תקצירים

יוסף יהלום
פפירוס פייטני למועדי החורף ומשמעותו לתולדות
היישוב בארץ־ישראל בשלהי התקופה הביזנטית
המקורות הקדומים ביותר לפעילות היצירתית של פייטני ארץ־
ישראל מגיעים בדרך כלל מן הגניזה הקהירית ,והקדומים
שבהם הם קטעי קלף שאינם קודמים הרבה למאה העשירית.
לעומת זאת הפפירוס נחשב כחומר כתיבה שכבר יצא מן
השימוש במאה העשירית .הפפירוס המפורסם לראשונה
במאמר זה הוא פפירוס פייטני שזמנו כנראה מאה או מאתיים
שנה קודם לכן ,ומסתבר שהוא נוצר מקני סוף שצמחו בסביבות
הכינרת ,אזור שהתרכזה בו חבורת פייטנים בשלהי התקופה
הביזנטית וכמה שנים אחר כך.
אחד הפייטנים האלה ,יוסף בירבי ניסן שמו ,מיוצג בפפירוס
בפיוט לחנוכה ,שבו משתקף עולמם המיוחד של יהודי הגליל
בתקופתו .תפילתם נקשרה לדאגה ליבול המקומי של הזית
והשמן ,שהיו מקור פרנסתם .בתי בד להפקת השמן היו
ממוקמים במרכזים הציבוריים בסמיכות לבתי הכנסת ,והם היו
פעילים במיוחד בתקופת המסיק שלפני חג החנוכה .אור הנר
היה בעל משמעות מיוחדת בשביל תושבי המקום גם מבחינת
הזיכרון ההיסטורי של טיהור המקדש בידי החשמונאים ושל
חנוכתו באור המנורה .יוסף בירבי ניסן התרפק על זיכרונות הר
הבית והמקדש ,ואפילו גילה ידיעות עלומות על מגדל שניצב
בהר הבית ,ושמידע עליו הגיע אלינו בצינור מסירה יווני ,והוא
לא נודע במסורת הספרותית העברית או הארמית .בדומה לכך
השתמרו בפיוטי החנוכה זיכרונות הנוגעים למקומות גליליים
שכבשו החשמונאים ,ואשר נקשרו אל עשרים וארבעה משמרות
הכוהנים ששירתו במקדש כאשר עמד על תלו.

יצחק ציטרין
חיים מרגלית־קלווריסקי ,גואל הקרקעות והשאלה
הערבית :אנטומיה של יחסי יהודים‑ערבים ,בין
אוטופיה למציאות
חיים מרגלית־קלווריסקי ( ,)1947‑1868שהיה ציוני בכל נימי
נפשו ,ושכונה ביישוב העברי 'ציוני חובב ערבים' ,פעל מתוך
שכנוע אידאולוגי בקרבת המוצא השמי של היהודים והערבים,

המחייבת אחווה ביניהם .מסקנתו הייתה שהידרדרות היחסים
בין שתי הקהילות האתנו־פוליטיות היא תולדה של אי הבנה
וכשל של המנהיגים משני הצדדים לחתור לעמק השווה.
ניסיונו האישי של קלווריסקי פיתח אצלו תחושת ביטחון
ויחס של כבוד לערבים .מגעיו האישיים עם הערבים חיזקו
בקרבו את ההרגשה שכשם שאפשר להגיע ליחסי הבנה ואף
לחברות אמיצה עם הערבים כפרטים ,כך אפשר לבנות יחסי
כבוד והידברות ולבסס אינטרסים לאומיים של היהודים
והערבים שישמשו מסד לדו־קיום.
דמותו האמביוולנטית של קלווריסקי שיקפה את דרכי
פעולתו ,שהיו מלאי סתירות .מצד אחד הוא כיבד את החברה
הערבית ומנהיגיה ,ומצד אחר היה ציניקן בגישתו כלפיה .הוא
פיתח את השימוש במתן שוחד פוליטי וכספי לכלל אסטרטגיה,
ובאמצעותה טווה רשתות מודיעיניות והפעיל סוכני השפעה
שחדרו לעומק פעילותם של הלאומנים הערבים ברחבי הארץ
ואף במרכזי הלאומיות הערבית בלבנון ובסוריה .את המידע
שאסף על הנעשה בקרבם העביר להנהגת היישוב.
חתירתו להגיע להסכמים עם הערבים ,על בסיס ויתורים
מרחיקי לכת מהקונסנזוס הציוני ,נתקלה בביקורת נוקבת,
ורעיונותיו נדחו על ידי הגופים הציוניים הרשמיים ועל ידי
המנהיגים הערבים כאחד .על רקע ההסלמה במאבק בין
הפלסטינים ליהודים על אדמת המריבה ,בשנות השלושים
והארבעים ,הצטיירה פעילותו כאוטופיה שאין בה ממשות.

