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אסוף את המעשים
את המילים והאותות

כמו יבול ברכה
איתמר פרת

"

"...

,
,

דבר ראש המחלקה
לילך רוזנברג-פרידמן

 תם השרב הגדול, וגם במחלקה שלנו זמן אסיף. שעה של
שהיו והמעשים  המילים  ובחינת  התבוננות   איסוף, 
 נחלתנו בשנה החולפת, ושעתידים להוות את התשתית
 לעשייה מגוונת בשנה הקרובה. צימוקים מאלה מוגשים

לכם בידיעון זה
כיאה בבסיסו,  ומרשים.  רב  שלנו  המחלקתי   היבול 
מחקרית עשייה  לרגליה,  נר  הוא  שהמחקר   למחלקה 
נכתבו חדשים  ומאמרים  ספרים  של  שפע  דרך.   פורצת 
מחקר עבודות  המחלקה.  חוקרי  ידי  על   ופורסמו 
וזכו לשבחים. המספר ידי תלמידיה   חדשניות נעשו על 
 הגבוה של מענקי המחקר, הפרסים ומלגות ההצטיינות
הם השנה,  במהלך  ולסטודנטים  סגל  לחברי   שהוענקו 
 עדות מרשימה להישגים המדעיים הגבוהים המאפיינים
 ומייחדים את המחלקה. שלל מחקרי המחלקה היו מסד
שעלו מהם  היו  רב.  עניין  שעוררו  וכנסים  עיון   לימי 

תכופות לדיון בשיח הציבורי הישראלי העכשווי
של שיקוף  היא  שלנו,  והלימודית  המחקרית   העשייה 
דעת: תחומי  מגוון  על  חולשת  ולפיכך  המחלקה   מהות 
במדינת החברה  ועד  פרהיסטורית   מארכיאולוגיה 
מיקרו-מורפולו־ בדיקות  ועד  טקסטים  מניתוח  ישראל; 
היסטוריה וסביבה,  טבע  תרבות,  חברה,   גיות. 
 וארכיאולוגיה, דמוגרפיה וגיאוגרפיה, חומר ורוח, נלמדו
 ונחקרו במחלקה השנה בשיטות מחקר מגוונות, בכיתה,
 במעבדה ובעבודת שדה; איתור ממצאים בארכיונים לצד
תוכנות רחפנים,  בהן:  מתקדמות  בטכנולוגיות   שימוש 
ועוד. דיגיטליים  מיקרוסקופים   , ייחודיות,       מחשב 

שילוב של כל אלה הוביל גם השנה למצוינות מחקרית
 החיבור האופייני לנו בין המילה הכתובה לשטח, הובלט
סיורים מאתגרים,  בקמפוסים  שאת,  ביתר   השנה 
וחפירות וסיורים  הרצאות  ששילבו  עיון  ימי   לימודיים, 
עודדו מזו  יתרה  אך  דעת,  הקנו  אלה  כל   ארכיאולוגיות. 

חשיבה מקורית ופיתחו את היצירתיות של כולנו

.

.

.

.

GIS
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מגוונת, מדעית-חברתית  בעשייה  גם  השנה   התברכנו 
ברשתות חודשיים,  בעלונים  היתר  בין   שהתבטאה 
לאורך וחברתיים  מדעיים  באירועים  פעילות,   חברתיות 
שיתוף תוך  שנעשתה  זו,  מבורכת  עשייה  ועוד.   השנה 
יצרה לסטודנטים,  הסגל  בין  פעיל  ושיח  פורה   פעולה 
השנה על  שהמבט  במינה,  מיוחדת  לימודים   סביבת 
הלימודית החוויה  חשיבותה.  את  ממחיש   החולפת 
 הייחודית האופיינית למחלקה, מגבירה את המוטיבציה
 ללמד וללמוד, ולהעמיק בחקר הארץ בדגש על מצוינות

וחדשנות

"

. 

. 

. 

אתר את  פותחים  ודבריו  אלון,  יגאל  אמר   בערפל", 
חשוב בעבר  שהעיסוק  היא  תפיסתנו  אכן,   המחלקה. 

לכשעצמו, אך הוא גם משפיע על הבנת מציאות חיינו
 אנו שואפים אפוא להשיב את הידע לציבור, לשתף את
 החברה במחקרינו מאירי העיניים, ולחלוק עם רבים את
 הידע המתחדש אצלנו. הידיעון המחלקתי המוגש לכם,

ובו תמצית מהעשייה הענפה, מהווה חלק ממגמה זו

 עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוטה

אתכם יעודד  הזה  שהידיעון  לקוות  יש  אריאל.   מאיר 
בשנת גם  לארץ  לבכם  תשומת  את  ולהפנות   להוסיף 
בחקר להעמיק  אתכם  ידרבן  תשע"ט;   הלימודים 
לשאול ספק,  להטיל  להסס  מבלי  הארץ  של   צפונותיה 
אחר יצירתי  באופן  ולהתחקות  מאתגרות   שאלות 

תשובות

 שעות רבות של מחשבה ועשייה, הוקדשו על ידי אנשי
הידיעון. ליצירת  כאחד,  ותלמידים  מרצים   המחלקה, 
לעורכי שלוחה  מיוחדת  תודה  לכולם.  נתונה   תודתנו 
הידיעון, ד"ר נירה אלפרסון-אפיל והדר אחיטוב, ולמעצ־
 בת הגרפית יעל אלקיים, על ההשקעה המרובה שאינה

מובנת מאליה

כתב" לב"  תשומת  רוצה  ארץ  יחס,  קצת  אוהבת  ארץ 

***

.

.

שלכם
פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן

ראש המחלקה

,

.



ממחקרי המחלקה
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משחזרים מחשבה
נירה אלפרסון-אפיל 

 לפני כ 800,000 שנים, על גדת אגם החולה הקדום, חיו
 חבורות אנושיות אשר נהנו מתזונה עשירה ושפע חומרי
לאזורנו הגיעו  אלה  ציידים-לקטים  כלים.  להכנת   גלם 
– ביותר בעולם   בתהליך ההתפשטות האנושית הקדום 
כשהם החולה  באזור  והתמקמו   – מאפריקה   היציאה 
משמרים את המסורות התרבותיות של אבותיהם האפרי־
אנושיות קבוצות  הגיעו  פעמיים  ולא  פעם  לא   קנים. 
 והתיישבו על גדת האגם, והשאירו אחריהם רצף יישובי

יוצא דופן הכולל כשלושה עשר מפלסי יישוב
 החפירות הארכיאולוגיות בגשר בנות יעקב חשפו מידע
ועל  רב על אורח חייהם של אוכלוסיות קדמוניות אלה 
 תרבותם החומרית. הכרך החדש בסדרת הפרסומים של
 אתר זה חושף בפני הקורא תיאורים מקיפים ומעמיקים
כלי את  האתר.  מן  המסותתים  האבן  כלי  מכלולי   של 

 האבן סיתתו הקדמונים על בזלת, גיר וצור, עליהם עיצבו
סדנים, נתזים,  כלי  וקופיצים),  יד  (אבני  דו-פניים   כלים 
לתיאור בנוסף  אחרים.  רבים  כלים  ועוד  פיצוח,   כלי 
והכלים המסותתים השונים,  המעמיק של חומרי הגלם 
ששימשו השונות  הסיתות  בטכנולוגיות  הספר   עוסק 
 להכנת הכלים, ברצפי ההפחתה הייחודיים של כל אחד
 מחומרי הגלם ובבחינת ההבדלים והדמיון לאורך הרצף
כלי את  לנתח  מאפשר  זה  מסוג  דיון  הארוך.   היישובי 
הבנה ומאפשר  וסגנון,  למורפולוגיה  מעבר   האבן 
הטכנולוגיות, יכולותיהם  של  וייחודית   מעמיקה 

החברתיות והקוגניטיביות של קבוצות קדמוניות אלה
 ניתוח מעמיק של כלי האבן מאפשר לנו להתחקות אחרי
אוכלוסיות של  והפעולה  התכנון  המחשבה,   דרכי 
 קדומות אלה. מניתוח זה עולה כי היכולת לתכנן מראש
 רצף פעולות והיכולת לתכנן פעולות עתידיות על סמך
של מחשבה  המאפיינות  יכולות  עבר,  אירועי  של   זכרון 
כבר אנושיות  אוכלוסיות  אפיינו  מודרניות,   אוכלוסיות 

 לפני 800,000 שנה

.

.

.
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מעמיק למחקר  נתונים  החומרית  ותרבותם   הפלשתים 
זאת מעט מאד ממצאים מזוהים ועם   מזה שנים רבות, 
 עם מנהגי הקבורה שלהם. כתוצאה מכך, השערות רבות
הממצא אם  גם  הפלשתיים,  הקבורה  למנהגי   מיוחסות 
 דל. במספר אתרים נעשו נסיונות לזהות ולהגדיר קבורה
 "פלשתית", ואלה כוללים ארונות קבורה אנתרופואידים,
 קרמציה, ומערות קבורה עם קרמיקה פלשתית דו-גונית.
שאלה והעובדה  אלה  ממצאים  של  הפרשנות  זאת,   עם 
מעלים הפלשתיים,  העירוניים  במרכזים  נמצאו   לא 
הפלשתיים הקבורה  במנהגי  מרכזיותם  את  את   בספק 
את אכלסה  אשר  האתנית  לקבוצה  הכללי  ייחוסם   ואת 

דרום מישור החוף

מנהגי קבורה פלישתיים בתל צפית/גת
אהרון מאיר וג'ו עוזיאל

. 

מדרום-מזרח נחפרה  קטנה  קבורה  מערת   ,2004  בשנת 
אשר טבעי  חלל  היא  המערה  כי  נראה  צפית/גת.   לתל 
קירותיו חציבת  באמצעות  שטחו  הרחבת  ידי  על   עוצב 
 ובאמצעות פילוס פני השטח על ידי בניית רצפת חלוקים
למרבה המערה.  של  הצפונית-מזרחית  בפינה   קטנה 
כפי לחפירתנו,  שקדמו  בשנים  הופרעה  המערה   הצער, 
ככל מאחור.  שנותרו  המודרניים  הממצאים   שמעידים 
הבוזזים את  הובילה  המערה  גג  התמוטטות   הנראה, 
מלא וניפוי  המערה,  של  הפנימיים  החלקים  את   לנטוש 
 של הסדימנטים הניב מגוון גדול של שרידי אדם וחפצים.
שרידי ניתוח  נחשף,  אחד  חלקי  שלד  שרק  אף   על 
 השיניים וחלקי השלד האחרים מצביע על כך ששבעים
של תקופה  פני  על  במערה,  נקברו  פרטים   ושבעה 
הממצא מלמד  כך  ועל  יותר,  לא  אם  שנה,   מאתיים 

 החומרי ותאריכי פחמן 14
של הגדול  המכלול  במיוחד  מעניין  החרס,  לכלי   פרט 
 עיטורים אישיים שהתגלה במערה וכולל מאות חרוזים
אחרים. אישיים  ופריטים  רבים  מתכת  צמידי   קטנים, 
 ממצא זה מרתק בהתחשב בכך שניתוח שרידי השיניים
 של הנקברים מצביע על כך שאלה סבלו מתזונה לקויה
 והיו ככל הנראה עניים יחסית. עניין רב מצוי גם בגילויין

               של מספר טביעות חותם וקמיעות
יוצרו כי  ונראה  גבוהה  ייצור  איכות  מציגות   הקמיעות 
 מחוץ לאתר. על גביהן מופיעים כמה דימויים של אלים
 מצריים, וחלקם עשויים פאיינס. מערת הקבורה של תל
משפחתית, קבורה  מערת  הנראה  ככל  הייתה   צפית/גת 
של רב  מספר  עם  ארוכה,  תקופה  לאורך  שימשה   אשר 
 נקברים בטווח רחב של גילאים. כך, למשל, תינוקות רבים

(14% מכלל ההנקברים) וצעירים נקברו במערה

 התרבות הפלישתית הייתה במצב מתמיד של התפתחות
השביעית המאה  סוף  ועד  הברזל   מתקופת   ושינוי, 
הפלש־ התרבות  של  השונות  כי  מאמינים  אנו  לפנה"ס. 
זמן, לאורך  שלה  ההתפתחות  ותהליכי  ככלל   תית 
מנחות הקבורה,  בסוגי  הנצפית  בשונות   מתבטאים 
קבוצות על  מעידים  אלה  הנקברים.  ואופי   הקבורה, 
 שונות בתוך הישות הפלשתית, המביאות איתן מנהגים
אחד ספק  ללא  היה  צפית/גת  שתל  פי  על  אף   שונים. 
מובהק, באופן  פלשתי  וככזה  הפנטאפוליס,   מאתרי 
כיבוש ושל  אחידים  פלשתיים  מקורות  של   הפרדיגמה 
יכולה אינה  הדרומי,  החוף  מישור  של  פשטני   פלשתי 

