בפתח
קתדרה

גיליון קתדרה  156כולל מגוון תחומים ונושאים חדשים מן העת העתיקה ועד העשור
הראשון לקיומה של מדינת ישראל.
פותח את החוברת מאמרו של מאיר בר־אילן הבוחן שאלות יסוד בתחום
ההיסטוריה החברתית של יהודי ארץ־ישראל בעת העתיקה — בימי הבית השני
ובתקופת המשנה והתלמוד .עיקרו של הדיון מתמקד בהבהרת המושג תוחלת
החיים בעת העתיקה לאור מחקרים משווים בחברה הלא־יהודית ברחבי האימפריה
הרומית .המחבר מציג דגמים שונים ,המיוצגים בגרפים ובטבלאות דמוגרפיות,
ונעשה ניסיון להבהיר מה ניתן ללמוד מהם שלא ניתן היה לדעת מהמקורות
הספרותיים .בהמשך מוצגים נימוקים שונים לגידול המספרי של החברה היהודית
בעת העתיקה ולשינויים בגודל היחסי של מרכיבי האוכלוסייה :גברים ,נשים
וילדים .למרות ריבוי המשתנים וחוסר היכולת לוודא את המצב לאשורו ,מוצע
להסביר את גידול האוכלוסייה בכמה גורמים שחברו יחדיו :שיפור בתוחלת החיים,
שהתבטא בעיקר בהקטנת תמותת הילדים (כתוצאה משיפור ברמת החיים ,בתזונה,
בהיגיינה ועוד) ,ירידת גיל הנישואין ,גידול בשיעורן היחסי של הנשים באוכלוסייה
והפסקת הקרבת ילדים .לדעת המחבר תופעות אלו העצימו האחת את השנייה,
והן המפתח העיקרי לגידולה החריג של האוכלוסייה היהודית בארץ־ישראל בימי
בית שני.
במאמר השני עוסק אור אמיר בחיבור ‘תולדות צפת' (תאריח' צפד) ,שכתב בן העיר
אלעת'מאני במחצית השנייה של המאה הארבע־עשרה .החיבור
שמס אלדין מוחמד ֻ
מאפשר לנו הצצה נדירה לחייהם הדתיים של המוסלמים באזור פרובינציאלי
כמו הגליל בתקופה הממלוכית .במאמר נבחנים מספר היבטים בחיי הדת של
המוסלמים באזור ,ובמיוחד מקומם החשוב של שיח'ים צוּפים בחברה וקשריהם
(העלמאא') .מן החיבור ניתן ללמוד ששיח'ים אלה סיפקו
לחכמי הדת המסורתיים ֻ
צרכים רוחניים שונים ,הן עבור המאמינים הפשוטים והן עבור העילית הממלוכית
והעלמאא' ,כגון עלייה לקברי קדושים ,ניבוי העתיד וראיית הנסתר ,מתן ברכה
ופרישׂת חסות על התושבים .התיישבותם של השיח'ים והקמת מרכזי פולחן וקהילות
חסידים סביבם באזור צפת והגליל אף סייעו לתהליך אסלום המרחב והאוכלוסייה.

כך היו הצופים גורם חשוב בהתהוותה של חברה אסלאמית מובהקת באזור שטרם
עבר ,עד התקופה הממלוכית ,אסלום מעמיק.
המאמר השלישי ,פרי עטם של יוסף לנג ז”ל ורעות גרין ,עוסק בדמותו של מאיר
המבורגר ,המוהל הראשון שהתגורר ביפו ,במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה.
המבורגר עלה עם משפחתו לארץ־ישראל בשנת  ,1857התיישב בעיר והקים בה את
ביתו .תחילה הוא שימש כמוהל של יפו ושכנותיה ,ועם הזמן גם כמוהל של ילדי
המושבות הסמוכות ויישובים מרוחקים כירושלים ,שכם וחברון .נוסף על עבודתו
כמוהל שימש המבורגר כסוכן יפואי של בנק המשפחה ,ששכן בירושלים ,כסוכן
הדואר האוסטרי וככתב עיתונות מקומית ביפו .הוא היה גם פעיל בוועדי ארגונים
שונים ביפו ומילא תפקידים ציבוריים רבים .בין היתר היה שותף להקמת ועד
משותף לקהילה האשכנזית ולקהילה הספרדית ביפו .הוא הותיר אחריו פנקס שבו
רשם את שמות הנימולים שמל ופרטים על אודות משפחותיהם — מקצועו ועיסוקו
של האב ומקום המגורים .כמו כן מצויים בפנקס רישומי חשבונותיו של המבורגר
כבנקאי וכסוכן הדואר האוסטרי ביפו .פנקס זה הוא מקור ייחודי ובעל ערך להכרת
ההיסטוריה החברתית של היישוב היהודי בארץ־ישראל בכלל וביפו ושכונותיה
בפרט .מחבר המאמר יוסף לנג נפטר זמן קצר לאחר שהגיש אותו לפרסום ,ורעות
גרין קיבלה עליה את המשימה להשלימו ולהביאו לדפוס.
במאמר הרביעי מבקש אור אלכסנדרוביץ' לתקן טעות היסטורית .מאז שנות
השישים של המאה העשרים מוצג ביתו של אהרן שלוש ,העומד עד היום בנווה־צדק,
כבית היהודי הראשון שנבנה מחוץ ליפו .לפי הסיפור המקובל ,הוקם הבית ארבע
שנים לפני ייסוד נווה־צדק ,השכונה היהודית הראשונה מחוץ ליפו ,בשטח שהיה
אז שומם .בחינת הסיפור מעלה כי מקורו בספר זיכרונות שפרסם בשנת  1931יוסף
אליהו שלוש ,אחד מבניו של בונה הבית .השוואה בין הכתוב בספר לבין מקורות
כתובים ותצלומים ומפות מן התקופה הנדונה מעלה כי ייחוס הסיפור לבית בנווה־
צדק שגוי ,וכי הבית שתיאר שלוש בספרו הוא בית אחר ,מוקדם יותר ,שהקים אביו
במקום שהפך לימים למרכזה של שכונת מנשייה ביפו .כעבור שנים נמכר הבית
ליהודי נכבד אחר ,וסופו ששימש כמטה תחנת המשטרה של מנשייה ,עד שפוצץ
ב־ 1במאי  1948בידי אנשי אצ”ל במסגרת הקרב על יפו .התחקות אחרי הסיבות
להיעדרותו מדפי ההיסטוריה מאפשרת להבין כיצד ומדוע נוצר המיתוס המוטעה על
הבית בנווה־צדק ,ומדוע הצליח המיתוס לשרוד עד היום בלי שיערערו על תקפותו.
במאמר החמישי קושר מאיר חזן בין שני תחומים הנראים רחוקים זה מזה:
היווצרות יחסי ישראל‑ברזיל והתפתחותם בעשור הראשון למדינה וייסוד קיבוץ
ברור־חיל .המאמר בוחן את תהליך התפתחות ברור־חיל באזור שער הנגב — קיבוץ

