תקצירים

עוזי ליבנר ובנימין ארובס
מעין מימי הבית השני
בתי הכנסת הסמויים ַ
מתחת לבתי הכנסת מן התקופה הרומית המאוחרת בח’רבת
ואדי חמאם ,ארבל ,נחל גוש חלב ,כפר נחום וחמת טבריה
נחשפו שרידי מבנים גדולים שתוארכו לימי הבית השני .מכיוון
שהחופרים לא פירקו את בתי הכנסת והסתפקו בבורות בדיקה
מתחת לרצפות ,ומכיוון שהבנייה המאוחרת טשטשה את
השרידים ,לא ניתן היה לעמוד על מאפייניהם המדויקים של
המבנים הקדומים .במאמר זה נדונים תוכניות המבנים הללו,
זמנם ,עיטורם האדריכלי (כגון כותרות עמודים ,טיח מכויר
ותמשיחי קיר) ומיקומם בכפר .השוואה למאפיינים הללו בבתי
הכנסת המוכרים מימי הבית השני באתרים כגון גמלא ומגדלא
מובילה למסקנה שגם את המבנים הגדולים בחמשת האתרים
האמורים יש לזהות כבתי כנסת מימי הבית השני .מסקנה זו
חשובה להבנת תפוצת בתי הכנסת במגזר הכפרי בתקופה זו,
תפוצה שהייתה ,כך מתברר ,נרחבת יותר מכפי שסברו חוקרים
בעבר .נוסף על כך זיהוי זה מצמצם את הפער הכרונולוגי בין
בתי הכנסת של ימי הבית לאלו של תקופת המשנה והתלמוד,
ומחזק את הדעה שהאחרונים התפתחו מתוך הראשונים ולא
נולדו יש מאין .לבסוף ,העובדה שחמשת המבנים הללו קבורים
מתחת לבתי כנסת מאוחרים מלמדת על קיומן של מסורות
מקומיות בנות מאות שנים שנגעו לייעודה של החלקה שעליה
ניצב מבנה הציבור בכפרים הנדונים.

חנן מזא"ה
'תוך ארבע חוטין הללו ארץ כנען' :מפות ארץ־
ישראל בפירושי רש"י ויפת בן עלי הקראי
במאמר זה נדפסת לראשונה מפה קדומה של ארץ־ישראל,
המפה ה'יהודית' הקדומה ביותר של ארץ הקודש הידועה עד
עתה .המפה מופיעה בכתבי־היד של פירושו של יפת בן עלי,
הפרשן הקראי בן המאה העשירית שפעל בירושלים ,לספר
במדבר .המחבר משווה בין מפה זו לבין מפה ידועה מתוך

פירושו של רש"י לאותם פסוקים ,שנחשבה עד פרסום זה למפה
היהודית הראשונה של ארץ הקודש ,ושנדונה רבות במחקר,
ומצביע על זיקות טקסטואליות בין הפירושים שכתבו שני
האישים סביב המפות .לטענת המחבר זיקות אלה מעידות
כנראה על קשר כלשהו בין שני הפירושים וכן שמפת רש"י
התבססה על מסורות גיאוגרפיות־קרטוגרפיות קודמות שהגיעו
מן המזרח המוסלמי — בערוצים נעלמים בעולם היהודי הימי
ביניימי — אל אירופה הלטינית.

