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כנסיות עבר הירדז בתקופה

הביינטית

הכנסיות שנסרקו ונחפרו בעבר הירדן גדל והלך
בהתמדה למן סוף המאה התשע  -עשרה ועד

והאמ ת

ימינו  :כנסיות אם א  -ג ' מאל נכללו בחתומי סקר

"

סוריה שערך הווארד קרוסבי בטלר בשנים

, 1900 - 1898

יוסף פטריך

העשרים

ו 1909 -

1905 - 1904

ובשנות השלושים

גרסה  4 ,הר נבו ( גבעת סיןה
א

Les iglises d'ipoque byzantine

,

(provinces d'Arabie ) de

]0llordanie
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"

Michel,

הבן

ועיר נבו ( ח ' רבת
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ובעשרות השנים האחרונות נתפרו

Palestine) ,

בשיתוף עם מחלקת העתיקות של ממלכת ירדן .
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כנסיות

עוד כנסיות רבות על ידי מוסדות מחקר רבים

am nagements liturgiques (Bibliothique de

"

אלמה' יט .

) 6
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הריבוי של כנסיות באותו אתר הוא תופעה
בולטת באזור זה  :שמונה  -עשרה בגרסה  ,ארבע -
עשרה

א  -ג ' מאל

באם

א  -רצץ ,

ובאם

תשע

בריחאב  ,שמונה בה ' רבת א  -סמרה ובמידבא ושש
באבילה ובפילדלפיה ( עמאן )  ,רצפות הפסיפס

כנסיות עבר הירדן ידועות בעיקר בזכות

.

פסיפסיהן המפוארים מפת הפסיפס שהתגלתה
בסוף

התשע  -עשרה

המאה

באחת

המפוארות שנחשפו ברבות מן הכנסיות

היו אחת

ההפתעות הגדולות  ,והן העשירו את ידיעותינו

מכנסיות

על האמנות הנוצרית פעיל במיוחד בחתום זה

מידבא היא אולי המפורסמת שבהם  ,עליה נוספו

היה מיקלה פיצ ' ירילו  7 ,שחפר מטעם בית הספר

במשך השנים פסיפסים מרהיבים

רבים .

1

אולם

יש עניין רב לא רק בהיבטים האמנותיים של

הכנסיות  ,כי

.

הפרנציסקני למקרא
dium

אם גם בהיבטים הארכיטקטוניים

.

וליטורגיים שלהן הצגה שלמה של נתונים אלה

ודיון בהם הם מטרתו של הספר שלפנינו .

Palestine, Ierusalem 1971
3

"

)7

ש

"

Syra , 41

"ו

מצב זה השתנה מספרן של

5

.

Baldwin

ofl' the Decapolis,

Haven 1938
Nebo ,

11.ג "

0

"

,

)

)  ]00ש0ז )

 .עו 7 .

4 . ( , Gerasa:ט ) Daeling

The Memorial of Moses

,

.).א

Centuries, ed . ] .

' The Christian Churches' , C . H .

ש "א

ישראל נכללו גם כנסיות עבר הירדן  ,שמספרן

"

) fhom the Gentiles

Bufler, Early Churches

Smith , Princeton 1929

בספרי הסיכום המוקדמים על כנסיות ארץ -

היה מועט יחסית .

בהר נבו ובסביבתו  ,במידבא ובאם א -

~

4

2

(S

) Biblicum Franciscanum

Saller ,

5 .1 .

Ierusalem 1941
1

1992

Amman

2

ראו

למשל :

.

Piccirillo , The: Mosaics ~oflordan,

הו Cr~doot, Early Churches

; Palestine, London 1941

וכן :

4 .ג
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.ילד

8 . Bagatti , 7he Church

hirbet

)50א

 0הש) 70

7

 8 . Bagatti ,ש

" ,

~Jerusalem 1949 ( repr
( . 1982
7

פיצ ' ירילו ( לעיל  ,הערה

קתדרה

113

,

)1

5 .1 . Saller

MekhayyaQ

)]-

.

תשרי משס " ה ,

עמ '

91 - 185

יוזקף פטריך

ץתדרה . 86

.

רצץ ראויים לציון הסטנדרדים הגבוהים של

ימינו כלולים שטחים שנמצאו בתקופה הביזנטית

מספר דוהות שלו ושל אחרים שראו אור בשנים

בארבע פרובינקיות נבדלות  :פלסטינה פרימה ,

8

סקונדה וסרטיה ( שהיו כפופות מבחינה כנסייתית

האחרונות  :סיכום החפירות בכנסיות מידבא ,
נבוך

החפירות במכלול

לפטריארך

א  -רצץ10

והתפירה בכנסייה

( בכפיפות פורמלית לפטריארך של

התפירות החדשות בהר

סטפנוס הקדוש באם

הגדולה

בפטרה .

בשלה השעה להצגת החומר

11

בשלמותו  ,וזו מטרת החיבור שלפנינו .

ירושלים

ופרובינקיה

)

ערביה

אנטיוכיה .
)

מרבית השטת של שלוש הפרובינקיות הראשונות
נמצא כיום בשליטת ישראל  ,והחלק הצפוני של

הספר מבוסס על עבודת דוקטור שנכתבה

ערביה כלול כיום

סוריה .

בשטח

התיחום

בהנחייתו של פרופסור נואל דובל  ,ושהוגשה

הגאוגרפי לכנסיות הנכללות בספר הוכתב על

יש

ידי אילוצים פוליטיים של ההווה  ,ובכך יש

בו שני חלקים  :אינוונטר  ,דהיינו קורפוס

מגבלה מסוימת  ,כיוון שהתמונה המתקבלת לגבי

בשנת

1994

לאוניברסיטת פריז ,

 ( 11סורבון ) ,

הכנסיות  ,והוא הלקו העיקרי של הספר ( חלק ב ,

עמ '  , ) 418 - 105וסינתזה מעמיקה שעניינה
הארכיטקטורה והמתקנים
הכנסיות ( חלק א ,
נדונות

עמ '

כנסיות .

162

הליטורגיים של

. ) 104 - 13

בסך הכול

לשם השוואה  ,בשטחים

שממערב לנהר הירדן יש

כנסיות  ,בהן

כ 400 -

כנסיות מנזר רבות  ,שהן שכיחות הרבה יותר

הנהר .

בצד זה של

הנתונים הארכאולוגיים

והביבליוגרפיים מעודכנים לשנת

1998

כל פרובינקיה ופרובינקיה אינה אלא חלקית .
התיאור של כל כנסייה שיטתי  ,על פי רשימת
נושאים שנקבעה מראש

(

עמ ' . ) 106

סדר התיאור

הוא ממערב למזרח  ,כולל המתקנים הליטורגיים

והעיטורים .

