בפתח
קתדרה

גיליון קתדרה  159נפתח בשני מאמרים העוסקים בעת העתיקה .נדב שרון דן בקטעים 6‑5
של פשר ישעיה א ,שנמצאו במערה  4בקומראן .קטעים אלה מפרשים את הפסוקים בישעיה
י ,כח‑לב ,המתארים מסע של אויב לירושלים — כנראה מסעו של סנחריב בשנת 701
לפסה"נ — מסע המסתיים בלי שהאויב הצליח לכבוש את העיר .עיקרו של המאמר מוקדש
לזיהוי האויב שאליו מתייחס הפשר .מכיוון שהמשכו של הפשר עוסק בנפילת הכיתיים
ובהופעתו של המשיח 'צמח דוד' ,לזיהוי האויב חשיבות רבה לבירור זהותם של הכיתיים
ולהבנת המשיחיות של כת קומראן .לדעת המחבר המפתח להבנת הפשר הוא אזכור 'בקעת
עכו' ,שאין לו בסיס מקראי .הוצע במחקר שמדובר במסעו של תלמי לתירוס נגד אלכסנדר
ינאי בשנת  103/2לפסה"נ ,ואם כן הכיתיים בפשר זה הם התלמיים .אולם לתירוס לא הגיע
במסעו עד ירושלים .במאמר מוצע שהפשר מכוון לניסיון הראשון של הורדוס לכבוש את
ירושלים ,בשנת  39לפסה"נ ,שכן הורדוס החל את מסעו בעכו ואף הטיל מצור על ירושלים,
אך נאלץ להסירו .לפי הצעה זו הכיתיים בפשר זה ,כמו בפשרים אחרים ,הם הרומאים,
פטרוניו של הורדוס ובעלי בריתו.
במאמר השני עוסקת אריולה יקואל בבתי הקברות של יפו מן התקופה הרומית .בידינו
מידע מועט על אודות אוכלוסיית העיר בתקופה הרומית ,אף שהייתה אחת הערים
החשובות במרחב הארץ־ישראלי .מן המקורות ההיסטוריים ומהשרידים הארכאולוגיים
שהתגלו בעיר עולה כי המצב המדיני בתקופה זו לא היה יציב .בתקופה הרומית הקדומה
חלה ירידה במעמדה של העיר ,הן בגלל הקמת נמל קיסריה בסוף המאה הראשונה לפסה"נ
והן עקב כיבושי העיר האלימים על ידי הרומאים בשנים  66ו־ 67לסה"נ .ככל הנראה
בתקופה הרומית המאוחרת החלה כלכלת העיר להתאושש ,ומגמה זו נמשכה עד סוף
התקופה הביזנטית .החפירות שנערכו בעשור האחרון בשולי תל יפו מאפשרות לבחון מגוון
סוגיות הנוגעות לעיר בתקופה הרומית .במאמר מוצגים ונדונים בתי הקברות שהתגלו ביפו
וכן אופן הקבורה בהם ואופייה .כמו כן מוגדרים טיפוסי הקבורה על סמך הסגנון האדריכלי
ומתוך התייחסות לאופי המקומי של הטיפוסים ,לכרונולוגיה ולמאפיינים אחרים .נוסף על
כך נבחנים ממצאי הקבורה (מנחות) בהשוואה לממצאים מבתי קברות מהתקופה הרומית
במרחב הרומי ובמרחב הארץ־ישראלי ולמנהגי הקבורה בהם.
