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 ימי הביניים | ראשון מושב

 

של קבוצות  זהות אתנית ותפישות סטריאוטיפיות
 בתקופת הסולטנות הממלוכית אתניות

  אילן-אוניברסיטת בר, קובי יוסףר "ד
 

הובאו ( ממלוכים)עבדים צבאיים ". כור היתוך"הסולטנות הממלוכית מתוארת על פי רוב כמעין 

שוחררו ושולבו בתפקידי , עברו הכשרה במחנות צבאיים, 9291-ו 9421למצריים וסוריה בין השנים 

 ,זהותם האתנית, על פי הדעה הרווחת במחקר. מפתח בצבא ובממשל של המדינה הממלוכית

. התרבותית והחברתית של הממלוכים נמחקה כמעט לחלוטין עם הגיעם לשטחי הסולטנות, הדתית

והקשר שלהם עם , למדו את השפה התורכית וקיבלו שמות תורכים, הם הפכו למוסלמים בדתם

" זהות ממלוכית"במחנות הצבאיים נוצר אדם חדש בעל , כך. משפחתם הביולוגית נותק לחלוטין

שמוצאו , חוקרים טוענים בדרך כלל, לפיכך. חש סולידאריות כלפי חבריו לעבדותהנאמן לאדונו ו

 .האתני של הממלוכ לא היה רכיב בעל חשיבות רבה בזהותו של הממלוכ

כי גם אם , חקר הפרקטיקות של מתן שמות לעבדים במשך תקופת הסולטנות מגלה

, לפיכך. פי מוצאם האתני-על שמות אלה ניתנו להם, כמעט לכל הממלוכים ניתנו שמות תורכיים

היסטוריונים . פי שמו של הממלוכ אפשר היה לדעת לאיזו קבוצה אתנית הוא משתייך-על

למשל כמדד , תרבותי-וסוציולוגים משתמשים לעתים בשמות פרטיים כמדדים לאפיון חברתי

ת כמדד לשינוי זהות חברתי, להצלחתו של שילוב תרבותי במשפחות מעורבות מבחינה אתנית

במחקר ההיסטורי של . או אתנית, דתית, לאומית –בחברות מהגרים או כמדד להזדהות קולקטיבית 

הביניים האירופיים שימש חקר הדפוסים של השמות הפרטיים בין היתר למעקב אחר דפוסי -ימי

, השם הפרטי מעניק לאדם. הגירה והתיישבות וללימוד תהליכי מיזוג בין אוכלוסייה כובשת לנכבשת

ומהצד האחר מחבר אותו אל הכלל בתוך מערכת מוכרת של , זהות וייחוד אישיים, ד אחדמצ

שמות פרטיים  הם מעין  , כקובץ. תרבותיים ודתיים, חברתיים, פוליטיים, שושלתיים, הקשרים

שינויים במגמות , מאגר מידע שצפון בו ידע על מגמות והלכי רוח –" ביוגרפיה קולקטיבית"

" ייעודם האתני"מיפוי של שמות הממלוכים ושל . ווח בקבוצת אוכלוסייה מסוימתותהליכים ארוכי ט

עוזר לנו לעקוב אחר שינויים בהרכב האתני של , (לחברי איזו קבוצה אתנית ניתן כל שם, כלומר)

מעקב אחר פרקטיקות השיום בתקופת הסולטנות . הסולטנות ובתפישות של זהות אתנית

שינויים בתפישות , טובה יותר תהליכים של הבניה של זהות אתנית הממלוכית מאפשר להבין בצורה

ושינויים בתפישות , דמוגרפיים וחברתיים, של זהות אתנית הנובעים משינויים פוליטיים

 . סטריאוטיפיות של קבוצות אתניות



 

 

 

זהויות לטיניות : תושבים ארעיים ואורחים לרגע, ילידי הארץ
 בממלכת ירושלים הצלבנית

 לן יא-וניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת ברא, יונתן רוביןר "ד
 

, בישויות אלה. מסע הצלב הראשון הביא לייסודן של ישויות פוליטיות לטיניות במזרח הים התיכון

התיישבו במהלך התקופה הצלבנית אנשים שמוצאם היה באירופה , ובראשן ממלכת ירושלים

פיתחו עם הזמן זהות , ובעיקר צאצאיהם אשר נולדו כבר בממלכה, אלהקבע תושבי . הקתולית

וקד הזהות שלהם מ. מנהגי לבוש והרגלי תזונה, שפה, ייחודית שכללה מרכיבים כמו נרטיב היסטורי