להיות מקובלת עוד
מאפיינים עם  בשילוב  הזרים  המרכיבים  כן,  על   יתר 
 כנעניים מקומיים, יוצרים יחדיו חברה מעורבת ומגוונת
והמתפתחת המשתנה  התרבות  זו,  במסגרת   מאוד. 
 הושפעה גם מקבוצות אחרות. בין הממצאים במערת תל
מצרי, בסגנון  קמיעות  הנקברים  עם  נמצאו   צפית/גת 
תקופת במהלך  בפלשת  מצרים  השפעות  על   המעידות 

הברזל
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מעמיק למחקר  נתונים  החומרית  ותרבותם   הפלשתים 
זאת מעט מאד ממצאים מזוהים ועם   מזה שנים רבות, 
 עם מנהגי הקבורה שלהם. כתוצאה מכך, השערות רבות
הממצא אם  גם  הפלשתיים,  הקבורה  למנהגי   מיוחסות 
 דל. במספר אתרים נעשו נסיונות לזהות ולהגדיר קבורה
 "פלשתית", ואלה כוללים ארונות קבורה אנתרופואידים,
 קרמציה, ומערות קבורה עם קרמיקה פלשתית דו-גונית.
שאלה והעובדה  אלה  ממצאים  של  הפרשנות  זאת,   עם 
מעלים הפלשתיים,  העירוניים  במרכזים  נמצאו   לא 
הפלשתיים הקבורה  במנהגי  מרכזיותם  את  את   בספק 
את אכלסה  אשר  האתנית  לקבוצה  הכללי  ייחוסם   ואת 

דרום מישור החוף

IIIAסוף ברזל   ותחילת ברזל )(.

מדרום-מזרח נחפרה  קטנה  קבורה  מערת   ,2004  בשנת 
אשר טבעי  חלל  היא  המערה  כי  נראה  צפית/גת.   לתל 
קירותיו חציבת  באמצעות  שטחו  הרחבת  ידי  על   עוצב 
 ובאמצעות פילוס פני השטח על ידי בניית רצפת חלוקים
למרבה המערה.  של  הצפונית-מזרחית  בפינה   קטנה 
כפי לחפירתנו,  שקדמו  בשנים  הופרעה  המערה   הצער, 
ככל מאחור.  שנותרו  המודרניים  הממצאים   שמעידים 
הבוזזים את  הובילה  המערה  גג  התמוטטות   הנראה, 
מלא וניפוי  המערה,  של  הפנימיים  החלקים  את   לנטוש 
 של הסדימנטים הניב מגוון גדול של שרידי אדם וחפצים.
שרידי ניתוח  נחשף,  אחד  חלקי  שלד  שרק  אף   על 
 השיניים וחלקי השלד האחרים מצביע על כך ששבעים
של תקופה  פני  על  במערה,  נקברו  פרטים   ושבעה 
הממצא מלמד  כך  ועל  יותר,  לא  אם  שנה,   מאתיים 

 החומרי ותאריכי פחמן 14
של הגדול  המכלול  במיוחד  מעניין  החרס,  לכלי   פרט 
 עיטורים אישיים שהתגלה במערה וכולל מאות חרוזים
אחרים. אישיים  ופריטים  רבים  מתכת  צמידי   קטנים, 
 ממצא זה מרתק בהתחשב בכך שניתוח שרידי השיניים
 של הנקברים מצביע על כך שאלה סבלו מתזונה לקויה
 והיו ככל הנראה עניים יחסית. עניין רב מצוי גם בגילויין

               של מספר טביעות חותם וקמיעות
יוצרו כי  ונראה  גבוהה  ייצור  איכות  מציגות   הקמיעות 
 מחוץ לאתר. על גביהן מופיעים כמה דימויים של אלים
 מצריים, וחלקם עשויים פאיינס. מערת הקבורה של תל
משפחתית, קבורה  מערת  הנראה  ככל  הייתה   צפית/גת 
של רב  מספר  עם  ארוכה,  תקופה  לאורך  שימשה   אשר 
 נקברים בטווח רחב של גילאים. כך, למשל, תינוקות רבים

(14% מכלל ההנקברים) וצעירים נקברו במערה

.(amulets)

. 

 התרבות הפלישתית הייתה במצב מתמיד של התפתחות
השביעית המאה  סוף  ועד  הברזל   מתקופת   ושינוי, 
הפלש־ התרבות  של  השונות  כי  מאמינים  אנו  לפנה"ס. 
זמן, לאורך  שלה  ההתפתחות  ותהליכי  ככלל   תית 
מנחות הקבורה,  בסוגי  הנצפית  בשונות   מתבטאים 
קבוצות על  מעידים  אלה  הנקברים.  ואופי   הקבורה, 
 שונות בתוך הישות הפלשתית, המביאות איתן מנהגים
אחד ספק  ללא  היה  צפית/גת  שתל  פי  על  אף   שונים. 
מובהק, באופן  פלשתי  וככזה  הפנטאפוליס,   מאתרי 
כיבוש ושל  אחידים  פלשתיים  מקורות  של   הפרדיגמה 
יכולה אינה  הדרומי,  החוף  מישור  של  פשטני   פלשתי 

להיות מקובלת עוד
מאפיינים עם  בשילוב  הזרים  המרכיבים  כן,  על   יתר 
 כנעניים מקומיים, יוצרים יחדיו חברה מעורבת ומגוונת
והמתפתחת המשתנה  התרבות  זו,  במסגרת   מאוד. 
 הושפעה גם מקבוצות אחרות. בין הממצאים במערת תל
מצרי, בסגנון  קמיעות  הנקברים  עם  נמצאו   צפית/גת 
תקופת במהלך  בפלשת  מצרים  השפעות  על   המעידות 

הברזל

. 

. 
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מס' 104/13).
(מענק

נכללו כן  כמו  בר-כוכבאים.  דינרים  ושני   פרובינציאליות 
בעיר שהוטבעו  ברונזה  מטבעות  ארבעה  זה   במטמון 
 אשקלון. בצמוד לדופן המזרחית של האולם, ברווח הצר
שני באתר  נמצאו  המערה,  לדופן  האבנים  מפולת   שבין 
 ראשי כלי נשק עשויים ברזל. האחד הוא רומח רומי תקני
של הוא  יותר,  הנדיר  והשני,  פותה  בעל  ּפילּום   מטיפוס 

רומח מייצור עצמי של המורדים
 דומה שאולם זה היה מעין מקום מפלט אחרון, נסתר מן
היה קיצונית  מצוקה  שבעת  לגישה,  מאוד  וקשה   העין 
צפונות את  היטב  שהכירו  אנשים  קבוצת   בשימוש 
מפוררות, אדם  עצמות  שרידי  של  ממצא   המערה. 
את שמצאו  הנמלטים  גורל  על  מלמד  באתרו,   שהושאר 

מותם במערה
שנערך והספליאולוגי,  הארכיאולוגי  הסקר   בהמשך 
של מפורט  מיפוי  ביצענו   ,2016-2010 בשנים   במערה 

.

.

ועמוקה גדולה  קרסטית  מערה  היא  התאומים   מערת 
בשוליים המערה,  נחל  של  הצפונית  בגדה   הנמצאת 
 המערביים של הרי ירושלים. המערה היא חלק משמורת
 הטבע "נחל המערה". בשנת 2009 נסקרה המערה ומופתה
שנתי רב  ארכיאולוגי  סקר  פרויקט  במסגרת   מחדש 
 המנוהל בידי צוות מטעם המחלקה ללימודי ארץ-ישראל
לחקר והמרכז  בר-אילן  באוניברסיטת   וארכיאולוגיה 
 מערות בראשות פרופ' בועז זיסו ופרופ' עמוס פרומקין.

מחקר המערה נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע
  

 הסקר בעונת 2009 התמקד באגף הפנימי, הקשה לגישה,
כלל אשר  בר-כוכבא,  מרד  מזמן  עשיר  ממצא  נתגלה   בו 
 שלושה מטמוני מטבעות. המטמון הראשון כלל שמונים
ושלושה מטבעות כסף שנטבעו על-ידי המינהל הבר-כוכ־
(טטרדרכמות) סלעים  מעשרים  מורכב  המטמון   באי. 
שבר גם  נמצא  אתם  (דינרים),  זוזים  ושלושה   ושישים 
שנות שלוש  את  מייצגים  המטבעות  כסף.  עשוי   תכשיט 
136-132 (בשנים  הבר-כוכבאי  המינהל  של   הטביעה 
 לסה"נ). זהו מטמון מטבעות הכסף הגדול ביותר שטבעו
 מורדי בר-כוכבא, שמצאו אי פעם חוקרים. המטמון השני
 כלל עשרה המטבעות: המטבעות הרומיים הם שני דינרים
ושלוש טריינוס  הקיסר  מימי  טרידרכמה   אימפריאליים, 
הם היהודיים  המטבעות  טריינוס.  הקיסר  של   דרכמות 
הורקנוס יוחנן  החשמונאי  השליט  מימי  ברונזה   פרוטת 
 הראשון, שקל מהשנה השנייה למרד הגדול (67 לסה"נ),
דינרים בר-כוכבאים. המטמון השלישי כלל עשרים  ושני 
עשרה חמש  זהב,  מטבעות  חמישה  מטבעות:   וארבעה 
הזהב מטבעות  ברונזה.  מטבעות  וארבעה  כסף   מטבעות 
ואספסיינוס. ויטליוס  נרון,  טיבריוס,  הקיסרים  מימי   הם 
 מטבעות הכסף הם שמונה דינרים אימפריאליים (ובכלל
טטרדרכמות חמש  הדריינוס),  הקיסר  של  דינרים    זה 

 חוצבים, מורדים ועובדי אלילים
במערת התאומים

בועז זיסו



13

המערה בחלל  המצויים  לגישה  קשים  טבעיים   סדקים 
של מכלול  כולל  שנאסף,  הקטן  הממצא  מרבית   המרכזי. 
תוארך ומטבעות,  תמימים  חרס  נרות   120 מ-   יותר 
מקבילות מחקר  המאוחרת.  הרומית   לתקופה 
היווני העולם  מן  ספרותיים  ותיאורים   ארכיאולוגיות 
שמכלול האפשרות  את  העלה  ומארץ-ישראל   והרומי 
נוכרים, השתתפו  בו  פולחן  במסגרת  הוטמן   הממצאים 
להוציא אין  המאוחרת.  הרומית  בתקופה  האזור,   תושבי 
או השאול  לאלי  הוקדשו  שהחפצים  אפשרות   מכלל 

לאלוהות אחרת שפולחנה התקיים במערה
גיאולוגיות בדיקות  ביצענו   2016-2010  בשנים 
במעמקי המצויה  קדומה  במחצבה   וספליאולוגיות 
 המערה. הבדיקות העלו שמן המחצבה הוצאו מאות מ"ק
 של בהט, או אלבסטר קלציטי. חומר זה הינו משקע כימי
וסדקים במערות  השוקע  קלציט  מהמינרל   המורכב 

.

אין חלקית.  ושקיפות  גדולים  גבישים   בעל 

.

.

