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כלכלת אידומיאה לאור האוסטרקונים
זאב ספראי

תקציר
מאידומיאה.  שם  אי  שמוצאם  אוסטרקונים  מאות  האחרונות  בשנים  הגיעו  העתיקות  לשוק 
לנו  אין  שבה  בתקופה  זה  עלום  אזור  על  היסטורי  גיאוגרפי  מבט  מאפשרים  האוסטרקונים 
כמעט מקורות אחרים. הנתונים למאמר זה מלוקטים מתוך אוסף האוסטרקונים. במאמר זה 
לא עסקנו בקריאה מחודשת של טקסטים קשים אלו, אלא הסתמכנו על עבודתם המופתית של 
בצלאל פורטן ועדה ירדני ביחד ולחוד, בעקבות חוקרים קודמים. המרכז העירוני של ההתיישבות 
האדומית היה במרישה, זו מוכרת לנו לא מהאוסטרקונים אלא ממקורות אחרים. המרכז העיקרי 

.)Kh. el-Kum – של האוסטרקונים הוא במֵקדה )חורבת אל־כום
בלב המחקר הכלכלי עומדים נתונים כמותיים. בכל הנוגע לתקופות הקדומות בסיס נתונים 
זה חסר, והחוקרים מנסים כל אחד בדרכו למצוא ולרכז נתונים מעין אלו. האוסטרקונים הרבים 
הסקת  לראשונה  המאפשר  נתונים  בסיס  מהווים  הם  אך  מקוטעים,  אומנם  לאלפיים(  )קרוב 
מסקנות כמותיות. על בסיס הנתונים הכמותיים אנו יכולים לצייר את דמותו של המשק הכלכלי: 
מעט עבדות ומעט עבודה שכירה, העדר אריסות. המשק מבוסס על שילוב של חקלאות ומרעה 
)בערך חצי חצי( ומוצרי הסחר העיקריים הם אוכל לבהמות, דגנים ומעט שמן. העדויות לסחר 
ביין מועטות ביותר אף שהאזור מתאים לגידול ענבים, ובתקופות אחרות פרח גידול הענבים 
באזור. באופן כללי האוכלוסייה האדומית הייתה מצויה בשלב של התקבעות ובניית מבני קבע, 

אך עיקרה עדיין אוכלוסייה נודדת. 

בשנים  אך  שנים,  עשרות  כבר  ידועים  ישראל  ארץ  דרום  מאזור  בודדים  אוסטרקונים 
האחרונות הגיעו לשוק העתיקות מאות אוסטרקונים שמוצאם באידומיאה. האוסטרקונים 
מאפשרים מבט גיאוגרפי־היסטורי על אזור עלום זה בתקופה שבה אין לנו כמעט מקורות 
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ISSN: 2308-247X (print)
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אחרים.1 מעט אוסטרקונים דומים מאותה 'משפחה' נתגלו גם בחפירות מרישה )אשל 
2010; 2014(, בחפירות חורבת אל־כום )גרטי 1975; 1972; 1981(, בתגליות אקראי מרחבי 
בקונקורדנציה  מופיעים  האוסטרקונים  כל  כמעט  העתיקות.2  ובשוק  )להלן(  'אדום' 

הדיגיטלית שפרסמה עדה ירדני )2016(.
כיום ברור שרוב האוסטרקונים הגיעו מחפירות שוד במרחב אל־כום, שם התגלה 
הארכיון. היישוב המרכזי הנזכר באוסטרקונים הוא 'מנקדה', מֵקדה המקראית, המזוהה 
בחורבת אל־כום )פורטן וירדני 2007; ירדני 2016, 641(. מעמדה המנהלי לא ברור. להערכתי, 
האוסטרקונים  כל  בדפוס(.  )ספראי  המקומית  הפלך  בירת  כפרית,  עיירה  הייתה  היא 
מהקבוצה של חורבת אל־כום שנמצאו בחפירות )גרטי 1972; 1975( מתוארכים לשלהי 
השלטון הפרסי ולארבעים השנים הראשונות של השלטון היווני בארץ. במרישה נחפרו 
יותר, משלהי  ארוך  זמן  פרק  על  הם משתרעים  קבוצה.  נוספים מאותה  אוסטרקונים 
התקופה הפרסית ועד חורבן העיר ב־111 לפסה"נ )אשל 2010; אשל 2014(. אם כן, כלל 
הם  גם  מתוארכים  וכו'(  חברון  הר  דרום  )מרישה,  הדרומי  ההר  מרחבי  האוסטרקונים 
באופן כללי לשלהי התקופה הפרסית ולראשית התקופה ההלניסטית, אבל הם נפרשים 

על משך זמן מעט רחב יותר.
כלל  בדרך  מסחריות.  פעולות  על  מידע  ומכילים  לקריאה  קשים  האוסטרקונים 
מופיעים על האוסטרקון מאפיינים קבועים: יום בחודש, שנה, פלוני לאלמוני כך וכך 
חיטים, שעורים או מוצרים אחרים. בדרך כלל לא נכתב מה עשה אותו פלוני: מכר, 
קנה, הלווה, נתן במתנה, השכיר או שינע. חלק קטן יותר מן האוסטרקונים הם שטרות 
אחרים: שטרי מכר, שטרי גבולות של חלקות ואף שטר נישואין שהתגלה במרישה 
טונות(,3   6( אחד  מכור  קטנות  כמויות  של  הן  המכירות  רוב   .)1994 וקלונר  )אשל 
והגדולות מגיעות עד עשרים כור. ברוב השטרות מתוארת העברה של סחורה ללא 

תשלום נגדי.4 

 .)Institute of the Study of Aramaic Papyri(  ISAP האוסטרקונים מקוטלגים באוסף המכונה   1
האוסף כולל קרוב לאלפיים רשומות )1938(, והן פורסמו בכמה פרסומים גדולים רחבי היקף שיש 
ביניהם חפיפה רבה. כך למשל גם עדה ירדני )2016, 736–755( וגם בצלאל פורטן )פורטן וירדני 2014, 
469–472( צירפו איש איש למהדורתו רשימה ארוכה של אוסטרקונים שבלקט שלהם, ושהופיעו כבר 
פעם או אף שלוש פעמים בקבצים קודמים. מספרי האוסטרקונים הנזכרים בדיון והנתונים הכמותיים 

הם על פי אוסף ISAP, כפי שפורסמו בקונקורנציה הדיגיטלית כנספח לספרה של ירדני 2016. 
במאמר זה אינני עוסק באוסטרקונים מערד משום שאינם משקפים את החקלאות הכפרית.  2

המרת המידות הקדומות למידות בנות זמננו היא סוגיה מורכבת. במקורות היהודיים סאה היא 11–13   3
ליטר. בכור יש 30 סאה שהם 330–390 ליטר. כיוון שהמשקל הסגולי של ליטר דגנים הוא 0.75 ק"ג, 
הרי הכור הוא מעט פחות מ־300 ק"ג. לצורך הערכה כמותית 'נתרגם' את הכמויות למדד של כלכלת 
ימינו. המספרים שבהם ננקוב מבוססים על המקורות היהודיים שבחנו דניאל שפרבר )1974( וספראי 
)ספראי 1994ב(, ונמצאו ריאליים ומתאימים למזרח הקדום ולאימפריה הרומית. לפי מדדים אלו, סאה 
חיטים מספיקה לכלכלת אדם אחד לשנים עשר יום )חצי קב ליום(, וסאה שעורים מספיקה לכלכלת 
112–119; למסקנות  1994ב,  1981; ספראי  105 ואילך; אבנס   ,1974 אדם אחד לשישה ימים )שפרבר 

דומות תוך שימוש במתדולוגיה שונה ראו גם ברוטוול וברוטוול 1969; ברושי 1986(. 
אוצר השמות שבאוסטרקונים נבחן היטב, והוא כולל שמות אדומיים, ערביים, ארמיים ויהודיים )שטרן   4

2007(, ולא נעסוק בו. בכך עסקו גם פורטן וירדני )2014( באריכות. 
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במאמר אחר )ספראי בדפוס( בדקתי את זיהוי השמות וזיהיתי את מרחב הפעילות 
ודרום  לכיש  שפלת  אזור  הוא  שהמרחב  מצאתי   .)1 )איור  באוסטרקונים  המשתקף 
בערך  שנכתבו  האוסטרקונים,  מקרוב.  זה  באו  שהאדומים  התברר  כן  כמו  חברון.  הר 
ב־340–300 לפסה"נ, משקפים תקופת מעבר בין נדידה ל'התקבעות' )התיישבות קבע(. 

מעט משמות המשפחות התקבעו כשמות גיאוגרפיים. 

במאמר זה אני מבקש לבדוק את מבנה הכלכלה של האזור. האוסטרקונים מעניקים שפע 
של מידע כמותי, יותר מ־2600 עסקאות המהוות מדגם סטטיסטי. זו הפעם הראשונה 
בתולדות ארץ ישראל שבידינו נתונים כלכליים כמותיים. הנתונים הכלכליים נדונו במידת 
מה בפרסומים הקודמים. ישראל אפעל ויוסף נוה )1996( עסקו בכך, ופורטן וירדני )2014( 
אספו והציגו נתונים חשובים נוספים, ללא דיון כולל. ברם, עתה לאחר שבידינו אוסף 
כולל, מן הראוי לדון בנושא מחדש. במאמר זה אנתח את המצאי הקיים לפי הקריאות 
שהציעה ירדני )2016(. אמעט לעסוק בקריאה מחודשת של טקסטים קשים אלו וכמעט 
גם לא בפרשנות אפיגרפית שלהם, אלא אתמקד במצאי הקיים. מפאת קוצר היריעה 
המאמר מבקש להתמקד בזווית הכלכלית בלבד ובהשוואה לספרות חז"ל. אין ספק כי 
תמונה זו היא חלקית, ויש צורך לבצע מחקרים נוספים בנוגע לחומר בן התקופה כדי 

לאשש את ממצאי מחקר זה.

איור 1: מפת אידומיאה )עיבוד מתוך נוטלי וספראי 2005, נספח(
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הנתונים הכמותיים
הכלכלה נבחנת במדדים כמותיים. המונחים שגשוג, דעיכה, משק סגור או פתוח הם 
כך למשל  ניתנים להשוואה כמותית.  ברורים רק כשהם  כולם מונחים מופשטים. הם 
חוקרים, כולל אני, כתבנו על משק מעורב של חקלאות אינטנסיבית עם מרעה )ספראי 
1994ב; פסטור 1997(, אבל בלי נתונים כמותיים. האוסטרקונים מעניקים לנו נקודת מבט 
כמותית המאפשרת לראשונה הערכה משמעותית של הנתונים. כמו כן היא מאפשרת 
לכמת נתונים אחרים שעומדים לרשותנו. הווה אומר שלאור הנתונים הכמותיים שבידינו 
משמעותו  מהי  כגון  בעבר,  שנכתבו  כלליות  הערכות  לכמת  ניתן  )מהאוסטרקונים( 
הכמותית של 'משק מעורב'; מה משמעותו הכמותית של משפט שנכתב בעבר ש"באזור 
106(; וכן הערכות  1994ב,  אדום רווח גידול השעורה יתר מאשר במרכז ההר" )ספראי 

נוספות שהיו חסרות ממד כמותי. 

מערכת התיעוד 
לשם מה תועדו כל פעולות המכירה הרבות ולשם מה נשמרו? ייתכנו לכך כמה מטרות: 
1( תשלומי מס;5 2( חלוקת מזונות של אדון לאריסיו או תשלומים של האריסים לאדון; 

3( תיעוד מסחרי של עסקאות מכירה רגילות; 4( הלוואות.
xxii( צדקה בכך שלא כל האוסטרקונים הם מסוג אחד.   ,2016( אין ספק שירדני 
בראייה כוללת היא מנתה ארבעה סוגים: 1( תיאורי קרקעות )100(; 2( כתובות על כדים 
)60( ותגיות;6 3( חשבונות פרטיים )30(; 4( מכתבים פרטיים )20(. כל אלו קיימים, אבל 
הגוף הגדול של האוסטרקונים כולל רשימות שתוכנן המרכזי ערוך בדפוס אחיד פחות 
או יותר: תאריך, פלוני הביא לאלמוני, מוצרים אלו ואלו. הנוסחה איננה אחידה: ברבים 
מהאוסטרקונים נשמטו פרטים, ויש תוספות שונות. כמובן, רבים מהאוסטרקונים שבורים 
או מחוקים, והנוסחה שבהם אינה ניתנת לבדיקה. כל החוקרים, ובראש ובראשונה ירדני, 
וירדני  מיסים,  הם  שכולם  הסביר  למשל   )2000( למייר  תעודות.  של  זה  בסוג  הבחינו 

נמנעה מהכרעה על טיבם.

