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גיליון  180של קתדרה פותח במאמר מאת עוזי ליבנר ובנימין ארובס העוסק בבתי הכנסת הסמויים מהעין מימי
בית שני .המחברים מציגים שתי טענות מרכזיות :האחת היא שבתי כנסת היו נפוצים במגזר הכפרי בתקופה
הנדונה והשנייה היא שבתי הכנסת מן התקופה הרומית התפתחו באופן אורגני מאלו של תקופת בית שני ,ושאין
לראות בהם יצירה חדשה יש מאין.
לשם הוכחת טענותיהם המחברים מתמקדים בחמישה אתרים שהתגלו בהם שרידי מבנים גדולים מימי הבית
השני מתחת לבתי כנסת בגליל מן התקופה הרומית המאוחרת .המחברים בוחנים את אופי שרידי המבנים ,את
סגנונם העיטורי ,זמנם ומיקומם ביישוב .לאור ייחודם של המבנים והפריטים האדריכליים המחברים קובעים כי
מדובר במבני ציבור ומבקשים לזהותם כבתי כנסת .הם מוסיפים שלושה נימוקים לחיזוק זיהוי זה :בתי כנסת
הם מבני הציבור היחידים שסביר שהתקיימו בכפרים יהודיים באותה התקופה; כל אחד מהמבנים הנדונים
נמצא מתחת לבית כנסת שנבנה מאוחר יותר,
ומסתבר שבני המקום ייחסו קדושה למבנה הקדום
והחזיקו במסורת רצופה בדבר תפקידו; וכן בולט
הדמיון בין מרכיביהם של מבנים אלו למרכיבים
האופייניים לבתי כנסת אחרים מימי הבית השני.
לזיהוים של המבנים הנדונים כבתי כנסת יש השלכות
חשובות :הגדלת מצאי בתי הכנסת המוכרים מימי
הבית השני מלמדת כי תפוצת המוסד הייתה אכן
נרחבת גם במגזר הכפרי; וצמצום הפער הכרונולוגי
בין בתי הכנסת מימי הבית השני ובין אלו מן
התקופה הרומית מצביע על רציפות ,על מאפיינים
משותפים ועל תהליך התפתחות אורגני מבתי הכנסת
הקדומים למאוחרים.
המאמר השני ,מאת חנן מזא"ה ,בוחן מחדש את מפת
גבולות ארץ־ישראל של רש"י ,המופיעה בכתבי־היד
הקדומים של פירושו לפרשת הגבולות בבמדבר לד,
ואת הטקסט שנלווה אליה .מפה זו נחשבת למפה
העברית הראשונה של ארץ־ישראל ,אך המחבר
משווה אותה ואת הטקסט הנלווה אליה לפירושו של
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הפרשן הקראי בן המאה העשירית יפת בן עלי ,הכולל מפה מוקדמת יותר — אם כי מפורטת פחות — של גבולות
הארץ ,מפה הממוקמת בדיוק במקום שבו המפה מופיעה בפירוש רש"י.
מפת רש"י ,שעיקרה תרשים סכמטי מלבני ,נועדה להמחיש את סדר נקודות הגבול המתואר בפסוקים,
וסביר שגרסה כלשהי שלה יצאה מתחת ידו של רש"י .מבחינת המפה והטקסט שבה עולה כי הם אינם חלק
אינטגרלי מן הפירוש הרציף לפרשת הגבולות ,ועל כן ייתכן שהם נוספו לפירוש בשלב מאוחר ,גם אם בידי
רש"י עצמו .השוואת מפה זו למפת יפת בן עלי מלמדת על דמיון בולט מאוד בין אחת ההערות הכתובות בתוך
כל אחת מן המפות ,ולנוכח דמיון זה עולה האפשרות שיש קשר בין שני הפירושים ,וטיבו של הקשר נבחן
במאמר.
מפת יפת כשלעצמה מעידה כי רש"י לא היה הראשון שבחר להדגים את הפרשה המקראית באופן גרפי .אפשר
שמפת רש"י התבססה באיזשהו אופן על המפה של הפרשן הקראי מארץ־ישראל ,שפירושיו נפוצו והיו ידועים
היטב לכמה פרשנים בעולם הרבני בדורות שלאחר רש"י .לחלופין אפשר שמפות נוספות היו בנמצא בעולם
היהודי הרבני במזרח ,שיפת הכיר היטב חלק מחיבוריו ומסורותיו ,וששני הפרשנים ינקו מאותה מסורת פרשנית
לפסוקים .ייתכן גם שרש"י התבסס על מקור נעלם שעמד גם לפני יפת במאה העשירית.