הכתובות מובאות בתעתיק יווני
ולבסוף

ובתרגום ,

ניתן

סיכום

כרונולוגי

המבוסס על הממצאים הארכאולוגיים .
הספר מאויר היטב  :לכל כנסייה מוקדשים

.

.

בממוצע יותר משלושה איורים אלה משובצים

.

סדר הופעתן של הכנסיות בקורפוס נקבע על

בגוף הטקסט  -מתכונת מועילה מאוד המחברת

ובתהומיה של כל

עשתה שירות חשוב לחוקרים בכך שליקטה

פרובינקיה הסדר נקבע על פי הבישופויות ,

בחריצות נתונים הפזורים במגוון

רהב של

מצפון לדרום סדר הצגה כזה ראוי יותר מאשר

פרסומים  -מידיעות קצרות בכתבי נוסעים

בתחומיה של ממלכת ירדן של

ראשונים ועד דוהות ראשוניים וסופיים  -ובכך

פי

השיוך

לפרובינקיות ,

.

סדר אלף  -ביתי .
8

12

',

, Terusalem

שהציגה נתונים אלו
Mosaici 4

% 4 . Piccirillo, Chiese

]

1989
9

45 . ( , Mountט )

: New

 ] . Nliataש

Piccirillo

באופן

עיניים .
אך הספר אינו קורפוס של כנסיות

בלבד .

67- [ 997 , Terusalemק [ Archaeological Excavations

הסינתזה של הנתונים הארכיטקטוניים והארכאו -

1 . Piccililloן

פרקים .

1998
10

.א

שיטתי

ומאיר

:

ah

;Jlliata, Umm al-Rasas

 ].ש

,

'
, Terusalem
~
 . 1994דיון מקיף בשאלת ההשחתה האיקונוקלסטית
 Santoו4
~

'Scavi del

) [)

בכנסיות עבר הירדן בזיקה לממצאים ממכלול זה

.

באם א  -רצץ ראה אור זה מקרוב ראו :

"

Ognibene ,

5.

 Santo Stefano edוUmm al-Rasas: La Chiesa 4

'problema iconofobicot Roma 2002

"

.

ז

"

 1 . ,וט Z.T . Fiema

11

 2001ת זעותן  Petra Churchש

12

סדר אלף  -ביתי ננקט בקורפוס של כנסיות ארץ -

"

לוגיים בחלק הראשון ערוכה בשלושה
הפרק

הראשון

ישראל ,

ראו :

בספר

( עמ '

) 50 - 13

מוקדש

Ovadiah , Corpus o( the Byzantine

.ג

.

 the: Holy Landl(Theophaneia , 22 ( , Bonnתו Churches
0ז de Silva , ' Supplementlm

 0.ש

Ovadiah

 the Holyתן us of the Byzantine Churches
200 -261 ; 14 ) 1982 ( ,
129 - 165

 .עק

 .קע

.נ

; 1970

the Co

~ Land' ,
Levant, 13 ) 1981 ( ,

122 - 170 ; 16 ) 1984 ( ,

 .קע

כנסיות עבר הירדן בתקופה הביזנטיני והאמיית

.

לארכיטקטורה הטיפוסים הנדונים הם  :קפלות
) 1 unique

ת )  ,בזיליקות

"
וכנסיות בנות שני אולמות

( 5ט1ק טס

015 nefs

)

(

)

"
 . deux nefsהכנסיות

האפסים

ואגפיו

ולשטח

הבמה

על

)

טיפוסיו  :אפסידלי ( חיצוני או פנימי

)

מגוון

או מלבני .

טיפוסים מיוחדים של ' ראש כנסייה ' הם הטיפוס

.

הקונצנטריות המועטות ( הכנסייה האוקטגונלית

התלת  -אפסידלי והטיפוס התלתני קריפטות הן

והכנסייה

נדירות ( אחת מתחת לכנסיית אליאס הקדוש

בגדרה ,

כנסיית

יוחנן

המטביל

האוקטגונלית החדשה בגרסה ) וכנסיית הנביאים

במידבא ואתת באזור התאטרון באבילה )  ,אחר

השליחים והמרטירים דמוית הצלב בגרסה אינן

כך מתמקד הדיון בחלונות ובאמצעי התאורה ( הן

הניתוח של המרכיבים

באמצעות

נדונות כטיפוס

נפרד .

והן

ארכיטקטוניים

מלאכותיים ,

הארכיטקטוניים מפורט ביותר  :אטריום  ,חזיתות ,

נברשות מסוג

פתחים ומערך התנועה בתוך המבנה  ,אזור

והגגות הגיוון הגאוגרפי והגאולוגי של הארץ

.

( quadratum

ומהסור בעץ ראוי לבנייה באזורים מסוימים

המאמינים

בכנסייה

) populi

וחלוקתה על ידי טורי עמודים או אומנות  ,על
פי טיפוסי התכניות

הנזכרות .

אחר כך נדון

( polycandela

ובמבנה התקרות

.

באים לידי ביטוי במגוון שיטות קירוי נוסף על
הקירוי

הגמלוני

המקובל

של

הבזיליקות ,

בצרפתית ; באנגלית

המורכב מקורות עץ ורעפים  ,קיימים גגות

ובעברית אין מונח קולע מקביל ; הכוונה לאזור

שטוחים של קורות אבן  ,הן מעל הסטראות והן

' ראש הכנסייה '

) chevet

 187קתדרה

רצפת פסיפס

ב'בזיליקה

של

משה ' בהר

נבו,

משנת 530

חדרה 188

יוסף

פטריך

~

.

מעל אולמות וחדרים נספחים שיטת קירוי זו
שימשה לא רק באזור הבזלת של אם א  -ג' מאל

של התיבות
הוחזקו

והמכלים

השרידים

( רליקוויאריה

הקדושים

שבהם

)

של

ושל אופיו

באזורים

הפולתן  ,המהברת גורסת ששרידי הקדוש שעל

מורפולוגיים של אבן גיר  ,כמו בהר נבו ובאם

שמו נקראת הכנסייה הונחו ברגיל במכל מתחת

ות ' רבת א  -סמרה בצפון ,
א  -רצץ

(

אלא

גם

וכן בנגב הישראלי .

למזבח דמוי שולחן או בתוך מזבח דמוי

)

תיבה .

.

הפרק הראשון מסתיים בסקירה של המבנים

אך זו טעות מרטירים שעצמותיהם הונחו מתתת

נספחות

למזבח לא נתנו ברגיל את שמם לכנסייה  ,ולא

לכנסייה מבחוץ :

הצמודים

וחדרי טבילה ( בפטיסטריה

)

קפלות
-

פתות מעשרה

בסך הכול  -הקיימים בעיקר בסביבה עירונית

ידוע .

