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תקציר
985 לספירה. מקורות מימי הביניים מהמרחב  זית מוזכר לראשונה בשנת  סבון המיוצר מאשלג ושמן 
המוסלמי מדגישים את יצוא הסבון למצרים וליעדים מוסלמיים אחרים, מטורקיה ועד תימן. הפופולאריות 
האירופאי  לסבון  בניגוד  דתית,  מבחינה  טהור  הצמחי  השמן  של  מהיותו  נבעה  זית  משמן  הסבון  של 
המעודן יותר שכלל שומן חזיר בין חומרי הגלם. תחת השליטים הממלוכים והעות’מנים הפך הסבון משמן 
זית לאחד המוצרים התעשייתיים המשמעותיים של ארץ ישראל, כשהוא נמכר בשווקים מקומיים וזרים 
כאחד. מרכזי היצור העיקריים היו שכם וירושלים, אם כי בתי מלאכה פעלו גם ברמלה, בלוד, ביפו, 

בעכו, בעזה ובחברון.

מקורות כתובים וממצאים ארכיאולוגיים שופכים אור על מפעלי סבון מוקדמים, בעיקר בירושלים, בעוד 
בתי מלאכה שפעלו עד לתקופת המנדט עומדים נטושים בלוד, עכו וביפו. המתקנים התעשייתיים נותרו 
דומים: אגנים מטויחים לערבוב חומרי המיצוק, דוד לבישול השמן, מחסנים לגפת לשימוש כחומר בערה 

לכבשן וחללים תת-קרקעיים לשמן זית.

תעשיית הסבון התפתחה לאורך התקופה העות'מנית ותקופת המנדט, אך נפגעה קשות במחצית הראשונה 
של המאה העשרים עקב ההשפעה המשולבת של חידושים תעשייתיים, תופעות טבע ועימותים אלימים. 

שני המפעלים שנותרו בשכם משמרים את הזיכרון והאמצעים של תעשייה זו, שכה הצליחה בעבר.

מילות מפתח: מסבנות, סבון, תעשייה, שמן זית, יצוא

ملخص
تم ذكر الصابون المصنوع من البوتاسيوم وزيت الزيتون ألول مرة في سنه 985 ميالدي. بعض المصادر اإلسالمية الالحقة 
وجهت تصدير الصابون إلى مصر، ووجهات إسالمية أخرى من تركيا حتى اليمن. سبب شعبية صابون الزيت يكمن في 
كونه طاهر من ناحية دينيه بحيث انه يحتوي على مصادر طبيعية طاهرة مقارنة مع الصابون األوروبي الذي يحتوي على 
زيت الخنزير غير الطاهر دينيا. في ضل الحكم المملوكي والعثماني أصبح صابون الزيت أحد الصناعات األكثر شعبيه في 
األراضي المقدسة، التي تستهدف األسواق المحلية واألجنبية. قد تم بيع صابون الزيت في األسواق المحلية والعالمية كأحد. 
 مراكز صناعه الصابون المركزية في البالد كانت القدس ونابلس، إال أن المصانع تمركزت في الرملة، اللد، يافا، غزه والخليل.
المصانع  تواجدت  بينما  القدس،  في  خاصة  القديمة  الصابون  ورش  على  الضوء  تلقي  واألثرية  النصية  البيانات 
فرن  الخام،  المواد  لخلط  الطين  من  أحواض  متشابهة:  المصانع  بقايا  اللد.  في  البريطاني  االنتداب  فترة  في 
الزيتون. زيت  لتخزين  األرض  تحت  ومخازن  النار  إلشعال  كماده  استعمل  الذي  للجفت  مخازن  الصابون،   لطبخ 

تطورت صناعة الصابون في الفترة العثمانية. باإلضافة إلى شعبية الصابون في البالد، عرف بأنه ليس األفضل من ناحية 
النظافة. أدى التأثر المشترك للتحديث الصناعي والظواهر الطبيعية والصراعات العنيفة إلى القضاء على إنتاج الصابون 
التقليدي. كل ما تبقى هو مصنعين في نابلس، اللذان ال زاال يحافظان على ذكرى صناعة الصابون وطريقتها التقليدية 

التي القت رواجا في الماضي.     
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Preface
Soap made of potash and olive oil was first mentioned in 985 CE. Later Islamic medieval 
sources describe soap export to Egypt and other Muslim destinations, from Turkey to 
Yemen. The popularity of olive oil soap was derived from the ritual purity of vegetal oil, 
as opposed to the finer European soap, which contained pig fat. Under both Mamluks 
and Ottomans, olive oil soap became one of the Holy Land’s main manufactured goods, 
aimed at local and foreign markets alike. The primary production centers were Nablus 
and Jerusalem, yet workshops also operated in Ramla, Lod, Acre, Jaffa, Gaza and Hebron. 
Textual and Archaeological sources shed light on early soap workshops, especially 
in Jerusalem, while Mandate period factories in Lod, Acre and Jaffa are left deserted. 
The industrial installations remain similar: plastered basins for mixing consolidating 
materials, a soap-cooking vat, storage for oil production waste used for furnace stoking 
and underground oil storage spaces. 
The soap industry developed throughout the Ottoman period, thriving in a land notorious 
for hygienic deficiencies. The combined effect of industrial modernization, natural 
phenomena and violent conflicts eliminated traditional soap production. Two surviving 
workshops located in Nablus preserve the memory and ways of this once booming 
industry. 
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מבוא - היגיינה וסבון שמן הזית בארץ ישראל העות’מנית
משתקף  והעות’מנית  הממלוכית  בתקופות  ישראל  ארץ  בכלכלת  הסבון  תעשיית  של  המשמעותי  מקומה 
לדור.  מדור  שעברו  בעל-פה  ומעדויות  נוסעים  מדיווחי  ימים,  מאותם  ומנהליים  היסטוריים  במסמכים 
ְסָּבֶנה( קיימות גם עדויות חומריות. את שרידי אחדות מהן ניתן לראות במקומות  למפעלי סבון מסורתיים )ַמַָ
שונים בארץ, ואחרות זוהו על-ידי היסטוריונים בחללי מבנים עתיקים או נחפרו על-ידי ארכיאולוגים. עדות 
מוחשית מגיעה ממפעלים קיימים, הממשיכים מסורות של מאות שנים ותוצרתם ניתנת לרכישה גם היום. 

והבוטות בכתבי  הפריחה של תעשיית הסבון במשך מאות שנים עשויה להפתיע, לאור התלונות הרבות 
מבקרים וחוקרים זרים על מצב ההיגיינה הירוד בערי ארץ ישראל העות’מנית ובקרב אוכלוסייתה. צ’ארלס 
“זוהמה מכל סוג שניתן לתאר” ואת סמטאות כפר  וילסון מתאר את מתחם מגדל דוד בירושלים כמלא 
השילוח כ”מטונפות באופן קיצוני” )וילסון 1881: 11, 94(.1 רחובות יפו, מספר ויליאם וויטמן )1803: 130-129( 
“צרים מאד, לא מפולסים ומלוכלכים”, ואשר לבתי המגורים, “בכל הקשור לזוהמה כמו גם בצפיפות, רבים 
מהם אינם טובים מדירי חזירים” מרי אלייזה רוג’רס )1862: 143(, כותבת על מאמציהם של הקונסולים הזרים 
לשכנע את מושל חיפה לנקות את רחובות העיר, ש”חלקם לא היו טובים בהרבה מתעלות שופכין ובמצב 
המסכן את הבריאות”. ואילו ארמטה פיארוטי, מהנדס איטלקי בשירות מושל ירושלים במחצית המאה ה-19, 
הסביר את מארת הזבובים הטורדניים בארץ ישראל ב”ערימות האשפה, הזוהמה שבחוצות, הדליפה מבורות-
והמזון שהם אוכלים”  פנימה, לבושם המטונף של התושבים  הביוב, הלכלוך שבבתים  ומתעלות  השפכים 
)פיארוטי 1985: 45(. פיארוטי אף מצהיר בכתביו שהעדיף את בשר החזיר, כי מזון זה, הטמא על פי אמונת 
המקומיים פטר אותו מ”חברתם של אורחים תובעניים, מלוכלכים ולא-נעימים, המשתמשים באצבעותיהם 
במקום כפות, סכינים ומזלגות” )פיארוטי 1985: 8(. המצב לא השתפר גם עם תום המאה ה-19. במכתב לאביו 
מ-1898, מתלונן המחנך היהודי חיים הררי על “נערים ותינוקות מתגוללים באשפותיהם” שנראים ביפו, 
ערמות של”זבל בהמות ואדם”, “ביצה ירקרקת ומעופשת” ליד פתחי הבתים, ועל רחובות מזוהמים ב”קלחי 

תירס, ירקות רקובים וקליפות” בנוסף לפסולת קצבים והפרשות למיניהן )מצוטט אצל קרק 1984: 186(. 

בחלק מהביקורת והרוח שבה הובעה, בולטים הניכור והמרחק התרבותי בין בני אירופה לבין אוכלוסיות 
המוסלמי  בין המרחבים  ודתיים  כלכליים  פוליטיים,  גם השפעת מאות שנים של מתחים  ואולי  הלבאנט, 
והנוצרי. רבים מבין הנוסעים הללו היו בני המעמדות הגבוהים והבינוניים, בעלי משרות מקצועיות מכובדות 
ודרגות קצונה צבאיות, שגדלו ופעלו בסביבות נעימות והיגייניות יחסית לרובעים העניים יותר שאפיינו 
שלא  או  במודע,  בחרו  שהמבקרים  מפתיע  לא  זה  רקע  על  ה-19.  המאה  של  הגדולות  אירופה  ערי  את 
במודע, להדגיש את הצדדים השליליים שבהם נתקלו. ואכן, לצד התלונות על ההיגיינה, כתביהם מספרים 
על עצלות, רדיפת בצע, רמאות, שחיתות, דיכוי נשים, טעם רע, אמונות תפלות ובנייה מרושלת, בין שאר 

התופעות הבלתי מלבבות שהיו עדים להן.

זאת, אין סיבה לפקפק במהימנות התיאורים הרבים של המציאות התברואתית העגומה ששררה אז.  עם 
תושבי הארץ חיו במחוזות שחונים ועתירי בצורות, שבהם הגישה למים נקיים הייתה מוגבלת. נוסף לאורחות 
החיים האישיים, התשתיות היו רעועות, הרחובות מוזנחים ומזוהמים ומֵגפות רבות פרצו בערים. השלטונות 
העות’מניים היו מודעים למצב, ומדי פעם נעשו ניסיונות מצד מושלים מסוימים לשפרו. המאמצים האלה 
לא גרמו שינוי מספק, לאור הביקורת החריפה שהמשיכה להימתח גם בתחילת המאה ה-20. ובכל זאת, אותה 
ארץ, שממצב הניקיון בה לא חסכו המבקרים הזרים בצדק את שבטם, נודעה גם בתעשייה משגשגת של סבון 
משמן זית, מוצר שכל מהותו לטהר את גוף האדם, לבושו וסביבתו. כמויות גדולות ממנו נמכרו בשוקי הארץ 
ונתח ניכר מסך הייצור יועד לייצוא. הדיסוננס הזה, כמו אחרים, משקף את המציאות הרבגונית והמורכבת 

של ארץ ישראל באותם ימים. 

החשיבות שבני המרחב העות’מני והארץ ישראלי ייחסו לסבון נבעה מתפקידיו המגוונים בחיי היום-יום. 

כל הציטוטים מנוסעים אנגליים וגרמניים- בתרגום המחבר.   1
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במרחב הביתי שימש הסבון לכביסת בגדים, לרחצה ולכיבוד אורחים )רוג’רס 1862: 223, 132; ברטון 1875: 
164-163, 348, 366(. בפן הציבורי, בעוד שבבתי המרחץ של העולם הקלאסי לוותה הרחצה בקרצוף העור 
בחול ובכלי הסטריגיל )strigil( ובסיכתו בשמן, בבתי המרחץ במרחב המוסלמי טיהרו הרוחצים את גופם 
גם בסבון. כלות רחצו את גופן בסבון ערב כלולותיהן )וויטמן 1803: 81; רוג’רס 1862: 96(. את רצפות האבן 
של בתי ציבור ותפילה היו שוטפים במי סבון )פין 1878: 459(. פרשים עות’מניים טיפחו את סוסיהם על-ידי 
שטיפת רגליהם במי סבון )וויטמן 1803: 22(. סבון היה מרכיב בעיבוד המשי )זצן 1854: 220( וגושי סבון 

עוצבו לחודים ששימשו לעיטור עבודות רקמה )רוג’רס 1862: 149(. והיו וודאי גם שימושים אחרים.

מבקרים אירופאים רבים, ביניהם כאלה שבדפים אחרים של כתביהם תקפו בחריפות את המצב ההגייני 
העלוב בארץ, לא יכלו להתעלם מתעשיית הסבון, ורבים הזכירו ותיארו אותה. יחסם כלפי המוצר עצמו היה 
אמביוולנטי. הקצין והחוקר האנגלי צ’ארלס וורן )1987: 332(, שהותיר את התיאור המפורט ביותר של ייצור 
הסבון בירושלים בתקופתו, התלונן על הסבון הירושלמי ]ה[ ”שונה מאד מכל מה שנתקלתי בו באירופה: 
הוא קשה ומאריך ימים, אבל דומני שאין בו די סבון. השימוש בו במשך ימים אחדים ברציפות גרם לקילוף 
עור ידיי; למעשה השימוש בו דומה לטבילת הידיים בתמיסת אלקלי. הגיר המצטבר בחלקו החיצוני גורם 

לכך ששימושו אינו נעים”. 

