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במאמר זה אני דן במתקני האפייה המוזכרים בספרות התלמודית .השתדלתי להביא את מרב המידע
הקשור לנושא ,ולכן הדיון כולל השוואה למתקנים מארץ–ישראל מתקופות אחרות ולמתקנים מאזורים
אחרים באגן הים התיכון .המאמר ממשיך ומרחיב מחקרים קודמים באותו נושא ,ובראש ובראשונה
את מחקרו החלוצי של גוסטב דלמן 1.כמו במחקרים אלה משמשים בדיוני שלושה סוגי נתונים
עיקריים :המקורות הכתובים ,הממצא הארכאולוגי והממצא הקדם–תעשייתי ,וכל אחד משלושה אלה
מסייע בהבנת השניים האחרים .אמנם כל אחד משלושת סוגי הנתונים שייך לתחום מחקר אחר,
אך בחקר תרבות חומרית הסתמכות על אחד מהם בלא להביא בחשבון את השניים האחרים אינה
מאפשרת למצות את מלוא המשמעות של הנתונים2.
הדיון כאן ערוך לפי סוגי המתקנים ,ובדרך כלל הדיון בכל מתקן פותח בעדות הקדם–תעשייתית.
פתיחת הדיון בעדות האחרונה מבחינה כרונולוגית ולא בזו הקדומה מחייבת הסבר .הממצא הקדם–
תעשייתי ,הנקרא לעתים הממצא המסורתי ,מייצג את המציאות שהייתה קיימת עד הדורות האחרונים,
ושבמקומות מסוימים בעולם קיימת עד היום .לחקר הממצא הקדם–תעשייתי יש ערך מדעי בפני
עצמו ,אך הוא גם תורם רבות למחקר הנוכחי,
מכמה סיבות .בראש ובראשונה ,לעתים קרובות,
ממצא זה ממשיך ומשמר טכנולוגיות קדומות.
כמו כן במקרים רבים המינוח בשפה המדוברת
של כל אזור שומר על המינוח הקדום .באזורים
שנפוצה בהם השפה הערבית ,לרבות בארץ–
ישראל ,פעמים רבות המינוח בערבית המדוברת
שומר על מונחים קדומים בארמית או בעברית,
ועדות זו מסייעת לפרש את מובנם של מונחים
המופיעים בספרות הקדומה .יתרון נוסף בלימוד
עדות הממצא הקדם–תעשייתי הוא שניתן לתעד
בפירוט את דרך הפעלתם של המתקנים וכך
להבין איך פעלו מתקנים הנזכרים במקורות
כתובים ,ושהתגלו בחפירות ארכאולוגיות .לכן
1
2

)G. Dalman, Arbeit und Sitte in Palästina, I–VII, Hildesheim 1964 (Gutersloh 1928–1934

לרגל תערוכה שהוצגה במוזאון ישראל בירושלים פורסם לאחרונה מאסף של מאמרים על לחם ובו מאמר העוסק בעיקר
במקורות תלמודיים )ד' שפרבר' ,לחם חוק :הלחם בהלכה ובמנהג היהודי' ,נ' בן–יוסף ]עורכת[ ,לחם! בקרב דתות ועדות
בארץ ,ירושלים תשס"ו ,עמ'  (5747ומאמר על המציאות הקדם–תעשייתית )ש' עראף' ,אל פת הלחם :מזריעה עד
אפייה בתרבות הערבית' ,שם ,עמ'  .(193171אולם אין מאמרים אלה עוסקים בקשרים בין שני התחומים ,ועל כן רבים
מהנושאים הנדונים במאמר הנוכחי אינם מופיעים )ראו גם להלן ,הערות  .(91 ,13עובדה זו היא אחת הסיבות לכתיבת
המאמר הנוכחי.
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המציאות הקדם–תעשייתית היא מפתח להבנת ממצאים אחרים ,ומסיבה זו בדרך כלל הדיון מתחיל
בהצגתה.
בבסיס הדיון עומדים ארבעה מונחים המופיעים ברשימת מנחות למקדש במסכת מנחות במשנה .זו
כנראה הרשימה המפורטת ביותר של מתקני אפייה בספרות התלמודית)' :האומר( הרי עלי בתנור ,לא
יביא מאפה כ ֻפח ומאפה רעפים ומאפה יוֹרוֹת הערביות ,רבי יהודה אומר אם רצה יביא מאפה כפח'3.
משנה זו מונה ארבעה מתקני אפייה :תנור ,כופח ,רעפים ויורות ערביות .המונח התלמודי החמישי
למתקן אפייה הוא פורני/פורנא ,ובהמשך אציע הסבר להיעדרו ממשנה זו.
רשימות דומות של מתקני אפייה מופיעות במקורות ספרותיים בלטינית ,יוונית וערבית ,ומסתבר
שאפיית לחם במתקנים מכמה סוגים הייתה תופעה נפוצה באזורים שונים ובתקופות שונות )ראו
להלן ,נספח א( .כפי שאַראה בהמשך כך היה גם במציאות הקדם–תעשייתית בארץ–ישראל.
בארבעת הפרקים הראשונים במאמר אעסוק במתקנים המוזכרים ברשימה במסכת מנחות ובדומים
להם .בפרק החמישי אתמקד בפורני/פורנא ,שכאמור אינו מופיע ברשימה זו ,אך מוזכר בספרות
התלמודית ,ובפרק השישי אדון במתקנים אחרים.

בין מתקני בישול למתקני אפייה
לעתים קשה להבדיל בין מתקני אפייה ובין מתקני בישול .המונח שמשמש במקורות הקדומים למתקן
בישול הוא כירה או כיריים .במקרא המונחים כיריים ותנור מופיעים יחד פעם אחת 4,אך מאזכור זה
לא ברור מה מובנו של המונח כיריים .לעומת זאת הספרות התלמודית מבהירה את הנושא היטב.
המונח הנפוץ בספרות זו הוא כירה ,אך מופיעים גם כִּריים/כִּרים 5.מתוך ההקשרים ברור שהמונח
כיריים/כירה שם מובנו מתקן לבישול ששמים בו כלי בישול מעל מוקד אש ,ואילו תנור נועד לאפיית
לחם )ראו איורים בעמ'  .(85הפועל לשפות מובנו לשים כלי בישול על האש' :כירה ] [...שהוא
שופת עליה את הקדרה' 6.שתיים או שלוש אבנים שמעמידים )שופתים( עליהן כלי בישול נחשבות
גם כן כירה' :העושה שתי אבנים כירה';' 7שלוש אבנים שעשאן שתי כירים' 8.התמיכות של הכירה
נקראות פִּטפוטים' :עושה פטפוטי כירה קטנה לשפות עליה קדירה קטנה';' 9שלושה מסמרים שלש
יתידות שלשה פטפטין שנתן בארץ וחיברו בטיט להיות שופת עליהן את הקדרה' 10.דוגמאות יפות
של כירות נמצאו במצדה — כמעט בכל חדרי הקנאים שם נמצאו גם תנור וגם כירה .מרבית המתקנים,
מהסוג שחופרי מצדה כינו  ,Masada-type cooking stoveהם בצורת תיבה הבנויה מחומר ,ובדרך
 3משנה ,מנחות ה ,ט.
 4ויקרא יא ,לה.
 5לדוגמה בבלי ,ביצה לד ע"א.
 6תוספתא ,כלים ,בבא קמא ו ,יז )מהדורת צוקרמנדל ,עמ' .(576
 7משנה ,כלים ו ,א.
 8שם ,ג.
 9בבלי ,שבת קב ע"ב.
 10תוספתא ,כלים ,בבא קמא ה ,א )מהדורת צוקרמנדל ,עמ' .(574
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כלל יש בה פתח בתחתית הדופן הקדמית ,שדרכו הכניסו את חומר הבערה ,ושני פתחים בדופן
העליונה ,הפתוחים כלפי מעלה ,ושעליהם הניחו את כלי הבישול11.

תנור
למילה תנור היו מספר מובנים במקרא ,אך בספרות התלמוד הצטמצם המובן למתקן מסוים ומוגדר.
מובן המילה בעברית המודרנית שונה מזה שבלשון המקורות .גם במקרא וגם ברשימה שבמסכת
מנחות התנור מופיע כמתקן האפייה הראשון והעיקרי ,והדבר תואם את כל
הידוע לנו עליו .מהספרות הקדומה ,מהעדות הארכאולוגית ומהמציאות הקדם–
תעשייתית אנו למדים שהתנור נפוץ באותה צורה ובאותו שם מאז תקופת הברונזה
ועד היום.

תנור קדם–תעשייתי
התנור עשוי חומר ,וצורתו גליל ההולך ונעשה צר כלפי מעלה ,גובהו  70ס"מ עד
 1.25מ' ,ולעתים קרובות יש בתחתיתו פתח בצד 12.על תחתית הגליל מבעירים
אש ,והאפייה מתבצעת אחרי שהאש דעכה ונותרו רק גחלים לוהטות .מדביקים
עיגולי בצק לדופן הפנימית של התנור ,והם נאפים במהירות על ידי החום של דופן
התנור ושל הגחלים.
תנורים מסוג זה היו קיימים עד לאחרונה בגליל העליון ,בצפון הגולן ,בלבנון13
ובסוריה 14.מולדר היימנס תיארה שני בתי מלאכה לייצור תנורים ,שניהם בסוריה,
ואחד מהם ייצר גם תנורים קטנים לשימוש ביתי וגם גדולים למסעדות ולמאפיות
וייצא את מוצריו לירדן ,ללבנון ולערב הסעודית 15.מתקנים מסוג זה נמצאו גם
בעיראק 16ובאיראן/פרס 17.בכל המקומות האלה המתקן נקרא תנור )באיראן הוא
נקרא גם תפתון( .בתורכית שמו תנדיר ,ובהודו ,בשפת האורדו ,תנדור .מתקן
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 11ראו למשלE. Netzer, Masada, III: The Buildings Stratigraphy and Architecture, Jerusalem 1991, Casemate :
1249, Ill. 712; Casemate 1264, Ill. 698

 12דלמן )לעיל ,הערה  ,(1ד ,עמ'  ,12588לוחות .18 ,17
 13שם ,עמ'  .88עראף תיאר מתקנים מסוג תנור שהיו בשימוש בעיקר בצפון הארץ עד שנות החמישים של המאה העשרים
אך לא ציין שהם נקראו בערבית תנור .ראו :עראף )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .188
E.J. Van der Steen, ‘The Iron Age Bread Ovens from Tell Deir ‘Alla’, ADAJ, 35 (1991), pp. 135–153, esp. p. 14
135
N. Mulder-Heymans, ‘Archaeology, Experimental Archaeology and Ethnoarchaeology on Bread Ovens in 15
Syria’, Bulletin of Primitive Technology, 13 (1997), pp. 48–53, esp. pp. 50–52
E. Ochensenschlager, ‘Mud Objects from al-Hiba: A Study in Ancient Technology’, Archaeology, 27, 3 (1974), 16
pp. 162–174, esp. p. 158; H.J. Nissen, ‘Survey of an Abandoned Modern Village in Southern Iraq’, Sumer, 24
(1968), pp. 107–114, esp. pp. 110, 113 & n. 18
H.E. Wulff, The Traditional Crafts of Persia, Cambridge, MA & London 1966, pp. 292–294 17
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דומה מוכר גם במצרים 18ובתוניסיה 19,אך בארצות אלה הוא
נקרא טאבון .בארצות אחרות המונח טאבון הוא הכינוי של
מתקני אפייה מסוגים אחרים ,אך נראה שהכינוי תנור מכוון
רק למתקן הנדון כאן.
עולים לישראל הביאו עמם מנהגי אפייה מארצות מוצאם
והמשיכו להשתמש בארץ גם באותם מונחים .פנחס פורת
ערך ,כנראה בשנת  ,1970סקר של מנהגי אפייה של עדות
שונות בבית–שאן ותיעד בעדה התוניסאית ,העיראקית וכנראה
גם הפרסית מתקנים התואמים את התנור הנדון כאן .חלקם
היו מחומר ,כמו בארצות מוצאם של התושבים ,אך בבית–שאן
השתמשו גם בתנורים שנעשו מצינורות מתכת .התוניסאים
קראו למתקן זה פרן ,אבל העיראקים — תנור 20.אצל עולי
תימן במושב עמקה נבנה לאחרונה מתקן התואם את התנור.
הוא עשוי חומר ,ובתחתיתו יש פתח בצד )מידות התנור :גובה
 0.67מ' ,קוטר תחתון חיצוני  0.85מ' ,פנימי  0.45מ' ,קוטר
עליון חיצוני  0.53מ' ,פנימי  0.42מ'( .התנור שייך לכרמלה
משה ,והיא סיפרה לי ששמו בערבית–תימנית תנור ,ושלאחר
העלייה ארצה עברו גם בעמקה לשימוש בתנור מצינור מתכת
במקום לבנות אותו מחומר.
בירושלים נהוג לאפות כיום פת לחם הנקראת עֵיש תנור.
עַיש הוא כינוי ללחם בערבית ספרותית וגם בערבית מדוברת
בארצות שונות ,ובהן עיראק ,אך לא בארץ–ישראל .בירושלים
עיש תנור נעשית היום בדרך כלל במכונה ,אך במאפייה ליד
שוק מחנה–יהודה ,ברחוב אגריפס  ,125ממשיך פואד חבה,
שעלה ארצה עם הוריו מעיראק לפני כשישים שנה ,לאפות
עיש תנור 'אמתית' .תנוריו אמנם ממתכת ,והחימום נעשה בגז,
אך גם תהליך האפייה וגם הלחם הם כפי שהיו ,ולדברי פואד
בעבר היה המתקן עשוי חומר .הוא מכין תחילה כמה כדורי
בצק ואז מרדד אותם אחד אחד במערוך ומדביקם לדופן הפנימית של התנור בעזרת כרית .אחרי דקה
או שתיים הוא מסיר אותם במלקחיים ארוכים .המוצר הוא פת עגולה שקוטרה כ– 30ס"מ ,עובייה
כסנטימטר ,ועל פניה בועות שצבען כהה מעט מצבעו של שאר הלחם.
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תנור בממצא הארכאולוגי
העדות הארכאולוגית למתקן זה היא גליל מחומר שלעתים מדופן בחרסים ,ושלפעמים יש פתח
בצדו .בדרך כלל הוא שקוע ברצפה ,אך נראה שבמרבית המקרים עמד תחילה על הרצפה ,ובמשך
הזמן גבהה שכבת האפר שסביבו .חופרים נוהגים לכנות מתקנים מסוג זה טאבון ,אך
נראה שמתקנים אלה הם בדרך כלל תנורים )לדיון במתקנים קדם–תעשייתיים הנקראים
טאבון ראו להלן( .יש להדגיש שמתקני התנור הם לרוב קבועים ,אם כי יש גם עדות
ארכאולוגית לתנורים ניידים ,לדוגמה מתל נג'ילה21.
תנורים בממצא הארכאולוגי בארץ–ישראל

