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גיליון  182של קתדרה פותח במאמר מאת הדס שמבדל ועוזי ליבנר המתחקה אחר המונח 'חדות' הנזכר בספרות
התנאים והאמוראים .מלבד ההבנה שמדובר בחלל כלשהו לא ברור מהי החדות ,מה צורתה ,לְ מה בדיוק שימשה,
ובמה הייתה שונה מחללים אחרים.
החדוּת,
לאור ניתוח כלל המקורות בספרות שבהם נזכרת ַ
עומדים המחברים על צורתה ,מיקומיה ושימושיה ולאחר מכן
סוקרים מתקן אחסון שנמצא בבתי מגורים רבים מן התקופות
ההלניסטית והרומית ,ושמאפייניו מתאימים למאפייני החדות
כפי שעלו במקורות הספרותיים .מתודולוגיה זו ,המשלבת
מחקר טקסטואלי וארכיאולוגי ,מאפשרת לעמוד על מהותו
של המתקן ,שימושיו ,מגוון צורותיו ומיקומיו במרחב .היא גם
שופכת אור על אופן ההתנהלות במשק הבית החקלאי בארץ־
ישראל בעת העתיקה .המאמר מדגים כיצד ממצא ארכיאולוגי
עשוי לסייע בפענוח מקורות עמומים ,ולחלופין כיצד מקורות
עשויים להבהיר את הריאליה שמאחורי ממצא דומם ,שאופן
השימוש בו לא תמיד ברור לארכיאולוגים.
המאמר השני ,מאת רבקה בן־ששון ,עוסק בצמחי מים המכונים
לוטוס ,והמופיעים בתיאורים הנילוטיים (תיאורי נוף הנילוס)
בפסיפסי ארץ־ישראל מן התקופה הביזנטית .המחברת בודקת
ממתי זוהו הפרי או הפרח שבתיאורים אלה בשם לוטוס ,ומהו
הצמח המכונה כך כיום .כמו כן היא מבררת מתי ומדוע השתנה
הייצוג של הלוטוס באומנות.
כיוון שהשם לוטוס מקורו ספרותי ,והוא יוחס לתיאורים של צמחים שונים ,חל בלבול בזיהויו בפסיפסים
הביזנטיים ,ולצורך הזיהוי המחברת בוחנת מיני צמחים שונים ,כגון הנימפיאה התכולה ,הנימפיאה הלבנה,
הפפירוס והנלמבו .היא קובעת כי הצמחים המכונים בספרות פרחי הלוטוס או הפפירוס הם בחלקם עלי
נלומבו ובחלקם פרחים ופירות שלו .צורות דומות מופיעות כמעט בכל הפסיפסים הנילוטיים ,ובהן צירופים
שונים ומשונים של פרחי נלומבו ושל עליו .המחברת סבורה כי לא זו בלבד שהצמח המסמל את הנילוס,
הנימפיאה ,הוחלף בצמח אחר ,הנלומבו ,שהובא למצרים מפרס ,אלא שבמרבית הפסיפסים התיאור של הצמח
המחליף אינו תואם את המציאות באופן מלא .הכינוי לוטוס הוא בעצם שם גנרי לצמחים שחלקם ניתנים
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לזיהוי ,וחלקם נראים כפרי דמיונו של היוצר או שטרם זוהו.
במאמר השלישי מציג אהוד אבודרהם לראשונה קמע כסף
יהודי קדום מתוך אוסף פרטי ,ועומד על הזיקה ההדוקה בינו
ובין קמע אחר שפורסם לאחרונה .השוואה לתוכן הקמע המקביל
מסייעת רבות בשחזור הקטעים החסרים ובקביעת קווי התיחום
של כל שורה ושורה .אף על פי ששני הקמעות אינם חופפים
בכל פרטיהם ,אין ספק שבבסיסם נוסחת לחש זהה .המחבר
קובע כי למרות האופי היהודי המובהק של ההשבעה היא לא
נועדה בהכרח לבן העם היהודי; בשל שמה של הלקוחה המופיע
בקמע הוא מציע כי יועד לאישה ממוצא ערבי ,ויש בכך משום
רמז לקיום מגע של ממש בין יהודים לערבים בתקופה קדומה
יחסית.
בקמע החדש יש עדות נדירה גם למעבר של השבעות ולחשים
בשלהי העת העתיקה ,והוא תורם נדבך נוסף להיכרותנו את ספרות המאגיה
המעשית משלהי העת העתיקה .הימצאות נוסחה זהה בשני מקורות בלתי תלויים
עשויה ללמד על התקבלות הלחש כאמצעי יעיל להבטחת שלומו של מזמין הקמע
ועל השתרשותו באזורים מסוימים של ארץ־ישראל .כיאה לנוסחה מאגית קדומה
שהועברה לאורך דורות רבים התגשמותה הלכה למעשה על לוחית המתכת
מתאפיינת בגמישות רבה .גמישות זו באה לידי ביטוי בהתאמת הטקסט לגודל מצע
הכתיבה ולמזמין הקמע ,במעבר בין לשונות (עברית או ארמית) ,בברירת מילים
נרדפות ,בחילופי תצורה וכתיב וכן בשיבושים שונים.