אך לאותם לטינים תושבי ממלכת ירושלים לא הייתה . שבו חיו' החדש'היה המרחב הגיאוגרפי 

והם חיו במגע מתמיד עם שתי קבוצות , בלעדיות על הזיקה האירופית לארץ הקודש בתקופה

שבילו בממלכה פרקי זמן קצרים , צליינים וצלבנים –האחת שכללה אורחים לרגע : ספותלטיניות נו

 ,אך עדיין מוגבלות, משמעותיות יותר ותחיו בה במשך תקופוהשנייה שכללה לטינים ש, יחסית

לא ניתן . המשפט או המסחר, הרפואה, כחלק מהקריירה המקצועית שלהם בתחומי הכנסייהלמשל 

יושבי הקבע הלטינים של הארץ מבלי לקחת בחשבון את המגע שלהם עם  להבין את זהותם של

מגע זה הביא לכך שהלטינים של ממלכת ירושלים נותרו תלויים במידה . שתי הקבוצות האחרות

אך מגע . בתחומי ידע שונים, למשל, וגם נותרו מעודכנים במתרחש בו, רבה באחיהם מהמערב

נים בין המבקרים לבין הלטינים יושבי הממלכה ועל ידי כך מתמיד זה גם יצר עימותים חוזרים ונש

 .חידד את זהותם הייחודית של האחרונים

 

  



 

 עכו ומערב הגליל בתקופה הצלבנית, גרמנים בירושלים
 

 אוניברסיטת חיפה , אדריאן בועז' פרופ

יינים צלול הילה הגרמנית קמיועד למרכז הבירושלים  הוקם 94-במחצית הראשונה של המאה ה

המרכז הגרמני . ל של המסדר ההוספיטלריומקומם במוסד הגדגרמנים שהגיעו לעיר ולא מצאו את 

. ומבנה אדמיניסטרציה (של הגרמניםסנטה מריה )סיה נכ, אכסניה/בית חולים: כלל שלושה מבנים

 לפחות לפי גרסת אחד הצליינים הגרמנים, ההגרמני הי רכזעולה מהמקורות שהצורך להקמת המ

גו לאחיהם דוברי אוספיטלרים הצרפתיים לא דשהה, (9921-יוהנס מוורצברג שהגיע לעיר ב)

 . גרמניתה

האבירים הגרמנים של סנטה מריה  -המוסד הגרמני הירושלמי נתן את שמו למסדר צבאי חדש 

למרות שלא היה קשר אמיתי בין המסדר לבית " המסדר הטבטוני"הידוע לרוב בשם , בירושלים

כבית חולים שדה  9919 -המסדר הטבטוני התחיל את דרכו בזמן המצור הצלבני על עכו ב. החולים

הגרמנים קיבלו שטח במזרח העיר עליו הקימו בית , לאחר כיבוש העיר. הלחימהשטיפל בפצועי 

הפכו להיות מסדר צבאי במודל המסדרים הגדולים  9911-מגדל ומבנים נוספים וב, כנסיה, חולים

 . לבוש ועוד, סמל, כולל תקנון, (ההוספיטלרים והטמפלרים)

של הצלבנים לירושלים קיבל רכוש גם וחזרתם  9441ולאחר הסכם , המסדר התקיים והתפתח בעיר

אך בעכו המסדר סבל מנסיונות חוזרים של המסדרים הגדולים , כולל בית החולים הגרמני, שם

יתכן שזה מה שעמד מאחורי ההחלטה לרכוש אדמות ורכוש בגליל המערבי ולבנות . להשתלט עליו

ק מתפקידי ההנהלה לשם העבירו חל, מבצר מונפורט –שם את המצודה המרכזית של המסדר  

שופכים אור על , בעיקר בשנים האחרונות, מחקרים היסטוריים וארכיאולוגיים. ממרכזם בעכו

של המאה הקודמת  11-חפירת בית החולים הירושלמי התקיימה בשנות ה. פעילותם של הגרמנים

נהל ובשנים האחרונות מ, 4111-ו 9111וכותב שורות אלה חפר את הרובע הטבטוני בעכו בשנים 

 .חפירה של המצודה הטבטונית מונפורט

  



 

  תקופת המקרא | שנימושב 

 

 טכנולוגיה קראמית כזירת משא ומתן תרבותי

 אוניברסיטת תל אביב, מר מארק איסרליס
 

עמירן בשנות ' ר'' מאז זיהוי הקשר בין מסורת כלי בית ירח ומסורות קיראמיות באנטוליה ע

