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‚È¯ÙË Ì˙ÂÈÂ ¯ÙË Ï‡ 

 

È‚ ÏÂ„˜Á Ï˘ È‡Ï¯Á Ï„‚· È„Â‰È‰ ÏÈÏ·˙˜ ˙ÙÂÓ‰‰�˘ 

 

בי שמעו ב לקיש הוה בחיקוק חמתו מגלגלי בהדי ר": מרנאמוד הירושלמי לתב

שמעו ב ' ר: גו�רת; ג"לח ע, ט"יעית פבש(" נפל מיניה והוא לא נסב ליה, חרדלא

מעו ב ש' ר ).נפל ממנו ולא נטלו, ראה אות� מגלגלי בחרדל, לקיש היה בחיקוק

 עולהפה 2.קוקחורע באדמות אימעשה  ה1.על בציפורי ובטבריהפש לקיש הוא אמורא

יחי פכתי בעניי סהלא הוללי של הדיו הכשר ההקו" לגליגמ: "יא הנעשתה ש�ש

 .חרדל בשביעית

עי� רבי� רז Brassicaceae.(3(צמח שבו עסקינ הוא ממשפחת המצליבי� ה

 Sinapis(רדל השדה חמו  כ4,י צמחי בר ממשפחת המצליבי� מכילי� שמני�ממינ

arvensis – (וב שחור כר ,)1 ראה איור מספרBarssica nigra( ,רדל סמר ח)Sinapis 

 

 
˘ ¯È, גיאת' י; א"תשמ, אוניברסיטת תל אביב, בודת מוסמ�ע, Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô·-˘È˜Ï¯, זיו' ח .1

˘È˜Ï ,È¯Â·Èˆ‰ ÂÏÚÂÙÂ ˘È‡‰ ,ט"רמת ג� תשנ, אוניברסיטת בר איל�, מ�בודת מוסע . 

 �83' מע, 2000ל אביב ת, Ê‡ÓÚ ÏÁ� ¯ÂÂ „– ˙È·Â˘È‰ ˙ÂÊÁ‡‰‰ ÏÚ ÌÈ˜¯Ù, טפר ואחרי�' י .2

' עמר וד' ז: בתו�', גידול חקלאי של חרדל בגליל היהודי בתקופת המשנה, 'טפר' וי' י; 86

 .5�7' מע, �2007 רמת ג, Ó„‡Â Ì ,Ï‡¯˘È ı¯‡· ÛÂ�Â Ú·Ë‰‡„, )עורכי�(דנינו 

Óˆ ÈÁ, שמידע' א; 82�91' עמ, 1983ל אביב ת, Óˆ˙Â�ÂÓ˙· Ï‡¯˘È ÈÁ, פליטמ� ואחרי�' ע .3

Ï‡¯˘È ,170, 158, 150, 148, 144, 141, 138, 99, 97, 60, 56, 55, 53, 41, 26' עמ, 2005ל אביב ת ,

171 ,179 ,183 ,218 ,224 ,307 ,314 ,323 ,330 ,343. 

 .91�115 'מע, ה"רושלי� תשסי, Ë‡ÒÏı¯‡ ÈÁÓˆ Ï˘ ‰ˆÂÙ˙‰ -Ï‡¯˘È, דני�' א .4

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡1 :רדל השדה ח)Sinapis arvensis.(
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Juncea(,רדל לב�  ח)Sinapis alba – כחמישה עשר . אחרי�ו ,)2 ראה איור מספר

ת באזור הממוזג והצפוני של מיני� בויתו בשמות מקומיי� שוני� בתקופות שונו

 5.קראו בשמות מקומיי� שוני�נוהפיקו מה� תבליני� ושמני� ש, כדור האר�

� בארצות שהזית אינו גדל בה� ומפיקי� מהזרעי� כיוני� אלה ואחרי� גדלי� ימ

, באנגליה, באוקראינה, ברוסיה, תבצרפ, בבלגיה, בהולנד, בגרמניה: שלה� שמ�

, ביפ�, בפקיסט�, בתימ�, בנפאל, בעירק, במצרי�, קסיקובמ, בארצות הברית, בקנדה

ו� ילירבעי� ממארצות אלו יותר באייצרו , 2002ו� לשנת כנ. בהודו ובסי�, בוייטנא�

גמה  דו6.ני�שוומיי� מקמות בשקראו שנטו� זרעי� והפיקו מה� תבלי� ושמ� 

 .'שמ� קנולה'מודרנית לביות מי� נוס� של מצליבי� ולהפקת שמ� מזרעיו היא זו של 

  רב גדל ג� באר� כצמחש) Brassica napos(מ� מופק מזרעי צמח בר מקומי בקנדה הש

 

 
¯Ó ÍÈ„, דרו�' שמידע וד' א; 206, 133, 75' עמ, 1980ל אביב ת, Â�ı¯‡‰ Ï˘ ÁÓÂˆ‰ ÈÙ, זהרי' מ .5

Ï‡¯˘È· ¯·‰ ÈÁ¯Ù ,לב� ושחור –חרדל 'ער� , זוטא' ז; 106, 96' עמ, 1986רושלי� י ,'

‡‰˙Â‡Ï˜ÁÏ ‰È„ÙÂÏ˜Èˆינוב' פלבי� וז' ד; 408' עמ, ב"תל אביב תשל,  ב� ,Óˆ Ï˘ ‡Ù¯Ó‰ ÈÁ

Ï‡¯˘È ı¯‡ ,חרדל'ער� , ליבובי�' זהרי וי' מ; 144�145' עמ, 1991ל אביב ת ,'‡‰ ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ�

˙È¯·Ú‰983�984' עמ, ט"תשכ, ז י;V.L. Low, Die Flora der Juden I, Wien-Leipzig 1924- 

1926, p. 521; M. Zohary, Geobotanical Foundations of the Middle East I, Stuttgart-

Amsterdam 1973, p. 64; II, pp. 183, 185, 613, 630, 637, 642, 646, 648; D. Zohary 

and M. Hopf, Domestication of Plants in the Old World, Oxford 1994, p. 132. 

6. analytic.profitux.cz/disertace/disert.html 

www.greydragon.org/library/mustard.html 

www.simple-natural.net/index.php?cosmetic=598 

www.crnindia.com/commodity/MR.html 

www.essentialoils.co.za/essential-oils/mustrad.thm 

 En.wikipedia.org/wiki/mustrad-oil 

www.madehow.com/Volum-5/Mustard.html 

www.coquinaria.nl/english/recipes/03.1histrecept.htm . 

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡2 :רדל לב�ח )Sinapis alba.(
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נדה בקית וב חמ הצ7).3 ראה איור מספר – Hirschfeldia incana (יפתית מצויהל –

 שלדול חקלאי יגלז מא פ�� והיידול חקלאי בשנות השבעי� של המאה העשרלג

רעי� שלו מיובאי� ג� זה. סיקומקב ובארצות הברית, בקנדה, רצות אירופהבאחרדל 

י ד ילע �כירנצ� חרדל שמלי� ותבגי סוגיש שדנ 8.ולהקנלאר� וכא� מופק מה� שמ� 

 .ארצות אחרות בשמ� זית צריכת מתריוולה ובכמויות גדולות גדכלוסייה או

שפה העברית ובבסורית , ארמיתב, שפת התלמודב ונכובלי� והשמ� תה, חמהצ

 ,ר�באפה הערבית בש ג� כינויו  כ�9,וב� הכינוי לא הובהרמ. 'חרדל'ית המודרנ

 תבלי�ה, פרות המחקר אודות תולדות המזו�בספה האנגלית ושב 10.מ�יתבצרי� ובמ

  –דל חר ע�י� ענבי� ממוכ� שה משקה רומי �מֵ� ורהמקו, Mustrad �יאוהשמ� נקר

Mustam.11
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 179, 171, 158, 148, 138' עמ, )3הערה , ילעל(שמידע ; 206, 75, 7' עמ, )5הערה , לעיל(הרי ז .7

' עמ, )3הערה , לעיל(ליטמ� ואחרי� פ; 108, 106, 96, 20 'עמ, )5הערה , לעיל(שמידע ודרו� 

86 . 

8. Canola Oil = Can(adian) O(il), L(ow) A(cid) .ראה ג� :En.wikipedia.org/wiki/Mustrad-

planet. 

 .1741�1743' עמ, 1959ירושלי� ,  דÏÓ˙È¯·Ú‰ ÔÂ˘Ï‰ ÔÂ', חרדל'ער� , יהודה�ב�' א .9

10. L. Boulos, Flora of Egypt I, Cairo 1999, pp. 212-213, 216; IV, p. 538; J.R.I. Wood, A 

Handbook of the Yemen Flora, Kew 1997, pp. 77-78, 415. 

11. A. Dalby, ‘Mustrad’, Food in the ancient World from A to Z, London-New York 2003, 

p. 225; Ibid., Siren Feasts, London-New York 1996, pp. 119-120, 157-159; J. 

Solomon, ‘The Apician Sauce’, in: J. Wilkins et al. (eds.), Food in Antiquity, Exeter 

1996, pp. 115-131; Don R. Brothwell, Food in Antiquity, Baltimor-London 1969, pp. 

