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הרצאות החברים החדשים בתשע"ז

איגרת כסלו תשע"ח

מה אכלו הקדמונים?

נושא מחקר ה שאלה מה אכלו הקדמונים היא 

מזון  מקורות  האדם.  תולדות  בחקר  מרכזי 

ולהעמדת  לקיומו של האדם  חיוני  תנאי  הם  זמינים 

אוכלוסיות.  להכחדת  לגרום  יכול  והיעדרם  צאצאיו, 

לאזור  מאזור  משתנה  המזון  מקורות  זמינות 

ומאקלים אחד למשנהו ותלויה בין השאר בעונתיות. 

עיקרי  בגורם  כרוכה  ההומינידים  אכלו  מה  השאלה 

שמשתנות  המגוונות  יכולותיהם  מהות  והוא  נוסף 

הדיאטה  שחזור  האנושית.  ההתפתחות  ציר  לאורך 

בניתוח  יסוד  אבן  הוא  הקדמונים  ההומינידים  של 

יכולות  ובלימוד  האדם  התפתחות  של  התהליך 

הסתגלותו לסביבתו ולהישרדותו בה.

על  ללמוד  בידנו  שיסייעו  המחקריים  הכלים  מהם 

הקדומה  האנושית  הדיאטה  של  מהותה  אודות 

השאלה  על  להשיב  הניסיון  לפני  הרכבה?  ועל 

הדיאטה  ללימוד  כי  להבהיר  כול  קודם  יש  הזאת 

האנושית ולשחזורה משמשים אותנו כל המחקרים 

המקיפים  המחקרים  מבין  העבר.  הוא  שעניינם 

הקדומות,  הסביבות  של  בשחזורם  העוסקים  הללו, 

ושל  האקולוגיות  המערכות  של  העבר,  אקלימי  של 

למחקר  וצמחים,  חיים  בעלי  של  הביולוגי  הכיסוי 

עליונה.  חשיבות  נודעת  הפרהיסטורי  הארכאולוגי 

התרבות  שרידי  את  מציג  הארכאולוגי  המחקר 

אופי  של  בניתוחו  מסייע  הוא  כן  ועל  החומרית, 

שהעדויות  אף  וכך,  ובשחזורה.  האנושית  הפעילות 

ארכאולוגיים  באתרים  אדם  לנוכחות  הישירות 

ביותר,  נדירות  שלד,  עצמות  כמו  פרהיסטוריים, 

וממצאים  החומרית  התרבות  שרידי  של  חשיפתם 

ביולוגיים אחרים מאפשרים דיון נרחב בנושא.

 ההנחות המקובלות במחקר
והבעיות העולות מהן

ההשערה קיימת  הרווחת  המחקרית  התפיסה   בבסיס 

מזו  שונה  הקדמונים  האנוש  בני  של  הדיאטה  כי 

 ,)Homo sapiens sapiens( המודרני  האדם   של 

המפותחות  והקוגניטיביות  ההסתגלותיות  שיכולותיו 

מיצבו אותו כמין השליט על פני כדור הארץ. הפערים 

שבין מיני אדם קדומים ובין האדם המודרני בכל הקשור 

במחקר  פורשו  זמינים  מזון  משאבי  לנצל  ליכולות 

בניאנדרטלים  שראו  חוקרים  היו  שונים.  פירושים 
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יצורים  )Homo sapiens neanderthalensis( 

מפותחים פחות מהאדם המודרני, שלא ניצלו מקורות 

או  טכנולוגיות  יכולות  היעדר  מפאת  זמינים  תזונה 

יצורים  בניאנדרטלים  ראו  אחרים  קוגניטיביות. 

אנושיים בעלי יכולות זהות לאלו של האדם המודרני. 

