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הערות מקדימות: פרק זה עוסק בנופיו של החורש הים-תיכוני. 
השימוש במונח "יער" מתייחס כאן לכלל התצורות של הצומח 
המעוצה המאפיין את אגן הים התיכון. התצורה הנפוצה היא 
חורש )שיחים גבוהים או עצים נמוכים, על-פי רוב ירוקי-עד 
וסקלרופיליים(. אלון הוא המין הנפוץ ביותר בתצורה זו. אורן, 
כמין מלווה, היה נפוץ כבר בעבר הרחוק הרבה לפני תחילת 
)גריגה(,  שיחייה  האחרונה.  המאה  של  המסיביות  הנטיעות 
יער  בינוניים.  משיחים  המורכבת  אחרת,  נפוצה  תצורה  היא 
בספרדית  )"דהיסה"  שלישית  תצורה  הוא  )"סוואנה"(  פארק 
ו"מוטנדו" בפורטוגזית(. נראה שיער קלאסי של עצי מחט כמו 
ובצפון אמריקה לא היה שכיח  והצפונית  באירופה המרכזית 
באזור הים התיכון גם לפני ההשפעה המשמעותית של האדם. 
סקירה זו משתרעת על שני צירים מרכזיים: ציר הזמן )ממוקדם 
הרחבה   – הפנומנולוגי  והציר  הדיאכרוני(  הציר   – למאוחר 
בסקירה  הצורך  האדם-חורש.  ביחסי  מרכזיים  שלבים  לגבי 
התפתחותית של כל שלב לאורך הציר השני מעוות מדי פעם 
את התמונה המתקבלת בציר הראשון, מפני שגם כאן נערכת 

סקירה כרונולוגית פנימית. לא מצאנו פתרון לבעיה זו.

של  הארוכה  ההיסטוריה  של  וניתוח  סקירה  יוצגו  זה  בפרק 
הדרומי  ובלבנט  בכלל,  התיכון  הים  באגן  האדם-חורש  יחסי 
ישולבו  ביותר( בפרט. בפרק  יחסים אלו הם מהקדומים  )שבו 
תובנות חדשות מנקודות מבט מוכרות הנוגעות ליחסי הגומלין 
הארוכים והמורכבים שבין האדם לחורש הים-תיכוני. מסקנתו 
כה  עד  מהמוכר  גדול  חלק  היה  שלאדם  היא  זה  פרק  של 
הים-תיכוניות  )אקוסיסטמות(  האקולוגיות  המערכות  בעיצוב 

ובהתאמתן לתנאי הסביבה המשתנים.
הפלשתינית  הרשות  ישראל,  לבנון,  )כיום,  הדרומי  הלבנט 
הגומלין שבין האדם  יחסי  ייחודית של  ראייה  וירדן( מאפשר 
לחורש הים-תיכוני לאורך זמן. באזור זה, תיעוד השפעתם של 
בני האדם על המערכת האקולוגית הוא מהעתיקים ביותר, אם 
כי הוא מקוטע ומורכב מנקודות מעטות המבודדות בטווח רחב 

.)Levi 1998( של מרחב וזמן שעליו ידוע מעט
מהנדסים של מערכות אקולוגיות יוגדרו כאורגניזמים המשנים 
ו/או  למבניהם  הקשורות  פעילויות  באמצעות  סביבתם  את 
לתפקוד המכאני שלהם. כך הם משפיעים על זמינות משאבים 
למינים אחרים ומשנים את התנאים הביוטיים ו/או הא-ביוטיים 
וחובריו הגדירו שתי  ג'ונס   .)Jones et al. 1994( גידול  של בתי 
קבוצות של מהנדסי מערכות אקולוגיות: מהנדסים אוטוגניים, 
)לדוגמה,  הפיזיים  מבניהם  באמצעות  סביבתם  את  המשנים 
את  ככלל,  המשנים,  אלוגניים,  ומהנדסים  אלמוגים(,  שוניות 

בניית  )לדוגמה,  מכאנית  פעילות  באמצעות  הפיזית  הסביבה 
טבעיות  בסביבות  הפועלים  אדם  בני  בונים(.  על-ידי  סכרים 
מהנדסי  וחובריו,  ג'ונס  לדעת  אלוגניים.  למהנדסים  ייחשבו 
הסביבה המשפיעים ביותר הם מינים עם השפעה גדולה של כל 
פרט, החיים בצפיפות רבה, משפיעים מאוד על אזורים גדולים 
 Jones et al.( וגורמים להופעת מבנים המתקיימים למשך זמן רב
1994(. אקולוגים מייחסים מאפיינים אלו לאורגניזמים טבעיים 
שונים, אך לדעתנו, האדם מתפקד בסביבה הים-תיכונית, החל 

מהפרהיסטוריה, כמהנדס סביבה חשוב ודומיננטי.
בפרק זה תשורטט תמונה רחבה של יחסי הגומלין, ההיפותטיים 
נתונים  בעזרת  הים-תיכוני,  לחורש  האדם  בין  בעיקרם, 
פרהיסטוריים  פרוטו-היסטוריים,  ארכיאולוגיים,  גיאולוגיים, 
והיסטוריים. בסיכום יוסבר כיצד יחסי גומלין אלה מתבטאים 
האש  תפקיד  עכשוויות.  ים-תיכוניות  אקולוגיות  במערכות 
ולכן   )Naveh 1975( בהרחבה  נדון  כבר  אלו  מערכות  בעיצוב 
אנתרופוגניות  בהשפעות  בדיון  ונרחיב  בקצרה  אליו  נתייחס 

נוספות על הצומח המעוצה הים-תיכוני.

ההומינידים נכנסים לחורש הים-תיכוני
אתר עובדייה, דרומית לכנרת, הינו האתר הקדום ביותר בדרום 
דמויי אדם(  חיים  )בעלי  הומינידים  נמצאו שרידי  בו  הלבאנט 
 Bar-Yosef & Tchernov 1972, Goldberg( והכלים אותם הם ייצרו
זה  אתר  לתארך  שיש  נראה  כיום   .)1995, Goren-Inbar 1995
ל-1.5-1.2 מיליון שנה לפני זמננו )BP(. הומינידים אלו התנחלו 
בחורש אלונים )Bar-Yosef and Tchernov 1972, טבלה 1(. האלון 
היה מאפיין בולט בנוף הלבנט הדרומי כבר בתקופת הקרטיקון 
התחתון, לפני 100 מיליון שנה )זהרי 1980, ויזל וחובריו 1975(, 
ואילו חברות של חורש ים-תיכוני הופיעו בתקופות הפליאוקן 
 Pons( )המאוחר-פליסטוקן קדום )לפני כ-2.0–1.5 מיליון שנה
and Quezel 1985(. יש לזכור שהצומח הושפע מאוד מתקופות 
הקרח שפקדו את אזורנו בפליסטוקן. בכל מקרה, סביר שכאשר 
לחורש  האזור  דמה  תיכוני,  הים  לאזור  ההומינידים  הגיעו 
ויזל   ,1980 )זהרי  באזור  המקורי  הקדמוני  )שיא(  הקלימקס 
השטח,  של  היובשניים  בשוליים  1א'(.  )איור   )1975 וחובריו 
למשל במדרונות היורדים לעמק הירדן, הנוף הצמחי היה יער 
אטלנטית  ואלה  תבור  אלון  של  תיכונית(  ים  )סוואנה  פארק 
נתונים אלו   .)van Zeist and Bottema 2009  – ניתוח פולן  )לפי 
ואלה  מצוי  שאלון  ליפשיץ  של  הדיווח  עם  בהסכמה  נמצאים 
ארץ ישראלית מהווים 41.5% מהאנליזה הארכיאו-בוטנית של 
חומר מחפירות ארכיאולוגיות והם המינים הדומיננטיים בשטח 
 Liphschitz( ארץ ישראל הים תיכונית. זית תפס 7.5% מהמדגם
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2007(. יש לזכור שהאנליזה של ליפשיץ מקיפה טווח רחב של 
תקופות ארכיאולוגיות מהתקופה הניאוליתית הקדם קרמית ועד 

התקופה הממלוכית.
מאז הופעתם, התאימו את עצמם ההומינידים, שבאו מהסוואנות 
הפתוחות שבמזרח אפריקה )Monica et al. 2007(, לחורש האלון 

 .)Bar-Yosef & Tchernov 1972( הים-תיכוני
בצורה  השפיעו  בעובדייה  שנתגלו  ההומינידים  אם  ספק 
הפארק.  ביער  או  בחורש  והחיות  הצמחים  על  משמעותית 
כבעלי  אך  וכלים.  טכנולוגיה  להם  וחסרו  מועט  היה  מספרם 
חיים אחרים, הם בוודאי השפיעו על סביבתם ולו במעט. מאידך 
היא  אם  מינורית  פעילות  של  בהשפעתה  להמעיט  אין  גיסא, 

מתקיימת לאורך זמן רב.
הים- בחורש  הומינידים  התקיימו  שנים  אלפי  מאות  לסיכום: 

תיכוני בלבנט הדרומי. קיומם התבסס על ליקוט של חי וצומח 
מתכת,  )היעדר  המוגבלות  הטכנולוגיות  יכולותיהם  ציד.  ועל 
היעדר אש(, צפיפות האוכלוסין הדלילה ותנועה מתמדת מזערו 

את השפעתם על הסביבה )איור 1ב'(. 

־האש נהיית לחלק מחיי היומיום של ההומינידים הפוע
לים בחורש

יחסי האדם-חורש בלבנט הדרומי  השלב הבא באבולוציה של 
הפליאוליתית  מהתקופה  באתר  יחסית  רבה  במידה  נחקר 
אלף  ל-780  בערך  המתוארך  יעקב,  בנות  בגשר  התחתונה 
שנה לפני זמננו )Rink & Schwartz 2004(. באתר זה יש עדויות 
הוכחה  נמצאה  שכאן  הוצע  אדם.  ידי  מעשה  האש  להופעת 

מוקדמת לשימוש הסדיר הקדום ביותר של האדם באש בלבנט 
 Goren-Inbar( כולו  התיכון  הים  באגן  הנראה  וככל  הדרומי, 
של  שהתרבות  סביר   .)et al. 2004, Alperson-Afil et al. 2007
את  העלתה  באש  שהשתמשו  פרהיסטוריות  אדם  אוכלוסיות 
תדירות השרפות בחורש הים-תיכוני )Tinner et al. 2005(. ייתכן 
מעבר  רבה,  הטרוגניות  הים-תיכוני  החורש  אל  הביאה  שאש 
 .)Naveh 1975( שונות  צומח  יחידות  בין  הטבעיים  להבדלים 
הצומח שהתקיימה בו הומוגניות רבה היה לנוף מורכב, מנוקד 
בכתמים שרופים בשלבי התחדשות שונים, בהתאם לזמן שחלף 

מאז השרפה האחרונה )איור 1ג'(.

שימוש האדם הקדמון בעץ
הופעת האש המבוקרת, לצד כלים מתוחכמים יחסית ושימוש 
היו שלב חדש ביחסי האדם-חורש באזור הים  סלקטיבי בעץ, 
כך  עצי,  בחומר  עשירה  הייתה  האדם  סביבת  אך  התיכון. 
שהשפעתו הכוללת של השימוש הסלקטיבי בעץ עדיין הייתה 
מוגבלת. להומינידים באתר גשר בנות יעקב, לדוגמה, היה שפע 
 Goren-Inbar et( שימוש  עשו  בהם  בירדן  סחופים  עצים  של 
al. 2002a(. ממצא של עץ מעובד שנמצא באתר מרמז על כך 
שאנשי התקופה הפליאוליתית התחתונה ניצלו את העץ יותר 
מקודמיהם. מקור העצים הסחופים באתר גשר בנות יעקב היה 
ואלון  תבור  אלון   – אלונים  בידי  שנשלט  הים-תיכוני  החורש 
מצוי )Goren-Inbar et al. 2002a(. נוכחות של מיני אלון וזית בר 
בחורש שבגשר בנות יעקב דומה לזו שבעובדייה, והיא מרמזת 
היה  הכנרת  באגן  הקדומות  האקולוגיות  שלמערכות  כך  על 
החלו  זה  מוקדם  כבר בשלב התפתחות  לדעתנו,  דומה.  מבנה 
הומינידים, שהיו מפוזרים בדלילות בחורש הים-תיכוני, ליצור 
"כתמי ניצול". אלו היו תולדה של התפשטות האש מהמחנות, 
של איסוף עץ, של צבירת זרעים ופירות ושל ציד מוגבל קצר 
זו  בתקופה  האדם  לרשות  שעמדה  הטכנולוגיה  אמנם  טווח. 
השפיעה מעט, אך משום שהופעלה במשך מאות אלפי שנים, 

הייתה לה כנראה השפעה מצטברת משמעותית.

מוצרי חורש בשימוש האדם
החפירות בגשר בנות יעקב העלו ראיות ליחסי גומלין מפותחים 
בין האדם לחורש הים-תיכוני, שנוצרו בעיקר על-ידי איסוף של 
מוצרים למאכל: שקד בר )Amygdalus communis(, אגוז הבטנה 
ושני   )Q. calliprinos, Q. ithaburensis( בלוטים   ,)Pistacia vera(
אגוזי מים שנכחדו טרם ימינו )Goren-Inbar et al. 2002(. נוכחות 
האש באתר גשר בנות יעקב מצביעה על אפשרות שהבלוטים 
טופלו בחום לשיפור טעמם. כאן, ובאתרים אחרים בני התקופה, 
למקומות  אותם  הובילו  ואגוזים,  פירות  ההומינידים  אספו 
והפכו  וחוממו(  נכתשו  נקלפו,  )הם  שם  בהם  טיפלו  נבחרים, 

אותם לאכילים. 
לב )פרק 8, שער II( זיהה זרעי קטניות, דגנים עשבוניים, בלוטים 

טבלה 1. ספקטרום הפולן משכבה 3-12 בעובדייה )מעובד מתוך 
)Bar-Yosef & Tchernov 1972

קבוצה 
בוטנית

קבוצה%מספר
בוטנית

%מספר

44282שיחים ועצים43681אלון
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538סה"כ488.4ברושיים

61סוככיים
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510.9מצליבים

101.8ערער
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40.8מורכבים
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התיכונה  הפליאוליתית  בשכבה  אכילים,  כולם  בטנה,  ואגוזי 
במערת כבארה, ממערב לרמת הנדיב בדרום הר הכרמל.

