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תקציר

בו במקדש.  חז"ל בסוגייה שעסקה בשאלה האם מותר להשתמש  נזכר בספרות  שמן שלוק 
מסתבר שעדיין מפיקים שמן זה באזור מצומצם בכפרים אחדים בהרי הגלעד שבממלכת ירדן, 
ובקרב חלק מהתושבים שם הוא נחשב למשובח בטעמו ובעל סגולות רפואיות. במאמר זה 
מובאים תיעוד של הפקת שמן ייחודי זה ועדויות אחרונות לשימוש שנעשה בו עדיין בימינו. 
לאחר מכן מוצגות תוצאות של בדיקות מעבדה המאפשרות לעמוד על תכונות שמן שלוק 
זית כתית שהופק בשיטה הרגילה. הנתונים הראו שפעולת השליקה פגעה  בהשוואה לשמן 
מאוד באיכות השמן ביחס לשמן זית כתית. אומנם, פעולה זו לא העלתה את חומציות השמן 
זו הסיבה לטעמו  ולירידה רבה ברמתם.  ניכר, אולם היא הביאה להרס הפוליפנולים  באופן 
נטול החריפות והמרירות. נוסף על כך, השליקה הביאה לירידה במדדי איכות אחרים, דוגמת 
תכולת נוגדי החמצון והיציבות החמצונית של השמן. הערכים שהתקבלו חורגים מהסטנדרטים 
המקובלים כיום לשמן כתית למאכל. גם מבחינה אורגנולפטית השמן נמצא פגום ברמה גבוהה 
נדיפים שאינם  חומרים  בו  אותרו  וכן  כתית,  כיום לשמן  המקובלים  הקריטריונים  בסיס  על 
אופייניים לשמן זית כתית. על כן, התוצאות בכללותן מראות כי מבחינה כימית ואורגנולפטית 

שמן שלוק הוא באיכות נמוכה משמן זית כתית מקובל. 
בעת  הציבור  בקרב  ונחשב  במקדש  לשימוש  נפסל  השמן  מדוע  מסבירות  אלה  תוצאות 
העתיקה לירוד יותר באיכותו מהשמן הרגיל. נראה שייצורו היה בהיקף קטן מהמקובל, והוא 
יועד לקהל מסוים שהיה מעוניין בשמן חריף פחות. קהל הצרכנים של שמן זה בימינו ממשיך 
לצרוך אותו מכוח המסורת וההרגל לטעמו של שמן זה. ניתן לשער שבשנים הקרובות תיעלם 

מסורת עתיקה ייחודית זו של הפקת שמן זית.

מילות מפתח: שמן זית, שמן שלוק, גלעד, איכות שמן, איכות אורגנולפטית, מדדי איכות כימית
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מבוא

הזית היה מגידולי היסוד בעת העתיקה ומקורות רבים מתעדים את אופן גידולו )מתוך הספרות 
2009, 19–110( ואת  1994, 97–112; לונדון  1960; פליקס  הענפה, ראו למשל גור ואחרים 
שיטות הפקת השמן ושימושיו )פרנקל ואחרים 1994; פרנקל 1999(. במקורות הכתובים נזכרים 
"כתית" למאכל ולמאור ושמן "אנפקינון" לרפואה ולקוסמטיקה, שעליהם נדון בהמשך, וכן 

שמן "רֻחץ" להפקת בשמים )עמר 2010(.
במאמר זה ברצוננו להתמקד ב"שמן שלוק" – סוג שמן מיוחד שטרם זכה לתיעוד ולמחקר 
ראוי לשמו. שמן שלוק נזכר בספרות חז"ל בעניין שמן הזית המותר לשימוש במקדש. במאמר 
זה נסקור מקורות אלה ונציע הסבר מדוע שמן שלוק נאסר לשימוש. מסתבר שהפקת שמן זה 
עדיין נעשית באזור מצומצם בכמה כפרים בצפון ממלכת ירדן, וכאן נציג רשמי מסע שבהם 
תועד אופן הפקת שמן ייחודי זה במשך כמה שנים.1 נסביר מהו שמן שלוק וכיצד הוא מיוצר. 
בהשוואה  שלוק  שמן  תכונות  על  לעמוד  המאפשרות  מעבדה  בדיקות  תוצאות  נציג  לבסוף 
ליתרון שמייחסים  הסבר  האפשר,  במידת  להציע,  ננסה  הרגילה.  בשיטה  זית שהופק  לשמן 

המקומיים לשמן זה אף שבהפקתו קיימת טרחה מרובה.

ברצוננו להודות לאינפורמנטים הירדנים שתיאמו בעבורנו את הסיורים ותרמו לנו מידע חשוב: בעיקר   1
ְרִדי מֵדיר ַאּבּו ַסִעיד וַאּבּו  ֵנה; ֻעַדְי ַחאִתם ַאלּכֻ זיד בני עיסא, אבו עאכף וֻחסאם בני עיסא מן הכפר ֻתּבְ

ְהִני בעל בית הבד בכפר ַעַואן. ַעאִדל ַאלּדֻ
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שמן שלוק בספרות חז"ל

המשנה דנה בשמן שהיו מביאים למנחות בבית המקדש:

תקועה – אלפא לשמן. אבא שאול אומר: שניה לה – רגב בעבר הירדן. כל הארצות 
היו כשרות אלא מכאן היו מביאין. אין מביאין לא מבית הזבלים ולא מבית השלחים 
ולא ממה שנזרע ביניהם ואם הביא כשר. אין מביאין אנפיקנון ואם הביא פסול. אין 
מביאין מן הגרגרים שנשרו במים ולא מן הכבושים ולא מן השלוקין – ואם הביא פסול 

)משנה, מנחות ח, ג(.