שרידי תנורים נמצאו במרבית אתרי היישוב ומתקופות רבות ,ואזכיר כאן דוגמאות
בלבד .בדו"ח החפירה של חצור ,שמתקנים מסוג זה כונו בו תנור ,פורסמו
תצלומים של תנורים מתקופת הברונזה 22ומתקופת הברזל 23,ותנורים רבים
נוספים מופיעים רק בתכניות ,הן מתקופת הברזל 24והן מתקופת הברונזה
המאוחרת 25.מרביתם ואולי כולם נבנו מחומר וחופו מבחוץ בחרסים.
דוגמאות נוספות נמצאו בחמדיה צפון מתקופת הברונזה התיכונה ב26,
בתל רחוב )ראו נספח ג מאת עמיחי מזר ,עמ'  ,(114111בתל נוב27,
בתל הדר 28ובתל פר מתקופת הברזל 29,בתל דור 30ובתל כיסאן )תל כיסון(,
שבדו"ח החפירה שם יוחד פרק לעניין התנורים 31.וכבר הזכרתי את התנור הנייד מתל נג'ילה32.
‡ÌÁÏ ‰ÙÂ‡ ‰˘È
·˙È„ˆ Á˙Ù ÏÚ· ¯Â
בתל אנפה נחשפו מספר תנורים מהתקופה ההלניסטית המאוחרת ואולי מהתקופה הרומית
הקדומה ,ובדו"ח החפירה כונו תנורים .בסך הכול נמצאו במקום שבעה תנורים משלושה שלבים,
ואלה מהשלב השני והשלישי נבנו על גבי השרידים של השלב הקודם33.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

R. Amiran & A. Eitan, ‘A Canaanite-Hyksos City at Tell Nagila’, Archaeology, 18 (1965), pp. 113–123, esp. Ill 5
י' ידין ואחרים ,חצור ,ב ,ירושלים תש"ך ,לוחות .XXX, 2; XXX, 4; XXXVII, 5; XLV, 4
י' ידין ואחרים ,חצור ,א ,ירושלים תשי"ט ,לוח .XXI, 3
למשל בחדרים  3007 ,3003,3002במצודה של שכבה  ,IIIראו :שם ,לוח .CLXXVII
לוקוסים  6007 ,6025 ,6116בשכבה  IBבשטח ג ,ראו :שם ,לוח .CLXXX
A.M. Maeir, ‘Hamadiya North: A Rural MBII Settlement in the Bet Shean Valley’, ‘Atiqot, 39 (2000), pp. 31–42,
esp. p. 33 & Ill. 4
ש' וקסלר–בדולח' ,חפירות בתל נוב' ,עתיקות) 39 ,תש"ס( ,עמ'  ,2613במיוחד איור  ,1תכנית .1A
מולדר–היימנס )לעיל ,הערה  ,(15תצלום N. Mulder-Heymans, 'Archaeology, Experimental Archaeology and ;1
Ethnoarchaeology on Bread Ovens in Syria', K. Fechner & M. Mesnil (eds.), Bread, Ovens and Hearths of the
Past, Brussels 2002, pp. 197–221, esp. Ill 2
Z. Gal, ‘A Sounding at Tel Par’, ‘Atiqot, 39 (2000), pp. 83–103, plan 9
E. Stern, Excavations at Dor Final Report, IA: Areas A and C Introduction and Stratigraphy (Qedem Reports, 1),
Jerusalem 1995, photos 142.5; 143.5
J.-B. Humbert, ‘Annexe I Les Fours Domestiques’, J. Briend. & J.-B. Humbert, Tell Keisan (1971–1976): Une cité
phénicienne en Galilée, Paris 1980, pp. 29–33

 32ראו לעיל ,הערה .21

Sh.C. Herbert, Tel Anafa, I, 1, Ann Arbor 1994, pp. 95, 98; idem, Tel Anafa, I, 2, Ann Arbour 1994, pls. 67, 71 33
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מעניינים במיוחד התנורים במצדה )לוח  .(IIIהם
נמצאו בחדרי הסוג ַרים המקיפים את האתר ,ואשר בעת
המרד שימשו לקנאים למגורים .נוסף על התנורים
הרבים יש שם כירות ,שהזכרתי לעיל .קיום שני סוגי
המתקנים ,לעתים קרובות צמודים זה לזה 34או עומדים
זה מול זה 35,מעיד בבירור ששימשו לתפקידים שונים:
התנור לאפייה ,והכירה לבישול .לתנורים במצדה
היו פתחים למטה ,ולפעמים הפקק שסגר את הפתח בזמן האפייה עדיין נמצא במקומו )סוגרים
 .(361264 ,1249הפקקים נעשו מחומר ומצמר .התנור בסוגר  1264נותר כמעט שלם ,ואפשר למדוד
את מידותיו ולראות את צורת פתחו העליון )קוטר תחתון חיצוני כ– 85ס"מ ,פנימי  60ס"מ ,קוטר
עליון פנימי כ– 35ס"מ ,גובה כ– 65ס"מ(; כנראה לכל משפחה היה תנור כזה .במקרה אחד הסבירו
החופרים את ריבוי מתקני האפייה והבישול בכך שלבעל הבית היו נשים רבות )סוגר ,1234
 ,(371244ובמקרה אחר נחשפו שלושה תנורים צמודים והוצע שאולי הייתה במקום מאפייה מסחרית
)סוגר .(1264
39
38
בח'רבת בית–זניתה נחשפו שלושה תנורים ,אחד מהתקופה הרומית ושניים מהתקופה
הצלבנית 40.בתנור הרומי באתר זה נמצא סיר בישול כמעט שלם ,וממצא זה מעלה את השאלה אם
תנורים שימשו גם לבישול ולא רק לאפייה .לכאורה אפשר לבשל בתנור בשתי דרכים .תאורטית
אפשר לשים את סיר הבישול על הפתח העליון של התנור ,אולם פתח זה היה בדרך כלל גדול מדי
וספק אם הגיע לשם די חום לבישול .אפשר גם לשים את סיר הבישול על הגחלים עצמן ,אך כדי
34
35
36
37
38
39
40

נצר )לעיל ,הערה  ,(11סוגר  ,1249עמ'  ,460459איורים  ,713 ,712תכנית  ;42סוגר  ,1234עמ'  ,467465איור ,724
תכנית .43
למשל שם ,חדר  ,1264עמ'  ,450449תכנית  ,41איור .698
ראו ההפניות בשתי ההערות הקודמות.
שם ,עמ' .467465
נ' גצוב' ,חפירות בחורבת בית זניתה' ,עתיקות) 39 ,תש"ס( ,עמ' *.106*75
שם ,לוקוס  ,158עמ' * ,78איור .6
שם ,לוקוסים  ,128 ,175עמ' *.87
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להכניס סיר בישול דרך הפתח העליון ולהעמידו על הגחלים צריך היה להיעזר בחבלים או בווים
ארוכים ,וספק רב אם עשו כן .הסבר אפשרי למציאת סיר הבישול בתנור בח'רבת בית–זניתה הוא
שהתנור התפרק ולאחר מכן שימש כאח פתוח.
בהיפוס–סוסיתא נחשפה קבוצה של מתקנים ,ארבעה מהם בתוך בניין אחד ,והחמישי )מס'  (Iלידו.
הם גדולים במיוחד :הקוטר החיצוני של הגדול )מס'  (IVהוא  1.80מ' ,אך נראה שאף על פי כן הם
מסוג תנור ,ושפעלה במקום מאפייה מסחרית .לא נקבע זמן בניית המתקנים אך הם עדיין שימשו
אמַיית41.
בתקופה ה ֻ
באפק–אנטיפטריס נחשפה שורת מתקנים גליליים עשויים חרס מהתקופה ההרודיאנית .המתקנים
עמדו בין הכביש הראשי לפתחי חנויות ,ומשה כוכבי ,חופר האתר ,כינה אותם חביוניות והציע
שנועדו 'לאחסנת הסחורה — ולהצגתה לפני העוברים ושבים' .אך ייתכן שהיו אלה תנורים ,ושמכרו
את הלחמים ישירות מהתנורים הללו לקונים42.
ת נ ו ר י ם ב מ מ צ א ה א ר כ א ו ל וג י ב א ר צ ו ת ה י ם ה תי כ ו ן

בארצות רבות באגן הים התיכון נמצאו שרידי תנורים ,ואזכיר כמה דוגמאות.
ארצות מזרח הים התיכון :תנורים מתקופת הברונזה המאוחרת נמצאו בראס–אבן–חני שבלבנון,
ובדו"ח החפירה שם כונו מתקנים אלה תנורים ,והובאו השוואות למתקנים קדם–תעשייתיים מכפרים
בסביבה 43.תנורים נמצאו גם בצרפתה/סרפנד שבחוף לבנון 44.בתל ֵדיר–עלה שבבקעת הירדן
נחשפו תנורים מתקופת הברזל 45.בתל חמה שבסוריה נמצאו תנורים מתקופת הברונזה הקדומה
והמאוחרת 46,וכן נחפרו תנורים בתל סוּכס שבסוריה 47.אף ב ִתל ֶה–הוֹיוּק שבתורכיה נמצאו תנורים,
והם כונו בדו"ח החפירה תנדיר ) ,tandirשם המתקן בתורכית( 48.וגם באֶנקוֹמי שבקפריסין נחשפו
תנורים49.
ארצות מערב הים התיכון :תנורים נחשפו למשל בקרתגו שבצפון אפריקה 50ובכוררס ,אתר פניקי
מהמאה השמינית לפסה"נ ,בקרבת מלגה שבספרד 51,והחופרים ראו במתקנים אלה עדות לנוכחות
A. Segal et al., Hippos-Suseita: Eighth Season of Excavations (July 2007), Haifa 2007, pp. 20–22, figs. 1, 22, 23, 41
24, 25; idem, Hippos-Suseita: Ninth Season of Excavations (June–July 2008), Haifa 2008, pp. 18–19, fig. 63

 42מ' כוכבי ,אפק–אנטיפטריס :חמשת אלפים שנות היסטוריה ,תל–אביב  ,1989עמ'  ,101100איור .82

A.E. Bounni. & J. Lagarce, Ras Ibn Hani: Le Palais du Bronze Recent, Beyrouth 1998, p. 34, esp. n. 115, 43
figs. 74–79
J.B. Pritchard, Recovering Sarepta: A Phoenecian City, Princeton 1978, p. 88, pl. 74 44

 45ון דר סטין )לעיל ,הערה .(14
46
47
48
49
50
51

E. Fugmann, L’Architecture des Periodes Pre-Hellenistiques (Hama: Fouilles et recherches, 1931–1938, 2, 1),
Copenhagen 1958, figs. 97, 115, 119, 131 a, b
P.J. Riis, Sukas, I (Publications of the Carlsberg Expedition to Phoenicia, 1), Copenhagen 1970, p. 26, fig. 7a
G.D. Summers, Tille Höyük 4 Plans: The Late Bronze Age and the Iron Age Transition, Ankara 1993, figs. 15, 25
P. Dikaios, Enkomi, I, Mainz 1969–1971, p. 101; IIIa, pl. 16, 1–4; IIIb, pl. 288, 12
סינטס )לעיל ,הערה  ,(19עמ'  ,238230לוח .LVI, 3
M.E.A. Semmler, ‘Notas sobre la Economía de los asentamientos Fenicos del sur de España’, Dialoghi di
Archeologia, 3rd series, 5 (1987), pp. 51–62, esp. fig. 8
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 אך סביר52, ספרד המוסלמית של ימי הביניים, כמו כן יש ידיעות על תנורים באנדלוסיה.פניקית
. ושהטכנולוגיה הובאה לשם על ידי הערבים,שבספרד לא שרדה מסורת קדומה

53. שגם בו יש עדות לנוכחות פניקית, תנורים נמצאו באי טסוס:יוון

בחפירות בשכבות מהתקופה הקלסית באגורה של אתונה ובקורינת
 בריאן א' ספרקס זיהה תחילה מתקנים אלה54.נמצאו תנורים ניידים
, אך לאחר מכן שינה את דעתו55,ככירות שנועדה להעמדת סיר עליהן
56.ובמאמרו 'לא בישול אלא אפייה' זיהה אותם כמתקני אפייה
 מתקנים ניידים מהמאה השביעית והשישית לפסה"נ:איטליה
 כמתקני, אמנם בהיסוס מה,מאזור מצומצם במערב איטליה זוהו גם הם
57.אפייה מסוג התנור

¨‰Â˙‡Ó „ÈÈ ¯Â˙ ∫‰ÏÚÓÏ
˙ÈÒÏ˜‰ ‰ÙÂ˜˙‰
®P17822 ‰¯Â‚‡‰ ÔÂ‡ÊÂÓ ¨‰Â˙‡©

˙Â‡Ó‰ ¨‰ÈÏËÈ‡Ó „ÈÈ ¯Â˙ ∫‰ËÓÏ
¢‰ÒÙÏ ˙È˘È˘≠˙ÈÚÈ·˘‰

A. Bazzana, ‘Foyers et Fours Domestiques dans l’Architecture Rurale d’al- 52
Andalus’, AM, 4 (1996), pp. 139–163; S. Gutiérrez Lloret, ‘Pane, Hogazas
y Fogones Portatiles dos formas ceramicas destinadas a la coccion del pan
en al-Andalus: el hornillo (tannur) y el plato (tabag)’, Lucentum, 9–10
(1990–1991), pp. 161–175

