בפתח
קתדרה

גיליון  179של קתדרה פותח במאמר מאת דביר רביב וחיים בן־דוד שמטרתו להעריך מחדש את דיווחו של
קסיוס דיו על תוצאותיה הדמוגרפיות של מלחמת בר־כוכבא .מאז ראשית המחקר פקפקו חוקרים באמינות
ההיסטורית של תיאורו את תוצאות המלחמה ביהודה .שיטות המחקר העומדות בבסיס מאמר זה הן :השוואה
למחקר יישובי שנערך בגליל ואומדן מספר אתרי היישוב ביהודה מן התקופה הרומית התיכונה על סמך סיכום
תוצאות חפירות וסקרים ארכיאולוגיים.
נתוני המחקר תומכים בהנחה שיהודה הנזכרת בתיאור של קסיוס דיו הוא כינוי לאזורי ההתיישבות היהודיים
בפרובינקייה יודיאה ,אם כי אין ללמוד ממנו בהכרח על היערכותם והשתתפותם הפעילה של כל יהודי
הפרובינקייה במרד .את אזכור החורבן של כמעט כל יהודה ניתן להסביר על בסיס ידיעותינו על חורבן מוחלט
של היישוב היהודי בארץ יהודה ובסביבותיה.
על פי הנתונים העולים מהמחקר המחברים מעריכים כי מספר היישובים בארץ יהודה בימי מרד בר־כוכבא היה
גדול מ־ .1,000סביר להניח שמספר ההרוגים ביהודה שציין קסיוס דיו ,580,000 ,מייצג את כלל הרוגי המלחמה בצד
היהודי ,כולל אוכלוסייה אזרחית שנפלה בחרב ולא רק לוחמים .השוואת התיאורים שבמקורות ספרותיים לתמונה
היישובית הנדונה במחקר הנוכחי מאפשרת להציע שבמקורות אלו מדובר ביהודה במובן הגיאוגרפי המצומצם,
כלומר בארץ יהודה ,ושהרוגי ביתר מייצגים בהם את כלל חללי המלחמה בצד היהודי .נתוני המחקר הנוכחי
ממחישים את הפוטנציאל הקיים בממצא הארכיאולוגי ותומכים בהנחת החוקרים שנתוניו הדמוגרפיים של קסיוס
דיו אמינים.
במאמר השני ,מאת קייט רפאל ומוסטפא עבאסי ,המחברים
מבקשים להבין את התהליכים שהתחוללו בגליל בתקופה
הממלוכית ובראשית התקופה העות'מאנית ,ולשם כך הם מציגים
את תפרוסת הכפרים בגליל בתקופות האמורות ומנסים לברר
אם הייתה המשכיות במעבר ביניהן .בתחומים רבים אכן הייתה
המשכיות בתקופת המעבר מן השלטון הממלוכי לעות'מאני,
שכן כמו באזורים רבים שכבשו העות'מאנים ,החלת הממשל
העות'מאני על הגליל לא זעזעה או ערערה את היישובים .לא
נערכו קרבות בגליל ,ונראה שהן האוכלוסייה המקומית והן נציגי
השלטון החדש ,שאחדים מהם נבחרו מתוך הקצונה הממלוכית
הבכירה ,ניסו לשמר את הקיים .אולם בעוד שבתקופה הממלוכית
במנהל ובתחומים אחרים בגליל ,עם
מילאה דמשק תפקיד מפתח ִ
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הכיבוש העות'מאני השתנו תפקידה ,מעמדה והשפעתה בכל
הנוגע לגליל ,ושינוי זה נבחן במאמר.
חלק הארי של המאמר עוסק בשאלות כגון מה היה
שיעור הכפרים הממלוכיים בגליל שהמשיכו להתקיים
בראשית התקופה העות'מאנית? האם המצב בגליל היה
אחיד או שמא היו אזורים של שגשוג וצמיחה לצד אזורי
קיפאון ודעיכה? מתי היה הגליל אזור מרכזי בעל קשרים
חזקים ויציבים עם מוקדי השלטון ,ומתי הפך לאזור ספר
פריפריאלי? והאם תקופות של חילופי שלטון הן בהכרח
תקופות משבר?
הנתונים שלוקטו במחקר זה מתוך מקורות היסטוריים
וכן מממצאים ארכיאולוגיים של סקרים וחפירות ,מראים שהגליל יצא נשכר מקרבתו למרכזי השלטון בתקופה
הממלוכית ,שכן הסולטאנים היו מעורבים ישירות בפיתוח ובבנייה בצפת ,עובדה שהשפיעה על הגידול במספר
הכפרים בגליל .לעומת זאת המעורבות הישירה של הסולטאנים העות'מאנים ומושלי דמשק בפיתוח הגליל הייתה
זניחה .הגידול במספר הכפרים בתקופה העות'מאנית היה כפי הנראה המשך של מגמה מן התקופה הממלוכית
יותר מאשר פרי יוזמה או השקעה של השער העליון.