 Homo( ארקטוס  בהומו  רואים  החוקרים  מרבית 

כמין  אותו  מבסס  יחסית  הגדול  שמוחו   ,)erectus

הייתה  שהתנהגותו  מי  את  ביותר,  הקדום  האדם 

המודרני.  האדם  להתנהגות  במאפייניה  דומה 

של  מזו  נבדלת  ארקטוס  ההומו  של  התנהגותו 

קודמיו, שרובם משתייכים לענף האוסתרלופיתקוס: 

שונה  הייתה  ותזונתם  בהרבה,  קטן  היה  מוחם  נפח 

מאוד מזו של האדם המודרני. מחקר/לימוד התזונה 

תכונות  על  לרוב  נשען  הללו  הקדומים  היצורים  של 

וכולל  הגולגולות  שרידי  של  והמורפולוגיה  המשנן 

ניתוח אוסטאולוגי ומיקרוסקופי של חלקי שלד כמו 

הקדומים  היצורים  שונות.  איזוטופיות  אנליזות  גם 

חולקו במחקר לשתי מחלקות עיקריות: אוכלי עשב 

ואוכלי בשר. אוכלי העשב התאפיינו במשנן ובלסתות 

עצומים, ואוכלי הבשר התאפיינו בשיניים ובלסתות 

קטנות משל אוכלי העשב.

המידע  מקור  כאמור  שהן  הארכאולוגיות,  העדויות 

בתקופות  התזונה  על  בלימוד  בחשיבותו  הראשון 

קדומות, מקורן באתרים שיש בהם שרידים שעיקרם 

שימור  חיים.  בעלי  ועצמות  מסותתים  אבן  כלי 

שונה  הוא  ולכן  וקרקע,  תלוי�אקלים  הוא  העצמות 

בעולם  נרחבים  באזורים  כן,  על  יתר  לאתר.  מאתר 

אף אין כל שימור של עצמות, מסיבה זו, ומכאן גם 

החסך הגדול בכל הנוגע לשחזור תזונת ההומינידים 

של  יחסית  הרבה  נוכחותן  זאת  עם  הללו.  באזורים 

אחרים,  ארכאולוגיים  באתרים  חיים  בעלי  עצמות 

כשלושה  בני  שהם  ביותר  קדומים  באתרים  וכבר 

מבשר  ניזונו  שההומינידים  מורה  שנים,  מיליוני 

מספקת,  איננה  לבדן  העצמות  נוכחות  עצם.  וממח 

בין  בו�זמני  קשר  נמצא  לא  שבהם  אתרים  יש  שכן 

ואולם,  האבן.  כלי  שרידי  ובין  החיים  בעלי  שרידי 

במקרים רבים יש עדויות המורות בבירור על פעילות 

אנושית בטיפול בפגרים או בבשר ציד, המתבטאות 

בסימני החיתוך שהותירו חורפות כלי האבן בפגיעתן 

בעצמות, וכן יש עדויות רבות לביקוע עצמות למטרת 

אכילת מח העצם.

בין  חריפה  במחלוקת  השנויות  הסוגיות  אחת 

של  העצמות  שרידי  מניתוח  עולה  החוקרים 

הארכאולוגיים  באתרים  שמתגלים  החיים  בעלי 

למאכל:  הבשר  השגת  אופן  והיא  הפרהיסטוריים 

שמצאו  נבלות  אכלו  הקדומים  ההומינידים  האם 

באתרים  שנחשפים  הם  וששרידיהן  בסביבתם 

יכלו  קדומות  בתקופות  כבר  שמא  או  הללו? 

בעלות  חיות  ובהן  שונות,  חיות  לצוד  ההומינידים 

קרנפים  פילים,  כמו  ביותר  גדולה  משקל  מסת 

והיפופוטמים, שצֵידן היה כרוך ברמת סיכון גבוהה.

מרכזית  לבעיה  ישירות  קשור  הזאת  בסוגיה  הדיון 

בעיית  והיא  הארכאולוגי  המחקר  את  שמלווה 

והצומח.  החי  מעולם  האורגניים  החומרים  שימור 

הוודאיות  העדויות  הגדרת  נתאפשרה  למשל  כך 

בכ�300,000  מוערך  שגילן  לציד,  ביותר  הקדומות 

גילוין  בזכות  רק  שבגרמניה  שונינגן  באתר  שנה, 

חניתות  סוסים.  לציד  ששימשו  עץ  חניתות  של 

קרקע  לתנאי  הודות  נשתמרו  הללו  הנדירות  העץ 

ייחודיים, ששיקפו תמונת מצב קדומה ללא פגיעה. 

