תקצירים

אמה מעיין־פנר ,רוית לין ,יותם טפר ,גיא בר־עוז
הגלוי והנסתר :סצנת השתנות קדומה בשבטה
מאמר זה מציג תיעוד מחודש של איקונוגרפיה נוצרית קדומה
על כותלי הכנסייה הדרומית בשבטה .ציור הקיר הנדון במאמר
מתאר את אירוע ההשתנות של ישוע :ישוע מוצג כשאליהו
ומשה משני צידיו ,ומתחתיו השליחים פטרוס ,יוחנן ויעקב.
במרוצת השנים נעשו מספר ניסיונות לתאר ולהבין סצנה זו,
אך עקב הרס מכוון ופגעי הזמן נעלמו מהעין פרטים רבים
בה .במחקר הנוכחי נעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים
מתקדמים כדי לתעד ולפענח את הסצנה בצורה מדויקת.
התבוננות קפדנית ביצירה מאפשרת לשחזר את שיטות
העבודה של האומנים ולהתחקות אחר איכותו הגבוהה של
הציור ,שנוצר בצבעים רבים מחומרים שונים ובמספר שכבות.
פרטיו התוכניים והצורניים של הציור והקשרו הארכיאולוגי
מאפשרים הבנה היסטורית וניתוח הזיקות האומנותיות של
הציור .כל אלה מלמדים שהיצירה משבטה היא אחת מסצנות
ההשתנות הקדומות הידועות למחקר ,והמחברים מציעים
לתארכה לשלהי המאה החמישית עד אמצע המאה השישית.
ממצא ייחודי זה על מאפייניו מהווה תרומה משמעותית להבנת
האומנות הנוצרית הקדומה בארץ־ישראל.

עודד זינגר
'אני ואת נשמח זה בחברתו של זה עד אשר יגזור האל
יתעלה שנמות בארץ ישראל' :מכתב מגניזת קהיר על
עלייה ועלייה לרגל
במאמר זה מתפרסם לראשונה מכתב מאמצע המאה השתים
עשרה שכותבו ,אבו אלפדֹ ל ,מעודד את בת דודתו היושבת
במצרים לעשות כל שביכולתה כדי לעלות לארץ־ישראל ולבקר
באתריה הקדושים .אבו אלפדֹ ל קיווה כנראה שבת דודתו
לא רק תעלה לרגל ותבקרו ,אלא גם תינשא לו והם יבלו יחד
בארץ־ישראל את שארית חייהם .המכתב ,הכתוב בערבית־
יהודית ,מורכב משני קטעי גניזה אשר צורפו בעזרת תוכנת
הצעת הצירופים ב'פרויקט פרידברג' .המאמר כולל תעתיק
ותרגום של המכתב ,ונדונים בו מקום כתיבתו וזמן כתיבתו,
האתרים הקדושים הנזכרים בו ותרומתו להבנת העלייה לרגל

בהקשריה הרחבים :קשרי נישואים ,משפחה וסידורים כספיים
ומשפטיים .המכתב מעניין במיוחד מפני שהוא מציג את
העלייה לרגל בהקשר של אישה אדוקה ממצרים ,ופותח לנו
צוהר אל תכתובת בין בני זוג שהיו עתידים כנראה להינשא.

