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גיליון  181של קתדרה פותח במאמר מאת גדעון אבני הבוחן את הגישה המחקרית שהעצימה את תפקידם של
הנבטים בבניית יישובים ובפיתוח החקלאות הקדומה בנגב .המאמר מציג כיצד השתקפו הנבטים ותרבותם
במציאות של ההתיישבות הישראלית החדשה בנגב וביצירות אומנות וספרות בשנותיה הראשונות של המדינה —
איך קישרו המתיישבים בנגב את עולמם עם עברו של חבל ארץ זה ,ומה היה תפקידם של השרידים הקדומים
בהבניית תמונת ההתיישבות בעבר והקשר שלה לניסיונות הציוניים להתיישב בנגב.
נלסון גליק ,הארכיאולוג שחקר את הנגב החל משנות השלושים של המאה העשרים ,היה הראשון שהתמקד
בפועלם של הנבטים .ותלמידו אברהם נגב ,מחברי קיבוץ רביבים ולימים חוקר מוביל של תרבות הנבטים
בנגב ,תרם לגישה המחקרית שהעצימה את נוכחותם בנגב ועמד על תפקידם המרכזי בעיצוב מפת ההתיישבות
הקדומה.
אולם המחקר הארכיאולוגי העדכני שומט למעשה
את הבסיס לפרשנות התרבותית שהובילו גליק
ונגב .מתברר כי הקשר בין הנבטים לבין תהליכי
התיישבות עירונית וכפרית רחבת היקף ופיתוח
מערכות חקלאות מתוחכמות בהר הנגב אינו נתמך
בממצא הארכיאולוגי ,וכי ההתיישבות הנרחבת
בחבל ארץ זה התרחשה החל במאה הרביעית לסה"נ
ואילך .הערים הנבטיות לכאורה בנגב הן למעשה
פועלם של המתיישבים מראשית התקופה הביזנטית.
התמונה העולה מהמחקר העדכני מאוזנת יותר,
ולפיה הנבטים היו רק אחד מכמה גורמים שהשפיעו
על התהליכים ההיסטוריים והיישוביים בנגב.
מסקנות המאמר נוגעות לא רק להתפתחות גישות מחקריות מאוזנות יותר לשאלת הנבטים ותרומתם ליישובי
הנגב ,אלא גם לתהליכי גיבוש הזהות בחברה הישראלית בת ימינו ,בפרט לצמצום השימוש בעבר כמוקד
להזדהות לאומית וחברתית.
המאמר השני ,מאת גיל גורדון ,מתאר את התחרות המסחרית סביב חדירתו של מנוע הקרוסין לפלשתינה בשלהי
התקופה העות'מאנית .מטרות המאמר הן לברר בתוך כמה זמן מרגע הופעת הטכנולוגיה במרחב ,באמצע שנות
התשעים של המאה התשע עשרה ,היא הפכה למבוקשת; לתאר את אופיים של סוכני התיווך שהפיצו אותה ואת
התחרות ביניהם; ולברר מדוע נטלו המנועים הגרמניים את הבכורה ודחקו מהשוק את המנועים הבריטיים.
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מן המאמר עולה כי עם תחילת הרכישה של הארגונים
הקולוניאליים הגדולים ,בסביבות שנת  ,1900הפכה
הטכנולוגיה למבוקשת ,והזירה הוכשרה לתחרות
מסחרית .אז אכן החלו להופיע מנועים ברישומי המכס
ביפו וצצו סוכני המכירה הראשונים.
גרמניה הייתה מרכז הפיתוח העולמי של מנוע הקרוסין,
ובריטניה הצטרפה מייד לייצורו .המנועים חדרו לארץ
בשלוש דרכים :באמצעות סוכנים מורשים ,בהזמנה
ממרכזי הסחר השכנים ובייבוא אישי ישירות מאירופה.
הסוכנים הבולטים בשוק מנועי הקרוסין בעשור הטכנולוגי
הראשון בארץ־ישראל ,עד שנת  1908לערך ,היו ‘האחים
ואגנר' הגרמנים ו'ל' שטיין ושות'' ,שהיו סוכנים של מנועים בריטיים .בחוזה הבלעדיות שחתם ואגנר עם מפעל הייצור
‘דויטץ' נאסר עליו לשווק או לספק כל שירות למנועים מתוצרת אחרת ,ויש להניח שהמפעל הבריטי הטיל על סוכנו
שטיין הגבלות דומות .התוצאה הייתה שהתחרות התנהלה על ההתקשרות הראשונית עם הלקוח ,כיוון שהמשך
השירות היה בשליטת הסוכן לשנים רבות .במרוצת הזמן נטלו הגרמנים את הבכורה ,בעיקר בשל איכות מוצריהם
ושיטת השיווק המתקדמת שלהם .נוסף על כך הם השכילו להבין את ההכרח לספק שירותי ייעוץ ותמיכה שוטפים,
ודרשו מסוכניהם להחזיק סדנה לתיקונים ולספק שירותי תחזוקה בשטח .התוצאה הייתה שפלשתינה הפכה ,בזכות
הקדמה הממונעת לסוריה ,תוך עקיפת הבריטים בלבנון.
