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גיליון  173של קתדרה פותח במאמר מאת יוסף פטריך הדן במדרגות ( )bathmoi/gradusהאדריאניאום,
מכלול ארכיטקטוני לחלוקת לחם בקיסריה בשלהי העת העתיקה .הראיות מן הממצא הארכיטקטוני
והאפיגרפי מעידות כי בקיסריה ,כמו בערים רבות באימפריה הרומית ,התקיימה חלוקת מזון חינם
לקבוצה נבחרת של אזרחי העיר שהיו זכאים לכך .המחבר מציע כי המדרגות הנזכרות בשתי כתובות
שבמוקד הדיון מציינות את המכלול הארכיטקטוני כולו ,ששימש לחלוקת לחם לאזרחים.
במכלול בקיסריה נחשפו מרכיבים שונים שהיו דרושים במתקן כזה :מרחב פתוח שאפשר להתכנס תוך
שמירה על הסדר ופיקוח על החלוקה ,ספסלי ישיבה ,מרחבי אחסון לכיכרות הלחם ואורוות בעבור בהמות
המשא .בהנחה שהמכלול הנדון אכן היה גרדוס ,הוא היחיד מסוגו ששרד משלהי העת העתיקה.
המאמר השני ,מאת ריכב (בוני) רובין ,עוסק בשאלה:
יברס בנזירי מר סבא? המחבר מבקש
האומנם טבח ַ ּב ַ ּ
להראות כי על פי מקורות היסטוריים הטבח אכן
התרחש ואף נצרב בזיכרון המקומי של מאמיני הכנסייה
היוונית־אורתודוקסית בירושלים וכן בזיכרונם של
הבדווים שחיו בסביבת המנזר ושל עולי רגל.
זיכרון הטבח ועוצמתו השתמרו במגוון מקורות:
טקסטים שונים — תיאורים היסטוריים מוסלמיים
וחיבורים יווניים־אורתודוקסיים המתארים את
מסע העלייה לרגל ואת המקומות הקדושים; אומנות
כנסייתית; הממצא הארכיאולוגי של סקר תאי הנזירים,
התומך בטענה שביברס הורה להרוס את תאי המתבודדים; השם 'מקום הטבח בנקיק' ששימש בפי הבדווים
המקומיים ,ושתועד במפות מדידה מדויקות החל מסוף המאה התשע עשרה .מקורות אלה מתחברים לפסיפס
המאשש את קיומו של הטבח ואף ממקם אותו במרחב.
בבלאד אלשאם ,מעמדם של
המאמר השלישי ,מאת יהושע פרנקל ,עניינו משטר הבעלות על המקרקעין ִ ּ
האיכרים במרחב זה ,מקומם במערך הפוליטי־החברתי ותגובתם על תביעות השלטון .במאמר נדון פסק
הלכה מן המאה החמש עשרה שמשתקפת בו תגובה של חברה כפרית על לחץ מצד קציני צבא .חשיפת
התעודה וניתוחה מאפשרים לשחזר את משטר המקרקעין ואת חיי החברה הכפרית בתחומי הסולטאנות
הממלוכית .מפסק ההלכה הנדון ומתעודות אחרות עולה כי הממסד השלטוני ראה ביושבי הכפרים עובדי
אדמה שאין להם חזקה על הקרקעות שעיבדו ,וכי חלק ניכר מן היבולים שקצרו ואספו נלקח בידי מי
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שהחזיק במקרקעין .שיטה זו ובמיוחד שכירות משנה של נחלות הביאו להפעלת לחצים על עובדי האדמה
ולהכבדת העול עליהם ,וכפריים מוסלמים היו נתונים למשטר נצלני ומדכא.
במאמר הרביעי המחברת ,ענת קדרון ,בוחנת את עיצוב המרחב הלאומי בחיפה בתקופת המנדט .במסגרת
חקר תהליכי הבניית התודעה הציונית בארץ־ישראל בתקופה זו ,טרם נדונו הערים המעורבות .שלא כמו
יישובים חדשים ,העיר המעורבת הציבה למתיישבים הציונים אתגר משולש :התמודדות עם האוכלוסייה
הערבית המקומית ,התמודדות עם האוכלוסייה היהודית הוותיקה ,שבחלקה הייתה לא־ציונית,
והתמודדות עם המסגרת העירונית הקיימת — הן עם השלטון המוניציפלי והן עם הנוף העירוני.
טענת המחקר היא שעיצוב מרחב עברי לא רק ביטא ושיקף את תהליכי ההתבססות של החברה היהודית
הלאומית ,אלא היה לו תפקיד חיוני בעצם היכולת של חברה זו להתבסס בערים המעורבות ,לגדול
ולקלוט מהגרים חדשים .וכך גיבוש קהילה עברית מקומית ִאפשר לחזק את המרחב הנבדל ולהרחיב
את האוטונומיה בעיצובו ,וקיומו של מרחב כזה היה כוח משיכה למהגרים יהודים שחיזקו את הקהילה
היהודית הלאומית ביחס לעירייה וביחס לאוכלוסייה היהודית הוותיקה.
המתיישבים היהודים החדשים ביקשו לא רק להקים מרחבי מגורים נבדלים גיאוגרפית אלא גם לעצב
אותם כמרחבים עבריים — ובכך ליצור היבדלות תרבותית ותודעתית מן המרחב המעורב .ליצירת סמלים
בנוף היה תפקיד מרכזי ביצירת תדמית עברית ובהבניית תחושת מקום.
