תקצירים

דוד אדן־ביוביץ ,פרנק אסארו ,מיכאל אזבנד ,משה וידר,
ורוברט ד' ג'י'יוק
תרבות חומרית ותמורות היסטוריות :עדות חדשה
מאזור ירושלים מהתקופה הרומית הקדומה
בשל ההמשכיות בתרבות החומרית — ובמיוחד בטיפוסי כלי
חרס פשוטים שהם מימצא עיקרי לתיארוך ארכאולוגי — באזור
ירושלים ויהודה במחצית השנייה של המאה הראשונה לסה"נ,
יש קושי בהערכת מידת ההמשכיות של היישובים בחבל ארץ זה
לאחר המרד הגדול וחורבן ירושלים בשנת  70לסה"נ .במחקר
זה בקשו המחברים לבדוק ,אם ניתן להבחין באמצעות שיטות
אנליטיות בין כלי חרס יום־יומיים המתוארכים אחרי שנת
 70לסה"נ לבין כלים שאינם נבדלים בצורתם ,שהם קודמים
לתאריך זה ,כדי לסייע בקביעת כרונולוגיה יישובית.
נדגמו כלים מסוף תקופת בית שני משבעה אתרי חפירה
בירושלים וסביבותיה וכן כלים ממכלולים המתוארכים
לשנים שבין המרד הגדול למרד בר־כוכבא מהאתר שועפאט,
שבקרבת ירושלים .הרכבי היסודות הכימיים של כל דגימה
נמדדו באמצעות שתי שיטות אנליזה ונתוני ההרכבים
שהתקבלו נחקרו בכמה שיטות סטטיסטיות .הכלים שנדגמו
משועפאט ורבים מאלה שנדגמו מירושלים נחקרו גם באנליזה
מיקרוסקופית.
המחקר הראה שהרכבי היסודות הכימיים של כל הכלים
שנדגמו משועפאט שונים מההרכבים האופייניים לכלים
של ירושלים ויישובי הסביבה במשך יותר ממאה שנה בסוף
תקופת בית שני .ניתן לשער ,שהגורמים לשינוי בהרכבי הכלים
אחרי שנת  70לסה"נ היו ההתמעטות החדה של האוכלוסיה
היהודית באזור ירושלים ,וכן הענקה על־ידי אספסיאנוס
של מקום להתנחלות ל 800-וטראנים באמאוס ,המזוהה
עם קלוניה־מוצא (מלחמת היהודים ז' ;)217‑216 ,מקום זה
סמוך לשני אתרי הייצור לכלי יום־יום (שלא שימשו לבישול)
היחידים הידועים לנו בסביבות ירושלים ,שפעלו בשלהי
תקופת בית שני.
המחקר הראה ,שניתן להשתמש באנליזה של יסודות כימיים
של כלי חרס מצויים יחד עם נתונים ארכאולוגיים והיסטוריים
ככלי עזר להבחנה ארכאולוגית־כרונולוגית .בעקבות מחקר זה
נראה שבדיקת הרכב היסודות הכימיים וההרכב המיקרוסקופי
של כלי חרס יום־יומיים באזור ירושלים עשויה לסייע להבחין

בין שכבות יישוב ואתרי סקר המתוארכים לפני המרד הגדול
לבין אלה שמאוחרים ממנו.

בועז שושן
הכיבוש המוסלמי של ירושלים
מאמר זה מציג את הנרטיב על כיבוש ירושלים המופיע בספרות
הערבית הקדומה .בצד עובדות מועטות וסותרות מביאים
המקורות תיאורים עשירים וברובם בדיוניים .תיאורים אלה
מטרתם לעטוף את כניסת הח'ליף עומר אבן אלח'טאב לעיר
בעטיפה אידאולוגית ,ולהבהיר שהמאורע היה ביטוי לחזקה
שהייתה למוסלמים על ירושלים ,וכי הוא בבחינת מאורע
מטא־ארצי שהח'ליף נועד להגשימו .המסורת המוסלמית
מתמקדת בשני נושאים עיקריים .אחד הוא טיפוח דימויו של
עומר כאדוק וסגפן שלא התפתה ללבוש בגדי פאר ולהמיר את
גמלו בסוס — בכך הוא יאה לתפקיד שהוטל עליו :משחרר העיר
מידי הביזנטים .הנושא השני והעיקרי הוא כניסתו לירושלים.
כאן נזקקה המסורת לרעיונות משיחיים יהודיים ופיתחה
אותם באמצעות תיאורים עתירי דמיון כדי להראות שהח'ליף
הוא גואל ירושלים על פי תפיסת גאולת העיר במסורות
היהודיות .לצורך זה בדתה המסורת המוסלמית מפגשים של
הח'ליף עם יהודים שבישרו לו על משימתו .אך בד בבד עם
ניצול המשיחיות היהודית שמרה המסורת המוסלמית על
ריחוק ממנה ,ודחתה על הסף את הציפייה מעומר לחדש את
המקדש היהודי .גם לנוצרים ייעדה המסורת תפקיד ,בהציגה
אותם כששים לסייע בידי הח'ליף ,משום שכמו היהודים הם
ידעו כביכול שעומר יהיה כובש ירושלים.

