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בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע 
 והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית

 ** דניאל מונטרסקו *אריאל הנדל,

היא  התיישבותי, ישראל/פלסטין  מרחב של קולוניאליזםבהיותה . תקציר
זירת מאבק בין הגדרות של ילידיות והתיישבות. עם השקתו של ״היין  

אנו עדים ל"מפנה ילידי״ בשדה   2008הילידי״ הפלסטיני הראשון בשנת 
היין המקומי. מאמר זה מנתח את המאבק על הילידיות האותנטית  
בישראל/פלסטין באמצעות ביוגרפיה פוליטית של הגפן הילידית ורשת  

קולוניאלית עסקה  –השחקנים שסביבה. שאלת הילידיות בספרות הפוסט
אנו מתחקים  אולם  ;מתיישבים וילידים — ואליות בקטגוריות אנושיות ד

המראווי/חמדאני, אשר   זן כגון ,ילידיים גפן אחר הסוכנות של זניכאן 
מאפשרים לתעשיית היין הישראלית והפלסטינית לתבוע את מקומן  

רי המקום הייחודי, מגדיר ערך  (, קterroirאר )רּוההיסטורי בעידן שבו הט  
בין גורמים  שתאורטית העוסקת בממשק כלכלי ותרבותי. מתוך עמדה 

אנושיים אנו מראים כיצד הענב הילידי עבר –גורמים לאאנושיים ל
מטמורפוזה בשנים האחרונות בזכות השילוב המדעי בין גנטיקה, ייננות  

היא חלק מתהליך גלובלי של חיפוש אחר  אתההתמרה הז . והיסטוריה
שתי אוכלוסיות  תהליך מקומי שבו ממקום, אך גם  אותנטיות תלוית

נאבקות על תואר הילידיות בהקשר בלתי שוויוני של קולוניאליזם  
פוליטי  – חלק בעיצוב תבנית הנוף הגסטרוהענב התיישבותי. כך נוטל 

 הישראלי/פלסטיני. 

יין, קולוניאליזם התיישבותי, פוליטיקה של אוכל,  : מילות מפתח 
 מינית –ישראל/פלסטין, ילידיות, מדע, אנתרופולוגיה רב

 

״ )גורביץ׳ וארן,  . ״כהגדרתה, ילידיות היא דבר שממנו באים ולא דבר שאליו הולכים
 ( 28 , עמ'1991

 

 אביב  מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל  *

 בודפשט  ית, אירופ–המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה המרכז  **

אנו מודים לכל המרואיינים שפתחו בפנינו פתח לעולם מרתק. מראם מסארווה, יוסי שביט, נאור בן יהוידע,   

תומס קראו גרסאות קודמות  –אירוס ברוורמן, רונן שמיר, חיים חזן, רפי גרוסגליק, עזרי עמרם ונעמה בלטמן

ולוגיה ישראלית ולשני הקוראים האנונימיים  של המאמר והעירו הערות רבות טעם. אנו מודים גם למערכת סוצי

 על קריאתם המעמיקה והערותיהם החשובות.
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עניתי:  י!'  'נשתה יין ישראל  . ״בשארה ביקש מהמלצרית שתי כוסות יין המיוצר בחיפה
לישראלי? האדמה אדמתנו,  'אם על היין כתוב בשפה העברית, האם זה הופך אותו 

 ( 68  , עמ'2017'" )אלשורפא, .הענבים שלנו, והפועלים פלסטינים

 דעת המקום: בין טרּוַאר לטריטוריה 

 זן הגפן היין הילידי הראשון של ישראל ופלסטין הוכתר באנגליה ופרץ בארצות הברית.  
ענבים מקומיים, ג'נדלי וחמדאני, אך היין  זני  ני יין שהופק מן הפלסטי מיז  ֵרהשיק יקב כ    2008–ב

האורים ותומים של עולם    2013–בחמש השנים הראשונות לקיומו. בשל ממש  לא קיבל חשיפה  
   Cremisan Star of Bethlehem Hamdani Jandali —  סיס רובינסון, העניקה ליין׳נ  היין, ג  
ים בטעימה של ״יינות מישראל ומארץ הקודש״.  את הציון הגבוה ביותר ליינות לבנ  — 2011

 י. תה הפעם הראשונה שהיא טעמה יין פלסטיני בהמשך התוודתה רובינסון שזאת הי
המיוצר   ,״ 2014שנתיים את יין ״מראווי כעבור  בעקבות הצלחה זו השיק יקב רקנאטי

קדים בציר  מענבים של כורם פלסטיני אנונימי באזור בית לחם. בפרוס השנה העברית תשע"ו ה
״עוד בטרם השלימה השנה העברית החדשה אפילו ירח אחד״ העניק לו  והביקורת את זמנו, 

(. המבקר הודה  2015  ,את תואר ״היין החשוב של השנה״ )גלייטמן   הארץמבקר היין של עיתון  
אלא דווקא בייחודו התרבותי  שהסיבה להימור אינה טמונה באיכותו יוצאת הדופן של היין 

הוא יין ישראלי מסחרי ראשון שמופק מזן מקומי אנדמי בעל   2014וההיסטורי: ״מראווי 
שורשים עתיקי יומין. ככזה הוא עשוי להירשם בבוא הזמן בספרי ההיסטוריה של היין  

 הישראלי״. 
בהינתן השילוב הטעון בין היסטוריה, מרחב, זהות ופוליטיקה בישראל/פלסטין, פרסומו  
העיקרי של היין הילידי כלל לא הגיע ממדורי היין אלא ממדורי החדשות והפוליטיקה. ״את  

בכתבה שכותרתה ״ישראל מבקשת   הניו יורק טיימסהיין של דוד המלך כבר טעמתם?" שאל 
זכה ההישג לכותרת   7בערוץ ואילו (, 2015 ,ודוד המלך״ )רודורן לשחזר את היין ששתו ישו 

(. כתבות בעיתונות המשיכו להלל את  2014 ,״המחקר שישחזר את יינות בית המקדש״ )כהן
קלאס של ״יין  דיווח על טעימות במאסטר   China Daily–המה שאנו מכנים ״המפנה הילידי״.  

מרקמות    דנ"אטכנולוגיית  באשר נוצר מהזן הילידי הראשון ששוחזר    ,מראווי הייחודי לישראל 
 (.Peters, 2017) שנה לפחות״  2,000ענבים בני 

עם פרסום   ,היין התקבל רשמית למועדון המומחים האקסקלוסיבי כעבור כמה חודשים
ם )וכלל, כפי  ישהוקדש ליינות ישראלי  Wine Spectator כתב העת הנחשב גיליון מיוחד של

ם  י(. מומחה היין העניק ליינות הישראלי 1; ראו תצלום שנראה בהמשך, גם יינות פלסטיניים
כיום יינות מראווי  (. Markus, 2016ם )ישנים בפרט ציונים מופלגי–בכלל וליינות החדשים

כמו   ,ת חוצת גבולותתיכוניּו–וכרמיזן מוגשים במסעדות יוקרה ברחבי העולם החוגגות ים
 יורק.   של מאיר אדוני בניו  "נור"בלונדון ו  " אוטולנגי"

במאמר זה אנו מבקשים להציג ביוגרפיה פוליטית של ענב, הנושא על זמורותיו נטל  
זן ענבים בן אלפי שנים הגדל באזור בית   ,רפיה זוהיסטורי והבטחה מדעית וכלכלית. בביוג

  ניו יורק טיימס כתבות בוזוכה ל לחם בגדה המערבית הופך בן לילה לכוכב בינלאומי
תשבחות ממבקרי יין מובילים. זהו סיפורה של גפן שנגאלה מהפסיביות הווגטטיבית,  לו

זר להיסטוריה ומחדש  המאפיינת רבים מבני מינה, ונולדה מחדש כסובייקט בעל סוכנות החו
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חדש הלוקח חלק  –ישן ענב, alt-neu-grape המראווי )הקרוי גם חמדאני( הואזן ימיו כקדם. 
ביצירת הזהויות ובחיפוש אחר הגביע הקדוש של האותנטיות במרחב שבו חיות שתי אוכלוסיות  

מקומיים או אנדמיים    גפנים  זני)  המתחרות על כתר הילידיות ועל השאלה "מי היה כאן קודם"
  —  autochthonousו א indigenous ,nativeכגון  —  זוכים לתיאורים השגורים בשיח הפוליטי 

. בהקשר זה אנו מייחסים לדימוי של הגביע  גם באנגלית, בערבית, בצרפתית ובאיטלקית( 
– הראשון הוא מובן פוליטי .הקדוש שני מובנים, המתווכים בין כלכלה, פוליטיקה ותרבות 

תאולוגי, הקושר בין יין לשורשים מיתיים של זהות מקומית; בשני מגלם היין הילידי ערך  
 ת. סינגולרי כלכלי ושיווקי, השזור בפטישיזם של הסחורה ומעניק ליין הילה ומובחנו

עי הילידיות בשדה היין בתוך הקשר של קולוניאליזם  שאלות המחקר מתחקות אחרי מופ
שיח חדש של אותנטיות בשדה היין  מראים כי קיים אנו (. settler colonialism) התיישבותי 

  אר המקומי, המשלב כלים מדעיים, כלכליים וזהותיים. שיח זה מעגן את הילידיות במושג הטרּו
(terroir ,) את הקשר האורגני בין אדמה, אדם וזהות מקומית   המגלם , מושג מפתח בעולם היין

אולם  החיפוש אחר אותנטיות וילידיות אינו חדש,  (.  Handel, Rand, & Allegra, 2015ת )שורשי
אנו מצביעים על השפות החדשות שבהן מנוסחות הטענות לאותנטיות ילידית ועל הכוח שהן  

בין השדות הכלכליים, הפוליטיים והמדעיים. ילידיות היא פרויקט  צוברות באמצעות המרה 
לייצוג ולייצור אותנטיות של מקום פועלים במהלכו שחקנים שונים ששל התהוות מתמשכת, 

על  ושייכות. המתיישב מבקש להפוך ליליד ובכך לנרמל את תביעתו על הטריטוריה ו
מכוחו של תהליך זה נאלץ גם היליד המקומי הפלסטיני  (. Veracini, 2013, p. 29ה )ההיסטורי

כוח פועלים לרעתו. היין הילידי הופך  היחסי כש אלא שהוא עושה זאת , להוכיח את ילידיותו 

 דירוג היינות הילידיים של של יקב כרמיזן )באדיבות יקב כרמיזן(  .1 תצלום
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מבקש לנכס את המקום, והן בידי הפלסטיני  ה ,לקרדום לחפור בו הן בידי המתיישב היהודי
 ת. והתנגדו הפועל במסגרת שיח של ילידיות

המתח בין חוקרים וייננים פלסטינים וישראלים מפיח רוח חיים בפרדוקס הפוליטי  
  יהודית– הישראלית תרבותה ,(2001והתרבותי של ילידיות בארץ המריבה. לדברי יער ושביט )

אלית היא "ילידיות  לפיכך הילידיות הישר ; נוצרה בידי אנשים שרוב רובם לא היו ילידי הארץ
יתר בזיקה הסמלית אל המקום, לבין החוסר  –נרכשת" שמטרתה להתגבר על הפער "בין עומס

(. הילידיות  28, עמ' 1991במרכיב הפרימורדיאלי של הזיקה אל המקום" )גורביץ׳ וארן, 
תרבותית", המבקשת ליצור מערכת של  הפרימורדיאלית מומרת בייצור מכוון של "ילידיות 

 ה. אדמת עם סמלים ודימויים "אותנטיים" לבניית הקשר התרבותי האורגני עם הארץ ו
היין הילידי הישראלי/פלסטיני מתכתב עם ״פולחני טבעיות הקשר עם הארץ״ והציווי  

אינו מייצר ילידיות  . הוא  ( 32  , עמ'1991גורביץ' וארן,  ״לכבוש את הארץ ]...[ בשפת המקום״ )
  נהייה של סמלים גרידא אלא גם תרבות חומרית חדשנית המשוקעת בתהליכים גלובליים של 

  חשוב לטבע שמור תפקיד  1גיון קפיטליסטי מתוחכם ואפקטיבי. י אחר אותנטיות ולוקליות ובה 
 ,Davis & Burke, 2011; McKee)  בסוגיות של עיצוב הנוף, למשל  בייצור הילידיות המקומית

כמו   מסוימים לצמחיםוכן בהתייחסות (, Gutkowski, 2018ע ) שימוש פוליטי בטבבאו ( 2016
במקרה הנוכחי,    2(. ,Braveman, 1999; Bardenstein, 2008Abufarha ;2008)  ןזית, הדר או אור

ּות של הענב הילידי כמעשה פוליטי  המוקד הוא לא היחסים בין טבע ותרבות אלא התְִּרּב
 אלי. המשוקע בהקשר קולוני

( שכללה ביקורים ביקבים משני עברי הקו  2018-2016המחקר נסמך על עבודת שדה )
טי בישראל(, ראיונות עם ביוכימאים  אהירוק )יקבי כרמיזן וטייבה בגדה המערבית ויקב רקנ