תכונה אחרת של הסבון המקומי דווקא זכתה להערכתו: “את הסבון... ניתן לחתוך בקלות רבה ובדייקנות 
לחזזית  בדיוק  דומה  סביבו  הלבנים  הגבישים  הצטברות  שכן  עתיקה,  אדריכלות  לדגמי  במיוחד  ומתאים 
המכסה את בנייניה העתיקים של ארץ ישראל. פיסלתי בו מספר דגמים של בניינים מקודשים בלבנון, אשר 

זכו להערכה רבה. ניסיתי לפסל דגמים דומים בסבון אנגלי, אבל תמיד העליתי חרס בידי”.

חיבת האוכלוסייה המקומית ואוכלוסיות אחרות במרחב העות’מני לסבון הסטנדרטי הייתה פחות מסויגת. 
בעיני רבים מתושבי הארץ נחשב הסבון למוצר יקר ערך, אם לא במחירו בוודאי במהותו. במקום סכום הכסף 
ששייח’ בדווי דרש כדי להבטיח את ביטחונו של החוקר השוויצרי יוהאן לודוויג בורקהארדט במסעותיו 
בסיני, העניק לו האחרון “פולי קפה ארוזים במטפחת טובה, כמה ריבועי סבון וכיכר סוכר כשי לנשותיו” 
)בורקהארדט 1822: 595(. מרי אלייזה רוג’רס, נוסעת בריטית במחצית המאה ה-19, מספרת על שיחה עם 
מוסלמית מקומית, ובה היא הכלילה את הסבון בין מנחות יוקרה שאנשים אמידים מעניקים לאלה שהם 
חפצים ביקרם: “הוא ייתן מזהבו”, הבטיחה לה האישה, “ואבנים יקרות ותיבה אדומה, מלאה בבגדים ומגבות, 
כריות משי, עריסת עץ אדומה והרבה סבון” )רוג’רס 1862: 225(. במפגש אחר של רוג’רס, הפעם עם משפחה 
נוצרית, הוזכר הסבון, לצד מוצרי משי וכותנה, כראוי להיות מוענק כמוהר )רוג’רס 1862: 257(. בקרב תושבי 
הארץ קיימות עדויות להעדפה של חומרי הגלם המקומיים לייצור הסבון. יוזמה לשיווק סבון, שיוצר בארץ 
ישראל משמן שיובא מדרום אירופה, נכשלה, למרות מראהו הנאה ואיכותו הניאותה. לטענת הלקוחות, הוא 
היה רך מדיי ונמס מהר יותר ממקביליו שיוצרו משמן מקומי )וורן 1987: 328(. אין לדעת כיום עד כמה 
ההשוואה הזאת הייתה מוצדקת, אבל הנאמנות למוצר מקומי, העשוי מחומרי גלם מקומיים, הייתה מבוססת 

על היכרות וניסיון רבי שנים עם תעשייה ששורשיה עמוקים בקרקע של ארץ ישראל. 

רקע היסטורי

לחומרי ניקוי, הכוללים אפר צמחים, שומן בעלי חיים, וסוגים של אשלג ומים, יש היסטוריה ארוכה. תיאורים 
ורומיים.  יווניים  קיימים במקורות בבליים, מצריים,  אינה ברורה,  חומרים כאלה, שמהותם המדויקת  של 
פרשני המקרא, רבי שלמה יצחקי )רש”י( ורבי דוד בן יוסף קמחי )רד”ק(, זיהו את הבורית המוזכרת במקרא 
בהקשרים אלגוריים של ניקוי וטוהרה )ירמיהו ב’ כ”ב; מלאכי ג’ ב’( כטיפוס קדום של הסבון. חומרי הניקוי 
הללו נוצלו גם לרפואה. הם החלו לשמש לרחצת הגוף בשלבים המאוחרים של התקופה הרומית, גם בהשפעת 

התרבויות הגאליות והקלטיות. קיימת סברה שמקור המילה סבון - במונח קלטי בעל צליל דומה.
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סיבות תרבותיות ודתיות היוו מניע מסחרי מרכזי לפיתוח סבון מוצק ממקור צמחי במזרח הקרוב. מנקודת 
המבט של המוסלמים והיהודים, לסבון שיוצר באירופה היו שני חסרונות עיקריים, שניהם תוצאות ניצול 
שומן בעלי חיים כחומר גלם. חיסרון אחד היה הריח הלא-נעים שנדף מחלק מהמוצרים. חיסרון משמעותי 

יותר היה השימוש שנעשה בשומן חזירים להפקת מוצר שנוצל גם לשטיפת הפה )אביצור 1976: 184(. 

הצורך בתחליף מקומי הולם הפנה את תושבי האזור אל שמן הזית, שנהנה ממוניטין עתיק יומין באגן הים 
)בנבדל  זית  לייצור תעשייתי של שמן  עדויות  והבראתו.  טהרתו  הגוף,  לניקיון  סגולותיו  בזכות  התיכון, 
מסבון( התגלו כבר בבית ירח בתקופת הברונזה הקדומה III )אסה 1991(, ובאתרים מתקופת הברזל כגון תל 
לכיש )האלבק 1958( ותל מקנה )גיטין ודותן 1992: 1003-1002(. בתקופות קדומות אלה, הכדאיות של ייצור 
שמן הזית נקשרה לא רק לנחיצותו לשוק המקומי אלא גם לרווחים שניתן היה להפיק מייצוא, בעיקר לשוק 
הנרחב של מצרים, החסרה תנאים טבעיים לגידול נרחב של זיתים )גריגסון 1998: 265(. עובדה זו נותרה 
תקפה גם בתקופות מאוחרות יותר. במרשה ההלניסטית שבשפלת יהודה, כדוגמה בולטת, נחשפו עד כה 
קרוב לשלושים בתי בד בחללים תת-קרקעיים )קלונר 2010(. עיקרון כלכלי דומה הנחה את תעשיית הסבון 
מחומר זה גם בדורות הבאים. למעשה לא ניתן להעריך באופן אמין את תעשיית שמן הזית ללא ההקשר 

לרשת המסחר האזורית ואף מעבר לה.

הראשון שמזכיר סבון עשוי שמן זית הוא הגיאוגרף וההיסטוריון המוסלמי אל מוקדסי, בשנת 985 לספירה 
טקסטים  כפי שמעידים  ה-11,  במאה  כבר  למצרים  יוצא  ישראל  בארץ  שיוצר  סבון   .)97  :2005 )לינדזיי 
מהגניזה הקהירית )אביצור 1994: 151(. גם אם מדייק טולקובסקי )1924: 125( בכותבו שלצד כלי זכוכית 
וקרמיקה איכותיים נמנה גם הסבון משמן זית בין המוצרים שיוצרו ביפו ויוצאו לאירופה בתקופה הצלבנית, 
מצרים.  נותרה  העיקרי  היבוא  ושוק  המוסלמי  בעולם  היו  זה  מוצר  של  יותר  המשמעותיים  הייצוא  יעדי 
הממלוכים  על-ידי  הארץ  מכיבוש  לטובה  הושפעה  ובשכם,  בירושלים  בעיקר  הסבון,  התפתחות תעשיית 
)ח’נקה אל- והפיכתה לחלק מאימפריה שמרכזה במצרים. כתובת במבנה דתי לתפילה ואירוח בירושלים 

דאודריה(, המתוארך ל-1295, מזכירה מסבנה בעיר שכם )בורגוין 1987: 154(. בשנת 1300 לערך, ההיסטוריון 
אל-דימשקי כותב על ייצור של סבון משמן זית בשכם ועל ייצואו למצרים, סוריה ואיי הים התיכון )אביצור 
ּן ָּבטּוָטה בהמשך המאה ה-14 )כהן 1989א’: 85(. אלה איזכורים  1976: 184; אל-עמד 2011: 7(. כך כותב גם ִאבְֶ
מוקדמים וחשובים לייצור סבון בשכם, עיר המצויה בלב אזור עשיר בכרמי זיתים, ושהפכה עם הזמן למרכז 

תעשיית הסבון בארץ ישראל.

תפוצת תעשיית הסבון בירושלים במאה ה-16 מוכיחה שהמעבר לשלטון העות’מני ב-1517 לא פגע בענף זה 
ואולי אף העצים אותו. גם לאירופה יוצא אז סבון, אם כי עקב הנגישות שם למוצרי התעשיות המקומיות, 
מצריות  ספינות  מתארים  ה-17  המאה  מן  מקורות  המוסלמי.  העולם  לשוקי  ביחס  מצומצם  היה  הביקוש 
העוגנות ביפו כמעט מדי יום לפריקת מטעני אורז וסוכר ולהעמסת מטעני סבון, שמן וצימוקים לשווקים 
שבארץ מוצאן )טולקובסקי 1924: 137(. לעומת זאת, על פי מכתב מהקונסול הצרפתי בצידון, משנת 1688, 
כותנה  וגלילי  סבון  כדי להעמיס כמה מאות שקי  ביפו  עוגנת  הייתה  ספינה אנגלית אחת מדי שנה  רק 

מתוצרת מקומית )מאסון 1897: 392(.

במהלך המאות ה-18 ובעיקר ה-19, הסבון משמן זית, לצד כותנה, חפצי דת ומזכרות, היה הייצוא התעשייתי 
העיקרי מארץ ישראל )אביצור 1972: 287(. ג’יימס בל )1836: 204(, הוא אחד מכמה מקורות המדגישים את 
המשלוחים הרבים של הכותנה ושל הסבון העשוי מ”שמן זית ואפר” שיצאו מנמל יפו. הכיבוש המצרי, בין 
השנים 1831 ל-1840, הגביר את ייצור הסבון ושיווקו למרות אי-השקט שאפיין את התקופה, ששיאו היה 
במרד הפלאחים בו נטלה שכם חלק מרכזי. מלבד מצרים, שווק אז הסבון הארץ ישראלי לכלל המרחב 
המוסלמי. טווח הסחר השתרע מטורקיה ועד לסודן ותימן, למרות נוכחות מפעלי סבון קרובים יותר לטורקיה, 
כגון באי לסבוס )אז חלק מהאימפריה העות’מנית( )אביצור 1972: 264; וויטמן 1803: 455; כהן 1989א’: 87(. 

תמונת מציאות זו תשתנה רק בשנות הדמדומים של השלטון העות’מני בארץ ישראל.
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תהליך היצור

השמן שיועד לתעשיית הסבון היה בדרך כלל מאיכות נמוכה, תוצר פריכה שנייה או שלישית לאחר השלב 
העיקרי שהפיק שמן מאכל, או אפילו כזה שנסחט מריסוק גלעיני הזיתים )אביצור 1976: 184; זצן 1854: 35(. 
או  המפעל  בשטח  שהותקנו  מטויחים  בבורות  או  בכלים  השמן  את  אוצרים  היו  וניקיונו  חומו  לשמירת 
בקרבתו. במסבנות מסורתיות, הפעילות כיום בשכם, יש בין שלושה לשבעה בורות כאלה בקומות המרתף, 
בתכולה שבין 5 ל-30 טונות )אל-עמד 2011: 11(. בירושלים של המאה ה-16 היה מקובל לאגור בבורות של 
מסבנות גם שמן זית איכותי יותר שנועד למאכל ולשימושים אחרים )וורן 1987: 329; כהן 1989א’: 79-78(. 

החומרים הייעודיים למיצוק השמן לסבון הופקו מצמחי מלחית הבורית )Salsola Soda( הכוללים אשלג. 
הצמח מכונה “קאלי” או “קילי” בערבית. 15 מינים של צמח זה מוכרים בארץ. הוא פורח בחודשי הקיץ 
ונמצא כיום בסכנת הכחדה כאן ובארצות אחרות. מקורם העיקרי של הצמחים ששימשו בתעשיית הסבון 
בקרקעיות לחות ומלוחות בספר המדבריות. רוב החומר סופק על-ידי אנשי השבטים הבדואים של עבר 
או באמצעות  ישירות  מוכרים  היו  ואותם  לגושי אפר,  ושורפים אותם  קוטפים את הצמחים  הירדן, שהיו 
מתווכים ליצרני הסבון )בורקהארדט 1822: 354, 411; כהן 1988א’: 81(. גם באתרים לא מדבריים, בעברו 
המערבי של הירדן, ניתן היה למצוא ריכוזים מסוימים של צמחים כאלה, שאותם קטפו, עיבדו ומכרו כפריים 
)1987: 329( מציין את אזור עזה כמקור הצמחים מהאיכות הגבוהה ביותר. רוג’רס מזכירה  מקומיים. וורן 
ריכוזים של צמחי קאלי שנוצלו לצורכי תעשיית הסבון בבקעת עכו )רוג’רס 1862: 142(. שם, כמו גם בעמק 

יזרעאל, ניתן למצוא מקבצים קטנים של הצמח גם כיום.