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡3 :יפתית מצויהל

)Hirschfeldia incana.( 
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רחבי העול	  בדלר הח�לי� ושמתב הנימי אתמחי	 השוני	 שמה	 הפיקו הצני ימ

ורות קמ הינוכתו ואשסוי	 הממח הצוטני של הבהוי יזהשי	 על קמ, ובאר�

הכירה לפחות שני מיני ) ב"א מ"לאיי	 פכ(שנה מה. 'דלרח'קופות שונות תהיהודיי	 ב

. )גודל כנראה במצרי	ש (ריצמהדל חר ה ואת)גודל כנראה באר�ש(דל רחה תא: חרדל

 של	 מיניי נשבלמודי התרדל החח צמהה את זירונסו�  שאה הסיבהשר כי זואפ� כל

 14',רוב שחורכ': ראח� יבמ יקסלפ 13',חרדל השדה'ו 12'ידלחרוב רכ': מצליבי	

  15.'חרדל לב�'ו' חרדל השדה': י מיני	נבש קריספילו

מסרה שנדה אגור באמ� ישראלי אריהוי צמח החרדל הלזז יחיד רמ, עתנודל

 גובה על בהובר דומ) ב"כתובות קיא ע(ובבבלי ) ב"כ ע, ז"ה פאפ(למוד הירושלמי בת

שוואה בהח החרדל ניכר בגובהו היחסי צמכי  ידמע הזהור קמהראה כי נ. חמצה

 Brassica (רוב השחורהכח צמאי	 לגובהו היחסי של מתא ווה ני צומח דומי	מיל

nigra( ,על	ממשפחת המצליבי 	אחרי 	16.ומת מיני  

קופת בתשלו בירוק הידל חרח הצמ אתידי	 כי מערי	 אחורות יהודיי	 קמ

 כל מאותו כ אאכלו, כמו כ� 17,י להמתיק את הטע	 שלו כדהמשנה והתלמוד

 

119-120, 157-159; V.I. Low, Die Flora der Judean I, 1924-1926, p. 521; ‘Mustrad’, 

in: K.F. Kiple and K.C. Ornelas (eds.), The Cambridge World History of Food II, 

Cambridge 2000, pp. 1819-1820, and pp. 117, 132-134, 173, 179, 185, 215, 222, 

292-293, 411, 432-433, 517, 731, 928, 941, 946, 1079, 1208-1209, 1217-1218, 1290-

1291, 1307, 1540-1541, 1680, 1698-1699, 1717, 1728-1729, 1735, 1756-1757, 1787, 

1790, 1805, 1823, 1833; K. Albala, Food in Early Modern Europe, London 2003, p. 

58; R. Tannahill, Food in History, London 1988, pp. 38, 47, 110, 114, 117, 183, 293; 

A. Sonnenfild, Food, New York 1999, pp. 314, 422; T.S. Maguelonne, A History of 

Food, Cambridge 1992, pp. 526-529; I.L. Wiggins, ‘Mustrad’, Enciclopedia 

Britannica 15, 1972, p. 1103. 

 .142' עמ, 1934ל אביב ת, ÓˆÔ„¯È‰ ¯·Ú Á, אהרונסו�' א .12

 .257' עמ, ש� .13

 .69' מ ע,ג"ושלי� תשמרי, ‰ÁÓÂ ,‰�˘Ó· ˙Â‡Ï˜Á‰ ÈÏÎÂ ÈÁ‰ˆ, פליקס' י .14

 . 308�315' מע, ג"ירושלי� תשמ,  בÏÈÁÓˆ‰ ËÂ˜ÈÌ, קריספיל' נ .15

גידולי חקלאות 'ער� , פליקס' י; 284�287' עמ, 1961ל אביב ת, Óˆ‰�˘Ó‰ ÈÁ, פלדמ�' א .16

È ÈÓÏ˘Â¯, ל"נה; 699�700' עמ, ב"לשתל אביב ת,  ב˙�ˆÂ‡Ï˜ÁÏ ‰È„ÙÂÏ˜È‰‡', במקורותינו

˙ÈÚÈ·˘ ,החקלאות היהודית באר� ישראל בתקופת המשנה , 'ל"הנ; 384' עמ, �"רושלי� תשי

Â·ÈÎ‰ „ÚÂ È�˘ ˙È· Ô·¯ÂÁÓ Ï‡¯˘È ı˘ ‡¯, )עורכי�(ברס ואחרי� ' ז: בתו�', והתלמוד

ÈÓÏÒÂÓ‰ קריספיל' נ; 419�441' עמ, ב"רושלי� תשמי, א ,ÚË Ì ÌÈÈÁ‰–ÌÈ�ÈÏ·˙ ÏÚ ÏÎ‰ , 

; 264, 234' עמ, ט"ירושלי� תשי ,˜Ù‰‡ÂÙ¯· ‰˘Ó È¯, �"הרמב; 116�117' עמ, 1996ור יהודה א

 .J;270, 206, 170' עמ, ז"רמת ג� תשס, Ù¯Ï‡ËÈÂ ÌÈÈÁ È·¯Ï ˙È˘ÚÓ ‰‡Â, עמר' בוכמ� וז' י

Preuss, Biblical and Talmudic Medicine, F. Rosner (trans.), London 1994, pp. 71, 113, 

179, 225, 268. 

 .95' אלבק עמ�תיאודור' מהד, ראשית רבה פרשה יא וב .17
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 כ� 	א .בלי� ושמ�ת ועיזרג	 הפיקו מ, פי שנראה להל�כ, ול	 לדעתנו א18.כבוש

ת קבה גידול עצי זית והפ, תולדות החקלאות באר� ישראל בבתקופה קצרה זו, מדוע

 ?�בכר� צויה  ה19,ורתימסכזי וי מרלאענ� חק זמננו דעו העתיקה תזית היו מהעשמ� 

סו� יתה איי הקוקודמות חאב "גלגלי�מ"שר שהפעולה פא, ור האמור לעילאל

 וא, פרדת הזרעי	להח היבש מצהסו� יא, בוש כנת מאכללהכוק יר הברצמח ה

לה ה מא פעוללכ. ו מצמח הבר אדול חקלאי מגי�משאו לי� תב ל שקההפהאכת מל

� קשה כל .צעי	 שוני	מ ובאהונה שונבעשתה נע� המ ל אחתכת וונה מהאחרשו

 אורוק היח מצה אתפו אס 	או א, וקבחוק לרדחדלו גי א	קור שלפנינו ממה ודלמל

 .קלאיח הולי שדבשהיבש 

י� צרה יה, )רדל באדמות חוקוקבחנעשתה ש" (לגלי�גמ"ה ולעאת הפ אורהכל

21.למוד השתמש באותו מונח ג	 בהקשר לטופחתה 20.הילמה רושפיי לפלהבי� 
 

 גלגל שלק� תכמ" גלגלי� בטופחמ "תש אפיר, תסורתיות מבות פרשנבעק, בקלא

 נזכרתטילה נא 23.האנטילהוא  ה22,יבהאי שכלורכו קשורי	 אלשסובב המרי	 חבל 

נתה וכו ,יתנוושפה היה מולקחשנשמות ', כנימו'בש	  ג	מוד תלרות המשנה והפבס

לא כמושא ' טופח'ת  א באותו הקשרשירפשי� והמבק לא 24.'לגלג'ג	 צורתה י לפ

י	 יבה קשוראנוי שגור בתלמוד לכלי שכי, 'פיחי�ט'ל הונוכה כי� טעא ווה, עולההפ

 במקור שלפנינו הוא צמח 'טופח' ירבר כפש � טעומת זאתעל 25.אור� חבל אנטילהל

ל הצמח  שגול עומרי	גללה של עוהפא הומור בעניינו אה' גלגלי�מ'המונח ו, קטנית

 
ליברמ� ' מהד, ז"ג ה"מעשרות פ; 296' ליברמ� עמ' מהד, ג"א הי"ספתא מעשר שני פות: ראה .18

 .31' ליברמ� עמ' מהד, ח"ח ה"שבת פ; 238' עמ

, Â‡‰ÈÙ¯‚Â‡È‚· ÌÈ˜Ù 20, 1987', ראשית המאהייצור של שמ� זית בגליל וממדיו ב, 'אביצור' ש .19

בודה ע, Â˙„ÂÓÏ˙‰Â ‰�˘Ó‰ ‡¯˜Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· ÏÈÏ‚· ÔÓ˘Â ÔÈÈ „Â·ÈÚ ˙Â„Ï, פרנקל' ר; 3�18' מע

ˆÈ ¯‰· ÔÈÈÂ ÔÓ˘ ¯Â, עיט�' ד; ד"תשמ, אוניברסיטת תל אביב, לש� קבלת התואר דוקטור

ÏÊ¯·‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈ¯Ù‡ ,1980, אוניברסיטת תל אביב, בודת מוסמ�ע . 