אילן(, סקירת ספרות מקצועית,  –וחוקרי ההיסטוריה של הגפן )באוניברסיטאות אריאל ובר
בתחום מדע היין. הנחקרים  , אוסטריה( 4דרגה  WSET, איטליה; 3 )סומלייה דרגה וקורסים

 י. נבחרו על שום מעורבותם המרכזית בשדה ייצור היין היליד
אנושיים.  –להלן מצליב בין שלושה צירים המשלבים בין שחקנים אנושיים ולאשהתיאור 

אחרי  אנו מתחקים  חלק זה  ב  ."כיצד מזהים זן ילידי"שעניינו    ,הסיפור המדעי  הציר הראשון הוא
ביוכימיה, מעבדות וניתוח גנטי משתלבים במחקר של טקסטים עתיקים  : כיצד שאלת הידע

של הגפן במטרה  ( reverse engineering)" לבצע "הנדסה הפוכהוכיצד מנסים וארכאולוגיה, 
היינות שנזכרים בטקסטים יהודיים וערביים עתיקים באמצעות כלים ניסויים  את לזהות 

"ייחודיות", "נישת    מושגים כמו  הציר השני הוא הציר הכלכלי, שבו(.  Paxson, 2010)  דכנייםע
בכלכלה הגלובלית של היין  (. Karpik, 2010ם )שוק" ו"אותנטיות" הם יצרני ערך בפני עצמ

מערך שלם של תיירות מורשת וצרכנות  הפועלות בתוך  ות,  יש חשיבות רבה למקומיות ולייחודי

 

 ,דוגמאות רבות לניסיון לנסח אידאולוגיה ילידית )אוחנה יש בהיסטוריה של הציונות ובלאומיות הפלסטינית  1

(: ״לעומת הזהות 147, עמ'  1999(. כך למשל כותב חבר )1984  ,שביט;  1999  ,; חבר1993  ,אלברע׳ותי;  2008

יהודית ילידית שיונקת את סמכותה  היהודית של התרבות הציונית, הציגה הכנעניות חלופה עברית של תרבות  

נבדל מהעמדה  שאנו מציגים כאן מהטריטוריה המקומית ולא מהרציפות ההיסטורית היהודית״. המחקר 

לאומי, אלא דווקא מבקש במוצהר לייצר את הילידיות  –הכנענית משום שהוא אינו מבקש להציג עבר קדם

 ית. כשילוב בין הטריטוריה המקומית והרציפות הלאומית והדת

בנושא סביבה וחברה, ובמיוחד את ההקדמה ״לקראת  , העוסק של סוציולוגיה ישראלית( 2יח)ראו גיליון   2

 (.2017סביבתית בישראל״ )גוטקובסקי, גרוסגליק ושני, – פרדיגמה חברתית
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זו, היין הילידי הוא התגלמות  (. מנקודת מבט Beverland, 2006; Inglis, 2015) חווייתית
כו הכלכלי עולה.  האותנטיות, ולכן ככל שהסיפור שהוא מספר מקורי וסוחף יותר כך ער 

"שחזור"  : האופן שבו שאלה ההיסטורית, הפוליטית והזהותיתהוא ה הציר השלישי ולבסוף, 
מזהים את היין  יינות ילידיים הופך לפרקטיקה של "שחזור" זהות לאומית. השחקנים השונים 

מגמות פוליטיות שהשתרשו  משתקפות כך בפוליטי", ו–ישראלי", כ"פלסטיני" או כ"אצכ"אר 
. היין הילידי  19–הבשלהי המאה באזור עליית הציונות המודרנית וחידוש תעשיית היין מאז 

מקפל בתוכו משמעויות פוליטיות נרחבות משום שהוא מגלם טענות עקרוניות על שייכות, על  
 .מערביה  עיבוד והשבחה, ועל נורמליזציה והשתייכות לעולם המודרני

טרואר, טריטוריה, אותנטיות   —  היין הילידיהמאמר מתחקה אחר מושגי היסוד של שדה 
בירור  הוא נפתח באנושיים. –לרשת השחקנים האנושיים והלאומתייחס  — ורציפות היסטורית

דיון ביקורתי בפרדיגמה  ובאנושיים –תאורטי של הקשר בין שחקנים אנושיים ולא
מכן  לאחר (. multispecies anthropologyת )מיני–המטריאליסטית ובאנתרופולוגיה הרב

דיון בניסוח הפרדוקס הילידי המובנה במצב  אחריהם נערך  ; הממצאיםמוצגים 
הישראלי/פלסטיני, אשר מכפיף את הילידיות הפלסטינית לפרויקט חיפוש הזהות הישראלי.  

קולוניזציה  – מהותני כדרך לדמיין דה–אנו מציעים חומר למחשבה על טרואר לאלבסוף 
טיני. במקום להשתמש בטרואר כהוכחה לזהות  פלס –רדיקלית של המרחב הישראלי 

יצירת ״עולם ישן״ בכלים    —  עולם הייןבפרימורדיאלית, נבקש לבחון את הסתירות הפנימיות  
 נית. ולחשוף את הריבוי החבוי באידאולוגיה של יחידנות מהות  —  של ״עולם חדש״

 אנושי–ביוגרפיה פוליטית של ענב? הרשת בין האנושי ללא

מציבה אתגר   ,על אחת כמה וכמה ביוגרפיה פוליטית  אנושי,–של שחקן לא כתיבת ביוגרפיה
ביולוגי והן ארטיפקט אנושי, המחשבה   הן מוצר טבעימשום שהענב הילידי הוא תאורטי. 

החוקרת את האופן  (, Ingold, 2012) ממוקמת בין אנתרופולוגיה אקולוגית יוהתיאורטית על 
ת  שבו בני אדם מתקיימים ופועלים ביחס לסביבתם הביולוגית, ובין מחקר תרבות חומרי

(Miller, 2005 העוסק ,)  בחומריות של הארטיפקטים ובאופן שבו הם נושאים משמעויות
ומתמקדת  האנתרופולוגיה האקולוגית ממעטת לעסוק בצמחים מתורבתים אבל חברתיות. 

מחקר התרבות החומרית ממעט לבחון יצורים חיים  ואילו  נתפסת כ״טבעית״,  שסביבה  עיקר ב ב
  —  ומתמקד בחפצים המיוצרים על ידי בני אדם. גפן היין מקפלת בחובה את שתי האיכויות

מוצר ״צעיר״, ״מתפתח״ ו״מתיישן״.  הוא  צמח חי ההופך לסחורה שגם לה יש מחזור חיים: היין  
במאפיינים יינניים כגון  נב, אזורי התפוצה שלו והגמישות שהוא מאפשר המטען הגנטי של הע 

להבין את רשת המשמעויות  אפשר –איצבע, ריכוזי סוכר וחמיצות הם חלק מהסיפור שבלעדיו 
 והשחקנים. 

המחשבה על ביוגרפיה פוליטית של צמח המתגלם גם כמוצר מבקשת לשלב בין שתי  
העובדה שמדובר  מ להתעלםבלי מהענב הילידי  החומריות שללעמוד על  כלומר ,המגמות 

שנעשות   מאפשרת ומגבילה פעולות אנושיות בצמח ולא בארטיפקט אנושי גרידא. החומריות
ממשיך את חייו ללא תלות בחברה  הענב גם  יכולת התרבות והישרדות  עם  כצמח  בו; ולצד זאת,  

שלל  ועמה ין ממנו בהווה את הפקת הי , והאנושית. את ה"גילוי" וה"שחזור" של הענב הילידי
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אפשר להבין לפיכך רק במתח    , המשמעויות המוענקות לו בשדה הסוציולוגי, הכלכלי והפוליטי
 ו. שבין החומריות והביולוגיות של

מינית מבקשת לגשר על הפער בין הטבע והתרבות ולעקוב אחר  – האתנוגרפיה הרב
לק מהנוף, כמזון או כסמלים  אובייקטים ביולוגיים שנדחקו לשולי המחקר משום שנתפסו כח 

מיניים חוקרים את חייהם של אורגניזמים שחייהם והתפתחותם שזורים  –גרידא. אתנוגרפים רב
צמחים, בעלי חיים, פטריות, חיידקים. בלשונם של קירקסי והלמרייך, בזכות    —  האנושים  בעול

"  ביוגרפיות וחיים פוליטייםקרי "בעלי , bios–ל zoe–הופכים מהאתנוגרפיה היצורים הללו 
(Kirksey & Helmreich, 2010, p. 545 .) 

כי ״ההבטחה הגלומה בתפיסת   ( בפרסוםשני )לירון ביקורתו של אנו מסכימים עם 
דרך לתאר את  אנו מבקשים למצוא עם זאת,  .מינית אינה מתממשת״–האתנוגרפיה הרב

בעיות  על אף הרק ״נותן קול״ למי שנטול יכולת דיבור )שלא  הסוכנות של הצמח הילידי באופן  
את קטגוריות הניתוח עצמן ואת ההפרדה  גם מאתגר  אינהרנטיות של תרגום ושל מובן(, אלא  ה

עם  יחסי גומלין כי ״אנו יכולים לקיים טען שבין סובייקטים ואובייקטים. טים אינגולד 
לפיכך המחקר צריך  (. Ingold, 2012, p. 436" )אובייקטים, אך איננו יכולים לתקשר עימם 

ואת הסוכנות לא  , אנשים–לבחון את אופני הפעולה ההדדית והאינטראקציה בין אנשים ולא
אובייקטיביות,  –סובייקטיביות ואינטר– אלא דווקא כאינטרכמאפיין לשוני של סובייקט תבוני 

 כלומר כמה שקורה ברשת שבין בני אדם, בעלי חיים, צמחים ועצמים דוממים. 
נו בוחנים את  (, אActor–Network Theoryת )רש–בעקבות הזרם המוכר כתאוריית שחקן
תלות ושל  מקיימים ביניהם מערכת של האנשים –מקרה המחקר כמערך המשלב אנשים ולא

אין קדימות אונטולוגית למרכיבים האנושיים על    אתבמערכת כז(.  Latour, 2005ת )הזנה הדדי
אנושיים, ושאלת הסוכנות )של שני הצדדים( מזוקקת לשאלה שהציב ברונו  –פני המרכיבים הלא
במסגרת המחשבתית של  (. does it make a differenceדל"? )הב מייצרלאטור: "האם זה 
אנשים כאחד אינה חייבת להניח כוונה,  –סוכנות של אנשים ושל לארשת, –תאוריית השחקן

אנשים הם  –רצון או סובייקטיביות. זו סוכנות רזה, המבוססת על הטענה שהן אנשים והן לא
ביכולת  הסוכנות של השחקנים נמדדת  ת.  רשת יחסים משותפבמסגרת  הפועלים    תמיד שחקנים

"לייצר הבדל", דהיינו להשפיע, לאפשר, לתווך, לתרגם, להמיר כוח, לתעל תנועות ולתחום 
 ת. כוונות מופשטות במגבלות חומריו 

בשל נטייתה להתייחס לבני אדם ולחומרים כאל דברים  התאוריה  אינגולד מבקר את
תקיים בתנועה  ( החומרי המ thingבין העצם )ו"סגורים". הוא מבחין בין האובייקט הגמור 

שאינם צומחים  לדבריו, הרשת הלאטוריאנית מורכבת מאובייקטים נטולי חיים, . מתמדת
(.  Ingold, 2012״הפוליטיקה האקולוגית של לאטור נכשלת כאקולוגיה״ )לכן ו ומשתנים,

 SPIDER (Skilled Practice Involves Developmentallyמציע את גישת הוא  לפיכך

Embodied Responsiveness מראש   האינטראקציות בין ישויות נתונות את פחות (, המדגישה
את קווי ההתפתחות של  ות  אנשים מעצב–האופן שבו תגובות הדדיות בין אנשים ולאאת  ויותר  

 (.  Ingold, 2008) השחקנים עצמם
ח את הענב הילידי ואת  אנו מבקשים לשלב את התובנות התאורטיות הללו כדי לתאר ולנת

ברשת זו  (. Inglis, 2015ות )אנושית של חומרים, סמלים ומשמעוי–תוצריו כרשת אנושית ולא
התפתחות לאורך זמן של השחקנים עצמם.  ו יש אינטראקציות מורכבות בין הגורמים השונים

תפאורה  אביזר שאינו רק , biosכאל אליו לפיכך, ביוגרפיה פוליטית של ענב ילידי מתייחסת 
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הבדל", אך   מייצרליחסים אנושיים אלא לוקח בהם חלק פעיל. כמו סובייקט אנושי, הענב "
ביוגרפיה פוליטית של אדם או מושג, אפשר להתחיל את  כמו ב. ועושה זאת לבדלעולם אינו 

משוקעת   הביוגרפיה האנושיתשת בנקודות שונות ולהאיר זוויות שונות של הפוליטיּו וסיפור
. כאן אנו מתחקים אחרי סיפור הלידה וההתבגרות של הענב בהקשר של הקולוניאליזם  בה

 רשת משמעויות של גאוגרפיה, היסטוריה וכלכלה. בתוך פלסטין, /ההתיישבותי בישראל
כך בהבנת הכימיה, הביולוגיה ואזורי התפוצה של זן  תיאור הסוכנות של הענב כרוכה לפי 

