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גדעון אבני
הנבטים בנגב :על ממצא ארכיאולוגי ,פרשנות
היסטורית והבניית העבר במחקר הישראלי
ובספרות הישראלית
הקמתו של קיבוץ רביבים בנגב בשנות הארבעים של המאה
העשרים חשפה את ראשוני המתיישבים לשרידים מרשימים
של היישובים ושדות החקלאות העתיקה שבאזור ,ויצרה
קשר בין השרידים הארכיאולוגיים המייצגים עבר מפואר
לבין ההתיישבות העברית החדשה .מחקריהם של נלסון גליק
ואברהם נגב ,שהיה ממתיישבי קיבוץ רביבים ולימים מבכירי
הארכיאולוגים בישראל ,הציגו את הנבטים כשבטים נודדים
שעלו מהמדבר ,הפריחו את השממה והוכיחו ,תוך פיתוח
טכנולוגיות מרשימות ,את יכולתו של האדם להתקיים במדבר.
מאמר זה בוחן את תולדות הגישה המחקרית שהעצימה
את תפקידם של הנבטים בבניית היישובים ובפיתוח החקלאות
הקדומה בנגב .הבחינה מבוססת על התפתחות המחקר
הארכיאולוגי באזור מאמצע המאה התשע עשרה ועד שנות
השמונים של המאה העשרים מחד גיסא ועל חידושי המחקר
של שלושים השנים האחרונות מאידך גיסא .במקביל המחבר
מראה כיצד יוצגו הנבטים ותרבותם באומנות ובספרות
הישראליות משנותיה הראשונות של המדינה ועד השנים
האחרונות ,ייצוג המשקף את הקשר המדומיין בין העבר להווה.
בראייה רחבה יותר תולדות המחקר הארכיאולוגי של הנבטים
בנגב משקפות גם את הקשרים המורכבים בין ארכיאולוגיה
ללאומיות ואת התפתחות כיווני המחקר האקדמי בהתאם
לזהות ,למוצא הלאומי ולהשקפת עולמם של החוקרים.

גיל גורדון
מנועים גרמניים ומנועים בריטיים :על סוכנים
ותחרות מסחרית בפלשתינה בשלהי העידן
העות'מאני
הגידול המואץ של ייבוא מן המערב אל הלוונט בשלהי
המאה התשע עשרה הביא עימו בין היתר מכונות ומערכות
טכנולוגיות מתקדמות .אלה הוכנסו בתחילה לפלשתינה על
ידי גורמים קולוניאליים לצורכיהם ,אך עם התפתחות האזור

הם החלו להימכר בשוק החופשי .הביקוש להם יצר תחרות
מסחרית בין יבואנים ,נושא שלא נדון עד היום במחקר.
המחבר מבקש להאיר במאמר זה את הזירה על ידי בדיקת
הקדמה המערבית בזמנו ,מנוע הקרוסין
אופן כניסתו של סמל ִ
( )Petroleummotorלסוגיו ,לפלשתינה .מנוע השרפה הפנימית
בן ארבע פעימות ,כהגדרתו ההנדסית ,הומצא בשנת 1876
בגרמניה ,שהייתה מרכז הפיתוח העולמי של מנועים אלה ,ועם
הזמן יוצרו ושוכללו ברחבי העולם .בפלשתינה הותקן מנוע
קרוסין לראשונה באמצע שנות התשעים של המאה התשע
עשרה במערכת השקיה ממונעת ,ובכך נפתח עידן טכנולוגי חדש
בארץ .המחבר מברר במאמר בתוך כמה זמן הפכה הטכנולוגיה
המודרנית למבוקשת ,ומה היה דפוס הפצתה במרחב; הוא
מתאר את מוצאם והכשרתם של הסוכנים שהפיצוה ואת
אופי התחרות ביניהם; הוא מרכז את רשימת יצרני המנועים
האירופיים שמוצריהם נמכרו כאן; ולבסוף חושף כיצד קרה
שהמנועים הגרמניים נטלו מידי המנועים הבריטיים את
הבכורה בשוק במחוז סוריה.