שתי שיטות היו נהוגות לטחינת גושי אפר הקאלי. היו בתי מלאכה בהם נכתש החומר בתוך אגן אבן או 
מלט באמצעות ֶעלי ידני עשוי עץ. במקומות אחרים, כגון מפעלים ירושלמיים מהמאה ה-19 )וורן 1987: 
330(, נעשה שימוש במתקן פריכה עגול דומה לזה שנועד לפריכת זיתים לשמן. נראה שבבתי בד ששלבו 
בתוכם מסבנות, כגון בלוד, אותו מתקן שימש לשתי הפעולות בזמנים שונים של השנה. את האבקה היו 
מערבבים בסיד ומים בכמויות מדודות בתוך שישה מכלים מטויחים )מידותיהם האופייניות x 1.00 0.70 מ’ 
ועומקם כ-20 ס”מ( עד ליצירת עיסה. מכלים מטויחים גדולים יותר, ששימשו אולי לאגירת המים והסיד, 
זה הופק בכמויות גדולות  נמצאו במספר מסבנות, בצמוד למתקני האגנים. הסיד היה קל להשגה. חומר 
ברחבי הארץ, עוד מהתקופה הרומית. גם כיום ניתן למצוא כבשנים כבויים רבים, רובם מהתקופה העות'מנית, 
ונוספים מתגלים בחפירות ארכיאולוגיות )אביצור 1976: 130-128; איילון 2012: 213-212; טורגה 2011; ינאי 
2009: 68-65(. מיכלי הערבוב הותקנו בשתי סדרות, זו מול זו, כשבתווך - מעבר לפועלים. על פי וורן )1987: 
329(, נוסף לתערובת גם מלח מחופי ים המלח. ערבוב החומרים נעשה תחת פיקוחם של מומחים שליוו 
גם את שאר תהליכי הייצור. כבר במאה ה-16 השתייכו רבים מהמומחים לגילדות מקצועיות, שהגנו על 
האינטרסים שלהם ופיקחו על רמת עבודתם )כהן 1989א’: 82(. התשלום למומחים אלה כלל, במקרים רבים, 
חלק מהתוצרת, דבר שהבטיח את מחויבותם לאיכות המוצר הסופי. כך גם הייתה שיטת התשלום לפועלי 
הייצור, שרבים מהם לא קיבלו שכר אלא התפרנסו מרווחי הממכר בשווקים של מכסת הסבון שהוקצתה 

להם עבור עמלם )אביצור 1972: 265(.

בקצה מתקן המכלים היה דוד בישול גדול, עשוי מנחושת, שהוצב על גבי אגן בנוי מאבנים ומצופה בטיח 
על בסיס סיד או בטון. תחת האגן היה המוקד, אליו ניתן היה לגשת דרך מעבר תת-קרקעי או גרם מדרגות 
צר שהתחברו אל מחסני הגפת, פסולת פריכת הזיתים, ששימשה כחומר הבערה. כמות הגפת, לה נזקקו 
לתהליך בישול יחיד, הייתה כשלושה וחצי טון. בדרך כלל שכן דוד הבישול בקומת הקרקע, אם כי מוכרות 
גם מסבנות בהן הבישול מתבצע בקומה השניה )אל-עמד 2011: 13(. לקראת הבישול, היו שוטפים במים 
את פנים הדוד כמה פעמים. חומר ממצק מכמה מכלים נמזג אז לתוך הדוד, יחד עם כמות גדולה של שמן 
זית. היחס בין החומרים העיקריים בדוד היה כחמישה טונות שמן מול כ-860 ק”ג סיד )אביצור 1976: 184(. 
ההערכות לגבי כמות אפר הצמחים נעות בין טון וחצי לשלושה טון בערך. אי-הבהירות נובעת מתחילת 
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חלק מהפרטים  לגבי  זיכרונות  ה-19, התפתחות שעמעמה  המאה  סוף  לקראת  קאוסטית,  בסודה  השימוש 
המתייחסים לחומרים המסורתיים. התערובת הורתחה וקוררה לסירוגין עד ארבע פעמים ביממה. בתמונות 
הדוד  ליד  שעומד  פועל  רואים  בשכם,  עדיין  הפעילות  מסורתיות  במסבנות  שצולמו  וכאלה  היסטוריות, 
ומערבב את החומר המתבשל, באמצעות תרווד עץ ארוך )איור 1(. בתום כל שלב קירור נפתח פקק עץ 
בתחתית הדוד על מנת לאפשר את ניקוז המים והפסולת השקועה לעבר בור או אגן שהותקן צמוד אליו. 
את המים שנוקזו מהדוד היו מוסיפים לחומר שבאגני הערבוב לקראת סבב בישול נוסף. תהליך זה נמשך 
כשבועיים. היו מקרים שבהם טעו העובדים ונאלצו להחזיר את התמהיל להרתחה נוספת, לאחר שלא התמצק 
)וורן 1987: 330(. כדי להפחית מצבים כאלה ככל האפשר, ההחלטה על סיום הבישול  כראוי בשלב הבא 
היתה מתקבלת במשותף על-ידי המפקח על הבישול ובעל המסבנה, ומומחה מיוחד זומן להכריע במקרים 

של מחלוקת.

איור 1: אגני ערבוב החומרים הממצקים ודוד בישול הסבון במסבנה ביפו )צילום: פראנק שולטן, 1923(

את התמהיל המוכן היו מעבירים לאולם אחר, שם נוצק לייבוש על רצפת אבן מכוסה שכבת סיד. סרטונים 
ותמונות מהמסבנה המסורתית של משפחת טוקאן בשכם מראים פועלים המטפסים אל עמדת הדוד כשכלי 
קיבול מפח על כתפיהם, ממתינים למילוי הכלים על-ידי אדם הניצב עם תרווד העץ ליד הדוד ומשרכים 
את דרכם במדרגות אל אולם הייבוש.2 במסבנות בירושלים שימשו ככלי קיבול מכלים גליליים שבמקורם 
הכילו ממתקים מדמשק ונרכשו מבעלי מכולות )וורן 1987: 331(. בשלב זה כונתה התערובת “סבון ירוק” 
עקב צבעם של הזיתים שעדיין נשמר. גובה מסגרת העץ שלכדה בתוכה את התמהיל היתה בין 5-3 ס”מ, 
גביה  על  דריכה  שאפשרה  קושי  לדרגת  עד  הסבון,  שכבת  קרישת  הסבון.  חפיסות  של  הרצוי  כעוביין 
ועיבודה, נמשכה כמה ימים עד שבועיים. בתום תהליך הקרישה סומנה השכבה בחוטים ונפרסה בסכינים 
לקוביות סבון יחידות. על כל אחת מהן הוטבע שמו או סמלו של המפעל או שם בעליו, באמצעות פטישי 
עץ שבקצותיהם חותמות נחושת )איור 2(. במסבנת טוקאן מחתימים כיום את הסבון פועלים בוגרים, אם כי 
במסבנות ירושלמיות מהמאה ה-19 הייתה זו, במקרים רבים, עבודת ילדים. קוביות הסבון היו אז מוערמות 

https://www.youtube.com/watch?v=aWmFMDr7y0U  2 )גישה: 4.10.2018(.
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לייבוש סופי למעין מגדלים בצורת חרוט, שגובהם היה כגובהו של אדם ואף מעבר לזה. השארת רווחים 
ביניהן נועדה לזרז ולייעל את התהליך, שנמשך עד חודשיים. לאחר מכן נעטפה כל חפיסה בנייר שעליו 
ושמן, במסגרתן  כגון קמח  כמו בתעשיות חקלאיות אחרות,  והועברה לשיווק. שלא  נארזה  היצרן,  פרטי 
האיכרים היו מעבירים ליצרנים חלק מהתוצרת כאמצעי תשלום עבור השירות שהעניקו, בעלי המסבנות 
היו רוכשים את חומרי הגלם, מייצרים את הסבון ומשווקים אותו באמצעות סוכנים בארץ או בארצות היעד 

)וורן 1987: 328(.

איור 2: החתמת קוביות הסבון במסבנת דמיאני ביפו )צילום: פראנק שולטן, 1923(

ינואר  בין  בשנה,  חודשים  שמונה  פעילה  הייתה  בירושלים  הסבון  תעשיית   )328-327  :1987( וורן  פי  על 
לאוגוסט, בהתאמה לתקופת מסיק הזיתים ולשלב פריכתם לייצור שמן זית. בכל מסבנה עבדו בממוצע 
כעשרה אנשים. הדרישות מהעובדים הצטמצמו לבריאות טובה וכוח פיסי סביר, ללא צורך בהשכלה כלשהי, 
מלבד תקופת הכשרה והתנסות, שרק לאחריה החלו לקבל שכר. כדי להתמקצע ולקבל העלאה בשכר, נדרשו 

לפועלים כשלוש שנים. 

מרכזי הייצור

היו שכם  זית  ישראל לסבון משמן  הייצור העיקריים בארץ  עד המחצית השנייה של המאה ה-19 מרכזי 
וירושלים. בשלהי התקופה העות’מנית, תעשיית שכם נטלה את הבכורה מול תעשייתה השוקעת של ירושלים 
)על כך להלן(. את המוניטין של “הסבון השכמי” ברחבי המזרח התיכון ניתן היה להשוות לזה של התפוז היפואי 
באירופה )אביצור 1972: 264; דומאני 1995: 217; כהן 1989א’: 85; 1989ב’: 120; מירקין 2017: 145-144( מתשע 
מסבנות פעילות בשכם בשנות העשרים של המאה ה-19, גדל המספר ל-15 בשנות הששים של המאה ו-30 
ב-1882, מספר שנשמר גם בתחילת המאה ה-20 )דומאני 1995(. התעשייה הרשימה גם מבקרים אירופאים 
מיוצר  טוב...]ה[  קצף  ]היוצר[  “אפרפר-לבן  סבון  המתארת   )261  :1862( ורוג’רס   ,)175  :1854( זצן  בהם 
בכמויות גדולות ונמכר בכל ארץ ישראל.” על פניה המגוונות של התעשייה וכן על המוניטין של סבוני 
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שכם ניתן ללמוד גם מההבדלה שנעשתה בין שני סוגי סבון: המוצר הזול והגס יותר, שכונה “בלאדי”, הכיל 
חומרי גלם נחותים ולעתים גם שומן חיות. בהתאם לשמו, השתמשו בו בעיקר יושבי הכפרים, שבמקומות 
שאותו   - ל”שכמי”  הערבי  הביטוי   – ה”נבלוסי”  הסבון  לעומתו,  ביתיים.  באמצעים  אותו  יצרו  גם  רבים 
העדיפו העירוניים אניני הטעם, הופק משמן זית טהור ומאפר וסיד נקיים )קסאמי 1988: 169-168, מצוטט 

בדעאדלה 2011: 136(. 

הצמר  העור,  הכותנה,  ענפי  לצד  ה-19.  במאה  שכם  לכלכלת  הסבון  ייצור  ענף  בחשיבות  להפריז  קשה 
והשמן, ייצור הסבון והסחר בו היה באותה תקופה אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של העיר. למרכזיות 
הענף היו השלכות פוליטיות. אנשי השררה המקומיים, שבמשך דורות שימרו את מעמדה של העיר כמעין 
מחוז אוטונומי שאתגר בהצלחה ממשלים מרכזיים, יזמו ומימנו פעולות תקיפות, ולעתים אלימות, לשמירת 
האינטרסים שלהם בנמל יפו, נמל היצוא העיקרי של הסבון. ייצור הסבון הוסיף להיות ענף תעסוקה וייצור 
הן העסיקו כ-20 אחוזים מכוח  אז,  וארבע מסבנות פעלו בה  גם בתקופת המנדט. עשרים  עיקרי בשכם 

העבודה בנפה והפיקו יותר מ-60 אחוזים מכלל ערך ייצור הסבון בארץ ישראל )ביגר 1983: 94(. 

מלבד בשכם, בתקופה העות’מנית ובתקופת המנדט פעלו מסבנות גם ביפו )להלן(, בלוד )להלן(, ברמלה, 
בעזה, בחברון, בעכו, ובקנה מידה קטן אולי גם בערים נוספות. מסמך מנהלי מתעד רכישת מסבנה נטושה 
נראה, שסבון   .)85 1989א’:  )כהן  עסקיו  את  להרחיב  ירושלמי שביקש  יצרן  על-ידי   1535 בשנת  ברמלה 
הוסיף להיות מיוצר ברמלה גם במאות הבאות. וויליאם וויטמן, שביקר בארץ בשנים הראשונות של המאה 
ה-19, ראה ברמלה את חורבותיו של מפעל לסבון שהיה חלק מתעשייה מסועפת שפעלה בעיר לפני פלישת 
נפוליאון )וויטמן 1803: 152-151(. תעשיית הסבון הרמלאית הוסיפה לייצר גם במהלך המאה ה-19, ובדומה 
ללוד גם בתקופת המנדט, אז תפוקת הסבון שלה הגיעה לשישה אחוזים מכלל הייצור הארצי )ביגר 1983: 
98(. יחד עם זאת, בשלב מאוחר זה, חלק ניכר מיבולי הזיתים הועבר לעיבוד במסבנות יפו, וברמלה התמקד 

הייצור בצריכה המקומית.