(ספלאותם)

כי בארץ- הגילויים החדשים במערת התאומים מלמדים 
את סותר  זה  גילוי  בהט.  של  חציבה  התקיימה   ישראל 
 ההנחה שרווחה בשעתה, לפיה חציבת בהט לא התרחשה
במצרים. היה  הבהט  של  הבלעדי  ומקורו   בארץ-ישראל, 
 המערה נמצאת באחריות רשות הטבע והגנים, המבקשת
בשילוט המפורטות  ההוראות  אחר  למלא  הציבור   מן 
לקהל, פתוחה  היא  כאשר  למערה  להיכנס   במקום, 
ובמיוחד לא לסטות מן השביל המוסדר והמסומן במערה

 מדובר בסוג של גבס, המכונה גם הוא 'אלבסטר' בספרות
לייצור שימש  קלציטי,  אלבסטר  או  הבהט,   הגאולוגית. 
באזורנו בו  השימוש  העתיק.  בעולם  יוקרה  של   חפצים 
בסוף משמעותי  באופן  ופחת  הברונזה,  בתקופת   החל 
נמצאו בארץ  ארכיאולוגיות  בחפירות  הרומית.   התקופה 

כלי בהט רבים ואף פריטים אדריכליים
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עוסקים בתשע"ח  שהתפרסמו  מאמרים   ארבעה 
לספירה הראשונה  במאה  נוצרים  של  שונות   בקבוצות 
המקדש לבית  היהודית,  להלכה  זיקתם  את   ומראים 
ביותר מרכזי  נושא  הוא  המקדש  בית  היהודית.   ולזהות 
 אצל פאולוס, בבשורה של לוקס ובספר מעשי השליחים.
אלא המקדש,  את  להחליף  או  לבקר  ניסיון  בהם   אין 
 להפוך אותו למודל של קדושה וענין עבור הנוצרים, הן
בסוף ימי בית שני והן לאחר החורבן. אשר להלכה והמנה־
 גים היהודיים, בניגוד לדעה הרווחת, גם אלו היו חשובים
 ביותר עבור הנוצרים הראשונים. בספר מעשי השליחים
 ובאיגרת אל העברים יש הערכה רבה אליהם ומחויבות
היו שלא  הנוצרים  עבור  שגם  נראה  המצוות.   לשמירת 
נדרשו לשמור את חוקי התורה, היה חשוב ולא   יהודים 
חוקים שמרו  פאולוס)  (למשל  הנצרות  שראשי   לציין 
 אלו, ואותם גויים נוצרים הראו בקיאות בתורה ובמצוות.
את הגדירו  והם  חיובית  משמעות  הייתה  אלו   לחוקים 

 הזהות הנוצרית
הייתה הקדומה  הנצרות  של  הזהות  דבר,  של   סיכומו 
התורה וחוקי  המקדש  על  דגש  תוך  יהודית,  כל   קודם 
שמרו שלא  גויים  בחובה  שכללה  אף  מרכזיים,   כערכים 
 מצוות. אכן, זהו פרדוקס, אך הוא חוזר במספר חיבורים

מרכזיים בברית החדשה

החדשה ובברית  קומראן  במגילות  למקדש  הקהילה  דימויי  כמעט:   מקדש 

ההבדלים והקשרים ביניהם, מגילות יג (תשע"ז), עמ' 197-229

"Jewish Legal Practice and Piety in the Acts of the Apostles: 
Apologetics or Identity Marker?," in Religious Stories in Transforma-
tion: Conflict, Revision and Reception, eds. A. Hautman et al., Jewish 
and Christian Perspectives series, Brill 2016, pp. 126-143.
"What Has Been Changed in the Law of Hebrews?" Biblica 98.4 
(2017): 582-599.

ב

המאה בסוף  הנוצרים  של  זהותם  את  כמעצב  המקדש  בית  לוקס:  של   היהדות 

הראשונה, ציון פג חוב' א (תשע"ח), עמ' 5-32

.

.

יהדותם של הנוצרים הראשונים 
 אייל רגב
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תיאור ארץ הקודש לבוכארד מהר ציון
יונתן רובין

ה-13? במאה  עכו  נראתה  כיצד  לדעת  ביכולתנו   כיצד 
במאה הבית  בהר  לצליינים  הראו  מה  לדעת  נוכל   כיצד 
בארץ אוכלוסיה  קבוצות  אילו  לדעת  נוכל  כיצד   ה-12? 
בארץ שביקרו  נוסעים  של  ליבם  תשומת  את   משכו 
הללו מהשאלות  חלק  שלגבי  כמובן  ה-14?   במאה 
מקום אך  ארכיאולוגיים,  ממצאים  לרשותנו   עומדים 
ובתוכם כתובים  למקורות  נודע  אלה  בהקשרים   מרכזי 
ניצבת שכאן  אלא  ונוסעים.  רגל  עולי  של   לחיבוריהם 
 בפנינו בעיה: הטקסטים שחיברו אותם אנשים לא הגיעו
אלא אותם,  חיברו  עצמם  שהם  כפי  רוב,  פי  על   אלינו, 
 באמצעות העתקות, או העתקות של העתקות. תוך כדי
עברו מחברים-עדים  אותם  של  תיאוריהם   העתקה, 
שינויים רבים: השתרבבו לתוכם טעויות כתוצאה מרשל־
 נות או אי הבנה, נשמטו מהם קטעים שנחשבו כלא די
ונוספו אליהם הערות פרי עטם של מעתיקים  חשובים 
והועתק יותר,  פופולרי  היה  שחיבור  ככל  יוזמה.   בעלי 
בה אך  שלו,  יד  כתבי  יותר  בידינו  יהיו  כך  פעמים,   יותר 
 בעת, יהיו ביניהם יותר הבדלים. כאן ניצבת בפנינו בעיה
השונים מהנוסחים  אילו  לדעת  נוכל  כיצד  ממש:   של 
 שהגיעו אלינו משקף בצורה מהימנה יותר את דבריו של

אותו עולה רגל שבעדותו אנחנו מעוניינים
לטקסט בנוגע  זו  בבעיה  עוסק  אני  האחרונות   בשנים 
ביותר והמפורט  ביותר  הפופולרי  הלטיני  תיאורה   אחד: 
של חיבורו  הוא  הלא  הביניים,  מימי  הקודש  ארץ   של 
 בורכארד מהר ציון,                                            . חיבור זה
שביניהם שונים,  יד  כתבי  ממאה  ביותר  אלינו   הגיע 
 הבדלים מהותיים מאוד. למשל, חלקם כוללים, לצדו של
לא; ואחרים  מצרים  של  תיאור  גם  ישראל,  ארץ   תיאור 
 חלקם כוללים ידיעות ביוגרפיות עשירות אודות המחבר
 ואחרים לא; בנוסף, סדר הפרקים של החיבור משתנה בין
הצלחתי זה  מחקר  של  המוקדמים  בשלביו   גרסאותיו. 

מאוד נרחבים  'חדשים'  טקסט  קטעי   לחשוף 
 שיש לייחס לבורכארד ושלא היו ידועים עד כה
 משום שהם הסתתרו בכתבי יד שהיסטוריונים

זכיתי האחרון  בקיץ  שימוש.  בהם  עשו  לא   קודמים 
ולשני לי  שמאפשר  למדע  הישראלית  הקרן  של   במענק 
העבודה את  להרחיב  בדבר,  לי  המסייעים  מחקר   עוזרי 
 ולבחון באופן מדוקדק את כל כתבי היד של חיבור חשוב
 זה. עבודה זו מקדמת אותנו בכמה כיוונים: היא מאפשרת
 לנו להבין טוב יותר מה בורכארד עצמו כתב ובכך משפרת
 את ההיכרות שלנו עם ארץ הקודש בתקופה הדרמטית
כך, על  נוסף  ישראל.  בארץ  הצלבני  השלטון  שלהי   של 
כמחבר. בורכארד  את  יותר  טוב  להבין  מאפשרת   היא 
באתרים רק  לא  התעניין  שהוא  מראה  היא  כי  כל   קודם 
במצרים בפיראמידות  למשל,  גם,  אלא  בארץ   קדושים 
 ובאיים הגעשיים הסמוכים לסיציליה. אבל העבודה הזו
 מאפשרת הרבה יותר מזה: היא חושפת את האופן שבו
 הטקסט השתנה לאורך הדורות. ניתן, למשל, לעקוב אחר
 התהליך שבו הידיעות האוטוביוגרפיות שנכללו בטקסט
 המקורי הלכו ונשחקו משום שלמעתיקים לא היה עניין
האתרים בתיאור  מעוניינים  היו  הם  הכל,  אחרי   בהן. 
הישנה בברית  המתוארים  המאורעות  התרחשו   שבהם 
 והחדשה (כמו גם בספרי מקבים), אך לא בשאלות כגון:
 לאיזה ארגון בורכארד היה קשור, מתי בדיוק הוא נרטב
השתכשך הוא  מעיינות  באילו  או  בגלבוע   מגשם 
 (תשובות לכל השאלות הללו תמצאו בנוסח המקורי של
 החיבור!). העבודה שלנו גם מאפשרת לראות כיצד חלק
 מהמעתיקים עדכנו את הטקסט. כך למשל, מאחר שהם
 עסקו בו לאחר שעכו נכבשה בידי הממלוכים, הם הוסיפו
 הערות אודות נפילתה והעבירו משפטים מסוימים מזמן
בתיאור למשל  כמו  אחרים,  במקומות  עבר.  לזמן   הווה 
 האסלאם בחיבור, ניתן לראות כיצד המעתיקים שתלו בין

הערותיו המדויקות של בורכארד פיסות מידע שגויות
של השונים  היד  כתבי  בין  שלנו  הארוך  המסע   לסיכום, 
 חיבורו של בורכארד מאפשר לא רק לשחזר את חיבורו
שלנו הידיעות  את  לשפר  ובכך  יותר,  מדויקת   בצורה 
שהיא כפי  הקודש  ארץ  ואודות  זה  חשוב  מחבר   אודות 
ללמוד גם  אלא  השלוש-עשרה,  במאה  ונחוותה   נראתה 
 על חייו של החיבור בדורות שלאחר כתיבתו, ובכך לקדם

להתע־ באשר  שלנו  הידיעות  את 
אירופאים של  דורות  של   ניינותם 

בתולדותיה ובנופיה של הארץ

Descriptio Terrae Sanctae

? 

.  

.



 נישואי תערובת בין יהודים ללא יהודים
 בפלשתינה המנדטורית ובמדינת ישראל

 (1968-1920): היבטים לאומיים, אתניים
חברתיים ומגדריים - מבט מלמטה
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נישואי ובאופן מקיף את תופעת  בוחן לעומק  זה   מחקר 
 התערובת                                  בין יהודים ללא-יהודים ביישוב
ובמדינת ישראל בראשיתה (1920-1968), במבט היסטורי-
 חברתי. חקר התופעה לעומקה, משמש מצע לדיון בשתי
 סוגיות עיקריות שעוצבו בהשפעתה בשנים אלה: האחת,
השנייה, הישראלית,  בחברה  היהודית  הזהות   תפיסת 

תפיסת המשפחה בישראל והיחסים בין חבריה
מזווית נחקר  שטרם  נושא  אודות  זה  חדשני   במחקר 
תופעת מלמטה"  "במבט  מנותחת  מקיפה,   היסטורית 
 עלייתן לארץ של משפחות מעורבות, שנוצרו מנישואים
 בין יהודי/יה לבין לא יהודי/ה באירופה, בשנים 1968-1920,
 וקליטתן בה מבחינה חברתית, תרבותית ודתית. כן נבחנת
נישואי ומתוך השוואה, התופעה המקומית של   במקביל 
 תערובת שהיא תוצר ההקשר ההיסטורי המקומי: קשרי
 נישואין בין יהודיות לבריטים בשנות המנדט, ובין יהודים

לערבים לאורך כל התקופה הנדונה
 מסגרת הזמן של מחקר זה, היא מראשית המנדט הבריטי
 בפלשתינה ועד לשנת 1968 שבה הוגשה תביעת משפחת
 שליט לבג"ץ שפתחה עידן חדש סביב שאלת 'מיהו יהודי',
תקופה שבישרה  הימים  ששת  מלחמת  לאחר  קצר   וזמן 
המעור־ המשפחות  אלפי  יהודים-ערבים.  ביחסי  חדשה 
 בות, היו מפוזרות בתקופה זו ברחבי הארץ ובמגוון דפוסי
 התיישבות. מפגשיהן עם החברה היהודית בארץ ישראל
 שגבולותיה הלאומיים והאתניים היו באותה העת בשלבי
ולוו סוערים,  קרובות  לעתים  היו  ומעשי,  תודעתי   גיבוש 
מילאו אלה,  מפגשים  וחברתית.  משפחתית   בטלטלה 
ובעיצוב היהודית,  המשפחה  תפיסת  בגיבוש    תפקיד 
 זהותה היהודית של החברה הישראלית בד בבד עם גיבוש

יחסה ללא-יהודים
קטגוריות לשתי  נחלקות  המעורבות,  המשפחות   אלפי 
המהגרות: המעורבות  המשפחות   – האחת   עיקריות. 
הנאצים מעליית  החל  מאירופה,  לארץ  שעלו   משפחות 
לשלטון בשנת 1933, מקהילות יהודיות מתבוללות שהתא־
שהיגרו ומשפחות  תערובת,  נישואי  של  בשכיחות   פיינו 
והששים, החמישים  ובשנות  השואה  לאחר   לישראל 
 בעיקר מהגוש הקומוניסטי. הללו חוו קושי כפול: עוינות
 הופנתה כלפיהן הן באירופה הן בישראל. מניעי ההגירה
מעט בלא  סיבות.  ממגוון  נבעו  הללו  המשפחות  של 