אוסטרקונים המתעדים תשלום מיסים 
אין ספק שיש באוסטרקונים תשלומי מס. למשל, בחמישה אוסטרקונים נכתב במפורש 
'אשכרה'  או   )98  ,1996 ונוה  ראו אפעל  )=מס;  'אשכר'  בתור  הביא את המוצר  שפלוני 

)אוסטרקונים מס' 1074, 1540, 1703, 1891, 1950(. 
סדרה אחרת היא של תשלומים ל'מסכנתא' בכלל ול'מסכנתא' במֵקדה בפרט. מסכנתא 

היא מחסן ממלכתי ששימש לגביית מיסים.7 המונח מסכנתא מופיע בשלושה צירופים: 

אנדריי למייר )2000( הציע זאת כהסבר לכל האוסטרקונים שאין בהם פירוט אחר.  5
בסוג זה לא אעסוק במסגרת זו.  6

המונח מופיע עוד במקרא, כגון "ערי מסכנות" )שמות א, יא; מלכים א ט, יט; ועוד(. בלשון חז"ל המונח   7
מתורגם ל׳אוצר׳ )משנה, מכשירין ב, י; תוספתא, דמאי א, יב(. המילה 'אוצר' משמשת, בתיאור חז"ל, 

גם לתיאור מחסן פרטי. 
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בהלוואה  במפורש  מדובר  אחת  פעם  מתוכם  פעמים,   33 מופיע  ׳למסכנתא׳   )1
)"זפתא"(. המונח ׳ליד׳ מופיע חמש פעמים בלבד מתוך קבוצה זו )באוסטרקונים מס' 

560, 563, 604, 1886 ו־2452(.8 
2( ׳מסכנא למנקדה׳ מופיע חמש פעמים. הצירוף ׳על יד׳ אינו מופיע באף לא אחד 

מחרסים אלו, כולל החרסים השלמים. לעומת זאת מופיע המונח ׳הנעל׳ )=הביא(.9
3( "עּבור מסכנתא" )=תבואה למסכנת( – כנראה, משמעו שפלוני לקח )קנה( מהאוצר, 

ולכן בוודאי אין כאן תשלום מס. הצירופים ׳על יד׳ ו׳ליד׳ אינם מופיעים.
נזכרת רק 'מסכנתא', מדובר במסכנתא,  יש להניח שבכל האוסטרקונים שבהם 
מחסן לאיסוף מס, שהייתה במֵקדה. בחלק מהאוסטרקונים לא טרח הכותב לכתוב 
את שם המקום, וכתב רק ׳למסכנתא׳.10 יש להניח שהכותבים נמנעו מלכתוב באיזו 
מסכנתא מדובר, משום שבשביל הכפרי המקומי הייתה רק מסכנתא אחת בבירה של 
המחוז, במֵקדה. אם אלו תשלומי מס, כל יתר האוסף אינו מתעד תשלומי מס, שכן 
אין בו את המונח מסכנתא, אלא רק נאמר בו שפלוני 'נתן' או 'הביא'. על כן אפשר 
לתמוך בהצעה שמסכנתא היא מחסן מס. עם זאת, בשלב זה אי אפשר לשלול את 
שירדני  להדגיש  הראוי  מן  משמעות.  באותה  המונח  משמש  תמיד  שלא  הפרשנות 
הגדירה כמעט חצי מהחרסים שעליהם מופיע מסכנתא )13( כ'כתיבת סופר', כלומר 
בהצעה  תמיכה  כמובן  זו  מהוקצע.  שכתב  רשמי  סופר  היה  הכותב  הבחנתה  לפי 
שהמסכנת היא מחסן רשמי. שאלת מעורבותו של סופר מקומי או כתיבה ספונטנית 
ידיעת הכתיבה. אלו  של אחד הצדדים מלמדת הרבה על התרבות המקומית ורמת 

שאלות שיש לבדוק בעתיד. 
הצירוף 'על יד' מופיע 130 פעמים, וכאמור, עשרה אזכורים מתוכם קשורים לנתינת 
מס. הצירוף 'ליד' מופיע 19 פעמים, ולפחות ארבעה מהם קשורים ל'מסכנתא'. 'על ידי' 
או 'ליד' הוא אפוא תיאור הנתינה לפקיד הממונה על המס. ואכן, במאמר אחר )ספראי 
בדפוס( שיערתי שגם 'שחלים' הייתה בירה אזורית )פלך(. בחרסי 'שחלים' חוזר שמו 
של המקבל, 'חני', פעמים מספר. אם מדובר במתווך, הרי אזכור שמו בלתי נחוץ. ממה 
נפשך, אם הוא סרסור שקנה את המוצר ומכרו, הרי הוא המוכר או המקבל. ואם תיווך בין 
השניים, לשם מה נחוץ בכלל מתווך כזה, ובשביל מה צריך לתעד את התערבותו. ייתכן 
אפוא שכל האוסטרקונים הללו מעידים על תשלום מס. חרסים כאלה מתוארכים לכל 
חודשי השנה. בתוך הקורפוס של האוסטרקונים שבהם מופיע המונח 'על יד', צירופים 
של שני שמות חוזרים כמה פעמים: כגון הצירוף 'חלפן', 'זבדי' )הוא גם 'זבדאל'(, 'אגרא' 
)הקשור ל'מחוזה'( 3 פעמים, 'עבדו' ו'חלפן' 4 פעמים, חני משחלים, 'קוסעדר' )הקשור 

ל'שושם'( 5 פעמים, לעיתים עם 'רעימרן'.

קבוצה זו בולטת בכך שכמעט כל החרסים המתוארכים הם מחודשי הקיץ עד אב. יתר שני המונחים   8
שנזכיר להלן פרוסים לאורך כל השנה. נשתמש בנתון מעניין זה להלן.

המונח מופיע 25 פעמים, לא מצאנו אפיונים נוספים לשימוש בו.  9
כגון "27 לתמוז שנת 5, קוסרם לבני גור למסכנתא, חס 5 בשס 10" )אוסטרקון 1542( או "ב 18 לתמוז,   10

דכרו לבני בעלרים, למסכנתא ליד שעדאל ..." )אוסטרקון 914(.
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בשני האוספים של 'שחלים' ושל 'אשכרה' מופיעים הצירופים 'על יד' או 'ליד'. הם 
מופיעים גם בשניים מתוך חמשת חרסי ה'אשכר'. יתר הכתובות קטועות, אך יש מקום 
להשלמה כזאת. גם מתוך שנים עשר חרסי 'שחלים' מופיע המונח שמונה פעמים ופעם 

אחת בהשלמה. יתר הכתובות קטועות. 
קבוצה מיוחדת היא התשלומים ל'תרען'. 'תרע' משמעו שער, וכבר שיערו למייר, 
אפעל ונוה שהכוונה לתשלום לשומרי השער )וראו גם לנגלויס 2012(. בתרגום הארמי 
ל"חרש והמסגר" )ירמיהו כד, א( מופיע ה'מסגר' כ'תרעיא' והחרש כ'אומניא'. המונח 
'מסגר' גם הוא אינו ברור, ואפשר שאלו פקידים או שומרי בית הסוהר. סביר אפוא 
ש'תרען' כאן הוא תשלום כזה שהוא למעשה מס עירוני או ממלכתי. המונח מופיע 
13 פעמים. ארבע מהן בתחילת חודש או ביום האחרון לחודש הקודם. סביר שראש 
החודש היה המועד התקני לתשלום מס. עוד שלוש עסקאות נשמרו ללא תאריך, ויתר 
העסקאות מפוזרות לאורך החודש. מס זה שולם בחודשים שבט )3(, ניסן )5(, אייר 
)1(. נראה שניסן ושבט הם החודשים המובהקים לתשלום, וכל החריגים,  )1( וסיוון 
שבהם התשלום אינו בראש חודש, הם בחודשים הללו. ביתר החודשים התשלום הוא 
בסוף החודש או בתחילת החודש. הממצא אינו ודאי, שכן מספר הדוגמאות קטן מדי, 
ניסן הוא ראש השנה, ושבט הוא מועד חידוש החכירה, כפי שאציע  אך הוא סביר. 
וזה היה המצב הרגיל, אך היו  להלן. התשלום היה בסוף החודש או באחד בחודש, 
זמן  ולא אכף  גמיש  היה  ונראה שהמנהל  שאיחרו לשלם מסיבות מקומיות שונות, 

קבוע לתשלומים. 
אם כן, קרוב לוודאי שחלק מהחרסים משקפים איסוף מס. אך אי אפשר לקבוע שזו 
מטרת רוב החרסים המתארים באופן סתמי נתינה של מוצרים. מן הראוי להעיר שלו 
מרבית האוסף )כולל כל האוסטרקונים חסרי מינוח המבהיר את טיבם( היו תשלומי מס, 
היה עלינו לצפות למספר קטן של מקבלים. בשלב זה לא מסתמנת תופעה כזאת.11 היה 
)כמו  או במועדים קבועים  חודשים  לריכוז של אוסטרקונים בראשי  גם לצפות  עלינו 

בחרסי ה'תרען'(. גם תופעה זו איננה ניכרת. 
ועוד, לאוסטרקונים המתעדים תשלום מס, מאפיינים ברורים ומונחים שונים שציינתי 
לעיל. מכאן שיתר האוסטרקונים שאין בהם כל סימן מזהה, אינם מתעדים תשלומי מס. 

לדעתי הם מתעדים בעיקר הלוואות. 

הלוואות
האם ייתכן שהחרסים הסתמיים )שאין בהם תיאור של מהות העסקה( הם הלוואות? המונח 
'מן  בצירוף  מהם  ושמונה  פעמים,  תשע  רק  במפורש  מופיע  הוא  'זפתא'.  הוא  להלוואה 
עבור12 זפתא'. אלו שטרות המציינים לקיחת הלוואה או נתינתה. בין שטרות ההלוואה בולט 

אישים  אצל  חוזרים  שמות  ואותם  השמות,  לפירוט  ירידה  מאפשר  אינו  החרסים  מצאי  זה  בשלב   11
משנים שונות. לפיכך, כיוון מחקר זה של זהות הנזכרים בחרסים עדיין צריך להיעשות )על בסיס מידע 

רחב יותר(.
'עבור' הוא מונח לתבואה באופן כללי.   12
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1975(. באוסטרקון  )גרטי  הדו־לשוני שנמצא בחפירה בחורבת אל־כום עצמה  האוסטרקון 
לאחד  הארמי(  בנוסח  וגם  ביוונית  גם  )כך  קוסידע  ה'קפילוס'  שנתן  בהלוואה  מדובר  זה 
מתושבי העיירה ששמו נוקריטוס )שם יווני(. בתחילה משום מה תרגם לורנס גרטי )1972( את 
'קפילוס' כשולחני. זאת מתוך הבנתו שמלווה הוא שולחני. ברם באוסטרקון מופיעה במפורש 
המילה היוונית kαπήλoγ וכן בארמית 'קפילוס', שמשמעו בעברית חנווני, ואילו ה'שולחני' 

בספרות חז"ל הוא τρίεπεζα, והמונח 'בנקאי' מתאר אותו במדויק.13 
טיפוס  הכפרי.  והרומי  ההלניסטי  בעולם  המזומן  הכסף  אספקת  בתיאור  אפתח 
דאג  הטרפזיס  והרומי.  ההלניסטי  בעולם  היטב  מוכר  היה  הטרפזיס  של  זה  מקצועי 
לאספקת כסף מזומן בערים, הלווה לבני העיר ושמר על כספם. רוב המקורות מתארים 
את העיר המתייוונת ברחבי האימפריה, ולחנווני לא היה תפקיד בשוק הכספים המקומי. 
תופעת הטרפזים החלה להיות נפוצה בכלכלה היוונית, ולא כאן המקום לברר כיצד פעל 
שוק ההון בערים הלא הלניסטיות בתקופה הפרסית. מכל מקום, תפקודו של הטרפזיס 
היה חלק ממערך השוק. מותר לשער שגם במרישה ההלניסטית פעלו טרפזיס או כמה 

טרפזאי )צורת הרבים של 'טרפזיס'(, בעלי מקצוע כאלה. 
כל המערך המתואר מתאים אולי למרישה אך לא לשוק שבמֵקדה. לפי האוסטרקון 
היחידי שבידינו, הפעיל המרכזי בתחום ההון הוא החנווני, ויתר ההלוואות שעליהן מדווח 

באוסטרקונים אחרים הן פרטיות )ללא מתווך, בנקאי או אחר(. 
כיצד פעל שוק ההון הכפרי בתקופת המשנה והתלמוד בארץ ישראל ההררית? 
נושא זה נדון במפורט )גולאק 1931; ספראי 1994ב, 291–302( ולא נותר אלא לסכמו 
הראשונה  ישראל של המאות  ארץ  התנאית, המשקפת את  חז"ל  בקצרה. מספרות 
והשנייה לסה"נ, ברור שהשולחני )טרפזיס( קשור רק לכרכים )ערי הפוליס(. במגזר 
מותר  מתי  "עד  שנינו:  וכן  החנווני.  או  ה'תגר'  היה  המקומי  מקומו  ממלא  הכפרי 
להחזיר בכרכים עד כדי שיראה לשולחני ובכפרים עד ערבי שבתות" )משנה, בבא 
מציעא ד, ו(. השולחני פעל אפוא רק בכרך. ואשר למגזר הכפרי מסבירה התוספתא 
למשנה זו: "עד מתי מותר להחזיר בכרכין, עד כדי שיראה לשלחני. ובכפרים עד ערבי 
)תוספתא,  לערב שבת"  בעיירות מערב שבת  עומד  להיות  דרך השוק  שבתות, שכן 

בבא מציעא ג, כ(. 
'עיירות'  המונח  אחרים.  במונחים  משתמשות  אך  מקבילות  והתוספתא  המשנה 
1994ב,  )ספראי  בשבוע  פעם  שוק  פעל  ובהם  במשנה,  ל'כפרים'  מקביל  בתוספתא 
הוא בלתי  )ועבור הכפרי כל מטבע  לכן הכפרי שקיבל מטבע בלתי מזוהה   .)292–291
"חנוני  אחר:  לעניין  יהודה  רבי  קבע  וכן  השוק.  ביום  החנווני  אצל  אותו  בדק  מוכר(, 
ברמה  והמלווה  הכסף  כספק  'חנווני'  המונח  יא(.  ג,  מציעא  בבא  )משנה,  כשולחני" 
המקומית נזכר במקורות נוספים בספרות חז"ל )ספראי 1994ב, 224–228(, אך איננו קיים 
במקרא, וכנראה, זו הופעתו הראשונה בעולם המזרחי. ייתכן שבתחילה כונה 'קפילא', 
ולאחר מכן נוסד המינוח השמי. מעניין ששטר ההלוואה הזה כתוב גם ביוונית, ובזה הוא 

גרטי תיקן את תרגומו בפרסום מאוחר יותר )גרטי 1981(.   13
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חריג במכלול האוסטרקונים )להוציא את מרישה; ראו קורזקובה 2010; אקר וקורזקובה 
2014(. המטבעות בנוסח היווני הן דרכמות, ובנוסח הארמי זוזים. 