תמיד היה שמם
השליחים

שהקימה

כך

בשנת

למשל
439

בקפולת

באכסדרת

צליינות  ,לעומת זאת ממערב לירדן

העמודים של כנסיית העלייה שעל הר הזיתים

נמנו עד שנת  1989חמישים ושלושה מבני

הניחה מלניה הצעירה מתחת למזבח שרידים של

שונים ,

מנזר

או במרכזי

בארבעים

טבילה

ושניים

אתרים

.

הפרוטומרטיר

סטפנוס ;

בכנסיית

המצויים בערים  ,בעיירות ובכפרים כאחד האם

אבתימיוס הניה הפטריארך מרטיריוס בשנת

תינוקות שנולדו בכפרים נוצריים בשטחי ירדן

מתתת למזבח את עצמות המרטירים טרכוס ,

ואם

פרובוס ואנדרוניקוס  ,אך הכנסייה לא נקראה

הובאו לטבילה אל המרכזים
כן  ,על שום

העירוניים ?

על שמם ; ואילו בכנסיית המערה בלאורה של

מה ?

בפרק השני

( עמ '

485

) 87 - 51

נדונים המתקנים

הליטורגיים שבשטח האפסים והבמה  :הסורג -

סבאם הנית הפטריארך סלוסטיוס בשנת

490

עצמות מרטירים רבים ששמותיהם כלל לא

.

משני סוגים  :נמוך ( והוא הרווח יותר ) וגבוה -

צוינו רליקוויאריה נשמרו גם במקומות אתרים :

ומרכיביו  ,ושיעור חדירתו של הסורג לתוך

באפסיסים הצדדיים או

אולם התפילה ; הסינתרונון ( ספסלי הישיבה של
הכמרים

)

-

בקצות הסטראות ,
בגומחות

שונות .

הריבוי של רליקוויאריה

בתוך האפסיס או במערך של שתי

במוקדים שונים שהותקנו בתוך הכנסייה מלמד

המזבח.

על הפופולריות של פולחן הקדושים והמרטירים

שורות מקבילות על הבמה  ,משני צדי

.

המחברת עמדה על שלושה שלבים בהתפתחותו

כפולתן משני בכנסייה בניגוד לגרסת המחברת ,

של המזבת  ,אשר עד כה לא נתנו עליהם את

כנסיות נקראו לעתים דווקא על שמם של

הדעת  :מזבת עץ היה בשימוש עד המחצית

מרטירים ששרידיהם נשמרו בפינות אלו  ,ולא

השנייה של המאה השישית  ,תקופה מאוחרת

על שם אלו שעצמותיהם הונחו מתחת למזבח.

למדי ; מזבחות ארבע רגליים מאבן גיר או משיש
התלו

להופיע

במחצית

השנייה של המאה

הפרק השני מסתיים בדיון באמבו ( דוכן

ההטפה )  ,במיקומו ובטיפולוגיה

שלו .

שרידי

השישית ; ומזבת בנוי דמוי תיבה רווח למן

אמבו נשתמרו רק בעשרים כנסיות  ,דבר

המהצית השנייה של המאה השביעית האפיריון

המצביע על תפוצה מוגבלת של מתקן זה ,

( קיבוריום )  ,החופה מעל המזבח  ,נדון גם הוא

בעיקר במרכזים עירוניים או בכפרים גדולים

כאן  ,ואתר כך מובאת סקירה של השולחנות

( הוא מופיע בכנסיות אם א  -רצץ  ,אך לא בריחאב

.

המשניים בתחומי הבמה או מחוצה לסורג .

או בת ' רבת א  -סמרה .
)

אמבו היה תיוני בכנסיות

הייתה

הגדולות יותר מאשר בקטנות  .שני מתקני אמבו

לפולתן משני בכנסייה מובאת כאן טיפולוגיה

שהשתמרו במצב מעולה ( בכנסיית לוט בדיר עין

הערצת שרידי קדושים

.

( רליקס

)

כנסיות עבר הירדן בתקופה הביזנטיני והאמיית

בעין -אבסה .

 189קתדרה

אבסה  ,הסמוכה לצוער  ,ובכנסיית האריות באם

לוט ליד צוער

א  -רצץ ) מאפשרים שחזור מפורט מאחר שבדרך

עליהן את הבזיליקה בעלת חמשת האולמות

כלל פגעה התקנת האמבו ברצפת הפסיפס של

והקריפטה ליד ' שער טבריה ' בגדרה  ,שנחפרה

מסיקה

רק בשנת  , 1998לאחר שהספר כבר נשלח לבית

.

הכנסייה או

בסורג ,

חייבה שינויים

(

)

עתה ניתן להוסיף

היה תוספת

מאוחרת

הדפוס .

הופיע

בערביה

גדולת מידות זו הנציחה את נס החזירים ומוכה

ובפלסטינה סרטיה רק בראשית המאה השביעית ,

 -ארץ

המהברת שאמבו אבן
לריהוט

ושהוא

הכנסייתי ,

הבנויים .

מעט קודם להופעת מזבחות התיבה

התופר  ,תומם ובר  ,הציע שבזיליקה

הדיבוק בארץ הגדריים ( נוסה אחר

הגרגסיים )  ,מאורע המתואר בברית ההדשה ( מתי

כו  -לט .

בכנסיות ערביה ממוקם האמבו מדרום לפתח

ה  ,כת  -לד ; מרקום ה  ,א  -כ ; לוקס ה ,

בסורג המקיף את הבמה  ,בעוד שבפלסטינה

סיכום החלק הראשון הוא קצר ( עמ ' , ) 104 - 103

טרטיה ( הן בשטחים המצויים כיום בממלכת ירדן

אולי קצר מדי .

והן בנגב הישראלי

)

ובפלסטינה פרימה הוא

בדיון בטקסים השונים שהתקיימו בכנסייה

מערך זה

המחברת נמנעה במכוון מביאורים שיש בהם מן

הבמה.

ממוקם מצפון לפתה בסורג

נבדל לחלוטין מן ה ' בימה הסורית ' של תחום
אנטיוכיה

) 13

) (Antiochene

בסוריה ,

שנמצאה

באולם התווך  ,במנותק מן הבמה  ,ומן האמבו
שרווח בקונםטנטינופוליס ובעולם האגאי  ,שגם

ההשערה  ,וביקשה להציג את הנתונים בצורה

אובייקטיווית ככל האפשר עמ ' . 8
כשלעצמו אינו אפשרי תמיד  .הכללות
)

(

אך דבר זה
או

אינטרפרטציות מסוימות הן בלתי נמנעות  ,כל

הוא מנותק מן הבמה  ,ושאמבו כמוהו נהג גם

עוד אין מבלבלים בטקסט בין עובדה לסברה

שבסוריה נמצאנו

מלומדת  ,ככלות הכול  ,הליטורגיה לא לבשה

למדים שאף ששני אזורים אלו של סוריה ,

צורות כה רבות כמספר הווריאנטים הארכי -

בתחום אפמיאה

) (Apamene

.