)תוספתא,  המובחר  מן  אלא  המקדש  לבית  מביאין  שאין  היא  המשנה  של  המוצא  נקודת 
מנחות ט, ב(. שמות המקומות הנזכרים היו ידועים באיכות המשובחת של השמן. אזור הגליל 
היה מפורסם בגידול הזית, ובמיוחד נזכרו נטופה שבגליל התחתון )ירושלמי, פאה ז, א ]כ ע"א[( 
להביא  היה  ניתן  בדיעבד  מקום,  מכל  ע"ב(.  פה,  מנחות  )בבלי,  העליון  שבגליל  חלב  וגוש 

למקדש שמן זית מכל מקום.
יבולים  הנבת  לצורך  הקדומה  בחקלאות  השכיחות  השדה  מעבודת  היו  והשקייה  זיבול 
 ,1990 נאים )על המקורות בספרות חז"ל ובספרות החקלאות הקלסית ראו בהרחבה פליקס 
78–101, 269–276(. אולם בעת העתיקה הייתה מקובלת הנחה שעצי פרי הגדלים על מצע 
יותר. דומה  של קרקע פורייה באופן טבעי ללא דישון וללא תוספת השקייה הם איכותיים 
שעיקרון זה בא לידי ביטוי גם בספר יעץ לרוקחים מימי הביניים בעניין ליקוט צמחי המרפא: 
"העשבים הנלקטים בהרים החזקים הם יותר חזקי הכוח מאותם שילוקטו בבקעה ובארץ שמנה 
ובגנים" )סלדינו 1953, 72(.2 נראה שהסברה היא שריכוז החומרים בצמח )מתיקות הפירות, 
טעמם ותכונות הריפוי שלהם( גבוה ומשובח יותר.3 השקיית הזיתים או תוספת זיבול עשויים 
פרי מרובה. בהתאמה, המחקר בעת החדשה מצא שתוספת  ולתנובת  מוגבר  לצימוח  לגרום 
השקייה בזני הזית העיקריים הגדלים כיום בישראל, "סורי" ו"ברנע", מביאה לירידה בתכולת 
הפוליפנולים בשמן. הפוליפנולים מקנים לשמן את טעמו, את יציבותו ואת ערכו הבריאותי 
)בן־גל ואחרים 2011(. כך נמצא גם שדישון חנקני מוגבר בזיתים מזן "ברנע" מביא לירידה 

מוצפות  לבקעות  בניגוד   – תהום  מי  או  בעל  המושקים  גבוהים  הרים  כנראה  הם  החזקים"  "הרים   2
או מושקות.

כך גם מופיע בנוגע ליין המובא למקדש; ראו משנה, מנחות ו, ח.  3



זהר עמר, יצחק תור, ירון סרי, ארנון דג וציפורה טייטל182

לירידה  כלומר  החופשיות,  השומן  חומצות  בתכולת  ולעלייה  בשמן  הפוליפנולים  בתכולת 
באיכותו )אראל ואחרים 2013(. 

בהמשך מביאה המשנה דוגמאות לסוגי שמן זית הפסולים למקדש, ובהם "שמן אנפיקנון", 
שמן שהופק מזיתים כבושים או שלוקים.4 "שמן אנפיקנון" הופק מזיתי בוסר ושימש לרפואה 
ולקוסמטיקה )דיוסקורידס, I, 25; בבלי, מגילה יג, ע"א(, טעמו מר, והוא אינו ראוי לאכילה. 
תסיסה,  הכולל  הייצור,  שבתהליך  היא  שלוקים  או  כבושים  מזיתים  שהופק  בשמן  הבעיה 
השמן,  באיכות  הפגיעה  על  נוסף  מאוד.  נפגעת  השמן  איכות  וקרינה,  גבוה  לחום  חשיפה 
נעשתה התערבות מלאכותית בייצור השמן, וזו שינתה את תכונותיו הטבעיות. לכן, לא הותר 
להשתמש במקדש גם ביין שעבר המתקה, בישול או עישון )משנה, מנחות ח, ו(. בתוספתא 
הטעם  "השלוק".  שמן  ובהם  במקדש,  לשימוש  שנפסלו  שמנים  של  דומה  רשימה  מופיעה 
לכך מופיע בסיפא: "הרי זה בעל מום למזבח" )תוספתא, מנחות ט, ח(.5 שמן שלוק נאסר לא 
רק למנחות אלא גם להדלקת המנורה במקדש: "להוציא את השלוק - אין לי אלא למנחות, 
למנורה מנין? תלמוד לומר: 'צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית כתית למאור' – להוציא 

את השלוק" )ספרי, פנחס, קמב(.