רוני באר־מרקס
בין אוטוביוגרפיה לביוגרפיה :איטה ילין כמקרה מבחן
איטה ילין הייתה מן הדמויות הנשיות המרתקות שחיו ופעלו
בארץ־ישראל בסוף המאה התשע עשרה ובתחילת המאה
העשרים .מיקומה על קו התפר — בין ישן לחדש ,בין מסורת
לקדמה ,בין מערב למזרח; כתיבתה הספרותית בעברית כפי
שבאה לכלל ביטוי בספרה האוטוביוגרפי 'לצאצאי' ,ועשייתה
הציבורית הענפה ,בפרט תפקידה כמנהלת בית החולים 'עזרת
נשים' — כל אלה סימנו אותה בתודעה הציבורית ובזיכרון
ההיסטורי כאישה פורצת דרך .ואולם דימויה זה ,המבוסס
בעיקרו של דבר על ספרה האוטוביוגרפי ,נסדק כאשר קוראים
במכתביה ובמכתבים שנשלחו אליה .מתוך המכתבים עולה
תמונה של אישה שלאורך שנים רבות הייתה נתונה כל כולה
בעשייה החומרית ומכונסת בד' אמות ביתה; אישה שלא
ניכרו בה סקרנות או עניין ,שלא הייתה בעלת השכלה רחבה
או עניין בתרבות הפנאי ,ושלא גילתה פתיחות מחשבתית או
רעיונית .המחברת בוחנת במאמר זה את הפער בין הדמות
העולה מספר הזיכרונות שנכתב בערוב ימיה לבין זו המצטיירת
מתוך המכתבים שנכתבו לאורך שנות חייה ,סמוך לאירועים
המתוארים בהם ,ומנסה להסבירו.

מולי ברוג
אשמת תל חי :שורשי הטראומה והמיתוס
בי"א באדר תר"ף התרחשה בתל חי תקרית אש שהסתיימה
באופן טרגי ,והיא טבעה חותם טראומטי בקרב רבים ביישוב.
מרבית המחקרים ההיסטוריים על האירוע דנו בו כחלק
מסיפור ההתיישבות החלוצית ,ואחרים התמקדו במיתוס
שנוצר סביבו ובהשלכותיו החברתיות והתרבותיות על החברה
הציונית לדורותיה .מאמר זה מציע לראשונה מבט פסיכולוגי
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על תגובות המגינים והנהגת היישוב על האירוע ,ומהן מתבררת
מהות הטראומה שנגרמה להם והשפעתה הרבה על עיצובו
בזיכרון הקיבוצי.
היעדר העניין המחקרי בזהותם של המגינים ,בהרכב
האנושי שלהם ובתפקודם באותו יום בחצר תל חי ,מתברר
כעת כוויתור על אחד הגורמים החשובים שאפשרו את הצלחת
אימוצו של המיתוס .הדימוי ההרואי שהוענק למציאות חסרת
ההוד והתעוזה בתל חי וגילויי הפחד והלם הקרב של חלק
מהמגינים ,הקשו עליהם להופיע בציבור כגיבורים ,ומרביתם
בחרו לשתוק .תגובה זו מצידם אפשרה את עיצוב דמותו של
טרומפלדור כגיבור הקרב ,ועזרה לטשטש את הגבולות בין
הסיפור המיתי לאמיתי.

אלעד בן־דרור
הערבים והתוכניות לבנאום ירושלים 1950–1947
בנאום ירושלים היה מרכיב מרכזי בתוכנית החלוקה שהתקבלה
בעצרת האו"ם ב־ 29בנובמבר  ,1947וגם לאחר שהמלחמה
שפרצה בארץ סתמה את הגולל על תוכנית החלוקה ,המשיך
האו"ם לנסות לקדם את בנאום העיר .בתום המלחמה נשארה
ירושלים מחולקת בין ישראל לירדן ,וירדן החזיקה במקומות
הקדושים ובהר הבית .ירדן וישראל הבהירו שלנוכח המצב
שנוצר הן מתנגדות לבנאום ומבקשות לשמר את המציאות
שנוצרה בשטח .מנגד התמידו מדינות רבות לתמוך בבנאום,
ובכללן כל מדינות ערב חברות האו"ם .בדצמבר  1949קיבלה
עצרת האו"ם החלטה שקראה ליישם את בנאום העיר (החלטה
 .)303החלטה זו התקבלה לאחר מערכה מדינית מורכבת
של מדינות ערב ,מערכה שבשיאה הן הצליחו להפעיל את
האפיפיור להורות למדינות הנאמנות למצוותו להצביע בעד
בנאום ירושלים .הנחיה זו הטתה את הכף והובילה לקבלת
ההחלטה ,ואולם ישראל וירדן דחו את החלטה  303וסירבו
לבצעה .מחבר המאמר סוקר ומנתח את עמדתן הלא צפויה
של מדינות ערב באשר לתוכניות הבנאום מן הדיונים בבנאום
במסגרת תוכנית החלוקה בשנת  1947ועד קבלת החלטה 303
בשנת .1949

