תקצירים

רוני רייך ויובל ברוך
על אודות הרחבת הר הבית בירושלים בשלהי ימי
הבית השני
מאמר זה מאיר שלוש סוגיות הנוגעות למפעל הרחבת הר הבית
שהחל בו המלך הורדוס.
כיצד התנהל מפעל הבנייה ,שפעלו בו אלפי בני אדם
במשך עשרות בשנים ,בעוד הפעילות הפולחנית באתר ,לעתים
בהשתתפות עשרות אלפי עולי רגל ,והעלאת הקרבנות התנהלו
ללא הפרעה? מוצע שהבנייה התנהלה בקטעים ,ממזרח כלפי
מערב.
מוצע שהרחבת הר הבית מערבה — הרחבה שהוסיפה לו שטח
מועט ,ושהצריכה לחצוב תעלת ניקוז גדולה שהקיפה את הפינה
הדרומית־מערבית — נועדה ליצור מעבר ישיר בין ההרחבה
הצפונית להרחבה הדרומית .מעבר זה עקף את תחום הר הבית
ואפשר שלא לעבור על האיסור ההלכתי לעשות את הר
הקדוםִ ,
הבית קפנדריא (קיצור דרך).
הסתירה לכאורה בין כותרת המשנה הידועה 'עשר קדושות
הן' (כלים א ,ו–ט) לבין העובדה שברשימה במשנה זו נמנים
אחד עשר אזורים מוסברת במפעל הרחבת הר הבית .בעקבות
פעולה זו חולק אחד האזורים שברשימה המקורית לשני
אזורים סמוכים ,אך כותרת המשנה נשארה בעינה.

אמנון לויה
מסעה של הרוזנת כריסטינה לואיסה דנר למצרים,
לארץ־ישראל ולסוריה בשנת 1871
במוקד מאמר זה עומדת דמות מלכותית חשובה בדנמרק
ובאירופה ,הרוזנת כריסטינה לואיסה ַדנֶר ( ,)1874–1815שהייתה
נשואה למלך דנמרק פרדריק השביעי.
דנר ,שהייתה דמות שנויה במחלוקת בארצה ,הפכה לאחר
מותו של המלך לתיירת ברחבי אירופה והגיעה אף למזרח
התיכון .בתיאורי מסעה לארץ הקודש משתקפים תפיסתה
כאישה מערבית את המזרח ,אורחות החיים של המקומיים
ומפגשים בין־תרבותיים עם אישיים מרכזיים כמו עבד
אלקאדר וקונסולים.
דנר לא הייתה מטיילת רגילה שביקרה בארץ הקודש,

ובזכות מעמדה הרם הייתה למסעה חשיבות מקומית והוא
אף עורר עניין וסקרנות בדנמרק ובשכנותיה ,בקרב מטיילים,
סקרנים ואנשי דת ,סיפק להם הצצה למזרח הלא נודע ,והניע
אחרים לפעול באזור זה.
מעבר למסעה זה ,שלא נדון עד כה בספרות המקצועית,
המאמר גם סוקר לראשונה באופן מסודר את הפעילות הדנית
במרחב הלוונט בכלל ובארץ־ישראל בפרט בשלהי השלטון
העות'מאני ,פעילות של מיסיונרים ,חוקרים ותיירים.
המאמר מבוסס על איסוף מקורות ראשוניים בארכיון
המדינה הדני ובארכיון המלכותי הדני ועל סקירת העיתונות
הדנית בתקופה הנדונה.

גור אלרואי
'שבי ציון' או 'אמיגרנטים בהולים'? התחדשות
ההגירה היהודית לארץ־ישראל בתקופת הממשל
הצבאי1920–1918 ,
מאמר זה מתמקד בהתחדשות ההגירה לארץ־ישראל מתחילת
הכיבוש על ידי הצבא הבריטי ועד פקודת ההגירה הראשונה,
שיצאה לפועל בספטמבר  .1920המחבר בוחן את מספר
המהגרים לארץ בתקופה הנדונה ,יהודים וערבים כאחד; סוקר
את מאמצי הוועד הזמני ליהודי ארץ־ישראל להקים מועצת
הגירה שתניח את התשתית לארגון ולסידור של ההגירה;
מתחקה אחר ראשית עיצוב מדיניות התנועה הציונית בעניין
ההגירה לארץ־ישראל בתחילת שנות העשרים; ומברר מה היו
מאפייני המהגרים שהיו רצויים לה.

