תקצירים

זהר עמר
הזֶ בּ ּו בארץ־ישראל :בקר עם חטוטרת
במאמר זה מוצג מחקר רב תקופתי על בקר הזבו ()Zebu
בהיסטוריה 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.

ענת אביטל
ריבוי עצי פרי באמצעות 'הרכבה' :תיאורים
בפסיפסים מהתקופה הביזנטית
פעולות גיזום והרכבה תוארו פעמים רבות בפסיפסים מן
התקופה הביזנטית בארץ־ישראל ומחוצה לה .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 זה נחשפים לראשונה ובצורה שיטתית
תיאורי הרכבה של עצי פרי בפסיפסים ביזנטיים בארץ־ישראל,
בהשוואה לתיאורים מקבילים בפסיפסים מרחבי האימפריה.

שמואל גילר
רחוב היהודים של יפו :על תולדות רחוב הווארד־
בוסטרוס־רזיאל
רחוב רזיאל ביפו ,שנקרא בעבר רחוב הווארד ורחוב בוסטרוס,
היה הרחוב המסחרי החשוב והמפואר של יפו בראשית המאה
בצפונה ולתל־
ּ
העשרים וציר הקשר שלה לשכונות העבריות
אביב .הפיתוח בדרך זו ,שהובילה 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.
בניגוד למסופר עד היום בספרות על תולדות יפו ,נג'יב
בוסטרוס לא הקים את הבניינים ברחוב .רוב הבניינים נבנו
בידי יזם יהודי שחכר את המגרשים ממשפחת סורסוק והקים
עליהם חנויות ודירות .רוב החנויות והדירות ברחוב הושכרו
ליהודים ,ובו החלה הפעילות המסחרית היהודית ביפו החדשה,
ולימים ,בעקבות גלי המאורעות ,עברה משם לתל־אביב.
בקטע הרחוב המערבי ,שנודע בשם רחוב הווארד ,התמקמו
'המשרד הארץ־ישראלי' של התנועה הציונית ומוסדות עבריים
נוספים .המאמר סוקר את תולדות הרחוב והדמויות הקשורות
להתפתחותו ,ומטרתו להחזיר את הרחוב המתפורר לתודעה
ההיסטורית של העיר המשותפת.

גור אלרואי
'מה לנו ארץ אבות' :היישוב היהודי בארץ־ישראל
והאידאולוגיה הטריטוריאליסטית1914–1903 ,
במאמר זה טוען המחבר שהרעיון הטריטוריאליסטי המשיך
להתקיים במרחב הארץ־ישראלי בשנים שלאחר הקונגרס
השביעי ,שהתכנס באוגוסט  .1905בשנים  ,1914–1905שנות
פעילות ההסתדרות הטריטוריאליסטית ,עדיין היה ביישוב
היהודי הארץ־ישראלי גרעין גדול למדי של טריטוריאליסטים
(לא אוגנדיסטים) ,שתמכו בגלוי בישראל זנגוויל ובתכניתו
להקים אוטונומיה יהודית שלא בארץ־ישראל .המחבר מראה
כי תמיכת האיכרים בטריטוריאליזם בשנים שלאחר פולמוס
אוגנדה מלמדת דווקא על מחויבות עמוקה לתנועה הציונית
ולעם היהודי בתקופה הרת גורל של רדיפות שלטוניות
ופוגרומים במזרח אירופה .המאמר נחלק לשני חלקים :החלק
הראשון מתמקד באוגנדיזם הארץ־ישראלי ,והחלק השני עוסק
ביישוב היהודי בארץ־ישראל ובהסתדרות הטריטוריאליסטית
בשנים .1914‑1905
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experience connected with volleyball encapsulated
the essence of the historical process undergone
by the kibbutzim. At the core of this process were
increasing trends of competitiveness, ambitiousness,
normalization, bourgeois orientation, openness
to the world, and integration into the surrounding
milieu. Sports gained an important position in
kibbutz society, attracted many people, and enjoyed
considerable investment due to its contribution as an
effective transformative mechanism.

as a social ritual which served as the framework for a
transformation in values and norms.
The article presents the flourishing of sports in
Hakibbutz Ha’artzi, and in kibbutz movements
in general, as a significant component in the
mechanism of change which reshaped pioneering
society, transforming it from an austere, agricultural,
one-generational, ideological, and all-encompassing
society, into an affluent, industrialized, multigenerational, pluralistic, and democratic one. The

ירון הראל
הרבנות הראשית ו'פוקס המאה העשרים' מציגים:
אין סרטים בשבת — פרק במאבק על שמירת
השבת בפרהסיה הירושלמית1945‑1930 ,

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.

