תקצירים

רון בארי ,אדוין ון דן־ברינק ודן קירזנר
מנהגי קבורה כנעניים בקבורת ארונות
אנתרופואידיים והשלטון המצרי בעמק יזרעאל
בתקופת הברונזה המאוחרת לאור חפירה בתל שדוד
במהלך חפירת הצלה שנערכה בשנת  2013על ידי רשות העתיקות
נחשף ארון קבורה עם מכסה אנתרופואידי שנועד לקבורה
של אדם אחד .הארון התגלה בריבוע חפירה בגודל  6 × 5מ'
שנחפר במדרון המזרחי של תל שדוד ,ליד קיבוץ שריד שבעמק
יזרעאל.
הארון הונח בשוחה שנחפרה לעומק  1.8מ' מתחת לפני השטח
של ימינו .בסמוך לארון נחשפו שלושה קברי שוחה נוספים,
לארבע קבורות ראשוניות ,שכיוונם מזרח–מערב ,בהתאמה
לכיוון של הארון .הקברים הם חלק קטן משדה קבורה גדול
שהתקיים בתקופות הברונזה המאוחרת ב–ג ובראשית תקופת
הברזל לרגלי הסוללה הדרומית והסוללה המזרחית של תל שדוד.
הקברים ומנחות הקבורה שלצידם דומים למכלולי קבורה
שהתגלו גם בדיר אלבלח שברצועת עזה ולתל בית שאן שבעמק
הירדן .המכנה המשותף למכלולי הקבורה של שלושת האתרים
מצביע על קשרים תרבותיים של תושביהם לממלכה החדשה
במצרים.
על בסיס הנתונים הארכיאולוגים מתל שדוד והקשר שלהם
למקורות היסטוריים מימי הממלכה החדשה (כגון האנאלים
של תחותמס השלישי ומכתבי אלעמארנה) נטען במאמר כי
תל שדוד שימש בתקופת הברונזה המאוחרת תחנת דרך או
אחוזה כנענית שנועדה לשרת את האינטרס המצרי בעמק
יזרעאל .קבורת הארון נקשרה קרוב לוודאי לשליטה המצרית
בעמק יזרעאל ,שנעשתה בעזרת באי כוח כנענים ששמרו על
האינטרסים המצריים בנקודות מפתח לאורך הדרך שקישרה
בין נמל עכו לבית שאן.
ייתכן אפוא שבתל שדוד נקברו פקיד כנעני וקרוביו ,פקיד
אשר דאג לנאמנותם של שליטים מקומיים למצרים ,לגביית
מיסים ולמעבר תבואות למרכזי מנהל מצרי בעמק יזרעאל
ובמעגני החוף.

