] . Lipsoי ( . 1002ט  , Laws of Ethelred 11 )) . 991 -י 185 . . .ק

גידול חזיר בארץ  -ישראל

ואספקה

אחרת .

מביירות עם מטען של ארבע מאות שקי תבואה  ,גבינה  ,בצל  ,בשר כבש
הסיפון העליון  ,מקום
הם לבשו בגדים פרנקים  ,גילחו את זקנם  ,העלו מספר חזירים אל
הפתוח  .כאשר
שממנו יכלו להיראות ממרחק  ,הציבו צלבים והפליגו אל העיר מהים
ואמרו  ' :אנו
התקרבו אל ספינות האויב שלחו אליהם הפרנקים סירות וספינות משוטים
י4

רואים שאתם מפליגים אל העיר '  ,בחשבם שגם הם היו פרנקים . . .
המסמכים המעידים על ייצוא חזירים חיים מלמדים גם על ייצוא תרנגולות  .אלו ,

שלא כמו החזיר ,
בתופעה כללית

גודלו ונאכלו הן בארצות הנצרות והן בארצות האיסלאם  .אפשר אפוא שמדובר
בחקלאות הפרנקית .
של ייצוא רכיבי משק חי אירופיים ושילובם  ,אם הגיעו ולא נאכלו בדרך ,

מסחר בחזירים בערי נמל צלבניות והמיסוי שהוטל עליו

עבור

ג ' ונתל ריילי  -ממית ויהושע פראוור עמדו על קיומו של מס שוק על חזיר בצור הפרנקית -
 42שניהם טענו שהיה זה מס
).
כל הזיר ננחר שילמו קצבי החזירים סכום של ארבעה דינאר ( ] ט1
שהואיל
ייחודי ומוזר  .ריילי  -סמית טען שלמס המוסלמי מקור פאטמי  .פראוור כנראה החזיק בדעה

" ""

וה ' סוריאנים '  -הנוצרים המזרחים  -נמנעו מגידול חזיר  ,מקור המס בהחייאת גידול החזיר

והסחר בו על  -ידי הצלבנים  .אך כאמור הן בתקופה הביזנטית והן בתקופה המוסלמית הקדומה
גידלו חזירים בארץ  -ישראל ובעבר  -הירדן  ,ומסתבר שנוצרים הם שעסקו בכך  .פראוור מדווח על
מונופול בצור שכלל מס על איטליזים ועל נחירת חזיר
מאות בזנונים

(

,

ת58ט. )6

;

ערכו השנתי של המונופול היה ארבע

עדויות אלו מוכיחות שהיה סחר בחזירים חיים בעיר הנמל צור ואולי

בערי נמל פרנקיות אחרות  .נראה כי משגברה הדרישה לבשר חזיר טרי  ,הועברו חזירים שנמכרו
בצור ליישובי הפרנקים והנוצרים המקומיים  ,לשם גידול וריבוי  .העדות העקיפה על נוכחות
חזירים חיים ביפו או בפרווריה החקלאיים בזמן מסע הצלב השלישי יש בה אולי כדי לאשש את
ההשערה שהיו חזירים חיים גם בערי נמל פרנקיות

רעיית חזירים ביערות

אחרות .

43

אלון בתקומה המרנקית

נראה כי בתקופת השלטון הפרנקי היו עדיין יערות אלונים באזורים שונים בארץ  -ישראל  .יער

האלונים בשרון הוא דוגמה טובה למערכת האקולוגית שהתבססה על יערות אלו  .דלילות היישוב
החקלאי בשרון עודדה את התפתחות היער  ,בהקטינה את הלחץ החקלאי על כלל צמחיית הבר  .הן
מקורות בכתב והן הממצא הארכאולוגי מעידים כי בתקופה הפרנקית היה בשרון יער רחב ידיים

41

42

 . 200 - 201קק  . Costello , London 1969 ,נ . 2 .
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.
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.
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 . 411 - 4 ] 2קק  , Roll Series 38 , 1 , London 1864 ,ן6 .ט) St bbs
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ברוך רוזן

והתפשטות היער יכלה לספק מקור מזון חשוב

לחזיר .

44

היער ה ' מקורי ' באזור זה היה יער אלון

מצוי מעורב באלה ארץ  -ישראלית  .רק בתקופה הערבית הקדומה החל תהליך מתמשך שבו הפך
אלון התבור למרכיב חשוב ביער

השרון .

45

העומד לרשותם מתרבים החזירים במהירות

חזירות הן ולדניות  ,ועל כן כאשר גדלה כמות המזון

רבה .

46

יערות האלון הגדולים אפשרו אפוא התפתחות

מהירה של גידול חזיר  ,גם מיובא  ,לאחר הכיבוש הצלבני ועם התגבשות הממלכה הפרנקית  .ממצא

החזירים במגדל האדום ( להלן ) עשוי להעיד על כך  .יער השרון ויערות אלונים כמותו יכלו לספק
לחזיר מזון

רב :

בלוטים  ,נצרים  ,שורשים  ,פקעות  ,חרקים

ופגרים .

47

בארץ יש מתחרים לחזיר

הבית  :חדקוניות  ,עורבנים וציפורים אחרות  ,מכרסמים  ,דרבנים  ,צאן  ,צבאים  ,איילות ,

48

חזירי בר

ועוד  ,ובעבר היו באזור זה גם חיות טרף  .הציד פגע  ,כפי שהיה מקובל בתקופה זו  ,במתחרים

בחזיר הבית ובחיות הטרף  .רעיית עיזים לעומת זאת גורמת לדיכוי צמיחת האלון ופוגעת ביבול
הבלוטים  .מכאן שקיים היה ניגוד אינטרסים בין הצלבנים מגדלי החזירים לבין רועי הצאן
המוסלמים  ,ודחיקת הנווד המוסלמי תרמה להתפתחות גידול החזיר  .גם יערות אלונים אחרים
בארץ  -ישראל ( הר

גידול חזירים

יהודה [ ? ]

הגליל המערבי

[ ? ])

יכלו  ,כדוגמת יער השרון  ,לשמש למרעה

חזיר .

