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גיליון קתדרה  155כולל מגוון תחומים ונושאים חדשים ,מן הרפואה במקרא ובתלמוד ועד
טקס קבורתו המחודשת של זאב ז'בוטינסקי בהר הרצל בשנת .1964
פותחים את החוברת שני מאמרים העוסקים במפות ובשימוש בהן למטרות דידקטיות או דתיות .דוד
שניאור עוסק במפה המופיעה בכתבי-היד של פירוש רש"י לספר שופטים ,והמתארת את מיקומה של שילה
ביחס לדרך מבית-אל לשכם )שופטים כא ,יט( .מבדיקת מדגם כתבי-יד של פירוש רש"י עולה שהמפה
נמצאת ברוב כתבי-היד של פירושו לספר שופטים ,ושקיימת לרוב אחידות גרפית ברישומה ,אם כי יש
שינויים בין כתבי-היד במספר פרטים .המחבר טוען כי בשל שכיחות הופעתה של המפה ,האחידות היחסית
ברוב פרטיה בכתבי-היד והתאמתה לפירושו של רש"י לפסוק ,מסתבר שהוא אכן צייר את המפה .מסקנה
זו עולה בקנה אחד עם הופעת אותה המפה בפירוש רש"י לתלמוד )בבלי ,גִ טין ז ע"ב(.
במאמר השני ריכב רובין מציג ומנתח מפות של ירושלים וארץ הקודש מהמאות השבע-עשרה
והשמונה-עשרה שצוירו בפטריארכייה היוונית-אורתודוקסית של ירושלים ובמנזריה .מפות אלה הופיעו
במגוון סוגות של אמנות כנסייתית ,ובהן איקונות המצוירים על עץ ,כאלה המצוירים על בד ,ובכתבי-יד
מאוירים שנכרכו כספרונים ,ושכונו פר ֹוסקינטַ ריה .המפות-איקונות צוירו בסגנון מסורתי ,והן מציגות את
המערך המרחבי של המקומות הקדושים בירושלים ובארץ הקודש .הן היו ממזכרות הקודש הדתיות
שנמכרו לעולי הרגל בירושלים .יוצריהן ,אמנים-נזירים ,השתדלו לטפח את דימויה האורתודוקסי של ארץ
הקודש .תוכנן של המפות-איקונות מציג את מסלולי המסע של עולי הרגל ואת המקומות שביקרו בהם
במסע הצליינות.
במאמר השלישי דן אסף ידידיה בתכנית הגאולה של הרב צבי הירש קלישר ובמקומם המרכזי של
'נדיבי ושרי ישראל' בתכנית זו כמי שאמורים להנהיג את השלב הראשון שלה בארץ-ישראל .המחבר סוקר
את שורשי תפיסתו זו של קלישר ואת ביטוייה בפעילותו הפרוטו-לאומית רבת השנים לשכנוע בני משפחת
רוטשילד ,משה מונטיפיורי ,אלברט כהן ואדולף כרמיה ,נשיא חברת כי"ח ,להירתם למען יישובה של ארץ-
ישראל .בחינה זאת מלמדת על התפתחות והתגבשות של משנתו של הרב קלישר ושל תכנית הפעולה שלו
לאורך השנים .במאמר מובאים מסמכים חשובים שטרם פורסמו ,ואשר שופכים אור על פרשיות חשובות
בתולדות פועלו של הרב קלישר ,ובייחוד על יחסו יוצא הדופן לחברת כי"ח ולנשיאהּ.