גפן היין ממש כשם שהיא כרוכה במחקר סוציולוגי, כלכלי ופוליטי של מופעי היין כמוצר  
שהם  בשעה השחקנים ברשת משפיעים זה על זה כיצד טבעי ותרבותי כאחד. אנו בוחנים 

פות הביולוגית הבלתי  המשחק העדין שבין העודועוקבים אחר מתפתחים ומשתנים בעצמם, 
 ו. היין המופק ממנשל ניתנת לרדוקציה של הענב ו 

תוך מחשבה על  ממדגיש את הממדים החברתיים של הענב, שאנו מביאים כאן התיאור 
– רשת ול–לתאוריית השחקן אובייקטיביות האופיינית–סובייקטיביות ואינטר– הסוכנות כאינטר

SPIDER ראו למשל  המיוחסת להןלאונטולוגיה לגמרי בלי להתחייב מך א(Sayes, 2014  .)
)ואחת מנקודות הביקורת הבולטות על גישה זו(  רשת –תאוריית השחקן אחד מהמאפיינים של

כדי להעניק משמעות  עליו להישען שאפשר היותה מערכת סגורה שאין לה "חוץ" הוא 
לשחקנים ולפעולותיהם. לפי גישה זו, המשמעות נובעת כולה מתוך היחסים בין השחקנים  

 על או ל"איזמים" שונים. מצד אחד–לעשות רדוקציה של הרשת לנרטיביאפשר –ואיהשונים, 
פוליטיזציה  – מאפשרת רגישות רבה לפרטים, אך מצד שני טמונה בה סכנה של דהשגישה  זוהי  
 ם. למות מיחסי הכוח שהשחקנים משוקעים בהוהתע

בפועל, הפוליטי הוא תמיד חלק מהרשת. במקרה שלפנינו, הקולוניאליזם ההתיישבותי  
 .Veracini, 2013, pמרכיב בלתי נפרד מרשת הייצור והייצוג של היין הילידי. ורצ׳יני )הוא 

״במונחים תאורטיים, חיוני    ואומר כי   ולוניאליזם ההתיישבותי( מחדד את הייחודיות של הק29
  להבחין בין קולוניאליזם לקולוניאליזם התיישבותי, משום שהראשון מבקש לקבע את עצמו 

כלומר, כאשר המתיישבים מפסיקים להיות מזוהים   [...] השני מבקש לבטל את עצמוואילו 
נתונים  המתיישבים אינם ילידים, אולם הם  ,כמתנחלים והופכים ל׳ילידים׳״. על פי ורצ׳יני

שחקנים  משתתפים  בתהליך התשוקה לילידיות(. forever indigenizingדת )מתמ התהוותב
בתהליך ההתמרה  יש תפקיד יין לרבים, אידאולוגיים וחומריים כאחד, ובהם גם היין הילידי. 

ילידיות הפוליטי.  ילידיות הענב הופכת למטונימיה לפרויקט ה שכן של המתיישב ליליד, 
 3לפיכך, הענב הילידי הוא שחקן פוליטי במבנה הקולוניאלי המתיישב בישראל/פלסטין. 

 עבודת שורשים: מיתוג הגפן הילידית  

אולם בתעשיית  (, speciesם )של גפן משבעים מיני( varieties) זנים 10,000–רים כבעולם מוכ
 vitisהיין הגלובלית יינות איכות מופקים בעיקר ממין אחד של ענבים הקרוי ויטיס ויניפרה )

vinifera),  אנדמיים לאזור תפוצה    מהזנים  זנים. חלק  5,000–יותר מיש לו  שמוצאו מאירואסיה ו
כזאת  . הכלאה מתוכננת מצומצם וחלקם תוצר של הכלאה טבעית או מתוכננת בין זנים שונים 

לחזק מאפיינים רצויים כגון טעם, ארומה ועמידות בתנאי אקלים. בראש הרשימה  מטרתה 

 

 .2018 ,ח׳ורי–ל/פלסטין ראו סבאע׳לסקירה מקיפה על הפרדיגמה של הקולוניאליזם ההתיישבותי בישרא  3
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עומדים ״הזנים האציליים״ )פינו נואר, קברנה סוביניון ומרלו האדומים; ריזלינג, סוביניון בלאן 
נפוצים  הם תריסר ״הזנים הבינלאומיים״, שמוצאם בצרפת וואלה, לצד ושרדונה הלבנים(, 

 י. ופסים יותר משליש מאזור גידול הגפן העולמ בעולם, ת
–מאמץ שיווקי וחיפוש טעמים ייחודיים ומקומיים חדשיםבמסגרת בשנים האחרונות, 

ת  עניין מחודש בזנים ילידיים ונשכחים הקרויים גם זני מורשמגלים ישנים, מומחי היין 
(heritage varieties לדבריה של ג 'נ סיס .)והסיפור הממותג הנלווה   רובינסון, המפנה הילידי

  ,Robinson, Harding, & Vouillamoz, 2012) אליו הם ״חסרי תקדים בהיסטוריה של היין״
p. xi  .) 

המפנה הילידי פסח עד לאחרונה על המרחב המקומי של ישראל/פלסטין. הסיפור המקובל  
שפרחה באזור מעידן הברונזה וזכתה למעמד   מתאר את דעיכתה של תעשיית יין מבוססת, 

;  2011 ,)רוגוב 19–החידושה בידי הברון רוטשילד בסוף המאה ואת מיוחד במסורת היהודית, 
בהיעלמותם  מה י וע  — בהיעלמות תעשיית היין העיקרי(. לפי אותו סיפור, האשם 2015 ,רנד
הוא שלטון האסלאם, שאסר על שתיית אלכוהול. תפיסה זו,   — הזנים הילידיים המקומייםשל 
היסטוריית היין הביאה גם לאובדן הזנים המקומיים, הובילה את איש   ה שללפיה קטיעתש

אין זני גפן יין ילידיים.   כי ״לישראל 2013התעשייה וכתב היין אדם מונטפיורי להכריז בשנת 
המראווי   ו של, שהופעתך אין זה מפתיע, אם כ .(Montefiore, 2013) הזנים הילידיים נעלמו״

הוגדרה בידי מבקרי היין והייננים המקומיים כ"מהפכה". עידו  כעבור שנה אחת בלבד  2014
אר את היין בהתלהבות: ״אנחנו חושבים שיצאה  ידאז, ת   ן הראשי של יקב רקנאטינלוינסון, היי 

לנו תוצאה מצוינת. אך מעבר לאותו שיח של טעים או לא טעים, אני מאמין שמדובר  
 .(2015 ,)גלייטמן " בהיסטוריה, לא פחות 
היה  , ויש יסוד סביר להניח ש2013היה קיים עוד לפני  , חמדאנימראווי/ ,זן הענבים עצמו

עוד לפני ימי ישו או מלכות ישראל. עם זאת, במהלך השנים האחרונות הוא עובר  קיים 
וק למוצר המקפל בתוכו היסטוריה,  מטמורפוזה: פרי הגפן הופך בתהליך התסיסה והּבִּקּב

ליך גלובלי של חיפוש ייחודיות  היא חלק מתה  אתתרבות, כלכלה, פוליטיקה ומדע. ההתמרה הז
ואותנטיות, אך גם תהליך לוקלי שבו שתי אוכלוסיות מתחרות על תואר הילידיות המקומית  
– בהקשר בלתי שוויוני של קולוניאליזם התיישבותי. בכך מעוצב הענב כתבנית הנוף הגסטרו

 פוליטי הישראלי/פלסטיני. 
ולות בשיח השיווקי באמצעות  המאמר אנו מפרקים את הטענות התרבותיות העבהמשך 

ביוכימאים מאוניברסיטת   — גורמים רביםניתוח של הסיפור יוצא הדופן שבו חוברים יחד 
אריאל; חוקרי תלמוד ומשנה המראיינים אינפורמנטים פלסטינים קשישים; חקלאים אנונימיים  

לייצור  מסביבות בית לחם השומרים בסוד את העובדה שהענבים המגודלים בכרמיהם משמשים  
יין ישראלי; יקבים מודרניים ומשוכללים המשלבים בין פרקטיקות של עולם חדש ועולם ישן;  

ערך, גלובליים ומקומיים כאחד. מעבר    טועמי יין בעלי הכרה בינלאומית; ומערכי שיווק וייצור
ווק יינות עתיקים, אנו מבקשים להתבונן  יש בייצור ובהיסטורי העוסק בשחזור, –למחקר הגנטי

פוליטיות, כלכליות, תרבותיות    —  להבין רשתות רחבות יותרשבאמצעותו אפשר  שחקן  ב יין כב
 ומדעיות. 
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 אוכל, יין וכוח: טיפולוגיות של טרואר פוליטי 

בין מזון ובין עיצוב זהות מקומית ולאומית: מאכלים מסוימים מזוהים  שרבות נכתב על הקשר  
ון פרמזן או שמפניה מותר לייצר רק במקום כ"מאכלים לאומיים", ואילו גבינות או יינות כג

שיח המחקר על גסטרולאומיות או  (. DeSoucey, 2010נת ) מורשת מוגשיש לו ספציפי 
מזון כחלק ממסורת פטריוטית, אך גם כביטוי של יחסי כוח  מתאר את הגסטרופוליטיקה 

ת  קולוניאליזם וגזענו כגון שנאת זרים, המנכיחים צדדים אפלים בתרבות הלאומית 
(Appadurai, 1986; Avieli, 2017; Mintz, 1986 .) מזון מייצר סכסוכי גבול, מלחמות  לעיתים

סחר וניסיונות הדדיים להגביל ייצור מוצרים מסוימים, לשלוט בזכות לקרוא להם בשמות  
זכות ראשונים או להמצאת  לאו לטעון (, Inglis, 2015; Monterescu, 2017חרים )אאו כאלה 
 (. Wexler, 2016ת )עגבניות השרי הישראליו של  כמו במקרה  ,המוצר

בהקשר הישראלי והפלסטיני נחקרו מוצרים עממיים כגון חומוס ופלאפל כביטוי לניכוס  
לסקירה מקיפה על הפוליטיקה של האוכל בישראל ראו    ;Hirsch, 2011;  2006  , גביעון)   תרבותי
ילידיות העממית" הכרוכה בניגוב החומוס נבדלת מזו של פרויקט  "ם זאת, ה (. ע2018הירש, 

של  מוצרים  הם  . ראשית, בעוד החומוס והפלאפל  עיקרייםשחזור היין הילידי בשלושה אופנים  
know how  —    כמו במקרה    , במיומנות העיבוד של חומר גולמי )לא מקומי בהכרח(הכרוכים  קרי

תמצית של המקור  כיין נתפס כמיצוי של המקום ו — (Morris, 2010) קפה האיטלקי של ה 
,  אנושי. שנית–הגאוגרפי וההיסטורי, והיינן נתפס כמי שתפקידו לשקף את תכונות המקום הלא

ן  וגי לעמשמש  היין הילידי  ואילו  הווה,  ל בעיקר  קשורים  מבחינה טמפורלית, החומוס והפלאפל  
לבסוף, ההבדל  וטענת הילידיות בהיסטוריה עתיקה וב"אמת" גנטית הניתנת להוכחה מדעית. 

