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פתח דבר
גיאוגרפיה היסטורית הינה תחום המשחזר ומנתח תופעות ותהליכים שיש להם חשיבות להבנתנו
את הדינאמיקה של נושאים אנושיים בעבר מנקודת ראות גיאוגרפית .התחום עוסק בחקירה מדעית
המבוססת על כלי ניתוח מענפי מדע כמו למשל גיאוגרפיה ,היסטוריה וארכיאולוגיה .העבודה
הנוכחית מעמידה במרכזה פרשנות של תופעה בזמן ומרחב – המסחר במוצרי המותרות בתקופת
האימפריה הרומאית .בעבודה זו נעשה שימוש בכלי ניתוח מתחומי הכלכלה ,הגיאוגרפיה,
ההיסטוריה ,הארכיאולוגיה והתחבורה .תחום הגיאוגרפיה יתרום את שאלות המחקר ואת נקודת
המבט המרחבי שלו ואילו ההיסטוריה ,הארכיאולוגיה ,הכלכלה והתחבורה יתרמו את דרך
הפרשנות והכלים לבחינת התופעה .במידה רבה מאמצת העבודה את הגישה המדגישה את גישת
הפרשנות הנשענת על שיפוט ולא על תיאוריה.1
חשיבות העבודה בתפיסה הרחבה שהיא מציגה .ניתוח השפעת מספר גורמים מתחומים שונים על
תופעה היסטורית כלכלית שהתרחשה במספר מרחבים ובכמה מסלולים בתקופה מסוימת ,יוצר
מידע שיכול לשרת חוקרים אחרים המנתחים בעיה אזורית שהושפעה מהמסחר במוצרי המותרות.
הפסקת תנועה בדרך מסוימת יכולה להיות כתוצאה מגורם שהשפיע על התפתחות תנועה מתחרה
בדרך אחרת או כתוצאה מקשיים בתנועה בקטעים אחרים של המסלול שהדרך היא חלק ממנו .כך
למשל בעזרת מידע שנאסף ונותח בעבודה זו יכול חוקר אחר להבין טוב יותר את התפתחות
התנועה בדרכי הנגב והתפתחות הישובים בתקופת הנבטים והאימפריה הרומאית.
תופעת המסחר במוצרי המותרות מציגה את פעולת הגומלין של האדם עם הטבע .המסחר נוצר
כתוצאה מהביקוש למוצרים במערב והמאמץ האנושי להגיע אל האזורים בדרום ובמזרח שבהם הם
נמצאו .האדם השתמש בטכנולוגיה שפיתח  -ספינות מפרש גדולות ושימוש בגמל עם אוכף מתאים
 כדי להתגבר על מגבלות הטבע .2המסחר נע במסלולים שהוכתבו על ידי האדם והטבע.השלטונות השתתפו בקביעת נקודות המוצא והיעוד והטבע הכתיב מסלולים שנבעו מהשפעת
משטר הרוחות בים והתנאים באזורים המדבריים .השימוש במסלולים הושפע מפעילות שליטים
ומאבקים בין קבוצות על השליטה במרחבים בהם עברו המסלולים .היקף המסחר במוצרים הושפע
 1ראה סיכום הגישה אצל רובין ר' .גיאוגרפיה היסטורית בישראל – כיווני מחקר ומגמות מתודולוגיות' ,קתדרה ( 122אוג'  ,)0221עמ'
.323
 2השטח והאקלים.
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מרמת הפעילות הכלכלית והיקף הביקוש למוצרים .השימוש במסלולים הושפע גם ממרחקי
ההובלה ועלויות ההובלה שהושפעו מצידם מגורמי הזמן ,המרחב והטכנולוגיה.
המסחר במוצרי המותרות בעולם העתיק מעורר עניין רב בגלל מהות המוצרים שנסחרו ,האזורים
מהם הובאו והדרכים הקשות והארוכות דרכם הובלו .הבשמים ,התבלינים ,התרופות ,המתכות
היקרות ,אבני החן והמוצרים האקזוטיים כמו שנהב ,שריונות צבים ,ועורות חיות נדירות ,היו
נחשבים פלאי הטבע ומוצרים הראויים לאלים ושליטים .הם עוררו עניין רב אצל הקדמונים
וממשיכים לעורר עניין גם אצל בני זמננו .האזורים והארצות מהם הובאו המוצרים כמו סין ,הודו
ודרום ערב היו ארצות רחוקות ומיוחדות ועוררו את דמיון ההיסטוריונים הקדמונים .הדרכים
הארוכות בהם הובלו מעוררים הערכה וסקרנות עד היום .המסלולים עברו דרך מדבריות קשים
למעבר אדם וימים מסוכנים לשייט כמו הים האדום .המסחר יצר מגעים בין תרבויות והביאו
לחשיפה הדדית לרעיונות ,אמונות ,ידע וביטוי אומנותי.
לנושא העבודה יש גם קשר לתחום שנחשפתי אליו במהלך עבודתי בשיתוף פעולה אזורי במזרח
התיכון .התחום כולל חשיפה וטיפוח של שיתוף הפעולה בין עמים כדי לקדם את תהליך השלום
באזור .חשיפה ותיעוד של פעילויות כלכליות בעבר החוצות אזורים ומקשרות בין תרבויות ,יכולה
לסייע לקידום פעילויות תיירותיות חוצות גבולות וקשר בין תרבויות בהווה .כך למשל חשיפת
פעילות מסחרית במסלול מסוים מדרום ערב לארץ ישראל עשוי לגרום להתפתחות תיירות חוצת
גבולות בין מדינות ערב וישראל ולחיזוק תהליך השלום במזרח התיכון.
אני חב תודה למדריכי פרופ' ריכב רובין ופרופ' ערן פייטלסון שהדריכו אותי וסייעו לי להביא
עבודה זו לגמר מוצלח .במיוחד אני מודה לפרופ' ריכב רובין על הזמן שהקדיש להכוונת העבודה
ועזרתו הרבה למימושה .לפרופ' (אמריטוס) אפרים קליימן אני מודה על הזמן שהקדיש לקריאת
העבודה ועל הערותיו המחכימות ומועילות .תודה מיוחדת נשמרת לתמר סופר ששרטטה את
המפות המופיעות בעבודה זו.
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מבוא
מבנה העבודה ומטרותיה
המסחר במוצרי המותרות הוא עתיק יומין והיה פעיל מאוד כבר באלף הרביעי לפנה"ס בממלכות
והאימפריות של מסופוטמיה ומצרים .הוא הגיע לשיאו במאתיים השנים הראשונות של האימפריה
הרומאית .התופעה הייתה בעלת חשיבות גדולה בכלכלת האימפריה הרומאית .צריכת המוצרים
ברחבי האימפריה הייתה חלק נכבד בתרבות השכבות השליטות והמעמד הבינוני הגבוה .מקורות
המוצרים שנעו במסחר היה באזורים רחוקים במזרח ובדרום .המסחר נע במסלולים מוגדרים בין
אזורי המקור ,מקומות העיבוד של המוצרים למוצרי צריכה ומרכזי הצריכה במסופוטמיה והערים
הגדולות לחופי הים התיכון ובראשם רומא – בירת האימפריה.
למסחר במוצרי המותרות הייתה השפעה גדולה על התפתחות הישובים שהיו על דרכי המסחר.
גאות בתנועת המסחר בדרכים הביאה לגידול בהכנסות הישובים ממיסים ושירותים לסוחרים,
גידול באוכלוסיה והתרחבות הישוב .הפסקת המסחר הביאה בעקבותיה שקיעת הישובים ובמקרים
קיצוניים לעזיבתם .המסחר במוצרים הביא להתעשרות של עמים רבים שעסקו במסחר ובמיוחד
השבטים הערבים בחצי האי ערב ,עבר הירדן ומדבריות סוריה .דרום ערב נקראה גם ערב
המאושרת בידי היוונים ( )Arabia Eudaemonוהרומאים ( .)Arabia Felixהתעשרות העמים
מייצור הבשמים והמסחר במוצרי המותרות הביאה לכך שממלכות ואימפריות גילו בהם עניין וניסו
לכבוש אותם .אלכסנדר מוקדון התעניין לפני מותו בכיבוש דרום ערב ואוגוסטוס שלח צבא
לכבוש אזור זה.
עבודות קודמות בנושא המסחר עם המזרח עסקו בשלושה נושאים עיקריים :זיהוי הערים
והמסלולים שדרכם עבר המסחר ,זיהוי המוצרים שנסחרו ומקורם ,ותולדות המסחר כולל איסוף
עדויות בכתובים מאותה תקופה וממצאים ארכיאולוגיים .מרכז העבודה הנוכחית היא ניתוח
הגורמים שהשפיעו על אופיו של המסחר והתנועה במסלולים השונים בהם עבר .העבודה
משתמשת בממצאים של העבודות הקודמות כדי לנתח את הגורמים שהשפיעו על תנועת המסחר.
העבודות של חוקרים מהחצי הראשון של המאה הקודמת לא שימשו כמקור לניתוח תופעות אלא
כמקור לתרגומים של מסמכים מקוריים או כתובות שהתגלו או לתיאור ממצאים ארכיאולוגיים
8

מהמאה ה .19-כך שימש וורמינגטון ( )Warmington, E.Hכמקור לנושאים המופיעים בתרגום
שירה טמילית עתיקה מהמאה הראשונה לסה"נ ,לכתובות הודיות מאותה תקופה ותיאור ממצאי
מטמונות המטבעות הרומאיות בהודו מהמאה ה .19-ספריו של פרנק ( )Frank, T.משמשים
כמקור למסמכים וכתובות עתיקות בנושאים כלכליים מתקופת האימפריה הרומאית.
מטרת המחקר הנוכחי וניתוח המקורות שמתלווה אליו היא ניסיון לענות על השאלה המרכזית
הבאה:
מה הם הגורמים המרכזיים שהשפיעו על היקף המסחר במוצרי מותרות ומסלוליו בתקופת
האימפריה הרומאית? המחקר יעסוק בניתוח השפעות כלכליות ,פוליטיות ואחרות על המסחר
במוצרי מותרות במסלולים השונים בתקופת האימפריה הרומאית תוך שימוש בכלים מודרניים
מתחומי הכלכלה ,הגיאוגרפיה והתחבורה.
מודל הניתוח 3מתבונן בתופעת הסחר כמושפעת מגורמים המשפיעים על הביקוש למותרי המותרות
וגורמים המשפיעים על תנועת המסחר והיצע המוצרים בשווקים .המשתנים התלויים הם היקף
התנועה המסחרית במסלולים והשימוש במסלולים מסוימים .המשתנים הבלתי תלויים הם הביקוש
למוצרים ,הריכוזיות במסחר ,עלויות ההובלה ,והסיכונים בתנועה .בהיעדר נתונים כמותיים
ישירים של הביקוש למוצרים ,עלויות ההובלה במסלולים והערכה של הסיכונים ,המודל כולל
שימוש במשתנים מתווכים כמו רמת הפעילות הכלכלית ,גורמים שהשפיעו על עלויות ההובלה
ותנאים טבעיים ששררו במרחבי המסלול .המודל כולל גם את תופעת השפעת הריכוזיות במסחר
על מחירי המוצרים ,מסלולי התנועה והרווחיות .בעקיפין יסביר הזיהוי של מצב התחרות על
עדויות של היסטוריונים מהתקופה על מרווחי מסחר גבוהים והצבר הון בממלכות של חצי האי
ערב.
רמת הפעילות הכלכלית מוערכת בעזרת נתונים על הכנסות והוצאות הקיסרים ,פעילות של
השקעות בתשתיות ומבני ציבור ,עדויות על שימוש מוגבר במוצרים בספרי גיאוגרפיה ,היסטוריה,
שירה וספרות של התקופה ,עדויות על פעילות מלחמתית שהרחיבה את מקורות ההכנסה ממיסים,
נכסים חדשים ושלל וממצאים ארכיאולוגיים נומיסמאטיים וארכיאולוגיה ימית.
 3ראה להלן בעמוד  12שרטוט המודל.
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תרשים  .1מודל הגורמים שהשפיעו על היקף המסחר במוצרי מותרות ומסלוליו
רמת
הפעילות
הכלכלית

הביקוש
למוצרים
ריכוזיות
במסחר

 אמצעי ההובלה,המהירות ,הטכנולוגיה
 תשתיות מרחקים זמני תנועה תנאים טבעייםבמרחבי המסלול

היקף
התנועה
המסחרית
במסלול

עלויות
ההובלה
מסלול
התנועה
סיכונים
בתנועה

רמת הביטחון במסלול התנועה
(גורמים פוליטיים וצבאיים)
 מדיניות ביטחונית תומכת מצב ביטחוני רופף/מלחמותעלויות ההובלה הושפעו מגורמים כמו סוג אמצעי ההובלה והטכנולוגיה הזמינה ,תשתיות ,מהירות
התנועה ,מרחקי התנועה ,זמני התנועה ,המיסוי בדרכים ,עלויות המזון והאירוח בדרך 4ועלויות
ההון .אמצעי ההובלה היו יבשתיים וימיים .ביבשה התנועה הייתה בעזרת בעלי חיים .כושר
ההובלה של בעלי החיים והתאמתם לסביבת התנועה במסלולים קבעו את ההעדפות של הסוחרים
לגבי השימוש בהם .הטכנולוגיה הזמינה בתחומים כמו רתמות ,אוכפים ,יצולים ,מבנה עגלות
 4לסוחרים ולבעלי החיים.
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ופרסות השפיעה גם היא על ההעדפות בשימוש ומהירות התנועה .בתנועה הימית הגורמים
שהשפיעו היו מבנה וגודל הספינות ,כיווני נשיבת הרוחות במסלולי התנועה והגורם האנושי כמו
למשל גילוי רוחות המונסון בידי היוונים.

סוג אמצעי ההובלה והתנאים הטבעיים במסלול קבעו את מהירות התנועה .מרחקי התנועה בכל
אחד מאזורי התנועה ומהירות התנועה באזור קבעה את זמני התנועה במסלולים .זמני התנועה
במסלולים קבעו את עלויות ההובלה עקב ההוצאות היומיות של הסוחרים ועלויות ההון הקשורות
בהחזקת הסחורה למשך תקופה ממושכת .המיסוי בדרכים היה בעיקרו מכס ומיסוי עירוני
( . )Octroyהתנאים הטבעיים במסלולי התנועה השפיעו על עלויות ההובלה וסיכוני התנועה
במסלול .אזורי מדבריות הקטינו סיכוני ביטחון ומיסוי בהשוואה לאזורים מיושבים אולם הגדילו
את סיכוני תנאי הטבע כמו סערות חול .באזורים ימיים מסוימים ,כמו צפון הים האדום ,שררו תנאי
אקלים שהאטו את מהירות התנועה בקטע והגדילו את סיכוני התנועה בו .האטת מהירות ההובלה
הגדילה את עלויות ההובלה והסיכונים השפיעו על העדפות הסוחרים לגבי מסלולי התנועה.
רמת הביטחון במסלול התנועה השפיעה על הסיכונים בתנועה .רמת הביטחון נקבעה לפי גורמים
פוליטיים וצבאיים .הגורמים הפוליטיים היו מדיניות ביטחונית תומכת מסחר כמו הסכמי שלום עם
אימפריות שכנות ,יחסים תקינים עם ממלכות היושבות באזורי מסלולי המסחר כמו ממלכת
הנבטים ,הפעלת ציים נגד פירטים באזורים ימיים מסוימים ,סלילת דרכים והקמת מבצרים להגנה
על הגבולות והתנועה בדרך .במצב של מדיניות ביטחונית תומכת מסחר יש לצפות לרמת סיכונים
נמוכה באזורים בהם עובר מסלול התנועה ולהעדפות סוחרים לנוע במסלולים אלה .כאשר המצב
הביטחוני רופף כתוצאה ממעשי איבה או התגברות פעילות של שודדים מתגבר סיכון התנועה
במסלול והסוחרים נמנעים מתנועה בו .במצב של מלחמה בין אימפריות ,אזורי הגבול בין הצדדים
ומסלולי תנועת המסחר העוברים בהם הופכים להיות מסוכנים לסוחרים והם נמנעים מלעבור
בהם.
לצורך דיון שיטתי ,חולק המרחב ממזרח לים התיכון (ממצרים לסין) לשלושה מרחבים – צפוני,
מרכזי ודרומי .החלוקה למרחבים נעשתה בהתאם לנוחיות הדיון בעיקר בפרק על הגורמים
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הפוליטיים והצבאיים .בתוך המרחבים 5יש מסלולים ימיים ויבשתיים .השימוש המרכזי בדיון לפי
מרחבים ,והמסלולים בהם ,הוא לצורך ניתוח ההשפעות ההדדיות של תופעות המתרחשות במרחב
אחד על השינוי בתנועה המסחרית במרחב או מסלול אחר .כך למשל התנגשויות צבאיות ממושכות
במרחב המסופוטמי עלולות להביא להסטת המסחר ממרחב זה למרחב הים האדום .הסטת המסחר
עשויה להביא לפריחת הישובים לאורך המסלול אליו הוסת המסחר .הממצאים מעבודה זו,
וממחקרים נוספים בעתיד שישתמשו במתודה זו ,עשויים להביא להבנה טובה יותר של
התרחשויות בתחום הגיאוגרפיה היישובית.

העבודה נפתחת בפרק רקע הנותן הסבר כללי ומימד היסטורי על תופעת המסחר במוצרי
המותרות .הפרק כולל דיון על כלכלת האימפריה ,הערות על חשיבות המסחר במוצרי מותרות
בכלכלת האימפריה ,תיאור המוצרים ,הביקוש להם ומקורות ההיצע שלהם .הפרק מטפל גם
בנושאים הגיאוגרפיים כמו המרחבים בהם עבר המסחר והתנאים ששררו בהם.
בפרק השני מופיעים תיאור וניתוח גורמי הכלכלה והתחבורה שהשפיעו על המסחר במוצרי
המותרות ותנועת המסחר במרחבים .הפרק כולל אפיון של מצב השוק למוצרי המותרות ,אמצעי
ההובלה ומהירויות התנועה ,עלויות ההובלה ,המחירים ומרווחי הסוחרים .בפרק יש חישוב של
זמני ההובלה לפי מסלולים ועלויות ההובלה היחסיות במסלולים השונים.
הפרק השלישי עוסק בהשפעת גורמים פוליטיים וצבאיים על תנועת המסחר במרחבים השונים.
הדיון יהיה מפורט לפי מסלולים .בסיכום הפרק יינתנו הערכות על מידת הפתיחות והסגירות של
המסלולים העיקריים לפי תקופות משנה.
בפרק האחרון מוצג סיכום של הגורמים שפעלו להגדלת היקף המסחר או הקטנתו לפי תקופות
ומרחבים .דיון מיוחד יהיה בהשפעת השינויים בהיקף התנועה במרחבים ובמסלולים על השימוש
בדרכים בארץ ישראל ועבר הירדן.
לפני כניסה לדיון מפורט יש צורך לקבוע מדוע עוסקת העבודה במסחר של האימפריה הרומאית
עם המזרח והדרום ולא עם אזורים אחרים? ומה היא הגדרת תקופת האימפריה הרומאית?
 5חוץ מהמרחב הצפוני שהיה יבשתי בעיקרו.
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מוצרי המותרות העיקריים של תקופת האימפריה הרומאית היו ענבר מהארצות הבלטיות ,קטורת
ובשמים מדרום ערב ,שנהב מאפריקה ,פלפל מהודו ומשי מסין .מוצרים אלו נקראו בשם "חמשת
הגדולים" בפי חוקרי הסחר הרומאי חוצה הגבולות .6מתוך חמשת הגדולים ארבעה נסחרו עם
המזרח והדרום 7ומכאן הבחירה לעסוק במסחר במרחבים אלה.
התקופה הנחקרת  -תקופת האימפריה הרומאית  -מוגדרת כפרק הזמן שבין עליית אוקטוויאנוס –
אוגוסטוס ) 07( )Augustusלפה"ס 12-לסה"נ) לשלטון ברומאי וכינון המשטר החדש של
הפרינקיפט (בתחילת שנות השלושים לפה"ס) ובין עליית קונסטנטינוס ( )Constantinusהראשון
( 326-337לסה"נ) לשלטון והפיכת הנצרות לדת האימפריה (בשנת  30255לסה”נ) .הבחירה
איננה מקרית .מאתיים השנים הראשונות של התקופה היו תקופת השיא במסחר במוצרי המותרות
עם המזרח והדרום .מאה ושישים השנים האחרונות היו תקופה של שקיעה כלכלית איטית וירידה
במסחר.
עדויות פיזיות על קיום המסחר הם הממצאים הארכיאולוגיים של מבנים ומתקנים ששימשו את
המסחר כמו חנויות ומחסני סחורות פרטיים בנמלים ובערים .מוצרי מותרות מאזורים שונים נמצאו
בחפירות ארכיאולוגיות באזורים אחרים .לכאורה ,מאשר הדבר קיום מסחר בין האזורים .8תעודות
וכתובות העוסקות ביחסי מסחר בין אנשים במקומות שונים מחזקות את הטיעון לקיום מערכת
מסחר ושווקים .התעודות מתארות יחסי מסחר של קניה ומכירה או יחסים פיננסיים של אשראי
וחליפין .תעודות אחרות מתארות יחסים בין השלטונות והסוחרים והמיסוי המוטל על ערך
הסחורות .יש תעודות רבות המתארות תשלומים למערכת הממשלתית ובמיוחד לצבא בכסף
ששימש לרכישת מוצרים ושירותים בשווקים .יש ממצאים רבים של מטמונים של מטבעות
ששימשו אנשי עסקים בכל רחבי האימפריה ואף מחוץ לה למשל בהודו המצביעים על השימוש
בכסף ביחסי המסחר.
השימוש במוצרי המותרות מופיע גם בספרות והשירה שהשתמרה מאותה תקופה .בחפירות
ארכיאולוגיות מופיעים כלים ששימשו להחזקת מוצרי המותרות ,תכשיטים ממתכות יקרות ואבני
 6עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ג ,עמ' 029-012
 7המזרח הוא השטח שממזרח לאזור המזרח התיכון והדרום הוא השטח שמדרום לו.
 8מציאת המוצרים אינם תמיד הוכחה חותכת לקיום המסחר היות שיכול להיות שהם הובלו על ידי בעליהם למקום מציאתם ולא על ידי
הסוחרים.
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חן המשובצים בהם ,מזבחות לשריפת בשמים ,ואפילו שרידים של פלפל ועצים שמקורם מהודו
בחפירות בנמלים העתיקים של ברניקה ( 9)Berenice-Umm-el-Ketefומיוס הורמוז ( -Quseir
 - )Myos - Hormosקוסיר במצרים.10
הנומיסמאטיקה מסייעת לחקר תופעות כלכליות בזמן עבר .דגמי המסחר ניתנים לזיהוי על ידי
ניתוח תפוצת ממצאי מטבעות מסוגים שונים ,ממטבעות שונות ,מתקופות שונות ובמקומות שונים.
כך למשל מציאת מטבעות רומאיות בדרכי המסחר הקדומים במקומות כמו מזרח אפריקה,
אפגניסטן ,פקיסטן ,הודו ,סרי לנקה ודרום ויאטנם מאמתת קיום המסחר ומצביעה על תקופות
המסחר ותחנות במסלולי המסחר.11

9

Report of the 1998 Excavations at Berenike and the Survey of the Egyptian Eastern Desert, including
Excavations in Wadi Kalalat; by: S.E. Sidebotham and W.Z. Wendrich (eds.). Leiden (Research School
CNWS) 2000.
10
http://www.arch.soton.ac.uk/Research/Quseir/
11
Miller, J.I. p. 218
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פרק א' המסחר במוצרי המותרות
קיצור תולדות המסחר במוצרי המותרות
כבר בתקופה הניאוליטית סחרו בני אדם במוצרים אקזוטיים .בחפירות ארכיאולוגיות בשכבות
מתקופה זו בארץ ישראל ובמקומות אחרים התגלו כלי עבודה מזכוכית וולקנית ()Obsidian
שמקורה מטורקיה מהאלף התשיעי או שמיני לפה"ס 12ואבני חן כמו אבן התכלת ()Lapis Lazuli
שמקורן מפרס ואפגניסטן.
האזור בו התרחש המסחר היה ערש התפתחות האנושות בעמקי הנהרות במסופוטמיה ובמצריים.
חברות אלו סחרו ביניהם .מסביב לאזור זה היו מדבריות וימים שדרכם המסחר עבר .במהלך
ההיסטוריה האדם ל מד לנצל טכנולוגיות חדשות כמו בניית ספינות לשייט בימים וביות הגמל
כבהמת מסע לתנועה במדבר לשם קידום המסחר .הגילויים הגיאוגרפיים של אזורים וארצות
ואמביציות התפשטות של שליטים הוסיפו מקורות חדשים של סחורות אקזוטיות ואפשרו
התרחבות המסחר .העמים שהיו פעילים במסחר כמו הפניקים והמצרים הפכו למעבדי חומרי הגלם
למוצרים מוכנים לשימוש לצרכנים מהשכבות העליונות והממסד הדתי .היו גם עמים שצברו הון
רב מהמסחר עצמו כמו היוונים ,הסורים ,הפרתים והערבים.
המסחר במוצרי המותרות היה הבסיס הכלכלי העיקרי של ערים רבות במזרח התיכון .ערי החוף
הפניקיות ,שלאחר מכן הפכו להיות סוריות ,היו מרכזי המסחר ועיבוד חומרי הגלם שזרמו
מהמזרח והדרום .ערי שיירות הוקמו בעבר הירדן ובמדבר הסורי שהתפרנסו ממתן שירותים
לשיירות שעברו דרכן .13הערים הגדולות 14שהתפתחו בתקופת האימפריה הרומאית 15שכנו בעיקר
לאורך חופי הים התיכון והנהרות הגדולים במצרים ומסופוטמיה .אחת הסיבות לכך הייתה עלות
ההובלה הימית והובלת הנהר הנמוכות יותר ביחס להובלה היבשתית .ערים אלה היו מרכיב מרכזי
בהתפתחות החליפין והמסחר הבין אזורי במוצרי המותרות.
 12מוצגים במוזיאון ישראל.
 13ראה דיון בנושא בפרק הראשון של "ערי השיירות" Rostovtzeff Caravan Cities, pp.1-35
 14בערים גרו מספר רב של תושבים למשל רומא עם מליון תושבים ,או אלכסנדריה וקרתגו עם שש מאות אלף תושבים ואנטיוכיה עם
מספר דומה של תושבים.
 15לדיון בנושא ראה Duncan-Jones R. pp. 259-287.
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המצרים הקדמונים סחרו במוצרי המותרות עם ארצות פונט 16האגדיות 17בדרום הים האדום כבר
בתחילת האלף השלישי לפה”ס .הם הגיעו לשם בים וביבשה .בים הם נעו עם ספינות מפרש
גדולות עם משוטים .הספינות יצאו מנמל מרסה גווסיס ()Mersa Gawasis
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הנמצא בחוף

המערבי של הים האדום 19ממזרח לקופטוס ( .(Coptos-Keftביבשה הם נעו עם שיירות חמורים
לאורך הנילוס עד אתיופיה .המסחר כלל את הזהב מסודן ,המור ( )Myrrhוהלבונה
( )Frankincenseמדרום ערב וסומליה ,השנהב מאפריקה ומוצרים כמו הקינמון ()Cinnamon
והקציעה ( )Cassiaשיובאו למזרח אפריקה ,מסין ואינדונזיה.
במפרץ הפרסי היו התפתחויות דומות של מסחר במוצרי מותרות .הממלכות הקדומות של
מסופוטמיה  -אכד ואשור  -סחרו עם הודו ,מצרים ודרום ערב .המסחר והחליפין הוסדרו על ידי
קבצי חוקים מסחריים שהראשונים שבהם הופיעו בסוף האלף הרביעי לפה"ס .20את המסחר ניהלו
בעיקר האכדים כבר באמצע האלף השלישי לפה”ס .המצרים ועמי ארצות הסהר הפורה ניהלו
קשרי מסחר כבר באלף השלישי והשני לפה"ס דרך ארץ ישראל וסוריה.
באלף השני נזכרים במקורות אשוריים הסוחרים הגדולים 21של העיר5מדינה דילמון (.22)Dilmun
הם עסקו במסחר בנחושת ובמוצרי המותרות מהודו ודרום ערב עם התרבויות של ארצות הסהר
הפורה .תקופת הזהב של העיר דילמון הייתה  0022-1622לפה”ס .23באותה תקופה היא הייתה
בקשר ימי עם אזור מגן ( 24)Maganבעומן 25לצורכי סחר בנחושת ובשמים .תקופת פריחה נוספת
במסחר הייתה בדרום מזרח ובמזרח ערב במאות  1022-1222לפה”ס .בתקופה זו הופיע הגמל
כבהמת משא .יש עדות

26

חלקית לפעילות ימית ערבית בתקופת הברזל השנייה (1222-622

לפה”ס) מעומן.27
16

Kitchen, K.A. The Land of Punt. Shaw, T. et al (eds) The Archaeology of Africa, London 1995, pp. 587-608
 17עדיין לא הוכרע סופית מיקום ארצות פונט אולם מקורות מצריים עתיקים מרמזים שארצות אלו השתרעו מדרום מזרח סודן ועד
אריתריאה וסומליה.
 18המקום זוהה כמפרצון הנמצא כמה מילין צפונית מהמפרץ של קוסיר ( )Quseirממזרח לקופטוס .הנמל מצרי קדום במקום נקרא בפי
המצרים הקדמונים סאוו ( .)Sawawבתקופה ההלנית והרומאית הפכה המקום להיות עיר הנמל מיוס הורמוז.
19
Breasted, J.H. Ancient Records of Egypt, London 1988, 1, 604-6
20
Rostovtzeff, Caravan Cities, pp. 7-8
 21כנראה ממוצא כשדי.
 22שזיהוי אפשרי שלה הוא כעיר נמל בפרץ בחריין.
23
www.bnmuseum.com/dilmun.htm
 24בשומרית ומקן באכדית (.)Makkan
25
Potts, D.T. p. 13
 26העדות היא ציור של אונייה עם מפרש טיפוסי לספינה הערבית "דהו".
27
Bhacker, M. R. & B. Digging in the Land of Magan, Archeology, Vol. 50, 3, 1997
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ביות הגמל כבהמת רכיבה ובהמת משא בסוף האלף השני לפה”ס גרם למהפכה בתחום ההובלה
היבשתית במרחבים המדבריים .האפשרות לנוע במדבר ביעילות רבה יצרה מסלולים חדשים
למסחר בכל המרחבים .במרחב הדרומי

28

שימש הגמל החד דבשתי להובלת סחורות במדבריות

דרום וצפון חצי האי ערב .במרחב הצפוני שימש הגמל הדו דבשתי להובלת סחורות במדבריות
מרכז אסיה .השימוש במסלול החדש במרחב הדרומי בתחילת האלף הראשון לפה"ס קדם כנראה
לשימוש במסלולים המדבריים במרחב הצפוני.29
המסלול היבשתי במרחב הדרומי הוא המסלול מדרום ערב לים התיכון דרך עבר הירדן לעזה,
לדמשק ולמצרים .במסלול זה הובאו הבשמים של דרום ערב – מור ולבונה  -לשווקים בסוריה,
ארץ ישראל ומצרים .התפתחות המסחר הביאה לעושר רב לשבטי ערב שעסקו בכך .ממצאים
ארכיאולוגיים מצביאים על תרבויות מפותחות של שבטים

30

כמו המענים ,השבאים ,הקטבנים,

והחצרמותים לאורך דרכי השיירות מדרום ערב עד למדבר הסורי החל מהאלף הראשון לפה"ס.31
בתקופה זו התקיים גם מסחר ימי בין דרום ערב להודו והמפרץ הפרסי על ידי ספנים ערבים
והודים.32
בעקבות סיפורי המצרים על ארץ פונט האגדית והופעת סוחרי ערב – מלכת שבא  -במזרח התיכון,
החלו בתחילת האלף הראשון לפה"ס הפניקים ושותפיהם מלכי יהודה להתעניין במסחר הימי עם
דרום ערב ומזרח אפריקה .הפעילות של שלמה ( 968-908לפנה"ס) לפיתוח המסחר במוצרי
המותרות מתוארת בספר מלכים ובדברי הימים .33בימי יהושפט ( 872-829לפנה"ס) היה מאמץ
ימי נוסף של ממלכת יהודה אך הוא נכשל .34בתקופת עזריה בן אמציה ובנו יותם (786-720
לפנה"ס) הושבה אילת ליהודה ונבנתה מחדש .35סביר להניח שהחזרת העיר משמעותה הייתה
חידוש המסחר הימי עם דרום ערב.

 28ראה דיון במרחבים בפרק על מסלולי המסחר.
Bulliet, R.W. pp. 7-27

29

 30השבטים נזכרים בכתובות אשוריות החל במאה האחת עשרה לפה"ס.
 31ראה להלן דיון על המסלול בפרק על מסלולי המסחר במרחב הדרומי.
32
Van Beek, G.W. Pre-Islamic South Arabian Shipping in the Indian Ocean, Journal of the American Oriental
Society, LXXX (3, 1960), pp136-139; Bass, F. A History of Seafaring based on underwater archaeology, New
York 1972, pp. 21-22
 33מלכים א' ,ט' ,כ"ו-כ"ח.
 34מלכים א' ,כ"ב ,מ"ט.
 35מלכים ב' י"ד ,כ"א-כ"ב.
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האשורים והבבלים במאות השמינית עד השישית לפה"ס התעניינו גם הם במסחר עם הדרום ואף
הפעילו את כוחם הצבאי לכיבוש מרכז חצי האי ערב כדי לשלוט בתנועת המסחר.36
בתנ"ך יש גם תיאור של הפעילות הענפה של המסחר הפניקי עם דרום ערב בסוף החצי הראשון
של האלף הראשון לפה"ס (סוף המאה השביעית ותחילת השישית לפה"ס) .בנבואת ישעיהו מופיע
'שפע ת גמלים תכסך בכרי מדין ועיפה כולם משבא יבואו זהב ולבונה ישאו ותהילת אלוהים
יבשרו .כל צאן קידר יקבצו לך אלי נביות ישרתונך' .37בנבואת יחזקאל על צור מדבר הנביא על
'בני דדן רוכליך איים רבים סחורת ידך קרנות שן והובנים' 38ועל 'רוכלי שבא ורעמה המה רוכלייך
בראש כל בושם ובכל אבן יקרה וזהב נתנו עזבונייך' .39בנבואה אחרת הוא שוב מדבר על סוחרי
דרך הבשמים 'שבא ודדן וסוחרי תרשיש וכל כפיריה'. 40
באמצע האלף הראשון נכבשה צפון הודו על ידי דריווש הראשון הפרסי (501-285( )Darius
לפה”ס) והתחזק המסחר הישיר בין הודו למסופוטמיה בדרך המפרץ הפרסי ונהרות הפרת
והחידקל .41הפרסים שאפו ליצור גם קשר ימי בין המפרץ הפרסי למצרים והים התיכון דרך הים
האדום .לצורך זה שלח דריווש ספנים יוונים ,בראשות סקילקס ( )Scylaxמקריאנדה
( ,)Caryandaממוצא נהר האינדוס בהודו לאוקיאנוס ההודי ומשם מערבה מסביב לחצי האי ערב
למצרים .42דריווש גם השלים את תעלת פרעה נכו מהדלתא של הנילוס לים האדום והביא לחיבור
ימי בין הים התיכון לים האדום .43בכך הוא פתח את הדרך הימית לדרום ערב והודו בפני ספנים
פניקים ויוונים.
הפרסים היו צרכנים גדולים של מוצרי המותרות .השימוש בבשמים היה מקובל אצל הפרסים
במאה השישית לפה”ס .הלבונה ,הזהב והמור סימלו לפי אמונה פרסית את הייעוד של תינוק
בהיוולדו .השמימי (הלבונה) ,המלכותי (הזהב) והרפואי (המור) .44הם גם בנו מבני פאר מחומרי
בניה יקרים וציפו המבנים בזהב ,שנהב ועצים אקזוטיים .הפרסים השתמשו גם בבשמים
 36אילת מ .קשרי כלכלה בארצות המקרא ,ירושלים ,1977,עמ' .007-039
 37ישעיה ס',ו'-ז'.
 38יחזקאל כ"ז ,ט"ו
 39יחזקאל כ"ז ,כ"א.
 40יחזקאל ל"ח ,י"ג.
41

Miller, J.I. p. 194
Herodotus, Book IV. 44
43
Pliny, Book 6. 160
44
Boulnois, L. p. 58
42
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ובתכשיטים יקרים לשימוש אישי ופולחני .צריכת מוצרי המותרות התאפשרה על ידי קיום סחר
ער במוצרי המותרות שהסתייע במערכת הדרכים המשוכללת שהקימו .על ממדי המסחר בתקופה
הפרסית ניתן ללמוד מהתכתובת שהתגלתה של משפחה יהודית מהעיר ניפור ()Nippur
במסופוטמיה .המשפחה ניהלה מסחר עם הכשדים ,הארמים ,האדומים ,והשבאים.45
בעקבות כיבושי אלכסנדר מוקדון במזרח בחצי השני של המאה הרביעית לפה"ס נשלחו משלחות
ימיות ויבשתיות למזרח ,לצפון ולדרום כדי להרחיב את הידע על אזורים לא ידועים .כיבוש המזרח
והודו על ידי אלכסנדר מוקדון בחצי השני של המאה הרביעית גרם להתרחבות המסחר .עם כיבוש
בקטריה מצפון מזרח לפרס גילו היוונים את הדרך לסין דרך מדבריות מרכז אסיה .הדרך הימית
להודו נחקרת על ידי יורדי הים היוונים לפי הוראה של אלכסנדר מוקדון .אלכסנדר לא הסתפק
בכיבוש הודו אלא שאף ,בדומה לדריווש ,לחזק את הקשר הימי בין המפרץ הפרסי למצרים דרך
האוקיאנוס ההודי .פתיחת הדרך עניינה אותו גם בהקשר לאפשרות השתלטות על דרום ערב
שנקראה באותה תקופה ערביה יודמון ( – (Aden - Arabia Eudaemonערב המאושרת בגלל
עושרה הרב .46אלכסנדר מוקדון ואנשיו למדו מהפרסים והמצרים את השימוש בבשמים.47
התקופה היונית – הלניסטית הייתה תקופת גאות כלכלית מתמשכת מראשית המאה השלישית
לפה”ס עד אמצע המאה השנייה לפה”ס .אחת הסיבות לגאות הייתה חלוקת האוצר הפרסי העצום
בין יורשי אלכסנדר מוקדון שהשתמשו בו לפעילות ציבורית חסרת תקדים של הקמת ערים חדשות
ובנייה של מבני ציבור חדשים בכל הערים במזרח התיכון .48התרבות והפולחן היווניים כללו
שימוש נרחב בבשמים ובקטורת .היה גם ביקוש מוגבר למוצרי המותרות – מתכות יקרות ,אבנים
יקרות ומוצרים אקזוטיים מהדרום והמזרח .עליית הביקוש למוצרי המותרות לוותה בהקמת מרכזי
תעשייה גדולים לחופי הים התיכון בערי הפניקים וערי מצרים לחוף הים התיכון .במרכזים אלה
עובדו חומרי הגלם מהדרום והמזרח למוצרי קישוט ,נוי ,בשמים ,קטורת ,תבלינים ותרופות
לצריכת המעמדות העליונים.