.

אנטיוכיני ואפמיני  ,נכללו  -כמו ערביה -

טקטוניים של הכנסיות ברי שהארכיטקטורה

בתחומי הסמכות הכנסייתית של פטריארך

אינה יכולה להיות מפתת יחיד לשחזור הטקסים

.

אנטיוכיה  ,היו הבדלים במערך הליטורגי שלהם .

הממשיים שהתקיימו בכנסייה אולם המתברת

כנסיות ערביה הן קבוצה לעצמה  ,ויש להן

נמנעה

שימוש

סממנים משותפים עם כנסיות הפרובינקיות של

במקורות ספרותיים  -ליטורגיים או אחרים

פלסטינה  ,שהיו כפופות לפטריארך ירושלים .
כל אלו הן הבתנות תשובות של המחברת .

( הדידכה  ,הדידסקליה  ,התקנות האפוסטוליות ,
הדרשות המיסטגוגיות של קירילוס מירושלים ,

נבחן המעמד

המזמורים למועמדים לטבילה של תאודורוס

של הכנסיות בהקשר העירוני והכפרי תשומת

ממופסוהסטיה  ,כתביו של תאודורטוס מקירהוס ,

לב מיוחדת מוקדשת למכלולים הגדולים ( דוגמת

פסחלה ) ;

בפרק השלישי ( עמ '

) 100 - 88

.

כנסיית סטפנוס באם א  -רצץ  ,או
ומכלול יוחנן המטביל

בגרסה )

ה ' קתדרלה '

מסיבות

הטסטמנטום

15

ראו :

Th . Weber, 'Gadara 1998 : The Excavation 01

לייחס להם  -אם כמרכזי צליינות ואם כמרכזים
לפעילות

הבישוף

( מרכזים

)

המתברת מונה שתי כנסיות שנקשר אליהן סיפור
מקראי  -מצבת הזיכרון למשה בהר נבו וכנסיית

דומיני

והכרוניקון

לדבריה מקורות אלה אינם רלוונטיים לכנסיות

ולתפקוד שיש

אפיסקופליים .

שנות

מלעשות

75ק04 Basilica 81 Umm 0
~
: 11.
443 - 456

 .עק

42 ) 1998 ( ,

1גdle Five -:

~
'. Report
, ADAI,

גרגסה

מזוהה כרגיל עם כורכי  ,על החוף המזרחי של
:ש  Tzaferis , 1 %ו
הכינרת  ,ראו :

,

~:
Gergesa ('Afiqot , 16 ( , lerusalem
1983
-

עתדרה . 90

יוסף פטריך

ירדן :

כרונולוגית

מוקדמים

הם

או

מדי

סקיתופוליס בסכוליון ]  [Scholionשלו

מייצג

)

מאוחרים מדי ביחס לשרידים ( השייכים למאה

את הפולתן של פלסטינה במחצית השנייה של

החמישית  -השמינית לסה " נ )  ,ומבחינה גאוגרפית

המאה השישית ובראשית המאה השביעית

.

הם מתייחסים לאזורים גאוגרפיים אחרים  ,כגון

לסה " נ יתרה מזו  ,דומה שהמחברת נחפזת לבטל

קונסטנטינופוליס  ,אנטיוכיה או ירושלים  ,אך

את הרלוונטיות של מקור אחר  ,הטסטמנטום

.

.

לא לירדן אולם כמה מכנסיות ירדן השתייכו

דומיני  ,לכנסיות ישראל וירדן גם אם המהבר

לפרובינקיות של פלסטינה  ,שהפולחן הרשמי

של מקור זה תיאר כנסייה אידאלית  ,יש במתארה

בהן היה זה של ירושלים ונוסף על כך  ,כפי

קווי דמיון לכנסיות רבות של פלסטינה וערביה ,

שצוין לעיל  ,יש קווי דמיון במערך הליטורגי בין

יותר

איליריקום ,

הלק מכנסיות ערביה לאלו של הפרובינקיות של

אנטיוכיני  ,קונסטנטינופוליס או כל אזור אתר

.

מאשר

אזור

לכל

אחר :

.

פלסטינה  ,אף שמבחינה רשמית הן השתייכו

במזרה הנוצרי הקדום גם במקור זה נרמז קיומה

הליטורגיה הירושלמית

של תהלוכת מנהות מן ה ' דיאקוניקון '  -ששם

עשויה הייתה אפוא להיות רלוונטית בכנסיות

הונחו מבעוד מועד  ,בריחוק מה מן הבימה  -אל

שונות .

לפטריארכיות

.

אלו של ערביה .

המזבח  ,דהיינו תהלוכת ' הכניסה הגדולה ' כמה

מקור ליטורגי רב חשיבות  -המיסטגוגיה

הבהנות בנוגע למערך הליטורגי של כנסיות

מקסימום הקונפסור  -כלל לא

פלסטינה ( וערביה ) היו אולי צצות ועולות מתוך

)  Gdystagogaשל

.

נדון על ידי המחברת בחיבור זה נזכרים פרטי

בחינה של מקורות אלו .

פרטים על שני חלקי טקס קידוש הלחם והיין
( טקס

האוכריסטיה ) :

) of the word

ה ' ליטורגיה

של

המלה '

 , ( librgyשבה נכהו הקטכומנים

( המועמדים לטבילה ) עם המאמינים  ,וה ' ליטורגיה
של המאמינים '

) of the faithhll

( litirgy

-

חלק

שבו נאסר על הקטכומנים להשתתף  ,המתחיל

16

אשר לכרונולוגיה  ,בעקבות הפירה של בורות
בדיקה בשנים
presumi

1997 - 1994

ב ' קתדרלה '

של

( Episcopal

גרסה

) igljse

( מס '

858

בקורפוס )  ,התברר שלא הוקמה  -כפי שהציע
קראופוט בשנת

- 1938

אלא בראשית המאה

בשנת

לסה " נ בערך ,

375

ההמישית .

יוצא שהמאה

. The Great Entrance

הראשונה לנצרות הרשמית כלל אינה באה לידי

רוברט טאפט  ,בחיבורו המעמיק והמקיף על

ביטוי בארכיטקטורה של כנסיות עבר הירדן

בתהלוכת 'הכניסה

הגדולה '

)

(

' הכניסה הגדולה '  ,שהתפרסם בשנת , 1971

14

ראה במקסימום הקונפסור בן קונסטנטינופוליס ,

.

