זהוי הצמחים לאורך המסלול

לכל אחד מן הצמחים הנדונים נקבע מספר בן שלוש ספרות ,המלווה
אותו לאורך המסלול בתוך "עלה" ירוק .האות "ע" ליד המספר מציינת
צמח עונתי ,הנראה לעין רק בעונת שנה מסויימת .בטבלה המצורפת
לעלון זה מצויינים ליד מספרו של הצמח שמותיו בעברית ,בערבית
ובלטינית (הוא השם המדעי).
האזור הגובל בנאות קדומים מצפון הוא שטח אימונים של צה"ל ,ולעתים
נשמעים משם מטחי יריות ,ממש כדברי רבי אליעזר המודעי" :ספר וסיף
ירדו כרוכים מן השמים" (מדרש תנאים לדברים י"א ,י"ב).
איסור מוחלט חל על הכניסה אל בריכות-מים ,מערות ובורות המצויים
בשטח ,לבד מאלה שעלון זה מפנה אתכם אליהם ,אולם במקומות אלה יש
להקפיד  -מטעמי בטיחות – שתמיד יישאר מבוגר אחד בחוץ.

תחנה  - 1תצפית על אזור המסלול
בתחנה זו ניתן לצפות על האזורים בהם עוברים מסלולי ההדרכה העצמית
א' ,ב' .משמאל לחורשת האורנים הנראית בדרום (הפנו מבטכם לצד ימין)
בולט משטח המים של בריכת השקמים ,שהיא הבריכה העליונה במערכת
שלוש בריכות באזור סיורנו .בריכות אלו נחפרו במטרה לאגור את מי הנגר
יתי ִלי ְּב ֵרכֹות ָמיִ ם ְל ַה ְׁשקֹות
"ע ִׂש ִ
של גשמי החורף ,כדברי שלמה בן דוד ָ
צֹומ ַח ֵע ִצים" (קהלת ב' ו') .הישר מולנו נמצאת גבעת המנורה ,אשר
ַער ֵ
ֵמ ֶהם י ַ
עליה נשתלו עצי זית וצמחי המוריות ,ועצי שקד בראשה ולמרגלותיה.
הסמלים הגלומים בעצים אלה להכרת סמל מדינת ישראל מבוארים בעלון
ההדרכה למסלול ב' .מתחתינו נמצאת בריכת שלמה ,מוקפת בסוף ,בעצי
תמר ובעצים אחרים ,שיהוו פרק-לימוד בהמשך מסלולנו .בריכה זו היא
הבריכה התיכונה .הלאה למטה ,מצפון-מזרח לבריכה זו ,נראה חלק מגיא
שיר השירים ,ובתחתיתו מבצבצים פני המים של הבריכה התחתונה ,היא
בריכת הרועים.
בהמשך דרכנו אל תחנה  2אנו עוברים ליד גת עתיקה .גת זו נחשפה במהלך
החפירות שהתבצעו כאן ,מטעם רשות העתיקות ,על ידי צוות נאות קדומים
בניהולה של חברת הצוות ,הארכיאולוגית מיכל עירון לובין .גת זו נחצבה,
כפי הנראה ,בסוף תקופת הבית השני ,וחידשה פעילותה במאות הששית
והשביעית לסה"נ .גת זו היא אחת מתוך מערך מסועף של מיתקנים
חקלאיים שהתגלו כאן במהלך החפירות .מיתקנים אלה היו ,כנראה,
בסביבתו של ישוב חקלאי מתקופת הבית השני ,ישוב שהתקיים כאן גם
בתקופת התלמוד (הרומית-ביזנטית).

תחנה " - 2והבור ריק אין בו מים" (בראשית ל"ז כ"ד)
בסקר ארכיאולוגי נתגלו ברחבי נאות קדומים כארבעים וחמשה בורות,
שסיפקו מים לישוב בן כ 500 -נפשות לפחות במשך תשע מאות שנה – מימי
המקבים ועד התקופה הערבית הקדומה .במשך מאות שנים של הזנחה
שובשו התעלות שניקזו את מי הגשמים אל הבורות הללו ,והטיח שריפד
מבפנים את דפנותיהם נסדק והתפורר ,ממש כמתואר בדברי הנביא ירמיה
(ב',י"ג) "בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים".

גם הבור הזה הוא בור נשבר ,אשר איננו מכיל מים .בור כזה מזכיר לנו
גם את הבור אשר לתוכו הושלך יוסף בעל החלומות על ידי אחיו .הסיפור
התנ"כי מדגיש" :והבור ריק ,אין בו מים" .אתם מוזמנים לרדת (אל
תשכחו להשאיר בחוץ אחד מן החבורה!) ולהכיר את שיטת החציבה ואת
תבנית החלל של הבור ,העשוי כחללו של כד מים ענק .כך גם תוכלו ממש
לחוש את אשר חש ירמיהו כאשר הושלך אל הבור כפי שמתואר בתנ"ך
(ירמיהו ל"ח ,ו')" :ובבור אין מים כי אם טיט ,ויטבע ירמיהו בטיט" .עבורכם
התקנו סולם לעלות בו מן הבור ,אבל לא כן היה לירמיהו ,אשר ניצל בזכות
הוראת המלך ,כמסופר בלשון התנ"ך" :וימשכו את ירמיהו בחבלים ויעלו
אותו מן הבור".
לעומת הבור הזה ,אשר נסדק במשך הדורות ואינו מכיל מים ,יש בנאות
קדומים בורות אשר כבר שוקמו וטוייחו מחדש על ידינו ,ומי הגשמים
המתנקזים אליהם מכל הסביבה נשמרים בתוכם במשך כל השנה .בור כזה
היה בפיו של רבי יוחנן בן זכאי דוגמא לשבח בו את את תלמידו רבי אליעזר
בן הורקנוס ,שהוא "בור סוד" – כלומר :מטוייח היטב בסיד –" שאינו
מאבד טיפה".

תחנה  - 3בית בד מתקופת התלמוד
כאשר צופים בנקודה זו ,בגובה  200מטרים מעל פני הים ,ניתן להבין
את המציאות הגיאוגראפית של חבל ארץ יהודה .באופק ,לצד מערב,
נראה מישור החוף השטוח ,בו נמתחה "דרך הים" אשר שירתה את
המסחר בין מצרים ,אשור ובבל .נאות קדומים ממוקמת לצידה של דרך
רוחב אשר התפצלה מדרך הים לכיוון ירושלים .עולי הרגל היהודים
נאספו בעת העלייה לרגל מכל הכפרים היהודיים באזור ועלו בצוותא
לירושלים .עולי הרגל הנוצרים שהגיעו מנמל יפו אף הם השתמשו בדרך
זו להגיע לירושלים.
בית הבד העתיק מסוף תקופת התלמוד (המאה ה 5 -לספה"נ) שנחשף כאן עם
שני בתי בד נוספים ,מעיד על החשיבות הכלכלית של ייצור השמן באזור זה
בתקופה האמורה .התושבים התמחו בגידול הזיתים ובהפקת השמן למאכל
ולמאור ,לרפואה ולבשמים .שמן זית זך כתית למאור הופק תוך הקפדה על
דיני טהרה ,והעוסקים במלאכה זו הקפידו להיטהר באחד מן המקוואות
שמצאנו כאן ברחבי הכפר הקדום .בשמן זה הדליקו גם את מנורת שבעת
הקנים שניצבה בבית המקדש בירושלים.

