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במרכז גיליון קתדרה  153חמישה מאמרים העוסקים בהיבטים שונים
של תולדות ארץ־ישראל במאות התשע־עשרה והעשרים.
פותח את החוברת מאמרה של חגית נול על תולדות הערבה בתקופה האסלאמית
הקדומה .הממצא הארכאולוגי מהערבה מאפשר הצצה על התיישבות משמעותית
שהייתה באזור במאות השמינית–התשיעית לסה"נ ,התיישבות שכמעט לא נזכרה
בטקסטים ההיסטוריים .הממצא כולל עדויות לתעשיית נחושת ,לחקלאות מפותחת
שהתבססה על בארות מנהרה (פוגרות) ולארכיטקטורה ייחודית .המחברת מצרפת את
המידע שנאסף מסקרים ומחפירות בשני צדי הערבה ומגלה כי ההתיישבות בערבה
בתקופה האסלאמית הקדומה הייתה תופעה חד־פעמית שהיו לה מאפיינים מובהקים
המצביעים על מעורבות השלטון המוסלמי :נעשה בה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות
לניצול משאבי הטבע באזור; והעיר אילה (בתחומי עקבה של ימינו) ובתי החצר הם
ביטויים לארכיטקטורה מנהלית־שלטונית.
במאמר השני חושפים חיים גורן וברונו שלהאס מפה בלתי מוכרת ומדידה
של ירושלים שנעשו לפני כמעט  200שנה .המחברים מתחקים אחרי מסעם של
שלושה נוסעים צעירים גרמנים ,הגרף פטר פון ֶמ ֶדם ,החוקר והמו"ל גוסטב פרתיי
והאסטרונום יוהן היינריך וסטפל ,למצרים ולארץ־ישראל בשנים  .1823‑1822תוצר
חשוב של המסע היה מפה מדויקת יחסית של ירושלים שהכין הקרטוגרף הברלינאי
היינריך ברגהאוס על סמך שרטוטיו של וסטפל ,שנחשפו רק לאחרונה באוסף המפות
של ספריית המדינה הפרוסית בברלין .במאמר מתוארים תהליך יצירת המפה וחומרי
הגלם ששימשו את ברגהאוס ,ונבחנות התקבלות המפה והרשת המורכבת של
המשתתפים בתהליך כולו.
במאמר השלישי עוסקת רעות גרין ביחסם של בני המושבות בארץ־ישראל בתקופת
העלייה הראשונה והשנייה להולדת ילדיהם הראשונים כפי שהשתקף בטקסי ברית
מילה ובמסיבות שנערכו לרגל לידת בנות ,ובעיקר בהענקת השמות לילדים .בני
המושבות ראו בילדים בני הדור החדש שנולד בארץ את מימוש החזון הציוני .תפיסה
זו קיבלה ביטוי בחייהם של הילדים מרגע היוולדם ולכל אורך תקופת ילדותם .מן
הדוגמאות המובאות במאמר עולות לדעת המחברת כמה מסקנות :כל בני המושבה
היו שותפים ביצירת הדור הבא — אמנם ההורים הם שהרו וילדו את ילדיהם ,אולם

מרגע היוולדם נוצרה תחושה שהם שייכים לחברה כולה; ריבוי המקרים שבהם המורה
במושבה הציע להורים את שם הילד מעיד על מקומם החשוב של המורים בחברה
המתפתחת בארץ־ישראל; שמות הילדים היו רבי משמעות ,וההורים ביקשו להטמיע
הקרבה שלהם למפעל הלאומי.
בילדם באמצעות השם את רגשות ִ
במאמר הרביעי מספר מוסטפא עבאסי את סיפור עלייתה ונפילתה של סמח' ,עיירה
ערבית לחוף הכינרת .המחבר מתאר את תהליך צמיחתה של העיירה מכפר קטן לאחת
העיירות הגדולות והמשגשגות בצפון הארץ בימי המנדט .בשלהי המאה התשע־עשרה
התיישבו בכפר מהגרים מוסלמים שבאו לארץ מאלג'יריה בעקבות דיכוי המרד נגד
הכיבוש הצרפתי שם .בעקבות הקמתה של תחנת רכבת העמק בסמח' בשנת  1905חל
מפנה בכלכלת העיירה ,והיקף המסחר במקום הלך והתרחב .אף מספר התושבים גדל
באופן מרשים — מכמה מאות לכ־ 4,000נפש לקראת סוף תקופת המנדט — והעיירה
משכה מהגרים מכל רחבי צפון הארץ וגם מאזורים מרוחקים .צמיחה זו נקטעה
כתוצאה ממלחמת העצמאות ,ומסמח' הגדולה על מבניה היפים והמפוארים לא נותר
כמעט דבר .המחבר מדגיש כי חקר המקרה של סמח' מלמד שגם באזורי פריפריה
מרוחקים של הארץ התרחשו תהליכים חשובים שראויים למחקר שיטתי.
במאמר החמישי עוסקת שפרה שורץ במבצע לביעור הגזזת ביישוב היהודי
בארץ־ישראל בתקופת המנדט .המחברת בוחנת את התכנית לביעור הגזזת על
בסיס מסמכים בני התקופה ועל רקע תולדות הרפואה במאה העשרים בכלל וחקר
תולדות הרפואה ביישוב היהודי בארץ־ישראל בפרט .טענתה המרכזית של המחברת
היא שהפרוטוקול הרפואי שהתפתח בארץ־ישראל המנדטורית לטיפול בחולי גזזת
בהקרנות רנטגן רווח מאוד גם במקומות אחרים בעולם ולא היה ייחודי לארץ־
ישראל .במחצית הראשונה של המאה העשרים נערכו מבצעים רבים לביעור גזזת
באמצעות הקרנות המוניות ברוב מדינות אירופה ובארצות־הברית .גם הטיפול בחולי
גזזת בישראל בשנות החמישים לא נבע מרשלנות או מפטרונות אלא נעשה בשיטה
הרפואית הבין־לאומית המקובלת והטובה ביותר בזמנה לטיפול במחלה .עובדה זו
עומדת בניגוד לעמדה הציבורית הרווחת בישראל ,שההקרנות נגד גזזת לילדי העולים
בשנות החמישים נעשו מתוך חוסר אחריות של הרשויות ואף בזדון ,על מנת לפגוע
ביוצאי ארצות האסלאם ,עמדה שהובילה לחקיקתו של החוק לפיצוי נפגעי גזזת
התשנ"ד ( ,)1994חוק ייחודי שאין דוגמתו בשום מדינה בעולם.
במאמר השישי דנים ישראל רוזנסון ויוסי שפנייר בקורותיה ובגלגוליה של אנדרטת
הראל בגבעת הרדאר .האנדרטה ,שנחנכה בשנת  ,1975בולטת מאוד בנוף ההררי
שמסביבה; היא נצפית מפסגות מרובות בהרי יהודה וצופה עליהן .היא אתר תיירותי
חשוב שכרוך בו סיפור היסטורי מעניין ,והיא מרכז וסמל ביישוב הסמוך ,הנקרא על
שמה — הר־אדר .במאמר נדונים היבטים שונים של 'עלילת האנדרטה' ,בעיקר סיפור