סימביקה פרומין ,מיטיה פרומין ואהוד ויס
מרוסיה לארץ־ישראל באהבה :ראשית הבוטניקה
ואיג
הארץ־ישראלית ,וָ וִ ילוֹ ב ,ווֹ לקני ֵ
מאמר זה מתאר את שיתוף הפעולה בין מייסדי תחום מדעי
הצמח בארץ לבין ניקולאי איוונוביץ' וָ וִ ילוֹ ב ,חוקר פורץ
דרך במספר תחומים בגנטיקה ,בוטניקה וחקלאות ומגדולי
החוקרים בראשית המאה העשרים .ווילוב ביקר בארץ
בסתיו  .1926במאמר מוצג לראשונה מכתב עלום שכתב אל
יצחק אלעזרי־ווֹ לקני ,ואשר מעיד על הבנה וקרבה ששררו
בין ווילוב לבין מייסד האגרונומיה החדשה בארץ .מחברי
המאמר מנתחים את השפעת שיעור קומתו המדעי ואישיותו
הכריזמטית של ווילוב על אלכסנדר איג — שכונה ‘יוצר מדע
הצמח בארץ' — בתחילת דרכו באוניברסיטה .ווילוב ואיג
היו שניהם נלהבים מן המדע המתחדש בארצות מגוריהם,
ולמן פגישתם אימץ איג את דרכו של ווילוב בפיתוח מחקר
מדעי בסיסי מעבר לגבולות פוליטיים ולאומיים .שני
המדענים הגדולים ,ווילוב ואיג ,הלכו לעולמם בגיל צעיר,
בשיא פריחתם והשפעתם המדעית ,ולא השאירו אחריהם
אוטוביוגרפיה וארכיונים מסודרים.
בעקבות הפגישה עם ווילוב החל איג לעסוק בפיטו־
סוציולוגיה ,הגדיר לראשונה את שלושת החבלים הפיטו־
גיאוגרפיים בארץ — החבל הים תיכוני ,החבל האירנו־טורני
והחבל הסהרו־סינדי (הסהרו־ערבי) — והכין לפי חלוקה זו
את מפת הצומח הראשונה של ארץ־ישראל .בהמשך הוא ייסד
בירושלים גן בוטני ראשון מסוגו בארץ ,המבוסס על החבלים
השונים — מעין מיניאטורה של ארץ־ישראל ,תיאר  150מינים
חדשים למדע ,והכין חומר למגדיר צמחים מדעי הפונה אל
הקהילה המדעית וכן אל הציבור הרחב .מחברי המאמר
מצביעים על ההתאמה בין שיטות העבודה של איג לבין
המלצותיו של ווילוב ,ולדעתם התאמה זו מסייעת להבין את
דרכו של איג ואת רוח העבודה שלו ושל דורות של בוטנאים
ישראלים שהמשיכו את דרכו.

קתדרה 186
ענת קדרון ,אודי כרמי
האגודה הקרובה ביותר לגרמניה :עלייתה ושקיעתה
של 'ברית מכבים עתיד'
אגודת הספורט ‘ברית מכבים עתיד' נוסדה בשנות השלושים
של המאה העשרים על ידי עולים מגרמניה .הרכבה הדמוגרפי
ודפוסי פעולתה היו שונים מאלו של אגודות ספורט שפעלו
עד אז בארץ־ישראל .במאמר זה המחברים עוסקים בתרבות
הספורט ככלי לניתוח תהליכי קליטה של יוצאי גרמניה.
כשהגיעו העולים לארץ־ישראל הם נתקלו בגישה לספורט
שהייתה שונה מזו שהורגלו בה בארץ מוצאם .בחירה באגודת
ספורט התפרשה בארץ כנקיטת עמדה פוליטית .בתגובה על
הפוליטיזציה של הספורט הקימו יוצאי מרכז אירופה אגודות
ספורט אתניות ,ספורטשפטים ,כדוגמת ‘ברית מכבים עתיד'.
אגודה זו היא מקרה בוחן לשינוי החברתי והתרבותי שחל
במשמעות של הספורט במעבר מארץ אחת לאחרת .במאמר
מוצגים שני דגמים סוציולוגיים ,ובאמצעותם נבחנת השפעת
העיסוק בספורט על מידת שילובם של מהגרים בחברה .מתברר
שהחלוקה הדיכוטומית בין שני הדגמים אינה משקפת את
אופי הקליטה המיוחד של המהגרים ממרכז אירופה ,ושהעיסוק
בספורט בחברת הגירה יכול להיות גורם מלכד ומטמיע ובו
בזמן גורם מבדל .בסיום המאמר נדונות נסיבות שקיעתה של
‘ברית מכבים עתיד' בשנות השבעים של המאה העשרים.