שימור  מצב  הפרהיסטוריים  האתרים  ברוב  אולם 

העולה  והתמונה  כזה,  אינו  האורגניים  החומרים 

שתהליכי  מלמדת  מודרניים  עצמות  ממחקרי  גם 

בליה שונים, ובעיקר בליה כימית, מעלימים עדויות 

כאלה. לפיכך ייתכן שבאתר ארכאולוגי פרהיסטורי 

ייחשפו על גבי מפלס חיים אחד אזורים שנשתמרו 

נטולי  שהם  ואזורים  חיים  בעלי  עצמות  בהם 

שבהרי  כבארה  מערת  באתר  למשל  כמו  עצמות, 

האם  השאלה:  נשאלת  אלה  כל  לאור  הכרמל. 

הארכאולוגיות  בחפירות  שנחשפות  העדויות 

מרכיבי  את  נאמנה  משקפות  אכן  הפרהיסטוריות 

 הדיאטה של ההומינידים הקדומים? 
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שמקורם  אורגניים  חומרים  של  השימור  מצב 

באתרים  הממצאים  חקר  יותר.  אף  גרוע  בצומח 

בתהליכים  שמקורם  אלה  ובייחוד  פרהיסטוריים, 

 post depositional( בתר�הרבדתיים טאפונומיים

כי במרבית האתרים החומרים  processes(, מלמד 

עתה  לחלוטין.  נעלמים  הצמחיים  האורגניים 

רק  נשמרים  צמחיים  שרידים  כי  לחוקרים  ברור 

קיימים בשני סוגי סביבה:  ואלו  ייחודיים,  בתנאים 

מים  ספוחת  ובסביבה  במיוחד  צחיחה  בסביבה 

הארכאולוגיים  האתרים  סקירת   .)waterlogged(

ומהתקופות  הפרהיסטוריות  מהתקופות  הידועים 

משני  האתרים  שכיחות  כי  מורה  ההיסטוריות 

האורגניים  החומרים  משתמרים  שבהם  הסוגים 

המזון  תפריט  את  לעיתים  שמרכיבים  הצמחיים, 

האנושי, היא מזערית. עם זאת בתחומי ארץ ישראל 

יש דוגמאות לשני טיפוסי האתרים הללו. ממצאים 

יהודה הצחיח,  הן ממדבר  ידועים  בוטניים קדומים 

באתרים כמו נחל חימר, מערות נחל משמר ומצדה, 

ים  נווה  עתלית�ים,  כמו  מים  ספוחי  מאתרים  והן 

אוהלו  האתר  מן  וכן  התיכון  שבים  גלים  וכפר 

שלחופי אגם הכינרת. אחד האתרים הפרהיסטוריים 

צמחי  ממצא  בו  שנשתמר  ישראל  בארץ  הבולטים 

עשיר ונדיר שיכול ללמד גם על תזונתו הקדומה של 

המרשים  האתר  הוא  האשלית,  התרבות  בן  האדם 

שנחפר בחפירות ארכאולוגיות בגשר בנות יעקב.

גשר בנות יעקב: האתר וייחודו

האתר האשלי בגשר בנות יעקב שעל הירדן משתרע 

לגשרים  מצפון  קילומטר  משלושה  יותר  פני  על 

שחוצים את הנהר )איור 1( ומדרום להם. האתר חשוף 

אך בחלקו, במקוטע, בתוך רבדיה של "תצורת בנות 

ובאפיקו.  הירדן  לעין בשתי הגדות של  ונגלה  יעקב" 

במיקומו בעמק הירדן הצפוני, בעמק החולה, הושפע 

של  יציב  הלא  הטקטוני  מהאופי  רבה  במידה  האתר 

לו  וממערב  הערבי  הלוח  מצוי  לו  שממזרח  האזור, 

הלוחות  שני  של  תנודותיהם  סיני.  של  הלוח  מצוי 

ולנטיות שונות של תצורת  גרמו לעיוותים, לתזוזות 

בה.  שטמון  הארכאולוגי  המכלול  על  יעקב,  בנות 

השלושים  שנות  מאז  ידוע  יעקב  בנות  גשר  אתר 

נסקר   1968-1935 ובשנים  העשרים,  המאה  של 

דורותי  בידי  לגשרים  שמצפון  האתר  אזור  ונחפר 

היו  פעולותיהם  גלעד.  ודוד  שטקליס  משה  גארוד, 

הימנית  בגדה  והתמקדו  בהיקפן  ביותר  מצומצמות 

 1960 בשנת  פרסם  הירדן. שטקליס  לנהר  שממערב 

תיעוד מקיף של המחקרים השונים שנעשו באתר עד 

אותה העת.

