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גיליון  171של קתדרה פותח במאמר מאת דביר רביב הדן בשאלת מוצאם וזיהוים האתני של תושבי
שלושת המחוזות עפרים ,רמתים ולוד בטרם הועברו משומרון ליהודה בראשית התקופה החשמונאית.
מרבית החוקרים ראו בסיפוח המחוזות הללו אשרור של מצב קיים ,כלומר לדעתם התגוררו יהודים באזור
זה עוד קודם למרד החשמונאים .המקורות שבידינו מעידים ברובם על התיישבות יהודית באזורים אלו
בתקופה ההלניסטית הקדומה ועל מאבק טריטוריאלי עיקש בין יהודים לשומרונים במרחב דרום השומרון
בתקופה זו ,כאשר במוקד המאבק היו שלושת המחוזות .עיון בתוצאות הסקרים והחפירות שנערכו באזור
מעלה כי רובם המכריע של האתרים התקיימו גם בתקופה החשמונאית ומלמד על צפיפות היישוב ועל
המשכיות יישובית .הופעתם הבולטת של קברי האצטבות מהתקופה ההלניסטית בתחום שלושת המחוזות
עשויה ללמד על אוכלוסייה בעלת מסורת קבורה יהודאית שהתגוררה באזורים אלו.
תפרוסת המבצרים החשמונאיים אף היא תורמת לדיון בהתפתחות ההתיישבות היהודית והשלטון היהודי
בצפון יהודה ובכלל זה בתחום שלושת המחוזות .ניתן להניח כי פעולות הביצור של החשמונאים בחלקיה
והמנהל ברחבי
המיושבים של יהודה נועדו לחזק את ביטחונה כלפי חוץ ולסייע בביסוס ההתיישבות ִ
המדינה המתפתחת .על אלו יש להוסיף את תפרוסת המבצרים בתקופה החשמונאית המאוחרת ,שייתכן כי
חלקם קשורים גם כן לביסוס האחיזה החשמונאית בשטחים שזה עתה נכבשו.
המאמר השני ,מאת יונתן רובין ,עניינו ידיעות חדשות על אודות החיבור
'תיאור ארץ הקודש' לבורכרד מהר ציון ,המוכר כאחד התיאורים
החשובים ביותר של הארץ מימי הביניים .המחבר מציג בפני הקוראים
את כתב־יד לונדון ,הספרייה הבריטית  ,Add. 18929המתוארך לסביבות
שנת  ,1400ושבו מועתק החיבור בגרסה רחבה שלא הייתה מוכרת עד
כה לחוקרים .גרסה זו מעשירה במידה רבה את הידע שלנו על אודות
בורכרד ופעילותו במזרח ועל אתרים רבים שבהם ביקר.
בחיבורו של בורכרד ניכר לא פעם מתח בין מטרתו הראשונית —
לתאר את ארץ הקודש — לבין רצונו להביא בפני קוראיו ידיעות על
מסעותיו באזורים אחרים ,וכן קיים מתח בין הרצון לתיאור גיאוגרפי
ובין השאיפה לאפשר לקוראים לעקוב אחר קורותיו של המחבר,
כעין יומן מסע .אם כן ה'תיאור' ,בגרסתו המלאה ביותר ,הוא יצירה
מורכבת הנעה בין סוגות ספרותיות ובין מטרות שונות.
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המאמר השלישי ,מאמרו של אסף מלאך ,מציע קריאה חדשה ב'אלטנוילנד' .עד כה התמקדה הקריאה של
היצירה בדרך כלל בתיאור המדינה היהודית ברומן ,כסמל למדינה המתנערת מסממנים יהודיים ,ועסקה
פחות בתהליכים הפנימיים שעוברים על הדמות המרכזית .במאמר זה מבקש המחבר להציג את 'אלטנוילנד'
כביטוי לתהליך ההתקרבות של הרצל אל מושגי המסורת היהודית .הוא קובע שהרצל ביקש להביע ביצירה
זו עמדה ברורה בנושאים דתיים־תיאולוגיים ,מתוך רצון לחדש את מושגי היסוד של היהדות על פי גישה
פלורליסטית־ליברלית ,שמתנגדת לסמכות הממסד הדתי־הרבני ,ושרחוקה מקנאות דתית .המחבר סוקר
ראיות ספרותיות למרכזיות הממד הדתי ברומן ומנתח את המושגים
התיאולוגיים העיקריים העוברים במהלכו טרנספורמציה והתחדשות.
במקביל למאמץ השיקום של האמונה ,כאמונה בטוב ובאפשרות תיקון
העולם ,הציג הרצל באופן שיטתי למדי הבנה מחודשת של מושג הגאולה
כקדמה טכנולוגית ומדעית בארץ־ישראל המתחדשת והברכה
המסורתי ִ
שהיא הביאה לתושבי הארץ .באופן הצגת מקומו של עם ישראל בין
העמים ברומן העניק הרצל פירוש מחודש למושג הייחוד היהודי.
הוא שלל את תודעת העם הנבחר כתפיסה מטפיזית ,שוביניסטית או
ביולוגית; על פי השקפתו תנאים היסטוריים מסוימים דוחפים את עם
ישראל אל מפעל התיקון למען האנושות כולה .המחבר טוען כי הרצל
ביקש להבהיר מדוע הרעיון הציוני אינו מבטל את היהדות כדת ואינו
מצמצם את בשורתה האוניוורסלית ,ובשל כך הדגיש ב'אלטנוילנד' את
הממד הדתי והייעוד האוניוורסלי של היהדות .לשיטתו של הרצל דווקא
הציונות והזהות הלאומית מאפשרות התחברות מחדש לדתיות היהודית.