המאמר הרביעי ,מאת אפרת ברט ,מצביע על חשיבותו ומקומו של התנ"ך
בעולמם של החלוצים בתקופת היישוב העברי הן בחיי החומר והן בחיי הרוח.
המאמר מאפשר הצצה על חיי התרבות והאומנות בארץ כפי שהשתקפו מן
היחס של מלחיני הזמר העברי לתנ"ך ובפרט לשיר השירים ,שהיה מרכיב מרכזי
ברפרטואר השירים מן המקורות מאמצע שנות העשרים ועד אמצע שנות השישים
של המאה העשרים.
נראה כי ספר הספרים היה מקור של יצירה ,מוסר וערכים ובמידה רבה עוגן של
יציבות במולדת החדשה־ישנה .השירים שנכתבו בעקבות פסוקי התנ"ך בתקופה
הנדונה נוצרו מתוך התבוננות בטבע ובנוף ולאור אידיאולוגיה של עיצוב תרבות
לאומית עברית המושתתת על יסודות העבר המקראי המשותף .מלחיני הזמר
העברי השתלבו במגמת הפנייה אל התנ"ך כמקור יניקה והשראה .הם החיו את
פסוקי התנ"ך ,תוך שהם מנתקים אותם ממשמעותם הדתית־אמונית ומעניקים
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להם משמעות לאומית ,ונותנים ביטוי
לאתוס החלוצי של עבודת כפיים וחיזוק
הקשר לאדמה .שיר השירים חייב התייחסות
מוזיקלית ייחודית מצד המלחינים — לא עוד
שיר ככל השירים אלא שיר המבטא ברוחו
גם את תחייתו המחודשת של העם במולדתו
ואת יפי הטבע והנוף .תפיסתם של המלחינים
באשר למוזיקה המזרחית האותנטית ,ששאבה
את השראתה ממנגינות הערבים והבדווים
סביב ,השתלבה היטב עם פסוקים אלו .כחלק
מתופעה רחבה של חיבור בין עולם המקרא
ובין המזרח האמיתי והמדומיין ,היו השירים
והמחולות העתיקים־מחודשים גשר שמתחו
המלחינים בין העבר הרחוק ובין ההווה ,בין אבות האומה ובין ערביי הארץ.
עניינו של המאמר החמישי ,מאת דוד שטנר וגדעון ביגר ,בפעילות
הציונית לשינוי מפת החלוקה והתאמתה לצורכי היישוב היהודי בארץ
ועתידו הכלכלי־התיישבותי .ועדת המשנה לענייני גבולות שהקימה עצרת
האו"ם העבירה לנציגי הערבים והיהודים את הצעתה בלוויית מפה ,ונציגי
הסוכנות היהודית הביעו הסכמה מלאה לתוכנית אך ביקשו לשנות מעט
את גבולות החלוקה על מנת להתאימם לתוכנית מפעל המים הארצי,
שמטרתו הייתה העברת מים מצפון הארץ לדרומה.
בתוכנית המוצעת הוקצתה בקעת בית נטופה ,שנכללה בנפת נצרת,
למדינה הערבית ,אך בכל תוכניות העברת המים לדרום יועדה בקעה זו
לשמש מאגר למפעל המים ,ועל כן עשו אנשי הסוכנות ככל יכולתם כדי
להכלילה בתחום המדינה .נוסף על כך סברו המומחים כי על מנת לאפשר
את בניית מפעל המים הארצי צריך הגבול בין המדינה היהודית לערבית
בשרון לעבור על קו הגבעות הנמוכות באזור זה.
נראה כי משלחת הסוכנות היהודית הצליחה להשיג את השינויים במפת
החלוקה בראש ובראשונה בזכות התוכניות ההנדסיות המפורטות שהיו
בידיה ,התייצבות המנהיגים ,בעיקר בן־גוריון ושרת ,להגנה על אפשרות
בניית מפעל המים הארצי ונימוקיה שנגעו לפיתוח הארץ .הפעולה
הדיפלומטית ,שנעזרה בידע מפורט ובהסברים הגיוניים ,יצרה אפוא את
הקו שהתקבל לבסוף בתוכנית החלוקה של האו"ם.
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המאמר השישי ,מאת גליה לימור־שגיב ונורית ליסובסקי ,בוחן את השינויים הגדולים שהתחוללו בנוף של חירייה
וסביבתה בעשור הראשון למדינת ישראל .השאלה כיצד הפכו חירייה והשטחים שסביבה למזבלה המרכזית של
גוש דן טרם נחקרה ,והמחברות קובעות שכדי להבין את המרחב של חירייה בהווה יש לחשוף את מכלול רבדיו
הגלויים והנסתרים ,את עברם ואת השינויים שחלו בהם.