ארנון גולן
אבו־כביר :מיישוב כפרי לשוליים עירוניים
אבו־כביר היה אחד הכפרים החקלאיים שנוסדו ממזרח ליפו,
ושסופחו לתחומה המוניציפלי בשנות העשרים של המאה
העשרים .במהלך שנות השלושים הפך אבו־כביר לחלק מן הרצף
העירוני של תל־אביב ,שהייתה באותם הימים למטרופולין הראשי
של ארץ־ישראל המנדטורית .משיקולים של ממשלת המנדט
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נותר אבו־כביר בתחומה של יפו ,וכך גם שכונות יהודיות שקמו
בקרבתו על קרקעות חקלאיות שרכשו יזמים יהודים .לאחר
המהפך היישובי שהתחולל בעקבות מלחמת העצמאות והקמת
מדינת ישראל סופח אבו־כביר רשמית לתחומה של תל־אביב.
במאה התשע־עשרה התפתח אבו כביר כחלק מן השובל
הכפרי־עירוני של יפו .לאחר  1948השתלב באזור שוליים עירוני
שהתהווה בדרום־מזרח תל־אביב‑יפו ,ובמהלך שנות השבעים
נעלם כמעט כליל מן הנוף העירוני .מטרתו של מאמר זה לבחון
את תהליכי השינוי ,ההתפתחות וההרס שחלו באבו־כביר
ובסביבתו .מתהליכים אלה ניתן ללמוד על מאפייני התפתחות
השובל הכפרי־עירוני של יפו ,על המאבק המרחבי שהתנהל
סביבו לנוכח התפתחותה של תל־אביב ,ועל מחיקתו לאחר
המהפך המרחבי שהתחולל כתוצאה של המלחמה בשנת .1948

דורון טימור ואורי כהן
האיום האקדמי בשער הקיבוץ :גבולות
הקולקטיביזם הקונפורמי בראשית המדינה
בשנותיה הראשונות של המדינה התפתח מתח חריף בין אורח
החיים הקיבוצי לבין אורח החיים העירוני שבמרכזו ניצבה
האוניברסיטה העברית .מתח זה ,שנכרכו בו תפיסות עולם
מנוגדות ומאבקי כוח פוליטיים על ההגמוניה הישראלית ,השפיע
עמוקות על קיבוצניקים רבים ובמיוחד על בני נוער עירוניים
שהתגייסו לפלמ"ח במסלול ההכשרות המגויסות ,במטרה למלא
את המשימות הלאומיות במסגרת שירות בפלמ"ח ולאחר מכן
לייסד קיבוצים חדשים ולחיות חיי שיתוף שוויוניים.
מחקר זה בוחן את דפוסי ההשתלבות של קבוצות אי־
דאליסטיות אלה בקיבוץ ואת תגובתן על הגבלות ואיסורים
שחסמו בפניהן את אפשרויות הלימודים האקדמיים .המחקר
עוקב אחר בחירותיהם של חברי הכשרות כפר־גלעדי ובית־זרע,
שגדלו בתל־אביב ,ושייסדו לימים את הקיבוצים מעיין־ברוך
ורבדים .נראה כי למרות היצירתיות והחידוש של סגנון החיים
הקיבוצי הוא התקשה לענות על צורכיהם של חלק מחברי
ההכשרות ,ואלה בחרו לעזוב את הקיבוץ לטובת לימודים
באקדמיה .מדובר בקבוצה עיליתנית של דור בארץ ששאפה
להטביע חותם על המציאות הישראלית אך התקשתה לעשות
זאת בקיבוץ.