בשנים המעצבות של היישוב היהודי לקראת הקמתה של
המדינה ,טרם קיומו של ה'סטטוס קוו' בין דתיים לחילוניים,
היה המאבק נגד פתיחת בתי הקולנוע בשבת חלק מן המאבק
על דמותה של החברה היהודית בכלל ,על דמותה ותוכנה של
השבת ובעיקר על עיצוב הפרהסיה היהודית בשבת .מאמר זה
בוחן את מאמציה של הרבנות הראשית למנוע את פתיחתם של
בתי הקולנוע בירושלים קודם צאת השבת .לשם השגת מטרה
זו יצרו הרבנים קשר עם מפיצי הסרטים ההוליוודיים במצרים
ועם חברות ההפקה הגדולות בהוליווד ,על מנת שהללו לא
יספקו סרטים לבתי קולנוע שיחללו את השבת.

יובל גובני וגדעון כ"ץ
יחיד וחברה בחיבוריו העיוניים של ס' יזהר
בשנות שתיקתו הספרותית פרסם ס' יזהר שישה ספרי עיון
וכן מאמרים ,שרובם לא קובצו .חיבורים אלו כמעט אינם
מוזכרים בספרות הפרשנית הענפה העוסקת ביצירתו .חיבורים
אלו משמשים למחברים מקור להבנת תפיסתו של יזהר את
היחיד והחברה .מפרספקטיבה זו יש לטקסטים אלו מעלות
לא מבוטלות .החשובה שבהן נעוצה בסוגם .אלו חיבורים
עיוניים ,ומעצם 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 — הגיבור
המופנם וסבילותו ,זרותו לחברה ובריחתו ממנה ואליה,
כישלונותיו המוסריים והנוסטלגייה — בוטאו בחיבורים אלו
כמושא לעיונים הנוחים להיקשר זה לזה .יתר על כן ,בעוד

טל אלמליח

ספורט בין חברה ,פוליטיקה ואידאולוגיה' :הקיבוץ
הארצי — השומר הצעיר' והכדורעף
במאמר זה 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.
המאמר מציג את שגשוגו של הספורט ב'קיבוץ הארצי'
ובתנועות הקיבוציות האחרות כחלק משמעותי ממנגנון השינוי
שעיצב מחדש את החברה החלוצית ,ושהפך אותה מחברת צנע
חקלאית ,חד־דורית ,אידאולוגית וטוטלית בהווייתה ,לחברת
שפע מתועשת ,רב דורית ,פלורליסטית ודמוקרטית .החוויה
שהייתה קשורה בכדורעף קיפלה בתוכה את מהותו של התהליך
ההיסטורי שעבר על הקיבוצים ,ובמרכזו מגמות מתחזקות של
תחרותיות ,הישגיות ,נורמליזציה ,התברגנות ,פתיחות גוברת
לעולם והשתלבות בסביבה .לספורט היה תפקיד חשוב בחברה
הקיבוצית ,הוא משך אליו רבים ,וזכה להשקעה רבה בשל
תרומתו כמנגנון טרנספורמטיבי יעיל.
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Gur Alroey
The Territorialist Movement in Palestine,
1903–1914

Hollywood, asking them not to provide movies
for theaters that violate the Sabbath.

The author maintains that the concept of ‘Territorialism’
continued to exist among the Jewish inhabitants of
Palestine after the Uganda controversy. In the years
following the Seventh Zionist Congress (1905–1914),
there was a fairly large cadre of Territorialists (not
Ugandists) in the Yishuv who openly supported Israel
Zangwill and his plan to establish an autonomous
Jewish state outside Palestine. In fact, the shifts in the
Yishuv’s support reflect the changes in public opinion
among east- European Jewry. During the years that
Territorialism enjoyed widespread popularity, some
sectors in the Yishuv even openly expressed their
support. On the other hand, as Territorialism became
less popular, mainly because of the difficulties in
finding a suitable territory, support in Palestine
declined as well. The first part of this article presents
evidence of the controversy in the Yishuv aroused by
the Uganda plan, including expressions of support
for the plan. The second part focuses on the Yishuv’s
support for the Jewish Territorialist Organization and
the territorialist idea after the Seventh Zionist Congress
struck the Uganda plan off the Zionist agenda.