הנכללות בספר ( עמ '

. ) 89 - 88

אולם חפירות

מאותרות יותר בכנסיית הרכס בפטרה

, Ridge

מס ' 29

) etra

בקורפוס )  ,המתוארכת

~

כפי שהיה מקובל באותה עת אולם מאז פרסם

Church

סבסטיאן ברוק  ,בשנת  , 1973את הנוסה הסורי

בספר שלפנינו למאה השישית לסה " נ  ,לימדו

15

שהיא למעשה קדומה יותר  ,ושהוקמה זמן לא רב

של סיפור הייו של מקסימום הקונפסור ,

התברר כי יש לראותו כבן פלסטינה  ,וכי הפולחן

לאחר רעידת האדמה של שנת

הנדון בחיבורו זה ( וכן בזה שבו דן יוחנן בישוף

כן היא אחת הקדומות בכנסיות

,

16

2.

14

Rome 1971

15

 Early Syriac Life 01 Maximus theתBrock , ' 4

 .קק

Taft , The Great En

Confessor' , Analecta Bollandiana , 91 ) 1973 ( ,

299 -346

הארכיטקטונית

של

להתפרסם בקרוב ( להלן  ,הערה
17

ירדן .

17

גם

מאמר שלי על עניינים ליטורגיים אלה ועל זיקתם
להתפתחות

5.

363

לסה " נ  ,ואם

,
1

הכנסיות

עומד

. ) 19

,

P .M . Bikai , ~ NOTd Ridge Project' , A
. COR:

.ק

14 , 1 ( Summer 2002 ( ,

כנסיות עבר הירדן בתקופה הביזנטית והאמיית

19

בזיליקת ' נס החזירים ' בגדרה מתוארכת למחצית

תחת שלטון בית אמיה המשיכו לבנות ולשקם

חפירות נוספות

.

השנייה של המאה

הרביעית .

18

כנסיות ולהניח רצפות פסיפס מפוארות ( עמ '

)6

ופרסומים נוספים של דוחות תפירה סופיים

סיכומו של דבר  ,לפנינו מתקר מקיף וספר

עשויים ללמד שככלות הכול לא היה פער בן

המציג מתודולוגיה

100

שנים בין הכנסיות משני צדי נהר הירדן -

רב שימוש

מצוינת .

יעץ

( ספר

)

זוהי תרומה השובה ביותר ללימוד

הרי בישופים בני תבל ארץ זה נכחו בוועידות

הכנסיות הנוצריות הקדומות במזרה  ,המצטרפת

הכנסייה של המאה הרביעית אשר לקצה האתר

למחקרים מסכמים הקיימים זה זמן ? ל כנסיות

.

של ציר הזמן  ,כתובות מתוארכות מלמדות שגם

18

19

ובר ( לעיל  ,הערה

) 13

.

על כנסיות ארץ  -ישראל ראו לעיל  ,הערות , 2
וכן  :י ' צפריר  ,ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד
הכיבוש המוסלמי  :המימצא הארכיאולוגי והאמנותי ,
ירושלים תשמ " ה  ,עמ '  ; 264 - 223א ' עובדיה  ' ,כנסיות
; 12

קדומות '  ,אחא " ה ,
; 1993

עמ ' 4 . ( , ; 807 - 796ט ) Tsafiar

Terusalem

Christian

Alliata ,

Revealed,

.

]

ש

Land: New Discoveries -

טים

,

Churches

,

Segni

ש0

Virgilio ]. Corbo, lerusalem

",

.ד

Ancient

לG. C. Bottini , ] . 1

the

0

Archaeology

"
" Honour

)

Essays

ט  Patrich , ' Early Christian Chwchesן ; 1990

45 . ( ,ט ) 0 . Limor

ש

ארץ  -ישראל

וסוריה ,

19

Stroumsa

Holy Land ' , 0 .

) the Holy Land (fortheomingה ) ChristianiOl

כנסיות סוריה ראו לעיל  ,הערה

;3
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.

?ל
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 .עק
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)
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4 . ( , Architectureט ) Duval
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.

כעוף החול  -לתולדות

הדו  -לאומית  -נסגר מעגל שוב ניצבות כיום זו

מול זו אותן שתי בררות יסוד  -הפרדה מדינית

הגישה הדו  -לאומית

ופיזית בין שני העמים  ,הנוסחה המקובלת על

הרוב  ,או לחלופין מדינה דו  -לאומית  ,הנוסחה
שבה מחזיק גם כיום רק מיעוט  ,שבנבנשתי הוא

תמר הרמץ

מן הבולטים שבדבריו .
ספרו החדש של הלר  ,כמו ספריו הקודמים ,

הלר ,

יוסף

לאיחוד ' :

מ ' ברית שלום '

יהודה לייט

מאגנם והמאבק למדינה דו  -לאומית ,

' לח " י  :אידיאולוגיה ופוליטיקה ' וכן

,

0

The Birth

ירושלים :

sJsrael 1945 - 1949 : Ben Gurion and His Critics

האוניברסיטה העברית  ,הוצאת הספרים ע " ש י " ל

בוחן את נקודות ההשקה  ,למען הדיוק החיכוך ,

מאגנם  ,תשס " ד  437 ,עמ '

בין קבוצות ואישים בפריפריה הפוליטית לבין
הזרם

' ההיסטוריה מלמדת כי בכל תקופה ובכל
מקום תחת השמש  ,רוב בני האדם
התייחסו באיבה לדברים שנראו מאוחר
יותר  ,במבט לאחור  ,כהשגות ענייניות

ומקבלי

המרכזי

ההחלטות

בתקופת

.

ה ' מדינה שבדרך ' הספר שלפנינו מיטיב לבאר

ולהוכיח כיצד ומדוע גברו הרבים  -תסידי גישת
' צבירת הכות ' והמדינה היהודית  -על המיעוט

 -חסידי האנטי  -מיליטריזם והדו  -לאומיות  ,תוך

לחלוטין על מוסדותיהם ' .
ב " ה לידל  -הארט1

שהם שוללים את תוכן הגישה החלופית ודוחים
את הגיונה  ,כדברי דוד בן  -גוריון ליהודה לייב

' השאלה אינה עוד האם דו  -לאומיות אלא איזה

לבחור ' ,

מודל

כך

מגדיר

הפוליטולוג -

ההיסטוריון מירון בנבנשתי את הדילמה שבפניה

מאגנס  ,מנהיג

' איהוד ' :

' אני אינני יכול להאמין

בקיומה של מדינה דו  -לאומית  ,וכלל אינני

.

מאמין כי שלום עם הערבים יביא לידי כך אך

עומדת לדעתו מדינת ישראל בחורף , 2003

אני מאמין במשהו שאתה אינך מאמין  ,והוא

המישים וחמש שנים לאחר שקמה  ,בסערת

שהמדינה היהודית תביא לנו שלום ' ( עמ '

.