במשך שנים אלה נתפרסמו מחקרים . אין מערערים על מקורה הזר לדרום הלבנט, החמישים

פטרוגרפיים רבים שהוכיחו פעם אחר פעם כי כלי בית ירח יוצרו בדרום הלבנט ולא הובאו 

לימוד השוואתי מדוקדק של . אך שאלות רבות נשארו פתוחות. דרום הקווקזאנטוליה או , מהעמוק

טכנולוגיות קיראמיות מראה כי השוני בין כלי בית ירח לכלים ממסורות מקומיות אינו טיפולוגי 

 . אלא גם טכנולוגי, בלבד

 מטרת המחקר הנוכחי היא לעמוד על המשמעות התרבותית של הבדלים אלו על ידי זיהוי תפיסות

 . מנטליות של יוצרי כלי חרס

בהרצאה זו אציג את תוצאות המחקר ההשוואתי של המכלולים הקיראמיים משלושה אתרים בהם 

אעמוד על ההבדלים הטכנולוגיים בין , התקיימה ממסורת כלי בית ירח לצד מסורות מקומיות

 . המכלולים ואדון במשמעות התרבותית של הבדלים אלו

  



 

: חברתית במחקר הארכיאולוגי-אתניות וזהות קבוצתית
וואלדייה כמקרה מבחן-קובור אל  

אוניברסיטת בן גוריון, גונר להמן' פרופ  

The paper will discuss questions of social group identity in early Iron Age of the 

southern Levant (11th-10th centuries BCE). There is now an increasing agreement on 

the basic understanding of ethnicity in social science - and in Israeli archaeology. In 

terms of the practice, however, archaeologists still differ quite substantially in their 

interpretation of the role of ethnicity in the Iron Age. The main argument of my paper 

will be that ethnicity is only one form of group identity and in my view not even the 

most central phenomenon of social organization during the period under discussion. A 

central point in the discussion is the question what archaeological evidence can 

contribute to the identification of ancient social identities. The data discussed in this 

paper include archaeological evidence from the Shephelah and the excavations at 

Qubur el-Walaydah in southwest Israel. 

In the Shephelah a distinct pattern of material culture distinguishes the region from 

the central hill-country and the coastal plain. I interpret this pattern as a result of 

complex formation processes of the relevant social groups. Ethnicity is, in my view, 

only one form of social identity involved in these processes. 

At Qubur el-Walaydah, a village near Gaza, the situation is likewise complex and 

characterized by the interaction of what appear to be several distinct social groups. 

The archaeological analysis of the interaction between these groups is complicated by 

the fact that the rural settlement located close to the Philistines centers are dominated 

by the material culture and the industrial production of these urban centers. An 

adoption of dominant material culture blurred the underlying social differentiations 

and various identities. While it appears to be attractive among the rural neighbors of 

Philistia to have the same things as the Philistines, this aspect of group behavior did 

not completely changed their identity in a long-term perspective. 

  



 

 

ישראל בתקופת -פלשתים וכנענים בדרום ארץ, ישראלים
 'הברזל א

 אילן-אוניברסיטת בר, אברהם פאוסט' פרופ
 

תרבויות . התבררה מזמן כבעייתית" עמים"ל" תרבויות ארכיאולוגיות"בין  תההשוואה המקובל

. ולפיכך אין להשוותן לקבוצות זהות, ולא רק מזהות אתניות, ארכיאולוגיות מושפעות ממגוון גורמים

ואשר משמשים אותה , לכל קבוצה יש פריטים מסוימים או דגמי התנהגות ייחודיים לה, ואולם

מטרת ההרצאה תהיה לבחון מספר פריטים או דגמי . ה ובין שכנותיהבמשא ומתן האתני בינ

בהקשר , ואשר מחקרים קודמים הראו ששימשו קבוצות שונות', התנהגות שרווחו בתקופת הברזל א

, ש קבוצותומדובר בשל. ישראל-כנענים ופלשתים בדרום ארץ, של האינטראקציה בין ישראלים

הבחינו היטב בינן לבין , (צה אתנית אינה אחידה ממילאואף קבו" )אחידות"אשר גם אם לא היו 

להדגיש את , ועשו שימוש בפריטי תרבות חומרית על מנת להמחיש את ההבדלים ביניהן, שכנותיהן

 .ייחודן ולקבוע גבולות חומריים ברורים

  



 

פרשת גרוש הנשים הנכריות בעזרא ונחמיה ומקומה 
 השניבעיצוב הזהות היהודית בראשית ימי הבית 

 אילן-אוניברסיטת בר, ר יגאל לוין"ד
 

נודע לעזרא כי , מספרים על כך שתוך כדי החלת חוקי התורה ביהודה' י-'ספר עזרא פרקים ט

