תקצירים

אורי טל
הכפר הנוצרי האחרון בלב הר חברון ותעלומת
היעלמותו
בעת הכיבוש הערבי של ארץ־ישראל במאה השביעית לסה"נ היו
רוב תושבי הארץ נוצרים — רובם מבני המקום — ולצידם היו
מיעוט יהודי ומיעוט שומרוני .מייד לאחר הכיבוש הערבי וביתר
שאת עם התבססות השלטון המוסלמי בארץ התפתח תהליך
של התאסלמות התושבים המקומיים ,והוא נמשך מאות שנים.
גם בהר חברון הלכה והתמעטה עם השנים האוכלוסייה
הנוצרית .במקורות הערביים מימי הביניים עד סוף התקופה
הממלוכית ותחילת השלטון העות'מאני יש מספר אזכורים
פדיל בקרבת חברון .תושבי
ותיאורים של כפר בשם מג'דל ׁ
הכפר היו חקלאים נוצרים ,ועל פי תעודות הממשל העות'מאני
מהמאה השש עשרה היה זה הכפר היחיד בתקופה זו בנפת
חברון שכל תושביו היו נוצרים .מתחילת המאה השבע עשרה
נעלם שמו של הכפר ,והוא אינו מופיע במקורות .במקום שבו
שכן הכפר הופיע קצת לאחר היעלמותו יישוב בשם אלנצארא
או ח'רבת אלנצארא .מן העדויות המוצגות במאמר זה נראה
שבעשרים השנים הראשונות של המאה השבע עשרה ניטש הכפר
פדיל ,אם ביוזמת תושביו הנוצרים ,אם בשל גירושם או
מג'דל ׁ
רציחתם על ידי המוסלמים מחברון ,אם ביוזמתו של המושל
העות'מאני המקומי ואם משלוש הסיבות גם יחד .המחקרים
על הגירת הנוצרים מהכפרים לערים ועל התאסלמותם יכולים
להסביר אך במעט את אשר אירע בכפר זה ,שכן מחקרים
אלו עוסקים בתהליכים שנמשכו עשרות או מאות שנים בעוד
העדויות מצביעות על אירוע בטווח של עשרים שנה .מכל מקום
פדיל הייתה אקורד
יש להסיק כי היעלמותו של הכפר מג'דל ׁ
הסיום של תהליך ארוך של נטישת הנוצרים את יישוביהם בהר
חברון ,לאחר שהיו כמה מאות שנים רוב אוכלוסיית האזור.

יובל בן־בסט ויוסי בן־ארצי
האם זנחו העות'מאנים את עכו? עדויות
קרטוגרפיות לכוונה לפתח את העיר בשלהי
התקופה העות'מאנית
במאמר זה נבחנת באמצעות מפות עות'מאניות התפיסה
המקובלת של התהליך הגיאוגרפי־היסטורי שהתרחש משני

צידיו של מפרץ חיפה בשלהי תקופת השלטון העות'מאני.
על פי תפיסה זו עכו ,שהייתה העיר הראשית ומרכז השלטון
העות'מאני בצפון ארץ־ישראל ,שקעה בהדרגה ובאופן בלתי
נמנע בתקופה הנדונה ,מסיבות פוליטיות וצבאיות ובעיקר
מסיבות טכנולוגיות שהיו קשורות לספינות המסחר הבין־
לאומי .בו בזמן מצידו האחר של המפרץ הלכה ותפסה את
מקומה חיפה ,והיא הפכה בשלהי המאה התשע עשרה למרכז
הכלכלי ולעוגן צמיחה אזורי; תהליך זה קיבל הכרה רשמית מצד
שלטון המנדט הבריטי עם הבחירה בחיפה לבירת מחוז הצפון
ולמוקד פיתוח ברמה גיאו־אסטרטגית ,כחלק מהאימפריה
הבריטית חובקת העולם .המעטים שעסקו בתהליך זה ,בעיקר
מנקודת המבט של תולדות חיפה ,ראו בשלטון העות'מאני גורם
סביל ,אשר צפה בתהליך ממרחק ובאדישות ולא נקט יוזמות
לשימור כוחה הכלכלי של עכו ,שהייתה העיר המרכזית בצפון
הארץ מאות בשנים .על סמך עדויות קרטוגרפיות עות'מאניות
טוענים המחברים שהשלטונות האימפריאליים דווקא פעלו
לבלימת ירידת מעמדה של עכו ,והכינו שורה של תוכניות
פיתוח שעשויות היו להעניק לה כוחות חדשים להתמודד עם
התמורות שחלו בסוף המאה התשע עשרה ובתחילת המאה
העשרים באמצעי התחבורה והספנות .אולם לא עלה בידיהם
להשיג את מטרתם ,לא מעט בשל חוסר יכולתם לממש את
תוכניותיהם וכן מפני שחיפה נתפסה כמתאימה יותר לשמש
הנמל הראשי של האזור.