בחוות החקלאיות הנוצריות

היו מבין הצלבנים שהקימו בארץ יישובים חקלאיים ,
ופראוור ציין בהכללה

כי :

49

חלק מאלו באו מאזורים שבהם גידלו חזיר ,

' רבים מהם חזרו פשוט למשלח  -ידם

הראשון ' .

50

סביר שכמהגרים

אחרים לפניהם ואחריהם ( ראה להלן ) היו גם צלבנים שניסו לשחזר את המערך החקלאי שממנו
באו  .יער האלון שמצאו המתיישבים הפרנקים בשרון ובמקומות אחרים דמה ליער האלון של דרום
אירופה  ,ובעיר נוצר שוק לחזיר

ולבשרו .

יש מעט ממצאים ארכאולוגיים הנוגעים לאוסטאולוגיה ( חקר עצמות בעלי החוליות ) מאתרים

פרנקיים מובהקים בארץ  -ישראל  .מידע משמעותי אך מצומצם עולה מחפירות מוגבלות בהיקפן
שנערכו סביב המגדל האדום בשרון ( נ " צ  . ) 1455 . 1917י 5באתר נמצאו בשכבה מהתקופה הפרנקית
עצמות חזירים צעירים ( שלושה בלבד

!)

וביניהן עצמות ראש  ,שאינן מצויות בדרך כלל בבשר

משומר  .לדעת הארכאולוגית ג ' ודית קרטליג ' גודלו חזירים אלו במקום ובו ננחרו  ,כאשר היו בני
פחות

משנה .

52

במקום נמצאה עדות יחידה לנוכחות אפשרית של חזירים זכרים בוגרים  ,אך אפשר

שמדובר בעצמות חזיר בוגר אחד

בלבד .

ההיסטוריה של האתר מוכרת ממסמכים פרנקיים החל מאמצע המאה הי " ב  .במקום היה מגדל
44

נ ' ליפש " ן  ,ש ' לב  -ידון ור ' גרפנא  ' ,שלטון האלון המצוי באתור החוף המרכזי בישראל בעת העתיקה על פי
עדויות דנדרוארכיאולוגיות '  ,רתם ,

17

( נובמבר  , ) 1985עמ '

. 48 - 40

45

שם .

46

 . 118 - 123קק Foragers and Farmers , Chicago-~ London 1988 ,

47

,

8 -GTeggמ

צ ' שמיר  ,התפתחות חורש אלון מצוי בהרי ירושלים  ,הר גילה  , 1987עמ ' . 10

 :2ן:

רבים .

48

שם  ,מקומות

49

אלנבלום ( לעיל  ,הערה

50

פראוור  ,הצלבנים ( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ '

51

1986 ,

52

. ) 34
. 100

 . ( , The Red Tower , Jerusalem-Londonנט ) Cartledge , ' The Faunal Remains ' , 1( . Pringle

 . 176 - 186קק
שם  ,עמ '

"

8 . 41

. 178

.נ

למעלה  :חזירי יער
באורופה ( איור ליספו
הציד ' של הרוזן גססו

ברוך רוזן

מבוצר מוקף חומה שסביבו התקיים יישוב חקלאי קטן  .בשנת

הבנדיקטיני סנטה מריה הלטינית בירושלים
בשנת

. 1168

53

;

1158

היה האתר בבעלות המנזר

מנזר זה ייבא בשר חזיר משומר מסיציליה לירושלים

האתר ננטש בשנת  , 1187לאחר קרב חיטין  ,ונתפס מחדש בערך בשנת

. 1191

בשנת

1248

לא ידוע עבר לידי הטמפלרים  -הם שילמו שכירות עבורו בשנת
להוספיטלרים  ,ובשנת

1265

. 1236

נכבש המגדל האדום בידי הסולטאן וישרם  ,ואחר

נהרס .

במועד
הועבר

54

לטענת דניס פרינגל אפשר ששרידי החזירים הם מן התקופה שבה הוצא המגדל מרשות
וקטמפלרים  ,דהיינו משנת

בקירוב  ,ואולי הצדק עמו  .בחוקי הטמפלרים מופיעים  ,מלבד לוח

1248

המזון והתפריט שעליהם מסתמך פרינגל  ,חוקים הקובעים כי ' מפקד הבית יספק לאח אשר על
החולים כל שנצרך לחולים ולמרפאה  ,המקום שבו שוכבים האחים החולים  .הוא יתן תחת פקודתו

את המרתף  ,המטבח הגדול  ,התנור  ,החזירייה  ,לול העופות והגינה '  .חוק נוסף קובע כי ' אם אח

סרג ' נט רוצה להיות אח במנזר ניתן להטיל עליו תפקידים נמוכים  :ליד התנור  ,בטחנה  ,במטבח ,

ליד הגמלים או בחזירייה ' .

55

הממצא הארכאולוגי מוגבל אפוא אולם על סמך הידוע ממקורות

כתובים על גידול חזיר במוסדות פרנקיים נראה כי אכן גידלו חזירים באתר המגדל

האדום .

ראיה להחדרת גידול חזירים לחקלאות הנוצרית  -הפרנקית יש בהתיישבות החקלאית הפרנק ~ ת

המאורגנת בסהומך :ה הגדולה  ,צפונית לירושלים ( אל  -בירה של ימינו )  ,שם נמנה עם המתיישבים
מגדל חזירים מקצועי

לחולה .

) . ( Porcarius

כז

נמצאו עצמות חזיר במבצר הפרנקי בעתרת  ,דרומית

56

ליד עצמות החזירים נמצאו במגדל האדום עצמות תרנגולות ,

57

אלו  ,שהיו מוכרות בחקלאות

המוסלמית  ,יוצאו כאמור  -בדומה לחזירים  -מאירופה לממלכה הפרנקית  ,טופחו  ,גודלו
ונלקחו

כמס .