(Out-Marriage)
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הייתה הקשיים  עם  המעורבות  המשפחות   התמודדות 
 מגוונת. קליטתן הייתה תלויה באישיותן האינדיבידואלית
שרטוט מגוריהן.  במקום  גם  אך  הפועלות,  הנפשות   של 
 התופעה המגוונת של המשפחות המעורבות בפלשתינה
בחיי התמקדות  תוך  ישראל,  ובמדינת   המנדטורית 
טפח חושף  והתמודדויותיהן,  קשייהן  שלהן,   היומיום 
בארץ, המתגבשת  מהחברה  חלק  שהיה  ייחודי   מציבור 
ומאיר על מאפייני המשפחה בחברה זו. המפגשים המורכ־
הם היהודית  לחברה  המעורבות  המשפחות  שבין   בים 
 למעשה בבואה למאבק "מלמטה" על צביונה של חברה זו,
 וחלק מגיבוש הקולקטיב והליך עיצוב הזהות הישראלית

תוך דיון בשאלת מקומה של היהדות בה

להגר. בהחלטה  עיקרי  גורם  הייתה  אנטישמיות   מקרים, 
השפיע המעורבות  המשפחות  צאצאי  הילדים  עתיד   גם 
אוניברסליים גורמים  אלה  היו  ולעתים  ההחלטה.   על 
 הקשורים בחיפוש אחר חיים נוחים, ובקשרי אהבה בין בני

זוג
 המשפחות המעורבות נתקלו הארץ במציאות סבוכה של
זרה נישואי תערובת לא הייתה   חברה מתוחה, שתופעת 
הקטגוריה היא  המקומיות  המעורבות  המשפחות   לה. 
בין נישואין  קשרי  כוללות  הללו  זה.  במחקר   השנייה 
ויחסי גיאוגרפית  קרבה  בשל  שנרקמו  לערבים,   יהודיות 
 שכנּות. עם הקמת המדינה, נוצר ריחוק גיאוגרפי, תרבותי,
 דתי, לאומי ופוליטי בין יהודים לערבים, שלווה בתחושות
 ניכור. מספר נישואי התערובת בין יהודים לערבים פחת,
הראשונים בעשורים  גם  לנכוח  הוסיפה  התופעה   אך 
בעיקר שבלטה  זו,  בקטגוריה  השנייה  הקבוצה   למדינה. 
יהודיות של  מזוגות  מורכבת  הייתה  הארבעים,   בשנות 
הארץ מלאה  הבריטי,  השלטון  ראשית  עם   ובריטים. 
 חיילים שוטרים ואנשי ממשל. מספרם הלך וגדל בשנות
היו לבינם  יהודיות  בין  ומפגשים  והארבעים   השלושים 

 בלתי נמנעים ולעתים הסתיימו בנישואין
משמעות הקטגוריות,  בכל  המעורבים  הזוגות   להרכב 
 מגדרית רבה. רוב הזוגות המעורבים שהיגרו לארץ לאורך
ונשים יהודים  מגברים  מורכבים  היו  הנדונה,   התקופה 
המעורבים הזוגות  רוב  גיסא,  מאידך  יהודיות.   שאינן 
ומנשים לא-יהודיים  מגברים  מורכבים  היו   המקומיים 
בחברה האשה  זהות  של  חשיבותה  לנוכח   יהודיות. 
אלה; וגם  אלה  בפרט,  היהודית  ובחברה  בכלל   לאומית 
החברה על  כאיום  נתפסו  והלא-יהודיות   היהודיות 

הלאומית המתגבשת
בחברה פגשו  לארץ  שהיגרו  המעורבות   המשפחות 
של מקומה  לגבי  והתלבטה  זהות  גיבוש  בהליך   שהייתה 
זו. המפגש עם הנשים הלא-יהודיות היה  היהדות בזהות 
בקרב הציפה  פולניות,  או  גרמניות  מרביתן  היות   קשה. 
 יהודים רבים את זיכרון השואה שהתרחשה זה מקרוב. הן
וקבוצותיהן ארצותיהן  לעוולות  חיה  תזכורת   היו 
 האתניות, ועוינות רבה הופנתה כלפיהן. מצב הילדים בכל
זהות של  שאלות  מורכב.  היה  המעורבות   המשפחות 

 והשתייכות היו נחלתם
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 יפו ושאלת הכיתור: המאבק על
גבולות העיר בתקופת המנדט

תמיר גורן

המפעל התגשמות  את  בה  ראו  שהיפואים  אביב,   תל 
עם וגברה  הלכה  זו  כלפיה.  עוינות  הצמיחה   הציוני, 
 התפתחות העיר, שנתפסה גורם מאיים על יפו. האישור
תל של  גבולותיה  להרחבת  השלטונות  מטעם   שניתן 
הצד מבחינת  היווה  הארבעים,  שנות  בתחילת   אביב 
להכרזת וגרם  יפו,  של  עתידה  על  תיגר  קריאת   הערבי 
את לבלום  האחת,  מטרות:  שתי  להשיג  שנועד   מאבק 
שטחה להרחבת  להביא  השנייה,  אביב.  תל   התפשטות 
 של יפו. כלפי תל אביב נטען כי היא מבקשת להתרחב על

תמיר גורן, "יפו ושאלת הכיתור: המאבק על גבולות העיר בתקופת המנדט", המזרח החדש, נ"ז (2018), עמ' 75-53

שהמאבק תמה  אין  ציונית.  במזימה  ומדובר  יפו   חשבון 
 בנדון הפך מבעיה מקומית לעניין כלל פלסטיני. על רקע
המנדט תקופת  בשלהי  יפו  של  במצבה   ההידרדרות 
 וההסלמה שחלה בסכסוך היהודי-הערבי, היווה המאבק
 הנדון רכיב משמעותי בניסיונות לחלץ את העיר ממצבה,
את בוחן  המחקר  כוחה.  את  ולחזק  מעמדה  על   לשמור 
אביב, תל  התרחבות  כלפי  הערבי  הצד  שנקט   הפעולות 

.הישגיהן והשלכותיהן על יפו



 גבול כגשר: מקומו של מעבר מנדלבאום
 בירושלים החצויה (1967-1948):

הזווית הישראלית
קובי כהן-הטב
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 בין השנים 1967-1948 הייתה ירושלים מחולקת על-ידי
 קו גבול המכונה ה'קו העירוני', קו שנמתח בשטח הבנוי
את בהשאירו  העיר,  של  בליבה  בצפיפות   והמאוכלס 
 העיר העתיקה, המזרחית, בידי ירדן, ואת העיר החדשה,
מעבר היה  העירוני  הקו  לאורך  ישראל.  בידי   המערבית, 

גבול אחד שכונה 'מעבר מנדלבאום
 בספרות הקיימת ניתן דגש למעמדו הצבאי של המעבר,
 ובעיקר לשיירת האספקה הצבאית לכוחות הישראליים
במעבר שעברה  הצופים  בהר  במובלעת   שנמצאו 
שנחשפו מקורות  ואולם  בשבועיים.  פעם   מנדלבאום 
תשומת-לב להם  נתנה  טרם  שעד-כה  הנוכחי,   במחקר 
ל'מעבר ביחס  התמונה  כי  מלמדים  במחקר,   מספקת 
ירדן אמנם לא הכירה יותר.   מנדלבאום' הייתה מורכבת 
 באופן רשמי במדינת ישראל ובוודאי לא בחלק המערבי
ירושלים כבירתה, אך מתחת לפני השטח התקיימו  של 
במעבר לפועל  שיצאו  מעטים  לא  פעולה   שיתופי 
עיקר תפקידים,  למגוון  שימש  המקום   מנדלבאום. 
 תפקידיו היו דווקא אזרחיים, ובמהלך שנות קיומו הייתה
של היומיום  ובחיי  התושבים  בחיי  רבה  משמעות   לו 
במעבר השונות  הפעילויות  כי  מצא  המחקר   ירושלים. 
את ימים  באותם  בדבר  לנוגעים  הדגימו    מנדלבאום 
טוב לעתיד  התקווה  את  סימלו  האפשרית,   הנורמליות 
 יותר והיו במידה לא מבוטלת אי של שפיות, אנטי-תזה
והמתוחה השברירית  הצבאית,  המציאות  מול   אל 
בשנות העיר  של  האחרים  החלקים  את   שאפיינה 
להערכה מקום  יש  כי  מלמדת  זו  ההעמדה   החלוקה. 
של בחייה  מנדלבאום  מעבר  של  למקומו  בנוגע   חדשה 
ירושלים בפרט, וביחסי ישראל-ירדן בכלל: נמצא שהתפ־
אלא פעל  בו  והזמן  מהמקום  חרג  המעבר  שמילא   קיד 
 היה לו מקום חשוב ומשמעותי בבניית יחסי האמון בין

. 

על השפעתו  את  ואשר  החלוקה,  בשנות  לישראל   ירדן 
האיבה, בריכוך  לשער:  רק  ניתן  מכן  שלאחר   השנים 
 בהרגעת השטח ובעמעום דימוי האיום בין האוכלוסיות
מעבר זה  במובן  הגבול.  עברי  משני  שנמצאו   השונות 

מנדלבאום היה גשר יותר מאשר קו גבול
יכול  המחקר הנדון בנוגע למקרה של מעבר מנדלבאום 
של למקומם  בנוגע  חדשים  מחשבה  אפיקי   לפתוח 
פרודוקטי־ ומפגשים  מגע  ביצירת  אחרים  גבול  מעברי 
 ביים, באופן גלוי או סמוי, בין שתי מדינות החולקות גבול
 משותף. מחקר היסטורי מעמיק על מעברי גבול אחרים,
שבדרך ראשוניים,  מסמכים  נחשפים  שבמסגרתו   כזה 
 כלל רואים אור רק לאחר כמה עשרות שנים, יכול לסייע
 בגיבוש תובנות חדשות בנוגע למשמעות והתפקיד של
 מעברי גבול ביצירת דימוי, חיובי או שלילי, ביחס ל'אחר'
מעבר של  המקרה  ניתוח  לגבול.   מעבר   הנמצא 
 מנדלבאום הדגים גם את הסינתזה המחקרית האפשרית
תופעת של  המחקר  מעולם  תיאורטיות  גישות   שבין 
מחקר לבין  מדיניים  לגבולות  בהקשר   התיירות 
 בהיסטוריה מודרנית וזה של גבולות בפרט, ואת העושר

המחקרי המתקבל כתוצאה מסינתזה זו

. 

. 

'

מנדלבאום מעבר  של  מקומו  כגשר:  'גבול   .(2018) כהן-הטב,   ק. 
בירושלים המחולקת (1967-1948) - הזווית הישראלית

  אופקים בגיאוגרפיה, 94, עמ' 128-109
,'

Kobi Cohen-Hattab, “The Border as Bridge: An Israeli Perspective 
on the Mandelbaum Gate in Divided Jerusalem (1948–1967),” 
Middle Eastern Studies 53, no. 6 (2017): 879–898.
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 להעלות חרסים: לימודי ארכיאולוגיה
מנקודת מבט הסטודנט

ראובן פרידמן

גידולי לגדל  האדם  בני  החלו  שנה  מ-5,000  יותר   לפני 
 שדה ומרעה, ונוצר הצורך לכלים לאחסון, בישול והגשת
חרס כלי  לייצר  האדם  החל  האנוש,  תרבויות  בכל   מזון. 
 במגוון מדהים של סגנונות, צורות ועיטורים עבור קשת
 רחבה של שימושים. הטבע דאג לארכיאולוגים ומשמר
 את שברי כלי החרס העתיקים לנצח, אפילו לאחר שהות

של אלפי שנים מתחת לפני האדמה
בכינוי הידוע  פיטרי,  פלינדרס  סיר  האנגלי   הארכיאולוג 
"אבי החרסים", הקים את יסודות הארכיאולוגיה המודר־
 נית כאן בארץ ישראל לפני יותר מ-120 שנה בחפירותיו
אשר העתיקות  והשאריות  החרסים  שברי  חסי.   בתל 
 נשארו בהן הינן כלי מפתח בקביעת כרונולוגיה, אתניות
עתיק אתר  על  ללמוד  שניתן  אחר  דבר  כל   וכמעט 
בר-אילן, באוניברסיטת  ארכיאולוגיה  לימוד   ותושביו. 
 במסגרת מחלקה ייעודית וייחודית ללימודי ארץ ישראל
 ובמסגרת אוניברסיטה אשר מעודדת לימודי יסוד בתנ"ך
לכל נשכחת  ובלתי  ייחודית  חוויה  מהווה   וביהדות, 

סטודנט לארכיאולוגיה
 סטודנטים לתקופות התנ"ך, כאשר מלכי ישראל ויהודה
 התנגשו בסרני פלשת ומלכי אשור ובבל, ילמדו את תורת
מכהן אריה  ד"ר  אריה.  ערן  ד"ר  של  בהדרכתו   החרסים 
 כאוצר של הארכיאולוגיה של התקופות הברזל והפרסית
 במוזיאון ישראל, הגדול והחשוב בין המוזיאונים בארץ.
לאחד נחשב  ישראל  מוזיאון  של  הארכאולוגיה   אוסף 
אריה ד"ר  בהיקפו.  והן  באיכותו  הן  בעולם   המובילים 
ודיווח על ממצאי החפירות הארכיאולוגיות ניתח   חפר, 
ופרעוני כנען  ממלכות  מימי  אגדי  קרבות  אתר   במגידו, 
בלימה בקרב  יהודה  מלך  יאשיהו  נפילת  ועד   מצרים 

 תנ"כי
 הרצאותיו המרתקות של ד"ר אריה משולבות עם סיורים
 מודרכים על ידו בתצוגות ובאוספים של מוזיאון ישראל,
בהפסקות, העתיקות.  רשות  ומחסני  רוקפלר   מוזיאון 
במעבדת לבקר  מוזמנים  הברזל  לתקופת   הסטודנטים 

.