.148 ' עמ,(18  הערה, אמורטי )לעיל53

B.A. Sparkes, ‘Not Cooking, but Baking’, Greece & Rome, 28 (1981), pp. 54
172–178, esp. nn. 24, 25
B.A. Sparkes, ‘The Greek Kitchen’, JHS, 82, (1962), pp. 121–137, pls. 55
IV–VIII, esp. pl. V6; idem & L. Talcott, Pots and Pans of Classical Athens
(Excavations of the Athenian Agora Picture Books, 1), Princeton NJ 1974,
Ill. 44

.(54  הערה, ספרקס )לעיל56

C. Scheffer, Acquarossa, II, 1: Cooking and Cooking Stands in Italy 1400– 57
400 B.C. (Svenska Institutet I Rom, Skrifter Utgivna av Svenska Institutet
I Rom, Acta Instituti Romani Regni Sueciae 4, XXXVIII, II, 1), Stockholm
1981 pp. 52–54, 70, 106, 107, fig. 42 (map)
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תנורים באיורים ודגמים
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התנור היה נושא פופולרי לאיורים ודגמים .בדרך כלל אין ספק בזיהוי המתקן מכיוון שמופיע לידו
אדם המדביק את הבצק לדופן הפנימית או מסיר ממנה את הלחם .ציורים כאלה נמצאו במצרים
העתיקה 58,וכן מופיע ציור על ספל אַטי
המתוארך למאה החמישית לפסה"נ ,והשמור
היום במוזאון הלובר בפריז59.
יש גם מספר דגמי חרס של תנורים :דגם
מקבר פּוּני בקרתגו המתוארך למאה החמישית
לפסה"נ שמור היום במוזאון בקרתגו; 60דגם
מקפריסין שמור היום במוזאון המטרופוליטן
לאמנות בניו–יורק; 61דגם מקבר ב ֶמג ַאָרה
הי ְבּל ַ ֶאאָה ,מושבה יוונית של מגארה בסיציליה,
שמור במוזאון בסירקוזה; 62דגם מ ֶאלַאִיוּס,
מושבה אתונאית בכניסה המערבית לדרדנלים,
שמור במוזאון הלובר בפריז; 63דגם שהוא
חלק מדגם של מאפייה שמור באוסף פרטי
ובמקור היה כנראה מאזור צור — על סמך
הסגנון תוארך למאה השביעית לפסה"נ ,אך כיוון שהוא כולל גם רחיים אולינטיות נראה שיש
לתארכו לזמן מאוחר יותר; 64דגם שנמצא בקבר  7בארמון ווּני בקפריסין שונה מכל השאר בכך
שצורתו גליל פשוט שאינו נעשה צר יותר כלפי מעלה ,וו ַסוֹס קרגאורגיס הציע שאולי הוא דגם של
פי באר ולא של תנור65.

N.D.G. Davies, The Tomb of Ken-Amun at Thebes, I, New York 1930, p. 51, pl. LVIII; idem, The Tomb of Nefer- 58
Hotep at Thebes, I, New York 1933, pl. XLV
 59ספרקס )לעיל ,הערה  ,(54עמ'  ,175174לוחות ) a ,2דופן פנימית(; ) a ,3דופן חיצונית ועליה ציור של התנור(; פריז,
מוזאון הלובר.476G ,
 ;S.E. Tlali, La Carthage Punique: Etude Urbane, Paris 1978, fig. 24 60סינטס )לעיל ,הערה  ,(19לוח  ;LVI, 1אמורטי

)לעיל ,הערה  ,(18לוח ) 26שלושה תצלומים מכיוונים שונים(.

 61שפר )לעיל ,הערה  ,(57עמ'  ,107איור  ;87ספרקס )לעיל ,הערה  ,(54לוח V. Karageorghis, Aspects of ;a ,4
 ;Everyday Life in Ancient Cyprus, Nicosia 2006, fig. 107ניו–יורק ,מוזאון המטרופוליטן לאמנות ,אוסף ססנולה

.2122,74.51.1755
 62ספרקס )שם( ,לוח  ;b ,4סיציליה ,סירקוזה ,המוזאון הלאומי.9957 ,
 63ספרקס )שם( ,לוח  ;c ,4פריז ,מוזאון הלובר.B302 ,
R. Frankel, ‘The Olynthus Mill, Its Origin and Diffusion: Typology and Distribution’, AJA, 107 (2003), pp. 64
1–21, esp. fig. 9

 65קרגאורגיס )לעיל ,הערה  ,(61איור  ;108סטוקהולם ,מדלהוונמוסיט ).(Medelhavsmuseet
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תנורים במקורות שבכתב
המונח  TI-NU-RUמופיע כבר בשומרית 66.במקרא המילה תנור מופיעה חמש–עשרה פעמים אך רק
חמש מכוונות בוודאות לאפייה 67.קיים ספק באשר למובנו של המונח בשאר האזכורים ,והדבר בא
לידי ביטוי בתרגומים השונים68.
בספרות התלמודית ברור שהכוונה למתקן אפייה בלבד ומהסוג הזהה לתנור הקדם–תעשייתי:
'נותנים את הפת בתוך התנור';' 69הדביק פת בתנור והתיר לו לרדותה' — 70הפועל לרדות מובנו היה
גם לאסוף דבש מהכוורת וגם להסיר את הלחם מהדופן של התנור71.
אשר למעמד החוקי של התנור בעת מכירת בית ,הכלל הוא שמה שהיה קבוע ,כלומר קשור
לקרקע ,נמכר עם הבית ,ומה שלא היה קשור לא נמכר ,ורק אם נאמר 'הוא וכל מה שבתוכו' נמכר
הכול 72.באשר לתנור יש גרסאות שונות .במשנה נאמר שהתנור לא נמכר ,כלומר הוא נייד ולא קבוע
בקרקע .בגרסת המשנה שבתלמוד הבבלי נוספו הכיריים ,ועל פי האמור שם גם התנור וגם הכיריים
לא נמכרים ,כלומר שניהם ניידים ולא קבועים .אולם בגרסת המשנה שבתלמוד הירושלמי נאמר 'מכר
תנור מכר כירים' 73,ניסוח המעיד על מתקנים קבועים .נראה שהסתירה הזאת משקפת מציאות שהיו
בה תנורים קבועים וגם ניידים ,וכך גם מסתבר מהממצא הארכאולוגי ומהעדות הקדם–תעשייתית.
ואילו גרסת המשנה שבתלמוד הירושלמי ,שלפיה גם התנור וגם הכיריים קבועים ,משקפת כנראה את
המציאות הארץ–ישראלית ,שמרבית התנורים היו בה קבועים.
מהמקורות אנו למדים עוד שהיו תנורים ביתיים ותעשייתיים' :מוסף התנור של בעלי בתים טהור
ושל נחתומים ]בעלי מאפייה[ טמא' 74.את התנורים ייצרו בעלי מקצוע ,לעתים בנו את התנור חלק
66
67
68

69
70
71

 ;W. Von Soden, Akkadische Handwörterbuch, III, Wiesbaden 1981, p. 1360ון דר סטין )לעיל ,הערה ,(14
עמ' .135
ויקרא ב ,ד; ז ,ט; הושע ז ,ד; ז ,ו ,ז.
למשל ב– New English Bibleהמילה תורגמה עשר פעמים  ,ovenאך פעם אחת ) brazierבראשית טו ,יז( וארבע פעמים
) furnaceמלאכי ג ,יט; ישעיה לא ,ט; איכה ה ,י; תהלים כא ,י( .לעומת זאת ב– Authorised Versionתנור מופיע
אחת–עשרה פעמים  ovenוארבע פעמים ) furnaceבראשית טו ,יז; נחמיה ג ,יא ,יב ,לח; ישעיה לא ,ט( .בתרגום השבעים
תורגמה המילה אחת–עשרה פעמים  ,klíbanowפעם אחת ) yanourímנחמיה ג ,יא( ,כנראה תעתיק של תנור ,ופעם
אחת ) o†keíouwישעיה לא ,ט( ,תרגום שקשה להסבירו כיוון שמובנו 'ידידי בית' .בוולגטה ,התרגום הלטיני ,תורגם
תנור תשע פעמים כמו בתרגום היווני ,clibanus ,אך פעמיים תורגם ) caminusמלאכי ג ,יט; ישעיה לא ,ט( ושלוש
פעמים ) furnusשמות ז ,כה; נחמיה ג ,יא; יב ,לח( .ההיקרות היחידה שלא תורגמה בשום תרגום  oven, klíbanowאו
 clibanusהיא בישעיה לא ,ט.
בבלי ,שבת לז ע"ב.
שם ד ע"א.
הפועל לרדות שינה את מובנו בעברית מודרנית ,בדומה למילה תנור .למשל ב'מילון החדש' של א' אבן–שושן רדאי
מוגדר 'אופה המוציא את הלחם מן התנור' )ירושלים תשכ"ב ,כרך המילואים ,עמ'  .(165אולם ברור שבמקור ציין הפועל
את הסרת הלחם מדופן תנור בלבד .דבר זה הובהר במילונים .במילון של יסטרוב תורגם הפועל‘to detach bread :
’) from where it sticks to the ovenמ' יאסטרוב ,ספר מלים לתרגומים לתלמוד בבלי ולתלמוד ירושלמי ולמדרשים,
ניו–יורק ,ברלין ולונדון תרפ"ו ,עמ'  .(1452ודנבי בתרגומו למשנה תרגם‘took off bread from the side of the oven’ :
)(H. Danby, The Mishnah, Oxford & London 1933, p. 64

 72משנה ,בבא בתרא ד ,ג.
 73בבלי ,בבא בתרא סה ע"א )משנה(; ירושלמי ,שם ד ,ג )יד ע"ב; משנה(.
 74משנה ,כלים ה ,ה.
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חלק ולאחר מכן חיברו את החלקים' :תנור שבא מחֻתך מבית האֻמן ועשו בו ל ִמודין' 75.הוזכר גם 'תנור
של חוליות' 76,שכדי לטהרו 'חוֹלקוֹ לשלושה'' 77,חִתכוֹ חֻליות ונתן חול בין חֻליא לחֻליא' 78.לעתים
הייתה לתנור עטיפה ,שנקראה טְפלה ,ולפעמים שמו חול או אבנים בין התנור לעטיפה' :הרחיק ממנו
את הטפלה ונתן חול או צרור בִּנתַים';' 79רבן שמעון בן גמליאל אומר הרוצה לעשות לו תנור בטהרה
מביא תנור של סדקים ]כנראה תנור הבנוי מחוליות[ ומביא תנור של חרש ומלבישו מבחוץ ונותן חול
או צרורות בנתים ואף על פי שעושה טפלה לחיצון טהור' 80.בתוספתא נמנו החומרים שהשתמשו
בהם להדבקת חלקי התנור' ,לחבר את הסדקין' ,לעומת אלה שלא השתמשו בהם :השתמשו ב'טיט
חרסית אדמה סיד וגפסין' ,ולא השתמשו ב'זפת וגפרית שעוה ושמרים בצק וגללין'81.
מהדיון במרחק שיש להרחיק את התנור מהקיר של השכן )על מנת שהקיר שלו לא יינזק מהתנור(
למדים שהתנור היה צר יותר למעלה ,וכן לומדים את שמות חלקיו' :ואת התנור שֹלשה ]טפחים[ מן
הכִּלְי ָא שהן ארבעה מן השפה' 82.הפתח העליון של התנור נקרא עין ,וכך גם בכירה ובכופח' :השרץ
שנמצא בעין של התנור בעין של כירה בעין של כפח'83.
'נחושתו של התנור' 84היא כנראה תחתית התנור; יעקב נחום אפשטיין השווה ביטוי זה לכתוב
שּׁפֵ Cנחֻשתֵך'' 85.טירת התנור' 86היא כנראה מגן שסביבו 87,ו'מוסף התנור' 88מוסבר בדרך כלל
' ִה ָ
כארובה ,אך ההסבר כנראה לא מתאים.
פרשה מעניינת מספרת על משפחה אחת ,בית גרמו ,שהיו מומחים באפיית לחם הפנים למקדש
אך שמרו את דרך המלאכה בסוד ,ולכן הביאו חכמים מומחים מאלכסנדריה ,והתברר שאלה אפו את
הלחם בדרך אחרת .הפרשה מובאה כאן לפי הגרסה שבבבלי ,ובסוף מובא בסוגריים מרובעים חלק
מהגרסה שבתוספתא המקביל לקטע המודגש בגרסת הבבלי:
בית גרמו היו בקיאין במעשה לחם הפנים ולא רצו ללמד .שלחו חכמים והביאו אומנין מאלכסנדריא של
מצרים ,והיו יודעין לאפות כמותן ולא היו יודעין לרדות כמותן שהללו מסיקין מבחוץ ואופין מבחוץ והללו
מסיקין מבפנים ואופין מבפנים הללו פיתן מתעפשת והללו אין פיתן מתעפשת ]של בית גרמו היו מסיקין את
התנור מבחוץ והיה נאפה ונרדה מפנים של אלכסנדריא לא היו עושין כך ויש אומ' זו היתה מעפשת[89 .
75
76
77
78
79
80
81
82
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84
85
86
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88
89