חוליה חדשה בשימוש במזון  על  המעמדי המיוחס לצריכת יין מאפשר לחשוב על היין הילידי כ 
זהות קולינרית  כאן כאשר בניגוד לחומוס העממי מיוצרת , self-indigenizing–הבתהליך 

 ילידית בידי המעמד הבינוני והגבוה.
בלתי נפרדות מהסביבה הגאוגרפית, על  הן האיכות והתכונות של המוצר כי הטענה 

  , בר אולפן) בחקיקה מסחרית בינלאומיתומוגנת מגובה  ,מאפייניה האנושיים והטבעיים כאחד
2014  ;Barham, 2003 בהירה את הקשר ההדוק שבין ההיבט הכלכלי של הייחודיות  (. טענה זו מ
ד"ר אלישיב )שיבי( דרורי, ביוכימאי  כך למשל אמר סוגיות של זהות וגאווה לאומית. ובין 

  , שיוזכר רבות בפרויקט זיהוי ושחזור הזנים הילידיים מאוניברסיטת אריאל ושחקן מרכזי 
 ך: בהמש 

יתה ליצור זהות. שואלים אותי על  יכשהמטרה ה  2011–התחלנו את הפרויקט הזה ב
יתה אידאולוגית כמעט. המטרה  יהאמת היא שהמטרה ה   —  מטרה מחקרית, אמרתי להם

לבטת ולא  יתה ליצור לתעשיית היין הישראלית זהות, שהיא כיום מתחבטת ומתיה
תבים שלנו מלאים ביין ובענבים. עוד לפני שהצרפתים  יודעת בדיוק מה היא ]...[ כל הכ  

בכלל דמיינו ייצור של יין, אנחנו ייצאנו יין. יש לנו זהות עתיקה מאוד, ועבורי חשוב  
 ת. ביותר לשחזר את הזהות הזו. זה עניין של גאווה לאומי

חרי זנים מקומיים וילידיים יש להבין כמהלך  את התהליך הגלובלי המניע את החיפוש א
שיווקי, מחקר מדעי, וכמובן חיפוש טעמים חדשים.  –גיון כלכלייה  — מוטיבציותכמה  המשלב 

"  ממד פוליטי וזהותי, שמיכאל פייגה כינה ״התשוקה למקום הזה בישראל נוסף לתהליך 
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(Feige, 2011  .) ייחודי בין מאפיינים קרקעיים,  ה שילוב  ה   —  אררּויפור הוא ט  המושג המרכזי בס
  4(.  ,.2015Handel et alי ) אקלימיים, תרבותיים והיסטוריים, המעניקים ליין את טעמו הייחוד

בתפיסה רומנטית  (.  Matthews, 2016י כמעט )מטען מיסט נושא  טרואר  המושג  בעולם היין,  
ניתן לחישוב, ולפיכך לעולם לא  מה ש זו לחלקת קרקע יש איכות ייחודית והוליסטית, מעבר ל 

ולייצר אותה באופן מושלם במקום אחר.   היהיה אפשר להבינה במלואה וגם לא לחקות
האנתרופולוגית איימי  (, sense of place) זה על המושג הגאוגרפי ״תחושת המקום״אבפרפר

שיח הטרואר  (. taste of placeום" )״טעם המקהוא הטרואר טוענת כי ( Trubek, 2008טרובק )
מאז התחדשות תעשיית היין בשנות השבעים   ,חלחל לתרבות היין הישראלית בכמה שלבים
(. את סיפורה של תעשיית היין המתחדשת  2015  ,והקמת יקבי רמת הגולן בשנות השמונים )רנד

נהוג לספר כמעבר מפס ייצור המוני של יין קידוש זול )״יין פטישים״( להפקה יחידנית של  
התחולל  ם גלובליים של איכות בלתי מתפשרת. המעבר יינות יבשים העומדים בסטנדרטי 

  , שבה בויתו שנות השבעיםב ארבע ״מהפכות״: המהפכה הזנית כלל לאורך כארבעה עשורים ו
אמות מידה חדשות של  בשנות השמונים, אז יובאו זנים בינלאומיים; המהפכה הטכנולוגית 

ים שלמדו בבתי ספר מובילים  ייננים צעירים ומבטיח , כאשר תסיסה וסינון; המהפכה הייננית 
החלו  יקבים קטנים , שבה שנות התשעים ב; ומהפכת יקבי הבוטיק השתלבו בתעשייה  בעולם
תפקיד מרכזי בתעשיית היין  ממלא הטרואר  כיום יין טרואר ברמה בינלאומית.לייצר 

 חדש. העולם ה ישן והן ביקבי העולם ה הישראלית והגלובלית, הן ביקבי 
אנושיים. הטעם הייחודי  –כרשת של שחקנים אנושיים ולא את הטרואר יש להבין

והמשמעות המוענקת למקום הם תוצאה של שילוב בין אדמה, אקלים, חיידקים, פטריות וזני  
גפן מחד גיסא ושל כורמים, ייננים, ידע מעשי ומסורות חברתיות ארוכות שנים מאידך גיסא.  

מובהקת לרשת של בני   ה ״הוא דוגמ(, Inglis, 2015, p. 2ס )טוען אינגלי ,״תהליך ייצור היין״ 
אנושיים״. כל אחד מהשחקנים ברשת מייצר  –אדם ואובייקטים, קרי של שחקנים אנושיים ולא

הבדל, והטעם הסופי של היין נתפס כמשקף את השילוב הייחודי של הסוכנויות השונות. היין  
חברתית וטכנולוגית, ולפיכך הוא מגלם יחסים חברתיים,   הוא תוצר של מערכת פיזית,

 פרקטיקה וידע. 
הוא גם פרויקט פוליטי  שמכלול חברתי, אנו יוצאים מנקודת הנחה מכיוון שהטרואר הוא 

פוליטיקה  בחנו את השל כינון מרחב איכות החורג מגבולות השוק הצרכני. במחקרים קודמים 
משליך  קישור שבין אדם, אדמה ויין  הוטענו כי    ,וקתשל הטרואר באזורי גבול ובשטחים במחל

 ,Handel et al., 2015; Monterescu) על תחושת ההזדהות של אנשים עם טריטוריה נתונה

. הטיפוס הראשון נוגע  נחלקים לכמה טיפוסים עקרוניים  יחסים בין טרואר לטריטוריה(. ה2017
להבין, למשל, את דבריה של רונית ורד אפשר לקשר הנוצר בין אדם ובין מקום נקודתי. כך 

בכתבתה על הקשר הבלתי אמצעי בין היינן נמי אשקר ובין גבעות איקרית שבהן    הארץ מעיתון  
: "אדם הוא תבנית נוף מולדתו, הממשית והמיוחלת; יין הוא  (2013)ורד,  גדלות גפני היין

תבנית בית גידולו, הטרּואר, הנושא גם את חותם האנשים שיצרו אותו. בני משפחת אשקר  
מתעקשים לייצר יין מענבים המגיעים מאזור איקרית כדי לצקת לתוכו את תבנית נוף  

 ם". מולדת

 

את השפעתם של חיידקים  המשלב גם    ,(microbial terroirבשנים האחרונות גובר העניין ב״טרואר חיידקי״ )  4

 (. Gilbert, van der Lelie, & Zarraonaindia, 2014ופטריות על טעם היין )
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את   ;בכפר יאסיףיקב יקרית בגליל העליון, הקים נמי אשקר, דור שני לעקורי הכפר א
מכורמים יהודים מאבן מנחם ומאלקוש, יישובים  הוא בוחר לרכוש הענבים עבור היקב 

שאדמותיהם השתייכו בעבר לאיקרית. דבריה של ורד מביעים טענה מובהקת לקשר מהותני  
דמה שכל החלפה של  נובין איכות של יין, חלקת אדמה ובני אדם שהם תבנית הנוף המקומי, 

משפחת אשקר מייצרת את היין  הייתה  אחד המרכיבים תביא לקריסת הטרואר הייחודי. כך, לו  
או לחלופין, אם היין    —  בחלקה שאינה שוכנת באדמות המקוריות של איקרית  ותמגפנים הגדל
התוצאה   — על ידי כורם יהודי מאבן מנחם או מאלקושאבל אותה חלקה גפני היה מיוצר מ 

 במקרה הזה, עקורי   — יתה טרואר פגום וחקייני. רק התושבים המקוריים של האדמההי
נוף  ליכולים לקחת את הענבים ולהפיק מהם את המיצוי הנוזלי של הקשר בין אדם   — איקרית
 מולדתו. 

אזורי". הוא אינו מבקש לאפיין חלקה ספציפית   לכנות "טרואראפשר את הטיפוס השני 
  ,אלא את טעמו של חבל ארץ שלם, כגון קיאנטי בטוסקנה. דוגמה מובהקת לכך היא רמת הגולן 

כך, למשל, סדרת יינות בשם "השמורה" של  (. wine country" )שמוצגת בישראל כ"ארץ היין 
ם נשענים על תנאי הגידול הייחודיים  יקבי רמת הגולן מציעה "מגוון מעניין של יינות ]...[ כול

, כפי  של הרמה, ויש להם את אותה 'גולניות' שמאפיינת את היקב ואת אזור הגידול שלו"
. בפרסום אחר מזמינים היקבים את המבקרים "לטעום את המקום".  שנכתב בעבר באתר החברה 

יקב ואת אזור  אותה "גולניות" המאפיינת את ה — רמת הגולן הופכת לחבל ארץ שיש לו טעם
תנאים הפיזיים של מקום  ב רק אין מקורו הגידול שלו. גם במקרה זה הטעם הייחודי, הגולני, 

 ה. אותו קשר אורגני בין אדם לאדמבהגידול אלא גם 
קשר  ומציין גאוגרפיה של הטרואר –מקרול גאוגרפיה –הטיפוס השלישי משלב בין המיקרו

המגדיר את עצמו כ"יקב  למשל, בשומרון,  אזורי. יקב פסגותלמרחב הבין המרחב המקומי 
  , מאניש את גידוליו: "לגפנים שלנו חיים לא קלים", מספר אתר האינטרנט   , המשלב תנ"ך ויין"

"הכרם נטוע על אדמת גיר קשה,   .ברורה למציאות חייהם של תושבי ההתנחלותבהתייחסות 
ים. כדי לסייע לגפן להיקלט  איטלקי ים תיכוני בצפון הרי ירושל –בטרסות עתיקות בסגנון יווני

בקרקע קדחנו חורים עבור כל שתיל ושתיל וכך יכולה הגפן להעמיק שורש". בתיאור זה  
  ; איטלקי ים תיכוני" –"בסגנון יווניהן אלא  ,הטרסות אינן פלסטיניות ואפילו לא תנ"כיות

גפן, על  וה  ; הכרמים אינם נמצאים בגדה המערבית או ליד רמאללה אלא "בצפון הרי ירושלים"
אף החיים הלא קלים שלה, מעמיקה שורש ונאחזת בסלעים החשופים. הייחוס המרחבי נע בין  

– גאוגרפיה של הרי ירושלים ועד למקרו– , דרך המזוגדלים בו הענביםשהמקום הספציפי 
אמנם אנחנו    :הטענה המוכרת בתולדות הציונות ומובלעת בו  גאוגרפיה של "אגן הים התיכון",  

 ו. המתקדם שלוהים התיכון, אבל משתייכים לחלק האירופי   שוכנים לחופי

 ״לומר לא למרלו״: כשל הטרואר

לפעמים ביחס   — אמון על השלמת החיבור המשולש בין אדם, אדמה ויין , אם כן,הטרואר
לגבעה ספציפית, לפעמים ביחס לחבל ארץ שלם ולפעמים ביחס לאזור גאוגרפי נרחב. עם  

שיח הטרוארי כמאפיין  בכשל עקרוני קיים זאת, אנו טוענים שבהקשר של שדה היין המקומי 
רובם של היקבים    יינות ברובאילו זנים משמשים לייצור  די לראות  :  של זהות אורגנית ואותנטית
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קברנה סוביניון, שיראז, מרלו, שרדונה, פינו נואר ושאר ״זנים   —  פלסטין/ ישראל בכל
 ם. בינלאומיים״ שאפשר למצוא בכל מקום אחר בעול

לתעשיית היין  , הקרויים בספרות המקצועית ״זנים אציליים״, אינם מעניקים ו זנים אל
תר יקב רמת הגולן  זהות מקומית מובחנת דיה. דיון בשאלה ״מהו יין ישראלי״ באהמקומית 

מבהיר כי ״עיקר ייצור היין מגיע מכיוון זני הקברנה סוביניון, המרלו והשרדונה, ]אך[ עדיין  
אין לנו זן שניתן להגדירו כזן לאומי״. במאמר "אומרים לא למרלו: תעשיית היין הישראלית  

יבואנית  ,  IBBLS–במנהל תחום היין   — י יפיוריוויד מונטיטוען ד (2017)ברנע,  מחפשת זהות" 
שתעשיית היין הישראלית צריכה   — האלכוהול הגדולה בישראל, שבבעלותה גם יקב תבור

מתאימים יותר לאקלים המקומי. לדבריו, ״היום  ש ,  פחות  תיכוניים מוכרים–להשתמש בזנים ים
וא כשר. אנחנו מנסים  אם מישהו רוכש בקבוק יין ישראלי בחו"ל, בדרך כלל הסיבה היא שה

למצוא משהו שייחד אותנו מלבד הכשרות״. אלא שגם כשמונטיפיורי מבקש "לומר לא למרלו"  
 ת. הוא עדיין מציע זנים לא מקומיים, אירופיים, בעיקר מדרום צרפ

מה המשמעות של העובדה שבאיקרית, ברמת הגולן או בגבעות הגדה המערבית יש טרואר  
ומיים? פרשנות ייננית אחת טוענת לניתוק מוחלט בין סגנון היין  משובח לגידול זנים בינלא

זילנד אינם   למקור הגפן ומוצאו ההיסטורי בעולם הישן. יינות קליפורניה, אוסטרליה או ניו 
מבקשים לשחזר את בורדו או את טוסקנה אלא פועלים לזקק טעם מובחן, המשקף את דרישות  

מאיכות הענבים ומכישורי היינן, אך לא מכוחו  השוק בעולם החדש. כאן המובחנות נובעת 
 ם.הסמלי של הזן כמטונימיה של מקו 

מקומות  פלסטין /הגישה הטרואריסטית הקלאסית, לעומת זאת, גם אם יש בישראללפי 
שיש להם טרואר כמו במחוזות מסוימים באזורי יין מסורתיים באירופה, במובן עמוק אין הם  

מצליח להיות  אינו כך שהגולן אין מקורו בכשל הטרוארי אלא חיקוי של המקור האירופי. ה 
הוא מבסס את  משום שמצליח לבטא את ה״גולניות״ האותנטית  אינו  כך שהוא  ב טוסקנה, אלא  

ממקום אחר )כמו בורדו או טוסקנה(, כזה שבו מגדלים   על ציטוט וחיקוי של טרואר וזהות
גפנים ומפיקים יין ברציפות מתוך דיאלוג של הזן והמקום הנמשך מאות רבות של שנים.  
במילים אחרות, מרלו הוא "זן מקומי" של מקום אחר; בישראל/פלסטין הוא אינו אלא "זן  