45

Rostovtzeff, Caravan Cities, p. 22
Strabo, Book, 16. 1. 11
47
Pliny, Book 12. 62
48
Heaton H. p. 36
46
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המאבק בין הממלכות התלמאית והסלווקית הביא למאמצים מוגברים של התלמאים לפתוח דרך
ימית ישירה לדרום ערב .ב 085 -לפה”ס ניסה תלמי ( )Ptolemaiosהשני פילדלפוס (085-027
לפה”ס) לפתוח מחדש התעלה מהנילוס לים האדום והקים נמלים בחוף המצרי של הים האדום.
לפי פליניוס 'תלמי חפר תעלה של  32.5מיל רומאי מזרוע הנילוס לאגם המים המרים .הוא הפסיק
את החפירה לחיבור מפרץ סואץ לתעלה בגלל חשש שגובה פני הים האדום הם  2.5רגל רומאי
יותר גבוהים מפני הקרקע במצרים ,וכתוצאה מכך יגרם שיטפון' .49הנמלים שמשו בתחילה כדי
להשיג זהב ופילי מלחמה ממקורות בדרום ערב ודרום מזרח סודן .המאמץ התלמאי המרוכז להגיע
לדרום ערב והודו הצליח .בשנת  078לפה”ס ערך תלמי השני תהלוכה גדולה באלכסנדריה ובה
הציג לפני ההמונים כמויות גדולות של בשמים (מור ,לבונה ,קציעה וקינמון) ,זהב וכסף ,חיות
אקזוטיות מאפריקה ,שנהב ,עבדים הודים ומוצרים נוספים .50תהלוכה זו מדגישה את החשיבות
שהוא ייחס לפתיחת דרכי המסחר במוצרי המותרות בים אדום.
מסלול משנה חדש שהתפתח באותה תקופה במרחב המרכזי היה המסלול היבשתי מגרה (Gerrha
–  )Hufhuf, Hasa, al Uqayrשבאזור בחריין לפטרה .המסלול היה בשליטת השבטים הערבים
מצפון חצי האי ערב ודרום עבר הירדן והוא שימש להובלת סחורות מהודו למצרים ולדמשק .העיר
גרה בחוף ערב הסעודית במפרץ בחריין הייתה מיושבת על ידי כשדים ( )Chaldaeansשגורשו
מבבל .לפי סטרבו ,51הגרהים היו הסוחרים גדולים של דרכי המדבר.52
תבוסת הממלכה הסלווקית בידי הפרתים במסופוטמיה בשנת  027לפה”ס הופכת את הפרתים
לגורם החשוב ביותר במרחב המרכזי .השליטה הפרתית במרחב המרכזי של מסלולי המסחר
נמשכת כחמש מאות שנים ומתחלפת בשליטה פרסית עד עליית הכוחות הערבים במאה השביעית
לסה”נ.53
סין מצטרפת ישירות למסחר במוצרי המותרות בתקופת ממלכת האן הקדומה בסוף המאה השנייה
לפני הספירה .הצטרפות הסינים הייתה כתוצאה מעניין פוליטי וצבאי שהם גילו באזורים שהיו
49

Pliny, Book 6. 165-166
Athenaeus of Nacritus, The Deipnosophists, Translated by Gulick C.B. London 1961, Book 5, Chapters. 8 and
9
 51הגיאוגרף הרומאי סטרבו .נולד  62לפה”ס ומת  03לסה”נ .היה בן זמנו של אוגוסטוס קיסר ( 07לפה”ס –  12לסה”נ) .הוא כתב את
ספרו בשנת  18לסה”נ.
52
Strabo, Book, 16. 3. 3
53
Rostovtzeff, Caravan Cities, pp. 25-27
50

02

בשליטת השבטים של מרכז אסיה .הגברת העניין הסיני במערב הביאה לשליחת משלחת סינית
לממלכת הפרתים בסוף המאה השנייה לפה"ס .הסחורות העיקריות שהציעו הסינים היו בדי המשי,
אבנים יקרות ופרוות אקזוטיות .עיקר המסחר עם סין היה דרך הודו .חלקו ישירות דרך מיאנמר
(בורמה) וחלקו דרך מדבריות מרכז אסיה ואפגניסטן לממלכת הפרתים בפרס ומסופוטמיה -
במסלול הנקרא היום דרך המשי.54
עם תחילת תקופת האימפריה הרומאית ,בחצי השני של המאה הראשונה לפה”ס ,היה כבר מסחר
ער במוצרי המותרות עם המזרח והדרום .מסחר זה התקיים לאורך תקופה של אלפי שנים .הוא
התנהל במספר מסלולים ברורים במרחבים בצפון ,במרכז ובדרום .חלק מהמסלולים עבר
במדבריות מרכז אסיה וחצי האי ערב ,וחלקם בים באוקיאנוס ההודי ,מפרץ הפרסי ,הים האדום
והים התיכון.
תקופת השיא

55

במסחר במוצרי המותרות הייתה במאות הראשונה והשנייה לסה"נ .במאה

השלישית לסה”נ החל המסחר להיחלש מסיבות כלכליות ובטחון בדרכים .בכלכלת האימפריה
הייתה נסיגה והמסחר הישיר עם צפון הודו הופסק בגלל כיבוש צפון הודו על ידי הפרסים
והשתלטות סוחרים וימאים פרסים על המסחר הימי במפרץ הפרסי .הסוחרים היוונים והרומאיים
המשיכו לסחור עם דרום הודו וסרי לנקה דרך הים האדום .לקראת סוף המאה השלישית השתלטו
ימאים הודים ,ערבים ואתיופים על המסחר הימי באוקיאנוס ההודי .הביטחון הימי של המסחר בים
אדום נחלש ודרכי המסחר במצרים העליונה נמצאו תחת איום של שבטים מסודן ואתיופיה .נתיב
המסחר לסין במרחב הצפוני הצטמצם מאד במאה השלישית לסה"נ בגלל התקפות וכיבושים של
ההונים בצפון ובמערב והתפרקות ממלכת האן בסין לשלוש ממלכות .המסחר הימי של סין עם
המערב במרחב הדרומי דרך דרום הודו וסרי לנקה שהתחיל באמצע המאה השנייה לסה"נ נמשך
.56
הכרזת הנצרות על ידי קונסטנטין כדת המדינה של האימפריה הרומאית בשנת  303לסה"נ גרמה
לירידה ניכרת במסחר בבשמים מדרום ערב .ירידת הביקוש נבעה מהקטנת השימוש בבשמים

 54ראה להלן דיון בנושא בפרק ג' מסלולי המסחר – המרחב הצפוני.
 55ראה להלן דיון בכלכלת האימפריה הרומאית.
 56ראה להלן דיון בתולדות תנועת המסחר במרחב הצפוני.
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לצרכי פולחן במקדשים והפסקת פולחן שריפת הגופות .57השוק הרומאי והביזנטי המשיך להיות
שוק גדול למוצרי התבלינים ,הבשמים לשימוש אישי ,תרופות ומשי שהמשיכו לזרום לשווקים.
המסחר עם המזרח והדרום לא נפסק אפילו בתקופות הקשות .הביקוש למוצרי המותרות בחצרות
המלכים ואחוזות המעמדות העליונים גרם לזרם בלתי פוסק של סוחרים בדרכי המסחר במרחבים
השונים .בתקופת הפריחה של האימפריה המזרחית עשו הביזנטים מאמץ לפתח דרכים חלופיות
לדרכים שעברו דרך האימפריה הפרסית .הם יצרו קשרים ישירים עם הסינים במסלולים במרחב
הצפוני ובסיוע האתיופים יצרו קשר עם דרום ערב וסרי לנקה.
נתוני רקע על כלכלת האימפריה הרומאית
בין הכלכלנים יש ויכוח על כלכלת העולם העתיק .הויכוח הוא על מידת

58

התפתחות השווקים

והמוסדות הכלכליים ועל היכולת להשתמש בכלי המחקר כלכליים מודרניים לניתוח תופעות
בתקופות קדומות .לפי דעה אחת השווקים והמוסדות הכלכליים היו במצב פרימיטיבי .היוונים
והרומאים לא הגיעו לחשיבה כלכלית מסודרת ואף לא יצרו ספרות כלכלית ולכן לא הייתה
לשלטונות מדיניות כלכלית .הייתה התערבות של השלטונות בפעולת השווקים והיה משטר של
חלוקה .לכן לא ניתן לנתח את הכלכלה העתיקה בכלים מודרניים.59
לפי דעה אחרת

60

כבר בתקופות קדומות התפתחו הכלים והמוסדות לפעולת השווקים ולכן

התרחשה פעילות בשווקים במקביל למערכת ציבורית של חלוקה מרכזית .61כתוצאה מכך תופעות
בעלי אופי כלכלי התרחשו בעולם העתיק מבלי שזוהו ככאלה על ידי אנשי התקופה .62חוקי
הביקוש וההיצע פעלו ,שווקים התקיימו ונקבעו מחירים .התנהגות מונופוליסטית של יצרנים
ומשווקים התקיימה לאורך התקופה .שליטים הרחיבו הוצאות ציבוריות והגדילו את כמות המטבע
מבלי לדעת את ההשפעה המרחיבה של פעולתם .שליטים אחרים הקטינו את כמות המתכת היקרה
במטבעות ,גרמו לירידת ערכם ולהתפתחות תהליך אינפלציוני .לכן למרות שלא הייתה ידועה
57

Van Beek, G.W. The Rise and Fall of Arabia Felix, Scientific American, 221 (6, 1969), p. 46
 58הויכוח הוא לא רק על מידת הפיתוח של השווקים אלא גם על הגישה  -מרקסיסטית או קפיטליסטית.
59
Polanyi C. Traders and Trade, In Sabloff J.A. & Lamberg-Karlovsky C.C. Ancient Civilazation and Trade,
Albuquerque 1975, pp. 133-154. & Finley M. The Ancient Economy, Cambridge 1984, pp. 22-23
60
Rostovtzeff, M. The Social & Economic History of the Hellenistic World, Oxford 1941.
Duncan-Jones R. p. 6
Finley M. The Ancient Economy, Cambridge 1984, pp. 18-19
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לאנשי התקופה תיאוריה כלכלית מסודרת ניתן לנתח תופעות כלכליות שהתרחשו לאורך התקופה
על בסיס מידע כלכלי ונתונים בעלי אופי כלכלי הנמצאים ביצירות ובכתבים של המחברים
העתיקים.63
הקשר בין היקף המסחר במוצרי המותרות והמצב הכלכלי ברומא נובע מהקשר בין צריכת מוצרי
המותרות לרמת ההכנסה ברומא .מוצרי המותרות מאופיינים מבחינה כלכלית בגמישות ההכנסה
הגבוהה שלהם .כתוצאה מכך בתקופות של גאות כלכלית ועלייה גדולה בהכנסה יש לצפות לעלייה
גדולה יותר בנפח התנועה במסחר במוצרי המותרות .זיהוי גורמים המביאים להתרחבות כלכלית
כמו :מדיניות פיסקאלית ומוניטארית מרחיבה ,התרחבות במקורות שעמדו לרשות האימפריה
ועדויות על רמת החיים הגבוהה ברומא ובפרובינקיות ,עשויים להוכיח על קיום הקשר בין הגידול
ברמת ההכנסה ובין צריכת מוצרי המותרות באימפריה הרומאית .כמובן שלא ניתן לכמת את
התופעה אולם ניתן לקבוע שהייתה גאות במסחר במוצרי המותרות שהתלוותה לגידול בהכנסה
ברומא.
ביטול הרפובליקה והקמת הקיסרות על ידי אוגוסטוס ייצבו את האימפריה .התרומה העיקרית של
רומא האימפריאלית להתפתחות הכלכלית של התקופה הייתה "השלום הרומאי" (.)pax romana
התקופה הארוכה של שלום וביטחון בימים ובדרכים ביחד עם היציבות המדינית יצרו את התנאים
הטובים ביותר להתפתחות המסחר והכלכלה .64לפי פליניוס 'כל אחד נוכח שהתוצאה של איחוד
העולם תחת שלטון האימפריה הרומאית הייתה שיפור איכות החיים תודות למסחר ולשיתוף
בברכות השלום'.65
הגורמים המרכזיים שפעלו לחיזוק הכלכלה והמסחר היו :השקט היחסי בגבולות ושלטון מרכזי
יציב ונאור .66השלטון כלל את החוק האימפריאלי והמערכת המשפטית המפותחת ,מערכת מטבע
אחידה ויציבה ,מערכת מידות ומשקלות אחידה ,מערכת מיסוי יציבה ,מיסים ומכסים בשיעור נמוך
על היבוא ,היצוא והשווקים ומערכת פיננסית מפותחת שנתנה שירותים למערכות הריאליות של
החקלאות ,התעשייה והמסחר .67השלטון בפרובינקיות התמסד וניהול הכספים והפעילות הציבורית
 63שצמן י .תולדות הרפובליקה הרומית ,ירושלים תשס"א ,עמ' 520
64

Cameron R. pp. 37-40
Pliny, Book. 14. 2
66
Heaton H. p.54
67
Ibid, pp.47-51
65
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הייתה בידי פקידות מקצועית .הצבא והצי הרומאי הוצבו במקומות מפתח לבלימת הפירטים בים
ושודדי הדרכים ביבשה .במרחב האימפריה היה ביטחון בדרכים ובים.
במשך כל התקופה עודד השלטון הרומאי את הפעילות הכלכלית על ידי עבודות ציבוריות רחבות
היקף .הפעילות כללה בניית דרכים ,נמלים ובנינים ציבוריים בכל רחבי האימפריה .פעילות הבניה
הציבורית של תשתיות – דרכים נמלים ושווקים  -עודדה את הפעילות המסחרית.
בנוסף לתשתיות שנבנו בתחומי האימפריה היו גם תשתיות של נמלים ודרכים מחוץ לגבולות
האימפריה .תשתית זו הוקמה על ידי הממלכות ששלטו בדרכי המסחר .הממלכות הגדולות של
הודו הקימו נמלי מסחר מיועדים ורשת דרכים וממלכת הפרתים הקימה רשת דרכים במסופוטמיה
ופרס.
הסוחרים והספנים הרחיבו את גבולות העולם המוכר על ידי מסעות לדרום ,מעבר לכף הבשמים
בסומליה ולמוזמביק ,ואולי דרומה מכך .במזרח הרחיקו הספנים  -הסוחרים לשפך נהר הגנגס
בהודו ,לחצי האי המלזי ואף הגיעו לדרום מזרח סין .68בפעם הראשונה בהיסטוריה היה אזור ענק
פתוח למסחר חופשי בין האזורים והמסחר התאפשר על ידי אמצעי תחבורה יעילים בים וביבשה.
שתי המאות הראשונות לסה”נ היו תקופה של גאות נמשכת .69יש הרבה דוגמאות לרמה הגבוהה
של המסחר והגאות הכלכלית ששררו באימפריה הרומאית .ממצאי הארכיאולוגיה הימית מאשרים
קיומה של תקופת הגאות .התקופה בין  105לפה”ס עד  175לסה”נ היא התקופה העשירה ביותר
בממצאים של כדי יין – אמפורות ()Amphorae

70

במטענים של אוניות שטבעו בנמלים בים

התיכון .כמות המטענים שנמצאה היא פי שנים או שלוש מכמות המטענים שנמצאו בתקופות לפני
כן ואחרי כן.71

68

Toutain J. The Economic Life of the Ancient World, London 1930, pp. 253-259
 69פינלי ( )Finley M.I.ואחרים אינם סבורים שיש הוכחות מספיקות לגבי הגאות .ראה
Finley M.I. The Ancient Economy, Cambridge 1984, p. 182
 70כדי הי ין שימשו גם כמטען מייצב בספינות ולכן ממצא האמפורות מייצג גם את נפח הסחר הימי בכלל ולא רק את הסחר ביין.
71
Paterson J. Trade and Traders in the Roman World: scale, structure and organization, Parkins H. & Smith C.
Trade, Traders and the Ancient City, London 1998, p. 152
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ממצא אחר גם הוא מתחום הארכיאולוגיה הימית .72לפי סקר האוניות הרומאיות הטבועות שנמצאו
ליד חופי איטליה ,צרפת וספרד ,73לפי תאריך טביעה משוער ,המספר גדול ביותר של האוניות הוא
מהתקופה  022לפה”ס עד  022לסה”נ.

תרשים .1

מספר האוניות הטבועות שנמצאו במימי הים התיכון לפי תקופת הטביעה
המשוערת

Source: Hopkins, K. Taxes and Trade in the Roman Empire. The Journal of Roman Studies Vol. LXX
(1980), p. 106

במיוחד מעניין ההבדל הגדול במספר האוניות בתקופה זו בהשוואה לתקופה  022לסה”נ עד 222
לסה”נ .יש להתייחס לנתונים בהסתייגות המתחייבת מכך שהנתונים לא מתייחסים לנפח האוניות
ולסוגן (צבאית או מסחרית) ,למקריות גילוי האוניות ,ולקשיים בתיארוך הטביעה .למרות

 72העבודה המקורית נעשתה על ידי  Parker, A.J.ופורסמה במאמר בשם
 Ancient Shipwrecks in the Mediterranean and the Roman Provincesהפרסום היה בArchaeological Reports, -
).Supplementary Series (1980
 73במדינות אלו הארכיאולוגיה הימית מפותחת.
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ההסתייגויות ובעיקר בגלל ההבדלים הגדולים בין התקופות ,ניתן להשתמש בנתונים כדי לתאר
מגמות בהיקף המסחר הימי והפעילות הכלכלית לפי תקופות.74
המאה השנייה לסה"נ הייתה גם תקופת השיא בהתרחבות היישוב העירוני .היו ערים שנהנו יותר
מגאות זו כמו צור וצידון ,אתונה ,אלכסנדריה ,מילטוס ,רודוס וקרתגו .75בתום שלטון אוגוסטוס
היה מספר האוכלוסין באימפריה כ 52 -מיליון נפש .76עיקר ההתרחבות הייתה בפרובינקיות
במיוחד באסיה הקטנה ,בערי סוריה ובמצרים .77אחד התוצאות של המערכת הביטחונית
והשלטונית היציבה והמפותחת לאורך זמן היה המשך גידול רב באוכלוסייה שהגיע ל 122 -מליון
נפש בשיאה של האימפריה בחצי השני של המאה השנייה לסה”נ.
מעמד העשירים התרחב במאות הראשונה והשנייה לסה"נ ,וגדל המעמד הבינוני עתיר הנכסים.
ברומא הייתה מידה רבה של אי שוויון בחלוקת ההכנסה .הפרשי השכר בצבא בין החייל הפשוט
למפקדים הגבוהים היה למשל בשיעור של פי  .78111המערכת החברתית והפוליטית הייתה בנויה
על מעמדות .כדי להיות במעמד מסוים היה צורך ברכוש בסדר גודל מסוים .התרחבות האימפריה
הגדילה את אי השוויון בחלוקת ההכנסה בגלל היכולת להתעשר ממיסוי הפרובינקיות והנוהג של
חלוקת אחוזות לאנשי צבא בכירים ומקורבים .המיסוי על הרכוש היה נמוך ולכן הייתה צבירת
רכוש במשפחות מסוימות .מס עיזבון היה  5%בלבד עד לתחילת המאה השלישית.79
ברוב תקופת האימפריה לא התנהגו האוצר הרומאי והקיסרים בריסון תקציבי .80הקיסרים התגאו
ביד הפתוחה ובהוצאות הגדולות על חלוקה של מזון וכסף לנבחרים ,לצבא ולהמוני העם .סעיפי
הוצאה גדולים אחרים היו המשחקים הציבוריים ,הבנייה הנרחבת והתרומות למקדשים .האוצר
הרומאי מימן את התקציב על ידי הכנסות מרכוש (אחוזות ,שכירות של מבנים בבעלות ציבורית
ומכרות למשל) ,מכירות של רכוש (כמו שלל ,עבדים ,ורכוש שהוחרם במדינות שנכבשו),
החרמות רכוש של מתנגדים פוליטיים (לפעמים החרמות של רכוש המקדשים) ומיסים ותשלומים
74

Hopkins, K. Taxes and Trade in the Roman Empire, The Journal of Roman Studies, Vol. LXX (1980), p. 105
Toutain J. The Economic Life of the Ancient Worl. London 1930, pp. 305-321
76
Duncan-Jones R. p. 2
 77קארי מ .דברי ימי רומא ,תל אביב  ,1970עמ' 682-685
 78עמית.מ .תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ג ,עמ' 027
79
Duncan-Jones R. pp. 3-5
 80לניתוח המדיניות הפיסקלית של הקיסרים הרומאים לפי תקופות ראה דנקן -ג'ונס.
Duncan-Jones, R. Money and Government in the Roman Empire, Cambridge1994, pp. 11-16
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מיוחדים שהוטלו בגבולות או בנמלים מסוימים .המדיניות התקציבית של האוצר הרומאי והקיסרים
הייתה פחות או יותר מאוזנת עם תקופות קצרות של גירעונות גדולים כתוצאה מפזרנות מופלגת
של קיסרים כמו נרון וקליגולה.
רמת החיים ברומא עלתה ביחד עם העלייה ברמת הפעילות הכלכלית .לפי אומדן ,ההכנסה
הריאלית של בעל מלאכה חופשי ברומא במאה הראשונה לסה”נ היה שווה בערך להכנסה של
עובד תעשייה בריטי באמצע המאה התשע עשרה ועובד איטלקי בשנת  .1909הבעיה בהשוואה זו
שהיא משווה יכולת קנייה של שכר במונחי גרעינים או לחם או של צריכת קלוריות .היא לא יכולה
לקחת בחשבון את רמת ההנאה מצריכת שירותי קרקס והליכה ברגל בדרכים בהשוואה לרדיו או
נסיעה ברכבת .יתרה מזה המדידה היא של צרכן ממוצע בלי לקחת בחשבון את חלוקת ההכנסה.
גורם נוסף שצריך להשוות הוא אורך חיים .בתקופה הרומאית משך החיים הממוצע היה עשרים
וחמש שנים בלבד לעומת זמן כפול במאה התשע עשרה.81
לקראת סוף המאה השנייה לסה"נ החלה השקיעה של האימפריה .לא ניתן לקבוע את הגורמים
המדויקים שהשפיעו על כך .אולם יש הערכות על הגורמים הפוליטיים ,צבאיים כלכליים
וחברתיים שהשפיעו על תהליך השקיעה.
הממשלה והצבא לא יכלו לשמור על אחדות האימפריה והיו קשיים בשמירת הגבולות נגד הפרסים
ממזרח והשבטים הגרמניים מצפון .הקשיים התחילו בתקופת שלטונו של מרקוס אורליוס (161-
 182לסה”נ) .המלחמות עם הפרתים והגרמנים ,מרידות ומגפות השפיעו בצורה קשה על מצב
האוצר הרומאי .העומס הפיסקאלי של הצבא והבירוקרטיה החל לערער את יציבות המטבע וגרם
לאינפלציה .בהיעדר זרם של עבדים כתוצאה מהתרחבות האימפריה ומסעות כיבושים החל להיות
גם מחסור בכוח אדם שגרם לקשיים בייצור בחקלאות ובתעשייה .82הצבא הפסיק להיות רומאי
והפך להיות צבא של האזורים שמהם גויסו שכירי החרב .בהיעדר שלל וקרקעות לחלוקה היה
קשה להחזיק את הצבא שבע רצון .כתוצאה מכך היו שינויי שלטון תכופים על ידי אנשי הצבא
(בין  017-085לספירה היו עשרים ותשעה קיסרים) .בגלל בעיות במצב הביטחון החלו גם להיעזב

Cameron R. pp. 37-40
Frank, T. Vol. V. pp. 76-77
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82

אזורים כמו צפון אירופה .83עם מותו של סוורוס אלכסנדר (035-000( )Severus Alexander
לסה”נ) החלה שקיעה מהירה ואף התפוררות .הנסיגה הכלכלית שפקדה את האימפריה הרומאית
הייתה תוצאה של מלחמות אזרחים בלתי פוסקות ופלישות מצפון וממזרח .תופעות אלו לא היו חד
פעמיות אלא היו לחץ מתמיד היוצר אי ביטחון ברחבי האימפריה' .האמונה האיתנה בשלום
הרומאי ,אשר הייתה הכוח המניע העיקרי שמאחורי ההתפתחות הכלכלית במאתיים השנים
הראשונות לסה”נ ,עורערה לבלי שוב'.84

תרשים .0

תכולת הכסף במטבעות הכסף האימפריאליות של רומא  07לפה”ס עד
 070לסה”נ

Source: Green K. The Archaeology of the Roman Economy, London 1986, p. 60

בתקופות של גרעון מתמשך בתקציב וחוסר יכולת לצמצם ההוצאות פנו הקיסרים להפחתת בסיס
המטבע כפתרון למצוקה הכספית .עד נרון הייתה יציבות בערך המתכתי של המטבע .בתקופת נרון
Grant M. The Climax of Rome, London 1968, pp. 46-65
 84קארי מ .דברי ימי רומא ,תל אביב  ,1970עמ' 762
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83

( 52-68לסה”נ) היה פיחות של כ 12% -בתכולת הזהב והכסף של יחידות המטבע .מ 152 -עד
 002לסה”נ היה פיחות הדרגתי של המטבע של כ.15% -
מ 002 -לסה"נ החל פיחות מהיר שהגיע לשיאו לאחר  052לסה”נ .הקיסר גליאנוס ()Gallienus
( 053-068לסה”נ) מוטט את בסיס הכסף של הדינר על ידי הוצאת מטבע כמעט ללא המתכת כסף
(.85)2.5%
ירידת בסיס המתכת היקרה ערערה את יציבות המחירים ויצרה תחושה של אי ודאות וחוסר אמון
במטבע .האזרחים איבדו את אמונם במטבע שתכולת המתכות היקרות בה ירדה במהירות .חוסר
האמון באמצעי התשלום הביא לחזרה לשימוש מוגבר בחליפין והסדרי תשלום בעין.
מחירי המוצרים במונחי המטבעות החדשים החלו להאמיר .יש עדויות רבות שבסוף המאה
השלישית החלה עליית מחירים מהירה .86המחירים שנקבעו בצוו המחירים של דיוקלטיאנוס בשנת
 321לסה"נ היו גבוהים פי  17-19מהמחירים ששררו במאות השנייה והשלישית לסה”נ .87יש
עדות משנת  335לסה”נ המציינת מחיר חיטה הגבוה פי  63מהמחיר בצו.88ירידת ערך הכסף
והאינפלציה 89גרמו לאי שקט פוליטי .כדי לנטרל את השפעת האינפלציה על שכר החיילים החלו
הקיסרים לחלק לצבא מנות של ביגוד ,מזון וחומרי גלם לייצור נשק וכלי מלחמה .תשלומים בעין
אלה נקראו –  – Annona Militarisאנונה .השימוש באנונה הלך והתגבר עד שהפך לשיטת
התשלום העיקרית בצבא.90
הקשיים הצבאיים ,תחושת אובדן השליטה ברחבי האימפריה ,האינפלציה והיעדר יציבות
פיסקאלית (ירידת ערך המטבע) גרמו לניסיונות רפורמה של המערכת המנהלית והכספית על ידי
דיוקלטיאנוס וקונסטנטינוס.91

85

Grant M. The Climax of Rome, London 1968, pp. 46-65
 86דנקן ג'ונס מביא אומדן של אינפלציה בשיעור  2-2.9%לשנה בשמונים השנים עד צו המחירים של דיוקלטיאנוס.
Duncan-Jones R. p. 10
 87מחיר חיטה  1.0דינר למודיוס רומאי בתקופת פליניוס .בשנת  32לפנה"ס המחיר  2.5דינר למודיוס רומאי במצרים.
88
Duncan-Jones R. p. 367
 89בגלל המספר המועט של עדויות על מחירים במסמכים מהתקופה יש ספקות לגבי התהליך .ראה
Duncan-Jones, R. Money and Government in the Roman Empire, Cambridge 1994, p. 32
 90אבי-יונה מ .בימי רומא וביזנטיון ,ירושלים תש"ל ,עמ' 80-82
91
Harris, W.V. p. 738
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בניסיון להציל את האימפריה פעל דיוקלטיאנוס ( 082-325( )Diocletianusלסה”נ) בתחום
הארגוני .הוא ערך רפורמה מנהלית מקפת על ידי חלוקת האימפריה לארבעה חלקים שניים במזרח
ושניים במערב .כל חלק היה מורכב מדיאויקסיות ופרובינקיות .הייתה הפרדה בין הניהול האזרחי
לפיקוד הצבאי .המערכות האזרחית והצבאית עברו ארגון מחדש .92כדי לעמוד בלחץ הגדול של
הברברים בגבולות האימפריה הגדיל דיוקלטיאנוס את הצבא הרומאי בצורה ניכרת .כדי להניע את
הצבאות באזורי הספר של האימפריה נבנתה תשתית רחבה של כבישים ואמצעי הגנה עליהם.93
קונסטנטינוס הראשון ( 326-337( )Constantinusלסה”נ) המשיך את הרפורמות .הוא איחד את
שני חלקי האימפריה והקים את קונסטנטינופוליס במקום העיר העתיקה ביזנטיון בשנים 302-332
לסה”נ .בירת האימפריה הועברה מרומא לעיר החדשה בשנת  332לסה"נ .הוא ארגן מחדש את
הצבא והשלטון המרכזי והקים מעמדות עליונים חדשים .מערכת המיסוי והמכס עברו רפורמות.
הוא ניסה לייצב את המטבע הרומאי על ידי הוצאת מטבע זהב חדש – סולידוס (.94 )Solidus
הרפורמות של דיוקלטיאנוס וקונסטנטינוס הראשון היו הניסיונות האחרונים להחיות את
האימפריה הרומאית .ארגון מחדש של הממשל והבירוקרטיה ,תקציבי הממשל ומערכת המיסוי,
שינוי המבנה והפעילות צבאית ,הקמת תשתיות בפאתי האימפריה ,וייצוב המטבע ופיקוח על
המחירים היו צעדים חשובים להפסקת ההידרדרות אולם לא היו מספיקים לעצור את התהליך.
בשנת  302לסה”נ היה מחיר פאונד זהב  322,222דינרים לעומת  52,222דינר בצוו המחירים
של דיוקלטיאנוס משנת  321לסה"נ .95בשנת  337לסה”נ מחיר הזהב עלה לעשרים מליון דינרים
ובשנת  357לסה”נ היה המחיר שלוש מאות ושלושים מליון דינרים.96
התהליך האינפלציוני הביא לירידת שכר ריאלית של הפקידים ואנשי הצבא .חלק מהירידה בשכר
הריאלי הושלם לאנשי הצבא על ידי תשלום בעין שמומן מתוך המיסים בעין שנגבו
בפרובינקיות.97

 92עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ג ,עמ' 797-815
Jones, A.H.M. pp. 129-130

93

 94עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ג ,עמ' 862-876
95

Ibid, pp. 202-203
Grant M. The Climax of Rome, London 1968, pp. 46-65
97
Jones, A.H.M. pp. 208-211
96
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האינפלציה ובעיות של מימון הוצאות הצבא והבירוקרטיה הביאו למיסוי על בסיס כמותי (חלק
מהייצור או המסחר) שהקטין את הרצון לייצר ובלם את תנועת המסחר .חקלאים ויצרנים החלו
לעזוב את נחלותיהם ומפעליהם ועברו לחקלאות קיום .הערים החלו לשקוע .ירידת הביטחון
ברחבי האימפריה החלישה את המסחר .ערים רבות שהתקיימו על זרימה חופשית של מזון
וסחורות (חומרי גלם ומוצרים מוגמרים) החלו להיעזב .המיסוי הגבוה היה בעיקרו על בעלי
האחוזות החקלאיות הקטנות ,המסחר והתעשייה .בעלי האחוזות הגדולות והפקידות הבכירה היו
פטורים .חרות הנסיעה והביטחון בדרכים נעלמו והסיכונים בפעילות המסחרית התגברו.
כדי להגן על בסיס המס קבעו השלטונות בשנת  330לסה”נ צמיתות (עוברת בירושה) של
החקלאים ובעלי המלאכה בערים ובכפרים .הדבר הגביר את הבריחה מהערים ומעבר לחקלאות
קיום במסגרת אחוזות גדולות שהבטיחו הגנה לאיכרים .98מסיבות המיסוי הכבד וחוסר הביטחון
במסחר חלה ירידה במסחר ובייצור התעשייתי .השלטונות הגיבו בתחילה על ידי יצירת מונופולים
כדי לסייע לסוחרים וליצרנים .אולם כיוון שדבר זה לא עצר את מגמת הירידה הפכו השלטונות
את בעלי המלאכה ואנשי השירותים בערים כצמיתים של אגודות מקצועיות (גילדות) .99בסוף
המאה הרביעית הייתה האימפריה הרומאית מעטפת ריקה מתוכן.100
בניתוח רחב יותר של התקופה ניתן להגיד שהבעיות הכלכליות ליוו את הבעיות הפוליטיות
והצבאיות .העימותים הצבאיים גרמו להרס רכוש וחיי אדם ללא פיצוי בצורת שלל ונגישות
למקורות חדשים .כתוצאה מכך חלה הצטמצמות המקורות שהביאה לירידה בהכנסה .הלחץ על
הגבולות גרר עלייה במקורות שנדרשו לצורכי הציבור .הרס התשתיות וההרג הביאו גם מגפות
שהקטינו את רמת הפעילות הכלכלית .השלטון החל להפיק מיסוי והכנסות גבוהות יותר מהמערכת
הכלכלית המצטמקת .הוטלו מסים חדשים להחזקת הצבא .המיסים שהוטלו על התנועה בדרכים
גרמו להקטנת נפח התנועה בדרכים והמסחר .השלטון המרכזי החל לדרוש עבודת כפייה וקבלת
סחורות ושירותים כמיסוי בעין .מי שלא עמד במכסות רכושו הוחרם .כל זה לא הועיל והתקציבים
של השלטון לא אוזנו .כדי להתגבר על הגירעון הפחיתו השליטים את ערך המטבע ביחידות משקל
של זהב וכסף .היצרנים ,הפקידים ,נותני השירותים והסוחרים לא עמדו בנטל המיסוי ועבודת
הכפייה וניסו להימלט .השלטונות ענו לתופעה זו בהצמתת החקלאים ואנשי המקצוע בערים
Heaton H. pp.53-59

98

 99קארי מ .דברי ימי רומא ,תל אביב  ,1970עמ' 762-762
Cameron R. pp. 41-43
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100

למקומותיהם ולמקצועם .המסחר והתעשייה הצטמצמו .אוכלוסיית הערים קטנה .והתושבים חזרו
לחקלאות קיום.101
הרקע של מצב כלכלת האימפריה הרומאית מאפשר להסביר את תקופת הגאות והשפל במסחר
במוצרי המותרות עם המזרח והדרום .המסחר מתרחב ככול שרמת הביקוש למוצרים עולה,
הוצאות ההובלה יורדות והסיכון במסחר קטן .שיפור התשתיות והורדת המיסים על המסחר פעלו
להרחבת המסחר והשיפור בביטחון ,במינהל ובמערכת המשפט הקטינו את הסיכון בפעילות
המסחרית.
הגאות הכלכלית והביקוש הגואה למוצרים במשך מאתיים השנים הראשונות יכולים לסייע
להסביר תופעות שונות הקשורות בהתפתחות המסחר .ממלכת האן המאוחרת מתאמצת ליצור
קשר עם האימפריות הפרתית והרומאית במערב בסוף המאה הראשונה לסה"נ .102הסינים ודאי
תהו מי הם הצרכנים שקנו כמויות כה גדולות של משי במערב ובעלי הידע ליצור את מוצרי
הזכוכית שהם העריכו .הם שלחו משלחת כדי ללמוד על עמים אלה .המשלחות חזרו עם דינים
וחשבונות המופיעים בספרי ההיסטוריה של סין .הגאות בביקוש מסבירה גם את התרחבות המסחר
בכל המרחבים ובכל המסלולים .103במיוחד השפיע הרחבת הביקוש על תנועת המסחר במסלול
הים האדום דרך ברניקה ,מיוס הורמוז והנילוס לאלכסנדריה .במסלול זה היה גידול בתנועת
המסחר פי  6בהשוואה לתקופת המסחר בתקופה התלמאית .104הגאות במסחר שנבעה מהגאות
בביקוש ניכרת גם במסלולים וקטעי מסלולים אחרים כמו למשל בהתנועה המוגברת של שיירות
בדרך מפטרה לעזה דרך הנגב ,בתקופה שבין החצי השני של המאה הראשונה לפה"ס לחצי השני
של המאה הראשונה לסה"נ.105
במאה ושישים השנים האחרונות של התקופה הנחקרת התרחשה שקיעה כלכלית איטית 106ברחבי
האימפריה שבוודאי השפיעה על ירידת הביקוש למוצרים .השקיעה הכלכלית התרחשה ביחד עם
קשיים צבאיים מתגברים בגבולות המזרחיים של האימפריה וירידת מצב הביטחון בדרכים באזור.
החל במאה השלישית לסה"נ הופיע גורם בולם מסחר נוסף והוא המיסוי הכבד על תנועת המסחר

Heaton H. pp.53-59

101

 102ראה להלן דיון על הנושא בפרק על ההשפעות הפוליטיות.
 103ראה להלן דיון על מרחבי המסחר והמסלולים.
Strabo, Book 2. 5. 12
 105ראה להלן דיון על המסלול בפרק על ההשפעות הפוליטיות.
 106שנהפכה מהירה יותר במאה השלישית לסה"נ.
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104

כדי לממן את הצבא בפרובינקיות .יתכן וגורם זה חיזק את המגמה להעביר את המסחר ממסלולי
היבשה לים שנבעה בעיקר מבעיות של ביטחון בדרכים.107
חשיבות המסחר במוצרי המותרות בכלכלת האימפריה
על חשיבות המסחר במוצרי המותרות בכלכלת האימפריה הרומאית יש עדויות היסטוריות .לפי
ההיסטוריונים והגיאוגרפים בני התקופה 108היקף היבוא הגדול של מוצרי מותרות יצר בעיה במאזן
המסחרי של האימפריה הרומאית .הביקוש הגדול למוצרי מותרות מהמזרח לא לווה בביקוש
מקביל למוצרי המערב בארצות המזרח .היצוא מהאימפריה היה מצומצם .כתוצאה מכך נוצר
גירעון במאזן המסחרי שהצריך יצוא של זהב וכסף .היצוא של המתכות היקרות ,ששימשו גם
כאמצעי תשלום ,גרם לירידת כמות הכסף במערכת הכלכלית הרומאית ולמיתון .109השלטונות ניסו
למנוע יצוא המתכות היקרות והנושא העסיק את השלטונות ברומא במשך כמה מאות שנים.110
פליניוס הזקן (פליניוס) 111בספרו 'ההיסטוריה של העולם הטבעי' מתאר את התופעה' .לפי הערכה
נמוכה ,הודו ,סין וחצי האי ערב לוקחים מהאימפריה שלנו  122מיליון ססטרציות כל שנה .זה הוא
הסכום שעולים לנו הנשים והמותרות שלנו' .112במקום אחר אצל פליניוס' 113זה הוא נושא חשוב
בהתחשב בעובדה שאין שנה שהודו לא סופגת פחות מחמישים מליון ססטרציות מעושר
האימפריה' .לשם השוואה סך ההוצאות השנתי של האוצר הרומאי בימי אוגוסטוס ( 07לפה"ס -
 12לסה"נ) היה  222מיליון ססטרציות 114וההכנסות של אוגוסטוס מהפרובינקיה מצרים היה 62
–  52מיליון ססטרציות.115
הסיבה לגרעון במאזן המסחרי הייתה שהמדינות שמהן הגיעו מוצרי המותרות – דרום ערב ,הודו
וסין לא התעניינו במוצרים שהעולם הרומאי היה יכול להציע – מזון ,יין ,שמן זית ,ומוצרי עץ,
מתכת ושנהב .לפי הפריפלוס הטמילים  -סוחרי דרום הודו  -לא היו מעוניינים בסחורות שהציעו
להם הסוחרים היוונים והרומאים וביקשו תמורת הפלפל ועלי קינמון ( )Malabathronשסיפקו
 107ראה להלן דיון על המסלול בפרק על ההשפעות הפוליטיות.
 108ראה דיון על הנושא אצל Warmington, E.H. pp. 272-318.
 109יש המייחסים את המשבר הכלכלי בתקופת טיבריוס לגרעון במסחר עם המזרחFrank, T. Vol. V. p. 32. .
110
Toutain J. The Economic Life of the Ancient World, London 1930, p. 242.
 111נולד  03לסה”נ ונהרג בהתפרצות הווזוב בשנת  79לסה”נ.
112
Pliny, Book 12. 84
113
Ibid, Book 6. 101
114
Frank, T. Vol. V. p. 6
115
Ibid, p. 13
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'כמויות גדולות של זהב' .116הביקוש הגדול לכסף וזהב

117

בדרום הודו ,כתשלום עבור הפלפל,

מופיע בשירה הטמילית מאותה תקופה .בשירה מדובר על ספינות היונים ( )Yavanaהגדולות
ההופכות את הים ללבן מקצף הגלים ,מביאות זהב וחוזרות עמוסות עם פלפל.118
תופעת יצוא הכסף והזהב להודו בתקופה מסוימת מתאשרת גם על ידי מציאת מטמונים גדולים של
מטבעות כסף וזהב רומאי בדרום הודו בעיקר מתקופת אוגוסטוס ,טיבריוס (07( )Tiberius
לפה”ס –  37לסה”נ) ,קלאודיוס ( 21-52( )Claudiusלסה”נ) ונרון ( 52-68( )Neroלסה"נ).
המטמונים כללו  5,222דינרי כסף ו 522 -דינרי זהב רומאיים .כ 85% -ממטבעות הזהב
הרומאיות במטמונים שנמצאו בהודו הם מתקופת  52השנים של שלטון הקיסרים – טיבריוס,
קליגולה ,קלאודיוס ,ונרון .מתוך זה למעלה משליש מהכמות הכללית היא מתקופת טיבריוס.
תקופת מטבעות כסף במטמונים דומה .כ 72% -ממטבעות הכסף הם מתקופת טיבריוס .מעניין
לציין שלא נמצאו מטבעות כסף רומאיות רבות בהודו מתקופה מאוחרת לקלודיוס.119
מצאי המטבעות הרומאיות לפי תקופות מצביע על שתי תופעות הקשורות במסחר .האחת היקף
המסחר והשנייה הגרעון במאזן המסחרי .המחצית הראשונה של המאה הראשונה לסה"נ הייתה
תקופת גאות במסחר שהתחילה כבר בתקופת אוגוסטוס .השנייה הגירעון במאזן המסחרי עם הודו
באותה תקופה שהצריך יצוא של מתכות יקרות כדי לשלם עבור המוצרים ההודים.120
הירידה במספר המטבעות שנמצאו במטמונים בהודו החל מתקופת הקיסר נרון ( 52-68לסה"נ)
יכולה להיות מוסברת בירידת היקף המסחר עם הודו .אולם מקורות אחרים כמו ממצאים
ארכיאולוגיים מנמלי המסחר במצרים – ברניקה ומיוס הורמוז אינם מצביעים על ירידת היקף
המסחר אחרי תקופת נרון .הסבר אחר שהוצע הוא שהירידה נובעת מהגברת סחר החליפין ויצוא
סחורות מהמערב להודו .121המסחר הפך להיות סחר חליפין כאשר תמורת סחורות היבוא הסכימו

116

Casson, L. Periplus. 56. p. 85
 117הביקוש ההודי לזהב ולכסף היה ביקוש למתכות הנדירות ולא כאמצעי תשלום .במהלך הזמן היה שימוש במטבעות הרומאיות גם
כאמצעי תשלום מקומיים .ראה להלן.
118
Warmington, E.H. p. 58
119
Wheeler, M. pp. 164-168
120
Warmington, E.H. pp. 280-284
121
Ibid, p. 294
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ההודים לקבל מהסוחרים הרומאים נחושת ,בדיל ,מוצרי זכוכית צבעונית ,יינות ,שמן זית ,בדי
צמר ,פפירוסים ודבקים.122
למרות העדויות ההיסטוריות יש קשיים גדולים באומדן נפח המסחר במוצרי המותרות וממדי
הכלכלה בתקופות מסוימות .יש מעט מאד עדויות היסטוריות  -כלכליות כמו זו של פליניוס על נפח
המסחר עם דרום ערב והודו .יש גם מעט מאד עדויות על מחירים ,כמויות והוצאות הובלה ולכן
קשה 123לעשות ניתוחים כלכליים-מסחריים של התקופה.
הגורמים הפעילים במסחר
במסחר במוצרי המותרות באלף הראשון לפה"ס בלטו מספר עמים וקבוצות אוכלוסייה .124מאז
האלף השני לפני הספירה היו היוונים והסורים (הפניקים) פעילים במסחר הימי בים התיכון ובים
האדום .הם היו לא רק הסוחרים אלא גם יורדי הים ומפעילי הספינות .הם החזיקו נציגויות
בשווקים העיקריים ובערי הנמל בים התיכון .הסורים היו גם בעלי המלאכה החשובים והם עיבדו
את חומרי הגלם מהדרום והמזרח למוצרי המותרות .הבשמים הגולמיים – הלבונה ,המור והקינמון
הפכו למשחות ,שמנים ואבקות לשימוש אישי ודתי .התבלינים עובדו לאבקות לתיבול .העצים
והשנהב עובדו לרהיטים וכלים .אבני החן ,הפנינים והזהב עובדו לתכשיטים .המשי והמוסלין
עובדו לבגדים מפוארים.125
הערבים של דרום ערב עסקו במסחר מראשית האלף הראשון לפה”ס .הסוחרים הפעילים במסחר
היבשתי במרחב המרכזי היו השבאים והמינאים מדרום ערב ,הגרהים שפעלו עד המאה השנייה
לסה”נ בין נמלי המפרץ הפרסי ומצרים ודמשק דרך מדבר ערב הצפוני .הפלמירים הופיעו מאוחר
יותר במאה הראשונה עד השלישית לסה”נ כמובילי השיירות בצפון ערב בין כרכס-ספאסינו –
פלמירה – דמשק וצור.126

 122קארי מ .דברי ימי רומא ,תל אביב  ,1970עמ' 682-683
Harris, W.V., Trade, The Cambridge Ancient History, Bowmen, A.K., Et al Vol XI, The High empire AD
70-192, Cambridge 2000. pp.710-713
124
Warmington, E.H. p. 2
125
Boulnois, L. pp. 85-86
126
Ibid, p. 86
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אמנם תחילתה של רומא באוכלוסייה חקלאית שהתאחדה סביב העיר רומא אולם עם התפתחות
האימפריה היא הפכה לאומה עירונית .בשיא התפתחותה הייתה רומא עיר עם יותר ממיליון
תושבים .עיר זו הייתה זקוקה להספקה של מזון בקנה מידה שהצריך צי של אוניות בים התיכון
שהביאו תבואות להזנת האוכלוסייה ממצריים ,צפון אפריקה ,ארץ ישראל וסוריה .בתקופת
הרפובליקה הרומאים פעלו בצורה מוגבלת במסחר בגלל חוסר רצונם לעסוק במסחר הימי.
הרומאים סלדו ואף פחדו מהים .היוונים והסורים (צאצאי הפניקים) שלטו במסחר הימי .127המעמד
הגבוה הרומאי השאיר פעילויות כמו מסחר והובלה לעבדים ולעבדים משוחררים .הפעילים
במקצועות אלה ברומא היו בעיקרם זרים שפעלו עם האוניות שלהם בין נמלים בים התיכון ,הים
האדום והאוקיאנוס ההודי .128מצב זה השתנה בחצי השני של המאה הראשונה לפה"ס .מספר
הרומאים העוסקים במסחר הלך וגדל .129פליניוס מדווח שמספר גדול מאד של רומאים הפליג
מעבר לים מתוך תקווה להתעשר מהמסחר.130
הנפשות הפועלות במסחר בתקופה הרומאית היו המתווך ( 131)Negotiatorשהיה סיטונאי גדול

132

שגם מימן את העסקה ,על ידי הלוואה או השקעה .הסוחר ( )Mercatorהיה מעורב ישירות
בהובלה ובמכירה של המטען .היה המממן את ההובלה הימית ( )Naviculariiוהיו הבעלים של
האוניות .העסקות היו מורכבות ויחידים היו מקבלים על עצמם מספר תפקידים .133הובלת
המטענים בים הייתה בשתי צורות .הראשונה על ידי סוחר ששכר ספינה להובלת מטענו והשנייה
על ידי שכירת מקום להובלת המטען על הספינה .הספינות שטו מנמל לנמל ופרקו וטענו מטענים.
הסוחרים בארצות המוצא של הסחורות או בארצות התווך ,כמו למשל הנבטים ,החזיקו נציגויות
בנמלי היעד.134
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Cameron R. pp. 37-40
Frank, T. Vol. V. p. 28
129
D’Arms J. H. Commerce and Social Standing in Ancient Rome, Cambridge 1981, pp. 8-11
130
Pliny, Book 2. 118
131
Frank, T. Vol. V. p. 276
 132יבואן או סוחר נודד עם כמויות של סחורות להפצה לקמעונאים.
133
Paterson, J. Trade and Traders in the Roman World: scale, structure and organization, Parkins H. & Smith C.
Trade, Traders and the Ancient City, London 1998, pp. 160-161
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 134למשל נציגות נבטית בנמל פטאולי:
Frank, T. Vol. V. p. 274
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מוצרי המותרות

135

המוצרים ומקורות ההיצע שלהם
המסחר בעולם העתיק התנהל בשלושה סוגים של סחורות .חומרי גלם לבניין ומלאכה (בעיקר
אבנים ,עצים ,עורות ,צמר ,פשתן ,מינרלים ומתכות) ,מוצרי היסוד – תבואה ,יין ,שמן ועבדים,
ומוצרי המותרות שיובאו בעיקר מחוץ לגבולות האימפריה .מוצרי המותרות היו בעיקר ענבר
מהארצות הבלטיות ,קטורת ובשמים מדרום ערב ,שנהב מאפריקה ,פלפל מהודו ומשי מסין.
מוצרים אלו נקראו בשם "חמשת הגדולים" בפי חוקרי הסחר הרומאי מעבר לגבולות .136מתוך
"חמשת הגדולים" ארבעה נסחרו במסחר עם המזרח והדרום.
מוצרי המותרות מאופיינים כבעלי נפח קטן וערך גבוה .הנפח הקטן והערך הגבוה מאפשרים
הובלה קלה יחסית למרחקים גדולים .הערך הגבוה יוצר מגבלת ביטחון הנגרם בגלל הפיתוי הגדול
של השודדים ומצריך הובלה בסביבה מוגנת יחסית מבני אדם בעיקר במרחבים כמו הים או
המדבר .הערך הגבוה של מוצרי המותרות בשווקים והרווחים הגבוהים מסבירים מדוע עשו למענם
הסוחרים היוונים והרומאים את כל הדרך המסוכנת ממצרים וסוריה לדרום והמזרח הרחוקים.
תיאור המוצרים שהופיעו במסחר במוצרי המותרות עם המזרח והדרום מופיע בספרי הגיאוגרפיה
וההיסטוריה מתקופות שונות .במאה החמישית לפה"ס הרודוטוס תיאר את המוצרים והמסחר עם
אפריקה ודרום ערב .בספרו של תיאופרסטוס ( ,)Theophrastusתלמידו של אריסטו שחי במאה
הרביעית לפה”ס ,137יש תיאור הצמחים והבשמים שבהם השתמשו בני תקופתו .פליניוס במאה
הראשונה לסה”נ מתאר את המוצרים בספרו "ההיסטוריה של העולם הטבעי".138

 135בפרק מובא תמצית הנתונים שמופיעים בפרסומים אחרים ראה:
Casson, L. Periplus. pp. 15-09.
Groom, N. Frankincense and Myrrh, London 1981, pp. 96-165
Miller, J.I. pp. 1-118
Warmington, E.H. pp. 146-272
 136עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ג ,עמ' 029-012
137
Theophrastus, Enquiry Into Plants, Translated by Hort A. Cambridge-London 1961.
138
Pliny, Natural History, Translated by Rackham R. London 1952.

