תקצירים

הדס שמבדל ועוזי ליבנר
החדוּת ,מתקן אחסון תת־קרקעי בארץ־ישראל
ַ
הרומית :פרק בריאליה תלמודית
ספרות חז"ל מכילה מסורות רבות הנוגעות לתרבות החומרית
בארץ־ישראל במאות הראשונות לסה"נ ,ולעיתים היא עשויה
לשמש כעין ספרות אתנוגרפית שבעזרתה ניתן לשחזר היבטים
מחיי היום־יום .עם זאת כיוון שמובנם של מונחים שונים
נשתכח במרוצת הדורות ,נותרו מקורות רבים בספרות זאת
סתומים .במאמר זה המחברים מתחקים אחר מונח כזה
ומדגימים כיצד הממצא הארכיאולוגי יכול לסייע בפענוח
מקורות עמומים ,וכיצד המקורות עשויים להבהיר את
הריאליה שמאחורי ממצא דומם.
המילה 'חדות' (או 'דות') נזכרת בשורה של מקורות תנאיים,
אולם מובנה היטשטש במרוצת הדורות .נראה כי אמוראי בבל
לא ידעו למה בדיוק שימשה החדות ומה צורתה ,ואף דיונם של
אמוראי ארץ־ישראל מעלה את החשד שהריאליה שמאחוריה
כבר הייתה מעורפלת בזמנם .המבוכה סביב החדות נמשכה
לספרות הגאונים והראשונים ועד פרשנים וחוקרים בעת
החדשה.
ניתוח המקורות התנאיים מלמד כי החדות הייתה חלל תת־
קרקעי הדומה בצורתו לבור מים ,והייתה ממוקמת בדרך כלל
מפתח עגול הקבוע
ישירות מתחת לבית .הכניסה לחדות הייתה ּ ֶ
בקרקע ,והיא שימשה לאחסנה יבשה ,למשל לתבואה או
לחביות יין .נראה כי מקורה של המילה בסורית ,שבה 'חדות'
היא אסם או אוצר תת־קרקעי.
סקירה של הספרות הארכיאולוגית מלמדת שמתקן אחסון
שמאפייניו עולים בקנה אחד עם ההגדרה דלעיל היה נפוץ
מאוד ,בעיקר מתחת לבתים מן התקופות ההלניסטית והרומית
הקדומה ביהודה ,בשומרון ובגליל .פתחו של המתקן עגול ,ניתן
היה לכסותו באופנים שונים ,ונראה שלא פעם הוסווה מתחת
לרצפה ,ופתיחתו הייתה כרוכה בטרחה לא מבוטלת .זיהויו של
מתקן זה עם החדות ובחינת צורתו ,מאפייניו וממצאים שנתגלו
בתוכו ,מאפשרים לפרש מחדש שורה של מקורות עמומים מן
הספרות התנאית.

רבקה בן־ששון
מהו הלוטוס בפסיפסי ארץ־ישראל?
בפסיפסים ביזנטיים בארץ־ישראל מופיע פעמים רבות צמח
שמכונה לוטוס .הוא מופיע כרכיב בודד במדליון או כחלק
מתיאור של נוף נילוטי ,כלומר נוף של הנילוס .מחברת המאמר,
שהיא בוטנאית ,תהתה מהו הצמח הזה ,השונה כל כך מהסוג
שזהו שמו הלטיני ,המקובל בסיסטמטיקה הבוטנית .חוקרים
כינו בשם לוטוס צמחים שונים ומגוונים ,מבלי להבדיל בין פרח
לפרי או לעלה ובין תיאור אמיתי או מדומיין ,ובמקרים אחדים
נראה שלא הבחינו אף בין הנימפיאה לנלומבו ,הנקראים שניהם
לוטוס.
במאמר זה ,שמטרתו לאפשר לצופים בפסיפסים לדייק
בהבחנה בין הצמחים ,מתוארים הצמחים השונים המכונים
לוטוס וההבדלים ביניהם ,נבחן הקשר של הצמחים האלו למצרים,
ונעשה ניסיון לברר את מקור הכינוי .המחברת מנסה להסביר את
מקור הבלבול בין הצמחים הללו וכן בינם לבין הפפירוס ,שגם
הוא צמח חשוב בתרבות המצרית ובאומנות המצרית ,ומביאה
את הדעות השונות באשר למשמעות התיאורים הנילוטיים
והתיאורים של הצמחים — בעיקר של הנלומבו — בנפרד.

