תקצירים

יוסף פטריך
מכלול ארכיטקטוני לחלוקת לחם חינם בקיסריה
בשלהי העת העתיקה

ריכב (בוני) רובין
יברס בנזירי מר סבא? מקורות
האומנם טבח ַ ּב ַ ּ
היסטוריים וזיכרון קיבוצי

מכלול ארכיטקטוני גדול בקיסריה ,ממזרח לשער הצלבני
המזרחי ,נודע בשם הרחבה הביזנטית .המכלול משתרע על שני
מפלסים ,הנמשכים בציר צפון–דרום .הרחבה התחתונה תחומה
בשני קירות גבוהים שלאורכם ספסלים בנויים ,ומעוטרת בשני
פסלים מונומנטליים ,בשימוש משני; האחד זוהה כפסל של
הקיסר אדריאנוס ,והאחר — כפסל של זאוס־יופיטר .ברחבה
זו שני מפלסי רצפה :הקדומה מרוצפת אבני פסיפס לבן גסות,
והמאוחרת — לוחות שיש בשימוש משני.
הרחבה העליונה מרוצפת פסיפס בדגמים גיאומטריים.
מצידה המזרחי ארבעה חדרים ,ומצידה המערבי מרחב דומה
שלא נחפר .בין שתי הרחבות הפרידה קשת עיטורית שנישאה
על שני עמודי שיש ,מצפון לה גרם בן עשר מדרגות ,ולמרגלותיו
כתובת פסיפס גדולה ,כתובת בנייה ,ביוונית .כתובת בנייה
שנייה ,ביוונית גם כן ,על אומנת שיש ,נתגלתה במאה התשע
עשרה מצפון־מערב למתחם האמור ,ונזכר בה שיקומו של
מכלול ארכיטקטוני בשם אדריאניאום .בשתי הכתובות,
מהתקופה הביזנטית ,נזכר מרכיב בשם מדרגות.
בחינה מחודשת של הכתובות ושל המתחם הארכיטקטוני
מלמדת שהמונח מדרגות —  gradusבלטינית — מציין מכלול
עירוני שנועד לחלוקת לחם וסוגי מזון אחרים חינם לקבוצת
אזרחים נבחרת .במקורות כתובים תואר הנוהג של אנונה
לעם ( ,)annona popularesחלוקת מזון חינם — כזכות יתר
(פריווילגיה) ולא כסעד — ברומא (מסוף תקופת הרפובליקה),
בקונסטנטינופוליס (למן ימי קונסטנטינוס) ,באלכסנדריה,
בקרתגו ובכמה ערים נוספות במצרים ובסוריה .נראה שהוא
התקיים בכל עיר שמצבה הכלכלי אפשר זאת ,כפוף לאישור
השלטון המרכזי .בקונסטנטינופוליס היו  117מתקני חלוקה
כאלה ,אך המתחם האמור מקיסריה הוא היחיד מסוגו ששרד
משלהי העת העתיקה .נראה שהוא נקרא אדריאניאום על שם
מקדש לאדריאנוס שנמצא בקרבת מקום בתקופה הרומית
הקדומה יותר ,ושבו ניצב פסלו של הקיסר.

יברס בירושלים
בספטמבר  1269ביקר הסולטאן הממלוכי ַ ּב ַ ּ
וממנה נסע ליריחו .בספרו של ֻמג'יר אלדין מסופר כי ביברס
עבר בדרך במנזר דיר אלסיק והורה להרוס שם את תאי
הנזירים ,מחשש שהם יסייעו להתקפה פרנקית על ירושלים.
מקורות יווניים מאוחרים יותר סיפרו על טבח של נזירים
רבים שהתרחש על יד מנזר מר סבא בפקודתו של הסולטאן
המצרי .תיאור חזותי של טבח כזה התגלה באיקונין בכנסייה
ירושלמית .המאמר מציג את העדויות השונות על הטבח,
מנתח אותן ודן במקומו של טבח הנזירים בזיכרון הקיבוצי של
היוונים־אורתודוקסים.