הכנעני החתי "התחתנו עם נשים נכריות מ, "הסגנים והשרים"חלקם דוקא ממעמד , אנשים מיהודה

תגובתו ". רצותהתערבו זרע הקדש בעמי הא"וכי , "הפריזי היבוסי העמוני המואבי המצרי והאמורי

 . ולבסוף משביע את האנשים שיגרשו את הנשים הנכריות ואת ילדיהן, של עזרא היא קשה

מתברר לנחמיה , תוך כדי הפעילות שלו כפחת יהודה: ג מתואר לכאורה מצב דומה"בנחמיה פרק י

עם , קשורים בקשרי נישואין עם סנבלט משומרון, ובתוכם גם משפחת הכהן הגדול, כי חלק מן העם

בניהם "וכי התפתח מצב שבו , "עמוניות ומאביות, אשדודיות"ועם עוד נשים " העבד העמוני"טוביה 

וגם נחמיה מכריח את האנשים לגרש את ". חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית

 . נשותיהם ואת ילדיהן

הטכסט כפי נעיר כמה הערות על , קודם כל: הרצאה זו תציג את שתי הפרשיות בכמה רמות

מה היו הנסיבות : ננסה לבחון את הפרשה על רקעו ההיסטורי, שנית. נחמיה-שנמצא בספרי עזרא

מה ההבדלים בין הפרשה בעזרא ובין זו ? "נשים נכריות"מי היו אותן ? שבהן התרחשה הפרשה

: ולבסוף נבחן את הפרשה במסגרת עיצוב הזהות היהודית בראשית ימי הבית השני? שבנחמיה

או , העצמית של היהודים-מה אומרת הפרשה על זהותם? "נישואי תערובת"ע היתה התנגדות למדו

האם נתן להגדיר את זהותם של ? נחמיה-לפחות של אלה שגישתם באה לידי ביטוי בספר עזרא

מה היה המצב בקהילות היהודיות שמחוץ ? או אולי שתיהן יחד, אתנית, אותם יהודים כזהות דתית

לתשובות שנתן לתת לשאלות אלה יש חשיבות ?  במצרים ובאדומיאה, גון בבבלכ, לארץ יהודה

 . בהבנת בנייתה של הזהות היהודית בתקופת הבית השני

  



 

  משנה ותלמוד, בית שני|  שיילמושב ש

 

 מקורם של יהודי הגליל בימי הבית השני

 האוניברסיטה העברית , ר עוזי ליבנר"ד
 

נתונה במחלוקת בקרב חוקרי תקופת שאלת מקורם של יהודי הגליל בתקופה הרומית הקדומה 

העדר כמעט מוחלט של מקורות היסטוריים הנוגעים לגליל . הבית השני וחוקרי הנצרות הקדומה

למן הכיבוש האשורי במאה השמינית לפני הספירה ועד למרד החשמונאים אינו מאפשר אפילו 

ידיעותינו ההיסטוריות גם לאחר מרד זה . תיאור בסיסי של אוכלוסיית האזור וזהותה בתקופה זו

אז אנו מתוודעים לאוכלוסיה יהודית , מצומצמות ביותר עד לאחר הכיבוש הרומי של ארץ ישראל

המיעוט והבעייתיות של המקורות ההיסטוריים הולידו מגוון של תיאוריות . גדולה היושבת בגליל

האתני להתפתחותה חלקן הגדול תיאוריות העוסקות בשאלת הרקע , בנוגע למקורם של יהודים אלו

; אוכלוסיה פגאנית שגוירה בכפיה; שרידי ממלכת ישראל הקדומה)של הנצרות הקדומה בגליל 

 (.'וכד, פגאנית שהסתפחה מרצון לאומה היהודית-אוכלוסיה שמית

, המחקרים הארכיאולוגיים הרבים והנרחבים שנערכו בגליל בעשורים האחרונים ובהם חפירות

ונים של התרבות החומרית העלו נתונים חדשים רבים שיש להביאם ומחקרים מסוגים ש, סקרים

הנתונים מצביעים על תמורות יישוביות עמוקות שהתרחשו . בחשבון בהתמודדות עם השאלה לעיל

בעיקר בגליל )אתרים רבים ננטשים . בגליל בשלהי המאה השנייה ובמאה הראשונה לפני הספירה

אתרים . ים על אוכלוסיה פגאנית בעלת זיקה לחוף הפניקיובחלקם נתגלו ממצאים המצביע, (העליון