הפקת שמן שלוק בירדן

קיימת עדות  ישראל המערבית.  בידינו מידע על הכנת שמן שלוק בעת החדשה בארץ  אין 
ֵלה שבחוף הים הסורי, במחצית הדרך שבין לטקיה ובניאס. שמן זה  לשיטה זו מאזור העיר ַג'ּבְ
קרוי שם זית אלְח'ֵריג' ) زيت اخلرجي(.6 הראשון שדיווח על תופעה זו במחקר בהקשר לעבר 

הירדן היה גוסטב דלמן: בטפלה שבדרום ירדן ובאזור עג'לון )דלמן 1935, 245–246(.
ענף הזית לשמן הוא בעל מסורת עתיקה בירדן. המשנה כבר מציינת את השמן האיכותי 
שהובא מ"רגב בעבר הירדן" )מנחות ח, ג(, וכן "מזיתי שמן מעבר הירדן" )בכורים א, י(. נראה 
לַג'ַרש  ק"מ מערבית  כ־20  הנמצא  ַראִג'ּב  הפורה של הכפר  האזור  רגב עם  לזהות את  שיש 

וכ־15 ק"מ דרומית לַעְג'לּון )אבי־יונה 1984, 162(.

הגשמים  ירידת  לאחר  מהעץ  שנשרו  לזיתים  היא  הכוונה  אם  ברור  לא   – במים"  שנשרו  "הגרגרים   4
הראשונים או לזיתים שהושרו במים. נראה שהכוונה היא לאחרון, כפי שעולה מהמקבילה בתוספתא 

המזכירה "שמן השרוי" )תוספתא, מנחות ט, ח(.
השוו: "נמצא השמן של שלוקים וחביריו כבעל מום למזבח" )ספרי זוטא, כח, ה(.  5

https://www.youtube.com/watch?v=nV9YvjQ1AMw ראו  6
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עד היום )שנת תש"ף, 2020( מופק בצפון ירדן )צפון הרי הגלעד( בכמה כפרים בודדים 
מנשור"  ו"זית  שלוק  שמן   – مسلوق(  )زيت  מסלוק"  "זית  בערבית  הנקרא  מיוחד  זית  שמן 
)زيت منشور( – שמן מיובש. להלן נתאר את תהליך הפקת השמנים האלה כפי שתועד בכמה 
סיורים באזור.7 התופעה קיימת בעיקר בשלושה כפרים: כפר ַעַואן )גובה 500 מ' מעפה"י(; 
ֵנה ) גובה 600 מ' מעפה"י( – שני בתי בד; וֵדיר ַאּבּו ַסִעיד )גובה 320 מ' מעפה"י(. בשני  ּבְ ּתֻ
הראשונים פועלים עדיין בתי בד שעוצרים שמן זה, ובאחרון הוא נסגר בשנת 2016. חקלאים 
ֵנה  ּבְ בּתֻ היום לבתי הבד  ומביאים אותם עד  גם הם חלק מהזיתים  מכפרים סמוכים שולקים 

ובכפר ַעַואן כדי להכין שמן שלוק.
ַלִדי,  במרחב הכפרים הללו מגדלים עצי זית מזנים שונים )בירדן נפוצים 12 זנים( ובהם: ּבַ
אִלי וסּוִרי. בתקופת המסיק המתקיים לרוב בחודש מרחשוון, ניתן לראות משפחות  רּוִמי, ַנּבַ
רבות הנוטלות חלק במסיק ובאיסוף הזיתים. רוב הזיתים עוברים תהליך כבישה ועצירה רגיל 
בבתי בד מודרניים או מסורתיים למחצה. בכפרים אלה קיימים גם שלושה בתי בד המתמחים 
בהפקת שמן מהפרי השלוק ושמן מהפרי המיובש. מאחר שלא ידוע על שימוש בטכניקה זו 
למציאות  מתייחסת  שלוק  שמן  המזכירה  שהמשנה  בהחלט  ייתכן  המערבית,  ישראל  בארץ 

מאזור הגלעד שבעבר הירדן. 
ניקוי  תהליך  עוברים  הם  לגמרי.  והשחירו  הבשילו  בטרם  נמסקים  שלוק  לשמן  הזיתים 
לשניים,  שנחתכו  מתכת  לחביות  מוכנסים  הזיתים  מכן,  לאחר  ומהעלים.  מהלכלוך  ראשוני 
עד  הזיתים  את  מבשלים  כך  אחר  ליטר(.   25–20( מים  הזיתים  על  ויוצקים  ליטר,   200 של 
לדרגת רתיחה כחצי שעה עד שעה, מבלי לכסות את החבית )איור 1(. במשנה נזכר כלי מיוחד 
ששימש לכך: "מוסף היורה של שולקי זיתים" )משנה, עדויות ז, ח; כלים ה, ה; ועוד(. כנראה, 
הכוונה לתוספת שהיו שמים מסביב לשולי הסיר הגדול כדי למנוע מהמים הרותחים לגלוש 
בשעת רתיחתם. תוך כדי הרתיחה מערבבים את הזיתים באמצעות את חפירה. בישול הזיתים 
וייבושם גורמים לאיוד רוב המים שבציפה. כמו כן, הבישול מרכך את מרקם הפרי והורס את 