באוסטרקון  שמצטייר  כפי  הכסף,  ספק  הוא  החנות  בעל  הכפרית  ביהודה  כן,  אם 
מחורבת אל־כום. חורבת אל־כום היא אפוא עיירה כפרית מעין זו הנזכרת בתוספתא 
כ'עיירות'. במרישה פעל מן הסתם טרפזיס מסודר, ובעיירה הכפרית חנווני מיוון במקצת. 
כל זאת לפי הממצא היחידאי שבידינו. כמובן, מסקנות על סמך ממצא בודד מסוכנות, 

ויש להמתין לעוד ממצאים.14 
כספִא   \ ערבִו  זי  "שמהת  להלוואה  בערבות  מדובר  אחר  מפורסם  באוסטרקון 
באדנִה15... ]שמות אלו שערבו כסף באדנה )שם מקום(...[" )אוסטרקון מס' 1407; התרגום 

שלי, ז"ס(.
אין בכך לקבוע שכל  עדיין  כן, שטרי הלוואה קיימים במכלול, אך מצד אחד  אם 
אי  שני  ומצד  הלוואה,  שטרי  הן  בתאריך...'(  לאלמוני,  נתן  )'פלוני  הסתמיים  השטרות 
אפשר לטעון שבמקום שלא נכתב המונח 'זפתא', אין זו הלוואה. ייתכן בהחלט שהמינוח 

באוסטרקונים איננו מוקפד. 
לו היה האוסף מתעד תשלומים של אדון לאריסיו, היה מספר מצומצם יותר של נותנים 
מול הרבה מקבלים, וגם מצב זה איננו משתקף באוסטרקונים.16 לו כל האוסטרקונים 
הסתמיים היו מתעדים תשלום מס, גם אז היינו מוצאים קבוצות אוסטרקונים מוגדרות 
של אלו שקיבלו את התשלום, ושמותיהם היו מופיעים בתדירות גבוהה יותר, שכן מספר 
אינו  המס  גובה  תפקיד  כן,  על  יתר  המיסים.  משלמי  ממספר  בהרבה  נמוך  הפקידים 
מתחלף, והיה צריך לצפות לקבוצה קטנה של שמות חוזרים ברצף של כמה שנים. זאת 

נשאלת השאלה עד כמה רשאים אנו 'למשוך' את ההשוואה בין העיירה של המאה השנייה לסה"נ לזו   14
של המאה השלישית לפסה"נ. על כך קשה לענות, בוודאי לא במדויק. למעשה, אחת התוצאות של 
מאמר זה היא היכולת להתייחס בצורה מעט מושכלת יותר להשוואה הבין־תקופתית. אפשר לעקוב 
)ספראי בדפוס(. ההווי  זאת עשיתי במקום אחר  אחר המשמעות המנהלית של המונחים השונים. 
הכפרי ביהודה במאות השנייה והשלישית לסה"נ בוודאי איננו זהה לזה של אידומיאה בשלהי המאה 
הרביעית לפסה"נ. עם זאת, זה הנתון הקרוב ביותר. יש להניח שבכל הקשור לחיי החומר, למבנה 
הכלכלה ולמסחר, לא היה הבדל בין היישוב היהודי לנוכרי. ההבדלים בין התקופות היו מעטים. הכפר 
המסורתי במזרח התיכון בכלל, ובפלשתינה הרומית בפרט, מגלה סימנים רבים של יציבות. על פניו 
האתרים באידומיאה נראים כמו האתרים ביהודה בני התקופה. הרושם הכללי הוא, שהמגזר הכפרי 
בתקופות הפרסית וההלניסטית היה מפותח פחות מזה של התקופה הרומית. למערך היישובי הכללי 

באזור ראו קלונר 2015.
מכל מקום, אין לנו תיאור אחר, חי, של המגזר הכפרי מהתקופה ההלניסטית בארץ ישראל או 
במזרח התיכון. על כן אני פונה לספרות חז"ל למצוא את המקבילות. בתחום הלשוני למשל הארמית 
הארץ ישראלית של התקופה הרומית דומה מאוד לארמית שבאוסטרקונים. מגוון השמות שונה, שכן 
זו תרבות אחרת ודת שונה מזו של ספרות חז"ל, אך שמות הענפים החקלאיים בארמית של חז"ל 
והתרגומים הארמיים קרובים מאוד לשמות שבאוסטרקונים. הווה אומר שספרות חז"ל המשקפת את 
הכפר היהודי, היא הנתון הקרוב ביותר. במקרה זה האוסטרקון משקף תמונה דומה לזו של ספרות 

חז"ל למרות החששות המתודולוגיים.
למייר )2006( התחבט בין ד' לר', אך נראה שמדובר בשם המקום אידנה, ראו ספראי בדפוס.   15

ירדני )2016( פרסמה גם כמה אוסטרקונים מכפר קרנים )אוסטרקון מס' 579 ואילך(. באוסטרקונים   16
ברוב  אחוזה.  בבית  מזון  בחלוקת  כנראה  מדובר  עברית,  הכתובים  לסה"נ  הראשונה  מהמאה  אלו 

האוסטרקונים הללו לא נזכרו שמות כלל.
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ועוד, העסקאות פזורות לאורך כל השנה. אילו היו אלו תשלומים בין אדון לאריסיו, היינו 
מצפים לריכוז העסקאות בחודשים מסוימים. ואכן בחודשי הקיץ מספר העסקות גדול 

יותר, אך עדיין הפיזור מקרי לאורך כל השנה )להלן(.
האפשרות השלישית היא שכל עסקת מסחר נחשבה לחשובה דיה לתיעוד בכתב, 
ובארכיון נשמרו תעודות אלו. ברם, עדיין קשה הסבר זה, הנפוץ במחקר )למשל ירדני 
xxii–xxiv ,2016(. אם פלוני מכר לאלמוני שני כור סאין, למשל. תמורת מה היה המכר? 
בעסקת מכירה רגילה היה מקום לצפות לקביעת מחיר כלשהו, שאם לא כן, לשם מה 
לתעד את המכירה במצרכים מתכלים? המחיר היה צריך להיקבע במוצר אחר )בסחר 
חליפין/'ברטר'( או בכסף מזומן. פה ושם יש שטרות המזכירים את סכום הכסף )להלן(, 

אך אלו מיעוט מתוך כלל האוסטרקונים. מה הטעם לתעד מכירה ללא מחיר? 
נתן  פלוני  הלוואות.  הן  אני מציע שסביר שלפחות חלק מהעסקאות הללו  לפיכך 
לאלמוני, ואלמוני צריך להשיב לו. אם זו הלוואה, תפקיד האוסטרקונים ברור. ההלוואה 
היא במוצר, והתשלום הוא החזרה של המוצר. זה מסחר פשוט ובסיסי ביותר. כך גם 
המשנה מתארת עסקאות כשרות: כסף מוחזר בכסף, ומוצר במוצר.17 ההצעה מבוססת 
על הממצא שבידינו. כמובן, ייתכן שנוסף על האוסטרקון היה פפירוס ובו הסכם שלם 
מפורט. אבל הצעות מסוג כזה הן הצעות סרק עד שתתגלה להן עדות. ובכלל, אם נכתב 
פפירוס מלווה או הסדר אחר, בשביל מה האוסטרקון? אני מניח שלאוסטרקון הייתה 
חשיבות, שכן אם שני הצדדים הטריחו את עצמם לכתוב מסמך, כנראה, עבורם הצדיקה 
צריך  לפיו(  רק  )וממילא  היה מסמך מחייב שלפיו  והאוסטרקון  העסקה את הכתיבה, 
לפעול. ניתן לפרש שהאוסטרקון בנוי על מוסכמות קבועות אך לא על הסכמים ייחודיים 

לכל עסקה.
לא סביר שהאוסטרקון לא הכיל את כל המידע הנחוץ. זאת אף שלדעתי המידע 
והפכה  והשתכללה  יש לזכור שתרבות כתיבת המסמכים התפתחה  אולי אינו מספק. 
למקצוע עצמאי בשלושת אלפים השנים האחרונות. החברה והתקופה שבהן אנו דנים 
פנים,  כל  על   .)2011 באגנל  ראו  )להרחבה  זו  תרבות  של  הראשוניים  בשלביה  הייתה 
האוסטרקונים כפי שהיו בעת שהיו שלמים, סיפקו את צורכי שני הצדדים או צד אחד. 

כולל  אינו מופיע בהם,  ריבית  דיוק המונח  ליתר  ריבית, או  הן ללא  כל ההלוואות 
אלו שעליהם נאמר במפורש שהן ל'זפתא' או 'עּבּור זפתא'. כמעט כולן נערכו במצרכי 
מזון ולא בכסף מזומן, להוציא את האוסטרקון מחורבת אל־כום שציטטתי לעיל )גרטי 
1975(. אוסטרקון זה מתאר הלוואה 'מתקדמת' יותר )'הלניסטית' יותר באופייה הכלכלי( 
מבעל חנות לאדם אחר שאין לו תואר מיוחד, מן הסתם אדם מן השורה. השטר דו־לשוני 
סימני  המגלה  זה,  שטר  ואפילו  יווני.  שם  בעל  לאיש  מזומן,  בכסף  ויוונית(,  )ארמית 

זו התפישה הבסיסית של הלוואה שאין בה ריבית, ולכן היא מותרת )ראו משנה, בבא מציעא ה, א, ט(.   17
הלל הזקן, הנזכר שם, דרש שכל ההלוואות ייעשו רק בכסף ולא במוצר בעין, ויצא בכך נגד הנוהג 
הרגיל המתבטא ביחסי שכנים רגילים ובחרסי אידומיאה שבהם אנו דנים. לדעתי, דרישתו מופרזת 

ומשקפת 'משפטיות יתר'. 
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נכון גם באוסטרקונים המעטים שבהם  זה  גלויה.18 משפט  ריבית  הלניזציה, הוא ללא 
הלוואה מפורשת. 

הלוואה בריבית מאפיינת חברה מסחרית שבה המכפלה של כסף וזמן היא בעלת 
ללא  לרעיהם  להלוות  האמצעים  בעלי  את  מחייבת  התורה  כידוע,  ברור.  כספי  שווי 
ריבית, וספרות חז"ל אימצה את ההוראה בהתלהבות, בקפדנות ובמסירות. גם במערכת 
השבטית הערבית הקדומה )ובאסלאם הקדום( נאסרה הלוואה בריבית. לאיסור זה פן 
אידאי ברור. אך אידאולוגיה כזאת יכולה לצמוח רק בחברה שבה לכסף אין ערך עצמאי 

)כמקור הכנסה(.19 
לשם הבנת המשמעות של חברה המחליטה מרצון לוותר על ריבית כלכלית, עלינו 
ולסכם את מערכת הריבית כפי שמשתמעת מספרות חז"ל. אנו  לסטות מעט מהדיון 
פונים לספרות חז"ל משום שהיא, כאמור, הספרות הקרובה ביותר שבידינו לחברה של 
חרסי אידומיאה. דין ריבית כתוב בתורה, ולא נותר לחכמים אלא לקבוע את מסגרותיו, 
דבר המכונה כיום 'חקיקה משנית'. עם זאת, במסגרת החקיקה המשנית ניתן להרחיב 
)תורה  שחכמים  ספק  אין  בהם.  להחמיר  או  עליהם  להקל  ריבית,  הסדרי  לצמצם  או 
שבעל פה( בחרו בנתיב ההחמרה. במסגרת זו נאסרו הסדרי מסחר שונים שבמקורם לא 
נועדו לאפשר ריבית, או שלפחות כלפי חוץ לא נראו כהסדרי ריבית. ברור אפוא שחכמים 
סברו שרעיון הריבית נכון ומוצדק )פרידנברג 1939; כהן 1974; גמורן 1976; אליאש 1978; 
בלייך 1981(. עם כל זאת ולמרות המאמץ של הממסד ההלכתי, מתברר שבציבור לא 
המשיכו  הם  כך.  עם  להשלים  נאלצו  וחכמים  בציבור,  רווחה  הריבית  להלכה:  נשמעו 

להטיף נגד נטילת ריבית אבל בפועל השלימו עימה )ספראי 1994ב, 293–295(.20
ההתנגדות לריבית אינה מצומצמת לעם היהודי. כידוע, גם באסלאם נאסרה נטילת 
ריבית. עם זאת, בעמים אחרים בני התקופה במזרח לא הייתה הסתייגות מנטילת ריבית. 
מותרת  הייתה  הריבית  ריבית.  וללא  בריבית  הלוואות  ניתנו  ההיא  בתקופה  במצרים 
לחלוטין אם כי היו הגבלות על גובהה – 2% לחודש או 1% לחודש. בפועל נמצאו שטרי 
הלוואה עם ריבית ושטרות ללא ריבית או לפחות ללא ריבית גלויה. ההלוואות היו של 
כסף או של מזון. הלוואות מזון היו צריכות להיות מוחזרות באותו מזון. עם זאת, בשטרות 
נרשם תמיד שאם ההלוואה לא תוחזר בזמן, תוטל על הלווה ריבית פיגורים )טאובנשלג 

1944, 258–367; פון רדן 2007, 118–129(.

על האפשרות להחביא את הריבית בשטר ראו להלן.  18
לא כאן המקום לברר את פרטי עולם הריבית. המידע לעיל משקף עשרות שנים של מחקרים רבים   19

של חוקרים בטיפוסי חברות כלכליות שונות. ראו למשל פון־רדן 1995. 
דוגמה מובהקת לכך היא המחלוקת אם ריבית יוצאת בדיינים, כלומר אם התחייבות כזאת לשלם   20
ריבית תקפה, ובית הדין יאכוף על הלווה לשלם )את ההתחייבות שאסור היה לו ליטול על עצמו, 

ואסור היה למלווה לדרוש(. השאלה עולה כבר בתוספתא: 
המלוה את חבירו בריבית, ובא לפני בית דין. קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את 
הריבית דברי ר' מאיר, שהיה ר' מאיר אומר 'שטר שיש בו ריבית, קונסין אותו ואינו גובה 
לא את הקרן ולא את הריבית'. וחכמים אומרים 'גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית' 

)תוספתא, בבא מציעא ה, כב(. 
השאלה נדונה גם במקורות מאוחרים יותר, אך לא כאן המקום להרחיב בה.   
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בקהילה  בהלוואות.  עוסקים  חלקם  רבים.  יהודיים  פפירוסים  השתמרו  ממצרים 
ובכל  תדירה,  ריבית  נטילת  הייתה  )בערך(  לפסה"נ  החמישית  במאה  ביב  היהודית 
כאן שטרות  לא אמנה   .)1993 וירדני  )פורטן  ריבית  נטלו המלווים  ההלוואות שהוזכרו 
שבהם רק צד אחד יהודי, שכן גם לפי ההלכה המאוחרת יותר מותר להלוות בריבית 
לנוכרי. עם זאת, השתמרו גם כמה שטרות שבהם שני הצדדים יהודיים )לפי שמם(.21 
רק בשלושה מסמכים המסמך שלם ושני הצדדים יהודיים. בשניים מהם הלוואות עם 
ריבית )שם, מס' 20, 24( ובאחד בלי ריבית )שם, מס' 23(. אבל אם הלווה לא יחזיר את 
ההלוואה בזמן )שנה(, תחול עליו ריבית )ריבית פיגורים בלשוננו(. הריבית הנקובה היא 
הריבית המרבית )זו המוכרת בשטרי העולם הקדום( – 2% בחודש. בשטרות נוספים רק 
צד אחד יהודי, ויש בהם ריבית )שם, מס' 25, 26, 411, 413(. נוסף על כך, באלכסנדריה 
הייתה אגודת מלווים יהודיים, וברור שאלו היו הלוואות בריבית )שם, מס' 152(. אם כן, 
בפזורת מצרים לא נהגה ההלכה המאוחרת, אך כמובן גם מספר הראיות מצומצם, וגם 

