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גיליון  167של קתדרה פותח במאמר מאת נעה יובל־חכם העוסק בפעילות האיקונוקלסטית בדרום הר
חברון שפגעה במבני פולחן נוצריים ויהודיים שנבנו ועוטרו בתקופה הביזנטית .זהו האזור היחיד במפת
הפעילות האיקונוקלסטית במרחב שנמצאו בו שרידים של פעילות כזו
בקרב שתי קבוצות דתיות שחיו בסמוך זו לזו ,ועל כן הוא מעורר עניין
מיוחד .שרידי הפעילות האיקונוקלסטית בכנסיות ובבתי הכנסת מעידים
על דמיון רב בהיבטים הביצועיים של ההשחתה וכן ברעיונות הגלומים
בהם .המחברת קובעת כי יש לייחס את אופי הפעילות האיקונוקלסטית,
המצטיירת כנמרצת וחסרת פשרות ,לתפיסת העולם השמרנית של
תושבי האזור .בשתי הקבוצות התרחשה פעילות איקונוקלסטית פנימית:
בכנסיות הייתה ידם של נוצרים בהשחתה ,ובבתי הכנסת היו אלו
יהודים ,ביטוי להתעצמותן של תפיסות עולם אנטי־פיגורטיוויות בנוגע
לעיטור מקום קדוש ,בקרב יהודים ונוצרים .לאחר הכיבוש המוסלמי של
הארץ הגיעה לשיאה המגמה האנטי־פיגורטיווית ,שהונעה מתפיסה דתית
מחמירה ,ושקיבלה חיזוק מן הסביבה הלא־יהודית .אולם אין לראות בכך רק רדיקליזם דתי אלא גם
תהליך של התכנסות פנימה מבחינה תרבותית ודחיית השפעות זרות.
במאמר השני מציג אסף ידידיה מכתב שכתב הרב יצחק כהנא אל הרב צבי הירש קלישר ,והמתייחס לפרסום
של קלישר בעיתון 'המגיד' ובו רעיונות ותוכנית פעולה משלו לזירוז הגאולה .חשיבותו של המכתב ,מעבר
להיענות של אחד מחשובי בני הדור השלישי של תלמידי הגר"א לקריאת הרב קלישר ,היא בהיותו כינוס,
הרחבה וקונקרטיזציה של משנתו המשיחית האקטיווית והתיאורגית של הרב כהנא .תפיסתו התמקדה
בלימוד תורה בארץ־ישראל ובקיום המצוות התלויות בארץ ,בעוד הרב קלישר דגל באקטיוויזם משיחי ריאלי
והתמקד בעלייה ובהתיישבות חקלאית בארץ־ישראל .בראשית המאה התשע עשרה הייתה כל תוכנית ריאלית
להפיכת ארץ־ישראל לארץ נושבת משוללת כל יסוד ,ועל כן לדעת קלישר העיסוק של אחרים בנושא הגאולה,
גם אם כוון להיבטים שלא היו בלוז משנתו ,הוכיח את מוכנותה של השעה לגאולה .הרב קלישר ראה את
הפעילות הסמלית התיאורגית לא כסותרת את הפעילות הריאלית אלא כמשלימה אותה.