ניו ,  ב˘Ú‰Â¯Í ‰ÌÏ, )עור�(י קוהוט "ח: ה את התלבטויות בעלי המילוני� התלמודיי� בכ�אר .20

, ד"וינה תרפ�ברלי�, א „¯˘Â‡‰Â ÌÈ„ÂÓÏ˙‰ ÔÂ˘Ï ¯ˆÓÌÈ, לוי' י; 288�289' עמ, ח"יורק תרל

  . M. Jastrow, A Dictionary 1, New York 1950, pp. 244-245;321�330' עמ

 .ג"יח ע, ה"ש� פושלמי רי; ג" מה" פהפאשנה מ .21

 . 53' עמ, אהפמסכת , ז"ירושלי� תשי, רעי�ז, ‰ Ó È¯„Ò˘�‰˘˘, בקאל' ח .22

רושלי� י, ‡ÂÏÓÚÂ Ì :Ï‡¯˘È ı¯‡· ¯ÂˆÈÈ È�˜˙ÓÂ ‰„Â·Ú ÈÏÎ ˙Â„ÏÂ˙Ï ÒÏË‡„, אביצור' ש .23

' י; 27�36איורי� , 14�22' עמ, ב"ל אביב תשלת, ˜�ÓÌÈÈ‡Ó˜ ‰·È‡˘ È˙, ל"נה; 60' עמ, 1976

˙˜ÈÓ Ô, מילוא' א; מא�לח' עמ, ג"רושלי� תשיי, ÏÎ„ÂÓÏ˙‰ ˙Â¯ÙÒ· Ò¯Á È', אנטל, 'ברנד

 ‡ˆÓÓ‰Â ˙Â¯Â˜Ó‰ ¯Â‡Ï ˙ÈË�ÊÈ·‰Â ˙ÈÓÂ¯‰ ‰ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ı¯‡· Â· ˘ÂÓÈ˘‰Â ‰ÈÏÈË�‡‰

È‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡‰ ,2001רמת ג� , אוניברסיטת בר איל�, בודת מוסמ�ע;J.P. Oleson, Greek and 

Roman Mechanical Water-Lifting Devices: The History of a Technology (Phueonix 

Supplementary XVI), Toronto 1984. 

 .מא' מע, )23הערה , יללע(נד רב .24

 .קצא�קפט' מע, )23הערה , לעיל(' טפיחי�, 'רנדב .25



 יגאל טפר ויות� טפר

44 

, בקאלטילה בעקבות נכא' לגלי�גמ 'ת המונחש אירפיקס לפ 26.יבש	ליי כדהירוק 

ושלמי בעניי� החרדל ריהקור מ� כי הטעא הוו, מו שפרבר כניתקטמח צכ' פחוט' תוא

� טעטמ� טס 27.ממנו	 עיזראת הפרדת הרקלש יבח המצהישה ואיסו� של לתבק עס

 �ומזחי בר ששימשו להכנת צמו הי, ענייננו לופח וחרדלט, סרמותו יכ נהשוקשר בה

ה לאושי	 המסורתיי	 ורפיה יפל 28.'שי�בכנ'כלו נאה	 ו, התלמוד ותקופת המשנהב

טילה אנוו� למכול להיות יכדל ובטופח רחבמור אה' גלגלי�מ'ונח מה, המודרניי	

ת השדה סביר כי רטיבו .טופח ודלחר שדותקיית שששימשה ג	 לה, 	איבת מילש

את ק יפלהי כד היבש ברה חמסו� צלאי וא, דל וטופח בשוליוחרריעה לאיסו� פה

י� ואצעי	 שוני	 אמני	 ובזמולות שונות שנעשו בפעמור כאה לא. עי	 ממנורזה

� ראהור קמהבחרדל באדמות חוקוק לפי  וש עמה: נינופלשאלה לשובה תש� מכ

 ? פנינושלישראלי 

מות דאבשתה נעולה שפעכוו� למ' י� בחרדלגלגלמ'יטוי הבשר ואפ כינה עהט

, לי�תב	 מהק להפיי כדאו , נו	 ממעירזאת הד יפרלהי דכ שביהח מצבוקא דוק וקחו

 י	ומדובי	 חצקני	 מתצאו נמקוק חומות דאב רקר שחאלתה לע 29,ו יי� א�מש

 .'תקני חוקוקמ 'ת	 אנחנו מכני	או, ותתלג

'Ó˜Â˜ÂÁ È�˜˙' 

ות באדמהוא זיהה .  את תולדות חוקוק ההיסטוריתחקר, ל דרעי� מקיבו� חוקוקיג

ומי	 לאלו שביישובי	 דה ני	שוורות שונות ולשימושי	 בצקוק מתקני	 חצובי	 חו

גתות ובית , בודדות, מחצבות, משחקי	 קדומי	, בורות מי	, ורהקבל: אחרי	 בגליל

פת דומות לגתות אחרות שנסקרו בגליל היהודי וג	 ה� מתקו ניה�ביות שתהג 30.בד

, בעי� שבשבת, נאשי' חישב, ד קיבו� חוקוקליה מה� נמצאו מכ 31.המשנה והתלמוד

 32.רגבו שלק� סחיטה מת� נמצא מהחת בארק . קומות נוספי	מבוקוק חבל הר ע

ות באדמור� זפי, ספר הגתותמ. יכהרדביטת הענבי	 סחל הגתות האחרות נעשתה כב

תה ש	 בתקופת המשנה נטנסיבית שהייאיל פרנסה י	 עביעמצ, וג�וסקוק חו

  .�יידול גפ� והפקת יגמוהתלמוד 

 
 .30�31' עמ, ז"שמ ת,ÏÁ˘ÈÓ 4', מגלגלי� בטופחאי� , 'שפרבר' ד .26

 .62�63' עמ, ח"שמ ת,ÏÁ˘ÈÓ 6', למשמעות מגלגלי� בטופח, 'פליקס' י .27

": תורמוס הזה ששולקי� אותו שבע פעמי�"כ, 'סטטמ�' ג: וראה ג�, 18הערה , ראה לעיל .28

 . 5�19' עמ, ח"מש ת,ÏÁ˘ÈÓ 6', ל"צמח התורמוס במקורות חז

 . 129' מע, ד, 'יי�'ער� , )20הערה , לעיל(והוט ק .29

 . 72�82' מע, )2הערה , לעיל(פר ואחרי� ט .30

; )19ערה ה, עילל (פרנקל: אה ג�ר. 56, 55, 15איורי� , 60' מע, )2הערה , לעיל(פר ואחרי� ט .31

 . 17�71' עמ, 1988תל אביב , ‚˙Ù‚Ô ,‰˜È˙Ú‰ ˙Ú· ÔÈÈÂ ˙Â, אילו�' פרנקל וא' ר

 . 180�193' עמ: ובגתות, 150�171' מע, )19הערה , לעיל(פרנקל : ראה, בד ל מתקני בורג בבתיע .32
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נמצאו באדמות חוקוק ג	 , ס� לגתות האלה מתקופת המשנה והתלמודובנ

, בדק ג	 על ידינו על גבעת יקוקנ, דוגמהכ, מתק� אחד מה	. מתקני	 דומי	 לגתות

י חצוב כחציכה רדהטח משבמתקני	 דמויי הגתות . פונה מזרחההבראש המדרו� 

 15%טח הדריכה הוא משפוע יש. ' מ3.80ובסיס ישר באור� '  מ2.70רדיוס ב לגעמ

וב חצסו� איר ובלמשטח הדריכה מנקז . 1%לעומת שיפוע רגיל בגתות בסביבות 

על משטח הדריכה . שאינו מטויח'  מ1.40מ ובאור� " ס65בצורה מרושלת ברוחב 

. ביניה�'  מ1.20 לשוצע מממ ובמרחק " ס34 מוצע של מי גומות בקוטרשתחצובות 

מדרו	 . לעומק לא ידוע'  מ1.40ובאור� '  מ1מצפו� וסמו� למתק� חצוב בור ברוחב 

מ ומשחק של שתי שורות " ס9מ ובעומק " ס14למתק� חצובה בודדה קטנה בקוטר 

  .של שבע גומחות ושתי גומחות בצד�

, לאיצר חקמוזל של נוחצוב בצד המתק� שימש לאיסו�  השר להניח כי הבורפא

הבודדה שימשה לטעימת המוצר הנוזלי שהופק במתק� ובזמני הביניי	 הפועלי	 

מצפו� , צאו על גבעת חוקוקנמדמויי גתות נוספי	 	 קנימת. בהפקתו שיחקו לידו

 ר חבקוקלהמערב מ, מערב לחוקוק��ופצמ, מזרח לגבעת חוקוק�צפו�מ, לגבעת חוקוק

 מקומי וייחודי שנחצב לצור� הפקת � לפנינו מתק�  כ33.)4ראה איור מספר (עוד ו

  

 
סקר מתקני חוקוק  ב.89, 88, 60, 59איורי� , 83�86' מע, )2הערה , לעיל(פר ואחרי� ט .33

  .תודה לה�. מיכאל שומרוני ועדה כספי, אבישי בלומנקרנ�: השתתפו עמנו

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡4: 

תסמפת תפרו

'וקוק חקניתמ'

 .זור חוקוקבא
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 .ו רק על אדמת חוקוקהמוצר חקלאי כלש

