תקצירים

דביר רביב
העברת שלושת המחוזות (עפרים ,רמתים ולוד)
משומרון ליהודה בראשית התקופה החשמונאית:
שינוי דמוגרפי או אישור מצב קיים?
אחת הסוגיות הבלתי פתורות במחקר הגיאוגרפי־היסטורי
של ארץ יהודה בימי בית שני היא שאלת זיהוים של תושבי
שלושת המחוזות בטרם סופחו ליהודה בשנת  145לפסה"נ,
במסגרת ההסכם שכרת יהונתן עם דמטריוס השני .בהסתמכם
על מקורות ספרותיים — ולא על ממצאים ארכיאולוגיים — ראו
מרבית החוקרים בסיפוח שלושת המחוזות אשרור של מצב
קיים ,כלומר לדעתם התגוררו יהודים באזור זה עוד קודם
למרד החשמונאי .נתוני חפירות שנערכו באזור במהלך השנים
האחרונות ,ניתוח מחודש של ממצאי סקר אפרים ונתונים
חדשים שנאספו לאחרונה במסגרת סקר דרום השומרון,
מאפשרים לדון מחדש בסוגיית שלושת המחוזות .המידע החדש
שהצטבר מלמד על התיישבות בכל רחבי הר בית אל ובחלקים
משפלת לוד במהלך התקופה ההלניסטית הקדומה .עיון
בתוצאות הסקרים שנערכו מדרום להר בית אל ומצפון לו מלמד
על חיבור והמשכיות בתפרוסת היישוב לאזור ירושלים במהלך
תקופה זו .נתונים אלו משלימים את המקורות ההיסטוריים
ומאפשרים לראשונה לאשש את סברת החוקרים שהציעו לראות
בתושבי שלושת המחוזות אוכלוסייה מעורבת שהיסוד היהודי
היה הדומיננטי בה.

יונתן רובין
'תיאור ארץ הקודש' לבורכארד מהר ציון :ידיעות
חדשות על אודות החיבור ומחברו
'תיאור ארץ הקודש' מאת בורכארד מהר ציון הוא אחד
התיאורים החשובים ביותר של הארץ מימי הביניים.
ה'תיאור' מתאפיין בפירוט רב ומספק לקוראיו מידע מגוון
מאוד ,הכולל למשל ידיעות על אודות כלכלת הארץ ותושביה.
ה'תיאור' חשוב גם בשל השפעתו האדירה על מי שהתעניינו
בארץ הקודש במאות שלאחר כתיבתו ,השפעה המשתקפת בין

היתר במספרם הגדול של כתבי־היד שלו שהגיעו לידינו .אלא
שמעט מאוד ידוע עד כה על בורכארד ,על היקף חיבורו כפי
שיצא מתחת ידו ועל מסורת כתבי־היד שלו .הסיבה לכך היא
שהמלומדים שהשתמשו עד כה בחיבור התבססו על מהדורת
לורן ,משנת  ,1864שהושתתה על חלק זעום מכתבי־היד
הקיימים .במאמר זה נעשה שימוש במספר ניכר של כתבי־
יד שלא נבדקו בעבר ,על מנת ללמוד על אודות בורכארד,
על אודות החיבור כפי שיצא מתחת ידו ועל השינויים שעבר
ה'תיאור' לאורך השנים .בנספח מובאות ידיעות על אודות
אתרים בארץ שאינן מופיעות במהדורה המוכרת של החיבור
אך כלולות בכתבי־יד שלו.

