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גיליון  169של קתדרה פותח במאמר מאת אורי טל על מג'דל פדיל ,הכפר הנוצרי האחרון בהר חברון.
המאמר סוקר את קורות הכפר מהתקופה שבה הוא נזכר לראשונה ועד שנעלם מהמקורות ומהמפות ,החל
מתחילת המאה השבע עשרה .על רקע היעלמות כלל התושבים הנוצרים מהנוף היישובי בהר חברון המחבר
מבקש לברר מתי בדיוק נעזב הכפר ובאילו נסיבות .מן העדויות שאסף נראה שהכפר ניטש במהלך עשרים
השנים הראשונות של המאה השבע עשרה — אם ביוזמת תושביו הנוצרים ,אם בשל גירושם או רציחתם על
ידי מוסלמים תושבי חברון ,אם ביוזמתו של המושל העות'מאני המקומי ואם משלוש הסיבות גם יחד.
במאמר השני בוחנים יובל בן־בסט ויוסי בן־ארצי באמצעות מפות עות'מאניות את התפיסה המקובלת
של התהליך הגיאוגרפי־היסטורי שהתרחש משני צידיו של מפרץ חיפה בשלהי תקופת השלטון העות'מאני.
העיר הראשית ומרכז השלטון העות'מאני בצפון ארץ־ישראל ,עכו ,שקעה בהדרגה בתקופה הנדונה ,מסיבות
פוליטיות וצבאיות ובעיקר מסיבות טכנולוגיות שהיו קשורות לספינות המסחר הבין־לאומי .בו בזמן הלכה
ותפסה את מקומה העיירה החדשה ,חיפה ,והפכה למרכז הכלכלי ולעוגן צמיחה אזורי.
המחברים נוקטים עמדה שונה מהמקובל ,ומבקשים להראות באמצעות עדויות קרטוגרפיות עות'מאניות
רשמיות כי השלטונות האימפריאליים לא התייחסו לתהליך בשוויון נפש ואף סירבו להכיר בו באופן רשמי,
למשל על ידי העברת המוקד הניהולי של המחוז מעכו לחיפה.
המפות מלמדות כי השלטון העות'מאני לא ראה תהליך זה כבלתי
הפיך ,וכי כבר בשנות השמונים של המאה התשע עשרה הוכנו
תוכניות לפיתוח אזור עכו — שכללו בין היתר את העמקת נמל עכו
ושדרוגו ,הקמת קו רכבת מעכו לחוראן ,בניית גשר חדש על נחל
הנעמן ,הקמת קו רכבת קלה באזור עכו ,הקמת פרוור חדש וחיבור
לרשת רכבות ודרכים אזורית מתוכננת; מימושן של תוכניות אלה
היה עשוי לשמר את מעמדה הבכיר של העיר .אולם ההחלטה
להקים קו רכבת מחיפה לדרעא שבעבר הירדן ,כחלק ממערך
החג'אזית ,ולמקם את המוקד המנהלי והלוגיסטי של בניית
הרכבת ִ
הרכבת כולה בחיפה הייתה מכרעת .העות'מאנים שאפו להשיב את
עכו לגדולתה ,אולם לא היה בכוחם לממש את כוונתם.
המאמר השלישי ,מאת גרשון בר־כוכבא ,עניינו הרובע היהודי העתיק בחברון בתחילת המאה העשרים .אין
היום עדי ראייה שיוכלו לתאר את הרובע ולשחזרו ,ועד כה לא היה שום תיאור גרפי שלו או ממצא חזותי
אחר המתאר אותו .אומנם קיימים תיאורים ספרותיים של מבנהו ,אך קשה מאוד לשחזרו על פיהם .מטרת
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המאמר להציע שחזור של מבנה הרובע ,בתיו ומוסדותיו ערב נטישתו במאורעות תרפ"ט ,על בסיס תרשים
יחיד וייחודי ,מעין מפה מצוירת ,ששרטט דוד אבישר בתחילת שנות הארבעים של המאה העשרים ,ושנמצא
באקראי בארכיון העיר ירושלים .השחזור נעשה תוך הצלבת המידע עם תיאורים ספרותיים ,עם מפת גושים
בריטית משנת  1931ועם שרידים הקיימים בשטח .השוואת המידע העולה מן התרשים ליתר המקורות
הביאה לחשיפת שרידי מבנים בלתי ידועים בשטח ,ביניהם השער החדש ,שער המרחץ ,הרחבה והקנטרה,
ואפשרה לאתר על מפת הגושים הבריטית את מיקומם של מוסדות הקהילה ומבנים מרכזיים נוספים.
המאמר הרביעי ,מאת אייבי סישל ומירי בר־זיו־לוי,
עוסק בתחילת חדירתן של נשים לתחום השפה העברית
ובתרומתן להחייאת השפה במרחב הפרטי והציבורי
בראשון לציון .גולת הכותרת של מפעלן הייתה העמדת
דור ילידי ראשון דובר עברית ,שהנהיג עם נערי העלייה
השנייה את מלחמת השפות — אירוע שהיה ציון דרך
משמעותי בהחייאת הדיבור העברי.
