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דביר רביב וחיים בן־דוד
תוצאותיה הדמוגרפיות של מלחמת בר־כוכבא על
פי קסיוס דיו :דיווח מהימן או גוזמה בעלמא?
מאז ראשית המחקר פקפקו חוקרים באמינות ההיסטורית
של תיאור תוצאות מלחמת בר־כוכבא המופיע אצל קסיוס
דיו .בבסיס הדיון באמינות הדברים עומדים משמעות המונח
יהודה ,שאלת היקפו של המרד והחורבן היישובי שאירע
בעקבותיו וכן אומדן מספר אתרי היישוב וגודל אוכלוסיית
הארץ בתקופה הנדונה .בחינת הנתונים הדמוגרפיים שהציג
קסיוס דיו התבססה עד כה בעיקר על תוצאות סקרים
וחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בארץ יהודה ובסביבותיה,
ושפורסמו במהלך המאה העשרים .במאמר הנוכחי המחברים
מסכמים את העדויות הארכיאולוגיות הרבות שהתווספו
בשנים האחרונות מחפירות ומסקרים אינטנסיוויים שנערכו
באזורים שונים בארץ ,ובעזרתן מעריכים מחדש את הנתונים
הדמוגרפיים שהביא קסיוס דיו .בשל קשיים מתודולוגיים
הקיימים באומדן אוכלוסיית הארץ בימי קדם ,החוקרים
מתמקדים במספר היישובים שחרבו במלחמה על פי קסיוס
דיו 50 :מבצרים ו־ 985כפרים .נתוני המחקר הנוכחי ממחישים
את הפוטנציאל הקיים בממצא הארכיאולוגי ,ותומכים בהנחת
החוקרים שראו בנתוניו הדמוגרפיים של קסיוס דיו דיווח אמין
המבוסס על תעודות בנות הזמן.

קייט רפאל ומוסטפא עבאסי
תפרוסת הכפרים בגליל בתקופה הממלוכית
ובראשית התקופה העות'מאנית:1746–1260 ,
משבר או המשכיות?
מחקר זה מתמקד ביישוב הכפרי בגליל בתקופת המעבר
מן המשטר הממלוכי לעות'מאני .אף שכיבוש הסולטאנות
הממלוכית והכללתה באימפריה העות'מאנית הביאו לשינויים
ניכרים בכל האזור ,לא פגעו חילופי השלטון בגליל בשנת
 1516באוכלוסייה המקומית — לא התנהלו בו מאבקים
צבאיים ולא היו הגירה המונית ,הרס רכוש או משבר כלכלי.
על אף חילופי השלטון השקטים והמחסור במידע על אופי
היישוב הכפרי בתקופה הממלוכית ,סברו רוב ההיסטוריונים

שהשלטון העות'מאני שם קץ לריקבון ולניוון ששררו בפלסטין
במאה החמש עשרה תחת השלטון הממלוכי .השפל הממלוכי
הוצג והתקבל כמסקנה נחרצת ,ומעטים אספו ,ניתחו וביקרו
את הנתונים שעליהם מבוססת מסקנה זו .הגליל בסוף ימי
השלטון הממלוכי ובתחילת התקופה העות'מאנית הוא מקרה
מצוין לבחינת מחודשת של מסקנה שקנתה אחיזה במחקר,
על ידי לימוד ומיפוי של ההתפלגות המרחבית של היישובים
ובחינת גודלם ,כלכלתם והקשרים הכלכליים והתרבותיים
בין המרכזים העירוניים הגדולים של דמשק וצפת והכפרים
בגליל.