במקביל לתובלה ימית, מאות טונות של סבון הוסעו בשיירות גמלים בדרך הים, ה-Via Maris עתיקת 
היומין. אחת הערים החשובות בנתיב זה הייתה עזה, השער לסיני בואכה מצרים. ברבות השנים לא הסתפקו 
תושבי עזה ברווחי תחנת מעבר. בתחילת המאה ה-19 מעיד בורקהארדט )1822: 411( על בדווים מאזור הע’ור 
שנסעו עד לעזה למכור את אפר צמח הקאלי שקטפו באזור מגוריהם. הסחר בחומר זה, החיוני לייצור הסבון 
מצביע על תעשיית סבון פעילה בעיר זו באותם ימים. בשנות השמונים של אותה מאה פעלו בה לפחות 

שלוש מסבנות )אביצור 1972: 265(.

על התעשייה הפחות מוכרת של חברון, מוקפת כרמי הזיתים, מעידים רישומי המס העות’מניים ממחצית 
המאה ה-16, המציינים מסבנה נטושה כחלק מרכוש מוסדות ההקדש האיסלאמי )וואקף( בעיר )כהן ולואיס 
1978: 63(. את תעשיית הסבון שם מזכיר גם החוקר הגרמני אולריך זצן )Seetzen(, שביקר שם בעשור 
הראשון של המאה ה-19 )זצן 1854: 49(. מסורת ייצור הסבון בחברון נמשכה גם בעת החדשה. בין העסקים 
 Agricultural and המוזכרים בשני מדריכים בינלאומיים, מהשנים 1961 ו-1985, רשום מפעל סבון בשם
Oils Factories, Lmt. השוכן ברחוב אל-זאבד בחברון.3 ספר לימוד משנת 1970, המוקדש לעיר והסוקר 
בפרוטרוט את התעשיות הקיימות בה, מזכיר בית חרושת לשימורי פירות הכולל “גם מתקן לסחיטת שמן 

זית ]המייצר[ כמאה טון סבון לשנה” )קדמון ושמואלי 1970: 109(. 

על פי אביצור )1976: 184( למרות שפע כרמי הזיתים בגליל כמעט שלא התקיימו שם מפעלים לסבון משמן 
1900 אמנם רומזת  זית והמקומיים צרכו טיפוס סבון גס של שהוכן על-ידי נשות הכפרים. עדות משנת 
על מסלול סחיטה ייחודי לשמן זית מאיכות נמוכה בכפר בגליל העליון )איילון 2015: 102(, אך היות שלא 
מתואר בה מפעל מתייחס סביר להניח שהשמן נמכר לצרכי הכנת סבון הביתי. בשנת 1874 הוקם בחיפה 

Owen‘s African and Middle East Commerce & Travel and International Register, p.719 ;  3
 Trado Asian African Directory of Exporters, Importers, and Manufacturers, p.52                
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בית חרושת מודרני לסבון. חלק מתוצרתו יוצא לשווקים רחוקים, כולל האמריקני )אוליפנט 1887: 24(, אך 
בגליל נותרה תפוצתו מוגבלת לעומת הסבון הכפרי )אביצור 1972: 181; 1994: 154-153(. תושבים מקומיים 
בעכו מעידים על לפחות שתי מסבנות שפעלו בסמטאות הסמוכות לרצועת החוף - רחוב ההגנה של היום 
)אליעזר שטרן ועדנה שטרן, מידע בעל פה(. האחת פעלה בחלל הסמוך למלון ‘עכותיקה’. במקום אגן בנוי, 
כשלושה מטרים קוטרו וכ-1.30 עומקו, שסביר להעריך ששימש לדוד הבישול ומתקני תעשייה נוספים, בהם 
בסיס למתקן סחיטה בשיטת הבורג. סביר להניח שאגני ערבוב לחומרי מיצוק, המותקנים תמיד במפלס 
נמוך משל הרצפה, ייחשפו לכשיפונה החלל מהעפר והפסולת שהצטברו בו. יתכן שבדומה למסבנות לוד 
היתה מסבנה זו חלק מבית בד לשמן שפעל עד מלחמת השחרור. זיהוי האתר השני, שמצוי בחללים שתחת 
כנסיית סנט אנדרו’ס, מוטל בספק היות שמלבד משטח מוגבה שאולי שימש כמסד לאגן הבישול אין באתר 
שום עדות פיסית ליצור סבון. בשנות החמישים של המאה ה-20 יוצר סבון במסבנה במתחם חאן אל-עומדאן, 
בשייכות משפחת דלאל. מסבנה זו נסגרה לפני שנים רבות ואין כיום מסבנות מסורתיות פעילות בעיר זו.  

מסבנות בירושלים

תעודות משפטיות מוסלמיות, שהקדומות בהן מהמאה ה-16, מעידות על תעשיית סבון משגשגת בירושלים 
בתקופה העות’מנית הקדומה )כהן ולואיס 1978: 63(. תעשייה זו המשיכה, ולמעשה אוששה תעשייה דומה 
שדעכה במידה מסוימת בשלהי התקופה הממלוכית )כהן 1989א’: 62-61(. חומר הגלם העיקרי היה שמן זית, 
מעודפי הייצור בשכם ובכפרים שמצפון לעיר. למרות המיסוי הגבוה שהשיתו השלטונות העות’מניים על 
שוק שמן הזית ומוצריו, בהם גם הסבון, צברו היצרנים המובילים עושר רב וחלקם טוו קשרים קרובים עם 

רשויות הממשל והדת. 

לפחות שמונה עשר מפעלים ידועים מאותה מאה )לסקירה מפורטת של המסבנות, מיקומן, בעליהן וקשריהן 
)כיום  והדרום-מערבי  הצפוני  העיר, שברובעיה  ליד שערי  מרוכזים  היו  רובם   .)74-63 1989א’:  כהן  ראה 
שער שכם ושער ציון(, תוך ניצול שטחים פנויים בתוך החומות ומחוץ להן לסילוק שאריות הייצור. המיקום 
רב  עשן  שיצרה  תעשייה  הסביבתית של  הפגיעה  את  וצמצם  הגלם  חומרי  תובלת  על  הקל  הפריפריאלי 
וכמות גדולה של פסולת. בכל זאת, עם הזמן זו הפכה לבעיה גם בתוך העיר עצמה )כהן 1989א’: 63-62, 86(. 
הדיפלומט הבריטי ג’יימס פין מספר על דיון שנערך בין חוקרים בני תקופתו אודות “ערימות משמעותיות 
של אפר כחול-אפור שעליהן לא צומחים עשבים”, שהצטברו מחוץ לשער שכם )פין 1878: 122-121(. לדבריו, 
הפרשנות העממית גרסה שערמות אלה, שבין תכולתן היה גם אשלג, הן פסולת ייצור סבון מהעבר, אם כי 
שברי עצמות שנמצאו בחומר גרמו לחוקרים אירופאים, ברוח התקופה, להעדיף את האפשרות שאלו ערמות 
של אפר קרבנות קדומים, אולי אף מקראיים. במקרה זה עדיפה לדעתי הפרשנות העממית על זו המלומדת. 
מהתיאורים המתייחסים אל החומר נראה שמקורו, ככל הנראה, אכן בפסולת ייצור סבון במאות קודמות של 

השלטון העות’מני בירושלים, עליה מדווחים מקורות מאותם ימים. 

מסבנת קטיינה: שתי מסבנות מהשלב הקדום של התקופה העות’מנית זוהו ברחוב חאן אל זית. רחוב מסחרי 
מוכרי  שוק  עם  למפגש  ועד  שכם  שער  של  הפנימית  מהרחבה  לדרום,  מצפון  העיר  את  חוצה  זה  עתיק 
הבשמים )סוק אל-עטארין(. הרחוב, למעשה, שומר את תוואי הקרדו המערבי של איליה קפיטולינה הרומית, 
מן המאה ה-2 לספירה )בהט 1994: 55(, והוסיף לשמש, בגלגולים שונים, כנתיב מסחר מרכזי בירושלים, 
מזמן סלילתו המקורית ועד לימינו. מסבנה אחת אותרה, אם כי לא נחפרה, בבית משפחת קטיינה, בבית 
מספר 37 )כהן 1989ב’(. המכלול כולל אולם גדול ממדים )x 30 17 מ’(, שבו 20 אומנות התומכות בקשתות. 
מורד המדרגות מוליך לאולם נוסף בקומה תחתונה, שברצפתה שני פתחים מרובעים של בורות מטויחים, 
מהסוג ששימש במסבנות לאחסון שמן הזית, ויש סימנים לשבעה בורות נוספים. שתי ארובות )x 80 80 ס”מ( 
במרכז הקיר המזרחי חוצות אנכית את שתי הקומות עד לחלל מתחת לרצפת הקומה התחתונה. שם הופעלו 



142

שני דודי בישול. היות שבדרך כלל פעל במסבנה דוד יחיד, הכפילות יוצאת הדופן מעידה על פעילות ייצור 
אינטנסיבית. בחללי הקומות העליונות נפרש, ככל הנראה, הסבון המותך לקראת קרישתו וחיתוכו. מיקומה 
של המסבנה בבניין קדום והמקורות ההיסטוריים המצביעים על אזור זה כמרכז של מפעלי סבון בתחילת 
התקופה העות’מנית, מקדימים את תחילת הפעילות בה למאה ה-16. עדויות בעל-פה מתארות המשך ייצור 
סבון במסבנה זו גם במאה ה-19 ונראה שנסגרה עם גוויעת תעשיית הסבון הירושלמית, בשלהי התקופה 

העות’מנית. 

זו נמצאת בחנות בבעלות משפחת א-קלוטי, הסמוכה לתחנה השביעית  מסבנה קדומה  מסבנת א-קלוטי: 
חפירה  במסגרת  ופורסם  שנחשף  בארץ  זה  מסוג  היחיד  המתקן  זהו  דולורוזה(.  )ויה  הייסורים”  “דרך  של 
ארכיאולוגית )דעאדלה 2011(. החפירה התבצעה באולם מלבני, במידות של כ-x 4.60 18.50 מ’, ובמהלכה 
זוהו ארבע שכבות. שתי השכבות הקדומות מתוארכות לתקופת הברזל )מאות 6-8 לפני הספירה( ולתקופות 
הרומית והביזנטית. השכבה המאוחרת ביותר מייצגת את החנות שפעלה שם מסוף התקופה העות’מנית ועד 
לזמן האחרון, לאחר הגבהת הרצפה למפלס הרחוב הקיים. שכבה ב’, אליה מתייחסת המסבנה, מתוארכת 

לתקופות הממלוכית והעות’מנית, החל מהמאה ה-15, ועד למאה ה-19 )דעאדלה 2011: 122(.

באולם נחשפו שרידי שמונה מתקנים, מתוכם שני מתקנים עגולים, ללא טיח על דופנותיהם ושישה מתקנים 
שלושת  רבוע.  מתאר  היה  המטויחים  מהמתקנים  לשלושה  החופר,  שחזור  פי  על  ומטויחים.  יותר  קטנים 
האחרים, שנבנו זה לצד זה ונסמכו לקיר יחיד, היו מלבניים וזהים בגודלם )לערך x 0.90 0.40 מ’(. ייתכן 

שמתקנים נוספים מאותה סדרה השתמרו מצפון לגבולות החפירה. 

שני המתקנים העגולים נחשפו ממזרח למתקנים המטויחים. לדרומי מבין השניים - שני חלקים הבנויים זה 
על גבי זה במתאר שעון חול. נראה שבין שני החלקים הפריד מעין מדף שהיווה את תקרת החלק התחתון 
ככל  וקוטרו מצטמצם  פנימה,  בנטייה  בנוי  החלק התחתון  לא השתמר.  המדף  העליון.  החלק  רצפת  ואת 
שדפנותיו גבוהות. בחלקו המזרחי יש פתח בנוי מאבנים מסותתות ועל קרקעיתו ועל אבני הדפנות ניכרו 
שרידי שרפה. בחלק העליון, שהותקן ישירות מעל התחתון, הסידור הפוך: קוטרו מתרחב ככל שהדופנות 
גבוהות יותר )קוטר השתמרות עד 2.30 מ’(. מתאר מתקן זה וסימני השרפה שבקרקעיתו מצביעים על תנור 
או על כבשן תעשייתי. בחלקו התחתון היה תא בערה שהוזן מבעד לפתח שבמזרח הדופן, וחלקו העליון הכיל 
את הנוזלים שחוממו. במתקן העגול, הסמוך אליו מצפון )קוטרו כ-1.80 מ’(, לא נמצאו פתחים או חלוקה 
פנימית. לפי הצעת החופר )דעאדלה 2011: 126(, המתקן שימש לשימור חום הנוזל שבושל במתקן הדרומי. 
על בסיס תכנית המבנה ומתקניו ועל סמך הדמיון הרב לאלה של בתי המלאכה לסבון המאוחרים יותר, אשר 
ביחס לזיהויים אין ספק, ניתן להסכים עם קביעת החופר, שבמקום פעלה מסבנה, שבה המתקנים המטויחים 
חומו. על פי שחזור החופר, המבנה  ושימור  והעגולים - לבישול הסבון  שימשו לערבוב חומרי ההקשיה, 
שבו הותקנה המסבנה מופיע בתיאור מאת מוג’יר א-דין מהמחצית השנייה של המאה ה-15. אם כך, לפנינו 
מסבנה שנוסדה בתקופה הממלוכית והמשיכה לייצר גם לאחר השתלטות העות’מנים על ירושלים ב-1517.