 ממנו.   בינלאומי", ולכן אין ביכולתו לספק את האותנטיות הנדרשת
הענב הילידי מוליד מושג כלאיים חדש, שאנו מכנים "טרואר זני". מושג זה נדמה במבט  

מבוסס על זן ענבים מסוים )שאפשר לכאורה  כביכול אינו  ראשון כאוקסימורון, משום שטרואר  
במבט  אבל ניתן להעתקה מושלמת(. שלעולם אינו )מסוים בכל מקום( אלא על מקום  ולגדל

  מרחבשל מפני שהחיבור    , ביטוי מושלם לאותנטיות ולטרוארזהו ת שבפועל נוסף אפשר לראו
הזן והטריטוריה הוא חיבור עמוק ומהותי של צמח אנדמי, שעבר סלקציה אבולוציונית  וזמן בין  

 והפך לחלק מהטבע המקומי.  
וכך מתאפשר המיזוג המושלם בין ביולוגיה   ,בהקשר זה הזן הוא תוצר של הטרואר

הטרואר הזני מקבע את המקום ומעצב את השייכות הילידית כתבנית נוף המולדת.  לגאולוגיה.  
כשאנחנו פה בארץ ישראל,   ]...[ דרורי, טרואר הוא ״ההתאמה של הזן לאזוראלישיב לדברי 

ד  וד קשים. אנחנו ממש בגבול התפוצה הדרומי של הגפן וזה תנאים מאומא דוהתנאים מא
זה  המהלך ה הצליח להצטיין, כפי הנראה יש לו את זה״. קשים ומה שעבר פה סלקציה ושרד ו

קושר בין המחשבה הפוליטית לעולם החי: מינים פולשים מול מקומיים, הצלה של זנים  
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שמש ונאחזים בקרקע הקשה  שנצרבים ב שנכחדו, אבולוציה של זנים ואדפטציה של אנשים, 
 התאמה הדדית בת אלפי שנים. והם תוצר של 

בניגוד לתעשיות חקלאיות אחרות כמו גידול זיתים, חיטה    —   יצור ייןלכך צריך להוסיף שי 
מזוהה בשיח הישראלי כחלק מההיסטוריה היהודית בלבד. האזכור הרב של יין   — או עגבניות 

התקופה הממלוכית  מאז  האיסור המוסלמי על שתיית יין שנאכף  לצד  בתנ"ך ובמסורת היהודית,  
(, מספר את סיפור היין כמקבילה מושלמת לסיפור הציוני של "חידוש ימינו כקדם":  1995  )עמר, 

ריבונות, גולה, שיבה ושוב ריבונות, יצירה והתחדשות. הקישור המובהק בין היין המודרני ובין  
של יקב לבני, בבעלות מנחם  בתיאורי המוצר באתר  ההיסטוריה היהודית בא לידי ביטוי למשל  

״האיכות טמונה בגרעין, בשורשים. על פי מבחן זה אכן ניתן  :  יגי המחתרת היהודיתלבני, ממנה 
לומר שהיין של משפחת לבני הוא איכותי, 'יין עם שורשים'. היונק את טעמו הייחודי משורשיו  

".  הקדומים של היין הארץ ישראלי המקורי שהיה ידוע ברחבי העולם העתיק כמשובח שביינות 
– טבע– איכות"תחת הסיסמה באתר היקב בסוסיא, מצהיר  הלבני–וייס, מיקב וייסואילו מנחם 

שנה שיהודים מעבדים את   2,000–: ״אנחנו גאים שמדובר על הפעם הראשונה בכ"קדושה 
 גאולה אמיתית של הקרקע לפי דעתנו חייבת לקרות רק על ידי יהודים״.   [ ...]  הקרקע במקום הזה 

In Vino Veritas : הסינגולריות של היין הילידי כלכלת 

 economy ofם )הסוציולוג לוסיין קרפיק חקר את הכלכלה של מוצרים סינגולריי

singularities ,) לקבוע מהו הערך של מוצר יחיד  אפשר כגון יצירות אמנות ויין, ושאל כיצד
  [ ...]  ניזםודאית, עמימות ואופורטו–במינו. לטענתו, ״מוצרים סינגולריים מתאפיינים באיכות אי

קביעת ערכו של יין נשענת על  (. Karpik, 2010, p. 31" ) שיפוט למעין הבחירה הופכת 
קריטריונים עמומים של ייחודיות ושל איכות. מצד אחד, יין הוא תמיד מוצר ייחודי )שילוב  

אר משנים גם את המוצר(;  ספציפי של מקום ושל זמן, מאחר שכל שנת בציר וכל שינוי בטרו
מיליארד   25מצד שני, אפשר להשוות בין בקבוקי מרלו ממקומות שונים ומשנים שונות. 

, הערך  מראה  קרפיקכפי ש  בסופו של דבר,(.  OIV, 2017ם )בקבוקי יין מיוצרים בכל שנה בעול 
,  לדוגמה בציר ) , מקום )לדוגמה, בורגון(שמשקלל של יין מסוים נקבע באמצעות אלגוריתם 

הדירוג של   — ולבסוף ,בסולם או שלושה כוכבים(  90ציון שניתן בידי מומחה יין ) ,( 1988
מבקרי יין ידועים כמו  שנתנו    90ציון    ;דרג )כלומר, דרגת המומחיות והמעמד של מבקר היין המ  

שנתן מבקר היין של   90פרקר או ג'נסיס רובינסון שווה יותר בשוק הגלובלי מאשר  רוברט
 העיתון המקומי(.  

תפקיד מרכזי בייצור הערך של היין, משום שבכלכלת הטרואר   ממלאתהילידיות הזנית 
שהטרואר הזני מציע יציבות  אף ת מעלות משמעותית את ערך המוצר. אך ת ומקוריּונדירּו

בוססת על הסלקציה האבולוציונית הטבעית, הוא פותח סט חדש של שאלות  אונטולוגית המ
כשעוקבים אחר השחקנים האנושיים    ,על פי ברונו לאטור   ,שאלות המתגלות  —   אפיסטמולוגיות 

אנושיים ברשת. איך אפשר לדעת מה אותנטי, כלומר, מה שתו כאן לפני אלפי שנים  –והלא
קושיה נוספת אינה נוגעת לזן הענבים אלא ליין   ואיזה זן מייצר את הרציפות ההיסטורית?

לנסח את  ? אם ימינו המופק מהם: איך מגשרים על פערי הטעם בין שנת אפס לספירה ובין 
או    —   , איזה ציון היה נותן רוברט פרקר ליין של ישו? אם היין לא היה מוצלח השאלה בישירות 

שרשרת   — רים שנציג בהמשך(למצער, היה שונה מהטעם המקובל כיום )כפי שטוענים החוק
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ייצור הערך קורסת. היין המשוחזר יכול לעניין מוזאוני תנ"ך אוונגליסטיים או כת של נאמני  
את ערכו הכלכלי כמוצר  עד מאוד הר הבית, אבל סימונו כמוצר ארכאולוגי בעיקרו יצמצם 

, זמן, דירוג  מקום  — צריכה בהווה. הערך של יין מודרני נקבע כפונקציה של ארבעה פקטורים
 . שינוייםהמשוואה עוברת כמה   ,במקרה הזהאבל  — והמוניטין של המדרג 

לדעת מהם גבולות המקום האותנטי? האזור וקביעת הגבולות הם  אפשר ראשית, כיצד 
עניין מרכזי בקביעת ערך היין. תחימת אזורי היין נשענת על ניסיונות להבחין בין אזורים,  

לטעום אותו בהווה ולהשוותו לשכניו. אך  שאפשר ן עכשווי, כזה  מסורות ייצור וטעמים של יי
שנים?   2,000כיצד קובעים את גבולות רשת הטרואר הזני? לפי גבול התפוצה של הזן לפני 

לגבולות   ,לפי גבול התפוצה העכשווי? לפי המקומות שבהם ייצרו יין מאותו זן? במקרה שלנו 
 טריטוריה שהיין נותן לה משמעות? יש השלכות פוליטיות ברורות: מהי בדיוק ה 

שנית, שאלת הזמן בתעשיית היין מתייחסת בעיקר לשנת הבציר ולמשך היישון בחביות.  
ניו יורק  במקרה הנוכחי מדובר ברובד אחר של זמניות, כפי שעולה למשל מהכתבה ב אבל 

"מיושן במשך שמונה חודשים, או אם מסתכלים על    , ולפיה יין המראוויהזכרנו קודםש  טיימס
על שנת   , מתייחס לבקבוק יין ספציפיאינו שנה". הזמן במקרה זה  1,800זה אחרת, לפחות 

  3,000שנה מאז ישו,  2,000 :אלא לשאלת ההמשכיות ההיסטורית  ,הבציר ומשך היישון שלו 
 . שנה מאז דוד המלך וכן הלאה 

שליכים גם על שאלת המומחיות הנדרשת כדי להשלים  בשאלות המקום והזמן מ   ההבדלים
להוכיח את  כדי את משוואת הערך של האותנטיות. מומחיות בטעימת יין אינה מספיקה 

האותנטיות של הגפן ושל היין ואת הרצף ההיסטורי שבין המוצר העתיק לזה הנוכחי; לשם כך  
להיסטוריה,  ומחים מ דהיינו , אנושיים–נדרשים גם מומחים לשחקנים האנושיים והלא

פוטנציאל לסתירה בין סוגי המומחיות,  עולה נקודה זו מלגאוגרפיה, לביולוגיה ולכימיה. 
הדורשת הכרעה פרשנית נוספת: ייתכן שהיין המקורי, האותנטי, המוכח באופן מדעי, יקבל  
  ציון נמוך ממומחה יין השופט את טעמו בכלים עכשוויים. ייתכן גם שיין שיקבל את אישורו 
הנלהב של מבקר נחשב לא יהיה אותנטי דיו עבור מומחה הצמחים העתיקים. השאלה המרחפת  
סביב הפער בין שני סוגי הקריטריונים היא אם השאיפה "לחדש ימינו כקדם" משמעה שיין  

שנה, או שמא יש לבצע התאמות    2,000ילידי אותנטי יש לייצר ולשתות כפי שהיה נהוג לפני  
יצור וטעם מודרניות, מתוך הנחה שלו הייתה נשמרת הרציפות בתעשיית  מודעות לפרקטיקות י 

עברו תעשיות היין בשאר  אכן כפי ש — הייתה עוברת שינויים הדרגתייםהיא היין המקומית 
 ן. העולם הישן, שלא קפאו על שמריה

תרבותי,  ו אנושיוגם ביולוגי ו קביעת הערך הסינגולרי של הענב, כאובייקט שהוא טבעי
ומיפוי גנטי כדי לעקוב אחרי  דנ"א  שילוב בין סוגים שונים של ידע ופעולה: ניתוח דורשת 

כגון   ,ילידי  מדעיות למקוריות ולרציפות שבין אז והיום; ידע מקומיה  ההוכחות הביולוגיות
פה מחקלאים פלסטינים קשישים; ניתוח של טקסטים יהודיים עתיקים מהמשנה,  –עדויות בעל

אלכוהול וטכניקות ייצור של  שיעורי ות מאפיינים של טעם, צבע, לזהכדי  התלמוד וההלכה
כחלק מחרושת האותנטיות; ולבסוף,  יצירת סיפור ומיתוג יין שמש; למשל  ,יינות עתיקים

טעימות יין בידי מומחים, ביקורות יין בכתבי העת המובילים ותחרויות בינלאומיות שמטרתן  
 ת. להוכיח את הצלחת התוצאה הסופי 

סקרנות מדעית, עניין פוליטי,   — אינטרסים שוניםמבשדה היין הילידי מונעים  השחקנים
קולינרית, רווח כלכלי, תשוקה לייצר יין טוב. אינטרסים אלו התלכדו  –רצון לייצר זהות מקומית
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אך כפי שנראה בהמשך, לפעמים הם גם  .סביב ייצורו של יין המראווי וזנים ילידיים נוספים 
המנגנונים שבאמצעותם מיוצר הערך הסימבולי, הכלכלי  , ואז נחשפים זה במתנגשים זה 

 והפוליטי של היין. 

 השחקנים: הנדסה הפוכה של הגפן הילידית 

הענב הילידי עומד בלב רשת הידע המתוארת במאמר זה, אך כשחקן אילם הדרך העיקרית  
קים אותו. במסע  לפרש אותו ולהבינו היא בתיווך שחקנים אנושיים החוקרים, מתארים ומשוו

שש דמויות  מצאנו המראווי זן ייצור וב השחקנים האנושיים העוסקים בשחזור  י החיפוש אחר
  , שצוטט קודם, הביולוג והיינן ד״ר אלישיב )שיבי( דרורילצד מוכרות ודמות אחת עלומה. 