חיה כץ
הארכאולוגיה שמעל והארכאולוגיה שמתחת :יחס
החברה הציונית־הדתית לארכאולוגיה 1967‑1948
בשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל היה
לארכאולוגיה מקום מרכזי במרחב הציבורי הישראלי .ממצאים
שנתגלו בחפירות שנערכו בכל רחבי הארץ זכו לפרסום מרכזי

בעיתונים ,ואלפים ,בהם ראשי המדינה ,השתתפו בכנסים של
'החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה' .ואולם לאורך כל
התקופה נעדרו בני הציונות הדתית מההוויה הזאת .ניתוח
הנתונים מלמד כי גם כאשר הציונות הדתית נטלה חלק בשיח זה,
התעניינותה בקדמוניות הארץ באה לידי ביטוי בדרכים שונות
מאלו שאפיינו את כלל החברה הישראלית .נראה שלתופעה זו
מספר סיבות :במדינת ישראל המתחדשת שימשה הארכאולוגיה
ככלי בהבניית הזהות הלאומית — מקשרת בין עבר להווה.
לחברה הציונית־הדתית לא היה צורך בכך ,שכן לתפיסתה
זכותו של העם היהודי על הארץ מעוגנת בהבטחה האלוהית
ואין צורך בממצאים ארכאולוגיים לבסס עליהם זכות זו .גם
הקשר לאדמה היה שונה בשתי החברות .בעוד שפולחן האדמה
היה מרכיב מרכזי בחברה הציונית־החילונית ,בחברה הציונית־
הדתית שאב הקשר לאדמה את כוחו מן הטקסטים המקודשים,
והיה בעיקרו קשר דתי ולא קשר מוחשי .נראה כי לגורמים אלו
הייתה גם השפעה פסיכו־תרבותית ,שכן האופי החילוני שלבש
העיסוק בארכאולוגיה באותן שנים הביא את הציונות הדתית
להדיר את עצמה ממעורבות פעילה בנושא .השינוי ביחסה של
החברה הציונית־הדתית לארכאולוגיה חל רק משנות השבעים
ואילך; מספר הסטודנטים הדתיים לארכאולוגיה גדל ,וגברה
ההתעניינות הציבורית בנושא בקרב הציונים־הדתיים.

דורון בר
חמישים שנה לביקור האפיפיור פאולוס השישי
בארץ הקודש (ינואר  :)1964ההקשר הישראלי
בתחילת דצמבר  1963הפתיע האפיפיור פאולוס השישי את
קהל שומעיו בוועידת הווטיקן השנייה והודיע על כוונתו
לצאת למסע עלייה לרגל לארץ הקודש .ביקור זה ,שהתקיים
ב־ 5בינואר  ,1964היה הראשון בשורה ארוכה של מסעות
אפיפיוריים שנערכו בשנים הבאות לפינות שונות של העולם
הקתולי ,והקדים בעשרות שנים את מסעותיהם של שלושת
האפיפיורים הנוספים שביקרו לימים בישראל .המאמר עוסק
בזווית הישראלית של ביקור האפיפיור באזור ומתמקד בתפיסות
ששררו במערכת הפוליטית ובקרב עיתונאים בנוגע למסע הבזק
של האפיפיור .השימוש בתיקי ארכיון וניתוח של עיתוני התקופה
מאפשרים להעמיד את הביקור ההיסטורי בישראל ,אשר נמשך
שתים־עשרה שעות ,על רקע שינויים מסוימים שחלו בשנות
השישים במערכת היחסים המורכבת שבין הווטיקן לבין מדינת
ישראל ולבחון אם הייתה לו חשיבות מבחינה זו .המאמר עוסק
בהתחבטות הישראלית בעניין תוואי מסלול העלייה לרגל
בשטח מדינת ישראל ,בהכנות לקראת הביקור ובקבלת הפנים
שנערכה לאפיפיור במגידו ,בנצרת ובירושלים ,ומתמקד בדיונים
שהתקיימו במערכת הפוליטית הישראלית לקראת הביקור
ובסיומו ,בהסברה הישראלית ובדעות שהושמעו בציבור בעד
אירוח האפיפיור במדינת ישראל ונגדו.