תחנה  - 4רובע המגורים הקדום

תחנה  - 5מכלאת צאן ובור
בני צאן ליד מקור מים ,כגון בור או באר ,מעלים בזכרוננו את סיפורי
המיפגשים בין אליעזר עבד אברהם ורבקה ,בין יעקב ורחל ,ולימים גם בין
משה וציפורה.
בור זה הוא אחד הבודדים אשר שוקמו על ידינו ,מתוך כל הבורות שנמצאו
כאן בסקר הארכיאולוגי .לאחר שהוצא ממנו כל הסחף ,טוייחו קירותיו
וקרקעיתו ,והוא מחזיק עכשו את מי הנגר הנאספים בו במשך ימות
הגשמים .גם הבור הזה חצוב בצורת כד גדול ,אשר פיהו צר ו"בטנו" רחבה.
קיבולו נמדד בכמאתיים מטרים מעוקבים .על פי הבור מונחת חוליית אבן,
שאת פיה היו סוגרים במכסה עץ או מתכת.
אתם מוזמנים למשוך בחבל ולדלות מים .זהירות! המים אינם ראויים
לשתייה ,אנא החזירו את הדלי המלא אל הבור אבל הבטיחו עצמכם שלא
להסתבך בחבל כדי שלא יקויים בכך הפתגם "הלך החבל אחר הדלי" ואתם
אתו אל תוך הבור...
נסו נא לחשב כמה דליים כאלה היה על רבקה לדלות כדי להשקות כל אחד
מעשרת גמליו המצאים של אליעזר ב 120 -ליטר מים!

מה הביא את רבי עקיבא לזהות את המקושש האלמוני בצלפחד?
בימות הגשמים מתייבשים ענפי הצלף ,ומקוששי עצים להסקה עוטים עליו
כמוצאי שלל .רבי עקיבא ,שהיה בנעוריו רועה ,אף הוא נזקק מסתמא לצלף
כחומר הסקה בימות הגשמים ,והיה מקושש אותו בשעת הצורך .הקיש אפוא
רבי עקיבא פסוק לפסוק ,מעשה למעשה ,ונמצא לו כי המקושש ,אשר מת
בחטא חילול שבת ולא פורש בשמו ,היה בוודאי אותו צלפחד ,שלא פורש מה
היה חטאו .ומה עוד ,שאילן צלף ,הרמוז בשמו של צלפחד ,מרמז גם על עצם
המעשה של יציאה לקושש עצי הסקה .אגב ,הצלף כשם איש נמצא במפורש
בספר נחמיה (ג' ל') :בין בוני החומה החוזרים מבבל נזכר חנון בן צלף.

תחנה  - 6גת "משפחתית"
גת זו ,שנחשפה בחפירותינו הארכיאולגיות בשנת  1989נחצבה בימי הבית
השני והיתה פעילה ,ככל הנראה ,עד לכמאה שנה לאחר חתימת התלמוד (מן
המאה הראשונה עד למאה הששית לסה"נ) ,לפני כאלף וארבע מאות שנה.
הגתות מבנה בסיסי אחד להם – משטח דריכה רדוד שעליו דרכו את הענבים.
התירוש שנסחט בדריכה נזל בשיפוע המתון של המשטח אל עבר הנקב
המוביל לבור האיסוף .לדברי רש"י ,אשר אזור מושבו בצרפת הצטיין בכרמיו
וביקביו ,הבור הזה נקרא יקב .רש"י הבין את מקור המילה "יקב" משורש
נ-ק-ב ,כי בתוך הסלע נקבו בור .משורש זה נגזרה גם המילה "מקבת" אשר
ֻּק ְר ֶּתם ."...
"ה ִּביטּו ֶאל צּור ֻח ַּצ ְב ֶּתם וְ ֶאל ַמ ֶּק ֶבת ּבֹור נ ַ
בפי ישעיהו (נ"א ַ :)2-1

פרנסתן של בנות צלפחד
מסיפורי התורה ומתולדות התנחלות השבטים בארץ אנו יכולים ללמוד כי
הצלף סיפק פרנסה לצאצאיו של צלפחד :כידוע מן הסיפור שבספר במדבר
(כ"ז א'-ז') ,זכו בנות צלפחד במאבקן לקבל נחלה בארץ .אולם היכן היתה
נחלה זו? עדויות ארכיאולוגיות והיסטוריות על שמות מקומות כשמותיהן
של בנות צלפחד (נעה ,חגלה ,תרצה) מצביעות על איזורים בהר אפרים
הצפוני .מדרונות רבים באיזורים אלה בנויים קרקעות גיר דלות ,שלא יצלחו
לגידול עצי פרי משובחים .לעומת זאת עולה בהן הצלף בהצלחה מרובה וגדל
שם בהמוניו גם בימינו כצמח בר .נקל לשער ,כי קדמונינו ניצלו מקומות
כאלה לגידול הצלף ולטיפוחו.
על חשיבותו של הצלף כמקור לפרנסה יעידו כל ההלכות הקשורות בגידולו
ובהפרשת המעשרות מיבוליו ,הלכות הנמצאות במשנה ,בתוספתא ובגמרא.
עדות ציורית מיוחדת לכך נמצאת במדרש המובא בגמרא (שבת ק"נ עמוד ב'

ולתבלין ,לרפואה ולהסקה ,ומבוקש על ידי כולם ,הריהו מסתפק במעט
מים וקרקע ,ויונק מזונו ישר מן הסלע.

"מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץ בתוך שדהו (בגדר המקיפה אותו) ונמלך
עליה לגודרה ,ונזכר ששבת הוא ,ונמנע אותו חסיד ולא גדרה ,ונעשה לו נס
ועלתה בו צלף וממנה היתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו".
ומדרש קבלי מאוחר אף קושר את צלפחד מיודענו לסיפור הזה ,וזו לשונו:
"והחסיד הזה היה צלפחד ,שחילל שבת ,והוא היה המקושש ...ונתגבר על
יצרו ושמר את השבת ...ועתה על ידי זה היתה לו פרנסתו ...ואילן צלף רמוז
בשמו – צלף חד"( "...דבש לפי" של החיד"א  -חיים יוסף דוד אזולאי ,יליד הארץ ,מן
המקובלים במאה ה.)18 -
למדרשים אלה ,המקשרים את הצלף לצלפחד ול"אותו חסיד" ולפרנסה

אזוב אינו טחב
בתודעת רבים האזוב המקראי איננו השיח הריחני הגדל כאן ,אלא הטחב
הירוק הגדל על גזעי עצים ,כותלי בתים וקירות סלעים ,במיוחד בצידם
הצפוני המוצל והטחוב .זהוי זה קנה לו מהלכים בגולת אירופה כבר לפני
מאות שנים :הרי כתוב "...ועד האזוב אשר יצא בקיר – "...ומי יוצא בקיר
אם לא הטחב? ומה גם שהאזוב הוא סמל הענווה בניגוד לארז ,המסמל את
ההתנשאות .ומי הוא הצמח הנמוך ביותר אם לא הטחב? אלא שהגדרה זו
אינה עולה בקנה אחד עם הנתונים האחרים על האזוב הנמצאים במקורות,
כגון המושג "אגודת אזוב" ,אותה טבלו בדם הקרבן אשר בסף ובה הגיעו

הדריכה בגת שהיתה מלווה בקריאות קצביות "הי-דד ,הי-דד" נמצאת
פעמים מספר בתנ"ך בהקשרים סמליים רבי ענין.

שזכה בה ,יש ,אם כן ,שורשים עמוקים במציאות הקדומה מימי התנחלות
השבטים בארץ.

"אל -המשקוף ואל-שתי המזוזת( "...שמות י"ב כ"ב) או התיאורים במשנה
ובתוספתא ,העוסקים בקלחי אזוב ,בגבעוליו ,בתימורות שלו ,בפרחיו
וכיוצא בהם .גם מעצם הפסוק המובא לעיל ,המדבר על חכמת שלמה,
עולה לנו כי האזוב הוא ממיני הצמחים המעוצים ("עצים" בלשון המקרא),
ובוודאי שאינו יכול להיות ממיני הטחבים .דבר זה ביטא רש"י כבר לפני
כתשע מאות שנה (בפירושו לשמות י"ב כ"א)" :אזוב  -מין ירק שיש לו גבעולין",
לאמר :בשום פנים לא טחב ,שאין לו גבעולים.

