תקצירים

אשר גרוסברג
מקוואות עם אוצר מהטיפוס של שתי בריכות שנקב
או צינור מחבר ביניהן בימי הבית השני והמשנה
מעטים המקוואות מימי בית שני מהטיפוס של שתי בריכות
שיש ביניהן קשר באמצעות נקב או צינור בקיר המפריד ביניהן.
הממצא הארכיאולוגי מעיד שאחת מהבריכות יועדה להכשרת
המים השאובים שהחליפו את מי הגשמים שהיו במקור
בבריכת הטבילה (המונח המקובל היום לבריכה שזה ייעודה
— אוצר) .פעולת ההכשרה יכלה להיעשות בשתי דרכים :על ידי
מילוי בריכת הטבילה במים שאובים והשקתם עם מי הגשם
הכשרים שבאוצר (שיטת ההשקה) או על ידי שפיכת המים
השאובים לבריכת האוצר והזרמתם משם לבריכת הטבילה
(שיטת הזריעה).
הבסיס לשתי דרכי הכשרה אלה נמצא במקורות התנאיים:
אלה מייחסים לימי בית שני את ההלכה הפוסלת מים שאובים
לטבילה ,הלכה שהייתה נהוגה גם בכת מדבר יהודה; וגם
ההלכה המאפשרת להכשיר מים שאובים על ידי הוספתם
למי גשם כשרים לטבילה נזכרת בקשר לימי בית שני .הממצא
הארכיאולוגי של מבנה המקוואות מימי בית שני ותפוצתם
מעידים שהלכות אלה היו קיימות באותה תקופה וקוימו על
ידי הכול.

ינון שבטיאל ,עמוס פרומקין ,מרים בר־מטיוס
מפעלי המים התת־קרקעיים והעיליים בצפת
ובסביבתה בתקופת הביניים האסלאמית
צפת הפכה בתקופת הביניים האסלאמית מיישוב קטן ועלום
קמעה ליישוב חשוב מבחינה ביטחונית ומנהלית ,ואספקת
מים ליישוב המתפתח הציבה לשלטונות אתגר גדול .אין
בתחומה של צפת מעיינות שופעים ,והיא נסמכה בעיקר על
אגירת מי גשמים בבורות שנחצבו ברחבי העיר ועל שאיבת
מים ממעיינות נחל עמוד ,הנמצאים בתחתית הנחל המצוקי
והמרוחק מהעיר .במחקר שדה מקיף שנערך בצפת ובסביבתה,
ושכלל תיעוד ושרטוט ,נחשפו מספר מפעלי מים מרשימים
מהתקופה הממלוכית .שיאם של מפעלים אלה היה העברת
מים באמה ממעיינות בירייה לצפת וחציבת נקבה תת־קרקעית

שהזרימה מים מתחת לבתי העיר כך שניתן היה לשאוב אותם
מתוך הבורות שהיו בתוך הבתים .מרכיבי דגימות מים שנלקחו
מתוך הנקבה תואמים את מרכיבי המים המזינים את מקווה
האר"י ,ומעידים על קשר אפשרי ביניהם .המחקר הארכיאולוגי
של מפעלי המים והטיח ותיארוך רדיומטרי של ספלאותמים
אפשרו לתארך את מפעלי המים .ביישוב עין זיתים הסמוך
התגלתה נקבת מים משוכללת ,וגם היא נדונה במאמר .הממצא
הארכיאולוגי ותיארוכו מתאימים למספר מקורות היסטוריים
שתיארו בניית מפעלי מים בצפת.

עידו גרפינקל
מושבה גרמנית בעיר ישראלית
גרמנים טמפלרים שבאו לארץ במחצית השנייה של המאה
התשע עשרה בנו להם מושבות ,היינו כפרים חקלאיים בעלי
אופי אירופי וערך אסתטי גבוה .מאמר זה מתמקד בשלוש
מושבות שנבנו סמוך לערים הגדולות בישראל ,חיפה ,תל אביב
(שרונה) וירושלים .ברבות השנים נבלעו המושבות בערים
הגדולות ,אך כולן עדיין עומדות על תילן ואף עברו תהליכי
שימור .עם זאת כל אחת מהמושבות התפתחה או שומרה
לכיוון אחר בעיר הישראלית המודרנית ,לפי האופי והצורך
העירוני הספציפי של כל עיר .מאמר זה סוקר את התהליכים
שהתקיימו לאורך כמאה שנה ,מיסוד המושבות ועד ימינו אלה,
ומנתח ומסביר את השוני הרב בין הערים בשימור של אותו
ערך היסטורי — מושבה גרמנית שנבלעה בתוך עיר ישראלית.