תעשיית הסבון משמן זית בירושלים המשיכה להצליח גם בשלבים מאוחרים יותר של התקופה העות’מנית. 
צ’ארלס וורן )1987: 327( ראה בה את התעשייה “היחידה שבה העיר יכולה להתגאות.” בסקר שערך הוא מונה 
שבע מסבנות פעילות בעיר בשנות השמונים של המאה ה-19. חמש - בבעלות מוסלמית ושתיים - בבעלות 
מתוכם  חמישים  איש,   76 וורן  בימי  הועסקו  הסבון  בייצור  פרוטסטנטיות.  בידיים  אחת  מתוכן,  נוצרית, 
מוסלמים והשאר נוצרים ונמנו גם שמונה אנשים שהתפרנסו ממכירתו )וורן 1987: 319, 329(. על פי גלס 
)2010: 248-247( ב-1898 פעלו בעיר גם יצרנים יהודים אחדים, אם כי חלקם בתעשייה היה, כנראה, שולי. 
למרות אזכורים של יהודים שעסקו בענף בירושלים וביפו, ככלל, מעורבות היהודים בענף זה הייתה דלה. 
מעבר לייצור הסבון הסטנדרטי, הפופולארי והרווחי, חדרו כמה מבעלי המסבנות הירושלמיות גם לעסקי 
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התיירות והצליינות, שהתפתחו מאד במהלך המאה ה-19. ארבע מסבנות גדולות בעיר יצרו סבון צבעוני 
ומבושם, שעליו היו טבועות דמויות של כנסיות ידועות בארץ הקודש )אביצור 1972: 265; אביצור 1988: 78(. 

סבון זה יועד בעיקר לשוק המזכרות.

בשלהי המאה ה-19 החלה תעשיית הסבון הירושלמית לשקוע. לטענת הירושלמים, כפי שמביא אותה וורן, 
ירידת התעשייה של הסבון המקומי, לעומת פריחת התעשייה בעיר שכם, נבעה מפשיטות ארבה הרסניות 
בשטחי גידול הזית בסביבת ירושלים, שצימקו מאד את יבול הפרי ופגמו באיכותו. אלא שאת גוויעתה של 
תעשיית הסבון בירושלים, שהותירה את העיר ללא מסבנות פעילות, אין לבחון רק לכשעצמה, אלא כחלק 
מהצטמצמות תעשיית הסבון בכלל בארץ ישראל, בסוף התקופה העות’מנית ובתקופת המנדט. לתהליך זה 

אחראיות נסיבות רחבות וארוכות טווח שיתוארו בסיכום המאמר. 

מסבנות בלוד

החל  בלוד  זית  משמן  סבון  ייצור 
לא מאוחר מהמאה ה-16, וכבר אז 
חלק מהתוצרת יוצאה למצרים )כהן 
1989א’: 89(. החוקר הצרפתי ויקטור 
רבות  פעמים  בארץ  שביקר  גרן, 
במחצית השנייה של המאה ה-19, 
המועסקים  איש  כמאה  על  מדווח 
בייצור סבון בעיר לוד )גרן 1982: 
עד  שנדרשו  הערכה  פי  על   .)215
אתר,  כל  לתפעול  אנשים  עשרה 
מסבנות.  כעשר  בלוד  אז  היו 
המשיכה  בלוד  הסבון  תעשיית 
המנדט.  בתקופת  גם  להתקיים 
כהן  פנחס  מתארים   1937 בשנת 
כ”עיירה  לוד  את  בנבנישתי  ודוד 
רבים,  זית  כרמי  עוטה  ערבית 
זיתים  לעצירת  בד  בבתי  עשירה 
בתעשיית  גם  עוסקים  ותושביה 
 :1937 ובנבנישתי  )כהן  הסבון” 
445-444(. כיום לא נותרו מסבנות 
לנו  ידועות  אך  בלוד,  פעילות 
שהשתייכו  נטושות  מסבנות  שתי 
)איור  ואל-פאר  חסונה  למשפחות 
שפעלו  רבות  כמסבנות  שלא   .)3
עצמאית, מסבנות חסונה ואל-פאר 
שולבו בבתי בד להפקת שמן, שגם 
הם היו בבעלות משפחות אלה. בתי 
הבד והמסבנות שבתוכם ממוקמים 
בבנייני אבן גדולים בעיר העתיקה 

של לוד. 

איור 3: מיקום מסבנות חסונה ואל-פאר, לוד )עיבוד: 
אנג’לינה דגוט, רשות העתיקות(
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מסבנת חסונה: בית הבד של משפחת חסונה מהווה דוגמה יחידה במינה בישראל להשתמרות מפעל מורכב 
מסוג זה על מתקניו. בית הבד הותקן במבנה במידות x 20 25 מ’, שקירותיו בנויים מחזיתות של אבני 
בנייה מסותתות וביניהן אבני גויל וטיט )איור 4(. הבניין מקורה בקמרונות מצטלבים הנשענים על אומנות 
מוצקות )איילון 1990: 176(. במכלול יש שני אולמות ) x 10 10 מ’( ושלושה עשר חדרים משלבים שונים 
ולפחות חלל תת-קרקעי אחד לאחסון. המבנה קדום למפעל אך זמן בנייתו המדויק אינו ברור. דעאדלה 
)2011: 137, הערה 14( העלה השערה שבית הבד הוכנס למבנה קיים בשלהי המאה ה-19, בדומה למפעל של 
משפחת טוקאן בשכם. לעומתו, איילון מתארך את תחילת הפעילות בו לשנות העשרים של המאה ה-20 
)איילון 1990: 181-180(. שלוש עד ארבע כניסות נפרדות אפשרו פעילות מקבילה במתקנים לייצור שמן זית 
ושמן שומשום ובמסבנה שמוקמה בפינה באגף המזרחי )איור 5(. בית הבד היה פעיל עד 1948, אך המסבנה 
יצאה משימוש שני עשורים קודם לכן, עקב הנזק שנגרם למכלול ברעידת האדמה של 1927. אם איילון צודק 

בתארוך של תחילת הפעילות בבית הבד, הרי שהמסבנה הייתה בשימוש שנים ספורות בלבד.

איור 4: חזיתו הצפונית-מזרחית של בית הבד של חסונה והפתח 
למסבנה )צילום על-ידי המחבר, 2018(

איור 5: שרידי אגני ערבוב החומרים הממצקים ודוד בישול הסבון 
במסבנת חסונה )צילום: רם שואף, רשות העתיקות, 2017(

משפחת חסונה הפיקה שמנים בבתי מלאכה קטנים יותר, עוד לפני רכישת המבנה. קנייתו אפשרה לרכז את 
הפעילות באתר אחד, תוך הסתייעות במנוע מודרני לחלק ניכר מהעבודה. בכך יועל מאד התהליך ונחסכו 
הוצאות ייצור ותובלה. כך, למשל, ניתן היה להעביר את שמן הזית והגפת שיועדו לתעשיית הסבון ממתקני 
בית הבד ישירות אל המסבנה, בלי לצאת מהבניין. ראוי לציין שבארץ ישראל של התקופה העות’מנית 
מוכרת התופעה של “איחוד מפעלים” וידועים גם מבנים שבתוכם פעלו בתי בד לצד טחנות קמח )איילון 

.)180 :1990

בביקור באתר שערכו אלון שביט וגיא רוזנס עם אבו רג’ב חסונה, שבצעירותו היה עד לפעילות בית הבד, 
3.15 מ’( והחללים ששימשו בשלבים האחרים בתהליך  הצביע חסונה על מיקום אגן דוד הבישול )קוטרו 
ייצור הסבון )שביט ורוזנס 2015: 182-181, וראה שם, איור 10, מתקן 9 באיור 4(. לדבריו, פרישת הסבון 
הראשונית להתמצקות והחתמה, כמו גם הייבוש הסופי במגדלים דמויי החרוט, התבצעו באותו חלל, שבימים 
אחרים שימש לאחסון. הסברו למהות מתקן המכלים )2.70x3.90 מ’( שמצפון לאגן דוד הבישול פחות ברור. 
על פי העדות, המצוטטת במאמר, המתקן שימש “לטיפול בהסקה לצורך חימום הנוזל”. עם זאת, מתקנים 
כאלה מופיעים בכל מסבנות התקופה באותו מיקום ביחס לדוד הבישול ובמתאר דומה ועל פי כל הידוע לנו, 
בכלל זה מעדי ראייה מהימנים וקפדניים כצ’ארלס וורן )1987: 330(, הם שמשו להכנת חומרי הקשיית הסבון 
בטרם הועברו אל הדוודים. במסבנת חסונה קיימת גם מנהרת גישה ייעודית לתא הבערה שנמצא מתחת 

לדוד הבישול ואילו מתקן המכלים בנוי ללא כל חיבור לתא הבערה. 



145

יש לזכור שהמסבנה הייתה חלק משני ממפעל גדול ומורכב יותר לשני סוגי שמנים, ועשתה שימוש בשיירים 
מהתעשייה העיקרית. ייתכן, על כן, שאבו רג’ב, אדם בא בימים שהתבקש להעיד על דבר שראה בנעוריו, 
לא זכר במדויק צדדים מסוימים בפעולת המסבנה. חלופה נוספת, אם כי דחוקה, היא שבמסבנה זו שימש 

מתקן המכלים באופן ייחודי גם לפעילות שלא תועדה במקרים אחרים. 

מסבנת אל-פאר: מפעל סבון נוסף בלוד, שלגביו קיים פחות מידע היסטורי, היה שייך למשפחת אל-פאר. 
העיר  בלב  העירוני,  לשוק  סמוך  כיום  עומדים  ומפולות,  עפר  בפסולת,  הגדול  בחלקם  המכוסים  חלליו, 
העתיקה )איור 6(. המבנה, בן שתי הקומות, דומה לבית הבד של חסונה בטכניקת בנייתו ובחומרי הבנייה 
שנעשה בהם שימוש. מסורות מקומיות מתארכות את המבנה לסוף המאה ה-18, או לחלקה הראשון של 
המאה ה-19, ותיארוך כזה תואם גם את סגנונו הארכיטקטוני. בתקופת פעילותו נוספו בו אלמנטים שונים, 
שהאחרונים שבהם מתוארכים לתקופת המנדט. כמו במקרה של חסונה, גם כאן שולבה המסבנה בבית בד 
לייצור שמן, וייתכן שכל מכלול ייצור הסבון הוסף בשלב מאוחר יותר. באגף המזרחי של המבנה שרד אגן 
הבישול )3.00 מ’ קוטרו(. באורח נדיר השתמר בו דוד המתכת עצמו, אם כי נבקעו בו חורים רבים )איור 7(. 
קוטרו הפנימי של הדוד 1.75 מ’ וקוטרו החיצוני 1.90 מ’, מידה בה נכללת גם שפתו הצרה שחוברה מפס 
מתכת נפרד. את עומקו המדויק לא ניתן היה למדוד עקב הצטברויות פסולת. העומק שניתן למדידה הגיע 
ל-1.15 מ’. מחיתוך שפת הדוד והברגים והאומים ששולבו בו נראה שהותקן בתקופת המנדט, אולי כתחליף 
לדוד קודם. לצידו של הדוד גרם מדרגות אבן )חמש שרדו( שחיבר לתא תת-קרקעי שבו פעל כבשן ההסקה. 
ארובת התנור )קוטר 0.75 מ’( שרדה עד לגג המבנה. רק שניים ממיכלי ערבוב החומרים וקטע ממיכל שלישי 
בולטים מתוך הצטברות הפסולת והעפר. המכלים רבועים, מידותיהם x 0.80 0.80 מ’ ואת עומקם לא ניתן 

היה למדוד.

איור 6: בית הבד ומסבנת אל-פאר, לוד
)צילום על-ידי המחבר, 2018(

איור 7: מסבנת אל-פאר: דוד הבישול ששרד באתרו
)צילום על ידי המחבר, 2018(
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בפינת אחד מחדרי קומת הקרקע חשוף אגן מטויח )קוטר: 1.15 מ’, עומק כ-1.30 מ’(, ששימושו המדויק אינו 
ברור. ייתכן שזהו בור לאגירת שמן. מתוך המפולות באותו חדר בולטות שתי אבני רחיים עגולות )קוטרן 
1.40 מ’ ו-1.20 מ’(.קרוב לוודאי ששימשו לפריכת הזיתים של בית הבד, אם כי כפי שכבר הוזכר במפעלים 

אחדים טחנו בהם גם את האפר הצמחי למיצוק הסבון. 