עוזר המחקר והאגרונום יעקב הניג; חוקר תולדות הטבע במקורות היהודים  פועלים גם 
אילן; פאדי בתארסה, יינן יקב כרמיזן בנפת בית  –, פרופ׳ זהר עמר מאוניברסיטת ברוהערבים

לחם; כנען ח׳ורי, הבעלים והיינן של יקב טייבה בנפת רמאללה; גיל שצברג, יינן ביקב רקנאטי;  
והכורם הפלסטיני האנונימי אשר סיפק את הענבים ליין מראווי של רקנאטי. כולם יחד נוטלים  

 חודשת של הטרואר הזני וביצירת היין הילידי האולטימטיבי. חלק בהגדרה מ
דרורי הוא ביולוג מולקולרי מהמחלקה להנדסת כימיה ולביוטכנולוגיה באוניברסיטת  

המצוי במאחז גבעת  יקב בוטיק    ,בעליו של ״יקב גבעות״ומתגורר בגדה המערבית  . הוא  אריאל
הוא אינו מכחיש את המניע האידאולוגי  מו ובמאמריו  י איון שערכנו עיהראל הסמוך לשילה. בר 

.  של מחקריו ואת המטרה לשחזר את הזהות הלאומית דרך שחזור היין והגפנים הילידיות 
נוכל לזהות מערך של זני   ו״אנו מאמינים שבמאמצינו לקבץ ולהעריך אוכלוסיות אל לדבריו,

  ת יית היין הישראליישנים המתאימים לייצור יין איכות ובתוך כך לחבר את תעש –ענבים חדשים
 (.  Drori et al., 2015, p. 107) למקורותיה ההיסטוריים״

דרורי מלקט זני ענבים מקומיים ומבצע במעבדה שלו באוניברסיטת אריאל מיפוי גנטי  
מין  – גפנים ייחודיות גנטית של תת  130בשלב ראשון של המחקר הוא מצא  (.  SSRם )מלא שלה

(,  Sativaות )מין התרב–הוא הגדיר כ״אם הגפן״, וכשישים זנים של תת  ןאות,ש(Sylvestrisהבר )
כזנים ילידיים ארצישראליים. הרובד השני של המחקר כרוך  הוא מגדיר  שיותר משלושים מהם  

בניתוח כימי ובניסויים שמטרתם לזהות אילו מהזנים המקומיים יכול להתאים לייצור יין.  
מחרצני ענבים  דנ"א  בעיקר הפקת — לישי הוא ניתוח ממצאים ארכאולוגייםהשלב הש

 מיובשים או מפוחמים שנמצאו בחפירות שונות, אבל גם חישוב נפחים של גתות עתיקות  
במטרה לגלות אילו זנים היו בשימוש לפני אלפיים שנה וכיצד הפיקו מהם יין. השלב   — ועוד

באריאל  שנמצא כרם המחקר מ יין  יםמפיק בו הללו והאחרון משלב בין כל המהלכים 
(microvinification  )  לו מהזנים הילידיים שעדיין נמצאים בידינו כיום השתמשו  ילזהות בא כדי

לשחזר את תעשיית היין  ו לפני אלפי שנים לייצור יין, מתוך כוונה מוצהרת לגדלם מחדש 
״אם יהיה לנו צמח שלם מזרע   , בסוף התהליךדרורי אומר כי . (3– ו 2 )ראו תצלומים העתיקה 

שנה, זה יכול להיות נחמד״. הגילוי המדעי עשוי להשפיע על המיתוג    2,700שנשכח שם לפני  
התיירותי של מדינת ישראל סביב מה שהוא מכנה ״הסעיף של הילידיות״: ״הגת העתיקה,  

 ". עתי לפי ד  ,הסיפור והיין הילידי, כל העסק הזה ביחד, יתפור את תיירות היין לישראל
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חיפוש הגפן הקדומה מבוסס על ההנחה שזנים ילידיים וטכניקות מסורתיות של הכנת יין  
הם המתאימים ביותר לתנאים המקומיים. "אתה שואל אותי מה זה טרואר?" שואל דרורי  

 ב: ומשי

התאמה של הזן לאזור היא לא רק ברמה של מה עושה את היין הכי טוב, אלא מה שורד  
 about theבכלל, מה מסוגל לגדול בתנאים קשים. הסיפור הטרוארי בעיני הוא פחות 

people  ויותרabout   ]הרקע הגנטי שהתפתח פה במשך הרבה מאד שנים. ]זני הענבים
יתה לנו  ימאד יובשניים, מאד חמים. ה  שהי סלקציה ואדפטציה לתנאיםו עברו איז

שנה בגלל התקופה המוסלמית, זה תקופה ארוכה, אבל בכלים שיש    1,300קטיעה של 
 לנו היום אפשר לשחזר. 

היא חדשנית, אולם ההתאמה והסלקציה  וברירה טבעית גנטיקה המבוססת על  הטרוארתפיסת 
גם לשיטות המסורתיות  מתייחסות  , הן  כמו בטרואר הקלאסי   ;צמח עצמואל הרק  אינן מכוונות  

של ייצור היין. לטענתו של דרורי, אסור לחטוא באנכרוניזם ולשפוט את היין של פעם בכלים  
י. יקבים מודרניים כמו יקב יתיר בצפון  נשל היום, המתבססים בעיקר על טעם צרפתי או אמריק 

בין  ויים באיכות גבוהה  יינות מזנים בינלאומייצור  הנגב מגלמים עבורו את חוסר ההתאמה בין  
 י: האקלים המדבר

אז מה הם בעצם עושים? הם מנסים לגדל ענבים אירופאיים בתנאי מדבר וחום, וכל  
הזמן מתבחבשים עם זה. עזבו, בוא נזרום. התנאים שלנו הם תנאים שהבריקס ]מדד 
הסוכר בתירוש[ בורח לך? התנאים שלנו זה תנאים של הבשלה מהירה? התנאים שלנו  

 תנאים של חום? בוא ננצל אותם, בוא נעשה את מה שעשו פה פעם.זה 

סוגי ידע נוספים החוקרים  במומחיות ויש צורך בכדי להשיב על השאלה "מה עשו פה פעם" 
דנים ביינות, בייצורם ובשתייתם. פרופ' זוהר עמר הוא מרצה בכיר במחלקה  וטקסטים עתיקים  

מתמחה בהיסטוריה של הפלורה  ו אילן, –טת ברללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה באוניברסי
והפאונה המקומית. עבודותיו עוסקות בין השאר בזיהוי תולעת השני המקראית ובכשרותם של  
הג'מוסים, אך מוקד המחקר שלו הוא זיהוי ההיסטוריה הבוטנית המקומית: זני זיתים, צמחי  

אחר  ומתחקה  את ההיסטוריה של זני הענבים המקומיים( מנתח 1995תבלין ועוד. עמר )
מופעיהם במשנה, בתלמוד, בספרות ההלכה ובספרות הרפואית של ימי הביניים בערבית. הוא  

הנדסה   אשר באמצעות , מזהה שמות שונים, מקומות גידול והפקת יין וטכניקות ייצור ושתייה
,  לנסות ולהפיק מחדש יינות דומים לאלה העתיקים )עמר ( הן מאפשרות  Paxson, 2010)  הפוכה 

(. התהליך מלווה במה שעמר מכנה ״קריצה״: ״אתה צריך בעצם  2014 דרורי, נצר, הניג ושגב,
להתאים את עצמך לקריטריונים שמקובלים בימינו, ולכן אנחנו מוכרים איזה משהו עתיק אבל  

 נקרא לזה״.   ,בסטנדרטים מודרניים. אתה משחק פה משחק כפול
מספיקים כדי לייצר את  אינם  אלא שהשחזור והזיהוי של זנים עתיקים ושל שיטות הייצור 

טוען כי  עמר בין "אז" ו"היום". במאמר משותף עם דרורי וחוקרים אחרים, שהרצף הטמפורלי 
ני וג׳נדלי לייצור יין בירושלים במאה  ״ישנן עדויות היסטוריות של השימוש בזנים חמדא

במקרה זה, טענתו של עמר היא  (. Drori et al., 2017; 2014 ,עמר ואחרים" )השניה לספירה 
" ו"חרדלי" הנזכרים במשנה אפשר לזהות עם הזנים המקומיים הנקראים  שאת הזנים "גורדלי 

ת  ברּו הוא שם נוסף לזן המראווי(. כאן, במהלך המזכיר את העִּ  , כזכור,ג'נדלי וחמדאני )חמדאני 
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ת  (, יש תלות מובהק1997של שמות מקומות שייצר את "המפה העברית" החדשה )בנבנישתי, 
הם זה הבפרויקט  כיםהמתוו  נים(. השחק 2017בבני המקום הפלסטינים )דהאמשה, 

לזהות את הזנים  שנדרש כדי פה, –מקומיים המספקים ידע ילידי, הנמסר בעלהאינפורמנטים ה
 אומר:  הילידיים מתקופת התנ"ך או המשנה. עמר

הם ידעו להצביע לך, להגיד את השמות שלהם,  אתה צריך לתפוס את הזקנים בשביל ש
.  "ענבי בר "לזה קוראים ככה ולזה קוראים ככה, ולזה קוראים ככה... אנשים אומרים 

אין כזה דבר, זה לא ענבי בר, זה ענבים מנוונים שלא תמיד אני יודע להצביע ולהגיד  
למצוא באיזה    איך קוראים להם. אחת הבעיות הגדולות זה לא רק למצוא זנים. אני יכול

חירבה בשומרון איזה זן של ענבים מיוחד, אבל אם אני לא יודע להצביע ולהגיד, לדעת  
בערבית[, תעודת זהות, איך קוראים לו, אז אין לי את   ,במקור כך ה ווִייֶה שלו ] –את ה

 . ההקשר. יש לי פה בעיה

טול מובן כל עוד  גם המידע המופק לגביה נותר נ  ;במילים אחרות, לא רק שהגפן עצמה אילמת 
ביולוגיים, טקסטואליים    —   משלבים ידע ממקורות שונים  , כל עוד לאלא רואים בה שחקן רשתי

הייתה  גם היא ששנים,  1,700ספרות בת אם לא מנתחים נותר חסר ערך הדנ"א ואוראליים. 
בינה  האינפורמנטים ההולכים ומתמעטים שיכולים לייצר את הקשר  אלמלא  חסרת ערך  נותרת  
 ,Latourור )הווה ולחתום על "תעודת הזהות" של הענב. כל פרקטיקה ניסויית, כתב לאטובין ה 

1999, p. 140ובעת מהפוליטיקה המוזרה שבה עובדות הן בעת ובעונה אחת אילמות  (, "נ
פטפטניות להחריד, כך שכפי שנאמר, הן 'מדברות בעד עצמן'". העובדות אף פעם  לחלוטין ו 

 ר. ובמובן זה כל חשיפה של "אמת" היא למעשה כתיבה של סיפו , אינן "מדברות בעד עצמן"
מי שמבין היטב את הפוטנציאל הנרטיבי של היין הוא גיל שצברג, היינן הראשי של יקבי  

: "אנחנו מנגנים את זה. כל פעם למי  2014מאז ראווי את יין המהמייצר היקב  —  רקנאטי 
יקה שהוא רוצה לשמוע. זה עדיין סיפור. עדיין מוכרים  זשמוכרים את זה מנגנים את זה במו

 סיפור". הוא מפרט את כוחו של הסיפור: 

אנחנו עדיין בחיפוש הגדרה עצמית בתעשייה הזאת. אז אנחנו מנסים, מתחילים לנסות  
תיכונית,  –סביב זה הרבה רעש... מעבר לרעש של הסדרה הים לחפש זהות. עושים
מה    ,indigenous species  זנים  ...של גפנים עתיקות, של הגפנים  ,עשינו עוד רעש מעל 

שנקרא. להגיד לך שזה עושה את היין, שהיין הוא הרבה יותר טוב? אני לא יכול  
כר ליהודים שזה היין  להתחייב. אבל הסיפור שמוכר את היין הוא סיפור טוב. אתה מו

שדוד המלך שתה ולנוצרים אתה מוכר שזה היין שישו שתה ויום למחרת הניו יורק  
 . טיימס עושה כתבות. אין מה לעשות. הכתבות האלה מוכרות

. שאלות הזהות  ( 4 )ראו תצלום עניין הזנים הילידיים דרך לייצר נישת שוק בשצברג רואה 
לצורך למכור, ולהבנה ש"יין בלי סיפור זה פחות מיין  דבר  תעשיית היין מתקשרות בסופו של  ב

(.  27 , עמ'2015שגב ירבעם, המנכ"ל הראשון של יקבי רמת הגולן )רנד, כדברי  ,עם סיפור"
דית בין  לראות כיצד מתפתחת תלות הדאפשר זהות והגפן הקדומה החיפוש של במסלול 
מייצרת גם חיכוכים פוטנציאליים. לדוגמה, יקב    אתהקואליציה המזדמנת הז , וכיצדהשחקנים 

)ראו   על התווית בשלוש שפות: עברית, אנגלית וערבית  "מראווי" רקנאטי בחר לכתוב את השם  
 . זו אינה בחירה טריוויאלית בישראל בתקופה הנוכחית, והיא בפירוש מאתגרת את  (5 תצלום
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 סדרת ״הגפנים הקדומות״ של רקנאטי )באדיבות יקב רקנאטי(. 4 לוםתצ

