תקצירים

איילת לוי־רייפר
תהליכי התיישבות בתקופת הברונזה הקדומה
בשפלת יהודה
בהתיישבות בשפלת יהודה בתקופת הברונזה הקדומה התפתחה
התרבות החומרית בהדרגה וחוללה שינויים בתחומים מגוונים,
ואלה השפיעו על תהליכי היישוב ועל היקפו בכל חלקי ארץ־
ישראל .ממצאי החפירות ונתוני הסקרים מראים כי בשפלת
יהודה הייתה בתקופת הברונזה הקדומה א בעיקר התיישבות
כפרית ,ובתקופת הברונזה הקדומה ב ,שהייתה תקופת העיור
הראשונה ,גדל במידה משמעותית מספר אתרי היישוב בשפלת
יהודה ,כנראה כתוצאה ממעבר של אוכלוסייה מאזורים נמוכים
לגבוהים .לעומת זאת באזורים אחרים בארץ־ישראל קטן מספר
היישובים במעבר לתקופת העיור הראשונה .לא נמצאו בתי חווה
בשפלת יהודה בשלב העירוני של תקופת הברונזה הקדומה.
במעבר מתקופת הברונזה הקדומה ב לתקופת הברונזה הקדומה
ג ,קטן מספר היישובים בשפלת יהודה ,תהליך זה חל ברוב
חלקי ארץ־ישראל ,כנראה עקב שינויים גאופוליטיים שהתרחשו
בסביבתה ,ובהם התרופפות הקשרים עם מצרים.

אורי טל
מערכת ֻח'וֵ ילִ ַפה (خويلفة) על פי מקורות ערביים
מסע הצלב השלישי בהנהגתו של ריצ'רד לב הארי הגיע לארץ־
ישראל בשנת  1191במטרה לכבוש את ירושלים ובפרט את
הקבר הקדוש מידי המוסלמים .לשם ביצוע המשימה החל
מהלך של כיבוש רצועת החוף — מלבנון דרך יפו ,ארסוף,
אשקלון ועד אלדרום ,הנקודה הדרומית ביותר על גבול חצי
האיו ִ ּּבי צלאח אלדין ,שישב אותה שעה
האי סיני .הסולטאן ַ
בירושלים ,ושהרגיש בסכנה המתקרבת ,הזעיק ממרכז שלטונו
במצרים תגבורת ,ואליה הצטרפו סוחרים עם מרכולתם ,וכך
יצאה לדרך שיירה ענקית בקנה מידה של אותם הימים.
סיירים צלבנים עקבו אחר מהלך השיירה ,ובעקבותיהם בא
הכוח הצלבני שהפתיע אותה ב־ 24ביוני  1192במקום 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 .מאמר זה סוקר

את מהלך מערכת ח'וילפה כפי שתיארו אותה היסטוריונים בני
התקופה ,בעיקר בהאא אלדין אבן שדאד המוסלמי ואמברואז
הנוצרי ,ומוסיף על דבריהם השלמות מכתביהם של מחברים
רבים אחרים מימי הביניים ושל חוקרים בני זמננו .לכך מצטרף
תיאור קצר של אתר המערכה.

רעות גרין
טקסי אירוסים ונישואים במושבות :מסורת מול
חדשנות ()1914‑1882
מאמר זה עוסק בטקסי האירוסים והנישואים במושבות,
ומתמקד בשאלה אילו שינויים חלו בטקסים אלה בתקופת
העלייה הראשונה והשנייה ,וממה הם נבעו והושפעו .המחברת
בוחנת אילו טקסים חדשים הופיעו ,אילו התפתחו והשתנו,
ואילו נעלמו לחלוטין ,ומה היו הגורמים לשינויים בטקסים.
כמו כן היא מנסה לברר אם ארץ־ישראל והחברה החדשה
שנוצרה בה השפיעו על היווצרותם של טקסים חדשים.
מן העדויות המובאות במאמר עולה כי טקסי האירוסים
והחתונות במושבות התנהלו על פי המסורת הדתית .אולם
הטקסים היו חדורים גם משמעות חברתית עשירה ,חדורי
סימנים ,וניתן ללמוד מהם על החברה העברית שהתהוותה
במושבות בתקופה הנדונה .כמו כן נראה כי בטקסים החלו לחול
שינויים מסוימים ,ואפשר לשייכם לכמה גורמים :אילוצים,
חדירת רעיונות מודרניים והשפעה של רעיונות לאומיים.