בעז כהן
אקטיביזם של ניצולי השואה בעשורים הראשונים של
מדינת ישראל :המקרה של מאיר מרק דבורז'צקי
כבר בשנותיה הראשונות של המדינה התפתחו בקרב ניצולי
השואה ארגונים ומסגרות שפעלו מתוך תודעה קיבוצית של
ניצולים .ארגונים אלו נוצרו על ידי שכבה פעילה של מנהיגי
ציבור ואנשי רוח בעלי תודעה קבוצתית של ניצולים ,תודעה
ניצוֹ לית ,שביקשו להשפיע במרחב הציבורי — כיחידים
ובמסגרת אותם ארגונים — על עיצוב דפוסי הזיכרון בחברה
הישראלית .המאמר עוסק בתודעה הניצולית שאפיינה שכבה זו
ובפעילותה בתחומים שונים :המאבק נגד השילומים ,המאבק
על דמותו של 'יד ושם' ,המאבק לקביעת דמותו של יום הזיכרון
לשואה ולגבורה ,המאבק כנגד נרמול היחסים עם גרמניה ועוד.
הצדדים השונים של פעילות זו מוצגים מתוך התמקדות בדמותו
של אחד מפעילי הניצולים ,היסטוריון השואה ד"ר מאיר
מרק דבורז'צקי .דבורז'צקי היה ניצול השואה היחיד בהנהלת
'יד ושם' ,הקים את הקתדרה הראשונה בעולם לחקר השואה
בשנת  ,1959והיה פעיל מרכזי ברוב המאבקים המתוארים
במאמר .ההתמקדות בדמותו מאפשרת לתת פנים לפעילות
הניצולים.

שמואל בהט
'להבדיל בין קודש לחול' :עיצובה של רחבת הכותל
המערבי אחרי מלחמת ששת הימים ומשמעויותיו
סמוך לאחר כיבושה של ירושלים המזרחית במלחמת ששת
הימים החלו פעולות לעיצובה של רחבת הכותל המערבי.
האדריכל יוסף שנברגר ,יועצו האדריכלי של שר הדתות זרח
ורהפטיג ,הכין תוכנית לעיצוב זמני של הרחבה ,תוכנית שהייתה
אמורה להתקיים שנים ספורות ,אך קבעה למעשה את המציאות
במקום עד היום .לפי תוכניתו חולקה הרחבה הגדולה שנוצרה
לאחר הריסתה של שכונת המוגרבים לאזור תפילה ,סמוך לכותל,
וממערב לאזור זה ובמפלס גבוה מעט — אזור ביקור.
מחבר המאמר בוחן את התוכנית ,את מטרותיה ,את
הפולמוס הנוקב שעוררה ואת משמעויותיה הרחבות בהקשר
של המאבק שהתחולל על משמעותו של הכותל המערבי — אם
הוא אתר דתי או אתר לאומי בעיקרו אם גם בעל משמעות
דתית — ועל האופי שיש להקנות לו .המאמר עוסק גם במעמדה
של הרחבה העליונה ,שיועדה למבקרים ,ועומד על תפקודה
כאזור לטקסים לאומיים ,על ייעודיה לפי תוכניתו של שנברגר
ועל התמורות שחלו במעמדה במהלך השנים שאחרי יצירתה,
כאשר בהדרגה הוחלו עליה יותר ויותר כללי התנהגות דתיים.