אין הבור מתמלא מחולייתו
במסכת ברכות שבגמרא (כ"ג עמוד ב') מסופר על זקני ישראל ,שבאו לפני דוד
המלך ואמרו לו" :אדוננו המלך ,עמך ישראל צריכין פרנסה! אמר להם:
לכו והתפרנסו זה מזה ".אמרו לו" :אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור
מתמלא מחולייתו" .המכיר את דרך הימלאותו של הבור יודע ,כי הבור עשוי
להתמלא רק בזכות הנגר של מי הגשם המנוקזים אליו משטח גדול ,ובשום
פנים לא מטיפות הגשם החודרות הישר אל תוך חולייתו .במשל זה השכילו
חכמי ישראל לעורר בדוד את זכרונות נעוריו ,כאשר רעה את הצאן במדבר,
והיה עליו להילחם באריות שבאו לטרוף שה מן העדר ,ולהשקות את צאנו
במי הבורות ,שלעולם לא יכלו להתמלא מחוליותיהם ,אלא רק ממי הנגר של
כל הגבעות מסביבם.

בדרכנו אל התחנה הבאה אנו עוברים ליד סככה ,המצלה על גת גדולה
ומפוארת ,כנראה גת קהילתית .מיבנה הגת הזאת וחלקיה מבוארים בשלט
ההסבר המוצב כאן לידה .על אופיה של הקהילה החקלאית ,שקיימה כאן
באזור זה את ההלכה יכול להעיד מקווה הטהרה שנחשף כאן ,אשר נכיר
אותו בתחנה הבאה.
תחנה  - 7מקוה טהרה במערה
במערה זו מצאנו מקווה טהרה מסוף תקופת הבית השני .מקווה זה נחצב
מחוץ ליישוב ,בלב האזור החקלאי .הנכם מוזמנים לרדת לתוך המערה
ולראות את המקווה שבו מהדהדים דברי התנאים מזה כאלפיים שנה:
"הבדדין (העובדים בבית הבד) והבוצרים (העובדים בבציר ודורכים בגת)
כיוון שהכניסן לרשות המערה דיו ,דברי רבי מאיר .רבי יוסי אומר :צריך
לעמוד עליהם עד שיטבולו" (משנה טהרות י' ג').
כאן אנו יכולים ממש לראות בדמיוננו את עובדי האדמה ,אשר בדרכם אל
בתי הבד ואל הגתות אשר עתה-זה ביקרנו בהם ,היה עליהם להיכנס אל
המערה הזאת ולהיטהר בה לקראת העבודה בייצור השמן והיין המיועדים
לבית המקדש בירושלים.
מקווה טהרה חייב להכיל לפחות ארבעים סאה (כשלוש מאות ליטרים)
"מים חיים"" :בארבעים סאה הוא טובל ,בארבעים סאה חסר קורטוב אינו
יכול לטבול" (משנה מנחות י"ב ד').
בחפירה הארכיאולוגית אשר חשפה רובע מגורים קדום ,הנפרש כאן לפנינו,
נפתח צוהר אל עולמם של אנשים אשר התגוררו במקום במהלך שלוש תקופות:
החל בישוב היהודי מימי הבית השני וכלה בישוב איסלאמי קדום ,כלומר :מן
המאה הראשונה לפסה"נ ועד המאה השמינית לסה"נ .במשך כל הפרק הארוך
הזה הותירו כאן אנשים את חותמם .הסימטה ,הבתים והחצרות ,על בורות
המים שבהן ,הם שרידים אילמים לחיי היום יום בקהילה החקלאית היהודית
שהתקיימה כאן עד לאחר מרד בר-כוכבא ( 135לספה"נ).
רובע מגורים זה הוא רק חלק קטן מן הכפר כולו ,שהשתרע כאן על שישים
דונם ,ועדיין לא נחשף .במהלך התקופה הביזאנטית (המאות הרביעית עד
השביעית – סוף תקופת התלמוד וראשית תקופת הגאונים) הפך כאן הכפר החקלאי
לאכסניה ובצידה בית חווה חקלאי .שני אלה נתנו שירותי דרכים לעולים
לרגל לירושלים .בתקופה זו נוספה במקום מערכת קשתות לתמיכת התקרה.
אחת מן הקשתות הללו שוחזרה כאן לאחר שנחשפו אבניה המקוריות ,שהיו
פזורות על רצפת המיבנה.
בתקופה האיסלאמית הקדומה התקיים כאן כפר קטן ,עליו מעידים
המטבעות האיסלאמיים שנמצאו בין אבניו.

סיפורו של מחלל השבת הראשון ,אשר קושש עצים להסקה במדבר ,ושילם על
כך בחייו ,מפורט בספר במדבר (ט"ו ל"ב-ל"ו) וידוע לרבים .לדעת רבי עקיבא,
כמובא בתלמוד הבבלי (שבת דף צ"ו עמוד ב') היה המקושש הזה ,שהתורה אינה
מזכירה את שמו ,לא אחר מאשר צלפחד ,אשר "מת במדבר" ו"בחטאו מת",
כעדות חמש בנותיו בפני משה (כמסופר בספר במדבר פרק כ"ז) .על אותו צלפחד
נאמר באחד המדרשים המאוחרים כי "אילן צלף רמוז בשמו :צלף חד".

(מלכים א' ,ה' י"ג) .שלמה המלך דיבר "על העצים" :מן העץ הגדול והמתנשא,
הדורש קרקע טובה ומים רבים ,ועד לעץ הזעיר ,המסתפק במועט ונאחז
בקיר הסלע הצחיח .שני עצים אלה נשתלו כאן יחד כשני סמלים מנוגדים
בתנ"ך ובדברי חז"ל:
הארזים ( )101הצעירים הגדלים כאן עדיין רחוקים מלהגיע לאותם ממדים
המציינים את אחיהם הגדלים בלבנוון .ארז הלבנון הגדול והמתנשא ,הדורש
מים רבים וקרקע טובה היה לסמל הגאווה .בגובהו הרב ובנופו האדיר סימל
הארז את היוקרה שרצה שלמה להעניק לירושלים.
האזוב ( – )102שיח קטן ,שבזכות גבעוליו המעוצים נמנה אף הוא בלשון
התנ"ך על העצים ,נחשב לסמל הענווה :אף על פי שהוא משמש למאכל

מקווה זה נחפר בידי צוות נאות קדומים בראשותו של הארכיאולוג צבי
גרינהוט .המקווה חצוב בצורת מערה ,שממדיה  4.3x4.3x3.15מטרים ,ויורדות
אליו שבע מדרגות .מי הגשמים ("מים חיים") נקווים בו באמצעות משטח
הסלע שמעליו .המים זורמים מבעד לחור החצוב בסלע ונופלים אל בריכה
קטנה שנחצבה כאן כדי להוות אגן שיקוע לסחף ,למניעת סתימה של המקווה.
תחנה  - 8הצלף  -מצלפחד במדבר סיני ועד נאות קדומים בימינו
בטרם תשבו לכם כאן בצל הסככה לעיין בעלון ההדרכה שבידכם שימו לב
לשרידי הכנסייה הביזאנטית הקטנה שנבנתה בתקופת התלמוד (בראשית
המאה הרביעית לסה"נ) .כנסייה זו הוקמה בחלקה על יסודות של גת אשר
שרידיה נראים בפינה המזרחית-צפונית של המיבנה .מסתבר שמקום זה
שימש בית תפילה לעולי הרגל הנוצריים בדרך לירושלים.
בשיחי הצלף ( )105הגדלים כאן ליד השביל טמונים לנו סיפורים שתחילתם
כאלף ושבע מאות שנה לפני שנבנתה כנסייה זו והמשכם ברצף הדורות עד
לימינו ,ובהחלטה לבחור בו כסמל נאות קדומים.
מדוע זיהה רבי עקיבא את ה"מקושש" בצלפחד?

