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גיליון  174של קתדרה פותח במאמר מאת אמה מעיין־פנר ,רוית לין ,יותם טפר וגיא בר־עוז המנתח את
מאפייניו של ציור קיר באפסיס הדרומי בכנסייה הדרומית בשבטה ,ציור המתאר את סצנת ההשתנות
של ישוע .המחברים מציגים את פרטיו הטכניים והאומנותיים של הציור ואת ההקשר הארכיאולוגי שבו
התגלה .מחקר זה נשען על שילוב של שלושה תחומי ידע :ארכיאולוגיה ,תולדות האומנות ושימור ,ונעשה
בו שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים של תיעוד וצילום .כל אלו מאפשרים לפענח ולהבין את הציור
בצורה מדויקת יותר משנעשה בעבר ,לנתח את הקשריו
האומנותיים וההיסטוריים ולתארכו למחצית הראשונה של
המאה השישית .מתיארוך זה עולה כי סצנת ההשתנות צוירה
מוקדם משהעריכו עד כה ,וחשיבותו הרבה של ציור קיר זה
בהיותו אחת הדוגמאות המעטות של איקונוגרפיה נוצרית
קדומה ,מן האומנות הביזנטית המוקדמת.
המאמר השני ,מאת עודד זינגר ,חושף לראשונה תעודה מגניזת
קהיר הזורה אור על העלייה לרגל לארץ־ישראל באמצע
המאה השתים עשרה ועל ההתארגנות לקראתה .התעודה
היא מכתב בערבית־יהודית ששוחזר באמצעות חיבור שני
קטעי גניזה .ייחודו של מכתב זה בין היתר בהיותו עדות
לחילופי דברים בין בני זוג לפני נישואיהם ובמה שהוא מלמד
אלפדל,
על חלקן של נשים בעלייה לרגל ממצרים .הכותב ,אבו ׁ
ניסה לשכנע במכתבו את בת דודתו לעלות לארץ־ישראל,
ובתוך כך פירט לפניה שורה של אתרים קדושים בירושלים
ובסביבתה .מלבד ההיבט הגיאוגרפי נדונים במאמר למשל
הסידורים הכלכליים ,החברתיים והמשפטיים שנלוו לעלייה
לארץ־ישראל כפי שהם באים לידי ביטוי במכתב.
במאמר השלישי ,מאת רוני באר־מרקס ,המחברת מבקשת
לפענח את דמותה הפרטית והציבורית של איטה ילין ולשרטט
דיוקן מורכב ורב ממדי יותר מדמותה כפי שהיא מצטיירת
מספרה האוטוביוגרפי ומזו העולה מחיבורים ומחקרים שעסקו
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בדימויה הנאור כמי שתרמה להחדרת המודרניזציה ל'יישוב הישן' .האוטוביוגרפיה של ילין מציגה מסר
שחייה הפרטיים היו שזורים בחיי הציבור ומתארת אותה כמשכילה ,סקרנית ,פעילה ודעתנית ,אולם לטענת
מחברת המאמר זוהי תמונה חד־ממדית .ניתוח אוסף מכתביה של ילין ,העומד במרכזו של מאמר זה ,מציג
תמונה מורכבת ונאמנה יותר למציאות בזמנה .ניתוח זה מאפשר ללמוד על התהליך שעברה ילין ולהתבונן על
סיפורה הפרטי מזווית שאינה קיימת באוטוביוגרפיה שלה ,שנכתבה לאחר מעשה ,ושנועדה לפרסום פומבי.
במאמר הרביעי מציע המחבר ,מולי ברוג ,מבט פסיכולוגי חדש על תגובת מגיני תל חי והנהגת היישוב על
האירוע הטרגי שהתחולל במקום בי"א באדר תר"ף .מבט ייחודי זה מחדד את מהות הטראומה שהתרחשה
ואת השפעתה הרבה על עיצובו של האירוע בזיכרון הקיבוצי .הדימוי ההרואי שהוענק לאירוע ,שלא נעדר
גם גילויי פחד והלם קרב של חלק מהמגינים ,גרם לשתיקת הניצולים ,ושתיקה זו אפשרה לעצב את דמותו
של יוסף טרומפלדור כגיבור הקרב הבלעדי כמעט ,וסייעה בטשטוש הגבולות בין המיתי לאמיתי .כך זכה
אירוע תל חי לתפקיד היסטורי כמכונן מיתוס הגבורה והקורבן הציוני .ניתן גם לראות במיתוס תל חי
פנטזיית נקם שהיא תמונת מראה של הזיכרון הטראומטי .הפער
בין הראוי למצוי הוא שהפך את הנופלים לגיבורים וקדושים
ואת האסון לקרב גבורה .הצלחתו של המיתוס והשרשתו
בציבור היו לנטל פסיכולוגי עבור המגינים ודחקה אותם אל
תהום הנשייה.