המאמר השלישי ,מאת יוסי בן־ארצי ,המופיע במדור 'עדות בנוף' ,מתחקה אחר תולדותיה של נויהרדטהוף
( ,)Neuhardthofמושבת־בת טמפלרית זעירה שכמעט לא זכתה להתייחסות מחקרית של ממש ,ושעד כה הצטבר
רק מידע מועט על אודותיה .מטרת מאמר זה לחשוף את סיפורה של המושבה הנשכחת ולהעלותה מחדש על
מפת ההתיישבות הטמפלרית החרותה בזיכרון הקולקטיבי ובנוף הנוכחי.
בשל המחסור בקרקע חקלאית ראויה לעיבוד שהייתה נחוצה לפרנסת מאות המשפחות במושבה הטמפלרית
בחיפה ,נרכשו בשנות השבעים של המאה התשע עשרה אדמות ליד הכפר הגדול טירה ,ואלה שימשו לייסודה של
מושבת־הבת נויהרדטהוף .מלכתחילה התכוונו רוכשי הקרקעות לנצלן מבלי לגור בהן ,אולם עד מהרה התברר
כי לא יוכלו לעבד אדמות מרוחקות אשר אין להם שליטה של ממש עליהן ,והקרקעות הוחכרו לפלאחים מטירה.
בשלב זה גם בשלה החלטה ליישב באתר החדש משפחות אחדות ,אך הקמת המושבה התעכבה .רק כעבור שני
עשורים ניגשו בעלי הקרקעות לממש את זכויותיהם באדמות טירה .חידוש האחיזה בטירה נעשה על רקע הלחץ
הרב למצוא לבני הדור השני מקרב הטמפלרים פתרונות שיאפשרו להם להיאחז בארץ .המתיישבים הכשירו רחוב
שאורכו כ־ 180מ' ,ומשני עבריו הקצו שמונה עשרה חלקות מגורים ומשק.
אולם שלא כמתוכנן ,התפתחות המושבה בעשור הראשון של המאה העשרים הייתה איטית .הקשיים נבעו בעיקר
ממחסור באדמות ראויות לעיבוד ובמים זמינים וכן מגנבות רכוש ויבולים מצד תושבי טירה .נוסף על כך מאחר
שנויהרדטהוף לא נועדה מלכתחילה להיות יישוב עצמאי או גדול והייתה חלק אורגני של המושבה בחיפה ,לא
היה לה מנהל עצמאי משלה ,ולא הוקמו בה מבני ציבור או מוקד אחר לפעילות משותפת .גם פרק הביניים של
התיישבות עברית במקום לא הביא לכדי אחיזה וביסוס .היקף הקרקעות של נויהרדטהוף היה קטן מכדי לבסס
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במקום גרעין התיישבות קבוע ,והמוסדות הלאומיים
המיישבים לא שאפו לרכוש קרקעות בהיקף גדול בקרבת
המושבה.
עניינו של המאמר הרביעי ,מאת יגאל שפי ,בקרב על
נצרת ב־ 20–19בספטמבר  ,1918במהלך מלחמת העולם
הראשונה .המאמר עוסק בפשיטת עומק של פרשים מחיל
המשלוח המצרי על מפקדתו העליונה של האויב ,פשיטה
שהמחישה את העיקרון הצבאי המגולם במושג ערעור
יציבת היריב .טענת המחבר היא שההסבר המקובל באשר
לאחריות לכישלון בקרב זה אינו עומד במבחן הביקורת
אל מול התיעוד הקיים ,ושהאחריות לא הייתה של
הדרג הזוטר בלבד ,אלא עיקרה היה דווקא של הפיקוד
הבכיר .אחריותם של קציני הפיקוד הבכיר נבחנת במאמר
באמצעות תיאור וניתוח של קורות הפשיטה ,למן הגייתה ועד השלמתה.