המחקרית  הפעילות  חודשה   1997-1989 בשנים 

ומטעם  המאמר  מחברת  של  ביוזמתה  הארכאולוגית 

האוניברסיטה העברית בירושלים. החפירה המחודשת, 

שהתמקדה בגדה השמאלית שממזרח לירדן, התבצעה 

על גבי רבדים נטויים וחייבה יישום של שיטת חפירות 

ייחודית, שכללה בין השאר חפירת שש תעלות בדיקה, 

פי  על  יותר,  גדולים  לחפירת שטחים  בסיס  ששימשו 

התמונה  בהן.  שנצפתה  האתר  של  הסטרטיגרפיה 

שהתקבלה מן התעלות הראתה כי האתר ספוח מים, 

והרבדתו משוכבת לעומק של 34 מטר )איור 2(. לימוד 

כי  הראה  השונות  האתר  שבשכבות  הסדימנטים 

אגם  וחופי  אגם  שמייצגים  רבדים  בחילופי  מדובר 

שבהם עדויות מעטות לנוכחות של מערכות נחליות. 

אורגניים  בחומרים  עשיר  נמצא  השיכוב  מערך  כל 

פירות,  סות,  מטפסים,  שיחים,  עצים,  שרידי  כמו 

בעלי  בשרידי  מתוקים,  מים  ברכיכות  ופולן,  זרעים 

פריטי  של  גדולות  ובכמויות  פיל,  ועד  מדגים  חיים 

לימוד  החומרית.  התרבות  שרידי  מסותתים,  אבן 

לאורך  ההומינידים  פעילות  את  גילה  לסוגיו  הממצא 

כל החתך, אם כי עצמותיהם לא נתגלו. 

ניתוח המערכת הגאולוגית של האתר כפי שנחשפה 

קידוחים  ובשני  מחד  הארכאולוגיות  בחפירות 

שנקדחו בתחומו מאידך, מראה כי תצורת בנות יעקב 

הורבדה על גבי בזלות שגילן נע בין 1.3 ל�1.5 מיליון 

שנה. הן בקידוחים והן בשטח החפירה התגלה היפוך 

 מגנטי שמתוארך ל�0.78 מיליון שנה )איור 2(. 
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והניתוח  מחד  המגנטי  וההיפוך  הבזלות  תיארוך 

מאידך  במחזוריות  המתאפיין  הסדימנטולוגי 

בחפירות  שנחשפו  הרבדים  כי  בהשערה  תומכים 

שנה.  מיליון  כ�0.1  במהלך  הצטברו  הארכאולוגיות 

התרבותיים,  הממצאים  נושאי  הרבים  המפלסים 

מעל  ממוקמים  במיוחד,  עשירים  נמצאו  שחלקם 

וההערכה  רצף ההרבדה,  לראש  ועד  המגנטי  להיפוך 

היא שמשך זמנם היה כ�0.05 מיליון שנה. 

הרצף,  כל  את  שמאפיינת  החומרית  התרבות 

היא  העליונות,  לשכבות  ועד  התחתונות  מהשכבות 

היא  הכלים  סיתות  ומסורת  האשלית,  התרבות 

שמסותתים  וקופיצים  יד  אבני  וכוללת  אפריקנית 

את  שמאפיינת  הסיתות  לשיטת  דומה  בשיטה 

כלי  מכלול  לאזוריה.  באפריקה  האשלית  התרבות 

האבן מורכב משלושה סוגי חומרי גלם שונים: בזלת, 

מאפיינות  ייחודיות  סיתות  מסורות  וצור.  גיר  אבן 

הרצף  כל  לאורך  נצפות  והן  הגלם,  כל אחד מחומרי 

תכנון  יכולת  על  מלמדות  אלה  מסורות  התרבותי. 