תרומת הנשים בראשון לציון להחייאת הדיבור העברי לא
זכתה להכרה עד כה ,בין היתר בגלל אי ההכרה בתרומתם
של אנשי העלייה הראשונה לתהליך זה .סיבה נוספת היא
שנשות המושבה מיעטו לתעד את פעילותן ,ומפני שרבות
מהן פרשו מפעילות זו לאחר נישואיהן .נוסף על כך
ההיסטוריה המסורתית התמקדה בדמויות מפתח שפעלו להחייאת הדיבור העברי ,בעוד שתרומתן של הנשים,
כאימהות ,כגננות וכפעילות לשון ,נחשפת רק בחקר ההיסטוריה של חיי הקהילה והיום־יום .כדי להעריך
כראוי את תרומתן יש לבחון אותה לא באופן כמותי ,שכן על רקע ההדרה המסורתית של נשים מתחום
העברית בלטו מאוד דוברות השפה המעטות.
חקר חלוצות הדיבור בראשון לציון מאפשר גם לסמן את תחילת חדירתן של נשים יהודיות למרחב
הציבורי ,כחלק מהמעבר מחברה מסורתית לחברה חילונית־לאומית .השליטה בשפה העברית וההשתתפות
בהחייאתה פתחו לפני הנשים דרך להצהיר על זהותן הלאומית ,לקחת חלק במפעל הציוני ההתיישבותי
ולבסס את מעמדן בקהילה הלאומית המתהווה.
במאמר החמישי מציגה בת־שבע מרגלית שטרן את דרכה של עדה פישמן להקמת משק הפועלות הגדול
'עיינות' ולביסוסו ,ובוחנת מה ניתן ללמוד מפרשה זו על אישיותה ועל מסכת היחסים המגדרית בתנועה
הציונית .בחזונה של פישמן היה משק הפועלות הגדול דרך לביסוס הכרה פמיניסטית ,והוא תוכנן כפרי
יוזמה ,פיתוח ,מימון וניהול של הנשים עצמן .הסבך הביורוקרטי שאליו נקלעה התוכנית מלמד על
העדיפות הנמוכה שייחס הממסד הציוני לפתרון בעיותיהן של הפועלות ,וחושף את כישלונו במימוש
ההבטחה לתת לנשים מעמד שווה .האסטרטגיה שבחרה פישמן — גיוס תומכים מתוך הממסד ,איתור
מקורות מימון עצמאיים ושליטה בהם תוך יצירת שיתופי פעולה בין גורמים שונים — מעידה על הבנתה
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את המציאות הכלכלית והפוליטית במוסדות הציוניים ובהסתדרות .פישמן חתרה ליצור שינוי במערכת
היחסים המגדרית בעולם העבודה ולהפוך את העובדות ממיעוט מופלה לרעה לגורם מרכזי ,ובד בבד
שאפה לכונן זירה נשית עצמאית ואוטונומית ,שנשים יפתחו בה
תודעה פמיניסטית והכרה ביכולתן להתמודד כשוות ערך על מקומן
בחברה.
אף ש'עיינות' הוקם מתוך שיתוף פעולה בין נשים שביקשו לממש
את השקפת עולמן הציונית ,שיתוף שחצה מרחבים גיאוגרפיים,
מעמדות חברתיים ושייכות פוליטית ,חילוקי דעות שנתגלעו ביניהן
יכולים ללמד על מגבלת אחוות הנשים במחנה הפועלי ועל העדיפות
שניתנה לנאמנות המפלגתית והמוסדית על פני זו המגדרית.
את פרק המאמרים בחוברת חותם מאמרם של גיא לוריא ,אמנון
רייכמן ויאיר שגיא על פרשת הקמת הנהלת בתי המשפט בשנת
 .1952במאמר מוצגים הדגמים החלופיים שהוצעו לניהול בתי
המשפט בארץ בראשית ימיה של המדינה ,ושנעו בין ביזור סמכויות
לריכוזן .המחברים מסבירים מדוע ואיך הוקמה דווקא הנהלת בתי המשפט ,על סמכויותיה ומעמדה
המנהליות
המורכבים ,כגוף שנמצא בתווך בין הרשות השופטת לבין משרד המשפטים .הסדרת ההייררכיות ִ
וההפרדה בין ענייני השופטים לבין יתר העניינים המנהליים השלימו את ההפרדה בין משרד המשפטים
לבין הרשות השופטת.
המאמר תורם לדיון באוריינטציה של שיטת המשפט הישראלית ובמעמדם של השופטים ושל הרשות
השופטת בישראל בימיה הראשונים .בניגוד לעמדה הרווחת בהיסטוריוגרפיה של המשפט ,שהמערכת
עוצבה בעיקרה על ידי פוליטיקאים ואנשי משרד המשפטים ,מתברר כי לשופטים המייסדים של בתי
המשפט בישראל הייתה עוצמה לא מעטה.
במדור 'עם הספר' שש סקירות ספרים ,העוסקות בנושאים מגוונים ובתקופות שונות בתולדות ארץ־ישראל
ויישובה :ישוע ,פאולוס והבשורות; דמותו של הרצל; הנחלת היגיינה ובניית תרבות בתקופת המנדט;
מלחמת העצמאות וצה"ל בראשית שנות החמישים; המדיניות הקרקעית בישראל; יחסה של התנועה
הקיבוצית לשילומים מגרמניה.
קריאה מהנה,

מערכת קתדרה