גרשון בר־כוכבא
הרובע היהודי העתיק בחברון בתחילת המאה
העשרים :מבנה ,הווי ושרידים
הרובע היהודי בחברון נוסד במאה השש עשרה .הרובע היה
תחום סגור ,ובתיו שימשו מעין חומה ובה שלושה שערים.
הקהילה הצטופפה בתוך הרובע במשך קרוב ל־ 400שנה ,עד
פרעות תרפ"ט (.)1929
בתחילת שנות החמישים של המאה העשרים הרסו הירדנים
באופן שיטתי את בתי הרובע היהודי העתיק בחברון .היום,
כתשעים שנה לאחר פרעות תרפ"ט ,אין עד ראייה שיוכל
לתאר ולשחזר את מבנה הרובע על מוסדותיו ,בתי כנסיותיו,
מקוואותיו ,סמטאותיו ועוד .בארכיון העיר ירושלים נמצא
תרשים של מבנה הגטו משורטט בעיפרון בכתב ידו של דוד

קתדרה 198
אבישר ,יליד חברון ,שהיה יושב ראש הוועד להשבת היהודים
לעיר לאחר פרעות תרפ"ט.
במאמר זה המחבר משחזר את מבנה הרובע כפי שהיה
בשלבו המאוחר בראשית המאה העשרים .הוא נעזר לשם כך
בתרשים של אבישר ,במפת גושים בריטית משנת  1931ובכמה
תמונות ותיאורים ספרותיים .בתוך כך הוא מתאר את הווי
החיים בקהילה במבנים וסביבם.

אייבי סישל ומירי בר־זיו־לוי
תרומתן של נשות העלייה הראשונה לבניית קהילת
דוברי עברית בראשון לציון
מאמר זה חושף את תרומתן של נשות העלייה הראשונה
להחייאת הדיבור העברי ואת הישגיהן ,מתקופת גלי ההגירה
( )1903–1882ועד מלחמת השפות ( .)1913העיסוק בנשים שופך
אור על חיי היום־יום ועל חיי הקהילה וחושף פן מוכר פחות
בהחייאת הדיבור בכלל .המאמר מתמקד בהחייאת הדיבור
העברי בראשון־לציון ,מתחקה אחר שני הדורות הראשונים
של קהילת דוברי העברית ואחר מקומן של הנשים בהחייאה
כאימהות ,כגננות וכפעילות לשון ,ועומד על תרומתן המכרעת
להקמת דור דוברי עברית ילידיים .הצורך בהערכה מחודשת של
פועלן של דוברות העברית הראשונות נובע מהכרה בחשיבות
החלוקה המגדרית היהודית המסורתית וההדרה המתמשכת
של נשים מתחומי העברית .חילון העברית והפיכתה לשפת
הדיבור היום־יומי יצרו מהפכה בחלוקה המגדרית היהודית
המסורתית ,ופתחו פתח להנגשת נכסי התרבות לנשים .הדיבור
העברי היווה עבור נשות ראשון לציון כרטיס כניסה למרחב
הציבורי ,וקיימת חפיפה משמעותית בין הנשים שהיו פעילות
בהחייאת העברית לבין הנשים שהובילו מאוחר יותר את
המאבק על זכות הבחירה לוועד המושבה.