הקרב  ,כמדינה יהודית  ,שתיה מאז ועד היום על

הלר שולל שוב ושוב את ההיגיון הפוליטי של

מה נפשך  ,כשבעים שנה לאחר הקמתה

הגישה שגרסה כי רק מדינה דו  -לאומית תוכל

והתפוררותה של קבוצת ' ברית שלום '  ,שהייתה

להביא להשתלבות היישוב היהודי במרהב ולדו -

הראשונה להרות על דגלה את נוסחת הדו -

קיום עם יושבי הארץ הערבים  ,בעוד הקמת

לאומיות  ,וכשישים שנה לאהר הקמתה ונפילתה

מדינה יהודית היא מתכון בטוה לשפיכות דמים

-

מתמשכת ולאבדן איכותו ההומניסטית של העם

הרבה .

2

תנועת ' איחוד '

של יורשתה הרעיונית ,

) 369

.

ששתיהן על פי ניתוחו המדוקדק של יוסף הלר

היושב בציון עם זאת במובנים ידועים זוכה כאן

ב ' שיווק ' משנתן

גישה זו לראשונה לעיון אקדמי יסודי ובלעדי

כשלו בשעתן כישלון חרוץ

( פרסומים קודמים ייחדו לה פרק או שניים ) ,
1

ב " ה לידל  -הארס  ' ,היסטוריה ואמת '  ,הנ " ל  ,מדוע

איננו לומדים מן ההיסטוריה  ( ,תרגם  :יורם שדה ) ,
תל  -אביב  , 1985עמ '  31המאמר פורסם במקור
בשנת
2

1944

.

.

מ ' בנבנשתי  ' ,השאלה היא איזו דו  -לאומית '  ,הארץ ,
20

בנובמבר , 2003

עמ ' בו .

3

י ' הלר  ,לח " י  -אידיאולוגיה ופוליטיקה , 1949 - 1940 ,
ירושלים תשמ " ט ; . Heller, The Birth 0 Israet

,

[

 P P: Ben-Gurionכ 1945-

and His Critics, Gainesville ,

~

Florida 2000

קתדרה

, 113

תשרי

השס

"

ה ,

עמ '

96 - 192

כעוף החול  -לתולדות הגישה הדו  -לאומית

המעמיד אותה כאופוזיציה פוליטית משמעותית  .ארץ  -ישראל .
)

193

כדי להבין את שורשיה העמוקים

החיבור מתעד בקפידה את השינויים והדקויות

של מחלוקת זו ואת עצמתה הרגשית הולך הלר

בגרסאות השונות של הדו  -לאומיות שהתפתחו

לאתור  ,לאמצע שנות העשרים  -אז עלתה

לאורך השנים על רקע השינויים הסביבתיים ,

לראשונה הבררה

הדו  -לאומית .

הוא

מתאר

ובכך הוא מחלץ את התפיסה הדו  -לאומית

בקצרה כיצד הוקמה ופעלה ' ברית שלום ' ,

ממעמד של אוטופיה מורליסטית זניתה  ,ומעלה

הקבוצה הראשונה שהציעה בררה זו  ,וזאת בשעה

אותה למעמד של משנה פוליטית סדורה ובעלת

שנתחוור כי ממדיו של מפעל ההתיישבות

חיות ,

גם אם לא פופולרית .

היהודית בארץ והצלחתו בהתבססות מספרית

הספר  ,הכולל עשרה פרקים  ,מתמקד בוויכוח
העז שהתנהל בשנים

1949 - 1942

בין קבוצת

וכלכלית  ,העלו את היישוב הערבי והיישוב

היהודי בארץ על מסלול התנגשות דמים .

' איחוד ' ומנהיגה מאגנם ( שהלך לעולמו בשנת

למרות כריכתן בכפיפה אנליטית אחת  ,הלר

לבין הנהגת היישוב  ,בראש ובראשונה בן -

מנתה היטב את ההבדלים העקרוניים בין גרסאות

גוריון  ,בשאלת המסגרת הפוליטית שיש להקים

הבדלים

) 1948

הדו  -לאומיות

של שתי הקבוצות ,

הזרם

שמקורם לדבריו בשורשיהן הרעיוניים הנבדלים ,

המרכזי בהנהגתו של בן  -גוריון לא רק העמיד את

בהרכבן האנושי השונה  ,בעיתוי הפעולה השונה

החשיבות ;

ב ' איהוד '

הפלטה ,

עבור היישוב היהודי ושארית

יצירת הרוב היהודי בארץ בראש סדר

שלהן

ובדומיננטיות

על רקע אימי התקופה באירופה  ,עוינות העולם

בהשוואה למעמדו

של

מאגנס

כאוהד בלבד ב ' ברית שלום ' .

הערבי והתנכרות שלטונות המנדט לניצולים ,

יש לזכור כי ' ברית שלום '  ,שהוקמה בשנת , 1925

הגיעו בהדרגה אנשי הזרם המרכזי למסקנה כי

פעלה בטרם הוכרע עתידה המדיני של ארץ -

רק סיום המנדט הבריטי וכינון מדינה יהודית

ישראל  ,ואילו 'איהוד ' הוקמה בשנת

עצמאית יוכלו להבטיח את קיומו וביטחונו של

לאחר שקרסה תכנית פיל  ,בריטניה אימצה את

היישוב היהודי בארץ ואת היותו בית לאומי לעם

ה ' ספר הלבן ' שקיבע את מעמד היישוב היהודי

לעומת זאת 'איחוד '  ,שייצגה

ומוסדות ההסתדרות

היהודי

הנרדף .

בעיני רבים עמדת מיעוט מובהקת ומוקצה מתמת

כמיעוט בארץ  -ישראל ,

% 942

-

הציונית אימצו בתגובה את תכנית בילטמור ,

.

מיאוס  ,דיברה  -בבית אך גם בפורומים בין -

שתבעה הקמת מדינה יהודית בכל הארץ לפיכך

לאומיים  -בזכות מדינה דו  -לאומית  ,שתוקם

בעוד שבעבור ' ברית שלום ' הייתה הקמת מדינה

תחילה בחסות המנדטורית של בריטניה ולאחר

יהודית סוגיה מופשטת כמעט  ,למעשה ראלית

מכן תשתלב בפדרציה אזורית רחבה יותר .

לא יותר ולא פחות מאשר כינון מסגרת דו -

המחלוקת בין הזרם המרכזי לבין מאגנם

לאומית ,

הרי ' איהוד ' נאלצה להתמודד עם

ועמיתיו עלתה אל פני השטח במלוא בהירותה

הפיכת המדינה היהודית לא רק לבררה ראלית

משהתברר גורל

אלא בסופו של דבר לעובדה קיימת  ,ששמטה

בשנות הארבעים

המאוחרות .