בתקופה האפי-פליאוליתית, 22,000 – 11,500 שנה לפני זמננו 
 ,)Kuijt & Goring-Morris 2002 לפי תיארוך מכויל )ראה למשל
בלוטים, שקדים,  החורש:  של  מוצרים  לצריכת  עדויות  נמצאו 
פירות עוזרר, אגס סורי ואגוזית האלה )Hillman 1966(. באוהלו 
II, אתר מהפליאולית העליון המאוחר )בסביבות 23 אלף שנה 
 ) ( ושיזף  ענבים  של  שרידים  גם  נמצאו  זמננו(,  לפני 

 .)Piperno et al. 2004, Kislev et al. 1992(
הבר  עולה שדגני  הצומח  עונות ההבשלה של שרידי  מניתוח 
 Kislev( נקצרו באביב ופירות היער נקטפו בשלהי הקיץ ובסתיו
et al. 1992(. בנוסף לאוהלו II, ישנן כמה התייחסויות לבלוטים 
כמוצר  ואם  עיקרי  כמזון  אם  הדרומי,  בלבנט  האדם  בתזונת 
 Belfer-Cohen and Bar-Yosef( שאוחסן לזמנים של מחסור ורעב

.)2000, Rosenberg 2008
 11,700-10,500  , ( א'  הניאוליתית הקדם-קרמית  בתקופה 
זמננו, תיארוך מכויל( נמצאו בלוטים בקרבת אבני  שנה לפני 
פיצוח-טחינה באתר גלגל  )Noy 1988, 1989( וכך גם בתקופה 
הניאוליתית הקדם-קרמית ב' )10,500–8,700 שנה לפני זמננו, 
יהודה  נחל חימר במדבר  כגון מערת  תיארוך מכויל( באתרים 
באתרים   .)Helbaek 1966( ירדן  בדרום  ובידא   )Kislev 1988(
במזרח  הברונזה  ומתקופת  הניאוליתית  מהתקופה  נוספים 
 Renfrew 1973,( הקרוב ובאגן הים התיכון, נחשפו שרידי בלוטים
 Liphschitz et al. 1987, Liphschitz & Bigger 1990, Kislev 1998,
 ;Zohary & Hopf 2000(. עדויות אלו מצביעות על חשיבותם של 
 Renfrew( בלוטי האלון כמקור מזון לאוכלוסיות פרהיסטוריות

 .)1973, Zohary & Hopf 1994, Barker 2006
כלי אבן שאולי שימשו לעיבוד בלוטים מצויים בדרום הלבנט 

 Rosenberg( הים-תיכוני  באזור  ארכיאולוגיים  באתרים  בעיקר 
אלו  כלים  נמצאו  נדירים  במקרים  רק   .)2004, Wright 1992
וכבאריים  כבאריים  ובאתרים  העליון  מהפליאולית  באתרים 
גיאומטריים )20,000–14,500 שנה לפני זמננו, תיארוך מכויל( 
זאת,  עם   .)Wright 1992, Rosenberg & Gopher forthcoming(
בחלק המאוחר של הפליסטוקן, עם הופעת התרבות הנאטופית, 
חל גידול דרמטי בכמות ובתפוצה של כלי אבן. ייתכן שהדבר 
קשור לנטיות הנאטופים המוקדמים לכבוש טריטוריות )עשירות 
של  ראשונים  בצעדים  עסקו  שהללו  והעובדה  אלון?(  בעצי 

פעילות חקלאית.
יכולה  הייתה  צריכתם  את  ולדחות  בלוטים  לאחסן  האפשרות 
שאפשר  עולה  אתנוגראפיים  ממחקרים  ניצולם.  את  לעודד 
 .)Basgall 1987( שנתיים  עד  של  זמן  לפרק  בלוטים  לאחסן 
ניאוליתיות  וממגורות  )נדירות(  נאטופיות  שממגורות  ייתכן 

וכלקוליתיות )שכיחות( שימשו כמתקני אחסון גם לבלוטים. 
הוא  הדרומי  הלבנט  של   )Quercus calliprinos( המצוי  האלון 
עץ פולימורפי )שמיר 1987(. יתכן שסלקציה של תכונות עץ, 
שהתרחשה כתוצאה מכריתה מושכלת של של האדם, השפיעה 
גם  לראות  אפשר  האלון.  של  וההתפשטות  ההתפתחות  על 

בפעולה זו מעין הנדסה של החורש ביד האדם. 

שימוש סדיר באש וציד בחורש הלבנט הדרומי
בסוף הפליאולית התחתון )380 אלף-200 אלף שנה לפני זמננו(, 
נראה שההומינידים השתמשו באש באופן שגרתי למדי. עדות 
 Barkai et( ישראל  נמצאה, למשל, במערת קסם שבמרכז  לכך 
al. 2003, Karkanas et al. 2007(. חלקיקי פחם ממדורות ממערת 
הדרומית-מערבית  הצלע  על  השוכנת  הפרהיסטורית,  כבארה 
הצומח  מיני   .)Baruch, et al. 1992( ותוארכו  זוהו  הכרמל,  של 

1א'. חורש ים תיכוני ללא הפרעה (חורש + 
כיסוי צומח רצוף אך  יער פארק).   + גריגה 

לא אחיד במבנה

1ב'. תפרוסת חניונים זמניים של הומנידים 
בחורש

1ג'. השפעת חניוני הומינידים על הסביבה

שרפות       חניונים (קנה מידה לא מייצג) בעיקר  סביבתיות,  השפעות 
מתפשטות מחניונים.

מקורות מים
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אלון  תבור,  אלון  היו  האש  במוקדי  שנמצאו  ביותר  השכיחים 
נוכחות של צומח דומה לזה  זה מעיד על  ועוזרר.  מצוי, אלה 
הקיים שם כיום )Baruch et al. 1992(. ממצא דומה לגבי צומח 
.)Liphschiz 2007( הכרמל מביאה ליפשיץ בניתוח ארכיאו-בוטני
שוכני מערת קסם צדו אוכלי עשב גדולים, ביניהם יחמור )-90%

70% ממסת העצמות(, פרת בר, סוס בר, חזיר בר ואייל אדום. 
הצפויה  הפאונה  זוהי  כיום.  שם  המצויים  צבאים,  נמצאו  לא 

בחורש ים-תיכוני צפוני, קריר ולח.
תפקדו  קדומות  בתקופות  שניצודו  )הרביבורים(  העשב  אוכלי 
החורש  הרכב  על  והשפעתם  קדמונים",  כ"מהנדסים  למעשה 
שבו חיו ועל צורתו הייתה דומה מאוד להשפעתם של מפריסי 
בעלי  של  ציד  באמצעות  יותר.  המאוחרים  המבויתים  הפרסה 
  Barnett 1982, Horwitz( חיים גדולים כמו פילים או היפופוטמים
להכחדתם,  והבאה   )and Tchernov 1990, Ben Dor et al. 2011
עשויים היו האדם הקדמון והבאים אחריו לשנות את אופיו של 
לחץ ההרביבוריה, ובכך הייתה להם השפעה משנית לא מבוטלת 

.)Partl et al. 2002, Rossel et al. 2005( על החורש המקומי
חיות  של  הבריחה  מרחקי  את  מגדיל  ורצוף  אינטנסיבי  ציד 
 Stankowich and( גובר  ממרחק  בקליעה  והצורך  ניצודות, 
Blumstein 2005(. ייתכן שכך נוצר הצורך בכלי נשק מורכבים 
העשויים מעץ או מעץ ואבן. שימוש חדש זה השפיע על יחסי 
שנה  אלף  כ-400  וגילן  באירופה  שנמצאו  חניתות  האדם-עץ. 
גדולות,  בר  חיות  של  פעיל  ציד  על  מצביעות   )Thieme 1997(
מי  האקולוגית.  המערכת  על  טווח  ארוכת  השפעה  על  ומכאן 
בכלי  אותו  ועיצבו  המתאים  בעץ  בחרו  החניתות  את  שיצרו 
אבן. חניתות מיוצרות מעץ נבחר: ישר, חזק, קל לעיבוד וניתן 
מבעלי  פחות  לא  זו  פעילות  השפיעה  הארוך,  בטווח  ליישור. 
 Pastor & Naiman 1992,( בעץ  המשתמשים  בונים,  כמו  חיים 

 .)Barnes & Dibble 1988
ונדרשת  עץ,  קתות  או  עץ  כלי  נעדרים  בלבנט  זו  מתקופה 
הבהרה לגבי שיטות הציד של יושבי מערת קסם, לדוגמה. סביר 
נוסד בסיס לממשק של חורש קלאסי, והתחילה  זו  שבתקופה 
להתפתח התובנה האנושית שעץ חורש שנכרת מצמיח חוטרים 
ישרים וזקופים הקלים יותר לניצול מגזעים עבים ומפותלים של 

.)Rackham, personal communication( עצים בוגרים
לחץ  של  בהפחתה  הסתכמה  לא  החורש  על  הציד  השפעת 
הרעייה והליחוך. נטען שכבר בתקופות קדומות, הבעירו ציידים 
חורשים בניסיון ליצור קרחות יער גדולות ושופעות מזון לאוכלי 
עשב, וכך משכו וצדו אותן )Hillman 1966, Perles 1977(. שיטות 
 Barker( אלו עשויות לבשר את בירוא החורש לצורך חקלאות
2006(. קרחות היער השרופות הטיבו עם הלקטים, כי כך הואצה 
גדילת הצמחייה של שיחים מניבי פרי. רוברטס טוען שהאדם 
בסביבות  שטחים  של  סדירה  הבערה  על-ידי  רבות  השפיע 
 .)Roberts 2002( הברונזה  תקופת  לפני  כבר  בלבנט  מיוערות 
הבערות אלו נועדו ליצור כרי עשב וצימוח צעיר וכך למשוך 

)2002( טוען שניצול נרחב  אוכלי עשב אל הציידים. רוברטס 
של נוף החורש עיכב את ההתחדשות של יער האלונים עם תום 
עידן הקרח האחרון. טענתו נתמכת בממצאי פולן המעידים על 

 .)Yasuda et al. 2000( שרפות רבות בהולוקן הקדום
לדעתנו, השימוש המוגבר של האדם בעץ, בבלוטים, באש ובציד 
האריך את זמן השהייה של הציידים-לקטים במחנות הארעיים. 
כך שונו המאפיינים של "כתמי הניצול" – אזורים ליד מגורי אדם 
שנעשה בהם שימוש רציף בעץ, בפירות ובצומח אחר, וכך שונה 
1ד'(. )איור  ה"בתול"  החורש  לעומת  אלו  ב"כתמים"  הנוף  גם 

שימוש סדיר בעץ בתקופות הפרהיסטוריות
שימוש האדם בעצי החורש גבר בתקופה הפליאוליתית התיכונה 
 Bar-Yosef 1995, Tyldesley( )250 אלף-50 אלף שנה לפני זמננו(
סקלרופילי  חורש  בלבנט  התקיים  זו  בתקופה   .)& Bahn 1983
ירושלים  ואורן  אלה  בר,  זית  אלון,  מיני  בשליטת  ים-תיכוני 
הפליאוליתית  בתקופה  נבנו  עץ  מחסות   .)Horowitz 1979(
 Omnés( בפיגומים  השתמשו  ובמערות  באירופה,  התיכונה 
ידיות/ של  לקיום  עדויות  מופיעות  קרובות  לעתים   .)1982
קתות בתרבות המוסטרית של הלבנט )Churchill 2001(. עשיית 
חייבה  זה(  בסדר  הנראה  )ככל  חורש  מחומרי  ומחסות  קתות 
הכרה של סוגי העץ ושל דרכי עיבודו. בשכבות הפליאוליתיות 
העליונות שנוצרו במערת כבארה, הסמוכה לפארק רמת הנדיב, 
בר, חמור  סוס  בר,  חזיר  צבי,  בין השאר, שרידים של  נמצאו, 
 Bar-Yosef( בר, אייל אדום, יחמור, אייל כרמל, עז בר ושור בר
et al. 1992(. רק ציד מיומן במגוון כלים מאבן ועץ הפך אותם 
לזמינים לאדם הפרהיסטורי. ממצא זה מאשש השערה שלחץ 
הציד צמצם את השפעת אוכלי העשב )"המהנדסים הקדומים"( 
על החורש הקדום. תהליך זה גרם, באזורים נבחרים, לתוצאה 
החורש  התאוששות   – אחרות  אדם  השפעות  של  מזו  הפוכה 
והגדלת השטח שעליו הוא השתרע. מצד שני, יתכן וחורש משני 
זה היה שונה בהרכבו ואופיו מהחורש הבראשיתי. לצערנו אין 

לנו דרך לשחזר מצב זה.
רבות  בתרבויות  להכרה  זכתה  הקתות  יצירת  של  החשיבות 
שבהן ה"ידית/קת" מסמלת את המונח "בוגד". באגדה תלמודית 
הבורא,  בפני  היער  עצי  התלוננו  הברזל,  בריאת  שעם  מסופר 
וזה ענה להם שאם אף אחד מהם לא יתחבר לברזל, לא תהיה 
סיבה לפחד. יצירת הקת/ידית השפיעה על יחסי האדם-חורש 
בכך שעיצוב הידיות המתאימות הרחיב את הכרת החורש והעץ 
זמן. כך שופרה  ואפשר הפעלה של כוחות סלקטיביים לאורך 
יעילותו של גרזן האבן והוגברה כריתת העץ לשימושים שונים 