ובמקומות אחרים):

העז באילנות סמל לנאות קדומים
"שלושה עזין הן :ישראל באומות ,כלב בחיות ותרנגול בעופות .ויש אומרים
אף עז בבהמה דקה ,ויש אומרים אף צלף באילנות" (ביצה דף כ"ה עמוד ב').
אכן ,לא רבים הם האילנות המעזים פנים להיאחז במקומות כה רבים ושונים
זה מזה בתנאי הגידול שלהם :בהר ובשפלה ,בעמק ובאיזור החוף ,במצוקי
הסלעים ובמדבריות ואף בין אבני הכותל של בית וחומה .ידועים שיחי צלף
שעלו בכתלי בתים וסבלו קיצוצים וכריתות מדי שנה בשנה .וראה :בכל
פעם העלו מחדש ענפים ,שגשגו והוציאו פרח ,אף עשו פרי .ומעל לכל אלה
מרשימה במיוחד השתקמותו של הצלף לאחר שריפה .דומה ,שאין כמותו
למהר ולהוציא מעיקרו ענפים ירוקים-רעננים מבין הענפים המפוחמים,
אשר עתה-זה אכלה אותם האש .את מקומו ברשימת העזים קנה לו ,אפוא,
הצלף בין האילנות כפי שעם ישראל ,אשר עקב תכונות ההישרדות שלו נחשב
ל"עז באומות" .הצלף בסמל נאות קדומים (עוצב בידי האמן צבי נרקיס)
מספר אפוא לא רק קטע מתורת המקום ,אלא מבטא גם את שאיפותיו
לעתיד בהנבת פרי בכל יום ואת יכולתו להתגבר על כל המכשולים שעמדו
בדרך הקמתו והתפתחותו במשך השנים.
תחנה  - 9ארז ואזוב :גאווה וענווה
"וַיְ ַד ֵּבר ַעל ָה ֵע ִצים ִמן ָה ֶא ֶרז ֲא ֶׁשר ַּב ְּל ָבנֹון וְ ַעד ָה ֵאזֹוב ֲא ֶׁשר י ֵֹצא ַּב ִּקיר "...

ארז ואזוב בטקס טהרת המצורע
לפי ספר ויקרא (תחילת פרק י"ד) חייבו את המצורע שנרפא מצרעתו בטקס
אשר בו היה עליו להביא ,בין היתר ,ארז ואזוב .שואלים בעלי המדרש:
"מה טיבו של עץ ארז ואזוב אצל מצורע? אלא שאומרים לו :מפני שהגבהת
עצמך כארז הזה ,השפילך הקדוש ברוך הוא כאזוב הזה ,שהכל דשין אותו"
(מדרש הגדול ,מצורע י"ד ד').

אמנם ,דשים את עלי האזוב היבשים כדי להכין מהם את התבלין הידוע
כיום בכינויו הערבי "זעתר" .תבלין זה אינו אלא עלי אזוב ש"דשו"
אותם יחד עם פירות האוג החמצמצים (בדרככם הנה זיהיתם בוודאי את האוג
לפי מספר  )146ומעט זרעי שומשומין.
ארז ואזוב במעשה דוד ובת שבע
אחת הדוגמאות היפות לשימוש בסמל זה נמצאת במדרש המובא בגמרא
(סנהדרין ק"ז ,עמוד א'):
"אמר רב יהודה אמר רב :ששה חדשים נצטרע דוד ונסתלקה הימנו שכינה,
ופירשו ממנו סנהדרין .נצטרע – דכתיב 'תחטאני באזוב ואטהר תכבסני
ומשלג אלבין' (תהלים נ"א ט') .מסתבר כי חטאו של דוד בבת שבע נתפס
במסורת ישראל כחטא ההתנשאות והגאווה .הרי במעשה זה התנשא דוד
כארז ליטול לעצמו זכויות יתר -כדרך מלכי הגויים ,בניגוד למשפט המלך
בישראל המפורט בתורה (דברים י"ז ט"ו-כ').
האזוב ויוצאי מצרים
אם נעמיק בסיפור יציאת מצרים נוכל לראות את סמל הענווה שבאזוב משתקף
ּוט ַב ְל ֶּתם ַּב ָּדם
ֻּדת ֵאזֹוב ְ
״ּול ַק ְח ֶּתם ֲאג ַ
גם בהוראה שניתנה בליל מכת בכורותְ :
ֲא ֶׁשר ַּב ַּסף וְ ִהּג ְַע ֶּתם ֶאל ַה ַּמ ְׁשקֹוף וְ ֶאל ְׁש ֵּתי ַה ְּמזּוזֹת ( "...שמות י"ב כ"א) :נראה
לנו ,שבבחירת האזוב כמכשיר לסימון בתיהם בדם הקרבן נרמז לבני ישראל
שעליהם לראות את תבוסת המצרים במלוא הענווה ולא לחוג את הנצחון כאילו
הוא פרי כוחם ועוצם ידם .ברוח זו נמסר גם המדרש על המלאכים שהחלו לומר
שירה כאשר כיסה הים את המצרים שרדפו אחר בני ישראל ,והקדוש ברוך הוא
נוזף בהם" :מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?" (סנהדרין ל"ט  ,ע"ב).
תחנה  - 10מי הוא מלך העצים במשל יותם?
אנחנו נמצאים כאן מתחת לעץ בעל ענפים קוצניים ופירות הדומים לתפוחים