המאמר השלישי ,מאת איריס לוי ,סוקר את מפעלו של הפטריארך היווני־אורתודוקסי גרסימוס הראשון,
שהיה אחראי לשיפוצם ולעיטורם מחדש של שמונה עשרה כנסיות וארבעה מנזרים בארץ־ישראל ובעבר
הירדן המזרחי ולהצבת מספר איקונוסטזס [מחיצות בכנסיות] במרחב זה ,שצוירו בחסותו ,ושנושאים
כתובות ביוונית המציינות את שמו ואת שנת הצבתם בכנסיות .המחברת מציעה שניסיונו של הפטריארך
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גרסימוס והיחשפותו במהלך מילוי תפקידיו השונים באיסטנבול לאומנות ,לאדריכלות ולעיטור על ידי
פטרוני אומנות ויזמי בנייה גדולים עיצבו את תפיסתו האומנותית והפטרונית ,ולאור תפיסה זו פעל בהיותו
הפטריארך בירושלים .במפעל הבנייה והעיטור שלו הוא הטביע את חותמו ועיצב את פניה של הכנסייה
היוונית־אורתודוקסית בסוף המאה התשע עשרה ,והעדויות בשטח מעידות על נאורותו ועל חדשנותו .הוא
אף הצליח בתוך זמן קצר לשפר את מעמדה של הכנסייה היוונית־אורתודוקסית בירושלים ולקדמה.
במאמר הרביעי בוחן עופר אידלס את יחס היישוב לאולימפיאדה שהתקיימה בברלין בשנת  ,1936על רקע
התגבשותה של שפה ספורטיבית בין־לאומית לאחר מלחמת העולם הראשונה ,ודן בהשפעת תנועות ספורט
בין־לאומיות על אנשי הספורט ביישוב .אנשי ספורט הפועלים ביקרו בחריפות את המפעל האולימפי ,שהיה
בעיניהם סמל לתחלואי הספורט התחרותי הבורגני ,והשתמשו בטיעונים סוציאליסטיים על מנת להתריס
כנגד ה'אולימפיאדה הנאצית' .הממד היהודי היה תוספת בלבד לביקורת הסוציאליסטית .המחבר טוען כי
'הפועל' אף ביקשה להפיק מהפרשה רווח פוליטי מקומי — חיזוק מעמדו של ספורט הפועלים ביישוב ,על
ידי רמיזה לחפיפה רעיונית בין עמדת אנשי ספורט הפועלים הסוציאליסטי לאינטרס היהודי הציוני .ואילו
אנשי 'מכבי ארץ־ישראל' דווקא שקלו לשלוח ספורטאים מהיישוב לגרמניה בזמן האולימפיאדה על מנת
שיתחרו עם ספורטאי 'מכבי גרמניה' ,כתמיכה ביהודי גרמניה .אך לבסוף בחרו שלא להדגיש את הנושא
היהודי באופן מובהק וקראו לחרם עקב הפגיעה ברעיון האולימפי בלבד.
האולימפיאדה בברלין הייתה אירוע משמעותי בהיסטוריה של התנועה האולימפית בפרט ושל הספורט
התחרותי בכלל ,וגם אגודות הספורט הציוניות עברו שינויים בהשפעת תהליכים תרבותיים עולמיים.
המאמר מדגים כי לא ניתן להבין את יחסו של היישוב ל'אולימפיאדה הנאצית' רק מנקודת המבט הציונית,
שהציגה נרטיב דיכוטומי — יהודים מול אנטישמים ,אלא יש לבחון את מה שנתרחש ביישוב על רקע
שינויים גלובליים נרחבים.
במאמר החמישי מתמקדת נעמה בן־זאב בזיכרונותיו של חנא נקארה ,עורך דין צעיר תושב חיפה שליווה
באופן פעיל את מהלכי המרד הערבי בשנים  .1939–1936עדותו של נקארה מעניינת משום שהיא מעלה
היבטים יום־יומיים מתקופת המרד ,ומשום שהיא מספרת על התגייסות של קבוצת עורכי דין למאמץ
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הלאומי .מאחר שהמסייעים לא נתפסו כגיבורי המרד ,לא זכה סיוע לוגיסטי זה לתיאורים מפורטים
במחקר ההיסטורי ,אולם המחברת מדגישה כי אלמלא הסיוע שהושיטה האוכלוסייה הלא לוחמת ,לא
יכלה תנועת המרד להתמיד בהתקוממות ממושכת נגד המעצמה הבריטית .אין ספק כי האוכלוסייה
הכפרית שילמה את המחיר הכבד ביותר בחברה הפלסטינית ,גם בסיכון חייהם של המעורבים בלחימה
וגם בצעדי ענישה שנקטו הבריטים נגד מי שנחשדו בסיוע למרד .אך גם נקארה שילם מחיר על תמיכתו
בתנועת המרד .עורך הדין העירוני ,הנוצרי והמשכיל אומנם לא היה מעורב בלוחמת גרילה נגד הבריטים
והתנועה הציונית ,אבל העול שנשא בו בימי המרד היה בין האמצעים שאפשרו למורדים מרחב פעולה.