בניתוח ההיערכות לקרב המחבר מצביע על כמה כשלים :המידור המחמיר בכל הקשור למתווה ,לפרטים ולעיתוי של
המתקפה המתוכננת — שנבע מחשש מופרך מנוכחות מרגלים טורקים או גרמנים — פגם ביעילות ההכנות של הדרגים
הבינוניים והנמוכים למתקפה ,עד כדי כך שהדרג המבצע הוכנס בסוד הפשיטה רק ברגע האחרון; המאמץ המודיעיני
המבצעים;
האנושי לא הניב מידע רלוונטי ְמחדש ,וכאשר הופץ לבסוף חומר עדכני רלוונטי ,הוא לא הועמד לרשות ְ
התכנון לא לווה בתרגול של צורת לחימה שהייתה חדשה לפרשים ,ושהם כלל לא אומנו לקראתה — לחימה בשטח
בנוי; ההערכה הבסיסית הייתה שהפשיטה על נצרת היא משימה פשוטה וקלה יחסית .גם ההתקדמות לנצרת לוותה
בשורת תקלות ,שנבעו כולן מצירוף של פני השטח והגורם האנושי ,והן האטו את תנועת החטיבה והקטינו אותה
לכדי מחצית .ההיתקלויות הראשונות
וההשתלטות על מלון ‘גרמניה' אכן
הפתיעו את הגרמנים והטורקים ,אולם לא
היה בכך כדי להכריע את הקרב ,משום
שההפתעה לא לוותה במיקוד מאמץ
בריטי ובעוצמה מספקת.
המאמר החמישי ,מאת אילה שקלאר
ויוסי כץ ,עוסק בעיתון ‘ההד' ,שיצא
לאור בירושלים משנת תרפ"ו (,)1926
בתמיכתן הכלכלית של הקרנות הלאומיות.
העיתון כוון לציבור היהודי החרדי בארץ
ובעולם ונועד ליצור בקרב קוראיו תודעה
תרבותית דתית־לאומית .עורכו ,ר' בנימין,
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קיווה לחבר את קוראיו באופן חווייתי זה לזה ,לקשר בינם ובין אחיהם שהחליפו
את זהותם החרדית בזהות לאומית ,ולהציע חלופה מסורתית לסמלים הלאומיים
שהלכו והתרחקו מן היהדות החרדית .כל זה נעשה בעידודו ובהשפעתו של הרב
אברהם יצחק הכהן קוק ,שהיה באותם ימים רבה הראשי של ארץ־ישראל.
במאמר מוצגים מיזמים שקודמו ב'ההד' ,ובהם :מסיבות עונג שבת‘ ,חוג ירושלים
לתורה ולספרות' ,קורס לעיתונאות והמדור הספרותי בעיתון וכן סמלים ואירועים
דתיים־לאומיים הקשורים למעגל השנה .גם התייחסותן המורכבת של הקרנות
הלאומיות לאותם מיזמים וגורמים אפשריים להתייחסות זו מתוארים ומנותחים
במאמר.
עיתונים אחרים בעלי אופי חרדי־לאומי שיצאו לאור באותה תקופה עסקו
לרוב בעניינים פנים־מגזריים ,ואילו עורך ‘ההד' ביקש להפיץ באמצעות העיתון
ובאמצעות מחלקת החרדים של ‘קרן קיימת לישראל' ו'קרן היסוד' — שעמדה
מאחורי הוצאתו לאור — רעיונות לקירוב החרדים למפעל הציוני ,בהשראת
הגותו של הרב קוק .הוא אף העז לקרוא תיגר על הדגם הלאומי החילוני ,וביקש ליצור שפת דימויים ,ספרות
וחוויה שתעניק ביטוי לרצף היהודי המסורתי ,שלתפיסתו היה חסר בלאומיות העברית המודרנית.
העיתון ‘ההד' היה בשנותיו הראשונות כר להיווצרותה של תרבות דתית־לאומית ארץ־ישראלית חדשה ,שבאה
לידי ביטוי בארגון אירועים בעלי אופי דתי ולאומי ייחודי ומפגשים בין־מגזריים ובדיווח עליהם וכן בסגנון
כתיבה דתי רב גוני ויוצא דופן ברמתו העיתונאית .אולם נראה כי תרבות זו התקבלה בעיקר בקרב הציבור
החרדי־לאומי ופחות בקרב חרדים אנטי־ציונים.
המאמר השישי ,מאת רענן ריין ,מציג את סיפורו של פנחס חפץ ,במטרה לבחון את מעורבותם של המתנדבים
הארץ־ישראלים במלחמת האזרחים הספרדית .סיפורו הטרגי של חפץ יכול לשמש כמקרה בוחן לבירור המניעים
שדחפו אלפי צעירים ובמיוחד צעירים יהודים ,ממדינות
שונות ובעיקר מארץ־ישראל ,להתנדב לבריגדות הבין־
לאומיות .בדומה לקומוניסטים אחרים מצא חפץ את
דרכו לספרד ,ואין ספק שהוא הזדהה עם המאבק האנטי־
פשיסטי שהתנהל באותם ימים באירופה .אך ההחלטה
אם להישאר בפלשתינה ולהמשיך במאבק האנטי־ציוני או
לצאת לחצי האי האיברי הייתה גם תוצאה של אילוצים
ולחצים ,הן בתוך המפלגה הקומוניסטית הארץ־ישראלית
והן מצד שלטונות המנדט הבריטיים.