קטנים .פירות אלה ,המבשילים בסוף הקיץ ,מוכרים בשמם הערבי דום ,ובמשנה
נקראו רימין .העץ נקרא בערבית "סידר" ,ושם זה התגלגל ל"סדריה" בלשונם
של בני המושבות הראשונות .כיום ידוע העץ יותר בשם "שיזף מצוי" ,ובמקורות
שונים הציעו לזהות אותו באטד ( )108אשר במשל יותם (שופטים פרק ט' ו' -כ').
ימ ֶלְך ְל ֶמ ֶלְך ִעם
ַמ ִליכּו ֶאת ֲא ִב ֶ
ֵלכּו ַוּי ְ
ֲלי ְׁש ֶכם וְ ָכל ֵּבית ִמּלֹוא ַוּי ְ
ֵָאספּו ָּכל ַּבע ֵ
" ַוּי ְ
ֵלְך ַו ַּי ֲעמֹד ְּברֹאׁש ַהר ְּג ִר ִזים וַּיִ ָּׂשא קֹולֹו
יֹותם ַוּי ֶ
ֵאלֹון ֻמ ָּצב ֲא ֶׁשר ִּב ְׁש ֶכםַ .וּי ִַּגדּו ְל ָ
ֹלהים.
יכם ֱא ִ
ֲלי ְׁש ֶכם וְ יִ ְׁש ַמע ֲא ֵל ֶ
ֹאמר ָל ֶהם ִׁש ְמעּו ֵא ַלי ַּבע ֵ
וַּיִ ְק ָרא ַוּי ֶ
ֹאמרּו ַלּזַיִ תָ :מ ְל ָכה ָע ֵלינּו!
יהם ֶמ ֶלְך ַוּי ְ
ֲל ֶ
ָהלֹוְך ָה ְלכּו ָה ֵע ִצים ִל ְמׁש ַֹח ע ֵ
ָׁשים וְ ָה ַל ְכ ִּתי
ַאנ ִ
ֹלהים ו ֲ
ֹאמר ָל ֶהם ַהּזַיִ תֶ :ה ֳח ַד ְל ִּתי ֶאת ִּד ְׁשנִ י ֲא ֶׁשר ִּבי יְ ַכ ְּבדּו ֱא ִ
ַוּי ֶ
נּוע ַעל ָה ֵע ִצים?
ָל ַ
ַאּת ָמ ְל ִכי ָע ֵלינּו!
ֹאמרּו ָה ֵע ִצים ַל ְּת ֵאנָהְ :ל ִכי ְ
ַוּי ְ
נּוע
ּטֹובה וְ ָה ַל ְכ ִּתי ָל ַ
נּוב ִתי ַה ָ
ֹאמר ָל ֶהם ַה ְּת ֵאנָהֶ :ה ֳח ַד ְל ִּתי ֶאת ָמ ְת ִקי וְ ֶאת ְּת ָ
ַוּת ֶ
ַעל ָה ֵע ִצים?
ַאּת ָמ ְל ִכי ָע ֵלינּו!
ָפןְ :ל ִכי ְ
ֹאמרּו ָה ֵע ִצים ַלּג ֶ
ַוּי ְ
ָׁשים וְ ָה ַל ְכ ִּתי
ַאנ ִ
ֹלהים ו ֲ
ירֹוׁשי ַה ְמ ַׂש ֵּמ ַח ֱא ִ
ֶפןֶ :ה ֳח ַד ְל ִּתי ֶאת ִּת ִ
ֹאמר ָל ֶהם ַהּג ֶ
ַוּת ֶ
נּוע ַעל ָה ֵע ִצים?
ָל ַ
ַאּתה ְמ ָלְך ָע ֵלינּו!
ָאטדֵ :לְך ָ
ֹאמרּו ָכל ָה ֵע ִצים ֶאל ָה ָ
ַוּי ְ
יכם ּבֹאּו
ֲל ֶ
ַאּתם מ ְֹׁש ִחים א ִֹתי ְל ֶמ ֶלְך ע ֵ
ָאטד ֶאל ָה ֵע ִציםִ :אם ֶּב ֱא ֶמת ֶ
ֹאמר ָה ָ
ַוּי ֶ
ַארזֵי ַה ְּל ָבנֹון.
ֹאכל ֶאת ְ
ָאטד וְ ת ַ
ֲחסּו ְב ִצ ִּלי וְ ִאם ַאיִ ן ֵּ -ת ֵצא ֵאׁש ִמן ָה ָ
יתם ִעם
ֲׂש ֶ
טֹובה ע ִ
ימ ֶלְך וְ ִאם ָ
ַּת ְמ ִליכּו ֶאת ֲא ִב ֶ
יתם ו ַ
ֲׂש ֶ
ּוב ָת ִמים ע ִ
וְ ַע ָּתה ִאם ֶּב ֱא ֶמת ְ
ַׁש ֵלְך ֶאת
יכם ַוּי ְ
ֲל ֶ
ָאבי ע ֵ
יתם לֹוֲ .א ֶׁשר נִ ְל ַחם ִ
ֲׂש ֶ
ָדיו ע ִ
ֻּב ַעל וְ ִעם ֵּביתֹו וְ ִאם ִּכגְ מּול י ָ
יְ ר ַ
ַּת ַה ְרגּו ֶאת
ָאבי ַהּיֹום ו ַ
ַאּתם ַק ְמ ֶּתם ַעל ֵּבית ִ
ַּצל ֶא ְת ֶכם ִמּיַד ִמ ְדיָן .וְ ֶ
נ ְַפׁשֹו ִמ ֶּנגֶד ַוּי ֵ
ֲלי ְׁש ֶכם ִּכי
ימ ֶלְך ֶּבן ֲא ָמתֹו ַעל ַּבע ֵ
ַּת ְמ ִליכּו ֶאת ֲא ִב ֶ
ָּבנָיו ִׁש ְב ִעים ִאיׁש ַעל ֶא ֶבן ֶא ָחת ו ַ
ֻּב ַעל וְ ִעם ֵּביתֹו ַהּיֹום ַהּזֶה ִׂש ְמחּו
יתם ִעם יְ ר ַ
ֲׂש ֶ
ּוב ָת ִמים ע ִ
יכם הּוא .וְ ִאם ֶּב ֱא ֶמת ְ
ֲא ִח ֶ
ֲלי
ֹאכל ֶאת ַּבע ֵ
ימ ֶלְך וְ ת ַ
ימ ֶלְך וְ יִ ְׂש ַמח ּגַם הּוא ָּב ֶכם .וְ ִאם ַאיִ ן ֵּת ֵצא ֵאׁש ֵמ ֲא ִב ֶ
ַּב ֲא ִב ֶ
ימ ֶלְך"
ֹאכל ֶאת ֲא ִב ֶ
ּומ ֵּבית ִמּלֹוא וְ ת ַ
ֲלי ְׁש ֶכם ִ
ְׁש ֶכם וְ ֶאת ֵּבית ִמּלֹוא וְ ֵת ֵצא ֵאׁש ִמ ַּבע ֵ

מקור שופע של קורות לבנין ,ייבא שלמה מן הלבנון במחיר יקר ארזים
רבים לבנין בית המקדש ובתי הפאר בירושלים .בגובהו הרב ובנופו האדיר
סימל הארז את היוקרה שרצה שלמה להעניק לירושלים .יחסו של המקרא
(בספר מלכים) לפעולה זו של שלמה הוא דו-ערכי .מצד אחד בולטת הגאווה
הלאומית על השפע והפאר שהיו מנת חלקה של ממלכת ישראל באותה
תקופה ,ומאידך נרמזת ביקורת חריפה על הראוותנות והבזבוז של אוצרות
המשק הלאומי שהיו כרוכים בכך .בנאות קדומים נשתלו שקמים אל
מול הארזים בדרך אל תחנה זו וכן ליד "בריכת השקמים" מדרום לגבעת
המנורה .כמו כן נשתלו שקמים סמוך לראש גבעת המנורה ,ובאזור המייצג
את בקעת יריחו .בכל אחד מן האזורים האלה מעלה השקמה סיפורים
וזכרונות מימי קדם ,שיש בהם להאיר פסוקי תנ"ך ודברי חז"ל .מכל אלה
נציין בתחנה זו את השקמה לעומת הארז.
כיצד מתקנים נזק לבית שכור שהתמוטט?
היחס השלילי לבניה הבזבזנית בארז כסמל לגאווה והתנשאות לעומת
הבניה הטובה והפשוטה בשקמה מתבטאת בצורה ברורה בדברי הלעג של
ישעיהו הנביא אל אנשי שומרון:
"וידעו העם כלו ,אפרים ויושב שמרון בגאוה ובגדל לבב לאמר :שקמים
גדעו וארזים נחליף!" (ישעיה ט' ח'-ט') .לעומת קורותיהם של עצים אחרים,
והארזים בכלל זה ,קלות משקל הן קורות השקמה ,ועמידות נגד רקבון
במשך שנים רבות .ידועים ,למשל ,ארונות חנוטים במצרים ,העשויים
שקמה ,אשר נשתמרו עד ימינו .אין תימה ,אפוא ,שההלכה רואה את
השקמה כשוות-ערך לארז ,ואפילו מועדפת על פניו בתנאים מסויימים:
"המשכיר בית לחברו ונפל – חייב להעמיד לו בית .היה מקורה בארזים
לא יקרנו בשקמים .בשקמים – לא יקרנו בארזים" (תוספתא בבא מציעה
ח' ל"ב) .וכאשר מדובר בשיקום בניינים דו-קומתיים נקבעו דברים
ברורים" :תחתון הבא לשנות ...לסכך בארזים – שומעין לו .בשקמים אין
שומעין...עליון שבא לשנות ...בארזים אין שומעין לו ,בשקמה שומעין לו"
(בבא מציעה דף קי"ז ,עמוד ב').