הייצור בבית הבד  זה נחשפתי מצד אחד להשתמרות המפליאה של מתקני  בביקורי בלוד לצורך מחקר 
של חסונה ובמידה פחותה יותר גם בזה של אל-פאר, ומצד שני - למצבם העגום של הבניינים ההולכים 
ומתפוררים. בימים אלה מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בפיתוח השוק העירוני, ובבניית מרכז מבקרים 
המשפטיים  ההסדרים  שיימצאו  לקוות  אלא  נותר  לא  העיר.  משכונות  באחת  שהתגלה  הרומי  לפסיפס 
והתקציבים שנדרשים לשיקום בתי הבד והמסבנות שבתוכם, ולשימורם והצגתם לציבור, בטרם יאבדו כליל. 

מסבנות ביפו

בשנת 1268 נכבשה ונהרסה יפו הצלבנית על-ידי הממלוכים, וננטשה כליל לקראת מחצית המאה ה-14. 
העיר  נותרה  שבה  בתקופה  גם  העות’מני.  השלטון  תחת  ה-17,  המאה  במחצית  רק  מחדש  יושבה  העיר 
בחורבותיה, המשיכה הפעילות בנמל העתיק, בשירות לערים קרובות ורחוקות יותר בפנים הארץ, מרמלה 
ולוד ועד לשכם וירושלים. בין הסחורות שיוצאו דרך הנמל היה סבון משמן זית. העדיפות ההיסטורית של 
יפו, כנמל היצוא לסבון, נשמרה עקב קרבתה למרכזי היצור בשפלה ובגב ההר וחרף סיכוניו הרבים של 
הנמל עצמו ואמונות עממיות שהזהירו מקלקול הסבון במגע עם אוויר הים )אביצור 1976: 184; גרן 1982: 

6-5, קרק 1984: 206-204(. 

במקביל, התפתחה ביפו תעשיית סבון משלה. התעשייה החלה )או חודשה( במחצית הראשונה של המאה 
ה-18 ויצרנים אחדים מוזכרים במקורות התקופה.  קורטן )Korten(, מספר שהחוף שמול העיר היה עמוס 
באופן קבוע בחבילות סבון הממתינות להעמסתן לספינות היוצאות ליעדי היצוא )מצוטט אצל טולקובסקי 
1924: 139(. קרוב לוודאי שחלק מסחורה זו היה מיוצר במקום. זצן )1854: 71( מציין ייצור של סבון משובח 
בין המלאכות שבהם עסקו ביפו בתחילת המאה ה-19. במחצית המאה ה-19 פעלו בעיר כחמישה בתי מלאכה 
לסבון )טיילור 1855: 261-258(, אחד מהם של משפחה יהודית. בהמשך של אותה מאה פרחה תעשיית הסבון 
ביפו יותר מכל תעשייה מסורתית אחרת. על מכירה ורכישה של מסבנות ניתן לקרוא במסמכים משפטיים 
ומנהליים מהתקופה וברבע האחרון של המאה אחד הרחובות בעיר נקרא רחוב המסבנה, בדומה לרחובות 
)י’   1906 משנת  מקור   .)230  ,227  :1984 )קרק  בהם  שנעשו  הבולטות  המלאכות  שם  על  שנקראו  אחרים 
גאלדמאן בלוח א”י לשנת תרס”ז של אברהם משה לונץ, מצוטט בקרק 1984: 91( כותב על “העיר שלפני 
כיובל שנים, שיש בה איזו מבואות ואיזה מרחצאות ואיזו מעשה בתי הספון )סבון(... היא תישאר ככה עד 
עת הקץ”. למחבר הייתה בוודאי סיבה טובה לבחור בתעשיית הסבון, מכל שאר המלאכות, בבואו לאפיין את 
העיר העתיקה הבלתי משתנה, לעומת השכונות המתפתחות שבפרווריה. תעשייה זו הוסיפה להניב רווחים 
נאים למרות התיעוש המודרני במחצית השנייה של המאה ה-19, במסגרתו נוסדו מפעלים למגוון רחב של 
מוצרים שלא יוצרו שם קודם. באותה עת הוסיפה יפו לשמש כנמל יצוא לסבון מתוצרת ערים אחרות, וחלק 
מהסבון הזר אף נסחר בשוקי העיר, תוך תחרות עם הסבון המקומי. למרות התמורות שחלו בשוקי היצוא 
לסבון, בתחילת המאה ה-20 )ראה סיכום להלן(, המשיכה תעשיית הסבון ביפו להתקיים גם בתקופת המנדט, 
עם 23 אחוזים מכלל ערך ייצור הסבון בארץ ישראל )ביגר 1983: 92(. מסמך מכס בריטי מ-1930 מונה שישה 
מפעלי סבון ב”עיר העתיקה”, רובם עסקים משפחתיים. כל המפעלים הללו נסגרו עם תום תקופת המנדט 

ובמהלך מלחמת השחרור. שרידי שניים מתוכם מוכרים לנו כיום )איור 8(. 
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איור 8: מיקום מסבנות דמיאני ומרכז אורי גלר, יפו )עיבוד: אנג’לינה דגוט, רשות העתיקות(

מסבנת דמיאני: ג’יאובני דמיאני הגיע ליפו מוונציה במחצית הראשונה של המאה ה-18 כמתורגמן לכמרים 
שעלו לרגל לארץ הקודש, ועד מהרה הפך לסוחר מצליח. עמו החלה ההיסטוריה, בת כמאתיים שנים, של 
המשפחה הנוצרית האמידה בעיר הנמל. בניה היו בעלי אדמות בולטים וחלק מהם אף שירתו כקונסולים 
של מדינות זרות. חנא, בנו של ג’יובאני, היה בעליהם של פרדסים ופונדק ידוע, כמו גם בעלים של בית 
מלאכה לסבון )רם 1996, 15(. לחנא דמיאני אחר, שחי ביפו כמאה וחמישים שנה מאוחר יותר, היתה שייכת 
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המסבנה היחידה בעיר, ששרידיה היו מוכרים לנו עד לגילוי המפעל במרכז אורי גלר בחודשים האחרונים. 
בית המלאכה הותקן בבניין האבן הגדול בן שתי הקומות, ששימש מהמאה ה-18 עד שלהי המאה ה-19 כבית 
הממשל הראשי של יפו - א-סראייה אל-ענתיקה, כיום ברחוב מפרץ שלמה 10 )איור 9(. הפעילות העיקרית 
של הממשל העות’מני עברה ב-1897 למבנה ניאו-קלאסי חדש, בקצה הצפון-מזרחי של הכיכר המתפתחת, 
שלימים נקראה כיכר השעון. נראה שהמכלול הישן נותר ברשות השלטון עד הכיבוש הבריטי ב-1917, ואולי 

המשיך לשרת אותו לצורכי אחסון ולפעילויות משניות אחרות. 

איור 9: חזית מסבנת דמיאני בבית הממשל הטורקי לשעבר, יפו )צילום על-ידי המחבר, 2016(

בפגישה בביירות עם העיתונאי הבריטי רוברט פיסק, תיאר בנו של חנא דמיאני, דייויד, את תולדותיה של 
המשפחה בארץ וביפו )פיסק 2001: 36-23(. הוא זכר היטב את בית החרושת לסבון שפעל בבית הממשל 
לשעבר. לדבריו, אביו רכש את הנכס מעיריית יפו לאחר מלחמת העולם הראשונה, כדי להפעילו כמפעל 
לסבון. הסחטנות והאלימות מצד מנהיגי המרד הערבי ביפו ב-1936 כלפי האליטות הערביות )ארנון-אוחנה 
2013: 188-187( גרמו לחנא דמיאני, כמו לרבים מבני מעמדו, לעבור זמנית ללבנון. צוות מפעל הסבון 
המשיך בייצור גם בהיעדר בעליו, שחזר מגלותו לאחר שכוחות בריטניה השליטו בעיר סדר. ב-25 באפריל 
מיפו  דמיאני  משפחת  שוב  נמלטה  השחרור,  במלחמת  יפו  על  היהודיים  הכוחות  השתלטות  ערב   ,1948
לביירות, והותירה את בתיה ועסקיה, בהם המסבנה. חנא דמיאני נפטר ב-1952. בנו ניסה להמשיך במסורת 

המשפחתית עם מפעל סבון חדש, שפתח בירדן בראשית שנות החמישים, אך ללא הצלחה.  

אולם המסבנה של חנא דמיאני ומתקניו הנטושים חולקים כיום את קומת הקרקע של הבניין עם התיאטרון 
המושל,  את  ששירת  מרחץ  בית  בחדרי  הוקם  שמו  שמעיד  שכפי  הידוע,  החמאם  ומועדון  העברי-ערבי 
משפחתו ואורחיו. המועדון נסגר לאחרונה )נכון לאוקטובר 2018(, אך אולמות התיאטרון שמורים ופעילים. 
גורל המסבנה שפר עליה פחות. החלל המקורה קמרונות מרשימים מוזנח, מלא בפסולת וגרוטאות ומשמש 
מעון למושבת עטלפים מעניינת לכשעצמה. בחלל זה עורבבו חומרי המיצוק ובושל הסבון )איור 10(. האולם 
סגור לביקורים, אם כי העוברים ברחוב מפרץ שלמה הסמוך יכולים לצפות בו מבעד לשער מסורג, ולקרוא 
העטלפים  הפרשות  ותחת  הגרוטאות  בין  זאת,  עם  אליו.  שצמוד  הסבר  בשלט  אודותיו  בסיסיים  פרטים 
לאורך  הממצקים.  החומרים  לערבוב  המכלים  ומתקן  עצמו(  הדוד  )ללא  הבישול  דוד  אגן  היטב  השתמרו 
הקירות שרדו כמה חדרים, ששימשו אולי כמחסנים או כמשרדים. בהיעדר בדיקה ארכיטקטונית שיטתית 
לא ניתן לקבוע אם החדרים, או אחדים מהם, נבנו כחלק ממכלול בית הממשל או נוצרו, בשלב המסבנה, 
חיתוכו,  הסבון,  מיצוק  )להלן(,  היסטורי  צילומי  תיעוד  כפי שמעיד  המקורי.  האולם  של  משנית  בחלוקה 
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החתמתו ויבושו הסופי התבצעו על גג הבניין. אולם הקמרונות הגדול והמרשים שבקומה הראשונה, שבעבר 
שכן בו מוזיאון העתיקות העירוני וכיום מוצגים בו תערוכות אמנות מתחלפות ואוסף ארכיאולוגי קטן, אינו 

מופיע בתמונות ומהות השימוש בו, בשלב המסבנה, אינה ידועה.

 ,)Scholten( בתחילת שנות העשרים של המאה ה-20 ביקר בארץ ישראל הצלם ההולנדי פראנק שולטן
ובעקבות מסעו הוציא לאור בפריז אוסף צילומים גדול, שכלל גם את יפו וסביבותיה )שולטן 1929(. צילומים 
ייצור הסבון. התמונה הראשונה צולמה בפתח המפעל של חנא  125-122 באוסף מתארים את שלבי  מס’ 
דמיאני, ששמו רשום מעליו בכיתוב ערבי בולט. הצילום השני מראה חלל מקורה בקמרונות, שבמרכזו 
דוד בישול וחלק ממכלי ערבוב החומרים הממצקים. בצילום מופיעים פועלי הייצור, בהם איש המחזיק את 
התרווד ששימש לערבוב השמן וחומרי המיצוק בדוד )ראה איור 1(. בתמונה השלישית מצולמים שני פועלים 
המטביעים בפטישים את סמל המפעל על חפיסות הסבון לאחר חיתוכן )ראה איור 2(. התמונה האחרונה 
מציגה את מגדלי חפיסות הסבון המסודרים לייבוש הסופי על גג הבניין. צילומים אלה הם העדות הוויזואלית 

היחידה הידועה לנו לייצור סבון ביפו.

איור 10: שרידי מכלי ערבוב החומרים הממצקים ואגן דוד בישול הסבון במסבנת דמיאני )צילום על-ידי המחבר, 2018(

אין ספק בזיהוי פתח המפעל בצילום שולטן עם הפתח ששרד בשלמותו עד היום, אם כי המעבר עצמו חתום 
והכתובת דהתה זה מכבר. אתרי הצילום של התמונות המתעדות את החתמת חפיסות הסבון ואת קונוסי 
בתמונה  זאת,  לעומת  ממזרח.  אותה  התוחמים  מהחדרים  ובאחד  הבניין  גג  בחצר  בברור  מזוהים  הייבוש 
המציגה את אולם בישול הסבון בולטים אלמנטים ארכיטקטוניים שאינם קיימים באולם הבישול שבמסבנת 
דמיאני. ייתכן שבבניין בוצעו שינויים משמעותיים, במהלך שני העשורים שבין ביקור הצלם ונטישת בית 
המלאכה, אך לשינויים כאלה אין כל ראיות. נראה שתמונה זו צולמה במסבנה אחרת שפעלה גם היא ביפו, 
ושמיקומה אינו ידוע. אולי היתה זו מסבנה שבבעלות בני משפחת דאבאס, משפחה יפואית אמידה ורבת 

נכסים, שפעלה בסמיכות למסבנת דמיאני, לערך באתר בו שכן בעשורים האחרונים מועדון הכליף. 
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מסבנת מרכז אורי גלר: בשנת 2018 התגלתה ביפו מסבנה לייצור סבון משמן זית שלא הייתה ידועה עד כה. 
המסבנה נחשפה בחלל גדול בקומת הקרקע של בניין בנוי אבן, ברחוב מזל אריה 7, שבדרום בעיר העתיקה. 
המבנה מופיע במספר מפות ותמונות היסטוריות, הקדומה שבהם - משנת 1870. עם זאת, על בסיס סגנונו 
ייתכן שיש לתארכו למאה ה-18, שבמהלכה שוקמה העיר לאחר מאות שנות הנטישה. במהלך המאות ה-19 
וה-20 המבנה עבר כמה שינויים ארכיטקטוניים. נראה, שהמסבנה שולבה בו באחד משלבי המשנה של 
השימוש בו והמשיכה לפעול עד 1948. ראיה לקיום המפעל בתקופת המנדט היא השימוש בטיח על בסיס 
בטון בחלק מהמתקנים. השימוש בבטון נפוץ בתקופת המנדט בעוד שבתקופה העות’מנית נמשך השימוש 

עתיק היומין בטיח על בסיס סיד. 