נראה כי , ו מטויחנומכ� שבור האיסו� אי, י השיפוע של משטח הדריכהפל

לא דרכו ש	 . לישתו אל הבור הייתה אטיתוגצר מועטה של מוות כמנאספה בו 

, ר גדול ומטויחענבי	 משו	 שכמות העסיס שנסחטת מה	 רבה ונדרש לאיסופו בו

לפי ). 5ראה איור מספר (גלישתו מהירה ואינה נדרשת לשיפוע חזק מהרגיל בגתות 

6� ו5ראה איורי	 מספר (השקעי	 החצובי	 בכל משטח דריכה במתקני	 האלה ( ,

כנראה נישא על שני עמודי	 שבאמצעותו נעשתה ,  כי היה מוצב בה	 מתק�הנרא

וק אלה הפרידו את הזרעי	 מצמח החרדל ייתכ� ובמתקני חוק. ש	 מלאכה כלשהי

 .היבש וייתכ� שסחטו בה	 את זרעי החרדל

ה לא ,זורי	 אחרי	 באר�באנ	 מוכרי	 איוקוק  חקנימתשל 	 פייניהמא

 ורקמה	 בי� תאות ולסנליר בס �כל. ופת המשנה והתלמודקתמומיי	 מקמתקני	 

 ועשנשות ולפעי� בל, "דל בחרגלגלי�מ"המדבר ב ירושלמי המודבתל� ישראלי שהאר

 .אות	 מתקני	 ייחודיי	 ליישוב זה בדמות חוקוקבארדל חב

È‚Ï„¯Á Ï˘ È‡Ï˜Á ÏÂ„Â ÌÈÚ¯Ê‰Ó ÔÓ˘Â ÔÈÏ·˙ ˙˜Ù‰ 

 אל: מודתלנה והמשופת התקר� ישראל לאחר באדול חקלאי של חרדל לא שרד יג

 הפקת תבלי� לבשהיצמח 	 מהפרדת זרעילהלא , ח הירוק מאכלצמ� מהכיי להכד

קופה שבה בתיקו פה שראלי �ראב. �כלא מלאכות ואמצעי	 שנדרשו לו, מ�וש

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡5 :לב למשטח המשופע ולבורות במרכז המשטחיש. נימתק� חוקוק אופיי �. 
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קופה זו מתי בד רבי	 תב. תזיה �עי פררפואה ובישול מ, תבלי�, � למאורשמעסקינ� 

לאי מרכזי חקצר מויה שהנטנסיבי אית י� זשמצור יי עלדי	 יעמר� באמצאו שנ

י צע, ראלשר� יאלוכה סמגמה לאר� וכד, צרי	במ, ומת זאתעל 34.מיתוהמקה לכלבכ

 ידולי חקלאות אחרי	 מג בעת העתיקה ש	יקו הפ� משה אתכ� ל. ינ	 גדלי	 אזית

  

 
אה ר). 19הערה , לעיל(נקל פר; 13�36' עמ, ז"תל אביב תשמ, ˙ ‰·„ ‰È·È˙¯ÂÒÓ, אביצור' ש .34

 S. Hadjisavvas, Olive oil Processing in Cyprus, SMA 99, Nicosia:ג� בקפריסי� השכנה

1992. 

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡6: מגוו�

תכניות של מתקני

 : חוקוק

�מדרונות הדרו�ב. 1�2

מזרחיי� של גבעת

מדרונות ב.3�4 ;יקוק

המזרחיי� של גבעת

מערב�צפו� מ5�6 ;יקוק

 .לגבעת יקוק
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שב נחא  והו� ישראלאר שלערבי המישובי החו� מיאת שמ� הזית ייבאו בעיקר ו

35.תרותמוצר של ומלת העתיקה בעבמצרי	 
 

; 	נקות את הזרעיליש  36:בליני	 מחרדלת תנהכ שלבי	 במה כראילומלה תוק

 ע	 עו�מלו שתולכ; ורטריה נקייהלמהכניס ל; השרות שעתיי	ל; שטו� במי	 קרי	ל

 י�סוהל; סנ�ל; רבעל; חת אשלג�מלוסי� הל 37;	 שנמזגו על פחמי	מיוסי� הל; דהי

גרעיני אור� ושקדי	 מעוכי	 , בלי	 לפתמתוצר מב 38. שובסנ�ל; חושבל; ומ� חרי�ח

יניוס חרדל מצרי פלי לפ. ות ולבריאותדל טעי	 למזונחרטב רו, דבריול. מ�חו ע	

  39.ח תבלי�צמא הו

 בא הרומי באימפריההצ שלוצר קבוע בתפריט מ ודל היחר ג	 שמ� ו א�ליתב

 � בי�כל 41.שמ� וי�לבתדל היה גידול חקלאי ברומי והפיקו מזרעיו רח 40.רומיתה

,  מצרי	שלמזרחי  החנה רומי במדברבמרדו ששלאות קח צריומ ישי	 ותשעהמח

נדרטי סטו� מז יהדל החרה, Dalby, ש	קר וחהי פל. ורחשועי חרדל לב� זרצאו מנ

 על מוצרי סמהשימת רב 42.דרניתומהקופה בת ג	 ואזצרי	 במבצבא הרומי בכלל ו

 דלחרדול גי על ג	 מסטל וה, ה הרביעית לספירהמהמאפירוס פחקלאות במצרי	 על 

43.ורו בסחויקו חרדל הפה הרביעית לספירה אמבברור מכ� כי ו
 

� א, ומיותמקלאיות חקרנסות בפתלבו השלה שכאדי מצרי	 והימנ	 היו בי� א

מיד תמ קו	 עסודיההי ברווד שעב, ישבי	 צבאיי	יתמיקר עב, ה	 היו מעטי	

דל חרלאי של חקדול גיימוד של הל� כל 44,יבוד משני של מוצרי חקלאות ומסחרבע

 
35. W.J. Darby et al., Food: The Gift of Osiris II, London-New York-San Francisco 1972, 

pp. 776-789. 

36. Columella, On Agriculture and trees, III, XII, LVII, E.S. Forster and E.H. Heffner 

(trans.), The Loeb Classical Library, pp. 333-335 . 

 .206' צוקרמאנדל עמ' מהד, ו"ג הט"ספתא יו� טוב פות: � גה על כ�אר .37

 . "ננת חרדלסמ"אודות  ,ב"כ מ"שנה שבת פמראה ב .38

39. N.H. Pliny, Natural History, XII, XIV, 28, H.M.A. Rockham (trans.), The Loeb 

Claassical Library, p. 31 . 

40. M. Junkelmann, Panis Militaris, Mainz 1997, pp. 145-147. 

41. A. Dalby, Food in the ancient world from A to Z, London-New York 2003, p. 225; 

Ibid. and S. Grainger, The Classical Cookbook, London 1996, pp. 15, 128. 

42. M. Van der Veen, ‘A Life of Luxury in the Desert? The Food and Fodder Supply to 

Mons Claudianus’, JORA 11, 1998, pp. 101-116. 

43. A.C. Johnson and C.L. West, Byzantine Egypt Economic Studies, Amsterdam 1967, pp. 

42-43, 125-128; M. Serpico and R. Whit, ‘Oil, fat and Wax’, in: P.T. Nicholson and I. 

Shaw (eds.), Ancient Egyptian Materials and Technology, Cambridge 2000, p. 402. 

רושלי� י, ‰¯È‰„Â‰ÈÌ ˙ÈËÒÈ�Ï‰‰ ‰ÙÂ˜˙· ÌÈ¯ˆÓ·-‰È‚ÂÏÂ¯ÈÙ‡Ù‰ ¯Â‡Ï ˙ÈÓÂ, ריקובר'צ' א .44

  .52�61' עמ, ג"תשכ
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, הפקת תבלי� ושמ� מהזרעי	ו, שובי היהודי	 בגלילייכנסתו כענ� חקלאי חדש לוה