יש המחזיקים בדעה כי האטד שהסכים למלוך על העצים אינו העץ שאנו
נמצאים תחתיו אלא השיח חסר-הצל ,המכונה "אטד אירופי" .ענפיו
הקוצניים של שיח זה עשויים קשתות-קשתות ,ומטעם זה קרא לו אפרים
הראובני ז"ל בשם יקשת ( .)112בעלי הדעה הזאת אומרים :אמנם שיח זה
הוא בעל קומה נמוכה ואין לו צל ,אלא שבדברי יותם יש לעג לאבימלך ,מעין:
ראו נא כיצד זה הקטן חסר הצל קורא לכל הגדולים "בואו חסו בצלי."...
בעלי הדעה האחרת סבורים שאם כי ברור שאבימלך מתואר בספר שופטים
כאישיות "קוצנית" ,מכל מקום קוצניות זו מאפיינת עץ גדול וחזק המצטיין
בצילו ,ולא שיח קטן חסר צל .שאם לא היה באמת גדול וחזק מה טעם
יבקשו אותו העצים למלוך עליהם?
מהי חכמת המשל ומה הוא לקחו?
לפי הסיפור שבספר שופטים היה יותם חכם ,אשר ראה את הנולד ,ואף

בריכת שלמה
זו הבריכה התיכונה בגיא הזה ,בין בריכת השקמים (העליונה) ובריכת
הרועים (התחתונה) והיא ממוקמת בין אזור ספרות החכמה וגיא שיר

הצליח לכוון אותו כרצונו .אבימלך ,לעומת זאת ,היה בשעת המלכתו חזק
מיותם לאין שיעור .ומה יעשה החכם ברצותו להבאיש ריחו של החזק ,הידוע
בעוצמתו? לעולם לא יציגו כחלש וחסר אונים .אדרבא :יודה בפומבי בכוחו
ובגבורתו ,אולם עם זאת ימצא דרך לגלות בו תכונות נפסדות שאינן גלויות
לעיני-כל ,ולהציגן בהדרגה לעיונם ולבחינתם של המעריצים המסונוורים.

השירים .בשנים גשומות נאספים בה מי נגר-עילי ,ובטרם הותקנה לנאות
קדומים אספקת מים סדירה היתה בריכה זו אחד המקורות החשובים
להשקיית השתילים כאן ,בעקבות דברי קוהלת שכבר ציטטנו בתחנה :1
יתי ִלי ְּב ֵרכֹות ָמיִ ם
ָט ְע ִּתי ָב ֶהם ֵעץ ָּכל ֶּפ ִריָ :ע ִׂש ִ
ּופ ְר ֵּד ִסים וְ נ ַ
יתי ִלי ּגַּנֹות ַ
"ע ִׂש ִ
ָ
צֹומ ַח ֵע ִצים " (קהלת ב' ה'-ו').
ַער ֵ
ְל ַה ְׁשקֹות ֵמ ֶהם י ַ

הכרת התכונות והשימושים של העץ שאנו יושבים בצילו ,עשויה להסביר
לנו יפה את החכמה הטמונה במשל זה ,ומדוע בחר יותם דווקא בו לייצג
את אבימלך במשלו :שרשיו חודרים לעומק הקרקע ופושטים גם לרוחבה
על פני שטח גדול ,ולעצי הפרי המתורבתים אין סיכוי רב להתפתח בקרבתו,
ובוודאי שלא בצילו .הקריאה "בואו חסו בצילי" עשויה להבהיר לממליכי
אבימלך האיכרים ,שגורל החוסים בצילו של אבימלך יהיה כגורל העצים
החוסים בצילו של האטד .גם לאיום "תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי
הלבנון" יש "כיסוי" של ממש בתכונותיו של העץ הזה ובשימוש בענפיו
היבשים להסקה .איום זה מקבל את משמעותו המחרידה כאשר יודעים
שהאטד הזה (ה"השיזף הקוצני") גדל בעמקים ובאזורי הגבעות הנמוכות,
וארזי הלבנון הלא הם מאפיינים את ההרים הגבוהים שבצפון .המסר הוא
אפוא ברור :האש שתצא מאבימלך האטד תעבור בכל הארץ – מן העמקים
ועד להרי הלבנון.

תיכנון הנוף של שלמה
בהמשך המסלול לאורך הבריכה תוכלו להבחין בנקודות שבהן משתקפים
במים התמרים והארזים ,ויחד הם מעלים את התיאור שבמזמור צ"ב
תּולים ְּב ֵבית ה' ְּב ַח ְצרֹות
"צ ִּדיק ַּכ ָּת ָמר יִ ְפ ָרח ְּכ ֶא ֶרז ַּב ְּל ָבנֹון יִ ְׂשּגֶהְׁ :ש ִ
בתהליםַ :
ַפ ִריחּו" (תהלים צ"ב י"ג-י"ד).
ֹלהינּו י ְ
ֱא ֵ
הארז והתמר ,אשר הגיעו זה מן הצפון הרחוק וזה מנאות המדבר ,נשתלו
יחד בירושלים ,כפי שמעידים פסוקי תהלים אלה .נוכל לשער כי נטיעה זו של
ארזים ותמרים נעשתה בימי שלמה כדי להרשים את כל מלכי הארץ המבקשים
את פניו (עיין בדברי הימים ב' ,ט' כ"ג) בעיצוב המיוחד של צירוף נופים מכל אותם
האזורים שהיו בחסותו ("מתפסח ועד עזה" – מלכים א' ,ה' ד') .התמר והארז נמצאים
יחד גם בשיר השירים ,בתיאורים שהדוד והרעיה מתארים זה את זו.

שומר נפשו ירחק מצילו של המלך
כאשר מתקדמים אל עבר תחנה  11נוכחים ,כי ככל שעצי הזית ( ,)109התאנה
( )110והגפן ( ,)111רחוקים יותר מצילו של ה"מלך" הזה כך הם מתפתחים
יותר יפה.
תחנה  - 11שקמים אל מול ארזים
ָתן ַּכ ִּׁש ְק ִמים ֲא ֶׁשר
ירּוׁש ִַלם ָּכ ֲא ָבנִ ים וְ ֵאת ָה ֲא ָר ִזים נ ַ
"וּיִ ֵּתן ַה ֶּמ ֶלְך ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ִּב ָ
ַּב ְּׁש ֵפ ָלה ָלרֹב( ":מלכים א' ,י' כ"ז) .אף על פי שהשקמים ( )113שגדלו בארץ היוו

נוספים המיוחסים לשלמה" :חוח עלה ביד שכור ומשל בפי כסילים" (משלי כ"ו
ט') .אם יודעים אנו כי הנרקיס גדל בין החוחים נקל לנו לתאר את השיכור אשר

רצה לקטוף לו נרקיס אחד כזה ,ובהיותו מתנדנד בשיכרותו עלה בידו החוח...
נמשיך עם השביל לכיוון תחנה  12ונתבונן בשני צידי הדרך:
עד כה הצגנו זהוייהם של אפרים וחנה הראובני לפרחי "חבצלת השרון "
ו"שושנת העמקים" .באזור זה פורחים בעונות שונות השושן הצחור (,)161
חבצלת החוף ( ,)160ומינים שונים של אירוסים וורדים ( .)122כל אלה זוהו
בדורות שונים ועל ידי מפרשים ומתרגמים בלשונות רבות כחבצלת השרון,
שושנת העמקים ,השושנה והשושן אשר בשיר השירים.
תחנה  - 12מי הוא ה"תפוח בעצי היער"?
התפוח ( )124נמצא בתנ"ך כשם לעץ-פרי (יואל א' י"ב) וגם בשמות אנשים
ומקומות ,ומסתבר שהיה אחד מגידולי התרבות הנפוצים בארץ .כעצי פרי
אחרים ,כן גם התפוח מצריך עיבוד ,הכולל השמדת צמחי בר מסביבתו

מדוגמאות אלו ברור ,שהתייחסות ההלכה לשימוש בארזים ובשקמים
כקורות לבנין היא לפי השיקול העניני בלבד :אם ירצה לתת בקומה העליונה
קורות שקמה במקום קורות הארז שהיו בה לפני ההתמוטטות – "שומעין
לו" ,מפני שקורות השקמה קלות-משקל הן ,והשימוש בהן יפחית את
הסכנה להתמוטטות חוזרת.