37

פרקים שונים בספר מוקדשים לסוגי המוצרים על בסיס חומרים טבעיים בהם נפגש האדם בעולם
העתיק כמו למשל צמחים ,אבני חן ,חומרי רפואה ואחרים .אצל סטרבו ,היסטוריון מאותה תקופה,
מתואר המסחר באזורים מסוימים כולל המוצרים שנסחרו ומקורות המוצרים המופיעים במסחר.
"יומן המסע בים האדום" (הפריפלוס) ,גם הוא מהמאה הראשונה לסה”נ ,נותן תיאור מפורט
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של המוצרים שנסחרו במסחר הימי לפי הנמלים בהם התנהל המסחר .לפי הפריפלוס ,חופי
אפריקה היו מקור לשריון צבים ,עבדים ,שנהב ,קרני קרנפים ,קינמון וקציעה ,לבונה ,מור,
ובשמים .דרום ערב הייתה מקור למור ,לבונה ובשמים  .הודו הייתה מקור לחומרי גלם לבשמים,
תבלינים ,תרופות ,צבעים מיוחדים ,שנהב ,בגדי כותנה כולל מוסלין ,בדים ובגדי משי ,140אבנים
יקרות ופנינים.
הסוחרים היוונים והרומאים לקחו איתם לצרכי חליפין למזרח ולדרום מוצרים שהיו תערובת של
מוצרי מותרות עם מוצרים רגילים .הסוחרים מהמערב הביאו למזרח חומרי גלם ובהם מתכות
בסיסיות כמו נחושת ,בדיל ועופרת .חלק מהמוצרים ,כמו שמן זית ,יין ותבואות ,היו לצרכי
מושבות הסוחרים שחיו בצמתי המסחר.
למזרח אפריקה הם לקחו כלי עבודה (גרזנים ,סכינים) ,בגדים זולים ובחלקם משומשים ,כלי
ברונזה לשימוש ביתי ,כלי ברזל ,בדיל גלמי ,וחפצי זכוכית .לדרום ערב הם לקחו גם נחושת
גולמית .בכל המקומות בהם היו השליטים הביאו הסוחרים כלי זהב וכסף ,כלי זכוכית ,בגדים
יקרים ,סוסים ,פרדות ופסלים .הסחורות שהובלו להודו היו בעיקר מתכות כמו עופרת ,בדיל
ונחושת ,ומוצרים יקרים כמו מוצרי קוסמטיקה (משחות ובשמים) ,תרופות ,כלי כסף ,כלי זכוכית,
אלמוגים ,ובדים צבעוניים .לשליטים בהודו הם הביאו יין ,בדים בעלי איכות גבוהה ,ועבדים .אחד
המוצרים המבוקשים בסין היו מוצרי הזכוכית 141של העולם המערבי במיוחד כלי הזכוכית וחרוזי
זכוכית בצבעים שונים .שכן הסינים לא הכירו את טכנולוגיית ייצור כלי הזכוכית עד המאה
החמישית לסה"נ.142

Casson, L. Periplus. pp. 39-43
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 140מקור המשי היה מסין והיה רק סחורה במעבר בהודו.
 141תהליך ייצור כלי זכוכית בניפוח התגלה לפי פליניוס על ידי הפניקים5סורים במאה הראשונה לפנה"ס .במאה הראשונה לספירה
הייתה מצריים אחד המרכזים החשובים לייצור זכוכית צבעונית.
Frank, T. Vol. II. p. 336; Frank, T. Vol. IV. p. 189
142
Boulnois, L. p. 59
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רוב מוצרי המותרות המיובאים מהדרום והמזרח היו במצב גלמי .עיבוד חומרי הגלם למוצרים
מוגמרים היה בבתי מלאכה במרכזי מסחר ותעשייה בעולם העתיק .מרבית המרכזים היו ליד
החופים .הבשמים בצורת שמנים ,משחות ואבקות יוצרו בעיקר במצרים – אלכסנדריה ,דמשק
וערי החוף המזרחי של הים התיכון בעיקר צור וצידון .מרכזי עיבוד היו גם בנמלים של רומא –
אוסטיה ( )Ostiaבשפך הטיבר ופוטאולי ( )Puteoliבמפרץ נאפולי .143מוצרי הטכסטיל והמשי
יוצרו באלכסנדריה וערי הסורים  -הפניקים .גם בהודו התפתחו מרכזי ייצור בצמתי תחבורה כמו
ברבריקון ( )Barbariconובריגזה (. 144)Barygaza
הבשמים ,התבלינים והתרופות
הבשמים ,התבלינים והתרופות היו כנראה חלק גדול מערך המסחר במוצרי מותרות במרחב
המרכזי והדרומי .בספרו של תיאופרסטוס יש תיאור של המוצרים ,השימוש בהם ומקורותיהם.145
פליניוס מתאר בספרו "ההיסטוריה של העולם הטבעי" ,בכרך שנים עשרה ,למעלה מאלף צמחים
ששימשו להפקת בשמים ותרופות .אצל פליניוס יש גם תיאור המסחר בהם ומחירם .ספרי
גיאוגרפיה נוספים כמו ספרו של סטרבו מזכירים את המוצרים ,מקורותיהם והמסחר בהם.
פליניוס מתאר את מקורות המור והלבונה.
'המוצרים העיקריים של ערביה הם הלבונה והמור .המור מקורו גם מארץ
שוכני המערות' [סומליה]' .146אזור ייצור הלבונה שייך לשבאים'
[' .147]Sabaeiהיצוא של לבונה עובר במסלול צר דרך מחוז המינאים
[ .]Minaeiאנשים אלו יסדו את המסחר והם הפעילים העיקריים בו'.148
'המור מיוצר בערב ובסומליה .אין מעשר לאלים מיבול המור .המגדלים
צריכים לשלם רבע מהיבול למלך הקטבנים .הסוחרים קונים את המור
מאנשים פשוטים מכל רחבי האזור .יש מינים שונים של מור לפי אזורי
 143על העיר ראה Frank, T. Vol. I .p. 204
144

Warmington, E.H. pp. 304-306
Theophrastus. Enquiry into Plants. and Concerning Odors, Translation by Hort A. Cambridge 1916.
146
Pliny, Book 12. 51.
147
Ibid, Book 12. 52.
148
Ibid, Book 12. 54.
145
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הגידול' .מחיר המור הגולמי הטוב ביותר הוא  16.5דינר לפאונד' .המור ההודי
הוא מאיכות נמוכה ביותר'' .מחיר הסטקטה [[ ]Stacteשמן המוכן על בסיס
המור] הוא  3עד  52דינר לפאונד'.149
מרכזי המסחר לחופי הים התיכון היו מקור הבשמים והתרופות שהוכנו לצריכה במצבי צבירה
שונים – משחות ,אבקות ושמנים .יצרני הבשמים השתמשו בחומרי גלם שמקורם מדרום חצי האי
ערב והודו .150ערים שונות התמחו בתערובות של בשמים לצרכים שונים .מבין יצרני הבשמים
נזכרים בתקופה זו ערי הפניקים לשעבר – צור וצידון ,ואיי יון – במיוחד האי דלוס .העיר
אלכסנדריה הייתה גם היא מקור חשוב בייצור תערובות הבשמים ,המשחות והתרופות .כדים
ובקבוקי בשמים ומשחות מצריים מופיעים בחפירות ארכיאולוגיות במקומות רבים.151
תערובות הבשמים

152

על בסיס הקינמון השיגו את המחירים הגבוהים ביותר של עד  322דינרים

לפאונד .מחיר בשמי נשים המורכבים ביותר הגיע גם ל 222 -דינר הפאונד .153לשם השוואה מחיר
פאונד זהב בתקופת פליניוס היה  1105דינרים של כסף .154ערך חומרי הבשמים היה כה גבוה
שהיצרנים היו נוקטים צעדים קיצוניים לשמור עליהם .פליניוס מתאר את העבודה בבתי המלאכה
לעבוד הבשמים:
'באלכסנדריה שבה מעבדים את הלבונה למכירה ,שומו שמיים ,אין אמצעי
זהירות שהוא מספיק כדי לשמור על המפעלים .על הסינור של העובדים יש
כיסוי ,הם צריכים לחבוש מסכה או רשת עם חורים צרים על ראשם.
כשהעובדים עוזבים את המפעל הם צריכים להוריד את כל בגדיהם'.155

149

Ibid, Book 12. 68-69
Forbes, R.J. Vol. III. pp. 35-36
151
Frank, T. Vol. II. p.339
152
Pliny, Book 13. 1-19
153
Ibid,13. 20
154
Jones, A.H.M. pp. vii & 69
155
Pliny, Book 12. 59
150
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בשמים נוספים במסחר היו המסטיק ( )Mastichהמופק מאלת המסטיק .העץ גדל במרחב הים
התיכון .מסטיק באיכות גבוהה יותר נמצא בהודו ובערב .יש בדרום ערב גם את בושם הלדנום
(.156)Ladanum
הקינמון שימש גם הוא לצורכי בושם וכתבלין .מעץ הקינמון הפיקו את הקליפה והעלים .גזע העץ
וענפיו גם הם נסחרו היות והם מפיקים ריח טוב בשרפה .עלי העץ נקראו מלבתרום
( .)Malabathrumקליפת הקינמון שנסחרה מקורה מציילון ואינדונזיה .עלי הקינמון מקורם מסין
ובורמה  .157הקציעה ( )Cassiaשהיא קרובת משפחה של הקינמון 158מקורה מהמזרח הרחוק (סין
ואינדונזיה) .לפי פליניוס מחיר עץ הקינמון הוא  12דינרים לפאונד ומחיר קליפת הקינמון הוא
 1222דינר לפאונד .עלי הקינמון הקטנים עלו  62דינר לפאונד .שמן הקינמון עלה  35דינר עד
 322דינר לפאונד .159הקציעה מחירה היה  5עד  52דינר לפאונד.160
ההיסטוריונים והגיאוגרפים היוונים והרומאים העתיקים דיווחו שמקור הקינמון הוא מאפריקה
ודרום ערב .במשך מאות בשנים לא ניחשו הסוחרים מהמערב שמקור הקינמון הוא מאזורים
רחוקים במזרח .פליניוס מביא בספרו את המקור האמיתי של הקינמון.161
'לגבי הקינמון והקציעה יש סיפורים נפלאים שעברו אלינו מזמן עתיק לראשונה
על ידי הרודוטוס .הם מושגים מקיני ציפורים ובמיוחד מציפור הפניקס.....באופן
דומה יש סיפור על הקציעה הצומחת מסביב לביצות ומוגנת על ידי עטלפים
השומרים עליה עם טופריהם ועל ידי נחשים מעופפים ....כל הסיפורים הם לא
נכונים.... .הסומלים [ ]Cave dwellersקונים את הקינמון מאנשים המעבירים
אותו מעבר לימים רחבים באוניות 162אשר אינם מנווטות על ידי הגה ,מונעות על
ידי משוטים ,נמשכות על ידי מפרשים ,או נעזרות על ידי אמצעי אחר .באזורים
אלה רק רוח האדם ונחישותו עומדים לו במקום כל האמצעים .יותר מזה ,הם

Ibid, Book 12. 70-75

156

157על המוצר ראה קסון
Casson, L. Periplus. p. 220
 158דיון על הקציעה והקינמון ראה אצל קסון
Ibid. pp. 122-124
159
Pliny, Book 13. 14 and 13. 129
160
Ibid, Book 12. 97
161
Warmington, E.H.. pp. 180-192.
 162פליניוס מתאר את ספינות הקטמרן של ספני דרום מזרח אסיה (אינדונזיה?) .ראה פרק שלם בנושא אצל
Miller, J.I. pp. 153-170
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בוחרים את תקופת החורף ,זמן היום הקצר ביותר ,כאשר הרוחות המזרחיות
נושבות .163הרוחות מובילות אותם במסלול ישיר  .....לנמל הקטבנים הנקרא
אוסליה [ Oceliaבדרום מערב חצי האי ערב].... .הם אומרים שעוברות חמש
שנים עד שהם חוזרים לביתם ושרבים מאבדים את חייהם במסע .בתמורה
למוצריהם הם מביאים חזרה מוצרי זכוכית ונחושת ,בגדים ,אבזמים ,צמידים,
מחרוזות .כתוצאה מכך ,תנועת המסחר תלויה באופן בסיסי על האמון [טעם]
של הנשים [באינדונזיה ,במוצרי המערב]'.

164

165

מבין התבלינים ,הפלפל היה המוצר החשוב ביותר במסחר .עצי הפלפל הנותנים פלפלים שחורים
ולבנים נמצאים בהודו .הפלפל היה התבלין העיקרי של המטבח הרומאי .הוא הופיע בכל ספרי
הבישול של התקופה והיה בשימוש גם כתרופה .השימוש בפלפל התפשט מרומא לכל אירופה .לפי
פליניוס' :לפלפל אין כל תכונה הניתנת לציון מבחינת הופעתו .התכונה המהנה היחידה של הפלפל
היא החריפות .מפליאה העובדה שאנו מוכנים ללכת כל הדרך להודו כדי להשיג אותו'.166
על הפלפל

167

לא הוטל מכס

168

בגלל מחירו הגבוה והשימוש הנרחב בו על ידי כל שכבות

האוכלוסייה .הפלפל יובא בכמויות גדולות לרומא .היבוא הגדול התאפשר על ידי הפעלת ספינות
אוקיאנוס גדולות והסתייעות ברוחות המונסון לשייט וניווט .עם גידול המסחר עם הודו והגדלת
הכמויות המיובאות מחיר הפלפל ירד והוא הפך מוצר צריכה רגיל ברומא .פלפל ארוך נמכר ב-
 15דינר לפאונד .לבן ב 7 -דינר ושחור ב 2 -דינר.169
תבלינים נוספים היו הזנגביל ( )Gingerשמחירו היה  6דינר הפאונד

170

והקרדמומום

( )Cardamomumשמחירו היה  3דינר לפאונד .171מוצר נוסף היה הנרד (Spikenard-
 172)Nardשהיה בסיס לבושם יקר ביותר ,תבלין מיוחד ומרכיב בתרופות .מחיר הנרד ההודי היה
 163הוא מתאר את הרוחות המזרחיות הנושבות מצפון לקו המשווה .את הדרך בחזרה עשו הספנים בעזרת הרוחות המערביות
הנושבות מדרום לקו המשווה.
 164הכותב מתייחס לביקוש של הנשים האינדונזיות לתכשיטים המיוצרים במערב.
165
Pliny, Book 12. 87-88
166
Ibid, Book 12. 29
167
Boulnois, L. p. 56
 168על מוצרים מותרות אחרים היה מוטל מכס של  05%בנמלי הכניסה הימית לאימפריה מדרום – ברניקה ולוקה קומה.
169
Pliny, Book 12. 26-29
170
Ibid, Book 12. 28
171
Ibid, Book 12. 50
172על המוצר ראה קסון Casson, L. Periplus, p. 193 and 236
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 122דינר לפאונד  .173היו גם מיני תרופות שהוכנו משורשים ופירות של עצים מובאים מהודו.
סוכר הקנים שימש לרפואה בעולם המערבי באותה תקופה ומקורו היה הודו וערב.174
חומרי צביעה
חומרי צביעת בדים 175היו חלק מהמסחר במוצרי המותרות .חלק ממוצרי הצביעה היקרים מקורם
במזרח ,בעיקר הודו .הצבעים המיוחדים של בדי הכותנה ,המשי והצמר הגדילו מאד את ערך
הבדים .הצבע האדום על כל גווניו ,מאדום שושנים כהה דרך הארגמן ועד סגול-אדום ,היה הצבע
האופנתי של בגדי נשים וגברים של המעמד העליון באימפריה הרומאית במשך מאות בשנים.
המקור לחומרי הצביעה היו הפרשות של חרקים ושבלולי ים .הפרשות החרקים היו ממקורות
שונים אולם אחד המקורות החשובים היה חרק מסוים הנמצא בהודו ,בורמה ודרום אסיה .את
הפרשות החרקים היו מעבדים לחומר יבש שנסחר במסחר הבינלאומי במחיר גבוה מאד .השימוש
בחומר זה נתן לבדים צבע אדום עמוק ומבריק .החומר נמכר למפעלי עיבוד הבדים במערב בעיקר
בערי החוף של הלבנון ואלכסנדריה.176
צבע הבדים בעל הערך הגבוה ביותר בעולם העתיק היה צבע הארגמן שמקורו משבלולים
( )Murexהנמצאים לאורך חופי הים התיכון המזרחי ואיי יון .מרכזי צביעה נוספים היו בערים
לאורך חופי הים התיכון המזרחיים .הראשונים שפיתחו תעשייה המבוססת על הפקת הצבע
מהשבלולים וצביעת הבדים היו הפניקים .הצבע המובחר ביותר היה של העיר צור .בדי הכותנה
והמשי מסין והודו הובאו לצור לצביעה .השימוש בבדי הארגמן היה מוגבל למעמדות מסוימים של
פקידים וקצינים .ייצור הצבע והצביעה היו מונופול ממשלתי בתקופת סוורוס אלכסנדר ( Severus
 035-000 – )Alexanderלסה”נ.177

Pliny, Book 12. 42-44
Ibid, Book 12. 30-32
175

173
174

הדיון בפרק זה מבוסס על Forbes, R.J. Vol. IV. pp. 98-123
Warmington, E.H. pp. 157-161
Forbes, R.J. Vol. IV. p.120
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176
177

לפי צוו המחירים של דיוקלטיאנוס ( 321( )Diocletianusלסה”נ) ,178מחיר פאונד רומאי של בד
משי צבוע ארגמן מצור היה  152,222דינר ובד משי לא צבוע היה  10,222דינר .לשם השוואה
מחיר פאונד זהב  52,222 -דינר.
הודו הייתה גם מקור לצבע בדים כחול מיוחד – אינדיגו .מחירו היה  7-02דינרים לפאונד
רומאי .179האינדיגו הכחול מחירו היה עשרים דינרים לפאונד .180הפיגמנט הכחול לציור וצביעה
באיכות הגבוהה ביותר בעת העתיקה היה אבקת המינרל תכלת ()Lapis Lazuli

181

שמקורו

מצפון פרס ואפגניסטן והאינדיגו ההודי .182צבע בדים נוסף היה הצבע הצהוב משורשים שמקורם
בהודו – הטומריק ( )Tumericאו כורכום (.)Curcuma
בעלי חיים ומוצרי מן החי
התוכים מהודו ואפריקה היו עופות מחמד מבוקשים ביותר בעולם העתיק .הם לא נזכרים
בפריפלוס ומכאן שלא הובלו בים אלא ביבשה .בנוסף לתוכים הובאו קופים מאפריקה והודו .חיות
נוספות שיובאו היו חיות לקרבות הראווה כמו האריות והנמרים וכלבים מיוחדים .הפילים
האפריקנים וההודים יובאו בתקופה היוונית לשימוש צבאי.183
עורות ופרוות היו מוצרי המסחר עם אפריקה והודו מזמן קדמון .העורות הגיעו מכל חלקי אסיה
ואפריקה (כולל מסין שנחשבו ליקרים ביותר) .מוצרים מן החי היו תמצית ריח צבי המושק
( ,)Muskקרני קרנפים ,שנהב פילים ,שריונות צבים ,פנינים ,משי ,ולכה .בין המוצרים הנפוצים
ביותר במסחר היו הפנינים שמקורם מדרום ערב והמפרץ הפרסי .לפנינים היה ביקוש גבוה מאד
ברומא והם היו סמלי מעמד חשובים.184

178

Frank, T. Vol. V. pp. 307-421
Pliny, Book 35. 46
180
Warmington, E.H. pp. 194-195
179

 181על המוצר ראה קסון
Casson, L. Periplus, p. 19.
182

Forbes, R.J. Vol. III, p. 214
Warmington, E.H. pp. 145-156
184
Ibid, pp. 169-170
183
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הכותנה והמשי

צמר וכותנה מסוגים מסוימים כמו צמר קשמיר ובדי המלמלה היו מוצרים מבוקשים מאד במערב.
בעולם העתיק מקור הכותנה באיכות הגבוהה היה מעצים נמוכים שגדלו בהודו ,יווה ,מלזיה ומזרח
אפריקה .185ההודים ארגו בדים עדינים 186מכותנה שנקראו בדי המלמלה ( .187)Muslinהבדים היו
אהובים במיוחד על נשות האימפריה הרומאית .188הבד שימש גם לצרכים טקסיים במצרים
ובמסופוטמיה .בדי הכותנה ובדי מלמלה ההודים היו חלק חשוב במסחר במוצרי מותרות עם
המזרח .189חלק מהכותנה ,הצמר והבדים עבר עיבוד וצביעה במפעלים באלכסנדריה ,דמשק ,צור,
צידון וביירות.190
במרחב הצפוני היה כנראה המשי המרכיב הדומיננטי בערך המסחר .191הוא היה ידוע בסין כבר
לפני המאה השתים עשרה לפה”ס .במאות החמישית ושישית לפה”ס היה השימוש במשי מוגבל
לחצר הקיסר בלבד .באופן הדרגתי החל השימוש בבדי המשי להתפשט למעמדות הגבוהים של
החברה הסינית .בתקופת שושלת האן הקדומה ( 020לפה”ס –  9לסה”נ) הפך המשי להיות מוצר
בעל ערך כמו זהב וכסף שהקיסרים השתמשו בו לשלם לבעלי תפקידים .אנשים החלו לאגור אותו
ולהשתמש בו כיחידה למדידת ערך .באותה תקופה החל המשי לשמש כמוצר חשוב במסחר
הבינלאומי .192הסינים שמרו בקנאות על הידע שלהם ועל ביצי וזחלי המשי .רק במאה החמישית
לסה”נ הבריחו כמרים נוצרים ביצי זחלים לביזנטיון והחל גידול המשי במערב.193
הרומאים נתקלו במשי לראשונה כנראה בעת המלחמות עם הפרתים בתחילת המאה הראשונה
לפה"ס .לפרתים היו דגלים ממשי בצבע ארגמן שהרשימו את הרומאים .194הרומאים האמינו
שהמשי בא מהיערות .195הוא החל להופיע כמוצר צריכה למעמד הגבוה בימי שלטון אוגוסטוס.
 185עדויות על הכותנה מופיעות אצל הרודוטוס ( )Herodotosולאחר מכן אצל ההיסטוריונים והגיאוגרפים היוונים .ראה
Forbes, R.J. Vol. III, pp. 46-47
 186הבד הינו דק ושקוף למחצה.
187
Pliny, Book 12. 25
188
Boulnois, L. p. 57 ; Miller, J.I. p. 196
189
Warmington, E.H. pp.213-215
190
Ibid, pp. 157-161
191
Miller, J.I. pp. 200-202
192
Boulnois, L. pp. 16-22
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Procopius of Caesarea. History of the Wars. Translation. Dewing H.B. London. 1954. Book I. VIII, xvi. 1-8.
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מחיר המשי נשקל בזהב .מסמך סיני מתאר איך הרומאים מתירים בדי משי גולמיים סינים ואורגים
אותם מחדש בתוך בדי כותנה וצמר .196בדי המשי הגיעו מהמזרח כבדים גולמיים לבנים .בדים אלו
עברו עיבוד במערב בעיקר בערי הסורים  -הפניקים .הבדים המעובדים שנצבעו אדום בידי היו
היקרים ביותר .הגימור של בדי משי סיניים היה בבתי מלאכה בצור ,צידון ,ביירות  -בריטוס
(.197)Berytus
מוצרים נוספים
היה יבוא למערב של עצים בעלי תכונות מיוחדות .העצים שיובאו היו ההובנה ( )Ebonyשיובא
מאפריקה ומהודו .העץ הוא שחור ונעים למראה ושימש לריהוט מיוחד .כאשר שורפים אותו הוא
מפיץ ריח נעים .198עץ הטיק ועצים בעלי ריחות מיוחדים כמו הסנדל-ווד ( )Sandal-woodיובאו
מהודו ושימשו לייצור רהיטים ולשריפה.199
האבנים היקרות של הודו היו מרכיב חשוב במסחר עם המזרח .200רשימת האבנים היקרות לפי
הנמלים בהם ניתן היה להשיג אותן מופיעה בפריפלוס .201הרומאים אהבו תכשיטים גדולים עם
אבנים יקרות גדולות ובכמויות גדולות .הקיסרים היו אספנים של אבנים יקרות ועודדו ציור
אמנותי על האבנים .היהלומים היו האבנים היקרות ביותר והן נקראו אדמס ( .)Adamasהודו
הייתה כנראה המקור היחיד של היהלומים.202

הביקוש למוצרים
מוצרי המותרות מאופיינים מבחינה כלכלית בגמישות ההכנסה הגבוהה שלהם .משמעות יחס זה
היא שכאשר ההכנסה גדלה באחוז מסוים הביקוש למוצר גדלה באחוז גבוה יותר מגידול
ההכנסה .203כך למשל אם ההכנסה גדלה ב 12% -במוצר בעל גמישות הכנסה של  ,0הביקוש
196

Leslie & Gardiner, p. 280
Frank, T. Vol. IV, p. 192
198
Pliny, Book 12. 17-20
199
Warmington, E.H.. pp. 213-215
200
Pliny, Book 37. 55-56
201
Casson, L. Periplus, p. 16
202
Warmington, E.H. p. 236
 203דהיינו אחוז השינוי בכמות המבוקשת של המוצר חלקי אחוז השינוי בהכנסה של הצרכן הוא גדול מאחד.
197
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למוצר גדל ב .02% -צריכת מוצרי המותרות קשורה גם למונח "צריכת ראווה" שהוא צריכת
מוצרים לשם סימול המעמד החברתי ולהפגנת העושר .התנהגות המעמדות העליונים בתקופת
האימפריה מאשרת קיום צריכת ראווה של מוצרי המותרות.
לצריכת מוצרי המותרות היבט דתי .מוצרי המותרות היו בעלי משמעות דתית והם שימשו בטקסים
דתיים .הריחות ועשן הבשמים היו בעלי משמעות דתית כבר באלף הרביעי לפה”ס במצרים.204
השימוש בבשמים היה לצורך היטהרות לפני האלים והגנה בפני כוחות הרשע .השימוש בבשמים
היו חלק מהדיאלוג עם האלים וניסיון לרצות אותם בעזרת הריח הטוב.205
את הבשמים הכינו במקדשים כתערובות במבנה קבוע .ההתמחות המצרית בהכנת תערובות בשמים
הייתה ידועה בעולם העתיק .206תערובות הבשמים המפורסמות של מצרים כללו בעיקר מרכיבים
שמקורם מהמסחר עם הדרום והמזרח .מרכיבים אלה כללו בין השאר :מור ( , 207)Myrrahקינמון
( ,)Cinnamonקציעה ( ,)Cassiaולבונה ( .208 (Frankincenseהמור והקינמון היו המרכיב
החשוב ביותר בתערובות הבשמים במצרים.
השימוש בבשמים ובמוצרי המותרות היה תופעה חדשה יחסית ברומא .בשנת  189לפה”ס היה צוו
שאסר למכור בשמים מתוצרת זרה .209במאה הראשונה לפה”ס הביא העושר המצטבר ברומא
לעליית רמת החיים ולשינוי הרגלי הצריכה .הצנע המסורתי של האצולה החקלאית של המאות
הקודמות התחלף אצל בצריכה ראוותנית שכללה ריבוי וילות ,ריהוט מהודר ,מלבושים מעודנים,
תכשיטים מורכבים ממתכות יקרות ואבני חן ומזון ויין של אניני טעם .210במחצית השנייה של
המאה הראשונה לסה”נ חלה עלייה גדולה בצריכת מוצרי המותרות ברומא .באותה תקופה רדיפת
המותרות הגיעה לשיאים חדשים .עדויות לכך מופיעות למכביר בתיאור חיי השליטים ועשירי
רומא.

 204הדיון בחשיבות הבשמים בחיי הדת במצרים ובארץ ישראל מבוסס על ספרו של נילסון
Nielson, K. Incense in Ancient Israel, Leiden 1986, p. 3-12
נילסון משתמש בציטוטים מתוך טכסטים של הפירמידות ( )Pyramid Textsוניסוחי תפילות ( )Utteranceשנמצאו בכתובות
ובפפירוסים.
 205ספר המתים ()Book of the Dead
206
www.persephonespotions.com/egyptintro.htm
 207במצרית עתיקה ntyw -
208
www.persephonespotions.com/egyptintro.htm
209
Pliny, Book 13. 24.
 210קארי מ .דברי ימי רומא ,תל אביב  .1970עמ' .273-272
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לצריכת המוצרים והיבוא הגדול מהמזרח היו מתנגדים מטעמים מוסריים ומעשיים .היו שראו
בצריכת המוצרים פחיתות מוסרית ובזבוז .הקיסר טיבריוס ( 12-32( )Tiberiusלסה”נ) שלח
מכתב לסנט ובו

211

טען שהשימוש במוצרי המותרות גורם להעברת עושר האימפריה הרומאית

לגורמים מחוץ לה וגורם להתחזקות אויביה .הוא גם אסר על השימוש בבגדי משי.212
הנואם היווני דיו כריסוסטום

213

( 22( )Dio Chrysostomלסה"נ עד  110לסה"נ) מתאר את

המסחר בצורה צינית .הקלטים ,ההודים ,האיברים ,הערבים והבבלים מטילים מס עובד על
הרומאים כתוצאה מטיפשותם של הרומאים .יש אנשים השולחים ברצון כסף למרחקים גדולים
ביבשה ובים ,כתוצאה מרדיפת מותרות חסרת תוחלת ,לאנשים שאינם יכולים בקלות להניח את
כף רגליהם על אדמת רומא .לדעתו מעשה זה הוא מושחת וההתנהגות היא חסרת בושה .הזרים
לוקחים כסף ומחזירים בתמורה חפצים חסרי ערך .הם מספקים אבנים קטנות ועלובות ועצמות של
חיות פרא .פטרוניוס ,סנקה ומעל הכול פליניוס ציינו גם הם את הצד הערכי של הנושא ויצאו נגד
השימוש הפזרני במוצרי מותרות והמחיר הכלכלי הגבוה שמשלמת האימפריה הרומאית עבור יבוא
המוצרים .214להלן תיאור השימוש במוצרי המותרות כפי שמופיע אצל פליניוס.
'ערב נקראת המאושרת [ .]Felixלאזור זה יש שם לא נכון וכינוי כפוי תודה .היא
משייכת את אושרה לזכות הכוחות העליונים למרות שהיא חייבת יותר לכוחות
התחתונים .המזל הטוב של ערב נגרם על ידי רדיפת המותרות של האנושות .בני
אדם שורפים את הבשמים יחד עם הנפטרים וחושבים שהמוצרים נוצרו לשימוש
האלים .מקורות מוסמכים הכריזו שהכמות של בשמים ששרף הקיסר נירו ביום
אחד בעת לווית המאהבת שלו הייתה שווה לתפוקה השנתית של ערב .שערו
לעצמכם את המספר העצום של לוויות בכל העולם והבשמים שניתנים לאלים.
האלים לא התייחסו למאמינים בצורה פחותה כאשר הגישו להם מנחות אחרות.
להיפך יש עובדות המצביעות על היות האלים יותר נדיבים בימים ההם'.215
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'השם מאושר מתאים יותר לים הערבי היות וממנו באות הפנינים שנשלחות
אלינו .לפי הערכה נמוכה סין ,הודו וחצי האי ערב לוקחים מאתנו (האימפריה
הרומאית) כל שנה  122מיליון ססטרציות ( .)Sestercesזה הסכום שהמותרות
של הגברים והנשים שלנו עולים .מעניין איזה חלק מיבוא זה הולך לאלים או
לכוחות של העולם התחתון'.216
הספרות והשירה הרומאית מלאה בתיאורי השימוש במוצרי מותרות כמו בדי המשי ,הסדינים
ומלבושים יקרים אחרים .השימוש המופרז בתכשיטים יקרים כמו פנינים הודיות ואבנים יקרות.
המעמדות השליטים לבשו בגדי מלמלה ,משי וצמר עדין צבועים בצבעים יקרים ושזורים בחוטי
זהב .הם ענדו פנינים ואבנים יקרות בכמויות גדולות .217עשירי רומא בישמו את רצפות בתיהם
בבשמים יקרים .נרון ( 52-68( )Neroלסה”נ) למשל היה חובב פנינים גדול ושילב אותם
בנעליים ,במיטות ,ואף שתה אותם עם יין .218אנשים נכנסו לאמבטיות מבושמות שבע פעמים
ביום .היו גם שבשמו את סוליות הנעליים כדי להפיץ ריחות טובים בהליכתם .219המשוררים
מרטיאל (( )Martialשהיה מקורב למשפחת סנקה ( )Senecaמעשירי רומא) וסטטיס ()Statis
מתארים את מוצרי המותרות ,האבנים היקרות ,התכשיטים והשימוש בבשמים ותבלינים כחלק
מחיי היום יום של עשירי רומא באותה תקופה .פטרוניוס מדבר על ההצגה הוולגרית של מוצרי
מותרות יקרים שכללו פנינים הודיות ,אבני חן ,ובדי מלמלה .220פליניוס מתאר את אשתו של
קליגולה ( 37-21( )Caligulaלסה”נ) מכוסה באמרלד ופנינים שערכם היה מעל  22מיליון
ססטרציות .221צריכת מוצרי המותרות ברומא נמשכה במשך כל התקופה הנחקרת ,גם בתקופות
שבהם היה שפל במצב הכלכלי במיוחד במאות השלישית והרביעית לסה"נ .שינוי תרבותי דרמטי
בביקוש לבשמים היה עם הכרזת הנצרות על ידי קונסטנטין כדת המדינה של האימפריה הרומאית
בשנת  303לסה"נ .הירידה הביקוש נבעה מהקטנת השימוש בבשמים לצרכי פולחן במקדשים
והפסקת פולחן שריפת הגופות.222
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Ibid, Book 12. 84
Boulnois, L. pp. 41
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Warmington, E.H. pp. 169-170
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Forbes, R.J. Vol. III, pp. 26-28
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Warmington, E.H. pp. 80-81
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Harris, W.V. p. 729
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Van Beek, G.W. The Rise and Fall of Arabia Felix, Scientific American, 221 (6, 1969), p. 46
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מסלולי המסחר 223והתנאים ששררו בהם
המסחר במוצרי המותרות עבר במזרח ובדרום בשלושה מרחבים .224המרחב הצפוני ,המרחב
המרכזי והמרחב הדרומי .המרחב הצפוני היה במרחב היבשתי בין סין למסופוטמיה ואסיה הקטנה
הוא כולל את מרחבי מרכז אסיה ,אפגניסטן ,דרום רוסיה ופרס .המרחב המרכזי היה בחלקו ימי
ובחלקו יבשתי .החלק הימי כלל את האוקיאנוס ההודי ,מפרץ עומן והמפרץ הפרסי .החלק היבשתי
כלל את מסופוטמיה ,מדבריות צפון חצי האי ערב ,סוריה ואסיה הקטנה .המרחב הדרומי היה גם
הוא בחלקו ימי ובחלקו יבשתי .הוא כלל את האוקיאנוס ההודי והים האדום ובחלקו היבשתי כלל
את חצי האי ערב ,עבר הירדן ,ארץ ישראל ומצרים .מזרח אפריקה הייתה גם היא חלק מהמרחב
הדרומי.
בתוך המרחבים היו מסלולים בהם התנהל המסחר .תבנית מסלולי המסחר במוצרי המותרות
נקבעה לפי ארבעה מרכיבי יסוד .ארצות המקור של חומרי הגלם ,צמתי המסחר (,)entrepot
מקומות העיבוד של חומרי הגלם למוצרי צריכה והמקומות בהם התרחשה צריכת המוצרים
המעובדים .תבנית מסלולי המסחר הייתה לא רק תוצאה של צרכי המסחר אלא גם תוצאה של אופי
ענף התחבורה.
מבנה מסלולי המסחר במרחבים תואם את המודלים של רשת התחבורה .בנקודות מוצא ויעוד
המסחר של כל מסלול בין המזרח למערב נמצאים צמתי המסחר .לכל אזור יש שערי כניסה ויציאה
שנקבעו על ידי השליטים המקומיים או שליטים של ממלכות או אימפריות .225שערי הכניסה היו
נמלים או עיירות גבול בהם בנו השלטונות את התשתיות של נמלים ומבנים המשרתים את המסחר.
בין המרכזים יש קווים עורקיים ולכל שער יש קווי הזנה .במסלולי הסחר יש צמתים ויש קווי
גישור בין המסלולים.

 223בפרק מובא תמצית הנתונים שמופיעים בפרסומים אחרים ראה:
Casson, L. Periplus, pp. 13-09 and pp. 271-299
Groom, N. Frankincense and Myrrh, London 1981, pp. 165-214
Miller, J.I. pp. 119-180
Warmington, E.H. pp. 6-145
למתעניין במפות המסלולים ראה
Talbert R. J. A. Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Princeton 2000.
 224ראה מפה בעמוד .50
 225ראה דיון על צמתים ונמלים ומעמדם הרשמי לפי הפריפלוס אצל .Casson, L. pp. 271-277

51

כך למשל ערי הנמל המרכזיות בחוף המערבי של הודו :ברבריקון בצפון ,בריגזה במרכז ומוזיריס
( )Muzirisבדרום הנן המרכזים ההודים שיועדו לכך על ידי מלכי הודו בצפון ובדרום .ערביה
יודמון (עדן) ואוסליס ) – )Ocelisמוזה ( )Muza - Mawzaבדרום ערב הם המרכזים המיועדים
על ידי החימירים למסחר של דרום ערב ומזרח אפריקה .226צמתים מרכזיים במסחר במרחב
המרכזי היו קטסיפון ( )Ctesiphonוסלווקייה ( )Seleuciaבממלכת הפרתים במרכז מסופוטמיה
אליה התנקזו הדרכים ממרכז אסיה ,מהודו ודרום ערב .פלמירה הייתה צומת אליה התנקזו הדרכים
ממסופוטמיה ,ועבר הירדן (פטרה) וממנה יוצאות דרכים לחופי הים התיכון דרך דמשק ואמסה
לאנטיוכיה .פטרה הייתה צומת שאליה התנקזו הדרכים מגרה ומדרום ערב וממנה יוצאות דרכים
לדמשק ,לים התיכון ולמצרים.
לאורך מסלולי המסחר היו ערי מעבר שבהם הוחלפו הסחורות או ערי המוצא של הסוחרים
והמובילים את הסחורות בקטעים מסוימים .ערים אלו היו למשל בקטרה באפגניסטן ,ברבריקון,
בריגזה ומוזיריס בהודו ,קנה (  ) Bir Ali –Qanaומוזה בערב ,אדוליס ( )Adulisבאתיופיה,
פטרה ,פלמירה ועזה במזרח התיכון וכרכס-ספסינו ( ,)Charax-Spasinuדורה-אירופוס (Dura-
 )Europosוקטסיפון במסופוטמיה.
בקצה המסלולים היו הערים בהם עובדו חומרי הגלם שהובאו על ידי הסוחרים ממזרח כמו משי
גלמי ,בשמים ותבלינים גולמיים ,עצים מיוחדים ושנהב ואחרים .ערי העיבוד המרכזיות היו ערי
החוף של סוריה (לבנון) צור ,צידון ואנטיוכיה ,וערי מצרים אלכסנדריה ופלוסיון .מרכזי הצריכה
העיקריים היו בחלקן ערי עיבוד חומרי הגלם ומרכזי המסחר שנזכרים לעיל ובחלקן ערים
המרכזיות של התקופה ובראשם רומא.