שקודם לא "השתלמו" מבחינה אנרגטית.
באתר באוהלו )בסביבות 23 אלף שנה לפני זמננו( ניכר שימוש 
רב במשאבי החורש, אך לא נראה שמדובר במהפכה ממשית. 
 Weiss et( בחורש  אחרים שמקורם  וחומרים  בלוטים  בו  נוצלו 
al. 2004, Weiss 2002(, אך לא נמצאו בו כלים מעץ או קתות/
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 Nadel et al.( ידיות עץ אם כי השתמרו בו שרידים בוטניים רבים
2004(. ייתכן שהעובדה שלא נמצאו מבני עץ מורכבים עשויה 
להצביע על אי-יכולת בסיסית לכרות ולעבד עצה באמצעות כלי 

התקופה, על ניידות שוכני האתר או על אופיו הזמני.
בתקופה הנאטופית הקדומה נעשה שימוש בעצה לבניית מחסות. 
נמצאו הוכחות להצבת עמודי עץ לתמיכה במבנה עילי עשוי 
שבסוריה(  הוריירה  ואבו  היונים  מערת  צין,  )ראש  וסכך  עצה 
האוכלוסייה  של  השפעתה  חקר  ככלל,  אך   .)Henry 1989(
על  זמננו(  לפני   14,500-10,500( הכרמל  בהר  הנאטופית 
סביבתה  שינתה את  לא  החורש המקומי, מעיד שהאוכלוסייה 
במידה רבה, והשפעתה פשטה במעגל ברדיוס של מאות מטרים 
נטען שבשנה   .)Lev-Yadun & Weinstein-Evron 2005( מהאתר 
נאספו שם חמש טונות של עצי הסקה מאלף מ"ר סביב האתר, 
ברדיוס  שטח  על  השפיעה  איש  חמישים  בת  אוכלוסייה  ולכן 
Lev-Yadun & Weinstein-( המחנה  סביב  קילומטרים   2-1 של 
בין  וליחס  להימשכותה  קשור  ההשפעה  היקף   .)Evron 2005
ההתאוששות  לבין  האדם  בידי  החורש  של  הניצול  עוצמת 
הכותבים  נתונים.  חסרים  שלגביהם  החורש  עצי  של  הטבעית 
טוענים גם שבשטח השפעת האתר, היה פיזור ברור של צמחים 
רודראליים. חלק מהמחנות הנאטופיים השתרעו על שטח של 
איש  ל-100-50  מגורים  וסיפקו  מ"ר,  מ-2,000-1,000  יותר 
)Henry 1989(. לדעתנו, ראוי להתייחס לאתרים נאטופיים אלו 

כמוקדים של סביבה משתנה בתהליך דינמי )"כתמי ניצול"(. 
של  בשליטה  נוף  התפתחות  של  מודל  הציגו  וחובריו  גלעד 
להשתמש  היא  הצעתנו  שונים.  גשם  במשטרי  מעוצה  צומח 
באותה תבנית )פערים =< רצועות =< כתמים( לתיאור של שלבי 
 Barbier et al. 2006,( ההשפעה האנושית על החורש הים-תיכוני

.)Gilad et al. 2007
לסיכום, אנו סבורים שסביבות האתרים מהתקופות הנאטופית 

והניאוליתית הקדם-קרמית א' )המהווים מאין פערים( נהיו, עקב 
ניצול הולך וגדל, ל"כתמי ניצול" ייחודיים. כתמים אלו התקיימו, 
נמוגו ושוב הופיעו במשך אלפי שנים. עקב כך, השתנה הנוף 
של התקופה הקדומה ונוצרו ה"חורים" )או ה"פערים", כהגדרת 
Barbier et al. 2006, Gilad et al. 2007( הראשוניים בחורש הים-

תיכוני ההומוגני )איור 1ה'(.

והאדם  הגרזן  הופעת   – ראשונה  מתיישבת  חברה 
הפירוטכנולוגי

התקופה הניאוליתית בלבנט הדרומי )11,500–7,300 שנה לפני 
זמננו( הביאה עמה את גרזן הצור )Barkai 2011, 2005(. כריתת 
מציד  האדם  עבר  שבה  זו,  תקופה  בתחילת  התעצמה  עצים 
וליקוט לחקלאות. מתקופה זו התרחש בירוא יזום ומתמיד של 
מנקודות  חשובה  התפתחות  לפנינו  עיבוד.  לשם  קרקע  שטחי 
כלים  כמעצב  הופיע  המודרני  האדם  וטכניות:  רעיוניות  מבט 
שהופנו, בצורה ישירה ומכוונת, כנגד החורש. לפני כן היה גרזן 
האבן נשק וכלי עזר לליקוט ולאיסוף. מתקופה זו ביטא הגרזן 
את גישת ה"כמו-מלחמה", אשר שולטת מאז ביחסו של האדם 
האוחז בגרזן כלפי החורש. בלבנט מוחצנת גישת ה"חורש כאויב".
ומסופוטמיה,  מצרים  של  הקדומים  השליטים  של  בכתובות 
מעץ  והידית/קת  הגרזן  של  הופעתם  כאויב.  מוצג  החורש 
נאבק  קודם  סביבתו.  את  "להנדס"  האדם  יכולת  את  הרחיבה 
או  מתיש  חיתוך  באמצעות  צפוף  חורש  של  בשטחים  האדם 
הדרושה  האנרגיה  הייתה  זו,  מתקופה  מבוקרת.  לא  שרפה 
לכריתה פחותה, וקלות הבירוא אפשרה עיבוד של שדות גדולים 

והאיצה פיתוח של כלי עיבוד מתאימים, כמו מחרשה.
הופעת  עם  הופיעו  שנכרתה  בעצה  חדשים  שימושים 
הפירוטכנולוגיה  המצאת  עצים.  לכריתת  החדשה  הטכנולוגיה 
האדם   .)Wertime 1983( הניאוליתית  המהפכה  בבסיס  עמדה 

1ד'. הופעת כתמי ניצול משמעותיים סביב 
מחנות ארעיים של ציידים-לקטים

על  האדם  של  ההשפעה  הגדלת  1ה'. 
החורש סביב המחנות

1ו'. השפעת כריתה מוגברת על הסביבה

מחנות נטושיםכתם ניצול אינטנסיביכתם ניצול
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חדשים  חומרים  ליצירת  מרכזי  ככלי  באש  להשתמש  החל 
מבערה  שהופקה  האנרגיה  באזורנו  בטבע.  התקיימו  שלא 
הופעת  מאז  שנים,  אלפי  במשך  בלבד.  החורש  מעצי  הופקה 
השתמש  התעשייתית,  המהפכה  עד  וכמעט  הפירוטכנולוגיה 
האדם בתנורים, במשרפות ובכבשנים תעשייתיים שהוזנו בעץ 
לכוח מרכזי בשינוי  נהייתה  )Wertime 1983(. הפירוטכנולוגיה 
גידול  וחל  הקדום,  החורש  נוף  של  רברסיבילי(  )אי  הפיך  לא 
Rollefson & Köhler-( עצום בכמויות העץ שבהן השתמש האדם

.)Rollefson 1989, 1990
הקדם-קרמית  הניאוליתית  בתקופה  בטיח  הגובר  השימוש 
מתמדת  עץ  לצריכת  הביאה  הקרמיקה  הופעת  יותר  ומאוחר 
המאוחרת  הניאוליתית  מהתקופה  בכפרים  כבר  ומתגברת. 
מוצאים שימוש בלבנים של טיט שרוף )Wertime 1983(. מאוחר 
מערכות  ושל  מים  בורות  של  לטיוח  שרוף  סיד  יוצר  יותר 
להובלתם, וכן זיגוגים וזכוכית. בתקופה הכלקוליתית גבר מאוד 
הלחץ על משאבי החורש המקומי עקב התרחבות הייצור של 

המתכות ושל חפצים שימושיים ממתכת. 
הסביבה  על  הפירוטכנולוגי  האדם  שהשפעת  הטוענים  יש 
המיוערת משמעותית יותר מזו של האדם המתיישב או האדם 
הרועה )Wertime 1983(. אך רק לעתים רחוקות זוכה השפעה 
הטוענים  יש  שני  מצד  בספרות.  ראויה  להכרה  זו  דרסטית 
הים-תיכוני  בחורש  עצים  לכריתת  המיוחסת  שהחשיבות 
ביולוגי  בתקופות קדומות מוגזמת, היות שחוקרים חסרי רקע 
התעלמו מיכולת ההתחדשות המהירה של מינים אלו )התאמה 
 Rackham,( בסיסית לאקוסיסטמות הנתונות לשרפות חוזרות( 

.)personal communication
בירוא חורש ורעייה חזקה הובילו לעלייה בנוכחות של עצי אורן 
)Pons & Quezel 1985(, תופעה שנחקרה וכומתה לאחרונה גם 
השינויים  על  מעידים  פולן  מחקרי   .)Osem et al. 2011( בארץ 
 Quercus( בחורש הים-תיכוני: צמצום הכמות של האלון הנשיר
pubescens(, עלייה בכמות של עצי אורן, לחך )Plantago(, צמחים 
לאור  הזקוקים  נוספים  מינים  אחרים,  ועשבוניים  מורכבים 
יצירת  על  מעידים  אלו  שינויים  חומצית(.  )בקרקע  ואברשיים 
 .)Pons & Quezel 1985( יער לצורך רעייה או חקלאות  קרחות 
החורש  כלל  הקדם-ניאוליתית,  שבתקופה  עלה  פולן  ממחקר 
ובוקיצה, בצד  נשירים ממין אלון, אלסר, אלמון  בלבנט עצים 
 Bottema 1980, van Zeist and Bottema( אורנים, ארזים וזיתי בר
2009(. הפקה סלקטיבית נרחבת של עצה מהחורש במזרח אגן 
בשיחייה  אלון  בשליטת  עומדים  להחלפת  גרמה  התיכון  הים 

צפופה ונמוכה יותר )maquis( של אלה, בר-זית וערער.
האדם,  פגע  שבה  הראשונה  כתקופה  זה  שלב  לאפיין  אפשר 
השימוש  הגדולים.  החורש  שטחי  של  בהרכבם  מכוון,  בכוונת 
ששינתה  סלקטיבית  לכריתה  הביאו  בתכונותיה  והשוני  בעצה 
רחבי-עלים  נשירים  מינים  הוחלפו  כך  עקב  החורש.  אופי  את 
יכולת  בעלי  סקלרופיליים  בירוקי-עד  מזרעים(  )המתחדשים 

התחדשות וגטטיבית מהירה, לאחר הפרעות, באמצעות ניצנים 
בתקופות  האדם  פעילות  של  ההשפעה  אם  תת-קרקעיים. 
הנטופית והניאוליתית הקדם-קרמית א' נחשבת למוגבלת, אזי 
הפעלת גרזן הצור והרחבת השימוש באש לצרכים שונים הביאו 
באנלוגיה  בתפוצתם.  ולגידול  ניצול"  "כתמי  של  להתרחבות 
 Barbier et al. 2006, Gilad et al.( להתפתחות של צומח מעוצה
2007(, ראוי לראות בכתמים אלו "פערים" מוגברים בתוך חורש 

הומוגני יחסית )איור 1ו’(.

תחילת החקלאות ומעבר להתיישבות קבע
משמעותי   לשינוי  גרמו  חיים  בעלי  של  וביות  צמחים  ִתירבות 
בתזונה,  לשינויים  פרט   .)Bar-Yosef 1995a( האנושית  בחברה 
חלו שינויים במבנה החברה כתוצאה מהפיכת הציידים-לקטים 
לחקלאים יושבי קבע. הארגון החברתי-אנושי, שבעבר התאפיין 
בקבוצות קטנות שנדדו תמידית או עונתית, הפך ליישובי קבע 
בקרבת שטחי חקלאות )Barker 2006(. קיום האדם נכרך בבירוא 
החורש ובלחימה בהתחדשותו שוב ושוב כדי להבטיח את קיום 
החקלאות ואת אזור המגורים. אנו מציעים לראות בכניסת בני 
חלק  היו  הם  שבו  משלב  מעבר  הניאוליתית  לתקופה  האדם 
אינטגראלי מהמערכת האקולוגית של החורש, לשלב שבו יחסי 

האדם לחורש נהיו, במידה רבה, ליחסי עוינות מתמידים. 
השדות הראשונים בלבנט, כולל באזורנו, היו שדות בעל באזורים 
מישוריים/שטוחים )Sheratt 1981(. גם החקלאים מיישבי אירופה 
 Bogucki( העדיפו אזורים של פשט הצפה ומישורים אלוביאליים
לאדמות  ולהפכם  בעמקים  החורש  את  לברא  היה  קל   .)1996
מעובדות. במרוצת הזמן נעלם החורש במישורים או הצטמצם. 
אך ברמות ובמדרונות, שרד החורש המקורי. כיום כמעט ולא 

נותר דבר מהחורש המקורי במישורים סביב הים התיכון.
חקלאיים,  לשדות  מקום  לפנות  שנועד  היערות,  בירוא  תהליך 
האלפים  בהרי  פולן  מחקרי  התיכון.  הים  במערב  גם  התקיים 
ובהרי הפירנאים מעידים על בירוא יערות נרחב החל בתקופה 
הניאוליתית )Triat-Lavat מצוטט אצל Blondel 2006(. בתקופה 
בתיכונה  ובמיוחד   ,)PPNB( ב'  הקדם-קרמית  הניאוליתית 
חקלאות  התבססה  זמננו(,  לפני   8,700  –  10,100( ובמאוחרת 
מעורבת )גידול של דגנים וקטניות בשילוב עם רעייה של עדרי 
 Barker( התיכון  הים  ובמזרח  הלבנט  ברחבי  וכבשים(  עזים 
בלבנט  הנאטופים  שהחלו  בר"  דגני  "ִתרבות  בסיס  על   ,)2006

 .)Moore 1982(
שטחם של רוב האתרים מתקופה זו בלבנט הדרומי הוא 5-50 
דונמים )Kuijt & Goring-Morris 2002(. ייתכן שבאתר כזה חיו 
עד אלף בני אדם ולפעמים אף יותר )Henry 1989(. באתר שולבו 
את  הזין  הדגן  אחת:  יצרנית  למערכת  שדה  וגידולי  חי  משק 
האדם, והשלף הזין בעלי חיים שרעו בו ודישנו אותו בגלליהם. 
החקלאות המעורבת שהתקיימה בתקופה הניאוליתית הקרמית 
המאוחרת/הכלקוליתית  הניאוליתית  בתקופה  דיוק  ליתר  )או 