שם ה ,ט.
תוספתא ,כלים ,בבא קמא ד ,יג ,יד )מהדורת צוקמנדל ,עמ' .(573
משנה ,כלים ה ,ז.
שם ,ט.
שם ,ח.
תוספתא ,כלים ,בבא קמא ד ,טו )מהדורת צוקמנדל ,עמ' .(573
שם ,יא )שם(.
משנה ,בבא בתרא ב ,א.
משנה ,כלים ח ,ז.
שם ,ג; ט ,א ,ג.
יחזקאל טז ,לו; י"ן אפשטיין ,פירוש הגאונים לסדר טהרות ,ירושלים ותל–אביב תשמ"ב ,עמ'  ,16הערות .26 ,25 ,24
משנה ,כלים ה ,ג.
השוו :יחזקאל מו ,כג.
משנה ,כלים ה ,ד ,יא.
בבלי ,יומא לח ע"א; תוספתא ,יום הכיפורים ב ,ה )מהדורת ליברמן ,עמ' .(231
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ָרדן נותנן בטפוס כדי
אפיית לחם הפנים תוארה גם במקום אחר' :ובטְפוּס היה עושה אותן וכשהוא ָ
שלא יתקלקלו' 90.על פי תיאור זה עיצבו את צורת הלחמים בתבנית )טפוּס ביוונית( ,אפו אותם
בתנור ,רדו אותם והחזירו אותם לתבנית .אין לפקפק בכך שאפו את לחם הפנים בתנור .אמנם
בפרשה הראשונה המונח תנור מופיע רק בגרסה שבתוספתא ,אך בשתי הגרסאות סוכם יפה ייחודו
של התנור — בבבלי' :מסיקין מפנים ואופין מפנים' ,בתוספתא' :והיה נאפה ונרדה מפנים' .ובפרשה
השנייה ברור שמדובר בתנור מפני שנאמר שהוציאו את פת הלחם מהטפוס בזמן האפייה .השימוש
בלשון רדייה בשתי הפרשות גם הוא מלמד על שימוש בתנור91.
ברור שהתנור היה מתקן האפייה העיקרי ,כפי שעולה מהמשנה ממנחות שפתחתי בה את הדיון.
אולם התנור שימש לא רק לאפיית לחם ,למשל צלו בו את קרבן הפסח' :משלשלין את הפסח בתנור
עם חשכה' 92.את קרבן הפסח שמו על שיפוד ותלו באמצע התנור בלי שייגע בדפנות' :נגע בחרסו של
התנור יקֹלף את מקומו .נטף מרטבו על החרס וחזר עליו יִטֹל את מקומו'93.
בתרגום השבעים תורגם תנור ) klíbanowקליבנוס( ,ובוולגטה ,התרגום הלטיני ,תורגם באותו
המונח .Clibanus ,מונחים אלה מופיעים הרבה בספרות הקלסית ,אך לא ברור אם בכל מקרה המונח
מכוון אל מתקן מסוג תנור )ראו להלן ,נספח ב(.
המושג תנור מופיע גם בספרות ערבית העוסקת במאכלים ערביים בספרד בימי הביניים94.

כופח
מאפה כופח הוא סוג הלחם השני המוזכר במשנה במסכת מנחות שהבאתי בפתח דבריי .המונח כופח
הוסבר בדרך כלל ככירה ניידת ) ,(brazierאך הדברים אינם קלים .נאמר אמנם 'כופח מקום שפיתת
קדרה' 95,והניסוח מלמד ששׂמו על הכופח כלי בישול ,והוזכרה 'עין של כפח' ,בדומה ל'עין של
תנור' ו'עין של כירה' 96.גם בתלמוד התלבטו בהבדל שבין כופח לכירה' :היכי דמי כופח ,היכי דמי
כירה? אמר רבי יוסי בר חנינא :כופח מקום שפיתת קדרה אחת ,כירה מקום שפיתת שתי קדרות'97.
אך ההבדל שבין כופח לכירה הוא שכופח שימש גם לבישול וגם לאפייה ,ואילו כירה שימשה לבישול
בלבד .דובר ב'מאפה כפח' 98,ובמקום אחר נאמר' :הכפח עשאו לאפיה שעורו כתנור עשאו לבשול
90
91

משנה ,מנחות יא ,א.
שפרבר עסק בפרשה זו והסביר את הייחוד של האפייה של משפחת גרמו בכך שהשתמשו בתבניות .ראו :שפרבר )לעיל,
הערה  ,(2עמ'  .49הוא לא דן במאמרו במשנה במסכת מנחות שעליה מבוסס מאמרי וגם לא בסוגים השונים של מתקני
אפייה .אך מאחר שכתב ש'הניחוהו בתנור בתבניות פתוחות' ,ברור שלא התכוון למתקן מסוג תנור כפי שהוצג במאמר
זה .נראה גם שהוא הבין את הפועל לרדות במובנו בעברית העכשווית ולא במובנו המקורי .ראו לעיל ,הערות .71 ,2
משנה ,שבת א ,יא.
משנה ,פסחים ז ,ב.

92
93
L. Bolens, ‘Les antiques au moyen age, dialectique de l’espace et du temps appliquée a l’histoire de la vie 94
quotedienne en Ibérie Andalouse’, AM, 4 (1996), pp. 11–23

95
96
97
98

בבלי ,שבת לח ע"ב.
משנה ,כלים ח ,ז.
בבלי ,שבת לח ע"ב.
משנה ,מנחות ה ,ט.
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שעורו ככירה' 99.נראה שהיו שני סוגי כופח ,אחד לבישול ואחד לאפייה .מדברי ר' יהודה 'אם רצה
יביא מאפה כפח ]כתחליף למאפה תנור[' 100,נרמז שהלחם שנאפה בכופח היה דומה לזה שנאפה
בתנור ,ואם כן הם גם נאפו בצורה דומה .לכן סביר שהכופח לאפייה היה תנור נייד ,והכופח
לבישול היה כירה ניידת .התנור מתל נג'ילה הוא דוגמה לכופח לאפייה 101,וכופחים יפים
לבישול פורסמו מתל דור; לדעת רנטה רוזנטל–הגינבוטם הם שימשו גם לחימום הבית102.

רעפים
סוג הלחם השלישי ברשימה שבמסכת מנחות במשנה הוא מאפה רעפים .מהכתובים וגם מהמציאות
הקדם–תעשייתית אנו למדים שרעפים ,טסים מחרס ,שימשו לאפייה בשתי שיטות שונות .באחת
הובערה האש מתחת לטס והבצק הונח מעליו ,וזו השיטה העיקרית שהייתה נהוגה במזרח הים התיכון.
בשיטה האחרת ,שהייתה נהוגה באיטליה וביוון ,שמו גחלים על הבצק ,שהיה מונח על הטס ,ושהיה
בדרך כלל עטוף בעלה .נראה שהשיטה האירופית חדרה לארץ–ישראל לזמן קצר בתקופה ההלניסטית.

רעפים קדם–תעשייתיים במזרח הים התיכון
אחת משיטות האפייה הקדם–תעשייתיות בארץ–ישראל הייתה אפייה על גבי טס ברזל קמור שנקרא
צאג'/סאג' ,שיטה שרווחה בעיקר בקרב הבדווים 103.מתקן זה משמש הרבה בישראל היום ,אולם

 99משנה ,כלים ה ,ב.
 100משנה ,מנחות ח ,ט.
 101ראו לעיל ,הערה .21
 102ר' רוזנטל–הגינבוטם' ,הערות על כופחים הלניסטיים מתל דור' ,קדמוניות) 5655 ,תשמ"א( ,עמ' .111110
 103דלמן )לעיל ,הערה  ,(1ד ,עמ'  ,6639לוחות .1 ,12 ;9
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בדרך כלל החימום נעשה באמצעות גז .הנס וּולף תיאר את השימוש במתקן זה באיראן/פרס ,וגם שם
הוא נקרא צאג'/סאג' 104.וולף גם הביא תיאור מפורט של שיטת אפייה זו מהמאה השבע–עשרה.
אפייה על טס עשוי חרס המונח על האש מוכרת במציאות הקדם–תעשייתית במקומות שונים.
בעיראק בימינו הכפריים וגם הבדווים ,כאשר הם יושבים במקום אחד ,משתמשים במתקן מטיט
מיובש הנקרא טבג )רבים :אטבג( .המתקן קמור למעלה ותחתיתו שטוחה ,והוזכרה גם אפייה בין
שני טבגים .אולם בעת נדידה הבדווים מעדיפים טס דומה ממתכת 105.דלמן תיאר מתקן דומה מחרס
ממצרים ,והוא נקרא טגון106.

רעפים קדם–תעשייתיים בספרד ובאלבניה
אבו אלהו ָאם ,האגרונום הערבי שחי בסוויליה במחצית השנייה של המאה השתים–עשרה ,הזכיר מתקן
הדומה לטבג מעיראק ,ואף שמו דומה מאוד :טבק ) 107.(tabaqבאלבניה משתמשים גם כן בטס עשוי
חרס ,והוא נקרא שם סאג'108.

רעפים קדם–תעשייתיים בממצא הארכאולוגי באיטליה וביוון
טסים מחרס לאפיית לחם מוכרים גם מאיטליה ,ושם הייתה להם בדרך כלל שפה ,ודרך השימוש
בהם הייתה שונה מזו שנהגו בה במתקנים שהוזכרו עד כה .במתקנים מאיטליה שמו את הגחלים על
הבצק שהונח על הטס ולא מתחת לטס ,כפי שכתב דייוויד ב' וייטהאוס' :הלחם נאפה על ידי כיסויו
בגחלים מן האש' .באיטלקית טסים אלה נקראים היום טסטלי ) (testelliאו פיאטי ) .(piattiנוסף על
העדות הקדם–תעשייתית יש גם עדויות ארכאולוגיות מתקופות רבות על השימוש בהם 109.טסים
דומים מוכרים מיוון110.
‰ÈÈÙ‡ ÈÒË
„¯ÙÒÓÂ ‰ÈÏËÈ‡Ó
ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈÓ

 104וולף )לעיל ,הערה  ,(17עמ' .292
 105אוכנזנשלגר )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .167
 106דלמן )לעיל ,הערה  ,(1ד ,עמ' .41
 107בזנה )לעיל ,הערה  ,(52עמ' .157156
 108ש' אביצור' ,מיתקני אפיה וכליהם' ,אביצור ,פורת ורות )לעיל ,הערה  ,(20עמ'  ,297במיוחד עמ' .12
D. Whitehouse, ‘Home-Baking in Roman Italy: A Footnote’, Antiquity, 52 (1978), pp. 146–147 109
 110לדוגמה מאתונהH.H. Thompson, ‘Two Centuries of Hellenistic Pottery’, Hesperia, 3 (1934), pp. 311–476, esp. :
)p. 149, fig. 105 (E139
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רעפים במקורות שבכתב
מקורות עבריים :אפייה בכלי שטוח נזכרת כמה פעמים במקרא .קרבן מנחה תואר כך' :מנחה לה'
סֹלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לְבֹנה' 111.מנחה זו היא גם 'מאפה תנור' 112,אך גם
'מנחה על המחבת קרבנך סֹלת בלולה בשמן מצה בשמן מצה תהיה' 113וגם 'מנחת מרחשת קרבנך
סֹלת בשמן' 114.וכן נאמר 'מנחה אשר תֵּאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת' 115,כלומר עשו
במרחשת אך על מחבת .במשנה הוסבר' :ומה בין מחבת למרחשת ,אלא שהמרחשת יש לה כסוי
והמחבת אין לה כסוי ,דברי רבי יוסי הגלילי; רבי חנניה בן גמליאל אומר מרחשת עמוקה ומעשיה
רוחשים ומחבת צפה ומעשיה קשים' 116.אם כן נראה שהמחבת היא טס האפייה.
בספר יחזקאל דובר על 'מחבת ברזל' 117,ונראה שצוין שהמחבת עשויה ברזל כיוון שהדבר היה
חריג .אם כן כמו במציאות הקדם–תעשייתית היו קיימות גם מחבתות מחומר וגם כאלה שנעשו
מברזל.
בתלמוד נזכרו הרעפים גם כמתקן לצלייה' :אין מלבנין את הרעפים לצלות בהן'118.
רעפים במקורות קלסיים :המשורר הרומי אובידיוס הזכיר אפייה על רעף שבור ) ,(tegula quassaאך
על פי תיאורו שמו את הגחלים מעל הרעף ומעל הלחם שהונח עליו ,כמו במציאות הקדם–תעשייתית
באיטליה' :את הלחם שמו מתחת לגחלים ועל הרצפה שמו רעף שבור'119.
פליניוס השתמש פעמיים במונח הלטיני  120,artoptaבאחת מהן לציון אחד משלושת מתקני
האפייה )ראו להלן ,נספח א( .מקור המונח במילה היוונית לכיכר לחם ) ƒrtowארטוס( .הוא אמנם
הוזכר גם ביוונית ,בדיון של אתנאיוס בלחם ,אבל דיון זה מבוסס כנראה על דברי פליניוס 121.נראה
ש– artoptaמובנו טס אפייה ,וסביר שגם בו שמו את הגחלים על הלחם.