את פרק המאמרים בחוברת חותם מאמרה של לילך רוזנברג־פרידמן על הוועדה לבעיות הילודה של הוועד
הלאומי .הוועדה מימשה רק באופן חלקי את מטרותיה — להגביר את המודעות לנושא הילודה ,לחשיבות
ריבויה ולסכנה שבהגבלתה המכוונת .היא תרמה לעידוד השיח הציבורי ,אם כי חלק מהשיח בנושא
התקיים בלא קשר לפעילותה ,ועצם הקמתה הייתה אחד הביטויים לשיח זה .גם אם ניכרה התאוששות
לפועלה של הוועדה ,ובכל
ּ
מסוימת בילודה ,היא הייתה קצרת ימים ונבעה ממגוון סיבות שלא היו קשורות
מקרה לא חלו שינויים של ממש בדפוסי הילודה בעשור הבא .סתירות פנימיות באופיו של המאבק הקשו
על הוועדה להגשים את מטרותיה .השאיפה לעודד את הילודה אל מול חוסר היכולת המעשית לעשות
זאת אפיינו את הוועדה מראשיתה .היה פער בין תפיסת הוועדה את תפקידיה ואת יכולותיה לבין מעמדו
המדיני של היישוב ,שאומנם התייחס לסוגיה משל היה מדינה מתוקנת ,אולם בפועל היה נטול אמצעי
אכיפה של ממש ,ומשאביו היו מוגבלים.
עידוד הילודה וההסתייגות מהגבלתה המכוונת הופנו בעיקר כלפי אנשי 'היישוב החדש' ,האשכנזי ברובו,
אולם היחס למגזרים אחרים שהתאפיינו בילודה מרובה — אנשי 'היישוב הישן' ועדות המזרח — היה הפוך.
שאיפה כפולת פנים זו הובילה להצהרות מנוגדות כלפי העדות השונות.
התפיסה שהאישה צריכה למלא את ייעודה הלאומי גם באימהוּת וגם בהירתמות לבניין הארץ ,כלומר גם
לשמור על הדפוס המסורתי וגם להיות לאישה חדשה — הייתה מורכבת ליישום.
החברה היישובית מצטיירת לעיתים קרובות כמונחית על ידי אידיאולוגיה לאומית שהכפיפה את שאיפות
הפרט לצרכיה .ניתוח מקרה הוועדה לבעיות הילודה מעלה כי ברמה ההצהרתית כך היו הדברים גם באשר
לילודה .אלא שהניסיונות לעודד את הילודה בפועל מעידים על מגבלותיה וגבולותיה של הלאומיות ביישוב.
מסתבר כי במקרה הנדון ,מורכבות היישוב האפילה על אופיו הלאומי.
במדור 'עם הספר' שבע סקירות ספרים .חלקן עוסקות בהיבטים תרבותיים מגוונים בתקופות שונות
בתולדות ארץ־ישראל :תרבות הפנאי בארץ בתקופה הרומית ,הפיוט השומרוני ,שרה לוי־תנאי ותיאטרון
'ענבל' וטקסים וסמלים בתולדות תנועת ה'חרות' ,ואחרות עוסקות במדרש סדר עולם ,בארץ־ישראל
במקורות ערביים מימי הביניים ובאישי האוניברסיטה העברית בימי היישוב.
קריאה מהנה,
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