המאמר השלישי ,מאת חיים גורן ,מציג את הוויכוח על אודות קשת רובינסון וזיהויה .אדוארד רובינסון ,חוקר
הגיאוגרפיה המקראית ,מוכר היטב גם כיום
בעיקר בזכות קבוצת אבנים הבולטת בקיר
המערבי של חומת הר הבית ,והקרויה בפי
כול קשת רובינסון .אף על פי שלאור המחקר
הארכיאולוגי המודרני ברור כיום שזהו זיהוי
מוטעה ,ושהקשת מעולם לא נשאה גשר אלא
הייתה חלק מאומנת מדרגות ,המחבר מבקש לברר
מתי וכיצד זיהה רובינסון את הקשת ועמד על
חשיבותה ,ואם קדמו לו בכך אחרים .הוא מתאר
את הוויכוח על גילוי הקשת — רקעו ,מהותו,
מהלכו והמשתתפים בו — ולבסוף מבקש להכריע
אם אכן נכון לשייך את הגילוי לרובינסון או שמא
לסטפן אולין .מסקנתו היא שגם אם רובינסון לא
היה הראשון שזיהה בקשת את יסודותיו של מבנה מתקופת בית שני ,וגם אם לאחרים היה חלק בלתי מבוטל
בסיעור המוחות שהביא את רובינסון לזיהוי זה — הוא היה הראשון שפרסם את התגלית במחקר המדעי ובציבור
הרחב; בזכותו ובזכות כתביו הוכר שיוך הקשת לגשר שהזכיר יוספוס כסיפר מקובל בשיח המדעי והפופולרי על
ירושלים העתיקה ושרידיה.
המאמר הרביעי ,מאת נאוה דקל ורות קרק ,דן בנשים ביישוב ובציונות בראי המגדר לאור יומן אישי שכתבה
מנוחה רדובילצקי בשנים  .1912–1911היומן הוא מסמך היסטורי החושף את עולמה הפנימי של מחנכת
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בת העלייה השנייה ואת מחשבותיה
והשקפותיה בנושאים לאומיים
וחברתיים ,והוא ביטוי אישי ייחודי של
הקול הנשי בתקופה הנדונה.
מן היומן עולים חיפושי הדרך של
הכותבת ושאיפתה להגשמה עצמית
כאישה וכמחנכת בחברה החדשה בארץ־
ישראל .היא כתבה על הקשיים שהיו
לה בחברה ובמקצוע החדשים ,וחשפה
את עולמה האישי־הפנימי ,את יחסה
לעבודתה ,דילמות אישיות ומקצועיות
וגם את עמדותיה בשאלות עקרוניות לאומיות ,עמדות שהשתלבו בתפיסותיה המגדריות .האישה החדשה
המצטיירת ביומן תומכת בשאיפות הלאומיות של היישוב היהודי בארץ־ישראל .בכך הייתה רדובילצקי שותפה
לנשות ‘היישוב החדש’ ,שבדרישתן לשוויון ולזכות בחירה למוסדות היישוב לא הדגישו את התביעה למימוש
זכויות יסוד אנושיות אלא את העובדה שזו דרכן להשתתף בבניית החברה החדשה בארץ־ישראל ובהגשמת
הרעיון הציוני.
יומנה של רדובילצקי הוא אפוא מקור נוסף המציג את חלקן המשמעותי של האזרחיות בנות היישוב היהודי
בארץ־ישראל בבניית החברה החדשה ואת תרומתן של נשות החינוך לבניית מערכת החינוך החדשה בארץ .לדברי
המחברות היומן מעשיר את המחקר ההיסטורי־חברתי של התקופה ומחזק את התפיסה בחקר מגדר ונשים
המערערת את ההפרדה בין הפרטי לציבורי.
המאמר החמישי ,מאת שרון גבע ,עוסק בנפילתה של חברת הפלמ"ח מרים
שחור בדצמבר  1947ובמקומן של הנשים בפלמ"ח במלחמת העצמאות.