רעפים בממצא הארכאולוגי בארץ–ישראל
בחפירות בישראל נמצאו טסים מחרס אשר בדרך כלל כינו אותם החופרים טסי אפייה ,וסביר
ששימשו בצורה דומה לצאג'/סאג' ולטבק הקדם–תעשייתיים .לטסים שתי צורות עיקריות :טס קמור
 111ויקרא ב ,א.
 112שם ,ד.
 113שם ,ה.
 114שם ,ז.
 115ויקרא ז ,ט.
 116משנה ,מנחות ה ,ח.
 117יחזקאל ד ,ג.
 118בבלי ,ביצה לד ע"א.
Ovid, Fasti, VI, 31, 5–6 (trans. J.G. Frazer [LCL], London & Cambridge, MA 1989, pp. 342, 343) 119
Plinius, Naturalis Historia, XVIII, 27, 105; 28, 107 (trans. H. Rackman, V [LCL], London & Cambridge, MA 120
)1949–1962, pp. 254, 255; 256, 257
Athenaeus, The Deipnosophists, III, 113 (trans. Ch.B. Gulick, II [LCL], London & Cambridge, MA 1943–1961, 121
) .pp. 30, 31נראה שדברי אתנאיוס מקורם בפרק בספרו של פליניוס שציטטתי לעיל ,כיוון שהוא עוסק בשלושת סוגי

הלחם שהזכיר פליניוס .וראו להלן ,נספח א.
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בדומה לצאג'/סאג' שעל פניו העליונות חריטות שונות ,וטס שטוח בעל שפה בולטת .בחצור מצאו
טסים שטוחים מתקופת הברונזה התיכונה 122,מתקופת הברונזה המאוחרת 123ומתקופת הברזל124,
וקמורים — מתקופת הברזל125.
‰ÈÈÙ‡ ÈÒË
˘˙ÙÂ˜˙Ó ÌÈÁÂË
˙¯ÁÂ‡Ó‰ ‰ÊÂ¯·‰
ÏÊ¯·‰ ˙ÙÂ˜˙ÓÂ
˘¯ÂˆÁ· Â‡ˆÓ

טסי אפייה ידועים גם מהתקופה ההלניסטית .דוגמאות פורסמו מדור 126,מתל אנפה 127ומבית–
ירח 128.לכל אלה יש שפה ולחלקם גם ידיות .הטסים מתל אנפה ומבית–ירח הובאו מחו"ל ,מהאזור
האגאי ,ועל הטסים מדור נמצאו סימני האש למעלה ולא למטה ,ומכאן שנהגו ,כמו באיטליה וביוון,
לשים את הגחלים על הבצק שהיה מונח על הטס.
‰ÈÈÙ‡ ÈÒË
‰ÙÂ˜˙‰ ¨¯Â„Ó
˙ÈËÒÈÏ‰‰

יורות ערביות
מאפה יורות ערביות הוא סוג הלחם הרביעי והאחרון שהוזכר ברשימה שבמסכת מנחות 129.במקום
אחר במשנה יש תיאור ברור של המתקן שאפו בו לחם זה' :יורות הערביין שהוא חופר בארץ וטח
 122י' ידין ואחרים ,חצור ,גד ,ירושלים תשכ"א ,לוח .CCLX, 13
 123שם ,לוח .CC, 7
 124שם ,לוחות .CCVIII, 17; CCXVI, 49
 125שם ,לוחות  ;CCXI, 16; CCLIII, 5, 6; CCLVI, 1ידין ואחרים )לעיל ,הערה  ,(22לוח .LII, 26, 27
E. Stern, Excavations at Dor, I, b: Areas A and C: The Finds (Qedem Reports, 2), Jerusalem 1995, pp. 300–301, 126
fig. 6, 23a, nos. 11–15
Sh.H. Herbert, Tel Anafa, II, 1, Ann Arbor 1997, pp. 111–112, pl. 34 127
N. Getzov, The Tel Bet Yerah Excavations 1994–1995 (IAA Reports, 28), Jerusalem 2006, p. 144, fig. 5, 10, 128
no. 6

 129משנה ,מנחות ה ,ט.
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∑‰¯„˙˜ π

בטיט' 130.אמנם במשנה לא תוארה דרך אפיית הלחם במתקן זה ,אך מאחר שהוא דומה לקבוצת
מתקנים קדם–תעשייתיים ,סביר ביותר שהופעל באותו האופן .מרבית המתקנים האלה נקראים
בערבית טאבון.

טאבון במזרח הים התיכון ובצפון אפריקה :הממצא הקדם–תעשייתי
מתקנים שונים בארצות שונות כונו טאבון ,למשל בצפון אפריקה מכונה כך התנור ,שכבר נדון לעיל.
אולם בארץ–ישראל ,בירדן ובאיראן/פרס המתקנים המכונים טאבון שונים לגמרי מהתנור ודומים
מאוד זה לזה.
הטאבון הקדם–תעשייתי באיראן :טאבון זה הוא הדומה ביותר בצורתו ליורות ערביות כפי
שתוארו במשנה .וכך תיאר וולף את הטאבון שמשמש באיראן' :סוג אחר של מתקן אפייה בשם
טאבון הוא בשימוש על ידי הנוודים בצפון איראן ובצפון–מערבה .האש נשארת לבעור לזמן מה
בבור באדמה שמדופן בטיט .כאשר קירות הבור חמים מספיק מוציאים את הגחלים בעזרת אֵת ברזל,
מניחים עיגולי בצק על רצפת הבור ,סוגרים את פתחו במכסה מפלדה או חרס ,את הגחלים החמות
שמים מעליו והלחם נאפה בתוך שלוש עד חמש דקות' 131.מאחר שבלשון המשנה המונח ערבים
מציין את אוכלוסיית הנוודים בארץ ובסביבתה ,מסתבר שההקבלה לטאבון מאיראן מתאימה ליורה
הערבית הן מבחינת הטכנולוגיה והן מבחינת השימוש
של נוודים במתקן.
הטאבון הקדם–תעשייתי במדבר סהרה :מארי–קלר
אמורטי פרסמה תצלום של אפייה בבור באדמה במדבר
סהרה 132,ונראה שגם שיטה זו דומה לטאבון מאיראן
וליורות הערביות ,וגם כאן היא מצויה בשימוש של
נוודים.
הטאבון הקדם–תעשייתי בעבר הירדן :שיטת
האפייה בטאבון בעבר הירדן זהה לאפייה בטאבון
באיראן ,אך צורת המתקן שונה והשימוש בו אינו
מצטמצם לנוודים בלבד .לטאבון מתאר של כיפה בנויה
מחומר ולה פתחים בצד ולמעלה ,לפתח העליון מותאם
מכסה .גם כאן תחילה מבעירים אש בפנים ,אחר כך
מוציאים את הגחלים ,שמים את הבצק על התחתית,
ואז עורמים את הגחלים סביב המתקן ועליו133.
 130משנה ,כלים ה ,י.
 131וולף )לעיל ,הערה  ,(17עמ' .292
 132אמורטי )לעיל ,הערה  ,(18עמ'  ,121איור .19
A. McQuitty, ‘An Ethnographic and Archaeological Study of Clay Ovens in Jordan’, ADAJ, 28 (1984), pp. 133
 ;259–267, esp. p. 261דלמן )לעיל ,הערה  ,(1ד ,עמ'  ,8178לוח .3 ,12
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הטאבון הקדם–תעשייתי בארץ–ישראל ממערב לירדן :דלמן כבר עמד על כך שהטאבון שממערב
לירדן שונה מזה שבעבר הירדן 134.ואכן הטאבון שעדיין משמש בכפרים ערביים בישראל נבדל מזה
שבעבר הירדן בכך שחסר בו הפתח מהצד .השוני בשימוש הוא שאין מבעירים אש בתוך המתקן,
ושהחימום נעשה רק על ידי הגחלים שסביב המתקן ומעליו .הטאבון נמצא בדרך כלל במרכז מבנה
קטן מיוחד ,והאש שסביב המתקן בוערת כל הזמן .אחד היתרונות של הטאבון הארץ–ישראלי ממערב
לירדן הוא שאין בו מגע בין הבצק לחומר התבערה ,ולכן ניתן להשתמש בזבל יבש.

טאבון בממצא הארכאולוגי מארץ–ישראל
בדרך כלל השרידים של מתקנים מסוג תנור ומסוג טאבון אמורים להיות דומים — עיגול חומר ברצפת
החדר .ההבדל העיקרי הוא במיקומה של העדות לשרפה .בתנור אמור להימצא אפר בתוך המתקן,
ובטאבון מהסוג שממערב לירדן אמור להיוותר אפר רק מחוץ למתקן .אם האפר נמצא בשני המקומות
אפשר שהמתקן היה טאבון מהסוג של עבר הירדן או תנור שנוקה והוצא מתוכו אפר .נראה שמרבית
המתקנים שנמצאו בחפירות היו תנורים ,אך בדרך כלל לא ציינו החופרים היכן נמצא האפר ,ולכן
אין לשלול את האפשרות שמקצתם היו טאבונים .אליסון מקקיטי טענה שזיהתה מתקנים מסוג טאבון
אמַיית בג ֶ'ֶרש136.
מתקופת הברזל ב ֶפחַל– ֶפל ָה 135ומהתקופה ה ֻ

טסטו רומי
באיטליה שימש מתקן נייד ששמו הלטיני  .testuהיה זה מכסה שכיסו בו את הלחם או התבשיל .יש
דמיון מובהק בין הטסטו ליורה הערבית ולטאבון ,ועל כן הוא מוצג כאן בהמשך לאלה.

טסטו במקורות שבכתב
מנחושת137.

לפי הספרות הלטינית נעשה הטסטו בדרך כלל מחרס ,אך לפחות פעם אחת צוין שהוא
נאמר ששמים את התבשיל או המאפה מתחת לטסטו ,ופעם אחת נאמר 'כַּסֵּה בטסטו חם וערוֹם פחמים
 134דלמן )שם( ,עמ'  ,7874לוח .2 ,12
 135מקקיטי )לעיל ,הערה  ,(133עמ' .261
 136שם ,עמ'  ,264לוח .LIII, 2
 137פליניוס )לעיל ,הערה ) XXXII, 26, 81 ,(120תרגום רקמן ]לעיל ,הערה  ,[120ח ,עמ' .(513 ,512
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עליו וסביבו' 138.מתקן זה שימש להכנת מאכלים שונים ,ביניהם לחם 139ועוגיות 140.לעתים צוין רק
שיש לשים את התבשיל או המאפה מתחת לטסטו ,בלי להזכיר את המתקן שבו התבשל או נאפה ,אך
פעם נאמר שיש לשים אותו בקערה ) 141(catinumופעמיים באח ) (focusשצריך היה לחמם קודם142.
כאמור דרך האפייה בטסטו זהה לזו שבטאבון וכנראה גם לזו שביורות ערביות :שמו פחמים חמים
מעל המתקן וסביבו .אולם יורות ערביות וטאבון הם שמות של מתקן שיש עליו מכסה ,ואילו הטסטו
הוא שמו של המכסה ,ושמו אותו על מתקנים שונים.

טסטו מימי הביניים ובממצא הקדם–תעשייתי
וייטהאוס הראה שמתקן דומה לטסטו המשיך לשמש באיטליה בתקופות מאוחרות יותר ועדיין
נקרא באותו שם 143.הוא הביא דוגמאות של מכסים מהמאות החמש–עשרה והשש–עשרה .שלא כמו
המתקנים הקדומים ,שהם מזווים ובעלי ידיות קטנות ,אלו הקדם–תעשייתיים אינם מזווים ,אך שמם
באיטלקית טסטי ) ,(testiואין לפקפק בכך שהם המשך ,גם בשם וגם בתפקוד ,לטסטו הקדום.

טסטו בממצא הארכאולוגי באיטליה
אנתוני ל' קברלי ,ג'"א לויד ופ"ק רוברטס דנו בפירוט במכסים
מזווים ללא ידיות ותיארכו אותם לתקופה הרומית .הם זיהו מכסים
אלה עם הטסטו הנזכר בכתובים .על הזיווי היה בדרך כלל בליטה,
שנועדה כנראה להקל לערום את הגחלים על המכסה 144.קברלי,
לויד ורוברטס אמנם זיהו את המכסים כטסטו ,אך שלא כמרבית
החוקרים ,לרבות כותב שורות אלה ,טענו שהם נקראו גם ְקליבּנוּס,
הכינוי הלטיני והיווני של תנור )ראו דיון להלן ,נספח ב(.
באגורה באתונה נמצאו כלים דומים :כלי חרס בצורת כיפה
בעלי ידית סל מלמעלה שזוהו כפעמוני בישול )145(cooking bells
או כיסויי אפייה ) 146.(baking coversבדומה ליורות הערביות
ולטאבונים למיניהם הגחלים נערמו במתקן זה סביב מקום האפייה
ומעליו.
138
139
140
141
142
 143וייטהאוס )לעיל ,הערה  ,(109עמ'  ,146איור .31 ,1
A.L. Cubberley, J.A. Lloyd & P.C. Roberts, ‘Testa and Clibani: The Baking Covers of Classical Italy’, Papers of 144
)Cato, De Agricultura, LXXVI, 4 (trans W.D. Hooper [LCL], London & Cambridge, Mass. 1935, pp. 84–85
שם) LXXIV ,שם ,עמ' .(81 ,80
שם) LXXV; LXXVI, 4; LXXXIV ,עמ' .(8988 ,8584 ,8382
שם) LXXIV ,עמ' .(81 ,80
שם) LXXV; LXXVI, 2 ,עמ' .(83 ,82

the British School at Rome, 56 (1988), pp. 98–119. esp. pp. 104–105 and plate 2, 1

 145ספרקס וטלקוט )לעיל ,הערה  ,(55איור .36
 146ספרקס )לעיל ,הערה  ,(55עמ'  ,128לוח .IV, 2

ÈÂÒÈÎ ∫‰ÏÚÓÏ
‡ÔÓ ®ÂËÒË© ‰ÈÈÙ
˙ÈÓÂ¯‰ ‰ÙÂ˜˙‰
ÈÂÒÈÎ ∫‰ËÓÏ
‡¨ÈÂÂÈ ‰ÈÈÙ
‰Â˙‡ ¨‰¯Â‚‡‰Ó

˜˙„¯±∞∞ ‰

¯Ï˜¯Ù Ï‡Ù

פורני )פורנא/פורנה( ,פורן ,פורנוס
הפורני אמנם אינו מופיע ברשימה במסכת מנחות שנזכרו בה ארבעת המתקנים שנדונו עד כה ,אך הוא
מופיע בספרות התלמודית במקומות אחרים .מתקן בשם דומה ,פורן ,מוכר במציאות הקדם–תעשייתית
של ארץ–ישראל ,ומסתבר שגם במקרה זה ניתן ללמוד מצורת המתקן הקדם–תעשייתי ומדרך הפעלתו
על המתקן הקדום.