Yuval Jobani and Gideon Katz
Individual and Society in the Nonfictional
Works of S. Yizhar

Yaron Harel
The Chief Rabbinate and Twentieth
Century Fox Present: No Movies on
Saturday – An Episode in the Struggle
for Public Sabbath Observance in
Jerusalem, 1930–1945
In the formative years of the Jewish Yishuv
towards the establishment of Israel, before
the existence of the status quo on religious
matters, the struggle against opening cinemas
on the Sabbath was part of the struggle for the
character of Jewish society in general, for the
character and content of the Sabbath, and in
particular for the shaping of the Jewish public
domain during the Sabbath. The article reveals
the efforts of the chief rabbinate to prohibit the
opening of cinemas in Jerusalem before the end of
the Sabbath. To achieve this goal, the chief rabbis
contacted Hollywood movie distributors in
Egypt and the largest production companies in

Yizhar’s nonfictional works revolve around the central
issue in his writings in general: the tension between the
individual and society. These works have considerable
value; their importance lies in their genre, as the very
nature of nonfictional writings is to clarify, analyze,
and present claims in a coherent manner. Those
concerns about which critics of Yizhar’s fiction have
written – the introverted protagonist and his passivity;
his alienation from society and his flight from and back
to it; his moral failings and nostalgia – are expressed in
his nonfictional writings as interrelated subjects that
thus become more accessible to scholarly research.
Moreover, while in Yizhar’s stories most attention is
devoted to the world of the individual (and not just
because of the ‘stream of consciousness’ style that
Yizhar often employed), in his essays and theoretical
writings a large part of the discussion is devoted to
society. Therefore, an examination of his theoretical
texts can add to our understanding of his concept of
the tension between the individual and society.

Tal Elmaliach
Sports between Society, Politics, and
Ideology: Hakibbutz Ha’artzi Hashomer
Hatzair and Volleyball
The article examines the reasons for the success of
Hakibbutz Ha’artzi in volleyball and points to the
social role which this sport played in its kibbutzim
from the 1950s until the 1970s. The main claim raised
is that volleyball developed in Hakibbutz Ha’artzi due
to a combination of the material conditions on the
kibbutzim, the cultural background of the founding
generation, and personal factors, and that the
relative advantage created by this combination was
intensified by the social role that volleyball played
in kibbutz society. From a theoretical perspective,
it seeks to develop an interpretation which views
practicing sports in the kibbutzim in general, and
volleyball in those of Hakibbutz Ha’artzi in particular,

Abstracts

Zohar Amar
Zebu – Cattle with a Hump
The first part of the article presents historical and
archaeological evidence about the breeding of Zebu
cattle in the ancient world and in the present, with
a focus on the Land of Israel and its surrounding
region. The second part is a detailed description of the
controversy that developed around the question of the
Zebu’s kashrut in the modern era. This controversy
reflects different trends and viewpoints in an era of
a ‘halakhic melting pot’ in which diverse halakhic
viewpoints were brought by Jews from all over the
world, in a process that has been taking place in the
State of Israel ever since its establishment.

Anat Avital
Tree Propagation by Grafting as
Depicted in Byzantine Mosaics
Grafting is a method of plant propagation by connecting a part of one plant (the scion) to another plant
(the rootstock) in such a manner that they will unite and
subsequently grow and develop as one plant. Greek
and Roman writers discussed grafting and described
various grafting techniques. Hazal (the Sages, 3rd to
6th centuries) also described grafting as it applied to
halakhah (Jewish religious law). Depending on the
type of plants involved, their ruling either permitted
or prohibited grafting between different species. The
grafting of pomegranate, apple, and pear trees was
depicted in a church mosaic near Kisuffim, Israel.
In Transjordan there are also depictions of the
grafting of fruit trees such as pomegranate, apple,
and pear. In these mosaics the grafting depicts either
one or several scions on a rootstock. There are also
depictions of the pruning of unwanted branches
from the rootstock as well as the growth of unwanted
branches at the base of the rootstock. It is apparent

that there are different descriptions for grafted trees
as opposed to ungrafted trees. In the Lord Julius Villa
in Carthage, Tunisia, there is a mosaic floor which
depicts a grafted chestnut tree.

Samuel Giler
The Street of the Jews in Jaffa: The History
of Haward-Bustros-Raziel Street
Present-day Raziel Street in Jaffa, previously HawardBustros Street, was the prestigious main commercial
center of the city in the early twentieth century. It
was also the route to the new Jewish neighborhoods
to the north, and then to Tel-Aviv. Development
along this historical route to Nablus and Damascus
began during the 1870s, and was accelerated in the
late 1880s when members of the wealthy Lebanese
Sursok family started to build on the land they had
acquired years earlier along the street. Research for
the article revealed that the Sursok family owned
all the shops and apartments along Bustros street
until 1948 which were later confiscated by the Israeli
government as absentee property. The Sursok heiress
battled for thirty years for the return of her properties,
and finally won in a Supreme Court decision which in
1980 ruled that she be compensated.
In contrast to the information in the historical
literature dealing with Jaffa, which describes Nagib
Bustros as the builder of the street, it appears that a
Jewish entrepreneur was the one who built most of
the buildings along its route. He leased the land from
the Sursok family and built shops and apartments,
most of which were rented by Jewish merchants
who initiated the commercial development along
the street, while Zionist organizations established
themselves along its western section, known as
Haward Street. The present article traces the history
of the street and describes the persons involved in its
development.