עיקרו של המאמר הוא התחקות אחרי ההוראה להוציא את הנשים
מהמערך הלוחם .אף על פי שעד עתה לא נמצא מסמך רשמי של מטה
הפלמ"ח או מטעמו בעניין זה ,המחברת מצביעה על עקבותיה והדיה של
הוראה כזו ,ומציגה עדויות המוכיחות שהיה קשר ישיר וברור בין מותה
של שחור לבין ההוראה שראשיתה בנגב אך עד מהרה הייתה למדיניות
הפלמ"ח כולו .הגבלת הנשים בכוח המגן העברי לתפקידי עזר ניכרה כבר
בראשית תקופת היישוב ,אך המחברת מראה שנפילתה של שחור אכן
הייתה העילה להרחקת החברות מן המערך הלוחם ,וכי מדובר במדיניות
ולא בהוראות אקראיות ונקודתיות.
נפילתה של שחור המחישה בצורה עזה ונוקבת את ההבדלים בין נשים
לגברים בחברה ממוגדרת ,והייתה בגדר אירוע קטסטרופלי משלושה
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היבטים :היבט אחד הוא עצם אובדן החיים הצעירים שנגדעו ,כפי שקרה גם בנפילתם של גברים; ההיבט השני
הוא היותה אישה שחצתה את גבולות המגדר ופעלה במרחב לא לה ,שבאופן מסורתי הוא גברי; וההיבט השלישי
נוגע לייעודה של אישה ,האימהוּת ,שהוא ההפך הגמור מאובדן ומוות — לא רק שחור עצמה מתה ,עימה נכחדו
גם אימהותה וצאצאיה הפוטנציאליים .שילובם של שלושת ההיבטים האלה הפך את מותה של שחור לאירוע
שהחברה היישובית כחברה ממוגדרת לא יכלה להכיל .השחתת גופתה של אישה צעירה במהלך מלחמתו של העם
על עצמאותו הייתה בבחינת איום לא רק על קיומו בהווה אלא על עתידו .המאמר ממחיש את הפער בין השיח
השוויוני ,שלאורו אומנו נשים לצד גברים והוכשרו לתפקידי לחימה ,לבין המציאות בזמן המלחמה ,שממנה הודרו.
עניינו של המאמר השישי ,מאת אודי כרמי ואמיר בן־פורת ,בכדורגלנים יורדים בשני העשורים הראשונים של
מדינת ישראל .בבסיס הפוליטיזציה של הספורט הישראלי עמד עקרון החובבנות ,שהיה לערך לאומי ,אלא שכבר
במחצית השנייה של שנות החמישים החלו לבצבץ סימנים לפריצת מסגרת זו .במהלך תחרויות המכבייה שנערכו
בישראל בשנות החמישים ובמסעות נבחרת ישראל בכדורגל לחו"ל נרקמו קשרים בין מנהלי קבוצות בבעלות
יהודית בחו"ל לשחקנים ישראלים.
האינטרסים היו הדדיים :המועדונים
חיפשו שחקנים ישראלים כדי למלא
את השורות ולשמור על הצביון
היהודי של המועדון ,ומבחינת
הישראלים הייתה זו הזדמנות לפרוץ
את המעגל החובבני של הכדורגל
הישראלי .המיתון עודד את ההגירה
מהארץ ,ועם היורדים נמנו גם שחקני
כדורגל ,שבזכות כישרונם יכלו לשפר
את מצבם הכלכלי.
אומנם אל מול האתגרים שעמדו בפני החברה הישראלית בתקופה הנדונה נדמה שמשחק הכדורגל היה שולי,
ונוסף על כך היקפה של תופעת הירידה בקרב כדורגלנים היה מצומצם ,ואף על פי כן היא עוררה הד ציבורי
רב .כדורגלנים היו דמויות ציבורית ,והיה חשש שמא ירידתם תעודד אחרים .גינוים הפומבי של הכדורגלנים
היורדים נועד לצמצם את התופעה ולתקוע טריז בינם לבין שחקני הכדורגל הנאמנים למדינה וכן בינם לבין קהל
האוהדים .לקראת סוף העשור השני לקיומה של המדינה חל שינוי ביחס הממסד לירידת שחקנים ,על רקע תמורות
שהתחוללו אחרי מלחמת ששת הימים ,ושהייתה להן השלכה מבנית על הספורט בישראל ועל הכדורגל בפרט.