 226ראה דיון על הצמתים בנמלי המסחר עם הודו אצל .Warmington, E.H. pp. 107
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המרחב הצפוני (דרך המשי) – מרכז אסיה
במרחב הצפוני עברו דרכי המסחר עם סין ומרכז אסיה .מסין היו ארבעה מסלולים עיקריים
למערב .227הראשון חצה את סין מצנג אן ( – )Ch’anganשיאן ( - )Xianלדרום סין ומשם לאסם
( ,)Assamעמק הגנגס והגיע לצפון מערב הודו .228השני עבר מדרום למדבר טקלה מקאן (Takla
 ,)Makanדרך חוטן ( ,)Khotanטקסילה ( )Taxilaלפטלה ( )Patalaוברבריקון .השלישי
המשיך מחוטן לבקטרה ( )Bactraומשם לפרס ומסופוטמיה .הרביעי עבר מצפון למדבר טקלה
מקאן והמשיך מערבה דרך קשגר ( ,)Kashgarטשקנט ( ,)Tashkentהים הכספי ,דרום הים
השחור לאסיה הקטנה.229
המסלולים במרחב הצפוני במרכז אסיה עברו בשולי אזורים מדבריים .בצפון מערב סין יש שורה
של אגנים ובהם מדבריות גדולים .האגנים נמצאים בין שרשראות הרים גבוהים בדרום ובצפון.
המדבריות הם גובי ( )Gobiבמזרח ,בי שאן ( )Bei Shanבמרכז וטקלה מקאן ()Takla Makan
במערב .במדבריות שוררים תנאי אקלים קיצוניים ואין בהם מקורות מים .בשולי המדבריות יש
נאות מדבר הניזונים מגשמים היורדים על שרשראות ההרים.
מדבר הטקלה מקאן נמצא בין שרשראות ההרים טיאן שן ( )Tien Shenוקונלון ( .)Kunlunהוא
משתרע על שטח של  308,222קמ"ר ומכוסה שטחים נרחבים של חולות נודדים .המסלולים מסין
עברו בשולי המדבר מצפון ודרום .230לאחר המדבריות חצו הדרכים שרשראות הרים גבוהים כמו
הקראקורם ( ,)Karakoramהפמיר ( )Pamirוהקשמיר ( .)Kashmirמעבר רכסי ההרים היה
במעברים בגובה ארבעת אלפים או אפילו חמשת אלפים מטר .תנאי המעבר היו קשים ביותר
ואפילו מסוכנים לנוסעים בדרך.
הסחורות העיקריות שעברו במרחב הצפוני ממזרח למערב היו המשי הסיני ,פרוות ,ג'ינג'ר ,עלי
קינמון ,קליפת עץ הקציעה ,פלדה ודיו סינים ואבני חן .מוצרי המסחר שמקורם מהאימפריה
הרומאית היו הזהב ,הכסף ,יהלומים ותכשיטים ,זכוכית וקריסטל ,קרני קרנפים ,שנהב פילים,
 227לפירוט המסלולים ראה Miller, J.I. pp. 120-132
 228הפריפלוס מזכיר את הדרך מהגנגס למערב הודו ומשי סיני בשווקי הודו בחוף המערביCasson, L. Periplus. 49. p. 81 .
229
Miller, J.I. pp. 148-149
 230ערך 'סין' ,האנציקלופדיה העברית ,כה ,ירושלים תשל"ד ,טור 827
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אלמוגים ,בדים ושטיחים ארוגים עם זהב ,בדי אזבסט ,בשמים ומטבעות זהב וכסף .231הזכוכית
הצבעונית היה מוצר חשוב ביבוא הסיני מהמערב .היבוא של זכוכית מהמערב נמשך עד המאה
החמישית לסה"נ .בשנת  202לסה”נ הגיע הידע לייצור זכוכית צבעונית לסין והיבוא מהמערב
נפסק.232
עדויות ראשונות על המסחר עם סין במרחב הצפוני הם מתקופת שושלת האן הקדומה (020
לפה”ס –  9לסה”נ) .תקופה זו נחשבת תור הזהב של סין העתיקה .233בספרי ההיסטוריה הסינים
יש חמישה מקורות המזכירים את האימפריה הפרתית ( )An-hsiוהאימפריה הסלווקית (Li-
 )kan/Tiao-Chihושישה מקורות המדברים על האימפריה הרומאית ( .)Ta-tsinיש גם אזכור
של האימפריות המערביות בתשע אנציקלופדיות עתיקות סיניות .234בספר ההיסטוריה על הממלכה
המאוחרת של האן ( )Hou-Han-shuמשנת  222לסה”נ יש תיאור של טה צין (- )Ta-tsin
האימפריה הרומאית בפי הסינים 235ומוצרי האימפריה הרומאית.236
הסינים היו ידועים במערב כעם הנמצא בקצה העולם הידוע .ניתן להגיע אליו על ידי המסלול
הצפוני של מרכז אסיה .237האזכור של הסינים הוא בספרות הכללית ובספרי הגיאוגרפיה.
המשוררים מתקופת אוגוסטוס התייחסו לסינים בצורה כללית כתושבי מרכז ומזרח אסיה – עמי
הסרס ( .238)Seresבספרות רומאית מאוחרת יותר התייחסו לסין כשני אזורים סרס בצפון וסינאה
( )Sineaבדרום.
בפריפלוס הם נקראים תיס ( .)Thisוהיומן מציין שלא היה קשר ישיר איתם .המשי שלהם הגיע
דרך בורמה לגנגס או מבקטריה לבריגזה בחוף המערבי של הודו .239המסחר התנהל בשלושה
שלבים .מסין עד מרכז אסיה .ממרכז אסיה לממלכת קושן .ומקושן לממלכת הפרתים .בכל אחד
מהקטעים היו סוחרים שונים שהעבירו הסחורה מיד ליד.240
פליניוס כותב על הסינים

231

Leslie & Gardiner p. 60-61
Boulnois, L. p. 137
233
Boulnois, L. p. 23
234
Leslie & Gardiner. p. 16
235
Boulnois, L. pp. 129-131
236
Leslie & Gardiner. pp. 60-61
237
Warmington, E.H. pp. 71-72
 238השם  Seresמקורו מהמילה היוונית  Serשמשמעותה משי .היוונים קיבלו את המילה מהפרתים שקיבלו אותה מהסינים.
239
Boulnois, L. p. 75
240
Ibid, p. 84
232
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'הסינים ( )Seresמפורסמים בחומר הצמרי [המשי] המושג מהיערות שלהם.....הסינים
הם בעלי אופי מתון אבל דומים לחיות פרא בכך שהם נמנעים מחברת שאר האנושות
ומחכים למסחר שיגיע אליהם.241'.
הוא גם מזכיר שבתקופת קלאודיוס ( 21-52( )Claudiusלסה”נ) שליחים של מלך טפרובנה
( – )Taprobaneסרי לנקה שבאו לרומא סיפרו על היותם בקשרי מסחר עם הסינים וציינו
שהמלך אף ביקר בסין.242
תלמי מאלכסנדריה

243

קורא לסינים סריק ( )Sericוסרס .בזמנו התרחב הידע הימי על אזורי

המזרח עד לחצי האי המלאי ולדרום סין .תלמי גם מדווח על מסע יבשתי לסין במסלול הצפוני –
מרכז אסיה.244
המרחב המרכזי – הודו ,מסופוטמיה וצפון ערב
המסלולים במרחב המרכזי היו יבשתיים וימיים .המסלול היבשתי עבר מהודו דרך פקיסטן לאיראן
ומשם למסופוטמיה ולמערב .המסלול הימי התחיל בצפון הודו – ברבריקון בשפך האינדוס ,245
עבר דרך המפרץ הפרסי לכרכס-ספסינו ,246ומשם ביבשה דרך מסופוטמיה למערב .מסלול נוסף
היה מברבריקון לגרה שבמפרץ בחריין ומשם מערבה בדרך המדבר בצפון חצי האי ערב לבוסטרה
בעבר הירדן או לפטרה .משטר הרוחות הקבוע במפרץ הפרסי יוצר תנאי שייט נוחים לספינות
מפרשים בעיקר בתנועה מהודו למסופוטמיה.247
המסחר שיצא מהודו עבר במרחב המרכזי בעיקר דרך מסופוטמיה .248האזור היא אזור מישורי בו
זורמים הנהרות הפרת והחידקל .איזידור מכרכס-ספסינו ,שכתב את "התחנות הפרתיות" בתקופת

Pliny, Book 6. 54
Ibid, Book 6. 88

241
242

 243ספרו "מורה דרך לגיאוגרפיה" נכתב באמצע המאה השנייה לסה”נ.
Ptolomy Claudius, The Geography, Translated by Stevenson E. L., New York 1932.
244
Warmington, E.H. pp. 71-72
 245על העיר ומיקומה ראה קסון Casson, L. Periplus, p. 188
246על העיר ומיקומה ראה קסון Ibid, p. 179-180
 247ערך 'פרס' .האנציקלופדיה העברית ,כח ,ירושלים תשל"ו .טור 392-391
‘Persian Gulf’, The New Encyclopedia Britannica, 15. USA 1974, cols. 106-107
 248ביוונית – בין הנהרות.
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אוגוסטוס ,מתאר את הדרך מאפגניסטן לצפון סוריה .249התנועה המסחרית ממזרח למערב הייתה
בעיקר ביבשה .בתקופת הגאות הזרימה המהירה של הנהרות מקשה על השיוט במעלה הנהרות.250
התנועה ממערב למזרח במורד הנהר התבצעה בחלקה על הנהרות .251דרך המסחר העתיקה עברה
בגדה הצפונית של נהר הפרת מהמפרץ הפרסי עד חלב בסוריה.252
עמק האינדוס בדומה לעמק הנהרות במצרים ומסופוטמיה היה מיושב על ידי תרבויות מפותחות
בתקופות קדומות .לתרבויות האינדוס היה קשר עם תרבויות מסופוטמיה .כיבוש צפון מערב הודו
בידי אלכסנדר מוקדון בשנות השלושים של המאה הרביעית לפה"ס פתח תקופה חדשה ביחסים
של תת היבשת עם המערב .סטרבו המסתמך על היסטוריונים וגיאוגרפים הלניסטיים ובהם
ניארכוס ) ,(Nearchusאריסטובולוס ) ,(Aristobulusארתמידורוס ( )Artemidorusואחרים
מתאר את הודו בימי אלכסנדר מוקדון .התיאורים מהחצי השני של המאה הרביעית לפה”ס.
כוללים הערות על גודל הארץ ,המספר הרב של תושביה ,היותה עשירה בבשמים ,חיות אקזוטיות,
מכרות זהב וכסף ,אבנים יקרות ומלבושי כותנה מפוארים עם חוטי זהב .253ההודים היו גם יצרני
הפלדה הטובים ביותר בעולם העתיק .254פליניוס מצטט גם הוא את ההיסטוריונים מתקופת
אלכסנדר מוקדון .לפי תיאורו 255היו בהודו חמשת אלפים ערים ,תשעה עמים ,שטחה שליש משטח
העולם הידוע ומספר תושביה רב מאד .256המדינות עשירות בזהב ובכסף .בדרום חצי היבשת
ההודית יש אי הנקרא טפרובנה ( – )Taprobaneסרי לנקה .האי עשיר בזהב ובפנינים.257
בחפירות ארכיאולוגיות באתרים שונים בהודו נמצאו שרידי חפצים רומאיים ומקומות ישוב של
סוחרים ובעלי מלאכה זרים .258ממצאים ארכיאולוגיים

259

בחפירות במפרץ בנגל בדרום מזרח

הודו מצביעים על תחילת המסחר האינטנסיבי עם המערב בחצי הראשון של המאה הראשונה
לסה”נ ודעיכת הישוב והפעילות המסחרית בסוף המאה השנייה לסה”נ.260
249

Parthian Stations by Isidore of Charax, Translation by Schoff, W. H. Philadelphia 1914.
 250ערך 'חידקל' ,האנציקלופדיה העברית ,יז ,ירושלים תשכ"ט ,טור  .125-126ערך 'פרת' ,האנציקלופדיה העברית ,כ ,ירושלים תשל"ו.
טור 223-222
 251למשל ממוסול לבגדד.
252
‘Tigris-Euphrates River System’, The New Encyclopedia Britannica, 18, USA 1974, cols. 402-406
253
Strabo, Book 15.1
254
Rostovtzeff, M. The Social & Economic History of the Hellenistic World, Oxford 1941, II, p. 1218
 255לתיאור פליניוס את הודו וסרי לנקה -ציילון ראה Pliny, Book 6. 56-91
256
Pliny, Book 6. 59
257
Ibid, Book 6. 81
258
Ball, W. pp. 125-127
 259באתר המזוהה עם  – Podouke -המופיעה בפריפלוס 259ובספרי פליניוס ותלמי.
260
Wheeler, M. pp. 175-176
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ערי הנמל העיקריות בהודו היו ערי צומת ( (entrepotשל דרכי מסחר יבשתיות וימיות .הן היו
הנמלים הרשמיים של הממלכות ההודיות בדרום ובצפון .כך הייתה עיר הנמל ברבריקון
( )Barbariconצומת של דרכים מאזור הגנגס בצפון הודו .261העיר הייתה גם נמל מוצא למסלולי
מסחר לצפון מערב למפרץ הפרסי ,למסופוטמיה ולמפרץ בחריין (גרה) ולדרום מערב לדרום ערב,
מזרח אפריקה והים האדום .עיר הנמל מוזיריס ( )Muzirisבדרום הייתה צומת של מסלולים ימיים
מסרי לנקה (טפרובנה) ,משפך הגנגס ומדרום מזרח אסיה.
התפתחות ערי הצומת הייתה פונקציה של תנאי התחבורה והחלטת השלטונות לקבוע אותן כערי
המסחר הרשמיות .עיר הנמל הרשמית

262

הוקמה כדי לאפשר בניית מתקנים לצרכי אמצעי

התחבורה ,להרשאה לגורמים זרים להקים בסיס ולפעול במסחר עם הגורמים המקומיים ,ולמקם
צבא ופקידים ממשלתיים שיפעלו כגורמים מאבטחים ,מפקחים וגובי מיסים.263
המסחר הרומאי עם דרום הודו והחוף המזרחי של היבשת התרחב בחצי השני של המאה השנייה
לסה"נ גם לחלקה המזרחי של היבשת .תיאורי האזור המזרחי עד הגנגס בידי תלמי הגיאוגרף
נשענים גם הם על עדויות של סוחרים מתקופתו ( 152לסה"נ) ומצביעים על כך שתנועת המסחר
הימי עם מזרח הודו התגברה במאה השנייה לסה"נ.264
המרחב הדרומי (דרך הבשמים)
במרחב הדרומי היו מסלולים ששרתו שתי קבוצות של מקורות של מוצרי המותרות .הקבוצה
הראשונה היא הודו והמדינות והאזורים שהודו הייתה עבורם המרכז המסחרי למסחר עם המערב
כמו סין וסרי לנקה – ציילון .הקבוצה השנייה הייתה דרום ערב והאזורים שהיא הייתה עבורם
המרכז המסחרי כמו מזרח אפריקה.

 261על העיר ומיקומה ראה קסון Casson, L. Periplus, p. 188
262

Casson, L. Periplus, Appendix 1. pp 272-277
 263הפריפלוס כולל הגדרות רבות לערי הנמל המתוארות בספר .הערים מופיעים כערים "מיועדות" או "נמל מסחר" (,)emporion
"נמל חוקי" ( ,)nomimosקסון מדווח על הסכמה שכל השמות מציינים דרכים שונות שבהם השתמשו השליטים המקומיים
לשלוט או לכוון את המסחר.
264
Warmington, p. 288
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במרחב הדרומי היו מספר מסלולים ימיים

265

ויבשתיים .266מהודו לדרום ערב היו שלושה

מסלולים ימיים עיקריים .267האחד התחיל בנמל ברבריקון בשפך האינדוס בצפון הודו .268השני
בבריגזה ( - Barygazaהיוונית -הרומאית) ליד העיר סורט ( )Suratשל היום .269השלישי בעיר
מוזיריס ( – Muzirisהיוונית  -רומאית) בחופי מלבר ( )Malabarבדרום הודו שנקרא בתקופת
הפריפלוס לימיריקה  .270Limyrike -אל העיר מוזיריס הובילו מסלולים ימיים מסרי לנקה
(טפרובנה) ומהחופים המזרחיים של הודו.
במרחב היה גם מסלול ימי מסין להודו וסרי לנקה דרך דרום מזרח אסיה .מסלול זה התחיל
בהיפונג ( )Haiphongבויאטנם ,שנקראה קטיגרה ( ,)Cattigaraעבר דרך עיר נמל בדרום
ויאטנם – אוק-אאו ( )Oc-eoומשם דרך מלזיה לדרום הודו .271המסלול נזכר לראשונה אצל תלמי
הגיאוגרף .מטבעות רומאיות מהמאות השנייה והשלישית לסה"נ נמצאו באוק-אאו ()Oc-Eo
בדרום ויאטנם .272במקורות הסיניים העתיקים נזכרת משלחת רומאית לחצר שושלת האן
המאוחרת שהגיע בדרך הים .בשנת  166לסה”נ מגיע לסין שליח5סוחר רומאי ומופיע בחצר קיסר
סין כנציג של מרקוס אאורליוס ( 161-182( )Marcus Aureliusלסה”נ) שנקרא בפי הסינים
.273 An-tun
היה גם מסלול ישיר באוקיאנוס ההודי מאינדונזיה לאפריקה המזרחית (או למדגסקר ומשם
לאפריקה) .הסוחרים האינדונזים שטו בספינות קלות בעזרת הרוחות המערביות של סביבות קו
המשווה.274
במרחב הדרומי היה גם מסלול ימי לאורך חופי מזרח אפריקה מרפטה ( )Raphtaבטנזניה של
היום – אזניה ( )Azaniaשל התקופה – לסומליה ולים האדום .במסלול זה סחרו בעיקר יורדי הים

 265פרוט המסלולים הימיים הדרומיים מופיע בפריפלוס של הים האדוםCasson, L. Periplus, Appendix 3, pp. 283-299 .
 266לפירוט המסלולים ראה Miller, J.I. pp. 148-152
 267על המסלולים להודו ראה קסון Casson, L. Periplus, pp. 289-291
 268על העיר ומיקומה ראה Ibid, p. 188
 269על העיר ומיקומה ראה Ibid, pp. 199-200
 270על האזור ראה Ibid, pp. 213-214
271
Miller, J.I., pp. 148-149
272
Chandler D. P. A History of Cambodia. Boulder. 1983. p.14
273
Leslie & Gardiner. p. 153
274
Miller, J.I. pp. 153-170
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הערביים בתבלינים שמקורם באינדונזיה ומוצרים מן החי מאפריקה (עורות ,שנהבים וקרני
קרנפים).275
מדרום ערב היו שני מסלולים עיקריים לשווקים באזור המזרח התיכון .האחד ימי דרך הים האדום
והשני יבשתי דרך חצי האי ערב.
בים האדום היה מסלול ימי שחיבר את דרום ערב (ערביה יודמון – ,)Arabia Eudaemon276
סומליה (ארומטה –  )Aromataואריתריאה של היום (אדוליס  )Adulis -עם ברניקה ומיוס
הורמוז בחוף המערבי של הים האדום ועם לויקה קומה בחוף המזרחי של הים האדום .המסלול
הגיע גם לעקבה וסואץ.
פליניוס מתאר את דרך המסחר בים האדום שהגיע עד אלכסנדריה:
מאלכסנדריה לאחר שייט של  329מיל במעלה הנילוס מגיעים בתום  10יום לקופטוס [.]Coptos
מקופטוס המסע ממשיך על גמלים לכיוון דרום לברניקה [ ]Bereniceלמרחק  057מיל .בדרך יש
נקודות מים ,נקודת משמר ואכסניה היכולה לאכסן אלפיים נוסעים .נקודת המים הראשונה נמצאת
לאחר נסיעה של  00מיל .השלישית במרחק  85מיל .את רוב הדרך עושים בלילה בגלל החום
הכבד .המסע לוקח  10יום .מברניקה שטים דרומה לקנה [ ]Caneאו סלה [ ]Oceliaהנמצאות
בארץ ייצור הלבונה .המסע הימי לוקח שלושים יום .יש בדרום ערב נמל שלישי מוקה
[ ]Moschaהמשמש בעיקר למסחר מקומי בלבונה ובשמים ערביים .בתוך היבשת יש ערי בירה
של מלכים האחת ספר [ ]Zafarוהשנייה סבה [ .]Saveמהעיר סלה לוקח  22יום לשוט לנמל
קרנגנורה [ ]Cranganoreבהודו הקשורה לבירה מוזיריס [ .]Muzirisהדרך חזרה מהודו
מתחילה בדרך כלל בחודש דצמבר בעזרת רוחות דרום מזרחיות.277

הים האדום ,האוקיאנוס ההודי ורוחות המונסון – "ההיפלוס"

Ibid, p. 147
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 276על העיר ומיקומה ראה Casson, L. Periplus, p. 158-159
Pliny, Book 6. 100-102
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הים האדום
הים האדום היה קשה לתנועה ימית ונחשב לים מסוכן בתקופה העתיקה .עדויות על כך נמצאות
בפפירוסים וכתובות ממצרים העתיקה .העדויות הקדומות העיקריות הן הסיפור מהמאה ה03 -
לפה"ס על הספן מהספינה שטבעה

278

והכתובת של המלכה – פרעה חתשפסות מהמאה ה16-

לפה"ס .279עדויות נוספות מופיעות בכתובים המצוטטים להלן מהמאה השלישית לפה"ס והמאה
הראשונה לסה"נ.
משטר הרוחות

280

בים ובמפרצים הצפוניים שלו וזרמי הים מקשים במיוחד על תנועת ספינות

מפרשים בעיקר בחלקו הצפוני של הים .בחלקו הצפוני של הים עד קו רוחב  02מעלות משטר
הרוחות הוא צפון-צפון מערבי בכל ימות השנה .בחודשים אוקטובר עד מאי יש לעיתים רוחות
מהדרום הקשורות בשקעים בים התיכון .הרוחות הצפוניות הופכות לעיתים לסערות בחלק הצפוני
של הים ובמפרץ סואץ .מדרום לקו רוחב  02מעלות משטר הרוחות משתנה בצורה מסודרת
לאורך השנה .בחורף ,החל באוקטובר עד אפריל ,הכיוון השכיח של הרוחות הוא דרום-דרום
מזרח .הרוח מגיעה לממדי סערה ביום אחד או שניים בחודש .לעיתים יש משבי רוח מכיוון צפון.
בקיץ ,החל במאי עד ספטמבר ,כיוון הרוחות משתנה והופך צפון-צפון מערב ונשאר כך עד סוף
ספטמבר .בקיץ אין סערות.
זרמי הים בים האדום גם הם משתנים מאד ,מורכבים וחסרי סדר .במפרצי סואץ ועקבה יש זרמים
חזקים הקשורים בגאות ובשפל במיוחד במצרי הכניסה למפרצים .במצרי באב אל מנדב יש זרמים
הקשורים ברוחות הקיץ מצפון לדרום .בחורף הזרמים הם מהאוקיאנוס ההודי לים האדום.
חופי הים עשירים בשוניות אלמוגים ובשרטונות .השוניות מרובות יותר סמוך לחופיו הדרומיים
ושם הם יוצרות רצועות המקבילות לחוף ברוחב של כמה ק"מ .במקומות שונים השוניות מונעות
אפשרות של גישת ספינות לחוף .השוניות גם חוסמות את מרבית פתחו הדרומי של הים וכן גם את
מרבית הכניסה למפרץ עקבה .הם מסכנות שייט ספינות בסמוך לחופים ,בכניסה לים מדרום
278

The Shipwrecked Sailor. Translation by Petrie F. pp. 41-46, In Tappen E. M. ed. The World’s Story: A
History of the World in Story, Song and Art, Vol. III, Boston 1914, Scanned in
http://www.fordham.edu/halsall/ancient/2200shipwreck.html.
279
Breasted Records, 2, 249-295
 280על משטר הרוחות בים האדום ובאוקיאנוס ההודי ראה Casson, L. Periplus, App. 3, p. 284
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ובכניסה למפרץ אילת .החופים משני צדדי הים גם הם צרים ותנאי מדבר שוררים בהם .מספר
הנקודות בהן אפשר למצוא מים הוא מועט .מספר המפרצים בהם ניתן לעגון לאורך החופים
מצומצם.
תיאור הים האדום והשייט בו מופיע אצל דיודורוס מסיציליה ( )Diodirus Siculusשחי במאה
הראשונה לפני הספירה.
'הספינות הנושאות את הפילים שהיו שקועות עמוק במים הביאו על המלחים
שלהם סכנות גדולות ואיומות .הספינות ששטו במהירות עם המפרשים מלאי הרוח
במשך הלילה עלו לפרקים על שרטונות .הספנים לא יכלו לרדת מהספינה היות
ועומק המים עלה על קומת אדם .הם ניסו לשחרר את הספינה במוטות ולא
הצליחו .המלחים זרקו לים כל דבר פרט למזון ומים כדי להציף את הספינה ולא
הצליחו .המלחים היו אובדי עצות היות ולא יכלו להימלט לחוף בגלל הסכנות שהיו
בו ולא יכלו לקבל עזרה מאוניות אחרות היות והתנועה בים הייתה דלה .תוך זמן
קצר המצב החמיר בגלל שהגלים הביאו חול שנצבר בסמוך לגוף הספינה והצמית
אותה .הספנים בתחילה לא היו נואשים היות והיו מקרים של התרוממות פני הים
באופן זמני ששחררו את הספינה מהשרטון כמעשה ידי אלוהים .לאחר זמן כאשר
המזון הלך להיגמר החלו המלחים החזקים להשליך לים את החלשים כדי שמלאי
המזון והמים ימשך זמן ארוך יותר .אבל לבסוף כשאפסה ההספקה המלחים
הנשארים מתו מוות איום יותר מהמוות של אלו שהושלכו לים'.281
סטרבו מתאר את קשיי השייט במיוחד בעת תקופת הרוחות הצפוניות ואומר 'הרוחות והגשמים
מציבים בפני הספנים סכנה שהיא מעבר לכל אפשרות הצלה' .282בתארו את המסע הצבאי של
גלוס ( )Gallusהוא כותב על הקטע הראשון של המסע מראש מפרץ סואץ ( )Cleopatrisללויקה
קומה בחוף המזרחי של הים האדום' .אחרי התנסויות רבות וקשיים רבים הוא הגיע לאחר ארבע

Diodorus, Book III. 40. 1-7
Strabo, Book 16, 4, 18
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281
282

עשרה יום ללויקה קומה.... .הוא איבד אוניות רבות ,283כולל ימאים וחיילים ,לא כתוצאה מאיזה
שהוא אויב אלא מפאת קשיי השייט'
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הפריפלוס מייעץ לספנים להישאר במרכז הים האדום שמא יעלו על שרטון ויפלו בידי "אוכלי
הדגים" הפראים שגרים לחופי הים האדום.285
לקשיי התנועה של ספינות מפרש

286

בחלק הצפוני של הים הייתה השפעה מרחיקת לכת על

מסלולי התנועה של המסחר .למרות היתרונות הגדולים של ההובלה הימית לא ניצלו הסוחרים את
התנועה בים בחלק הצפוני של הים האדום והעדיפו לנוע ביבשה את הקטע הקשה לתנועה ימית
מקו רוחב  02מעלות צפונה .יותר מכך ,למרות שבתקופות מסוימות היה חיבור בין הים התיכון
וים האדום לא היה ניצול נרחב של המסלול בגלל סיכוני הקטע הצפוני של הים האדום .תנועת
המצרים הקדמונים גם היא הייתה בחלקו הדרומי של הים.
תנועה אינטנסיבית יותר בחלקו הצפוני של הים האדום החלה מהמאה השנייה לסה"נ .הירידה
בביטחון התנועה היבשתית במצרים העליונה ובצפון ערב הסיטה את תנועת המסחר לים – לצפון
הים האדום ולמפרצי עקבה וסואץ.
האוקיאנוס ההודי ורוחות המונסון
תושבי דרום חצי האי ערב רכשו את הטכנולוגיה של שייט בימים כבר בתקופה קדומה .יש לזכור
שלחופי חצי האי היו ישובים רבים של דייגים ("אוכלי דגים" לפי הגדרת המקורות העתיקים) .יש
הטוענים שהשייטים הערביים וההודים ידעו לנצל את רוחות המונסון הנושבות בקיץ לצפון מזרח
ובחורף לדרום מערב כדי לשייט בעזרת מפרשים מדרום חצי האי ערב ומזרח אפריקה להודו

 283צריך לציין שהאוניות שבנה גאלוס היו ספינות משוטים (בירמות וטרירמות) שהיו יכולות לתמרן טוב יותר בתנאי האקלים של צפון
הים האדום.
284
Strabo, Book 16, 4, 23
285
Casson L. Periplus, 20. p. 63
 286הבעיה הייתה פשוטה יותר לספינות הצבאיות שנעו גם בעזרת משוטים.
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ובחזרה .הידע הזה היה בידם הרבה מאות שנים לפני שהספנים היוונים והרומאים גילו את רוחות
המונסון .287הם שמרו על סודות המונסון ביחד עם הסודות על מקורות הבשמים.
הספנים מהמערב שטו עד דרום ערב היות ולא זיהו את משטר הרוחות באוקיאנוס ההודי ולא ידעו
כיצד אפשר לנווט באמצעות רוחות אלה ישירות להודו .עיר הנמל עדן " -ערב המאושרת"
( )Arabia Eudaemonשימשה כצומת שבה החליפו הסוחרים היוונים סחורות עם הסוחרים
הערבים וההודים שהביאו את הסחורות מהודו.288
לקראת סוף המאה השנייה לפה”ס התגלה סוד המונסון ליוונים .הדבר קרה כתוצאה ממידע
שהתקבל מקברניט הודי שניצל על ידי הצי היווני בים האדום .הקברניט הסכים לגלות ליוונים את
הדרך הימית להודו .צוות שכלל את היווני יודוכסוס ( )Eudoxusנסע להודו לפי הדרכת הקברניט
ההודי בשנת  116לפה”ס וחזר עם מטען שהוחרם על ידי המלך יורגטס ( )Euergetesהשני.289
מאותה תקופה ( 112לפה”ס) יש גם עדות על שינוי הגדרת התפקיד של הממונה על מצרים
העליונה שגר בעיר תבי ( )Thebesמ"ממונה על הים האדום" ל"ממונה על הים האדום
והאוקיאנוס ההודי" .הרחבת הסמכויות מצביעה על הפיכת האוקיאנוס ההודי כחלק מאזור השליטה
של הממלכה התלמאית.290
למרות הסיפור לעיל יש חילוקי דעות לגבי תאריך "גילוי" רוחות המונסון .יש המאחרים אותו ל-
 22עד  72לסה”נ .ויש הקובעים אותו לתקופת אוגוסטוס קיסר .לפי הפריפלוס 'רב החובל היפלוס
[ ]Hippalusהיה הראשון שגילה את המסלול הימי על ידי קביעת מיקום נמלי המסחר ותצורת
הים .291 '...רב החובל היפלוס הפך להיות אחד השמות המפורסמים בהיסטוריה של הניווט הימי.
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Van Beek, G.W. Pre-Islamic South Arabian Shipping in the Indian Ocean, Journal of the American Oriental
Society, 80 (3, 1960) pp. 136-139
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Casson, L. Periplus. pp. 11-12
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Fraser, P. M. pp. 182-3.
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Ibid, p. 182
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Casson, L. Periplus, p. 87
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לפי פליניוס

292

היו ארבעה שלבים בהתפתחות הידע הימי על הדרך להודו .בתחילה הייתה תנועה

לאורך החופים בדרום ערב וחציית האוקיאנוס ההודי להודו במוצא המפרץ הפרסי לאוקיאנוס.
בשלב שני שטו בעזרת רוחות המונסון מדרום חצי האי ערב ישירות לצפון הודו – למוצא האינדוס
 ברבריקון .בשלב שלישי שטו למרכז הודו  -בריגזה .ולבסוף בדרך הקצרה לדרום הודו לנמלמוזיריס.
השימוש ברוחות המונסון קיצר במידה ניכרת את משך התנועה להודו והקטין את הוצאות הובלת
הסחורות מהודו למצרים .הגידול בביקוש למוצרי המותרות ,הקטנת הוצאות ההובלה ,התשתיות
שנבנו בחוף המערבי של הים האדום והפעילות הצבאית שהגבירה את הביטחון בשייט בים האדום
תרמו להגדלת התנועה במסלול הים האדום החל מתחילת המאה הראשונה לסה"נ.293
למרות החידוש הגדול של המסע ישירות להודו לא הייתה תנועת ספינות גדולה בתקופה
ההלניסטית .לפי עדות סטרבו מספר האוניות להודו בתקופה ההלניסטית היה לא יותר מעשרים
ספינות בשנה .294לא נמצאו מטבעות יווניות מהתקופה ההלנית בהודו לעומת מציאת מטבעות
רומאיות רבות מתקופות מאוחרות יותר .מכאן שהיקף וסוג המסחר בתקופה ההלניסטית היה
כנראה מצומצם והיה בעיקרו סחר חליפין.295
במצרים ובמזרח חצי האי ערב היו הערים ברניקה ,מיוס הורמוז

296

ולויקה קומה

297

ערי המסחר

הרשמיות של הרומאים והנבטים בים האדום .אדוליס ( )Adulisהייתה עיר הנמל הרשמית של
האתיופים .מוזה ורפטה היו ערי הנמל הרשמיות של החימירים-שבאים בחצי האי ערב ובמזרח
אפריקה .298קנה ( )Canaהייתה עיר הנמל הרשמית של הקטבנים בדרום ערב .299מוסצה
( )Moschaהייתה עיר הנמל של החצרמותים.

Pliny. Book 6. 100-101

292

 293ראה להלן דיון בנושא בפרק על ההשפעות הפוליטיות.
294
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 298דיון על רפטה ומוזה ראה Ibid, pp. 147-148 & Ibid, pp. 141-142
 299על העיר קנה ראה דיון אצל Ibid, p. 161

65

חצי האי ערב
הגיאוגרפים הרומאיים חלקו את חצי האי ערב לשלושה חלקים :ערב המאושרת (,)Arabia Felix
ערב המדברית ( )Arabia Desertaוערב פטרה ( .)Arabia Petraeaערב המאושרת הייתה החלק
הדרומי של חצי האי שבו גדלו עצי ושיחי הבשמים .ערב פטרה היה החלק הצפוני מערבי של חצי
האי וכלל חלקים מעבר הירדן ואת הנגב .ערב המדברית כלל את אזורי המדבר הגדולים שבין
דרום ערב ומסופוטמיה.
עורק התנועה הראשי בחצי האי ערב עבר מדרום ערב לאורך הצד המזרחי של גוש ההרים
המערבי לכיוון מסופוטמיה ולכיוון עבר הירדן הדרומית .מהעורק התפצלו בתימא ( )Teymaשתי
דרכים .דרך אחת לצפון מזרח דרך דומה ( )Duma – Jawafלסלווקיה – קטסיפון במסופוטמיה.
דרך שנייה הובילה לפטרה ולאילנה (( )Aelanaאילת – עקבה) ,ומהן לעזה – רינוקולורה
( – )Rhinocoluraופלוסיום ( )Pelusiumבמצרים .300דרך דומה עברה גם דרך שהגיע ממזרח –
מגרה והמשיכה לבוסטרה ( )Bostraדרך ואדי סירחן.
חצי האי ערב משתרע על פני מיליון וחצי מיל מרובע .המבנה הוא של בלוק סלעים גדול הנוטה
מדרום מערב לצפון מזרח .בחלק המערבי יש שלשלות הרים בגובה  1522-3722מטר .שרשרות
ההרים בנויים משכבות סלעי גיר מעל שכבות סלעי חול וגרניט .בעקבות בליה של סלעי החול
אזורים רבים במרכז חצי האי מכוסים בחולות נודדים .החולות והאקלים החם וחסר המשקעים
גרמו לכך שמרבית חצי האי ערב מוגדר כאזור מדברי.
האקלים בערב אינו אחיד החלקים הדרום מערביים ודרום מזרחיים נמצאים תחת השפעת המונסון
של האוקיאנוס ההודי ומקבלים משקעים רבים בעונת הקיץ .החלק הצפון מערבי מקבל מעט גשמי
חורף ממערכות הים התיכון .רוב חצי האי ערב נמצא בצל הגשם .ההרים מדרום ומערב מקבלים
את מרבית המשקעים .הגשמים שיורדים בהרים מתנקזים בחלקם לעבר החלקים המזרחיים של
ערב וגורמים לתופעות של שיטפונות בואדיות הגדולים הזורמים מזרחה .באזורי גשמי המונסון
אפשרית חקלאות שלחין .בעמקי הואדיות התפתחה חקלאות שלחין המבוססת על מערכות השקיה
מתוחכמות .במרכז וצפון מערב ערב יש מרחבים עם אזורי צמחיה המאפשרים קיום לשבטים
Deblauwe, F. Old South Arabian Trade Routes. Orientalia Lovaniensia Periodica, 22 (1991), pp.133-158
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נודדים המגדלים בעלי חיים .במרחב המדבר בעיקר בעמקי נהרות האכזב – הואדיות מפוזרים
נאות מדבר המבוססים על נביעות מים או בארות .חצי האי נחתך בדרכים מדרום לצפון וממזרח
למערב .הדרכים עוברות דרך נאות המדבר המאפשרים הרווית הצימאון לאדם והבהמה הצועדים
באזורים הצחיחים .התנועה במרחבים המדבריים היא קשה בלי שימוש בגמל ובמורה דרך שיכיר
את מקורות המים לאורך מסלולי המסע.301
המדבר מצטייר כאזור המפריד בין אזורים שהתנועה בו קשה לאדם ולבהמה .אולם המדבר כמו
הים גם יכול להיות אזור שבו אנשים מנוסים ובעלי ידע עם כלי תחבורה מתאימים יכולים לנוע
בחופשיות ובביטחון יחסי .שוכני המדבר המכירים את המקומות בהם נמצאים מים (נאות מדבר,
בארות ובורות) ויודעים לבחור את הדרכים כך שימנעו משטחי מעבר קשים בחולות .הם נעים
במדבר בעזרת גמלים שהם בעלי יכולת התאמה למצב חוסר המים והטמפרטורה הגבוהה -
"ספינות המדבר" .הם גם יודעים כיצד להתלבש וכיצד לנוע במדבר כדי לא להיפגע מתנאי
המדבר .המדבר בשביל אנשים אלו נהפך מחיסרון ליתרון .ההולכים במדבר הם מוגנים מפני
הפתעות בדרך .כדי להתקיף את השיירות יש צורך בזרים שינועו במדבר מרחקים עצומים כדי
לפגוש את השיירות או לארוב להן .אם שוכני המדבר הם חלק מהמערכת המפעילה את השיירות
הם גם חלק מהמערכת השומרת על השיירות מפני זרים.
המדבר הוא גם מערך הגנה בפני פולשים .במשך מאות בשנים היו שוכני המדבר מוגנים מפני
פלישות של זרים .תנאי הטבע הקשים ביבשה ובים מנעו חדירה של זרים לדרום מערב חצי האי
עד המאה הרביעית לסה”נ .ניסיונות פלישה של חיילות אשוריים ,בבלים ורומאיים הצטמצמו
לשולי המדבר .הדוגמא הטובה ביותר לכך היא הניסיון הרומאי לכבוש את דרום ערב בשנת 0255
לפה”ס שנגמר בכישלון גמור בגלל התנאים הקשים לתנועת צבא במדבר חצי האי ערב.
תלמי מציין בספרו משנת  152לסה"נ שבמרחב חצי האי ערב יש  57שבטים 152 ,כפרים ,ערים
וערי נמל 13 ,ערי בירה ומספר לא מבוטל של שרשרות הרים .לפי חוקרים מודרניים הדיוק של
המקומות והשמות במקרים רבים הוא לא גדול .302החקירה הארכיאולוגית בתימן וערב הסעודית

Cary, M. The Geographic Background of Greek & Roman History, Oxford 1949, pp 183-188
Thomson O. History of Ancient Geography, Cambridge 1948, p. 298
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301
302

היא עדיין בחיתוליה .303חפירות ארכיאולוגיות וסקרים ארכיאולוגיים נעשו במספר מועט של
מקומות.
עבר הירדן וארץ ישראל – ממלכת יהודה והנבטים
בצפון מערב חצי האי ערב התפצלו מסלולי המסחר שהגיעו מדרום ערב למספר דרכים .דרך אחת
הגיע לאילנה – עקבה ודרך שנייה עלתה ברמה של עבר הירדן דרך פטרה ,בוסטרה לדמשק (דרך
המלך העתיקה  -ויה טריאנה נובה הרומאית).
בארץ ישראל וחצי האי סיני היו מספר דרכים .304הדרכים שעברו דרך הנגב וסיני היו המשך
למסלול במרחב המרכזי מגרהה לפטרה ובמרחב הדרומי המשך המסלול היבשתי מדרום ערב
לעזה ורינוקולורה והמשך המסלול הימי לאילנה (עקבה) ומשם לעזה או צפונה לארץ ישראל.
עד אמצע המאה הראשונה לסה”נ הדרכים היו מפטרה לעזה דרך עובדת ,ומאילנה  -עקבה לעזה,
אל עריש (רינוקולורה) ולפלוסיום במצרים דרך סיני .305החל מהחצי השני של המאה הראשונה
לסה”נ עיקר המסחר עבר בעבר הירדן בדרך הראשית ממזרח לערבה ובקעת הירדן ,שנקראה דרך
המלך .הדרך עברה מאילנה – עקבה דרך פטרה ,מען ,פילדלפיה  -רבת עמון ,בוסטרה לדמשק.
השינוי במשקל השימוש בדרכים נבע מהתחזקות המסחר הימי במרחב הדרומי ומעבר המסחר
היבשתי במרחב המרכזי מהמסלול גרהה – פטרה לגרהה – בוסטרה דרך ואדי סירחן.
מהדרך הראשית

306

היו דרכים ממזרח למערב או לצפון מערב שחצו את השבר הסורי אפריקאי.