רכישת חזירים חיים או גבייתם כמס על  -ידי העילית העירונית הצלבנית
בכרוניקה של מסע הצלב של לואי התשיעי תיאר המחבר  ,ז ' אן סיר דה ז ' ואנוויל  ,את חייו שלו
בקיסריה בעת ביצורה בשנים  58 . 1252 - 1251יש עניין בהערת פראוור  . . . ' :כוונתו [ של לואי ,
 59תיאורו של
היתה ראשית  -כל לבצר ערים  ,היינו מקומות ישוב  ,ולא מרכזים של חילות  -מצב ' .
ב" ר]

ז ' ואנוויל  ,שחלקו מצוטט להלן  ,אכן נראה כתיאור של ניסיון להקים ' יישוב ' לפי הדגם שהיה

4ן Prawer 1
54

שם  ,עמ ' . Benveniste , ' Map 1 %/ 10 , Palestine Under the Crusaders ' , D . H . K . ; 89 - 85

55

' Atlas ofין68 .ם)
[
Jerusalem 1970
Templars , Bury
פרינגל ( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ ' 31 . ; 186 - 185

56

34

,

%1 .

",

Amiran

'Rule

The

5 . ( ,ת8ץ ) )

 -~ Wardמ10ע4 . 17ן 7 .

 . 169 , Rule 662ק ;  . 66 , Rule 196ק Edmonds 1992 ,
]( .
)
The
(al
Pringle , ' Magna Mahumeria
אלנבלום ( לעיל  ,הערה  , ) 34עמ '  . 193עוד על היישוב ראה :
Archaeology ofa Frankish New Town
6 . ( , Crusade and' Settlementם )  Palestine ' , P. w . Edburyמ1
,
,

:

 . 147 - 165קע 1985 ,

.

תודתי לרוני אלנבלום על המידע בעל  -פה על עצמות החזיר שנמצאו במצד

עתרת .
57

.

[

פרינגל ( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ '

. 179 - 178

פראוור  ,תולדות ממלכת הצלבנים בארץ  -ישראל  ,ב  ,ירושלים תשל "

58

"

59

שם  ,עמ '

. 339

א , 3עמ '

. 330

גידול חזיר בארץ  -ישראל

מקרבל בארץ מוצאו  .אמנם החברה הפרנקית עברה עידון וכבר נבדלה בפרטים רבים מן החברה
הכמו  -ברברית של ימי  -הביניים המוקדמים  ,אך עדיין שמרה על הרגלים תזונתיים קדומים  .מרק

בלוך ציין כי תזונת האביר הלוחם  -שהיה לאביר הפרנקי דגם התנהגות מהעבר  -מאופיינת

באפוס של ימי  -הביניים בצריכה
גלון

יין בשתי לגימות ' .

60

רהבתנית  ,רעבתנית וראוותנית  ' :טורף שיק

נתונים מלוח מזון מאירופה משנת

1338

כבירה של חזיר  ,גומע

( מאוחר לדו " ח מקיסריה ) מראים

ששפע יין ושפע בשר  ,ובכלל זה בשר חזיר  ,המשיכו לאפיין את מזון העילית  ,שמקורו היה במיסוי
טובין או

ברכש .

ן6

ברישום המזון שנאגר במצודת קיסריה משתקף ייבוא של אורח תזונה ההולם

את מעמד המחבר בצרפת

:

כל שנה בחג הקדוש רמיגיוס

[1

באוקטובר ] פקדתי להביא חזירים למלא את המכלאה

וכבשים למלא את הדיר וכן קמח ויין לספק צורכי ביתי משך כל החורף  .עשיתי זאת
משום שההובלה בים בחורף היא פחות בטוחה מאשר בק " ן  .משום כך בעונת החורף

מתייקר מחיר ההספקה  .הייתי רגיל לרכוש מאה חביות טובות של

יין .

62

יש בכתובים ראיות נוספות להבאת חזירים חיים למרכזי השלטון הפרנקי כמקור לבשר עבור כלל
המתיישבים הנוצרים ועבור מסדרים
שכונה ' המפקד הזוטר '

צבאיים  -דתיים .

) Commander

מלוח  ,חזירייה ולול עופות

;

63

במנהלת ההוספיטלרים בעכו שירת פקיד

 , ( Pettyוהוא היה ממונה על מחסני מזון שכללו בשר

העופות הגיעו מכפר ליד עכו שהתמחה

בגידולם .

64

סימנים אלו

מעידים על פעילות של מערכת כפרית  -עירונית להספקת בשר טרי לעכו  .שימוש בבשר עוף טרי
ובבשר חזיר טרי משתקף גם בנוהל בית  -החולים של ההוספיטלרים בירושלים  .לשוכני המוסד
חולק פעמיים  -שלוש בשבוע בשר בקו או חזיר טרי  ,ואם לא יכלו לאכול בשר זה הוזנו בבשר
עוף

65

ייתכן שמקור בשר החזיר שהובא לבית  -החולים במהומריה שמצפון לירושלים  ,שם היה

כאמור מגדל חזירים  ,ואולי גידלו איכרים פרנקים ביישוב חקלאי זה חזירים להספקה

לשוק העיר .

לאור תקדימים מאירופה אפשר אמנם שהובילו עדרי חזירים חיים מנמל יפו לירושלים  ,אך
אפשרות זו סבירותה

נמוכה .