 .  במצרי	דלא נלמ

� שמי� ולבת ש	יקו הפ העתיקה תעבכ�  ל,נ	 גדלי	איופוטמיה עצי זית מס בג	

  היו45,ורות יהודיי	מקנוי	 בכיי פל "הודי בבלי"י	 מבי� בר, ש	אול	 . רדלמח ג	

� לחישל ודגילל וכ, ומיותמקרנסות חקלאיות בפטב ג	 הילבו תשה ה	דמות ואבעלי 

ה	 שהביאו , כפי שנראה בהמש�, �כל 46.ר בוחסממ� בבתי בד וש תקפוה, דלחרשל 

דול חקלאי של חרדל ועל גי עלישובי היהודי	 בגליל את הידע החקלאי ליעמ	 

 .שמ� ויי�, המלאכות להפרדת הזרעי	 מהצמח היבש והפקת תבלי�

ורות קבמהה זיאחר והוא מ. ויס כתב ג	 על חרדל לפי מקורות תלמודיי	קר

מה י לפת זאאר תיא הו,  מצא לכ� עדות חומריתאא� ל, רעיומזות להפקת תבלי� עד

ע	 דבש או קמח ואכלו חי  ובירע, זיככו, סיננו, דלחרשו כת: רופהיאבמנו בזשראה 

איל ולא מצאנו בסביבת אר� ישראל הפקה קדומה ומסורתית הו, ל	וא 47.או כבוש

 .במקומות רחוקי	 יותרחיפשנו עדות לכ� , של תבלי� ושמ� חרדל

ומית מקומרית  חבותתריתה הי, וגמה אחתכדמ� הרחוקה מאר� ישראל יבת

מ� ושנ	 גדלי	 אי זית יצע	 ש	 ג. רצות אג� הי	 התיכו�אבשנה מזו שוורתית מסו

מצעי	 שוני	 	 באעירהזמטו שמ� חסולאי חקידול כגדל ר חודלגי ש	. דלרמח פקמו

: )נראה מידע אישיכ (יא אקצעיחאר זאת תי �כ. רצות אג� הי	 התיכו�אבשמאלה 

י נקצמח מהחובטי	 ומוציאי	 את הזרע , ור�בג הצמח אתשי	 ביימ, ורעי	 חרדלז

יבי	 צמ. טר מטרוקבע שקושה על שני מטר שלידה של במ� אבצבי	 בוח. מפסולת

 עדחט נסובב והחרדל  סואוהל בחבל גמיה אלושרי	 ק, הולגדב� בא ע� תרוק למע

י לפאה עיניי	 או מרי לפ היא 	הא, ל	 לא ברור מהעדות הזאתוא 48.�שיוצא שמ

 .מ�י בת	ודיהיהל ש	 תנספר עלדע מי

י זית אינ	 גדלי	 והשמ� צע, תר מתימ�יור� ישראל מאחוקה הרפאל בנ 	ג

גידול  כדלחר עד היו	 י	לדגמדלו בעבר וגיבנפאל . א מהחרדלהוצר� ש	 הנהמקומי 

, מח היבשהצ	 את יספ או49.ל דבר ועניי�לכית כזי בחקלאות המקוממרחקלאי 

 
È ˙ÙÂ˜˙· Ï·· È„Â‰, גפני' י; ב"מת ג� תשמר, Ó‡Ï·· È‡¯Â ,‰ÏÎÏÎ‰ ÈÈÁ· ÌÈ˜¯Ù, בר' מ .45

„ÂÓÏ˙‰Â ‰�˘Ó‰ ,צ אשל"ב; א"רושלי� תשני ,ÈÈ„ÂÓÏ˙‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï··· ÌÈ„Â‰È‰ È·Â˘ ,

 ,A. Oppenheimer, Babylonia Judaica in the Talmudic Period;ט"רושלי� תשלי

Wiesbaden 1983. 

; 12, 9' עמ', ספר נהרדעא, 'א"רושלי� תשלי, ÁÈ„ÂÓÏ˙‰ ÔÓÊ· ÌÈ„Â‰È‰ È, ד יודולובי�"מ .46

 .10, 6' עמ', העיר פומפדיתא'

  .237, 232' עמ, ט"תל אביב תרפ, 1,  בÂÓÏ˙‰ ˙ÂÈ�ÂÓ„˜„, קרויס' ש .47

 ).15הערה , עילל (יספילקר: יפל .48

49. P.G. Toffin, ‘La Presse A huile newar de la vallee de Kathmandou (Nepal): analyse 

technoloque soclio et-economique’, Botanique Appliquee 23, 1976, pp. 183-189, figs. 

7-12. 
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. ומיי	מקורתיי	 מסאמצעי	  ב�שמ מה	 	פיקימהזרעי	 ות רידי	 ממנו אמפ

סורת מ העל	 משותנו שרבידע שהמ, ר� ישראלמאוד מאפאל רחוקה שנות למר

 גידול חרדל עלסר החדע ימלוותו שהלת� יונ, ב יחסיתרו	 ובעבר היהמקומית 

מ� החרדל הוא השמ� המקומי ש, ו	יבר וכעב. אר� בהזרעי	 מלי� ושמ�ת תבפקוה

אל היא השוק נפול	  א50.נפאל ואחרות, סי�, הודו: המועד� בארצות המזרח הרחוק

ולה מהייצור גדפאל בנהדרישה לשמ� חרדל . � חרדל באסיהמל ששהגדול ביותר 

, ינהדל מאוקראחרעי זר� נפאל מייבאת לכ, )להל�(ורתי מסקומי שרובו עדיי� המ

קומיי	 בנפאל מרוכזי	 המב שטחי החרדל רו. מצרפת ובעיקר מאוסטרליה, מדנמרק

דול יגה. � מופק ש	 כבר באמצעי	 תעשייתיי	משוה, דרו	 האר�ב, פלהבשהיו	 

 יתבול מותנהיות כמול	 א, נאי בעלבת, לכאורה, אהודל ש	 חרלאי של הקחה

� שבימי הגידול עד  כ,ונסוני	 והמ�יקהמי שגביקר בעשמי חור� מועטי	 ובג

 . כמו בגידול שלחי�, להבשלת הצמח הוא ניזו� משפע מי	

אול	 בכפרי	 , בתחייה נרנ מבהתפתח היו	 כתוצאמבנפאל  ק קטמנדועמ

יטות בש� שמיקי	 ממנו מפדלי	 חרדל ומגיי� דע מעל פני הי	'  מ1300ובה מעל בג

 הז� השכיח. אי לכל דברלי	 שני זני חרדל כגידול חקלדגמק מעהשבי ות 51.מסורתיות

זלי נוהמופק ממנו הוא מ� ש והקצר בדצמברנ, י	 אפורי	 נזרע בספטמברעע	 זר

השמ�  וקצר במרסנ, י	 שחורי	 נזרע בסו� ספטמבררעז ז� שני ע	. ומשמש למאכל

מי גשות מכבא מותנית היני הזני	 דומה ומשרעי	 הזול יבות כמ. ירמרהמופק ממנו 

לאחר הבשלת , ה מוסדרותדדל בחלקות שחר האת	 ק זורעימעהתושבי . הקי�

חר לאש ומשבת	 אומייבשי	 , רנותלגבשי	 היספי	 את הצמחי	 או ה	הזרעי	 

ש גמבניפוי הזרעי	 נעשה . רעי	 מהצמחי	ת הזבטי	 עליה	 בגזרי ע� להפרדחומכ� 

ה פיקי	 שמ� בשיט מזרעי	מה. במבוק גדול באמצעות עלי שמופעל ברגליי	

 וב באב�חצמ " ס50�40טר וקבתש כהמ. תש ועלימכצעות אמ בדהשב ורתיתמס

על  מ' מ3שרי	 קוי העשוי אב� להעת א. רעי	הזיחי	 את מנבתוכו  ווג� בקרקעומע

. רעי	 במכתשהזועכות באמצעותו את ומבבות אותו סווש נשי	 משלהמכתש ו

�1800זורי	 בגובה בא 	ג. יסו� אילל כאוב בתחתית המכתש חצדח בקהשמ� ניגר 

, עי	 בסל במבוקרזהיחי	 את מנ. דהבשיקי	 את השמ� מפמעל פני הי	 '  מ2000

 ותיבמציו הנשי	 לע ,מ" ס3.5מ ועובי " ס30ח עשוי ע� בקוטר ול יחי	 עליה	נמ

 .ח הע�ל לונועת הסול	 עבתפעילות לח� שחיקה ומיו עללות וע, ל	 ע�סו

 
 E.N. Anderson, The Food of China, New:אה ג� בסי� ר).בעל פה(נפאל  –פי גיל דרעי� ל .50

Haven 1988, pp. 50, 137, 155, 211; K.C. Chang, Food in Chinese Culture, London 

1977, pp. 6, 56, 101, 112, 155, 217, 264, 281, 324; F.J. Simoons, Food in China: 

A cultural and Historical Inquiry, Boston 1991, pp. 134-135, 370, 479, 484. 