במאמר הרביעי עוסק בועז הוטרר בטקס מסירת מפתחות העיר לנציגי הקהילה היהודית בירושלים
בשלהי התקופה העות'מאנית .בשנת תרכ"א ) (1861קיבלו נציגי הקהילה את מפתחות העיר ,לזמן קצר,
לאחר שהגיעה לירושלים בשורת מותו של הסולטאן עבדול מג'יד והמלכתו של אחיו עבדול עזיז .אירוע זה,
שהיה קשור למנהג התקנת העירוב בירושלים ,תועד בספרות ובעיתונות בנות התקופה ,וניתנה לו פרשנות

רחבה בהרבה מזו הנוגעת לעירוב .לפני כשלושה עשורים עסק יהודה ניני באירוע כפי שתיאר אותו המהנדס
והארכיטקט האיטלקי ארמטה פיירוטי ,אולם היו התייחסויות נוספות לאירוע זה .בולטים במיוחד
בהקשר זה תיאוריה ופרשנותה של אליזבת פין ,אשת הקונסול הבריטי ג'יימס פין ,שראתה בעניין ביטוי
למעמד ההולך ומתחזק של היהודים בארץ-ישראל .דבריה ודברי אחרים על נוהג זה וגלגוליו של הנוהג
זורעים אור על מעמדה ההולך ומשתנה של ירושלים במאה התשע-עשרה ועל הלכי הרוח בין יהודים,
מוסלמים ונוצרים חובבי ציון באותה העת.
במאמר החמישי מעלים אהוד גלילי ,פביו רוברטי ,ריצ'רד וולדינג ,שחף גלילי וברוך רוזן מתהום
'שירה' ושל הטבעתה על ידי הבריטים במפרץ
ֶ
הנשייה )תרתי משמע( את הסיפור של הצוללת האיטלקית
חיפה ב 10-באוגוסט  .1942בעת הטבעתה נשאה הצוללת צוללים שהתמחו בשיטות לוחמה תת-ימיות
מיוחדות לזמנם ,ושכבר טיבעו כעשרים ושמונה ספינות של בעלות הברית .עם הטבעתן של ספינות בריטיות
אלה השתנה זמנית מאזן הכוחות הימיים בים התיכון ,ובעלות הברית איבדו את עליונותן בו לזמן מה.
בשל החשש מתקיפות נוספות והאיום המתמיד על הצי הבריטי בים התיכון ,שאפו מפקדיו לפגוע ב'שירה'
ולהוציאה מהמערכה .האזנה לתקשורת של מעצמות הציר ,איטליה וגרמניה ,ומעקב מודיעיני קפדני אחר
תנועת כלי השיט והמטוסים שלהן ,אפשרו איכון מדויק של ה'שירה' ואת הטבעתה במפרץ חיפה .באיתור
הצוללת נעשה שימוש במערכות אלקטרוניות שהניח הצי הבריטי במפרץ חיפה ובמבואותיו .מערכות אלו,
שלא היו ידועות עד כה ,ושהתגלו לאחרונה ,היו חדשניות לזמנן ,והן סייעו ללכידת הצוללת ולהטבעתה
בפצצות עומק ובפגזי תותחים .תיקים בריטיים סודיים שנפתחו ונחקרו בשנים האחרונות ,מידע קודם
ומחקר תת-ימי מתמשך עזרו בשחזור המהלכים הצבאיים שקדמו להטבעת ה'שירה'.
במאמר השישי סוקר יוסי כץ את פרשת הרישום המשפטי של קק"ל כחברה ישראלית בראשית שנות
החמישים ובהשלכותיה .בשלהי שנת  1901הקימה ההסתדרות הציונית את 'קרן קימת לישראל' .בשנת
 1907נרשמה קק"ל כחברה אנגלית בשם 'קרן קימת לישראל בע"מ' .ארבעים ושבע שנים מאוחר יותר,
במאי  ,1954הוקמה ,ביזמת 'קק"ל האנגלית' ,חברה חדשה בשם 'קרן קימת לישראל' )ללא בע"מ( כחברה
ישראלית .זאת על פי חוק מיוחד' ,חוק קרן קימת לישראל ,תשי"ד –  .'1953אולם החברה האנגלית לא
חדלה להתקיים ,ועד היום רשומים על שמה נכסים קרקעיים מסוימים .המחבר מציג את הלבטים הרבים
שקדמו להחלטה ,שנבעה מן ההבנה של ראשי קק"ל שעקב המעבר מיישוב למדינה עליהם לבצע שינויים
ארגוניים-משפטיים – לרשום את החברה כחברה ישראלית ולהתאים את חוקתה למציאות החדשה .אך
כדי לשמור על האינטרסים של הארגון לא בוטלה החברה האנגלית .הדמיון הרב בין תזכיר ההתאגדות של
החברה הישראלית לזה של החברה האנגלית מלמד כי הארגון רצה לשמור ככל האפשר על דרכו ועל יעדיו –

בראש ובראשונה הספקת קרקע להתיישבות יהודית כשהקרקע נשארת בבעלותה הנצחית של קק"ל ,קרי
בבעלות העם היהודי.