187

וחזירים,  בקר  כללה  רבה(  ואדי  תרבות  למשל,   – הקדומה 
משניים"  "מוצרים  נוספו  בהמשך  החי;  משק  את  שהשלימו 
 Kuijt &( והאחסון  הבישול  ושופרו  ומשא(  צמר  גבינה,  )חלב, 

 .)Goring-Morris 2002, Barker 2006
חוף  בישובי  מוצאים  הקרמית  הניאוליתית  התקופה  בשלהי 
זיתים  שרידי  וכן  זית  שמן  להפקת  שונים  מתקנים  כרמל 
שנטחנו למטרה זו )Galili et al. 1997(. בנקודת התפתחות זו 
של התרבות הים תיכונית החל להיווצר הקומפלקס הדינאמי 
הנוף  התפתחות  על  מכרעת  השפעה  לו  שהייתה  אדם-זית, 
הצמחי-חקלאי באזור הים התיכון. בכל מקרה, החל בנקודת 
זמן זו, פרי הזית תופס, לפחות במזרח הים התיכון, את מקום 

פרי האלון בכלכלת האדם. 
לאחר התקופה הכלקוליתית, היו הזית, התאנה והגפן )והתמר 
 Zohary & Hopf( האדם  מכלכלת  לחלק  שחונים(  באזורים 
הניאוליתית  המהפכה  החקלאי,  והעיבוד  הביות  מלבד   .)2000
 ,Roupnel( בנויים. רופנל  יישובי קבע  גם להופעה של  קשורה 
מצוטט אצל Blondel 2006( תיאר כיצד נוסד כפר קטן ב"קרחת 
ששימשו  יער  קרחות  של  רשת  פיתח  אשר  פרימיטיבית"  יער 
כשטחים חקלאיים ושטחי אחו. יצוין שהחקלאים הקדומים נהגו 
להעתיק את השטח המעובד במחזורים קצרים )4-3 שנים(. כך 
שיישוב אחד הוביל לבירוא של אזור גדול מהשטח הנזרע מדי 
שנה, וגרם לכך שאופי החורש בכל האזור הפך הטרוגני יותר 

)איור 1ז'(.
מקורות  לבין  ניאוליתיים  יישובים  בין  הדוק  קשר  קיים  ככלל, 
מים קבועים, נחלים ומעיינות. בקרבת יישובים אלה, גידלו בני 
האדם מגוון של צמחים מבויתים ומבויתים למחצה. החקלאות 
 van( חריש  התקיים  שכן טרם  גננות,  בעצם  הייתה  בראשיתה 
ים-תיכונית  בחקלאות  שכמו  נראה   .)Andel & Runnels 1995
מסורתית, טיפחו הגננים הקדומים מינים שונים באותו שטח. 
אפשר לדמיין חקלאות זו כחלקות של חורש טבעי שנותרו בהן 
עצים מקוריים מעטים, בעיקר מינים שתנובתם אכילה )אלונים, 
זית בר, אלת הבטנה, אגס בר ועוזרר( ואשר גדלו בצמוד למגוון 
גידולים שטרם עברו ביות מלא, וגודלו בין העצים. ייתכן שלגנים 

אלה הובאו, למשל, חוטרים נבחרים של זית בר.
המשפחה  אוטרקית.  הייתה  הקדומה  הים-תיכונית  החקלאות 
ייצרה את הדרוש לקיומה: דגנים, ירקות, פירות, שמן זית, חלב 
וגבינה, בשר ויין. חקלאות זו שימשה בסיס למה שהוגדר מאוחר 
Sylva–Saltus–Ager )חורש/יער – מרעה  יותר ברומא כמערכת 
את  סיפקו  זו  מערכת  מרכיבי  מעובד(.  שדה   - סוואנה  בנוף 
מחיית משק הבית, ובתקופות מאוחרות יותר, גם טובין למסחר.

התקופה  בסוף  כבר  בזית  השימוש  תועד  כאמור  בישראל 
כך  אחר  מיד   .)Zohary & Spiegel-Roy 1975( הניאוליתית 
הביא  הזית  תירבות   .)Zohary & Hopf 2000( הגפן  הופיעה 
לקרבת  העברתם  מהבר,  מניבים  ופרטים  מינים  של  לבחירה 
וגטטיבית או הרכבה לקיבוע התכונות  הבית ושימוש ברבייה 

של  דעתו  את  תואם  זה  תרחיש   .)Thompson 2005( הרצויות 
כסלו )1995( על כך שחרצני זיתים שנמצאו באתר כלקוליתי 
בישראל )שנת 3700 לפנה"ס( מקורם בעצי זית בר ולא בזית 
לתירבות  קדמה  הזית  שמן  שתעשיית  טענתו  ואת  תרבותי, 
הזית. עדויות ראשונות לביות הזית ביוון הן מתקופת הברונזה 
לגבי  גם  וכך   ,)Jameson et al. 1994( התיכונה-מאוחרת 
החקלאים  שתזונת  סביר   .)Rackham & Moody 1996( כרתים 
הפרהיסטוריים בלבנט הורכבה ממעט מוצרים מהחי ומדגנים 
זה  עתיק  בסיס  ועל  זיתים(,  )או  זית  ומשמן  לחם(  )דייסה, 
התפתחה ה"תזונה הים-תיכונית". לשמן הזית היה ערך מוסף 

עבור אוכלוסיות שנמנעו מבשר החזיר.
החקלאות  פשטה  העמקים,  קרקעות  רוב  עובדו  כבר  כאשר 
הביאה  לסחף  המדרונות  סביר שחשיפת  הסמוכים.  למדרונות 
לפיתוח הטרסות. הזמן בו מופיעות הטרסות הראשונות בלבנט 
שהפניקים  נטען  אתגר.  בגדר  עדיין  הוא  ותיארוכן  ידוע,  אינו 
 Thirgood( בלבנון  בטרסות  חקלאות  שהקימו  הראשונים  היו 
1981(. כמו כן נטען שיצירת טרסות בהרי שומרון ויהודה החלה 
בזמן היישוב הישראלי )1100-1200 לפנה"ס( ואולי קודם לכן 
להתפתחות  קשורה  הקמתן  שבלבנט,  הוצע  גם   .)Ron 1977(
)Gophna 1979(. ביוון תוארכה תחילתו של  של מטעי הזיתים 
 .)Jameson et al. 1994( עיבוד המדרונות לאלף החמישי לפנה"ס
מאוחרות  לתקופות  המדרגות  חקלאות  את  תארכו  אחרים  אך 
יותר )900-1200 לפנה"ס - Wertime 1983(. העדויות הקדומות 
לבניית טרסות בפסירה, אי קטן ליד כרתים, הן מאמצע תקופת 

 .)Clark et al. 2001 הברונזה )תזה מצוטטת אצל
אינטנסיבי של  לבירוא  התרחבות החקלאות למדרונות הביאה 
הביא  הטבעי  החורש  שטחי  של  הבירוא  שם.  גם  טבעי  צומח 
לשינוי בהרכב היחסי של הצומח במרחב. חקר הפולן מקרקעית 
נרחבת,  החקלאית  הפעילות  שבהן  שבתקופות  הראה  הכנרת 
המקור של רוב הפולן הוא בעצי זית, וכאשר פעילות זו פוחתת, 
עולה נוכחות האבקה של אלונים, ואליהם נלווית מעט אבקה של 
)Baruch 1986(. תהליך  אורנים המגיעים מהחורש המתאושש 
יוון  אתונה,  מאזור  ביצות  מקרקעית  פולן  בעזרת  תועד  דומה 
ב-5000 השנים האחרונות. כאן שלט, בתקופות בהן לא הייתה 
 .)Kouli 2011( פעילות אנושית, יער אורן עם חורש רחבי עלים
בתקופות עם פעילות אדם נמצאו גרגרי אבקה של דגניים וזית. 
או  בכרמים  זיתים,  במטעי  מנוקד  הרים  מרגלות  של  נוף 
בבוסתנים על מדרגות ושדות של דגן בעמקים ובין מטעים, הוא 
כנראה הנוף הים-תיכוני מאז ימי קדם. מעידה על כך רשימת 
'שבעת המינים" בתנ"ך )שעורה, חיטה, גפן, תאנה, רימון, זית 
ותמר(. דגניים, גפן וזית קרויים עד היום "השילוש הים-תיכוני" 
ופילוסוף  מדען  תאופרסטוס,   .)The Mediterranean Triad(
יווני )מצוטט אצל Thirgood 1981(, כתב בשנת 313 לפנה"ס: 
"השתמשו באדמתכם העשירה לדגן ובאדמות הדלות לעצים". 
שלא  בחורש  השתמשו  השטח,  ניצול  של  זו  לסכימה  בהתאם 



188

בורא למטרות רעיית קיץ וכן כמקור לעצה ולעצי הסקה. 
עצי  על  זה  ידע  שיישם  סביר  צמחים,  טיפח  שהאדם  מכיוון 
מהאי  נעדר   )Pinus nigra( שחור  אורן  לדוגמה,  נבחרים.  בר 
קורסיקה בתקופת הקרח האחרונה, והופיע בתום אותה תקופה 
)תחילת ההולוקן( בצמוד להופעת בני האדם באי )9,000 שנה 
לפני זמננו(. סביר שהאדם הביא מין זה לקורסיקה, באופן מודע 
והרומאים  היוונים  )Reille et al. 1997(. הפניקים,  לא מודע  או 
האירופי  והערמון  התיכון,  בים  מתורבתים  זית  עצי  העבירו 
 Thompson( הובא לדרום אירופה בידי הרומאים ממרכז אירופה
יצרו  והפיכתם למוצרי חקלאות  ביות של צמחי מאכל   .)2005
נוף חדש בחורש הים-תיכוני. במקום כתמים )"פערים"( סביב 
מחנות ארעיים או קבועים וצלקות של שרפות קדומות, ובמקום 
"כתמי ניצול" נקודתיים במרחב, הופיעו במטריצת החורש הים-

תיכוני שדות מבוראים גדולים ככתמים מחוברים או כ"רצועות" 
ה"רצועות"  מידות   .)Barbier et al. 2006, Gilad et al. 2007(
הטכנולוגיה  התפתחות  עם  גדלו  המיוער  באזור  וצפיפותן 
לגרירה  בבהמות  שימוש  החריש,  הופעת  )לדוגמה,  החקלאית 
ואחסון תוצרת( ועם הגידול באוכלוסיית בני האדם )איור 1ח'(.

התעצמות החקלאות
למהפכה  עד  הים-תיכונית,  החקלאות  של  שאופייה  סביר 
התעשייתית, נקבע במידה רבה עם תחילת ניצולן של בהמות 
כך  ואחר  עץ  מחרשות  לגרירת  סוסים(  או  גמל  )שור,  המשא 
לפנה"ס   1000 )בסביבות  זו  פיניאטי התייחס לתקופה  מתכת. 
ועד 1869 לסה"נ( כ"שלב חקלאות-רעייה", שבו רוב בני האדם 
למחייתם  ועסקו  קטנים  עצמאיים  בכפרים  או  ביישובים  חיו 
ולאחוזות  לכפרים  מחוץ  מוגבל  ובמסחר  וברעייה,  בחקלאות 
תעשייתיות  ערים  של  ההתפתחות   .)Pignatti 1983( הקרובות 
גדולות שינתה את אופי החקלאות הים-תיכונית הקלאסית; ואף 

על פי כן, אפשר לזהות כמה תת-תקופות או שלבים בהתפתחות 
החקלאות במזרח הים התיכון.

אף שהטכנולוגיה החקלאית לא השתנתה רבות במשך השנים, 
במידה  השתנתה  החקלאות  של  החברתית-כלכלית  המסגרת 
פשטה  ומשם  בלבנט  התחילה  החקלאות  לעיל,  כאמור  רבה. 
לכלל חופי הים התיכון ולתוך אירופה )Bogucki 1996(. חקלאות 
קדומה הייתה עסק משפחתי, וגודל המשפחה וארגונה, בשילוב 
הפעילויות  אופי  את  קבעו  נוספים,  כלכליים  עיסוקים  עם 
החקלאיות. משקים גדולים ומגוונים התפתחו בעולם הקלאסי 
)יוון ההלניסטית ולאחר מכן האימפריה הרומית(. התפתחות זו 
קשורה להופעה של כלכלת כסף במאה השביעית לפנה"ס. כך 
הופיעו משקים גדולים בבעלות פרטית )לטיפונדיות( שהתבססו 
כמרכיב  פעלו  הלטיפונדיות  ושכירים.  עבדים  עבודת  על 
הרצון  קרובות.  לערים  תוצרתן  רוב  את  ושלחו  שוק  בכלכלת 
להגדיל את ההכנסות מגידולים מעבר לסיפוק צורכי המשפחה, 
הביא להרחבה של שטחי הקרקע המעובדים על חשבון החורש 
שימוש  טכניים:  לשיפורים  הביא  החקלאות  "מסחור"  הטבעי. 
ייבוש  השקיה,  משופרים,  זנים  מינראלי,  דישון  בהמות,  בזבל 

 .)Thirgood 1981( ביצות ותכנון זמנים מושכל
בשל  המעובדת  הקרקע  בשטחי  גידול  חל  הרומית  בתקופה 
קבלת העיקרון ש"החקלאות צועדת קדימה עם לפיד וגרזן" – 
בירוא חורש ושיחייה ושרפת עצים יצרו חלקות עיבוד נרחבות 

שהפכו לשדות בעל )Gordiano 1956( )איור 1ט'(. 
המהפכה  כמו  כמעט  מהר,  התפשטה  הקלאסית  החקלאות 
התרבותי.  השינוי  מבחינת  חלוצית  שהייתה  הניאוליתית, 
נושאיה הקימו מושבות ברחבי אגן הים התיכון ומחוץ לו. היעדר 
אדמות זמינות במרכזי האימפריות והרצון לנצל כוח עבודה זול 
גרמו להתפשטות המשקים הגדולים. מזרח  או שוני אקולוגי, 
הים התיכון נעשה לזירת מסחר בתוצרת חקלאית )דגנים, יין, 