בשנת  1953החלו להעביר את האשפה של תל אביב לחירייה ,והמזבלה שינתה מייד את אופיו של השטח ,הפכה
לשחקן המרכזי בדרמה הנופית ,וחרצה את גורלם של יתר השחקנים .עם השנים גדלה והתעצמה המזבלה,
לרוחב ולגובה ,והשפעתה השתרעה הרבה מעבר לגבולותיה הפיזיים ,לנראותה החזותית ולריח שעלה ממנה.
מסוף שנות החמישים חלשה המזבלה על המרחב ופגעה בגורמים הטבעיים — הקרקע ,הנחל ובתי הגידול
והחיים בהם ובצידם.
אף שבאופן היסטורי שימש חלק מהשטח למגורים ,ואף שתושבי הסביבה חזרו והביעו רצון להפוך את ביתם
ליישוב קבע ,קבעו גורמי התכנון שרק המזבלה תקבל מעמד קבע .הכוחות המדיניים החדשים חמדו את משאב
הקרקע בחירייה ,ומרגע שסימנו אותו הם עיקרו את משמעויותיו הקודמות ונתנו לו מאפיינים חדשים .התשתית
הכושלת לטיפול בפסולת בחירייה שינתה את פני
המרחב וגרמה לאי תפקוד סביבתי וחברתי :היא יצרה
מפגע נופי והחלישה אוכלוסיות שהיו מלכתחילה
חלשות .הפער בין מרכז העיר לשוליה לא היה
רק תכנוני־תשתיתי אלא גם חברתי ,ומיקומה של
המזבלה בשולי העיר הפך את חירייה למקרה מובהק
של אי צדק סביבתי .באמצעות המזבלה הגדירה
החברה מה ומי נמצאים במרכז ומה ומי נמצא
בשוליים ויצרה פריפריה בלב המדינה.
את פרק המאמרים בחוברת חותם מאמר מאת אורנה
קרן־כרמל שעניינו תוכנית שהגו בן־גוריון ובכירים
ממשרד החוץ לסיכול בידודה הבין־לאומי של ישראל.
מאמר זה מאפיין את מערכת היחסים בין ישראל לבין
דנמרק ,נורווגיה ושוודיה בשנים הראשונות לקיומה
של המדינה מנקודת מבט היסטורית ,ובוחן אם בזכות המכנה המשותף הרחב של ארבע המדינות בשנות החמישים
והשישים של המאה העשרים — מדינות סוציאל־דמוקרטיות שהנהגתן הייתה בידי תנועות עבודה משפיעות —
נוצרו ביניהן קשרים מיוחדים.
חיזוק מעמדה הבין־לאומי של ישראל היה יעד מרכזי בעשור הראשון לקיומה ,במגמה להשיג לגיטימציה לגבולות
שנוצרו בתום מלחמת העצמאות ,לאינטגרליות הדמוגרפית של ישראל ולמה שנתפס כזכותה הבסיסית של המדינה
להגנה עצמית .בן־גוריון שאף להשאיר את ישראל ניטרלית בכל הנוגע למלחמה הקרה ,אך בעיות החוץ שלה הקשו
לקיים מעמד זה .אף על פי כן חתר בן־גוריון להתקרב למדינות סקנדינוויה ולגוש הניטרלי שכוננו ,ולהופכן לבעלות
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ברית קרובות של ישראל ,ולשם כך יזם בין היתר שיתוף פעולה
עימן בתחום הסיוע למדינות מתפתחות .ואולם ראשי הממשלה
הסקנדינווים סירבו לשתף פעולה עם ישראל ברמה המדינית
בהגשת סיוע זה — בין השאר מחשש מתגובתו של העולם הערבי
על הזדהותן המדינית והכלכלית עם ישראל — וטענו שהאו"ם
ומוסדותיו הם שצריכים לסייע לאותן מדינות .עם זאת בתחילת
שנות השישים התממשו כמה שיתופי פעולה בתחום זה ,אם
כי רובם המכריע נבעו ממאמצים משותפים של ההסתדרות
בישראל והאיגודים המקצועיים והקואופרטיבים הסקנדינוויים,
כלומר הם היו פועל יוצא של יוזמות תנועתיות או מקצועיות
ולא של יוזמות מפלגתיות או ממשלתיות .כך למעשה התבססו
הקשרים ההדוקים בין מדינת ישראל לבין המדינות הנורדיות
בשנות החמישים והשישים על ערכי תנועות העבודה יותר מאשר
על זיקה מדינית משותפת.

במדור 'עם הספר' סקירות על שני ספרים העוסקים בנושאים מתחום תולדות ארץ־ישראל ויישובה :תולדות
הנוצרים והשקפתם בדורם הראשון והשינויים שחלו בקרב הבדווים במדבר יהודה.
קריאה מהנה,

יעל דינוביץ ,מרכזת המערכת ,ומערכת קתדרה