התמורות החברתיות והכלכליות במשק הישראלי השפיעו גם על היחס למקצוענות בכדורגל .אומנם חלפו עוד
כשני עשורים עד שהכדורגל הישראלי נכנע לכוחות השוק ,אך כבר בשלהי שנות השישים התגלו סימני התרופפות
ראשונים ַ ּביחס למקצוענות ובתוך כך גם ביחס לתופעת הירידה של כדורגלנים.
מחקר זה ,בדומה למחקרי ספורט קודמים ,מעיד שענף ספורט — בהיותו מיקרוקוסמוס חברתי ותרבותי — עשוי
לשקף תהליכים חברתיים מורכבים ורחבים החורגים מתחומו הספציפי .לצד תפקידו כגורם מתכלל הכדורגל
עשוי לשמש גם כלי למחאה ואף להעצים מחלוקות .מועדון הכדורגל סיפק לרבים עוגן לזהות פוליטית ,אך בראש
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ובראשונה חיזק הכדורגל את הזהות הישראלית ,והנבחרת הלאומית שימשה עוגן יציב להזדהות של כל פלגי
האוכלוסייה עם המדינה.
את פרק המאמרים בחוברת חותם מאמר מאת שמואל בהט המנתח את הקמת אתר ההנצחה בגבעת התחמושת
ואת התפתחותו .אתר זה הוא אחד מאתרי ההנצחה הבולטים בארץ ומן הבודדים שהוגדרו ממלכתיים .מטרת
המאמר לבחון את תולדות האתר ,לעמוד על השינויים שחלו בו מאז הקמתו ,לנתחם על רקע התמורות שחלו
בחברה הישראלית ובדפוסי ההנצחה שלה ,ולדון בסוגיית הפרטת ההנצחה וביחסים שבין הממד הלאומי לממד
האישי של השכול וההנצחה בישראל.
המאמר מבסס את הטענה שאתר ההנצחה בגבעת התחמושת ,על מרכיביו השונים והתפתחותו ,ממחיש את המעבר
מסיפור צבאי־קולקטיבי־אחיד לסיפור אזרחי־אישי־מגוון .במאמר נבחנות התמורות שחלו ביחס לשכול ולאובדן
בישראל בעשורים האחרונים ,ושבמסגרתן ניתן במרחב הציבורי מקום בולט יותר לאובדן האישי ולאבל הפרטי.
תמורות אלו קשורות בתהליכים רחבים יותר שהתרחשו בחברה הישראלית ,ושבמהלכם ירדה קרנו של האתוס
הקולקטיבי־הלאומי ועלה מעמדו של הפרט.
אולם לדעת המחבר המעבר מקולקטיביזם
לאינדיווידואליזם בהנצחה בישראל אינו כה
חד .שני הממדים היו קיימים בעבר ,ושניהם
קיימים גם עתה ושזורים זה בזה .המחבר מציין
כי ראשיתו של האתר דווקא ביוזמה פרטית של
משפחות שכולות ,ושהוא התקדם אט אט אל
ההנצחה הממלכתית בישראל .ההתפתחויות
האחרונות שחלו בו ,ושבהן ניתן לסיפור האישי
של המשתתפים במלחמה ולחייהם האישיים
של הנופלים מקום בולט הרבה יותר מאשר
בעבר ,מבטאות את התמורות שהתחוללו בחברה
הישראלית .עם זאת המאפיינים האישיים
משולבים לחלוטין בסיפור הלאומי ובפרט בסיפור מלחמת ששת הימים ובאתוס של איחוד ירושלים .המחבר מדגיש
כי גם הסיפור האישי שהפך דומיננטי בטקסים ובאתרי הנצחה הוא כלי להבניית הזיכרון הקולקטיבי ,ומשמש
אמצעי דווקא לחיזוק האתוס הלאומי ,שעדיין דומיננטי בחברה הישראלית ,הנתונה בסכסוך לאומי מתמשך .אכן
ההזדקקות לכלי זה מעידה על התגברות האינדיווידואליזם ,אולם אין בה כדי לקעקע בהכרח את האתוס הלאומי.
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