יוסי בן־ארצי
נויהרדטהוף :מושבת־בת טמפלרית נשכחת
נויהרדטהוף הייתה מושבת־בת של המושבה הגרמנית בחיפה,
ונזכרה אך מעט בספרות המחקר על התיישבות הגרמנים
הטמפלרים בארץ־ישראל .המאמר חושף את סיפורה של
נויהרדטהוף ,שאפילו שמה חריג לעומת שאר מאחזי הטמפלרים
בארץ ,ומעלה אותה מחדש על מפת ההתיישבות הטמפלרית
החרותה בזיכרון הקולקטיבי ובנוף הנוכחי .השם נויהרדטהוף
כבר נמחק ממפות ישראל לסוגיהן ובכל קנה מידה ,והשריד
האחרון לקיומה שנותר בנוף הוא מבנה אבן נטוש בשולי
מפעל 'חישולי כרמל' במישור החוף מדרום לחיפה .במושבה
הזעירה היו מתיישבים מעטים ,ונעשו כמה ניסיונות היאחזות
במקום ,אך כולם הסתיימו בנטישה .ראשיתה של המושבה
בשנות השבעים של המאה התשע עשרה ,אבל היא הגיעה
לביסוס משמעותי רק בעשור הראשון של המאה העשרים.
ואולם אז נרצח אחד מראשי המתיישבים במקום ,והמושבה
הקטנה עלתה לכותרות ראשיות בעיתוני גרמניה; התפתחותה
נעצרה ,והיא שוב נעזבה במהלך מלחמת העולם הראשונה.
בשנות העשרים של המאה העשרים פעלה במתחם המגורים
של המושבה קבוצת פועלים בני העלייה השלישית ,קבוצת
טירה ,ואף היא עזבה כעבור כמה שנים .לימים שימש המקום
אתר התיישבות זמנית של חברי קיבוץ החותרים .פרשיות אלה
משתרגות לכלל היסטוריה מקומית של אתר נשכח ,אשר נעלם
מהנוף הנוכחי ,אך הוא משקף את המציאות ההתיישבותית
בארץ במהלך שבעים שנות קיומו.
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יגאל שפי
הפשיטה על נצרת 20–19 ,בספטמבר  :1918ערעור
יציבת היריב

יחסן המורכב של הקרנות הלאומיות לאותם מיזמים וגורמים
אפשריים ליחס זה.

בספטמבר  ,1918בפתיחת מערכת מגידו ,המערכה האחרונה
על צפון הארץ במלחמת העולם הראשונה ,ביצע חיל המשלוח
המצרי — שמו הרשמי של הצבא האימפריאלי הבריטי שלחם
בזירת מצרים–ארץ־ישראל בפיקוד גנרל אדמונד אלנבי —
פשיטת עומק רכובה על מפקדת הצבא העות'מאני־גרמני בנצרת.
מטרת הפשיטה הייתה לשבות את המפקד העליון של קבוצת
הארמיות ילדרים ( ,)Yıldırımגנרל אוטו לימן פון זנדרס ,ולפגוע
במטהו ,וכך לשבש את מערכת הפיקוד והשליטה של האויב
ולערער את יכולתו לנהל את המערכה .חטיבת הפרשים שעליה
במפקדה,
הוטלה המשימה חדרה לעורף האויב ופגעה חלקית ִ
אך נאלצה לסגת בלי שהשיגה את המטרה העיקרית — לשבות
את פון זנדרס.
ספרות המחקר והמורשת הטילה את האחריות לכשל על
מפקד החטיבה מזה ועל ביש מזל מזה .במאמר זה ,המבוסס
על מסמכים ארכיוניים ,הצלבת מקורות וניתוח השטח ,המחבר
מגיע למסקנה שהנרטיב הקיים מנציח את ההתנערות של
הפיקוד הבכיר מאחריות .שורשי הכשל היו נעוצים בראש
ובראשונה בהתנהלותם של כל הדרגים הבכירים מעל רמת
החטיבה ובהסתמכות על מודיעין לקוי מהותית.

רענן ריין
מחירן הכבד של הכרעות אישיות :פנחס חפץ
והמתנדבים הארץ־ישראלים במלחמת האזרחים
הספרדית

אילה שקלאר ויוסי כץ
העיתון ‘ההד' כמעצב תרבות חרדית־ציונית
בהשראת הראי"ה קוק1933–1926 ,
במאמר זה המחברים מציגים את ראשוניותו וייחודו של
העיתון 'ההד' ,שיצא לאור בשנים  1953–1926מטעם המחלקה
לתעמולה בקרב החרדים ב'קרן קיימת לישראל' .העיתון היה
יוצא דופן ברמתו הספרותית הגבוהה ,ועורכו יהושע רדלר־
פלדמן (ר' בנימין) אף קידם באמצעותו מיזמים תרבותיים
שנועדו להגביר את האחדות החברתית ,התרבותית והדתית
בקרב יהודים מכלל המגזרים בארץ ובעולם ,וזאת בין היתר
בהשראת דמותו ותפיסת עולמו של הראי"ה קוק ,שר' בנימין
נמנה עם באי ביתו.
מחקר זה מבוסס בעיקרו על התכתובת שקיימו המחלקה
לתעמולה בקרב החרדים ומערכת ‘ההד' עם ארגונים שונים
ועם יהודים חרדים ברחבי העולם ,וכן על כתבות ,דיווחים
ומאמרים שפורסמו בעיתון עצמו .המחברים בוחנים את
המשמעויות ותפיסות העולם שעמדו מאחורי המיזמים שקידם
העיתון ,ובהם :מסיבות עונג שבת‘ ,חוג ירושלים לתורה
ולספרות' ,קורס לעיתונאות והמדור הספרותי ב'ההד' ,וכן
סמלים ואירועים דתיים־לאומיים הקשורים למעגל השנה כמו
העלייה למירון וחגיגות הרגל בירושלים .כמו כן נדון במאמר

