בפתח
קתדרה

גיליון קתדרה  ,157הפותח את שנת תשע"ו ,כולל שפע של תחומים ונושאים חדשים,
מן הזֶ בּ ּו בארץ־ישראל בעת העתיקה ועד התפתחות ענף הכדורעף בקיבוצי 'הקיבוץ
הארצי — השומר הצעיר' בשלושת העשורים הראשונים של המדינה.
פותח את החוברת מאמרו של זֹהר עמר המציג מחקר רב תקופתי על בקר הזבו
( )Zebuבהיסטוריה האנושית בארץ־ישראל .בחלקו הראשון של המאמר המחבר
מפרט את הראיות ההיסטוריות והארכאולוגיות לגידולו של הזבו בעולם הקדום
ובהווה ומתמקד במרחב של ארץ־ישראל .בחלק השני מתואר בהרחבה הפולמוס
שהתנהל בעת החדשה בשאלת כשרותו של הזבו ,פולמוס המשקף זרמים ותפיסות
שונות ב'כור ההיתוך ההלכתי' שנוצר במדינת ישראל מאז הקמתה.
במאמר השני עוסקת ענת אביטל בריבוי עצי פרי באמצעות הרכבה כפי שהוא
משתקף בפסיפסים מן התקופה הביזנטית .במאמר נחשפים לראשונה ובצורה
שיטתית תיאורי הרכבה של עצי פרי בפסיפסים בארץ־ישראל ,בהשוואה לתיאורים
מקבילים בפסיפסים מרחבי האימפריה הביזנטית .מתוך התבוננות ועיון מעמיקים
בפסיפסים אלה עולות מסקנות באשר לרמה הגבוהה של השתקפות המציאות
החקלאית בהם ובאשר לדיוק בייצוג הפרטים באמנות החזותית .כמו כן מתבררת
ההתאמה בין המידע החקלאי המפורט אצל סופרים יוונים ורומים ,והמוזכר
במקורות חז"ל ,לבין התיאורים הללו .התחקות אחר הסיבות לנטייה לעיטור
במוטיבים חקלאיים ראליסטיים מובילה לתובנות מעניינות.
במאמר השלישי מעביר אותנו שמואל גילר ליפו בסוף המאה התשע־עשרה ובמחצית
הראשונה של המאה העשרים .הוא מספר את סיפורו של רחוב הווארד־בוסטרוס־
רזיאל ,שהיה הרחוב המסחרי החשוב והמפואר של יפו בראשית המאה העשרים
בצפונה ולתל־אביב .הפיתוח בדרך זו ,שהובילה
ּ
וציר הקשר שלה לשכונות העבריות
במהלך ההיסטוריה לשכם ולדמשק ,החל בשנות השבעים של המאה התשע־עשרה,
והואץ בסוף שנות השמונים ,כשהחלה משפחת סורסוק הלבנונית העשירה לבנות
על קרקעות שרכשה במקום .במחקר שנערך לצורך המאמר התברר שבני משפחת
סורסוק היו בעלי כל החנויות והדירות לאורך רחוב בוסטרוס ,והחזיקו בהן עד