במאמר השלישי מתמקד גיל גורדון במפגש התרבויות המרתק שהתקיים בשני אתרי בנייה
בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית .בזירה הקולוניאלית במזרח במאה התשע־עשרה

היו מפעלי בנייה מבצעים מורכבים :מתכנניהם היו אירופים ,מבצעיהם היו ילידי המקום,
וניהולם נעשה באמצעות מתווכים ומתרגמים .הפערים התרבותיים בין העושים במלאכה
היו סוציולוגיים וטכנולוגיים ,אך הסימביוזה שנוצרה ביניהם הולידה בסופו של דבר את
הבניינים האירופיים הגדולים והמרשימים המפארים את ירושלים עד ימינו .הללו זכו
לתיאורים רבים כמעשה מוגמר ,אך תהליך הקמתם נותר עלום וכך גם פניו האנושיות של
אתר הבנייה .המאמר בא למלא את החסר באמצעות ניתוח שלוש תעודות נדירות וקומץ
תצלומים מאתרי בנייה פעילים מהתקופה .שתי תעודות מתארות שני מיזמים גדולים
במתחם 'בית היתומים הסורי' של שנלר ,והתעודה השלישית מתארת את בניית מתחם
אוגוסטה ויקטוריה על הר הצופים .לאור תעודות אלה סוקר המאמר את התמורות שחלו
בענף הבנייה המקומי מסוף המאה התשע־עשרה ואילך ,עקב התגברות ההשפעה המערבית
באזור; מתוארות בו פניו המגוונות של העימות המנטלי בין איש המערב לאיש המזרח
ותוצאותיו; ומוצג בהרחבה מעמדם של אדריכלים אירופים מקומיים כמתווכים חיוניים
בזירה זו.
המאמר הרביעי ,מאת דוד שטנר וגדעון ביגר ,עוסק בהולדתו של אחד המיזמים הגדולים
והמרשימים שנבנו בארץ במחצית השנייה של המאה העשרים — מפעל המוביל הארצי.
הכנרת עד ראש־העין ומשם לנגב ,ופועל
המפעל ,שנחנך בשנת  ,1964מזרים מים מאגם ִּ
לפי התכנית המקורית בתוספת חידושים טכנולוגיים שנוספו במשך השנים .מטרתו של
המאמר לבחון מחדש מי היו אבות הרעיון להקמת מפעל ארצי שיוביל מים מהצפון עתיר
המים לדרום העשיר במרחבים ובשטח ,אך חסר מים .הספרות המחקרית והעממית זיהתה
את בנימין זאב הרצל ,חוזה המדינה ,כאבי הרעיון ,ואת תכנונו הבסיסי של המפעל היא
קשרה לאמריקני וולטר לאודרמילק ,שפעל בין השאר בשירות התנועה הציונית .ואולם
בחינה מדוקדקת של המהלכים שהביאו ליצירת תכנית המוביל הארצי מראה כי הכתרים
נקשרו להרצל וללאודרמילק בטעות יסודם .את הרעיונות הראשוניים להעברת מים מצפון
הארץ לדרומה הגה אהרן אהרנסון ,בשנת  ,1919ותכנון ראשוני להעברת מים ברחבי הארץ
לצורכי השקיה עשה פנחס רוטנברג בראשית שנות העשרים .בשל מותו של אהרנסון בטרם
עת והשתקעותו של רוטנברג בהקמת חברת החשמל מחד גיסא והיעדר הדחיפות במימוש
התכנית מאידך גיסא שקע הרעיון .הצורך בהעברת מים מצפון הארץ לדרומה התעורר רק
בסוף שנות השלושים ,ואז הגה המהנדס שמחה בלאס את הרעיון מחדש ,ואף יצר תכנית
הנדסית ראלית להעברת מים מנהרות הצפון לנגב .במקביל לעבודתו של בלאס הגה ויצר
תכנית דומה המהנדס האמריקני ג'יימס הייס ,שנשכר לשם כך על ידי התנועה הציונית.
המוביל הארצי ,שנבנה רק לאחר הקמת מדינת ישראל ,הוקם לפי רעיונותיהם של בלאס
והייס .נראה כי קשירת הכתרים לראשיהם של הרצל ולאודרמילק נבעה מהרצון להצמיד
למפעל המוצלח שמות גדולים ,לשם תעמולה כלפי חוץ והסברה חינוכית כלפי פנים ,וכך
האמתיים של המפעל המוצלח.