שמירת המצוות בפזורה זו הייתה בעייתית.
אומנם ייתכן שבאוסטרקונים הנדונים מאידומיאה, הריבית מוטמעת ואינה נזכרת 
 25 35 סאה, או נתן  )30 סאה( ורשם שנתן  במפורש. לדוגמה: אדם שלווה כור חיטים 
סאה וכתב שנתן כור. אבל גם אם כך היה, נראה ששני הצדדים רצו להעלים את זכר 
הריבית, וגם דבר זה מעיד על מה שנראה בעיני החברה כמידה ראויה, גם אם הביצוע 
אינו שלם.מרכיב זה של היעדר ריבית מאפיין גם את האוסטרקונים ממרישה העירונית 
)אשל 2010; 2014(.22 היעדר ריבית משקף מצד אחד חברה דלת מסחר שהכסף טרם נהפך 
למשאב ייצור, ומצד שני חברה בעלת לכידות גבוהה ומסורת משפטית ארכיונית. מכל 
מקום, שוק ההלוואות פרח; אנשים ִהלוו לחבריהם משבטים אחרים ומיישובים אחרים. 
עושה רושם שההלוואות לא היו רק חברתיות. לפיכך ייתכן שהן כללו ריבית מוסתרת 
בתוך הקרן. אבל גם אם כך עשו, היעדר הריבית הגלויה מלמד על האופי הכלכלי באזור 
ברובד  לפחות  לביטוי  לידי  הבא  ליכוד  החברתית(,  )הסולידריות  החברתי  הליכוד  ועל 
ההצהרתי. הווה אומר שגם אם איסור ריבית לא הוקפד ולא נאכף, עדיין עצם האיסור 

מעיד על האידיאולוגיה הכלכלית של החברה.
במצרים, כמו גם באוסטרקונים מאידומיאה, כל ההלוואות הן ללא הגבלת זמן. ואכן 
כך גם סיפורי ההלוואה בספרות חז"ל. ההסבר לכך פשוט. אדם שקיבל הלוואה בתנאים 
מסחריים רגילים, לא היה חייב להחזירה בזמן קבוע. אדרבה, המלווה העדיף שכספו לא 
יוחזר והוא יוכל ליהנות מהריבית. בהלוואה ללא ריבית היה אמור הלווה להשתדל בכל 
כוחו להחזיר את ההלוואה במועד ה'גורן' הקרוב )עונת הקציר או הקטיף הבאה(. ביטוי 
לכך יש בכתבי כתות מדבר יהודה הדורשים מהלווה לא לנוח ולא לשקוט עד שיחזיר את 

ההלוואה שקיבל )ללא ריבית כמובן(, מהר ככל האפשר )חכמת רז נהיה, 122(.

אומנם יהודים רבים נשאו שמות לא יהודיים, אולם כל עוד אין לכך ראיה אחרת, יש לראות בהם   21
נושא שמות בעולם הקדום,  על  זו מופיעה בכל מחקר  יהודים. בעיה מתודולוגית  לא  שטרות של 

ולמרות עשרות שנות מחקר ההתקדמות בנושא זה מועטה. 
באוסטרקונים היווניים ממרישה )קורזקובה 2010( אין מספיק פרטים לקביעה כלשהי בנושא.  22
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עם כל זאת, להלן אציע שאולי בכמה אוסטרקונים מצויה ריבית מוסתרת. אם אני צודק, 
הריבית שמרה  מופרזת. בתחום  הלכידות החברתית שתיארתי מעט  הרי שהתדמית של 
'שוויונית' )אגליטרית(, לפחות בהצהרתה, הרבה  החברה האידומית על מדיניות חברתית 
יותר מאשר הכלכלה העירונית מקבילת הזמן, וגם יותר ממקבילתה הכפרית היהודית. עם 
זאת, את המדיניות היהודית של חכמים אנו מכירים רק מהמשך התקופה הרומית. אפשר 

שבתקופות הפרסית וההלניסטית גם היישוב היהודי הצליח לשמור על איסורי ריבית. 

מבנה הכלכלה האזורית באידומיאה 
להלן אדון במוצרים הניכרים באוסטרקונים )מכירה או הלוואה( לפי תפוצתם בסדר יורד:

דגנים
מופיע  קמח  פעמים.   221 ושעורים  פעמים   244 באוסטרקונים  מופיעות  חיטים 
באוסטרקונים במונחים שונים: ׳טחונא׳ – ב־11 אוסטרקונים; ׳נשיף׳ )או ׳נשיף קמח׳( – 
ב־33 אוסטרקונים; ׳ראש׳ – ב־50 אוסטרקונים;23 ׳דקיר׳ )או ׳רקיד׳( – ב־29 אוסטרקונים;24 
ב־8  וקמח שעורים  ב־21 אוסטרקונים  )מהם קמח חיטים  ב־59 אוסטרקונים   – ו׳קמח׳ 

אוסטרקונים(. בסך הכול יותר מ־110 אוסטרקונים מבטאים מסחר בקמח טחון. 
קיים הבדל מהותי בין קניית קמח לקניית חיטים או שעורים. חיטים או שעורים נמכרות 
ונשמרות כגרעינים. הגרעינים נטחנים לקראת האפייה. בדרך כלל קדמונינו לא היו יכולים 
לַאֵּסם קמח טחון, שכן הוא ניזוק במשך הזמן ממזיקים שונים. לפיכך הקמח נטחן ממש 
לפני האפייה. במשק הערבי המסורתי נטחן הקמח בכל יום בבוקר.25 במשק של תקופת 
המשנה בארץ ישראל נאפה הלחם פעם בשבוע )ביום חמישי(. החיטה נטחנת לפני האפייה 
או מקסימום יום קודם לכן )ראו ספראי 1994א, 163–164(. הקמח הטחון הוא שירות שהיה 
גדולות, שכן בכפרים קטנים לא היה מי שיטחן את הקמח עבור האישה  קיים בעיירות 
)המשפחה(. אין באוסטרקונים שבידינו עדות לנחתום האופה את הלחם כשירות במקום 
עבודת האישה. ברם מכירת קמח טחון מעידה שלעיתים קרובות הייתה קיימת מערכת 
טחינה מרכזית כשירות ציבורי. לעיתים כבר ריקדו את הקמח, כלומר סיננו סינון ראשוני. 
טחינה מרובה ומסחרית היא עדות למערכת שירותים ברמה טובה, והיעדר נחתום מלמד 
שמערכת השירותים בכפרי אידומיאה )בעיקר במֵקדה( לא הייתה מפותחת. חז"ל הניחו 
גם  אבל  א(,  ב,  פסחים  )תוספתא,  ב׳כפרים׳  פי שלושה מאשר  טחן  הנחתום  שב׳כרכים׳ 
בכפרים הגדולים פעל שירות זה. בעיירות אידומיאה הנחתום לא היה פעיל או לפחות לא 

רווח, אבל טחינה מרכזית הייתה נפוצה. 

'ראש' הוא סוג של טחינה או של דגנים. לעיתים הוא נקנה מהטחונא, ומכאן שהכוונה לדגנים טחונים.   23
אין באוסטרקונים התייחסות לשאלה אם הראש בא מחיטים או משעורים. 

דקיר הוא סוג תבואה )שאיננו מוכר ממקבילות(. רקיד הוא לדעתנו קמח שסונן סינון ראשוני. ראו דיון   24
אצל פורטן וירדני 2014, 10. 

וכן נהגו בבבל )ראו בבלי, בבא קמא פב, ע"א(. התלמוד מנמק נוהג זה בנימוק דתי: "ושתהא אשה   25
משכמת ואופה – כדי שתהא פת מצויה לעניים". אך ברור שהנוהג נובע ממבנה הסעודה וטיב הלחם 

באזור זה.
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חיטים מול שעורים
כאמור מספר העסקאות בחיטים ובשעורים קרוב למדי, אבל כמויות השעורים גדולות 
יותר. נתון זה איננו מלמד על היקף הייצור של שני ענפים אלו אלא על היקף המסחר 
בהם. סוגי דגנים נוספים נעדרים להוציא אזכור בודד של ׳כונתא׳ )=כוסמת; אוסטרקון 
מס' 736(. גם בספרות חז"ל חיטים ושעורים הם המינים הנפוצים, ויתר שלושת מיני הדגן 
הנזכרים )כוסמין, שיבולת שועל ושיפון; ראו משנה, חלה א, א; פסחים ב, ה; נדרים ז, ב( 

נדירים הרבה יותר )ספראי 1994ב, 108–117; פסטור 1997, 5 ואילך(.26 
אדם.  בני  ידי  על  פחות  נאכלו  השעורים  למשפחה.  עיקרי  כמזון  שימשו  החיטים 
בספרות חז"ל סתם פת היא פת חיטים, והשעורים הן בדרך כלל מאכל בהמה. בלוח 

המזון במשנת כתובות מופיעות גם חיטים וגם שעורים, אך המשנה מסבירה: 
המשרה את אשתו על ידי שליש לא יפחות לה משני קבין חטין או מארבעה 
קבין שעורים אמר רבי יוסי לא פסק לה שעורים אלא רבי ישמעאל שהיה 

סמוך לאדום )כתובות ה, ח(. 
׳אדום׳ בהקשר זה אינו מקבילה לאידומיאה, אלא הוא גלגול השם לכלל אזור הדרום או 
'דרומא'. רבי ישמעאל חי בכפר עזיז )חורבת עזיז, מעט צפונית מערבית מחורבת סוסיה(. 
מכל מקום, המשנה מבטאת את העובדה שהשעורים נאכלו כמזון לאדם בעיקר באזור זה.27 
ואכן, בדרום הר חברון נחפר מצבור מזון מהמאה השנייה )שנת 135( לסה"נ, והשעורים 
הן מרכיבו העיקרי )איור 2(. מרדכי כסלו, שפרסם את המצבור, ציין שכך היה מקובל 
במשק הערבי המסורתי בדרום הארץ )כסלו 1986(. באזור זה העדיפו את גידול השעורים 
שכן ממשק הגשם באזור בלתי יציב, והחיטים נזקקות יותר למשטר השקיה יציב מאשר 

השעורים )כסלו ושמחוני 2009א; 2009ב(. 

עדויות לאכילת דגנים מצויות גם בספרות קרובה ורחוקה )כגון אבנס 1981; ולס 1992; סיקינג וכפרס   26
2003; וספרות רבה נוספת(. כך עולה מפפירוסים ממצרים ומבבל בכל התקופות בעולם הרומי וכן 
הלאה. הדגנים בכלל והחיטה בפרט היו מרכיב מרכזי בסל המזון ובמשק החקלאי כאחד. כך היה בכל 
העולם הקדום, להוציא את המזרח הרחוק. התמקדתי בספרות חז"ל משום שהיא הכי קרובה לתנאים 
הגיאוגרפיים של אזור האוסטרקונים ולחברה האדומית, וכן משום שהיא מזכירה במפורש את אדום 

כאזור שבו גידול השעורים רווח במיוחד )יותר מיתר חבלי הארץ(. 
הכירו  אשר  את  בכך  ומבטא  יותר  מצומצם  באופן  ומפרשה  זו  מקביעה  מסתייג  הבבלי  התלמוד   27

אמוראי בבל מבבל )כסלו 1986; כסלו ושמחוני 2009א; 2009ב(.

איור 2: גרעיני שעורים מנחל יתיר )מתוך כסלו 1987, 390(
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עם זאת, דברי המשנה משקפים את שרווח בארץ. בדרך כלל העדיפו אנשים לאכול 
לחם חיטים, והשעורים נועדו בעיקר למאכל בהמה. הירושלמי קובע: "תני משלחין חטים 
שהן מאכל עסיסיות פול שהוא מאכל נדיות שעורים שהן מאכל בהמה" )ירושלמי, ביצה 
פ"א, הי"א(. המדובר הוא ביום טוב, ומותר לשלוח במתנה מוצרי מזון הנאכלים ללא 
עיבוד נוסף. בני אדם אוכלים חיטים חיות ללא אפייה )עססיות(, אך רק בהמות אוכלות 
כך שעורים. אין כאן אמירה שככלל השעורים הן מאכל בהמה בלבד, אלא שרק בהמה 
אוכלת שעורים ללא עיבוד )טחינה ואפייה(. אבל במדרש נקבע במפורש שעדשים הן 
ה, א(. במדרש אחר מתאר החכם  )רות רבה  ו"של שעורים אוכל בהמה"  מאכל אדם, 
אישה ענייה במיוחד המלקטת סובין )קליפות הגרעין( של שעורים מתוך גללי בהמה. 
)פסיקתא  חיטים  ולא  פחות,  ומזינות  יותר  זולות  אוכלת שעורים, שהן  הבהמה אפוא 
רבתי כט(. כך גם מסבירה המשנה שאישה סוטה מביאה קורבן שעורים משום שנהגה 

כמנהג בהמה )משנה, סוטה ב, א(.
בממצא האוסטרקונים עסקאות מסחר בשעורים מעטות מחיטים )55% מכלל הדגנים 
יותר שעורים מחיטים. כלומר  נמכרו  ו־45% בשעורים בערך(, אך בסך הכולל  בחיטים 
העסקאות בשעורים נעשו בכמות גדולה יותר. יחס כזה של חיטים לעומת שעורים הוא 

מה שחז"ל תיארו כגידול רווח של שעורים.28 
היכן גדלו הדגנים? קבוצה קטנה של אוסטרקונים מכונה 'מן עבור זביתנא' )=מתבואת 
קנייה או מתבואה קנויה(. חיטים אלו אולי יובאו לאזור, אבל יש להניח שרוב הדגנים 
ידי תושבי האזור )לפי אוצר השמות(. חלק מהדגנים נקנו או  גדלו בו. הם נמכרו על 
נמכרו מהמסכנתא, שהיא אוצר )מחסן( המס האזורי )של הפלך(. גם אלו גדלו מן הסתם 
באזור. קבוצה אחרת של אוסטרקונים דיווחה על מכירת דגנים משושם למחוזא, שני 

יישובים סמוכים. אין אפוא סיבה להניח שרוב הדגנים יובאו מחוץ לאזור.
מבחינת התנאים הגיאוגרפיים ניתן לגדל חיטה בכל האזור. ברם החיטה היא גידול 
יציב,  בלתי  הגשמים  לכיש משק  מכיוון שבשפלת  בצורת.  בשנות  הסובל מאוד  רגיש 
העדיפו כנראה לגדל שעורים. יש להניח שהשעורים גדלו באזור, וכשהתושבים נזקקו 

ליבוא עזר, הם קנו מרחוק חיטים. לפחות חלק מהחיטים גדלו באזור וחלק יובאו. 
אשר לקמח הטחון. באוסטרקונים שבהם הכותבים הבחינו ממה עשוי הקמח, הם 
ציינו יותר פעמים קמח חיטים מאשר קמח שעורים )21 פעמים לעומת 8 אזכורים של 
חיטים, שכן  הוא קמח  נזכר  לא  אפוא לשער שסתם קמח שטיבו  יש  קמח שעורים(. 
החיטים היו המזון העיקרי, ושעורים נועדו בעיקר למאכל בהמה. המסחר בקמח מאפיין 
לטחינה  כלל  נדרשות  ולא  חיים  גרעינים  אוכלות  הבהמות  ואילו  משפחתית,  אפייה 
ולאפייה. אם כן, הטחינה היא בעיקר של חיטים ולא לצורכי בהמה. אבל קניית השעורים 

המרובה מעידה על משק שיש בו ענף מרעה מפותח. 