דבורה גלעדי ויוסי גולדשטיין
'קללי נפשי את חברון' :סיקור מאורעות תרפ"ט
והנצחתם כראי לביקורת על 'היישוב הישן'
מאורעות הדמים שהתרחשו בארץ־ישראל בשנת תרפ"ט ()1929
היכו את התושבים היהודים בתדהמה שנראה שלא הייתה
כמוה בתקופת היישוב .עיון בעיתונים עבריים שיצאו לאור
בארץ באותם ימים מעלה כי היישוב לא התאחד באבלו אל
מול האסון שפקד אותו ,אלא ההפך הגמור .סיקור המאורעות
בעיתונות הדגיש חלוקה ברורה בין שתי קבוצות — 'היישוב
הישן' ו'היישוב החדש' .כנגד נפגעי המאורעות העיקריים ,בני
'היישוב הישן' ,הועלו האשמות ,והושמעו קללות ודברי ביקורת
חריפים על שלא התגוננו .עיתונות 'היישוב החדש' עמלה לחדד
את ההבדלים בין הקבוצות ולמסגר את סיפור המאורעות לא
כאסון שפקד את היישוב אלא ככישלון של קבוצה אחת מול
הצלחה של האחרת ,כנשחטים מול גיבורים .הדגשת חולשתו של
'היישוב הישן' נועדה לשייך את אסון תרפ"ט ואת האיום שהוא
גילם לקבוצה אחת ולא לכלל היישוב .בחינת השפעתן של כמה
פעולות הנצחה לזכר חללי המאורעות יכולה ללמד אם מסגור
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המאורעות כנוגע לקבוצה מסוימת אכן עמד במבחן הזיכרון
ההיסטורי .בבחינת נושא זה יש כדי ללמד על עוצמת העוינות
של 'היישוב החדש' ל'יישוב הישן' גם בשלהי שנות העשרים
של המאה העשרים ,כאשר התמעט שיעורו באוכלוסיית הארץ
והוא הלך והסתגר בד' אמותיו.

אפרת זקבך
השיח המגדרי של השכול בתש"ח :שפת אם
ושפת לאום בכתיבת הורים שכולים בספרי זיכרון
לנופלים במלחמת העצמאות
ספרות הנצחה ענפה נכתבה על הנופלים במלחמת העצמאות.
במאמר זה המחברת בוחנת את יחסי הגומלין בין שפת האבל
הלאומית ,שפת הלאום ,לבין ביטויי האבל הפרטיים ,שפת
האם ,כפי שבאו לידי ביטוי בכתיבת הורים שכולים בספרי
זיכרון לבניהם שנפלו במלחמה זו ,ומבררת מה אפשר ללמוד
מיחסים אלה על התפיסות הערכיות והחברתיות של החברה
היהודית בארץ בשנות המדינה הראשונות .מעיון בדברי ההורים
השכולים בספרי הזיכרון עולה כי על פי רוב כתבו גברים ונשים
כאחד בשפת לאום ובשפת אם במשולב ,לעיתים מתוך דיאלוג
והשלמה ולעיתים מתוך קונפליקט בין הרטוריקה הלאומית
לזו הפרטית .ספרי הזיכרון נתנו לקול הפרטי — המוצב על פי
רוב בשוליים — ביטוי במרחב הלאומי ,ואפשרו לעצב את שפת
השכול מלמטה .אימהות שכולות שייכו עצמן באמצעות שימוש
בשפת הלאום למרחב הלאומי ,ואבות שכולים קיבלו באמצעות
שימוש בשפת האם נוכחות במרחב הפרטי ואפשרות לבטא את
השבר האבהי .ספרי הזיכרון של מלחמת העצמאות מראים כי
אימוץ שפת האם על ידי הלאום כשפה לגיטימית ִאפשר להציע
סיפור משלים לסיפור הלאומי.

עודד היילברונר וקובי כהן־הטב
ממלכתיות וארכיון לאומי במדינת ישראל :בין
תיאוריה ,היסטוריה ופרקטיקה1955–1948 ,
ארכיון לאומי או ממלכתי הוא זרוע לתיעוד ההווה והעבר
המנהל ומקבלי ההחלטות במדינה .במקרים רבים
של גופי ִ
של בניית מדינה ,בפרט מדינת לאום ,מלווה הקמת הארכיון
הלאומי או הממלכתי בתהליך מורכב של עיצוב הגישה ללאום,
לעם ולזיכרון הקיבוצי .מטרת מאמר זה להבהיר את מקומו
של גנזך המדינה בתהליך בניית המדינה ובהקשר של סוגיית
הממלכתיות בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל.
מחקר זה מלמד שבימיה הראשונים של המדינה הוחלט
להקים את גנזך המדינה כארכיון ביורוקרטי של המדינה ,ולא
להפוך את הארכיון הציוני המרכזי לארכיון מדינה היסטורי.
גנזך המדינה היה עשוי למלא תפקיד מרכזי בהגשמת חזון מדינת
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הלאום — שמטרתה ליצור חברה חדשה ,זיכרון ישראלי וזמן
עברי — על ידי העלאת עבר עברי מתהום הנשייה וגיוסו למטרות
אלו .אך לא היה בכך לתרום ליצירת יציבות שלטונית ,חברתית
ופוליטית לאחר הזעזועים של שנות המדינה הראשונות ,ובוודאי
לא למימוש החזון הטכנוקרטי העתידני של בן־גוריון .באותה
עת שרר במדינה רצון להגיע לרגיעה ,לנורמליות ,רצון שאפיין
אף מדינות מערביות אחרות בעידן שאחרי מלחמת העולם
השנייה ועד שנות השישים ,ובאותה תקופה ניתנה קדימות
לביורוקרטיה ,למדענים ולחזון החברה הטכנוקרטית.