הפעם באוכלוסיה בעלת זיקה ברורה לממלכה  –ספורים עם ממצאים דומים יושבו מחדש 

התמורה המשמעותית ביותר היא גל התיישבות נרחב במהלכו מוקמים . החשמונאית שמדרום

נראה כי . מיושבים כלל קודם לכן חלקם באזורים שהיו דלילים מאוד או לא, עשרות ישובים חדשים

איננו נובע מריבוי טבעי של , שהתרחש בזמן קצר יחסית, מקורו של גידול דמוגראפי ניכר זה

ככל הנראה , אוכלוסיית הגליל המקורית אלא מעיד על הגירה של אוכלוסיה שהגיעה מחוץ לאזור

 .מתיישבים שהגיעו מיהודה

  



 

 ?היהודי האם החשמונאים המציאו מחדש את העם

 אילן -אוניברסיטת בר, איל רגב' פרופ
 

מטבעותיהם . הכוהנים הגדולים החשמונאים טיפחו את הזהות האתנית של היהודים במספר אופנים

חג החנוכה נחגג מידי . כינויו של העם היהודי –" הכוהן הגדול וחבר היהודים"נשאו את הכתובת 

והנים הגדולים הכ. תשלום מחצית השקל למקדש נהג גם ברחבי התפוצות. שנה גם בתפוצות

ארמונות החשמונאים ביריחו התאפיינו במקוואות . החשמונאים בחייהם הדתיים של יהודי התפוצות

 . המלמדים על היבדלות מטומאת הנכרים –רבים לצד העדר כלי יבוא 

העדויות על זהות יהודית ? באיזו מידה שינו החשמונאים את ההגדרה של העם היהודי כאתנוס

בדרך כלל אנו מתייחסים . ם מלפני התקופה החשמונאית הן מעטות יחסיתוקשרים בין יהודי

אלא שרבים מן התוצרים של הזהות היהודית שלכאורה נוצרו . לקיומם של אלו כמובן מאליו

חשיבות הטומאה , מרכזיות המקדש והכוהן הגדול, י לתפוצות"הקשרים בין יהודי א –מאליהם 

ספק אם הם היו מגיעים לצורתם המוכרת ללא יד מכוונת . טופחו על ידי החשמונאים –והטהרה 

 . של שלטון ומדינה

ניתן להציע כי הזהות האתנית היהודית בטרם התקופה החשמונאית הייתה בעיקר זהות של 

, ואילו החשמונאים חיזקו מאד. שעיקר כוחה בכך שהנכרים סיווגו את היהודים ככאלו, קטיגוריה

היהודית כמבוססת על מערכת יחסים של ממש בין היהודים לבין  את הזהות, ישירות או בעקיפין

 .עצמם

 

  



 

לאור איסור הכניסה של נכרים לבית  'Jews or Judeans?' שאלת
 המקדש

 

 האוניברסיטה העברית , דניאל שוורץ' פרופ

במקום  Judeans-השימוש ב, בספרות המחקר בשפה האנגלית, בשנים האחרונות הולך ומשלט

Jews  כאשר מדובר ביהודים(Ioudaioi )קדמוניות היהודים"ספר , כך לדוגמה. בימי הבית השני "

מכונה יותר ויותר , Αntiquities of the Jewsאו  Jewish Antiquities-שהיה ידוע תמיד כ, ליוספוס

Judean Antiquities .מקצתן מודרניות וקשורות לשואה ולקיומה של , השינוי נובע ממספר סיבות

לשאלת המדיניות של  –ומקצתן , קושרות להבנת המציאות העתיקהמקצתן , מדינת ישראל

  ?האם עליהם לקרב את הקוראים לספר או את הספר לקוראים: מתרגמים

ולכן , בקרב יהודי הבית השני, לפעמים אפילו קוטביּות, שהייתה שניּות בסיסית, בהרצאה זו אציע

תיגזר מן הנושא , השתמש בכל הקשרבאיזה ל, כשההחלטה, ראוי ושימושי להשתמש בשני המונחים

ככל שמדובר בנושאים הקשורים לדת או לייחוס : ולפי מובניהם הבסיסיים של שני המונחים

עצם . Judean-יש להשתמש ב, וככל שמדובר בשיוך טריטוריאלי, Jew-יש להשתמש ב, משפחתי

, שאלת השניּותלתת את הדעת ל, ובמלאכת התרגום, הצורך להחליט יחייב את העוסקים בתקופה

 .וכך יעמיק את הבנתנו, העומדת בלב המשמעות של תקופת הבית השני

למי הייתה , כאשר הוגבלה הכניסה לבית המקדש ליהודים: הגישה תודגם על ידי התייחסות לשאלה

נראה שהיה ויכוח בין הרואים כאן הגבלה המתייחסת לדת ואחרים שראו כאן עניין של ? הכוונה