והופעת  החקלאות  שטחי  הרחבת  1ח'. 
רצועות של שטחים מעובדים

חורש  ובירוא  קבע  לישובי  מעבר  1ז'. 
ליצירת חלקות עיבוד חקלאי

החקלאות  שטחי  של  נוספת  הרחבה  1ט'. 
והופעת חוות גדולות

השפעת רעיית בעלי חיים מבוייתיםישוב קבע
וכריתה על רוב שטח החורש שטח חורש מבורא לעיבוד חקלאי
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שמן זית, תבלינים ועוד ועוד( על-ידי ניצול התעבורה הימית. 
דרום הלבנט )כיום סוריה, לבנון וישראל( היה למרכז ייצור של 
למרחק,  תוצרתו  יוצאה  הרומית-ביזנטית  ובתקופה  וזית,  דגן 
.)Riley 1975( לקונסטנטינופול ולאלכסנדריה ואפילו לאנגליה

חקלאות  וביזנטיון  רומא  בתקופות  שגשגה  בארץ-ישראל 
חי  של משק  בדשן  שימוש  ומושכלת.  מקצועית  אינטנסיבית, 
מזיקים  ובקרת  ביתית  מפסולת  קומפוסט  ניצול  יונים,  ושל 
 Tepper( ליצוא  חלקם  זית,  ושמן  יין  של  שפע  להנבת  הביאו 
ספר  מתמקד  שבה  הנדיב,  ברמת  אשר  עקב  בחורבת   .)2007
טיפוסית"  "ים-תיכונית  גדולה  אחוזה  ושגשגה  התקיימה  זה, 
וגם   Hirschfeld 2000( לספה"נ  ל-70  לפנה"ס   37 השנים  בין 
פרק 9 שער II, תמונה 2(. האחוזה מוקמה באתר זה על בסיס 
1 מציגה גת להכנת  חשיבה כלכלית ואסטטית-נופית. תמונה 
יין בקנה מידה תעשייתי בחווה הביזנטית ברמת הנדיב. באופק, 
סחורות  לשיווק  היעד  שהיתה  קיסריה  העיר  הים,  שפת  על 
משובחות  חריש  קרקעות  שילבה  היא  מהחווה.  חקלאיות 
עלו  בקיץ  איתנים.  מים  ובמקורות  טבעיים  ובשיחייה  בחורש 
יושבי האחוזה אל פסגת ההר הפתוח והקריר, ושם נהנו מנוף 
ים-תיכוני במיטבו: חוף, שטחי עיבוד, חורשות וסלעים. בחורף 
הגן אזור גבוה זה על מתחם המגורים, שנבנה על מדרון דרומי 
שטוף שמש, מפני רוחות הים. אזורי המגורים ומרכזי הפעילות 
הכלכלית היו בקרבת החורש באזור הצפוני שהוא יותר מסולע, 
בדרום  היו  מישורית  חריש  קרקע  של  הנרחבים  והשטחים 
קטן  איתן  ממעין  המים  סופקו  השחונה  בעונה  ודרום-מזרח. 

2-3 ק"מ ממזרח למרכז החווה. 
אדמת הסחף בקרבת האתר הוכשרה לעיבוד חקלאי לפני מאות 
רבות של שנים. החורש בצפון, שייתכן שצומצם חלקית לבתה 
או לגריגה, שימש למרעה של צאן ובקר שנוצל ככוח גרירה. 
החיטה/שעורה.  קציר  אחרי  בשלף  תוגבר  הטבעי  המרעה 
כפריים  ולאזורים  לקיסריה  יחסית  החזירים,  שמיעוט  ייתכן 
שהיו  כך  על  מצביע  עת,  באותה  וביוון  באיטליה  בספרד, 
החקלאים  כלומר  החזיר,  גידול  על  דתיות-תרבותיות  מגבלות 
בחורבת  למקווה  הדומה  רחצה  אמבט  )המצאות  יהודים  היו 
עקב מחזק מחשבה זו(. החורש הניב עץ להסקה )כולל לבית 
זו סיפקה גם מוצרי  המרחץ(, עצה ופחם עץ. סביר שאחוזה 
הקרובה,  הנמל  לעיר  וחורש  זית(  שמן  יין,  )דגניים,  חקלאות 
קיסריה, שנבנתה ואוכלסה באותה תקופה. אחוזה זו ממחישה 
כיצד דרישת העיר למשאבים וסחורות מפעילה לחץ ניצול על 

שטחים רחוקים יחסית. 
גדולים באזור הים התיכון בתקופה הקלאסית  הקמת משקים 
גרמה לשינויי נוף. הצתת דלקות בחורשות או בשטחים מיוערים 
בוצעה תדירות להאצת נביטה, למרעה או לפינוי של חלקות 
גבוהות לעיבוד. הנוף בכרתים מתואר כ"כתמים של שטחים לא 
שרפה"  לאחר  מחודשת  צמיחה  עם  שונות  מתקופות  רצופים 

.)Rackham & Moody 1996(

קבוע.  היה  לא  החקלאות  של  וההתפשטות  ההתפתחות  קצב 
בירוא  לגלי  הביא  שגשוג  בתקופות  האדם  אוכלוסיית  גידול 
שדות  ובגודלם.  העדרים  במספר  נלווה  ולגידול  הצומח  של 
אלה  וכתוצאה,  המרעה,  כרי  של  מקומם  את  תפסו  מעובדים 
התרחבו אל תוך החורש )Trabaud et al. 1992(. בתקופות של 
עוני ושל צמצום האוכלוסייה האנושית עקב מלחמות, פשיטות, 
החי  משק  שדות,  ננטשו  כלכליים,  ומשברים  מגפות  פלישות, 

.)Naveh & Dan 1973( צומצם והחורש התאושש
בעשורים  מתרחש  החורש  התאוששות  של  הנוכחי  השלב 
האחרונים בכל רחבי החלק הצפוני של אגן הים התיכון עקב 
נטישה מסיבית של החקלאות, בעיקר באזורים ההרריים, והגירה 
למרכזים אורבאניים )Rackham & Moody 1996(. יודגש שהצומח 
המעוצה הים-תיכוני מתאושש במהירות מהפרעות: זמן חזרה 
) של עומד גריגה הוא 7-5 שנים; של סבך חורש נמוך )

 Trabaud et( 15-10 שנים ושל חורש מפותח – 50-30 שנה   
al. 1992(. ברמת הנדיב, חושב זמן החזרת הנוף, לאחר שרפה, 

ל-25 שנה בקירוב )ברוידא וחובריו 1996(.
האזור  ברוב  כמו  הנדיב,  ברמת  הקלאסית  בתקופה  לסיכום, 
משקים  בנוף  שלטו  הים-תיכוני,  והאזור  בישראל  הים-תיכוני 
גדלה,  היישובים  יחסית. צפיפות  אינטנסיבי  בניהול  חקלאיים 
של  בשדותיהם  רבים,  במקרים  גבלו,  אחד  כפר  של  ושדותיו 
הכפרים הסמוכים. גם משקי החי גדלו עקב ביקוש הולך וגובר 
ונסיון למקסימיזציה כלכלית. אפשר לראות את הנוף של אותה 
תקופה כפסיפס של שטחי עיבוד ושטחי מרעה, מנוקד בכתמי 
חורש קטנים שהושארו לאספקת עץ ולציד. "שמורות חורש" 
אלה מוקמו בעיקר ברמות ובשטחים תלולים. מודל מרחבי זה 
 )Barbier et al. 2006, Gilad et al. 2007( "תואם את השלב ה"כתמי

)איור 1י'(.

תמונה 1. הגת בחווה במנסור אל עקב ברמת הנדיב
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כניסת בעלי חיים מבויתים לחורש הים-תיכוני 
רעייה טבעית )הרביבוריה(, בעיקר של צמחים מעוצים, יכולה 
לשנות את מבנה הנוף המרחבי של הצומח, הן במישרין על-ידי 
)למשל,  בעקיפין  והן  הצמחי  והנוף  מהעלווה  חלק  של  הסרה 
דור ההמשך  את  הזריעים של העצים המהווים  חיסול  על-ידי 
 Waldram et al.( השרפות  במשטר  שינוי  על-ידי  או  היער  של 
2008(. הרעייה מעצבת את הנוף הים-תיכוני זה מיליוני שנים. 
הקדומות,  הסביבה  מהנדסות  הבר,  חיות  של  היותן  מלבד 
מקור מזון לאדם הקדמון, הן מילאו תפקידים אחרים. הטענה 
עדרי  כביכול  רעו  והניאוליתית  הנטופית  בתקופות  אדם  שבני 
איילים )Legge 1977(, נדחתה )Barker 2006(. אך קיימות ראיות 
 Davis & Valla( ארכיאולוגיות לכך שציידים נטופים בייתו כלבים
1978(. אף שטענה זו נשענת על ראיות מצומצמות, היא מרמזת 
בהמשך  שהביא  חיים,  לבעלי  אדם  בני  בין  מתפתח  קשר  על 
ולחקלאות בעלי חיים. שרידי חזיר מאתרים מהתקופה  לביות 
נלקחו  חזיר  שגורי  מראים  א'  הקדם-קרמית  הניאוליתית 
מאוכלוסיות בר – דוגמה למצב ביניים )טרום ביות( ביחסי אדם 
וחיות הבר )Ervynck et al. 2001(. בדומה, נטען שעזים בוגרות 
 Bökönyi( נלכדו כדי לקחת את גדייהן כשלב ראשון בביות העז
1976(. איסוף סלקטיבי של זכרים תת-בוגרים מציין ככל הנראה 

את המעבר לרעיית עדר. 
הוצתו  לעיבוד  ראויה  קרקע  בסביבת  שאזורים  טוען  רוברטס 
כדי לשפר את המרעה החל בתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית 
קרחות  העדיפו  קדומים  רועים   .)Roberts 2002( הקדומה  ב' 
בהן  להגן  היה  קל  כי  גם  אך  המרעה,  טיב  בשל  שרופות  יער 
על חיות המשק מפני טורפים )Trabaud et al. 1992(. ממחקרי 
הניאוליתית  בתקופה  שהחל  עלה  צרפת  בדרום  שנערכו  פולן 
המקומית )בערך 8,300 שנה לפני זמננו, תיארוך מכויל(, פחתה 
העומד  עשבוני  )מין  בלחך  הכיסוי  והתרבה  האלונים  נוכחות 
בפני רעייה ורמיסה(. העדר עדות לחקלאות בתקופה זו עשוי 

.)Pons & Quezel 1985( להעיד שהשטח בורא למרעה
זמננו בלבנט הצפוני  לפני  בויתו באלף התשיעי  וחזירים  בקר 
רק  לא  תרם  הבקר  ביות   .)Peters et al. 2005, Zeder 2005(
'החבילה  צורך.  שהאדם  החלב  מוצרי  של  המגוון  להעשרת 
צומח  מיני  עם  יחד  וחזיר  בקר  כבש,  עז,  שכללה  הנאוליתית' 
מבויתים, מאפיינת כבר את שלהי התקופה הניאוליתית וראשית 
מבויתים  חיים  בבעלי  השימוש  בלבנט.  הכלקוליתית  התקופה 
ולרכיבה החל בערך 8,000–7,000 שנה לפני  לנשיאת משאות 
זמננו )Sherratt 1981(, אלפי שנים אחרי הביות. יכולות הגרירה 
הקדום.  לחקלאי  חדשות  אפשרויות  פתחו  והשור  הפרה  של 
הכנסת החריש בעזרת חיות מבויתות כבר בתקופה הניאוליתית 
הקרמית הגדילה את היבולים, ואפשרה הגדלה של שטח המזרע 
על חשבון העצים. הופעת החמור )שבוית במצרים מחמור הבר 
הנובי לפני 5,000 שנה )Rossel et al. 2008( אפשרה לאדם לכרות 
כמות גדולה יותר של עצים, ובאזורים מרוחקים יותר, ולהובילם 

לישוביהם.
של  רק  תולדה  אינו  התיכון  הים  באגן  הנוכחי  הצומח 
בין  יחסים ממושכים  גם של  אינטראקציות עם הסביבה, אלא 
רעייה   .)Perevolotsky & Seligman 1998( לצמחים  חיים  בעלי 
ממנה  המושפעים  צמחים  מיני  יש  סלקטיבי:  תהליך  היא 
השפעה  נוצרת  כך  כלל.  מושפעים  שאינם  אחרים  ויש  מאוד 
ניחנו  שלא  צמחים  החורש.  בהרכב  המתבטאת  סלקטיבית 
במנגנוני הגנה יעילים )כימיים או מבניים( מועדפים על צמחים 
המוגנים מפני רעייה או ליחוך. מינים בעלי מנגנוני התחדשות 
)רגנרציה( חזקים )לדוגמה, צמחים המניצים מצוואר השורש - 
resprouters( עדיפים על מינים המתחדשים באטיות )לדוגמה, 
reseeders(. כתוצאה   - מינים התלויים בנביטה חוזרת מזרעים 
גם  רעייה  לדומיננטיים.  לרעייה  סתגלנים  מינים  הפכו  מכך, 
משפיעה על התחדשות העומד כולו על-ידי חיסול חוטרים או 
זו עלולה להביא עם  פגיעה בהם. השפעה  או  זריעים חדשים 

הזמן לשינוי בולט בנוף החורש. 
רוב אוכלי העשב הים-תיכוניים החיים בטבע – איילים לסוגיהם 
– אינם עדריים. לכן השפעתם על הצומח מצומצמת. ביות בעלי 
עדר  השפעת  צמחים.  אוכלי  של  עדרים  לחורש  הכניס  חיים 
מהשפעת  שיעור  לאין  רבה  פרות  חמישים  או  עזים  מאה  של 
איילים הרועים באותו מרחב בצפיפות נמוכה. רעייה, ובמיוחד 
ליחוך על-ידי עזים, משפיעה גם על המבנה המרחבי של הצומח 
מכך,  כתוצאה   .)Bar Masada et al. 2008 )לדוגמה,  הים-תיכוני 
ייחודי  חורש מטיפוס  רצופה  רעייה  שנים של  במשך  התפתח 