הבסיס הקולוניאלי בה ,לשער לכניסת ִ
במאמר השלישי מציגים דבורה גלעדי ויוסי גולדשטיין את מאורעות תרפ"ט כמקרה מבחן ליחסי ‘היישוב הישן'
ו'היישוב החדש' ,ומבררים מה הייתה השפעת הדינמיקה בין הקבוצות על אופן תפיסת המאורעות ,על סיקורם
בעיתוני התקופה ועל הנצחתם.
בעיתוני התקופה הוצגו המאורעות ב'יישוב הישן' וב'יישוב החדש' כנרטיבים שונים .הבחירה במונח פוגרום
בדיווחים על מותם של אנשי ‘היישוב הישן' באה להטיל דופי בנרצחים ולומר שיש במותם מן הגלותיות והבושה.
סיפורי גבורה ותושייה ,של אנשי חברון לדוגמה ,זכו להד תקשורתי מועט ביותר .לעומת זאת השימוש הנפוץ
במילה מאורעות בתיאור הפרעות במוקדי ‘היישוב החדש' נועד לנקות את יהודי היישוב מן הכשל המוסרי שבמוות
מתוך פסיוויות .בתיאורים הודגשו גבורת המגינים והרעיון שיש במוות ,בצד האובדן ,גם גאווה ליישוב והצלת
כבוד העם ,וכמעט לא הוזכרו כישלונות ההתגוננות והיישובים שחרבו.
גם באופי הלוויות ההרוגים באו לידי ביטוי התפיסות השונות של המאורעות :בחברון חשו אסון והשפלה,
ואלה ניכרו בקבורה החפוזה ,בבכי ,בצפייה בלוויה מרחוק ובעזיבת העיר בראש מורכן; בתל אביב נערכה לוויה
טקסית שהדגישה איפוק ועוצמה ,שלילת האבל והימנעות מהבעת סימני צער וחולשה כלפי האויב .המתח בין
הקבוצות קיבל ביטוי מעשי בוויכוח על כספי התרומות למען נפגעי המאורעות ,שחידד את השאלה מיהם הנפגעים
העיקריים‘ :היישוב הישן' או מי שהוכיחו את עוצמתם ,אנשי ‘היישוב החדש' .ויכוח זה שיקף את חולשת ‘היישוב
הישן' ,שלא עלה בידו לקבל אפילו כספי תרומות שנשלחו בעבור אנשיו.
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גם בפעולות להנצחת המאורעות השתקפו הבדלי הגישות
הללו ,אולם המאמר מבסס את הטענה שהציבור לא
נענה לניסיונות ההנצחה מכאן ומכאן .המחברים קובעים
כי כישלון הנצחת המאורעות מלמד למעשה על כישלון
הניסיון להבחין בין המאורעות ב'יישוב הישן' למאורעות
ב'יישוב החדש' .הרצון למסגר את הזוועה כשייכת
לקבוצה שולית בלבד ,בעוד שאר היישוב נחל הצלחה ולא
הוכה באסון ,לא החזיק מעמד לאורך זמן.
המאמר הרביעי ,מאת אפרת זקבך ,מנתח את יחסי
הגומלין בין שפת האבל הלאומית ,ההגמונית ,שפת
הלאום ,לבין ביטויי האבל האישיים ,הפרטיים
והאינטימיים ,המכונים שפת אם ,כפי שבאו לידי ביטוי בכתיבת הורים שכולים בספרי זיכרון לבניהם שנפלו במלחמת
העצמאות .המחברת מבקשת ללמוד מיחסי גומלין אלו על התפיסות הערכיות והחברתיות של החברה בישראל
בשנותיה הראשונות של המדינה ועל תפיסותיה בדבר התפקיד המגדרי ומעמדם הלאומי של ההורים השכולים.