עדיף שהעוסקים , Jewבל מכיוון ששני התחומים האלה בתחומו של המונח א, ייחוס משפחתי

  . Judean-ולא ב Jew-בפרשה ישתמשו ב

 

  



 

התודעה היהודית בעת הזהות ועל : גבולות הארץ ואתניות
 העתיקה

 

 אוניברסיטת חיפה, אייל בן אליהור "ד
 

המשותף והזיקה  הם הזכרון' שניים ממרכיביה של התודעה הלאומית על פי אנטוני סמית

בחינת אופייה של הלאומיות היהודית מלמדת כי הזיקה לטריטוריה קיימת לכל אורך  .לטריטוריה

אלא שסוגיית הגדרת תחומה של . ההיסטוריה בין כאשר האומה היהודית בארצה ובין אם היא בגולה

 .אינה קבועה במסמרות" ארץ ישראל"אותה טריטוריה היא 

מצויות כמה מערכות גבול , המקרא, י בתשתיתו של הזכרון הלאומי היהודיכבר בחיבור המכונן המצו

 .עובדה הצופנת בחובה תודעה מורכבת ביחס לגבולותיה של הטריטוריה הלאומית, השונות זו מזו

תחום ההתיישבות היהודי מאז ימי הבית הראשון התכווץ בימי שיבת ציון והתרחב לקראת שלהי ימי 

מישראל בימי הבית הראשון ליהודים , אלו לוו לטענתי בשינוי בזהות העצמיתשינויים . הבית השני

במרבית ימי הבית השני ומיהודים לישראל בתהליך שהחל עם התפשטותה של הממלכה 

שינויים אלו חלו כאמור בהתאמה לתחום שבו הייתה . החשמונאית וממשיך לתקופת המשנה

 .התיישבות יהודית רצופה

ערים שלא , רבי יהודה הנשיא שהשיל מתחומי הארץ החייב בתרומות ומעשרותמאוחר יותר היה זה 

תופעה אותה ניתן למצוא גם ברובד המאוחר של . הייתה בהם נוכחות יהודית משמעותית דיה

בגלל תהליך הנתק בין " מותר"שהיו לאיזור , "ערים המותרות בתחום סבסטי"כתובת רחוב ביחס ל

 . היהודית ותחום מושבה השומרונים ותחום מושבם לאומה

התפיסה הפאולינית שפרצה את גבולות האתנוס ולא דרשה קיום מצוות או תהליך גיור , לחילופין

פרצה גם את גבולות התנוס ומוססה את הזיקה לטריטוריה , כדי להכנס אל תחת כנפי הנצרות

     .הארץ ישראלית

בין , ני ובתקופת המשנה והתלמודבהרצאתי אצביע על זיקות גומלין שהתקיימו בימי הבית הש

לבין האופן שבו נתפס האתנוס היהודי ולמרחבים " טריטוריה הלאומית היהודית"התחום שנחשב כ

 .שבהם התגררו יהודים באותן שנים

 

  



 

 

 

 העת החדשה| מושב רביעי 

 

 

המקרה של ? הילכו השניים יחדיו –ציונות וסוציאליזם 
 "השומר הצעיר"

 האוניברסיטה הפתוחה, אביבה חלמיש' פרופ
 

גם לא רק שחרור לאומי אלא שראו בה תנועה שמטרותיה חובקות מי הציונות היו  שלמשחר ימיה 

זו . ישראל-ושל חברה יהודית בריאה בארץ "יהודי חדש"יצירתם של , דהיינו, מהפך אישי וחברתי

שמאז ראשית המאה העשרים הניפו , היתה תפיסתם של אנשי הציונות הסוציאליסטית לגווניהם

בתוך הזרם של הציונות הסוציאליסטית בלט השומר . ציוני וסוציאליסטי, לאומי וחברתי, שני דגלים

: למצוא דרך להגשים את שני היעדים הללו –המעשי והפוליטי , בתחום הרעיוני –הצעיר בנסיונותיו 

 .הציונות והסוציאליזם

תנועה , תנועת נוער)הטענה המרכזית של ההרצאה היא שהשומר על שלושת ביטויי הארגוניים 

; כתנועה לאומית הוא נוסד: היה בראש ובראשונה תנועה ציונית( מפלגה פוליטית, התיישבותית

והוא נתן קדימות ; באידאולוגיה שלו ובפעילותו, הציונות היתה הרכיב החשוב ביותר בהגדרת זהותו