.

.

שם צפית/גת,  תל  חפירות  פרוייקט  של   הארכיאולוגיה 
מתקופת חרס  כלי  של  מדהים  מגוון  ומוצגים   מטופלים 
לשעבר. הפלשתים  עיר  באתר  נחפרו  אשר   הברזל 
החפירה כיום  הוא  צפית/גת  תל  חפירות   פרוייקט 
 הארכיאולוגית הגדולה בישראל, ומנוהלת על ידי פרופ'
של וארכיאולוגיה  א"י  ללימודי  מהמחלקה  מאיר   אהרן 

אוניברסיטת בר-אילן
הרומי השני,  הבית  בתקופות  המתמחים   סטודנטים 
 והביזנטי, ילמדו בהדרכתו של ד"ר אבנר אקר, כוכב צעיר
 ועולה במחלקה לארכיאולוגיה. ד"ר אקר הינו גם מומחה
 לאפיגרפיה בעל שם עולמי, והרצאותיו משלבות בין כלי
ונחרטו נכתבו  אשר  זמנם  בני  וטקסטים  עתיקים   חרס 
בין המשלבת  המומחיות  ופסיפסים.  אבנים   בחרסים, 
לגולל את זה  וכתבים מאפשרת למרצה מוכשר   חרסים 
והגליל שומרון  יהודה,  תושבי  של  המרתק   סיפורם 

בתקופות אלה
וד"ר אריה  ד"ר  של  הקורסים  את  חווה  אשר   כסטודנט 
 אקר, אני ממליץ בחום הן על הנושאים והן על המרצים.
בוריו על  החרסים  תורת  לימוד  אך  מרגשים,   הקורסים 
 הינו תהליך מורכב אשר מצריך העמקה בחומר ועיון רב.
 מבחירה אישית, העדפתי להתמקד בקורס חרסים אחד
 בכל שנת לימודים. עם זאת, כל סטודנט לארכיאולוגיה
העתיק, העבר  וממצאי  תרבויות  ידי  על  מוקסם   אשר 
 ישמח להשקיע את המאמץ הדרוש ויהנה מכל רגע. אין
 דומה לתחושה של סטודנט בריבוע חפירה אשר מבריש
 את העפר מעל לכלי חרס אשר נטמן באדמה לפני אלפי
של והכרונולוגיה  הטיפולוגיה  את  לזהות  ומצליח   שנים 

הכלי. חפרתי, חשפתי, פענחתי

.

.

!
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 במחלקה לארכיאולוגיה ולימודי ארץ ישראל לא נשארים
הטכנולוגיות את  הלימוד  בתוכנית  ומשלבים   מאחור 
אחד הארכיאולוגי.  המחקר  בתחום  ביותר   העדכניות 
מערכות בעברית:  או  הינוגפא-  זאת  העושים   הקורסים 

מידע גיאוגרפיות
 השיעור שמתקיים בכיתת מחשבים מתקדמת, חוקר את
כלי באמצעות  וקרטוגרפיה  מרחבי  ניתוח  של   העולם 
 התוכנה המובילים בתעשייה -בג דהוו. במהלך הסמסטר
 אנו לומדים כיצד גאל גדל ממפות נייר לחבילות תוכנה
של עדכניים  גלובליים  נתונים  שמשלבות   אלקטרוניות 
 היום עם חומרי המחקר האישי שלנו. אנו חוקרים נתונים
שלאיס היסוד  מושגי  את  ולומדים  ארקמא,   באמצעות 
 לצד אופן יישומם, בדגש על ניתוח נתונים ועריכת המפה
שלב מתקדמים  אנו  הסמסטר  במהלך  שלנו.   הפרטית 
 אחר שלב עד יצירת מוצר סופי המושך את העין – תצוגה

מרהיבה של נושא המחקר מזוויות חדשות ומפתיעות
שמיפה אבי,  של  התזה  עבודת  את  כבסיס  לקחתי   אני 
 מתקני שדה במרחב הגליל התחתון. למזלי המיפוי כלל
 ציון מיקום גפא  עבור כל אחת מהגיתות, בורות המים,
 הקברים ובתי הבד שבמרחב. באמצעות תוכנת ה -גאס
תוואי הדרך הרומית להוסיף ממפות אחרות את   יכלתי 
שעברה באזור זה ולראות את הקשר בין מיקום המתק־
 נים החקלאיים לבין מיקום הדרך העתיקה. בהמשך אני
 מתכננת להוסיף עוד שכבה שתכלול את סקר הישובים
 העתיקים באותו אזור על מנת לקבל תמונה שלמה יותר
הנתונים כאשר  בעיקרון  העתיקה.  בעת  המציאות   של 
נוספת של מחקר זווית  או  כל ממצא   נמצאים במחשב, 
מסלולי לדוגמה,  בתוכנה.  להשתלב  יוכלו   המרחב 
 הכוחות ומיקום ההתארגנות לקרב קרני חיטין המפורסם

(1187) שהתרחש במרחב זה ועוד
אנו מתמדת,  חדשנות  מגמת  על  שמירה  כדי  תוך   כך, 

חוקרים את העבר עבור העתיד

,GIS

GIS
ArcGIS

ArcMapGIS

GPS

GIS
.

.

.

.

ארכיאולוגיה במרחב
שפרה אברבנאל
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קמפושטח למיטיבי לכת
עמרי עבאדי

המחלקה, של  הלכת  מיטיבי  קמפוס   –  הקמפושטח 
בתולדות הראשונה  בפעם  א'  בסמסטר   התקיים 
דביר בהובלת  שנעשה  היומיים  בין  הסיור   המחלקה. 
 רביב, החל מול הישוב 'בני אדם' והמצוקים התלולים של
 וואדי מכמס, שם פתח פרופ' אהרון מאיר בסיפורי שאול
 ויונתן ומלחמתם בפלישתים במרחב זה. משם ירדנו אט
 אט לבסיס הנחל, מלווים בלהקות צבאים. מנחל מכמס
 התחברנו לערוץ ואדי קלט, כשבמעיין "עין מבוע", תיאר
הטיפוס אלון.  כביש  של  תולדותיו  את  פיקאר  אבי   ד"ר 
של בסיומה  אולם  קל,  היה  לא  הקדום  אדומים   למעלה 
 העלייה המפרכת חיכתה לנו וילה רומית מפוארת מימי
של מפנקת  ופריסה  ביותר  שמור  צלבני  מבצר   הורדוס, 
מזרחי. יהודה  היקר  חברנו  של  באדיבותו  ועוגיות,   תה 
מצפה ביישוב  למאהל  הגענו  הלילה  תוך  אל   בהליכה 
 יריחו שבו לנו. לאחר ארוחת הערב (מקוה שהיו מספיק
 פיצות לכולם), יניב לוי הפעיל את התלמידים והמרצים
כולנו. את  ושעשע  שהחכים  תחרותי  חווייתי   במשחק 
 למחרת יצאנו עם שחר, או יותר נכון קצת לפניו, אל עין
המורכבת המים  אמות  מערכת  על  שמענו  שבו   קלט, 
 שבנחל מפי פרופ' בועז זיסו, ועל אספקת המים לנביעה
מפי דביר רביב. הוספנו ללכת מזרחה לאורך הנחל, כשלצ־
גורג' סנט  למנזר  המים  את  המובילה  המים  אמת   דנו 
 הבנוי על המצוק. בתצפית על מערת צביקה, רכשנו ידע
 על ארץ המרדפים וסיירת חרוב מפי ד"ר קובי כהן-הטב.
גורג', סנט  מנזר  על  בתצפית  הסתיימה  מהנחל   העלייה 
מהתקופה קיפרוס  למצודת  המשכנו   שלאחריה 
לוותה יריחו  על  המרהיבה  התצפית   ההרודיאנית. 
 בסקירה היסטורית אודותיה מפרופ' אהרן מאיר ופרופ'
מנת על  בזריזות  עברנו  המסלול  סיום  את  זיסו.   בועז 
 להגיע בזמן הביתה לפני שבת. הקמפושטח היה הצלחה
של תחילתה  שהוא  מקווים  אנו  הבחינות.  מכל   גדולה 

 .מסורת מחלקתית שתיערך מידי שנה
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ארץ ללימודי  המחלקה   שעורי 
למרחבים! יוצאים   ישראל 
הספר בית  עם  משותף   בפרוייקט 
החינוך, ומשרד  בבר-אילן   לחינוך 
מאולפן שונים  בנושאים  קורסים  משודרים  זו,  בשנה  גם   שממשיך 
 באוניברסיטת בר אילן אל בתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ. כך לומדים
מצטיינים תיכוניסטים  גם  מהאוניברסיטה,  סטודנטים  לצד   בהם, 
השנה שומרון.  וקרני  סבא  כפר  דרך  אשקלון,  עד  וצפת   מכרמיאל 
 לימדו ושידרו ד"ר אלישבע דיין, בנושא טבע ונוף במקורות ישראל,
וד"ר נעמה א. ארום, אודות תקופת המנדאט הבריטי. עוד נגיע רחוק

26

למידה מרחוק לאורכה ולרוחבה של הארץ
נעמה ארום ואלישבע דיין

.  
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סקר תל גודד 2017
בועז זיסו, עמית דגן, שירה אלבז וכריס מקיני

גבעה על  יהודה  בשפלת  שוכן  ג'דיידה),  (תל  גודד   תל 
ק"מ  2 כ-  הים),  פני  מעל  מ'   398 (גובה  מאורכת   גבוהה 
כל על  היטב  חולש  התל  גוברין.  לבית  מזרחית   צפונית 
ועל המעבר החיוני ממישור החוף, החולף דרך  סביבתו 
 בית גוברין, עמק האלה ומטפס להר יהודה. התל מזוהה
 על פי רוב כמורשת גת, מקום הולדתו של הנביא מיכה
 (מיכה א; ירמיהו כו, יח), עיר אשר נכבשה במסע סנחריב
 ליהודה בשנת 701 לפנה"ס (מיכה, א). התל נחפר בחלקו
 על ידי פ"ג בליס ורא"ס מקאליסטר, בשנים 1900-1899
אאא. א  ישראל  ארץ  לחקירת  הבריטית  הקרן   מטעם 
יומני ניתוח  בעקבות  ועודכנו  נבדקו  החפירה   פרסומי 
 חפירה ותכניות השמורות בארכיון הקרן בידי ש' גיבסון

התל, ראש  את  שיטתית  בצורה  סקרנו   2017  בשנת 
גבוה ומחולק לחלק  פני הגבעה הטבעית   המשתרע על 
אאאאאאא ממנו,  נמוכה  ולרמה   אאאאאאאאאאאאא  
מדרגות בשתי  להבחין  ניתן   אאאאאאאאאאאאבה 
 טופוגרפיות. בנוסף, בדקנו בצורה חלקית את המדרונות

 לצורך איתור ותיעוד פתחי מערות
תובנות מספר  העלה  הממצאים  של  ראשוני   ניתוח 
סקרי לתוצאות  משמעותי  מידע  הוסיפו  אשר   חדשות 
נתוניו שלמרות  העובדה  בולטת  ראשית,   העבר. 
גודלו, מים,  למקור  סמיכות  כגון:  האתר  של   הטבעיים 
לזהות ניתן  האסטרטגי,  ומיקומו  לסביבה  ביחס   גובהו 
הברונזה תקופות  בין  הישוב  בהיקף  דרמטיים   שינויים 
 הקדומה ועד לתקופה הרומית המאוחרת. ניתוח הממצא
הברונזה תקופת  עיקריות,  תקופות  שתי  על   מעיד 
 הקדומה         ותקופת הברזל 2ב', בהן חווה האתר פריחה
 יישובית. בתקופות אלו נפרש היישוב על שטח של כ-55