עופות גם הם מקור לבשר טרי  .בתקופה הפרנקית שווקו עופות בירושלים  ,כמו בערים אחרות

 .ק L . A . Mayon , London 1965 ,

4 . Bloch , Feudal Society , 11 , trans .ן

60

294

61

על לוחות מזון בימי  -הביניים ראה  . 40 - 47 :קק Oford 1985 ,

של תוצרת חקלאית כתקופה זו באירופה ראה
 . 41 - 103קק Ithaca 1967 ,

:

 // Manners offood,ג

 . 5 . Mennel ,על מיסוי

' The Origin and Nature ofthe Taille ' ,

. ( , Mediaeval Institutions,

"

ט) Lyon

Stephenson ,

2.

)

 . 8 . ]( .קיים דמיון בסגנון ובתוכן בין מיסוי

חקלאי שהוטל באירופה לזה שנהג בממלכה הפרנקית  .בכפר בלייג ' שבבלגיה הוטל בשנת  1015מיסוי של
עופות  -כל בית חויב בשני דנייר  ,בארבעה סטייר ( יחידת נפח ) של שיבולת שועל ובעוף אחד  .בפריישה
שבפלנדריה היה המס שנגבה מכל בית ( בשנת

) ] ? [ 1151

שנים  -עשר דנייר  ,מידה אחת של שיבולת שועל  ,שני

כיכרות לחם ושני תרנגולים  ,ראה  :סטפנסון ( שם )  ,עמ '  . 45מכפר ליד צור חויב כל כפרי במאה השתים  -עשרה
בשלושה בזנונים  ,בשלושה עופות  ,בשלושים ביצים וברוטל
( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ '

62

. 45

גבינה .

ראה

:

ריילי  -סמית  ,האצולה והממלכה

סביר שמס על חזיר נגבה מן החקלאים הפרנקים כשווה כסף כבאירופה ' יושבי כפרי

וקץ:

מנזרים שילמו בחזיר או בשישה  -עשר דנייר ' בשנת  1122בפלנדריה  .ראה  :סטפנסון ( שם )  ,עמ ' . 76
 . 291ק Jean of Joinville , The Life of Saint Louis ~ trans . M . R . B . Shaw , New York 1985 ,
 .קק London 1967 ,

63

309

64

שם .

65

שם  ,עמ '

. 333

10 ( 0 - 1310 ,

' Jerusalem andחKnights ( 5 ! . John 1

,e

-Smith

J.

ברוך רוזן

במזרח ; יש עדויות לשיווק עופות למשל בבגדאד בתקופה העבאסית ,
שווקו עופות בערי מצרים

66

וכן עולה מכתבי הגניזה כי

( להלן ) .

ניתן לשער כי שוק העופות בירושלים היה מורשת השלטון המוסלמי  .אך מצב שוק הבשר

בירושלים במאה הי " א  ,לפני הכיבוש הצלבני  ,אינו ברור  .דיווח על יהודי שנתבקש באמצע המאה
הי " א ' לאכול בצל בירושלים ולא תרנגול במצרים ' והעדות מאותה תקופה על כך ש ' אין שוחטים
כאן בהמה  ,לא לימי חול ולא לשבת  ,ועופות אין כאן להשיג '

67

מציירים שוק בשר מנוון שאינו

מתפקד למעשה  .שחיטה כשרה היא תהליך יקר יחסית  ,וכאמור בתקופה הנדונה לא ניתן היה

לשמור בשר טרי  .קיום מערכת שחיטה כשרה וניצול יעיל של כל בשר הבקר הכשר חייבו
הימצאות שוק גדול למדי לבשר כשר  .בהעדר כקר ו  /או שוחט מוסמך לשחיטתו ובתנאים של עוני

יכול היה יהודי לשחוט עוף כדי לספק בשר טרי לבני ביתו  .גם אם בשוק הכללי  ,הלא  -יהודי  ,היה
בשר העוף יקר מבשר בקר  ,היתה צריכתו  ,בהעדר שוק לבשר בקר כשר  ,אפשרות זמינה יחידה
ליהודי לאכילת בשר טרי  .לדעת גיל היה המצב הכלכלי בירושלים במאה הי " א  ,לפני הכיבוש
הצלבני ,

ירוד .

68

אם אכן התמונה העולה ממסמכים היהודיים נכונה לא רק לגבי הקהילה היהודית ,

ייתכן שהשוק לבשר חי בירושלים  ,שדעך לפני הכיבוש הצלבני  ,התפתח בתקופה הפרנקית ,

ובהתאם גבר ייצור הבשר סביב העיר  .בערי הפרנקים  ,כולל ירושלים  ,נזכרת צריכת בשר עוף

לעיל ) .

בסמיכות לצריכת בשר חזיר טרי ( ראה

הראיות להתפתחות שוק לבשר עוף תומכות באפשרות שפיתוח גידול החזיר באתרים חקלאיים
בממלכה הפרנקית היה חלק מתופעה מקפת שכללה ייבוא בעלי  -חיים  -עופות וחזירים -

מאירופה וטיפוחם ושילובם בחקלאות

המקומית .

פעילות חקלאית זו נועדה לאפשר לעילית

השלטת ולכלל האוכלוסייה הפרנקית לקיים את הרגלי התזונה שלהם  .מסתבר כי סביב ירושלים
התפתחה מערכת הספקה של בשר חזיר טרי כמו זו שיכלה לפעול בין המגדל האדום למצודת
קיסריה  ,שכן באתר כפרי סמוך לירושלים נמצאו סימנים לגידול חזיר ובירושלים  ,מרכז השליטה
הקרוב  ,נמצאו עדויות לצריכת בשרו  .כאמור גם מציאת עצמות עוף במגדל האדום  ,ליד עצמות

החזיר  ,תומכת בהנחה כי אתר כפרי זה עשוי היה להיות חלק ממערכות הספקת בשר טרי ; קיומן
של מערכות אלו נרמז גם בתיעוד על תפקוד העורף החקלאי של עכו

וצור .

למקורות הפרנקיים מצור  ,עכו  ,ירושלים וקיסריה המעידים על סחר בחזיר ועל צריכת בשר
חזיר טרי בערי הפרנקים נוספת ביקורת של הנוסע המוסלמי אבן לשיר מסוף המאה הי " ב בדבר
חזירים ' מזוהמים ' הסובבים בחוצות צור
66

ועכו .