המאמר החמישי ,מאת אלעד בן־דרור ,בוחן את הפעילות
הערבית באשר למהלכי האו"ם לבנאום ירושלים בשנים
 .1950–1947ועדת פיל הבריטית הניחה בשנת  1937את היסודות
הרעיוניים להגדרת ירושלים וסביבותיה אזור נפרד שלא יהיה
שייך למדינה הערבית או היהודית ,עיקרון ששימש את האו"ם
בהציעו רעיון דומה כעשור לאחר מכן .אומנם הפלסטינים
ומנהיגי מדינות ערב דחו מכול וכול את דו"ח אונסקו"פ ,אך לא
התייחסו להצעה בנוגע לירושלים .בהמשך התברר כי ירושלים
הוחרגה מהמדיניות הערבית הכללית במה שנוגע לתוכנית
החלוקה ,וניכרה גמישות מדינית ַביחס לעיר .ככל שגברו
ההישגים הצבאיים של היהודים בעיר ,כך הבינו הערבים כי
דרוש להם מהלך מדיני חיצוני יזום ,והסכימו לשתף פעולה עם
האו"ם בעניין ירושלים .המחבר סוקר את הסיבות להכרעה זו
ואת המניעים המגוונים של המדינות השונות לתמיכה בבנאום.
יוצאי דופן בהקשר זה היו עבדאללה מלך ירדן ובשלב ראשון גם
הפלסטינים ,שיוצגו על ידי הוועד הערבי העליון ,אולם למרות
התנגדותם לבנאום הפכה התמיכה בו לקו הערבי הרשמי.
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עניינו של המאמר השישי ,מאת בועז כהן ,הוא פעילותם של ניצולי השואה בעשורים הראשונים של מדינת
ישראל ,והוא מתמקד במאיר מרק דבורז'צקי כמקרה מבחן .לטענת המחבר ,ובניגוד לנרטיב המקובל
במחקר על אודות ניצולי השואה והחברה הישראלית ,כבר בשנותיה הראשונות של המדינה התפתחו בקרב
הניצולים ארגונים ומסגרות שפעלו מתוך תודעה קיבוצית מובחנת ,במטרה להשפיע על עיצוב זיכרון
השואה במרחב הציבורי .המחבר סוקר מספר זירות ומגוון תחומים שבהם היו הניצולים מעורבים ,ושניכר
כי הייתה להם השפעה בהם :הוויכוח על השילומים ,המאבק על דמותו של 'יד ושם' ,גיבוש אופיו של
יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,קידום המחקר האקדמי על אודות השואה ,המאבק נגד נרמול היחסים עם
גרמניה ,המאבק על ההכרה הלאומית בלוחמים בנאצים ומאוחר יותר גם המאבק הבין־לאומי למען מדינת
ישראל והסברת צדקתה אל מול העוינות לישראל במדינות הגוש הקומוניסטי ובשמאל החדש במערב
אירופה.
את פרק המאמרים בחוברת חותם
מאמר מאת שמואל בהט על
עיצובה של רחבת הכותל לאחר
מלחמת ששת הימים ומשמעויותיו.
הצעד הבולט והמיידי שנעשה
לאחר המלחמה ,ושלמעשה קיבע
את רחבת הכותל כבית כנסת
אורתודוקסי — הצבת מחיצה
להפרדה בין גברים לנשים — עורר
מחאות חריפות והוביל לדיון ציבורי
במהות האתר .התוכנית לעיצובה
הזמני של הרחבה שהכין האדריכל
יוסף שנברגר עבור משרד הדתות
יצרה גם היא מחלוקות בין גורמים דתיים לגורמים חילוניים ,שהתנגדו להפרדה בין אזור התפילה לאזור
הביקור ובעצם להפיכת הכותל למונומנט דתי ולהחלשת ההיבט הלאומי שבאתר ,ואף הובילה לעימותים
פנים־דתיים .מכל מקום העיצוב הזמני של הרחבה ,שהיה אמור להתקיים כשנתיים ,היה למציאות קבועה
מראה עד היום.
ָ
וקבע את
במדור 'עם הספר' שתי סקירות ספרים ,העוסקים בנושאים שונים בתולדות ארץ־ישראל ויישובה:
הביוגרפיה של יהודה הראל והספרות התיעודית של ותיקי יישובי הדרום.
קריאה מהנה,

יעל דינוביץ ,מרכזת המערכת ,ומערכת קתדרה