רות קרק ואביב אופנהיים
חקלאים ארמנים בארץ־ישראל :שיח' בוריך במאה
העשרים
המאמר משחזר ומנתח מקרה ייחודי של התיישבות חקלאית
של פליטים ארמנים בכפרון בשיח' בוריך ,סמוך לעתלית ,על
אדמותיו של בעל הקרקע הנעדר אנטון חמודה ,בתקופת המנדט
ובשלושת העשורים הראשונים של מדינת ישראל .דגש מיוחד
מושם על נושא הקרקעות ,אוכלוסיית הכפרון ותיאורו הפיסי.
ההתיישבות בשיח' בוריך נדונה במאמר במספר הקשרים
כלליים :הנוכחות הארמנית בארץ־ישראל ,פליטי השואה
הארמנית ,רכישת קרקעות על ידי בעלים נעדרים עירונים
(אפנדים) ויישוב אריסים בכפרים חדשים שהקימו הבעלים.
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נוסף על כך עוסק המאמר בגורלם של האריסים הארמנים
בשיח' בוריך לאחר קום מדינת ישראל וביחס גופים כגון פיק"א
וקק"ל ומדינת ישראל (משרד המיעוטים ,משרד החקלאות,
משרד ראש הממשלה ומשרד הפנים) לנוצרים ,לארמנים
ולקבוצה הספציפית של האריסים הארמנים שנותרו בשיח'
בוריך .נושאים אלה נדונים על רקע הסוגיות של יישוב פליטים
בישראל ,נכסי נפקדים ,רשות הפיתוח ועוד .כמו כן נבחנים
במאמר יחס תושבי האזור ויחס הקהילה הארמנית בחיפה
לארמנים בשיח' בוריך והמעמד המוניציפלי של היישוב.
המחקר מבוסס על מקורות ראשוניים השמורים בארכיונים,
עבודת שדה ,מפות ותצלומים בני התקופה ,כתבות ומחקרים
בספרים ובמאמרים וראיונות.

איתמר לוין
'העדים מאשימים ודורשים' :סקירה ראשונית
על יהודים שנחשדו בישראל בשיתוף פעולה עם
הנאצים ושלא הועמדו לדין
בארכיון המדינה שמורים כשישים וחמישה תיקי חקירות
שנוהלו נגד ישראלים שנחשדו בשיתוף פעולה עם הנאצים,
ושלא הועמדו לדין .ניתן להעריך כי בסך הכול נפתחו פחות
ממאתיים תיקים נגד ישראלים שנחשדו בשיתוף פעולה עם
הנאצים ,וארבעים מהם הובילו להגשת כתבי אישום .מאמר
זה הוא סקירה של חמישים ושלושה תיקי חקירות שלא
הובילו להעמדה לדין ,ומטרתו העיקרית להציג את המידע לפני
המתעניינים בנושא ולהסיק מספר מסקנות ראשוניות.
המאמר עוסק במספר סוגיות רוחב :אופן איתור החשודים,
בחינת הקשיים שניצבו בפני החוקרים והערכת האופן שבו
טופלו החקירות בידי המשטרה ופרקליטות המדינה .כל זאת
על רקע יחסה של החברה בישראל לשואה בשנותיה הראשונות
של המדינה וחקיקת ה'חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם,
תש"י‑.'1950
המאמר מוביל למסקנה — שאינה מובנת מאליה — שהחשדות
נחקרו בצורה מקצועית ומקיפה ,למרות קרבת הזמנים לשואה
והרגשות הטבעיים שהיו כרוכים בתיקים אלו .המאמר אף
עומד מצד אחד על שיקולים זרים שעמדו לעתים בבסיסן של
תלונות שהוגשו למשטרה ,ומצד אחר על מידת ההבנה הראויה
לציון של החוקרים בנוגע לאירועי השואה ולנסיבות המיוחדות
הכרוכות בהם.