זהות בעלי המסבנה אינה ברורה. בהנחה שמפעל זה הוא אחד מהשישה שמתועד במסמך משנת 1930 שהוזכר 
ומשפחת דאבאס שהיו ממוקמות באזור אחד של העיר,  גריעת המסבנות של חנא דמיאני  ועם  למעלה, 
נותרים בתי המלאכה של מוחמד שאמס א-דין דבאח, האחים איסיד ובישארה אבו אל-חאף ובנו. ניתן להניח 

שהמפעל במרכז אורי גלר השתייך לאחד משלושת היצרנים הללו.

האולם שבו נמצאו מתקני הייצור מקורה בקמרונות אבן מצטלבים, הנסמכים על שש אומנות מאסיביות. 
מתאר האולם - מעין טרפז לא מושלם, במידות x 19.10 x 18.60 x 18.90 17.00 מ’. גובהו של האולם, מן 
הרצפה ועד לשיא הקמרונות - כ-4.50 מ’. בעשרות השנים, מאז הופסק הייצור במסבנה, שימש המקום 
לאחסון על-ידי בעלים שונים, ולעתים נותר ריק. בשנת 2016 נרכש האולם על-ידי מר אורי גלר לשם 
ובחו”ל.  יוצאת הדופן בארץ  יוצגו פריטים הקשורים לעשרות שנות פעילותו  הקמת מרכז מבקרים שבו 
כנדרש בחוק לגבי אתרים ארכיאולוגיים מוכרזים, תאם מר גלר את העבודות להקמת מרכז המבקרים עם 
רשות העתיקות, שהציבה באתר מפקחים מטעמה על פי הצורך. במהלך העבודות לפינוי הפסולת שהצטברה 
עיקריים  מרכיבים  ארבעה  שכלל   ,)11 )איור  מתקנים  מכלול  המזרחי  הרוחב  לקיר  סמוך  נחשף  באולם, 

שזיהוים עם תעשיית הסבון אינו מוטל בספק:

אגן עגול בנוי אבן ובעל קוטר רחב, בו הוצב דוד . 1
הבישול.

המיצוק, . 2 חומרי  וערבוב  לאחסון  מטויחים  מכלים 
הצמודים מדרום אל אגן הדוד.

הבנוים . 3 יחסית,  עמוקים  מטויחים,  מאגרים  שני 
להעריך  ניתן  המיצוק;  חומרי  למכלי  מדרום 
הדרושים  והסיד,  המים  רוכזו  אלה  שבמאגרים 

להכנת העיסה הממצקת.

ככל . 4 שבו,  הדוד,  לאגן  מצפון  תת-קרקעי  חלל 
וחומרי  גפת  של  גדולות  כמויות  אוחסנו  הנראה, 
לתא  החלל  בין  קצר  מעבר  שמעיד  כפי  בערה, 
הבערה שמתחת לאגן. תקרתו המקומרת של חלל 

זה הרוסה.

איור 11: שרידי מכלי ערבוב החומרים הממצקים ואגן דוד בישול הסבון 
במסבנת מרכז אורי גלר, צילום על-ידי המחבר, 2018(
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מרכיבים אלה אופייניים למפעלי הסבון מהתקופה העות’מנית המאוחרת ומתקופת המנדט, ולחלקם מקבילים 
במסבנות דמיאני, חסונה ואל-פאר שתוארו לעיל. 

במהלך ניקוי מתקני המסבנה התגלו מספר פריטים שחלקם היה ככל הנראה קשור לפעילות המסבנה. בין 
הממצאים כפכף כבד וגבה-סוליות שליבתו עשויה עלעלי תמר. נעליים גבוהות סוליה לא היו זרות לנוף 
ארץ ישראל של התקופה העות’מנית, והן נועדו להרחיק את רגלי הנועל מהזוהמה שאפיינה את רחובות 
עריה. פועלי ייצור הסבון ודאי העדיפו גם הם לצמצם, ככל הניתן, את המגע בין כפות רגליהם לבין הפסולת 
השמנונית שהצטברה על הרצפות. ייתכן שכפכפים מסוג זה, הנדירים למדי, יוצרו במיוחד לעבודה בבתי 
גם  והקשורים  זה  גלם  נוספים העשויים מחומר  ומסבנות. כפכף עלעלי התמר מצטרף לשני פריטים  בד 
הם לתעשיית הסבון. במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב מוצגים מאזניים לשקילת סבון, שמקורם במפעל 
הסבון של דמיאני, וכפותיהם מעלעלי תמר. על פי וורן )1987: 331(, את חפיסות הסבון המיועדות לייצוא 
מהמסבנות בירושלים היו אורזים “בשתי תיבות המרופדות בבדי שקים שחורים, שחלקן החיצוני עשוי סיבי 

תמרים.” 

במקום נמצא גם עלי כבד עשוי עץ, ששימש ככל הנראה לכתישה ידנית של גושי אפר הקאלי לקראת 
בלילתם עם סיד והמים. פריטים דומים בגדלים שונים, שנועדו לטחינת מגוון חומרים, מוצגים במוזיאון 

האתנוגרפי “אוצרות בחומה” בעכו. 

בתחתית אגן דוד הבישול אותר מסנן מתכת עגול. ממקום הגילוי וקוטר המסנן, התואם קטע סדוק סביב 
פתח הצינור שניקז מים משלבי הבישול בדוד למתקן המכלים, ניתן להעריך ששם הוצב במקורו, ונועד 
לטהר את המים מפסולת מוצקה. נמצאו גם קנקן חרס שלם בגוון אפרפר האופייני לתוצרת בתי היוצר של 
עזה ומקטרת עישון מחרס, שניהם פריטים נפוצים במכלולי כלי החרס של התקופה העות’מנית המאוחרת 

ונותרו בשימוש מצומצם יותר גם בתקופת המנדט. 

ממערב למתקני הבישול וערבוב החומרים היו שאר חלקי האולם, שבהם לא היו מתקנים או חלוקה פנימית. 
ייתכן שעל רצפת האולם נמזגה שכבת הסבון בתום בישולו, לקראת התמצקותו הראשונית, חיתוכו לחפיסות 
והטבעתן בסמלי המפעל. ואולי כאן נערמו חפיסות הסבון לאחר החיתוך וההטבעה, לקראת הייבוש הסופי 
והאריזה. עם זאת, קיימת גם האפשרות שפעולות אלה נעשו באולמות אחרים בבניין, על גג הבניין או 

בסמיכות אליו. 

בשנת 2016, כשנתיים לפני איתור מתקני המסבנה, התגלו תחת החלק המרכזי של האולם שני חללים תת-
קרקעיים מקורים בקמרונות חבית. גובה החללים - מעל שלושה מטרים. אורכו של החלל הצפוני, הקטן מבין 
השניים, 3.60 מ’ ורוחבו 2.60 מ’. מידות החלל הדרומי - 5.90 ו-3.45 מ’, בהתאמה. קירות החללים מדופנים 
באבני גיר מסותתות. סוג סלע זה אינו מצוי באזור החוף וחומר הגלם )או האבנים המסותתות( הובאו מאזור 
אחר. סגנון הבנייה, גודל האבנים וצורתן תואמים את הבנייה העות’מנית המאוחרת ביפו. בין שני החללים 
והגישה אליהם התאפשרה בסיוע סולמות ששולשלו דרך פתחים מרובעים ברצפת האולם  היה קשר  לא 
שבקומת הקרקע. החללים היו גדולים מבורות הספיגה באותה תקופה, המוכרים מאתרים רבים ביפו )ארבל 
2010; יקואל ומרכוס 2017: 58-52(. מקירותיהם ורצפתם נעדרה שכבת טיח הנדרשת למאגרי מים. לכן, נראה 
שהחללים שימשו לאחסון, אולי של חבילות אפר צמחים, משלוחי סיד ובעיקר מכלי שמן זית שיועדו להפקת 

הסבון. על פי עדויות בעל פה, החללים שימשו לאחסון מוצרי מזון, גם לאחר נטישת המסבנה.

צמוד למרכז אורי גלר, מצד מערב )רחוב מזל דגים 2(, עומד בניין גדול נוסף בסגנון דומה. בבניין זה 
נמצאת גלריה בת ארבעה מפלסים, בבעלות האמנית אילנה גור, וממערב לגלריה - בית כנסת קטן של 

קהילת יוצאי לוב, שנוסד בשנת 1949. גם למבנה הזה יש קשר לתעשייה היפואית של סבון משמן זית. 

בספרה על תולדות הקהילה היהודית של יפו, מספרת חנה רם )1996: 22-21, הערה 61( על שיחה שניהלה 
עם שאול מגנזי, גבאי בית הכנסת משנת ייסודו. מגנזי סיפר שבית הכנסת הנוכחי בנוי באתר בית הכנסת 
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של החאן היהודי הראשון ביפו המתחדשת. החאן נבנה במחצית הראשונה של המאה ה-18 בחסות רבי יעקב 
ב”ר דוד זונאנה, גביר ונדבן מראשי קהילת קונסטנטינופול, שהיה מקושר עם חצר הסולטאן. על קיום בית 
הכנסת הקודם למד מגנזי מפי נזיר פרנסיסקני, בעת שחיפש אתר להקמת בית תפילה לעולים מקהילתו. 
הנזיר הוסיף שלאחר נטישת בית הכנסת הותקנה בחדריו מסבנה. בעזרת מפתח שסיפק הנזיר, נכנס מגנזי 
לחלל הנטוש וזיהה שם מקווה טהרה, סתום בפסולת ייצור סבון )ינון 2001: 71(. בשיחה עם הגבאי הנוכחי 
של בית הכנסת ועם מתפלל ותיק במקום העלו השניים השגות על מהימנות הפרטים הציוריים בסיפורו 
של מגנזי המנוח, אבל אישרו את קיומו של בית הכנסת הקודם באתר והסבתו למסבנה. לדבריהם, המסבנה 
שכנה מעבר לקיר המזרחי של בית הכנסת הנוכחי, אם כי הם עצמם לא ראו את שרידיה. יש לציין שגם 
מגנזי לא טען שראה עדויות פיסיות למסבנה, מעבר לריכוז פסולת ייצור הסבון שבמקווה, אלא רק ציטט 

את עדות הנזיר. 

בבדיקה שערך הארכיאולוג מאיר בן-דב, לבקשת חנה רם, במרכז אילנה גור, זוהה בור מטויח, שלדעת בן-
דב שימש לאגירת שמן זית לייצור סבון. זהו ככל הנראה הבור המטויח שניתן לבקר בו היום, בחנות הגלריה 
שבקומתה התחתונה, ושפתחו, המצוין באבן רבועה, נראה ברצפת חדר בקומת הקרקע שמעל. במקור נחפר 
הבור באדמה או נחצב בסלע, אך עם הכשרת הגלריה נותקו דופנות הכורכר והטיט שלו מהמעטפת הטבעית 
ואף נפרץ לתוכו פתח גישה מן הצד. בצורתו ובחומריו מזכיר המתקן בורות מים ביתיים, אך ביפו, שמימיה 
נשאבו בדרך כלל מבארות, בורות כאלה נדירים. מלבד מתקן זה, מוכרים לי רק שני בורות מטויחים בעיר 
העתיקה. המתקן הדומה ביותר לזה שבמרכז אילנה גור אותר בחפירה ארכיאולוגית שנערכה במרתף בית 
ברחוב מזל אריה 19-17 )ארבל 2018(. בור שני, מרובע במתארו אך דומה לשני האחרים בסגנונו ובתקופתו, 
נחשף בחפירה ארכיאולוגית בכיכר קדומים שליד כנסיית פטרוס הקדוש, בין שרידי מבנה עות’מני שנהרס 
ביפו  מים  לאגירת  הבורות  מיעוט   .)2011 ובושנינו  )ברקן   1936 ביוני  ביפו,  הערבי  המרד  דיכוי  במהלך 
גור מתקן לאגירת שמן לתעשיית הסבון. על  תומך בהצעתו של בן-דב לראות בבור שבגלריית אילנה 
סמך הסמיכות של מסבנת אורי גלר לבית הכנסת של עולי לוב ולגלריית אילנה גור ניתן להציע ששרידי 
על  המספרות  במסורות  המסבנה, שמוזכרת   – אחד  למפעל  שייכים  האתרים  המסבנה שנמצאו בשלושת 

תולדות חאן זונאנה ושהאריכה ימים, עם שינויים ושיפוצים, לתוך תקופת המנדט.
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סיכום
בשלהי המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 התרחב יצוא הסבון מארץ ישראל לממדים חסרי תקדים. כדי לספק 
את הדרישה, תעשיית הסבון המקומית צרכה כמויות גדולות כל כך של שמן זית שנוצר צורך ביבוא שמן 
153(. אך השיא גם סימן את התחלתה של דעיכה שממנה, כפי שיתברר   :1994 למאכל מסוריה )אביצור 
- שלא כמפעלים  טוען שבתי מלאכה   )39  :2012( היואיסטון  ניתן להתאושש.  היה  לא  בעשורים הבאים, 
גדולים - “נוטים לשקוע באופן אינדיבידואלי, וקשה לצפות מראש או לזהות את סגירתם עד שזה קורה.” 
החוקר במאמרו,  ה-19, שבהם עסק  המאה  באנגליה של  האינדיבידואליים  המלאכה  לבתי  אלא שבניגוד 
מסבנות ארץ ישראל, גם אם היו קטנות יחסית ונחלקו בין בעלים רבים, היו חלק מתעשייה כוללת. גורמים 
חיצוניים שפגעו במסבנות לוד ויפו חתרו גם תחת אלה של שכם וירושלים. הגורמים הללו זוהו גם בעת 

התרחשותם וברורים עוד יותר בפרספקטיבה היסטורית.