רגליה .

יהדות אירופה  ,התעורר ויכוה על מכסות עלייה ,

למעשה את הקרקע מתחת

תלה הידרדרות ביחסים בין היהודים לערבים

לאומיות של ' ברית שלום ' גרסה כי ' יש לחתור

בארץ  -ישראל והברי ' איהוד ' פרצו פרצה בהזית

לשוויון זכויות ה " מוחלט " בין שני

כך הדו -

העמים

בפני

המהווים באופן שווה את גורל הארץ בלא

אונסקו " פ ( הוועדה המיוחדת של האו " ם לשאלת

התחשבות עם העובדא איזה משניהם עולה בזמן

האחידה שהציג היישוב כולו

לפלגיו

חדרה
-

שתדדה 194

תמר הרמן

הברו ' .

הדו  -לאומיות של

תרומתו המדעית של המהקר שלפנינו טמונה

' איתוד ' לעומת זאת עברה שינויים בהתאם

בראש ובראשונה בהוספת נדבך חשוב בתיעוד

לנסיבות הזמן  -מנכונות בשלבים המוקדמים

מקצועי להלל של גופים והשקפות שמחוץ לזרם

ידוע במספרו על

4

( 40

המרכזי של הפוליטיקה היישובית ובהבהרה כי

אחוז ) במדינה דו  -לאומית  ,להכרה בכורה להגדיל

גם באותן שנים קשות היו שחלקו בריש גלי על

את העלייה היהודית נוכח אימי השואה עד

הנחות היסוד של הקונסנזוס הלאומי ,

וכי

לשוויון מספרי ותביעה לקבוע מכסת עלייה גם

בדיעבד נראה כי השגותיהם  ,שהרוב התייחס

על פי קנה מידה מדיני  ,כלומר התניית העלייה

אליהן בעוינות  ,היו  -כאבחנתו דלעיל של

להסתפק במעמד קבוע של מיעוט יהודי

בהסכמת הערבים

(

.

עמ ' . 227

לידל  -הארס  -ענייניות בהחלט עם זאת אין

)

בין לבין הלר מנתח גם את תולדות ה ' ליגה

הספר נקי מפגימות  ,במיוחד למי שאמון על

ההברה .

ראשית ,

להתקרבות ושיתוף יהודי  -ערבי '  ,שבמסגרתה

האפיסטמולוגיה של מדעי

חלק מאנשי ' איחודי שיתפו פעולה עם אנשי

באופן חריג ובעייתי מבחינת מיקודו של הדיון

ה' שומר הצעיר '  ,ומסביר את הבידוד המוחלט

כורך הלר ניתוח קבוצתי  -ארגוני עם ניתוח

של 'איתוד ' לימים ואת הקושי  -שעליו לא

אישיות .

התגברה  -למצוא לה בעלי ברית בקרב השמאל

כאמור ב ' ברית שלום ' וב 'איתוד '  ,ואילו הניתוח

הציוני  ,בעלי ברית שהיו יכולים אולי להוות

האישיותי הוא של מאגנם  ,מן האבות המייסדים

ראש גשר בינה לבין הממסד היישובי הלר מנתה

ונשיא האוניברסיטה העברית

בפירוט אף את התגובות השליליות כלפי

 , ) 1935מנהיג קבוצת 'איחוד ' ומי שמזוהה יותר

'איתוד ' ומאגנם  ,שנעו בין התעלמות למתקפות

מכל אדם אחר עם המאבק הבלתי מתפשר בזכות

.

הניתוח הקבוצתי  -הארגוני מתמקד

( החל משנת

היישוב.

המדינה הדו  -לאומית ( משום כך  -ובטעות -

אמנם אין המהבר מציין זאת במפורש אך הקורא

הוא מזוהה גם כמנהיגה של קבוצת ' ברית שלום '

חזיתיות מתוזמרות היטב של ראשי

יכול ללמוד מניתוח זה כיצד נוצרו באותן שנים

אף שלא נמנה עם חבריה אלא רק עם אוהדיה .

מכוננות מנגנוני הדה  -לגיטימציה של זכותם של

פה ושם יש בספר התייחסויות לתרומותיהם

)

בעלי עמדות מיעוט פוליטיות להיאבק למען

הרעיוניות של אישים נוספים  -ארתור רופין ,

מימוש רעיונותיהם באמצעים כמו פנייה לגורמי

חיים קלואריסקי ( מרגלית )  ,מרטין בובר וארנסט

חוץ כדי שיפעילו לחץ על ההנהגה או חריגה מן

עקיבא סימון  ,אך כולם כ ' שחקני משנה ' בלבד .

הקו המוסכם וניהול מגעים ' פרטיים ' עם גורמים

עירוב שתי רמות ניתוח אלה  ,הקבוצתית

ערבים ובין  -לאומיים ; מנגנונים אלה התקבעו

והאישית  ,בנימוק כי לפתות ככל שמדובר

היום .

' יש לדון בהם כמקשה

בדרכי הפעולה הפוליטית בישראל עד

במאגנם

וב ' איחוד '

-

מכאן  ,כפי שהספר מדגים  ,קצרה הייתה הדרך

אחת שאינה ניתנת להפרדה ' ( עמ '  , ) % 5גורם

להטלת דופי בפטריוטיות של מי שמחזיקים

לדילוגים חוזרים ונשנים לאורך הספר כולו

בכיוון

להסברים

בעמדות

פוליטיות

חריגות ,

בעיקר

מהסברים

רעיוניים

ומבניים

תלילה .

ה ' יוני '  ,ובמקרים מסוימים אף לתיוגם כבוגדים

פסיכולוגיסטיים וחוזר

ולאיום על ביטחונם האישי .

אחד הלר מייחם את כישלונה של 'איתוד ' לכך

למשל במקום

ש ' נמנעה במכוון מלהגדיר את עצמה כמפלגה ' ,
4

תקנות ' ברית שלום '  ,מצוטט אצל הלר  ,עמ '

13

.

וקובע כי ' חסרונה של אידיאולוגיה מארגנת

עוף החול  -לתולדות הגישה הדו  -לאומית

משימוש

הלא ציונים ביהדות ארצות  -הברית ואפילו פנה

בכללי המשהק המקובלים במערכת המפלגתית

אל מקבלי החלטות זרים ( ג ' ורג ' מרשל ) להפעיל

גרמו לכך שלא היתה מסוגלת למקם עצמה לא

סנקציות נגד היישוב היהודי  ,כדי לאלצו לקבל

בשמאל ולא במרכז הפוליטי ' ( עמ '  , ) 395וכן

 -ולו על כורחו  -את הפתרון

הדו  -לאומי .