מפותחות  קוגניטיביות  יכולות  על  טכנולוגי,  וביצוע 

ועל שימור הידע התרבותי לטווחי זמן ארוכים.

המזון

ובזיקה למכלולי  גבי המפלסים השונים שבאתר  על 

כלי האבן לסוגיהם התגלו שרידים אורגניים מעולם 

החי והצומח התורמים תרומה רבה לשחזור תפריט 

מזונו של האדם בן התרבות האשלית.

איור 2. חתך סטרטיגרפי מורכב של רצף השכבות בחפירות גשר בנות יעקב

Bi
fa

ce
s
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מזון מן החי 

שהתגלה  חיים  בעלי  מיני  של  ועשיר  גדול  מגוון 

בחפירות האתר )חלון 1( מורה על בתי הגידול שהיו 

והן  לחות  סביבות  הן  ומשקף  האתרים  בסביבת 

סביבות יבשתיות. אף ששרידי בעלי חיים התגלו בכל 

שכבות האתר, אין אפשרות להוכיח ששרידיהם של 

רכיכות, דו�חיים, זוחלים, ציפורים או מיקרו�יונקים 

נמצאו  אולם  האנושי.  המזון  בתפריט  מרכיבים  היו 

באתר גם שרידים של מיני בעלי חיים, ובייחוד שרידי 

היפופוטמים,  פילים,  כמו  וגדולים  בינוניים  יונקים 

היו  ספק  שללא  וסוסים,  איילים  בר,  פרות  קרנפים, 

חלק מן התפריט הקדום.

כימות הממצא של שרידי היונקים וניתוחו מורים כי 

תושבי עמק החולה הקדמון העדיפו בתפריטם בעלי 

 ,)Dama sp.( חיים מסוימים על פני אחרים. היחמור

למשל, הוא המין המועדף לאורך כל הרצף התרבותי, 

ושרידיו באתר מייצגים פרטים שלמים )איור 3(. 

נצפתה  יותר,  נמוכה  בשכיחות  כי  אם  לזה,  בדומה 

דגים  גם   .)4 )איור  ולהיפופוטמים  לפילים  עדיפות 

של  רחב  מגוון  ומתוך  בתפריט,  עיקרי  מרכיב  היו 

עצמות  שרידי  מ�40,000  יותר  ושל  ומינים  משפחות 

ענקיים,  קרפיון  לדגי  ברורה  העדפה  ניכרה  דגים, 

תושבי  של  מעורבותם  מרכיכות.  ניזונו  עצמם  שהם 

הותירה  החי  מן  מזונם  בעיבוד  הקדום  החולה  עמק 

סימנים  למיניהם.  היונקים  עצמות  על  רישומה  את 

מח  מיצוי  לשם  עצמות  פיצוח  על  שמעידים 

לאורך  החיים  בעלי  של  המועדפת  הרקמה  העצם, 

בתווים  מתאפיינים  הקדומה,  האנושית  ההיסטוריה 

כלי  מכות  אחריהן  שהותירו  וטיפוסיים  ייחודיים 

הותיר  העצמות  גבי  על  בכלים  השימוש  האבן. 

מזוהים  שבהם  והעיקריים  נוספים,  סימנים  מגוון 

השונות שצורותיהם   )cut marks( חיתוך   כסימני 

אדם ונוף בעמק החולה הקדמון | נעמה גורן–ענבר

חלון 2. פלורהחלון 1. פאונה

פוטנציאל המזון מן החי

דגים

ציפורים

מיקרו–יונקים

דו–חיים

זוחלים

יונקים בינוניים וגדולים

13 מינים

19 טקסונים

12 מינים

5 מינים

4 מינים

19 מינים

פוטנציאל המזון מן הצומח

55 מינים המניבים:
זרעים, פירות, אגוזים, עלים, גבעולים, איברי 

אגירה תת–קרקעיים )שורשים ופקעות( אכילים

זרעים ופירות

הגדרות לרמת 

מין וסוג

לא מוגדרים

שרידי צמחים 

אכילים

)באדום( כפי שהתגלו בשכבה  שרידי עצמות היחמור   .3 איור 

ארכאולוגית בחפירות

70 מינים; 34 סוגים

22,714

20,912 

1,802

9,148
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חיתוך  עור,  פשיטת  כמו  פעולות  שלל  מייצגות 

 )filleting( בשר  רצועות  הסרת  וגידים,  שרירים 

ופעולות של ריסוק העצם. 