פורני בממצא הקדם–תעשייתי
לפורן הקדם–תעשייתי צורת תיבה שבחזיתה
פתח ,ויש לו ארובה 147.בחלל הובערה אש ,והוא
גם שימש לאפייה; האש הובערה בדרך כלל
על התחתית בצד שמאל ,והלחם נאפה בימין,
ישירות על התחתית או על גבי לוח עץ ארוך
ושטוח שהקל את הכנסת הבצק והוצאת הלחם.
המונח פורן משמש לפעמים כינוי למתקני
Ô¯ÂÙ ∫‰ÏÚÓÏ
˜„È˙ÈÈ˘Ú˙–Ì
Ô˜˙Ó ∫Ï‡Ó˘Ó
˜„È˙ÈÈ˘Ú˙–Ì
ÔÈÒÈ¯Ù˜ ¨Ô¯ÂÙ ‚ÂÒÓ

 147דלמן )לעיל ,הערה  ,(1ד ,עמ'  ,138127איור S. Avitsur, ‘The Way to Bread, The Example of the Land of ;28
Israel’, Tools and Tillage, 2 (1975), pp. 228–241, esp. pp. 236–239

˙È„ÂÓÏ˙‰ ˙Â¯ÙÒ‰ È‡¯· ‰ÈÈÙ‡ È˜˙Ó

‰¯„˙˜ ±∞±

אפייה אחרים ,אך לרוב הוא הכינוי של המתקן המתואר כאן .מתקן זה הוא הנפוץ בקפריסין וידוע
גם באנטוליה ,ונראה שעד לאחרונה הוא היה המתקן העיקרי לאפיית לחם בכל העולם המערבי.
עשרות מתקנים מסוג זה קיימים בישראל גם היום .במאפייה של פואד חבה ,שהזכרתי בפרק על
התנור ,היה נוסף על שני תנורים גם מתקן בצורת פורן ,ולדברי פואד גם במסורת יהודי עיראק שם
המתקן פורן.

פורני בספרות הקלסית
מקור השם במילה הלטינית  .furnusזהו אחד
משלושת המתקנים ברשימתו של פליניוס148
)ראו להלן ,נספח א( .המונח פורנוס מופיע
גם ביוונית foûrnow :או ) fournákiowנאפה
בפורנוס( 149,אך הוא נדיר .המילה עברה גם
לשפות מודרניות ,למשל באנגלית,furnace :
בצרפתית four, fourneau :ובאיטלקית.forno :

פורני בממצא הארכאולוגי
נראה שעד כה לא נחשפו בארץ–ישראל
מתקנים שניתן להגדירם בוודאות פורני .דלמן
כבר העיר שהמתקן הקדם–תעשייתי הנמצא
בארץ–ישראל הוא מתקן האפייה שנפוץ
באיטליה בתקופה הרומית ,ולמשל בפומפיי
ובהרקולניום נמצאו עשרות מתקנים מסוג
זה 150.אולם יש כנראה עדות קדומה יותר לקיום
מתקן זה :בקבר ברודוס מהתקופה ההלניסטית
נחשף מתקן אפייה נייד ובו פתח בחזית ופתח
בחלק האחורי של הצד העליון ,פתח שוודאי
שימש כארובה; מסתבר שגם במתקן זה היו
האש וגם הבצק בתא האפייה151.
 148פליניוס )לעיל ,הערה ) XVIII, 27, 105 ,(120תרגום רקמן ]לעיל ,הערה  ,[120ה ,עמ'  .(255 ,254ראו גם להלן ,נספח א.
 149אתנאיוס )לעיל ,הערה ) III, 113 ,(121תרגום גוליק ]לעיל ,הערה  ,[121ב ,עמ'  .(31 ,30נראה שבמקרה זה מקור המילה
היוונית בלטינית ולא להפך .וראו לעיל ,הערה .121
 150לדיון במאפיות בפומפיי ראוB.J. Mayeske, ‘A Pompeian Bakery on the Via dell’ Abbondaza’, R.I. Curtis (ed.), :
Studia Pompeiana & Classica in Honor of Wilhelmina F. Jashemski, I: Pompeiana, New Rochelle, N.Y. 1988, pp.
149–158 & figs. 1–13
G. Kônstantinopoulos, ‘Antiquities and Monuments of the Dodecanese’, Archaiologikon Deltion, B, 3 (1965), 151
) pp. 577–599, esp. p. 598 pl. 757, Bביוונית(.
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פורני בספרות התלמודית

‚ÂÒÓ „ÈÈ ‰ÈÈÙ‡ Ô˜˙Ó ∫‰ÏÚÓÏ
ÒÂ„Â¯ ¨˙ÈËÒÈÏ‰‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ¨Ô¯ÂÙ

מתקן האפייה פורני )פורנא ,פורנה( מופיע
במקורות התלמודיים מספר פעמים ,למשל' :מסיקין
ואופין בפורני ] [...ואין אופין בפורני חדשה שמא
תפחת'152.
בתוספתא מצויה פרשה שעניינה הפורני )פרשה
זו מופיעה גם במשנה ,אך שם אינה שלמה(' :פורנא
הרי זו טהורה שלא נעשית אלא לשמש עם הקרקע.
ר' מאיר אומר משם רבן גמליאל אם יש לה הליזבז
]משנה :לזבז[ טמאה ר' יהודה אומר משום רבן גמליאל
אם יש לה סטאנאות ]משנה :אסטגיות[ ר' יוסי אומר
משם רבן גמליאל אם יש לה ספיות ]משנה :שפיות[
 ¨Ô¯ÂÙ ‚ÂÒÓ È˙¯ÂÒÓ ¯Â˙ ∫‰ËÓÏוכולן שם אחד הן' 153.ברור ששלושת המונחים
‰ÈÏÈˆÈÒ ¨‰¯˘Ú–˘˘‰ ‰‡Ó‰
מכוונים לאותו הדבר .מרקוס יסטרוב הסביר כי
אסטגיות הן שפה )‘rims, mouldings around a
’ 154,(stoveאך קשה להסביר היכן הייתה שפתו של
מתקן זה .לעומת זה בפירוש הגאונים לסדר טהרות
הוסבר' :אסתגיות גג כמין כיפה' 155,ולפורן הקדם–
תעשייתי אכן היה גג בצורת כיפה.
על יחסם של חכמים לפורני ניתן ללמוד מפרשה
הנוגעת לרבי יהודה הנשיא' :יצא רבי לשדה והביא
עובד כוכבים לפניו פת פורני מאפה סאה ,אמר רבי:
כמה נאה פת זו ,מה ראו חכמים לאוסרה?' 156.נראה
שבעיני חכמים היה פורני מתקן של נכרים ולכן
אסרו על אכילת פת פורני .המקור הרומי של המתקן
ושל שמו הוא כנראה גם הסיבה להיעדרו מן המשנה
במנחות שעליה ביססתי את דיוני157.
 152בבלי ,ביצה לד ע"א; תוספתא ,יום טוב ג ,כ )מהדורת
ליברמן ,עמ' .(299
 153תוספתא ,כלים ,בבא קמא ו ,יז )מהדורת צוקמנדל ,עמ'
 ;(576משנה ,כלים ח ,ט.
 154יסטרוב )לעיל ,הערה  ,(71עמ' .89
 155אפשטיין )לעיל ,הערה  ,(85עמ'  ,17שורה .5
 156בבלי ,עבודה זרה לה ע"ב.
 157משנה ,מנחות ה ,ט.

˙È„ÂÓÏ˙‰ ˙Â¯ÙÒ‰ È‡¯· ‰ÈÈÙ‡ È˜˙Ó

≥∞‰¯„˙˜ ±

מתקני אפייה שאינם מופיעים בספרות התלמודית
נוסף על המתקנים שדנתי בהם עד כה ,מתקנים שיש להם זיקה ברורה לאלו שהוזכרו בספרות
התלמודית ,מוכרות גם שיטות אחרות לאפיית לחם.

אפייה בתוך הגחלים
השיטה הפשוטה ביותר לאפיית לחם היא בגחלים עצמן ,אם באח ואם
במדורה .גם שמואל אביצור וגם שוכרי עראף תיארו שיטה זו 158,וקיים
תיאור מפורט שלה מראשית המאה התשע–עשרה באנגליה' :פְּתח מקום בצד
העץ הבוער ,שים את העוגיות בין שני עלי כרוב על רצפת האח וכסה קודם
באפר ואז בפחמים' 159.ראוי לציון שגם קאטו הזכיר אפייה על עלים160.
בארבע הרשימות היווניות של מתקני אפייה נזכרת אפייה בגחלים )ראו
להלן ,נספח א( ,וגם שני מקורות לטיניים מהמאה הראשונה תיארו שיטה
דומה :אובידיוס ,שכבר ציטטתי מדבריו בקשר לרעפים ,וסנקה ,שהזכיר
'לחם הנאפה בגחלים חמים'161.

מתקני אפייה דו–קומתיים
ה מ תק ן ה ד ו – ק ו מ תי ב א ר ץ – י ש ר א ל

המתקן הקדם–תעשייתי הנקרא בערבית מדוברת עְַרצַה או וַג ִֿדיה ולפעמים
גם פורן ,הוא מתקן בעל שני תאים זה על גבי זה ,בתחתון בוערת אש,
והעליון הוא תא האפייה 162.מקקיטי זיהתה מתקן מסוג זה בשכבה
מתקופת הברזל בתל דיר–עלה163.
ה מ תק ן ה ד ו – ק ו מ תי ב י ו ו ן

מדגמים של מתקני אפייה 164וממתקני אפייה שנמצאו בחפירות 165מתברר
שאפייה במתקן דו–קומתי הייתה שיטת האפייה העיקרית ביוון בתקופה
 158אביצור )לעיל ,הערה  ,(147עמ'  ;235234עראף )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .187186

J.M. Frayn, ‘Home-baking in Roman Italy’, Antiquity, 52 (1978), pp. 28–33, 159
esp. p. 29
 160קאטו )לעיל ,הערה ) LXXVI, 3 ,(138תרגום הופר ]לעיל ,הערה  ,[138עמ' .(8584
Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales, XC, 23 (trans. R.M. Gummere, II [LCL], 161
)London & Cambridge, MA 1962, pp. 412, 413

 162דלמן )לעיל ,הערה  ,(1ד ,עמ'  ,141138איור  ;1 ,17אביצור )לעיל ,הערה ,(147
עמ'  ;239מקקיטי )לעיל ,הערה  ,(133עמ'  ,261איור  .4ראו לעיל האיור בעמ' .80
 163מקקיטי )שם( ,עמ'  ,261לוח .LXIII, 1
 164ספרקס )לעיל ,הערה  ,(55לוח  ;VIII, 4ספרקס וטלקוט )לעיל ,הערה  ,(55לוח ;38
B.A. Sparkes, ‘The Greek Kitchen: Addenda’, JHS, 85 (1965), pp. 162–163,
pls. XXIX, XXX esp. pl. XXIX 1
 165ספרקס )לעיל ,הערה  ,(55עמ'  ,127איור  ,1לוח .VI
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הקלסית .סביר שהמתקן נקרא ) †pnówאיפנוס( .מונח זה מופיע בארבע רשימות מתקני האפייה ביוונית
)ראו להלן ,נספח א( וקשור כנראה למילה האנגלית 166.oven

אפייה על סריג
) \sxáraאסכרה( ,שמובנו סריג ) ,(grillמופיע בארבעת המקורות היווניים )ראו להלן ,נספח א(.
המילה קיימת גם בלשון המשנה ,אסכלא ,אך לא בקשר לאפייה אלא בקשר לצליית קרבן הפסח167.
ביוון נמצאו שריגים מן התקופה הקלסית 168ונמצא גם דגם מאותה תקופה המראה את הפעלתו169,
אך במקרים אלה אין לדעת אם מדובר באפיית לחם.

אפייה על שיפוד
היפוקרטס הזכיר את ה–) •béliowאובּלוס( ,לחם שנאפה על שיפוד )ראו להלן ,נספח א( .אולם
אתנאיוס דן בשאלה אם מקור השם בשיטת האפייה על שיפוד או במחירו של הלחם )אובול ,שם
מטבע( 170.גם השיפוד מופיע בספרות התלמודית ,אך בדומה לסריג )אסכלא( הוא נזכר בקשר לצליית
בשר ולא בקשר לאפיית לחם171.

זנטועה
מתקן זעיר מיוחד לאפיית לחם ליד אש פתוחה היה בשימוש בכפרים ערביים בארץ–ישראל .שמותיו
בערבית מדוברת ,נוסף על זנטועה ,הם מרקה ומח'בזה .המתקן עשוי
חרס וצורתו דומה לפטרייה ,משטח עגול על רגל אחת .לאחר חימומו
במדורה היו מדביקים את הבצק על המשטח של הכלי החם ומניחים את
הכלי באלכסון בקרבת המדורה172.
¯ÈÚÊ Ô˜˙Ó ¨‰ÚÂËÊ
ÌÁÏ ˙ÈÈÙ‡Ï „ÁÂÈÓ
‰ÁÂ˙Ù ˘‡ „ÈÏ

סיכום
סדר הדיון במאמר עד כה התבסס על הרשימה שבמסכת מנחות במשנה ,אך לסיכום אסקור את מתקני
האפייה על פי היחס בין מקום הנחת הבצק למקום האש .על פי עיקרון זה מתקני האפייה מתחלקים
לארבע קבוצות עיקריות :אפייה בתוך אש פתוחה ולידה ,אפייה מעל האש ,אפייה מתחת לאש ואפייה
בתא שבו גם בערה האש.
H.G. Liddel, & R. Scott, Greek-English Lexicon, Oxford 1951, p. 832 166

 167משנה ,פסחים ז ,ב.
 168ספרקס )לעיל ,הערה  ,(55לוח .V, 5
 169שם ,לוח .VIII, 5
 170אתנאיוס )לעיל ,הערה ) III, 111 ,(121תרגום גוליק ]לעיל ,הערה  ,[121ב ,עמ' .(23 ,22
 171משנה ,פסחים ז ,ב.
 172אביצור )לעיל ,הערה  ,(108עמ'  .12ראו גם :דלמן )לעיל ,הערה  ,(1ד ,עמ'  72ולוח .4 ,12
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אפייה בתוך האש או לידה
אפייה ישירה בתוך האש — זו היא השיטה הפשוטה ביותר .הלחם נאפה על רצפת האח או המדורה,
ולעתים הבצק נעטף בעלים .שיטה זו מוכרת בארץ–ישראל ,מתועדת במקורות יווניים ולטיניים,
והייתה נהוגה בעידן הקדם–תעשייתי.
טסי אפייה באיטליה — העדות הכתובה הלטינית והעדות הקדם–תעשייתית מלמדות על שימוש
דומה בטסי אפייה באיטליה :הגחלים הונחו ישירות על הבצק .יש דמיון צורני בין טסים אלה לרעפים
ששימשו במזרח ,אך אופן השימוש בהם שונה לחלוטין .מסתבר שהשיטה האירופית יובאה גם לארץ–
ישראל ,בתקופה ההלניסטית ,אך כנראה לזמן קצר בלבד.
אפייה על שיפוד — שיטה זו מופיע בספרות היוונית.
זנטועה — אפייה על זנטועה/מרקה/מחבזה בסמוך למדורה פתוחה הייתה נהוגה בארץ–ישראל.