אוהד אבודרהם
קמע כסף קדום :לבירור נוסחה מקבילה
מאמר זה מציג מהדורה ראשונה של קמע יהודי קדום מאוסף
משפחת וולף .הקמע כולל ארבעים וארבע שורות ,החרוטות
על צד אחד של לוחית מתכת עשויה כסף (אורכה  14.4ס"מ,
רוחבה  1.6‑3.3ס"מ) .חשיבות הקמע נעוצה בעיקר בזהות
הלקוחה ובעצם קיומו של מקור מקביל שפורסם לא מכבר.
על אף התוכן היהודי המובהק של הקמע מתברר כי הוא נכתב
בעבור אישה ממוצא ערבי .עובדה זו נלמדת מצמד השמות
הפרטיים המופיעים בו :אמתאלה (מילולית :משרתת אללה)
ואימה אומימא (מילולית :אימא קטנה) .המאמר כולל תיאור
ּ
מקיף של הקמע ובכלל זה סקירה של הכתב ,תעתיק מדויק,
תצלומים שהופקו בטכנולוגיה מתקדמת ,איור ,פירוש ,הערות
לשוניות והשוואה צמודה למקור המקביל.

קתדרה 174
אפרת ברט
שיר השירים בזמר העברי המוקדם
מאמר זה דן במקומו של שיר השירים בזמר העברי המוקדם
לאור מרכזיותו של התנ"ך בחינוך ובתרבות של החלוצים
בתקופת היישוב ובעשורים הראשונים למדינה .המחברת
סוקרת תחילה את מקומו של התנ"ך בתרבות החלוצית כמקור
של מורשת לאומית ,ערכים וצדק .לאחר מכן היא בוחנת את
נקודת מבטם האישית של מלחיני התקופה על התנ"ך ומורשתו,
מנתחת לחנים לפסוקי שיר השירים ,ועומדת על מקומם
המרכזי בשירי הזמר.
מהניתוח הטקסטואלי והמוזיקלי עולה כי מעמדו המיוחד
של שיר השירים בשירי הזמר המוקדמים נבע משלוש סיבות
עיקריות :הוא סיפק למלחינים זהות מקומית בנוף ארץ־
ישראלי טיפוסי; הוא נתן הכשר לחבר שירי אהבה למרות
הדומיננטיות של אידיאלים לאומיים בני הזמן; ופסוקיו שימשו
מקור השראה לכתיבת מוזיקה מזרחית־אוריינטליסטית.
הקשר בין שיר השירים לזמר העברי לא פסק מעולם .גם
לאחר שינויים בסגנון המוזיקלי במהלך הדורות ,שיר השירים
ממשיך להיות מקור השראה ליוצרים רבים .אומנם השירים
עוסקים פחות בתיאורי טבע ונוף ארץ־ישראליים ויותר
ברגשות אישיים ,אולם המקור התנ"כי היה ועודנו מכנה
משותף ליוצרים ישראלים רבים ,ופסוקי המגילה משמשים
להם גשר לעבר ולמורשת של תרבות יהודית.

דוד שטנר וגדעון ביגר
על מפת אונסקו"פ ,על מפעל המים הארצי ועל מפת
תוכנית החלוקה של האו"ם
מפת החלוקה שהובאה להחלטה במוסדות האו"ם ב־ 29בנובמבר
 ,1947היא המפה הראשונה — ועד היום גם האחרונה — שנתקבלה
במוסדות האו"ם ,והמציגה תיחום גבולות במרחב פלשתינה
(א"י) שהיה בשלטון המנדט הבריטי .מפה זו ,המוכרת
לרבים ,העניקה זכות בין־לאומית מוכרת להקמת מדינה
יהודית בארץ־ישראל .עם זאת רק מעטים יודעים כי זו איננה
המפה שהגישה ועדת החקירה של האו"ם לנושא ארץ־ישראל,
אונסקו"פ (UNSCOP, United Nations Special Committee of
 )Palestineלמועצת הביטחון ,שמינתה את הוועדה .מאמר זה
עוסק בתהליך שהביא לשינויים במפת הוועדה ,עד שהתקבלה
בסופו של דבר מפת החלטת החלוקה של האו"ם.

