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גיליון  175של קתדרה פותח במאמר מאת אשר גרוסברג שעניינו מקוואות מימי הבית השני והמשנה מטיפוס של
שתי בריכות שנקב או צינור מחבר ביניהן .המחבר בוחן את שאלת שימושן של שתי הבריכות ,בעיקר במקרים
שבהם שתיהן מדורגות ,ולכאורה צפוי היה ששתיהן ישמשו לטבילה .בחינת מבנה המקוואות כפי שהוא עולה
מהממצא הארכיאולוגי ומן ההלכות שהכתיבו את בנייתם ודרך תפעולם וכן מן התימוכין להלכות אלה בכתבי
כת מדבר יהודה ,מובילה למסקנה שרק בריכה אחת
שימשה לטבילה ,ואילו הבריכה השנייה הייתה אוצר
(במינוח המקובל היום) ,ושימשה למעשה להכשרת
המקווה ,שמימיו היו שאובים ועל כן כשלעצמם היו
פסולים לטבילה .הממצא הרב של מקוואות מימי בית
שני ותפוצתם הנרחבת אף מעידים שההלכה שפסלה
מים שאובים וזו שאפשרה את הכשרתם ,ושהביאה
לפתרון המוצג במאמר ,היו נחלת רבים.
המאמר השני ,מאת ינון שבטיאל ,עמוס פרומקין ומרים
בר־מטיוס ,עוסק במפעלי המים התת־קרקעיים והעיליים
בצפת ובסביבתה בתקופת הביניים האסלאמית .החל
מן המאה האחת עשרה חלה התעוררות ביחס אל צפת,
בעיקר בעקבות בניית המצודה במקום ,והיא הפכה
לעמדה מרכזית ושולטת באזור ,ובתקופת השלטון
הממלוכי הייתה למרכז מנהלי .השינוי במעמדה במישור
הביטחוני והאזרחי חייב לפתור את בעיית אספקת המים
לעיר ,שאין בתחומה מעיינות שופעים.
הידע ההידרוגיאולוגי של מהנדסי המים הקדומים אפשר חדירה לשכבות תת־קרקעיות ובניית מספר מפעלים
ממלכתיים לאגירת מים ,שכללו מערכות של פירים ונקבות .לדעת המחברים בשלב מסוים שימש בור המים
הענק שנבנה בתקופת ביברס או בור אחר באזור הצפוני של המצודה כמאגר למים שהובלו אליו ממעיין או
ממספר מעיינות סמוכים בסביבת העיר .כדי לבסס את קביעתם הם בחנו מקורות מהתקופה הממלוכית
שעשויים היו לתאר מפעל מים כה יקר ומורכב; התחקו אחר תוואי אפשרי של אמה; בחנו אמצעים
טכנולוגיים אפשריים להזרמת המים; איתרו מעיין שהיה יכול לספק מים בכמות שהצדיקה מפעל כזה; ואף
תיארכו בשיטות שונות ממצאים מנקבה שנחצבה מתחת לבתי העיר כדי לאשש את הערכותיהם .מהמאמר
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עולה כי מרכזיותה של צפת בתחום פיתוח מערכות המים מציבה אותה במעמד מיוחד בהשוואה לערים אחרות
בתקופה הנדונה.
המאמר השלישי ,מאת עידו גרפינקל ,מנתח את פיתוחן של שלוש מושבות טמפלריות שנבנו במחצית
השנייה של המאה התשע עשרה כיישובים כפריים בסמוך לשלוש ערים מרכזיות כיום בישראל .המחבר
מראה כיצד שולבה כל אחת מהמושבות באופן שונה במרקם העירוני הסובב אותה ,שוני שקשור לנסיבות
ההיסטוריות בכל מקום ,למדיניות התכנון והשימור העכשווית של שלוש הערים ולהבדלים בשימושי הקרקע
המודרניים במושבות הטמפלרים ,הנובעים מצרכים עירוניים שונים בכל עיר ועיר .ייחודו של המאמר נעוץ
בהצעה לחקור את שימור המושבות בהקשר הישראלי המודרני ועל פי דגם המציג את האפשרויות השונות
העומדות בפני רשויות השימור .המחבר מציין כי אנשי החברה האזרחית שהובילו את מאבקי השימור של
המושבות הטמפלריות הגדילו לעשות ,שכן הם לא נאבקו על שימור מורשתם שלהם אלא על שימור מורשת
גרמנית ,למרות היחס השלילי לגרמניה בעשורים
הראשונים למדינה ,וזאת בתקופה שבה הושם דגש
על שימור אתרים הקשורים להיסטוריה היהודית
בארץ־ישראל.