יהושע פרנקל
איכרים ,אנשי דת ומפקדי צבא :הגירה ותמורות
בבלאד אלשאם בתקופה
במשטר המקרקעין ִ ּ
הממלוכית
מאמר זה סוקר את מצבם של איכרים בתחומי בלאד אלשאם
בתקופה הממלוכית ואת תגובתם על לחצי המושלים על
כפריהם .במרכז המאמר עומדים שני חיבורים של תקי אלדין
אלחצני אלשאפעי ( 829–752להג'רה [ ,)]1426–1352חכם הלכה
בן העיר דמשק .בחיבוריו הוא הציג עצמו כאיש מוסר ,ומתוקף
מעמד זה ביקר את התנהגות האריסטוקרטיה הצבאית והטיף
לה .דיונו חושף את גישתה שהאיכרים מעבדי נחלאות האקטאע
הם בחזקת אריסים ,ועל כן אין פסול בהטלת הגבלות על
חירותם.

ענת קדרון
מקום לאומי בסביבה מעורבת :עיצוב המרחב
הלאומי בחיפה בתקופת המנדט
מאמר זה עוסק בתהליכי הבניית הנוף בשכונות העבריות
בחיפה המנדטורית כמקום לאומי .תהליכים אלו נבעו בין
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היתר מן הבחירה של אנשי 'היישוב החדש' בעיר שלא להינתק
ממנה ולהקים עיר עברית נבדלת על הכרמל (לפי הדוגמה
של תל אביב ,שנפרדה מיפו) ,אלא לשאוף להשיג דומיננטיות
דמוגרפית ,ארגונית ורעיונית בתוך העיר — וכחלק ממנה — הן
ביחס לאוכלוסייה הערבית והן ביחס ליישוב היהודי הוותיק
בעיר .לצד הבחירה להישאר חלק מן העיר המעורבת כללה
התבססות הקהילה העברית בה תהליכי היבדלות והיפרדות
חברתיים ,ארגוניים וגיאוגרפיים בין האוכלוסיות היהודית
והערבית .תהליכים אלו לוו במאמץ להבניית תודעה קהילתית־
לאומית ולהחלתה על כלל האוכלוסייה היהודית בעיר.
המאמר עוסק בהיבט הנופי של הבניית התודעה הלאומית
ובאופן שבו הנוף העירוני משקף את הרצון הלאומי להיבדל
מהעיר הערבית והאוריינטלית ,בד בבד עם חיזוק התודעה
הלאומית בעיני היישוב היהודי הוותיק בעיר וחיזוק כוח
המשיכה של העיר המעורבת עבור מהגרים חדשים .בתהליך
הבניית הנוף הובן ופורש פיתוח מודרני־אירופי — שהגדיר את
הנבדלות מהעיר האוריינטלית במונחים של ִקדמה — כחלק
מנוף לאומי ,שהגדיר את הנבדלות העירונית במונחים של
לאום ותרבות.