ראובן גפני
חיים ב'שדה הדמים' :יהודים ,ערבים ושוב
יהודים בשכונת שמאעה (שערי־ציון) בירושלים,
1970‑1900
במאמר זה משורטטים לראשונה באופן סדור קורותיה
והתפתחותה של שכונת שמאעה (שערי־ציון) שבערוץ גיא בן
ִהנום בירושלים ,מייסודה כשכונה יהודית בשנת  1900ועד
פינוים של אחרוני התושבים במקום בראשית שנות השבעים
של המאה העשרים .המאמר עוסק בשינויים הדרמטיים
והמתמשכים בדמותה של השכונה ,שהפכה במהלך תקופת
המנדט משכונה יהודית לשכונה ערבית ,ושלאחר מלחמת
העצמאות הייתה לשכונת מצוקה — סמוכה מאוד לקו הגבול
שחצה את ירושלים — שהתגוררו בה עולים חדשים.
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לצד ניתוח קורות השכונה וגלגוליה נבחנות מספר סוגיות
גאוגרפיות־היסטוריות משמעותיות הנוגעות אליהם :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
חלקו האחרון של המאמר מוקדש להשוואה בין שמאעה
ובין מתחם שכונת ארד־אליהוד בחיפה ,ולסקירת ההתפתחויות
המקבילות שהתחוללו בהן באותן שנים עצמן .השוואה זו
מסייעת לקבוע אם גורלה של שמאעה ונטישתה ההדרגתית
בידי היהודים בתקופת המנדט נבעו מסיבות הנוגעות במישרין
למיקומה הגאוגרפי בירושלים או מסיבות רחבות יותר,
המייצגות את המציאות במתחמים נוספים ובערים מעורבות
אחרות ברחבי הארץ באותה התקופה .העיסוק בשאלה זו מוביל
גם להצעה ראשונית באשר לתהליך היפרדותה של ירושלים
לשתי ערים נפרדות ולקביעת המועד שבו החל התהליך ,שנים
ארוכות לפני מלחמת העצמאות.

יורם פריד וגדעון ביגר
גיבוש תפיסת הכבישים הצבאיים של צה"ל בשנות
החמישים
לאחר מלחמת הקוממיות ראה צה"ל בתשתית התחבורה מרכיב
הכרחי בהתמודדות עם בעיות הביטחון של ישראל ובעיקר עם
ההכנות והמוכנות למלחמה עתידית ,ועל כן הושקע מאמץ תכנוני
רב בהתאמתה של מערכת התחבורה לצורכי הביטחון .מאמר זה
בא להציג 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 בצורה הטובה יותר בשעת חירום
כדי שתוכל למלא את ייעודה הראשון.

קתדרה

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 כבישים סודיים .ההתעסקות הצבאית בתכנון
מערכת התחבורה בישראל לא הצטמצמה להיבטים אסטרטגיים
בלבד (למשל לכבישים ארציים ובין־עירוניים) אלא נגעה
גם להיבטים טקטיים ,כלומר לכבישים צדדיים ולכבישים
המובילים ליישובים הפרוסים לאורך הגבולות.

מנחם קרן־קרץ
'העדה החרדית' בירושלים ויחסה למדינת ישראל,
1973‑1948
ברבע המאה הראשונה לקיומה של המדינה נחלקה החברה
הדתית האשכנזית בישראל לשלושה מחנות אידאולוגיים:
האורתודוקסייה הציונית — המחנה הדתי־הלאומי ,המזוהה עם
תנועת 'המזרחי'; האורתודוקסייה הלא־ציונית — המחנה החרדי
המרכזי ,המזוהה עם 'אגודת ישראל' ושלוחותיה; האורתו־
דוקסייה הקיצונית האנטי־ציונית — המחנה הקטן ביותר ,הכולל
את הקבוצות המזוהות עם 'העדה החרדית' .חרף מיעוט החברים
בה הייתה ל'עדה החרדית' השפעה ניכרת על חיי היום־יום של
החברה הישראלית ועל מערכת היחסים שנוצרה בין הציבור
שומר המצוות ובין הממסד הישראלי.
בעשורים האחרונים זכו הציונות הדתית והחברה החרדית
המרכזית לתשומת לבו של המחקר האקדמי ,אולם חוקרי
החברה הדתית והמחשבה הדתית במדינת ישראל לא נטו עד כה
לעסוק ב'עדה החרדית' ובקבוצות המשתייכות אליה .במאמר
זה מוצגים הרקע והמאפיינים הייחודיים של 'העדה החרדית',
ונבחנים תולדותיה ,עקרונותיה ,הקבוצות המשתייכות אליה,
האירועים המכוננים שעיצבו את דמותה ואופי הנהגתה הדתית
והפוליטית .כמו כן עוסק המאמר במערכת היחסים שהתקיימה
בין 'העדה החרדית' ובין המחנה החרדי המרכזי ,המזוהה עם
'אגודת ישראל' ,ובהשפעתה על גיבוש גבולותיו האידאולוגיים
וההתנהגותיים של הציבור החרדי בתקופה שמקום המדינה עד
מלחמת יום כיפור.