בדרך אל תחנה  - 12מי הן חבצלת השרון ושושנת העמקים?
בין פורים לפסח בוקע כאן מתוך אדמת החמרה שהובאה הנה מן השרון
פרח אדום יפהפה ,המעוטר בעלים ירוקים מוארכים ומסולסלים ,הקרוי
כיום "צבעוני השרון" ( .)159לדעתם של חנה ואפרים הראובני זה הפרח
המתאים ביותר לזהוי כ"חבצלת השרון" אשר בשיר השירים .פרח זה,
והנרקיס ( ,)119הגדל כאן בימות הגשמים בין החוחים ( )120מעברה השני
של הדרך (ראה להלן – שדה החוחים) ,מקיימים כאן יחדו את שני הפסוקים
ׁשֹוׁשּנָה ֵּבין
ֲמ ִקיםְּ :כ ַ
ׁשֹוׁשּנַת ָהע ָ
"אנִ י ֲח ַב ֶּצ ֶלת ַה ָּׁשרֹון ַ
הידועים משיר השיריםֲ :
ָתי ֵּבין ַה ָּבנֹות"( .שיר השירים ב' א'-ב').
חֹוחים ֵּכן ַר ְעי ִ
ַה ִ
שדה החוחים
תאמינו או לא – אבל האזור שמעבר לדרך ,ממול "יער השרון" הוא "גינת"
חוחים ,אשר נשתלה וטופחה כאן בהקפדה מרובה ,כדי לייצג אותם עמקים
בשרון שאדמתם שחורה והיא מחזיקה מים רבים .באותם אזורים ,פעמים
בין החוחים ופעמים בלעדיהם ,גדל בהמוניו גם הפרח אשר זכה לכינוי "מלך
הביצה" – הלא הוא הנרקיס ( )119הריחני .מי אם לא הוא ראוי לתואר "שושנת
העמקים" ולתשובה הקולעת "כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות" (שיר
השירים ב' ב') ...ה"שושנה" הזאת ,המצטיינת בששה עלי כותרת לבנים וב"כוס"
צהובה ,יכולה להסביר לנו גם את תיאורו של ה"ים" אשר עשה שלמה
בירושלים ,אשר "...שפתו כמעשה שפת-כוס פרח שושן"( .מלכים א' ,ז' כ"ג-כ"ו)
עוד אנחנו בשולי שדה החוחים שליד בריכת שלמה ,נשים לב גם לדברי משל

הקרובה .קשה אפוא להניח שעץ תרבותי זה הוא ה"תפוח בעצי היער"
שבו מכנה הרעיה את דודה בשיר השירים (ב' ג') .לצורך זהוי העץ הזה עלינו
לחפש בין עצי היער עץ מצל ונותן פרי..." :בצלו חמדתי וישבתי ,ופריו מתוק
לחכי"( .שיר השירים ב' ג')
העוזרד ( ,)125או העוזרר (שתי הגירסות הללו נמצאות בלשון המשנה) ,הוא
עץ בר הגדל ביער ,ומסתגל גם לתנאים קשים .ענפיו הקוצניים נושאים
"תפוחים" קטנים ,המבשילים בסוף הקיץ .פירות אלה טעימים למדי ,ואף
היו חייבים במעשרות (ראה במשנה ,במסכת מעשרות ,א' ,ג') .במחצית הראשונה
של ימות הגשמים עומד העוזרד בשלכת ,ובין פורים לפסח מתכסים העצים
האלה בקבוצות צפופות של פרחים לבנים ,אשר ריחם נישא עם הרוח למרחק
של עשרות מטרים .אם נקבל את הגדרת העץ הזה כ"תפוח בעצי היער" נוכל
להבין גם את התיאור "...וריח אפך כתפוחים"( .שיר השירים ז' ט')
"כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים"
להדגמת התיאור שבפסוק זה שתלנו באזור זה ,נוסף על העוזרדים ,גם עצי
בר נוספים הגדלים ביער ,כגון כליל החורש ( )126אלונים ( )127 ,117ואלות (,128
 ,)129עצי בר-זית ( ,)130קטלב ( )131ואחרים .בין עצי היער הללו אנו עולים אל
תחנתנו הבאה.
תחנה  - 13יער השרון
במבט למטה נסקור את האזור שעברנו בו ,אשר נועד לייצג את יער השרון.
הבולטים ביותר באזור זה הם האלונים ( ,)117והרתמים ( ,)103וכן צמחי
בצלים ופקעות וחד-שנתיים רבים – כל אלה נמנים על צמחי היער שכיסה
בעבר את גבעות השרון.
אנו נמצאים כאן במרכז מסלול הכלולות ,היורד מבריכת השקמים אל
בריכת שלמה אשר בגיא שיר השירים .אך טבעי הוא שבין העצים הגדלים
כאן אנו נזכרים במסכת קידושין (דף מ"ז ,עמוד א'):
"התקדשי לי באלון ברמון ובאגוז ...אם יש בכולן שוה פרוטה – מקודשת".
אכן ,בכוחה של הלכה כזאת להעלות בפנינו בעייתו של העלם המפתיע את
רעייתו בהצעת נישואין תוך כדי הטיול בין עצי היער ,אולם אין בידו הטבעת
כדי לממש מייד את הצעתו .אין צורך בטבעת – אומרת ההלכה :קח פרי
מבין ענפי האלון ,או הרימון או האגוז (ומי מהם אינו שווה פרוטה) וקדש לך
את האשה אשר אהבת.
את גבעת המנורה הנמצאת לשמאלנו נשאיר לסיורנו הבא במסלול ב'
ונמשיך היישר אל התחנה הבאה במסלולנו.
תחנה  - 14בצל סוכת הגורן
הסבר על הגורן שהגענו אליה עכשו נמצא בחוברת המלווה את מסלול ב' ,העולה
מכאן אל גבעת המנורה שנותרה עתה-זה מאחורינו" .סגירת המעגל של מסלולנו"