דורון בר
מפריז לרמת הנדיב :קבורתו השנייה של בנימין
אדמונד דה רוטשילד במדינת ישראל
בנובמבר  1934נפטר הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד ,הנדיב
הידוע ,אשר תרם תרומה מכרעת להתיישבות היהודית בארץ־
ישראל בעת החדשה .עם פטירתו הוא נקבר בבית הקברות פר
לאשז ( )Père Lachaiseשבפריז .אך הברון ביקש כי עצמותיו
ועצמות רעייתו ,עדה דה רוטשילד ,יועברו לקבורה מחדש
בארץ־ישראל .המאמר עוסק בדרך הארוכה שהובילה למילוי
הבקשה ובתהליך הממושך של פיתוח רמת הנדיב ,אחוזת
קברו ,שעוצבה על ידי האדריכל אוריאל (אוטו) שילר ואדריכל
הגנים שלמה וינברג (ארן) .בהמשך נדונה קבורתם השנייה
של בני הזוג ,בשנת  ,1954בטקס שעוצב לפרטיו ,וששיקף
מערכת אינטרסים פנים־ישראלית וחוץ־ישראלית מורכבת.
הבאת שרידי הברון רוטשילד למדינת ישראל על ידי ספינת
קרב ישראלית וקבורתו בטקס ממלכתי נתנו משנה תוקף
למעמדו הסמלי כאבי היישוב בארץ־ישראל בעת החדשה.
מסע ההלוויה ,מפריז ,דרך נמל חיפה ועד רמת הנדיב ,עוצב
כמצעד שנועד להגביר את תחושת ההזדהות עם הרעיון הציוני
וליצור תחושת הרמוניה ואיחוד ישראליים .רמת הנדיב נותרה
עד ימינו יוצאת דופן בפארה בנוף ההנצחה והזיכרון המקומי.

אבי פיקאר
הישראליזציה של העולים מארצות האסלאם:
מוסדות החינוך במושבים בשנות החמישים
מושבי העולים שבהם יושבו עולים מארצות האסלאם בשנות
החמישים היו זירת מפגש של קצוות בחברה הישראלית.
המושבים השתייכו להתיישבות העובדת ,שהייתה העילית
החברתית ,אך העולים היו אוכלוסייה רחוקה מאוד מעילית זו
ובעלת עולם ערכים שונה .תנועות המושבים ,שבניגוד לאחותן
הבכירה ,התנועה הקיבוצית ,הסכימו לקלוט לתוכן עולים
רבים ,נאלצו להתמודד עם הפער שבין העולים למבנה החברתי
הרצוי להן .בתי הספר היו כלי מרכזי לעיצוב ילדי העולים
בהתאם לערכי ההתיישבות העובדת .בתי הספר במושבים ניסו
להטמיע ערכים אלו בקרב בני הדור השני במושבים וליצור
בקרב התלמידים ִחברות מחדש .בתי הספר התמודדו עם ניגוד
חריף בין עולם הערכים של המורים לעולם ערכים של ההורים,
עם מחסור במורים ועם היעדר הכשרה מתאימה למורים
שלימדו בהם.

אברהם סלע
היסטוריה אחרת והיסטוריוגרפיה של מלחמת
תש"ח
השנים האחרונות הניבו פרסום של מספר מחקרים חדשים
בעברית על מלחמת העצמאות/הנכּבה ,רובם פרי עבודה
של שנים רבות .הספרים הנסקרים עוסקים במגוון רחב של
נושאים ותחומי מחקר ,ובכלל זה בחינה ממוקדת של סוגיות
היסטוריוגרפיות הנוגעות לסיום המנדט והמלחמה; חברה
וצבא בתקופת המלחמה ובמעבר מקהילה פוליטית וולונטרית
למדינה; נפילתו של עבד אלקאדר אלחוסיני בקסטל בליל 8–7
באפריל  1948וכיבוש דיר יאסין ביום שלמוחרת ,שני אירועים
שהכריעו את המערכה על ירושלים והביאו להתמוטטות
הקהילה הפלסטינית בארץ בכללותה; סיפורם של ערביי חיפה
והגליל שנותרו בארץ חרף המלחמה .כמה מהספרים הנסקרים
חולקים גישה ושיטת מחקר משותפת של היסטוריה מלמטה
וכן שימוש נרחב בהיסטוריה בעל־פה ,קרי ראיונות עם בני
הזמן ,הזוכים בעשורים האחרונים ליתר לגיטימציה כמקור
היסטורי .בזכות השימוש בדרכי מחקר אלו ובמקורות שלא
נעשה בהם שימוש עד כה ,יש במחקרים הנדונים חידושים
חשובים.