לאחר מלחמת העולם הראשונה ובתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל גבר מאד במצרים ייצור סבון משמן 
זרעי כותנה, מהיבולים העיקריים בארץ זו. כדי לתמוך בחקלאות ובתעשייה המצרית ולהוזיל את המוצר 
הפופולארי, שהופק כעת מחומר גלם מקומי נפוץ וזמין, השיתו השלטונות המצריים מיסוי משמעותי על 
סבון מיובא )אביצור 1976: 185; אביצור 1994: 154; לידרור 1994(. מצרים הייתה ונותרה יעד היצוא העיקרי 
של מסבנות ארץ ישראל, והשפעת הצמצום בביקוש שם, לצד המיסוי החדש, הורגשה היטב. ההשפעות אף 
חרגו מהסחר הישיר בין שתי הארצות. בין מוצרי היצוא המצרי לאירופה, בתחילת המאה ה-19, מונה וויטמן 
)1803: 376-375( אורז, קפה, צבעים, תרופות, משי ופירות יבשים, וכן שמן וסבון. בהנחה שהשמן והסבון לא 
יוצרו אז במצרים עצמה, לפחות לא בכמות שהספיקה ליצוא, הרי שחלק מהסבון, שרכשו סוחרים מצריים 
מארץ ישראל, לא הוצע למכירה בשוקי קהיר ואלכסנדריה, אלא הועבר הלאה ברשתות הגלובאליות, שהלכו 
והתפתחו במהלך המאה. הירידה התלולה בביקוש המצרי של סבון משמן זית מארץ ישראל פגעה גם בסחר 

המשך זה.

גורם נוסף שהשפיע לשלילה על המסבנות המסורתיות בארץ ישראל היה הקמת מפעלי סבון מודרניים, 
ביניהם קו ייצור לסבון על בסיס טכנולוגיות חדשות, ששולב במפעל “שמן” בחיפה, מפעל שנוסד ב-1922 
)ביגר 1983: 83(. מכבשים הידראוליים ומנועי דיזל ייעלו משמעותית את הייצור במפעלים אלה והגדילו 
מאד את תפוקתם. ראוי לציין שהקמת בית חרושת “שמן” חתמה כשני עשורים של ניסיונות יהודיים פחות 
מוצלחים בענף זה. ניסיונות אלה החלו בראשית המאה ה-20, עם הקמת בתי חרושת לסבון,שלא שרדו זמן 
רב, בבן שמן ובמוצא )כהן ובנבנישתי 1937: 445; אביצור 1994: 154; לידרור 1994(, ונמשכו עם ייסוד מפעל 
לייצור שמן וסבון בחיפה על-ידי חברת “עתיד”, בשנת 1906. מפעל זה נסגר ב-1910, אם כי ייצור סבון 
בקנה מידה מצומצם נמשך שם שנים אחדות לאחר מכן. ראויה לציון עדותו של אבו רג’ב חסונה שנזכר 
לעיל, על פיה יוזמי המפעל בבן שמן התייעצו בבני משפחתו לקראת הקמתו וכנראה גם נעזרו בהם בתהליך 

ההקמה. תוצאת שיתוף הפעולה היתה שנים של יחסים טובים בין היהודים המעורבים לבני המשפחה.

בתקופה  בארץ  שפעלו  המסבנות  מעשרות  הארץ.  מנוף  נעלמה  כמעט  זית  משמן  הסבון  תעשיית  כיום, 
 - עאשור, שתיהן  ומסבנת  טוקאן  מסבנת  רק שתיים:  היום  פעילות  נותרו  המנדט  ובתקופת  העות’מנית 
בשכם. מסבנות אלה ממשיכות לייצר סבון בשיטות המסורתיות, כשהן משמרות את מסורת אלף השנים 
של תעשייה זו בעיר. אין זה אומר שתעשיית הסבון בשכם גוועת. סבון מסורתי משמן זית מוצע למכירה 
המסבנות  מקום  את  ערב.  במדינות  גם  ואולי  הפלסטינית,  הרשות  בשוקי  בישראל,  ערביים  בשווקים 
המסורתיות בשכם ממלאים מפעלים חדשים, המוכרים את תוצרתם לשוק המקומי ולתיירים הפוקדים את 
העיר, וחלקם אף מייצרים סוגים שונים של סבון, כולל סבון נוזלי, עבור משווקים מישראל. במדינת ישראל 
עצמה תעשייה זו אמנם דעכה ונעלמה, אך קמו לה יורשות, המייצרות סבון משמן זית בגרסאות מבושמות 
ומעודנות בהרבה מהמקור. הנטייה הגוברת בקרב רבים, בארץ ומחוצה לה, להעדיף מוצרים טבעיים ללא 
ריבוי מרכיבים כימיקלים, מבטיחה, בצורות כאלה או אחרות, את קיומה של התעשייה העתיקה של סבון 

משמן זית גם בעתיד.4

במהלך המחקר לכתיבת המאמר סייעו לי אנשים שונים, בייעוץ, בהפניות, במקורות, בטכנולוגיה דיגיטלית ובתאומים. אני מבקש להודות לד”ר אלון   4
שביט, שירין מחג’נה, ד”ר עדנה שטרן, ד”ר אליעזר שטרן, אדריכל שמואל גילר, דייגו ברקן, דועאא אבו-סלאח, משה עג’מי, ד”ר אמיר גורזלזני, 
רם שואף, הילה ברגר, צביקה שחם, ד”ר רועי מרום, מיכל הלוי-בר, ד”ר איתן איילון, ד”ר אבי ששון, ליאור ראוכברגר, יצחק קורנפלד, אנג’לינה 
דגוט, ד”ר אנה דה-וינסנס ולנעמה מאירוביץ’. אבקש לציין את שיתוף הפעולה והרצון הטוב שהפגין מר אורי גלר בכל דבר ועניין הקשורים למסבנה 

שנחשפה בנכס שברשותו. 
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Transjordan-länder, Arabia Petraea und Unter-Aegypten. Berlin.

זצן 1854

Tolkowsky, S. 1924. The Gateway of Palestine. London. טולקובסקי 
1924



156

טורגה ח’ 2011. ח’ א-נענה. חדשות ארכיאולוגיות 123 )גיליון אלקטרוני(
http://www.hadashotesi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1730&mag_id=118

)גישה: 16.9.2018).

טורגה 2011

Taylor, I. 1855. La Syrie, la Palestine et la Judée. Paris. טיילור 1955

Yannai, E. 2009. Excavations at Or ‘Aqiva (North).‘Atiqot 61: 51-73. ינאי 2009

ינון י’ 2001. סביב כיכר השעון. ירושלים ינון 2001

יקואל א’ ומרכוס ג’ 2017. השוליים הצפוניים-מערבייים של העיר יפו לאור החפירות בשדרות 
ירושלים והסביבה. עתיקות 88: 70-43

יקואל ומרכוס 
2017

כהן א’ 1989. בית מלאכה לייצור סבון בירושלים העות’מאנית. קתדרה 52: 124-120 כהן 1989א’

Cohen, A. 1989. Economic Life in Ottoman Jerusalem. Cambridge. כהן 1989ב’

כהן פ‘ ובנבנישתי ד‘ 1937. מורה דרך בארץ ישראל למשוטט, למורה ולתייר. ירושלים כהן ובנבנישתי 
1937

Cohen, A. and Lewis, B. 1978. Population and Revenue in the Towns of Pales-
tine in the Sixteenth Century. New Jersey.

כהן ולואיס 
1987

לידרור נ’ 1994. הסבון של שכם. עת-מול כ’ )117(: 10-9 )גיליון אלקטרוני(
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=51

לידרור 1994

Lindsay, J.E. 2005. Daily Life in the Medieval Islamic World. Connecticut. 2005 לינדזיי

Masson, P. 1897. Histoire de Commerce Françaisedans le Levant au 17ème 
Siècle. Paris.

מאסון 1897

Mirkin, D. 2017.  The Ottoman Port of Jaffa: A Port without a Harbor. In: 
Burke, A.A., Burke, K.S. and Peilstocker, M. (eds.) The History and Archaeol-
ogy of Jaffa 2. Los Angeles: 121-155.

מירקין 2017

פיארוטי א’ 1985 )1864(. מנהגים ומסורות בארץ ישראל. תל אביב פיארוטי 
)1864(1985

Finn, James 1878. Stirring Times; Records from Jerusalem Consular Chronicles 
of 1853 to 1856. London.

פין 1878

Fisk, R. 2001. Pity the Nation: Lebanon at War. Oxford. פיסק 2001

קדמון י’ ושמואלי א’ 1970. חברון: דמותה של עיר הררית. תל אביב קדמון ושמואלי 
1970

Kloner, A. 2010. Maresha: Archaeological and Epigraphic Overviews. In: 
Kloner, A., Eshel, E., Korzakova, H.B, and Finkielsztejn, G. (eds.) Maresha 
Excavations Final Report III: Epigraphic Finds from the 1989-2000 Seasons. 
Jerusalem: 205-225. 

קלונר 2010



157

קסאמי )אל-( מ’ 1988. קאמוס אצ-צנאעאת אש-שאמיה. דמשק )בערבית( קסאמי 1988

קרק ר’ 1984. יפו, צמיחתה של עיר, 1917-1799. ירושלים קרק 1984

Rogers, M. E. 1862. Domestic Life in Palestine. London. רוג’רס 1862 

רם ח’ 1996. היישוב היהודי ביפו מקהילה ספרדית למרכז ציוני. ירושלים רם 1996

שביט א’ ורוזנס ג’ 2015. דרך פעולתו של בית הבד של חסונה: ראיון עם אבו רג’ב. שביט א’, 
דעאדלה ת’ וגדות י’ )עורכים(. לוד - “דיוספוליס - עיר האלוהים” קובץ מחקרים בהיסטוריה 

וארכיאולוגיה של לוד- כרך א’. לוד: 182-175

שביט ורוזנס 
2015

Sholten, F, 1929. La Palestine illustree. Paris. 1929 שולטן



158

איורים

אגני ערבוב החומרים הממצקים ודוד בישול הסבון במסבנה ביפו )צילום: פראנק שולטן, 1923( איור 1:

החתמת קוביות הסבון במסבנת דמיאני ביפו )צילום: פראנק שולטן, 1923( איור 2:

מיקום מסבנות חסונה ואל-פאר, לוד )עיבוד: אנג’לינה דגוט, רשות העתיקות( איור 3:

חזיתו הצפון-מזרחית של בית הבד של חסונה והפתח למסבנה )צילום על-ידי המחבר, 2018( איור 4:

שרידי אגני ערבוב החומרים הממצקים ודוד בישול הסבון במסבנת חסונה )צילום: רם 
שואף, רשות העתיקות, 2017(

איור 5:

בית הבד ומסבנת אל-פאר, לוד )צילום על-ידי המחבר, 2018( איור 6:

מסבנת אל-פאר: דוד הבישול ששרד באתרו )צילום על ידי המחבר, 2018( איור 7:

מיקום מסבנות דמיאני ומרכז אורי גלר, יפו )עיבוד: אנג’לינה דגוט, רשות העתיקות( איור 8:

חזית מסבנת דמיאני בבית הממשל הטורקי לשעבר, יפו )צילום על-ידי המחבר, 2016( איור 9:

שרידי אגני ערבוב החומרים הממצקים ודוד בישול הסבון במסבנת דמיאני )צילום על-ידי 
המחבר, 2018(

איור 
:10

שרידי אגני ערבוב החומרים הממצקים ודוד בישול הסבון במסבנת מרכז אורי גלר, צילום 
על-ידי המחבר, 2018(

איור 
:11


