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גיליון  164של קתדרה נפתח במאמרם של רוני רייך ויובל ברוך 'על אודות הרחבת הר הבית בירושלים בשלהי ימי
הבית השני' .המאמר סוקר את מפעל הבנייה הגדול ביותר שהתקיים בארץ־ישראל עד העת החדשה ,מפעל שהחל
בו המלך הורדוס בשנת  22לפסה"נ .המחברים דנים בשלוש סוגיות הנוגעות להיבטים שונים של הרחבת המתחם:
סדרי העבודה במפעל בנייה עצום זה ,שהתנהל במהלך תקופה ארוכה במקביל להמשך הפעילות הפולחנית באתר;
שאלת הרחבת המתחם מערבה למרות הקשיים הפיזיים; מפעל ההרחבה כפתרון לסתירה המצויה במשנה בין
כותרת המשנה 'עשר קדושות הן' לבין מספר האזורים המצוין בה .המחברים עומדים על הצורך במחקר מקיף
חדש על הר הבית ההרודיאני ,בעיקר מן הבחינה האדריכלית וההנדסית.
במאמר השני מתאר אמנון לויה את מסעה של רוזנת דנית ,כריסטינה לואיסה ַדנֶ ר ,בשנת  1871למצרים ,לארץ־
ישראל ולסוריה .המקורות השונים המתארים את מסעה מספקים עדות על אורחות החיים במזרח בתקופה
הנדונה ומאפשרים לצייר תמונה של המציאות ששררה במקומות שבהם ביקרה .לאור ההתעניינות הציבורית
הרבה בדנר בארצה ,בשל נישואיה למלך דנמרק פרדריק השביעי ויחסיה עם מי שהיה מזכיר המלך וגזבר החצר,
קיבלו מסעותיה ובכלל זה על המסע האמור ביטוי נרחב בעיתונות
היומית בדנמרק ובמדינות נוספות בסקנדינביה .מידע זה התווסף על
המידע המצטבר מהמזרח ,ויש לשער שהניע נוסעים אחרים ,חוקרים
ואנשי דת לצאת למזרח הלא נודע ולפעול בו.
המאמר השלישי ,מאת גור אלרואי ,עוסק בהתחדשות ההגירה היהודית
לארץ־ישראל בתקופת הממשל הצבאי הבריטי ,1920–1918 ,ובוחן את
מאפייני אוכלוסיית המהגרים שבאה לארץ־ישראל בשנים אלו .מניעי
ההגירה לפני מלחמת העולם הראשונה ואחריה אמנם היו דומים ,אולם
הבדל אחד ,שנבע מחידוש שלא היה קיים קודם לכן ,השפיע באופן
דרמטי על ההגירה לארץ־ישראל בתקופת המנדט .בתקופה זו עיצב
השלטון הבריטי מדיניות הגירה ,נקבעו תקנות שהשפיעו הן על מספר
המהגרים שהגיעו לארץ הן על הרכבם הדמוגרפי ,וקמה מועצת הגירה,
והיא קיבלה עליה לארגן ולסדר את ההגירה לארץ .מאמר זה מתמקד
בתקופה הראשונה בלבד :מתחילת כיבוש ארץ־ישראל ועד פקודת
ההגירה הראשונה ,שיצאה לפועל בספטמבר  .1920לטענת המחבר
תיקוף העליות לארץ־ישראל צריך להיקבע לפי תקנות ההגירה שנחקקו
בתקופת המנדט ולא לפי האפיון הסוציולוגי של המהגרים שבאו לארץ.
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לדבריו מה שקבע יותר מכול את ממדי ההגירה ,את מאפייני אוכלוסיית
המהגרים ואת אופיו המיוחד של כל גל הגירה היה מדיניות ההגירה,
שהשפיעה על פתיחת שערי הארץ ,וכן הגדרת טיפוס המהגר המועדף על
התנועה הציונית.
במאמר הרביעי מציגה דורית יוסף את קליטתן החברתית של נשים עולות
ממרכז אירופה בארץ־ישראל בשנות השלושים של המאה העשרים .לעומת
המחקרים הקיימים על עלייה זו ,שהתמקדו ברובם בחוויה הגברית ,מאיר
מאמר זה את סוגיית הקליטה וההשתלבות החברתית של עולי מרכז
אירופה מזווית הראייה הנשית ,כפי שחוו אותן הנשים עצמן ,וזאת על
סמך סיפורי חיים שכתבו או סיפרו בעל־פה .מקובל במחקר שהקליטה
החברתית הייתה אחד המכשולים הקשים של עולי מרכז אירופה ,והביאה
להסתגרותם ולתחושות עוינות וניכור הדדיות בינם לבין היישוב ,אך
החוויה החברתית שתיארו הנשים בחיבוריהן שונה .היו להן קשרים
חברתיים רבים עם אוכלוסיות מגוונות ,והחוויה הקולקטיבית הייתה של
התמקמות חברתית טובה.