דרך אחת עברה דרך פונון ,חצבה לממשית דרך מעלה העקרבים ומשם צפונה לחברון ומערבה
לעזה .דרך שנייה ירדה מכרך מואב לצוער ועלתה דרך מעלה תמר לממשית .דרך שלישית עברה
מפטרה דרך עבדת לעזה .דרך רביעית עברה מאילנה  -עקבה – קדש ברנע לעזה ,רינוקולורה
( – )Rhinocoluraאל עריש ופלוסיון במצרים.

 303למתעניין בנושא יש סיכום מעניין של הספרות בספר
Groom N. Frankincense and Myrrh, A Study of the Arabian Incense Trade, London 1981, pp. 55-96
 304הדיון בדרכים בנגב מסתמך על משל ,ז' .תולדות דרכי הנגב' ,ארץ ישראל – אדם ומדבר ,עורכים שמואלי ,א .וגרדוס ,י .תל
אביב .חלק א' עמ'  .097-327ועל אהרוני ,י' .ארץ ישראל בתקופת המקרא' ,ירושלים תשמ"ח ,עמ'  .33-23רול י' .מערך
הדרכים הרומאיות בארץ ישראל' ,קדמוניות ,ט( ,תשל"ו) ,0-3 ,עמ' 39-52
 305המשך המסלולים מגרהה ודרום ערב.
' 306דרך המלך' ואחר כך ויה טריאנה נובה.
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פרק ב' גורמי כלכלה ותחבורה שהשפיעו על המסחר והתנועה במסלולים
המונופולים במסחר בבשמים ,תבלינים ומשי
הייצור והשיווק של בשמים ,תבלינים ומשי היה מונופול של השליטים באזורים מסוימים .הבסיס
למונופול נבע

307

מבעלות על מקורות מיוחדים כמו למשל על אזורים בהם גדלים סוגי בשמים

ותבלינים מסוימים ,או כתוצאה מידע מיוחד לייצור מוצרים מסוימים כמו חוטי המשי .בעלי
המונופול יצרו מחסומי כניסה למתחרים על ידי שמירה קפדנית על הידע ,כמו הסינים ,או על ידי
שליטה על אזורי הגידול של הבשמים כמו ערביי דרום ערב .כמו כן השתלטו ערביי דרום ערב על
מרכזי מסחר מסוימים במזרח אפריקה והפיצו ידע כוזב על מקורות מוצרים כמו במקרה של
הקינמון.
השליטים הערבים והסינים הגבילו את הכמויות ועל ידי כך יצרו לחץ לעליית מחירים של
המוצרים בשווקים .308יתכן והתקיימו מונופולים נוספים בשווקי הפלפל והכותנה ההודית .לגבי
הפלפל יש עדויות 309שהממלכה הטמילית בדרום שלטה בשיווק הפלפל לסוחרים הרומאים ולגבי
הכותנה הייתה שליטה של הממלכה ההודית הצפונית במיוחד בבדי המלמלה-מוסלין.
לגבי המונופול הערבי בשוק הקינמון כותב פליניוס:
'השליטה במכירה של הקינמון נמצאת אך ורק בידי מלך הקטבנים []Gabbanitae
הפותח את המסחר [כל שנה] במנשר .המחיר בעבר היה  1,222דינרים לפאונד אבל
מחיר זה גדל בחצי [חמישים אחוז] אחרי שיערות הקינמון נשרפו ,כך נאמר ,על ידי
הברברים מעוררי הזעם .אבל לא ברור 310אם היה זה מקרה של הצתה כתוצאה מאי
צדק הנגרם על ידי השליטים או תוצאה של תאונה'.

311

307

Nicholson W. Microeconomic Theory, Chicago 1989, pp. 533-552
 308המונופוליסט יכול למכסם את רווחיו גם על ידי קביעת המחיר אך אינו יכול כמובן לקבוע את שניהם.
 309ראה לעיל בפרק על מקור המוצרים את הנאמר בשירה הטמילית לגבי הפלפל שהוחלף בזהב והדיון על היות הודו המקור היחיד
למוצרי כותנה.
 310הכותב לא חושד שהייתה פה מניפולציה של השולט במסחר להגביל הכמויות ולהעלות את המחיר.
311
Pliny, Book 12. 93
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השליטה באזורי הייצור של הבשמים (בעיקר המור והלבונה) והמסחר הימי בדרום ערב ומזרח
אפריקה היה בידי תושבי דרום ערב .שוכני החופים בחצי האי ערב במזרח ובדרום החלו לפתח
יכולות ימיות וכשרון מסחרי כבר בתקופות קדומות .הספנים הערבים השתלטו על מסחר החופים
במזרח אפריקה  ,בדרום ערב ובסומליה .312הם השיגו שליטה בנמלי ההספקה של הבשמים במזרח
אפריקה ומנעו גישה של ספנים יוונים לנמלים מסוימים בדרום ערב .313לפי פליניוס:
....אין יותר מ 3,222-משפחות שהם בעלי הזכות לסחור בבשמים [הלבונה] .הזכות
עוברת בירושה וכתוצאה מזכות זו המשפחות נחשבות קדושות .כאשר הם עושים
חריצים בגזעי העצים לצורך הפקת הלבונה אסור להם להיטמא על ידי מפגש עם
נשים ונוכחות בהלוויות .בדרך זו מחיר המוצר עולה כתוצאה מהקפדה דתית על
התהליך .אנשים מסוימים מדווחים שהלבונה ביערות שייכת לכל המשפחות באופן
משותף .יש האומרים שהם מתחלקים ביבול ביניהם כל שנה.314'.
ההיסטוריונים והגיאוגרפים הקדמונים מתארים את מקור הבשמים מפי מקורות ערביים .הערבים
הסתירו את המקורות האמיתיים של המוצרים משתי סיבות .הראשונה כדי ליצור מסתורין סביב
המוצרים ,להגביר את החשק להשתמש בהם ולהצדיק את מחירם היקר .הסיבה השנייה היא
הסתרת מקור הבשמים כדי למנוע הופעת סוחרים מתחרים בשוק .הסודות של מקור הבשמים
והתבלינים אפשרו לתושבי חצי האי ערב לבסס מעמד מונופוליסטי בייצור ושיווק המוצרים.
הירודוטוס מתאר כבר במאה החמישית לפה"ס

315

את מקור הלבונה מפי הערבים .היא מופקת

מעצים המוגנים על ידי נחשים מעופפים שצריך לסלקם על ידי עשן חריף .מקור הקציעה הוא
מאגם לא עמוק שמסביבו יש חיות מעופפות כמו עטלפים הפוגעות בעיניים .הקינמון נאסף מקני
ציפורים החיות בהרים תלולים .דיודורוס 316חוזר על תיאורי הרודוטוס ( )Herodotosומדבר על
הנחשים הארסיים החיים ביערות עצי הבשמים .הסוחרים הערבים הפיצו שמועות שהקינמון גדל
באפריקה ודרום ערב .במשך מאות בשנים לא ניחשו הסוחרים מהמערב שמקור הקינמון הוא

 312בהמשך לפעילותם הימית כדייגים.
 313ראה להלן דיון בנושא נמלים מיועדים.
314

Pliny, Book 12. 54.
Herodotus. , Book, III 107-111
316
Diodorus, Book III 47
315
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מאזורים רחוקים במזרח .317במאה הראשונה לסה"נ כותב פליניוס על מקור הקינמון והקציעה
מהמזרח הרחוק.318
הספנים ההודים והערבים השתמשו ברוחות המונסון לשייט ישיר להודו בקיץ ובחזרה לדרום ערב
ואפריקה בחורף בוודאי יותר מאלף שנה לפני הגעת הספנים היוונים לאזורם .הערבים וההודים
דאגו להקטנת ההתחרות מספנים מערביים גם על ידי שמירת המידע על רוחות המונסון .למרות
מסעות הגילויים של ספנים וחוקרים יוונים בים אדום ואפילו בזמן יציאתם מהים האדום
לאוקיאנוס ההודי הם לא זיהו את חשיבות השימוש ברוחות המונסון לצורך שייט ישיר להודו .רק
לקראת סוף המאה השנייה לפה”ס התגלה סוד המונסון ליוונים.
יש דו"ח סיני המדבר על מאמץ פרתי לשמור על המסחר היבשתי עם סין כמונופול פרתי .319כותב
הדו"ח קן ינג מתאר איך הפרתים אמרו לו שאם ייסע בים המערבי (המפרץ הפרסי והאוקיאנוס
ההודי) למדינות ממערב לפרתים ,יימשך המסע שלוש שנים .הפרתים הגזימו בתיאור אורך המסע
והסכנות הכרוכות בו כדי למנוע מהסינים מלהשתמש במסלול הימי במרחב הדרומי.
המסחר בבשמים ,וכנראה רוב המסחר הבינלאומי בתקופה ההלניסטית במצרים ,היה מונופול
ממשלתי .320בתקופה הרומאית היצרנים היו מאורגנים באגודות מקצועיות (גילדות) לפי מקצועות
וסוגי התעשייה .הארגון היה מיועד לשמור על אינטרסים משותפים – השגת חומרי גלם במחיר
סביר והגנה מפני השלטונות ומתחרים .הארגונים נתנו גם שירותי דת – מקדשים ,ושירותי רווחה
לחברים – קבורה ועזרה הדדית ושמרו על האינטרסים המסחריים של החברים .ההובלה הימית
לדרום ערב הייתה גם היא מאורגנת בגילדה (קרטל) .סטרבו מדבר על המעמד המונופוליסטי של
אלכסנדריה במסחר עם המזרח' .עובדה שיש מונופולים במדינה היות ואלכסנדריה היא לא רק
המקבלת לבדה את הסחורות מסוג זה אלא היא גם מקור האספקה של כל העולם'.

321

יש עדויות על שליטת הקיסרים בשווקי התבלינים והבשמים ברומא .אספסיאנוס ( Flavius
 69-79( )Vespasianusלסה”נ) הקים שוק בשמים ברומא .ויש עדויות על שליטה מסוימת שלו
317

Warmington, E.H. pp. 180-192
 318בנראה אינדונזיה .ראה התיאור המלא של פליניוס בפרק מוצרי המותרות – בשמים ותבלינים.
319
Leslie & Gardiner p. 62
320
Rostovtzeff, M. The Social & Economic History of the Hellenistic World, Oxford 1941, I, p. 389
321
Strabo, Book 17. 1. 14.
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במסחר ובמחירים באותו השוק .יתכן והשליטה נבעה מתשלום המס על היבוא מהמזרח בעין
והצורך של השלטונות למכור את הבשמים בשוק .322דומיטיאנוס ( 81-96( )Domitianלסה”נ)
הקים מחסני פלפל מיוחדים באוסטיה.323
המחירים ,העלויות והרווחים מהמסחר

השוק למוצרי המותרות התאפיין במחירים יחסיים גבוהים למוצרים שנבעו מהמעמד המונופוליסטי
של היצרנים והמשווקים של המוצרים .במקרים רבים ריכזו השליטים את השליטה בשוק בידיהם.
המעמד המונופוליסטי של היצרנים ,הסוחרים והשליטים גרם לרווחים הגדולים של הפעילים
בשרשרת הערך המוסף במסחר במוצרי המותרות מהיצרן בארצות המקור ועד לצרכן ברומא.
מחירים
יש עדויות על מחירי 324מוצרי המותרות בשוקי האימפריה הרומאית .המחירים היו יציבים יחסית
במשך התקופה מהמאה הראשונה לפה"ס עד אמצע המאה השנייה לסה"נ.325
מחיר המור הטוב ביותר (כחומר הגלם) בחצי השני של המאה הראשונה לסה"נ 326היה  16.5דינר
לפאונד רומאי .מחיר הקציעה כחומר גלם היה  52דינר לפאונד .מחיר פלפל ארוך היה  15דינר
הפאונד ופלפל שחור  2דינר הפאונד .הנרד (בסיס לבושם) הגולמי עלה  122דינר לפאונד .חומר
הגלם לצבע האינדיגו (כחול) ההודי עלה  02דינר הפאונד .מחיר בשמי נשים מורכבים על בסיס
קינמון היה  222דינר הפאונד הרומאי .327מחיר שמן המור היה עד  3-52דינר לפאונד .מחיר שמן
הקינמון היה  35עד  322דינר לפאונד.
לשם השוואה מחיר מודיוס ( )Modiusחיטה ( 7.0ק"ג) היה דינר אחד .מחיר כד ( )Amphoreיין
גדול ( 06.0ליטר) היה  3.5דינר .מחירי המוצרים היו הגבוהים ביחס להכנסות של מעמדות רבים

Frank, T. Vol. V. pp. 231-232
Warmington, E.H.. pp. 89-90
 324מחירי המוצרים הם מהחצי השני של המאה הראשונה לסה"נ .המחירים נלקחו מFrank T. Vol. V. -
 325עמית .מ .תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ג ,עמ' 026-027
 326המחירים נלקחו מפליניוס.
 327הפאונד הרומאי היה  307גרם.
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322
323

פרט לבעלי ההכנסות הגבוהים .בתקופת טיבריוס

328

לגיונר הרוויח  005דינר לשנה .329רופא

החצר קיבל  6,052דינר לשנה ,ומשכורת של מושל אפריקה הייתה  052,222דינרים לשנה.330
בצו המחירים של דיוקלטיאנוס ( 321לסה"נ)

331

מופיעים המחירים הבאים של מוצרי המותרות.

לשם השוואה ניתנו מחיר החיטה ,שכר יומי של עובד חקלאי ומחיר פאונד זהב.
מחיר החיטה היה  122דינר למודיוס ()Modius
עובד חקלאי השתכר  05דינר ליום
מחיר מטילים ומטבעות זהב היה  52,222דינר לפאונד
מחיר הלבונה מהסוג הכי טוב היה  122דינר לפאונד
מחיר כרכום ( )Saffronמדרום ערב היה  0222דינר לפאונד
מחיר שמן המור היה  622דינר לפאונד
מחיר משי לבן (גלמי) היה  10,222דינר לפאונד
מחיר בד משי צבוע ארגמן מצור היה  152,222דינר לפאונד
עלויות
אצל פליניוס יש תיאור צבירת עלויות ההובלה של מוצרי המותרות בהובלה יבשתית .הוא מתאר
את תנועת הלבונה מארץ המקור בדרום ערב עד נמל המשלוח לחוף הים התיכון.
'לאחר איסוף הלבונה היא מובלת על גמלים לעיר שבווה .]Sabota[ 332שער
אחד בעיר נפתח לכניסת הגמלים עם הבשמים .המלכים הבהירו היטב שגמלים
עמוסי בשמים חייבים לנוע בדרך הראשית של הממלכה ולא המובילים
מסתכנים בעונש מות .בשבווה לוקחים הכוהנים מהמובילים מעשר מהמטען

Frank, T. Vol. V. p. 4

328

 329בתקופת קרקלה הייתה המשכורת  752דינר לשנה Ibid, p. 86

 332בירת החצרמותים.
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Ibid, pp. 26-27

330

Ibid, pp. 307-441

331

לפי נפחו ולא משקלו .המעשר הוא לאל הנקרא סביס [ .]Sabisהבושם אינו
יכול להמשיך את דרכו אל השוק עד שהכוהנים לא מקבלים את חלקם.
המעשר משמש כדי לכסות הוצאות ציבוריות על חגיגות המתנהלות מספר
קבוע של ימים בשנה .הבשמים חייבים לעבור דרך מחוז הקטבנים
[ .]Gebbanitaeבירתם היא תימנע [ ]Thomnaוגם בארץ זו משולם מס
למלך.333
המרחק מתמנע לעיר עזה ביהודה על חוף הים התיכון הוא  1,287.5מיל
[רומאי] .המסע מחולק ל 65 -שלבים עם עצירות לגמלים .חלקים קבועים של
מטען הלבונה ניתנים לכוהנים ולמזכירי המלכים אשר בארצות שבדרך .חוץ
מזה השומרים ועוזריהם ,שומרי השערים והמשרתים מקבלים גם הם את
חלקם .לאשורו של דבר הסוחרים משלמים כל הזמן לאורך הדרך .במקום אחד
עבור המים ,במקום אחר עבור המספוא ,או עבור אכסון בעצירות או עבור
מיסי מעבר שונים .סך ההוצאות מגיע עד  688דינר

334

לגמל לפני שמגיעים

לחוף הים התיכון .ושם משלמים לקציני המכס של האימפריה [בגובה רבע
מכמות היבוא] .כתוצאה מכך מחיר הלבונה הטוב ביותר הוא  6דינר
לפאונד'.335
מהנכתב ניתן להבין שהמיסים והמעשרים הנגבים על ידי השליטים ותושבי הארצות דרכם עובר
המסחר היו מרכיב חשוב בעלויות הבאת המוצרים לשוק.
השיירות התארגנו על ידי סוחרים מסוימים או קבוצת סוחרים .ארגון השיירה כלל הוצאות על
משמר צמוד .כתובת מפלמירה משנת  193לסה”נ מדברת על מממן של שיירה מכרכס ספסינו
) (Charax-Spasinuלפלמירה שהשקיע  322דינר זהב בארגון השיירה .336הכתובת לא מציינת
את גודל השיירה ואת מסלול התנועה ולכן קשה ליחס את גודל ההוצאה להיקף המטען ומרחק
ההובלה.
 333במקום אחר מופיע מס על המור בקטבן בשיעור של רבע מכמותו.
 334גמל מוביל  622פאונד רומאי .ההוצאה לכן היא  1.91דינר לפאונד או שליש עד חצי מערך פאונד לבונה.
335
Pliny, Book 12. 63-65
336
Frank, T. Vol. IV. p. 210
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המיסים
תנועת המסחר בדרכים ובנמלים של האימפריה הייתה חייבת במיסים ( .)Portoriumהמיסים
שולמו בנקודות הכניסה לאזורי מכס מסוימים (בנמל או בגבול הפרובינקיה) ,בשערי ערים
( ,)Octroyוכהיטלים למעבר בדרכים מסוימות או גשרים .המיסים הוטלו כמקור הכנסה ולא
כמכשיר להגנה על הייצור המקומי או מיסוי חברתי על מוצרי מותרות .המיסים היו כאחוזים מערך
( )ad valoremהסחורה או היטל קצוב ליחידה .שעורי המכס היו  0.5%עד  5%בהתאם לאזורים
שונים .המכס על מוצרי המותרות מהמזרח והדרום היה גבוה מאוד  05% -והוא נגבה בשערי
הכניסה לשטחי האימפריה בפלמירה ,בנמלי מצרים בחוף הים האדום ובעזה .337בלויקה קומה
( )Leuce Comeבמערב חצי האי ערב הייתה תחנת מכס הנזכרת בפריפלוס .יש וויכוח של מי
הייתה תחנת המכס ,338של הנבטים או הרומאים .מקובלת עלי הטענה שהתחנה הייתה נבטית.
תחנת המכס הרומאית הייתה בעזה כפי שמדווח פליניוס .339מכאן שהנבטים גבו מס של רבע
מהכמות בנוסף למס שגבו הרומאים .מכאן שאם לא הייה הסכם למניעת כפל מס בין הרומאים
לנבטים על סחורות שעברו דרך הממלכה הנבטית העברת סחורות דרך עזה לאלכסנדריה לא
הייתה כדאית .הדרך אם כן שימשה למעבר חומרי גלם לבשמים ותבלינים למרכזי העיבוד
הגדולים בחופי הים התיכון המזרחי בדרכי היבשה בעבר הירדן.
בנוסף לתשלומי המכס גבו שליטים מקומיים וישובים דרכם עבר המסחר מיסים נוספים
מהסוחרים .כך למשל גבה מלך קטבן מיסים על המסחר בלבונה שעבר דרך ממלכתו ופליניוס
מדווח על מיסוי שנגבה על ידי ישובים בדרך מדרום ערב לעזה .340כתובת משנת  137לספירה
שנמצאה בעיר תדמור מציינת את התשלומים שבהם חייב היבוא והיצוא לעיר וממנה .המכס
בפלמירה היה :על עבדים ליצוא  00דינר למכירה מקומית  10דינר ,לגמל עמוס במור בכלי
אלבסטר  05דינר ליבוא ו 13 -ליצוא ,341מסוחרי מור יקבל גובה המכס  0אס לחודש ( 05אס

Harris, W.V. p. 738

337

 338ראה Casson, L. Periplus, p. 145
339

Pliny, Book 12, 63-65
Ibid, Book 12, 63-64
 341גמל נשא  622פאונד רומאי ולכן המס העירוני היה  2.2דינר לפאונד מור .מחיר המור היה  16.5דינר לפאונד לכן המס העירוני היה
 0.5%מערך הסחורה.

340

75

לדינר) .לשם השוואה המכס על מטען יבש כללי של גמל הוא שלושה דינר ביבוא ושלושה דינר
ביצוא.342
בסוף המאה השנייה החל להופיע מס האנונה ( )Annonaהצבאית ברחבי האימפריה הרומאית
ששולם כחלק מהמטען לחיילים בדרך .לאיסוף המס הוקמו מחסנים מיוחדים לאורך הדרך .במאה
השלישית האנונה נהפכה גורם חשוב בהחזקת החיילים על דרכי הלימס .מס האנונה הכבד היה
אחד הגורמים שהביא להקטנת היקף המסחר במאה השלישית והרביעית לספירה.
עלות ההון והוצאות מימון
הסוחר נדרש להשיג הון חוזר ניכר שהושקע בסחורה היקרה

343

שנקנתה בשווקים רחוקים

והוחזקה בידי הסוחר במשך זמן רב עד למכירתו לשלב הבא .קסון מצטט מסמך (פפירוס) רומאי
ובו רשימת הסחורות במשלוח שמקורו מהמזרח ובו כמויות גדולות של נרד ,שנהב וטכסטיל .לפי
חישוב ערך מטען על אוניה רומאית בנפח  522טון החוזרת לאחר עסקות מסחר במזרח היה 32
מליון דינרים .החישוב מבוסס על מסמכי מטען של מוצרי מותרות.344
במרחב הצפוני היו הסוחרים

345

מחזיקים בסחורה בתנועתם

346

בדרך מסין לים התיכון במשך

שישה עד שמונה חודשים .במרחב הדרומי הם החזיקו בסחורה בדרך מהודו לים התיכון לתקופה
של שלושה חודשים.

הרומאים עסקו בצורה אינטנסיבית בשוק הכספים .בניית האימפריה הרומאית ומערכת המימון
הציבורית הרומאית גרמו ליצירת הצבר הון ברומא .עיקר ההון נצבר בידי בעלי הון פרטי
וארגונים של גובי מכס .347היו גם "אנשי עסקים" ( )Negotiatoresשעסקו בבנקאות ,השקעות

342

Frank, T. An Economic Survey of Ancient Rome. Vol. IV. Heichelheim, F.M. Roman Syria. Paterson. 1959
pp. 250-251.
 343לא בכל המקרים היה זקוק הסוחר להון זר כדי לממן את ההון החוזר .במקרים מסוימים השתמש הסוחר בהון עצמי למימון מלאי
הסחורות שבראשותו.
344
Casson, L. Periplus, p. 35
 345לא תמיד היה זה סוחר אחד שהחזיק בסחורה במשך כל המסע .אולם סך הזמן הכולל שהסחורה הייתה בדרך גרם לצבירת הוצאות
המימון.
 346ראה להלן זמני תנועה במסלולים.
 347גביית המכס ברומא הייתה בידי ארגונים כלכליים פרטיים שהיו מתחרים ביניהם על מכרזים על הזכות לגבות מכס באזורים מסוימים.
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באוניות ובהלוואות .העסקים היו משפחתיים ונוצרו גם שותפויות .348מערכת האשראי והבנקאות
הייתה בעיקרה מקומית .דהיינו הלוואות נלקחו ושולמו בדרך כלל באותו מקום .נדירות נלקחו
הלוואות במקום אחד ושולמו באחר .רוב הבנקים ומקורות האשראי היו בנמלים.349
בעלי ההון הפרטי הילוו את הונם בריבית השנתית המכסימלית הקבועה בצוו השלטונות של 10%
לשנה .היו גם ארגונים (כולל מקדשים) שהלוו כסף בריבית של  6-10%לשנה .350לווים בעלי
סיכון גבוה ,כמו הסוחרים במוצרי המותרות שנעו באזורים מסוכנים בים וביבשה ,היו משלמים
ריבית של  02%-28%לשנה .351המלווים היו ערים למצב הסיכון הגבוה של לוווים עם בטחונות
מעטים .352ריבית של  28%לשנה מופיעה במסמך הלוואה ללווה לא מובטח מתקופת קלאודיוס
במצרים .353בהנחה של מחיר הון של  28%לשנה למימון המסחר במוצרי המותרות ,עלות ההון
וזמן התנועה במסלולי המסחר היו גורם נכבד בשיקולי הסוחרים .במחיר הון זה הוצאות הון
בהובלת מטען מסין לאנטיוכיה הגיעה ל 37% -ומהודו לאלכסנדריה במסלול הדרומי הייתה .12%
חלקם היחסי של ההוצאות והרווחים
המעמד מונופוליסטי של קבוצות מסוימות בשלבי המסחר והייצור של מוצרי המותרות ,מסביר את
המציאות של מחירים גבוהים יחסיים של המוצרים בשווקי האימפריה הרומאית .ההיסטוריונים
של התקופה מדברים לא רק על מחירים גבוהים אלא גם על מרווחים גבוהים בין עלות הסחורה
בארץ המקור ובשוקי המערב ועל צבירת הון מהמסחר באזורים מסוימים.
לפי פליניוס סחורות שמגיעות לרומא מהמזרח והדרום נמכרות במחיר שהוא פי מאה מהעלות
המקורית שלהם .354המסמכים הסינים מהמאה הראשונה לפה"ס מספרים על המרווח הגדול
במסחר במוצרי המותרות' .המחיר לקונה במערב הוא פי עשר גבוה יותר מהמחיר בארץ
המוכר'.355
 348שצמן י .תולדות הרפובליקה הרומית ,ירושלים תשס"א ,עמ' 517
Harris, W.V., p. 736-737
Duncan-Jones, R. pp. 132-138

349
350

 351קארי מ .דברי ימי רומא ,תל אביב  ,1970עמ' 065-066
352

Frank, T. Vol. IV. p. 373
Frank, T. Vol. II. p.451
354
Pliny, Book 6. 101
355
Leslie & Gardiner p. 62
353
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מתוך הנתונים החלקיים הקיימים לגבי המסחר בבשמים ומשי ניתן לבנות את מרכיבי המרווח
במוצרים מסוימים .בחינת מרכיבי המרווח עשוי לסייע בהבנת החשיבות היחסית של מרכיבי
העלויות והערך המוסף במסחר במוצרים אלה.
מחירו של בד המשי הגולמי לפי צו המחירים של דיוקלטיאנוס היה  10,222דינרים לפאונד .לפי
העדות הסינית מחיר הבד הגולמי בסין היה  12%מזה דהיינו  1,022דינר לפאונד .המכס הרומאי
על הבד הסיני היה רבע מהכמות המיובאת דהיינו מתוך המחיר בשוק הוא היה  3,222דינר
לפאונד .הוצאות ההובלה היו  176דינר ליום הובלה של גמל ( 00 X8מיל רומאי) .זמן ההובלה
מסין היה  032יום .עלות ההובלה הייתה  22,282דינר .עלות ההובלה לפאונד הייתה  67דינר או
 2.7%ממחיר המוצר .המכס היה  05%מערך המוצר .מכאן שההוצאות על רכישת הבד ,ההובלה
והמכס היו  35.7%ממחיר הבד הגולמי בשוק.
לפי צוו המחירים מחיר המשי הצבוע בצבע היוקרתי ביותר – ארגמן  -היה  152,222דינר .מחיר
המשי הגולמי היה  10,222דינר לפאונד .לפי זה בעיבוד המשי הגולמי והבאתו לשוק היה מרווח
של למעלה מ .92% -יש לציין את תהליך הייצור המורכב של צבע הארגמן .הצבע יוצר מחלזונות
ימיים מסוימים שהיה צריך לאסוף אותם בכמויות גדולות כדי להפיק את הצבע בכמות הנדרשת.
מכאן שהמרווח אינו מייצג רווח בלבד.
לגבי חישוב מרכיבי ההוצאות והערך המוסף בבשמים ניתן להשתמש בנתונים הבאים:
חישוב ראשון מסתמך על פליניוס .בספרו יש נתונים על עלות ההובלה הכוללת של מטען של
בשמים שהובל מדרום ערב לעזה .סך ההוצאה

356

בדרך מגיע ל 688 -דינרים לגמל .357כושר

הנשיאה של גמל הוא  622פאונד רומאי .ערך הלבונה הגולמית בשוק הוא  6דינרים לפאונד.358
מכאן שעלות ההובלה של פאונד לבונה בדרך הבשמים מדרום ערב הוא  1.15דינר או 19%
ממחיר המוצר בשוק .לפי פליניוס 359שילם המוביל לשלטונות הרומאים בעזה רבע מהכמות דהיינו
 .05%מכאן שהוצאות הבאת הלבונה לשוק בעזה היו  22%מערך המוצר.
 356כולל תשלום של מיסים למלך קטבן.
Pliny, Book 12. 63-65

357

 358ראה לעיל הפרק על מוצרי המותרות.
Ibid, Book 12. 63-65
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359

חישוב שני הוא על בסיס צוו המחירים של דיוקלטיאנוס .מחיר ההובלה בגמל הוא  8דינר לפאונד
למיל רומאי כאשר גמל נושא  622פאונד .מרחק ההובלה דרום ערב  -עזה הוא לפי פליניוס הוא
 1287.5מיל רומאי .360סך הוצאות ההובלה הם כ 02 -דינרים לפאונד לבונה .מחיר הלבונה הוא
 122דינר לפאונד .מכאן שהוצאות ההובלה הם דומות להוצאות ההובלה המחושבות לפי פליניוס
דהיינו  .02%ההוצאות על מיסים דומות להוצאות לעיל ומכאן שסך ההוצאות היה  25%מערך
המוצר.
החישובים לעיל מדגישים את החשיבות היחסית של המיסוי ועלויות ההובלה של הבשמים.
החישובים גם מרמזים על הרווח הגבוה במסחר שהיה גבוה ממחיר ההון של  28%שנרמז
מהריבית על ההלוואות למסחר .מחיר ההון הגבוה מרמז על הסיכונים הגדולים בדרכים ביבשה
ובים.
המונופול השבאי בייצור המור ושיווק הבשמים בנמלי דרום ערב ובדרכי היבשה לפטרה גרם
להצבר הון רב אצל העוסקים בשרשרת המסחר .דיודורוס מספר על ארמונות מצופי זהב וכלי זהב
וכסף רבים אצל השבאים.361
'כחליפין לסחורותיהם הם מקבלים המתכת כסף .הם משיגים את המחירים
הגבוהים ביותר עבור מוצרים בעלי המשקל הקטן ביותר .כיוון שהרבה דורות לא
סבלו ממלחמות בגלל מיקומם המבודד הם צברו כמויות ניכרות של כסף וזהב'.362
ארתמידורוס מתאר את השבאים בסוף המאה השנייה לפה”ס כשבט גדול החי בארץ בה גדלים
המור ,הלבונה והקינמון .הם חיים בשכנות לשבטים אחרים ומעבירים האחד לשני מטענים של
בשמים המגיעים לשוקי סוריה ומסופוטמיה .התושבים חיים בעושר רב .רוב הכלים שלהם הם
מזהב וכסף והקירות בבתים הם מצופים זהב ,כסף ,אבנים יקרות ושנהב .הנבטים והשבאים כבשו
מדי פעם בעבר את סוריה.363

360

Ibid, Book 12. 62
 361העדויות הארכיאולוגיות לעושר הגדול של תושבי דרום ערב הם הארמונות והמקדשים שהתגלו למשל במריב במערב תימן.
362
Diodorus , Book III, 47. 6
363
Strabo, Book 16. 4. 21
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אמצעי ההובלה והתשתיות
תיאור אמצעי התחבורה הימית והיבשתית של התקופה הרומאית מופיע במקורות ספרותיים
ואומנותיים .יש ספרי היסטוריה כמו זה של סטרבו ,פליניוס ויומני מסע של ספנים המתארים את
פעילות התחבורה הימית והיבשתית .יש מספר רב של ציורי ספינות וכלי תחבורה המאפשרים
ניתוח טכני של כלי התחבורה .אולם הבעיה היא הדיוק של תיאור כלי התחבורה .מקור נוסף
לניתוח כלי התחבורה הם הממצאים הארכיאולוגיים כוללים שרידי ספינות ומטעניהם ושרידי
התשתיות לתחבורה כמו כבישים ונמלים.364
ההובלה המסחרית בתקופת האימפריה הרומאית הייתה גורם חשוב בהתפתחות מסלולי המסחר
והישובים לאורכם .ההובלה על פני המים בנהרות ובים הייתה דרך ההובלה המועדפת בגלל
ההוצאות הנמוכות הנובעות מנפח ההובלה ,המהירות והיכולת להשתמש באנרגיית הרוח -
מפרשים או אנרגיית אדם  -משוטים .ההובלה בים נחשבה גם בטוחה יחסית מפני שוד בהשוואה
להובלה יבשתית .365אולם היו בה הסיכונים הנובעים משינויים בלתי חזויים במזג האוויר וסכנות
טביעה או הצורך להשליך מטענים כדי להציל את הספינה .הנסיעה בים הייתה כרוכה גם בסידורים
ארגוניים ובירוקרטיה כגון מציאת אוניה מתאימה ,סידורי פריקה וטעינה ,מכס ורישיונות יציאה
לאנשים וליצוא ויבוא סחורות .התנועה בדרכים ובים

366

הייתה כרוכה גם באישורי תנועה

מהשליטים.
יתרון ההובלה הימית מסביר את הפריחה של ערי נמל בעת העתיקה ובמיוחד בתקופה הרומאית.
כל מרכז אוכלוסייה היה קשור בנמל שדרכו זרם המסחר הימי עם אזורים רחוקים .רק המסחר בין
מרכזים יבשתיים התנהל בתחבורה יבשתית תוך שאיפה לשימוש במידת האפשר בתחבורה על
נהרות.
למרות יתרון ההובלה בים עדיין התקיים מסחר בהובלה יבשתית למרחקים גדולים .במקרה זה
הייתה ההובלה בעזרת בהמות משא כמו פרדות ,חמורים וגמלים .השימוש בהובלה יבשתית היה
שכיח יותר במוצרים בהם שולי הרווח היו גבוהים כמו מוצרי מותרות עם ערך גבוה ונפח ומשקל
קטנים .במסלולים מסוימים (בעיקר דרכי מדבר) היו הסיכונים בהובלה יבשתית נמוכים יותר
364

Green, K. pp. 18-23
Harris, W.V. pp. 714-715
366
Goodchild, R.G. & Forbes, R.J. p. 514
365
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מסיכוני ההובלה בים .367.אולם בדרכי המדבר היה סיכון גבוה של התקפות שודדים .ערך המטען
הגבוה היווה תמריץ לשודדים.
הערבים וההודים פיתחו אוניות מפרש גדולות ומשוכללות שנקראו – דו ( .)Dhowהספנים
ההודים והערבים למדו כבר בתקופה הקדומה את סוד רוחות המונסון המאפשרות שיוט עם רוח
גבית ישיר להודו מצפון אפריקה ודרום ערב בתקופת הקיץ ,ושייט חזרה עם רוח גבית בחורף.368
בעזרת אוניות אלה והכרת רוחות המונסון (הטכנולוגיה התחבורתית ההודית והערבית) התנהל
המסחר בין מזרח אפריקה ,דרום ערב ,המפרץ הפרסי והודו.
הרומאים הכירו בחשיבות הספנות לשליטה באימפריה שבנו מסביב לים התיכון .החל מהמאה
השלישית לפה”ס הם החלו לפתח את הצי הצבאי והאזרחי .המקביל לבניית הצי הם בנו מתקני נמל
בערי מפתח ויצרו רשת התחבורה משולבת ימית ויבשתית .הצי הרומאי הצבאי והמסחרי נבנה
בחצי הראשון של המאה השלישית לפה”ס .369עד שנת  26לפה”ס כבשו הרומאים את כל חופי
הים התיכון.370
לרומאים היו שני סוגים עיקריים של ספינות .הספינות הארוכות והצרות – הספינות הצבאיות עם
מפרשים ומשוטים (יחס של  1:12בין אורך לרוחב) והספינות המסחריות עם הבטן העגולה (יחס
של  1:6בין אורך לרוחב) עם מפרשים ללא משוטים .371רוב הספינות הרומאיות המסחריות היו
באורך  15-37מטר ויכולת הובלה של  122-152טון .ספינות התבואה שנעו בין מצרים לרומא
היו בגודל של  352טון .היו מספר אוניות מסחר שהגיעו לגדלים גדולים מאד .אחת הספינות
מתוארת בספרות מאותה תקופה הגיעה לאורך של  55מטר רוחבה היה  12מטר ועומקה  13מטר.
הספינה יכלה לשאת  1022טון מטען .372ספינות בגודל זה הופיעו שוב בהיסטוריה רק במאה
השבע עשרה לסה"נ.

367

Ibid, pp. 714-715
Van Beek, G.W. Pre-Islamic South Arabian Shipping in the Indian Ocean, Journal of the American Oriental
Society, LXXX (3, 1960) p136-139, and Bass, F. A History of Seafaring based on underwater archaeology,
New York 1972, pp. 21-22
369
Green, K. p. 17
370
Ibid, p. 17
 371היו גם ספינות מסחר עם משוטים.
372
Casson, . L., Travel, pp.152-159
368
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יכולת התמרון של הספינות בשייט מול הרוח היה מרשים .לספינות היה תורן אחד ועליו מפרש
גדול מרובע שניתן לקיפול ולשינוי זווית .היגוי הספינות היה על ידי משוטים לאורך הירכתיים של
הספינה .בגלל מגבלות ניווט הכוכבים

373

ומזג אויר ,נטו הספנים לשוט ליד החופים .לספינות

הקטנות והבינוניות היה יתרונות בשיוט החופים ובתמרון בנמלים של אותה תקופה .לספינות
הגדולות היה יתרונות בהובלות ארוכות טווח כמו מאלכסנדריה לרומא או מהודו למצרים.
הניווט נשען על הידע של רב החובל או מידע מספנים אחרים .הספינות שטו בדרך כלל במרחק
ראייה מהחוף 374בהיעדר אמצעי ניווט כמו מצפן ובגלל החשש מסערות .בתקופת החורף ירד היקף
הפעילות הימית בצורה ניכרת בגלל העננות שמנעה ניווט בעזרת הכוכבים ושכיחות הסערות.375
רק בסוף המאה השנייה לפה”ס מגלה הספנות היוונית את משמעות רוח המונסון לתחבורה הימית
בין ערב להודו" .רוח ההיפלוס" רוח המונסון הגבית המובילה את הספינות להודו וממנה בעונות
השנה השונות נהפכה לנחלת כלל ספני המערב וחיסלה את השליטה של הספנים הערבים וההודים
על תנועת המסחר במרחב הדרומי.
משך השיוט המסחרי היה תלוי במשטר הרוחות .מרחק של  1,105מיל אנגלי מאיטליה –
פוטאולי

376

לאלכסנדריה היה לוקח תשעה ימים או  105מיל ליום בגלל הרוחות האתזיות מצפון

מערב .מסע בחזרה לקח בין  32ל 62-יום בגלל משטר הרוחות שמנע שיוט ישיר לרומא .לפי
חישוב

377

מהירות השיוט של המרבית של הספינות בים התיכון בעונה המתאימה הייתה  5מיל

לשעה ( 102מיל ליום) .מהירות השיוט באוקיאנוס ההודי הייתה איטית יותר .לפי פליניוס וסטרבו
המהירות לא עלתה על  62מיל ליום.
ההובלה היבשתית בעולם העתיק הייתה מבוססת על שלושה אמצעי תחבורה .הובלה על ידי
האדם ,הובלה על ידי בעלי חיים נושאי משא והובלה באמצעות בעלי חיים רתומים לעגלות .כושר
ההובלה היבשתי 378של אמצעי ההובלה של העולם העתיק מופיע להלן.

 373היעדר יכולת לנווט בימים עם עננים.
Frank, T. Vol. I. p. 357
Ibid. p. 357

374
375

 376על העיר ראה Ibid .p. 204.
Green, K. pp. 24-29
White, K.D. p. 127-140
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377
378

השימוש בבהמות משא רתומות לעגלה היה בלתי יעיל בגלל תכנון של רתמות 379ויצול לא יעילים.
לכן כושר הסחיבה המכסימלי של בהמה היה  60ק"ג בלבד שהוא רק רבע מכושר הסחיבה של
בהמה היום.