דניאל עוזיאל וב"ז קדר
טייסיו של היטלר מצלמים את ארץ־ישראל
תצלומי האוויר שצילמו טייסים גרמנים מעל ארץ־ישראל
במלחמת העולם הראשונה כבר זכו למחקר מקיף ,אך פעילות
חיל האוויר הגרמני בשמי ארץ־ישראל במלחמת העולם
השנייה נותרה עלומה במידה רבה .מחקר מקורות ראשוניים
בארכיונים בבריטניה ,ארצות־הברית וגרמניה מגלה כי מטוסי
צילום גרמניים ביצעו כחמישים גיחות צילום בשמי הארץ
מ־ 28במאי  1941עד  13בספטמבר  .1944מאמר זה בוחן את
הנסיבות שבהן נערכו גיחות הצילום ואת אופן ביצוען ,תוך
התייחסות לאמצעי הנגד שנקטו הבריטים על מנת להתמודד
עם מטוסי הצילום .במאמר מוצגים מבחר תצלומים שצילמו
המטוסים הגרמניים עם הפענוחים שהוסיפו עליהם המפענחים
ובלוויית הסברי המחברים .כמו כן מוצגים גיליונות מטרה
שהכין המודיעין האווירי הגרמני באמצעות התצלומים.
מטרתם העיקרית של המטוסים הגרמניים הייתה חיפה ,אבל
הם פעלו גם במרכז הארץ ובדרומה ,ואחד המטוסים אף הגיע
עד מפרץ אילת — כך יצרו הגרמנים כיסוי צילומי ייחודי של
הארץ בזמן מלחמת העולם השנייה.

ארנון גולן ואלדד ברין
לא בעיר ולא בכפר :ליפתא תחתית1967–1948 ,
ליפתא תחתית ,שבמבואותיה המערביים של ירושלים ,הייתה
אחד ממאות כפרים שננטשו על ידי תושביהם הערבים במלחמת
העצמאות .במקביל לעקירתם של תושבי הכפר ושל תושבי
שכונות ערביות במערב העיר ,נעקרו גם רבים מקרב יהודי
העיר מבתיהם והיו לפליטים .מרבית הפליטים היהודים מצאו
מגורים חלופיים בבתיהם הנטושים של הערבים בעיר ,וזמן
קצר לאחר מכן החלו להגיע לירושלים אלפי עולים חדשים,
ואף הם שוכנו בתחילה בבתים ערבים נטושים .במקביל
להתדלדלות של מלאי הדירות הפנויות בעיר ,הוחל בשיכונם
של עולים בכפרים הנטושים שבקרבתה ,כולל בליפתא .בניגוד
לכפרים הנטושים עין כארם ומאלחה ,שהיו לשכונות עירוניות,
נחל אכלוסה של ליפתא כישלון .הכישלון נבע מתכונות האתר
וממיקום הכפר ,ממאפייני האוכלוסייה ששוכנה בתחומו,
וממדיניות הממשלה והמוסדות המיישבים שייצגו אינטרסים
שונים .על רקע אלה התפתחו ביניהם מאבקי כוח ,ואלו פגעו
בעולים שהתגוררו במקום.

אמיר גולדשטיין
על יוזמה ונחישות :כיצד עיצבה קבוצת עולי תימן
שייסדה את קריית שמונה את מציאות חייה בארץ
המאמר מתמקד בסיפורה של קבוצה בת למעלה מ־200
משפחות של עולים מתימן שהקימו את קריית שמונה .המחבר
בוחן את הדרך שבה הם תפקדו כקבוצה בתהליך ההגירה,
ובאמצעות ניתוח המקרה מבקש לתרום למגמה המחקרית
לספר את הסיפור ההיסטורי מנקודת מבטה של קבוצת העולים
והמתיישבים ולא מן הזווית של הממסד הקולט.
בחקר העלייה הגדולה לישראל עשויה הייתה הפרשה
להיחשב לסיפור של חולשה וקורבנות :מאות עולים מתימן
נשלחו לפריפריה מרוחקת ,נדרשו להשתלב בסביבה שהגורם
הדומיננטי בה היו קיבוצים בעלי כוח כלכלי ,שהחזיקו בתרבות
שנתפסה כמתקדמת ואף עליונה ,ושהשתייכו לתנועת העבודה,
בעלת העוצמה הפוליטית .אולם התימנים בקריית שמונה
התגלו כקבוצה מגובשת ,דעתנית ,נאבקת ועיקשת ,שהצליחה
בתנאים לא פשוטים להשמיע את קולה ,לעמוד על ערכיה
וזהותה ,להשיג שינויים משמעותיים במערך הקליטה ,ובסופו
של דבר להתארגן ,לעזוב בצורה מסודרת ולהקים יישובים
חקלאיים חדשים ,מתאימים לרצונה ולאורחות חייה.