מזון מן הצומח

הצומח  מן  אורגניים  שרידים  של  ורחב  גדול  מגוון 

יותר  יעקב.  בנות  בגשר  האתר  בחפירות  התגלה 

והוגדרו  נאספו  מאקרובוטניים  פריטים  מ�100,000 

דוגמת  מיקרובוטניים  שרידים  על  נוסף   ,)2 )חלון 

שיחים,  עצים,  מיני  כוללים  הללו  השרידים  פולן. 

מטפסים, פירות, זרעים, אגוזים, עלים ואיברי אגירה 

זה  עשיר  ופקעות. מאסף  שורשים  כמו  תת�קרקעיים 

מכיל צמחים מבתי גידול שונים: יש שמקורם בצומח 

אגם החולה ובשוליו, ויש שמקורם בנוף יבשתי, בשולי 

עמק החולה או באזורים טופוגרפיים גבוהים יותר.

שרידים מ�9,000  יותר  הוגדרו  הצמחים  מאסף   מתוך 

האכילים  הצמחים  מיני  הגדרת  אכילים.  מינים  של 

בוטניות,  עדויות  על  נשענת  באתר  שנתגלו 

אנתרופולוגיות ותזונתיות לאותם מינים שקיימים גם 

ולעיתים  נאכלים,  השונים  שאיבריהם  צמחים  כיום, 

אף יותר מאיבר אחד של אותו צמח. המידע המפורט 

שנאסף על הצומח העשיר של עמק החולה לפני ייבוש 

מספק  אף  והוא  אלו,  מעין  תצפיות  מאפשר  האגם 

נתונים על אודות הרעלנים הקיימים בצמחים האכילים 

ועל האפשרויות השונות לנטרולם. מתוך השוואת מיני 

איור 4. ייצוג בעלי חיים מסדרת היונקים בשכבות השונות לאורך ציר הזמן

איור 5. שכיחות המינים והאיברים בצמחים האכילים בשכבות 

השונות לאורך ציר הזמן
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הצמחים האכילים הקיימים היום לאלה שהוגדרו באתר 

עולה כי 55 מינים שונים של צמחים שהוגדרו בחפירות 

ולרבים מהם  מזון,  היו מקורות  הארכאולוגיות באתר 

היה יותר מאיבר אכיל אחד )איור 5(. 

מים,  אגוזי  למשל  באתר,  שנצפו  האכילים  המינים 

שנחפרו,  הארכאולוגיות  השכבות  בכל  מצויים 

שרידי  את  נושאות  שאינן  בשכבות  גם  ובחלקם 

הללו  מהצמחים  שחלק  )היות  החומרית  התרבות 

של  סטטיסטי  ניתוח  לחים(.  גידול  בבתי  מקורו 

כי  מורה  הללו  הצמחים  מיני  של  שרידיהם  שכיחות 

התרבות  במפלסי  שהתגלו  האכיל  הצומח  כמויות 

הארכאולוגיים גדולות במובהק. 

מיוצגים  האכילים  הצמחים  של  השונים  הטיפוסים 

במרבית השכבות הארכאולוגיות באתר, ודגם ניצולם 

דומה לאורך החתך הסטרטיגרפי )איור 6(. 

תרומה  לראשונה  תורם  הצמחיים  הנתונים  ניתוח 

ניכרת גם לביאור הזמינות העונתית של המזון הצמחי 

באתר ומגלה כי בכל אחת מהשכבות הארכאולוגיות 

יש ייצוג של ארבע עונות )איור 7( )תוצאה זו משקפת 

הסף  ואילו  המפלס,  של  החשיפה  זמן  מינימום  את 

המרבי אינו ידוע(. 