טבלה  .1כושר ההובלה של כלי התחבורה היבשתיים :משא ומרחק
כלי התחבורה

משא

380

מרחק הובלה ליום

(ק"ג)

(מיל אנגלי)

אדם

05-48

12-15

חמור

70-90

16

פרד

90-136

31

סוס

115

381

31

גמל

195

382

02-00

גמל בשיירה

195

383

02

עגלה עם שמונה שוורים

290

16

הסוס שימש בתקופה הרומית בהמת רכיבה בלבד .הוא לא שימש בהמת עבודה בגלל קשיי התנועה
שלו בבוץ ,נטייתו למחלות וצריכת המזון הגבוהה שלו .רתמת הכתף של הסוס הומצאה רק
בתחילת המאה התשיעית לסה”נ .לפני כן הרתמה הייתה על צוואר הסוס והייתה מתאימה לרכיבה
בלבד .384בעיה נוספת היא היעדר פרזול ברזל שהקטין גם הוא את כושר הסחיבה של הבהמות
למרחקים ובשטחים קשים .פרסות הברזל הפכו להיות שכיחות רק במאה השמינית לסה”נ.385

 379ללא קולר או רצועת חזה.
White, K.D. p.129
Kim, Y.J. pp. 179-180
 382בדרום ערב מובילים מלח עד היום על ידי גמלים כאשר משקל המלח המובל על ידי גמל אחד הוא  135-182ק"ג .ראה
Bowen Jr., L. R. Ancient Trade Routs in South Arabia, In Archaeological Discoveries in South Arabia,
Bowen, L. R. & Albright F.P. (eds.) Baltimore 1958, p. 35
 383לפי המשנה גמל יכול לשאת  190ק"ג .ראה Kim, Y.J. p. 177
Heaton H. p.10
Goodchild R.G. & Forbes R.J. p. 515
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380
381

384
385

החוקר בולייט ( )Bullietקובע שהופעת הגמל כבהמת משא ושיכלול האוכף של הגמל גרמו
להעדפת הגמל ככלי תחבורה בעולם העתיק והיעלמות איטית של העגלה (השימוש בגלגל)
משימוש ככלי תחבורה יבשתי במזרח התיכון וצפון אפריקה.386
מקור הגמל עם הדבשת האחת ( )Camelus Dromedariusהוא בדרום ערב .387ביות הגמל
התרחש כנראה לאחר תקופת האבן .בתהליך הביות היו מספר שלבים .בתחילה היה הגמל מקור
לחלב ,צמר ,בשר ,עור וצואה לשרפה .עדרי הגמלים כמו עדרי הצאן והבקר נעו בעקבות המרעה
בליווי הנוודים .בשלב מסוים החלו בני האדם להשתמש בגמל לרכיבה ולהובלת משאות .הדעה
המקובלת

388

היא שהתחלת השימוש בגמלים לרכיבה ומשא הייתה בסוף האלף השני – בסביבות

המאה השתים עשרה לפה"ס .בתקופה שבין  522ל 122 -לפני הספירה הומצא אוכף גמל משוכלל
ששיפר לבלי הכר את היכולת להשתמש בגמל לרכיבה ולהובלת משא .האוכף היה בנוי ממסגרת
עץ שהתלבשה על הדבשת וצלעות הגמל עם ריפוד של עור ובד.389
לגמל יש מספר יתרונות על בהמות משא אחרות .הוא מהיר יותר ובעל כושר עבירות טוב יותר
בשטחים לא מישוריים ושטחים בהם עגלה תתקע כמו בוץ ,חול ,מעבר נהרות ואזור מסולע; הוא
בעל כושר עמידות וסבילות גבוה יותר מהשור; חי ועובד פי ארבע מהשור; יכול לבצע הרבה יותר
מסעות במשך השנה; בעל יכולת גדולה יותר להימנעות משתית מים ואכילה; וזול יותר
לאחזקה .390בנוסף לתכונות אלה יש יתרון להובלה על גמל היות והובלה איתו דורשת השקעה
קטנה יותר באמצעי ההובלה (אוכף לעומת עגלה) ואינה דורשת כמעט השקעה בתשתית ואחזקתה
(הכנה ותחזוקת דרכים).
בנוסף ליתרונותיו כבהמת משא יש לגמל יתרונות מוחלטים כבהמת משא במדבר .אין בהמה אחרת
שיכולה לעמוד בתנאים הקשים של המדבר  -חום ,יובש ,חולות ,מרחקים גדולים בין מקורות מים
והיעדר שטחי מרעה .התכונות הפיזיות של הגמל :היכולת לווסת את אובדן המים של הגוף,
386

Bulliet, R.W. pp. 7-27
 387יש הסוברים (  )Retso, The Domestication of the Camel p.208שביות הגמל היה בסוריה ומשם החל פיתוח המסחר
בבשמים לערב מצפון לדרום במאה השביעית לפה"ס.
 388לסיכום הדעות בנושא ראה
Retso, J. The Domestication of the Camel and the Establishment of the Frankincense Road from South
Arabia, Orientalia Suecana, XL (1991), pp. 187-188
389
Bulliet, R.W. pp. 57-110
390
Ibid, pp. 22-23
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היכולת לספוג בגוף כמויות גדולות של מים בשתייה אחת; היכולת לנצל אנרגיה אגורה בשומן
הדבשת ,היכולת לעמוד בפני טמפרטורות חיצוניות גבוהות על ידי התאמת טמפרטורת הגוף
גורמות לכך שהוא מתאים ביותר להובלת משאות בדרכים מדבריות לא לחינם הוא נקרא על ידי
הבדואים תושבי המדבר – ספינת המדבר.391
הובלת המשאות על גבי גמלים נעשתה בשיירות .השיירות נוהלו על ידי מנהל השיירה והיו מלוות
בלוחמים שהיו מגנים עליהן מפני השודדים .כתובות בפלמירה מהמאה השנייה והשלישית לסה”נ
מדברות בשבח מנהלי השירות והמלווים הצבאיים.392
מהירות ההובלה היבשתית הייתה נמוכה ביותר בהשוואה להובלה הימית .המהירות מכסימלית
בהובלה עם עגלת שוורים הייתה  16מיל ליום .גמלים הגיעו למהירות ממוצעת של  02מיל ליום.

התשתיות

המסחר בעת העתיקה היה זקוק לתשתית של דרכים ,מתקני דרך ונמלים כדי לתפקד בצורה יעילה.
קיום תשתית מפותחת שנבנתה לצרכים צבאיים באימפריה הרומאית ומחוצה לה סייעה להתפתחות
המסחר .תשתית זו הגדילה את ביטחון התנועה בדרכים והורידה את עלויות ההובלה.
האימפריות העתיקות קיימו רשתות של דרכים ,כולל גשרים ומעברי הרים ,ובהם תחנות במרחקים
קבועים לשמירת הביטחון בדרכים ,לתקשורת ולמתן שירותי לינה והאכלה לאדם ולבהמה.
המערכת הייתה לשרות הממסד הביטחוני והממשלתי אולם הסוחרים שנעו בצירים ניצלו אותה
לצרכיהם .393אומנות בניית הדרכים הסלולות הגיע לשיאה בתקופה הרומאית .יש המדגישים את
חשיבות הדרכים לקיום אימפריה .394הרומאים גם המשיכו את המסורת של בניית נמלים
משוכללים של הפניקים והיוונים .הנמלים הרומאיים היו משוכללים עם שוברי גלים ,מגדלורים,
מזחים ומחסנים גדולים.395
391

Ibid, pp. 57-110
Miller, F. The Roman Near East 31BC-AD 337, Cambridge 1993, pp. 331-332
393
Casson, L., Travel, pp.37
394
Goodchild R.G. Forbes R.J. p. 500
395
Goodchild, R.G. & Forbes, R.J. pp. 516-523
392
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עשרים ותשע דרכים ראשיות יצאו מרומא והגיעו לקצוות האימפריה .בשיא כוחה היו באימפריה
הרומאית  92,222ק"מ של דרכים סלולות .אם כוללים דרכים משניות ושלישוניות ודרכי עפר היו
באימפריה  322,222ק"מ של דרכים .396הדרכים הרומאיות הראשיות היו בדרך כלל בנויות כשהן
מתאימות לכל מזג אויר.397
היו שלושה סוגים עיקריים של דרכים :דרכים שנבנו על ידי המדינה לשימוש צבאי ואזרחי .דרך
אזורית באזורים שבאחריות משטר ואסלי ,דרך מקומית במימון רשות מקומית או עירייה ,ודרכים
פרטיות שנבנו על ידי בעלי אחוזות .398הדרכים הראשיות נבנו על ידי הצבא .בימי הרפובליקה היו
חלק מבניית הדרכים ורוב החזקת הדרכים בידי קבלנים של האוצר הרומאי .בימי אוגוסטוס הוקמו
ארגונים קבועים לניהול והחזקת הדרכים ( .399)Curationes Viaeבתקופת טריינוס ()Traianus
( 98-117לסה”נ) הועברה האחריות לתחזוקת הדרכים בפרובינקיות לידי המושל שהעביר הוראות
לישובים לאורך הדרך להחזיק אותן במצב טוב .היה מיסוי על התנועה בדרכים בהתאם לסוג
הנוסע והכסף שימש להחזקת הכביש .הדריאנוס ( )Hadrianusהפך את ארגון ניהול הכבישים
לארגון של המדינה.400
לאורך הדרכים היו בתי הארחה ( )mansionsואורוות ( .)mutationsבמבנים אלה יכלו הנוסעים
ללון ,לקבל מזון ולטפל בבעלי החיים שאתם .מלון האורחות הטיפוסי היה מבנה גדול עד  52מ"ר
שטחו ,מוקף מגדלי משמר בפינות וחדרים רבים בנויים סביב חצר מרכזית שבאמצעיתה באר.401
המרחק הממוצע בין המבנים שבדרך היה  05-32ק"מ.402
הנוסע בדרכים הרומאיות היה יכול לצפות למרחקי המסע הבאים :403בהליכה  02ק"מ ליום
ובעגלה עמוסה  02ק"מ ליום .404תקן הצבא הרומאי להליכה רגילה עם ציוד מלא היה  15ק"מ
ליום .להליכה מהירה הקצב היה כפול –  32ק"מ ליום.405
396

Ibid, 1955. p. 126
Casson, L., Travel, pp.164
398
Chevallier, R. pp. 65-66
399
Goodchild, R.G. & Forbes R.J. p. 513
400
Forbes, R.J. Vol. II. pp. 152-153
 401אבי-יונה ,מ' .עברו הכלכלי של עבר הירדן' ,מסות ומחקרים בידיעת הארץ ,תל אביב תשכ"ד ,עמ' 182-181
402
Von Hagen V.W. The Roads That Led to Rome, Norwich 1967, p. 59-60
 403מרחקים דומים היו גם בדרכי האשורים והפרסים באלף הראשון לפנה"ס .ראה גם
Goodchild, R.G. & Forbes, R.J. p. 503
397

‘Roads and Highways’, The New Encyclopedia Britannica, 14, USA 1974. col. 893
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404

מערכת התחבורה היבשתית הרומאית פעלה היטב בשתי המאות הראשונות לסה”נ .לאחר מכן חלה
ירידה שהפכה להתדרדרות בגלל חוסר ביטחון פנימי וחיצוני ,אי יציבות פיננסית והגבלות
פוליטיות .406הדרכים תוחזקו על ידי השלטונות באזורים בהם הם עברו .עם המעבר לתשלום בעין
בסוף המאה השלישית לסה”נ החלה שיטת החזקת הכבישים להיחלש .העבודה בהחזקת הכבישים
הייתה עבודת כפייה .אולם עבודות הכפייה שבאזורים הכפריים סבלה מהיצע קטן של כוח אדם.
ירידת איכות הדרכים והשירותים שניתנו בהם הקטינו את התנועה בהם .407לקראת סוף האימפריה
הנסיעה בים הייתה מועדפת בכל העונות דבר שהביא לשקיעת ערים שדרכם עברה התנועה
היבשתית.408
למרות תשתית הכבישים ,המסחר בדרכי היבשה היה נחות בהשוואה למסחר הימי בגלל העלות
הגבוהה יותר של ההובלה היבשתית .ככלל בתקופה העתיקה מחיר סחורה כבדה או בנפח גדול,
כמו חיטה למשל ,היה מוכפל במסע של  162ק"מ ,409בעוד שבהובלה ימית היה מוכפל המחיר
במסע של כמה אלפי ק"מ .העלות הגבוהה הייתה תוצאה של מהירות תנועה נמוכה יותר ,נפח
הובלה קטן יותר ליחידת תעבורה ,עלויות מעבר גבוהות יותר (כמו מיסים ותשלומים עבור שירותי
דרך) וסיכון בטחוני גבוה יותר.410
מרחקים ,411מהירויות ,זמני תנועה ועלויות יחסיות
מסלולי המסחר במרחבים היו שונים באורכם ובאופי הסביבה בה הם עברו .ההבדלים באורך
המסלול ובאופי הסביבה יצרו הבדלים בזמן ובעלות ההובלה במסלולים .הבדלים במשך זמן
התנועה ועלות ההובלה במסלולים עשויים להסביר מדוע היו הבדלים במידת השימוש במסלולים
לאורך זמן.

405

Chevallier R. p. 194
Goodchild, R.G. & Forbes, R.J. p. 500
407
Kim, Y.J. pp. 515
408
Chevallier, R. p. 200
409
Goodchild, R.G. & Forbes, R.J. p. 493
410
Casson, L., Travel, p.176
406

 411דיון בנושא מרחקים ראה
Casson, L. Periplus, App. 2. pp. 278-282
Warmington. E.H. p.73
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מרחקים ,מהירויות וזמני נסיעה
המרחקים

412

בעבודה הם משוערים וחושבו מתוך מפות באטלס

413

תוך התאמת המרחק

המתחייבת .לצורך חישוב משך התנועה במסלולים ,חושבו המרחקים בין קטעי המסלול לפי אופי
הסביבה בה הם עברו .הסביבה חולקה לארבעה סוגים .יבשה ,ים ללא הגבלה ,414ים מוגבל ונהר.
מהירות ההובלה בכל סביבה חושבה על בסיס הנתונים המופיעים בפרק על אמצעי ההובלה תוך
בדיקה חוזרת לפי נתוני זמן ומרחק המופיעים במקורות.
מהירות ההובלה ביבשה נלקחה כמהירות הממוצעת של הובלה בעזרת גמל .מהירות זו נקבעה כ-
 02מיל אנגלי ליום .מהירות ההובלה בים חולקה לשתי מהירויות ממוצעות .מהירות התנועה
הממוצעת באוקיאנוס ההודי  -ים ללא הגבלה  -נלקחה כ 62 -מיל אנגלי ליום .מהירות התנועה
הממוצעת בים האדום – ים מוגבל בגלל משטר הרוחות בים  -נלקחה כ 32 -מיל ליום .מהירות
התנועה בים בצפון הים האדום נלקחה כ 02 -מיל ליום .מהירות התנועה בים לאורך החופים בים
התיכון 415נלקחה גם היא כמוגבלת בגלל משטר הרוחות  -כ 32 -מיל ליום .מהירות התנועה בנהר
הנילוס מאלכסנדריה לקופטוס נלקחה כ 40 -מיל ליום.
לפי פליניוס 416המסע מאלכסנדריה לקופטוס במעלה נהר הנילוס לקח  12יום .המרחק הוא 500
מיל ,דהיינו 42 ,מיל ליום .המסע מקופטוס בדרך המדבר לברניקה לקח  10יום והמרחק היה 022
מיל אנגלי ,דהיינו  02מיל ליום .המסע הימי מברניקה לאוסליס של  910מיל אנגלי לקח שלושים
יום ,דהיינו  30מיל ליום .מהעיר סלה (מוזה) (בדרום מערב חצי האי ערב) לקח  22יום לשוט
 1,922מיל אנגלי לנמל קרנגנורה ( )Cranganoreבהודו (נמל העיר מוזיריס) בדרום מערב הודו,
דהיינו  62מיל ליום.
לפי סטרבו המסע מקליסמה ללויקה קומה – מרחק של  222מיל בצפון הים האדום לקח לספינות
של גאלוס  12יום דהיינו  09מיל ליום.417
 412לצורך אחידות ,יחידת המידה היא מיל יבשתי אנגלי –  1,628מ'.
National Geographic. Atlas of the World. Seventh Edition. Washington D.C. 1999.
 414ההגבלה נובעת בעיקר ממשטר הרוחות ומכשולים ימיים.
 415מאלכסנדריה לרומא .התנועה מרומא לאלכסנדריה הייתה מהירה יותר בגלל הרוחות האטזיות מצפון מערב לדרום מזרח.
416
Pliny, Book 6. 101-106
417
Strabo, Book 16, 4. 22-24
413
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טבלה  .0מרחקי 418הובלה במסלולי המסחר במוצרי מותרות וזמני מסע
(מיל אנגלי)
יבשה
מהירות התנועה ליום

 02מיל

ים

ים

ללא הגבלה

עם הגבלה

 62מיל

 30מיל

נהר

סך הכול

זמן
(ימי מסע)

 40מיל

המרחב הצפוני (דרך המשי)
סין – אנטיוכיה

2,622

2,622

032

סין – הודו

3,322

3,322

165

המרחב המרכזי
סין – הודו – מסופוטמיה – אנטיוכיה
הודו – מסופוטמיה  -אנטיוכיה
הודו – גרה – אנטיוכיה

2,022

1,222

5,622

033

922

1,222

0,322

68

1,322

1,122

0,222

83

המרחב הדרומי (דרך הבשמים)
סין – הודו (ים) – האוקיאנוס ההודי –

022

6,052

419

912

522

7,922

192

הים האדום  -אלכסנדריה
סין – הודו (יבשה) – הים האדום –

3,622

1,922

910

500

6,912

052

אלכסנדריה
הודו – הים האדום  -אלכסנדריה
דרום ערב – פטרה – עזה
דרום ערב – לויקה קומה  -אילנה –

022

1,922

910

500

3,552

1,222

89
72

390

1,470

1,080

56

עזה
דרום ערב – ברניקה  -אלכסנדריה

022

ברניקה – אלכסנדריה דרך קופטוס

022

ברניקה – אלכסנדריה דרך קליסמה

92

לויקה קומה – אילנה  -עזה  -ביבשה

372

לויקה קומה – אילנה  -עזה – בים עד

132

910
*282

500

1,652

55

500

722

05

92

31
19

*062

02

אילנה וביבשה לעזה
* מהירות התנועה באוניות מפרש לכיוון צפון בחלק הצפוני של הים האדום הייתה  02מיל ליום בלבד .לכיוון
דרום המהירות הייתה גדולה יותר .הפרשי המהירויות נבעו משכיחות הרוחות הצפוניות בחלק הצפוני של הים
האדום.

 418המרחקים הם מרחקים משוערים מחושבים מתוך מפות של האזורים.
 419מהירות ממוצעת  25מיל ליום בלבד בגלל אופי המסלול (ממוצע ים בלי ועם הגבלות).
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פליניוס מתאר 420את תנועת הלבונה מארץ המקור עד נמל המשלוח לחוף הים התיכון .הלבונה
מובאת מסבוטה ( – )Sabotaשבווה ( )Shabwaבירת הקטבנים בדרום ערב לעזה .המרחק הוא
 1,222מיל אנגלי .המסע מחולק ל 65 -שלבים עם עצירה לגמלים .421דהיינו ,כ 00 -מיל ליום.
אצל סטרבו הבשמים מגיעים מדרום ערב לנמל אילנה  -עקבה ( )Aelanaלאחר שבעים יום.
דהיינו ,היו עוברים מרחק של  1,072מיל אנגלי ב 72 -יום או  18מיל ליום.
הגרהים מגיעים לעזה בארבעים יום .422דהיינו ,היו עוברים  1,202מיל אנגלי ב 22 -יום או 05.5
מיל ליום.
הגרהים מגיעים לחצרמותים

423

בארבעים יום ,424דהיינו  962מיל אנגלי ב 22 -יום או  02מיל

ליום.
המרחק הממוצע בין מתקני אכסון לאורך הדרכים הרומאיות היה  16-19מיל אנגלי.425
לפי הנזכר בספרו של תלמי הגיאוגרף סוכניו של הסוחר טיטיאנוס ( )Maea Titianusהגיעו
ממסופוטמיה לסין בדרך מרכז אסיה לאחר מסע של שבעה חודשים .426דהיינו עברו מרחק של
 2,222מיל אנגלי ב 012 -יום או  19מיל ליום.
הוצאות ההובלה
נתונים על הוצאות ההובלה באמצעי ההובלה השונים מופיעים במסמכים מתקופת האימפריה
הרומאית .אחד המקורות החשובים לנתונים על מחירים והוצאות ההובלה הוא צו המחירים של
דיוקלטיאנוס משנת  321לסה”נ .הצו היה

427

ניסיון של השלטונות לייצב את המחירים בחלק
420

Pliny, Book 6. 100-102
Pliny, Book 12. 63-65
422
Strabo, Book 16. 4. 4
421

 423לעיר שבווה ( )Shabwahבדרום ערב.
Strabo, Book 16. 4. 4

424

 425ראה לעיל בפרק התשתיות.
Boulnois, L. p. 62
 427לפי ההקדמה לרשימת המחירים.
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426

המזרחי של האימפריה .בהסבר לצוו נאמר שהוא ניתן בגלל הספסרים המבקשים מחירים שהם פי
ארבע עד שמונה גבוהים יותר מהמחירים הסבירים.428
קביעת המחירים לא הייתה כנראה מבוססת על סקר שוק והייתה כנראה מידה רבה של שרירות
בקביעת המחירים .כך למשל שכר עבודה ברמה של  05דינר ליום נקבע ל 9 -סוגי עבודה ושכר
של  52דינר ליום נקבע ל 16 -סוגי עבודה .מכאן שהצו אינו מייצג מחירי שוק אלא מחירי מטרה
של השלטונות .הצו לא מציין אפשרות של שינוי המחיר בהתאם למקומות שונים .דבר זה אינו
סביר בהתחשב בהפרדה בין השווקים בתקופת הצו כתוצאה מהוצאות הובלה יבשתיות גבוהות
והבדלים בביקוש והיצע לפי אזורים .הצו גם אינו מציין אם המחירים הם קמעוניים או סיטוניים.
מחירי ההובלה הימית היו נמוכים ולא ריאליים לדוגמא הוא מציין שמחיר ההובלה מאפריקה
לגליה הוא רבע מהמחיר בין אלכסנדריה לרומא .הצו גם לא מתחשב בכך שמרחק ההובלה
מאלכסנדריה לרומא היה ארוך יותר מהמרחק מרומא לאלכסנדריה ( 1722מיל במקום 1222
מיל) בגלל הצורך לשוט דרך רודוס ויון בגלל משטר הרוחות.429
הצו הינו המקור היחיד של תעריפי ההובלה הימית בתקופה הרומאית .430הוא גם אחד המקורות
הבודדים למחירי הובלה יבשתית .431מחיר ההובלה הימית בין אפריקה 432לגליה ( )Gaulבצוו הוא
 2דינר למודיוס ,433ומאלכסנדריה לרומא  16דינר למודיוס .מחיר ההובלה של מודיוס לביזנטיון
הוא  10דינרים.434
בעזרת צוו המחירים של דיוקלטיאנוס נוכל לחשב את המחירים היחסיים של סוגי ההובלה
השונים .נעשה זאת על ידי חישוב הוצאות ההובלה של מודיוס חיטה למרחק  122מיל רומאי .היות
ומחיר המודיוס חיטה מופיע גם הוא בצוו נוכל לחשב את מחיר ההובלה כאחוז ממחיר המודיוס
חיטה בכל אחד מסוגי ההובלה ולהשוות את התוצאות.

Duncan-Jones R. pp. 366-369

428

ראה גם עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ג ,עמ' 812-810
Ibid, pp. 366-369

429

 430במקורות אחרים יש נתונים על הוצאות הובלה כוללות של מטענים ליעדים שונים.
Ibid, p. 367

431

 432לא ברור הנמל המדויק באפריקה שממנו מתחיל המסלול לגול.
 433מודיוס שווה ל 8.7 -ליטר Frank, T. Vol. I. p. 422
434
Johnson, A.C. & West, L.C. Byzantine Egypt: Economic Studies, Princeton 1949, p. 160
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המרחק המשוער 435בין אלכסנדריה לרומא הוא  1,052מיל רומאי .436מחיר ההובלה של מודיוס
חיטה הוא  16דינר .מכאן שמחיר ההובלה של מודיוס חיטה ל 122 -מיל רומאי הוא כ 1.3 -דינר
( .)16510.5מחיר מודיוס חיטה בצו הוא  122דינר .לכן מחיר ההובלה ל 122 -מיל רומאי היה
 1.3%ממחיר החיטה.
לפי הצו מחיר הובלת פאונד רומאי ,437בעגלה שיכולה לשאת  1022פאונד רומאי למרחק מיל
רומאי אחד ,הוא  02דינר .438אם מודיוס איטלקי 439שוקל  00פאונד רומאי 440ומודיוס קסטרנסיס
()Kastrensis

441

גדול יותר פי  1.5ממודיוס איטלקי ,הרי מחיר ההובלה של מודיוס קסטרנסיס

בעגלה למרחק  122מיל רומאי הוא  55דינר או  55%ממחיר מודיוס חיטה .בהמת המשא
העיקרית בדרכי המסחר של מוצרי המותרות היא הגמל .מחיר ההובלה עם גמל הוא  8דינר
לפאונד למיל רומאי כאשר גמל נושא  622פאונד .מכאן שמחיר ההובלה עם גמל הוא  02%נמוך
יותר מאשר הובלה על ידי עגלה עם שוורים .מכאן שהוצאות ההובלה בגמל ל 122 -מיל רומאי
הם  22%ממחיר החיטה.
מחיר ההובלה בנהר חושב 442מתוך פפירוס מצרי משנת  20לסה”נ .המחיר ההובלה למרחק 122
מיל רומאי היה  6.2%ממחיר יחידת המשקל של החיטה.
מכאן שיחסי מחירי ההובלה 443באמצעים השונים היו :אם הובלה ימית היא  1אזי ההובלה בנהר
היא ( 4.4 )6.4/1.3והובלה ביבשה על ידי גמל היא ( 34 )44/1.3או היחסים בין שיטות
ההובלה הם ( .)1:4.4:34אצל גרין מופיע יחס נמוך יותר במעט של  .4441:2.9:08נערכו אומדני
הוצאות הובלה בשיטות אחרות והתקבל יחס של .44555:6:1
 435לפי חישוב אחר המתחשב במשטר הרוחות בדרך מאלכסנדריה לרומא וממנה לאלכסנדריה המרחק מרומא לאלכסנדריה הוא 1,122
מיל רומאי ומאלכסנדריה לרומא הוא  1,722מיל רומאי.
 1,152 436מיל אנגלי .מיל רומאי היה  1,280מטר .מיל אנגלי הוא  1,622מטר.
 437פאונד רומאי היה  2.307ק"גFrank, T. Vol. I p.200 .
בשנת  79לספירה שכירת עגלה במצרים  5דרכמה ליום  -דרכמה = דינרFrank, T. Vol. II. p. 405. .
 439במקורות אחרים יש נתונים על הוצאות הובלה כוללות של מטענים ליעדים שונים.
440
Pliny, Book 18. 66
 441המודיוס הקסטרנסיס היה הנפח שהיה יחידת המידה לחיטה בצוו.
442
Duncan-Jones R. p. 368
 443יחסי הובלה באמצעי הובלה דומים לאלה ששרו באנגליה בחצי הראשון של המאה השמונה עשרה .לפי חישוב כשההובלה ימית
הטרנס אטלנטית היא  ,1הובלה בסירות בתעלות –  ,2.7והובלה ביבשה –  .00.6מעניין הדמיון בין הנתונים .מתוך Duncan-
Jones R. p. 368
444
Green K. p. 40
445
Harris, W.V., p. 714-715
438
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בעזרת יחסי המחירים ואורך הקטעים של הובלה ביבשה ,בנהר ,ובים ניתן להעריך את הוצאות
ההובלה היחסיות במסלולים שונים של דרכי המסחר .ההשוואה תהיה על ידי העברת נתוני מרחקי
ההובלה בים ובנהר משוקללים למחירם היחסי להובלה ביבשה .כך למשל הובלה למרחק  32מיל
בים משולה להובלה של מיל אחד ביבשה .אם מסלול מסוים בנוי משני קטעים האחד  322מיל בים
והשני  122מיל ביבשה סך הוצאות ההובלה במסלול במונחי הובלה ביבשה הוא  112מיל
(.)122 +322532
הנתונים לעיל הם עלויות ההובלה בלבד ולא סך ההוצאות הכרוכות בעברת סחורה מנקודה
לנקודה .סך ההוצאות בהובלה יבשתית כולל תשלומים למנהלי השיירות עבור אמצעי הביטחון,
תשלומי מיסים ומכסים לשלטונות בדרך והוצאות על מזון הבהמות והוצאות המחיה והאכסון של
הסוחר המוביל את הסחורה .בים ההוצאות האחרות הם הוצאות הנמל בנמל המוצא והיעוד
והמיסים והמכסים על המטען.
אחד המקורות נותן נתונים על עלות ההובלה הכוללת של מטען של בשמים שהובל מדרום ערב
לעזה .לפי פליניוס בתחילת המסע היה המלך הקטבני מקבל חלק מנפח משלוח הלבונה שעבר דרך
ארצו .בכל שלב במסחר מקבלים הפקידים ,הכוהנים ואנשי המלך חלק במשלוח הלבונה .הסוחרים
משלמים לאורך כל הדרך תשלומים עבור המים ,המספוא ,הלינה ,ומסי דרך שונים .סך ההוצאה
בדרך מגיע ל 688 -דינרים לגמל .446מרחק ההובלה הוא לפי פליניוס הוא  1287.5מיל רומאי.447
כושר הנשיאה של גמל הוא  622פאונד רומאי .מכאן שהוצאות ההובלה הכוללות של הובלת 622
פאונד רומי ל –  122מיל רומי הם  26.05דינר .הוצאות ההובלה לפאונד רומי ל 122 -מיל רומאי
הם  2.77דינר.
מודיוס חיטה (קסטרנסיס) שוקל  33פאונד רומאי דהיינו עלות ההובלה של מודיוס חיטה ל122 -
מיל רומאי הוא  05.2דינר .מחיר מודיוס חיטה בתקופת פליניוס

448

היה דינר וחצי .449דהיינו

ההוצאות הכוללות של הובלת מודיוס חיטה ביבשה למרחק  122מיל רומאי

450

היו 1693%

ממחיר מודיוס חיטה .אם נחשב את מחיר ההובלה ביחס לערך הסחורה שהובלה – לבונה  -נקבל
Pliny, Book 12. 63-65
Ibid, Book 12. 62

446
447

 448מודיוס קסרנסיס .המחיר המופיע במקור הוא מחיר של דינר אחד למודיוס רומאי.
Frank, T. Vol. V. p. 4
 450במסע של  1288.5מיל רומאי.
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449

תוצאה אחרת .מחיר הלבונה הוא  6דינר לפאונד .ערך מודיוס לבונה הוא  198דינר .עלות הובלת
מודיוס לבונה למרחק  122מיל רומאי הוא לכן  13%בלבד מערך הלבונה.
יש לציין שהוצאות ההובלה שמדווח עליהם פליניוס כוללות מיסים לממלכות הערביות בדרך .לפי
פליניוס מלך הקטבנים ופקידיו דרשו מס גבוה .על דרישות הקטבנים יש להוסיף את דרישות
השבאים ,המעינים והנבטים ושליטים מקומיים בערים ובנאות המדבר לאורך הדרך .מכאן
שההפרש בין עלות ההובלה ל 122 -מיל רומאי לפי הצו הדיוקלטיאני של  22%מערך מודיוס
חיטה וההוצאות הכוללות בפועל כפי שמדווחות על ידי פליניוס של  1693%מערך מודיוס חיטה
יכול להיות מוסבר בחלקו הגדול

451

בעובדה שספקי השירותים והשלטונות בדרך ידעו את שולי

הרווח הגדולים שהיו לסוחרים וגבו תשלומים ומיסים מופרזים מהם .יש גם לציין שסביר להניח
שהוצאות ההובלה הימית היו גם הן גבוהות יותר .הוצאות הנמל בנמל המוצא והיעד והמיסים
שבהן היו חייבים סחורות הייצוא גרמו להוצאות כוללות גבוהות יותר גם בתחבורה הימית .אולם
אין לנו ידיעות על נתונים של הוצאות כוללות בתחבורה הימית .בכל מקרה שימוש במחיר הובלה
יבשתית גבוה יותר מ 22% -לא משנה את המסקנות אלא רק יקצין את ההבדלים בעלויות ההובלה
הכוללות במסלולים בהם המרכיב הימי גדול יותר.
על ידי השימוש במחירים יחסיים אנו מתגברים על הספקות המתעוררות בשימוש בנתונים
המוחלטים .ההנחה הבסיסית היא שמכיני הצו קבעו את מחירי ההובלה לפי יחסי המחירים בין סוגי
ההובלה השונים שהיו בשוק באותה תקופה .הטבלה להלן מציגה את זמני התנועה ומחירי ההובלה
היחסיים במסלולים השונים .יש לציין שהנתונים הם לגבי תנועה בכיוון אחד מארץ מוצא הסחורות
במזרח או הדרום לארצות היעוד של הסחורות לחופי הים התיכון.
אם מסתכלים על התנועה מנקודת ראות הסוחר צריך לחשב את זמן התנועה ועלות ההובלה
בתנועה הלוך וחזור .במקרה זה יש שינוי בזמן התנועה ועלות ההובלה במסלולים מסוימים .סוחר
היוצא מאנטיוכיה במסלול דרך מסופוטמיה יכול לעלות על ספינת נהר בדורה אירופוס במערב
מסופוטמיה ולהגיע לכרכס במזרח במהירות הגדולה פי  3ממהירות התנועה בשיירת גמלים.452
 451יש לציין את ההפרש הגדול במחיר המודיוס חיטה של  122דינר בצוו ומחיר של דינר וחצי למודיוס בתחילת המאה הראשונה לסה"נ.
ההפרש הוא כמובן האינפלציה הגדולה של המאה השלישית לסה"נ .הנחת העבודה היא שלא היה שינוי ניכר במחירים היחסיים של הובלה
וחיטה במשך התקופה.
 452בגלל מהירות הזרימה של מי הפרת קשה לשוט במעלה הנהר (ממזרח למערב) .לכן התנועה מכרכס לדורה אירופוס הייתה ביבשה.
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דהיינו יכול לחסוך  02יום שהייה בדרך להודו ועלות ההובלה של סחורות להודו מצטמצמת ב-
 272מיל יבשתי .סך ההוצאות מאנטיוכיה להודו ובחזרה

453

עשוי להצטמצם ברבע והזמן ב-

.15%
סכום הממצאים על זמני התנועה במסלולים השונים ועלויות ההובלה מצביע על כך שהמסלול
המהיר ביותר והזול ביותר לתנועת המסחר מסין לרומא היה המסלול הימי דרך דרום מזרח אסיה
והאוקיאנוס לים האדום ולאלכסנדריה .התנועה במסלול הימי לאלכסנדריה לקחה  16%פחות זמן
מהמסלול היבשתי הצפוני לאנטיוכיה ועלות ההובלה בו הייתה נמוכה ב  88% -מעלות ההובלה
במסלול היבשתי .המסלול המהיר ביותר לתנועת המסחר מהודו לרומא היה דרך המפרץ הפרסי
ומסופוטמיה לאנטיוכיה .זמן התנועה במסלול היה קצר מזמן התנועה האלטרנטיבי דרך האוקיאנוס
ההודי ,הים האדום והנילוס לאלכסנדריה ב .02% -אולם המסלול המהיר לא היה המסלול עם
העלויות הנמוכות ביותר .עלויות הובלה במסלול הדרומי דרך הים האדום היו נמוכות יותר ב –
 55%מעלויות ההובלה במסלול במרחב המרכזי דרך מסופוטמיה.
המסלול המהיר ביותר והזול ביותר להובלת סחורות מדרום ערב לנמלי הים התיכון היה המסלול
דרך הים האדום ,ברניקה והנילוס לאלכסנדריה .משך התנועה במסלול היה קצר יותר ב02% -
ממשך התנועה במסלול היבשתי מדרום ערב לפטרה ולעזה .עלות ההובלה במסלול הים האדום
לאלכסנדריה הייתה נמוכה יותר ב –  70%מעלות ההובלה במסלול היבשתי לעזה .אולם כאשר
הנבטים השתמשו במסלול הימי בים האדום עד לויקה קומה ובמסלול היבשתי מלויקה קומה לעזה
דרך אילנה (עקבה) השתוו זמני התנועה במסלולים .ועלות ההובלה במסלול הנילוס הייתה נמוכה
יותר רק ב 12% -בהשוואה למסלול לעזה תוך שימוש בהובלה ימית עד לויקה קומה.

 453תופעה דומה קיימת בתנועה בנילוס עם הזרם – צפונה ונגד הזרם דרומה .אולם בגלל כיווני הרוחות השכיחים (צפון ,וצפון מערב)
ההבדל בין הכיוונים הוא פחות משמעותי.
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טבלה  .3משך זמן התנועה ועלות ההובלה במסלולי המסחר במוצרי המותרות
(העלות במונחי מחיר הובלה למיל אנגלי בתחבורה יבשתית)
המרחב

זמן

עלות

סוג הסיכון

(ימי מסע)

ההובלה

(גורמי טבע)

סיכום

(מיל יבשתי)
המרחב הצפוני (דרך המשי)

מדבריות ומעברי

המסלול הפחות מועדף

הרים גבוהים מאד

מבחינת עלויות וסיכוני טבע
בתנועה לשוקי המערב

סין – אנטיוכיה

032

2,622

סין – הודו

165

3,322

המרחב המרכזי

מדבריות ואזורים

המרחב המועדף מבחינת

צפופי אוכלוסיה

סיכוני טבע ומהירות תנועה
לרומא

סין – הודו – מסופוטמיה -אנטיוכיה

033

2,021

הודו – מסופוטמיה – אנטיוכיה

68

921

הודו – גרה – אנטיוכיה

93

1,330

המסלול המהיר ביותר
לאנטיוכיה ,לאלכסנדריה
ולרומא
מדבריות וסיכונים

המרחב הדרומי (דרך הבשמים)

ימיים -
סין – הודו (ים) – האוקיאנוס ההודי

553

192

 הים האדום  -אלכסנדריהסין – הודו – הים האדום –

המרחב המועדף מבחינת
עלויות
המרחב המועדף מבחינת
עלויות וזמן במסחר עם סין

052

3,783

אלכסנדריה
הודו – הים האדום – אלכסנדריה

89

205

דרום ערב – פטרה – עזה

72

1,222

דרום ערב – לויקה קומה – אילנה

56

422

– עזה

המסלול הזול לאלכסנדריה
האלטרנטיבה הנבטית
להובלה מהירה למזרח הים
התיכון

דרום ערב – ברניקה – אלכסנדריה

387

55

המסלול הזול ביותר מדרום
ערב לים התיכון

96

פרק ג' גורמים פוליטיים וצבאיים שהשפיעו על התפתחות המסחר במרחבים
תנועת המסחר מושפעת מרמת הסיכון בתנועה בדרכים .סיכון גבוה מרתיע סוחרים מתנועה
בדרכים מסוימות .הסיכון בתנועה בדרכים נבע מפעילות צבאית כגון מלחמות או מסעות כיבושים
באזורי מסלולי התנועה וכן מרמת פעילות גבוהה של שודדי דרכים.
מדיניות המקטינה את הסיכון בתנועה בדרכים הייתה המדיניות שנועדה להבטיח רגיעה
בפרובינקיות בהם עוברים מסלולי התנועה על ידי מספר צעדים .הראשון ,הצבת לגיונות צבא
בפרובינקיות והקמת תשתיות להתערבות צבאית מהירה על ידי העברת גייסות מאזור אחד
לשני.השני ,חיזוק השליטה במרחבים ימיים על הקמת מרכזי צי ונמלים אזוריים .השלישי ,חתימת
הסכמי שלום עם אימפריות שכנות ובכך הקטנת סיכוני התפרצות מעשי איבה באזורי הגבול
שעלולים להגדיל את הסיכון בתנועה בדרכים.
מדיניות הפוכה של גישה תוקפנית לאימפריות וממלכות שכנות ,או מדיניות של חוסר מעשה
שאפשרה מצבי חוסר ביטחון שנבעו מפעילות של גורמים עוינים באזורי הספר של האימפריה
והשתלטות של ממלכות עוינות על שטחים בהם עובר המסחר ,גרמה להיחלשות תנועת המסחר
במרחבים ובמסלולים.
אחת השאלות שמעסיקות את ההיסטוריונים של רומא היא האם הייתה תכנית אב מדינית וצבאית
שממנה נבעו הפעולות השונות של הקיסרים בתקופת האימפריה הרומאית.454
לפי דעה אחת מדיניות הקיסרים הייתה להשתמש בצבא למלחמה כדי לזכות בתהילה ושלל וכדי
להבטיח את השקט בפרובינקיות ככוח כיבוש ושיטור ,בכדי לשמור על השלטון ולהבטיח את
גביית המיסים .מכאן שלא הייתה תוכנית אב שהתייחסה להגנה על גבולות האימפריה בכללותם
אלא מדיניות ספציפית כלפי מדינות ואזורים מסוימים בתקופות מסוימות.

 454ראה דיון על הנושא אצל עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ג ,עמ' 127-152
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לפי דעה אחרת המדיניות המשתמעת מפעולות הקיסרים הייתה בעיקרה מדיניות הגנתית
שהתבססה על מערך של צבא רומאי המוצב בגבולות האימפריה והנשען על תשתית צבאית של
ערים בצורות ,מבצרים ודרכים .בנוסף לצבא היו ממלכות ושבטים קליאנטיים מחוץ לגבולות
האימפריה שסייעו במלאכת ההגנה וקיבלו תמורה נאותה עבור שירות זה .מכאן שלמרות שלא
הייתה מדיניות מוצהרת של הקיסרים הייתה העדפה נגלית שלהם למדיניות הגנתית.
לוטווק בספרו

455

על האסטרטגיה הגדולה של האימפריה הרומאית

456

מבחין בשלוש תקופות

ושלושה שלבים ב"אסטרטגיה רבתי" של האימפריה.
'בתקופה הראשונה (עד  72לסה"נ) ,בעידן הקיסרים היוליו-קלאודיים ,הובטחה
הגנת האימפריה על ידי מערך בעל שלושה מעגלים :הלגיונות וחילות העזר ,שהיו
מוצבים בפרובינקיות ליד הגבולות והיוו כוח מחץ המסוגל להתמודד עם כל אויב;
ממלכות קליאנטיות ,שהיו בתוך האימפריה ;.....שבטים קליאנטים  ....שהיו מחוץ
לאימפריה וקשריהן אתה היו מבוססים על אינטרסים הדדיים'.

457

המערך האימפריאלי בתקופה הראשונה ,שיצר את "השלום הרומאי" ,הגביר את הביטחון במסלולי
המסחר בים וביבשה .בתקופה זו התרחב המסחר בכל המסלולים .במיוחד היו חשובים להתפתחות
המסחר יחסי השלום עם האימפריה הפרתית והיחסים עם הממלכות הקליאנטיות  -ממלכת
הנבטים ,ממלכת יהודה בתוך האימפריה ,והממלכה המרואית ,שכללה את השבטים
הסודנים5אתיופים בדרום מצרים ,מחוץ לגבולות האימפריה.
'בשלב השני מתקופת שלטונם של הקיסרים הפלוויים עד לסוורים ( 72לסה"נ עד
 011לסה"נ) בטלו הממלכות הקליאנטיות והפכו לפרובינקיות או צורפו
לפרובינקיות קיימות ,וההסדרים עם שבטים קליאנטיים כמעט התמוטטו; ההגנה
נשענה על גבולות "מדעיים" 458ועל הצבא הרומאי'...

459

 455כפי שמצוטט בספרו של עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית .ירושלים .תשס"ג .עמ' .128-129
Luttwak E.N. The Grand Strategy of the Roman Empire, Baltimore 1976.
 457עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית .ירושלים .תשס"ג .עמ' .128
 458פירושו מערך הגנה מורכב ממכשולים ,ביצורים ,דרכים וחיילות הקשורים בהם.
 459עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית .ירושלים .תשס"ג .עמ' .129
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456

בתקופה השנייה נחלש הביטחון בגבולות האימפריה .בתחילה ניכר הדבר בדרום .השבטים
הסודנים5אתיופים שמקודם היו שבטים קליאנטיים החלו ללחוץ על מצרים העליונה וסיכנו
את דרכי המסחר לאלכסנדריה .התמוטטות הממלכה הנבטית והפיכתה לפרובינקיה גרמה
להחלשות הביטחון בדרכים היבשתיות לדרום ערב עקב פעילות של השבטים הערבים.
בסוף התקופה החלו גם התנגשויות עם האימפריה הפרתית שהקטינו את הביטחון במרחב
המרכזי.
'בשלב השלישי ,ממות ספטימוס סוורוס עד דיוקלטיאנוס ( 011לסה"נ עד 082
לסה"נ) גרמו חילופי הקיסרים התכופים ושינויים שאירעו אצל העמים שמעבר
לגבולות האימפריה קריסה מוחלטת של מערכי ההגנה של הקיסרות'.

