בפתח
קתדרה
גיליון  161של 'קתדרה' ,גיליון ראשון לשנה זו ,יוצא לאור במלאות
ארבעים שנה לכתב־העת .הגיליון נפתח במאמרה של איילת לוי־
רייפר על תהליכי התיישבות בתקופת הברונזה הקדומה בשפלת
יהודה .שינויים שנבעו מהתפתחות התרבות החומרית בתקופה
זו השפיעו על תהליכי היישוב ועל היקפו בכל חלקי ארץ־ישראל.
ממצאי החפירות ונתוני הסקרים מראים כי בתקופת הברונזה
הקדומה א הייתה בשפלת יהודה בעיקר התיישבות כפרית .בתקופת
הברונזה הקדומה ב ,שהייתה תקופת העיור הראשונה בארץ־ישראל,
גדל במידה משמעותית מספר אתרי היישוב בשפלת יהודה ,כנראה
כתוצאה ממעבר של אוכלוסייה מאזורים נמוכים לגבוהים מבחינה
טופוגרפית .לעומת זאת באזורים אחרים בארץ־ישראל קטן מספר
היישובים במעבר לתקופת העיור הראשונה .במעבר מתקופת
הברונזה הקדומה ב לתקופת הברונזה הקדומה ג קטן מספר
היישובים בשפלת יהודה; תהליך זה חל ברוב חלקי ארץ־ישראל,
כנראה עקב שינויים גאו־פוליטיים שהתרחשו בסביבתה ,ובהם
התרופפות הקשרים עם מצרים.
במאמר השני סוקר אורי טל את מהלך מערכת ֻח'וֵ ילִ ַפה כפי שתיארו
אותה היסטוריונים בני התקופה ,בעיקר בהאא אלדין אבן שדאד
המוסלמי ואמברואז הנוצרי ,ומוסיף על דבריהם השלמות מכתביהם
של מחברים רבים מימי הביניים ושל חוקרים בני זמננו .מסע הצלב
השלישי בהנהגתו של ריצ'רד לב הארי הגיע לארץ־ישראל בשנת 1191
במטרה לכבוש את ירושלים מידי המוסלמים .לשם ביצוע המשימה החל
האיו ִ ּּבי צלאח אלדין ,שהרגיש
מהלך של כיבוש רצועת החוף .הסולטאן ַ
בסכנה המתקרבת ,הזעיק ממרכז שלטונו במצרים תגבורת ,אך ב־24
ביוני  1192הפתיע כוח צלבני את שיירת הסיוע הגדולה במקום חנייתה
בבארות ח'וילפה .התבוסה שנחל הכוח המוסלמי מידי הצלבנים ולקיחת
כל כבודת השיירה כשלל הייתה מפלה מורלית קשה לשלטונו של צלאח
אלדין ,והיה זה אחד השיקולים העיקריים שהובילו להחלטתו לחתום
ב־ 2בספטמבר  1192על הסכם שביתת נשק עם ריצ'רד לב הארי .הסכם
זה ,שנקרא הסכם יפו ,השליט רגיעה באזור למשך כ־ 100שנה.

המאמר השלישי ,מאת רעות גרין ,בוחן את טקסי האירוסים והנישואים במושבות בארץ־ישראל בשנים ,1914‑1882
ומתמקד בשאלה ֵאילו שינויים חלו בטקסים אלה בתקופה הנדונה ,וממה הם נבעו והושפעו .המחברת מבררת אילו
טקסים חדשים הופיעו ,אילו התפתחו והשתנו ,ואילו נעלמו לחלוטין ,ומה היו הגורמים לשינויים בטקסים .כמו כן
היא מבקשת לברר אם ארץ־ישראל והחברה היהודית החדשה שנוצרה בה השפיעו על היווצרותם של טקסים חדשים.
מן המאמר עולה שטקסי האירוסים והחתונות במושבות התנהלו על פי
המסורת הדתית ,אולם היו חדורים גם משמעות חברתית עשירה ,וניתן
ללמוד מהם לא מעט על החברה העברית המתהווה בארץ הישנה־חדשה.
במאמר הרביעי משרטט ראובן גפני את קורותיה ואת התפתחותה של
שכונת שמאעה (שערי־ציון) שבערוץ גיא בן ִהינום בירושלים ,מייסודה
כשכונה יהודית בשנת  1900ועד פינויה בראשית שנות השבעים של
המאה העשרים .במאמר מתוארים השינויים הדרמטיים והמתמשכים
בדמותה של השכונה ,שכמעט לא זכתה לתשומת לב במחקר .במהלך
תקופת המנדט היא הפכה משכונה יהודית לשכונה ערבית ,ולאחר
מלחמת העצמאות הייתה לשכונת מצוקה — סמוכה מאוד לקו הגבול
שחצה את ירושלים — שהתגוררו בה עולים חדשים .במאמר אף נבחנות
מספר סוגיות גאוגרפיות־היסטוריות משמעותיות :ייסודן של שכונות
יהודיות בידי אוכלוסייה מזרחית מן המעמד הנמוך; מידת התפתחותן
המשתנה של השכונות בשל מיקומן הגאוגרפי הייחודי והאתגרים שיצר;
מארג היחסים המשתנה בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית
בעיר במחצית הראשונה של המאה העשרים; מציאות החיים הייחודית
בשכונות הספר המזרחיות של ירושלים המערבית בשנים .1967‑1948