ִ
נשכחו היוזמים והמתכננים

במאמר החמישי עוסק דב שוורץ ברעיונות הגדולים שעמדו בשורשיה של האידאולוגיה
הציונית .הוא בוחן מחדש את הזיקה שבין משיחיות לציונות בכלל ולציונות הדתית
בפרט .הטענה המרכזית של המחבר היא שהדגמים שהעמידו חוקרים בשאלת היחס שבין
משיחיות לציונות מתעלמים מגורמים ייחודיים לציונות הדתית ,ושכינון האידאולוגיה
הציונית הדתית על הגורם המשיחי בלבד או באופן דומיננטי מתעלם מהתמונה ההיסטורית
והרעיונית העשירה של הציונות הדתית .כדי לבחון טענה זו נדונות במאמר תאוריות שהעלו
אניטה שפירא ,משה אידל ודוד אוחנה.
המאמר השישי חוזר לעולם הארצי של הפוליטיקה והספורט .אודי כרמי דן בהיווצרותה
של עילית בתחום הספורט הישראלי — ה'עסקונה' .הוא מתחקה אחרי שורשי התהוותה של
עילית זו בתקופת היישוב ובשנותיה הראשונות של המדינה על רקע המאבק בין אגודות
'הפועל' ו'מכבי' ,שייצגו את המחנה הפועלי והמחנה האזרחי בהתאמה .הסכם ה'פיפטי־
ואפשר ניהול תקין של
פיפטי' ,שנחתם בין האגודות בשנת  ,1951הביא להפוגה זמנית ִ
מוסדות הספורט והליגות בענפים השונים .מתוך הניהול המשותף של הספורט נוצרה לדעת
המחבר עילית חברתית מובחנת שחצתה גבולות פוליטיים .קבוצה זו גיבשה קווי פעולה
משותפים ,אימצה סממנים בורגניים ויצרה מנגנון לשימור ההגמוניה שלה .ה'עסקונה' שלטה
במשך עשרות שנים במקורות הכוח של הספורט ,במשאביו הכלכליים והאנושיים ובמנגנוני
הפיקוח והבקרה שלו .שני אירועים שהתרחשו בספורט בישראל גרמו לשקיעתה :האחד,
פרסום דו"ח ועדת עציוני בספטמבר  ;1971הדו"ח החמור ,שהאשים את עסקני הספורט
בשחיתויות ,פתח ּ ֶפתח לשינוי של מבנה מוסדות הספורט במדינה .האירוע השני היה
הקמתה של היחידה לספורט הישגי בתחילת שנות השמונים .היחידה הוציאה את התחום
המקצועי מידי ההתאחדות לספורט ,וזו התפרקה סופית בשנת .1996
במדור ִ'עם הספר' שש סקירות ספרים :שלמה קלמן רייף עוסק בספרו של אורי ארליך
'תפילת העמידה של ימות החול :נוסחי הסידורים בגניזה הקהירית :שורשיהם ותולדותיהם';
חננאל מאק דן בספרם של יוסף עופר ויהונתן יעקבס 'תוספות רמב"ן לפירושו לתורה
שנכתבו בארץ ישראל'; רעות גרין סוקרת את זיכרונותיו של יחיאל מיכל שלמה זלמן
פוחצ'בסקי' ,מהתם להכא :סיפור חיים של עובד אחד' (בעריכת אסנת ארבל); אמיר
גולדשטיין עוסק בספרה של אסתר שטיין־אשכנזי"' ,נשבעים לחסל את הגלות" :התנועה
הרביזיוניסטית מסוף מלחמת העולם השנייה ועד הקמת המדינה'; אלון פאוקר כותב
על ספרו של הנרי ניר 'תנועה במלכוד :איחוד הקבוצות והקיבוצים בפוליטיקה :העשור
הראשון'; ויחיעם ויץ דן בספרה של אניטה שפירא' ,ככל עם ועם :ישראל .'2000‑1881
קריאה מהנה וחג אביב שמח,

מערכת קתדרה