460

בתקופה השלישית התגבר חוסר הביטחון בדרכים בכל המרחבים .המרחב הצפוני נסגר לתנועה
חופשית כתוצאה מאי שקט של השבטים הנוודים של מרכז אסיה החל מסוף המאה השנייה לסה"נ.
במרחב המרכזי עליית הממלכה הפרסית במקום האימפריה הפרתית גרמה להתנגשויות מתמשכות
עם צבאות רומא וסגירת המרחב המרכזי לתנועת סוחרים מהאימפריה הרומאית .בתחילה עוד
פעלו הפלמירים כמתווכים אולם לקראת סוף התקופה היו גם הם לגורם של אי יציבות .הפרסים
השתלטו על צפון הודו ,ועל מזרח וצפון חצי האי ערב ודחקו את הרומאים לפעילות מסחרית
במרחב הדרומי .המסחר עם המזרח והדרום הפך להיות מסחר ימי שהתנהל בעיקרו במרחב
הדרומי.461
הדיון להלן לפי מרחבים מדגיש את ההשפעות הפוליטיות על תנועת המסחר במרחבים .רק
בתקופות של שקט ביטחוני בולטים השפעות גורמים גיאוגרפיים ,תחבורתיים וכלכליים .בתקופות
אחרות הגורמים הפוליטיים מכתיבים את מסלולי התנועה למרות מגבלות מזג אויר או הוצאות
הובלה גבוהות יותר.

 460עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית .ירושלים .תשס"ג .עמ' .129
 461פירוט המצב לפיה מרחבים ראה להלן.
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המרחב הצפוני (דרך המשי) – מרכז אסיה
עדויות ראשונות על הפעילות השלטונית שהשפיעה על המסחר של סין במרחב הצפוני הם
מתקופת שושלת האן הקדומה ( 020לפה”ס –  9לסה”נ) .תקופה זו נחשבת תור הזהב של סין
העתיקה .462עיקר התפתחות היחסים של סין עם המערב הייתה בתקופת הקיסר וו-טי ()Wu Ti
( 122-87לפה”ס) משושלת האן הקדומה .הקיסר היה מעוניין לבלום את שבטי ה -הסיונג-נו
()Hsiung-nu

463

שלחצו על הממלכה מצפון מערב .הוא ניסה לארגן קואליציות שיעצרו את

התפשטותם .לצורך זה הוא שלח משלחות

464

למרכז אסיה בסוף המאה השנייה לפה"ס .465על

המשלחת כתב בשנת  122לפה”ס ההיסטוריון הסיני סו-מה ציאן ( .)Ssu-ma Chienהוא
מספר

466

על פקיד גבוה סיני בשם צ'נג ציאן ( )Chang-Chienשנשלח למערב על ידי הקיסר וו

טי ( )Wu Tiבמטרה למצוא בעלי ברית נגד ההסיונג-נו בין העמים במערב .השליח נסע למערב
והגיע עד צפון אפגניסטן .לאחר הרפתקאות הוא חזר לסין לאחר אחת עשרה שנים .הוא סיפר על
מדינת בקטריה ( )Ta-Hsiaוהאימפריה הפרתית ( )An-hsiכמדינות גדולות במערב.
עם החלשות כוח השבטים ,בתחילת המאה הראשונה לסה"נ ,החלו הסינים במדיניות של בירור
אפשרויות המסחר עם הארצות במערב והקמת ישובים סינים לאורך הדרך .467הם הצליחו לקשור
קשרים עם שבטים ממערב להסיונג-נו .שבטים אלה היו פעילים בתחום המסחר בין סין למערב.
בתקופה זו הוקמה גם ממלכת קושאן ( )Kushanשהשתרעה מאפגניסטן להודו שגם היא הייתה
פעילה במסחר.
באותה תקופה התנהל ויכוח בסין על התועלת בקשרים עם המערב .המתנגדים ציינו את אופי
המותרות של המוצרים המוצעים על ידי המערב .המחייבים ציינו את העושר של המערב
והפוטנציאל שלו כשוק למשי וגילו עניין במוצרים שהמערב יכול לספק .468בחצי השני של המאה
הראשונה לסה"נ היה מאמץ סיני נוסף ליצור קשר עם המערב .הם שלחו משלחת מערבה והגיעו
Boulnois, L. p. 23
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 463ההונים שבתקופות מאוחרות יותר.
 464מדווחות אצל סו-מה ציאן ( )Ssu-ma Chienההיסטוריון הסיני – אבי ההיסטוריה הסינית בספרו  Shih-chiמסוף המאה
הראשונה לפנה"ס .ראה גם Miller, J.I. p. 133
465
Lattimore, Owen & Elanor. Silk, Spices and Empire, USA 1968, pp.22-23
466
Leslie D.D. & gardiner, K.H.J. The Roman Empire in Chinese Sources. Rome. 1996. pp. 33-35.
467
Hulsewe, A.F.P. pp. 50-51
468
Ibid, p. 51-52
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עד ממלכת קושאן .469בסוף המאה הראשונה ( 97לסה”נ) הגיע משלחת

470

בראשות  -קן ינג

( )Kan Yingלממלכת הפרתים .בדין וחשבון שלו הוא מתאר את המסחר בין המזרח למערב דרך
מסופוטמיה (פרתיה –  )An-hsiלאימפריה הרומאית ( )Ta-tsinולסוריה (.)Li-kan/Tiao-chih
קן ינג נשלח על ידי פאן צ'או ( )Pan-Chaoמושל המחוזות המערביים בסין .בדוח שלו הוא מתאר
את הממלכה הפרתית והאימפריה הרומאית .471הוא מדווח גם שראה סחורות סיניות אצל הפרתים
והבקטרים .מכאן ניתן להסיק שהמסחר עם סין התנהל גם במסלולים שעברו דרך הודו.472
התמוטטות ממלכת האן המאוחרת בחצי השני של המאה השנייה לסה”נ ופלישת ההונים למערב
סין גרמו להפסקת המסחר בדרכים הצפוניות במשך  052שנה ( 192-222לסה”נ)

473

 .במאה

השנייה לסה”נ התרחב המסחר במסלול נוסף מצפון סין לנמל הייפונג – קטיגרה בגבול ויאטנם סין
של היום ביבשה ומשם בים מסביב לחצי האי המאלזי לסרי לנקה  -ציילון .474בשנת  166לסה”נ
מגיע לסין שליח5סוחר רומאי ומופיע בחצר קיסר סין כנציג של מרקוס אאורליוס ( Marcus
 161-182( )Aureliusלסה”נ) שנקרא בפי הסינים .475 An-tun
במשך תקופת שלושת הממלכות בסין ( 003-083לסה”נ) ,החלה הממלכה הדרומית לפתח מסחר
ימי עם המערב ואוניות סיניות החלו להופיע בציילון .476לפי עדויות סיניות ימאים מערביים
מופיעים בסין גם ב 006 -ו 082 -לסה”נ.477
המרחב המרכזי – הודו ,מסופוטמיה וצפון ערב
הודו
מתחילת המאה השלישית לפה"ס מתקיים מסחר ער בין הודו למערב .המסחר נתמך על ידי
השליטים ההודים ,הפרתים והרומאים .מהמאה השלישית לפה”ס יש כתובות בהודו המספרות על
Miller, J.I. pp. 234-235

469

 470המופיעה במקורות סינים שונים בהבדלים מסוימים.
471

Leslie & Gardiner pp. 141-147
Boulnois, L. pp. 24-32
473
Boulnois, L. pp. 114-116
474
Miller, J.I., pp. 148-149
475
Leslie & Gardiner p. 153
476
Ibid, p. 115
477
Warmington, E.H. p. 130-131 & Leslie & Gardiner. p. 159
472
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קשריו הדיפלומטיים של הקיסר ההודי וינדוסרה ( (Vindusaraנכדו של אסוקה ( )Asokaעם
שליטים במערב .478המסחר בין הודו לאימפריה הרומאית נזכר בספרות ושירה הודית וטמילית
מהמאה הראשונה לסה"נ .בשירה הטמילית מופיע תיאור ספינות הסוחרים היוונים5רומאים
( )Yavanaוהמסחר בפלפל תמורת זהב .479במקום אחר נזכרים שכירי חרב רומאים כשומרי ראש
המלכים הטמילים.480
שגרירים הודים מופיעים ארבע פעמים בחצר אוגוסטוס .481במקרה אחד השגריר ההודי הופיע עם
מתנות יוצאות דופן של חיות אקזוטיות ועבדים .482שגריר מסרי לנקה  -ציילון מופיע לפני
קלאודיוס ( 21-52( )Claudiusלסה”נ) ומספר לו על קשרים עם הסינים .483
מסופוטמיה
הגורמים הפעילים ביותר במרחב המרכזי ,בתקופה הנחקרת ,היו הפרתים ולאחר מכן הפרסים
הססנידים .מערכת היחסים בין ממלכות אלה ובין האימפריה הרומאית הייתה מורכבת .במשך
תקופות ארוכות נמצאו הצדדים בקונפליקטים מדיניים וצבאיים .אולם בין תקופות הקונפליקטים
התקיימו תקופות של הסדרים מדיניים ושלום בין הצדדים.
עם עליית אוגוסטוס לשלטון ברומאי החלה תקופה חדשה ביחסים של הרומאים עם הפרתים.
אוגוסטוס רצה בכל מחיר למנוע מלחמה במזרח בגלל הצורך לייצב את האימפריה ולשלב את
מצרים במסגרתה .הוא ביסס את מעמד רומא בחזית המזרחית על ידי המלכת מלכים נוחים לרומא
בממלכות סוריה וארמניה .בשנת  02לפה”ס שלח אוגוסטוס צבא גדול נגד הפרתים .הפרתים
שחששו מהעימות הסכימו לדרישות הרומאים להחזרת שבויים וניסי המערכה ששבו במלחמות
העבר .אוגוסטוס הסכים להכיר בארמניה כמדינת חיץ והגבול עם הפרתים יוצב על נהר הפרת.
בשנת  02לפה”ס נחתמה ברית בין הרומאים – אוגוסטוס ,והפרתים  -פרטס ( )Phraatesהרביעי
( 38-0לפה”ס) שקבעה את הגבול בין האימפריות על גדות הנהר פרת .הברית עם הפרתים
478
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הבטיחה שקט בגבול המזרחי במשך למעלה ממאה ושלושים שנים עד תקופת טריינוס .484שקט זה
חיזק את תנועת המסחר במרחב המרכזי.
טריינוס ( 98-117לסה”נ) ניצל את החולשה הפרתית בתחילת המאה השנייה על ידי כיבוש
ארמניה ומסופוטמיה .בשנים  115-117לסה”נ הוא כבש את מסופוטמיה תוך שהוא מגיע בעזרת
ספינות על הנהרות לעיר הנמל כרכס הנמצאת לחוף המפרץ הפרסי .מרידות היהודים בצפון
אפריקה ,מצרים וקפריסין ולחץ פרתי גרמו לנסיגה רומאית לקו הגבול הקודם על נהר הפרת
בשנת  117לסה”נ .485
הדריאנוס ( 117-138( )Hadrianusלסה”נ) שבא אחרי טריינוס נקט מדיניות שונה

486

מזו של

קודמו .הוא יסד תקופה של שלום ושגשוג של חמישים שנה .בשנים  109לסה"נ עד  132לסה"נ
הוא שהה במזרח ובנה את המדיניות החדשה של מתינות והסכמים עם אויבים לשעבר .הוא החזיר
מדינות באזור המזרחי לשלטון הקודם (מסופוטמיה וארמניה למשל) ויסד יחסי מסחר תקינים עמם.
הוא חתם הסכם שלום עם הפרתים בשנת  118לסה”נ .487בעת סיור בפלמירה ופטרה הוא העתיר
עליהן פריבילגיות וזכה להערכה מתושבי הערים .הגברת הביטחון בדרכי מסופוטמיה הקטינה את
הצורך בדרכי המדבר של דרום ערב ,דרך פטרה ,לעזה והים התיכון.
בחצי הראשון של המאה השנייה לסה"נ היו גורמים שסייעו להסטת המסחר למרחב המרכזי .הסכם
השלום עם הפרתים ,עליית ממלכת פלמירה ( )Palmyraואי השקט הביטחוני במרחב הדרומי היו
בין הגורמים המרכזיים להסטת הסחר .488הסטת הסחר גרמה לירידת ממלכת הנבטים ,העברת
בירת הפרובינקיה ערביה מפטרה לבוסטרה ועליית פלמירה.
פלמירה הייתה עיר מרכזית של קונפדרציה של שבטים ערבים במדבר הסורי .היא הייתה נקודת
מים חשובה בדרכי השיירות ממסופוטמיה לדמשק .עלייתה של העיר בסוף המאה הראשונה לסה”נ
הייתה תוצאה של כמה גורמים .489שקיעתה של העיר5ממלכה – אמסה (חומס) ,ירידתה של
 484עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ג ,עמ' 21
 485עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית,ירושלים תשס"ג ,עמ' 258-261
Warmington, pp. 98-99
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 487עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית,ירושלים תשס"ג ,עמ' 275
 488תדמור התנ"כית.
Warmington. E.H.. pp. 91-93
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489

ממלכת הנבטים עם סיפוחה לאימפריה על ידי טריינוס ,והתייצבות היחסים בין הרומאים לפרתים.
הרומאים ראו בעיר ובאנשיה כגורם ניטרלי היושב בין שתי אימפריות ,וגורם משרת ומתווך
במסחר עם המזרח .הרומאים השתמשו באנשי פלמירה גם כשומרי דרכי המדבר וגבולות
האימפריה.490
פלמירה הטילה מיסים על המסחר העובר דרכה אבל כנראה שמערכת המיסים שלה הייתה
מתואמת עם המערכת הרומאית .491כתובת משנת  137לסה”נ שנמצאה בעיר

492

נותנת אפשרות

להתבונן באופי המסחר שעבר דרכה .הכתובת מציינת את התשלומים שבהם חייב היבוא והיצוא
לעיר וממנה .ממצאים ארכיאולוגים מאשרים שהמסחר כלל משי ,מוסלין ,תבלינים ,עץ הובנה,
בשמים ,שנהב ,אבנים יקרות .בימי הדריאנוס קיבלה העיר זכויות נוספות בתחום המיסים.
לפלמירה היו מושבות סוחרים בערים בארצות המוצא של הסחורות ,על דרכי המסחר ובערי
היעד.493
השלום בין הרומאים והפרתים הופר בשנת  160לסה”נ .וולוגאסס ( )Vologaesesהשלישי
( 128-190לסה”נ) כבש את סוריה .בשנת  165לסה”נ הרומאים בראשות הקיסר 494לוקיוס ורוס
( 161-169( )Lucius Verusלסה”נ) הכו את הפרתים ,כבשו מחדש את מסופוטמיה והרסו את
ערי המסחר החשובות  -קטסיפון וסלווקיה במרכז מסופוטמיה .הצבא הרומאי היה צריך לסגת
בגלל מגפת הדבר .495בשנת  198לסה”נ נכבש צפון מסופוטמיה על ידי ספטימיוס סוורוס
( 193-011( )Septimius Severusלסה”נ) .אולם גם הוא נאלץ לסגת כעבור זמן קצר.496
המערכה האחרונה ( 016לסה”נ) בין הצדדים הייתה בין קרקלה ( 011-017( )Caracallaלסה”נ)
לארטבנוס החמישי ( 013-007( )Artabanusלסה”נ) שנגמרה גם היא בנסיגה רומאית.497
בשנת  006לסה”נ בא הקץ לממלכת הפרתים .הפרסים הססנידים בראשות המלך ארדשיר
השתלטו על מסופוטמיה בשנת  032לסה"נ .498בנו של ארדשיר ,שחפור ( )Shapurהראשון
490
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 494היה קיסר משותף עם מרקוס אורליוס.
 495עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ג ,עמ' 515-516
 496עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ג ,עמ' 661-660
 497ערך 'פרס' .האנציקלופדיה העברית ,כח ,ירושלים תשל"ו ,טור 362-360
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( 021-070לסה”נ) ,הרחיב את הממלכה .הוא כבש את צפון הודו (אזור האינדוס) .כיבוש זה גרם
להתבססות סוחרים פרסים בנמלי הודו בצפון מערב .הוא ניהל קרבות עם הרומאים במערב וכבש
ערים רבות בסוריה בשנת  022לסה”נ .בשנת  062לסה”נ ניהל מערכה נוספת עם הרומאים ונחל
ניצחון גדול על הקיסר ולריאנוס ( 053-062( )Valerianusלסה”נ) .499בסמוך לאותו זמן כבשו
הפרסים את החוף המזרחי של המפרץ הפרסי ושלטו בדרכים היוצאות מגרה מערבה לפלמירה
ולבוסטרה.500
במשך המאה השלישית לסה"נ התחזקה פלמירה .המלך הפלמירי אודיינת ( )Udaynathהקים
צבא שכירים חזק והכה את הפרסים במספר קרבות ( 060-066לסה”נ) .עם רציחתו עלתה
לשלטון אשתו זנוביה ( .)Zenobiaהצבא הפלמירי ,בראשות זנוביה ,הכה בשיתוף עם הרומאים
את שחפור ( )Shapurוצבאו והכריח אותו לסגת מסוריה .זנוביה יצאה למערכה להרחבת הממלכה
דרומה ומערבה .אחת הסיבות לכך היו הרושם של החלשות האימפריה הרומאית עקב התבוסה
שנחלו הרומאים מהגותים .היא כבשה את עבר הירדן – בוסטרה ,ארץ ישראל ,ופלשה למצרים
ולאסיה הקטנה .בשנת  071לסה”נ יצא נגדה הקיסר אורליאנוס (072-077( )Aurelianus
לסה”נ) .הרומאים נצחו ופלמירה נכבשה ונהרסה בשנת  073לסה”נ.501

הרומאים ניהלו מלחמות עם הפרסים עד סוף המאה השלישית לסה”נ .בשנת  098לסה”נ חתמו
הפרסים על הסכם שלום עם דיוקלטיאנוס ( 082-325( )Diocletianusלסה”נ) .ההסכם נמשך
 22שנה .בשנת  337לסה”נ הפר שחפור ( )Shapurהשני ( 329-379לסה”נ) את ההסכם ופלש
לסוריה .502בהנהגתו של שחפור הגיעו פשיטות פרסיות עד העיר מדינה ( )Medinaבחצי האי
ערב .503
תנועת המסחר במרחב המרכזי במאה הראשונה והשנייה לסה"נ נתמכה על ידי מדיניות תומכת
שלום של הקיסרים הרומאים וחולשה של הממלכה הפרתית .פעולה יוצאת דופן הייתה הפלישה
של טריאנוס למסופוטמיה בתחילת המאה השנייה לסה"נ .עם עלייתו לשלטון נסוג הדריאנוס וחתם

 499ערך 'פרס' .האנציקלופדיה העברית ,כח ,ירושלים תשל"ו ,טור 363-362
Black J. (general ed.), Atlas of World History, DK, London 1999, p. 225
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503
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הסכם שלום חדש עם הפרתים ב 118 -לסה"נ .עליית פלמירה כגורם מתווך ומגן חיזקה את תנועת
המסחר.
לקראת החצי השני של המאה השנייה לסה"נ החלו הפרתים במדיניות תוקפנית והיציבות באזור
הופרה .פעילות התווך וההגנה על המסחר של הפלמירים מיתנה את ההשפעה של אי היציבות
האזורית.
המדיניות התוקפנית של הפרסים והקיסרים הרומאים בתחילת המאה השלישית לסה"נ גרמה
לשינויים גדולים במרחב .הפרסים השתלטו על מסלולי המסחר שעברו במרחבים הצפוני והמרכזי
מהים הכספי עד צפון חצי האי ערב .הם נישלו את הסוחרים היוונים והרומאים מהעמדות שהיו
להם במסחר עם צפון הודו על ידי שליטתם בנמלים בצפון הודו .כתוצאה מכך הייתה ירידה
במסחר הרומאי הישיר עם צפון הודו במאה השלישית לסה”נ .עדות לכך היא היעדר מטבעות
רומאיים מתקופה זו במטמונים בהודו .504מדיניות הפרסים גרמה להסטת המסחר של היוונים5
הרומאים ולאחר מכן הביזנטים למרחב הימי הדרומי ולמרחב הצפוני מצפון לים הכספי.505
הרומאים והיוונים ,בעזרת ספנים אתיופים והודים ,החלו לסחור ישירות עם ציילון ודרום הודו
החל מהמאה השלישית לסה”נ .כמעט כל המטבעות הרומאיות שנמצאו בציילון הם מהמאה
השלישית ואילך .השליטה הפרסית בצפון הודו וצפון חצי האי ערב נמשכה גם בתקופת האימפריה
הביזנטית ונזכרת בימי יוסטיניאנוס.506

המרחב הדרומי (דרך הבשמים)
הים האדום והאוקיאנוס ההודי
חיבור הים האדום עם הנילוס ודרכו לים התיכון קסם לשליטים רבים במצרים .החיבור מאפשר
העברת ספינות צבאיות ואזרחיות מהים האדום לים התיכון ובחזרה .507פליניוס וסטרבו מתארים
את הפרויקט לחפור תעלה מהנילוס לים האדום למרחק  60.5מיל .הם מצטטים מקורות מצריים
הטוענים שהראשון שהחל לחפור תעלה מהנילוס לים האדום היה פרעה ססוסטריס
504
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 507כפי שנראה להלן בפרק עלויות ההובלה ,מתברר שסיכון התנועה בים האדום בקטע הצפוני שלו ביטל את יתרון ההובלה הימי דרך
התעלה.
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()Sesostris

508

לפני תקופת מלחמות טרויה .פרעה נכו ( )Nekauהשני ( 612-595לפה”ס)

התחיל גם הוא בחפירת התעלה מהנילוס אולם הוא הפסיק את הבנייה לאחר שמאה ועשרים אלף
איש מתו בתהליך הבניה .509דריווש הראשון השלים את תעלת פרעה נכו אולם לא פתח אותה
מפחד של הצפת מצרים.
תלמי השני פילדלפוס השלים את התעלה תוך שהוא בונה מתקן מעבר בתעלה .510הוא חפר תעלה
ברוחב  122רגל (רומאי) ובעומק  32רגל למרחק  32.5מיל מזרוע הנילוס לאגם המר בשנת 085
לפה”ס .חפירת התעלה הופסקה בגלל חשש שהמשך החפירה יביא לשיטפון בעמק הנילוס.
המומחים המצרים סברו שהים האדום גבוה ב 2.5 -רגל מגובה עמק הנילוס ולכן יציף את
מצרים .511טריאנוס ( 98-117( )Trajanלסה”נ) ניקה את תעלת הנילוס והחזיר אותה לשירות.512
אחת השאלות שהתשובה להם לא ניתנה על ידי ההיסטוריונים והגיאוגרפים של התקופה היא מדוע
חפרו השליטים את תעלת הנילוס ולאחר מכן העדיפו לנהל את פעילות המסחר דרך הנילוס ונמלים
בחוף המערבי של הים האדום? כנראה שתנאי האקלים של צפון הים האדום מסבירים התנהגות זו.
משטר הרוחות הצפוניות השורר צפונה מקו הרוחב  02מעלות מקשה מאד על אניות מפרש לנוע
צפונה .משך הזמן שלקח לספינת מפרש לנוע ממיוס הורמוז לקליסמה ודרך התעלה עד לסמוך
לאלכסנדריה היה כנראה ארוך יותר ממשך הזמן של התנועה היבשתית מנמלי הים האדום לנילוס
ומשם לאלכסנדריה .יתכן שהתעלה שימשה לצורך תנועה של ספינות צבאיות שהיו בעלות
משוטים ויכלו להתגבר על מגבלת משטר הרוחות .בתקופה מאוחרת יותר המצב הביטחוני הרעוע
במצרים העליונה הביא לשימוש בנמלי מפרצי עקבה וסואץ למרות משטר הרוחות.
התשתית שבנו התלמיים למסחר במסלול הים האדום הייתה מרשימה .בחוף המערבי של הים
האדום הוקמו נמלים בכמה מקומות .בצפון היו ערים שהיו במוצא התעלה מהנילוס לים האדום
ובראשם קליסמה ( )Clysmaשנמצאת ליד העיר סואץ של היום .דרומה יותר נמצאות ארבע ערי
נמל – מיוס הורמוז ( ,)Myos Hormosפילוטרס ( ,)Philoterasלויקוס לימן ( Leukos

 508מזוהה עם רעמסס השני.
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Herodotus. , Book II. 158 & Strabo, Book 17. 25
Strabo, Book 17. 25
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Pliny, Book 6. 165-166
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Thomson O. History of Ancient Geography, Cambridge 1948 p. 273
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 )Limenוברניקה ( .)Bereniceהערים חוברו לעמק הנילוס בדרכים שחצו את המדבר .לאורך
הדרכים היו מקומות עצירה ,בארות ועמדות משמר.
העיר מיוס הורמוז נמצאת באזור הנקרא כיום קוסייר .במקום הייתה גם עיר הנמל המצרית
הקדמונית סאואו ( )Sewewשממנה יצאו המשלחות לפונט האגדית .513העיר הייתה מחוברת
לקופטוס בעמק הנילוס בדרך עתיקה עם תחנות חניה ,בארות מים ותחנות משמר .בעונת החפירות
של שנת  0222נמצאו במקום חוזים מסחריים עם השם מיוס הורמוז המאמתים את שם המקום.514
לפי הממצאים בחפירות תקופת הפריחה של העיר מהמאה הראשונה לפה”ס למאה השנייה לסה”נ.
עדויות על המסחר (כולל מסמכי מכס) בין קופטוס ומיוס הורמוז וברניקה נמצאו בפפירוסים
ואוסטרקונים מהמאה הראשונה לסה”נ
העיר ברניקה

516

515

הוקמה על ידי תלמי השני ונקראה על שם אמו .מהעיר נמשכה דרך צפונה של

 070מילים עד לעיר אדפו ( )Edfuבעמק הנילוס .את הדרך עברו במסע של  10יום .מיקום העיר
נבחר בגלל המפרץ המאפשר מעגן מוגן לספינות ומיקומה מדרום לאזור הרוחות הלא יציבות של
ים אדום .לפי קאסון היתרון של ברניקה על מיוס הורמוז היה שבין הנמלים היה מרחק של 032
מיל ימי ולעבור מרחק זה בספינת מפרש היה צריך לפעמים חודש ימים וזאת לעומת תוספת של
ששה או שבעה ימים בדרך יבשתית.
במשך ארבע או חמש מאות שנים הייתה העיר השער הראשי של המסחר מהודו ודרום ערב
למצרים .בחפירות ארכיאולוגיות במקום נמצאו שרידים של עץ תיק מהודו ,אבני ספיר ,פלפל
חריף ,ומוצרים אחרים מהמסחר בדרך .כמו כן התגלו כתובות באחת עשרה שפות בינם גם
מזרחיות .תקופת הפריחה של העיר הייתה במאה הראשונה לסה”נ .לעיר היו שלוש תקופות של
גאות .הראשונה במאות השלישית והשנייה לפני הספירה .אחרי זה הייתה תקופת שקיעה של מאה
שנה .בסוף המאה הראשונה לפה”ס עד סוף המאה הראשונה לסה”נ הייתה תקופת השיא של העיר.
במאה הרביעית לסה”נ חזרה הגאות לעיר .העיר נעזבה באמצע המאה השישית לסה”נ.
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Breasted, J.H. Ancient Records of Egypt, London 1988, Vol. 1, 604-6
Quser al- Qadim Project. University of Southampton department Of Archaeology,
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 516ראה דיון על הערים ברניקה ומיוס הורמוז אצל Casson, L. Periplus, pp. 94-95
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במאה הראשונה לסה"נ ארגן הקיסר אוגוסטוס את התשתית לפיתוח המסחר עם הודו והמזרח
במרחב הדרומי .הוא קבע פקיד גבוה ( )Strategusשהיה אחראי על הים האדום ומצרים
העליונה .517התשתיות היבשתיות של בורות מים ואכסניות לאורך הדרכים למיוס הורמוז וברניקה
שופרו .הוקמו תחנות מכס במיוס הורמוז ולויקה קומה בהם נגבה מכס של  05%על סחורות
היבוא מהמזרח .הופעלו ספינות מלחמה רומאיות לדיכוי הפירטים בים האדום .הוא כנראה גם
שלח צי לכבוש את ערביה יודמון (עדן).518
בשנת  09לפה”ס החליט אוגוסטוס קיסר להרחיב את האימפריה ולהגדיל את עושרה על ידי כיבוש
הים האדום והארצות הנמצאות משני צדדיו .519אוגוסטוס מתאר את החלטתו לשלוח שני כוחות
צבא לאתיופיה ולערביה .520הכוח שכבש את אתיופיה הגיע לעיר מרואה ( )Meroeבסודן,521
ובערב המאושרת הכוח הגיע לעיר מריבה שבאזור השבאים.522
סטרבו בן זמנו של אוגוסטוס נותן בספרו את השיקולים למסעות המלחמה של הרומאים דרומה
משני צדדי הים האדום מפיו של חברו אליוס גלוס ( )Aelius Gallusשהיה מושל מצרים וערך
את המסע הכושל לכיבוש חצי האי ערב .הסיבה הראשונה הייתה חקירת השטחים והשבטים
מדרום למצרים ,הים האדום והצד המערבי של חצי האי ערב .הוא ראה אזור זה כיחידה אחת היות
והים היה צר וניתן לנוע מצד לצד במהירות יחסית .סיבה שנייה הייתה ניסיון לשכנע בצורה
דיפלומטית את הערבים להיות באזור ההשפעה של האימפריה או להפעיל כוח לצורך כיבושם
והכנעתם .גורם נוסף היה העושר של הערבים שנבע מהמסחר בבשמים .היו דינים וחשבונות מכל
הזמנים שציינו שהערבים הם עשירים גדולים המוכרים בשמים ואבני חן תמורת זהב וכסף אבל
אינם מוציאים את האוצרות שצברו כדי לקנות דברים מהאנשים איתם הם סוחרים .הרומאים
התנגדו לצבירה הערבית של עושר רב מבלי למחזר עושר זה על ידי קניות של מוצרים מרומא.
הרומאים שנקטו עמדה מרקנטיליסטית ראו בהתנהגות הערבים סכנה לכלכלת רומא .אוגוסטוס גם

 517מעניין לציין שתפקיד דומה היה קיים במצרים העתיקה ובתקופה התלמאית.
 518על העיר ומיקומה ראה Casson, L. Periplus, pp. 158-160
 519יעבץ ,צ .אוגוסטוס ,נצחונה של מתינות ,תל אביב תשמ"ח ,עמ' 172-176
Valleius V. 26

520

 521לא רחוק מהעיר חרטום בסודן של היום.
Ibid, V. 26
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522

חשב שבגלל שיתוף הפעולה שזכה מהנבטים והורדוס יעלה בידו להכניע את הערבים של דרום
היבשת.523
לפי הוראות של אוגוסטוס נשלח פטרוניוס ( ,)Petroniusמושל מצרים ,בראש כוח צבאי שני
דרומה לאתיופיה וכבש ערים לאורך החוף המערבי של ים אדום .524המסע נגד האתיופים היה
תוצאה של התקפה אתיופית על מצרים העליונה ושביית תושבים רבים .הצבא הרומאי שנשלח
הביס את האתיופים ונערך הסכם בין הצדדים שפתר את בעיות הגבול הדרומי של מצרים לשנים
רבות.525
במאה הראשונה לסה"נ הפכה אלכסנדריה למרכז המסחרי החשוב ביותר במזרח הים התיכון.
המסחר הימי להודו היה בידי סוחרי אלכסנדריה .סוחרים מלאומים שונים נפגשו בעיר .יוונים,
איטלקים ,סורים ,לובים ,סקיטים ,אתיופים ,פרסים ,פלמירים ,בקטרים והודים .526המסחר עם
הודו פרח ולפי סטרבו בתקופתו שטו  102ספינות להודו מדי שנה לעומת מספר מצומצם של
ספינות בתקופת תלמי השני פילדלפוס .527במקום אחר כותב סטרבו שבזמנים קדומים לא יותר
מעשרים ספינות העזו להפליג לים הערבי (האוקיאנוס ההודי) ובקושי הציצו מעבר למצרי באב אל
מנדב .בתקופתו ציים גדולים נשלחים להודו ואתיופיה המביאים איתם בחזרה מטענים יקרים
למצרים.528
עיר הנמל לויקה קומה ( )Leuke Komeנמצאת בחוף המזרחי של הים האדום בצפון מזרח למיוס
הורמוז

529

מופיעה אצל סטרבו והפריפלוס .סטרבו מתאר אותה כמקום הנחיתה והשהייה של

גאלוס בעת המסע שלו לכיבוש דרום ערב .הפריפלוס מתאר את המקום כנמל מסחר לאוניות
קטנות המגיעות עם סחורות מדרום ערב בדרכן לפטרה .בנמל הייתה מצודה עם חיל מצב נבטי
ופקיד מכס שגבה את המכס של רבע מערך סחורות היבוא.530

Strabo, Book 16, 4. 22
Pliny, Book 6. 181
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 525עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ג ,עמ' .91
Dio Chronicles. XXXVII. 36-40. Diodorus , Book V. 421
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Strabo, Book 2. 5. 12
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Ibid, Book 17. 1. 13
 529לגבי מיקום העיר יש מחלוקת ראה Casson, L. Periplus, 19 p. 61
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Casson, L. Periplus, 19. p. 63 & p. 145
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הפריפלוס מתאר נמלים נוספים בצד המערבי של הים האדום עד לפתח הים לאוקיאנוס ההודי
בבאב אל מנדב .העיירה החשובה היא אדוליס ( )Adulisהנמל של ממלכת האתיופים שמרכזה
באקסום ( .)Axumבתקופת הפריפלוס הייתה אדוליס עיירה קטנה .היא עלתה בחשיבותה במאות
הרביעית עד השביעית לסה”נ עם עליית חשיבות הממלכה האתיופית שהייתה בת ברית של
האימפריה הביזנטית נגד הפרסים והחימירים.531
השבטים האתיופים5סודנים שמדרום למצרים היו גורם פעיל בשולי האימפריה הרומאית כבר בימי
אוגוסטוס .סטרבו מתאר

532

את התקפת האתיופים את מצרים העליונה בשנת  05לפה"ס .מושל

מצרים פטרוניס הצליח להביס אותם ומלכת האתיופים נסעה להיפגש עם אוגוסטוס .כנראה
שכתוצאה ממפגש זה ממלכת האתיופים5סודנים שבירתה הייתה מרואה ( )Meroeבסודן הפכה
להיות ממלכה קליאנטית של רומא .כתוצאה משינוי המדיניות של הקיסרים הרומאים בסוף המאה
הראשונה לסה"נ בוטלו הקשרים המיוחדים עם הממלכות והשבטים מעבר לגבולות האימפריה.533
כתוצאה מכך החלו האתיופים5סודנים להיות יותר פעילים מבחינה צבאית והאזור נכנס לתקופה
של אי שקט פוליטי.
הקיסר טריינוס ( 98-117לסה”נ) צרף את ממלכות הורדוס והנבטים לאימפריה ב 122 -ו126 -
לסה”נ .בירת הפרובינקיה החדשה – ערביה פטרה ,שנוסדה על בסיס ממלכת הנבטים ,הועברה
מפטרה לבוסטרה .דרכי המסחר בדרום שונו .לויקה קומה חדלה להיות מוזכרת כעיר נמל והעיר
אילנה ( – )Aelanaעקבה נזכרת כעיר נמל .דרך חדשה – ויאה טריינה נובה נסללת מאילנה דרך
פטרה ,בוסטרה ודמשק לפלמירה .הערים בוסטרה ופלמירה מקבלות חשיבות גדולה כמרכזי מסחר
והדרכים שעוברות בהן נחשבות צירי מסחר ראשיים .שני צירי תנועה למזרח המקבלים חשיבות
חדשה הם גרה-בוסטרה וכרכס-פלמירה.534

 531ראה דיון על העיר והממלכה אצל Casson, L. Periplus, pp. 102-107
Strabo, Book 17, 1, 54
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 533עמית מ .תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ג ,עמ' 128-127
Warmington, pp. 91-93
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534

טריאנוס גם פתח מחדש את התעלה המחברת את הנילוס לים האדום .והפעיל צי מלחמה נגד שודדי
הים .קליסמה ( – (Clysmaסואץ החלה לשמש כנמל יעד נוסף על ברניקה למסחר עם הודו.
במצרים העליונה מתגברות הבעיות בדרכים המגבילות תנועת מסחר בברניקה ובמיוס הורמוז.535
הדריאנוס ( 117-138( )Hadrianusלסה”נ) ביקר במצרים פעמיים והוחרד מהתנפלות על שיירת
גמלים עמוסה במצרים העליונה – קופטוס .כתוצאה מההרעה במצב הביטחוני סלל הדריאנוס דרך
חדשה לאורך החוף המערבי של הים האדום בשנת  137לסה”נ .הדרך חיברה את ברניקה עם מיוס
הורמוז ועיר חדשה על הנילוס בשם אנטינואה ( )Antinoeצפונה מקופטוס .536הדרך החדשה
שסלל הדריאנוס הכפילה את זמן התנועה בשיירות עד הנילוס מ 10 -יום ל –  02יום

537

בתנאי

מסע קשים .תוספת הזמן וההוצאות גרמו לכך שלאחר זמן התנועה בדרך ממיוס הורמוז לקופטוס
התחדשה.538
קרקלה ( 011-017( )Carracalaלסה”נ) גרש בצוו מאלכסנדריה מצרים שלא נולדו בעיר.539
הדבר הביא לירידת הפעילות הכלכלית בעיר ולהחלשות המסחר עם המזרח .540לא נמצאו מטבעות
רומאיות בדרום הודו למשך תקופה ארוכה אחרי קרקלה .541האתיופים ושבטים אחרים החלו
לפעול בדרום מצרים והגבילו את התנועה המסחרית בנמלי הים האדום .542השבטים הבלמים
( )Blemmyeהנזכרים כבר מהמאה השלישית לסה”נ שלטו במצרים העליונה ובחוף המערבי של
הים האדום ואיימו על תנועת המסחר בצפון הים האדום במשך מאות בשנים .543פרוקופיוס מזכיר
שהם היו פעילים כבר בימי דיוקלטיאנוס ( 082-325( )Diocletianusלסה”נ) .544בתקופת
דיוקלטיאנוס היו גם מרידות במצרים בשנים  090-096לסה”נ שהשפיעו על תנועת המסחר .545על
המסחר הימי בים האדום השתלטו האתיופים – מאוקסום ( )Axumitesוהחימירים.
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Warmington, E.H. pp. 94-98
Warmington, E.H. pp. 101-102
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 537מרחק המסע הוכפל מ 022 -מיל אנגלי ל 282 -מיל אנגלי.
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הקשיים בנמלי הים האדום של מצרים ובמצרים העליונה באמצע המאה השלישית לסה"נ ,גרמו
לצורך להסיט את המסחר הימי מברניקה ולויקה קומה שערי הכניסה הקודמים לנמלי אילנה,
יוטבה וקליסמה במפרצי עקבה וסואץ .הסטת המסחר התרחשה למרות קשיי התנועה בצפון הים
האדום ובמפרצים .נמל אילנה הפך נמל מרכזי ששרת את תנועת המסחר לדמשק .חשיבות המקום
מודגשת בהעברת הלגיון העשירי לאילנה כדי להגן על המרחב הדרומי מפני הפרסים והפיכת
אילנה  -עקבה לנקודה אסטרטגית.547
מסלול הים האדום לתנועת מסחר לדרום והמזרח משך את תשומת הלב של שליטי מצרים
ההלניסטיים ולאחר מכן של הקיסרים הרומאים .הם בנו תשתיות של תעלה המחברת את הנילוס
לים האדום ונמלים בחופי הים האדום במערב ובמזרח .גילוי הדרך להודו באמצעות רוחות המונסון
– ההיפלוס – הגבירו את העניין במסלול.
אוגוסטוס ניסה להגביר את האחיזה הרומאית בשני הצדדים של הים האדום על ידי מסעות כיבוש.
המסע בצד המזרחי נכשל ובצד המערבי הוא הכניע את שבטי סודן והפך אותם לשבטים קליאנטים.
הוא הפעיל צי צבאי בים ואולי גם כבש עיר נמל בדרום ערב .הים האדום הפך במאה הראשונה
לסה"נ למסלול פעיל מאד במסחר במוצרי המותרות.
לקראת סוף המאה הראשונה לסה"נ החל מצב הביטחון במצרים העליונה להתערער .יתכן ושינוי
המדיניות לגבי השבטים הקליאנטים (ירידת התמיכה בהם) גרמה לאי שקט במצרים העליונה
וירידת מצב הביטחון בערי הנמל של החוף המערבי של מצרים .בחוף המזרחי ביטול ממלכת
הנבטים והקמת הפרובינקיה ערביה פטרה גרמה להחלשת קו ההגנה הנבטי בצפון ערב – לויקה
קומה ומדעין סלח .יש עדויות ארכיאולוגיות על עזיבת מדעין סלח בתחילת המאה השנייה לסה"נ.
במשך המאה השנייה והשלישית נמשכת המגמה לירידת הביטחון בחופי המצרים של הים האדום.
הערים אילנה – עקבה וקליסמה – סואץ הפכו לשערי הכניסה של המסחר הימי עם הדרום
והמזרח .עליית החשיבות של ערים אלו התרחשה למרות הקשיים הגדולים של התנועה הימית
בצפון הים האדום.