דונמים וכלל את שלושת מדרגות התל העליון
התיישבותי פער  ישנו  הקדומה  הברונזה  תקופת   לאחר 
תקופת לסוף  ועד  התיכונה  הברונזה  תקופת   לאורך 
תקופת מראשית  ממצא  מיעוט  המאוחרת.   הברונזה 
באתר ההתיישבות  חידוש  ראשית  על  מעיד   1  הברזל 
 (ייתכן שאף בסוף תקופת הברונזה המאוחרת) אך ניכר
שהתיישבות זו הייתה דלילה עד לסוף תקופת הברזל 2
אנו לפנה"ס,  השמינית  המאה  במהלך  שציינו,  כפי   א'. 
 עדים לפריחה בהיקף היישוב ועדות לכך משתקפת בכל
לאחר העיר.  של  בנקרופוליס  וכן  העליון  התל   מדרגות 

משמעו־ בצורה  עוד  יושב  אינו  האתר  השמינית  המאה 
על מעיד  "למלך"  מטיפוס  ידיות  של  רב  ממצא   תית. 
וייתכן 2ב'  הברזל  תקופת  לשלהי  עד  האתר  של   קיומו 
בהיקף הדרמטית  לירידה  הגורם  על  לרמז  בכך   שיש 
מתחדש השני  הבית  תקופת  בשלהי  באתר.   היישוב 
האתר של  מזרחי  הדרום  המדרון  למרגלות   היישוב 

והתיישבות מצומצמת בהיקפה על גבי התל העליון
התל של  המזרחי  במדרון  גם  התמקד  הנוכחי   הסקר 
שלא מערות  ופתחי  מערות   26 ולתעד  לחקרו   וצלחנו 
 תועדו עד כה. ניתוח הממצא הקרמי ממערות אלו מעלה
דומה אשר מאששת את תוצאות סקר יישובית   תמונה 

פני השטח
באתר היישובית  התפרושת  את  המשקף  המידע   מלבד 
 לאורך התקופות, פעולת הסקר העלתה עוד מגוון רב של
מעמיק עתידי  מחקר  דורשות  אשר  מחקר   שאלות 
 ובינהן: מהו תיארוכו של הביצור בראש התל? האם ניתן
גודד בין תל  נוספים? הקשר היישובי   לזהות קווי ביצור 
זית, תל  מרשה,  תל  בורנה,  תל  כגון:  סמוכים   לאתרים 

לכיש עזקה וכו' בהקשר תקופתי ועוד

(P.E.F.)

.

,TG2, TG3חתונה"                 )
,TG1 ("העיר העליונה"       )

.

II-III

.(T.G 1-3)

.  

.  

.  .  

 ("העיר הת 





ביכורי מחקר



אאאאאאאאנערך הגפן  של  והאבודים   המקומיים 
דרורי אלישיב  ד"ר  עם  פעולה  שיתוף   במסגרת 
מרשות קרסיק  אבשלום  וד"ר  אריאל   מאוניברסיטת 
העתיקות. מעדויות היסטוריות עולה כי השלטון המוסל־
 מי ששלט בארץ שנים רבות דיכא את גידול הגפן מטעמי
 דת, ועד היום לא ידוע איזה זן גפן גידלו בארץ בתקופות
 קדומות. לכן, במחקר נאספו מגוון גפנים הגדלים בארץ –
גפני בר, גפנים מהחקלאות המסורתית (הערבית), מהחק־
לאות המודרנית וכן, פליטי תרבות – אשר נבדקו מורפו־

הזנים2. זיהוי  פרויקט   – הקדומה  הישראלית  הגפן 
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צמחים, ארכיאולוגיה, גנטיקה ומורפולוגיה
מיכל דוד

:

ארכיאולוגי בקונטקסט  משתמר  בוטני  ממצא   ככלל, 
שריפה שעבר  חומר  הראשונה,  שונות:  דרכים   בשתי 
תהליכי בה  בסביבה  הנמצא  חומר  השנייה,   והתפחם. 
קיפאון יובש,  לדוגמא:  פעילים,  ולא  כמעט   הפירוק 
מדרכי אחת  הינה  ביובש,  השתמרות  מימית.   וסביבה 
 ההשתמרות הטובות ביותר שיש, כי היא מאפשרת לנו
שביצענו דוגמאות  שתי  להלן  נוספים.  מחקרים   לערוך 

 על חומר יבש

.

(Vitis vinifera)

מערת יורם – מערה קטנה במצוק הדרומי של מצדה1.
-  3,600) המאוחרת  הכלקוליתית  לתקופה   המתוארכת 
 4,500 לפסה"נ), בה התגלו כ-14,000 שרידי צמחים מ-98
בחפירות לראשונה  התגלו  מהם   19 שונים,   טקסונים 
החיים על  מלמד  הבוטני  הממצא  בארץ.   ארכיאולוגיות 
 במערה באזור מדברי שהיה קיים גם אז, על מזון שהגיע
ועונת המקומיים  הטבע  משאבי  ניצול  ועל   ממרחק, 
לאוכלוסיית שמתאימים  באתר,  המרכזית   הפעילות 
מחקר אפשרה  ביובש  המעולה  ההשתמרות   פליטים. 
מהמערה, השעורה  בגרגירי  אבאבאבאבבא  קדום   דנ"א 
בעולם, כיום  שנפוצה  השעורה  שביות  התגלה   בזכותה 
 החלה כאן בישראל. אחוז ההשתמרות של הגנום העתיק
זמן קפסולת  זוהי  שיש.  הנדירים  בין  מאוד,  גבוה   הוא 
האנושית התזונה  עתיד  על  להשפיע  בכוחה  יש   אשר 
בדורות הבאים, דרך מציאת גנים אבודים מן העבר והשת־

לתם בגידולים עתידיים

.

 לוגית וגנטית. הגפנים שנאספו זוהו כזנים מקומיים
הרווחים האירופאים  הגפן  לזני  שייכים   שאינם 
מבצעים אנו  כיום,  בארץ.  המודרנית   בחקלאות 
מודרניים חרצנים  של  תלת-ממדית   סריקה 
לפי בניהם  להשוות  לנו  שמאפשרת   וארכיאולוגיים 
הזנים של  החרצנים  של  (הצורה)   המורפולוגיה 
זן לאיזה  לקבוע  תאפשר  ביניהם  הצלבה   השונים. 
 קדום שייך הממצא הארכיאולוגי. בעזרת חרצני גפן
בתקופת הגפן  חקלאות  את  נשחזר  אתרים,   ממגוון 
אזורי ואת  לפסה"נ),   10-11 (מאות  הקדום   הברזל 
 הגידול והסחר. כך, נשחזר את היין של דוד המלך, ואת

היין ששתה ישו בסעודתו האחרונה

(Ancient DNA)

Mascher et al. (2016). Nature Genetics
Karasik et al. (2018). Scientific reports

ארכיאולוגית לבוטניקה  במעבדה  מתבצעים  אלה   מחקרים 
בהנחייתו של פרופ' אהוד ויס

*
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לפענח תעשיות מתכת קדומות
וונסה וורקמן

המתכתיים ממרכיביו  וליצור  חימום  באמצעות   סלע 
כלים, כלי נשק וחפצי קישוט

 במאה ה–9 לפנה"ס, הייתה חרשות הברזל אמנות נפוצה,
 וסדנאות המתוארכות למאה זו נחשפות לעתים קרובות
 בין השרידים הארכיאולוגיים של מרכזים עירוניים רבים
ובולטים בדרום הלבנט. לפיכך, ברזל הפך למתכת המנוצ־
שנים. מאות  כמה  למשך  מנחושת,  יותר  העיקרית,   לת 
נותרו רבות  שאלות  היטב,  מתועדת  זו  שתופעה   בעוד 

"bloomery -

 אי שם בסוף המאה ה-12, תחילת המאה ה- 11 לפנה"ס,
 חומר חדש החל להיסחר בעולמות המזרח התיכון והים
יוצרו זה  בחומר  מעוצבים  חפצים  מותך.  ברזל   התיכון: 

           באמצעות טכנולוגית התכה חדשה המכונה
"smeltingמתוך ברזל  למצות  מתכת  לאמני  המאפשרת 

. 

 פתוחות בנוגע למאפייניה של תעשיית המתכת, וביניהן:
כיצד הופיעה, ולאחר מכן אומצה, טכנולוגיה זו לראשו־
 נה, מה היו מקורות חומר הגלם, וכיצד ניהלו את הניצול

והייצור של משאב יקר זה
החוקרים את  המשמשות  הטכניקות  נבחנות   במחקרי 
תוך ארכיאולוגיים,  מאתרים  מתכת  סדנאות   בחקר 
 התמקדות מיוחדת בשתיים מהסדנאות הקדומות ביותר
של מאפייניה  א-צאפי/גת.  ותל  מגידו  בתל   שנחשפו 
טכניקות בעזרת  נבחנים  הקדומה  המתכת   תעשיית 
במדעי המשמשות  אנליטיות  שיטות  יחודיות,   חפירה 

הטבע, וניתוח מרחבי

* וונסה זכתה השנה במלגת עזריאלי

. 

. 
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נָה ָּ כ סַּ נּו אַּת בַּ לֵיל-צַלמָוֶת אִתָּ יֹום-קְרָב, בְּ " - "בְּ
אסתר רזיאל-נאור אישה ואם מפקדת באצ"ל

נעמה טייטלבאום-קריא

שחלה היסודית  התמורה  את  אחד  במשפט   ולמצות 
 באופיה, במהותה ובמזגה של האשה העבריה בימי הדור
העיקרית התמורה  כי  נאמר,  אם  נטעה  לא   האחרון, 
 בנפשה – היא היכולת לעמוד על נפשה ולשאת נשק ביד
אלה וכל  הנשק,  אל  ידן  לשלוח  שלמדו  אלה  כל   .[...] 
 שאחזו בו – הן שחוללו דמות חדשה לבת ישראל, דמות
ארוכה העברית  בהיסטוריה  העמוקים   ששורשיה 
 וינקתם מימות גבורה, יעל ויהודית הנוקמות [...]. על כן
לשרת בישראל  האשה  של  שמחובתה  בלבנו  ספק   אין 
בדרך לה  ניתנה  בצבא  לשרת  וחובתה  מולדתה,   את 
 ארוכה של התנדבות, של הקרבה, של שנות מאסר ושל

קורבנות דמים

 עד שאין נשים. אין להן לא אינטואיציה…. יש, אבל הכל
אותן ששולחים  בגלל  מה,  נהיו?  הן  מה  מבולבל...   שם 
לא. גדולות?  גאונות  נהיו  הן  אז   לאוניברסיטאות 
כן". המילים הללו, כן. בחורילות   מנכ"ליות יש פה ושם, 
פברואר בחודש  העלו  בעלי,  מהמכינה  קלנר  הרב   של 
הנשים של  מקומן  על  סוער  ציבורי  דיון  שוב,   השנה, 
 בחברה הישראלית יהודית בכלל ושילובן בצה"ל בפרט.
בשיח תדיר  מצוי  בצה"ל,  נשים  של  שילובן  בדבר   הדיון 
חוק במסגרת  בכנסת  הצגתו  מיום  הישראלי,   הציבורי 
 שרות הביטחון, תש"ט – 1949. באחד מהדיונים שנערכו
חברת אמרה  לצבא,  (דתיות)  נשים  של  גיוסן  בדבר   אז 
שכיהנה היחידה  האישה  רזיאל-נאור,  אסתר   הכנסת 
 מטעם תנועת חרות (וגלגולה כגח"ל) מהכנסת הראשונה

):ועד פיזור הכנסת השביעית (1974
"

".[...]

