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גיליון  162של קתדרה נפתח במאמר 'פפירוס פייטני למועדי החורף
ומשמעותו לתולדות היישוב בארץ־ישראל בשלהי התקופה הביזנטית' מאת
יוסף יהלום .במאמר מוצג פיוט לחנוכה שכתב הפייטן יוסף בירבי ניסן בסוף
המאה השישית או בתחילת המאה השביעית .הפפירוס שעליו נכתב הפיוט
נדד מן הגליל לעזה ,משם לקהיר ואחר כך אל הספרייה באוניברסיטת ייל.
בפיוט זה משתקף עולמם של יהודי ארץ־ישראל בתקופה הנדונה ובייחוד
עולמם של יהודי הגליל ,מקום מושבו של הפייטן .בתקופתו חג החנוכה היה
חג של התעוררות לאומית ,שכן זיכרונות המקדש החרב והשאיפה לחנוכתו
המחודשת עוד פיעמו בלבבות .התפילה אף נקשרה לדאגה ליבול המקומי של
הזית והשמן ,שהיו מקור פרנסתם של יהודי הגליל .בתי בד להפקת השמן
היו ממוקמים במרכזים הציבוריים בסמיכות לבתי הכנסת ,והם היו פעילים
במיוחד בתקופת המסיק שלפני חג החנוכה .בדומה לכך השתמרו בפיוטי
החנוכה זיכרונות הנוגעים למקומות שכבשו החשמונאים בגליל ,ושהייתה
להם זיקה לעשרים וארבעה משמרות הכוהנים ששירתו במקדש.
במאמר השני בוחן יצחק ציטרין את דמותו של גואל הקרקעות חיים
מרגלית־קלווריסקי ואת עיסוקו בשאלה הערבית .דמותו האמביוולנטית
של קלווריסקי שיקפה את דרכי פעולתו ,שהיו מלאות סתירות .מצד אחד
הוא כיבד את החברה הערבית ואת מנהיגיה .ניסיון חייו ומגעיו האישיים
עם הערבים חיזקו בקרבו את התחושה שאפשר לבנות יחסי כבוד והידברות
ולבסס אינטרסים לאומיים משותפים שישמשו מסד לדו־קיום .מצד אחר
היה קלווריסקי ציניקן בגישתו כלפי החברה הערבית .הוא פיתח את השימוש
במתן שוחד פוליטי וכספי כאסטרטגיה שבאמצעותה טווה רשתות מודיעיניות
והפעיל סוכני השפעה שחדרו לעומק פעילותם של הלאומנים הערבים.
קלווריסקי היה משוכנע שהחתירה להידברות תצליח בסופו של דבר ,אולם
חתירתו להגיע להסכמים עם הערבים ,על בסיס ויתורים מרחיקי לכת
מהקונסנזוס הציוני ,נתקלו בביקורת נוקבת ונדחו על ידי הגופים הציוניים
הרשמיים ועל ידי המנהיגים הערבים כאחד .גם ההסלמה במאבק בין
הפלסטינים ליהודים ,בשנות השלושים והארבעים ,פגעה בניסיונותיו לקדם
מתווה פוליטי של קיום דו־לאומי ,ופעילותו הצטיירה כאוטופיה שאין בה
ממשות.
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המאמר השלישי ,מאת רות קרק ואביב אופנהיים ,עוסק בכפר הארמני שיח' בוריך — התיישבות חקלאית של
פליטים ארמנים בסמוך לעתלית — בתקופת המנדט ובשלושת העשורים הראשונים של מדינת ישראל .האפנדי
שהביא את התושבים למקום בשנות העשרים של המאה העשרים יצר למעשה יישוב ייחודי בישראל ,יישוב שכל
תושביו מוצאם היה מארמניה והם עסקו בחקלאות .ההסכם בעל־פה שנעשה בין האפנדי ובין התושבים חרץ את
גורלם ,מפני שהוא לא היה קביל לקביעת בעלות על הקרקע .על אף רצונם הטוב של גורמים ממשלתיים ישראליים,
לא עלה בידם למצוא פתרון לתושבים ,ומצבו של הכפר הידרדר עד
נטישתו הסופית בשנת  .1981מדיניות ישראל כלפי תושבי שיך בוריך
מעידה על ניסיון למצוא פתרון הולם לבעיות מעין אלו שהתעוררו לאחר
קום המדינה ,וליצור מסגרות לטיפול בסוגיות כגון בעלותם של בני
מיעוטים על קרקעות ,יישוב פליטים בישראל ,נכסי נפקדים והמעמד
המוניציפלי של יישובים שונים.
במאמר הרביעי סוקר איתמר לוין תיקים של יהודים שנחשדו בשיתוף
פעולה עם הנאצים ,ושלא הועמדו לדין .מהמאמר עולה כי למרות סמיכות
הזמנים לשואה ,האווירה הציבורית בישראל ,המשקל הרגשי שהיה כרוך
בתיקים אלו וחקיקת ה'חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,תש"י‑,'1950
החשודים והחשדות נחקרו בצורה רצינית ,מקצועית ומקיפה .ככל שניתן
לראות מן המסמכים ,השוטרים והפרקליטים נמנעו לחלוטין משיפוט ערכי
כלפי הניצולים ,שיפוט שרווח בישראל בתקופה הנדונה .בולטת במיוחד
מידת ההבנה הראויה לציון של החוקרים בנוגע לאירועי השואה ולנסיבות
המיוחדות הכרוכות בהם.