במאמר החמישי עוסקים יורם פריד וגדעון ביגר בגיבוש תפיסת הכבישים הצבאיים של צה"ל בשנות החמישים.
המחברים מציגים את עמדתם של גורמי התכנון בצה"ל בשתי סוגיות מרכזיות שהיו קשורות לתכנון מערך התחבורה
בישראל בכלל ומערכת הכבישים בפרט :כיצד לתכנן את מערכת התחבורה כך שהצבא יוכל להשתמש בה בשעת חירום
בצורה הטובה והיעילה ביותר ,וכיצד ניתן להגן עליה בשעת חירום כדי שתוכל למלא את ייעודה הראשון .גורמי התכנון
בצה"ל ניסו לתת מענה לכל ההיבטים האפשריים הקשורים למערכת התחבורה — החל במיקומם של הכבישים ,דרך
המפרט הטכני שלהם וכלה בהגדרת חלק מהכבישים
ככבישים סודיים .ההתעסקות הצבאית בתכנון מערכת
התחבורה בישראל לא הצטמצמה להיבטים אסטרטגיים
בלבד אלא נגעה גם להיבטים טקטיים ,כלומר לכבישים
צדדיים ולכבישים המובילים ליישובים הפרוסים לאורך
הגבולות.
המאמר החותם את חטיבת המאמרים בחוברת הוא
מאמרו של מנחם קרן־קרץ על 'העדה החרדית' בירושלים
בשנים  .1973‑1948המחבר טוען כי חרף מיעוט חבריה
הייתה ל'עדה החרדית' השפעה ניכרת על חיי היום־יום
של החברה הישראלית ועל מערכת היחסים שנוצרה בין
הציבור שומר המצוות ובין הממסד הישראלי .במאמר
מוצגים הרקע והמאפיינים הייחודיים של 'העדה החרדית' ונבחנים תולדותיה ,עקרונותיה ,הקבוצות המשתייכות
אליה והאירועים המכוננים שעיצבו את דמותה ואת אופי הנהגתה הדתית והפוליטית .כמו כן עוסק המאמר במערכת
היחסים שהתקיימה בין 'העדה החרדית' ובין המחנה החרדי המרכזי ,המזוהה עם 'אגודת ישראל' ,ובהשלכותיה על
גיבוש גבולותיו האידאולוגיים וההתנהגותיים של הציבור החרדי בתקופה הנדונה ,השלכות הניכרות עד היום.
במדור ִ'עם הספר' שש סקירות ספרים :זאב ספראי סוקר את ספרה של קרן חוה קירשנבום 'ריהוט הבית במשנה';
יעקב אשכנזי דן בספרו של פאו פיגרס '"הרוח והכלה" :מבוא לתולדות הנצרות הקדומה'; מרגלית שילה עוסקת
בספר 'רופאות ראשונות בארץ ישראל '1918‑1900 ,מאת צפורה שחורי־רובין; מוטי ענברי כותב על ספרו של יעקב
ראבקין 'ההתנגדות היהודית לציונות :תולדות המאבק הנמשך'; ריכב (בוני) רובין כותב על הספר 'הכרמל של פון
מולינן' ,שתרגמו ,ההדירו וערכו אהרון גבע קלינברגר ויוסי בן־ארצי; מאיר חזן דן בספרו של משה שרת 'דָּ ָבר דָּ בוּר:
דברים שבעל־פה בזירות פנים וחוץ ,א ,'1948 :בעריכת יעקב שרת ורנה שרת; והדס שדר כותבת על הספר 'מודיעין
העיר' בעריכת אייל מירון.
בהזדמנות זו נבקש להיפרד מד"ר אמנון רמון ,ששימש כמרכז המערכת בשש השנים האחרונות ,ולהודות לו על
תרומתו הרבה ל'קתדרה' בתקופה משמעותית זו .אנו מאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש כסגן ראש המכון לחקר
ארץ־ישראל ויישובה ב'יד יצחק בן־צבי'.
קריאה מהנה ושנה טובה,

מערכת קתדרה