במחקר הענף על מלחמת האזרחים הספרדית פעלו חוקרים שהיו
מחלוצי התיעוד שבעל־פה ,והוא גם התאפיין במאמץ להחזיר
את היחיד למרכז הדיון באירועים היסטוריים דרמטיים .מאמר
זה מתמקד בדמותו של פנחס חפץ ,יליד ירושלים וחבר ה'מפלגה
הקומוניסטית של פלשתינה' ,אשר נמנה עם כ־ 200צעירים
יהודים שיצאו לספרד כדי להצטרף לבריגדות הבין־לאומיות.
הם ביקשו להגן בגופם על הרפובליקה הספרדית כאשר נאבקה
בהתקוממות צבאית־אזרחית שפרצה בה בתמיכתן של איטליה
הפשיסטית וגרמניה הנאצית .מרבית המתנדבים הארץ־ישראלים
היו יהודים וקומוניסטים ,אך היו ביניהם גם כמה ציונים וכן
כמה ערבים .למרות עמדותיהם הפוליטיות והאידיאולוגיות
המשותפות ,ההחלטה לצאת להילחם בספרד הייתה הכרעה
אישית של כל אחד ואחת מהם ולא בהכרח תכתיב מפלגתי־
אידיאולוגי ,וכולם שילמו מחיר כבד על החלטה זו .חפץ נפצע
בחזית בספרד ,פונה לקבלת טיפול רפואי בפריז ואחר כך
בברית־המועצות .ניסיונותיו לשוב לירושלים לאחר תום מלחמת
העולם השנייה והקמת מדינת ישראל נתקלו בסירוב השלטונות
הסובייטים ,וחפץ שם קץ לחייו .הדיון בדמותו ובמסלול חייו
זורה אור גם על חייהם והכרעותיהם של צעירים ארץ־ישראלים
אחרים שהיו פעילים במפלגה הקומוניסטית.

יורם פריד
המטה הכללי ושאלת השימוש ביישובים אזרחיים
כחלק ממערך ההגנה של צה"ל לאחר מלחמת
העצמאות
במהלך מלחמת העצמאות השתתפו יישובים רבים לאורך
הגבולות בקרבות נגד צבאות ערב שפלשו למדינת ישראל.
סיפורי הגבורה של יישובים אלו הם נדבך חשוב באתוס הציוני
באשר לחשיבות הביטחונית של היישובים .אומנם אתוס זה
נוצר שנים רבות לפני קום המדינה ,אולם המלחמה הגבירה
את חשיבותו.
סיום הקרבות בתחילת ִ 1949אפשר לצמרת צה"ל להתחיל
להקדיש זמן לבניית הצבא ולביסוס כוחו ,לבניית מסגרות
קבע ,לדיון בדוקטרינת לחימה ,להקמת מסגרות אימון ועוד.
בשל הצורך לקצץ בתקציב הצבא ובכוח האדם שלו היה
על המטה הכללי לבחון את האפשרות להשתמש ביישובים
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האזרחיים לאורך גבולות המדינה כחלק אינטגרלי ממערך
ההגנה המרחבית (הגמ"ר) של צה"ל .רעיון זה עורר התנגדות
רבתי בצמרת צה"ל ,התנגדות שנבעה משיקולים צבאיים
מקצועיים ומההבנה שיישובים אלו לא יוכלו להתמודד
עם שדה הקרב העתידי .צה"ל ,כמו כל צבא מודרני ,העדיף
להתבסס על כוחו שלו ולא על גופים אזרחיים ,המתנהלים

בהתאם לעקרונות כלכליים ,משקיים וחברתיים ולאו דווקא
צבאיים .למרות זאת הוחלט בלית ברירה להשתמש ביישובים
הסמוכים לגבולות .אילוצים כלכליים בעיקר הם שהביאו את
הרמטכ"ל יעקב דורי להבנה שצה"ל צריך להתבסס על גורמים
אזרחיים למשימות של הפעלת הכוח ,כדי שהצבא עצמו יוכל
להתמקד בבניין הכוח.
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