במאמר הרביעי עמי איילון קובע כי למרות מרכזיותה
של ירושלים מבחינות רבות ,דווקא באחת ההתפתחויות
·
הנהדה — התחייה
המהותיות באזור בעת החדשה,
בתחומי ההגות ,הספרות והלשון שהתרחשה בעולם
דובר הערבית באימפריה העות'מאנית — מילאה העיר
תפקיד צנוע למדי .מרכזי ההתעוררות היו בעיקר
במצרים ובחלקה המערבי של סוריה ,וירושלים הייתה
ממוקמת בשולי ההתפתחויות .עם זאת המחבר מבקש
לברר את אופי הזיקה בין מרכזי העשייה ובין הקהילה
הערבית בירושלים ואת היקף השפעת השינויים באזור
על ההוויה התרבותית בעיר.
בחינת המעורבות הפעילה של משכילים מערי פריפריה
·
הנהדה ומבליטה את
מאירה מזווית חדשה את
·
מהותה כהתפתחות היסטורית רחבה .הדי הנהדה הגיעו לירושלים ,והשכבה המשכילה בה ,כבמחוזות פריפריה
אחרים ,נחשפה למוצריהם של מרכזי התחייה וקיימה עימם קשרים מרחוק ושיח ער באמצעות מכתבי קוראים
שנשלחו לעיתונים ולכתבי־העת .הקשרים העדינים שחיברו את שכבת המשכילים בעיר אל התסיסה התרבותית
היו השראה ואף היוו בהמשך בסיס חיוני לתחילתה של פעילות דומה בירושלים עצמה .אך גם לאחר מהפכת
'הטורקים הצעירים' ,שחוללה תפנית דרמטית בכל רחבי האימפריה ,ושאפשרה לאנרגיות שהיו אצורות מתחת
·
הנהדה לפריפריה שלה
לפני הקרקע לפרוץ החוצה ,לא ניתן היה לגשר על הפער שנפער בין מרכזי הפעילות של
בשנות השתיקה הארוכות.
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במאמר החמישי בוחן המחבר ,עופר בהרל ,את ניסיון פיתוח ענף הטבק במושבות הגליל העליון בשלהי תקופת
האימפריה העות'מאנית .מטרת המאמר להעמיק את הידע על אודות ההיסטוריוגרפיה הטכנולוגית והתהליכים
הכלכליים ,החברתיים וההתיישבותיים בארץ־ישראל בתקופה הנדונה .המחבר מבקש להשיב על השאלות מתי
והיכן החל הניסיון לפיתוח ענף הטבק? מדוע ועל איזה רקע נעשה הדבר? ומה עלה בגורלו של הענף?
בשלב ראשון הצליחו המגדלים ,ותקוות רבות נתלו בענף החדש ,אולם לטענת המחבר רעיון התעשייה החקלאית,
שעמד בבסיס ניסיון זה ,נעדר כל התייחסות לענייני שיווק ,הפצה ומכירה .מסיבה זו וכן עקב חוסר בשווקים,
בגלל תחרות עם מגדלי הטבק הערבים וכן בשל ענייני ביטחון נכשל
הניסיון לבסוף.
את פרק המאמרים בחוברת חותם מאמר מאת צפי זבה־אלרן
שעניינו בדיחות היישוב על משפחת בן־יהודה .המחברת מציינת
כי הטקסט ההומוריסטי כמקור היסטורי טרם זכה לתשומת
לב ראויה ,ועל כן מטרתו של המאמר לשחזר פרק בהיסטוריה
החברתית והתרבותית של היישוב — כהיסטוריה שהניעה
את עיצוב דמותו הקיבוצית והשפיעה עליה .מחזור הבדיחות
על משפחת בן־יהודה פורסם בעיתונות ההיתולית — שייצגה
אידיאולוגיות שונות ואף מתחרות — ומשקף הלך רוח קבוצתי
ולא רק אישי .עורכי התכנים ההומוריסטיים פעלו בצילם של
עימותים אידיאולוגיים ופוליטיים ,ובד בבד השפיעו עליהם
ביצירת קריטריונים להשתייכות ולהתבדלות .תפקידו התרבותי
של ההומור הפוליטי לשמור על סדרי החברה והתרבות וליצור
סדרים חדשים .אופייה של הסטירה החברתית לא תמיד היה
חתרני; לעיתים היא תיעלה ביקורת חברתית לערוץ תקשורת בלתי
מאיים ,וכך נטרלה אותה למעשה .היווצרות שדה שיח המאופיין
בסוגות מעין אלו העידה דווקא על לכידותה של חברת המהגרים
היהודית שהתבססה באותה עת בארץ ,על משאלותיה ועל לבטיה.
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