בגשר  המים  ספוח  באתר  הבוטני  הממצא  שימור 

בנות יעקב חייב אטימה מהירה יחסית של המפלסים 

הארכאולוגיים הנחפרים, משום שבחשיפה ממושכת 

היו המרכיבים האורגניים מתחמצנים ומתכלים.

 מה מלמד אותנו הממצא
מלבד הגדרת התפריט? 

ים  גי אוזואולו הארכֵ המכלולים  מלימוד 

והראשונה  רבות,  תובנות  עולות  והארכֵאובוטניים 

והצומח  החי  סביבת  לשחזר את  היכולת  היא  שבהן 

הקדמונים  התושבים  הקדמון.  החולה  עמק  של 

משאביו  עושר  את  וניצלו  הזה  הנוף  בתוך  שפעלו 

בחרו בחירות מגוונות בתפריטם. הקדמונים השכילו 

לנצל את הפוטנציאל הטמון הן בבתי הגידול הלחים 

החיים  בעלי  מגוון  על  היבשתיים,  הגידול  בבתי  והן 

והצמחים שאפיינו אותם. 

במחקר  נתפס  לחים  גידול  בתי  שניצול  פי  על  אף 

העדויות  המודרני,  האדם  את  שמאפיינת  כיכולת 

על  ספק  ללא  מצביעות  יעקב  בנות  בגשר  מהאתר 

עם  להתמודד  הקדמונים  של  המפותחות  יכולותיהם 

באות  הללו  היכולות  לתועלתם.  ולנצלם  המים  גופי 

של  והן  הדגה  של  הן  אינטנסיבי  בניצול  ביטוי  לידי 

אגוזי המים. 

הצורך להשיג מזון מן החי ומן הצומח מבתי גידול 

שונים חייב את ההומינידים להכיר את מחזור החיים 

התנהגותם,  את  השונים,  המינים  מן  אחד  כל   של 

  את העונתיות שלהם ואת הפוטנציאל התזונתי  

אדם ונוף בעמק החולה הקדמון | נעמה גורן–ענבר

השונות  השנה  עונות  את  המייצגים  המינים  שכיחות   .7 איור 

במדגם שכבות שונות

השונות  בשכבות  האכילים  הצמחים  טיפוסי  שכיחות   .6 איור 

לאורך ציר הזמן
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ומיני  מיני הצמחים  בהם. המגוון הרחב של  הגלום 

ידע תרבותי  על  מורה  למאכל  שנוצלו  החיים  בעלי 

של  ברורה  בהעדפה  גם  ביטוי  לידי  שבא  נרחב, 

של  מסוימים  מינים  היחמור,  כמו  מסוימים,  מינים 

של  המפותחות  יכולותיהם  מים.  ואגוזי  קרפיונים 

יושבי האתר, שגילו 0.78 מיליון שנה, נלמדו למשל 

סימני  באמצעות  שנותח  היחמורים  ביתור  מאופן 

החיתוך על גבי העצמות. 

ליכולותיו  יעקב דומות  בנות  יכולות הקדמונים מגשר 

יחמורים  עצמות  על  שנצפו  כפי  המודרני  האדם  של 

שנחפרו באתר בגליל המערבי, שגילו 0.03 מיליוני שנה.

האש

השימוש באש הוא מרכיב חשוב ביותר בהכנת מזון 

מהחי ומהצומח. עדויות לשימוש באש התגלו באתר 

שרידי  התגלו  שבהן  השכבות  בכל  יעקב  בנות  גשר 

עדויות  נמצאו  שלא  פי  על  אף  האשלית,  התרבות 

שהשימוש  ספק  כל  אין  ולבישול.  לצלייה  ישירות 

באש היה חלק בלתי נפרד מהתרבות באתר, ובייחוד 

בהעצמת ניצול משאבי המזון. 

יש הרואים בגידול הניכר בנפח המוח של ההומינידים 

 Homo erectus( בני התרבות האשלית ומקבילותיה

בעזרת  המזון  עיבוד  של  ישירה  תוצאה  זמנו(  ובני 

את  מייעל  אש  בעזרת  בשר  עיבוד  כי  ידוע  האש. 