חותם את פרק המאמרים מאמרם של יחיעם ויץ ואופירה גראוויס-קובלסקי על הדיונים שהתנהלו
בממשלות ישראל בקבורתו של זאב ז'בוטינסקי בארץ .לאחר הקמת המדינה נקברו בה מחדש מנהיגים
רבים ,שעצמותיהם הובאו מחוץ לארץ ,אולם במקרה של ז'בוטינסקי ,האב המייסד של התנועה
הרוויזיוניסטית ,הייתה קבורתו מחדש פרשה ייחודית ומשמעותית .בצוואה שכתב בשנת  ,1935חמש שנים
לפני מותו ,הוא הורה שלא להעביר את עצמותיו לארץ-ישראל 'אלא בפקודת הממשלה היהודית של ארץ
זו ,כי תקום' .הדיון הראשון בסוגיה זאת התנהל בממשלת משה שרת ,בדצמבר  .1954הממשלה לא
הכריעה בשאלה הספציפית של קבורת ז'בוטינסקי אלא החליטה להקים ועדה שתקבע קריטריונים לזכאות
למעורבות ממשלתית בקבורה מחודשת .שני הדיונים הבאים התקיימו בממשלת דוד בן-גוריון ,בקיץ ,1958
ובסופם התקבלה החלטה שלילית ,בגלל התנגדותו הנחרצת של ראש הממשלה לקבורת ז'בוטינסקי ,שהיה
יריבו המר שנים רבות .הדיון הרביעי והאחרון התקיים בממשלת לוי אשכול ,במרס  .1964הדיון היה קצר,
ובסיומו הוחלט לקבל את בקשת בנו של ז'בוטינסקי ,ערי ,להעלות את עצמות אביו .ההחלטה התקבלה פה
אחד ,אולם בדיון פנימי של ראשי מפא"י עלו פקפוקים באשר לצעד זה ,ואף ראש הממשלה אשכול ביטא
את יחסו הדו-ערכי לעניין .ביולי  ,1964ביום השנה העשרים וארבעה למות ז'בוטינסקי ,נטמנו עצמותיו
בטקס חגיגי בהר הרצל ,אם כי הממשלה לא החליטה לטמון את העצמות במקום זה.
במדור עִ ם הספר שש סקירות :שמואל קוטק דן בספרו של יצחק )יוליוס( פרויס 'הרפואה במקרא
ובתלמוד' )בתרגומו של אורי וירצבורגר(; הווארד ג'ייקובסון עוסק בספרו של דניאל שפרבר על היוונית
בארץ-ישראל בתקופת התלמוד )באנגלית(; יהושע פרנקל דן בספר 'תחציל אלאֻ נס לזאיר אלקֻ דס' )השגת
הנאה למבקר בירושלים( ,אשר מיוחס )בטעות( למחבר פורה ומוכר בשם אבן ִהשאם אלאנצארי ,ושיצא
לאור במהדורה חדשה בעריכת ח'אלד אלנואצרה ובדר אלדין בן עבד אללה אלבדר; זיוה שמיר עוסקת
בספרו של שמואל טרטנר 'מכל העמים :עיונים בשירה הלאומית של ח"נ ביאליק ונתן אלתרמן'; אביבה
חלמיש דנה בספרה של דבורה הכהן 'ילדי הזמן :עליית הנוער  ;'1948–1933ואלישע אפרת עוסק בספרו של
זאב זיוון 'מניצנה עד אילת ,סיפורו של הנגב הדרומי.'1957–1949 ,
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