אפייה מעל האש
רעפים — בקבוצת הרעפים במזרח )צאג'/סאג' ,טבק/טבג( האש בוערת על הקרקע מתחת לטס עשוי
חרס או מתכת ,והבצק מונח עליו .לשיטה זו יש עדות קדם–תעשייתית ,ארכאולוגית וכתובה ,ונראה
שזו הייתה שיטה חשובה במזרח הקדום בכל התקופות.
מתקני אפייה דו–קומתיים — מתקנים שבהם שני תאים זה על גבי זה .במתקן הקדם–תעשייתי הארץ–
ישראלי ערצה/וַג ִֿדיה האש בוערת בתא תחתון )אך לא על הקרקע( ,והאפייה נעשית בתא סגור שמעל
תא האש .מתקן זה דומה מאוד למתקן האפייה היווני הקדום האופייני ,שנקרא כנראה ) ipnowאיפנוס(,
שם הנזכר בספרות העתיקה.
אפייה על סריג — שיטה זו נזכרת בארבע הרשימות היווניות של מתקני אפייה )ראו להלן ,נספח א(,
אך אינה מתועדת במזרח הים התיכון ,לא בכתובים ולא במציאות הקדם–תעשייתית.

אפייה מתחת לאש
יורות ערביות וטאבון קדם–תעשייתי — במתקנים אלה שמים את הגחלים החמים מעל תא האפייה
וסביבו.
טסטו רומי — השוני העיקרי בין המזרח לבין יוון ורומא הוא במושא המינוח .במזרח המונחים יורות
ערביות וטאבונים למיניהם ,גם בספרות הקדומה וגם במינוח הקדם–תעשייתי ,מציינים את תא האפייה
עצמו ,ואילו במערב המונח טסטו ,שהוא מונח קדום ששרד עד זה לא כבר ,מציין את המכסה שהניחו
על תא זה.

אפייה בתא שבו גם בערה האש
על פי עדויות רבות שיטת האפייה הנפוצה ביותר עד העידן התעשייתי הייתה מבוססת על תא משותף
שבו היו הבצק והאש .היתרון בשיטה זו הוא שהאפייה נעשית גם על ידי חימום קירות התא וגם על
ידי קרינת האש הישירה .שני המתקנים השכיחים ביותר ,התנור במזרח והפורני במערב ,פעלו על פי
עיקרון זה.

‰¯„˙˜ ±∞μ
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תנור/קליבנוס — בתנור הודבק הבצק לדופן הפנימית של תא האפייה .התנור היה ללא ספק מתקן
האפייה העיקרי במזרח :ממסופוטמיה עד מצרים ,מהעת העתיקה עד הדורות האחרונים .התנור הוא
דוגמה מאלפת של המשכיות תרבותית בצורה ,בדרך ההפעלה ובמינוח.
העדות הארכאולוגית ובעיקר העדות הספרותית מראות שמתקן דומה היה קיים גם ביוון וגם
באיטליה .ביוונית ובלטינית הוא נקרא קליבנוס )ראו להלן ,נספחים א ו–ב( .אולם לעומת התנור
במזרח ,שהיה בדרך כלל מתקן קבוע ,המתקנים באירופה היו בדרך כלל ניידים וקטנים.
פורני/פורן/פורנוס — מתקן זה פעל בצורה דומה ,אך בו גם האש וגם הבצק הונחו על תחתית
המתקן זה ליד זה .הפורני הוא מתקן האפייה הרומי העיקרי ,ובארצות רבות הוא נשאר מתקן האפייה
העיקרי בעידן הקדם–תעשייתי ,ואף שמו הקדום ,פורנוס ,נשמר.
אחד ההבדלים בין התנור לפורני הוא שבתנור הודבק הבצק לדופן החמה ,ואילו בפורן הוא בדרך
כלל הונח על קרש עץ .נראה שהדבקת הבצק על משטח חם היא אחד המאפיינים של אפיית לחם
במזרח ,כך גם בצאג'/סאג' וכנראה גם בשאר הטסים למיניהם וכן בזנטועה/מרקה/מחבזה.
השוואה בין הממצאים במצדה ובפומפיי ,אתרים שנהרסו בערך באותו הזמן )מצדה בשנת 73
לסה"נ על ידי הצבא הרומי ,פומפיי בשנת  79לסה"נ על ידי התפרצות הר הגעש וסוביוס( ,מציגה יפה
את ההבדל בין שתי התרבויות .בפומפיי יש עשרות מתקני פורנוס ,ובמצדה כמעט בכל תא מגורים
של הקנאים יש תנור .ההבדל בא לידי ביטוי גם בספרות התלמודית .במשנה ממסכת מנחות שבה
פתחתי את הדיון התנור הוא המתקן הראשון ברשימה ,והפורני לא נזכר כלל .כמו כן בפרשה של
רבי ופת הפורני ,במסכת עבודה זרה ,פת הפורני הוצגה כלא רצויה ,כנראה משום שנחשבה לחם של
נכרים.

אחרית דבר
מחד גיסא קיים דמיון רב בין שיטות האפייה בדרום אירופה ובמזרח הים התיכון ,ומאידך גיסא יש
ביניהן גם שוני בולט .לשני העולמות משותף ריבוי הסוגים של מתקני אפייה ששימשו זה לצד זה,
דבר שהסופרים הקדומים היו ערים לו ,ושמתבטא בכתובים משני האזורים.
ארבע השיטות העיקריות :אפייה בתוך האש או לידה ,אפייה מתחת לאש ,אפייה מעל האש ואפייה
באותו התא ,היו נהוגות כולן בשני האזורים .באפייה מתחת לאש ההבדל בין האזורים הוא בעיקר
במינוח .באפייה מעל האש הערצה/וַג ִֿדיה הארץ–ישראלית הקדם–תעשייתית דומה מאוד למתקן של
יוון הקלסית .אשר לטס האפייה ,במזרח אפו על טס מעל האש ,ובמערב אפו על טס דומה מתחת
לאש.
גם הדמיון וגם השוני ניכרים במתקנים לאפייה בתא אחד .בשני האזורים המתקן העיקרי פעל
בשיטה זו ,התנור במזרח והפורני ) (furnusבמערב ,וכל אחד מן המתקנים הללו היה מיוצג גם באזור
האחר .במזרח הקרוב התנור היה המתקן החשוב והתקיים באותה צורה ובאותו שם מימי קדם עד העת
החדשה .אחת מתכונותיו ,הדבקת הבצק על משטח חם ,הייתה משותפת לו ולמספר מתקנים אחרים
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באזור .התנור היה קיים גם באירופה אך שם שמו היה אחר ,קליבנוס ,והוא היה קטן ונייד ולפעמים
עשוי מתכת ,ושימש לא רק — ואולי לא בעיקר — לאפיית לחם.
הפורני היה מתקן האפייה הרומי החשוב אך היה קיים גם במזרח .הוא המשיך להיות המתקן
העיקרי באירופה עד ימינו .ואף במזרח הוא משמש עד היום ,ואף שם נשמר שמו ,אך גם בעבר וגם
בעת החדשה חשיבותו במזרח פחותה.
הפורני הוא המתקן היחיד שגם צורתו וגם שמו זהים בשני האזורים ,והדבר מעיד בבירור שהוא
הגיע למזרח מהמערב .אשר לשאר המתקנים ,לרבות התנור ,די בדמיון בין המתקנים באזורים השונים
כדי להניח שהיה ביניהם קשר כלשהו ,אולם אין בידינו נתונים המאפשרים לקבוע את מהותו .היעדר
שם משותף וההבדלים האחרים בין המתקנים בשני האזורים — אם במינוח ,אם בצורה ואם בדרך
השימוש בהם — מעלים ספקות בדבר מידת ההשפעות ההדדיות ואופיין.

נספח א
רשימות של מתקני אפייה ביוונית ,לטינית וערבית
בספרות העתיקה יש מספר רשימות של מתקני אפייה הדומות לזו

‡ÒÂÙÈ‡ Ï˘ ÌÈ¯ÂÈ
„È–·˙Î· ÒÂ·ÈÏ˜Â
˘ÒÂÈÒ·È¯Â‡ Ï

שבמשנה173.

יוונית
בכתבים הרפואיים שביוונית מופיעות לפחות ארבע רשימות של מתקני אפייה:
בספר המיוחס להיפוקרטס 174,בספרו של אוריבסיוס 175,דברי פיליסטיון מלוקים,
המובאים בסימפוזיון של אתנאיוס 176,ובספרו של גל ֶנוס 177.ברור שארבע הרשימות
קשורות זו לזו ,ולא כאן המקום לנתח עד כמה משתקפת בהן מציאות אחת ,ועד
כמה הושפעו כותביהן זה מזה.
שלושה מונחים מופיעים בארבע הרשימות) †pnów :איפנוס — מתקן דו–קומתי(,
) klíbanowקליבנוס — תנור ,ראו להלן ,נספח ב( ו–) \sxáraאסכרה — שריג(.
בכולן נזכרה גם אפייה ישירה בגחלים ,אך אצל היפוקרטס ופיליסטיון צוינה במונח
) \gkrufíawאגקריפיוס( ,ואצל גלנוס ואוריבסיוס במונח ) téfrhטפרן( .היפוקרטס
הזכיר גם את ה–) •béliowאובלוס( ,לחם שנאפה על שיפוד.
 173משנה ,מנחות ה ,ט.
174
175
176
177

Hippocrates, Heracleitus Regimen, II, 42 (trans. W.H.S. Jones, IV [LCL], London & Cambridge, MA 1989,
)pp. 312, 313
Oribasius, Oeuvres d’Oribase: Collecanea: Medicinalia, I, 8, 4–5 (eds. and trans. U.C. Bussemaker & C. Daremberg,
)I, Paris 1851, p. 23
אתנאיוס )לעיל ,הערה ) E ,D 115 ,III ,(121תרגום גוליק ]לעיל ,הערה  ,[121ב ,עמ' .(4340
)Galen, Opera Omnia: De alimentorum facultatibus, I, 2 (ed. C.G. Kühn, VI, Hildesheim 1964–1965, p. 489
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לטינית
ברשימה לטינית אצל פליניוס נזכרו שלושה סוגי לחם ,שנאפו בשלושה מתקני אפייה:
) clibanusראו להלן ,נספח ב( ו– — 178artoptaמילה זו מקורה במילה היוונית ללחם ) ƒrtowארטוס(,
ומובנהּ כנראה טס אפייה.

furnus,

ערבית
קיימת גם רשימת מתקנים בערבית פרי עטו של אבו אלהואם ,שכתב במאה השתים–עשרה בסוויליה
שבספרד :פורן ,תנור וטבק 179.ראוי לציון ששלושת המתקנים היו קיימים במציאות הקדם–תעשייתית
בארץ–ישראל.

נספח ב
klíbanow ,clibanus
כפי שכבר הראיתי ,בתרגום השבעים תנור תורגם בדרך כלל ) klíbanowקליבנוס( 180.המונח מופיע
גם בברית החדשה 181,וסביר שמובנו גם שם תנור .אמנם ב– New English Bibleתורגם ‘grass-thrown
’ ,on the stoveאך המובן הרגיל של  e†wהוא 'לתוך' ולא 'על' .גם בוולגטה תורגם תנור .clibanus
המונח ) clibanus, klíbanowהצורה הדורית( או ) kríbanowהצורה האַטית( מופיע במקורות יווניים
ולטיניים רבים ,והשאלה היא אם גם שם המונח מציין מתקן אפייה מסוג תנור.
המונח קליבנוס מופיע ברשימות ביוונית ובלטינית שנדונו לעיל ,בנספח א .אין לדעת באיזה סוג
מתקן דובר בכתבים אלה ,אך באזכורים לא מעטים ברור שמדובר על מתקן מסוג התנור .האזכור
החד–משמעי ביותר הוא זה של סֶקסטוּס פומפיוס פֶסטוּס ,שהסביר' :ממפולה ) (Mamphulaהוא
סוג של לחם סורי ולפי ו ַריוס הוא נקרא כך מכיוון שבקליבנוס לפני שהוא אפוי עד הסוף הוא
נופל לתוך הפחם והגחלים' 182.האגרונום קוֹלוּמֶלה השווה בור לנטיעת גפנים לקליבנוס בכך שהוא
'רחב יותר למטה מאשר למעלה' 183.נראה שהמחזאי היווני אריסטופנס רמז לתנור באמרו 'עדיף
שתעטוף אותי בקליבנוס' 184.דיוֹסקוֹריֶדס הזכיר קליבנוס פעמיים :פעם אחת ציין שיש לו 'חורים
 178פליניוס )לעיל ,הערה ) XVIII, 27, 105 ,(120תרגום רקמן ]לעיל ,הערה  ,[120ה ,עמ' .(255 ,254
 179גוטיארז–לורה )לעיל ,הערה  ,(52עמ' .163
 180ראו לעיל ,הערה .68
 181מתי ו ,ל; לוקס יב ,כח.
Sextus Pompeius Festus, De Verborum Significatu quae supersunt cum Pauli epitome, 142, M.122 Th. 182
) .(ed. W.M. Lindsay, Leipzig 1913, p. 126הפִּסקה מופיעה בשלמותה במילון הלטיני–אנגלי של לואיס ושורט .ראו:
 .C. Lewis & C. Short, A Latin Dictionary, Oxford 1969, p. 1105סביר שהמונח ממפולה קשור לשורש השמי נפ"ל.
Columella, De Re Rustica, V, 10, 4 (trans. E.S. Forster, E. Heffner & H.B. Ash, II [LCL], London & Cambridge, 183
)MA 1918–1929, pp. 88, 89
Aristophanes, Plays, Wasps, 1153 (trans. B.B. Rogers, I [LCL], London & Cambridge, MA 1963–1968, 184
)pp. 518, 519
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˘˙È˘‡¯ ¨ÂÙÈ ¯Ú
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למטה' 185,ופעם אחרת תיאר כלי אחר בדומה לקליבנוס' :למעלה עגול וצר עם פתח למטה בצורת
קליבנוס' .כאן מופיע מונח מיוחד klibanoeid}w ,כלומר בצורת הקליבנוס 186.מונח זה חשוב מפני
שהוא מעיד בבירור שקליבנוס לא היה שם כללי אלא ציין מתקן בעל אופי מוגדרַ .קסיוֹדוֹרוּס תיאר
את הקליבנוס כך' :הקליבנוס הוא לאפיית לחם ,הוא כלי קטן ועגול מברונזה המכופף פנימה והאש בו
בפנים למטה' 187.כל התיאורים האלה תואמים את התנור ,אלא שבמקרה האחרון הוא עשוי ברונזה,
ויש גם עדות שהוא היה עשוי מברזל ומכסף188.
ברור שקליבנוס שימש לא רק לאפייה .למשל בספר הבישול של אַפיקיוּס הוזכר הקליבנוס
ארבע פעמים ,ואף לא פעם אחת בקשר לאפייה 189,וסֶלסוּס המליץ להשתמש בו כדי לגרום לחולים
להזיע190.
ממרבית האזכורים האחרים אין ללמוד על צורת הכלי ,אך גם אין בהם נתונים השוללים את
האפשרות שהיה זה מתקן דומה לתנור .יוצא דופן אזכור אחד שסותר את הדמיון לתנור .איזידור
Dioscorides Pedanius, Materia Medica, II, 81 (ed. M. Wellman, Berlin 1907–1914, pp. 164, 165) 185