דופנות התאים ובכך מייעל את עצירת השמן.8 

התופעה תועדה לראשונה ב-15.12.2006 על ידי יצחק תור, גלעד פלאי ואבנר רון, ומאוחר יותר בשנים   7
2008–2010. את הסיורים האחרונים קיימו זהר עמר, ירון סרי ויצחק תור בשני ביקורים נפרדים שנערכו 

ב-23.10.2019 וב-6.11.2019.
וראו פירושו של ר' ישראל ליפשיץ למשנה בכלים: "שולקי זיתים. שכשהזיתים קשין אין נכבשין בבית   8

הבד אלא מבשלן להוציא שמנן" )תפארת ישראל, כלים פ"ח, סד(.
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פלסטיק  בארגזי  אותם  ושמים  את  באמצעות  מהמים  הזיתים  את  מוציאים  הבישול  לאחר 
על  ערמות9  ערמות  מונחים  הזיתים  הבתים.  לגגות  אותם  מעלים  וכך  בדליים,  או  מחוררים 
הגג השטוח חשופים לקרני השמש )איור 2(, וכעבור יום-יומיים יש הפורסים אותם לגמרי.10 

בלשון המשנה, העוסקת בערמות שנשכחו בשדה לאחר המסיק: "צבורי זיתים" )פאה ו, ה(.  9
בג'בלה שבסוריה מכסים אותם תחילה 4–6 ימים ורק אחר כך חושפים אותם לקרני השמש למשך כיום.   10

הפירות עוברים מיון נוסף והפרדה מהזיתים הפגומים, ואז הם מועברים לבית הבד )ראו הע' 6 לעיל(.

ֵנה  ּבְ איור 1: "היורה של שולקי זיתים" – בישול הזיתים בכפר ּתֻ

ֵנה  ּבְ איור 2: "מגרגרו בראש הגג" – ערמות זיתים ושטיחתם על גג בית בכפר ּתֻ
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מכסים אותם רק כאשר יורד גשם. מלאכה זו נזכרת במשנה: "]סוג ה[זית השני: מגרגרו בראש 
הגג" )משנה, מנחות, ח, ד(.11 הרמב"ם בפירוש המשנה )שם(, כתב: "שוטחו בראש הגג ושם 

בוחר ממנו את הטוב". 
אומנם, בירור הפרי חיוני רק לשם קבלת שמן איכותי, אך בכפרי הגלעד המטרה העיקרית 
היא לגרום לייבוש הזיתים וכך לגרום לאידוי רוב המים ולייעל את הפקת השמן )איור 3(. שיטה 
דומה לכך נעשתה בהפקת יין "הליוסטון", שבה חשפו את הענבים לקרני השמש לצורך העלאת 
ריכוז הסוכר שבהם לפני התססתם ליין )עמר 2011(. יש לציין שמאז ומתמיד הייתה השאיפה 
של החקלאי להעביר את הזיתים מהמסיק ישירות לבית הבד, כדברי הפתגם הערבי המקומי: "ִמן 
אלַשַג'ר ִלְלַחַג'ר" )من الجشر للحجر( – מהעץ לאבן )של הפריכה או המשקולת של בית הבד(. 
בפועל, עונת המסיק נמשכת שבועות עד חודשים אחדים, וקצב העצירה בבית הבד לעיתים איטי 
יותר ואינו מצליח להדביק את קצב כמות הזיתים שנמסקו. לכן, בדרך כלל נאלצו לחכות עם 
שקי הזיתים המלאים עד לעצירתם זמן ממושך, לעיתים כמה שבועות. המתנה זו גרמה לתהליכי 
תסיסה וריקבון בזיתים, במיוחד בפרי נגוע בזבוב הזית, ולפגיעה קשה באיכות השמן. שליקה 

וייבוש הפירות מיד אחרי המסיק הייתה עשויה אפוא למנוע או לצמצם מאוד תהליכים אלה.

גרגיר הוא שמו של פרי הזית הבודד )ישעיהו יז, ו(.  11

ֵנה  ּבְ איור 3: ייבוש זיתים בגגות הכפר ּתֻ
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ֵנה עלינו על ראש גגו של בית גבוה שצפה על גגות שאר בתי הכפר, שרבים מהם היו  ּבְ בכפר ּתֻ
מכוסים בזיתים. על הגג חזינו בשני משטחים נפרדים: אחד המיועד לשמן מיובש או באופן 
לּוק )ֵזית ַמְסלּוק(, ובו  רּוׂש" )ֵזית ַמְנשּור(,12 ובו ייבשו זית מזן בלדי; והשני לשמן ׁשָ מילולי "ּפָ
לייבושם. כך מונעים את הסכנה של  יום עד  רומי. את הזיתים הופכים מדי  זית מזן  ייבשו 
היווצרות תנאים של תסיסה הגורמת לפגימה באיכות השמן ולהעלאת החמיצות )גור ואחרים 

 .)122 ,1960
מכן . 1 ולאחר  שבוע,  עד  ימים  כמה  הגג  על  מיובשים  הזיתים  )מנשור(:  מיובש  שמן 

עוברים לבית הבד לכתישה ולסחיטה ללא בישול.
לשבועיים . 2 שבוע  )בין  הגג  על  אופן  באותו  מיובשים  הזיתים  )מסלוק(:  שלוק  שמן 