 .בזמן ועדיפות מוחלטת להגשמת המטרות הלאומיות על פני אלה המעמדיות

בהתנהלותו של השומר " הפרימאט הציוני"כשהיא נעה על ציר הזמן ההרצאה תציג ותנתח את 

התעכבות על תחנות עיקריות בהתמודדותו עם המתח ואף הסתירה בין שני רכיבים  הצעיר אגב

היתה מגדיר , (או המעמד)ולא הסוציאליזם , ותבקש להוכיח שהלאומיות, אלה של האידאולוגיה שלו

 .  מנהיגיה ואנשי השורה כאחת –הזהות הראשי של התנועה 

 

  



 

פיתוח הלאומיות הישראלית בירושלים  -בינוי בירה 
  9121-9131, המערבית

 

 אילן-אוניברסיטת בר , הטב-ר קובי כהן"ד
 

בתום מלחמת העצמאות בירושלים נקבעה בירת המדינה היהודית החדשה בחלק המערבי של 

מודדה המדינה הצעירה עם בניית כיצד הת. חלק שנעדר מרכז דתי והיסטורי משמעותי, העיר

( 9121-9131)במהלך ההרצאה נחשוף כי בשנות החלוקה של ירושלים ? הבירה בחלק המערבי

עוצב החלק המערבי של ירושלים באמצעות מכלול של פעולות שיועדו לבסס את ירושלים 

יש 'ית ידועות הפעולות המוסדיות של בני. הצעירה-המערבית כעיר הבירה של המדינה היהודית

בניית הכנסת וכן , בניית מבני הייצוג הלאומיים שכללו בעיקר את הקמת קריית הלאום', מאין

אלא שפחות ידוע הוא . הטמנת עצמות הרצל בהר הזיכרון וביסוסו כמרכז ההנצחה הלאומי

, האחד: שתהליך ביסוס החלק המערבי של ירושלים כבירה נעשה גם  בשני אופנים נוספים

יום של -מפעלים סימבוליים שנשאו אופי עממי ורגשי יותר ונגעו בחיי היוםבאמצעות כמה 

הצגת הגורמים והפעולות שנשאו אופי עממי ורגשי יותר לביסוס זהותה הלאומית של . התושבים

ירושלים לאחר הקמת המדינה תאפשר לנו לאור המקרה הנדון להעריך את גישתו התיאורטית של 

באירועים ציבוריים , והשני; סמית לתהליך הבניית הזהות הלאומית חוקר הלאומיות הנודע אנתוני

עם החלקים המשמעותיים שנותרו בחלקה ' דיאלוג רוחני'בהם לא אחת התקיים מעיין , שונים

המזרחי באמצעות שימוש בטרמינולוגיות הלקוחות מהמורשת הדתית וההיסטורית היהודית של 

בכך היה בכדי . 'מרכז רוחני יהודי'או הקמת ' מקום היסטורי'', עלייה לרגל', 'מקום קדוש'העיר ובהן 

את הנרטיב , לבסס בתודעה הציבורית שהחלק המערבי ממשיך את הרציפות ההיסטורית

הממשיך להתקיים בחלק המערבי למרות הניתוק בין חלק זה לחלקה המזרחי של , לאומי-ההיסטורי

  .העיר

  



 

 האתגר החינוכי: וריבונותזיקה טריטוריאלית , זהות לאומית

 ןלאי-אוניברסיטת בר, יוסף שלהב' פרופ
 

, אתרים. הזהות הלאומית איננה יש אובייקטיבי אלא תודעה סובייקטיבית של קיבוצים אנושיים

מקומות ונופים הם חלק ממרכיבי התודעה הזאת והם הבונים את הזיקה של בני האדם למקומם 

מתחברת הזהות הלאומית עם הזיקה הטריטוריאלית  בכך. ומעצבים תחושת בעלות על ארצם

תהליכים אלה מתרחשים כאשר ". לארץ' שייך'עם "או " לעם' שייכת'ארץ "להיגד המקובל לפיו 

-מאמצע המאה ה. הקיבוץ האנושי האתני או הלאומי שוהה במרחב הגיאוגרפי שהוא מושא הזיקה

שביטוייה , הריבונות: לאום וטריטוריה החלו להתפתח ניצנים של תופעה חדשה הקושרת( 9231) 91

 .במדינת הלאום

 

הוא שימר את , העם היהודי לא היה נוכח בארצו ולמרות היעדרותו, לאורך רוב ההיסטוריה שלו

הם היו בלתי , כשהתפתחו באירופה ניצני הריבונות ומדינת הלאום. הזיקה הדתית לארץ ישראל

השאיפה הציונית לריבונות יהודית בסגנון . רי טריטוריהשהיו משוללי שלטון ונעד, רלבנטיים ליהודים