אלדד ברין ודב נוטקביץ
בין סדר יום ביטחוני לאזרחי :יחסן של רשויות
המדינה אל בית צפאפא הישראלית1967–1949 ,
בית צפאפא ,כפר ערבי־מוסלמי מדרום לירושלים המשתרע משני
עברי מסילת הברזל ירושלים–יפו ,היה ברובו בשליטת כוחות
ערביים במהלך מלחמת העצמאות ,בסופה של המלחמה הסכימו
ירדן וישראל שקטע המסילה שחצה את הכפר יהיה בריבונות
ישראלית ,ושטח הכפר נחלק ביניהן .בניגוד להסכמה שהושגה
בין שתי המדינות ,אפשרה ישראל לתושבים בחלקו של הכפר
שהועבר לשליטתה להישאר בבתיהם .כך הוחלה למעשה ריבונות
ישראלית על החלק הצפוני של בית צפאפא ובו כמה מאות
תושבים ,ובשנת  1952הוא סופח לירושלים ,והיה לשכונה הערבית
היחידה בירושלים הישראלית ברוב תקופת העיר המחולקת ,עד
 .1967ההתמודדות עם המציאות המיוחדת שהתהוותה סביב
הכפר ,ואשר נבעה מזהותם הערבית של תושביו וממיקומו הרגיש
סמוך מאוד לקו שביתת הנשק ,באה לידי ביטוי ביחס הרשויות
— הצבאיות והאזרחיות — אליו .יחס זה ,שניתן להגדירו הכלה ,נע
בין חשדנות מובנית ,שהביאה להטלת הגבלות על תושבי הכפר
ולהצרת צעדיהם ,לבין התייחסות עניינית ומאפשרת לצורכיהם
השוטפים במגוון תחומים.

מאיר חזן
מפא"י ופולמוס 'דור האספרסו'
הסופר וחבר הכנסת יזהר סמילנסקי (ס' יזהר) כינה את צעירי
ישראל במונח 'דור האספרסו' בדיון שהתקיים במרכז מפא"י
ביוני  ,1960ובכך הצית פולמוס ציבורי מתמשך שבמוקדו עמדו
מפלגת השלטון וסדרי העדיפויות שהנחו את הנהגתה בהובלת
המדינה .פולמוס זה ניצב במרכזו של המאמר .חודשי הקיץ
של שנת  1960היו ימי תום וחסד קצרים שהפרידו בציבוריות
הישראלית בין לכידת אייכמן והבאתו לישראל ב־ 23במאי
לבין התלקחות פרשת לבון בספטמבר  .1960לרגע קצר נדמה
היה שישראל סוף סוף הגיעה אל עדנת המנוחה והנחלה ,אל
הנורמליות המיוחלת עוד מימי פינסקר והרצל ,ושבאה השעה
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המיוחלת מכבר ,לנהוג כמדינה מתוקנת ככל המדינות ולהתחיל
לעסוק בעיצוב העתיד מנקודת מבט שאינה דרוכה לצליל ירייה,
שאינה קשובה לאתגר הדור — יהא תוכנו אשר יהא — ושאינה
רתומה למשימה חיונית שאין בלתה .האפיון רב הפנים והחמקמק
של 'דור האספרסו' נגזר לא מעט מאופיו של יוצר המושג,
ארתור קסטלר .לעומת השקפתו של סמילנסקי על דמותם של
צעירי ישראל הנהנתנים וקצרי הרוח ,הביע בן־גוריון בשמו

את הוקרת ההיסטוריה לנוער שהשתתף במלחמת העצמאות,
והאמין שהצעירים בישראל ימשיכו לפעול באותה הרוח .הוא
ציפה שהם יוסיפו לצאת למשימות הדור ,למשל להתיישבות
בנגב ובגליל ,ולשאר התפקידים המתאכזרים לנוחות הפרט .ואם
הצעירים אינם משוכנעים ואינם נרגשים ,גרס בן־גוריון ,צריך
להלהיב אותם ולהדביקם בפתוס של הירתמות לצורכי הכלל,
שראוי שישרור בחיים הישראליים לאורך ימים.
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