השתמשתי במקבילות מספרות חז"ל משום שאין בידינו מקבילות קרובות יותר מארץ ישראל. יש   28
להניח שבכל הנוגע לסל המזונות לא חל שינוי רב בתקופות העתיקות בארץ ישראל. ובכלל בתחום 

המטבח, המשותף בין החברות המזרח־תיכוניות היה רב )דיקשטיין 2011(.
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שמן ויין
שמן )׳משח׳( מופיע באוסטרקונים 71 פעמים. נוסף על כך נזכרת ה'מעצרתא', כנראה המונח 
לבית הבד, 3 פעמים )באוסטרקונים מס' 537, 675 ו־701(, כולן בהקשר של תיאור החלקות. 
בדרך כלל נמכרו 2–3 סאין. המכירה המרבית היא 10 סאין, ויש מכירות של קבים 
'תומנתא', כלומר שמינית קב או שמינית לוג. מבחינה כמותית הכמויות  ואף  בודדים 
קטנות ממכירת דגנים. בסך הכול מתועדות מכירות של 169 סאין, פחות משניים וחצי 
סאין למכירה ממוצעת. לפי לוח המזון שבמשנה )פאה ח, ה; כתובות ה, ח( אדם צורך 
רביעית–שמינית לוג שמן, וסאה מספיקה לאדם בודד במסגרת לוח המזון הרגיל ל־96 
ימים, כלומר מכירה של סאה נועדה לכחודש למשפחה גרעינית. זו מכירה גדולה למדי, 

אך כאמור היו גם מכירות יומיות. 
יין )׳חמרא׳( מופיע באוסטרקונים 8–12 פעמים. מספרן של עסקאות אלו קטן יחסית 
בהשוואה לכמות העסקאות המתועדות במכלול האוסטרקונים. שני הסברים אפשריים 
בחוק  )כמקובל  יין  צרכה  ולא  יין  ייצרה  לא  אידומיאה  אנשי  קהילת  א(  זה:  לממצא 
הנדרש  היין  את  בעצמם  ייצרו  אידומיאה  אנשי  ב(  ענבים;  ייצרה  לא  וכן  האסלאמי( 

להספקה עצמית. 
יין הוא מוצר חיוני ביותר, ואי אפשר לתאר חיי קהילה כפרית או עירונית במזרח ללא 
יין.29 בשפלת לכיש, שהיא התשתית הגיאוגרפית של האזור, מצויות מאות גתות )להלן(. ניתן 
אפוא לקבוע שמבחינה גיאוגרפית ייצור היין מתאים לאזור )איור 3(. מבחינה ארכיאולוגית 
כמעט כל הגתות בלתי מתוארכות. לפיכך אין עדויות לכך שהשימוש בהן רווח בתקופה 
הנדונה כאן. מאידך מי שיבחר בטיעון שבתקופה הנדונה במאמר לא ייצרו ענבי גפן באזור 

ולא צרכו יין, יהיה עליו להסביר מדוע נמנעו התושבים מניצול פוטנציאל זה של האזור.

אין אפשרות לכלול במאמר את היקפו של הנושא. לרושם כללי ראו רובינסון 2006. למרכזיות גידול   29
ביותר  מעניינת  תופעה  חידשה  המוסלמית  החברה   .2012 ואחרים  איילון  ראו  ישראל  בארץ  הגפן 
התקופות  בכל  אחידה  הייתה  לא  זו  מדיניות  של  הצלחתה  מידת  יין.  צורכת  שאיננה  קהילה  של 

ההיסטוריות. על כל פנים זה ניסיון חברתי מיוחד וחריג מבחינה היסטורית ומעבר לתקופתנו. 

איור 3: גת גדולה בחורבת בית לויה )צילום: מ' בר־דרומא(
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באוסטרקונים נזכרות גם 16 עסקאות שבהן מופיע כרם ורק 3 אזכורים לבית בד. ייתכן 
שכרם כולל גם מטע זיתים. 

נתוני הסקרים, בעיקר אלו של דגן )1992; 2011(, מאפשרים להתקדם מעט בהערכה 
אינם  נתון  הבד שבאזור  ובתי  הגתות  לכאורה מספרי  בהסתייגויות.  הכמותית. אפתח 
שבאזור  ברור  אולם  הענפים,  שני  של  היחסי  הייצור  היקף  את  לאמוד  מאפשרים 
שפלת לכיש היו הענבים והזיתים ענפים רווחיים ונפוצים. בית בד מייצג מספר רב של 
משתמשים. נוסף על כך, בתי בד מתרכזים ביישובים עצמם, ואילו הגתות בשטחי השדה 
הנסקרים בצורה פחות שיטתית מאתרי החורבות. במרישה נתגלו כ־26 בתי בד, כל זאת 
4(. הגתות של החקלאים היו  רק בחלק הנחפר, במערות, לא כולל בעיר עצמה )איור 
בשדות שטרם נסקרו כהלכה, או שכוסו ברבות הימים. מכל מקום אין ספק שהאזור 
מתאים לגידול כרמי יין. יתר על כן, אנו מכירים היטב את הנתונים החקלאיים של האזור, 
שמיעוט  מסתבר  כן  על  היום.  נעשה  שגם  כפי  יין,  לייצור  מתאים  ספק שהאזור  ואין 
אזכורים באוסטרקונים למסחר ביין אינו מעיד שהגפן לא גודלה באזור אלא על מסחר 
מועט במוצר זה. כמובן, ניתן להציע הסברים נוספים, אך אין להם ראיה, ובהיעדר ראיה 

לדעתי יש לבחור את ההסבר הפשוט והמתבקש. 

כל גת הנחשפת בסקר או בחפירה מייצגת מן הסתם כרם או כרמים, אבל בדרך כלל 
היא רכוש פרטי ומאפשרת דריכת ענבים של פלוני יחיד )להוציא גתות גדולות במיוחד 

שבהן עיבדו ענבים של כמה מגדלים, אולי בעל בית אחד(. 
סיכויי ההשתמרות והגילוי של בית בד גדולים בהרבה מאלו של גת מכמה סיבות, 
ואלו העיקריות: 1( בית בד מסיבי יותר ושרידיו האופייניים בולטים וגלויים יותר משל 

איור 4: בית בד דו קורתי ממרישה ההלנסיטית )צילום: ב' זיסו(
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רגיל;  בד  מבית  קטנות  הביזנטית  מהתקופה  והגדולות  המורכבות  הגתות  אפילו  גת. 
2( בית בד היה בנוי )או חצוב במערה(, ולעיתים קרובות הוא מתגלה בסקר. לעומתו, 
בדרך כלל, הגת מצויה בשטח הפתוח שנסקר פחות בשיטתיות, והיא קשה לגילוי משום 
שהיא עלולה להתמלא בעפר, או הוסתרה בשיחים; 3( בית הבד היה בעיירה, בכפר או 
בבית החווה, שנסקרו בדרך כלל בקפדנות רבה יותר מאשר השטח הפתוח. גם באתרים 
שנערכו בהם חפירות, המבנה נחפר לעיתים קרובות יותר מאשר גתות בשדה הפתוח; 
4( לנתוני הסקרים על ריבוי הגתות אין משמעות. כמה כרמים הם ׳שווי ערך' לבית בד.30 

בית בד משרת מטעים רבים, קשה לדעת כמה.
אם כן, לכאורה אין כל טעם בהשוואה כמותית של מספר הגתות בסקר לעומת 
חסר  ההשוואתי  המספר  אומנם  כן.  הדבר  אין  לדעתי,  שהתגלו.  הבד  בתי  מספר 
גתות   90% אחד  באזור  אם  שונים.  אזורים  בין  השוואתי  נתון  הוא  אבל  משמעות, 
)ממספר המתקנים(31 ובאזור שני 92%, הרי שהאזורים שווים. אבל אם באזור השני 
רק 60% גתות מכלל המתקנים, יש להסיק שגידול היין באזור השני בדורות עברו היה 
נמוך יחסית מבאזור הראשון. זאת כמובן בהנחה שרמת הסקר זהה, ובשני האזורים 

הסקר טוב. 
באזור הנדון במאמר זה נערכו כמה סקרים ברמה גבוהה, בעיקר הסקר של יהודה 
דגן )1992; 2006(. פרסומו המלא מתעכב, אך ניתן כבר לומר שאחוז הגתות בו הוא כ־90 

)ראו טבלה 1(. 

טבלה 1: מספרי גתות ובתי בד בסקרי השפילה32

סה"כבתי בדגתות

אחוזיםכמות אחוזיםכמות

87131 12393מפת לכיש

131101406 127590מפת אמציה

359113350 299189כל ארבע המפות
37217.52130 175882.5כלל הסקרים בארץ32

ניתן לחשב את הספק הייצור בבתי בד מסוימים, אך אין מספיק נתונים כדי לקבוע היקף ייצור של בית   30
בד ממוצע. לעומת זאת, ניתן לחשב את היקף הייצור בגתות. לא ביצעתי חישובים כאלה לגבי מרישה. 
המתקנים העיקריים הם גתות ובתי בד. ניתן להוסיף למשוואה גם את מספר הבורות. גם גילוי הבור   31
יודע מה המשמעות של מספר גדול יחסית של בורות. אפשר  מקרי )עוד פחות מהגת(, וגם אינני 
להוסיף מתקנים אחרים לבדיקה, אך המתקנים העיקריים המתגלים בסקר הם גתות ובתי בד ולכן 

התמקדנו בהם. 
נכון לראשית שנת תשע"ח לפי אתר סקר ישראל, לא כולל סקרי יהודה ושומרון, ולא כולל שניים   32

מסקרי השפלה שטרם פורסמו. הנתונים הם כלליים בלבד.



זאב ספראי64

מספר הגתות באזור השפלה גבוה מהרגיל בסקרי ארץ ישראל וכן גם מספר המתקנים 
אחוז  הנדון  באזור  באזור.33  ההשתמרות  ולטיב  הסקר  לטיב  זאת  לייחס  יש  באזור. 
הגתות יחסית לבתי הבד גבוה מהממוצע הארצי. לפיכך אין לתלות את היעדר הגתות 

באוסטרקונים באי התאמה של אזור אידומיאה לגידול גפן. 
גדולים מאוד.  בד  בתי   26 בה  ונסקרו  נחפרו  הייתה מעצמת שמן. כאמור,  מרישה 
של  ההשתמרות  שבמרישה  משום  אחרות  לערים  הממצא  כמות  את  להשוות  קשה 
בתי בד תת־קרקעיים משנה את כל התמונה הכמותית. הנתון מהאוסטרקונים מלמד 
שלמרות ריבוי בתי הבד הייתה חשיבותו של הענף קטנה יחסית לגידול הדגנים, וליתר 
דיוק המסחר בשמן ויין היה מועט בהרבה מהמסחר בדגנים. יש להניח שכמות המסחר 
משקפת את ההיצע והביקוש של התקופה. כמות המסחר נמוכה שכן כמות העסקאות 
בו נמוכה מזו של הדגנים, וכן כמות המוצר הנמכרת קטנה יותר מהיקף המכירה של 

הדגנים. לגבי המחירים אין בידינו נתונים להשוות את מחיר המוצרים. 
ברור שבתקופה ההלניסטית־הרומית שני הענפים זית וגפן היו נפוצים מאוד באזור 
)לפי הממצא הארכיאולוגי(. לעומת זאת, באוסטרקונים המשקפים תקופה קדומה יותר, 
היה  מדוע  האוסטרקונים(.  כמות  )לפי  פחות  הרבה  והיין  מסחרי  כמוצר  מופיע  השמן 
יותר משל  יין מצומצמת  הייתה כמות ההלוואות של  ביין מצומצם, או מדוע  המסחר 
יין,  שמן? אפשר רק לשער שהאוכלוסייה ראתה ביין מצרך מותרות, ומי שלא היה לו 
באמת  ואולי  בירור.  עוד  המחייבת  השערה  זו  מסחרית(.  )בצורה  משכניו  יין  לווה  לא 

האוכלוסייה האדומית נמנעה מצריכת יין, והוא נועד לשיווק מחוץ לאזור?

גידול יונים
המקובל  ולפי  ההלניסטית,  מהתקופה  קולומבריה  מערות  מאות  התגלו  הנדון  באזור 
שימשו לגידול יונים. באוסטרקונים אין זכר למתקנים אלו, וכנראה נבנו והתפשטו רק 

בהמשך התקופה ההלניסטית. 

כלי חרס
נוסף על כל האזכורים למוצרים נזכרות כ־70 עסקאות של מכירת 'חביא' )=חבית(. כנראה, 
החבית אינה אריזה, שאם לא כן הייתה מצוינת תכולתה. בספרות חז"ל כלי החרס הנפוץ 
ביותר הוא החבית שנועדה לאגירה. היו סוגים מספר של חביות. אחת מהן, 'תוצרת לוד', 
הכילה כסאתיים )משנה, כלים ב, ב(. אינני יודע מה הייתה צורתה של החבית האדומית. 
האוסטרקונים  אך  אחרים,  כלים  ואף  שונים  מגדלים  חביות  בוודאי  רווחו  במציאות 
מלמדים על היעדר תרבות של כלי חרס והיעדר שמות נפרדים לכלים השונים. בהשוואה 

לכך בספרות חז"ל, למשל, מנה יהושע ברנד )1953( יותר מ־120 מונחים שונים לכלים.