למרות העמדות הפוליטיות והאידיאולוגיות שהיו משותפות
לרוב המתנדבים ,ההחלטה לצאת להילחם בספרד הייתה
הכרעה אישית של כל אחד ואחת מהם ולא בהכרח תכתיב
מפלגתי־אידיאולוגי ,וכולם שילמו על כך מחיר כבד .כל
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אחד מן המתנדבים הארץ־ישראלים התמודד באופן שונה עם השוליוּת בחברה
הארץ־ישראלית ועם סוגיות שהיו קשורות בזהות ובשייכות ,אך בהכללה ניתן
לומר שהם התאפיינו בזהות ממוקפת כקומוניסטים־יהודים.
את פרק המאמרים בחוברת חותם מאמר מאת יורם פריד המנתח את השימוש
ביישובים אזרחיים כחלק ממערך ההגנה של צה"ל לאחר מלחמת העצמאות.
בתקופה שלפני מלחמת העצמאות ובמהלכה מילאו יישובים רבים תפקיד
פעיל במלחמה נגד הכוחות הערביים ,והיתה הסכמה רחבה באשר לחשיבותם
הביטחונית ,המדינית והאזרחית .עם תום הקרבות ,משהתפנה צה"ל לתכנון
מסגרות לחימה ואסטרטגיית לחימה ,הוחלט בין היתר על הקמת מערך הגנה
מרחבית שיתבסס על יישובים אזרחיים .על פי שיטה זו האזור הסמוך לחזית
מוגן באופן בררני על ידי כוחות בעלי יכולת עמידה עצמית ,הפועלים כאיי
התנגדות ויוצרים מעין רשת ולא קו.

המחבר בוחן את התהליך שעבר המטה הכללי של צה"ל עד שהוחלט על
הקמת מערך ההגנה המרחבית כחלק אינטגרלי ממערך הלחימה של צה"ל,
סוקר את הדילמות והאילוצים שעמדו בבסיס החלטה זו ,ומתמקד בשאלת
עמדתם של בכירי הצבא בעניין השימוש ביישובים אזרחיים .התנגדותם של
רבים מקרב בכירי המטכ"ל לרעיון נבעה בעיקר מראיית שדה הקרב העתידי
כשונה במהותו מזה של המלחמה שהסתיימה .הם התקשו לראות את יישובי הגבול כבלם ,אלא מכשול במידת
הצורך לכל היותר .הם סברו שהצבא צריך למלא את משימותיו בעצמו ולהסתמך על כוחו שלו .אחרים במטכ"ל
סברו שהצבא יוכל להשתמש ביישובים אבל לא כחלק ממערך הכוחות הצבאי ,אלא היישובים יגנו על עצמם כך
שהצבא יתפנה להתקפה.
לבסוף הובן בצה"ל כי לנוכח הקיצוצים בתקציב ובכוח האדם ומתוך הערכה שלא יוכל לעמוד בכל המשימות
שהוטלו עליו ,הכרחי להתבסס על יישובים אזרחיים בספר .ההחלטה על הקמת מערך ההגנה המרחבית חייבה
את צה"ל לשתף פעולה עם המוסדות המיישבים של הממשלה ושל הסוכנות ,שכן יישובים אזרחיים נתפסו מעתה
כחלק מהכוח הצבאי הלוחם ,ועל כן היבטים רבים באופיים — כגון מיקומם ,צורת הבנייה ומאפייני האוכלוסייה —
הוכפפו לדרישות הצבא .כמו כן היה על צה"ל להבטיח יצירת מנגנון פיקודי וארגוני כדי להפוך את ההתיישבות
למכשיר הגנתי ומלחמתי; לשם כך הוקמו יחידות ,מונו קצינים ייעודיים ,ונכתבו פקודות ונהלים.
במדור ‘עם הספר' סקירות על שלושה ספרים ,העוסקים בנושאים שונים בתולדות ארץ־ישראל ויישובה :אדוארד
רובינסון ומסעו לארץ הקודש; צמיחתה של תרבות אדריכלית בירושלים המנדטורית; חייו ,נפילתו והנצחתו של
יחיעם ויץ.
קריאה מהנה,

יעל דינוביץ ,מרכזת המערכת ,ומערכת קתדרה