69

בעיני האיסלאם היתה זו תופעה מאוסה ולפי

על מזון במזרח בימי  -הביניים ראה  the :מ ]  Essay 011 the Diet of the Various Classesת )] . Ashtor , ' /
5 . ( ,,טט )  . Ranumל) !Medieval Levant ' , 1) . Forester 4
 .קק ofMan 1 History , Baltimor 1975 ,

"

 . 125 - 162על בשר טרי ושיווקו כמדינת הפרנקים ובפרט בירושלים ראה  :פראוור  ,הצלבנים ( לעיל  ,הערה
עמ ' 454

( גידול תרנגולות )  ,עמ '

העופות ראה

:

 ( 481מס

עירוני על תרנגולות בעכו )  ,עמ '

הנ " ל  ' ,העיר הצלבנית '  ,ב " ז קדר ( עורך )  ,הצלבנים בממלכתם  ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ '  . 20על

תרנגולות בתקופה העבאסית ראה

:

אחסאן ( לעיל  ,הערה

בירושלים בתקופה האיסלאמית הקדומה ראה

ולץ:

( תמוז
67

 ( 487שוק עופות

, ) 42

בירושלים )  .על שוק

תשמ " ד )  ,עמ '

:

 , ) 33עמ ' , 144 , 132 - 131 , 80

. 238

על שוק הבשר

ע ' אלעד  ' ,מסורת ערבית קדומה על שוקי ירושלים '  ,קתדרה 24

. 40 - 31

מ ' גיל  ' ,היישוב היהוד "  ,י ' פראוור ( עורך )  ,ספר ירושלים  :התקופה המוסלמית הקדומה  ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ '
, 148

. 153

ש " ד גויטין  ,הישוב בארץ  -ישראל בראשית האיסלם ובתקופת הצלבנים לאור כתבי הגניזה  ,ירושלים

תש " ם  ,עמ '

. 24

68

גיל ( שם ) .

69

אצן לשיר ( לעיל  ,הערה

 , ) 23עמ '  ( 355עכו ) 360 ,

( צור ) .

גידול חזיר בארץ  -ישראל

תנאי ? מר  ,שצוטטו לעיל  -בלתי חוקית  ,אך התופעה היתה מקובלת בערי אירופה הנוצרית
באותה תקופה  .באירופה היתה זיקה הדוקה בין העיר לבין הכפר בכל הקשור לגידול חזירים
ומכאן רמז נוסף לקיומם של חזירי כפר גם

בארץ  -ישראל .

חברות מהגרים נוטות לאמץ בעניין המזון שני נתיבי התנהגות מנוגדים

:

לשמר באדיקות  ,גם

מול קשיים  ,את התפריט והרגלי התזונה שהיו מקובלים בארצות מוצאן ומצד אחר לאמץ הרגלי
תזונה שנחשבו בארצות אלה אקסצנטריים

ואקזוטיים .

70

יש עדות לכך שהיו מבין הצלבנים

שהושפעו בנושאי תזונה  ,כבנושאי חומר ורוח אחרים  ,מתרבות האיסלאם  ,וכסמל להשתלבות
במזרח החלו להימנע מבשר חזיר  .סילוק מחסום זה אפשר למנגנון הסברות של סעודה משותפת
לקשור בינם לבין תושבים
האביר המוסלמי

"

מקומיים .

סאמה אבן מנקד '

( ) 1188 - 1095

כתב בזיכרונותיו

:

 . . .מבין הפרנקים ראויים לתשומת לב אלו הגרים בתוכנו ואשר התרגלו לחברת
המוסלמים  .הם טובים בהרבה מאלו שהצטרפו לצלבנים בארצות מושבם

לאחרונה . . .

' אכול '  ,הוא [ המארח הצלבני  -הנוצרי ] אמר לי  ' ,תמצא את האוכל טעים משום שאיני

אוכל אוכל פרנקי  ,יש לי מבשלות מצריות ואני אוכל רק מבישולן  .יתר על כן  ,חזיר
לעולם לא ייכנס

לביתי . ' . . .

ן7

החזיר כסמן גבול בין  -קהילתי
מאז ראשית הנצרות סימן החזיר בארץ  -ישראל את הגבול בין נוצרים לבין יהודים  ,שומרונים ואחר
כך מוסלמים .
המאבק הפרנקי  -המוסלמי ( תורכי ) הוצג בידי רוני אלנבלום כמאבק

בין חברות ספר .

72

בחברות

ספר המתחככות זו בזו כבמדינת הפרנקים  ,במקום שבו התערבבו  -לפעמים בתנאי עימות

ומאבק ולפעמים בדרכי שלום  -קהילות שונות בעלות מודעות עצמית גבוהה ומוחצנת  ,הקפידו

הקהילות על סמני הזהויות ועל אבני הגבול התרבותי  -החברתי  .גבול זה לא היה בלתי עביר  .צבי
ברם ובנימין זאב קדר הצביעו על מעבר של בודדים בין הקהילות  ,תופעה שלא התקבלה בחיוב

על  -ידי מנהיגותן .