הנסקרים(  האזורים  )בכל  הארץ  ברחבי  אחרות  סקר  במשבצות  דומה  בדיקה  לערוך  אפוא  טעם  יש   33
ולהשוות את מספר בתי הבד למספר הגתות המתגלות בסקרים. אני מקווה לבצע בדיקה עתידית כזאת.
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מרעה
כבר הסברתי לעיל שריבוי העסקאות בשעורים קשור למשק הצאן והבקר. עתה המקום 
'חיון'  לבחון את הממצא עצמו. כבשים נזכרים לעיתים רחוקות. הם נקראים לעיתים 
)=חיות; מופיע פעמיים(, 'אמרא', 'רחל' או 'דכר' )'דכרן'(. 'דכר' )המופיע פעמיים( משמעו 
 ,4Q318( 'זכר, ויוחד לטלה, שכן מזל חודש טלה מתורגם בארמית של קומראן כ'דכרא

טור 7, שורה 5; ועוד(.
ניפוי  לאחר  עסקאות   190 הכול  ובסך  אחד  ממונח  יותר  נזכר  מהעסקאות  בחלק 
אזכורים כפולים )׳מובל אקן׳, ׳תבן פחלץ׳ וכו'(. להלן אדון במונחים המופיעים בעסקאות 

שלדעתי קשורים למרעה:
אמר – מופיע באוסטרקונים 3 פעמים. 'אמר' הוא כבש בארמית. 

אקן – היא הצורה הארמית לעצה )=עצים; ראו להלן(, מופיע 8 פעמים, בחמש מהן 
מופיע הצירוף 'אקן מובל'. מכאן שגם המונח 'מובל' )ראו להלן( נועד להובלת שקים או 

כלי קיבול דומים. 
גבנן – מופיע פעם אחת )אוסטרקון מס' 1295( עם 'אמר'. ייתכן שהוא כינוי לכבש 

בעל גיבנת או לגבינה. 
זית או  'גרגירים'. אפשר שהכוונה לגרגרי  28 פעמים. הפירוש הוא  – מופיע  גרגרן 
לגרגר ענבים )ענב בודד(. ברם, יש להניח שזיתים היו מכונים זיתים, ובדרך כלל היה 
החרדל  ממיני  תבלין  צמח  של  שם  גם  הוא  גרגר  גרגירים.  ולא  שמן  מוכר  החקלאי 
)משנה, מעשרות ד, ה( הנזכר הרבה עם השחלים, ואולי הוא הגרגרן המופיע בכמה מן 
האוסטרקונים. אני נוטה לפרש שהגרגירים הם עשב כלשהו מסוג החרדל )ראו פליקס 

1987, 216(. וכן שנינו: 
הפיגם, והירבוזין, השוטים, והחלגלוגית, כוסבר שבהרים, והכרפס שבנהרות, 
והגרגר של אפר – פטורין מן המעשרות ונלקחין מכל אדם בשביעית שאין 
נחשדו  שלא  מותרין  חרדל  ספיחי  אומר:  יהודה  רבי  נשמר.  בהם  כיוצא 

עליהם עוברי עבירה )משנה, שביעית ט, א(. 
וכן "'מפרי העץ לה'', הוא לרבות זרע שום, שחליים וגרגר" )ירושלמי, מעשרות פ"א, ה"א(. 
דבר – מופיע פעם אחת בהקשר להובלת ה'חיון' )=חיות(: "פלוני דבר דכר1, אמרן 2, 

רחל 1" )אוסטרקון מס' 1846(.
מובל – מופיע 30 פעם. כאמור, בחמש מהן מופיע הצירוף 'אקן מובל'. כמובן, אפשר 
שהובילו גם מצרכים אחרים, אך בשל הצירוף הנזכר הוספתי את כל אזכורי ה'מובל' 
לרשימת אזכורי ענף המרעה. פעמיים מופיע הצירוף 'מובל גרגרן'. גם הגרגרן הוא מזון 

בהמות. באזכור אחר המובל הוא תרנגול )אוסטרקון מס' 1779(. 
מושך – מופיע 4 פעמים. פעם אחת )אוסטרקון מס' 1942( הנמשך הוא במפורש 'ענז' 

)להלן(.
משתלן – מופיע 49 פעמים, 16 מהן בצירוף 'תבן משתלן', ושתיים בצירוף 'עצה משתלן'. 
'משתלן' כמו 'פחלצן' )להלן( הוא כלי קיבול, מעין מריצה. הצירוף 'תבן משתלן' מראה שלעיתים 
קרובות הובילו תבן בצורה כזאת. וכן 'עצה', שהם ענפים רכים לאכילת בהמות )בעיקר גמלים(.
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ענז – מופיע רק פעמיים )אוסטרקונים מס' 938, 1942(. 'ענז' היא עז. 
'עצה משתלן'. העצה משמשת כמזון  5 פעמים, שתיים מהן בצירוף  עצה – מופיע 
לבהמות, והרשימה האופיינית היא כמו ששנינו: "המוציא תבן כמלא פי פרה עצה כמלא 
פי גמל עמיר כמלא פי טלה עשבים כמלא פי גדי עלי שום ועלי בצלים לחים כגרוגרת 

יבשים כמלא פי גדי" )משנה, שבת ז, ד(.
פחלצן – מופיע 47 פעמים, מתוכן 16 פעמים מופיע הצירוף 'תבן פחלצן'. הפחלץ הוא 
סוג של שק. הצירוף התדיר 'תבן פחלצן' מראה שלעיתים קרובות הובילו תבן בכלים 
הובלת פחלצן קשורים להבאת מזון לצאן  אני מניח שכל האזכורים של  אלו. לפיכך 
ולבהמות )פרה, חמור(. במשנה )כלים כד, ט( משמש הפוחלץ לשק הנשיאה של הגמל. 
בכמה איורים מהמזרח הגמל נושא אבן עטופה ברשת )איורים 5–6(, וייתכן שזה תפקידו 

המיוחד של הפוחלץ.

איור 5: פוחלץ הגמל מחורבת עמרה בדרום עבר הירדן )מתוך פיצ'ירילו 1993, 353; באדיבות פרופ' פיצ'ירילו ז"ל(

איור 6: גמל עם כלי קיבול, רצפת פסיפס מכיסופים )צילום: ע' אביטל(
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שחת – מופיע רק פעם אחת בצירוף שק. השחת נועדה גם היא כמזון לבהמות. השק 
עצמו נזכר עוד פעם אחת.

תבן – מופיע 41 פעמים. גם את התבן אוכלות בהמות.
תלתן – מופיע פעם אחת בלבד )אוסטרקון מס' 727(. את התלתן אוכלות בהמות 

גסות ודקות כאחד. 
בנוסף על כל אלו נזכר ה'שחלן' )12 פעמים(, שהצעתי לראות בו שם מקום ולא כינוי 

לכבשים )ספראי בדפוס(. 
סך כל האזכורים מלמד עד כמה היה נפוץ ענף המרעה לסוגיו השונים: צאן; גמלים; 
כן נזכרים התרנגולים 7 פעמים )כ־3.5% מכלל בעלי החיים(; החמור מכונה 'חמר', כינוי 
המתייחס לחמור וליין. מתוך ההקשר נראה שלפחות באוסטרקון אחד )מס' 1085( מדובר 
)אוסטרקונים מס'  ביין או בבהמת המשא  ועוד חמש פעמים מדובר  בוודאות בחמור, 

1099, 1113, 1595, 1916 ו־2450(. 
על האבסת  דקות, מלמד  מזון לבהמות  הובלת  על  ריבוי האוסטרקונים המעידים 
בהמות והסתמכות לא רק על מרעה פתוח. זו עדות למערך כלכלי משוכלל יחסית. כפי 
שאראה להלן, על סמך תיאורו של יעקב חבקוק )1985( את משק המרעה באזור, בדרך 

כלל בחודשי הקיץ אין באזור די מרעה ונדרשת גם האבסה בידי אדם. 
אסיים באזכור אוסטרקון לא ברור: "הב למנחם לדכריא, זי קוסהל שכ 1 מן עבור 
קוסהל  של  לזכרים  למנחם!  'תן  לתרגם:  ניתן   .)1710 מס'  )אוסטרקון  לי"  די  זפתא 
מהתבואה שלי בהלוואה' או 'תן למנחם לבני דכרין ]שם מקום[ מהתבואה שלי בהלוואה'. 
באחת המערות במרישה נבדקו עצמות בעלי החיים )פרי גל ואחרים 2015(. הממצא 
הניב תוצאות אלו: בקר – 18%, כבשים ועיזים – 60%, חזיר – 9%, תרנגול – 13%. הממצא 
משקף את אחוזי הפריטים של שרידי עצמות אשפת המטבח של כמה בתים. אין בידינו 
של  מזו  שונה  תרנגול  של  עצם  להשתמרות  ההסתברות  שכן  התוצאות,  את  ׳לכייל' 
בהמה. גם הערך התזונתי של תרנגול שונה מזה של בהמה. עם זאת, הנתונים טובים 
להשוואה בין אתרים שונים. במקרה זה ברצוני להשוות את ממצא העצמות לממצא 
של האוסטרקונים. שכיחות הממצא הארכיאולוגי שונה מאוד מזו שבאוסטרקונים. ואלו 

ההבדלים העיקריים:
באוסטרקונים אין הד לגידול חזירים )לעסקאות הקשורות בחזיר( – ייתכן שהדבר 
בניגוד לתושבי  זה  נמנעו מגידול  נראה שהאדומים  לנוכח שפע הממצאים  מקרי, אך 
מרישה ההלניסטית, שצרכו בשר חזירים. אם הסיבות הן דתיות או כלכליות – זו שאלה 
שנכון להפנות ביחס לכל תושבי המזרח. יהיה מעניין לבדוק ממצאי עצמות מחפירה 
בתקופה הנדונה במגזר הכפרי באזור. היעדר עצמות חזירים נחשב למאפיין של היישוב 
היהודי. במקרה שלנו הדבר בלתי סביר, שכן היישוב באזור הוא אדומי־ערבי מעורב )עם 

קצת יישוב יהודי; שטרן 2007(.
גם במרישה וגם באוסטרקונים מופיעים התרנגולים והחמורים. אשר להיעדר פרות 
בממצא האוסטרקונים, ידוע ומקובל כי אי אפשר לקיים משק חקלאי ללא פרה לכל 
מתיישב או לקבוצת חקלאים. הצורך בפרה אינו קשור רק לייצור חלב, שכן לחלב גם 
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הרגילה  החריש  בהמת  היא  הפרה  שכן  לחריש,  גם  קשור  הוא  אחרים.  ייצור  מקורות 
במזרח התיכון. החמור חסר כוח למשימה זו ושימש לחריש רק במקרי חירום. הגמל הוא 
תחליף לפרה, אך בכל המזרח לדורותיו רוב החריש נעשה באמצעות פרה או זוג פרות או 
שור. היעדר פרות מממצא האוסטרקונים תמוה. לדעתי הוא מלמד שלא סחרו בהן, אלא 

לכל מתיישב )משפחה או בית אב( הייתה פרה משלו, ולא היה מסחר בבהמות אלו.34
שונה הדבר לגבי החזיר. החזיר איננו אישי. אדם מגדל כמה חזירים ומוכר את בשרם. 
ההסבר שלא סחרו בהם אך הם היו בנמצא, קשה יותר. גם לגבי הגפן התלבטתי בין שני 

הסברים אלו )ייצור עצמי והיעדר מכירה או היעדר ביקוש(. 
ניתן אפוא לסכם שענף גידול הצאן לסוגיו היה הענף המרכזי באזור. יש להניח שחלק 
גדול מהעסקאות במכירת שעורה או הלוואתה משקפות אף הן פעילות בענף זה. כפי 

שאראה להלן, הנחה זו היא גם הדרך הטובה ביותר להסביר את לוח הפעילות החודשי.

קרקעות
מזערי  בקרקעות  המסחר  היה  הקדומה  הרומית  שבתקופה  להניח  מקובל  כלל  בדרך 
ההלניסטית  בתקופות   .)170–168  ,1997 פסטור   ;222–220 1994ב,  ספראי   ;1929 )גולאק 
והפרסית, הפחות ממוסחרות, הציפייה היא לפחות עסקאות קרקעיות מאשר בתקופה 
הרומית. למרות זאת, עסקאות קרקעיות מופיעות בכ־80 מהאוסטרקונים )חלקם הקטן 
מסופק, שכן רוב האוסטרקונים הללו אינם שלמים, ולכן קשה לקבוע אם מדובר במכירה 
של  הקלסי  התיאור  שכן  גדולה  ההפתעה  לצפי.  יחסית  גבוה  המספר  בחכירה(.  או 
הכלכלה הקדומה הוא של איכרים זעירים, מיעוט עסקאות קרקעיות ומיעוט אריסים/

חוכרים )ספראי 1994ב, 352–365(. אומנם אין להשוות את הנתונים באופן מכני. באופן 
טבעי עסקאות קרקעיות נשמרות ביתר הקפדה ונרשמות בארכיון יותר מאשר עסקאות 
נוספת על שהונח  ובכל זאת הנתון המסחרי מפתיע ומרשים ומחייב מחשבה  מכירה. 
כמובן מאליו. כאן יש מקום לבדוק את הנתונים הכמותיים של עסקאות קרקע במצרים 
מול עסקאות אחרות. יש לצפות לְנהגים שונים בכל חברה ובכל קהילה, אך לשם כך 

נדרשת בדיקה נוספת. 
)=גן(  ול'כפת'  לכרמים  גבולותיהן.  לפי  רק שקרקעות מתוארות  אוסיף  זה  בתחום 
מס'  באוסטרקונים  )כגון  השדה  שטח  נזכר  גם  ולפעמים  פרטיים  שמות  לעיתים  יש 
או  אריסות  של  נרחבת  לתופעה  אזכור  היעדר  הוא  נוסף  מפתיע  נתון  ו־3539(.   1537
חכירה. האריסות והחכירה אינן נזכרות במקרא, ובשפת התקופה אין להן מונח ברור. 
כמה מונחים חד־פעמיים פורשו ככאלה, כגון 'אכר'. ברם מיעוט ההיקרויות הופך את 
השאלה של משמעות המונח לשולית. גם אם ה'יוגבים' הם חוכרים, הרי שלפי כמות 

נושאים אלו נדונו רק מעט במחקר משום שהם פשוטים. לארגון החריש במשק החקלאי המסורתי   34
לדורותיו ראו פליקס 1990, 15–76. בסופו של עניין אדם צריך להיות מסוגל לחרוש את שדהו ולשם כך 
נזקק לפחות לבהמה אחת )בדרך כלל פרה(. אומנם ניתן להיעזר בשכנים ולהשאיל מהם פרה, אבל 
כל השדות צריכות להיחרש בערך באותו זמן, ובטווח הארוך והכולל המשק המשפחתי צריך להיות 

אוטרקי בתחום זה. 
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ההיקרויות של המילה, התופעה לא הייתה נרחבת. במקורות חז"ל, וכבר בברית החדשה, 
החכירה והאריסות הן תופעה נרחבת, לפחות מבחינת כמות המקרים הנידונים בספרות 
)בפפירוסים ממצרים מאותה תקופה, מספרות חז"ל המאוחרת לאוסטרקונים, ומכתובות 
ביוון(. בממצא האוסטרקונים התופעה איננה נזכרת.35 זו תרומה נוספת להבנת החברה 
היעדר  אגלטרית.  טרום־קפיטליסטית  כחברה  הכפרי(,  שבמגזר  זו  )לפחות  האדומית 
הריבית ומיעוט המסחר בכסף – כל אלו מצטרפים לתמונה של חברה שהריבוד החברתי 

שבה טרם נוצר. 