בהתאם לתנאי מזג האוויר( לאחר בישולם במים, ואז נעצרים בבית הבד.
בתום תהליך הייבוש הזיתים נראים מכווצים כצימוקים רכים, ואז נאספים בשקים המובאים 
לבית הבד. ביקרנו בשני בתי בד מסורתיים למחצה, הנקראים בשם המזכיר את השם העברי: 
ד" )معارص جحر البد( – "מעצרת אבן הבד". בבתי הבד הללו משתמשים  "ַמַעאִצר ַחַג'ר אְלּבַ
בשתי אבני פריכה גדולות הממונעות באמצעות מנוע בסיבוב בתוך אגן מתכת גדול. האגן 
לרוב הם פורכים בכמויות קטנות.  ואורך כשעה לרסק אותם.  זיתים,  150 ק"ג  יכול להכיל 
ֵנה נעצר השמן מזיתים בעיקר  ּבְ בכפר ַעַואן נפרכו זיתים מבושלים מהזן בלדי, ואילו בכפר ּתֻ

מהזן נבאלי, אך גם מהזנים רומי ובלדי )איור 4(. 
לאחר הפריכה הזיתים מוכנסים לתוך עקלים )סלי כבישה( המונחים זה על גבי זה. העקלים 
נכבשים בלחץ גבוה )איור 5(, והשמן הניגר מהם הוא בגוון כהה באופן יחסי, נקי, ללא מים 
ידי סרכוז(.  6(. תהליך זה מייתר את השימוש בספרטור )מפריד בין השמן למים על  )איור 

הֶגֶפת שנשארת נאספת ומסודרת בכדורים עם תוספת קש לצורך בישול ולהסקה.
השמנים השלוק והמיובש נחשבים בעיני התושבים בגלעד למשובחים יותר מהשמן הרגיל 
)ַאְלַעאִדי וגם טפאח(, כנראה, בשל המוניטין והמסורת הקדומה לטעם שלו הם מורגלים. טעם 
ֵלה שבסוריה סבורים שהוא טהור וזך  השמן נחשב אצלם עדין יותר מטעם השמן הרגיל. בַג'ּבְ

יותר וחסר מרירות בהשוואה לשמן הרגיל, ושהוא טוב לכל תחלואי הגוף. 

רוׂש, על שם שטיחת הזיתים ופרישתם על הגג. דלמן  ּפָ נראה שמקור השם מנשור במשמעות פתוח,   12
)1964, 243( ציין בנוגע לארץ ישראל שאם לאחר המסיק התברר שנותרה כמות גדולה של זיתים שלא 
ניתן לעצרה מיד, אזי היו עורמים אותם כדי שיתרככו ויפרישו את המוַהל. לאחר מכן היו מייבשים 
אותם על הגג בשמש כדי להפיג את הריח הרע שעלה מהם. לדבריו )שם, 245(, החקלאים ידעו ששמן 
הזית שנעצר מיד הוא המשובח ביותר, אבל היו שהעדיפו )כמו הבדווים( את טעם השמן החריף שנוצר 

בערימות, נוסף על העובדה שבתהליך זה גדלה כמות השמן.



187 שמן ָׁשלּוק שבהרי הגלעד

ֵנה; ּבְ  איור 4: זני זיתים שעברו שליקה וייבוש: למעלה – זן נבאלי )מימין( וזן רומי )משמאל( מּתֻ
ֵנה )מימין( ומכפר ַעַואן )משמאל(  ּבְ למטה – זן בלדי מּתֻ

איור 5: פריכת הזיתים וכבישתם 
בבית הבד 

איור 6 : השמן הניגר מהעקלים לאחר הסחיטה 
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על  שנים.  מעשר  יותר  אף  כך  ונשמר  ומוצל  קריר  במקום  ממושכת  לאחסנה  ניתן  השמן 
בטין  אותם  חותמים  חרס,  כדי  בתוך  השמן  את  מניחים  היו  בגלעד,  המקומית  המסורת  פי 
ומאחסנים אותם במקום סגור שנים רבות )20–40 שנה!(. לבד ממאכל, שימש שמן זה בין היתר 
ְרַיאק" – מעין נסיוב נגד הכשת נחשים. התושבים מספרים שאדם שהוכש מנחש  כתרופה – "ּתִ
ארסי ושותה משמן זה, מבריא לאחר זמן קצר ללא טיפול רופא, וזה לדבריהם "בדוק ומנוסה". 
ְרַיאק" המיועד לשימוש זה, נותר מעט מאוד בימינו. יש כאן הד למסורת רפואית  משמן ה"ּתִ
בספרות  שמופיע  כפי  הרעלות,  נגד  כתרופה  עתיק(  )זית  ישן  זית  בשמן  לשימוש  עתיקה, 