קתדרה

ישראל רוזנסון ויוסי שפנייר
'בנתיב הענות הולכת הפדות' :הנצחת הל"ה בנתיב
הל"ה
פרשת הל"ה זכתה לאין־ספור התייחסויות ודיונים בהיסטוריו-
גרפיה של מלחמת העצמאות ובספרות לסוגיה .הסיפור נתפס
במונחים של אגדה ומיתוס .במאמר זה נדונים הנצחת הל"ה
בהקשר הגאוגרפי ומעמדה של קבוצת הורי הנופלים בתהליך
הזה.
קיבוץ נתיב הל"ה קיבל את שמו בתהליך מורכב ,שהתבסס
על יָ זמות מצד ההורים ועל היענות מצד הקיבוץ ,שוויתר על
שמו הקודם ,ששיקף את זיקתו לפלמ"ח .מקומו של הקיבוץ
בסמוך לבית נטיף ,כפר שהיה מעורב בהריגתם של הל"ה,
והתצפית שנשקפת מסביבתו לכיוון גוש עציון ,חיזקו את
פוטנציאל ההנצחה שבו .השם החדש חיזק את הקשר של
הקיבוץ עם ההורים .בשנים הראשונות לאחר נפילת הל"ה
נוספו בקיבוץ ובסביבתו אתרי הנצחה ספציפיים :עמדת
תצפית על גוש עציון שניטעה בה חורשה בת שלושים וחמישה
עצים ,אנדרטה בסמוך לקיבוץ שצוינו בה שמות הנופלים
ויעדם ,ובית תרבות על שם הל"ה ,שהם זכו בו לפינת הנצחה
מיוחדת ,ושנערכו בו טקסים וישיבות הקשורים לזכרם.
טקסי האזכרה לל"ה שיזמו ההורים הסתיימו בנתיב הל"ה.
טקסים אלו נשאו אופי של מעין עלייה לרגל .במהלך השנים
יזמו ההורים אתרי הנצחה נוספים הקשורים בגאוגרפיה של
מסע הבנים ונפילתם.
אחרי מלחמת ששת הימים התברר היכן בדיוק התנהל
הקרב ,והמקום ,שזכה לכינוי גבעת הקרב ,הלך והתפתח כאתר
הנצחה מרכזי לל"ה ,אך הפעם היה זה לא ביזמת ההורים אלא
ביזמת מחדשי ההתיישבות בכפר עציון .ניתוח גילויי ההנצחה
מלמד כי על אף המעמד הלאומי החשוב של הל"ה ,בסופו של
דבר הנצחתם בהקשר המרחבי באה לעולם מתוך המוטיווציה
של ההורים.

אליסה רוזנברג
הנוף ,המודרניזם והקיבוץ :עבודתו של שמואל
ביקלס
הנוף הקיבוצי תוכנן כדגם מרחבי חדש על יסוד שיקולים
אסתטיים שהיו כרוכים בסדר יום חברתי ,מדיני ומוסרי.
המחקר בוחן את הולדתה של תפיסת תכנון נוף חדשה
שפותחה כמרכיב במכלול עיצובו ותכנונו של הקיבוץ ,ומתמקד
בכתביו וברישומיו של שמואל ביקלס .עבודתו של ביקלס
מציעה מסגרת היסטוריוגרפית חלופית ללימוד הנוף הקיבוצי.
אף שהארכיטקטורה הקיבוצית משויכת בבהירות למודרניזם
בישראל ,נהוג להסתכל על הנוף הקיבוצי דרך פריזמה שונה.
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רוב המחקר על הנוף הקיבוצי התמקד בהתפתחותו הסגנונית,
מהסגנון הגאומטרי של שנות העשרים והשלושים של המאה
העשרים ,שנעשה בו שימוש בגריד ובצירים מובהקים ,כולל
שדרות ,לסגנון החופשי של סוף שנות הארבעים עד שנות השישים,
אשר מזוהה עם התכנון הטופוגרפי ,השבילים המפותלים ותכנון
הצמחייה הנטורליסטי .ואולם ההתעסקות בסגנון מעלימה
את החידושים הבסיסיים שבנוף הקיבוצי .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.
המודרניזם דחה את הנאמנות לסגנונות ,והתבסס במקום
זאת על גישה רציונלית לאתר ולפרוגרמה ועל האמונה בכוחו
של עיצוב הנוף לספק פתרונות חברתיים וסביבתיים לצורכי
החיים המודרניים .נוסף על כך המודרניזם דגל בתפיסה חדשה
של חלל רציף וזורם ,והדגיש את שילוב הפנים והחוץ כיחידה
מרחבית כוללת אחת .ההתייחסות לשיח המודרניזם מציבה
את הנוף הקיבוצי בהקשר תרבותי רחב ,ומעלה שאלות חדשות
על צורתו ומשמעותו.