מצאה את עולם ההלכה היהודית לא ערוך להתמודדות , 91-מדינת הלאום האירופית של המאה ה

עם הזמן התערבבו ערכים דתיים עם מאפיינים לאומיים . עם ההתפתחות החדשה שהועמדה בפניו

ארץ . המושגים של הריבונות המדיניתאלה באלה והתערובת הזאת נשאבה גם אל תוך עולם 

, ומדינת ישראל כמרחב גיאופוליטי, משמעיים-ישראל כחטיבה גיאוגרפית שגבולותיה אינם חד

 .בערבוביה בעולם מושגים וערכים הזקוק לבירור והסדרה יסודיים' מככבים'

 

. היה למושא זיקתו של עם אחר, אותו חבל ארץ שאנו קוראים לו ארץ ישראל, למרבה הטרגדיה

מקטבים את , ניסיונות למצוא פתרון למאבק בין שתי זיקות סובייקטיביות לאותה טריטוריה עצמה

החברה הישראלית בין ניכור לחלקים מארץ ישראל לבין שלילת לגיטימציה ממדיניותה של מדינת 

היסטוריות , דומה שהבחנה בין מרכיבים שונים של עולם המושגים הקושר זיקות דתיות. ישראל

עשויה להקהות את , לבין מושגי ריבונות ושליטה בטריטוריה, תרבותיות ןלאומיות לטריטוריה

בשני )שילובה הראוי של ההבחנה הזאת במערכת החינוך . המתחים הפוליטיים בחברה הישראלית

 .עשויה לסייע גם בפתרון הסכסוך על הארץ (הקיבוצים הלאומיים

 

 

  



 

התדרדרות האידיאולוגיות  –קריסת הנרטיב הערבי 
 'אביב הערבי'המודרניות וחולשת המשטרים הערביים ב

 אילן-אוניברסיטת בר, ר מרדכי קידר"ד

 

, למדו אותן, נחשפו משכילים ערביים לרוחות הלאומיות שנשבו באירופה 91-מאז אמצע המאה ה

ערביות שדגלו -כך קמו תנועות פאן. אימצו אותן אל ליבם וניסו ליישם אותן בארצות המזרח התיכון

. מסוריה בצפון עד תימן בדרום, בהקמת מדינת לאום אחת ממרוקו במערב עד עיראק במזרח

שניסו לבסס את , הצרפתי והאיטלקי, נוסדו מדינות מקומיות על ידי הקולוניאליזם הבריטי, במקביל

על חשבון התודעה הערבית  –ירדנית וכולי , עיראקית, סורית –ומן על יצירת תודעה מקומית קי

 .בלבד" ליגה הערבית"שנותרה ליישום ב, הכוללת

הביאה גם לפריחת תנועות  41-המועצות באמצע המאה ה-התדמית החיובית שהייתה לברית   

ששלטו בסוריה ' מפלגות הבעתשנגזרו ממנה כמו הסוציאליזם הערבי של גמאל עבדול נאצר ו

לעומת נוספים שאימצו דווקא את , אחרים נהו אחרי הליברליזם המערבי וניסו לחקותו. ובעיראק

 .מערבית-שהתבסס על המסורת המקומית ושילובה בחוקה פסאודו, המודל המלוכני

ת המשותף לכל האידיאולוגיות הללו היה שכולן ניסו למצוא תוכן חדש ומשמעות מודרני   

שני  –במקום התוכן המסורתי שלו שהיה שילוב בין השבטיות והאיסלאם , לקולקטיב הערבי

הבסיס לכל האידיאולוגיות החדשות . המרכיבים העיקריים של התודעה הקולקטיבית במזרח התיכון

בעלת מאפיינים מיוחדים המצריכים את התאמתן של , היה שמדובר באומה ערבית אחת

 .ות לתנאי המזרח הערביהאידיאולוגיות המערבי

סיסמאות נבובות ורעיונות , שמה שנבנה לאורך השנים היה מגדל קלפיםבמהלך ההרצאה נטען    

שתתנחל , יחד חדשה בעלת תוכן רעיוני מוצק ומקובל-שלא הצליחו באמת ליצור תודעת, שדופים

את ההוכחה . למסורת השבטית והדתית, החזקה, בלבבות ההמונים ותחליף את נאמנותם הבסיסית

שהביאו לקריסת הרבה , במהלך שלוש השנים האחרונות –ובצבע אדום עז  –אנו מקבלים 

 .מהרעיונות הריקים שהציפו את המרחב הציבורי עשרות שנים

 

 

 

 

 