הקמתה ,שיש בו לדעת המחברים לקחים מעניינים באשר לתרבות ההנצחה הישראלית.
רעיון ההנצחה במקום נבט מיד לאחר חזרתם של לוחמי תש"ח לאזור במלחמת ששת
הימים .בשנת  1968החלו יצחק בן־אברהם מקריית־ענבים ושלמה בן־חיים ממעלה־
החמישה לפתח את רעיון ההנצחה בגבעת הרדאר בדגש מרחבי ובהבלטת חלקם של
יישובי הסביבה .במשך הזמן עברה היזמה לניהולם של ותיקי חטיבת הראל בראשות
מפקד החטיבה במלחמת ששת הימים ,אורי בן־ארי ,והם הדגישו את הזיקה בין כישלון
חטיבת הראל של הפלמ"ח בכיבוש הגבעה בתש"ח להצלחה של חטיבה ( 10שכונתה
לאחר מלחמת ששת הימים חטיבת הראל) בכיבוש המקום בתשכ"ז.
במדור 'בשדה המחקר' עוסק בצלאל בר־כוכבא בכלל שאין מביאים ראיה מן
השתיקה ובמושג 'שתיקה רועמת' .המאמר המתודולוגי מעלה שורה של כללים להבחנה
בין מקרים שיש להימנע בהם מראיות מן השתיקה לכאלה שהשתיקה בהם היא
בבחינת 'שתיקה רועמת' המעידה כי כותבי המקורות (או חלקם) לא ידעו מאומה על
הנושא ששתקו על אודותיו .על יסוד מגוון שיקולים ניתן ללמוד לעתים מן השתיקה
שמידע המופיע במקורות אחרים אינו אמין מעיקרו ,או שכל כולו אינו אלא השערה של
חוקרים .המחבר מדגים את הכללים על ידי בדיקה מפורטת של שני מקרים שהשתיקה
מדברת בהם בעד עצמה :היעדר כל אזכור בחיבורו של יוספוס לאקסקורסוס האתנוגרפי
הנלהב של פוסידוניוס איש אפמיאה על היהדות (אקסקורסוס שנשתמר על ידי סטרבון
ב'גאוגרפיקה') ,והיעדר אזכור כלשהו למערכת ההגנה והספקת המים של המקדש
בירושלים אצל טימוכרס ,סופר חצר סלאוקי שכתב על ימי שלטונו של אנטיוכוס
השביעי סודטס ועל המצור על ירושלים בראשית ימי שלטונו של יוחנן הורקנוס.
במדור ִ'עם הספר' שמונה סקירות ספרים :בלהה ניצן סוקרת את ספרו של משה
בר־אשר 'לשונות ראשונים :מחקרי לשון במקרא במגילות ים המלח ובארמית';
צפורה שחורי־רובין עוסקת בספרן של מרים סנפיר ,שוש סיטון וגילה רוסו־צימט
'מאה שנות גן ילדים בארץ ישראל'; תמיר גורן דן בספרה של ענת קדרון 'בין לאום
למקום :הקהילה העברית בחיפה המנדטורית'; גד קרויזר עוסק בספרו של אלדד
חרובי 'הבולשת חוקרת :ה־ CIDבארץ ישראל ;'1948–1920 ,יואב גלבר דן בספרו של
אמיר גולדשטיין 'גבורה והדרה :עולי הגרדום והזיכרון הישראלי'; דליה עופר סוקרת
את ספרה של בלה גוטרמן' ,צביה האחת :סיפור חייה של צביה לובטקין'; יעקב
בר־סימן־טוב מציג את ספרו האוטוביוגרפי של מרדכי (מורלה) בר־און 'בן המאה
שעברה'; ורות גביזון עוסקת בספרו של גדעון כ"ץ 'לעצם החילוניות :ניתוח פילוסופי
של החילוניות בהקשר ישראלי'.
שנה טובה וקריאה מהנה,

מערכת קתדרה