במערכות האקולוגיות הים-תיכוניות. 
תיאורו של סמפל את האזור הכפרי ביוון – "בכל אי טרשי שאינו 
כל  על  והכבשים  העזים  עדרי  קרקע התקבצו  לעיבוד  מתאים 
 )Semple 1931( "צלע הר בקיץ ונדדו לכל מישור וגבעה בחורף
– מתאר כנראה את נופי מזרח הים התיכון לאורך מאות רבות 
של שנים. האמירה היוונית "ההרים למרעה" נכונה חלקית, שכן 

1י'. הרחבה נוספת ואינטנסיפיקציה של שטחי החקלאות והצטמצמות 
החורש הטבעי לכתמים קטנים.
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משק החי הסתמך גם על שלף, על שאריות היבול שנותרו אחרי 
התזונתי  המחזור  להשלמת  בבוסתנים,  השאריות  ועל  הקציר 

השנתי של בעלי החיים. 
צומח  של  ולליחוך  תלולה  לטופוגרפיה  היטב  מסתגלת  העז 
ולשלף  יבשים  למישורים  היטב  מסתגלת  הכבשה  מעוצה, 
והחזיר ניזון מאשפה ביתית ומבלוטי אלון. בלבנט הדרומי, כמו 
גם ברחבי אגן הים התיכון כולו, שימשו הבלוטים בעיקר כמזון 
לחי )Harrison 1996, Kiple & Ornelas 2000, Kislev 1998(. הזנת 
החי, בעיקר חזירים, בבלוטים מוכרת מאוד מאירופה, ויש לה 

 .)Harrison 1996, Sauer 1994( היסטוריה ארוכה
אין זה מפתיע שבאיטלקית עתיקה, השם ליער הים-תיכוני הוא 
glandagium )ובאיטלקית מודרנית, ghiandagi(, שמקורו בביטוי 
הלטיני "מניב הבלוטים" )glandes acorn(. בימי הביניים, תאם 
המס על שטחי החורש במרחב שבין אנגליה לסיציליה למספר 
החזירים שרעו בו. כאשר בעלי קרקע החכירו את אדמתם לרועי 
חידוש  לצורך  בלוטים  לזריעת  דרישה  ההסכם  כלל  חזירים, 
 di( החורף  למחסה  עברו  החיים  בעלי  כאשר  החורש,  משאבי 

.)Pasquale et al. 2004
האדם  השפעת  את  הרחיבה  החיים  בעלי  של  התנועה  יכולת 
לפינות מרוחקות בחורש שכריתת עצה ובירוא היער למטרות 
או  )"מרווחים"  חלקות  לכן.  קודם  אליהן  הגיעו  לא  חקלאות 
"רצועות"( של חורש בוראו כדי להאיץ גדילה של מזון לבהמות. 
אך יותר מכול, נכפו שינויים משמעותיים על כל מרחב היער 
השתנו  הגנטי(  בסיסו  גם  )וכנראה  ומבנהו  הרכבו  עצמו; 

לצמיתות )ראה איור 1ח'(.

עיבוד והרס – לכל סיפור שני צדדים
ישובי קבע הנשענים על שטחי חקלאות עוברים מחזורים של 
להביא  שיכולים  הפנימיים  הגורמים  והדרדרות.  התפתחות 
הפוטנציאל  ומיצוי  אוכלוסיה  גידול  להיות  יכולים  להדרדרות 
יש  קרקע.  לסחף  להביא  שיכולה  חזקה  רעיה  או  החקלאי 
אחרי  כבר  בלבנט  הופיע  כזה  הדרדרות  שמחזור  הטוענים 
 .)Köhler-Rollefson 1988( הניאולית  של  החקלאית  המהפכה 
בירוא של שטחי קרקע גדולים לשם פיתוח של חקלאות מדרגות 
במדרונות חושף את הקרקע להרס סביבתי. שיטות עיבוד אלה 
תלויות בתחזוקה מתמדת. אי-יציבות פוליטית, ממשל חלש או 
משבר כלכלי מביאים להפסקה בתחזוקת הטרסות, וגם נזקים 
 Naveh &( קרקע  ולאובדן  לסחף  מקיף,  להרס  גורמים  קטנים 

 .)Dan 1973, Grove and Rackham 2001 - Chapter 16
 van Andel et al. 1986, 1990, Jameson et al. 1994,( במחקר מקיף
דרכי  ושל  ההתיישבות  דפוסי  של  ניתוח  הוצג   )Runnels 1995
השלכותיהם  וכן  הפלופונס,  שבמזרח  ארגוליס  באזור  המחיה 
הארכיאולוגיים  מהשרידים  האזור.  של  הגיאומורפולוגיה  על 
ומאנליזת הפולן עולה שפעילות חקלאית באזור החלה באלף 
שהיא  לוודאי  קרוב  מקומי(.  ניאוליתי  )זמן  לפנה"ס  השלישי 

ומשק  גידול של שעורה, חיטה, שיבולת שועל, קטניות  כללה 
חי, אך לא נמצאו שרידי כלים לעיבוד של זיתים וענבים. תוך 
שבורא.  החורש  חשבון  על  העיבוד  שטחי  התרחבו  קצר  זמן 
מהמדרונות  קטסטרופלי  לסחף  גרמה  זו  מסיבית  התערבות 
החקלאי  הפוטנציאל  של  לאיבוד  הוביל  הסחף  לעמקים. 
במדרונות ובעמקים שהתמלאו בסחף קרקע. שינויים סביבתיים 
ארוכה  לתקופה  באזור  ההתיישבות  צפיפות  את  הפחיתו  אלה 

 .)Jameson et al. 1994(
הכנסת חקלאות המדרגות מנעה אסון נוסף. הטרסות התאימו 
 Gophna( יותר לגידול של גפנים וזיתים, אך גם לגידול דגנים
האזור  נכנס  התמוטטו,  החקלאות  וניהול  כשהשלטון   .)1979
למחזור נוסף של סחף והרס, ובשנת 1180 לפנה"ס, כבר היה 
והביזנטינית  הרומית  התקופות  ממתיישבים.  ריק  כמעט  שוב 
למוצרים  עירוני  ביקוש  בין השאר בשל  היו שוב עתות שפע, 
חקלאיים. תקופות של אי-יציבות, החל במאה השישית לספה"נ, 
הביאו למחזור שלישי של הרס, אשר לווה בהתפשטות החורש. 
 Jameson אצל Sheehan( תקופות אלה מאומתות באנליזת פולן

 .)1994
 .)Jameson et al. 1994( הביניים  בימי  החל  הבא  ההרס  מחזור 
המאה  של  הראשון  בחצי  הררית  חקלאות  של  נרחבת  נטישה 
הצטברו  הפעם  האחרון.  הסחף  מחזור  את  מציינת  העשרים 
שנה  בשלושים  אדמה  משקעי  של  סנטימטרים  ארבעים 
בזמן  כיום  מתועדים  דומים  תהליכים   .)Jameson et al. 1994(
מתועדת  הסביבתית  וההשפעה   ,)Petanidou et al. 2008( אמת 
 Grove and( היטב כירידה באיכות הקרקע עקב נטישת המדרגות

.)Rackham 2001, Dunjo et al. 2003
קרוב  מייצג  היטב,  המתועד  יוון,  בדרום  האקולוגי  התהליך 
גם אם חסר  כולו,  הים התיכון  אגן  לוודאי את שאירע ברחבי 
תיעוד מדעי מפורט. התרחבותה של חקלאות הטרסות החלישה 
את המערכת, והידרדרות בתחזוקה, מזג אוויר קשה או רעידת 
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אדמה יכלו לערער את כלל המערכת. גם אי-יציבות חברתית, 
היעדר שלטון מרכזי חזק או בצורת יכלו להביא לנטישה זמנית 
רק  האקולוגית  ההתמוטטות  הייתה  זה  מרגע  הטרסות.  של 

שאלה של זמן )Naveh & Dan 1973( )איור 2(.
חותם  מותירה  יער  או  חורש  של  בירוא  כמו  דרסטית  פעולה 
השטח.  את  נוטש  האדם  אם  גם  רבות  שנים  למשך  אקולוגי 
ביער  והצומח  הקרקע  של  שהתכונות  חוקרים  הראו  בצרפת 
שבורא לפני 1,600 שנה, ננטש ואז השתקם, עדיין שונות מאלו 

.)Plue et al. 2008( של קרקע ביער שלא עבר בירוא מעולם
ייאמר  הישראלי,  החורש  של  התפתחותו  מודל  מבחינת 
שהטרגדיה של החקלאי היא הרווח של החורש: החורש מתבסס 
מחדש בשטח שממנו הוא הורחק בעזרת ההתאמות העוזרות לו 
להשתקם לאחר שרפה או רעייה חזקה. שטח החורש מתרחב על 
חשבון הקרקע החקלאית שננטשה, אם כי פעמים רבות באופן 
 Rackham( זמני בלבד. אולם יש לזכור את מסקנתו של רקהאם
2008(, שהציג סקירת ספרות מקיפה על מכלול השפעות האדם 
של  והמגוון  שהעוצמה  ושטען  באירופה,  והיער  החורש  על 
לאחור  הגלגל  את  להחזיר  אפשר  שאי  כך  כל  רחבים  השינוי 
המקורי  היער  יחזור  בהפרעה,  ארוכה  הפסקה  שעם  ולצפות 
ולו  לעד,  כנראה  אבד  הראשוני  היער/חורש  הראשוני.  למצבו 
בציטוט   ,Quézel & Médail( ומדייל  קיזאל  האיכותי.  מההיבט 
אצל Blondel 2006( מעריכים שרק 15% משטחי החורש הקדום 

באזור הים תיכוני עדיין שומרים על אופיים המקורי. 
וורקר וגורן-ענבר )2003( ניסו לשחזר את החורש הפרהיסטורי 
של עמק החולה )חלקה הצפוני של הבקעה בישראל( על סמך 
שברי עץ שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות באתר גשר בנות יעקב, 
שגילו 790 אלף שנה. רוב הצומח המעוצה שזוהה בשרידים היה 
ממינים הגדלים כיום באזור )אלון, זית, אלה וערבה(. עם זאת, 
חלק מהמינים שהיו נפוצים מאוד בפליסטוקן התחתון, כגון מילה 
כיום. הם סבורים  נדירים למדי   ,)Ulmus( ובוקיצה   )Fraxinus(
על  האדם  של  טווח  ארוכת  השפעה  היא  זה  לשינוי  שהסיבה 
הסביבה. מצד אחר, ייתכן שהיו אלה תולדה של שינויי האקלים 
האזור. את  שפקדו  הקרח,  תקופות  מחזורי  כולל  החריפים, 

כלי עבודה ממתכת – אתגר לחורש הים-תיכוני
הופעה של כלי עבודה ממתכת בתקופה הכלקוליתית המאוחרת 
)6,500-5,800 שנה לפני זמננו( השפיעה על יחסי האדם-חורש 
במישרין ובעקיפין. ממחקר ניסויי עלה שברונזה, ולא נחושת, 
יעילה כפלדה בייצור גרזנים בעלי ידית לכריתת עצים, וששתי 

 .)Mathieu & Meyer 1997( המתכות יעילות מאבן
טכנולוגיות  התפתחויות  אחרי  בעיקר  מתכת,  בכלי  השימוש 
בכלל,  עצים  מכריתת  הכלכלי  הרווח  את  הגדיל  מסוימות, 
מכל  העץ,  צריכת  הוגברה  בנוסף,  בפרט.  עבה  עץ  ומכריתת 
נוצלה בהפקת המתכת. שימוש  בו  מקור, שהאנרגיה האצורה 
כמו  מתכת,  מכרות  בקרבת  בעץ  כך  כל  וממושך  אינטנסיבי 

בדרום ירדן ובערבה, שינה כבר בתקופות קדומות ובאופן יסודי 
 Hunt( את הצומח המעוצה המקומי ואת החורש באזורים שכנים
גמלים(  )סוסים,  מבויתים  חיים  בעלי  זמינות של   .)et al. 2007
אפשרה הובלת עץ למרחקים. כך גבר ניצולו של החורש הים-
תיכוני מעבר לצרכים המקומיים. כתוצאה מכך, צורפו למעגל 
הניצול אזורים אקולוגיים בשוליים, שקודם לכן הושפעו מעט 

מפעילות האדם.
אפשר  ארכיאולוגיים-בוטניים,  ובממצאים  מצריים  ברישומים 
החורש  עם  האדם  של  לאינטראקציה  עקיפות  ראיות  למצוא 
העבודה  כלי  של  הופעתם  אחרי  הדרומי  בלבנט  והיער 
במצרים  נמצאו  )לבנון?(  מהצפון  שיובאו  ארז  חלקי  ממתכת. 
 Meiggs( לפנה"ס(   3100 )שנת  כבר בתקופה הקדם-שושלתית 
מהלבנט  בעץ  המצרים  התעניינות   .)1982, Oedekoven 1963
 Ben-Tor( הקדומה  הברונזה  בתקופת  גברה  ומלבנון  הדרומי 
1991( ונמשכה לתקופה המודרנית. במסמך מוקדם מהשושלת 
 2600 שנת  )בסביבות  סנפרו  של  שלטונו  בזמן  הרביעית 
לפנה"ס( מוזכר יבוא העץ מלבנון למצרים )Meiggs 1982(. כלי 
נחושת מצריים מתקופה זו )בסביבות תקופת הברונזה הקדומה 
II-III בישראל(, שנמצאו בכפר מונש שבמרכז ישראל )בקרבת 
שרידי יער השרון הגדול, שהעץ השליט בו היה אלון התבור(, 
דיווחים  ישנם  עץ.  לכריתת  ששימשו  ואזמלים  מסורים  כללו 
וה-12  על פעילות מצרית בדור שבחוף הכרמל במאות ה-11 
לפנה"ס, אחרי תום תקופת הברונזה, הקשורים ביבוא של עצה 
מלבנון )Simpson 1972, Lichtheim 1973(. ייתכן שגם עצה מהרי 

הגליל או מרכס הכרמל יוצאה דרך דור. 
היה  הימיים הראשונים,  מוצר ראשי של הפניקים, מהסוחרים 
עצה מובחרת )כנראה עצי ארז( ששימשה במקדשים ובארמונות. 
שוק מרכזי לסחר היה במצרים, שבה מועטים העצים הגדולים 
בטבע. ראיה ישירה ראשונה לסחר זה מתוארכת לשנת 2700 
שהובילו  ספינות  ארבעים  מתועדות  קרנק  במקדש   - לפנה"ס 
למצרים  מלבנון  ברפסודות  הובלה  שעצה  טוענים  ארזים. 
ובנה  פניקיה  את  כבש  השלישי  תחותמס   .)Thirgood) 1981
הן  גם  גילו  המסופוטמיות  הממלכות  לבנונית.  מעצה  ספינות 
עניין במשאבי עץ מלבנון והשאירו תיעוד בכתב על פעילותן. 