לטענת המחברת ההיבט המגדרי היה מרכיב משמעותי בהתאקלמות
החברתית של הנשים .תפיסת העולם הבורגנית של הנשים יוצאות גרמניה
הקנתה להן כלים ייחודיים להתמודדות טובה עם המציאות החברתית
בארץ־ישראל .הן היו תוצר של חברה שאפשרה לנשים פתיחות לידע,
לספרה הציבורית ,וכל אלה העניקו להן משאבי
לתרבות ,להשכלה ואף ֵ
הון חברתיים והציבו אותן — כמו את הקבוצה שאליה היו שייכות ובניגוד
לנשים מהגרות אחרות — במיקום חברתי גבוה .בד בבד חונכו נשים אלה
לשים דגש על תפקידים משפחתיים ,שכללו בין היתר אחריות לקשרים
החברתיים של המשפחה ודאגה למעמדה בחברה הסובבת ,וכך הוכשרו
להתמודד עם מגוון האוכלוסיות שפגשו בארץ.
במאמר החמישי דנות טל אלון־מוזס וחגית זמרוני בראשית תכנון הנופש
בחיק הטבע ובסביבה הכפרית בארץ־ישראל ,כחלק מתכנון המרחב
הפתוח משנות השלושים עד שנות השישים של המאה העשרים .נופש
בכלל — ונופש בחיק הטבע בפרט — הוא חלק מאורח החיים המודרניים
ומרכיב חשוב בתרבות העכשווית .נופש קשור בתודעתנו לפעילות פנאי,
לנהנתנות ,לחיים נטולי דאגות ולעינוג הגוף והנפש .לכאורה במפעל
יישוב הארץ — שחרת על דגלו את כיבוש השממה ,ייבוש ביצות ועבודה
חקלאית מאומצת ,ושהשקיע משאבים רבים במלחמת הקיום היום־יומית
של אנשיו — לא היה מקום לתכנון נופש .אולם במאמר זה אנו למדים
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כי גם אם הנופש לא הועלה על נס ,הוא ליווה את המפעל הציוני מתחילתו ,ועם הקמת המדינה היה לחלק
מתכניות שונות לפיתוח הארץ הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית והלאומית.
חותם את פרק המאמרים בחוברת מאמרה של צפורה שחורי־רובין 'שיטור ומגדר :כניסתן של נשים למשטרת
ישראל .'1981–1948 ,המאמר עוסק מנקודת מבט היסטורית מגדרית בהקמתה של יחידת השוטרות
הראשונה במדינת ישראל ,בקידום השוטרות ובשילובן בתפקידים מקצועיים שנחשבו גבריים.המשטרה
נתפסת כארגון בעל זהות גברית מובהקת — מהבחינה ההיסטורית ,החברתית והתרבותית ,והתרבות
הארגונית השלטת בה מדגישה סמכותיות ,כוחנות ושוביניזם .השוטרות הראשונות היו קבוצת מיעוט
מגדרי בארגון המשטרתי שהתאפיין בדומיננטיות גברית ,ומעמדן במסגרת פטריארכלית זו הושפע מנורמות
תרבותיות וחברתיות שרווחו בחברה הישראלית בכלל ובמשטרה בפרט .הן נתקלו בקשיים רבים בדרכן
להשתלב בתפקידים מקצועיים בארגון המחשיב ומעריך תכונות וערכים גבריים מובהקים .המחברת קובעת
כי אף שהן הצליחו במילוי משימותיהן ותפקידיהן ,הן נתפסו כמבטאות נשיות מסורתית סטראוטיפית,
והיחס האמביוולנטי אליהן הן מצד עמיתיהן השוטרים הן מצד הציבור הרחב הושפע מהדימוי הנשי
המסורתי של האישה ,והלך והועמק עם הצבתן לתפקידים גבריים.
במדור ִ'עם הספר' חמש סקירות ספרים ,העוסקות במגוון תחומים ובתקופות שונות בתולדות ארץ־ישראל
ויישובה :החורש בישראל מתקופת התנ"ך עד ימינו; תולדות הרפואה בארץ־ישראל; ספרות המסעות היהודית
בימי הביניים; ולבסוף שתי סוגיות מתחום החינוך :היסטוריוגרפיה חינוכית של מושבות הגליל בתקופת
היישוב  ,1939–1882ונתן פיאט ובית הספר החקלאי כדורי הר תבור .1959–1937
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