מ

נראה כי בנסיבות אלו של חיכוך ולעתים אף חציית גבול  ,שנתפסה כפגיעה

בקבוצה  ,גברה המודעות והרגישות למשמעות סמני הגבול ולאמצעי החברות  .הסביבה האנושית
שבה פעלה החברה הפרנקית היתה משופעת בסמנים חברתיים למיניהם  .מאיורים ומכתבים בני
70

Crabtree , ' Zooarchaeology and Complex Societies : Some Uses Of Faunal Analysis for the

. 3 .ע

4 . ( , Archaeological Method andט ) Study of Trade , Social Status and Ethnicity' , M . B . Schiffer

11 , ! 4 . Murcott 1 A . H . van Otterloo , Theטתתט . 177 - 181 ; 5 . %4קק 1990 ,
London

] 7

 . 79ק 1992 ,
חג  . ( ,שתשנן )
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"
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sociology of

 . 184 ; P . K .ק 1929 ,

London
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,

Theory , 11 , Tucson -London

The Autobiography
~

.,
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Potter trans

Gentleman and Warrior

Arab -Syrian

:

.א

לנ the Period of the Crusades: Memoirs Of Usamah
שלח !יחסי נוצרים  -מוסלמים ראה
 . 169ק  4 , Princeton 1929 ,ן9חע  . 3על אסאמה בהקשר

"

G . R.

4 . ( , The Easternס ) Muslims 81 the Time of the First Crusade ' , P. M. Holt

1 , ' Theחא

Christian View of

 . 6 - 7קק  the Period of the Crusades , Warminster 1977 ,חMediterranean lands 1
72

73

אלנבלום ( לעיל  ,הערה
צ'

. ) 34

ברס  ' ,פולמוס נוצרי  -יהודי  ,מומרים וגרים בירושלים '  ,ב " ז קדר וצ ' ברס ( עורכים )  ,פרקים בתולדות ירושלים

בימי הביניים  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '
הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ '

; 38 - 27

. ] 00 - 93

ב " ז קדר  ' ,מתנצרים  ,מתגיירים ומתאסלמים בממלכת ירושלים ' ,

:37

ברוך רוזן

התקופה ידועים סמנים קבוצתיים שונים כשיער זקן  ,צבעי בגדים  ,אותות שנענדו על הגוף

וכו ' .

החזיר היה סמן קבוצה תזונתי ידוע  .ויתור על סמן זה מתוך רצון חפשי וההחלטה לאמצו היו
לפיכך ביטויים חזקים במיוחד לחציית הגבול

הבין  -קהילתי .

תפקוד החזיר כסמן לתיחום חברתי בין מוסלמי לפרנקי בארץ  -ישראל עשוי להתבהר על  -ידי
השוואתו למנגנון דומה שתפקד בחצי האי האיברי  ,מקום

שהיה  ,כממלכת הפרנקים  ,אזור ספר בין

נצרות לאיסלאם  .במרחב זה התקיימו  ,מאז חדירת היהדות  ,הנצרות ואחר כך האיסלאם חברות

הדדי .

מתחככות שהיו לחברות ספר שחיו במאבק

74

גידול חזיר ואכילתו היו סמן אחד מרבים

שתחמו את הגבול המשתנה והדינמי בין הנוצרי לבין כל מי שאינו נוצרי  .תנודות סמן החזיר בין
קוטב הקיום והסובלנות לקוטב הדחייה והסילוק סימלו את יחס האוכלוסיות השונות זו לזו והיו
מכשיר לביטוי ולפרסום של יחס

בחוקים ויזיגותיים משנת

זה .

) ? 654 ( 658

שהשליח הקדוש פאולוס אמר

הנוגעים ליהודים הופיעו קטעים הדנים בחזיר  . . . ' :לפי

"  . . .הכול טהור

:

לטהורים . .

 " .אף אחד מהם לא יבחין בין מזון

טהור לשאינו טהור  ,כפי שנקבע במנהגים ובמסורות של טקסי דתו

בקשר להמרת דתם של יהודים

:

הקודמים . .

 . ' .ובהמשך נאמר

' אשר לבשר החזירים אנו מבטיחים שאם בגלל הרגלנו לא נוכל

לאכלם הרי בכל זאת נאכל אותם מאכלים שיבשלום יחד אתם  ,מבלי לדחותם בסלידה או

בבחילה . ' . . .

75

במחקר על כלכלת ספרד בימי -הביניים נכתב כי בשנת

1000

לערך ' החזירים סבבו בשטחים

המיוערים בכל מקום אך במיוחד בצפון  -מזרח  ,שם ניזונו מבלוטי אלון  .צריכת בשר החזיר היתה
גבוהה יחסית משום שהסירה חשד של

התייהדות ' .

76

אופי החקלאות בחצי האי האיברי הושפע מן החזיר  .ברבע האחרון של המאה הט " ו מדווח על

סחר  -הברחה של בעלי  -חיים בספר שבין קסטיליה לגרנדה  .נוצרים שלחו פרות  ,כבשים וחזירים
 אך לא סוסים  -למרעה בשטח מוסלמי  ,ושילמו בפרות  ,בכבשים  ' ,אך לא בחזירים כמובן ' ,ובשמן זית .

77

בשנים

1519 - 1512

סבלו מוסלמים לשעבר

) ( Moriscos

בגרנדה  -שנמנעו מחזיר

מקשיים משום שהשלטון הנוצרי התיר מרעה חזירים  ,ואלה הזיקו לגידולי קני סוכר  ,דגן

ומטעים  .הפרקטיקה החקלאית המוסלמית שהתפתחה במערכת חברתית נטולת חזיר לא התאימה
למרעה חזירים וחייבה להגביל את גידול החזיר לעדר עירוני

) . ( Porcada

בספרד  ,ואולי גם

במקומות אחרים  ,חברו אפוא גורמים חומריים  -טכניים לחיזוק כוחו של סמל תרבות

מושרש .

78

לאחר השתלטות הנצרות על חצי האי גבר השימוש באכילת בשר חזיר כאמצעי לבחון אם אדם
הוא מאמין או כופר  ,ומבחן זה המשיך להתקיים בחצי האי האיברי ובשלוחות תרבותו במשך זמן

רב " .

Oxford

Medieval Frontier Societies ,

.

ן 45 .ט) 1 . Mackayן נBartlett 4

1.