במאמר הרביעי מתמקדים המחברים ,אסף זלצר ומוטי זוהר ,בנזקי רעידת האדמה ביולי  1927באוניברסיטה
העברית בירושלים ובמעשה השיקום .הם מבקשים להעריך את השתנות הנוף של הר הצופים בעקבות רעידת
האדמה ואת השפעתה על הפעילות השוטפת של האוניברסיטה .חקר הפרשה אף חושף את יחסי הכוחות
בנוגע לארגונו וניהולו של המוסד וממחיש את דרכי התמודדותה של האוניברסיטה.
בשל פריסת הנזק נתפסה רעידת האדמה כאירוע משמעותי ,אך בחלוף ההתרגשות הראשונית ובעקבות
שאפשר שיקום
הערכה מפוכחת של חומרת הפגיעות התברר להנהלת האוניברסיטה כי הנזק אינו רב ,מה ִ
מהיר וחזרה כמעט מיידית לפעילות המחקר וההוראה .המחברים לא מצאו עדות למעורבות של ההנהלה
הציונית בירושלים בתהליך השיקום או לסיוע שהתקבל מ'קרן העזרה לנפגעי הרעש' ומוועד העיר של
יהודי ירושלים .חוסר המעורבות של גורמים אלו תמוה בייחוד לאור המעמד שלכאורה יוחס לאוניברסיטה
ביישוב ובמוסדות התנועה הציונית .ייתכן שהמתח ששרר בין חבר הנאמנים של האוניברסיטה ובין הנהלת
ההסתדרות הציונית באשר למעורבות גורמי חוץ בניהול האוניברסיטה השפיע על אופן שיתוף הפעולה בין
הצדדים במקרה זה .גם המתחים בין בעלי התפקידים בניהול השוטף של האוניברסיטה באו לידי ביטוי
בוויכוח על מקורות המימון לשיקום האוניברסיטה בעקבות רעידת האדמה.
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המאמר החמישי ,מאת אייל כתבן ,עוסק בטופס בדיקת העולים לארץ־ישראל ומתחקה אחר שורשי הטופס
ומטרתו ,על רקע מדיניות העלייה בתקופת העליות הראשונות .חשיפת מקור ההוראות שנלוו לטופס
(הוראות תרפ"ז) זורה אור על האידיאולוגיה שהוטמעה בהן .המחבר מראה כי הוראות תרפ"ז שיקפו את
השלמתו של תהליך מעבר ממידע לעולים למידע על אודות העולים — מידע זה הוטמע בטופסי הבדיקה,
ומטרתו הייתה ליצור חסמים לעלייה לארץ וגם שליטה מסוימת באוכלוסיית העולים.
המוסדות הציוניים היו מעוניינים בשליטה בעולים ובזרם העולים ,אך בהיעדר ריבונות לא יכלו להשיגה.
הדבר הוביל למאבקי סמכות בבריטים ,והזכות לבדוק את העולים הייתה גורם מרכזי במסגרת זו.
בנסיבות אלה הטפסים והבדיקות שאפשרו את איסוף המידע הרחיבו את פעולתם של המוסדות הציוניים
כריבון לתחום שהיה באחריות השלטון הזר ,הבריטים .כלומר במסגרת השלטון הקולוניאלי היה לרפואה
ולבריאות הציבור תפקיד חברתי ופוליטי־שלטוני.
את פרק המאמרים בחוברת חותם מאמרו של מוסטפא עבאסי על
סיפורם של המתנדבים הפלסטינים במלחמת העולם השנייה ,שנפקד
ממחקר ההיסטוריה של ימי המנדט .כ־ 12,000מתנדבים פלסטינים
התגייסו לצבא הבריטי ,שירתו יחד עם אלפי מתנדבים יהודים ביחידות
מעורבות ונפרדות בחילות השונים ,ולחמו כנגד הכוחות הנאצים ובעלות
בריתם באירופה .מדובר במספר מתנדבים מרשים בהתחשב במערכת
היחסים המורכבת בין הפלסטינים לבריטים ערב המלחמה ובשנות
המרד הפלסטיני וביחסים הפנימיים בתוך החברה הפלסטינית.
המניעים להתנדבות היו מגוונים .חלק מן המתנדבים פעלו מתוך
התנגדות לאידיאולוגיה הנאצית ונאמנות לבריטים ולערכים שייצגו ,תוך
דחייה זמנית של התביעות הלאומיות הפלסטיניות .לעומת זאת נראה
שמרבית הכפריים התנדבו ממניעים כלכליים ,וכמובן היו גם מי שחיפשו
הרפתקאות ,ושביקשו לצאת לחו"ל .התגייסותן של נשים לחיל הנשים
הייתה חידוש מהפכני בחברה הערבית ,ואף שמספרן היה קטן יחסית ,שירותן בצבא מעיד על התמורות
הרבות שעברה חברה זו .תמיכתה הבלתי מסויגת של העילית הפלסטינית במאמץ המלחמתי הבריטי
ראויה לתשומת לב ולעיון מחדש בהקשר של יחסיה עם השלטון הקולוניאלי .ובעניין זה המאמר משתלב
בספרות הענפה שנכתבה על מערכת הקשרים המורכבת של מעצמה קולוניאלית עם נתיניה בימי מלחמה.
במדור 'עם הספר' שבע סקירות ספרים ,העוסקות בנושאים מגוונים ובתקופות שונות בתולדות
מכנתילת עג'רוד; צפונותיה של קיסריה; תולדות 'חיבת ציון';
ארץ־ישראל ויישובה :הכתובות והציורים ֻּ
גולדה מאיר; חזון מושב העובדים; אפריקה בתרבות הישראלית; ההיסטוריוגרפיה של הסיעוד בישראל.
קריאה מהנה,

מערכת קתדרה