 186שם) I, 96 ,שם ,עמ' .(8786
187
188
189
190

)Cassiodorus, Opera Omnia, Psalm 20, 9 (ed. J.P. Migne [PL, 70], Turnholti 1865, p. 150
H. Blümner, Technologie der Gewebe und Künste der Griechen und Römern, Leipzig & Berlin 1912 p. 82
Apicii, Artis Magiricae, VII, V, 5, 275; VII, VIII, 292; VIII, VI, 7, 364; VIII, IX, 408 (B. Flower & E. Rosenbaum,
The Roman Cookery Book: A Critical Translation of The Art of Cooking by Apicius, London 1957, pp. 162, 166,
)190, 204
Celsus, De Medicina, II, 17, 1; III, 21, 5 (trans. W.G. Spencer, I [LCL], London & Cambridge, MA 1960,
)pp. 184, 185, 314, 315
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מסוויליה בעבודתו האנציקלופדית ה'אטימולוגיות' ) ,(Etymologiaeהנקראת גם 'אוריגינס' ),(Origines
ציין שאת לחם הקליבנוס ) (clibanitiusאופים בטסטו ) 191.(testuכפי שהראיתי לעיל ,הטסטו הוא
מתקן אפייה מסוג שונה לגמרי מתנור .אולם צריך להדגיש שאיזידור מסוויליה הוא אחד המאוחרים
שבכותבים הקלסיים ,וסביר ביותר שהתבסס לא על ידע אישי אלא על כתובים ,ונראה שבמקרה זה
פירש אותם בצורה לא נכונה.
הקליבנוס נדון במספר מחקרים .שרל דרמברג ואדמונד סגליו הביאו איור של קליבנוס שמקורו
בכתב–יד של כתבי אוריבסיוס 192,ועל סמך האיור תיארו אותו כמתקן אפייה בעל דפנות כפולות
שהאש בערה בין שתי דפנותיו .ג'ואן ליוורידג' תיארה את המתקן בצורה דומה .אמנם היא לא ציינה
את מקורותיה אבל נראה שגם היא התבססה על דרמברג וסגליו 193.אולם האיור בכתב–היד אינו
תואם את שאר המקורות ,ונראה כי הוא פירוש של הכתובים שהוסיף קורא לכתב–היד ולא התבסס
על הכרה אישית של צורת המתקן .ג'ואן פריין ,שדנה בפירוט באפייה הביתית הקדומה ,לא הביאה
הצעה ברורה לצורת הקליבנוס 194.אמורטי ,שדנה במקורות היווניים בלבד ,זיהתה את הקליבנוס
כמתקן מסוג תנור 195.וכך גם לורנצה קמפנלה ,שדנה גם במקורות לטיניים וגם ביווניים 196.לעומת
זאת קברלי ,לויד ורוברטס טענו שקליבנוס הוא שם אחר לטסטו כדברי איזידור מסוויליה 197.אולם
כפי שהסברתי לעיל ,מסתבר שאיזידור מסווליה טעה.
לסיכום ,המונח היווני והלטיני קליבנוס ציין מתקן מסוג תנור ,אך בדרך כלל — אם לא תמיד —
מתקן נייד וקטן.

Isidore of Seville, Opera Omnia, XX, II, 15 (ed. J.P. Migne [PL, 82], Turnholti 1850, p. 708) 191
C. Daremberg & E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’apres les texts et les monuments, I, 192
 ,Paris, 1877–1919, p. 1246, fig. 1633וראו :אוריבסיוס ,מהדורת בוסמייקר ודרמברג )לעיל ,הערה  ,(175א ,עמ' .563
 ,J. Liveridge, ‘Roman Kitchens and Cooking Utensils’ 193פלאואר ורוזנבאום )לעיל ,הערה  ,(189עמ'  ,3829במיוחד

עמ' .3231
 194פריין )לעיל ,הערה  ,(159עמ' .30
 195אמורטי )לעיל ,הערה  ,(18עמ' .150
I. Campanella, ‘Dal tannur al KLIBANOS: Considerazioni sul Pane Syriaci Genus (Fest. 142M)’, A.S. 196
Giamellaro, Atti del v Congresso Internazionale di Studi Feneci e Punici, I, Palermo 2005, pp. 489–498

 197קברלי ,לויד ורוברטס )לעיל ,הערה .(144
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נספח ג
תנור מן המאה העשירית לפסה"נ מתל רחוב  /עמיחי מזר
בהמשך למאמרו של רפאל פרנקל וביזמתו מוצג כאן תנור אפייה שהתגלה בתל רחוב שבעמק
בית–שאן .בתל זה ,הנמצא מדרום לבית–שאן ,שכנה אחת הערים הגדולות ביותר בארץ–ישראל
בתקופת הברזל ,אף על פי שהעיר איננה נזכרת במקרא 1.בחפירות התל ,כמו בחפירות רבות אחרות
שנחשפו בהן אזורי מגורים ,גילינו תנורי אפייה רבים מכל תקופות היישוב — החל מתקופת הברונזה
המאוחרת ועד המאה השמינית לפסה"נ .אולם בדרך כלל השתמר רק החלק התחתון של התנור,
הבנוי טבעת טין ופעמים רבות מצופה מבחוץ שברי חרסים .לעומת זאת התנור המתואר להלן
השתמר בשלמותו ,מבסיס עד שפה ,והוא מאפשר לעמוד על פרטי הבנייה והשימוש בתנור מסוג זה
בתקופת המקרא.
התנור נמצא בשכבה  ,VIשתוארכה למאה העשירית לפסה"נ על פי כלי החרס שנמצאו בה ועל פי
גרעיני תבואה מפוחמת משכבה זו שזמנם נקבע על סמך בדיקת פחמן  .14על פי ההיסטוריוגרפיה
המקראית התקיימה במאה זו הממלכה המאוחדת של דוד ושלמה.
התנור )שנמצא בלוקוס  (7428ממוקם בחלק הצפוני של חצר פנימית שגודלה כ– 21מ"ר ,ושהייתה
ככל הנראה במרכז בית מגורים או הייתה משותפת למספר בתי מגורים ,שרק חלקים קטנים מהם
נחשפו בחפירה .רצפת החצר עשויה עפר מהודק ,ונמצאו עליה כתמי אפר ,עצמות בעלי חיים
וממצאים אחרים ,כולל מספר אבני שחיקה )איור  .(1בחלקה הצפוני של החצר ,במרחק כ– 35ס"מ
מהקיר התוחם אותה מצפון ,נמצאו שרידי שלושה תנורים שהוקמו זה מעל שרידיו של זה .מן השניים
התחתונים ,שיצאו משימוש במהלך תקופת החיים של שכבה  ,VIהשתמרו רק החלקים התחתונים
של דפנות הטין המצופות מבחוץ שברי חרסים ,ואילו התנור השלישי והאחרון השתמר בשלמותו,
ככל הנראה עקב נסיבות מיוחדות של צורת התמוטטות קירות הלבנים הסמוכים לו .התנור השלם
קוטרו בבסיסו  56ס"מ ובשפתו  30ס"מ ,וגובהו מבסיס עד שפה  56ס"מ )איור  .(2הוא בנוי טין,
ועובי הדופן  4ס"מ .צורתו גליל קוני ,רחב בבסיסו והולך ונעשה צר בחלקו העליון ,והוא פתוח
בחלקו העליון והתחתון .השפה בחלקו העליון משוטחת .על דופן התנור מבחוץ ניכרים סימנים
אלכסוניים כלפי מטה שנוצרו על ידי החלקה של הטין הרך באצבעות הבנאי/ת .בתחתית דופן
התנור נמצא פתח מעוגל שרוחבו  10ס"מ וגובהו  10ס"מ )איור  .(3הפתח שימש ככל הנראה להכנסת
חומרי בערה ,כפי שמתאר פרנקל במאמרו .אולם גודל הפתח לא אִפשר הכנסת קורות עץ עבות,
1

חפירות תל רחוב מתבצעות בהנהלת עמיחי מזר מטעם המכון לארכאולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים,
בתמיכת מר ג'ון קמפ ממינסוטה ,ארצות–הברית .נאוה פניץ–כהן משמשת מנהלת שטח  ,Cשבו נמצא התנור המתואר
כאן .התנור שוחזר בידי אורה מזר ,צויר בידי רחל סולר וצולם בידי גבי לרון .על החפירה ראו :ע' מזר' ,חפירות תל
רחוב ומשמעותן לחקר תקופת הברזל בישראל' ,ארץ–ישראל ,כז )תשס"ג( ,עמ'  ;160143הנ"ל ונ' פניץ–כהן' ,על
מספר חפצי פולחן ואמנות מתקופת הברזל בתל רחוב' ,קדמוניות) 134 ,תשס"ח( ,עמ'  ;10296הנ"ל' ,המכוורת
מתקופת הברזל בתל רחוב :התגלית ומשמעותה' ,שם) 136 ,תשס"ט( ,עמ' .9083
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אלא ככל הנראה רק זרדים וענפים דקים .אכן בתחתית התנור נמצאה שכבת זרדים מפוחמים ,ובתוכם
שפה של סיר בישול .חשפנו את התנור כשלדפנותיו מוצמדים מבחוץ שברים גדולים של כלי חרס,
שחלקם ניתנים לרפאות .אלו היו חלקי פכים ,קנקנים וסירי בישול ,רבים מהם מחופים בחיפוי
בצבע אדום האופייני לתקופה זו .חלקי הכלים הוצמדו לתנור בצפיפות רבה בעזרת טין ,באופן
ובצורה שאין אנו מכירים מן התנורים האחרים שנחשפו בחפירות תל רחוב ,ושמרביתם השתמרו
רק בחלקם התחתון .בצדו הדרומי–מזרחי של דופן התנור ,הצד הפונה לחצר ,מתחת לשפה ,נחרט
בזמן הבנייה בעזרת כלי חד סימן דמוי ורדה ובו ארבעה קווים חוצים המחלקים עיגול לשמונה
גזרות )איור  .(4אין אנו מכירים סימן כזה בתנורים אחרים מתקופת הברזל ,וייתכן כי זהו סימן
בעלות או סימן של בנאי/ת התנור .יש לציין שסימן זה לא נראה לעין בזמן השימוש בתנור ,מכיוון
שהיה מכוסה בשכבת החרסים שתוארה לעיל .על קרקעית התנור נמצאו שרידי ענפים מפוחמים
ופחם ,ומחוץ לו ,בינו לבין קיר הלבנים שמצפון לו ,נמצאה ערמת אפר אפור בהיר שגובהה
כגובה התנור .סמוך לתנור נמצאו שתי אבני רכב של מערכת אבני שחיקה ששימשו לטחינה ,וכן
מכתש אבן.
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∫®‰ÏÚÓÏ© ≤ ¯ÂÈ‡
·ÂÁ¯ Ï˙Ó ¯Â˙‰
Â¯ÂÊÁ˘ ¯Á‡Ï
‰È‚ÂÏÂ‡Î¯‡Ï ÔÂÎÓ·
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·
ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰
∫®‰ËÓÏ© ≥ ¯ÂÈ‡
¨·ÂÁ¯ Ï˙Ó ¯Â˙‰
Í˙Á ËÂË¯˘
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‡ÏÚ ÔÓÈÒ ∫¥ ¯ÂÈ
„¯Â˙‰ ÔÙÂ

ההסבר של פרנקל לשימוש בתנור )לעיל ,עמ'  (8482מתאים ביותר לתנור שלפנינו .התנור הוסק
דרך הפתח הקטן בחלקו התחתון ,ובצק הלחם השטוח )מעין פיתה עיש תנור של ימינו( הוצמד דרך
הפתח הרחב שבחלקו העליון לצד הפנימי העליון של הדופן .ניתן היה לאפות בבת אחת כמה לחמים
שטוחים כאלו.
הוצאנו את התנור ממקומו בתל רחוב ,והוא הועבר בשברים למכון לארכאולוגיה של האוניברסיטה
העברית בירושלים ושם שוחזר בשלמותו.