והשישית  הרביעית  המאות  של  מיוון  כתובות  ראיות  קיימות 
לפנה"ס להחכרת שטחים של יער וחורש להפקת עצה. לאחר 
חוטרים  של  מחזורית  לכריתה  עברו  הגדולים,  העצים  כריתת 
 Thirgood מצוטט אצל ,Fernow 1913( בגודל בינוני ו/או לרעייה
אפשר  כיום  אטיקה  "את  זו:  פעילות  על  כתב  אפלטון   .)1981
המקורית...  הארץ  של  משריד  יותר  כלא  רב  דיוק  תוך  לתאר 
במקור היו ההרים... מיוערים בצפיפות. עצים מעולים סיפקו 
עצה מתאימה לבניית גגותיהם של מבנים גדולים... ישנם כמה 
הרים שעליהם היו עצים לא כל כך מזמן, ועתה אין עליהם דבר 

פרט לכוורות."
500 לפנה"ס( גרמה  יוון כאימפריה ימית )בערך בשנת  עליית 
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תמונה 2.  מכלול אופייני של חוות חקלאיות בחורבת עקב, רמת הנדיב
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אלונים  כולו.  במרחב  עצה  משאבי  על  ומתמשך  חזק  ללחץ 
 Thirgood( ואורנים שימשו לבניית ספינות ביוון היבשתית ובאיים
1981(. מושבות ותחנות סחר יווניות הוקמו ליד מקורות עצה, 
והקווקז במזרח  ועד הים השחור  ומקדוניה במערב  מסיציליה 
)Thirgood 1981(. אלונים שימשו למשוטים ולשדרית הספינה, 
המסורתית  התשתית  היו  ותורן,  ללוחות  ששימשו  אורן,  ועצי 
 .)Jameson 1994( לבניית הספינות בדרום יוון בתקופות מאוחרות
רומית  להתיישבות  המרכזיים  הגורמים  שאחד  הציע  פרלין 
בחצי האי האיברי, בצרפת ובגרמניה היה אספקת עץ לתדלוק 

 .)Perlin 1991( התעשייה של האימפריה
שימוש רב וממושך בעצה לבניית ספינות גרם לתקופות חסר 
הרביעית  במאה  כבר  היער.  על משאבי  קפדני  לפיקוח  והביא 
של  צמדים  ו-1,000  פועלים   8,000 אנטיגונס  שלח  לפנה"ס 
ביבלוס  )טריפולי,  התיכון  הים  ממזרח  להביא  משא  בהמות 

.)Winters 1974( עץ לבניית ספינות ביוון )וצידון
 עץ ועצה חשובים בתקופת מלחמה. עץ שימש לייצור של כלי 
התנ"כית  העיר  באתר  וביצורים.  מצור  מכונות  מרכבות,  נשק, 
משרידי  גבוהות  אפר,  ערמות  נחשפו  ישראל  שבמרכז  לכיש 
בגבעות  שנכרתו  רבים  עצים  על  המעידות  המבצר,  חומות 
הסמוכות בעת מצור נבוכדנצר מלך בבל בשנת 585 לפנה"ס. 
העיר  לחומות  מחוץ  נערם  או  מצור  למכונות  שימש  העץ 
בשנת  ירושלים  על  הצלבני  המצור   .)Thirgood 1981( והובער 
ונאלצו  העיר  בקרבת  לעצה  מקור  נמצא  לא  כי  נדחה   1100

 .)Thirgood 1981( להובילה ממרחק רב
מחסור בעץ הביא לפיתוחים טכנולוגיים שונים שכוונו לייעול 
הברונזה  מתקופת  כבר  הכוללת  העץ  צריכת  של  ולהקטנה 

.)Perlin 1991( המאוחרת
האדם, מנצל החורש, יצר בלי כוונה, חורש בר-קיימא, מתאים 
השינוי  את  להקביל  אפשר  אינטנסיביים.  ולהפרעה  לניצול 
לעבור  האדם  נאלץ  שבו  הקדום,  הציד  שעבר  לשינוי  בחורש 
ומתמעטים  לאט  המתרבים  גדולים,  חיים  בעלי  של  מציד 
במהרה, לציד של בעלי חיים קטנים, המתרבים מהר ונכחדים 

.)Stiner & Kuhn 2006( לאט ובמשך זמן רב
המרחב  כלל  של  המושכל  הניצול  גובר  זה  בשלב  לדעתנו, 
לסיפוק  מבוראים  נגישים  שטחים  הים-תיכוני.  החורש  של 
בניית  לצורך  נכרתים  גדולים  עצים  המתכת,  לתעשיית  דלק 
שיחים,  נמוכות:  חורש  שכבות  על  משפיעה  ורעייה  הספינות 
משנה  העצה  ניצול  עשבוני.  וצומח  זרעים  צעירים,  שתילים 
העצים  ושל  הגבוהים  המינים  של  התפוצה  את  מובהק  באופן 
נעלמים  ממרכיביו  וחלק  משתנה  החורש  האינדיבידואליים. 

לחלוטין מהנוף המקומי )איור 1ח'(. 

החורש כמקור לדלק ולעצה לשימוש ביתי
בני אדם עסקו ביערנות כבר בימי קדם. למעשה, קשה מאוד 
לשחזר את התפתחותו של ידע זה, אך שיטות לזריעה ולשתילה, 

לכריתה מחזורית של חוטרים בגודל בינוני, לגיזום של ענפים 
יותר  מועיל  לשימוש  גזעים  של  ולטיפוח  להאבקה  משניים, 
 Fernow( יושמו כולן על-ידי האדם בתקופות מוקדמות  לאדם 
תיעוד  של  שפע  קיים   .)Thirgood 1981 אצל  מצוטט   ,1913
כריתה  יערניות:  לפעולות  הרומית שמתייחס  כתוב מהתקופה 
הבחנה  לגפנים,  כמוטות  לשימוש  ערמון  חוטרי  של  מחזורית 
בין מיני אלון לשימוש כדלק ובחירת עץ הערבה לקליעת סלים 

 .)Thirgood 1981(
העץ שימש כמקור האנרגיה המרכזי, ובמקרים רבים גם היחיד, 
משפחה  באש.  להשתמש  האדם  החל  מאז  ולבישול  לחימום 
של  טונות  בשתי  השתמשה  נפשות(,  )ארבע  ממוצעת  יוונית 
לחימום  כולל  ביתי,  לשימוש  בשנה  וזרדים  שיחים  עצים, 
)Forbes & Koster 1976(. מקורו של חלק מהעץ היה בגזם מעצי 
המשפחה, אך חלק הארי של האנרגיה שהופקה מעצים הגיע 

מאזורים של חורש ושיחייה בקרבת היישוב. 
עץ שימש משאב גם בתעשיית הפחמים לשימוש של משקי בית 
ההיסטוריה.  לאורך  תעשייתיות  ולפעילויות  וכפריים  עירוניים 
רוב פחם העץ הופק מכריתה תקופתית של חוטרים של המינים 
הוארו  לה   .)Pignatti 1983( אלונים  בעיקר  בחורש,  המרכזיים 
חישב שנדרשו 75 אלף טונות עץ ליום )27 מיליון טונות בשנה( 
לאורך  הים התיכון  באגן  כלל התושבים  צורכי  כדי לספק את 
על  כך  עקב  שנוצר  הלחץ   .)Le Houerou 1981( ההיסטוריה 
צומח  שכל  טענו  ומודי  רקהאם  בבירור.  ניכר  החורש  משאבי 
הבר המעוצה המצוי בכרתים כיום, לרבות שיחים ננסיים, נוצל 
 Rackham & Moody( במשך אלפי שנים, בעיקר לשימוש ביתי
1966(. נראה שברוב השיחים הגדולים, בני מאות שנים, ניכרים 
סימני טיפול ארוך טווח לצורך יצירה של גזעי משנה וכריתה 

מחזורית של חוטרים בינוניים בגודל בינוני. 
הים  ובמזרח  בכרתים  עיקרי  הסקה  עץ  שימש  לסוגיו  אלון 
התיכון, וגם כמזון עיקרי לעזים, בדרך כלל תוך ניצול מושכל 
של תכונותיו )Rackham & Moody 1966(. בשיא הצריכה, בטרם 
ההסקה  עצי  ייצור  הסתכם  מאובנים,  בדלק  השימוש  תחילת 
מעוקבים  מטרים  מיליון  משני  ביותר  התיכון  הים  במזרח 

 .)Thirgood 1981(
מרכזים  של  הופעתם  טרם  מוגבל  היה  הטבעי  הצומח  ניצול 
קטנים.  היו  החקלאיים  היישובים  וכאשר  גדולים  אורבאניים 
נראה שמערכת היחסים העדינה הזו השתנתה במהלך התקופה 
חיי  ובמיוחד  הגדולות,  היווניות-רומאיות  הערים  הקלאסית. 
הים-תיכוני  החורש  על  הלחץ  את  הגבירו  ברומא,  הנהנתנות 
)Thirgood 1981(. לדוגמה, הקמת בתי מרחץ ציבוריים שצרכו 
עץ רב לחימום מתמשך. אפילו בפארק רמת הנדיב הקטן יש 
בית מרחץ רומי שהשתמר היטב. הטענה היא שבשל השימוש 
את  אילץ  וזה  לבניין,  בעצה  עצום  מחסור  נוצר  בעץ  המוגבר 
אצל  )ויטרוביוס  שלהם  הבנייה  שיטות  את  לשנות  הרומאים 
נחקקה  שבה  בתקופה  האווירה  הייתה  זו   .)Thirgood 1981
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.)Anonymous 1967( באיטליה החקיקה הראשונה בנושא יערות
דאגה עקב הירידה בכמות של משאבי החורש משתקפת כבר 
הרביעית  במאה  ציין  אריסטו  יוון:  של  העתיקה  בהיסטוריה 
לפנה"ס שיערות נשמרים על-ידי Hyloroi )אפוטרופוס היערות( 
החורש  בשימור  החלו  שבה  התקופה  גם  זו   .)Thirgood 1981(
שימור  הייתה  לא  אלו  יוונים-רומים  של  המטרה  הקדום. 
כשלעצמו, אלא שימור אתרים שנקשרו בפולחן דתי, בפנתיאיזם 
יובלים  סביב  במיוחד  מסוימות,  חורשות  שהפכו  ובאמונות, 
 .)Thirgood 1981( במגע  אסורות  לקדושות  ומעיינות,  עליונים 
היה צורך בשינויים באמונות הדתיות )מלחמת הנצרות בסמלי 
עצים  אלה.  בחורשות  עצים  לכרות  כדי  הפגאנית(  התרבות 

קדושים המוגנים מכריתה מוכרים גם בארץ-ישראל.
לנצלה.  וניסו  לניצולם  העצים  תגובת  את  הכירו  עצים  כורתי 
כריתה מחזורית של חוטרים בגודל בינוני )Coppicing( הופכת 
את העץ למסועף בבסיסו. כריתה זו הבטיחה גדילה מרבית של 
ענפים קטנים, קלים להובלה, שהצורך בהם כמקור אנרגיה ביתי, 
גבוה  גזע  על  גזעי משנה  היוצר  טיפול  רב.  היה  ובכפר,  בעיר 
)Pollarding( מגן על העץ מפני בעלי חיים מלחכים, וייתכן ששני 
 .)Rackham & Moody 1996( הטיפולים מאריכים את חיי העץ 
וצורות  זו של ממשק עצים להשגת קורות בגדלים  טכנולוגיה 
פליקס הסביר  שונות הייתה מוכרת היטב כבר בזמן התלמוד. 
ואת הפסוק  בתרא(  בבא  )מסכת  'בתולת השקמה'  המונח  את 
וקוצץ,  מן הקרקע טפח  - מגביה  לקוץ  אילן מחבירו  "הלוקח 
בתולת השקמה - ג' טפחים, סדן השקמה - ב' טפחים" )תלמוד 
שתוארה  מחזורית  לכריתה  הדומות  פעולות  כמבטאים  בבלי( 
לעיל. הפקת קורות ישרות מהשקמה לשם קירוי בתים הייתה 
בעפר  וכוסה  נמוך  לגובה  נגזם  העץ  חז"ל.  בתקופת  מקובלת 

)תלמוד ירושלמי( )שמש 2007(. 
ומתמידות  חשובות  צרכניות  היו  והמתכת  הקדרות  תעשיות 
של עצי הסקה, בעיקר בצורת פחם עץ. הרי אטיקה שבמרכז 
יוון התקרחו לחלוטין, קרוב לוודאי בשל הצורך לספק אנרגיה 
למימון  כך  כל  חשוב  שהיה  לאוריון,  במכרות  הכסף  להפקת 
הים  מאזור  חלקים   .)Wertime 1983( הפרסים  נגד  המלחמות 
ברזל- שילבו  שבהם  בעולם  היחידים  המקומות  היו  התיכון 