74

1989

75

א " מ ראבילו  ,היהודים בספרד לפני הכיבוש הערבי בראי החקיקה  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '

76

M . M . Portan , Ihe (?ambridge Economic History of' Europe
.
, 1 : The Agrarian Life of the Middle

321

, 135 , 67 - 62

. 144

 . 445ק Ages , Cambridge 1966 ,
77

' Frontier Institutions

הערה  , ) 74עמ '

 , 3 . ] . Lopez de Coca Castaner , Castilian -Granadanברטלט ומקאי ( לעיל ,

. 151 - 127
1 Golden Age Castileל D . E . Vassberg , Land and Society

78

 . 177ק Cambridge 1984 ,

79

ח ' ביינארט  ,יהודים בדין האינקויזיציה  ,תל  -אביב תשכ " ה  ,מקומות

רבים .

גידול חדו באו ץ ' שי אע

כך היה המצב גם בספר ' טבק הפרנקים

למוסלמים במזרח הים התיכף  .ההכרה

בחזז כסמן

זהות בספר תרבותי  -פוליטי זה מומחשת בתיאור הספינה שהתגנבה לעכו במסווה של

ספינת

במערכת

נוצרים אוכלי חזיר ( ראה לעיל )  .יסאמה  ,המדווח על פרנקי שפסק מאכילת החזיר  ,פעל
למשמעות הסמן
ספר שכזו  .האפיזודה שהוא מזכיר מוכיחה כי הוא ובני סביבתו היו מודעים היטב
בשר חזיר  .עבור הנוצרי והמוסלמי כאחד היה החזיר אבן בוחן בין כפירה

לאמונה .

תובעות בחקלאות המרנקית המקבילות לגידול החזיר

-

החייאת תרבות גידול החזיר בארץ  -ישראל מזכירה את חידוש גידול הגפן וייצור היין וצריכתו על
גידול החזיר ,
ידי העילית הפרנקית  ,תופעה שעמד עליה פראוור  80 .ייצור היין על  -ידי הפרנקים  ,כמו
העשויים
הוא ביטוי לנטייתן של אוכלוסיות מהגרים לשמר הרגלי תפריט ותזונה  ,בייחוד את אלו
 פוליטי  -דתילשאת משמעות סמלית  ,דתית או פולחנית  .בשני המקרים הללו הביא שינוי דמוגרפי

לניצול פוטנציאל אקולוגי  -חקלאי זנוח ודחוי  ,שכן בעקבות השינוי נוצר שוק למוצר חקלאי שלא
היה לו כמעט ביקוש עד אותה עת  .ניתן היה לענות על הצרכים החדשים על  -ידי ייבוא  -שכפי

שמעידים חוקי המסים הפרנקיים היה יקר ומסובך  -או על  -ידי ייצור במקום  .איתור אזורים
מתאימים לגידול החקלאי המבוקש וייצור המוצר הנגזר ממנו ( יין מגפן ובשר מחזיר ) היו כרוכים

במימוש ידע טכני -חקלאי מיובא או מחודש  .תהליך המשוב שהתפתח בין החקלאי לשוק הביא
להתעוררות של ענפי חקלאות רדומים ו /או לפיתוח ענפי חקלאות

חדשים .

מירון בנבנשתי העלה השערה שהצלבנים ייבאו מאירופה חידוש כפרי נוסף  -את רפת הבקר

הפרנקית  .בשמות אתרים ארץ  -ישראליים  ,נותרו עקבות של השם הפרנקי לרפת  ,והם תועדו על

בנבנשתי .

ן8

 -ידי

לדעתו אפשר שיש בעקבות אלה הוכחה לחידוש שהביא מבנה זה לארכיטקטורה

הכפרית המקומית  .ניצול שמות אתרים חקלאיים כעדות לשינוי אתני היא שיטת מחקר מוכרת
בגאוגרפיה

היסטורית .

82

אחר הצלבנים
עם חורבן הממלכה הפרנקית נהרסו המערכות שנבנו בידי העילית הצלבנית והפרנקית  .גידול
החזיר  -כייצור היין  -שב להתנהל לפי חוקי האיסלאם  .איכרים נוצרים המשיכו לגדל חזירים

 -במצרים נמשך הדבר עד ימינו ואולי גם

בלבנון .

83

בגבור קנאות האיסלאם דעך גידול החזיר ,

משום שנתפס בעיני קנאי האיסלאם כהתרסה נגד דתם והפך להיות מסוכן

דוגמה בת ימינו עשויה לתת להכללות אלו ממד כמותי  .במהלך השנים

לנוצרים .
1970 - 1960

סולקה

מאלג ' יריה  ,במאבק אלים  ,אוכלוסייה נוצרית שכללה עילית וגם חקלאים  ,ואת מקומה תפסה

אוכלוסייה ילידית מוסלמית  .תהליך פוליטי זה היה מלווה בירידת אוכלוסיית החזיר משישים
ק' 3
80
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לחזיריםחיים

'

בשר חזיר טרי

בשר חזיר משימר
( יצור

פ=
תנועת חזירים חיים

מרעה בחורש

וצריכה)

אאשאש48

תנועת בשר חזיר משומר

דגם אפשרי של משק החזיר בתקומה הצלבנות בארץ  -ישראל

גידול חזיר בארץ  -ישראל

ושניים אלף לכארבעת אלפים תוך עשר שנים  ,ירידה של כתשעים וחמישה אחוז  .לשם השוואה

:

בקפריסין  ,שבה מגדלים חזירים באקלים דומה ומקיימים גם כן חקלאות ים  -תיכונית  ,היתה
אוכלוסיית החזיר יציבה באותה

תקופה .