עמי איילון
·
והנהדה הערבית
ירושלים כפריפריה :העיר
הנַ ְה ַ·דה — ההתעוררות התרבותית־האינטלקטואלית במרחב
הערבי בעשורים האחרונים של העידן העות'מאני — הייתה
אחת ההתפתחויות החשובות בתולדות האזור בעת החדשה.
נסיבות היסטוריות הותירו את ירושלים בשוליה של התמורה
הזאת .מרכזי השינוי ,היצירה וההגות היו במקומות אחרים,
במצרים ובאזור הלבנון; ירושלים וארץ־ישראל בכללה ייצגו
·
פריפריה מרוחקת שלהם .עם זאת הדי
הנהדה הגיעו לירושלים,
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קתדרה

For the writers and audiences of these journals, BenYehuda was an ideological and political opponent.
Humor was the most legitimate tool to undermine
his authority without harming the high reputation of
the journals’ writers. Moreover, humor enabled these
writers to engage in yellow journalism while keeping
their distinctive non-yellow literary style. Thus humor
contributed not only to channeling inner criticism
without changing the status quo, but also to the
establishment of a new social group representing a
new cultural order.

diverse collection of satirical journals that are kept
in the archives of Tel Aviv University, and in the
archives of The Hebrew University of Jerusalem.
The paper is based on a popular cycle of jokes
from these journals dealing with the authoritative
leadership of Eliezer Ben-Yehuda. Following the
analysis of representative clusters of jokes, I will
discuss two questions: Why was Ben-Yehuda targeted
by the satirical journals? And why did they choose
?humor as their expressive tool

ומשכיליה נחשפו לשיח שצמח במרכזים הללו וקיימו קשרים
עם דובריו .פה ושם היו גם יוזמות של יצירה בעיר עצמה,
בהיקף צנוע .מהפכת 'הטורקים הצעירים' ,בקיץ  ,1908שינתה
את כללי המשחק באימפריה והולידה בעיר פרץ של כתיבה
ופרסום ,שהעיד על הצטברות אנרגיות יצירתיות בה בשנים
שלפני כן ,בהשראת השינויים במקומות האחרים.
·
הנהדה
המאמר בוחן את אופי הזיקה בין מוקדי היצירה של
במצרים ובלבנון ובין הקהילה הערבית בירושלים כמקרה בוחן
למקומות אחרים — מבגדאד עד תוניס — שהיו בשולי המפנה
התרבותי באזור בשלב המכונן שלו .הבירור הזה שופך אור על
משמעות המצב הפריפריאלי במערכת תרבותית אזורית ,על
יתרונותיה ומגבלותיה של ההגדרה.

בארץ־ישראל .בהמשך נסקרים המהלכים שנעשו לפיתוח הענף,
התקוות הרבות שהם עוררו ,התקדמותם והתפתחותם ,על פרטי
השלבים המקצועיים השונים ,עד הסוף המר .בסיכום מוצגת
תרומתו של המאמר לידע המצטבר על תולדות ההתיישבות
היהודית בארץ־ישראל בעת החדשה.

עופר בהרל
יש עשן בלי אש :הניסיון לפיתוח ענף הטבק
במושבות הגליל העליון בשלהי תקופת האימפריה
העות'מאנית
בראשית ההתיישבות בארץ־ישראל במאה התשע עשרה ניסה
הברון רוטשילד לתת מענה לבעיות הכלכליות של האיכרים
במושבות על ידי פיתוח ענפי חקלאות שישמשו להם מקור
פרנסה ,ובין השאר החליט לגדל טבק במושבות הגליל העליון.
בשיאו העסיק הענף מאות ידיים עובדות ,והיה למשך מספר
שנים מרכיב חשוב בכלכלה המקומית של היישוב המתחדש
בגליל .אך בסופו של דבר הנחיל הענף החדש אכזבה למרבית
מגדליו וגרם להם הפסדים.
במאמר זה נבחן הניסיון לפיתוח ענף הטבק במושבות הגליל
העליון ,ובתוך כך המחבר משיב על השאלות מתי ,היכן ועל
איזה רקע החל הניסיון ,ומה עלה בגורלו .בפתח המאמר מוצג
הקשר שלו למחקרים אחרים על ראשית ההתיישבות היהודית

צפי זבה־אלרן
הומור ,אידיאולוגיה ופוליטיקה בבדיחות היישוב
על משפחת בן־יהודה
ספרות ההומור העשירה של היישוב היהודי בארץ־ישראל
במחצית הראשונה של המאה העשרים כמעט לא נחקרה עד כה,
למרות ערכה ההיסטורי והספרותי כאחד .ספרות זו התבססה
גם על עיתונות היתולית ענפה ,שכללה חוברות רבות ,ואלה
שמורות היום בארכיון המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל
אביב ובמרכז לחקר הפולקלור באוניברסיטה העברית .המאמר
מתמקד במחזור פופולרי ומייצג של בדיחות על משפחת בן־
יהודה שפורסמו בעיתונות ההיתולית בתקופה הנדונה .הדיון
עוסק בעזרת דוגמאות בשאלות מדוע עלה הצורך לציין את
אחרותה של משפחת בן־יהודה? למה דווקא בהומור? ומה ניתן
ללמוד מכך על היישוב היהודי בן הזמן?
עבור עורכי העיתונים ומחבריהם היה בן־יהודה יריב
אידיאולוגי ופוליטי לא רק על רקע התחרות על ההון התרבותי
הצנוע של היישוב ,אלא גם בשל זיקותיו הסותרות לכאורה
לקבוצות המרכזיות שפעלו ביישוב באותה עת .הומור היה הכלי
הלגיטימי ביותר לערער על סמכותו של בן־יהודה בלי לפגוע
במוניטין של הכותבים ,שכן הוא ִאפשר לעיתונאים להתנסות
בעיתונות צהובה בלי לוותר על סגנונם ההגון .כך תרם ההומור
לא רק לתיעול ביקורת פנימית ,אלא גם להתבססותה של קבוצה
חברתית חדשה ביישוב בעלת סדר יום תרבותי משלה.