לוח הפעילות החודשי 
כאמור, ברוב האוסטרקונים נכתב החודש שבו נעשתה העסקה. ניתוח הפעילות מצביע על 
חלוקה מעניינת )טבלה 2(. רוב הפעילות התנהלה בקיץ )ראו למשל אפעל ונוה 1996, 18(. 

טבלה 2: חלוקת העסקאות לפי חודשי השנה36

מספר עסקאותחודש
32תשרי
59חשוון
82כסלו
31טבת
39שבט
3639אדר
30 ניסן
25אייר
87סיוון
120תמוז

100אב
81אלול

לוח החקלאות הארץ ישראלית לא השתנה במהלך הדורות, שכן אקלים הארץ נותר 
פחות או יותר קבוע. חודשי החורף הם תקופת הזריעה. קציר שעורים הוא בניסן לערך, 
הזיתים  תמוז–אלול  בחודשים  מרובה.  המלאכה  הקיץ  בחודשי  בסיוון.  חיטים  וקציר 
נמסקים והענבים נבצרים. עונת החורף היא אפוא תקופה של עבודה מועטת והיעדר 
מהבציר  מהקציר,  זורמות  וההכנסות  מרובה,  העבודה  בקיץ  זאת,  לעומת  הכנסות. 

החוכר איננו נזכר כלל. האריסות נזכרת פעם אחת, שם חלקת קרקע מסוימת נקראת חלקם של   35
האריסים: ׳פלג של אריסיא׳ )= חצי נחלת האריסים; אוסטרקון מס' 1373(.

כולל חמשה אזכורים לאדר שני. לו היה עלינו להסתמך על ממוצע סטטיסטי זה, הרי שאדר שני נקבע   36
אחת לחמש שנים. זו אפוא 'סטיית תקן', שכן כידוע שנה מעוברת חלה פעם בשלוש שנים. מנגנון 
עיבור השנה באידומיאה מחייב בדיקה. על כל פנים נזכר ׳אדר אחר׳ שש פעמים )אוסטרקונים מס' 
57, 1573, 1811, 2457, 2559, 2704(. אין חודשים נוספים המכונים 'אחר'. בנוהג הבבלי היה ניתן להוסיף 
גם חודש אחרי אלול, לכך גם רמזים בהלכה היהודית. אבל בפועל בספרות חז"ל, המהלכת בלוח 

הירח, הוסיפו חודש עיבור רק לאחר אדר. הנושא ממתין למחקר מפורט.
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ומהמסיק. אשר למשק המרעה, זה מוכר לנו בעיקר מהחקלאות הערבית המסורתית 
באזור. חבקוק )1985( תיאר בצורה חווייתית את משק המרעה בדרום הר חברון. המשק 
מעורב – יש בו חקלאות קבע אינטנסיבית )בעיקר שעורה כאמור( ומרעה. העדר יוצא 
לרעות באזור מרוחק מיישוב הקבע, הרועים מתגוררים במערות באזור הבלתי מעובד 
בדרום הר חברון )בפאתי המדבר( ורועים בטבע.37 שם גם העיזים והכבשים ממליטים 
השדות  את  מעבד  הוא  לביתו.  חוזר  והרועה  נגמר,  החופשי  המרעה  בקיץ  באביב. 
המשפחתיים, והנשים מטפלות בעדר. אין די מרעה לעדר בעונה זו, והבעלים מאביסים 

את הצאן במזון מעובד. 
בחודשי  השונים.  החודשים  בין  העסקאות  התפלגות  את  להסביר  יש  זאת  לאור 
החורף העבודה החקלאית מעטה. הגברים שהו עם העדר במרעה. בחודשים אלו היה 
העונה  התחילה  החורף  סוף  לקראת  הקודם.  בקיץ  שנקצר  מסודר  מזון  מלאי  לבית 
הבעייתית מבחינה כלכלית. אם השנה הקודמת הייתה טובה, היה למשפחה די מזון. אם 
היבול שנאסף בקיץ הקודם היה דל, המשפחה נדרשה להצטמצם ונזקקה להלוואות. 
בקיץ, בעונת הקציר, המסיק והבציר, המצב הכלכלי היה תמיד יותר טוב, שכן למשפחה 
היה יבול טרי. זו העונה למכור יבול עודף ובעיקר לקנות צורכי מזון לעדר הצאן. עודפי 
עיבד  והגפן  הזית  מוצרי  את  הקציר.  אחרי  מיד  ואייר  סיוון  בחודשים  נמכרו  הדגנים 
החקלאי לשמן וליין. עשיית השמן התחילה בסוף המסיק בערך בחודשים אב ואלול. 
את היין דרכו בעת הבציר )בקיץ( אבל המתינו עד שיתסוס לפחות ארבעים יום )משנה, 
עדויות ו, א; תוספתא, תרומות ד, ח; ועוד(,38 וברוב הזנים חודשים רבים יותר. כך שבקיץ 

עצמו לא מכרו יין. 
עונת לקיחת ההלוואות היא בחורף, ועונת החזרת ההלוואות בקיץ. גם עונת הקנייה 
של מוצרים לצאן היא בקיץ. לאור זאת מובן מדוע הפעילות המשתקפת באוסטרקונים 
התחוללה בקיץ, שכן בה מוחזרות הלוואות ונמכרים עודפי המזון. אם כן צריך גם להסיק 
שמשק המרעה היה ענף מרכזי, שכן בהיעדרו קשה להבין את הצורך בהלוואות ובמכירות 

בחודשים תמוז ואב. את עודפי הדגנים מכרו בחודשים סיוון ואייר מיד אחרי הקציר. 
היה מקום לנסות ולנתח את התפלגות העסקאות בכל אחד מהחודשים, ברם הממצא 
הכמותי הדל של אוסטרקונים שבהם נשמר גם שם החודש וגם שם המוצר, קטן מדי, 

ולכן אין אפשרות לבצע משימה זו בשלב זה )ראו נספח א(. 

הריבוד החברתי והכלכלי
הכול  בסך  עצמית.  עבודה  על  מבוססת  הייתה  החקלאית  הפעילות  רוב  הסתם,  מן 
נזכרות 36 עסקאות של שכירת פועלים )'פעל' ביחיד, 'פעלן' ברבים(, ובהן נשכרו 51 
פועלים. בדרך כלל הופיעה שכירת פועל אחד או שניים ובממוצע 1.45 פועלים לעסקה. 

חבקוק תיאר משפחה ביגמית שבה הצעירה יצאה לחיות במערה עם הבעל, והזקנה נשארה לשמור   37
על הבית ועל הילדים. 

יש יין המוכן לאחר השהיה קצרה זו, ויש זנים המוכנים לשתייה רק לאחר השהיה של שנים.   38
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22 עסקאות של שכירת פועלים. אפשר שאלו  בולט הוא חודש כסלו, שבו התרחשו 
מבטאות שכירת פועלים לזריעה דחופה לפני רדת הגשמים, אבל הממצא עדיין קטן 

מכדי הסקת מסקנות. 
רוב העסקאות הכלכליות הנזכרות באוסטרקונים הן קטנות. באוסטרקונים אין הד 
למכירת עבדים, להוציא אוסטרקון עלום אחד המזכיר את ה'עלימתא', העלמות, שהן 
אולי שפחות )אוסטרקון מס' 1977(. מכירה של סאה או שתיים מבטאת עסקה )הלוואה?( 
קטנה של בעל משפחה עני למדי. עסקאות גדולות יותר של כור או שניים הן של איש 
אמיד או של חמולה גדולה. על כל פנים, מי שלווה או מכר יותר מכור אחד היה בוודאי 

סוחר אמיד. 
בשישה אוסטרקונים מופיע המונח 'גברן'. גבר הוא גם אדם באופן כללי, גם שם פרטי 
)למשל באוסטרקונים מס' 579, 1977(, גם שם מקום )'בית גוברין'; למשל באוסטרקון 
מס' 1983( וגם מונח לקבוצת אנשים בלשון רבים. מונח זה מופיע ב־13 אוסטרקונים, אך 
בהקשרים שונים. כנראה, שישה מהם עוסקים בשכירים )אוסטרקונים מס' 579, 1124, 

1304, 1520, 1558 ו־1598(.

המסחר בכסף
המסחר המתואר באוסטרקונים הוא בעיקרו מסחר במוצרים, כלומר סחר חליפין. כסף 
מזומן מופיע ב־32 אוסטרקונים בלבד המתעדים 42 פעולות.39 אם כן, מבחינה כמותית 

המסחר בכסף מצומצם ביותר. ראוי לציון אוסטרקון מס' 1977, שבו כתוב:
זבינא זי הקים למנתן לי כספא / לא יהב כן אמר לי למה מסחר / אנת 
באתרי40 כסף לא איתי וחילא / זי מהיתן41 כסף זי שאר עלוהי מ 1 מתאמר 
מן  לה חדה  הבו  / תמה  הן אתה  כען  לגבִרא43  / הקבלת  לא  חזיִת42  כי 
עלימתא ושאריתא בחב יהוי. ]המוכר שהבטיח לתת לי כסף לא נתן כן. 
כסף,  אין  )במקומך(  במקומי  לסחור(?  )=רוצה  סוחר  אתה  מה  לי  אמר 
ואין כוח לתת כסף זה! ]או: וחוב זה מהו )=מה יעשה בו(?[. נשאר עליו 
)כחוב( מעה אחת. נאמר: כמו שראית לא התקבל )=שולם( לאיש )=עבור 
האיש( כאשר ראית. כעת אתה תאמר: תן לי אחת מהעלמות והשאר יהיה 

)=יישאר( בחוב[ )ירדני 2016, אוסטרקון מס' 1977; תרגום שלי, ז"ס(.
הנוסח כתוב בארמית בלתי מהוקצעת מבחינה דקדוקית והיחסות אינה מוקפדת. נראה 
שהמוכר רימה את הקונה וסירב לשלם לו בכסף מזומן בתואנה שבמקומו של הקונה 
אין כסף ואין מה לעשות בו. נשאר חוב כספי של מעה אחת, שהוא סכום קטן למדי 

ב־19 חרסים מופיע המונח 'כספא', ובאחד מהם ׳כספה׳ כשם מקצוע. המטבעות הנזכרים הם: 'שקל'   39
)9 פעמים(, 'מעה' )23 פעמים( 'אבנן' )=אבנים; 3 פעמים(, 'דרכמה' )פעמיים( ו'זוזן' )=רבים של זוז(. הם 
נזכרים בשש עסקאות. כל הסכומים נמוכים להוציא אוסטרקון המזכיר 140 אבנים )אוסטרקון מס' 569(.

זו כנראה טעות כתיבה וצריך להיות כתוב: "באתרך" = במקומך.  40
אפעל ונוה קראו במקום: "וחבא זי מהו]...[ף" )אפעל ונוה 1996, 199(.  41

"חזין" לפי קריאת אפעל ונוה )שם(.  42
"לגבריא" לפי קריאת אפעל ונוה )שם(.  43
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)לפי הערכתי, להלן(. הכותב מציע לקבל כתשלום אחת מהעלמות, כלומר לקבל מוצר 
)שפחה( במקום כסף. לא נאמר מה נמכר ובאיזה סכום. אגב, אני מניח שעלמה מעין 
זו אינה 'מוצר' זול, והנכונות למתן כזה סותרת את הנאמר קודם. האמור אינו משקף 
מציאות, אלא הוא טיעון פולמוסי. בקטע הרביעי מדובר ב'גבר', אולי הוא המוצר שנמכר 
)עבד( או שזהו גובה המס. על כל פנים ברור מהאוסטרקון שיש מסחר, אך הוא במוצרים 
)סחר חליפין המכונה כיום Barter( ולא בכסף. המכר נעשה אומנם בכסף מזומן ומוערך 
בכסף כזה )מעה אחת(. הטיעון של החייב לשם מה צריך הקונה כסף מזומן, הוא כמובן 
אין  המזומן  בכך שלכסף  מכיר  הכותב  ובעצם  בסיס,  יש  לשקר  גם  אבל  שווא,  טיעון 

ביקוש בכפר שלו. 
אם כן, הממצא הכמותי תומך בתיאור ה'איכותני' שבאוסטרקון זה. לשם השוואה, 
באוסטרקונים הארמיים שפורסמו ממרישה כל האזכורים הם למוצרים בעין, אבל בשני 
אוסטרקונים יווניים כבר מופיעים סכומי כסף קטנים )אקר וקורזקובה 2014, מס' 1–2(. 