מלחמת העצמאות .בת המשפחה שירשה את הנכסים ניהלה במשך כשלושים שנה
מאבקים נגד מדינת ישראל בתביעה לפיצוי על נכסיה שהופקעו כנכסי נפקדים ,והיא
פוצתה בסופו של דבר בשנת  1980על פי פסיקת בית המשפט העליון .המאמר סוקר
את תולדות הרחוב והדמויות הקשורות להתפתחותו ,ומטרתו להחזיר את הרחוב
המתפורר לתודעה ההיסטורית של העיר המשותפת.
במאמר הרביעי עוסק גור אלרואי ביחסו של היישוב היהודי בארץ־ישראל
לאידאולוגיה הטריטוריאליסטית בשנים הראשונות של המאה העשרים .המחבר
מוכיח שהרעיון הטריטוריאליסטי המשיך להתקיים במרחב הארץ־ישראלי בשנים
 ,1914–1905שנות פעילותה של ההסתדרות הטריטוריאליסטית ,ושהיה בארץ גרעין
גדול למדי של טריטוריאליסטים (לא אוגנדיסטים) ,שתמכו בגלוי בישראל זנגוויל
ובתכניתו להקים אוטונומיה יהודית שלא בארץ־ישראל .המחבר מראה כי תמיכת
האיכרים הארץ־ישראלים בטריטוריאליזם בשנים שלאחר פולמוס אוגנדה מלמדת
דווקא על מחויבות עמוקה לתנועה הציונית ולעם היהודי בתקופה הרת גורל של
רדיפות שלטוניות ופוגרומים במזרח אירופה.
במאמר החמישי דן ירון הראל בפולמוס שהתעורר מחדש בחודשים האחרונים:
הפולמוס על הקרנת סרטים בירושלים בשבת .הוא בוחן את המאבק של הרבנות
הראשית בתקופת המנדט נגד פתיחת בתי הקולנוע בירושלים בשבת כחלק מן
המאבק על דמותה של החברה היהודית בכלל ,על צביונה של השבת ובעיקר
על עיצוב הפרהסיה היהודית במרחב הציבורי ביום השבתון .המחבר סוקר את
מאמציה של הרבנות הראשית למנוע את פתיחתם של בתי הקולנוע בירושלים קודם
צאת השבת ואת מאמציהם של הרבנים הראשיים ליצור קשר עם מפיצי הסרטים
ההוליוודיים במצרים ועם חברות ההפקה הגדולות בהוליווד ,על מנת שהללו לא
יספקו סרטים לבתי קולנוע שיחללו את השבת.
במאמר השישי עוסקים יובל גובני וגדעון כ"ץ בחיבוריו העיוניים של הסופר ס'
יזהר ,שכמעט אינם מוזכרים בספרות הפרשנית הענפה העוסקת ביצירתו .חיבורים
אלו משמשים למחברים מקור להבנת תפיסתו של יזהר את היחיד והחברה .לדעתם,
מעלתם העיקרית של החיבורים הללו בהקשר זה בכך שמעצם טבעם יש בהם ניסיון
להבהיר ,לנתח ולהציג טענות באופן קוהרנטי .לניסיון כזה ,עם כל מגבלותיו בהקשר
הנדון ,יש ערך מיוחד ,מפני שהוא סובב סביב העניין המרכזי בכתיבתו של יזהר
בכללה :המתח בין היחיד ובין החברה .עניינים שפרשני יצירות הבדיון של יזהר כתבו
עליהם הרבה — הגיבור המופנם וסבילותו ,זרותו לחברה ובריחתו ממנה ואליה,
כישלונותיו המוסריים והנוסטלגייה — בוטאו בחיבורים אלו כמושא לעיונים הנוחים
להיקשר זה לזה .יתר על כן ,בעוד שבסיפוריו של יזהר ניתנה רוב תשומת הלב

לעולמו של היחיד ,ולו רק בגלל זרם התודעה ,שיזהר ִהרבה להשתמש בו ,במסותיו
ובספרי העיון שלו הוקדש חלק גדול מן הדיון לחברה .בחינת הטקסטים העיוניים
שכתב יזהר יכולה אפוא להשלים את הבנתנו את תפיסתו המורכבת באשר למתח
בין יחיד לחברה.
חותם את פרק המאמרים מאמרו של טל אלמליח המקשר בין שני נושאים הנראים
רחוקים זה מזה :תולדות קיבוצי 'הקיבוץ הארצי — השומר הצעיר' בשלושת
העשורים הראשונים למדינה וענף הכדורעף .המחבר בוחן את גורמי ההצלחה של
'הקיבוץ הארצי' בכדורעף ועומד על התפקיד החברתי שהיה לעיסוק בענף ספורט זה
בקיבוצים משנות החמישים ועד שנות השבעים של המאה העשרים .הטענה המרכזית
במאמר היא שהכדורעף התפתח ב'קיבוץ הארצי' מתוך שילוב של התנאים החומריים
בקיבוצים ,הרקע התרבותי של דור המייסדים וגורמים פרסונליים ,ושהיתרון היחסי
שיצר השילוב של כל אלה ,הועצם על ידי התפקיד החברתי של הכדורעף בחברה
הקיבוצית .מבחינה תאורטית המחבר מפתח במאמר פרשנות הרואה בעיסוק
בספורט בקיבוצים באופן כללי ובכדורעף ב'קיבוץ הארצי' בפרט ,טקס חברתי
שבמסגרתו התרחשה טרנספורמציה ערכית ונורמטיבית.
במדור 'עם הספר' שבע סקירות :יוסי בן־ארצי דן בספרו של שמעון דר 'ישובים
כפריים על הכרמל בעת העתיקה'; רות למדן כותבת על ספרו של אברהם דוד 'על
במותי ארץ הצבי :מקורות ומחקרים בתולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל בשלהי
ימי הביניים'; רן אהרנסון סוקר את ספרו של מרדכי נאור 'ספר למזכרת :מזכרת
בתיה — עקרון 100 :השנים הראשונות'; אייל מירון עוסק בספרם של נסים לוי ויעל
לוי 'רופאיה של ארץ־ישראל ( '1948–1799מהדורה מעודכנת ומורחבת); ראובן גפני
דן בספרו של חיים שלם (בשיתוף שי מינץ) 'אי של אפשר :סיפור חייו של בנימין
מינץ ,תרס"ג–תשכ"א'; יחיעם ויץ עוסק בביוגרפיה של מרדכי בר־און על משה דיין
(בעברית ובאנגלית); וארנון למפרום ולואיז פישר סוקרים את ספרו של עמוס שיפריס
'ממשלת רבין הראשונה.'1977‑1974 :
קריאה מהנה ושנה טובה,
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