שהתרכזו בו עולי תנועת הנוער הציונית־חלוצית ‘דרור' מברזיל — בשנות החמישים
של המאה העשרים ,על רקע ראשית התרקמות יחסיה הדיפלומטיים של ישראל עם
ברזיל .הדגש בתחום המדיני מוענק לזווית הישראלית ,ואילו ההתרחשויות הנוגעות
לברור־חיל מעוגנות בשתי נקודות מבט :זו של הצעירים החלוצים שהתארגנו
לקראת עלייתם ארצה וזו של השליחים התנועתיים שעסקו בעלייה מברזיל במסגרת
תנועת ‘איחוד הקבוצות והקיבוצים' .הבחירה למקד את העיון בברור־חיל נובעת מן
העובדה שהקיבוץ הפך עד מהרה לגורם המסמל ,מבטא ומשקף את הזיקה והקשר
הרצופים שבין ברזיל לישראל מן הפרספקטיבה הברזילאית — היהודית והלא־
יהודית — והישראלית כאחת.
במאמר השישי מגיב אלברט באומגרטן על מאמרו של אוריאל רפפורט ‘אליהו
ביקרמן :היסטוריון של ההתייוונות וגזרות אנטיוכוס' ,שפורסם בגיליון קתדרה
 .149במאמר מחדד באומגרטן את שיטתו ,חולק על רפפורט וטוען שביקרמן הגיע
למסקנותיו באשר לגזרות אנטיוכוס בעקבות הגירתו מרוסיה לגרמניה ,הכרתו את
תנועת הרפורמה ביהדות גרמניה ואת הניסיון שעשו משכילים יהודים ברוסיה בימי
הצאר ניקולאי לתקן את היהדות ,והשתתפותו במאבק של אביו נגד הבולשוויקים
היהודים .לדעת המחבר ביקרמן לא שכנע את עמיתיו בפירושו לגזרות ו'נכשל' ,אבל
בסופו של דבר ‘כישלונו' דומה לכישלון של קולומבוס להגיע להודו ,ובזכותו התגלו
עולם חדש ודרך רעננה בחקר היהודים בעת העתיקה.
במדור ‘עם הספר' שבע סקירות :נילי אריה־ספיר דנה בספרו של חזקי שוהם ‘מרדכי
רוכב על סוס :חגיגות פורים בתל־אביב ( )1936‑1908ובנייתה של אומה חדשה';
מוטי גולני עוסק בספרו של הלל כהן ‘תרפ”ט :שעת האפס בסכסוך היהודי־ערבי';
תמר שכטר בוחנת את הספר ‘ציפור פצועה :דורה בדר :יומן ( '1937‑1933בעריכת
יפה ברלוביץ); לילך רוזנברג־פרידמן סוקרת את ספרה של שרון גבע ‘אל האחות
הלא ידועה :גיבורות השואה בחברה הישראלית'; מרדכי נאור דן בספרו של רפי
מן ‘המנהיג והתקשורת :דוד בן־גוריון והמאבק על המרחב הציבורי;'1963‑1948 ,
ימימה רוזנטל עוסקת בספרו של אלעד בן־דרור ‘המתווך :ראלף באנץ' והסכסוך
הערבי־ישראלי  ;'1949‑1947ומרגלית שילה דנה בספרו של יוסי גולדשטיין ‘גולדה:
ביוגרפיה'.
חותמים את הגיליון נימוקי השופטים להענקת פרסי ‘יד יצחק בן־צבי' לשנת תשע”ה
להלל כהן ,חזקי שוהם וגדעון עפרת.
קיץ נעים וקריאה מהנה,

מערכת קתדרה