Gutwein K. C. pp. 310-313
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חצי האי ערב
השבטים הערבים של חצי האי ערב היו פעילים במסחר במוצרי המותרות מתחילת האלף הראשון
לפה"ס .לאורך מסלול המסחר מדרום ערב לעבר הירדן היו מספר שבטים שהיו פעילים במסחר.
השבטים הפעילים בתחילה

548

היו השבאים ,הנבטים והמעינים .הם ארגנו שיירות ,סללו דרכים,

חפרו בורות ובארות מים ,הקימו עיירות לאורך הדרכים וקיימו נציגויות מסחריות במרכזי מסחר
במערב הים התיכון .הם סחרו בעיקר בבשמים ,תבלינים ותרופות אליהם הוסיפו שנהבים ,אבנים
יקרות ומוצרים אקזוטיים מאפריקה והודו .במשך תקופה ממושכת הם קיימו מונופולין על המסחר
בבשמים ,תבלינים ותרופות על ידי שמירת המידע על מקורות המוצרים .549להלן תיאור השבטים
העיקריים שהיו פעילים בחצי האי ערב בתקופת האימפריה הרומאית מצפון לדרום.
במאה רביעית לפה”ס 550מופיעים הנבטים כשבט השליט באזור צפון מערב חצי האי ערב עד אזור
אדום .551הגבול הדרומי של אזורי ההשפעה של הנבטים היה אזור מדעין סליח ()Madain Salih
מצפון לדדן-אל עולה ( .552)El Ulaמדרום לנבטים על הדרך לדרום ערב שכנו המעינים
( )Minaeansשבירתם הייתה קרנו ( )Carnawהנמצאת מצפון למאריב בירת השבאים .הם
נזכרים כסוחרים פעילים בשיירות הגמלים שנעו על דרך הבשמים במאה השלישית לפה”ס.553
באמצע המאה הראשונה לפה”ס מופיעים באותו אזור התמודים ( )Thamudiansכגורם שליט .הם
השאירו אחריהם שרידי מבני ציבור וכתובות של אנשי ציבור (כולל מלכים).
החלק הדרומי של חצי האי ערב היה מיושב על ידי השבטים5מדינות הבאים :החמירים ()Himyar
שבירתם הייתה זפר ( ,)Zafarהשבאים ) (Sabaeansשבירתם מארב ( ,)Maribaהקטבנים
( )Cattabaniansשבירתם תמנא ( ,)Tamnaוהחצרמותים ( )Hadramawtשבירתם שבווה
( .)Shabwahהמדינות נשלטות על ידי מלכים ,יש בהם ארמונות ומקדשים והם משגשגות

 548במאה הראשונה לסה"נ קמה ממלכה בדרום ערב שהתבססה על שבטי החמירים.הממלכה כללה את כל השבטים בדרום כולל את
השבאים.
 549ערך 'ערבים' .אנציקלופדיה עברית ,כז ,ירושלים תשל"ה ,טור 162
550
Deodoros. XIX, 96-100
 551כולל הנגב .בשלב מסוים ,במאה הראשונה לפה"ס ,כבשו הנבטים את דמשק ושלטו בה.
552
Tarn, W.W. Ptolemy II and Arabia, The Journal of Egyptian Archaeology, London Vol. XV (1929), p. 17.
553
Doe, B. p. 66-67
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כלכלית .הקטבנים מייצרים מור והחצרמותים מייצרים לבונה .בשמים אלה ואחרים נסחרים על
ידי הסוחרים המקומיים.554
סטרבו מתאר את ערב המאושרת ( )Arabia Felixבתחילת המאה הראשונה לסה"נ בצורה הבאה:
'ערב המאושרת מתחלקת לחמש ממלכות אחת מהן מאוכלסת בלוחמים,
הנלחמים עבור כולם .אחרת ,מדינת ייצור המור .אחרת ,מדינת ייצור הלבונה.
מדינות אלו מייצרות גם קציעה ,קינמון ונרד .תעסוקת האוכלוסייה לא משתנה
ממעמד אחד לשני .כל אחד שומר על תעסוקה שבה היה עסוק אביו'.

555

בסוף המאה הראשונה לפה”ס עולה שבט חדש בדרום  -החמירים ( .)Himyarהשבאים והחמירים
הקימו ממלכה מאוחדת בשם שבא ודו ריידן ( )Saba & Dhu Raydanשבירתה הייתה זפר
( .)Zafarמאריב ( ,)Ma’ribבירת השבאים הקודמת ,שמרה על מקומה כעיר מרכזית בצפון
הממלכה.556
בחצי השני של המאה הראשונה לסה”נ מתאר פליניוס הזקן את האזור והשוכנים בו .לגבי דרום
ערב הוא מצטט את אליוס גלוס ( )Aelius Gallusהמפקד הרומאי של הכוח שפלש לערביה
בשנת  05לפה”ס .החמירים ( )Homeritaeהם השבט הגדול ביותר בדרום ערב .המעינים
( )Minaeiהם מגדלי תמרים וחקלאים .החצרמותים ( (Chatramotitaeהם הלוחמים הטובים
ביותר .השבאים הם העשירים ביותר בגלל עצי הלבונה ,מכרות הזהב ,וחקלאות השלחין .השבטים
הערבים חיים ממסחר ומשוד והם העשירים ביותר בעולם היות והעושר של רומא ופרתיה מתרכז
בידיהם .הם מוכרים למדינות אלה את תוצרת המסחר הימי ויערות הבשמים ואינם קונים כלום
בחזרה.557
הפריפלוס מהחצי השני של המאה הראשונה לסה”נ מציין שבתקופתו היה מלך אחד לשבאים
( )Sabaeanוהחמירים ( )Homeriteבשם קריבעל ( )Charibaelשמלך על ממלכת שבא ודו

554

Strabo, Book 16. 4. 2-4
Strabo. Book 16, 4, 25
556
Doe, B. p. 79
557
Pliny, Book 6. 150-159
555
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רידן .558הפריפלוס מציין שהמלך היה ביחסים טובים עם הקיסרים הרומאים בעזרת משלחות
דיפלומטיות ומתנות .בירת הממלכה הייתה בעיר ספר ( )Sapharוהנמל החוקי שלהם היה
מוזה .559החמירים שלטו במאה הראשונה לסה"נ גם בחופי מזרח אפריקה ( )Azaniaעד רפטה
( )Raphtaבאזור טנזניה של היום .560הממלכה החדשה שלטה בדרום מערב חצי האי ערב במשך
מאות בשנים עד השתלטות השבטים הערבים האסלאמיים במאה השביעית לסה”נ.
הקיסר אוגוסטוס התעניין באפשרות של כיבוש דרום ערב בגלל עושרם הרב של תושבי האזור.
בשנת  05לפה”ס שלח אוגוסטוס צבא לכיבוש חצי האי ערב .לצורך ביצוע המשימה הוא מינה את
איילוס גלוס ( )Aelius Gallusמושל מצרים .גלוס יצא בראש צבא של עשרת אלפים חיילים
ביניהם נבטים ויהודים .הוא בנה באגם המר (בקלאופטריס) שמונים אוניות מלחמה .בנוסף לכך
הוא בנה מאה ושלושים ספינות משא להובלת החיילים וההספקה .הספינות שטו ללויקה קומה בצד
המזרחי של הים האדום במסע שלקח ארבע עשרה יום .במשך המסע הוא איבד אוניות רבות בגלל
החופים הסלעיים שלא היה בהם נמלים טבעיים ,סלעים תת ימיים (שוניות אלמוגים) וקשיי שייט
הנובעים מהגאות והשפל באזורים עם מים רדודים .הבעיה הייתה במיוחד בספינות המלחמה
הארוכות .כדי להתאושש מהשלב הימי של המשימה שגרם למחלות קשות בקרב החיילים הוא
שהה במקום במשך כמעט שנה .בעת השהות בלויקה קומה הוא חיזק את העיר והפך אותה לעיר
נמל .מלויקה קומה עלו גלוס וכוחותיו לצפון-מזרח והתחבר לדרך מדרום ערב .המסע לקח לו
שלושים יום .משם ירד גלוס לנג’ראן ( )Najaranבמסע במדבר של חמישים יום .משם המשיך
לרדת דרומה עד סביבות מאריב .באזור זה הפסיק את ההתקדמות היות שאיבד חיילים רבים
כתוצאה ממחלות וקשיי המדבר .הוא הפסיק את מסע המלחמה וחזר לחופי הים האדום והפליג
למצרים עם שארית צבאו .לפי סטרבו הטעויות של גלוס היו :השימוש במסלול הימי במקום
היבשתי לאורך הדרך לדרום ערב ,ובניית אוניות מלחמה רבות מדי כדי להלחם בערבים בים.
לערבים לא היה כוח ימי .היחידים בעלי יכולת ימית היו הנבטים שהיו בני בריתו .הוא בזבז
משאבים וזמן על החלק הימי של המשימה.561

 558שליט בשם דומה מופיע בכתובות חימיריות מהמאה הראשונה לספירה.
559

Casson, L. Periplus, 23. p. 63
Ibid, 31. p. 6
561
Strabo, Book 16, 4. 22-24
560
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המסלול היבשתי מדרום ערב לעזה היה פעיל במשך למעלה מאלף שנים .בתחילה תקופת
האימפריה הוא היה פעיל מאד כתוצאה מהביקוש הגדול למוצרי המותרות ברומא והפעילות
הנבטית לפיתוח התשתיות של דרכים ומבצרים בקטע הצפוני של הדרך .לפי ממצאים
ארכיאולוגיים הייתה ירידה כללית בעושר הכלכלי של עמי דרום ערב החל בחצי השני של המאה
הראשונה לסה”נ .הסיבות העיקריות לירידה זו היו :התגברות התחרות מהמסלול הימי דרך הים
האדום והנילוס ,עליית חשיבות תנועת המסחר במרחב המרכזי דרך מסופוטמיה וגרה לפלמירה
ובוסטרה החל מראשית המאה השנייה לסה"נ והשלישית ביטול ממלכת הנבטים וירידת העניין
בהחזקת התשתיות בחלק הצפוני של חצי האי ערב .562קו ההגנה של האימפריה החל מתקופת
טריאנוס נשען על ויה טריאנה נובה מאילנה – עקבה וצפונה.
עבר הירדן וארץ ישראל – ממלכת יהודה והנבטים
שליטת הנבטים באדום החלה כנראה במאה הרביעית לפה"ס .בירתם פטרה נוסדה באותה תקופה.
במאה הראשונה לפה"ס היו מאבקים אזוריים על השליטה בדרך בעבר הירדן ובנגב .ממלכת
החשמונאים נאבקה עם הנבטים על השליטה בנגב ובעבר הירדן כאשר השלטון באזורים אלה עבר
מצד לצד במשך התקופה .הממצאים הארכיאולוגיים בעבדת מצביעים על גאות בישוב ובבניה
מאמצע המאה הראשונה לפנה"ס עד אמצע המאה הראשונה לסה”נ .התקופה זו נחשבת לתור הזהב
של הנבטים .563שיאה של העיר עבדת היה באמצע המאה הראשונה לסה"נ.564
מדיניות האימפריה הרומאית עד תקופת אוגוסטוס הייתה לשמר בשולי האימפריה את הארגון
והשליטים שהיו קיימים לפני בוא הרומאים כדי לחסוך במשאבים .כך שמרו הרומאים על ערי
הדקפוליס בעבר הירדן ובארץ ישראל ,565על יהודה החשמונאית ובית הורדוס בארץ ישראל ועל
ממלכת הנבטים בעבר הירדן והנגב .566הנבטים לא נחשבו כעם תוקפני והרומאים החליטו להמשיך
ולאפשר להם לעסוק במסחר בדרך הבשמים.

562

Bowen Jr. L. R. Archaeological Survey of Beihan, In Archaeological Discoveries in South Arabia, Bowen,
L. R. & Albright F.P. (eds.), Baltimore 1958. p. 3
563
Starcky, J. The Nabataens: A Historical Sketch, The Biblical archaeology XVIII (1955) 4, p. 92-101
 564ערך 'עבדת' ,האנציקלופדיה העברית ,ירושלים ,כו ,תשל"ד ,טור .596
565
Scythopolis (Bet She'an), Hippos (Susieh), Gadara (Umm Qais), Pella (Tabaqat Fahl), Philadelphia
)(Amman), Gerasa (Jerash), Dion (Adun), Kanatha (Kanawat), Damascus, and Raphana (Abila
566
Bowersock G.W pp.30-31
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מפה  .3דרכי המסחר בארץ ישראל הדרומית ועבר הירדן

המקור :משל ז' .תולדות 'דרב אל עזה' – הדרך הקדומה לאילת ולדרום סיני' ,ארץ ישראל ,כרך ,15
ירושלים תשמ"א.
Gichon M. Research on the Limes Palestinae: A Stocktaking, Roman Frontier
Studies 1979, BAR International Series JI 1980.
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בשנת  22לפנה"ס הגיעו כוחות פרתים לירושלים ואיימו על הנבטים .הנבטים החליטו לתמוך
בפרתים .567הורדוס נקט מדיניות שונה הוא הולך לרומא וחזר עם הכרה כמלך יהודה ובעל ברית
של רומא .עליית הורדוס לשלטון כחביב הרומאים בשנת  37לפנה"ס הייתה מפנה במערכת
היחסים של הרומאים עם הממשל בירושלים ומערכת היחסים בין היהודים והנבטים .הורדוס נשלח
להילחם עם הנבטים בעבר הירדן וניצח אותם בשנת  31לפנה"ס .568אויביו הנבטים הפכו להיות
בני חסותו .569הוא קיבל תחת שליטתו את נמל עזה ושטחים בעבר הירדן – הבשן ,הטרכון
והחורן

570

ובכך שלט בחלק הצפוני של "דרך המלך" .בשנת  05לפה"ס הורדוס ועבדת השלישי

( 32לפה"ס עד  9לפה"ס) שלחו כוחות למשלחת של גאיוס לכיבוש דרום ערב .המסע נכשל
והרומאים האשימו את הנבטים בכישלון.571
עם מותו של הורדוס בשנת  4לפה"ס השתנו פני הדברים .ממלכת יהודה נכנסה לתקופת אי שקט
פנימי וממלכת בנבטים התייצבה ונכנסה לתקופת הגאות שנמשכה עד החצי השני של המאה
הראשונה לסה"נ .בשנה  1לסה”נ שלחו הרומאים משלחת צבאית לפטרה שבסיכומה החליטו
להמשיך בהסדר שלהם עם ממלכת הנבטים העצמאית .בתקופת שלטון חרתת ( )Aretasהרביעי
( 9לפה"ס –  22לסה"נ) הייתה התרחבות של ממלכת הנבטים .עדות לגאות הכלכלית בתקופה הם
הממצאים הנומיסמטים מתקופתו .בתקופת חרתת הוטבעו מטבעות כסף רבות בטביעה עצמית.572
חרתת הרחיב את גבולות ממלכתו לאזור מדעין סלח ואזור דומה  -ג'אוף ( )Jawfבצפון ערב
ומופיעים בהם יישובים צבאיים נבטים מאותה תקופה .העיר בוסטרה ( )Bostraבצפון מזרח ירדן
הפכה צומת חשובה .לאחר חרתת הרביעי עלה לשלטון מלכו השני (72 – 22( )Malichus
לסה"נ) בתקופתו החלה השקיעה הפוליטית והכלכלית של הממלכה .עדויות על שקיעה זו אפשר
למצוא באיכות המטבעות שנמצאו מתקופה זו.573
בחצי השני של המאה הראשונה לסה”נ הייתה ירידה בתנועת השיירות על דרך הבשמים בנגב.
הירידה בתנועה לא נבעה מירידה בביקוש למוצרים אלא בהתגברות התנועה במסלולים אחרים
בעיקר במסלולים דרך מסופוטמיה ובמסלול מגרה דרך צפון חצי האי ערב .בתקופת רבאל
Cassius Dio, 48.41.5
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 568פלביוס יוספוס ,קדמוניות היהודים ג' ,מתורגם על ידי שליט א ,ירושלים תשנ"ח101-162 .15 ,
 569הוא הוכרז כ"מגן העם הנבטי".
 570פלביוס יוספוס ,קדמוניות היהודים ג' ,מתורגם על ידי שליט א ,ירושלים תשנ"ח320-053 .15 ,
Strabo, 16, 4. 22-24
 572משורר ,י .הכרונולוגיה של מטבעות הנבטים ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,ירושלים  ,1972עמ' 97
 573משורר ,י .הכרונולוגיה של מטבעות הנבטים ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,ירושלים  ,1972עמ' 98
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( 72-126( )Rabbelלסה”נ) בשנות השמונים של המאה הראשונה לפנה"ס הועברה בירת
הנבטים מפטרה לבוסטרה .העברת הבירה מחזקת את ההשערה שהפעילות בדרך הבשמים
שמקורה בדרום ערב ובהובלה ימית דרך לויקה קומה נחלשה והתנועה המסחרית בוואדי סירחן
( )Sirhanשהגיעה מהודו וגרה התחזקה.574
בתקופת טריינוס התרחשו מספר אירועים שהשפיעו על תנועת המסחר בעבר הירדן ובנגב .בשנת
 122לסה"נ סופחו נחלות ממלכת יהודה לפרובינקיה הסורית .בשנת  126לסה”נ חדלה ממלכת
הנבטים להתקיים והוקמה הפרובינקיה הרומאית הערבית של ערביה-פטרה ובירתה הייתה
בוסטרה .עם סיפוח הממלכה לאימפריה החלה העבודה של ביצור הגבול המזרחי של האימפריה -
הלימס הערבי -

ובניית הדרך

575

"ויאה נובה טריינה" מאילנה – עקבה לבוסטרה בירת

הפרובינקיה ומשם צפונה עד ארמניה .סלילת הדרך בעבר הירדן מבוסטרה לאילנה בשנים 111
עד  112לסה”נ הייתה כחלק ממערך הדרכים במזרח האימפריה .תפיסת הממלכה הנבטית ובניית
הדרך הייתה כנראה חלק מהתוכנית הגדולה של טריינוס לייצב את גבולות האימפריה בדרום מזרח
על בסיס מדבריות ערב ומפרץ עקבה כדי להקדיש את מלוא תשומת הלב למתרחש במזרח ובצפון
מזרח בגבול מסופוטמיה וארמניה.576
הקמת הפרובינקיה ערביה פטרה וסלילת דרך הראשית ויה טריאנה נובה גרמו כנראה לריכוז
הכוחות הנבטים מצפון ערב – מדעין סלח ,לויקה קומה ודומה לאילנה ולמבצרים לאורך הדרך
הראשית .הסתלקות הכוחות הנבטים והרומאים מצפון ערב החלישה את הביטחון בדרכים מדרום
ערב .הקטנת התנועה בדרך גרמה לשקיעת הישוב הנבטי הגדול במדעין סלח .אילנה – עקבה
נהפכה לשער הכניסה של המסחר הימי המזרחי בים האדום .הדרך מפטרה לעבדת המשיכה לשמש
כדרך מסחרית אבל הדרכים בנגב הפכו בעיקר לדרכים צבאיות.577
במאה השלישית לסה"נ הפכה אילנה  -עקבה לצומת חשובה בתנועה במסלולים במרחב הדרומי.
הסיבה לכך הייתה ירידת תנועת המסחר במרחב המרכזי עקב מלחמות בין הפרתים והפרסים
הססנידים ,השתלטות פרסית על צפון הודו ,הרס ממלכת פלמירה בידי הרומאים ,וקשיים בתנועה
Bowersock G.W. pp. 59-75

574

 575לפי אבני המיל בניית הדרך החלה בשנת  111לספירה.
Ibid, pp. 76-89
Cohen R. New Light on the Date of the Petra-Gaza Road, Biblical Archeologist’, 1982, p. 246.
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ממצרים העליונה לאלכסנדריה כתוצאה מפעילות שבטים סודניים .בתקופה זו הייתה תחרות בין
ההובלה הימית מדרום ערב ואתיופיה לאילנה (עקבה) וקליסמה (סואץ) .בסוף המאה השלישית
לסה”נ עם התגברות האיום הפרסי מדרום ומדרום מזרח הועבר לאילנה הלגיון הרומאי העשירי
מירושלים.
החל מאמצע המאה הרביעית אוחדו ערביה פטרה ( )Arabia Petraeaופלסטינה ()Palestina
ונוצרה פרובינקיה חדשה שנקראה בתחילה פלסטינה המאושרת ( )Palestina Salutarisואחר כך
פלשתינה השלישית ( .578)Palestina Tertiaבתחילת המאה הרביעית הייתה ירידה נוספת
בחשיבות פטרה בגלל התחזקות תנועת המסחר הימי עם הודו-ציילון למצרים ולאילנה .באמצע
המאה פלשו הפרסים למרכז חצי האי ערב והגיעו לעיר מדינה .פטרה נהרסה ברעידת אדמה בשנת
 363לסה”נ .מפת פויטינגר מהמאה הרביעית לסה”נ מציינת את ויה טריינה נובה כדרך עיקרית
עם דרכי משנה לעזה ורינוקולורה ( – )Rinocoluraאל עריש דרך עובדת ודרך קדש ברנע (דרך
עזה)

579

למרות מאבקים בין הנבטים וממלכת יהודה הייתה גאות של התנועה המסחרית במסלול מדרום
ערב לעזה במאה הראשונה לפה"ס ומחצית המאה הראשונה לסה"נ .הגאות הייתה בעיקר כתוצאה
מהביקוש הגואה לבשמים ברומא .החל בחצי השני של המאה הראשונה לסה"נ החלה ירידה
בפעילות בדרך כתוצאה מהתגברות התחרות מהמסחר שנע מגרה לבוסטרה ומהמסחר הימי בים
האדום .מכה נוספת ניחתה על המסחר עם דרום ערב בתחילת המאה השנייה לסה"נ עם ביטול
ממלכת הנבטים ,העברת הבירה לבוסטרה ,הקמת קו הביצורים סביב הדרך הראשית ויה טריאנה
נובה ונסיגת הכוחות הנבטים מישובים לאורך הדרך בצפון חצי האי ערב .חוזק המכה הוקהה לגבי
הנגב ועבר הירדן עם העברת המסחר הימי עם הדרום והמזרח מלויקה קומה לאילנה – עקבה.
במאה השלישית התחזק מעמדה של אילנה – עקבה במסחר במוצרי המותרות כתוצאה משקיעה
של המסחר דרך ברניקה ומיוס הורמוז והנילוס לאלכסנדריה מסיבות ביטחונית הקשורות בגבולות
האימפריה במצרים העליונה .בחצי השני של המאה השלישית לסה"נ נחלשה התנועה המסחרית
במרחב המרכזי כתוצאה מהמלחמות עם הפרסים במסופוטמיה ובסוריה ושליטה פרסית בצפון הודו
Gutwein K. C. p. 7
Ibid, p. 341
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והחופים המערביים של המפרץ הפרסי .החלשות התנועה במרחב זה השאירה את המרחב של הים
האדום כאלטרנטיבה החשובה ביותר למסחר עם הודו וסין .כתוצאה מכך יש לשער שהייתה עליה
בתנועה המסחרית דרך אילנה – עקבה ,עבר הירדן והנגב ודרך קליסמה לאלכסנדריה .במאה
הרב יעית חלה התחזקות נוספת בתנועה מסחרית זו כתוצאה משליטה פרסית בצפון ומרכז חצי האי
ערב .בתקופה זו היה המסחר הימי עם הודו בשליטה של ההודים והאתיופים.
סכום ומסקנות
הגורם המרכזי שהשפיע על תנועת המסחר במוצרי המותרות במסלולים השונים היה גורם רמת
הביטחון במסלול התנועה.
במאה השנים הראשונות של האימפריה עד שנת  72לסה"נ בנו הקיסרים מערך אימפריאלי שיצר
את "השלום הרומאי" והגביר את הביטחון בכל מסלולי המסחר בים וביבשה .הם הציבו לגיונות
וחילות עזר ליד גבולות האימפריה ,עודדו את הממלכות הקליאנטיות לשמור על הביטחון בשטחים
מעבר לגבולות האימפריה וקנו את השקט של שבטים קליאנטים מחוץ לגבולות האימפריה .כך
נשמר הביטחון במסלול מדרום ערב לים התיכון דרך עבר הירדן בעזרת לוחמים נבטיים והשבטים
מדרום למצרים העליונה לא פגעו במסחר מברניקה לאלכסנדריה דרך הנילוס .הקיסרים הסינים
של ממלכת ההאן פעלו בצורה דומה במרכז אסיה ואפשרו את תנועת המסחר במסלול הצפוני
מסין .בתקופה זו התרחב המסחר בכל המסלולים .כתוצאה ממעטפת הביטחון בכל המסלולים
הגורמים שהשפיעו על השימוש במסלולים היו בעיקר כלכליים (זמן ,עלויות וסיכוני התנועה) .כך
למשל נמנעו הסוחרים לנוע בחלק הצפוני של הים האדום ונעו בדרכים יבשתיות בקטע הצפוני של
הים – לויקה קומה – פטרה וברניקה – קופטוס  -אלכסנדריה.
בתקופות של מצב ביטחוני רופף או תקופות של התנגשויות בין צבאות האימפריות היה המרחב
בהם הם התרחשו סגור לתנועת המסחר .כך היה המסלול מהודו לים התיכון דרך מסופוטמיה סגור
לתנועה החל מאמצע המאה השנייה לסה"נ עקב ההתנגשויות של צבאות רומא ופרתיה ואחר כך
רומא ופרס הססנידית .מסלולי התנועה היבשתיים מלויקה קומה לפטרה ומבריניקה לאלכסנדריה
דרך הנילוס נסגרו לתנועה במאה השנייה לסה"נ עקב פעילות שבטים עוינים מצפון ערב ומסודן
בהתאמה .סגירת מסלולים אלה גרמה להסטת התנועה למסלול הימי לאילנה (עקבה) וקליסמה
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(סואץ) למרות קשיי התנועה בצפון הים האדום .ראה להלן טבלה מסכמת של מצב התנועה
במסלולים לפי תקופות .מסלול התנועה היבשתי מדרום ערב לפטרה נסגר לתנועה בתחילת המאה
השנייה לסה"נ עקב פעילות מוגברת של שבטים ערביים עוינים בצפון ערב עם הסתלקות הכוחות
הנבטיים והרומאים מצפון ערב והתבססות קו ההגנה הרומאי על ויה טריאנה נובה.
טבלה  .2סיכום תמונת השפעת המצב הפוליטי – ביטחוני על מצב התנועה במסלולים העיקריים
המסלול

המאה השנייה לסה"נ

המאה הראשונה

המאה השלישית לסה"נ

לסה"נ

המאה הרביעית
לסה"נ

סין – רומא – יבשתי  -צפוני

פתוח

פתוח* (עד 192-לסה"נ)

סגור*

סגור

סין – רומא – ימי  -דרומי

בתהליך גילוי

פתוח (מ 152-לסה"נ)

פתוח

פתוח

הודו – רומא  -מסופוטמיה

פתוח

פתוח (סגור מ162-

סגור

סגור

הודו – רומא  -גרה

פתוח

פתוח

הודו – רומא – ימי – ברניקה

פתוח

פתוח

לסה"נ)
פתוח (סגור מ072-

סגור

לסה"נ)
פתוח

פתוח

(או קליסמה)  -דרומי
דרום ערב – עזה יבשתי

פתוח

סגור

סגור

סגור

דרום ערב – לויקה קומה (או

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

אילנה)  -עזה
*פתוח – משמעותו תנועה ללא קשיים .סגור – משמעותו תנועה עם קשיים ביטחוניים ניכרים
הזמנים משוערים בגבולות  12שנים לכל כיוון.

מסלול התנועה מהודו לים התיכון דרך צפון ערב נסגר לתנועה רק בסוף המאה השלישית לסה"נ
עקב חיסול הממלכה הפלמירית בידי הרומאים וכיבוש צפון הודו וצפון ערב הסעודית בידי
הפרסים .המסלולים הימיים במרחב הדרומי היו פתוחים במשך כל תקופת האימפריה .במאה
הרביעית לסה"נ היה זה המסלול היחיד לתנועת המסחר עם המזרח.
מסלול התנועה מסין לים התיכון במרחב הצפוני נסגר לתנועה בסוף המאה השנייה לסה"נ עקב אי
שקט של השבטים הנוודים של מרכז אסיה .המסחר עם סין המשיך להתנהל דרך אסם והודו והחל
מהמאה השנייה בעיקר דרך דרום מזרח אסיה והאוקיאנוס ההודי.
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פרק ד' סכום השפעת גורמים כלכליים ,פוליטיים ואחרים על תנועת
המסחר במוצרי מותרות ומסלוליו
תופעת המסחר במוצרי המותרות הייתה בעלת חשיבות גדולה בכלכלת האימפריה הרומאית.
צריכת המוצרים ברחבי האימפריה הייתה חלק נכבד בתרבות השכבות השליטות והמעמד הבינוני
הגבוה .עדויות על חשיבות המוצרים (וגם ביקורת על כך) מופיעה בספרות והשירה של התקופה.
הגירעון המסחרי עם דרום ערב והודו (כולל יבוא המשי מסין) היה בגודל שהדאיג את השליטים
ברומא בגלל הצורך לכסות גירעון זה ביצוא של מטבעות זהב וכסף.
במאתיים השנים הראשונות של תקופת האימפריה הרומאית ,עד סוף החצי השני של המאה
השנייה לסה"נ ,הייתה גאות כלכלית באימפריה .גאות זו נבעה מהשקט היחסי בגבולות ושלטון
מרכזי יציב ונאור .הצבא והצי הרומאי הוצבו במקומות מפתח לבלימת הפירטים בים ושודדי
הדרכים ביבשה .במרחב האימפריה היה ביטחון בדרכים ובים .הגאות הכלכלית גרמה לעלייה
גדולה בביקוש למוצרי המותרות והתרחבות ניכרת במסחר .התרחבות המסחר התרחשה בכל
המסלולים .עדויות כמותיות להתרחבות זו מופיעות בכתבי ההיסטוריונים של התקופה .בים האדום
הייתה התרחבות במסחר פי שש בחצי הראשון של המאה הראשונה לסה"נ בהשוואה למסחר
במאה הראשונה לפנה"ס .במאה ושישים השנים האחרונות של התקופה הנסקרת גבר חוסר
הביטחון ברחבי האימפריה ,דבר שגרם להצטמצמות הפעילות הכלכלית ,לתהליך אינפלציוני,
להגדלת עלויות ההובלה במסלולים היבשתיים כתוצאה מהגדלת סיכוני התנועה ומיסוי מוגבר
ולירידת הביקוש למוצרים.
גורם כלכלי נוסף שהשפיע על המסחר ואופיו ,היו הריכוזיות בייצור ושיווק של בשמים ומשי -
שני המוצרים החשובים במסחר .המונופולים במסחר במוצרים אלה גרמו למחירים גבוהים
בשווקים והצבר הון בידי היצרנים והמשווקים במיוחד השבטים הערבים של חצי האי ערב.
גורמי המרחב שהשפיעו על תנועת המסחר במסלולים היו האקלים ואופי המרחב בו הם עברו.
האקלים יצר תופעות של רוחות בכיווני תנועת המסחר שסייעו לכלי התחבורה לנוע מהר יותר
במסלולים מסוימים כמו רוחות המונסון (ההיפלוס בלשון הקדמונים) שסייעו לתנועה הימית
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מדרום ערב להודו ובחזרה .האקלים גם יצר תופעות שבלמו תנועה במסלול מסוים .הרוחות
הצפוניות בצפון הים האדום גרמו להעדפת התנועה היבשתית מנמל ברניקה דרך מצרים העליונה
והנילוס לאלכסנדריה על התנועה דרך מפרץ סואץ ותעלת הנילוס .המרחבים המדבריים של מרכז
אסיה וחצי האי ערב שימשו כמרחבים מועדפים לסוחרי מרכז אסיה והשבטים הערבים .למרות
התנאים הקשים ששררו בהם והסיכונים הקשורים בהם ,היו אלו אזורים מועדפים לתנועה בגלל
תנאי הביטחון שהם אפשרו ומיסוי דרך נמוך יותר בגלל מספר מצומצם יותר של ישובים.
תנועת המסחר היבשתית התנהלה בעזרת גמלים שהיו יעילים יותר מהובלה בעגלות והובלה
בעזרת בעלי חיים אחרים .תנועת המסחר הימית הייתה בעזרת ספינות גדולות .מהירות התנועה
ביבשה ,בעיקר בעזרת גמלים ,הייתה  02מיל ליום .בים הגיעו הספינות למהירות של עד  62מיל
ליום .הבדלי זמני התנועה בים וביבשה גרמו לכך שהמסלולים שבהם קטעים ארוכים של תנועה
ימית היו מהירים יותר מאשר מסלולים עם קטעים ארוכים של תנועה יבשתית .כך התנועה מדרום
ערב לאלכסנדריה הייתה מהירה יותר במסלול הימי מהמסלול היבשתי .השילוב של אורך המסלול
ואופיו גרם לכך שהמסלול המהיר ביותר מהודו לים התיכון היה המסלול דרך מסופוטמיה .משך
זמן התנועה היה  12שבועות .זמן התנועה במסלול מהודו לאלכסנדריה דרך הים האדום היה 13
שבועות .התנועה מסין לאלכסנדריה המהירה ביותר הייתה דרך האוקיאנוס ההודי והים האדום.
בדרך זו זמן התנועה היה  08שבועות ( 6.5חודשים) לעומת  33שבועות ( 7.7חודשים) בדרך
היבשתית של מרכז אסיה (דרך המשי).
עלויות ההובלה הימית היו נמוכות יותר בצורה ניכרת מההובלה היבשתית וההובלה על נהרות.
כתוצאה מכך המסלולים שבהם חלק ההובלה הימית גדול יותר מסך המסלול היו המסלולים הזולים
ביותר .המסלול הימי מהודו לאלכסנדריה דרך הים האדום והנילוס היה הזול ביותר מבין מסלולי
המסחר עם הודו .עלות ההובלה במסלול דרך מסופוטמיה הייתה גבוהה יותר מפי שתיים מעלות
המסלול הימי דרך הים האדום .המסלול מסין לים התיכון הזול ביותר היה המסלול הימי הדרומי
דרך האוקיאנוס ההודי והים האדום .מסלול "דרך המשי" (המסלול היבשתי במרחב הצפוני) היה
יקר יותר פי תשע מאשר המסלול הימי מסין דרך האוקיאנוס ההודי.
הגורמים הפוליטיים והצבאיים היו הגורמים החשובים ביותר בהשפעתם על תנועת המסחר
במסלולים .גורמים אלה השפיעו על רמת הביטחון ועל רמת הסיכון בתנועה בדרכים .הסיכון
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בתנועה בדרכים נובע מפעילות צבאית כגון מלחמות או מסעות כיבושים באזורי מסלולי התנועה
וכן מרמת פעילות גבוהה של שודדי דרכים .הסטת המסחר ממרחב למרחב וממסלול למסלול
כתוצאה מפעילות צבאית או חוסר ביטחון בדרכים התרחשה מספר פעמים במשך התקופה
הנחקרת .חוסר השקט בצפון חצי האי ערב ודרום מצרים גרם בתחילת המאה השנייה להסטת
המסחר מדרך הבשמים מדרום ערב לארץ ישראל לתנועה בים האדום לאילה ומשם לדרך ויא
טריאנה נובה ולעזה .חוסר השקט במצרים העליונה גרם להפסקת התנועה בדרך מברניקה
לאלכסנדריה דרך הנילוס ומעבר לתנועה ימית לקליסמה ומשם לאלכסנדריה .המלחמות בין
הרומאים והפרסים הססנידים והשתלטות פרסית על צפון חצי ערב וצפון הודו בחצי השני של
המאה השלישית לסה"נ גרמו להסטת המסחר הרומאי מתנועה במרחב המרכזי לתנועה במרחב
הדרומי מדרום הודו דרך הים האדום לאלכסנדריה.
במאה השנים הראשונות של האימפריה ,עד לחצי השני של המאה הראשונה לסה"נ ,ההשפעה של
הגורם הפוליטי הייתה על הרחבת המסחר בכל המסלולים .הקיסרים הגדילו הביטחון בתנועה
במסלולים הימיים והיבשתיים על ידי הפעלת כוחות לשמירה על האזורים בגבולות האימפריה
והפעלת ציים צבאיים בימים בהם עברה התנועה המסחרית הימית .הקיסרים חתמו הסכמים עם
אימפריות ,מדינות ושבטים בשולי האימפריה שהבטיחו את ביטחון התנועה בדרכים .בתקופה זו
הגורמים העיקריים שהשפיעו על התנועה במסלולים הם עליות ההובלה ,זמן התנועה וסיכונים
הנובעים מגורמי הטבע .כתוצאה מכך בתקופה זו חלק מהסוחרים העדיפו את המסלול המהיר
ביותר מהודו לים התיכון היה המסלול דרך מסופוטמיה וחלק העדיפו את המסלול הזול ביותר והוא
המסלול מהודו למצרים דרך האוקיאנוס ההודי והים האדום.
החל מסוף המאה הראשונה לסה"נ היה שינוי במדיניות שנתן את אותותיו בתנועת המסחר
במסלולים .המעבר לקווי הגנה (הלימס) עם מבצרים וגייסות מאילנה (עקבה) לארמניה לאורך ויה
טריאנה נובה ,הפיכת מדינות חסות לפרובינקיות והפסקת התמיכה בשבטים בשולי האימפריה גרם
להקטנת הביטחון בדרכים מחוץ לגבולות האימפריה .במיוחד השפיע הדבר על הדרך מדרום ערב
לפטרה והדרך מברניקה לאלכסנדריה דרך הנילוס .בשני המקרים הפכה התנועה המסחרית להיות
ימית למרות קשיי התנועה הימית בצפון הים האדום .המעבר לתנועה בחלק הצפוני של הים האדום
הגדילה את זמן התנועה אולם תוספת ההוצאות הייתה קטנה בגלל החלפת תנועה יבשתית והובלה
בנהר בהובלה ימית זולה יותר.
106

החל מסוף המאה השנייה לסה"נ החלה הידרדרות במצב הביטחון בדרכים במרחב המרכזי בגלל
התגברות המתח בין האימפריות המזרחיות – פרתיה ופרס הססנידית ובין רומא .בתקופה זו
המשיך המסחר להתנהל במרחב דרך צפון חצי האי ערב באמצעות הפלמירים .בחצי השני של
המאה השלישית לסה"נ פסקה ממלכת הפלמירים להתקיים והמסחר היבשתי במרחב המרכזי
הצטמצם ביותר .המסחר הער במסלול הימי דרך הים האדום המשיך לפעול במשך כל התקופה.
המעבר מהמסלול דרך מסופוטמיה במרחב המרכזי לתנועה ימית במרחב הדרומי הגדיל את זמן
התנועה בחודש אך עלויות ההובלה נשארו נמוכות בגלל היות המסלול הימי זול יותר להובלה.
תנועת המסחר במרחב הצפוני הושפעה מגורמים פוליטיים במרכז אסיה .תחילת המסחר במאמץ
סיני של הקיסר וו טו משושלת האן הקדומה בסוף המאה השנייה לפה"ס ליצור קשר עם העמים
במערב הממלכה לצורך החלשת השבטים הנוודים של מרכז אסיה .במאה הראשונה לסה"נ נוצר
קשר ישיר בין הסינים לפרתים .המסלול במרכז אסיה נסגר לתנועה בסוף המאה השנייה לסה"נ
כתוצאה מעליית כוחם של שבטי מרכז אסיה .למרות סגירת המרחב הצפוני המשיכו הסחורות מסין
לנוע למערב במסלולים הישירים להודו ובמסלול הימי דרך דרום מזרח אסיה האוקיאנוס ההודי
ודרום הודו.
ממצאי עבודה זו מבהירים סוגיות הקשורות לדרכי המסחר שעברו דרך ארץ ישראל ועבר הירדן.
דרכי מסחר אלו היו קטע ממסלולי המסחר ביבשה מדרום ערב לים התיכון ,מהמפרץ הפרסי
(גרהה) לים התיכון דרך צפון ערב ,והמסלול הימי דרך הים האדום .בדרכים אלו נעו סחורות
מסין ,הודו ,דרום ערב ומזרח אפריקה.
עד החצי השני של המאה הראשונה לסה"נ הסחורות הגיעו לעבר הירדן והנגב בכל המסלולים.
במסלול היבשתי הגיעו הבשמים מדרום ערב לפטרה ומשם לדמשק ולעזה .במסלול הימי מהודו
ודרום ערב הגיע בתקופה זו ללויקה קומה בחוף המערבי הצפוני של חצי האי סיני ומשם ביבשה
לאילנה (עקבה) ופטרה .בחצי השני של המאה הראשונה לסה"נ החלה הסטת המסחר הימי עם
הודו מפטרה לכיוון המסלול היבשתי במרחב המרכזי מגרהה במפרץ הפרסי דרך ואדי סירחאן
לבוסטרה .החל מתחילת המאה השנייה לסה"נ התחזקה מגמת ההסטה .שינוי המדיניות הרומאית
והפיכת ממלכת הנבטים לפרוביקיה רומאית – ערביה-פטרה והעברת הבירה לבוסטרה היה הגורם
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המרכזי לירידת המסלול מדרום ערב לעבר הירדן והים התיכון .העברת משקל הכובד של המסחר
למרחב המרכזי הייתה גם תוצאה של כיבוש מסופוטמיה על ידי טריאנוס והסכם השלום עם
הפרתים שחתם הדריאנוס .העברת משקל הכובד במסחר התבטאה גם בעליית הפלמירים כגורם
מרכזי במסחר עם המזרח .שינוי המדיניות גרם לצמצום הנוכחות של כוחות רומאים ונבטים בצפון
חצי האי ערב ועקב כך להידרדרות הביטחון בתנועה בדרכים שעברו באזור .התנועה היבשתית
מדרום ערב ולויקה קומה הצטמצמה ואולי נפסקה .התנועה הימית החלה לפעול בצפון הים האדום
ומפרץ עקבה לכיוון אילנה – עקבה וקליסמה  -סואץ .החל בתקופה זו המסחר עם המזרח שעבר
דרך האזור היה ימי בלבד .תנועת מסחר זו נמשכה במשך מאות בשנים לאחר מכן מעבר לתקופה
הביזנטית.
לשינוי התנועה במסלולים הייתה משמעות לגבי השימוש הדרכים האזוריות בנגב ובעבר הירדן.
ירידת תנועת המסחר היבשתית מדרום ערב ,החל מהחצי השני של המאה הראשונה לסה"נ ,גרמה
לירידת חשיבות הדרך מפטרה לעזה דרך מרכז הנגב ועליית חשיבות הדרך מאילנה-עקבה דרך
פטרה צפונה ומאילנה לעזה ורינוקולורה דרך קדש ברנע .מהדרך שעברה בעבר הירדן היו
חיבורים מערבה לארץ ישראל דרך ממשית .החל מתחילת המאה השנייה לסה"נ חלה ירידה בהיקף
התנועה בדרכים באזור בגלל היעלמות התנועה האינטנסיבית בדרך היבשתית מדרום ערב .התנועה
בדרכים בעבר הירדן וארץ ישראל הייתה המשך התנועה המסחרית הימית דרך אילת .פטרה ירדה
מחשיבותה כמרכז שלטוני ומסחרי.
החל מהחצי השני של המאה השלישית לסה"נ עלתה חשיבות התנועה המסחרית הימית דרך אילנה
כתוצאה מסגירת מסלולי התנועה במרחב המרכזי .תנועת המסחר של האימפריה הרומאית עם
הדרום והמזרח עברה דרך אילנה וסואץ .אילנה מקבלת חשיבות אסטרטגית במערך הרומאי
והלגיון העשירי מוצב בה .הצבת הלגיון העשירי באילנה מאשרת גם את חוסר הביטחון באזור
צפון חצי האי ערב .את חשיבות האזור לאימפריה כשער למסחר עם המזרח ניתן אולי למצוא
בהקמת הפרובינקיה פלסטינה השלישית שכללה את אילנה וקליסמה והפעלת שלושה לגיונות
לשמירה על הביטחון באזור ,כולל בפרובינקיה ערביה .שלושת הליגיונות היו העשירי ,הרביעי
והשלישי.
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העבודה המוגשת מטפלת בתנועת המסחר אך איננה נוגעת בנושא מעניין והוא השפעת התנודות
בהיקף המסחר על הישובים לאורך מסלולי המסחר .גאות בתנועת המסחר משמעותו גידול
בהכנסות הישובים לאורך דרכי המסחר כתוצאה מגביית מיסים והספקת שירותים לסוחרים .אחת
האפשרויות לבדיקת ממצאי העבודה יכולה להיות בדיקת שיטתית של הממצאים הארכיאולוגיים
בדרכים ובמבצרים בדרכים והתפתחות ישובים לאורך דרכי המסחר לאורך זמן ואיתור תקופות
גאות ושפל בהתפתחות הישובים .מציאת חפיפה בין הגאות והשפל בהתפתחות הישובים ותנועת
המסחר עשויה גם להציע הסבר נוסף לתופעה .בדיקה חלקית של מאמרים וספרים בנושא מצביעה
על התאמה של הממצאים בישובים לממצאים של מודל התפתחות המסחר.580
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