עובדות אלו עשויות ללמד שראיית השואה באותן שנים לא הייתה
חד־ממדית כפי שנדמה לעתים ,אלא שכבר הייתה נכונות להבין את
מורכבותה .ידוע שנדרשו עוד למעלה מעשר שנים — עד אחרי משפט
אייכמן — בטרם החלה החברה בישראל להפנים בצורה נרחבת את הבעיות
האיומות שניצבו בזמן אמת בפני הקרבנות ,ובטרם חדלה להתייחס אל
הנרצחים בצורה כוללנית כאל צאן לטבח ,אולם יתכן שהתהליך החל
קודם לכן.
במאמר החמישי דנים ישראל רוזנסון ויוסי שפנייר ,כמעט שבעים שנה
לאחר נפילת הל"ה ,בהנצחתם בהקשר הגאוגרפי ובמעמדה של קבוצת
הורי הנופלים בתהליך זה .בתוך שלל טיפוסי ההנצחה של הל"ה נתקבע
זמן קצר יחסית אחרי נפילתם דגם בולט המבוסס על מקומות בעלי
זיקה ישירה לפרשה — הגאוגרפיה של הל"ה .מקומו של קיבוץ נתיב
הל"ה בסמוך לבית נטיף ,כפר שהיה מעורב בהריגתם של הל"ה,
והתצפית שנשקפת מסביבתו לכיוון גוש עציון חיזקו את פוטנציאל
ההנצחה שלו.
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ביטויי זיכרון דוגמת אנדרטאות וטקסים חיוניים לשימור הזיכרון של הקהילה ותורמים לליכודה החברתי .גם במקרה
הנדון היה השימוש באתרים ובאנדרטאות תשתית להבניית זיכרון הל"ה בקיבוץ הקרוי על שמם; אולם הזיכרון צמח
לא מתוך הקיבוץ ,אלא ממפגש מורכב ,פעמים טעון קמעה ,אך פורה ,עם קהילת הזיכרון של בני המשפחות .ניתוח
אופני ההנצחה השונים מלמד כי למרות המעמד הלאומי המיוחד של הל"ה ,בסופו של דבר הנצחתם בהקשר
הגאוגרפי התאפשרה כתוצאה מפעילותם של ההורים .אין חידוש מהותי בכך שהורים הובילו את תהליך ההנצחה,
אך איכויותיה המיוחדות של קבוצה זו הניבו ללא ספק תוצאות רבות ָעצמה בכל הקשור לגילויי ההנצחה בנתיב הל"ה.
המאמר החותם את פרק המאמרים בחוברת הוא מאמרה של אליסה רוזנברג 'הנוף ,המודרניזם והקיבוץ :עבודתו
של שמואל ביקלס' .רוזנברג קובעת כי הנוף הקיבוצי תוכנן כדגם מרחבי חדש על יסוד שיקולים אסתטיים בעלי
סדר יום חברתי ,מדיני ומוסרי .המאמר בוחן את הולדתה של תפיסת תכנון נוף חדשה שפותחה כמרכיב במכלול
עיצובו ותכנונו של הקיבוץ ,ומתמקד בכתביו וברישומיו של האדריכל שמואל ביקלס .עבודתו של ביקלס מציעה
מסגרת היסטוריוגרפית חלופית ללימוד הנוף הקיבוצי .אף שהארכיטקטורה הקיבוצית מזוהה באופן מובהק עם
המודרניזם בישראל ,מקובל לבחון את הנוף הקיבוצי דרך פריזמה שונה .רוב המחקר על הנוף הקיבוצי התמקד
בהתפתחותו הסגנונית ,אלא שההתעסקות בסגנון מעלימה את החידושים הבסיסיים שבנוף הקיבוצי .לעומת זאת
עבודתו של ביקלס זקוקה למסגרת אנליטית אחרת ,שמעבר לסוגיות הסגנוניות .המאמר בוחן את כתביו ואת
רישומיו לאור עקרונות המודרניזם בעיצוב הנוף ועומד על תרומתו הייחודית של ביקלס לשיח זה .ההתייחסות
לשיח המודרניזם מציבה את הנוף הקיבוצי בהקשר תרבותי רחב ,ומעלה שאלות חדשות על צורתו ומשמעותו.
במדור ִ'עם הספר' שש סקירות ספרים ,העוסקות בנושאים מגוונים ובתקופות רבות בתולדות ארץ־ישראל ויישובה:
תודעת תחומי ארץ־ישראל בתקופת הבית השני; בית חשמונאי ,המרד שהנהיגו והמדינה החשמונאית; זיכרונותיו
של אביר מוסלמי בימי מסעי הצלב; קורותיה של שכונת בית ישראל בירושלים ממבטו של מוכתר השכונה ולבסוף
סוגיית פנים :יחסי 'הקיבוץ המאוחד' ומדינת ישראל ,וסוגיית חוץ :יחסי ישראל‑צרפת בשני העשורים הראשונים
לקיומה של המדינה.
קריאה מהנה,
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