 מראווי )באדיבות יקב רקנאטי( לשונית של  - התלתתווית ה .5תצלום 
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השאיפה לתאר את היסטוריית היין הישראלית כסיפור יהודי בלבד. הבחירה של השחקנים  
ילידי אכן משמרת את הזיהוי  – ליין המוגדר כישראלי  ים לשמר את השם הערבי מראווי יהישראל 

חיקויים של בני  עם השהחל ך  בתהלי משתתפת יליד הפלסטיני. בכך היא  עם ה של האותנטיות 
בהפיכתם של מאכלים בעלי שמות  , והמשיך  העלייה השנייה וארגון השומר את הפלאח הערבי 
וגדעון    זלי גורביץ׳   נים פי שטועם. שיוך זה, כ יערביים מובהקים למאכלים הלאומיים הישראלי 

בו ״המפגש עם הפלשתינאי מדגיש דווקא את  ש, יוצר עבור הישראלי מצב  (40, עמ'  1991ארן )
של בני המהגרים   ישראלים״. הטרואר– המקום הלא–המקומיות שאינה שלו, של הארץ, של בני

 אותנטיות פרימורדיאלית. לבאופן המאתגר את הטענה    ,הישראלים נוצר דרך חיקוי של המקומי 
מציינת "פילוסופיה שזה זן מקומי של הארץ, של האנשים    אתשצברג הסביר כי הבחירה הז

שגרים פה, זאת אומרת זה זן של המקום ולא של פוליטיקה כזאת או אחרת". הבחירה בתווית  
לשונית מדגישה לדבריו את ״הניטרליות של המוצר. המוצר הוא תוצרת של המקום ולא  –רב

  , תרבותי מגלם קוסמפוליטיות –י הרבלעומת שוק היינות הכשרים המראוו  ,של האנשים״. ואכן 
 סייעה לו להתקבל במסעדות ברחבי העולם. יש לציין כי הטענה לחדשנות  כי זו ייתכן ו
הפלסטינים  פוליטית של תעשיית היין הישראלית נעשתה קלה יותר משום שהחקלאים –א

מחשש  אם שגידלו את ענבי המראווי עבור יקב רקנאטי התעקשו לשמור על עילום שם, 
בשל סיועם בייצור יין האסור באופן  אם התנכלות בשל שיתוף הפעולה שלהם עם ישראלים, ל

 כללי באסלאם. 
יקב  ואחר כך בינו ובין  ,בין שיבי דרורי והאדם אשר יצר את הקשר בין הכורם הפלסטיני 

אר את הפרויקט כ״ניסיון לחזור לסיפור שלנו״ ולא כ״ניצול  יהוא יעקב הניג, אשר ת  ,רקנאטי 
עם דרורי ביקב הפלסטיני  ביקר ערבים״. הניג מספר שכבר בשלבי המחקר הראשונים של 

ובעיקר  כרמיזן משתמש בהם שלהתמקד בזנים הצוות החליט הביקור שבעקבות ו כרמיזן, 
במראווי. כאשר עלה הצורך לרכוש כמויות גדולות של ענבי מראווי לייצור מסחרי, הניג,  

ר בקשריו עם חקלאים פלסטינים מקומיים כדי לקדם קשר  שנולד וגדל באזור גוש עציון, נעז 
 י. עסק

עוזר המחקר  . כפחות איש של מעבדה וכימיה" , איש של שטח  [יותר]  , הוא "הניג, לדבריו
שרכש על  הידע ולנצל לשם כך את  של דרורי, תפקידו היה להתחקות אחר הזנים הילידיים

: הוא סיפר כי  הניג זיכרון ילדות  העלה הגאוגרפיה וההיסטוריה המקומית. בשיחה עימו
טייל עם אביו במרחב שבין גוש עציון לעמק האלה ומצא גפנים בכפר פלסטיני הרוס.    בילדותו
  iNakbaבאפליקציה נעזר שנים, כאשר עסק בחיפוש מקצועי אחר זני הגפן המקומיים, כעבור 

מנכיח את  ש באופן  5ההרוסים. " כדי למצוא גפנים בכפרים הפלסטיניים זוכרות"של עמותת 
קרי הזיקה היהודית    —  עקבות הקולוניאליזם ההתיישבותי, הניסיון ״למצוא את הסיפור שלנו״

 י. מתּווַך דרך פרויקט הנכחת העבר הפלסטינ  — לארץ ישראל
נדמה  והיה  תרבותית,  – עד כה עסקנו בהרחבה בחיפוש הישראלי אחר זהות ייננית ולאומית

דיבוב הגפן ופירותיה. אלא שמבט רחב יותר מראה כי תהליכי המחקר,  שזהו הצד האקטיבי ב

 

ומטרתה להעמיק את מודעות הציבור   2002שנת היא עמותה ישראלית שהוקמה ב( ذاكرات) "זוכרותעמותת "  5

היא אפליקציה סלולרית   iNakbaהיהודי בישראל לנכבה הפלסטינית ולקדם את זכות השיבה ואת מימושה. 

מאפשרת למשתמש לאתר את היישובים  ה  (אנגליתברית ועבבערבית, )הממשק שלה הוא ב לשונית –תלת

 וללמוד על אודותיהם.  1948ים שנהרסו בנכבה מאז י הפלסטינ
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מקומם של  והשיווק בצד הפלסטיני הקדימו לא פעם את הצד הישראלי, למרות ות הייננ 
בפוליטיקה הקולוניאלית הנוכחית. לא מדובר כאן בעולמות מקבילים שאינם   םהפלסטיני

גרים את הטענה הישראלית לאותנטיות  נפגשים אלא דווקא בתהליכים סותרים ושזורים המאת
מפני שהם נוגעים בשני היבטים עקרוניים של הטמפורליות הכרוכה בשחזור הגפן  בתחום, 

איטלקי בפאתי בית  –הילידית: קדימות ורציפות. לא רק שיקב כרמיזן פועל במנזר הסלסיאני
יינות ילידיים   הוא גם החל לייצר ;, עוד לפני יקבי הברון רוטשילד1885ג'אלה כבר משנת 

בעליו הוא    לדבריש  ,יקב טייבה נסמך על ידע מקומי ועל טרואר זני  .ם ילפני היקבים הישראלי
 ר". ועל כן גם לא נדרשה ל"שחזומעולם לא נקטעה  שמסורת נוצרית בת אלפי שנים    ממשיך

של רקנאטי הוא שזכה לתהילה מקומית ועולמית כיין הילידי המשחזר את    2014המראווי 
שהחל לייצר יינות מזני גפן ילידיים כבר בשנת  הוא  אך בפועל יקב כרמיזן    ,וד המלך וישוימי ד
חמדאני. אף  –יינות ילידיים: בלדי, דבוקי וג'נדליכיום מייצר היקב שלושה סוגים של . 2008

אותו  כיקב פלסטיני, קשיי השיווק והייצוא מהשוק הפלסטיני מביאים שיקב כרמיזן מזדהה 
גורמים ישראליים: הוא משתתף לא פעם בתערוכות בינלאומיות כיין ישראלי    לשתף פעולה עם

שהוקדש ליינות ישראל. היינן הצעיר פאדי   Wine Spectatorל ואף נכלל בגיליון מיוחד ש
דרך ישראל לאירופה ולארצות הברית, אולם הסכין עם הצורך    יצאלי   האילוץבתארסה הלין על  

במונחים כלכליים, שיתוף הפעולה המאולץ דווקא היטיב  לשתף פעולה כדי לשרוד כלכלית. 
תיכוניות ברחבי העולם, לצד או במקום  –עם היקב וכיום יינות כרמיזן מוגשים במסעדות ים

 המראווי של רקנאטי. 
,  רקנאטישייצר כאשר עאמר קרדוש, מנהל המכירות של יקב כרמיזן, נשאל על המראווי 

הוא משיב: ״כרגיל בישראל, הם מצהירים שפלאפל, טחינה, טבולה, חומוס וכעת גם ענבי  
ג'נדלי הם מוצרים ישראליים. אני רוצה ליידע אתכם כי זני ענבים אלה הם ענבים פלסטיניים  

לנו ביקב כרמיזן  (. במהלך הביקור ש2015 ,לחלוטין הגדלים בכרמים פלסטיניים״ )רודורן
הפטיר בתארסה במרירות: ״הישראלים יכולים לעשות מה שהם רוצים. אף אחד לא יכול למנוע  
בעדם. אבל זה לא משנה לי. אנחנו עושים את העבודה שלנו, ואנחנו שמחים על ההזדמנות  

  הכרמים נוף  על לעשות אותה. אני משאיר את הפוליטיקה להם. אני עושה את היין שלי״. 
  משפיעה  אינה הגדר , בתארסה לדברי . המנזר שדות  בין ונבנית ההולכת ההפרדה גדר מעיבה
,  ומקומית  בינלאומית  מחאה אף  על. שתשפיע בקרוב צופה הוא  אך , היקב עבודת  על  עדיין 
  בית עיריית שהגישו העתירות שתי את 2016בינואר  ץ"בג דחה, דתיים מנהיגים מצד לרבות
הבנייה )ראו    המשך   את  בכרמיזן, ואישר  הסיליסיאני   הנשים  ומנזר   אדמות  בעלי   תושבים,  ג׳אלא
 . (6תצלום 

מזרחית  – השחקן המרכזי השני בשדה היין הפלסטיני הוא יקב טייבה, השוכן צפונית
כיקב הפלסטיני האמיתי  אותו רואים  אנשיואיון עלה שי. בר2013לרמאללה, ושהוקם בשנת 

לקו הירוק,  בסמוך  זר בעל שורשים אירופיים )איטלקיים(,  שכרמיזן פועל בתוך מנ, מפני  היחיד
גדלים באזור בית ג'מאל ושפלת  שלו  מרבית הענבים  ותים כיקב ישראלי  ילעעצמו  להציג  נכון  

 ת. יהודה ולא בגדה המערבי 
שכמעט אינם מזכירים את הכיבוש או את המצב הפוליטי   ,פרסומים של כרמיזן בניגוד ל 

מתייחס לכיבוש כאל חלק אינטגרלי מהסיפור הטרוארי של היין.  בגדה המערבית, יקב טייבה 
פוליטי. חייבים להיות פוליטיים״. הזהות  –אפשר להיות א–לדברי היינן הראשי, כנען ח׳ורי, ״אי

שאינם  הפלסטינית שעוברת דיכוי מתמשך, האדמות שהוחרמו, מצוקת המים, המחסומים 
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מהווים  ו  הופכים לחלק מהרשת של היין הכל אל — מאפשרים לשנע ענבים ולייצא את היין
שמדגישים את אתגר ההיאחזות בסלעים   ,ים בגדה המערביתי תמונת ראי ליקבים היהוד

משווקת  ו בירות בינלאומיות המתחרה בגם במבשלת הבירה של טייבה, זו הגישה החשופים. 
(. מתוך  Meneley, 2014" )הבירה הפלסטינית באמצעות הסיסמה ״לשתות את ההתנגדותאת 

תפיסה זו, ועל אף הקשיים שהדבר מציב בשיווק היין, מקפידים ביקב טייבה להוסיף את השם  
 או )ר West Bankנכתב כרמיזן של תווית הבעוד שעל  ;ם פלסטין על תוויות הבקבוקי

 (. 7תצלום 

 דניאל מונטרסקו( :)צילום גדר ההפרדה בשטחי כרמיזן  .6תצלום 

 )באדיבות יקב כרמיזן( יין ״ילידי״ של כרמיזן .7 תצלום
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  סיפור הפוליטי הופך בטייבה לחלק מהסיפור ומהייחודיות השיווקית, אך לדברי ח'ורי ה
קיימא. אני  –הוא אינו ערובה לאיכות: "אפשר למכור מוצרים על בסיס פוליטי, אבל זה לא בר

כיין פלסטיני. אבל אם זה לא מוצר איכותי, הם לא  בארצות הברית יכול למכור בירה או יין 
ימשיכו לקנות. הסיפור מחבר את הקונים למקום, אבל רק האיכות היא מה שקובעת את המשך  

 ת". קדות באיכות היא קריטיהקנייה. ההתמ 
הבחירה לגדל זנים ילידיים החלה בטייבה כאילוץ, שנבע מהקושי לשנע ענבים בזמן  
האינתיפאדה השנייה, והוביל להחלטה להתמקד בזנים מקומיים שגדלים בגבעות הגדה. מאוחר  
ת  יותר, הבחירה הזו הפכה לפילוסופיה של יצירת יין אותנטי ולבחירה שיווקית: ״כשלקוחו

באים מחו״ל, אני אומר להם שאנחנו מייצרים יין ילידי, הם לא רוצים לטעום שרדונה  
לרשום במאגרים בינלאומיים את   — שכשלו עד כה — מפלסטין״. ח'ורי מתאר את ניסיונותיו

הוא אבסורד:  ומציין את מה שבעיניו  ם,  יהזנים המקומיים )כגון זייני, ביתוני ובלוטי( כפלסטיני 
לרשום במאגר הנתונים של האיחוד האירופי זן גפנים בשם הצליח  ברסיטת אריאל  הצוות מאוני