חיים גורן
של מי הקשת הזאת? הוויכוח על קשת רובינסון
וזיהויה
אדוארד רובינסון' ,אבי המחקר המדעי של ארץ־ישראל' ,מוכר
ונוכח כיום בעיקר בזכות פריט אחד :קבוצת האבנים הבולטת
בחלקו הדרומי של הקיר המערבי של חומת הר הבית ,והקרויה
בפי כול קשת רובינסון .רובינסון כתב על האבנים הללו
ש'הן היוו את הבסיס או הרגל של קשת גדולה ,שפעם בלטה
מקיר מערבי זה בכיוון הר ציון' ,קשת שכתב עליה יוספוס.
אולם עד מהרה נטען כנגד רובינסון שהוא לא היה הראשון
ששם לב לקשת ,ש'גילה' אותה .לוויכוח בעניין זה בין שני
האמריקנים ,רובינסון ויריבו סטפן אולין ,הוכנסו שמות רבים,
של מיסיונרים ,אמריקנים ואנגלים ,של נוסעים וחוקרים ושל
ציירים וממפים.
במאמר זה מתוארים הוויכוח בנושא זה ,הרקע לו ,מהלכו
ומי שנטלו בו חלק ,ולבסוף המחבר אף מכריע בשאלה אם אכן
נכון לשייך לרובינסון את הגילוי של משאר מיוחד זה ,או אולי
היה ראוי לשייכו לאחר .רובינסון מן הסתם לא היה הראשון
שזיהה את הקשת ,וודאי לא הראשון שהבחין באבנים וכתב על
כך ,וכנראה גם לא היה הראשון שקשר את הקשת לדבריו של
יוספוס .אבל בזכותו ובזכות פרסומיו הוכרו עובדות אלו כסיפר
מקובל בשיח המדעי והפופולרי על ירושלים העתיקה ושרידיה.
וכך האבנים ממשיכות להיקרא על שם רובינסון ,ומן הסתם
יישאו את שמו לעד.
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נאוה דקל ורות קרק
נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר :זהות אישית,
מקצועית ,מגדרית ולאומית ביומנה של מנוחה
רדובילצקי1912–1911 ,

אודי כרמי ואמיר בן־פורת
יורדים מן המגרש הביתי :על כדורגלנים יורדים
בשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת
ישראל

מנוחה רדובילצקי ( )1942–1893עלתה לארץ־ישראל מאוקראינה
בעלייה השנייה; בשנת  1910היא החלה לעבוד בירושלים במעון
יתומות של החברה הפילנתרופית היהודית־גרמנית 'העזרה'.
שתי מחברות יומן שכתבה בשנים  ,1912–1911ושמסר בנה,
מנחם אבישר ז"ל ,לארכיון העיר ירושלים ,הן מקור בעל
חשיבות רבה המציג את התקופה מנקודת מבט נשית.
המסמך ההיסטורי מאיר את עולמה האישי ואת רגשותיה של
המחנכת הצעירה וכן את מחשבותיה והשקפותיה בנושאים
לאומיים וחברתיים ,והוא ביטוי ייחודי של הקול הנשי
בתקופה הנדונה ,ביטוי שמשתלבים בו האישי והציבורי .זהו
מקור נוסף החושף את חלקן המשמעותי של האזרחיות בנות
היישוב היהודי בארץ־ישראל בבניית החברה החדשה ואת
תרומתן של נשות החינוך להקמת מערכת החינוך החדשה
בארץ .המאמר בוחן אם ובמה היומן של רדובילצקי מחזק
את התפיסה בחקר מגדר ונשים המערערת על ההפרדה בין
הפרטי לציבורי .המחברות מנתחות את ההיבטים האישיים,
המקצועיים ,הלאומיים והמגדריים העולים מתוך היומן ,ואת
ההיבטים שבהם הוא מעשיר את המחקר ההיסטורי־חברתי
של התקופה.

בשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל ניצבו
לפניה אתגרים קיומיים גדולים .הבולט שבהם — להוציא ענייני
הביטחון — היה קליטת העלייה .לעלייה לארץ הייתה חשיבות
מיוחדת בתנועה הציונית ,ואילו היחס לירידה מהארץ היה בדרך
כלל עוין .בעוד שהמדינה התמודדה עם אתגרי הקליטה של
העולים ,ירדו ממנה כדורגלנים מצטיינים ,שהיו סמלי תרבות
באותם ימים .תופעת הירידה של שחקני כדורגל ישראלים הייתה
מצומצמת בהיקפה — מדובר היה בכמה עשרות שחקני כדורגל
ממועדונים שונים ,שעזבו את מועדוניהם ונסעו לשחק במועדונים
זרים במעמד של מקצוענים .אלא שעזיבתם עוררה תגובה חריפה
בתקשורת הישראלית ,במוסדות הספורט ובקרב פוליטיקאים
מכל המפלגות — ללא יחס לממדי התופעה .בפולמוס הציבורי
על ירידתם של שחקני הכדורגל נוצר הרושם שמדובר בבעיה
לאומית .המאמר דן בתופעת הירידה לאור שני המאפיינים
הבולטים של הכדורגל הישראלי בשני העשורים הראשונים
לקיומה של המדינה :היותו פוליטי וחובבני .הכדורגל היה פוליטי
משום שנוהל על ידי גורמים פוליטיים ,שדאגו למעמדו ולתקציבו
(הצנוע); והוא היה חובבני משום ששחקני הכדורגל לא קיבלו
תמורה עבור השתתפותם במשחקים ונאלצו לעבוד למחייתם.
כמה מהם חשו כי החובבנות פוגעת בפרנסתם ומונעת מהם
לממש את כישרונם ,ולכן יצאו לרעות בשדות זרים .מאמר זה
דן בתופעת הירידה של השחקנים ובעיקר בתגובה הציבורית
עליה ובאמצעים שננקטו כדי למנוע את התרחבותה .כמעט כל
המוסדות הציוניים ושופריהם התגייסו ללחום בתופעת הירידה
של השחקנים .בעשור השלישי לקיומה של המדינה התחוללו
שינויים מבניים בחברה הישראלית .הירידה מן המגרש הביתי
לא נתפסה עוד כאיום על המפעל הציוני ,ועזיבת שחקני כדורגל
כדי לשפר את מצבם הכלכלי התקבלה ללא התרגשות.