הרפואית הקלסית ובימי הביניים )ספר הסמים, 77, הע' 86(.
הרגיל.  לתהליך  ביחס  המתקבלת  כמות השמן  את  להגדיל  נועד  הזיתים  בישול  כאמור, 
במהלך הבישול קרום גופי השומן בתוך התא וקרום התאים )ממברנות( המכילים שמן נהרסים, 
והשמן משתחרר בקלות ומתלכד לטיפות גדולות יותר. על פי האינפורמנטים, מתוך כ־100 ק"ג 
ק"ג,  כ־18–20   – יובשו  שרק  מזיתים  שמן;  ק"ג  כ־20–25  מקבלים  במים,  שנשלקו  זיתים 
ובתהליך הרגיל )ללא בישול וייבוש( – כ־16–20 ק"ג. בבדיקה שערכנו בזן סורי מצאנו כי 
תכולת המים בפרי שלוק ומיובש הייתה 19.5%, בפרי מיובש 35.6% לעומת הפרי המקורי 
שבו היו 44.6% מים. כך שניתן לראות שפעולת השליקה מאפשרת ייבוש טוב יותר של הפרי. 
השמן השלוק והמיובש נחשבים יקרים יותר בשל הטורח ומשך הזמן הכרוכים בייצורם. 
ערך  שווה  ליטר!;  ביחידות  )ולא  ק"ג  ל־1  בירדן  הממוצע  המחיר   2019 בשנת  לדוגמה: 
לכ־1.1 ליטר( שמן רגיל היה 6–6.5 דינר; שמן מנשור – 6.5–7 דינר; ושמן שלוק – 7.5–8 דינר. 
אן ואפילו מסעודיה וממדינות המפרץ כדי לקנות שמן שלוק ושמן  ישנם קונים הבאים מַעּמַ

ֵנה ובכפר ַעַואן. ּבְ מיובש למאכל שיוצר בּתֻ

מדדי איכות של השמן

מדדי האיכות המקובלים כיום על פי התקן האירופי והתקן הישראלי לשמן זית מסווגים את 
השמן לפי דרגות האיכות האלה: שמן זית כתית מעולה הוא בעל תכולת חומצות שומן חופשיות 
נמוכה מ־0.8%; שמן זית כתית הוא בעל תכולת חומצות שומן חופשיות נמוכה מ־2.0%; ושמן 
זית רגיל הוא בעל תכולת חומצות שומן חופשיות נמוכה מ־3.3%. שמן בעל ערכים הגבוהים 
מ־3.3% חומצות שומן חופשיות אינו ראוי למאכל. נוסף על כך, גם ערך הפראוקסיד מהווה 
מילימול/ק"ג  ל־20  להיות מתחת  חייב  לאיכות השמן. בשמן למאכל ערך הפראוקסיד  מדד 
קשורה  רמתם  השמן.  של  לאיכותו  רבה  חשיבות  בעלת  היא  גם  הפוליפנולים  תכולת  שמן. 
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לרמות  הגדרה  אין  כיום  בתקינה  אולם,  הבריאותי.  ולערכו  טעמיו  לעוצמת  השמן,  ליציבות 
נכנס לאחרונה לתקינה של שמן  הפוליפנולים שצריכות להיות בשמן. הנושא האורגנולפטי 
זית, ושמן זית כתית מעולה אסור שיכלול פגמים אורגנולפטיים )לפירוט מלא על הסטנדרטים 
לרמות האיכות השונות של שמן זית ולאותנטיות שמן זית, ראו ארגון שמן הזית העולמי 2019(.
הגלעד  בכפרי  ומיובש שהופקו  העיקריים של שמן שלוק  האיכות  מדדי  את  נציג  להלן 
1 נראה שפעולת השליקה לא העלתה את חמיצות השמן  1–2(. מהנתונים בטבלה  )טבלות 
)פרט לסורי המיובש(, אולם היא הביאה להרס הפוליפנולים ולירידה גדולה ברמתם. כמו כן, 
היא הביאה לירידה בתכולת הטוקופרולים, נוגדי חמצון ליפופיליים בשמן, ובפעילות נוגדת 
החמצון. נראה שהירידה בערכים אלה הביאה גם לירידה חדה ביציבות השמן, כפי שהתבטא 
בערך הרנסימט ובערכי הפראוקסיד הגבוהים מאוד. הערכים שהתקבלו חורגים מהסטנדרטים 
הזית  שמן  ארגון  לפי  כתית  לשמן  שההגדרה  נציין   .)20>( למאכל  כתית  לשמן  המקובלים 
)IOC= International Olive Oil Council( היא: שמן שהופק מפירות עץ הזית  העולמי 
נוסף  טיפול  עבר  ושלא  השמן,  תכונות  על  משפיעים  שאינם  ופיזיקליים  מכניים  באמצעים 

לשטיפה, להפרדה, לסירכוז ולסינון.