תהיה באמצעות עצי השקמה ,אשר צפינו עליהם מן התחנה הראשונה שלנו.
ֵיתים וְ ַה ִּׁש ְק ִמים ֲא ֶׁשר ַּב ְּׁש ֵפ ָלה"
"וְ ַעל ַהּז ִ
בעוברנו ליד בריכת שלמה הזכרנו את הארזים אשר נתן שלמה בירושלים
כשקמים אשר בשפלה לרוב ,וכאן אנחנו חוזרים אל דוד אביו ,אשר הפקיד
את בעל חנן הגדרי בתפקיד של שר-רכוש הממונה "על הזיתים ועל השקמים
אשר בשפלה( ".דברי הימים א' ,כ"ז ,כ"ח).
השכנות הזאת של הזיתים והשקמים מושכת אותנו הלאה במינהרת הזמן
גם אל שאול ,קודמו של דוד במלוכה על ישראל.
שאול ודוד :גרופית של שקמה וגרופית של זית
ֹאמר
ַאח ֵרי ָׁשנָה וַיְ ַב ֵּקׁש ָּדוִ ד ֶאת ְּפנֵי ה' ַוּי ֶ
ימי ָדוִ ד ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים ָׁשנָה ֲ
"וַיְ ִהי ָר ָעב ִּב ֵ
א ֶׁשר ֵה ִמית ֶאת ַה ִּג ְבעֹנִ ים"( .שמואל ב' ,כ"א א')
ה' ֶאל ָׁשאּול וְ ֶאל ֵּבית ַה ָּד ִמים ַעל ֲ
תמיהה :מדוע פשט הרעב בימי דוד ,כאשר החטא אשר גרם את הרעב הזה
נעשה בידי שאול? – על כך עונה רבי הונא (בר-אבין) בשם רבי שמואל בר
רב יצחק" :על ידי שהיה שאול גרופית של שקמה ולא היה יכול לעמוד בו
(ברעב) גלגלו הקדוש ברוך הוא והביאו אצל דוד ,שהיה גרופית של זית ,והיה
יכול לעמוד בו"( .גרופיות הם הענפים הגדלים בתחתית הגזע ,או יוצאים
משורשיו) (רות רבה א' ,ובנוסח אחר בבראשית רבה כ"ה)
אמנם כן :חיוניותה של גרופית השקמה מועטת ביותר ,והיא קמלה סמוך
לתלישתה מן הגזע .זו הסיבה ,שאין נוהגים להשתמש בה כשתיל לעץ חדש.
אכן לא שאול הקים את עץ המלוכה בישראל ,כי אם דוד .דוד היה אפוא גרופית
של זית ,שלאחר נטיעתה היא מצמיחה עץ רב-שנים .יתר על כן :גרופית הזית
עשוייה לשמור על חיוניותה גם ימים רבים לאחר שנתלשה מגזע האם – וזאת
גם אם לא תינטע באדמה ואף אם לא תקבל אספקת מים .בתכונה זו היה
ברור לבעלי המדרש כי דוד ,שהיה גרופית של זית ,יכול היה לעמוד גם ברעב
הממושך ,מה שאין כן שאול ,שהיה גרופית של שקמה .ראוי גם לתת ליבנו
לדרך ההתבטאות :שאול היה גרופית של שקמה ולא כמו גרופית של שקמה,
ודוד אף הוא היה גרופית של זית ולא משול לגרופית של זית .זיהוי הדמויות
בעצים הוא מוחלט ,כציון עובדה הידועה לכל ,ללא כל הסתייגויות.
ועדיין לא נוכל לצאת ממינהרת הזמן כל זמן שלא נבין מהי תכונתו של עץ
השקמה ,אשר שאול היה רק גרופית שלו.
כידוע לרבים ,אם נכרת עץ ארז ,אין הוא "מחליף" :אין ביכולתו לגדל גזע
אחר או קורות שיחליפו את העץ שנכרת .השקמה ,לעומת זאת ,מצמיחה
לאחר כריתה קורות ישרות ,המגיעות תוך שנים אחדות לגובה של שבעה
מטרים ומעלה .אלו הן הקורות לבנין ,שעליהן קראנו בשבתנו בתחנה .11
מסתבר אפוא שראיית שאול כגרופית של שקמה נובעת מעובדת צמיחתו מן
הגזע של שבט בנימין ,אותו שבט שהשתקם מהרה כשקמה ,לאחר שמרבית
אנשיו ניספו במלחמה עם שבטי ישראל לאחר מעשה פילגש בגבעה.
השתקמותה המהירה של השקמה ניכרת לא רק לאחר כריתת הגזע ,כי אם
גם במקרה שנופה מתכסה בחול ,כאשר היא גדלה באזור שמגיעים אליו
החולות הנודדים .כושר ההשתקמות המיוחד הזה של השקמה מתבטא
בשמה ,ויש בו גם להבהיר את כוונת המדרש על דברי ישעיהו שנאמרו
לעתיד לבוא" :ובנו בתים וישבו ,ונטעו כרמים ואכלו את פרים .לא יבנו
ואחר ישב ,לא יטעו ואחר יאכל ,כי-כימי העץ ימי עמי( "...ישעיה ס"ה כ"א-כ"ב)
– "כשקמה הזאת ,שעושה בארץ שש מאות שנה"( .בראשית רבה י"ב ו')
בהכירנו את השקמה ,היכולה לעלות מחדש גם אם נקברה בחול עד
לצמרתה ,נוכל להבין את הביטוי המדרשי "עושה בארץ" לא כהערכה
לאורך החיים של השקמה ,אלא כמבטא את כושרה להיות טמונה בחול,
ועושה את חייה מתחת לפני האדמה זמן ממושך עד בוא שעת כושר לשגשג
מחדש .הבנה כזאת מתיישבת יפה עם דברי הנביא ישעיה ,המובאים לעיל,
המתארים השתקמותו של עם ישראל לאחר שנות גלות.
בדברים המעודדים הללו של הנביא ישעיהו נסיים כאן את מסלולנו ונחזור
לנקודת המוצא במשעול העובר ליד בריכת השקמים.

השמורה הלאומית של טבע הארץ במקורות ישראל
על שם נגה הראובני

עלון הדרכה למסלול א'  -המסלול הלבן.
(שלטי ההכוונה מסומנים בצבע לבן).
כתבו :נגה הראובני ונירית קריימן ,בהשתתפות יונתן פרנקל וטובה דיקשטיין
עיצוב :דורית דאון.
אורך המסלול
אורך המסלול כשני קילומטרים ,כולל ירידות ועליות .המסלול כולו מותאם
לטיול משפחות עם עגלות ילדים ולנכים בכסאות גלגלים.
פיתוח המסלול וכל השילוט בו בוצע בסיוע משרד התיירות באמצעות
החברה הממשלתית לתיירות.

רוב ההסברים בעלון זה מתומצתים מתוך הספרים
"טבע ונוף במורשת ישראל"
"שיח ועץ במורשת ישראל"
מאת נגה הראובני ,בהוצאת נאות קדומים.
ספרים אלה נמצאים למכירה בהנחה מיוחדת במרכז המבקרים.
כל ההכנסות ממכירת הספרים האלה מוקדשות לפיתוח נאות קדומים.

נאות קדומים
הוגי הרעיון היו ד"ר אפרים וחנה הראובני ,אשר עלו לארץ בראשית המאה
העשרים .בעבודתם החלוצית פילסו דרכים חדשות במחקר ובהוראה ,במטרה
לשלב את הכרת צמחי הארץ ותנאי חייהם בלימוד התנ"ך והתורה שבעל פה.
בסיוריהם הרבים ליקטו אוסף גדול של צמחי התנ"ך והספרות התלמודית מכל
אזורי הארץ ,על כל חלקיהם העונתיים ,והציגום במוזיאון שערכו בדירתם
בירושלים ולאחר מכן באוניברסיטה העברית על הר הצופים בירושלים.
תוך מחקריהם והרצאותיהם במסגרת האוניברסיטה ,הגו את רעיון נטיעת "גן הנביאים
ורז"ל"  -שיגדלו בו כל אותם הצמחים שבמוזיאון ,בתכנון מיוחד ,שיביע את אשר רצו
להביע נביאי ישראל וחכמיו .תוכנית זו קנתה את לבם של רבים מגדולי המדע והתורה
בארץ ובעולם ,ואף על פי כן לא זכו אפרים וחנה להוציאה מן הכח אל הפועל.
נאות קדומים צמחה על יסודות תוכנית "גן הנביאים ורז"ל" ביזמתו של נגה הראובני
ז"ל ,בנם ,שהמשיך בדרכם המחקרית עשרות בשנים .הביצוע לפרטיו ,כולל המשך
התיכנון בהתאם לצרכי ההדרכה ,נעשה בהנחייתו של נגה על ידי חברי צוות נאות קדומים
העוסקים בהדרכה ובפיתוח המקום ושיטות הלימוד בו  -הן בשדה והן במדרשה.
האזור הנועד לפיתוח נאות קדומים היה שומם ויבש לחלוטין ,זרוע סלעים חשופים,
שביניהם כמעט ולא שרדה קרקע .אם כי נעשו במקום עבודות רבות בפיתוח
ובנטיעה ,תעבורנה עוד שנים רבות עד להשלמת המפעל כולו.
נאות קדומים פועלת כמוסד עצמאי בנהולה של חברה ללא מטרות רווח (מלכ"ר),
שחבריה הם אנשי ציבור מן השורה הראשונה ,בראשותו של מר יצחק נבון ,הנשיא
החמישי של מדינת ישראל.
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