אסף מלאך
התיאולוגיה של הרצל :קריאה חדשה ב'אלטנוילנד'
מאז פרסומו בשנת  1902נמתחה ביקורת על ספרו של הרצל
'אלטנוילנד' בשל דלות הממד היהודי במדינה האוטופית
שתיאר .קריאה זו של הרומן הייתה מוסכמת גם על חוקרים
רבים ,אך בשנים האחרונות נכתבו מחקרים שדווקא הדגישו
את הממד היהודי ב'אלטנוילנד' ואת ניסיונו של הרצל לבסס
ברומן זהות יהודית חדשה על בסיס לאומי־חילוני .עם זאת
החוקרים נטו בדרך כלל להתעלם מן הממד הספרותי של
'אלטנוילנד' וראו בו רקע בלבד.
מאמר זה מתמקד בקריאה ספרותית של הרומן .קריאה זו
מלמדת שהממד הדתי והחיבור המחודש אל המסורת היהודית
ואל הדת היהודית הם תמה מרכזית בחיבור ,והדבר משתקף
בתהליך השינוי הפנימי שעובר גיבור הרומן .המחבר מבסס
טענה זו משלושה כיוונים :הוא מתחקה אחר המאמץ השיטתי
של הרצל לפרש מחדש את מושגי היסוד של המסורת היהודית
כפי שהוא בא לידי ביטוי ברומן; הוא עוקב אחר הרמיזות
המרובות ביצירה לחייו של הרצל עצמו ,המחזקות אף הן את
טענתו; והוא מנתח את הוויכוחים האידיאולוגיים שניהל הרצל
בווינה ,ושיכולים לסייע בהבנת עמדותיו כפי שהן משתקפות
ברומן .קריאה זו של 'אלטנוילנד' היא בסיס להבנה חדשה של
מקומו של הרומן בהתפתחות הרעיונית של הרצל.
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אסף זלצר ומוטי זוהר
'את הפרצות במכון לחימיה מתקנים' :נזקי
רעידת האדמה ביולי  1927באוניברסיטה העברית
בירושלים ומעשה השיקום
בקיץ  1927פקדה רעידת אדמה את ארץ־ישראל המנדטורית
ושכנותיה .הרעידה חוללה נזקים בערים מרכזיות כגון שכם,
רמלה ,לוד ויריחו ,וגרמה למאות הרוגים ופצועים .ירושלים
נפגעה אף היא :בתים רבים בעיר העתיקה קרסו באופן חלקי או
מוחלט ורחובות נחסמו עקב ההריסות; בהר הזיתים נפגעו מבנים
אחדים ,ומתחם אוגוסטה ויקטוריה ,מקום מושבו של הנציב
העליון ,ניזוק ופונה מיושביו .במחקרים שפורסמו עד כה תוארה
רעידת האדמה ,זוהה מוקד הרעש (אפיצנטר) ,והוצגו ממצאים
על הנזקים ופריסתם .ייחודו של מחקר זה בכך שהוא בוחן את
השפעת האירוע הקטסטרופלי על פעילותו והתפתחותו של מוסד
מרכזי — האוניברסיטה העברית .עוד קודם לרעידה פעלו בשטח
האוניברסיטה מספר מכונים ונעשו פעולות להקמת מבנים
ויחידות נוספים ,דוגמת בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.
רעידת האדמה פגעה במתחם האוניברסיטה ,גרמה נזקים
בבנייניו ופגעה בפעילות המחקר השוטפת .באמצעות תצלומים
ומקורות ארכיונים משוחזרת עוצמת הפגיעה של הרעידה במבני
האוניברסיטה ומוצגות מדיניות האוניברסיטה בטיפול בנזקים
והפעולות שננקטו לשיקומה .שיח זה על אופן ההתמודדות
של האוניברסיטה עם הנזקים חושף את מקומה ומעמדה של
האוניברסיטה כמוסד לאומי וציבורי ירושלמי בשנות העשרים
של המאה הקודמת.

אייל כתבן
על ְמבטחים וקובעי מדיניות :הגניאלוגיה של טופס
בדיקת העולים לארץ־ישראל (תרפ"ז)
מחקר זה עניינו תהליך אסדרת הבדיקות — הגופניות ,הרפואיות
והנפשיות — למועמדים לעלייה לארץ־ישראל עד שנת .1926
באותה שנה אישרה ועדה מיוחדת הוראות בדיקה אחידות
למועמדים לעלייה .הוראות אלו ,בדמות טופס למילוי על ידי
הרופא הבודק ,כונו הוראות תרפ"ז .מטרת המאמר להתחקות
אחר אסדרת הבדיקה למועמדים לעלייה מימי העלייה הראשונה
בכלל ואחר הוראות תרפ"ז בפרט — זאת בהנחה שה'די־אן־איי',
מטען הערכים ,שהיה במקור או במקורות לטופס הבדיקה
המשיך לפעול את פעולתו בטופס החדש .במובן זה מדובר
בחקירה גניאולוגית ,שמטרתה לנסות ולפענח את האידיאולוגיות
שחלחלו להוראות תרפ"ז .המחקר מראה כיצד שיקפו הוראות
תרפ"ז את השלמתו של מהלך ממידע לעולים (באמצעות
לשכות המודיעין) למידע על אודות העולים (באמצעות בדיקות