טבלה 1: השפעת שליקת הפרי וייבושו על מדדי איכות של שמן זית שהופק מפירות הזן סורי 
בבית בד מעבדתי 

סורי שלוק ומיובשסורי מיובשסורי רגילהבדיקות 
1.8%3.4%1.0%תכולת חומצות שומן חופשיות )חמיצות שמן(

1067412תכולת פוליפנולים )מ"ג/ ק"ג שמן(
11.710.457.1ערך פראוקסיד )מילימול/ ק"ג שמן(

23.422.22.2יציבות שמן – רנסימט )שעות(
27412289תכולת טוקופרולים )מ"ג/ק"ג שמן(

8.510.510.2תכולת קרוטנואידים )מ"ג/ק"ג שמן(
35.650.051.0תכולת כלורופיל )מ"ג/ק"ג שמן(

2.02.11.4פעילות נוגדת חמצון )TE/ גרם שמן(
5.3לא נטעםלא נטעםציון אורגנולפטי )עוצמת הפגם(

לתהליך  אותה  לייחס  שניתן  וייתכן  מסוימת,  עלייה  נצפתה  וקרוטנואידים  כלורופיל  בתכולת 
הבישול, המשחרר חומרים אלה ממטריקס המזון והופך אותם זמינים יותר. בהתאמה לשינויים 
גבוהה.  ברמה  פגום  נמצא  השמן  אורגנולפטית  מבחינה  גם  השמן,  באיכות  שנצפו  השליליים 

הפגמים לא היו מוכרים לפאנל הטועמים הבוחן שמני זית רגילים באופן שגרתי. 
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בגלל  אולי  ברורה;  לזהות מגמה  יותר  2( קשה  )טבלה  ב־2019  מירדן  בשמנים שהובאו 
ניתן לראות כי הייבוש  השונות הגדולה שבין מקורות הפרי ובדרכי ההפקה. עם זאת, שוב 
והשליקה אינם משפיעים באופן משמעותי על חמיצות השמן, אולם מעלים באופן עקבי וניכר 
ביותר את ערך הפראוקסיד. פעולת הייבוש ויותר ממנה השליקה מביאות גם הפעם לירידה 
החמצון.  נוגדת  בפעילות  גם  כמו  הדוגמאות,  בכל  והטוקופרולים  הפוליפנולים  בתכולת 
בעבור אלה הערכים נמוכים מהשמן שהופק בשיטה הקונבנציונלית. גם הפעם לוותה הירידה 
בתכולת הפוליפנולים, הטוקופרולים והפעילות נוגדת החמצון בירידה רבה ביציבות השמן 

כפי שנמדד ברנסימט.

טבלה 2: השפעת שליקת הפרי וייבושו על מדדי איכות של שמן זית מסחרי שהובא מירדן 
בשנת 2019 

מקור הפרי
ותכונות השמן

בלדי - 
 רגיל

)אלעאדי(

בלדי – 
מיובש 
)ַעַואן(

בלדי - 
שלוק  ומיובש 

)ַעַואן(

נבאלי - 
שלוק ומיובש 

ֵנה( ּבְ )ּתֻ

זן לא ידוע – 
שלוק ומיובש 

ֵנה( ּבְ )ּתֻ

זן לא ידוע – 
 מיובש 
ֵנה( ּבְ )ּתֻ

תכולת חומצות 
שומן חופשיות

1.1%1.3%0.4%1.1%1.6%3.2%

תכולת פוליפנולים 
)מ"ג/ ק"ג שמן(

83.444.914.146.916.118.0

ערך פראוקסיד
)מילימול/ ק"ג שמן(

10.425.431.940.340.331.2

יציבות שמן – 
רנסימט )שעות(

27.810.57.45.35.05.0

תכולת טוקופרולים 
)מ"ג/ק"ג שמן(

354123251606151

תכולת קרוטנואידים 
)מ"ג/ק"ג שמן(

7.911.113.614.615.611.9

תכולת כלורופיל 
)מ"ג/ק"ג שמן(

29.631.749.253.167.040.0

 פעילות נוגדת חמצון
)TE/ גרם שמן(

2.92.11.21.31.32.1

ציון אורגנולפטי 
)עוצמת הפגם(

3לא נטעם4לא נטעםלא נטעםלא נטעם

שמן  של  שמירתו   .2009 משנת  שלוק  שמן  של  דוגמאות  שתי  גם  נבחנו  המחקר  במסגרת 
אם  לבחון  נועדה  והבדיקה  המודרני,  בסטנדרט  מקובלת  אינה  ארוך  כה  זמן  למשך  הזית 
טוענים  שהמקומיים  כפי  זמן,  לאורך  מיוחדת  עמידות  איזושהי  לשמן  מקנה  השליקה 
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)ואף שהתוצאות בטבלות 1 ו־2 שוללות הנחה זו(. תכולת חומצות השומן החופשיות של שני 
וסיווגו  ו־4.5 אחוזים; ערכים גבוהים המעידים על קלקול השמן   6.1 השמנים הללו הייתה 
כשמן למאור ולא למאכל לפי הסטנדרטים המקובלים כיום. השמנים הללו לא הכילו כלל 
פוליפנולים. התופעה של פירוק פוליפנולים לאורך זמן בשמן זית מוכרת, מה גם שפעולת 
השליקה הורידה מן הסתם את רמתם באופן ניכר כבר בתחילה. ערך הפראוקסיד של השמנים 
הללו היה 9.1 ו־9.5. אלה ערכים סבירים, נמוכים הרבה יותר מאלה של השמן השלוק שנבדק 