הוא כותב כי 'את הלקח מכישלון " ברית שלום "

פעולות אלה הבאישו את ריחו ואת ריחה של

המודע

והרצון

להימנע

לא למדו תברי

בכל

" איחוד "

מחיר

מכיוון שלא תשבו

חדרה

19
-

האופצייה הדו  -לאומית בעיני הציבור .

בקטיגוריות פוליטיות חילוניות מקובלות של
הצלתה או כישלון ' ( עמ '

) 397

.

אך במקום אחר

הוא תולה את שורשי התבוסה באופי האישי

החריג של חברי ' ברית שלום ' ו ' איחוד '  -אף
שהוא עצמו טוען כי אי אפשר לכתוב ביוגרפיה
קולקטיבית של הקבוצה בשל השוני הרב בין
אנשיה ( עמ '

. ) 18

' במובן מסוים '  ,אומר הלר ,

' ראו עצמם מאגנם ובובר  ,וחברי "איחוד " כולם ,
גולים פוליטיים בארץ  ,שכן לא ראו עצמם

.

שותפים למאבק הכותני בה בעת הם לא ראו

עצמם כלל ועיקר מי שאינם נאמנים לציונות ,
קרי מי שראויים לכינוי " בוגדים "  ,כפי שאכן
ראו בהם מרבית אנשי היישוב ' ( עמ '

, ) 33

ואילו

ברמה האינדיווידואלית מאפיין הלר את מאגנס ,
שלדעתו היה האחראי הראשי לכישלון  ,כך  ' :על

יהודה לייב מאגנס

פי המונחים של הסוציולוגיה המודרנית פרש

צילום1945
(יוני
~ זולטן קלטר )

מאגנס מן הסדר הקיים ' ( עמ '  , ) 392וכן  ' :ייחודו
של מאגנס שלא היה איש מפלגתי אלא פציפיסט
דתי

..

[] ,

אשר

תתר

להרמוניה בין

לפוליטיקה לפי תורת הנביאים '

( עמ '

המוסר

, ) 393
שנית  ,ותשוב יותר  -הספר עמוס הפרטים

' שבנה את השקפת עולמו על ארבעה רעיונות

יסודיים  :פציפיזם והתנגדות לאימפריאליזם ,

עד

הומניזם אוניברסלי  ,הציונות הרוחנית של אחד

ההיסטוריונית

העם  ,ומורשת היהדות ההיסטורית השמרנית

עיקרית להנצתה על הנייר של כל שביב מידע ,

בדבר השליחות המוסרית של העם יהודי בקרב

פרטי פגישה או נוסח מכתב  ,ונמנע באדיקות

העמים ' ( עמ '

. ) 45

עמדות אלה גרמו למאגנס ,

לעייפה נכתב

מהערכה

לכאורה כמיטב המסורת

הקלסית ,

רטרוספקטיבית

המייחסת

כלשהי

חשיבות

של

ערכן

אליבא דהלר  ,לסלוד ממדיניות השגת הרוב

הסגולי של שתי הגישות המתחרות הנדונות בו ,

היהודי בארץ ומהקמת מדינה יהודית ולהתנגד

לפיכך לכל אורך הספר עב הכרס אין נשאלת ולו

לכך בכל הכלים שעמדו לרשותו ; הוא השתמש

פעם אחת השאלה המתבקשת  :האם הכישלון

בכישרונו הרטורי  ,בקשריו ההדוקים עם החוגים

ה ' שיווקי ' של תסידי הדו  -לאומיות היה גם כישלון

ץתדרה 96

תמר הרמן

מהותי באבחון אופי היחסים בין שני העמים  ,או

שמא מתברר בדיעבד כי הפתרון הדו  -לאומי -

בכל המטרות המדיניות שהציבו לעצמם  ,שכן
הללו לא ניתנו להגשמה

מלכתהילה '

(

עמ ' . 394
)

אשר הושלך בשאט נפש לפח האשפה של

לסיכום  ,מדובר בחיבור השוב ולמדני  ,שהיה

ההיסטוריה לפני למעלה משנות דור על ידי

יכול להיות גם רלוונטי אך ההמיץ איכות

זו .

הרוב  ,שהעדיף מדינה יהודית בכל מהיר  -לא

לדברי בנבנשתי על רקע מהיר הדמים הגבוה

היה אשליה של חבורת הוזים  ,אלא  -כפי שטוען

ששולם

של

בנבנשתי  -המוצא הראלי היחיד ממעגל הדמים .

הקונפליקט

לכאורה קשה לטעון כנגד גישתו זו של הלר ,

לפתרונות אחרים  ,השאלה העומדת על הפרק

ומשולם

הימשכותו

ונוכה

הישראלי  -הפלסטיני

ו ' הסינותו '

רק איזה פתרון דו  -לאומי יש לבחור .

שכן מדובר בהכרעה עקרונית לגיטימית בדבר

כיום היא

גישת המתקר  ,אולם בה בשעה הוא נוטל לעצמו

אם מקבלים עמדה זו עולה מאליה האפשרות כי

5

את ההירות שהיסטוריונים מסורתיים נשמרים

אף שהרוב העדיפו ( ומעדיפים ) פתרון המושתת

ממנה ברגיל  ,למתוח ביקורת ' פוליטית ' על

על

לערבים -

הקבוצה ומנהיגיה פעמים רבות לאורך הספר ,

הפלסטינים ( ' שתי מדינות לשני עמים ' )  ,הייתה

למשל הוא קובע נחרצות כי ' "איחוד " התיימרה

אמת עמוקה בקריאת המצב של קבוצות מיעוט

חלוקת

הארץ

בין

היהודים

להופיע בציבור כאגודה שכוהה בניתוח תיאורטי

כמו ' ברית שלום ' ו ' איחוד '  ,אמת שנעלמה מעיני

של המצב המדיני אולם חולשתה היתה שחבריה

בני התקופה  ,ואותה אמת באה אולי לידי ביטוי

פעלו מנקודת מבט מוסרית גרדא ' ( עמ ' , ) 276

אף בדבריהם של המעטים בישראל כיום

וכן  ' :לא מקרה הוא שבובר ומאגנם כאחד נכשלו

התומכים במדינה דו  -לאומית .

.

5

בנבנשתי מונה ארבעה סוגי דו  -לאומיות  -משטר

אוטונומיה מקומית תרבותית ואזרחית בלי זכות

ליברלי קלסי של זכויות אינדיווידואליות בלא

בחירה לכנסת לפלסטינים ; דו  -לאומיות לא מוכרזת

התייחסות לזכויות קולקטיביות ; דמוקרטיה הסדרית ;

או למעשה

אפרטהייד .