פלדה, זכוכית, טרה קוטה ומלט בבנייה בתקופה הגרקו-רומאית 
)Wertime 1983(. מחירה של פעילות זו היה ככל הנראה משבר 

האנרגיה הראשון בעולם.
יחיד בתקופה הקלאסית צרך כ-4 מיליון  גדול  מרכז מטלורגי 
דונם של חורש העובר כריתת חוטרים מחזורית ומניב תפוקה 
גדולה; משרפת סיד אחת בהרי יוון הצריכה אלף משאות חמור 
של עץ הערער )Wertime 1983(. בלונדל מתאר צפיפות גבוהה 
ביערות  דונם,  לעשרה  ארבעים  עד  עץ,  לפחמי  אתרים  של 
בדרום צרפת )Blondel 2006(. ורטיים חישב שתעשיית המתכת 
בקפריסין בתקופות הקדומות )בין השנים 4000-500 לפנה"ס( 
צרכה עץ מ-10 מיליון אקרים )יותר מ-4 מיליון מ"ר או 40 אלף 

דונם( של חורש שבו הונהגה כריתה מחזורית של חוטרים בגודל 
המעוצה  הצומח  בירוא  הדבר,  פירוש   .)Wertime 1983( בינוני 
באי כולו לפחות ארבע או חמש פעמים בתקופה. אולם החישוב 
מסובך יותר, כי צומח מעוצה משתקם ומתחדש מהר. אם משך 
 3,500( הנ"ל  הרי שבתקופה  שנה,  חמישים  יארך  ההתחדשות 
שנים(, הצומח יכול להיכרת ולהתחדש שבעים פעם! לכן אפשר 
 Rackham, personal( היה להשתמש רק ב-16% משטח קפריסין

 .)communication
ורטיים חישב שהשתמשו בערך ברבע מיליון דונם של חורש כדי 
לספק את התעשיות הקדומות בחופי הים התיכון כולו. העובדה 
שהובלה ימית של עצים לבערה ופחם עץ הייתה קלה, הרחיבה 
את אזור ההשפעה של התעשייה )Wertime 1983(. מיני האלון 
משמשים מקור ראשון במעלה של עצי הסקה, עצה קטנה, מזון 
למשק החי וטנינים לעיבוד עור. רוב הצומח המעוצה שנראה 
קודמים  ניצול  מחזורי  אחרי  שהתחדשו  חוטרים  היה  בכרתים 
)Rackham & Moody 1996(; לדעתנו, הדבר נכון לגבי כל מזרח 

אגן הים התיכון ואולי גם למערבו.
ניצול מתמשך שגבר  הסקירה ההיסטורית מציירת תמונה של 
ולהידלדלות  יתר  לניצול  טענות  הדמוגרפי.  הלחץ  גידול  עם 
הגיוניות.  ונראות  בספרות  נפוצות  המעוצה  הצומח  כיסוי  של 
רקהאם, מאידך גיסא, ניסה להבין את יחסי האדם-עץ לאורך 
 .)Rackham 2001( מגוונים  מידע  מקורות  בעזרת  ההיסטוריה 
ביוון  החורש  של  הרסנית  להידלדלות  עדויות  מצא  לא  הוא 
העצים  במיני  שינוי  חל  לא  השנים,  רב  הניצול  שחרף  והסיק 

הנפוצים וכנראה גם לא בכיסוי החורש. 

החורש הים-תיכוני כסוגיה פוליטית
השליטה  את  לעצמן  לנכס  השולטות  האליטות  של  ניסיונות 
בכלל משאבי הטבע ובחורש בפרט התרחשו לאורך ההיסטוריה. 
עדויות קדומות למאמץ זה מקורן בסביבת ישראל. החורש והיער 
והפוליטיים  האימפריאליים  מהשיקולים  לחלק  נהיו  הלבנוני 
לפנה"ס(,   2300 )שנת  הראשון  סרגון  בתקופת  במסופוטמיה 
ואולי עוד קודם. אזכורים מאשור ומבבל לשימוש בעצי הלבנון 
לפנה"ס   2200 )שנת  וסרגון  גילגמש  של  באפוס  מתחילים 
הפעיל  לפנה"ס(   1792-1750( בבל  מלך  חמורבי  גם  לערך(. 
 Perlin( בממלכתו  עץ  ניצול  על  מרכזית  שליטה  של  מערכת 
בחיפוש  גם  קשורה  הייתה  צפונה  מצרית  התפשטות   .)1991
ישראל  מצפון  גם  ואולי  מלבנון  בעיקר  גבוהים,  עצים  אחר 
)Oedekoven 1963(. אחר כך, שליטת אשור בלבנון ואולי בצפון 
ישראל קשורה קשר הדוק בשליטה במשאבי חורש. בראון הביא 
רשימה ארוכה של מלכים אשורים מהמאה התשיעית לפנה"ס 

.)Brown 1969( ואילך אשר ניסו לשלוט ביערות לבנון
נשלטו  כיצד  מפרט  לערך  לפנה"ס   730 משנת  אשורי  מסמך 
המושל  ומצידון.  מצור  וייצואם  לבנון  דרום  של  העץ  משאבי 
האשורי המקומי, שדיווח ישירות למלך בבירה, הוסמך להנפיק 
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על-ידו  הוצבו  מסים  גובי  בהרים.  כריתה  רישיונות  לעכב  או 
בשטחי האחסון שאליהם הובאה העצה מההרים, ועל זו הוטל 
מס. לבסוף נכפה אימות הזהות של קוני-צרכני העצה בצידון 
עץ  יצוא  על  והוטל אמברגו  נוספים(  במקומות  הנראה  )וככל 
לגורמים פוליטיים לא רצויים, במקרה זה, הפלשתים והמצרים 

.)Saggs 1955, Postgate 1974 ,1977 אילת(
כמשאב  ספינות,  לבניית  במיוחד  לעצה,  התייחסו  היוונים 
 Thirgood( המיוערים  באזורים  שליטה  על  ונאבקו  אסטרטגי, 
בעולם הקלאסי מומחשת במתנתו של  1981(. חשיבות העצה 
נטולת היערות,  מרקוס אנטוניוס לקליאופטרה מלכת מצרים, 
לאחר ניצחון רומא על מצרים. הוא נתן לה את האי קפריסין 
המיוער ואת חוף קיליקיה. יערות קפריסין שימשו את הימייה 

.)Thirgood 1981 אצל Strabo( המצרית
רומא הותירה תיעוד רב העוסק בפיקוח על משאבי יער. ככלל, 
היער  היה  חזק,  היה  המרכזי  הרומי  השלטון  כאשר  במיוחד 
עצים  ייכרתו  וכיצד  מתי  קבע  אשר  המרכזי,  בפיקוח השלטון 
ומי רשאי לנצל ביער. ייתכן שהמילה האנגלית "Forest" מקורה 

במילים "foris stare", שפירושן בלטינית "אין כניסה".
שליטת רומא בחורש הלבנוני, וייתכן שבשטחים דומים בישראל, 
מתועדת ביותר ממאה כתובות לטיניות, רובן על סלע מקומי, 
המסמנות את גבול החורש האימפריאלי בלבנון. רוב הכתובות 
של  החורש  "תחום  לדוגמה:  קיסר.  אדריאנוס  בשם  נחקקו 
אדריאנוס אוגוסטוס קיסר; ארבעה מיני עצים; המין הנותר הוא 
 Meiggs( על-פי מייגז .)Brown 1969, Meiggs 1982( "ליגוסטרום
1982(, ארבעת המינים עשויים להיות ארבעה כלשהם מהמינים 
ארז, ברוש, אשוח, אורן, אלון וערער, סדרה של ארבעה עצים 
ירוקי-עד דמויי ארז המוזכרים בתלמוד )פליקס 1968, במקומות 

שונים; ראש השנה כ"ג, א; בבא בתרא פ, ב(. 
מסופר  אדריאנוס  לתקופת  המתוארכת  תלמודית  באגדה 
נולד בן, היו נוטעים ארז, וכשנולדה בת, היו נוטעים  שכאשר 
ויוצרים  העצים  את  גוזמים  היו  חתונתם,  יום  בהגיע  ברוש. 
מהם חופה. רצה המקרה ובתו של הקיסר עברה במקום ויצול 
נשבר במרכבתה. אנשיה גדעו את הברוש והרימו את המרכבה. 
היהודים זינקו עליהם והרגו אותם. האנשים הלכו לקיסר ואמרו 
לו שהיהודים מרדו בו והוא תקף אותם )תלמוד, גיטין נ"ז, א(. 

בין העדויות לשמירת היער האימפריאלי לאגדה  אולי הדמיון 
התלמודית מקרי. עם זאת, התיארוך לאותו קיסר והחוסר בעצה 
בני המקום התנגשו  זהה. הצרכים של  הוויה  ארוכה משקפים 

בצורכי השליט בעצה, וגם זו תמונה מוכרת מההיסטוריה.
שמבחינה  קדושות,  חורשות  מהגרזן  ניצלו  העתיקה  ביוון 
מסוימת תפקדו כשמורות הטבע בימינו. כבר במאה החמישית 
לפנה"ס, עת גבר המחסור בעץ, החלו להעניש כורתים פושעים. 
על  הוטל  עובד ממוצע  בגובה שכר של שלוש שנים של  קנס 
כורתי ברושים )Perlin 1991(. אמצעי שימור נוסף - היה להפוך 
שטחי יער גדולים לשמורות ציד ממלכתיות ופרטיות. רצונם של 

שליטים חזקים ליהנות משטחי ציד או מאזורי בילוי סייע לשמר 
"שמורות יער וחורש טבעיות" בסביבה מנוצלת. )ראה איור 1י’(.

סיכום
למרות תנודות מסוימות שכנראה חלו באקלים הלבנט במשך 
השינויים  את  שהניע  הוא  האדם  האחרונות,  השנים   10,000
היסטוריה  לאורך  בחורש  המרכזיים  והאקולוגיים  הנופיים 
ארוכה מאוד. לא בכדי הוצע לראות את האדם כ"מעצב" הנוף 
הים-תיכוני )Blondel 2006(. אנו מקבלים גישה זו, אך סבורים 
שהמונח "מהנדס" מתאים יותר מ"מעצב", מכיוון שהוא מבטא 
לעיצוב  רק  ולא  לשינוי משמעותי  עמוקה שהביאה  התערבות 
שטח של המערכת הטבעית. בלי קשר לנקודת המבט, המסקנה 
היא חד-משמעית: האדם השפיע על החורש הים-תיכוני במידה 
שהיה  מכפי  בהרבה  ארוך  מאוד,  ארוך  זמן  במשך  מובהקת 

מקובל לחשוב עד כה.
חדשה  אקולוגית  מערכת  טבעיים,  ממרכיבים  "הנדס",  האדם 
מעשה ידיו. התהליך החל ביצירת "כתמי ניצול" קטנים סביב 
גדלו  הטכנולוגיה,  התקדמות  עם  הציידים-לקטים.  מחנות 
כולו.  החורש  ועל  עליהם  האדם  השפעת  והעמיקה  הכתמים 
השפעת האש, שעיצבה אזורים נרחבים של חורש טבעי, הייתה 
חזקה ביותר. השינויים הנופיים בחורש וביער היו בעלי השפעה 
משמעותית על הפאונה )מינים מסוימים נעלמים ומינים אחרים 
הפלורה  ועל  הגידול(  בבית  השינוי  בגלל  דומיננטיים  נעשים 
)התפתחות צמחים מלווי אדם(. יצירה של קרחות יער לצורך 
חריש וגידול של עצי תרבות העמיקה את השינויים האקולוגיים 
חיות  של  ורעייה  עץ  כריתת  צפיפותם.  את  והגדילה  בכתמים 
משק השפיעו על אזורים גדולים יותר, והורחבה פעילות האש. 
מגוונת  נהיה למערכת  הומוגני,  כביכול  החורש הקדום, שהיה 
מסוימים.  במקומות  רק  מופרים  לא  חורש  כתמי  בה  שנותרו 
השפעתו ארוכת הטווח של האדם הפעילה על החורש ברירה 
התאוששות  כושר  בעל  ים-תיכוני  חורש  שעיצבה  מתמשכת, 
גם  במהירות  להתאושש  המסוגל  טובים  הסתגלות  ויכולת 
יחסית,  שהופרעו,  טבעי  חורש  של  שטחים  קשות.  מהפרעות 
רק באופן קל ו/או לזמן קצר, שרדו רק במקומות לא נגישים או 

במקומות הרצויים לשליט, כשמורות ציד. 

השלכות לעתיד
התייעלות  ונפט(,  אבן  )פחם  מודרני  דלק  למקורות  המעבר 
מיטביים  גידול  לבתי  המרחבית  והצטמצמותה  החקלאות 
)עמקים(, נטיעות נרחבות ותקנות לשימור טבע וסביבה חברו, 
במאה השנים האחרונות, להפיכת מגמת ההשפעה של פעולת 
האדם על נופי אגן הים התיכון לעומת המצב שרווח באלפי 
משאבי  של  הניצול  הצטמצם  השאר  בין  האחרונות.  השנים 
מיני  חזרו  המעוצה,  הכיסוי  היעלמות  מאוד  פחתה  היער, 
החורש  להתפשטות  עדים  אנו  קרקע.  סחף  והואט  צמחים 
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צרפת  בדרום  למשל,  שהודגם,  כפי  אליו  יער  עצי  ולחזרת 
שכדי  עד  כך  כל  משמעותי  השינוי   .)Etienne et al. 1998(
הנוף,  ולעצב את  למנוע שרפות, לשמר את המגוון הביולוגי 
יש להפעיל ממשק שנועד לצמצם את הכיסוי בצומח מעוצה, 
אנו  האם   .)I שער   ,2 פרק  )ראה  מסוימים  באזורים  לפחות 
של  מושכל  )ניהול  הרומי   Sylva–Saltus-Ager-ה לימי  שבים 
ייעור  חקלאות,  המתאימים:  הקרקע  שימושי  לפי  השטח 
ורעייה(, אך לא ממוטיבציה כלכלית אלא מרצון מודע לקיים 

בחורש ממשק יעיל וידידותי? ימים יגידו.
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