שרון גבע
'סמוק דמה של הנערה מדמו של הנער' :נפילתה
של מרים שחור ומקומן של הנשים בפלמ"ח
במלחמת העצמאות
עשרה ימים אחרי פרוץ מלחמת העצמאות ,במהלך היתקלות
של כיתת פלמ"ח בכפר שועוט שבנגב המערבי ,נהרגו שישה
חברי פלמ"ח וגופותיהם הושחתו .אחת מהם הייתה מרים
שחור ( .)1947–1928נסיבות מותה עוררו זעזוע ,ולפי מקורות
שונים הביאו את מטה הפלמ"ח להורות על הוצאת הנשים מן
המערך הלוחם בו .מאמר זה מתחקה אחרי הקשר בין נפילתה
של שחור להוצאת הנשים מתפקידי לחימה בפלמ"ח ,ומראה כי
אף שלא נמצא לקשר זה תיעוד במסמך רשמי בן התקופה ,הוא
היה שריר וקיים .בצאתה למשימה קרבית חצתה מרים שחור
את גבולות המגדר ,אך במותה סימנה קו גבול שנשים בפלמ"ח
לא היו אמורות לחצות עוד ,ובכך השפיעה על מקומן של כלל
הנשים בפלמ"ח .המאמר מציב אבן דרך בהיסטוריה של נשים
בפלמ"ח ,ומחזק את הגישה במחקר שלפיה השוויון בין נשים
לגברים בארגון זה היה מדומה ,אפילו בחזקת מיתוס.

שמואל בהט
הקמת אתר ההנצחה בגבעת התחמושת
והתפתחותו :בין אישי ללאומי
אתר ההנצחה בגבעת התחמושת הוא מן המפורסמים באתרי
ההנצחה בישראל .מאמר זה בוחן לראשונה את תולדות האתר
ואת התפתחותו ומנתח את השינויים שחלו בו מאז ייסודו
ועד היום ,על רקע התמורות שהתחוללו בעשורים האחרונים
בחברה הישראלית ובדפוסי ההנצחה הנהוגים בה .לאור ניתוח
זה נדונה במאמר סוגיית הפרטת ההנצחה בישראל.
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המאמר מראה כי בשנים הראשונות התאפיינה ההנצחה
באתר בעיקר בהשגבה של הנופלים ,בהרואיזציה שלהם
ובהלאמתם ,והאתוס הלאומי היה דומיננטי בה ,ואילו בשנים
האחרונות חלו בהנצחה שינויים הנותנים מקום רב יותר
לאנושיותם של הנופלים ולאישיותם הפרטית ,כחלק מתהליך
הפרטת ההנצחה בחברה הישראלית .עם זאת מתברר כי גם
בשנים הראשונות ניתן מקום מסוים לקול האישי בהנצחה

באתר ,ומנגד גם אחרי השינויים שחלו באתר שלובים בו זה
בזה האתוס הפרטי והאתוס הלאומי .בכך מערער המאמר על
התפיסה שתהליך ההפרטה מביא לערעור על האתוס הלאומי
ולהיווצרות דגמי הנצחה סותרים ומתחרים ,ומעלה את הצורך
בהבנה מורכבת יותר של התהליך ושל מערכת היחסים שבין
האתוס הלאומי לבין האתוס הפרטי בהנצחה בישראל.

למחברים