לסכם נרצה  אם  נכבדה.  כנסת  ראש,  היושב  כבוד 

"בהחלט. תראה, בימינו הן כלום. הם הורסים את הנשים
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רזיאל-נאור אשר נאמר לפני כשבעים שנה,  נאומה של 
 רלוונטי גם לימנו. בדבריה יש תשובה לאלה המבקשים
 להדיר את הנשים מכוחות הביטחון. בדבריה מבהירה כי
בכוחות נשים  של  שילובן  את  לפסול  המבקשים   אלה 
 הביטחון, כנראה שלא למדו היסטוריה (ובטח שלא למדו
 אצלנו במחלקה), ולא ידעו כי נשים לקחו חלק אקטיבי
לכך מודעים  אינם  הם  היישוב.  בתקופת  המגן   בכוחות 
חדש. דבר  אינו  המגן  במערכות  נשים  של   ששילובן 
 בנאומה זה התייחסה רזיאל-נאור לא רק לאישה לוחמת

עלומה, כי אם על עצמה דיברה
 בדוקטורט שלי, אותו אני כותבת בהנחייתה המסורה של
בביוגרפיה מתמקדת  אני  רוזנברג-פרידמן,  לילך   פרופ' 
האישי סיפורה  ניתוח  ותוך  רזיאל-נאור,  של   המרתקת 
 שטרם סופר, מצביעה על האופן שבו מתעצבת מנהיגות
במסגרת והפרלמנטרית.  הביטחונית  בזירות   נשית, 
האצ"ל: לוחמות  של  סיפורן  את  גם  מוצג   הדוקטורט 
היחס מילאו,  אותם  התפקידים  הביוגרפיים,   מאפייניהן 
אותו "הנשי"  הגבורה  ופנתיאון  האצ"ל,  ממנהיגי  זכו   לו 

 עיצב מנחם בגין
 על תולדותיה של רזיאל-נאור תוכלו לקרוא במחקר שלי.
 כאן אכתוב רק כמה מילים על תקופת פעילותה באצ"ל.
רזיאל לשורות האצ"ל על  בשנת 1932 הצטרפה אסתר 
האצ"ל). של  המיתולוגי  (המפקד  רזיאל  דוד  אחיה,   ידי 
 בשירותה במחתרת היא מילאה מספר רב של תפקידים:
 מקשרת, מגישת עזרה ראשונה, מפקדת ולוחמת. בשנת
 1942, לאחר נפילתו של אחיה דוד בעיראק, צירף אותה
לאישה הייתה  וכך  האצ"ל  של  למפקדה  מרידור   יעקב 
 היחידה שהגיעה לתפקיד הפיקודי הבכיר. בשנת 1944,
 עם מינויו של בגין למפקד האצ"ל, שונה הרכב המפקדה,
  ורזיאל-נאור חזרה לתפקידיה הקודמים. מכל תפקידיהו
 במחתרת, רזיאל-נאור מזוהה במיוחד עם היותה שדרנית
'קול ציון הלוחמת', תחנת הרדיו המחתרתית של האצ"ל
 במרס 1944 פשטו הבריטים על בית משפחת רזיאל, בו
המשדר, את  החרימו  הרדיו,  משדר  היום  באותו   אוכסן 
יהודה יהודה.  זוגה  ובן  נאור  רזיאל  אסתר  את   ועצרו 
האצ"ל גולי  שאר  עם  יחד  מכן  ולאחר  ללטרון   נשלח 
 והלח"י הועבר למחנות מעצר שונים באפריקה. הוא שב
 לארץ רק בקיץ 1948. רזיאל-נאור נשלחה לכלא הנשים

כשמונה במשך  מנהלי  במעצר  שהתה  שם  לחם,   בבית 
 חודשים לאחר שהואשמה בשייכות לארגון טרור. בעת
בן הקטנים  בניה  שני  נותרו  רזיאל-נאור,  של   מאסרה 
נאור כשרזיאל-  הוריה.  בהשגחת  וחצי  והשנה   השלוש 
הובלה למאסר, לא ידעה עדיין כי היא בשלבים הראשו־
העבירה ההריון  חודשי  רוב  את  נוסף.  היריון  של   נים 
בית, למעצר  שוחררה  בתה  ללידת  ובסמוך   במאסר, 

והתאחדה שוב עם הוריה וילדיה
 מאסרו של בן זוגה והגלייתו למחנות המאסר באפריקה,
ציבורית לעשייה  רזיאל-נאור  של  דרכה  את   סללו 
הציבורי במאבק  מרכזי  תפקיד  לקחת  היא   פוליטית: 
ובין בינה  המכתבים  מחלופת  אפריקה.  גולי   להשבת 
בעשייה מעורבת  להיות  רצתה  לא  כי  ציינה   יהודה, 
אך פוליטית.  עסקנית  להיות  בדעתה  אין  וכי   ציבורית, 
 שילוב הנסיבות הייחודיות, תכונותיה האישיות והניסיון
 שצברה בתפקידיה הקודמים שהצביעו על הפוטנציאל
במרחב לעשייה  אותה  דחפו  בה,  הטמון   המנהיגותי 
במפלגתה, היחידה  כנסת  לחברת  הייתה  והיא   הציבורי, 
לחמה רזיאל-נאור   .1974 לשנת  ועד  הכנסת   מהקמת 
המדינה קום  ולאחר  יהודית,  מדינה  להקמת   באצ"ל 
נאבקה על צביונה בפעילותה כחברת כנסת. בין המאב־
רחבה חברתית  להכרה  המאבק  גם  היה  שניהלה,   קים 
לוחמות ובעיקר  המחתרת,  לוחמות  של   בתרומתן 
סופר טרם  ההיסטורי  שסיפורן  לוחמות  אותן   האצ"ל; 

באופן מקיף ומעמיק
בא"י היהודית  החברה  על  חדש  מידע  חושף   המחקר 
 בתקופת המנדט: על נשים בכוחות המגן, על כלא נשים
 בית לחם, על מאבקן של הנשים להשבת גולי קניה, על
מזו, יתרה  ועוד.  פרלמנטרית  בזירה  נשים  של   מקומן 
שעל אחת,  אישה  קולה  חשיפת  כיצד  ממחיש   המחקר 

מאירה ההיסטוריה,  לשולי  נדחקה  חשיבותה   אף 
 מחדש על החברה בתקופה מסוימת, על תהליכי

 שינוי חברתי ועל עיצוב זיכרון קולקטיבי. אני
מגדריים  - היסטוריים  שמחקרים   מקווה 
מובילה שהיא  במחלקה,  ייכתבו   נוספים 

בחקר נשים בתקופת היישוב

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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 ידיעת הארץ במדים: ארץ ישראל כאמצעי לחינוך לאומי-צבאי בצה"ל
 בעשור הראשון למדינת ישראל

עדי פלג
1948-1967

כטבעי להיתפס  עשוי  הגיאוגרפי  הפיזי  לנוף   החיבור 
גבולותיה של המדינה  בצבא. הצבא מופקד על שמירת 
פרושים בסיסיו  מובחנת,  גיאוגרפית  כגזרה   המתוחמים 
חייליו את  ולהכשיר  לאמן  מנת  ועל  הארץ   ברחבי 
הגיאוגרפים. במרחבים  לאימונים  לצאת  עליו   ומפקדיו 
הנוף הפיכת  של  תהליך  התחולל  בצה"ל  כי  נדמה   אך 
מגדר היוצאת  חינוכית  ערכית  משמעות  בעל   לרכיב 
 היכרות גיאוגרפית הנהוגה בכל צבא – בצה"ל הפך הנוף

לאמצעי לחינוך לאומי-צבאי
בלתי חלק  בארץ-ישראל  ראה  הציוני  התחייה   מפעל 
 נפרד מהחזון הלאומי יהודי ומרכיב מרכזי באידיאולוגיה
צה"ל עוצב  ישראל  מדינת  של  הקמתה  עם   הציונית. 
 כ"צבא עם" ב"שירות" האומה וכמתווך בין הנהגתה לבין

 העם. אמנם משימתו העיקרית של צבא הוא לתת מענה
מראשיתו הישראלי  הצבא  אך  המדינה  אזרחי   לביטחון 

"עוצב כמי שאמור ליטול חלק בתהליך "בינוי האומה
במהלך צה"ל,  של  הקמתו  עם  נולד  הארץ  ידיעת   מדור 
הארץ ידיעת  של  כוחה  עוצמת  העצמאות.   מלחמת 
יתפתח עליו  הערכי  לבסיס  היה  לאומית  זהות   לחולל 

התחום בצבא
לכניסת שהביאו  הגורמים  את  לשחזר  שואף   המחקר 
 ידיעת הארץ לצבא ולנתח את המגמות והשינויים שחלו
הראשון בעשור  בצה"ל  הארץ  ידיעת  של   בדמותה 
הזהות להבניית  המשמעויות  ועל  ישראל   למדינת 

הלאומית בשנים הראשונות לבינוי האומה הישראלית

. 

. 

. 

. 
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דיפלומטיה ועלייה - שירות החוץ הישראלי והעלייה ממושבות צרפתיות בצפון אפריקה
יואל ליאון

התנועה של  היסוד  מאבני  שהיה  הגלויות  קיבוץ   מפעל 
האפשרות מתן  המדינה.  קום  לאחר  פסק  לא   הציונית, 
 לכל יהודי לעלות למולדתו ההיסטורית היה מקווי היסוד
על וההגנה  השמירה  עם  בבד  בד  החוץ  מדיניות   של 
 ריבונותה של מדינת ישראל. תפקידם של הדיפלומטים
 הישראלים היה אם כן כפול; היה עליהם לדאוג ליצירת
את שיחזקו  ומסחריים  ביטחוניים  והסכמים   קשרים 
תנאים ליצור  ובנוסף  ישראל,  של  וכלכלתה   ביטחונה 
פעילות ועל  העלייה  פעילות  על  שיקלו  נוחים   מדיניים 

הסוכנות היהודית שעסקה בעלייה
 בתחילת שנות החמישים ובאמצען, ליחסים של ישראל
ומאמץ עליונה  אסטרטגית  חשיבות  הייתה  צרפת   עם 
 דיפלומטי רב הושקע בחיזוק היחסים בין המדינות. אולם
היווה אפריקה  בצפון  צרפת  ממושבות  העלייה   נושא 
 מוקש. בעוד ישראל שאפה לעודד עלייה המונית משם,
 בין השאר בשל הידרדרות מצבם הביטחוני של היהודים,
הדיפלומ־ זאת.  לאפשר  ששו  לא  הצרפתים  השלטונות 
 טים הישראלים הועמדו בפני דילמה. האם להיאבק נגד
מהקולוניות העלייה  את  להגביל  הצרפתית   המדיניות 
מזרח במדינות  שנאבקו  כפי  אפריקה,  בצפון   שלהם 
הממשלה עם  טובים  יחסים  על  לשמור  או   אירופה, 
אפריקה. מצפון  העלייה  של  חשבונה  על   הצרפתית 

.דילמה זו ואחרות, במוקד המחקר

.
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אירועים
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Conference lectures are available on the department’s YouTube channel
של המחלקהYouTubeניתן לצפות במבחר הרצאות באתר ה -

כנסים

29 November 2017
Meeting of the Israeli Research Forum for the Study of 
Mandatory Palestine: 70 Years since the Partition Plan 
for Palestine in the United Nations General Assembly

 מפגש הפורום הישראלי לחקר תקופת המנדט: 70 שנים
להחלטת החלוקה בעצרת הכללית של האו"ם

נובמבר 2017 29

20 December 2017
The 14th Modi’in Heritage Conference: Hasmonean 
Heritage in Modi'in and Its Environs, in cooperation 

with the Modi'in-Maccabim-Reut Municipality and 
Midreshet Harei Gofna 

"כנס מורשת מודיעין ה–14" בימים ההם בזמן הזה
 כנס מורשת החשמונאים במודיעין וסביבותיה בשיתוף
עם עיריית מודיעין-מכבים-רעות ומדרשת הרי גופנא

דצמבר 2017 20

15 March 2018
Young researchers’ conference כנס חוקרים צעירים

מרץ 2018 15

26 April 2018
The annual department conference: Learning a 

Land: Heritage, Identity, Nationalism-70 years of 
the State of Israel

 הכנס המחלקתי השנתי: ללמוד ארץ: מורשת, זהות,
לאומיות - בסימן שנת ה- 70 למדינת ישראל

אפריל 2018 26

4 May 2018
The Third David Amit Memorial Academic Conference   

on Innovative Research on the Land of Judah  
כנס המחקרים השלישי בנושא חידושים בחקר
ארץ יהודה לזכרו של דוד עמית

מאי 2018 4



 יום עיון מחלקתי, סיור מודרך ומסיבת סיום בבית
ספר שדה כפר עציון
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יוני 2018 14

 פתחנו את יום העיון בבית ספר שדה כפר עציון, בבוקר
המחלקה, מרצי  מיטב  מאת  בסגנון      הרצאות   של 
רבתי. עציון  לגוש  הנוגעים  מחקריים  חידושים   שהציגו 
ומסחר כלכלה  בהם:  מרתקים,  נושאים  כללו   ההרצאות 
 באזור בעת העתיקה (פרופ' אהוד ויס), מקומן של נשים
בגוש עציון בשנות הארבעים (פרופ' לילך רוזנברג-פריד־
 מן), נוכחות מרד בר כוכבא בגוש עציון (פרופ' בעז זיסו),
בכפר ההתיישבות  וייחודיות  בהר  ההתיישבות   מדיניות 
 עציון לנוכח ה     ההתיישבותי ומרכזיות העמק (ד"ר אבי
 פיקאר). לאחר מכן נערך טקס חגיגי ומרגש שבו העניקה
 המחלקה מלגות הצטיינות ע"ש ד"ר דוד וימימה יסלזון,
הסטודנטים התארים.  מכל  מצטיינים  סטודנטים   ל-25 
 ברכו את ראש המחלקה פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן על
הכנסה מאז  למחלקה  מביאה  שהיא  המבורך   השינוי 

הבינאישי. במישור  והן  המקצועי  במישור  הן    לתפקיד, 
 בחלק השני של היום יצאנו לסיור מעגלי בן כמה שעות
תלמיד נועם  עמיחי  בהובלת  עציון,  כפר   בסביבות 
 המחלקה.  מרבית מרצי המחלקה שנכחו בסיור, המחישו
 את מחקריהם בשטח. הסיור הסתיים במפגש עם יוחנן
פן המחקרי  לסיור  שהעניק  המקום,  מוותיקי   בן-יעקב, 
 אישי. את היום המלא והגדוש סיכמנו בארוחה ובשירה
שנת סיום  לציון  הסטודנטים  שארגנו  למדורה,   מסביב 
מתחבר השטח  כיצד  לראות  מיוחד  היה   הלימודים. 
ונוגעת השן  ממגדל  יוצאת  האקדמיה  ואיך   למחקר 
בי"ס עם  החיבור  לו.  שמחוצה  והאנושי  הפיזי   במרחב 
 שדה כפר עציון היה נפלא למימוש מטרה זו של שילוב
ממאפייניה שהוא  שילוב  ולקהילה;  לשטח  הכיתה,   בין 

הבולטים של המחלקה

TED

N-

.