הסיפור הציוני עוצב מראשיתו כסיפור גברי ,שכן החלוציות ,שחייבה כוח פיזי ,נחשבה למאפיין גברי ,ובניין הארץ
נתפס כאמצעי לתיקון הגבריות היהודית ,ואילו סיפוריהן של הנשים לא נחשבו לחלק אינטגרלי של הנרטיב
הלאומי .אך מתברר כי כבר בספרי הזיכרון לנופלים במלחמת העצמאות שילבו גברים ונשים כאחד בשיח הגברי
והלאומי ,שהיה מצופה מהם מתוקף תפקידם הלאומי כאנשי משפחת השכול ,גם את עולמם הפרטי וכאבם
האישי ,ולשם כך הם השתמשו בשיח אימהי ,בשפת אם .לעיתים התפתח בספרי הזיכרון דיאלוג בין שפת הלאום
לשפת האם ,ולעיתים נתגלע ביניהן קונפליקט ,אך מכל מקום הם נתנו ביטוי לקול הפרטי — שהוצב על פי רוב
בשוליים — במרחב הלאומי.
מות הבן עורר מתח בין האימהות הפרטית ,שהייתה ייעודן המסורתי של
הנשים גם בתחייה הלאומית ,לאימהות הלאומית ,ונראה כי בדרך כלל
סירבה האם לוותר על אימהותה הפרטית .מספרי הזיכרון עולה כי בשעה
שבחברה הציונית הודרו נשים מן העשייה הציבורית־הגברית ונדחקו אל
‘עזרת הנשים' הלאומיתִ ,אפשר השכול לנשים שהקריבו את ילדיהן על מזבח
הלאום ,להתקרב אל קדמת הבמה הציבורית ,אל המרחב הגברי הלאומי,
ולהיכנס לקנון הציוני .בנסיבות אלה קולן הייחודי לא רק נשמע אלא אף
אומץ על ידי הלאום כשפה לגיטימית.
במאמר החמישי עודד היילברונר וקובי כהן־הטב עוסקים בשאלת מקומו
של גנזך המדינה בתהליך בניית המדינה ,על רקע חשיבותו של ארכיון
למדינה מודרנית בכלל ולאור רעיון הממלכתיות הישראלית .הם עומדים על
חשיבותו ומשמעותו של הגנזך בעת הקמתו ,וסוקרים את פעילותו בשנותיה
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הראשונות של המדינה .מנגד הם בוחנים את מקומו
ותפקידו של הארכיון הציוני המרכזי — שהיה למעשה
הארכיון הלאומי של הציונות ושל המדינה שבדרך —
ומבררים מדוע הוחלט בסופו של דבר להשאירו כארכיון
נפרד של התנועה הציונית ולהקים ארכיון מנהלי־מדינתי,
הוא גנזך המדינה.
למעשה הגנזך לא זכה למעמד מרכזי בתודעה ובעשייה
הממלכתית במדינת ישראל הצעירה ,וגם חקיקת ‘חוק
הארכיונים' והקמת מועצת הגנזך לא הקנו לו את המעמד
המבוקש .המאמר מלמד כי הגנזך התרכז בשנותיו
הראשונות בפעילות ארגונית־טכנית ,שכוננה אותו כמוסד
בעל משמעות ביורוקרטית־ביצועית ונעדר משמעות היסטורית־לאומית כפי שהיה מצופה ולאור פעילותם של
ארכיונים מקבילים בעולם .הוא הופקד על הקמת ספרייה ואיסוף ִוקטלוג של חומר שנאסף ממשרדי המדינה,
פעילות שלא היה בה כדי למלא את תפקידו המרכזי של ארכיון בעיצוב הזיכרון הקיבוצי של מדינת לאום מודרנית.
ההחלטה לבטל את מעמדו המרכזי של הארכיון הציוני ולא להופכו לארכיון מדינה היסטורי ,ותחת זאת להקים
את גנזך המדינה כארכיון ביורוקרטי ,מאפיינת את תפיסתם של מקבלי ההחלטות במדינת ישראל הצעירה .הגנזך
כמוסד ביורוקרטי רגיל נטול אופי אידיאולוגי ופולמוסי ענה על דרישות הממלכתיות הישראלית ,שזנחה את העבר
המהפכני של הציונות לטובת כינון מדינה מודרנית ,ביורוקרטית וטכנוקרטית וחתירה לרגיעה ולנורמליות .בדומה
למדינה כולה ,עסק הגנזך בעשייה ,ולא נדרש לשאלות מהותיות ואידיאולוגיות.