קפריסין היתה מושבה של מעצמה אירופית נוצרית

ואוכלוסייתה הכפרית המעורבת ידעה היסטוריה ארוכה של חיכוך בין נוצרים למוסלמים

;

מידע

היסטורי  -פוליטי מלמד כי בתקופה הנדונה היו החיכוך החברתי המוסלמי  -הנוצרי בקפריסין
ותוצאותיו קיצוניים פחות מאשר באלג ' ריה  .נתונים בני זמננו מלמדים אפוא כי באגן הים התיכון

עשוי שינוי מבני במשק החי לנבוע משינוי במאזן הכוחות הפוליטי  -האתני  -הדתי שבין הנצרות

לאיסלאם .
מרטין קבטניק
לא ראה חזירים

) , ( Kabatnik

בארץ  -ישראל .

נוסע מבוהמיה  ,ארץ מגדלת חזירים  ,דיווח כי בשנים

84

1492 - 1491

שטחי החורש של השרון  ,לא הרחק משרידי המגדל האדום ,

נתפסו כנראה קודם למאה הט "ז  ,על  -ידי רועים מוסלמים  ,ערבים ואחרים  -כך נראה מרישומי
מסים מתחילת השלטון העות ' מאני .
ובגבעות החול האדום והתאו

85

את מקום החזיר המבוית בשרון הפרנקי תפס הצאן בחורש

( ג ' מוס )

בביצות  .היה זה ביטוי לניצחון הנוודים המוסלמים על

חקלאות החזיר הנוצרית ( גם באלג ' יריה כרוכה היתה הירידה במספר החזירים בימינו בגידול עדרי

הצאן ) .

חזיר הבר  ,אשר לפי ממצאי מחקר של חזירי עמק הירדן נשא אולי עקבות חומר גנטי של

חזיר אירופי ,

86

המשיך לחיות בשרון לצד התאו והצאן עד לשליש הראשון של המאה

מצב החזיר בארץ  -ישראל באמצע המאה הי " ט תואר בידי יהוסף

...

חזיר בל " ע [ בלשון

ערב ]

העשרים .

שוורץ .

אלחאנזיר ושקץ הוא לישמעלים לכן נמצא מעט מזעיר

בארץ ויותר מזה נמצא חזיר היער ( ווילדע שוויינע ) והם מפסידים הכרמים ועצי ותבואות
השדה  .ובזמן ממשלת איברהים פאשא שלא הניח כלי זין ביד יושבי הארץ

( הפלחים )

ולא יכלו להרגם התרבו עד מאוד  ,ונמצאים הרבה במחוז חברון בהר תבור בים סמכו

[ החולה ] ועל שפת ים המלח בין הקנים הגדלים על שפתו . . .
בשנים

1895 - 1890

נרשמו בארץ  -ישראל כמאה ועשרים

חזירים .

88

87

נראה שנתון זה הוא הערכה גסה

שפירושה כי היתה נוכחות חזירים אך במידה מצומצמת ביותר  .אולי יש לתופעה זו קשר עם
ההתיישבות הגרמנית בארץ  -ישראל בסוף המאה הי " ט ועם התחזקות ההשפעה האירופית  ,שהיתה

מלווה בעליית כוחם הפוליטי של הנוצרים באזור  .השינויים שהתחוללו במשק החי בארץ  -ישראל
משנת

1918

ואילך  ,לאחר נפילת השלטון המוסלמי  -התורכי  ,הם עניין למאמר

אחר .

סיכום
עלייה בגידול החזיר בארץ  -ישראל קשורה כנראה לעלייה בכוחם הפוליטי של הנוצרים ביחס

לכוחם של המוסלמים  .היחלשות הכוח הפוליטי הנוצרי תשתקף במיעוט או בהעדר של עדויות

.,

84

מ ' איש  -שלום  ,מסעי נוצרים לארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

85

Transjordan and Southern

 Erlangen 197 7יCentury ,
86

 , 1979עמ '

. 266

Abdulfattah , Historical Geography of

the Late 161

ש ' בודנהיימר  ,החי בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

"

)

.ש 1

Syra

תשי " ג .

שוורץ  ,ספר תבואות הארץ  ,ירושלים  ( 1979ירושלים  , ) 1845עמ '

שסז .

87

"

88

מ ' אסף  ,היחסים בין ערבים ויהודים בארץ  -ישראל  , 1958 - 1860תל  -אביב

, 1970

עמ '

. 152

HUtterorh

4.

ו4

ברוך רוזן

לגידול חזירים ואכילתם אפילו באתר שבו היתה אוכלוסייה

נוצרית .

ולהיפך  ,עדות כתובה

וארכאולוגית  -אוסטאולוגית לגידול חזיר וטביחתו תחת שלטון מוסלמי היא עדות לכוח פוליטי -

דמוגרפי של נוצרים גם תחת שלטון זה .
דומה כי פוטנציאל גידול החזיר וצריכת בשרו על  -ידי האוכלוסייה הנוצרית בארץ  -ישראל
מומש באופן גלוי או נסתר בהתאם לאופי העילית השלטונית בתקופה

נתונה .

הממצאים הארכאולוגיים מארץ  -ישראל הפרנקית שבהם דנו לעיל הם עדות משלימה לקשר
של אוכלוסיית אירופה הנוצרית לחזיר ולכך שהחזיר היה סמן של אוכלוסייה
החזיר בידי אירופים ל ' אקוספרות חקלאיות נטולות חזיר '

זו .

89

כפי שהוכנס

) 55 agricultural ecosphereט151ש

באמריקה .
גידול החזיר בארץ  -ישראל לא היה בתקופות שנדונו במאמר זה עיסוק חקלאי עיקרי  .אך

בתקופות הללו היה החזיר מזון וסמן גבול דתי  -קהילתי  -פוליטי  .סביר שהמחקר הארכאולוגי

ימציא ראיות לקיומו של תהליך גלי בגידול החזיר בארץ  -ישראל  :עלייה בתקופה של שלטון נוצרי
וירידה בתקופות של שלטון אחר  .הממצא הארכאולוגי של סמני תרבות נוספים כגון צמחים ,

בעלי -חיים  ,שמותיהם ומתקניהם יעזור בפירוש העבר

ובהבנתו .

42

89

71
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