  .7�12יורי� א, )49הערה , לעיל(ופי� ט .51
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 רקשית נענדו הפקה מסורתית נוספת של שמ� חרדל ביישובי עמק קטמת טיש

ספי	 את הזרעי	 אל מבני	 מיוחדי	 המיועדי	 וא. הכפרי	 בתו� ורי	בגהי ד יעל

רעי	 הזממי	 את מח.  בתי אב לכל אחד150�בבעלות של כ, לצור� זה בכפרי	

ומי של רדהד ה בצור שמוק	 מטעמי אמונתנכעשרי	 דקות על אדמה כבושה סביב 

שיבות רבה לריח השמ� ישנה חבועי	 מפרטורה קטבוליית הזרעי	 בזמ� לק. המבנה

וכשה	  ,	ביבערמו ות קבועה של זרעי	כמ עלולה כפ	 מיות כממוסיפי	 . ולטעמו

ג	 היא מטעמי אמונות , וקמתממסחטה מה . לסחיטה	ותאעבירי	 מתופחי	 

ייה  ושנת קבועהחא, י קורותשתיא בנויה מה. וני של המבנהפצהד בצ, מקומיות

 מ"ס 155 �רבאובוב בורג סיבסל תלוי בי� שתיה� על ידי  העיסה אתפקית וא סוחטת

ר יגהשמ� נ). 7ראה איור מספר (ה פעמי	 כמסירוגי�  לגל ע�גלמפעיל סיבוב של ש

יחי	 על מנותרת לאחר הסחיטה שנפת הגאת . לכלי איסו� שמונח מתחת לסל

 .ט מלוכל� ובצבע אפורמע, ס�נומכי	 עליה בפטישי	 ואוספי	 שמ� , משטח אב�

. ות ותרנגולותמהבטו	 פיישו� שדות וכמזו� ללדפת בגתמשי	 שושבי העמק מת

ח נפנות  מ3.5אוספי	 	 ג זרעי"ק 12ומכמות של כמעט ,  שמ�35%בזרעי החרדל יש 

ח פנבבפחי	 , ללהצו האא זיכו� לל, רז כמות שהואנאשמ� ה). ידות מקומיותיחב(

	 פותחי	 את הפח ומנקי	 כל כמה חודשי. ני	 שנשמר בצל עד שלוש ויטרל 13.5

ד  עוארניממק קטמנדו בעעלות פוסורתיות המחטות סהמ .תיתוחתמלו� לכאת ה

מחצית המפעלי	 , 2007נכו� לשנת  .י בשנות שפע והעבודה נמשכת ג	 בלילהמא

משו	 שאינ	 יכולי	 להתחרות בייצור השמ� התעשייתי בדרו	 , המקומיי	 בטלי	

 .בא לנפאל בעיקר מאוסטרליהל המיודולא במחיר שמ� החר, נפאל

 

¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡7 :תק�מ

הפקת שמ� חרדל

 .בנפאל
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צות אג� אר של זוונה מ שמנדוקטשבי עמק תו שלסורתית המרבות החומרית תה

שיטת סחיבת המשאות באמצעות מקל , יטה החקלאית הכללית ש	הש. הי	 התיכו�

תושבי . מסורת של מזרח הודומה לקוחה יתנרא, גידול החרדל והפקתו, במבוק

א ולרח הי	 התיכו� זמב די הבתבבה של שמ� זית פקהה תטשי הכירו את לאהעמק 

אה ממה כסנדרונילאהו�  והרכימדסארדושי חיעקבות  בח המנו�כומוש בשי האת

יר העבודה ש	 היה נמו� מאוד ולא היה כדאי מחשו	 ש מליוא 52,ס"הנהשנייה לפ

רומית וה התקופות ההלניסטית של י	טכניי	 הישגהה. פקה תעשייתית התחלפ

 ג	ראה נכ ,פאללנ ו הגיעלא, לל פיתוח מפעלי מי	וכ, י	 התיכו�רצות אג� הבא

פעות הש ל שהדירח העננמויתה ש	 שורשית היומית קמהנית כטהורת שהמסמשו	 

  53.צוניותחיניות טכ

קוק חומות אדאכה שנעשתה בחרדל במלמודי על תלור מקלרשותנו , א	 כ�

ל	 ראינו כי וא .א� לכאורה ללא עדות ארכאולוגית מסייעת, קופת המשנהבת

יש ארצות שבה� . בארצות שבה� לא גידלו עצי זית הפיקו תבלי� ושמ� מזרעי חרדל

 דומי	 להפקת שמ� זית הנהוגי	 בארצות אג� י	 	הפיקו שמ� חרדל באמצעי

הפיקו שמ� חרדל במתקני	 שעקרונות , בתימ� ובנפאל כדוגמות רחוקות, התיכו�

ית למסורות מקומיות שונות של הפקת שמ� ישנה עדות ודא, כלומר. פעולת	 שוני	

 . חרדל בארצות שונות מהעת העתיקה ועד זמננו

ומיי	 מק הי	פיינאמלוות  להשעתנולדרי� וצ �תוני	 האלה ניתהנ כול ס� תא

ד	 ליו	 שמשות תו גאשר לראות בה	 בתי בד פא�אי. 'מתקני חוקוק'חודיי	 של ייוה

פקת לה י	אימ	 מתניא 'תקני חוקוקמ'ו	 שמשנדרטיי	 וסטות ובתי בד גתישנ	 

 גידול חקלאי של חרדל על כה עד� ולאור מה שלמדנו כל .יס ענבי	סו עאשמ� זית 

נו רזח, על הפקת תבלי� ושמ� מזרעי חרדלו, בארצות שעצי זית אינ	 גדלי	 בה	

דלו חרדל כגידול גימשנה  הקופתבתי לראות הא	 כד האר� ישראליי	 ותורמקל

 גידולי החקלאות עלוס� נ, � כענ� פרנסהשמלי� ותבקת אכל ולהפלמחקלאי 

 .  יהודי הגליל בתקופה האמורהשלהמסורתיי	 

 
Ó ˙Â¯Ú", )עורכי�(שחר ' טפר וי' י: בתו�', הבד במערות שליד מרישה�סקר בתי, 'טפר' י .52

‰˘È¯Ó "Â"˙ÂÎ¯ÚÓ-¯Â˙ÒÓ‰" , הבד בגבעו��בית, 'ל"הנ; 64�116' עמ, 1988תל אביב ,'˜� ˙Â¯

ÌÈ¯Âˆ 18, 1992 ,69�86' מע. 

 לראשית המאה העשיריתאר� תוש נק� ק� נחש,ורה גניוזדובו ברוסיהבקהתל ב .53

  ודינוב חרוטה המילה חרדל'רי צולפי ל. ליו חריטות בכתב רוסי קדו�עו רהפילס

)www.trinitas.ru/rus/doc/0211/005a/02110054.htm .(גדלחר� שמות לסחר בעדהי וז  �

 . המאמר לעבריתשל ו�רגהתאנסטסיה שפירו על ל הדות. בארצות אירופה הצפונית
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‚È ÏÂ„˜Á Ï˘ È‡Ï¯Á Ï„‚·È„Â‰È‰ ÏÈÏ 

 "רות של תלת� ושל חרדל ושל פול הלב� חייבות במעשרמת": נהשמבמר נא

או  הראשו� או(כה זו נאמרה על ידי רב� שמעו� ב� גמליאל הל. )ו"ד מ"שרות פעמ(

 .י ריש לקיש בירושלמימפכה בה פתח מאמרנו שנמסרה הל והיא קודמת ל54,)השני

ור מקעזרת הבשבמקור הירושלמי אפשר אולי להסביר " מגלגלי� בחרדל"עולה פאת ה

ש הצמח הנושא אר, א פעולת איסו� תמרות חרדליה" לגלי�גמ"ולפרש ש, המשנאי

,  לזרע וחשב עליו לירקל שזרעודרח ":וספתאבת ג	 נמסר כ� לע 55.פרחיו את

מימי לא גס לבי : יהושע ב� קבוסיי' מר ר א...וירק נהגו בירקות התיר, מתעשר זרע

,  כ�	א 56".והוי פטור מ� המעשרות, לומר לאד	 צא ולקט תמרות של חרדל וכבוש

. לירק ולזרע: לכה מוסרת בבירור כי חרדל זורעי	 כגידול חקלאי לשתי אפשרויותהה

ש בסל המזו� בוזו� ככמדברות בגידול חרדל  מ57,ספותנות כוהל ווזהכה הלה

� סומכי� לשדה תבואה אי ":מר בהקשר אחרנא� ס� ישראלי נוארמקור  ב58.היהודי

 וכה זלבה. )ח"ב מ"איי	 פכל ("חרדל וחריע אבל סומכי� לשדה ירקות חרדל וחריע

וימי	 חשש דולו מהווה בתנאי	 מסגידל נזרע כגידול חקלאי לכל דבר ורחה כיסר נמ

 מרנא) ט"מ(שנה המבהמש� . ע בצד ערוגות ירקותרזילמעט א	 החרדל י, איי	לכמ

, היתה קרחת אחת או שתי	. כל מי� שירצה] קרחת[= רע בתוכה זוו: "אותו עניי�ב

ש� אותה  בהמ59".שלוש לא יזרע חרדל מפני שהיא נראית כשדה חרדל, זורע	 חרדל

 מי� זרעי	 אי� זורעי	 בערוגה וכל כל: "עניי�האמירה באותו  זרתוח) ב"ג מ"פ(מסכת 

 ".חרדל ואפוני	 השופי� מי� זרעי	. מי� ירקות זורעי� בערוגה

ראה כי נו כחת הטענה כי חרדל נזרע כגידול חקלאי לכל דברהוק בעס לאיקס לפ

 60,תבלי�ל י� כי את החרדל גידלו בגליל היהודטעא וה .בר היה מוב� מאליוהדלו אצ

 זריעת על ג	ביע הציקס פל. קורות שלפניוהמ יפלניי� ברור כעעל כ� ב כתא הו� כול

קלאי שעשו יהודי	 בתקופות המשנה והתלמוד להחדרת ח �ניסיוכ, 'קרחות'חרדל ב

שורה ב, 	ש. 'ובת רחובכת'בכחה נוספת לכ� נמצאה וה. גידולי	 חקלאיי	 חדשי	

לה י המקורות האפל 61. תבואות האר��יבדל חרעי זר ג	 י	ננמ, השלישית מלמעלה

היה במשק  חרדל, א	 כ�. חרדל נזרע כגידול חקלאי בחלקות חקלאיות מוסדרותה

 
' מ; 109' עמ, א"תשמ, ב ל�ˆÈ¯·Ú‰ ‰È„ÙÂÏ˜È˙‰‡', רב� שמעו� ב� גמליאל'ער� , בורגנסקי' י .54