המאמר השישי ,מאת אלדד ברין ודב נוטקביץ ,דן ביחסן של רשויות המדינה אל בית צפאפא הישראלית בשנים
 .1967–1949בעקבות הסכמות שנחתמו בין ישראל לירדן נחצתה בית צפאפא ,וחלקה הצפוני סופח לתחום
השיפוט של עיריית ירושלים .במאמר זה מבקשים המחברים להראות
כי מדיניות ההכלה של הרשויות הביטחוניות והאזרחיות כלפי הכפר
ותושביו באה לידי ביטוי ביחס דו־ערכי אליהם :מתח וחשדנות מובנית
ומנגד מאמץ להופכם לחלק בלתי נפרד מן המרקם העירוני של ירושלים
הישראלית.
מפא"י ,מפלגת השלטון ,הייתה מעורבת בחיי הכפר באמצעות משרדי
הממשלה והממסד הביטחוני .אף שבית צפאפא הייתה מן היישובים
הערביים המעטים שלא הוטל עליהם באותה עת ממשל צבאי ,נראה כי
פקידי הממשל הצבאי היו מעורבים בקבלת ההחלטות בעניינה ,והיחס
הנוקשה אליה בא לידי ביטוי בהגבלות ובהתניות שהוטלו על תושביה
בבקשם לבנות בתים ,להתחבר לתשתיות בסיסיות ,למצוא פרנסה ולשפר
את הנגישות של כפרם ביחס לירושלים.
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לאחר  1957עלה משקלה של גישה אזרחית ומאפשרת ,והרשויות נקטו צעדים לפיתוח שוטף של תשתיות פיזיות
וחברתיות בבית צפאפא ,צעדים שהעידו על התייחסות עניינית לצורכי הכפר ותושביו.
ייתכן שיחס הממסד לבית צפאפא הישראלית השתנה רק לכאורה ,ושלמעשה לא זנחה המדינה את ההתייחסות
הביטחונית והחשדנית לאזרחיה הערבים ,אך ניסתה להכיל את הסכנה האפשרית מכיוונם בעזרת תמריצים
חיוביים ולא על ידי הענשה.
את פרק המאמרים בחוברת חותם מאמר מאת מאיר חזן העוסק בפולמוס הציבורי המתמשך בנושא ‘דור
האספרסו' ,שהתנהל על רקע מאבקי הכוח על עיצוב סדרי העדיפויות הפוליטיים של מפא"י בראשית שנות
השישים ,בתקופה של חילופי ההנהגה במפלגה.
הקרייריזם כתפיסת עולם וכדרך חיים עמד באותן שנים ברום עולמו
של הדור הצעיר ,שמפא"י חתרה לתמיכתו .מקור השראה בולט
להתפתחות נטייה זו היה הזיקה המתהדקת אל תרבות המערב ואל
אופנות אינטלקטואליות אנטי־קולקטיביסטיות שצמחו בה .באותה
תקופה נחלשה החברה החלוצית ופחת משקלה של ההגשמה האישית,
ובמקביל גברה חשיבות הנורמליזציה בחיים הישראליים ,ומתוך כך
הודגשו מעלותיו של הממד המקצועי והשיקולים האינדיווידואליסטים,
ועלתה קרנה של הצלחת הפרט .לטענת המחבר ההתמודדות עם
התפתחויות אלה עמדה במרכזו של פולמוס ‘דור האספרסו' במפא"י.
‘לאן הערב?' ,ביטוי שרווח ביישוב מאמצע שנות השלושים ואילך לצורך
דיווח על אירועי שעשועים ,הוצג על ידי יזהר סמילנסקי בדיון במרכז
מפא"י כביטוי לחיפוש של הדור הצעיר אחר בידור נטול מאמץ ,הנקנה
בזול ומספק פורקן קל .סמילנסקי השכיל לפענח את מגמותיה של
התזוזה החברתית והרעיונית שהסתמנה במציאות המקומית.
ההחלטות שהתקבלו פה אחד בסיום הדיון בנושא במרכז מפא"י שילבו את תוכנית אשכול לפיתוח חבל הבשור,
תוכנית יוספטל לאכלוס עיירות הפיתוח ,הבעת דאגה לקשיי הצמיחה הדמוגרפית בהתיישבות הקיבוצית
והקצאת משאבים להרחבת הפעילות הרעיונית של המחלקה לצעירים .לכאורה הגודש הזה העיד על עוצמתה של
המפלגה ,שהייתה מסוגלת להתפרס על פני יעדים כה רבים ,אך מבחינה פוליטית הוא ביטא את קיומן של מגמות
שונות במפלגה באשר לאופני ההשפעה על הדור הצעיר ולעיצוב סדרי העדיפויות החברתיים בישראל.
במדור ‘עם הספר' סקירות על שני ספרים העוסקים בנושאים מתחום תולדות ארץ־ישראל ויישובה :המסעות
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