תהליך עיכולו של מזון מן החי, וכי הטיפול באש חיוני 

לנטרול רעלנים שמצויים במזון מן הצומח. 

מרחביות  עדויות  באתר  קיימות  זה,  על  נוסף 

פעילויות  שלל  עם  באש  השימוש  את  שקושרות 

בסמיכות  למשל:  מזון.  בהכנת  שקשורות  אחרות 

סדנים  גממיות,  שבהן  אבנים  נמצאו  האש  למוקדי 

להכנת  קשורים  וכולם  מקבות,  ומיני  ודקים  קטנים 

אגוזי מים, אגוזים שונים אחרים וצמחים שהופכים 

לאכילים רק לאחר שטופלו באש. 

סיכום

של  למזונם  הקשורים  האשלית  התרבות  ממצאי 

על  מלמדים  החולה  בעמק  הקדמונים  ההומינידים 

החי  מעולם  רבים  מרכיבים  שכולל  מגוון  תפריט 

שונים.  גידול  בבתי  שמקורם   )8 )איור  והצומח 

ממצאים אלו סותרים הנחות קודמות שמייחסות את 

מרביתו של המזון בתקופות הללו למקורות מן החי. 

עתה ניתן לקבוע חד�משמעית שהדיאטה של האדם 

בן התרבות האשלית באתר גשר בנות יעקב הייתה 

את  להרחיב  לו  אפשר  באש  ושהשימוש  מגוונת, 

מגוון משאבי המזון ולנצלו ביעילות. 

המזון  מרכיבי  אודות  על  רק  לא  מידע  עתה  לנו  יש 

שבהם השתמשו המתיישבים הקדומים אלא גם על 

אף  על  ואולם,  בתפריטם.  המובחנות  העדפותיהם 

שפע הנתונים שהתקבלו מהניתוח הארכאוזואולוגי 

ומן הניתוח הבוטני באתר, הרי שהיחס שבין מרכיבי 

נשאר  האשלי  בתפריט  הצומח  מרכיבי  ובין  החי 

בחזקת נעלם. 

מגוון  עם  הקדמונים  של  התמודדותם  ולבסוף, 

דרכי  שהצריכה  המזון,  להשגת  הרחב  האפשרויות 

קוגניטיביות  יכולות  על  מורה  שונות,  פעולה 

בעבר.  להם  לייחס  שנטו  מאלו  בהרבה  מפותחות 

ליכולות  ממאפייניהן  ברבים  דומות  אלו  יכולות 

■ המיוחסות לאדם המודרני. 

קטנה מונטיה  ג.   ;)Hollyhock — Alcea sp.( חוטמית  ב.   ;)Kermes oak — Quercus calliprinos( מצוי  אלון  א.   8 איור   23-22  בעמודים 

.)Christ’s thorn jujube — Ziziphus spina-christi( ד. שיזף מצוי ;)Water Chickweed — Montia fontana ssp. chondrosperma(
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תודותיי נתונות לתלמידיי הרבים שבעזרתם נחשפו ומוינו הממצאים מהאתר האשלי של גשר בנות יעקב, שכן עבודתו של הארכיאולוג 

התנהגות  של  השונים  ההיבטים  לחקר  רבות  שסייעו  בהווה  ולעמיתיי  בעבר  לתלמידיי  נתונות  מיוחדות  תודות  צוות.  עבודת  הינה 

)על  מלמד  יואל  ד״ר  הברכה  על  יבואו  רבינוביץ.  רבקה  וד״ר  שרון  גונן  פרופ׳  הרצלינגר,  גדי  מר  אלפרסון�אפיל,  נירה  ד״ר  האדם: 

 התצלומים שבאיור 8( ומר אריק בלטינשטר )על התצלום שבאיור 1(. מר גיא חיוורוני תרם את כישוריו בנושא האיורים )איורים 7-1(.

רונית שביט�חיוורוני עזרה בעריכת המאמר בשלביו הראשונים - תודות מיוחדות לה על עזרתה זו. 

אדם ונוף בעמק החולה הקדמון | נעמה גורן–ענבר
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