 . 341�343' עמ, 2000תל אביב ,  בˆÌÈ�Â‡‚‰Â „ÂÓÏ˙‰ ÈÓÎÁÏ ‰È„ÙÂÏ˜È‡�, )עור�(מרגליות 

 .247' עמ, ח, 'תמרות'ער� , )20הערה , לעיל(קוהוט  .55

 .238' ליברמ� עמ' מהד, ז"ג ה"מעשרות פ .56

 .18הערה , ראה לעיל .57

 ).28ערה ה, ילעל (טטמ�ס .58

 .צא�עב' עמ, ב נ�ÈÒÈ', חריע וקרחת בסוגיות כלאיי�, חרדל, 'פליקס' י: ראה .59

 . 420' מע, )16רה הע, ילעל ('החקלאות היהודית, 'ליקספ' י .60

' י; plats XXXVI, XXXVII, 100�104' עמ, ד"תשל,  זÚ˙Â˜È˙', ת הכנסת של רחובבי, 'ויטו' פ .61

 .85�156' עמ, ד"תשל, ג מ·ıÈ˙¯', כתית מעמק בית שא�הלובת כת, 'זוסמ�
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את זרעיו , היהודי של סו� ימי הבית השני ובתקופת המשנה גידול חקלאי לכל דבר

מטרות שונות אלה דרשו גידול חרדל בתנאי	 . אספו ואת הצמח אכלו חי או כבוש

לאיסו� זרעי	 דורש לגדל את הצמח עד לאחר ידול חרדל ג –שיטה אחת : שוני	

יסו� א –שיטה שנייה . מעשר על יבולובהמגדל חייב ו, הפריחה ולאחר הבשלת הפרי

וק ירורש לגדל את הצמח כל עוד הוא דהצמחי	 כירק חי או להכנת מוצר כבוש 

, בשתי אפשרויות אלה. ולאספו לפני הפריחה והמגדל אינו חייב על יבולו במעשר

יחתו פראיל וווה, דהבשמחי תבואות אחרות מצתר יודל גדול וענ� רחהוצמח הואיל 

גידלו אותו מחשש כלאיי	 בי� ערוגות ירקות שנופ	 משתרע  וזרע�, לטתוצהובה וב

 . לל כונמו� ופריחת	 אינה בולטת

וני	 אלה ומקורות נוספי	 המדברי	 בגידול חרדל באר� ישראל לא סיפקו תנ

לא , יתר על כ�.  חוקוק אכ� שימשו להפקת מוצרי חרדלהוכחה להנחה כי מתקני

שאלות אלה ייתכ� וישנ� ות לתשוב? י חרדל וכיצדענמצא הסבר מה הפיקו מזר

: בהשוואה לשימוש בזרעי חרדל להפקת שמ� ולשיטת הפקתו לפי הנהוג בנפאל

 א	 דוגמה זו אינה 	ג .קני	 מסורתיי	 להפקת שמ� חרדל ומתחי�לשביעה וגידול רז

יש בה ובנתוני	 האחרי	 שהובאו לעיל כדי , תאימה במדויק למקרה שלפנינומ

שבי חוקוק התפרנסו בתקופת המשנה מגידול חרדל לירק ואולי תו כילהצביע על 

א	 דוגמה זו אכ� מתאימה למקרה , עומת זאת ל62.'� חרדליי'� או שמ, לי�תבלהפקת 

 . � ויי�שמ, לי�תב דל ג	 להפקתרחביש בה עדות לשימוש מסורתי , שלפנינו

דת זרעי החרדל רל הפה שולעלפ" לגלי� בחרדלגמ" אתש פראפשר ל,  כ�	א

ס� על זאת יש בעדויות ונ. דלחר� שמלי� ולהפקת תב	 גו אמהצמח היבש 

חייבת תמהותר  ידי להצביע על גישה ביקורתית כ'מתקני חוקוק'כאולוגיות על ארה

. ר�בא ומצאשנגי מתקני	 חצובי	 ו סלשינת שימושי	 שוני	 ומגווני	 יותר בחב

ידולי	 חקלאיי	 מגווני	 ולאו דווקא מגצרי	 מוהופקו ' תקני חוקוקמ'יר כי בסב

  .יתי	מז�  ושמבי	נעמיס עס

פשר להצביע על פרנסה  אעדות הארכאולוגית ומהמקורות שהובאו לעילה מ

ל	 או. יישובי היהודי	 בגליל בתקופת המשנה בחקלאית ומתמחה של גידול חרדל

דל לגודיי	 יהחקלאי	 , דווקא בתקופת המשנהו, תעלפצד ומדוע מתחילי	 כי

ו ות א חדששדהקות חל כ� 	שמי	 ליאתומ, לאי חדשקחול דגי –דל חרותיה	 שדב

עסוק ל,  אזעדורתיי	 מסלאיי	 אחרי	 חקידולי	 מגקות שדה מסורתיות חלני	 מפ

י כד זה נעשה רק כל	 אה ?ג	 במלאכות חדשות ושונות מאלה שהיו בידיה	 עד כה

 ?תוחרות אבסיו לכ� היו שא, תה תקופהאוסל המזו� היהודי באת ב יחרהלר ופשל

 
 ).29הערה , ילעל(והוט ק .62
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'˙È‡Ï˜Á‰ ‰ÎÙ‰Ó‰ ' ‰�˘Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· È„Â‰È‰ ÏÈÏ‚· 

ליל התרחבה בג היהודי	 שלהיאחזות היישובית ה, ה השנייה לספירהאמהחילת בת

ו בעז, � מרד ב� כוסיבאשלוכי ג	ו� המרד הגדול ולאחריו לשיעקבות כב. והשתנתה

ירה  להג63.ישובי היהודי	 בגלילו לירפטצהשוביה	 בדרו	 האר� ויי אתי	 רביהודי	 

לאות בחק שינויי	 ג	, ענייננו כא�ל. ה כיווני	כמנות ומשוצאות תווו נל הזאת

די	 מיישובי דרו	 האר� נותקו והיה. המסורתית ביישובי היהודי	 בגליל עד אז

וד למשוביה	 ונדרשו ליימורתיות סמהטות החקלאות שיורות מקומיות של מסמ

שוביה	 ייבונות וששות חדטות חקלאות מקומיות שיולהסתגל למסורות של 

ודי דרו	 ל יהי שזיעת תחו	 פרנסה מרכ שקיטוי בולט לכ� היהב. גליל בהחדשי	

 סו� ימי הבית עדפרנסו התודי דרו	 האר� הי 64.בקר ובעיקר צא�ת  רעיי–האר� 

נסה רלפ 65.רות וצמר ללבוש	עומ ומזבל לדישו� שדותיה	, מחלב, רבש מהשני

ווני	 מגרכי	 יומיומיי	 לצנסות משנה בתחו	 המשפחה הרחבה פרספו נומהמרעה 

 יבוד עור וצמר למוצרי לבושעו 66שימוש בזבל לחקלאות, ב וחל עיבוד מוצרי בשרשל

 . רחסומ

 רקלא ברור א	 . פשת�בוש מלל הייתה ג	 המעבר �כמאחת התוצאות הנובעות 

שת� ליישובי היהודי	 בגליל או שהיו לכ� ג	 הפדול גייבה להכנסת הסיתה הית זא

ודי הגליל ויהודי דרו	 האר� שהגיעו לגליל יה כיאול	 אי� ספק , סיבות נוספות

, הצמח מבי	יספרדת הה: יבודולעלאכות המת או ת�פשל גדצד לכי ש	 ק רולמד

ח תפלס� על כ� היה צרי� ונ 67.שת� פ ומסחר במוצריצביעה, אריגה, יבוד חוטי	ע

 
: בתו�', מיהודה לגליל, 'א אורב�"א; 55�94' עיקר עמב, ז"רושלי� תשכי, ıÏÈÏ ‰‚‡¯, קליי�' ש .63

, ופנהיימרא' א; 59�75' עמ, ד"רושלי� תשלי, ¯ ÙÒÔÓ„È¯Ù ·˜ÚÈÏ ÔÂ¯ÎÈÊ, )עור�(פינס ' ש

, )16הערה , לעיל(‡¯Ï‡¯˘È ı , )עורכי�(ברס ואחרי� ' ז: בתו�', שיקו� היישוב היהודי בגליל'

 . 75�92' מע

על , 'גולאק' א; 56�73' עמ, ש"ת, א י·ıÈ˙¯', � ובספרות שאחריו"בהמה דקה בתנ, 'אהרוני' י .64

ÚÂ‰ ‰¯, ז ב� ארי"ש: ה ג�רא; 181�189' עמ, א"תש, ב י·ıÈ˙¯', הרועי� ומגדלי בהמה דקה

ı¯‡· ‰Ú¯Ó‰Â-„ÂÓÏ˙‰Â ‰�˘Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ,רמת ,  איל�אוניברסיטת בר, בודת מוסמ�ע

עבודת , ‰·˜¯ ÂÓÏ˙‰Â ‰�˘Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ı¯‡· ÂÏÂ„È‚Â„, דיקשטיי�' ט; ט"ג� תשמ

 .ס"רמת ג� תש, וניברסיטת בר איל�א, �סמומ

וניברסיטת א, �סמובודת מע, ˜ÂÚ‰ÓÂÂÈ¯ˆÂ ·˙„ÂÓÏ˙‰Â ‰�˘Ó‰ ˙ÙÂ¯ , כה�' נ: ה לדוגמהאר .65

  .ו"נתשרמת ג� , בר איל�

66. Y. Tepper, ‘Soil Improvement and Agricultural Pesticides in Antiquity: Example from 

Archaeological Research in Israel’, in: M. Conan (ed.), Middle East Garden Traditions: 

Unity and Diversity, Dumbarton Oaks Colloquium on the History of Landscape 

Architecture XXXI, Washington 2007, pp. 41-52. 