גליה לימור־שגיב ונורית ליסובסקי
קריסתו של נוף :חירייה בעשור הראשון למדינת ישראל
בשנת  1953החלה עיריית תל אביב להשליך את הפסולת
העירונית שלה בשולי הכפר הערבי אלח'יריה ,שנחרב במלחמת

 ,1948לצד חווה חקלאית ניסיונית ומעברה גדולה שהוקמו
במקום .עם היוודע דבר הקמת המזבלה ,ניסו הגרים בסמיכות
לה למנוע את הקמתה ,אך הם נדחו בטענה שאין נשקפת להם
כל סכנה .במקביל נדחתה שוב ושוב פתיחת המפעל המתוכנן
להפיכת הפסולת לקומפוסט .תלונות ,עתירות ודו"חות
שהוגשו חזרו ונדחו ,והמזבלה המשיכה לצמוח והציבה גבולות
ממשיים וסמליים בין מי שגרו בסמיכות לה ונפגעו ממנה
לבין מי ששלחו אליה פסולת ,אך חמקו ממעגלי השפעתה .עם
השנים חוסלה מעברת חירייה וגם החווה החקלאית התפרקה,
אך המזבלה נותרה במקום והפכה סמל לכיעור ולמפגעי חברה
וסביבה.
הקמת תשתית הזבל בראשית שנות החמישים בחירייה
ושכללה מערך של
יצרה בסיס להפרה גוברת של הנוף שסביבהִ ׁ ,
תפקוד לקוי שפגע בטבע ובאדם .מקורות ארכיוניים ,כתבות
בעיתונות התקופה ,תצלומי אוויר וראיונות עם תושבי האזור
בשנים ההן חושפים את השינויים הדרמטיים שחלו בנוף
במהלך העשור הראשון למדינת ישראל ,ומלמדים כיצד קיבעה
תשתית הזבל בחירייה מציאות של הזנחה על משמעויותיה
הפוליטיות ,החברתיות ,הסביבתיות והתרבותיות.

אורנה קרן־כרמל
בן־גוריון ,סקנדינוויה והגוש הניטרלי
מאמר זה מציג את אחת התוכניות המוכרות פחות שהגה
ראש הממשלה דוד בן־גוריון ,יחד עם בכירים במשרד החוץ,
לפתרון בעיית הבידוד הבין־לאומי שעימה התמודדה מדינת
ישראל בשנותיה הראשונות; לשם כך ביקש להתקרב — ואולי
אף לחבור — אל הגוש הניטרלי שהקימו המדינות הנורדיות
עם תחילת המלחמה הקרה .על בסיס היחסים הקרובים
שהתפתחו בין מדינת ישראל לבין מדינות סקנדינוויה (שוודיה,
דנמרק ונורווגיה) במהלך שנות החמישים הציע בן־גוריון ליזום
שיתופי פעולה מקיפים ומשמעותיים בתחום הסיוע למדינות
מתפתחות באפריקה ובאסיה ,בתקווה שאלה יובילו בסופו של
דבר להידוק נוסף של הקשרים ביניהן.
מן המאמר עולה בין היתר כי היחסים הטובים של ישראל
עם מדינות סקנדינוויה היו מושתתים על הקשרים ההדוקים
שהתפתחו בין הדרגים המקצועיים של המדינות ,בייחוד בין
איגודי העובדים והקואופרטיבים ,יותר מאשר על הקשרים
בדרג הפוליטי־מדיני .לעומת המחקר ההיסטורי הענף על
מדיניות הרווחה הייחודית של מדינות סקנדינוויה וישראל,
שכולן היו באותה עת בהנהגה סוציאל־דמוקרטית ,מאמר
זה מתמקד בדפוסי מדיניות החוץ שלהן ,ובוחן את השפעתם
של ערכי השלטון הדומים על התפתחותם של קשרים בין־
מדינתיים.