  י."חברוני" כזן ישראל 
למרות שח׳ורי, בוגר החוג להנדסה בהרווארד ולימודי ייננות באוניברסיטת קליפורניה  

הרשתי של הטרואר,  האופי  איון את  יבדייוויס, מזהה עצמו ״כאיש מדע״, הוא חוזר ומדגיש בר
הוא מנסה לשמר  שמייצג רק את התנאים הפיזיים אלא גם את אופן הגידול המסורתי  שאינו

בניגוד לזו   , ולשפר. טייבה הוא כפר נוצרי עתיק ומסורת ייצור היין שלו מעולם לא נגדעה
היהודית. ח'ורי מגדל ענבים לפי המסורת המקומית ולפי ידע שסבתו העבירה לו והוא יעביר  

״הגישה  נוקט את נות המחומצנים והמתוקים המקובלים בכפר, ח׳ורי הלאה. אולם בניגוד ליי
המודרנית״. הוא משלב טכניקות מהעולם הישן והחדש ומנסה לקדם סגנון יין עדכני וכך  
להחדיר לשוק הפלסטיני יינות יבשים ומורכבים. הוא מודה שזהו תהליך ארוך של ניסוי  

 הוא אומר: לגיטימי מבחינה פוליטית.   אבל כזה האורגני לתרבות המקומית ולכן, ה יוטעי

, יפתח יקב וידבר על  מארצות הבריתשמגיע עורך דין זה אבסורד לצפות שמתנחל, 
בלי שהוא יודע דבר וחצי דבר על המקום, על ההיסטוריה ועל המסורות   טרואר

להביא גפנים מאיטליה, לגדל אותם   —  המקומיות. קל מאוד לייצר יין נטול פגמים
בתנאים הנכונים, להוסיף גופרית בכמות הנכונה. לא יהיו בו פגמים אבל גם לא תהיה  

 ר. ין טרואלו אישיות במובן המקומי של המילה. זה לא יהיה י 

בנרטיב של יקב טייבה, המתיישב לא יכול להפוך ליליד באמצעים טכניים של ייצור יין.  
היכולת לקיים מסורת של טרואר אמיתי וקשר אורגני בין אדם לאדמה שמורה במקרה זה ליליד  

ים שומרים לעצמם את הזכות  יהפלסטיני, לפחות בעתיד הנראה לעין. הייננים הפלסטינ 
תוך דיאלוג אותנטי עם  מ דם ולהשתנות ובתוך כך לעדכן את סגנון היין להתפתח, להתק

יקבי המתנחלים סביב  ואילו    ;אליבא דח׳ורי  ,המסורת המקומית, ״מסורת נוצרית ארוכת שנים״
ממציאים תפיסות פיקטיביות של    ,״משתמשים ביין לשם השתלטות על קרקע״  , בעיניו,טייבה

 . דורסנית על הידע המקומי כופים מודרניות קולוניאליתטרואר ו
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 טרואר כרלטיביזם מהותני , או מסקנות: גבולות הטעם הטוב

בעצמו נצר למשפחת ייננים, לועג במאמרו ״טרואר, עולם, אדמה״ ל״נוסטלגיה  ר,  ברונו לאטו
  פופוליזם אוטופי כפטריוטיות פשטנית ו – חסרת התוחלת של הטרואר״ ומציג אותה כלוקל

(Latour, 2016)  עבור לאטור, תשוקת הטרואר אינה אלא מסווה למהותנות אסטרטגית .
הטרואר הוא מעין  במונחים סוציולוגיים אפשר לומר כי לאומנית ומלאת פאתוס. ברוח זו 

זמני. אך גם אם יש צדק  –רלטיביזם מהותני, המקדש את ההבדל ואת ייחודיות המקום העל
ראיית הטרואר כפטישיזם פוליטי וכלכלי, לדעתנו לאטור מחמיץ את המורכבות  מסוים ב

 ו. מירשת שמזוהה ע –העולה בדיוק מתאוריית השחקן
כמוצר טבעי שהוא גם ארטיפקט אנושי, הענב הילידי הוא שחקן ברשת מורכבת של אנשים  

מייצרים  השחקנים עצמם מתפתחים ומשתנים, פועלים זה על זה ו את אנשים. ברשת הז–ולא
 ,Millerת )מחקר זה תרבות חומרי שילבנו ב  פוליטיקה, היסטוריה וסוציולוגיה מורכבת. לפיכך

– ומחשבה ביקורתית ורפלקסיבית על אתנוגרפיה רב(  Ingold, 2012ת )אקולוגיה פוליטי(,  2005
 (. בפרסום מינית )שני,

היין הילידי אינו תוצר ״טבעי״, כמובן, אך באותה מידה הוא גם אינו רק מסכה אידאולוגית  
  —  פוליטיקה בדלנית. כדי להבין את הטרואר במלואו יש "לעקוב אחר השחקנים"המכסה על 

ו כרשת פעילה של חומרים  ולבחון אות  — כימיה, אקלים, טעם, ייננים, כלכלה, לאומיות ועוד
שבו  שדה  ובני אדם. מאמרנו הציג את חזית המחקר, הייצור והשיווק בשדה היין בין הים לנהר,  

מדענים מדיסציפלינות שונות פועלים לייצר זהות חדשה  ום ים ופלסטיני ייקבים ישראלי 
היין  מאפיין את תעשיית אמנם אותנטיות הלתעשיית היין, ובמידה רבה גם לעצמם. חיפוש 

בישראל/פלסטין המניע אינו רק אסטרטגיות שיווק או תשוקה ליין  אבל הגלובלית בכללותה, 
טוב אלא גם תשוקה לזהות, למקום ולזמן הקודמים לקונפליקט העכשווי ובה בעת מאפשרים  
אותו. שיח הטרואר מגלם כמיהה לערך, למשמעות ולזהות מקומית. הוא מתווך בין הענב  

לכלי ויוצר עובדות טריטוריאליות בשטח, ולפיכך המראווי אינו תוצר  למקום הפוליטי והכ
  פשטני של קטגוריות נוסטלגיות נתונות מראש אלא שחקן בעל סוכנות, הפועל פעולה הרת 

 ם. מקו תוצאות והרת
המעבר מהטרואר הקלאסי מבוסס המיקום לטרואר המבוסס על זנים ילידיים שינה את  

גאוגרפיה וטיעוני בעלות  – נה לאותנטיות. במקום מיקרוהטמפורליות ואת העומק של הטע
שייכת לי כי היום אני מייצר עליה יין   אתהגבעה הז"המתבססים על עיבוד ופיתוח בהווה )

יקבי הברון רוטשילד(, הטרואר  כמו במקרה של ( או בעבר ההיסטורי הציוני הקרוב )"מוערך 
בגוון  משכי זמן של אלפי שנים, וצובע את הטריטוריה ל , הארוךלטווח הזני החדש מתייחס 

מסכסך בין הזמנים השונים, ובתוך כך מאפשר למדען וליינן לקחת חלק  הוא . אחדלאומי 
לניסוי   ך,אם כ ,אקטיבי בשחזור המודרני והמלומד של הילידיות הקדומה. הילידיות הופכת

אנושי מאפשר  –אנושי ללאסביבה בממשק שבין ה–מעבדה. המחקר העכשווי על יחסי אדם
( מסטטיות פסיבית ומציבה  thingsלהרחיב את היריעה ולהציע תובנה המחלצת את העצמים )

 (. Ingold, 2012) אותם כסוכן פוליטי לכל דבר ועניין
  שהילידיות היא פרויקט מתמשך של הגדרת העצמי בהקשר קולוניאליטענו במאמר זה 

"(forever indigenizingתיאורו הקולע של ורצ'יני", ב  .)  כדי  המתיישב משקיע משאבים ניכרים
הפלסטיני מדגיש את ״משך הזמן  ואילו  לנרמל את קיומו בטריטוריה הכבושה ולהופכו לטבעי,  
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ם ורצ׳יני וממדאני מראים  וקרי הקולוניאליז(. ח Clifford, 2001, p. 482)  הארוך של הילידיות״
כיצד היחסים בין יליד ומתנחל מייצרים תלות הדדית. "המתיישבים והילידים שלובים זה בזה",  
"  כותב מחמוד ממדאני, "היחסים ביניהם הם אשר הופכים את האחד למתיישב ואת השני ליליד 

(Mamdani, 2001, p. 63כ .)  וחן הסמלי והחומרי של הילידיות והאותנטיות כופה גם על הצד
אל השוליים  שאלמלא כן הוא עלול להידחק   ,הילידי את הצורך להנכיח ולהוכיח את ילידיותו 

את  בעוד תפיסת הטרואר הישראלית מדגישה את השיבה למקום וכך,  באופן פיזי וסמלי כאחד.  
את  היצמדות לקרקע ואת הטיני מעלה על נס השליטה באמצעי הייצור והידע, הטרואר הפלס 

 ת. תרבותיהרציפות  ה
שבו הגאוגרפיה וההיסטוריה  מצב    —  טרואר״–״היפרנוצר  שדה האוכל והיין  ב אנו טוענים ש

מוכפלות זו בזו כדי לסמן את נקודת הסינגולריות המושלמת. בעידן הקפיטליסטי המתקדם  
זהותית. הפוליטיקה של הזהות  – ליטיתפווגם כלכלית היא גם כפולה:  אתהסינגולריות הז

(. הלאומיות  2017עוגן ילידי קמאי השזור בהגיון השוק הגלובלי )גרוסגליק, יוצרת המקומית 
אלא דווקא מעצימים זה את זה. כך, הכיבוש   זה לזה והערך הכלכלי אינם עומדים בסתירה

, בשעה  את ההתנגדות"  תשתו ל"תחת הסיסמה    ירה של טייבההופך לחלק מהשיווק של היין והב
כדי לחזק את  עימת יין ישראלי בחנויות יוקרתיות, משתמשת בציונות  ט (, מ  2012טל גליקמן )ש
, "'אניני הטעם' בארץ ]...[ לוגמים ציונות". הטרואר כביטוי  של היין ואומרת ערך הכלכליה

לפטריוטיות צרכנית מאפשר ליין לספק הוכחה בעלת תוקף כמעט מדעי להצדקת השליטה  
בטריטוריה. אנו מבקשים לקרוא למצב זה "טריטוריאליזציה של הטרואר", כלומר, כפיית  

קיבוע  אגב של הטרואר,  הטכנולוגיה הפוליטית של הטריטוריה על הרשת המורכבת
 ב. מתייש– הדיכוטומיה של יליד

  — קולוניזציה רדיקלית– פוטנציאל לדהאחרת, שיש בה להציע גם נקודת מבט אפשר אך 
ערכי כשייכת לצד  –שבה הטריטוריה אינה מומשגת באופן חד  —  "טרואריזציה של הטריטוריה"

מתווה רשת יחסים   אנושי–אחד בלבד. הבנת הטרואר כרשת וכממשק בין האנושי ללא
 מרחבית  – כלומר, פירוק של מערכת יחסים חברתית — טריטוריאליזציה–המאפשרת דה

מערכת חדשה עם פוטנציאל  ליצור טריטוריאליזציה המאפשרת – ובהמשך רה —  נתונה
( מסדר שונה. בניסיון לחשוב מחדש על  relationalityלחיבורים המתבססים על ייחוסיות )

  ילנבורגו בעולם המתאפיין בהגירה וגלובליזציה, הפילוסוף מארק שוהקשר בין אדם ומקום 
ה"  את "הזכות לטרואר" כדרך לאפשר את צמיחתה של "סובייקטיביות חדש מציע

(Schuilenburg, 2011, p. 20 .)בין   סובייקטיביות זו נגזרת מפרקטיקות של קשרים ייחוסיים
 אקסקלוסיבי, לסביבתה. –שחקנים ומרחבים שונים ויש לה קשר עמוק, ועם זאת לא מהותני ולא 

כרשת ייחוסית, משתנה ודינמית, היינות הילידיים מזקקים את כוחו של המקום להכיל  
קולוניאלית  –מהותני מעלה תובנה פוסט–היסטוריות אנושיות מתחרות. הזכות לטרואר לא

רים והערכים המעורבים ביצירתו, אינם עובדה מוגמרת הכורכת דם  החומו ,לפיה הטרוארש
טרואר הוא תהליך בהתהוות מתמדת, המבטא  ה ידגריאני, חיפוש  י הה  dwelling–כמו הבאדמה.  

 לם. מתגשמת במלואה( למצוא בית בעואינה  משאת נפש )שאף פעם 
ה בריבוי  להכר — ולו תאורטי, בשלב זה — מבט ביקורתי על מושג הטרואר פותח פתח 

קולוניזציה  – הטמון באחדות המקום. לטענת ממדאני, המתיישב והיליד שלובים זה בזה, והדה
כרוכה בביטול מקביל של הגדרות הילידיות וההתיישבות. במצב הנוכחי, בעוד היינות  

הגיבורה האילמת של   — הילידיים משמשים קרדום לחפור בו באדמת המולדת, הגפן עצמה
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מסרבת להציג את תעודת הזהות שלה במחסום   —  בולות שפרשנו הביוגרפיה חוצת הג
 הלאומיות. 
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