דורית יוסף
האומנם מתנשאות? קליטתן החברתית של נשים
עולות ממרכז אירופה בארץ־ישראל
במאמר זה נבחנות התמקמותן והסתגלותן החברתיות של
נשים שעלו ממרכז אירופה לארץ־ישראל בשנות השלושים של
המאה העשרים כפי שהן עצמן חוו תהליכים אלו וסיפרו עליהם
בכתיבה אוטוביוגרפית .בחינה זו מעלה כי החוויה החברתית של
נשים אלו הייתה בעייתית הרבה פחות מכפי שנטען במחקרים
שעסקו בקליטתם של עולי מרכז אירופה בארץ־ישראל ,ושרובם
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נטו להדגיש ניכור ועוינות בכל הנוגע להשתלבות החברתית של
עולים אלו.
מכתבי הנשים עולה כי היו להן במהלך השנים זיקות
ִּ
למספר מעגלים חברתיים מרכזיים ,שונים זה מזה :יוצאי מרכז
אירופה שעלו כמותן לארץ ,היישוב הארץ־ישראלי הוותיק יותר
ועולי ארצות האסלאם שהגיעו ארצה בשנות החמישים .זיקות
מגוונות אלו מצביעות על קליטה חברתית ,על תהליך מורכב
ומתמשך של התמקמות חברתית ועל ריבוד או ריבוד מחודש,
שאפשר לנשים הן תחושת נוחות חברתית והן ביטחון
באופן ִ
בזהותן.

טל אלון־מוזס וחגית זמרוני
'באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל' :על ראשית
תכנון הנופשה בחיק הטבע בארץ־ישראל משנות
השלושים עד שנות השישים
נופש בחיק הטבע ,שהוא חלק מאורח החיים המודרני ,היה
בסוף המאה התשע עשרה מושא לתכנון כוללני ומפורט
באירופה ובארצות־הברית .בארץ־ישראל ,שקידשה את אתוס
החלוציות ,זכו לרגיעה מחוץ לעיר בעיקר חולים ופצועים.
בעלי היכולת נסעו לחו"ל או הסתפקו בבילוי על שפת הים
בשולי היישובים העירוניים .עם הקמת המדינה הפך הנופש
לחלק מאורח החיים שעודדה המדינה באמצעות חוקי הבראה,
תכנון ברמה הארצית והמקומית של שירותי הנופש ופיתוח בתי
הבראה בחיק הטבע.
המאמר סוקר את ההיסטוריה של תכנון הנופש בחיק
הטבע בישראל מראשית ההתיישבות הציונית ועד סוף שנות
השישים .ראשית תכנון הנופש בארץ־ישראל ביָ זמות פרטיות
לפיתוח תיירות הבראה וביצירת מקומות מרפא בחיק הטבע
במתכונת הסנטוריום האירופי .עם הקמת המדינה היה הנופש
לחלק בלתי נפרד מתכנון המרחב הפיזי ,לצד מגורים ,חקלאות
ותעשייה ,ומענה לציפוף העירוני .איתור המקומות לנפש התבסס

and to examine Naomi Shadmi’s contribution to the
establishment of the women police officers unit to the
point that it is impossible to describe how the police
would look without it today.

קתדרה

על המצאי הקיים ,ורק בשנות השישים נערכו תחזיות לביקוש
לנופש ועודכן התכנון .ככלל השינוי בתפיסת הנופש בקרב
האוכלוסייה הכתיב את ההיקף והאופי של הפיתוח לצורכי נופש
בחיק הטבע.

צפורה שחורי־רובין
שיטור ומגדר :כניסתן של נשים למשטרת ישראל,
1981–1948
המאמר עוסק בתחום מגדר ומשטרה בישראל מנקודת מבט
היסטורית מגדרית ומתאר את תהליך כניסתן של נשים למשטרה
מכינונה במאי  1948ועד ראשית שנות השמונים .המאמר
מתמקד בשתי תקופות בהתפתחות העסקתן של נשים במשטרה.
בתקופה הראשונה ,בשנים  ,1960–1948נעשה ניסיון לשלב נשים
כפתרון למחסור בכוח אדם חרף ההתנגדות מצד חוגים רחבים
במשטרה .המטרה הייתה לשבצן בשני סוגי תפקידים :תפקידים
נשיים מסורתיים (תפקידי ִמנהלה) ותפקידים שהייתה נחוצה
בהם נוכחות אישה — חיפוש על נשים ,חקירת נשים על רקע
מיני ושמירה על עצירות .בתקופה השנייה ,בשנים ,1981–1960
הוקמה יחידת השוטרות הראשונה במדינת ישראל ,ונשים שובצו
לתפקידים שנחשבו גבריים .דמות מרכזית בתקופה זו הייתה
נעמי שדמי ,מייסדת שירות הנשים במשטרת ישראל .בפעילותה
לגיוס שוטרות ,לקידומן ולשילובן בקשת רחבה של תפקידים
גבריים ,שהיו חסומים בפניהן עד אז ,הביאה שדמי למהפך
בשירות הנשים במשטרה.
מטרות המאמר הן להאיר את נושא השיטור והמגדר
בישראל בשנות המדינה הראשונות; לשרטט קווים לדמותן
של השוטרות הראשונות ,להציג את סיפורן ואת האופן שבו
פילסו דרכן בתרבות גברית מובהקת ,ולעמוד על עיצוב זהותן
בזירה הגברית; ולבסוף לבחון את תרומתה של שדמי למיסוד
יחידת השוטרות ולהפיכתה לגוף משטרתי שאין לתאר כיום
את המשטרה בלעדיו.

;to sketch the image of the first female police officers
to examine how they forged their way within a male
culture par excellence and to focus on their story
;and how their identity was formed in a male arena