העולים מרשימת העסקאות  נתונים  בידינו מעט  נראה שיש  הכסף?  ערך  היה  מה 
שנעשו בכסף מזומן )סה"כ 32 אוסטרקונים המתעדים 40 עסקאות; טבלה 3(.44

הסתם  מן  פועלים.   15 של  לשכר  מספיקים  שני שקלים   ,451 מס'  אוסטרקון  לפי 
פועלים אלו מפרנסים גם משפחה גרעינית לפחות. סתם שכירות היא ליום. לו הייתה 
קטנה או גדולה יותר, היה צריך לציין זאת. גם מהמקרא וגם מספרות חז"ל עולה שלשכיר 
משולם שכר יומי. יתרה מזו, עיכוב בתשלום הוא הלנת שכר )דברים כ, טו; משנה, בבא 
מציעא ט, יב; ועוד(. לפיכך, סכום זה של שני שקלים אמור להספיק לכלכלת שישים 
איש ביום. לפי החישוב של מנת אוכל יומית של קב שעורים, נדרשים 10 סאין לפחות 
ליום לכלכלת שישים פועלים אלו ומשפחתם הגרעינית.45 האוסטרקון נוקט מחיר של 
שני שקלים )סלע( למנת מזון זאת )בשעורים(, כלומר השקל מספיק לקניית חמש סאין, 
והסלע לקניית עשר סאין שעורים. לעומת זאת, אוסטרקון מס' 1934 נוקב במחיר שתי 
מעות )שישית שקל( לארבעה כור שעורים )120 סאין(. זה מחיר זול ביותר, שקל ל־4 
כור )120 סאין(, בניגוד למחיר השגרתי של "ארבעה סאין בסלע" )כלומר סאה בשקל(. 
אין זאת אלא שהשקל הוא שקל נחושת והמעה המדוברת מעה זהב. ערך הזהב מול 
הכסף בעולם ההלניסטי־רומי היה בערך 1:25 )תוספתא, בבא מציעא ג, יג; שפרבר 1974, 
69–84(. יחס הכסף לנחושת היה נתון לשינויי היצע וביקוש החל מ־1:2 ועד 1:1 )שפרבר 

.)134–132 ,1974

לוח המטבעות הוא: סלע = 2 שקלים = 4 דינרים )=זוזים( = 24 מעות. הדינר הוא אפוא 6 מעות, והשקל   44
12 מעות. אבל מופיעות גם מסורות המונות 5 מעות בלבד בדינר. הזוז מתחלק לפלג, וחומשו מעה. 

נמצא הזוז חמש מעות כסף, והמעה שני פונדיונים.
לחישובים ראו ברושי 1986; ספראי 1994ב, 105–108. לכך יש עדויות מקבילות מכל העולם הקדום,   45

כולל המזרח הרחוק. 
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טבלה 3: סכומי הכסף של העסקאות באוסטרקונים השונים

הערותשקלמעהדר]כמה[זוזמס׳
'על יד'162733

3
162865

5
דמי 'חמרא' )יין(11138

דמי 'טחונא' )תשלום עבור טחינה( 5822
100522

כסף5
כסף11941
תשלום ל־15 פועלים, כסף4512
כסף5331

'משח' סאין 7 ו־1.5 קב19292
כסף

4
4

2
כסף776313
כסף1252
כסף??627

כסף?1436
כסף?1473
כסף; ראו לעיל19791
'על בבוסם', כסף )תשלום לבושם(?1931
כסף?2863?
10055
'שכ4 מעון 2'19342
6101

3
דמי 'חמרא'16168
17741

1
5516
8021

'שערן 10 מ 1'19321
2411
27631

11042
1568220
2113

13286
'מאכלה' מעה6291
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המחירים השונים עשויים אפוא להיות קרובים זה לזה, אך אינם זהים. יש לזכור ששכר 
עבודה כולל סעודה מצד אחד,46 ומצד שני כלכלת משפחה איננה רק צורכי מזון אלא 
1932 מובא כנראה  גם מעט מרכיבים נוספים )מיסים, הלבשה וכו'(. באוסטרקון מס' 
מחיר נוסף – 10 שעורים במעה אחת. ברם לא נקבע באיזה 10 מדובר, ולא ברור שזה 

אכן מחיר השעורים. 
מה מטרת האוסטרקונים הללו? איזה עסקה הן מתעדים? לפחות אחד מהם, קטוע 
מאוד, מדבר על הצורך להשיב את המוצר ׳לכסף׳ )אוסטרקון מס' 286(. ירדני )2016, נספח 
בקונקורדנציה הדיגיטלית, 89( הניחה שהכוונה למטבע כסף. ייתכן שהכוונה באוסטרקון 
זה הוא לשם מקצוע, ַּכָסף. על כל פנים זו הלוואה. אוסטרקון מס' 451 )לעיל( מדבר על 
שעורים בערך כספי הניתנות לפועלים. לו הייתה זו עסקה בין בעל הבית לפועלים, היה 
צריך השטר לשקף חובות בין בעל הבית לכל פועל בנפרד. הפועלים אינם גוף סתמי, 
אי אפשר להתחייב לפועלים באופן כללי, ואין כל טעם בהתייחסות אליהם כאל קבוצה. 
לפיכך יש מקום להציע שלפנינו עסקת המחאה בין שולחני או חנווני לבין בעל הבית. 
עסקת המחאה מופיעה רבות בספרות חז"ל. אדם, החייב לפועלים שכר עבודה, הגיע 
להסכם עם החנווני או השולחני לפיו החנווני יספק להם סחורות )מזון( והשולחני יספק 
להם מזומנים. חז"ל מכנים הסדר כזה 'המחאה': "המחהו אצל חנוני או אצל שולחני" 

)משנה, בבא מציעא ט, יב(. ייתכן שזה ההסדר המשתקף באוסטרקון.
המילים  רק  בו  נזכרות  דומה.  בדרך  מושלם  להיות  עשוי   629 מס'  אוסטרקון  גם 
ו'מעה', וההשלמה האפשרית והסבירה היא שפלוני מתחייב לאלמוני לספק  'מאכלה' 

לגורם שלישי )לפועל( 'מאכל' בסך מעה אחת. 
)שעורים  רוב העסקאות באוסטרקונים הן עסקאות במוצרים החקלאיים הרגילים 
וחיטים(. לעומת זאת, העסקאות בכסף מזומן מופנות לתשלום על מוצרים מיוחדים: 
טחינה, קניית יין, שמן, בושם. רק ארבעה מאוסטרקונים אלו עוסקים בשעורים, וכאמור, 

אחד מהם הוסבר כעסקת המחאה.
סדרת אוסטרקונים משקפים סחר חליפין. סגנונם: פלוני נתן מוצר זה בזה, כגון "ב־4 
לתשרי שנת 3 זבידו חיטים ביאה 15 בשעורים כור 1 קב 5" )אוסטרקון מס' 640(. בדרך 
כלל לא נזכר שמו של הצד השני בעסקה. אבל בשניים מהאוסטרקונים הצד השני הוא 
)או  הצדדים  אחד  בידי  שהוחזקו  הלוואה  הן שטרי  השטרות  דרכנו  ולפי  ה'מסכנתא', 
האוצר הממלכתי, המסכנתא(. היחס הקבוע הוא חיטים פי שניים מהשעורים )טבלה 4(.

כך היה נהוג במזרח )ראו משנה, בבא מציעא ז, א( וכך חוויתי וראיתי בכפר הערבי המסורתי.   46
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טבלה 4: השוואת מחירי שעורים וחיטים מהאוסטרקונים השונים4748

אוסטרקון 
מחיר חיטים מול שעוריםשעוריםחיטיםמס'

2 סאה, 2 קב 2
 פחות מפי שניים, 8 סאה11 סאה, 3 קב430-428

"אחיו יהב להחלפה בשערן"47
10 סאה336
פי שניים20 סאה10 סאה557
פי שניים10 סאה5 סאה759
20 סאה, 4 קב759
מחיר שווה1 כור, קב 155 סאה, 2.5 קב 840
פי שניים2 סאה, 3 קב1 סאה, 1.5 קב914

פי שניים64 סאה, 4 קב3 סאה, 2 קב1050
פי שניים6 סאה3 סאה1466
פי שניים למסכנתא10 סאה5 סאה1532
פחות מפי שניים10 סאה6 סאה1706
פי שנים, "מתן שעורים למסכנתא"12 סאה6 סאה1857
4 סאה, 4.5 קב1857
פחות מפי שניים20 סאה, 4 קב17 סאה, 5 קב2431
פי שניים20 סאה10 סאה2436

לא מניתי עסקאות שהפרטים הכספיים שבהן אינם ברורים. גם במקרה זה אסור לפרש 
שכל האוסטרקונים הכלליים דנים בעסקת חליפין, אלא יש לנסח שמבין קרוב ל־2000 
הוא שחיטים  ברור שהמחיר הקבוע  חליפין.  15 מבטאים עסקת  לפחות  אוסטרקונים, 
שוות פי שניים משעורים. אלו גם השערים שבמשנה )פאה ח, ה; כתובות ה, ה(. מחירים 
אחרים מבטאים כנראה ריבית. מעניין אוסטרקון מס' 840, המייצג לפי טענה זו ריבית 
גבוהה במיוחד של 200%. מעניין שבדרך כלל ההחלפה היא בערך הריאלי. לפי ההסבר 

לעיל, גם עסקאות אלו הן עסקאות שטרם נחתמו, והמחיר טרם שולם.
אם כן, בדרך כלל ההלוואות הן חברתיות ללא ריבית. גם המסכנתא מחליפה שעורים 
בחיטים בערך הריאלי )אם אכן פירשתי נכון את המשמעות של האוסטרקונים(, אך פעם 
אחת גם גובה ריבית גבוהה. ייתכן שהעסקאות ללא ריבית הן סחר חליפין, והמסמך שבו 
השער מופקע הוא הלוואה. כך או כך )ריבית או מחיר מפוקע(, זו עדות לערעור הלכידות 
החברתית, לחברה פחות 'אגלטרית' ויותר קפיטליסטית, שבה כל אחד מנצל את זולתו 

ככל יכולתו.

פירוש: 'אחיֹו נתן להחלפה בשער )מחיר('. כפי שטענתי לעיל, הכוונה לריבית או למחיר מופקע.  47
באוסטרקון זה מתועדות שתי עסקאות: 1( "ב 5 לִתִמִוִז ִשִנִת 5 \ ִלִעִדאל מן בני עלִב]ע[ל למסכנת]א[   48
.חִס 4 ִק 5". 2( ב>ב< חִס 3 ק 2 \ ]?[ בשִס 6 ִק 4.". העסקה הראשונה, בחמישה בתמוז, היא תשלום 
)הלוואה?( למסכנתא של 5 סאין ועוד 5 קבים של חיטים, והשנייה, בתאריך בלתי ידוע, החלפה של 3 

סאין ו־2 קבים של חיטים בכמות של 6 סאין ו־4 קבים של שעורים.
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נספח א: לוח המשלוחים לפי חודשי השנה49 50 51 52
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2 פעולות

9153.5

9 פעולות

פעלן 523

סיוון

 87

4260.6

21 פעולות

27335.9

37+1 פעולות

כסף 1122
למסכנתא

פעל 
תמוז

120

14574.1

59 פעולות

7307

26 פעולות

152153

14 פעולות
אב

100

2307

32 פעולות

3129

13 פעולות

1312

13 חביות

54

7 פעולות

4 פעולות

7 פעולות

עצה תבן

אלול

81

30173

18 פעולות

27120

9 פעולות

3 פעולות132

10 פעולות

כנתא

סקי?

אין התאמה בין מספר האוסטרקונים למספר האזכורים בטבלה, שכן לעיתים חסר באוסטרקון הנתון   49
)שם החודש, או שם המוצר(, או שאוסטרקון אחד מתעד כמה עסקאות. לפיכך גם אין התאמה בין 

כמויות המשלוחים שבכל חודש לטבלה הקודמת של החלוקה לחדשים
לעיתים באוסטרקון אחד מדווח על כמה עסקאות.  50

פעם מן זבנוהי.  51
אין פועלים אין יין, מעט תבן.  52
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יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה איו"ש יבגני אהרונוביץ' 

חיפה;  אוניברסיטת  זינמן,  ע"ש  לארכיאולוגיה  המכון   ד"ר מיכאל אזבנד 
החוג ללימודי ארץ ישראל, מכללת אוהלו

המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום, אוניברסיטת  פרופ' שמואל אחיטוב 
בן־גוריון בנגב 

היחידה למניעת שוד עתיקות, רשות העתיקות גדעון גולדנברג 

המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת צפון קרוליינה בשארלוט פרופ' שמעון גיבסון 

המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ' יוסי גרפינקל 

המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס(,  פרופ' שמעון דר 
אוניברסיטת בר אילן

יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה איו"ש בנימין הר אבן 

היחידה למניעת שוד עתיקות, רשות העתיקות אילן חדד 

ישראל  ארץ  ללימודי  המחלקה  לארכיאולוגיה,  המכון  פרופ' בועז זיסו 
וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס(, אוניברסיטת בר אילן

המכון לארכיאולוגיה, המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת  אהרן טבגר 
אריאל בשומרון

המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים ד"ר שולמית טרם 

כדור־הארץ,  למדעי  המכון  )מלח"ם(,  מערות  לחקר  המרכז  בועז לנגפורד 
האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל  ארץ  ללימודי  המחלקה  לארכיאולוגיה,  המכון  פרופ' אהרן מאיר 
וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס(, אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת  ותיאולוגיה,  מקרא  ללימודי  המחלקה  ד"ר בויד סיברס 
נורת'ווסטרן, סט� פאול 

המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס(,  פרופ' זאב ספראי 
אוניברסיטת בר אילן

המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס(,  פרופ' זהר עמר 
אוניברסיטת בר אילן

המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים ד"ר אורית פלג־ברקת 
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כדור־הארץ,  למדעי  המכון  )מלח"ם(,  מערות  לחקר  המרכז  פרופ' עמוס פרומקין 
האוניברסיטה העברית בירושלים

העתיקות;  רשות  עתיקות,  שוד  למניעת  היחידה   ד"ר איתן קליין 
החוג ללימודי ארץ ישראל, המכללה האקדמית אשקלון

ישראל  ארץ  ללימודי  המחלקה  לארכיאולוגיה,  המכון  ד"ר דביר רביב 
וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס(, אוניברסיטת בר אילן 

המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים טל רוגובסקי 

המכללה האקדמית צפת; המרכז לחקר מערות )מלח"ם( ד"ר ינון שבטיאל 

המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל בשומרון עמיחי שוורץ 

ישראל  ארץ  ללימודי  החוג  לארכיאולוגיה,  המכון  פרופ' יצחק שי 
וארכיאולוגיה, אוניברסיטת אריאל בשומרון

המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל בשומרון פרופ' אברהם אופיר שמש 

החוג ללימודי ארץ ישראל, המכללה האקדמית אשקלון ד"ר אבי ששון 