במאמר החמישי דורון בר מציג את סיפור קבורתו השנייה של בנימין אדמונד דה רוטשילד בישראל .הוא
סוקר את השתלשלות האירועים ,את האתרים השונים ואת התוכניות השונות שהוצעו למקום קבורתו ,ואת
ההלוויה וטקס הקבורה ברמת הנדיב.
כשנפטרו הזוג רוטשילד כבר היו תקדימים של קבורה שנייה של מנהיגים ואנשי רוח בארץ־ישראל ,אך
הקבורה ברמת הנדיב הייתה ייחודית :בני הזוג לא נקברו בתוך בית קברות ,והמשפחה שאפה להפוך את
אתר הקבר לפארק — והוא אכן נותר עד היום מקום יוצא דופן בנוף ההנצחה והזיכרון הישראלי .אל מול
הכישלון להפוך אתרי קבורה אחרים לפנתיאון או לאחוזת קבר מונומנטלית ,בולט ייחודו של קבר הברון,
שיש בו שילוב של מקומיות ארץ־ישראלית והדר
אירופי .גם מסע הלוויה וטקס הקבורה היו
יוצאי דופן ,ושיקפו מערכת אינטרסים פנים־
ישראלית וחוץ־ישראלית מורכבת .הלוויית הברון
וקברו אפשרו להכלילו לא רק בנוף המקומי אלא
גם במיתוס של כינון מדינת ישראל ,ובכך הביעה
המדינה את מחויבותה כלפיו.
במאמר השישי אבי פיקאר עוסק בחינוך בשנות
החמישים במושבים שאוכלסו בעולים מארצות
האסלאם .הוא מציין כי החינוך היה אחד
האמצעים העיקריים להתמודדות עם החשש
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מפני שינוי חברתי בעקבות שיעורם הגדל של יהודי ארצות האסלאם במדינה הצעירה .מערכת החינוך,
ותרבות .תפקידיה היו
ששימשה כסוכן ראשון במעלה של מפעל בינוי האומה ,נועדה ליצור תהליכי ִחברות ִ
לשמר את הצביון החברתי ואת האתוס החלוצי שראה ביהודי החדש חקלאי ,לוחם וסוציאליסט ,ולשלב
את אוכלוסיית העולים במבנה החברתי הקיים.
מושבי העולים אומנם דמו בצורתם למושב אך לא חלקו את רוח ההתיישבות העובדת והפכו למובלעות
של ארץ המוצא של תושביהם בתוך ישראל ,והדבר נתפס כאיום על השאיפה לאחידות חברתית.
לוותיקים בארץ נראה היה שאפשר להגשים את
השאיפה למונוליתיות תרבותית במה שנוגע לדור
הצעיר ,אולם התקוות לא התממשו .רוב המורים
לא התגוררו במושב ולא הפכו לחלק אינטגרלי
מהקהילה שבה חינכו; רק מעטים באו ללמד
מתוך תחושת שליחות ,והיה צורך למשוך אותם
בפיתויים כגון פטור משירות צבאי; המורים
חסרו הכשרה מתאימה ,וגישת מערכת החינוך
הייתה זרה למציאות שבה הם נתקלו; והמרחק
הגדול בין עולם הערכים של ההורים ובין עולם
הערכים של בית הספר פגע ביכולת המורים לדבר לליבם של הילדים.
את פרק המאמרים בחוברת חותם מאמר מאת אברהם סלע במדור 'בשדה המחקר' .המחבר סוקר שורה
העצמאות/הנכבה ,ומציין כי העובדה שרובם פרי עבודתם של
ּ
של פרסומים חדשים בעברית על מלחמת
חוקרים יהודים משקפת למעשה את מצב מחקר המלחמה ותוצאותיה מאז ומתמיד .בהצגת המחקרים
הוא עומד על החידושים שבהם ,כגון הבנת הגורמים והנסיבות להישארות רוב ערביי הגליל במקומם;
שיטות מחקר בעלות אופי של מיקרו־היסטוריה ,כלומר עיסוק בסוגיות נקודתיות ומקומיות המייצגות
תופעות ותהליכים בעלי משמעות רחבה; העלאת פרטי מידע חדשים מתוך היכרות ישירה עם פלסטינים
שידעו לספר על שנות המרד הערבי ועל חודשי המלחמה הבלתי סדירה; ניסיון להפריך מיתוסים על ידי
בחינה יסודית של כלל הפעולות של שני הצדדים הלוחמים; דיון בסוגיות שיש בהן אי הסכמה או ויכוח
בין היסטוריונים; גישה של היסטוריה מלמטה ,המבוססת על ראיונות עם בני הזמן ,הזוכים בעשורים
האחרונים ליתר לגיטימציה כמקור היסטורי.
במדור 'עם הספר' חמש סקירות ספרים ,העוסקות בנושאים מגוונים ובתקופות שונות בתולדות ארץ־
ישראל ויישובה :ההיסטוריה הקרטוגרפית הגרמנית של ארץ־ישראל בשנים  ;1875–1830גן הילדים
והתחדשות השפה העברית בשנים תרנ"ט–תרצ"ו; חיים ויצמן מנהיג הציונות; 'סולל בונה' בשירות ביטחון
היישוב; סיפורם של הקומוניסטים העברים.
קריאה מהנה,
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