ÈÁ È, ל"הנ; א"רשה תרעו, Â˜‰ È·˙Î ˙ÙÂ˜˙· ‰ÓÂ„˜‰ ˙È¯·Ú‰ ‰˘·Ï„˘‰‰, ש הרשברג"א .67

„ÂÓÏ˙‰Â ‰�˘Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È· ˙Â·¯˙‰ ,הערה , עילל (קרויס; צ�נח' עמ, ד"רשה תרפו 

ל אביב ת, Á‰ı¯‡· ˙Â‡Ï˜-„ÂÓÏ˙‰Â ‰�˘Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È, סקפלי' י; 50�69' עמ, 2, ב, )47
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והיה צרי� להכשיר חלקות שדה , וללמוד דרכי חקלאות שלחי� כדי לגדל פשת�

 הידע בגידול פשת� ועיבוד את. לגידולו או לפנות חלקות שדה מגידולי	 מסורתיי	

ל יבה לגידוסה, כ� א	 68.ודי	 מבבליהמוצריו והמסחר בה	 הביאו לגליל היהודי ה

פשת� ביישובי היהודי	 בגליל ידועה וידוע ג	 מי הביא את הידע על כ� ליישובי 

מה : בי גידול החרדל ביישובי היהודי	לג ג	שאלות השאלות האלה נ. היהודי	 בגליל

ביאו לכ� ומי הביא ליישובי היהודי	 את הידע בגידול ההסיבה או מהו הצור� ש

 ?חרדל והפקת מוצרי	 מהזרעי	

ציאות חדשה מ הצרונ, כוסיבא� ד במרו� לישכיקר לאחר  ובעזמני		 תובא

ידות צבא יח: זקה האחיזה הרומית בגלילחהת. שוב היהודי בגליליי השלושונה 

לו כבישי	 רומיי	 לנס 69;בתחומו ויל היהודיגלשבו במחנות קבע סביב הוה רומיות

של פולייס , לה אורבניזציה סביב הגליל היהודי ובתחומוחה 70;בתחומו וילגליב הסב

לה האינויי	 שה. חדשות שהוקמו לצד יישובי	 יהודי	 ובה� אוכלוסייה נכרית

 . לחרדלה ישרדה ג	: נייננו כא�עול כמה כיווני	 מ על יהודי הגלילועשפיה

ידותיו ותושבי חי. ל הצבא הרומי שנדרטיסטדל היה מוצר קבוע בתפריט הרח

יה והלל חרדל כוי	 למוצרי מזו�  רגילויה, ניה	יבמעיקר הווטראני	 ב, הפולייס

במקביל להגירת יהודי , תקופה זוב. � ישראלרושבי אמתביכולת	 לדרוש אות	 

 

' ש: בתו�', שיית הפשת� באר� ישראל בתקופת המשנה והתלמודתע, 'ספראי' ז; ג"תשכ

ל ת, ‡ÈÈÌÈ·Â˘ ,‰˜È˙Ú‰ ˙Ú· Ï‡¯˘È ı¯‡· ‰ÏÎÏÎÂ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ, )עורכי�(מובי� ואחרי� ינוב

, )עור�(מזר ' ב: בתו�', כלי של גבעלהמבנה הכ, 'לי�' ספראי ומ' ז; 205�241' עמ, ח"אביב תשמ

·‚Ú :Ï‚˙Â·‡ Ï˙· ˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡ ˙ÂÈ-‰˘Â˘ ,˜ÓÚ‰ ¯Ó˘Ó ,120�166' עמ, 1988ל אביב ת .

. לא כל המתקני� המוזכרי� במראי המקו� שהובאו לעיל אכ� שימשו להפקת פשת�, עתנודל

שלחי� וגידול פשת� באדמות , חקלאות": קי של ציפוריש"', טפר' יו טפר' י: אה רזה �יעניב

 .)סדפו לבהכנה (Î ¯ÙÒ˘¯', ציפורי

 .139�144' עמ, 1989רושלי� י, ¯·Â„˜‰ Â�È– ‡È˘�‰ ‰„Â‰È È˘ ¯·, ע קולי�"ח .68

È· ÈÓ, ספראי' ש; 53�67' עמ, ט"תשי, ג כÈ˙ÂÚÈ„', ישראל�לגיונות רומיי� באר�, 'ליפשי�' ב .69

‰�˘Ó‰ ÈÓÈ·Â ˙È·‰מחנות צבא ומבצרי�, 'צפריר' י; 268�275' עמ, ד"ירושלי� תשנ,  א ,'¯‡ ı

¯ÂÁÓ Ï‡¯˘È‰ ˘Â·ÈÎ‰ „ÚÂ È�˘‰ ˙È·‰ Ô·ÂÓÈÓÏÒ ב :‰È˙Â�Ó‡‰Â È‚ÂÏÂ‡Î¯‡‰ ‡ˆÓÓ ,

 B. Isaac and I. Roll, Roman Roads in Judaea I, The;41�47' מע, ח"מתשירושלי� 

Scythopolis-Legio, Oxford 1982; Y. Tepper, ‘Lajjun-Legio in Israel: Results of a survey 

in and around the Military Camp area’, in: P. Freeman et al. (eds.), Limes XVIII: 

Proceedings of the XVIIIth International congress of Roman frontier studies held in 

Amman, Jordan (September 2000), Oxford 2002, pp. 231-242. 

מער� הדרכי� , 'רול' י; 175�186' עמ, א"תשכ, ה כÈ˙ÂÚÈ„', וריפיצ�כביש רומאי לגיו, 'הקר' מ .70

˘ÈÈ ÌÈÈ„Â‰È ÌÈ·Â, שחר' טפר וי' י; 38�50' עמ, ו"תשל,  טÂÈ�ÂÓ˙˜„', הרומיות באר� ישראל

Ì‰·˘ ¯Â˙ÒÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ ÏÈÏ‚· ,69הערה , לעיל(צפריר ' י; 128�139' עמ, ה"תל אביב תשמ( ,

 שרידי סלילה מקיסריה למחנה הלגיו� –" ר עירו�בעמ"יש רומי בבכ', טפר'  י;47�54' עמ

 ,ÁÓÏ‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ¯˜ ,ÔÂ¯ Ï‡È·‡ ¯ÙÒ ,)רכי�וע(גל ואחרי� �בר' י: בתו�', השישי בלגיו

 . 47�82' מע, 2004 יפהח
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 ידולגח פטלוד כיצד מ ללושדר נה	, שובי היהודי	 בגלילליי להודי בבוידרו	 האר� 

אחר ל, לכ�. דלחרמזרעי 	 צרימוואת הפעולות להפקת ) ופשת�(חקלאי של חרדל 

מעה נטלייס ופבגליל והאוכלוסייה הנכרית ב ונותימחב את עזשהצבא הרומי 

. דלחרלאי של חקדול גיסקה ופסק  פדלרח הדרישה למוצרי, וסייה המקומיתלבאוכ

פו אותו אסהודי הגליל יו דל נחשב צמח בר שגדל בצד שטחי החקלאותחרז האמ

פי שנמסר במקורות תלמודיי	 כ ,'כבושי�'כנת להבשולי השדות החקלאיי	 

 .חרי	 יותרמאו

 הפקת התבלי� והשמ�  ואתהכנסת הגידול החקלאי של חרדל לגליל היהודי את

דלו גיה שאל	 ה. גליל היהודי בתקופת המשנה ללב מב	מהזרעי	 יש לייחס לעולי

ה	 שהביאו עמ	 לגליל , כנראה בחקלאות שלחי�, באדמותיה	 ש	) ופשת�(חרדל 

סביר כי הפרנסה החדשה בגליל ו, )�כמו פשת(היהודי את הידע החדש לחקלאי הגליל 

חברתית , הייתה ג	 אמצעי לקליטה מזורזת יותר, )ופשת�(חרדל  היהודי מגידול

 .ה	 ביישובי הגליל היהודילש וכלכלית