בת־שבע מרגלית שטרן
'עיינות' :הקמת משק הפועלות הגדול כתחנת מרד
פמיניסטי
בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים גבר העניין
בסוגיות חינוך והכשרה של פועלות וקליטתן בעבודה .תרמה

בגיליון  ,168עמ'  ,187נפלה טעות במאמר הביקורת 'הקורבן
הרב משמעי' מאת משה בלידשטיין.
המחבר סוקר מאמר מאת דניאל שוורץ ,אך מחברו של אותו
מאמר הוא יהושע שוורץ.

לכך המצוקה הכלכלית המחזורית שפקדה את היישוב ,ושפגעה
בעיקר בעובדות ,ומנהיגוֹ ת תנועת הפועלות חיפשו פתרונות
לקשייהן .אחת המנהיגות הבולטות בתקופה זו ,עדה פישמן
(משנת  1949מימון) ,ממקימות תנועת הפועלות ,הגתה את
הרעיון להקים משק פועלות גדול ,שיציע פתרון מהיר לפועלות
רבות שרצו להשתלם בחקלאות .למשק הגדול על פי חזונה היו
יתרונות שלא התקיימו לדעתה בבית ספר חקלאי ,ושהתאימו
במיוחד לצורכי החניכות ,ובהם :מסגרת ארגונית לא הייררכית,
חלוקת ידע שיתופית ,קניית ידע בעבודה מעשית עצמית וחשוב
לא פחות מכך — התנסות בניהול עסק על היבטיו הכלכליים.
עקרונות פמיניסטיים אלה נועדו להעצים את החניכות ,ופישמן
שאפה לממשם ב'עיינות' ,משק הפועלות הגדול היחיד בארץ.
המאמר עוסק במאבק להקמת 'עיינות' מהגיית הרעיון בשנות
העשרים של המאה העשרים עד העלייה על הקרקע והפעלתו
בראשיתו בשנות השלושים .נדונה בו משמעות מאפייני המגדר
בפעילות שהביאה להקמת 'עיינות' ,ונבחנת מידת הצלחתו של
המוסד.

גיא לוריא ,אמנון רייכמן ויאיר שגיא
נפילתו ועלייתו של ִמנהל בתי המשפט :הקמת
הנהלת בתי המשפט בשנת 1952
במאמר זה נחשפת שנת  1952כשנה הרת גורל בהיסטוריה של
מערכת בתי המשפט בישראל .במרכז המאמר עומדים ִמנהל
בתי המשפט והנהלת בית המשפט ,והמחברים מתמקדים
בהקמתה של הנהלת בתי המשפט בשנת  ,1952וסוקרים
בהרחבה את ההשלכות של מהלך זה על ִמנהל בתי המשפט
ועל אופן התנהלות בתי המשפט בישראל מאז ועד היום.
במסגרת זו מתואר האופן שבו שרטטו בשעתם מקבלי
ההחלטות את סמכויותיו של ִמנהל בתי המשפט ואת היחסים
בין הרשות המבצעת לבין הרשות השופטת .במאמר מוצגים
הדגמים החלופיים לניהול בתי המשפט שעמדו על הפרק בעת
ההיא ,מוסבר מדוע הוקמה דווקא הנהלת בתי המשפט ,על
סמכויותיה ומעמדה המורכבים ,ומתואר אופן הקמת הנהלת
בתי המשפט כגוף שנמצא בתווך בין הרשות השופטת לבין
משרד המשפטים .במבט רחב המאמר תורם לדיון באוריינטציה
של שיטת המשפט הישראלית ובמעמדם של השופטים ושל
הרשות השופטת בישראל בימי ינקותה.
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