זמן קצר לאחר שהופק. 
דרום'  'פאנל  מוסמך:  טועמים  לפאנל  אורגנולפטית  להערכה  הוגשו  השלוקים  השמנים 
של מרכז מחקר גילת. כל השמנים אופיינו כשמנים פגומים אורגנולפטית והכילו שורה של 
פגמי טעם וריח. חלקם אינו מוכר משמני זית המופקים בדרך הרגילה. ניתן להניח שתרכובות 
הקהל  שבקרב  לציין  ראוי  )להלן(.  הנדיפים  באנליזת  יותר  רב  בדיוק  יאותרו  אלה  נדיפות 
הרחב, כשציבור מסוים מורגל בצריכת שמן פגום אורגנולפטית, הוא מבחינתו השמן הרגיל, 
כך שבהחלט סביר שבמקומות שבהם ייצרו את השמן השלוק, טעמי הלוואי שזיהינו לא גרמו 
לדחייה של קהל הלקוחות. יתירה מזאת, יש המעדיפים שמן זה על פני שמנים אחרים בשל 

טעמו השטוח )כשמן מזוכך( נטול החריפות הפוליפנולית.
אנליזת התרכובות הנדיפות הראתה כי קיימים הבדלים גדולים בין השמן השלוק לשמן 
הביקורת )איור 7(. ניתן לראות כי בשמן שהופק מהפרי השלוק עלתה תכולת נדיפים בעלי 

איור 7: מפת חום של תכולת נדיפים בדוגמאות שמן מפרי שלוק )בירוק(, מפרי מיובש )בכחול( 
ומפרי ביקורת )באדום( 
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 1-octene  ,1-octen-3-ol כגון  השמן,  של  האורגנולפטיות  התכונות  על  שלילית  השפעה 
ו־E(-2-decenal(. בו בזמן, תכולת נדיפים התורמים לארומה החיובית האופיינית של שמן 
זית ירדה, ביניהם: hexane ,2-methyl-2-octene ו־Z(-2-hexenol(. מפת החום מראה כי 
התרכובות הבלתי רצויות מבחינה סנסורית נמצאות ברמה גבוהה בשמן מן הפרי השלוק אך 
נעדרות משמן הביקורת, ואילו התרכובות הרצויות נמצאות בשמן הביקורת אך נעדרות משמן 
הפרי השלוק. השמן שהופק מהפרי המיובש דומה מבחינת הנדיפים בעיקר לפרי הביקורת, אם 

כי רמתם של כמה נדיפים בלתי רצויים עולה אף בו, בדומה לשמן הפרי השלוק. 
במהלך המחקר בדקנו את ההבדל בין שלושת סוגי השמנים ברמת הבעירה ובהתאמתם 
והמיובש  צהבהב  בגוון  הוא  רגיל  זית  עד שחור, שמן  כהה  הוא  גוון השמן השלוק  למאור: 
בדרגת ביניים )איור 8(. מכל מקום, בכולם הייתה הבעירה טובה, ולא מצאנו הבדל משמעותי 

באיכות ובגודל הלהבה ובמשך הבעירה ללא עשן ופיח.

סיכום

שמן שלוק המופק למאכל בכפרי הגלעד הוא שריד למסורת ייצור עתיקת יומין הנזכרת כבר 
במשנה, דהיינו בתקופה הרומית. שמן זה ושמן המופק מפרי שעבר שליקה וייבוש נחשבים 
בעיני התושבים המקומיים למשובחים מהשמן הרגיל. קביעה זו היא בשל המוניטין שמייחסים 
לו מבחינה רפואית ובעיקר בשל טעמו העדין, השטוח, חסר המרירות )כשמן מזוכך(. שמנים 
אלה יקרים מהשמן הרגיל גם בשל הזמן הממושך והטורח שיש בהפקתם. לצד אלה כמות 
השמן המתקבלת בהשוואה לשמן רגיל היא רבה יותר בשל הבישול המסייע לשחרור יעיל 

איור 8: ניסוי הדלקה של נר )מימין לשמאל(: שמן רגיל, מנשור ומסלוק 
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יותר של השמן מגופי השמן שבתא. נוסף על אלה, ייבוש הזיתים מביא לעלייה בכמות השמן 
המופקת מיחידת משקל של פרי, דבר העשוי להביא לתחושה של עלייה בתכולת השמן שבו.
בדיקות מעבדה הראו שאף שפעולת השליקה לא העלתה את חמיצות השמן באופן ניכר, היא 
הביאה להרס הפוליפנולים ולירידה רבה ברמתם. זוהי הסיבה לטעמו נטול החריפות. נוסף על 
כך, השליקה הביאה לירידה במדדים האחרים של נוגדי החמצון ולירידה ביציבות השמן. ערכים 
אלה חורגים מהסטנדרטים המקובלים כיום לשמן כתית למאכל. גם מבחינה אורגנולפטית השמן 

נמצא פגום ברמה גבוהה על בסיס הקריטריונים המקובלים כיום לשמן כתית. 
במשנה כבר נזכר ששמן שלוק נפסל למקדש, ודומה שגם בסטנדרט הקדום הוא נחשב לירוד יותר 
באיכותו מהשמן הרגיל. נראה שייצורו היה בהיקף קטן מהמקובל, והוא יועד לקהל מסוים שהעדיף 
שמן חריף פחות. קהל הצרכנים של שמן זה בימינו ממשיך לצרוך אותו מכוח המסורת וההרגל לטעמו 

של שמן זה. ניתן לשער שבשנים הקרובות תיעלם מסורת עתיקה זו של הפקת שמן זית.
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