קתדרה

רפואיות) .מתברר כי המקור להוראות תרפ"ז היה טופס רפואי
ששימש חברת ביטוח חיים ,והמחבר בוחן את משמעות שעתוקן
של הוראות טופס ביטוחי להוראות טופס לבדיקת עולים .דיון
זה מאפשר גם להכיר מקורות השראה אפשריים לאסדרת
בדיקות באותה תקופה.

מוסטפא עבאסי
פלסטינים נלחמים בנאצים :סיפורם של המתנדבים
הפלסטינים במלחמת העולם השנייה
מעט מאוד ידוע על אלפי פלסטינים שהתנדבו לצבא הבריטי
בימי מלחמת העולם השנייה ,ושלחמו ביחידות מעורבות
ערביות־יהודיות במצרים ,בבלקן ,במערב אירופה ,במזרח
אפריקה ובאזורים נוספים נגד כוחות גרמניה הנאצית ובת
בריתה איטליה .כ־ 12,000לוחמים פלסטינים התנדבו ליחידות
השונות ,ובהם יותר מ־ 120נשים שהתגייסו לחיל העזר לנשים
( ,)ATSושקרוב לודאי היו הנשים הערביות הראשונות במזרח
התיכון שהתגייסו לשירות צבאי סדיר.
מאמר זה מנסה לענות על שורה של שאלות ,כגון מה היו
מניעיהם של המתנדבים להצטרף לצבא האימפריה שכבשה
את ארצם ,ושדיכאה ביד קשה את בני עמם בתקופה שקדמה
לפרוץ המלחמה? מה היה יחס הבריטים אליהם ,ומה היה טיב
מערכת היחסים בינם לבין המתנדבים היהודים באותן יחידות?
המאמר בודק את הרקע החברתי של המתנדבים ,מאילו אזורים
בארץ הם באו ,ומה היה חלקם של העירוניים ושל הכפריים
בקרבם .כמו כן נבחנת עמדת המפלגות והזרמים הפלסטיניים
השונים בשאלת ההתנדבות .מתברר כי האופוזיציה הפלסטינית
שהוביל המחנה הנשאשיבי ,ושנמנו עימה סוחרים ,עצמאים,
משכילים ,פקידים ,בעלי רכוש וקרקעות ואף מנהיגים כפריים
חזקים ,תמכה בהתלהבות ברעיון ההתנדבות .אנשי מחנה זה
הצטרפו למסע הגיוס הבריטי והעמידו משאבים כספיים על
מנת לקדמו .לא היה לכך תקדים בהיסטוריה הפלסטינית;
אפילו המרד הפלסטיני בשנים  1939–1936לא זכה לתמיכה
כזאת מאותם חוגים ,ולעיתים אף התנגדו לו וגילו עוינות
החוסינים התנגד לבריטים
ַ
כלפי מנהיגיו .לעומת זאת מחנה
ולרעיון הגיוס בכללותו ,אולם לא היה בכוחו למנוע או לעצור
את התופעה ,שהחלה כבר בחודשים הראשונים לאחר פרוץ
המלחמה.
מרבית החוקרים הישראלים התמקדו בעמדת המופתי
הירושלמי בימי מלחמת העולם השנייה ובתמיכתו במשטר
הנאצי ,אולם מתברר שאלה אינן משקפות בשום פנים ואופן את
עמדת מרבית הציבור הפלסטיני ,שלא היה לו כל קשר לנאצים,
ושאף הקריב במלחמה בהם רבים מבניו ,שנפלו בשדות קרב
זרים ומרוחקים ,נוסף על הנעדרים והפצועים הרבים.