14 June 2018
Department seminar, guided tour, and 

end-of-year party at Kfar Etzion Field Schooll

Conferences
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ברכות חמות  לרגל קבלת תואר "אמריטוס".
מאחלים לך עוד הרבה שנים של עשייה באקדמיה

ומחוצה לה!
יישר כוח!

ברכות

ברכות חמות  על זכייתו בפרס הרקטור 
לחדשנות מדעית.

לפרופ' אהוד ויסלפרופ' דוד אדן-ביוביץ'
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פרס הצטיינות למאסטרנט ע"ש פרופ' חנן אשל ז"ל
עמיחי נעם

 פרס הצטיינות לדוקטורנט ע"ש פרופ' חנן אשל ז"ל:
שריה פרידמן

 פרס ההצטיינות לדוקטורנט ע"ש פרופ' אנסון רייני ז"ל:
גלעד יטאח

 פרס הצטיינות לדוקטורנט ע"ש פרופ' יהודה פליקס ז"ל:
אמונה לוי

 פרס הצטיינות לדוקטורנט ע"ש ד"ר שמעון שטרן ז"ל:
רונית זילברשץ

Prof. Hanan Eshel Memorial Prize for Excellence 
(Master’s Student): Amichai Noam
Prof. Hanan Eshel Memorial Prize for Excellence 
(Doctoral Student): Seraya Friedman
Prof. Anson Rainey Memorial Prize for Excellence 
(Doctoral Student): Gilead Itach 
Prof. Yehuda Felix Memorial Prize for Excellence 
(Doctoral Student): Emunah Levy
Dr. Shimon Stern Memorial Prize for Excellence 
(Doctoral Student): Ronit Zilbershats

Marie Skłodowska-Curie Fellowship: Dr. Shira Gur-Arieh
Azrieli Fellowship: Vanessa Workman
Orbach Fellowship: Naama Teitelbaum-Karrie
Eldad Fellowship: Hadar Ahituv

מלגת מארי סקלודווסקה-קירי: ד"ר שירה גור אריה
מלגת עזריאלי: וונסה וורקמן

מלגת אורבך: נעמה טייטלבאום קריא וחיים נבון
 מלגת אלדד: הדר אחיטוב

Scholarships and Prizesמלגות ופרסים

פרס מצטיינת רקטור לתואר ראשון
ברכה סויבלמן

פרס מצטיין רקטור לתואר שני
ראובן פרידמן

פרס מצטיינת רקטור לתואר שלישי
מיכל דוד

פרס מצטיין דיקן לתואר ראשון
איתמר ברקו

Rector’s Prize for Outstanding Undergraduate:
Bracha Soibelman
Rector’s Prize for Outstanding Master’s Student: 
Reuven Friedman
Rector’s Prize for Outstanding Doctoral Student: 
Michal David
Dean’s Prize for Outstanding Undergraduate:
Itamar Berko

מלגת הצטיינות ע”ש ד"ר דוד וימימה יסלזון
 אסף אברהם, אמונה אוסטר, נתנאלה אורבך, הדר

 אחיטוב, יעל אלקיים, איתמר ברקו, רחל זאב,  רפאל חגי,
 נעמה טייטלבאום-קריא, נעמה כהן, יניב לוי, שני ליבי,

 יהודה מזרחי, לינדסי מיידנאס, עמיחי נעם, שריה
 פרידמן, לב קוזינס, אלכס קמנסקי, טובה קרה רינה, אנה

 רוט, יותם רוף, מתן שוקרון, נוהר שחר, יעל שליש, נוי
 שמש

Dr. David and Jemima Jeselsohn Awards for Excellence: 
Hadar Ahituv, Assaf Avraham, Itamar Berko, Naama 
Cohen, Lev Cosijns, Yael Elkayam, Seraya Friedman, 
Raphael Hagai, Alex Kaminski, Tova Kara Rina, Yaniv 
Levy, Shani Libi, Lindsay Maidens, Yehuda Mizrahi, 
Amichai Noam, Netanela Orbach, Emunah Oster, Yotam 
Rof, Anna Rot, Nohar Shahar, Yael Shalish, Noy 
Shemesh, Matan Shukrun, Naama Teitelbaum-Karrie, 
Rachel Zeev 
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מהתקשורת הכתובה

http://mynetkfarsaba.co.il/article/282564

ראיון עם פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן
Interview with
Prof. Lilach Rosenberg-Fridman
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כתבות וראיונות
פרופ‘ אהרון מאיר

https://www.timesofisrael.com/toi-asks-the-ex
perts-what-are-the-most-important-finds-of-israeli-ar-
chaeology/

https://mosaicmaga-
zine.com/picks/2018/04/the-great-
est-finds-of-israeli-archaeology/

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAG-
AZINE-1.4511066

https://www.haaretz.com/archaeology/MAGAZINE-sacrificed-don
keys-in-ancient-gath-reveal-canaanite-trade-secrets-1.6096898

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/don
keys-ancient-middle-near-east-archaeology-horses-bit-wear-tell-essafi-israel-a8354511.html

https://www.timesofisrael.com/earliest-evidence-of-bri
dle-use-found-on-4700-year-old-donkey-from-bibles-gath

Press articles and interviews
Prof. Aren Maeir 

https://www.tabletmag.com/scroll/267276/time-for-israeli-wine
makers-to-embrace-their-viticultural-heritage

https://www.timesofisrael.com/an-intoxicating-journey-un
corks-holy-lands-5000-year-history-of-winemaking/



https://www.haaretz.co.il/blogs/ofera-
deret/1.6014834

https://www.makorrishon.co.il/opinion/39795/

https://www.haaretz.co.il/magazine/MAGA-
ZINE-1.6000567

http://www.israelhayom.co.il/opinion/546185

https://www.haaretz.co.il/news/educa-
tion/1.5890156

6 May 2018
10 June 2018
2 July 2018
8 July2018

6 November 2017
12 March 2018
15 March 2018

1 April 2018

Interviews on the Knesset Channel 
Settlement of the Negev 

North African Aliyah
North African Aliyah and Interethnic relations

Interethnic relations

ראיונות בערוץ הכנסת
יישוב הנגב
העלייה מצפון אפריקה
העלייה מצפון אפריקה והיחסים בינעדתיים
יחסים בינעדתיים

ראיונות רדיו
גלי צה"ל, ישי שנרב
רשת ב', קלמן וליברמן
גלי צה"ל, יועז הנדל וניצן הורוביץ
גלי צה"ל, ישי שנרב

Radio Interviews
Galey Tzahal (IDF radio), Ishay Shnerb

Reshet Bet, Kalman & Liberman
Galey Tzahal (IDF radio), Yoaz Hendel & Nitzan Horowitz

Galey Tzahal (IDF radio), Ishay Shnerb
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כתבות וראיונות
דר' אבי פיקאר 

Press articles and interviews
Dr. Avi Picard 
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 קמים ואומרים: אני רוצה לנסות ולשנות מהמקום שלי.
 אם כל אחד יצא מאזור הנוחות שלו ויפעל למען שינוי,
 נתקדם עוד כמה מטרים להפיכתה של המדינה למקום

טוב עוד יותר
לי וגרם  ההבנה  את  לי  שפתח  אולי,  הראשון   המקום 
הוא הולך,  אני  ולאן  באתי  מאיפה  ולהבין   להעמיק 
 המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. בתוך עולם
 שבו הדמויות כבר אינן חיות אבל הסיפורים שמאחוריהן
 חיים וקיימים לנצח, בין המערות לערים הקדומות ומתוך
הסיפור את  מצאתי  מורשת  וסיפורי  עתיקים   טקסטים 
 שלי. את הסיפור של העם שלי. כשאני מזהה את מקור
 הכוח של העם היהודי כבר מהאבות שלנו שישבו בארץ
החשמונאים ומגבורת  לארץ,  שנכנס  נון  בן   ומיהושע 
את שסיפקו  כוכבא  בר  ולוחמי  הגדול,  המרד   לוחמי 

ההשראה לאחים שלי להילחם על הארץ
במחברתו שכתב  ז"ל,  אחי  אוריאל  של  בציטוט   אסיים 
 כשהיה צעיר: "עם מכלול הקוצים והצמחים שנכנסו לי
 לגוף אפשר להקים ערוגה של מטר על מטר. אבל אלו לא
שחי מי  לצערי  ישראל".  ארץ  קוצי  אלו  קוצים   סתם 
 במדינה הזאת צריך להידקר מקוצים. אבל הקוצים הללו
 לא סתם קוצים אלא קוצים השייכים לנו. ובמקביל, עלינו
להגן, ראויים למחיר הזה שצריך לשלם על מנת   להיות 
 ולאפשר את המשך החיים לדור הבא ושסיפורו של עם

ישראל לא ייפסק לו לרגע
עם ישראל חי 

ממצרים שיצאנו  לעצמנו  מזכירים  אנו  שישי  יום   בכל 
קשה, בעבודה  נקנה  הזה  החופש  חופשי.  עם   להיות 
 ולצערי הרב גם בהרבה הקרבה. אני, ששני אחיי נפלו על
מחיר מהו  יודע  עמם,  של  והחופש  המולדת   שמירת 
 החופש. אבל חופש ללא משמעות וללא חזון הוא איננו
 חופש. לימים האלה, שהם "הימים הנוראים" עבורי, אני
שלהם שבקצה  שוכח  לא  אני  אך  אדיר,  כאב  עם   נכנס 
 נמצאת התקווה; שעם צאת יום הזיכרון עולים הזיקוקים
שבשביל לעצמי  מזכיר  אני  העצמאות.  יום   ונפתח 
 עצמאות אמתית צריך לשלם מחיר. אנחנו לא יודעים מה
סבור אני  הספק.  את  לנצח  צריך  אבל  בעתיד   יהיה 
 שהאתגר הכי גדול שלנו בחברה הישראלית זה לנצח את
שנוכל מאמינים  איננו  לרוב  אם  גם  שלנו.   הספקות 
יעלה מה  עתידנו,  צופן  מה  לנו  ברור  ולא  כעם,   ונצליח 
שלנו, למנהיגים  באשר  יהיה  ומה  הצעיר  הדור   בגורל 
 עלינו להתבונן במציאות חיינו דרך משקפי האמונה. אני
 משוכנע שנוכל להמשיך לחגוג את עצמאותה של מדינת

ישראל עוד שנים רבות כאשר כל הספקות יותרו
אנחנו העצמאות  וביום  הזיכרון  ביום  הדגל  את   כשנניף 
 צריכים לזכור דבר אחד: שבלי הרוח של העם בתוך הדגל,
 הדגל לא שווה יותר מפיסת בד זולה. אבל כאשר אנו, עם
 ישראל, גברים ונשים, גדולים כקטנים, כל בני הדור הזה,
 ניקח  אחריות על המציאות שלנו – נחדיר את הרוח לדגל

ולמדינה
שכל  ,"70 "מסע  שנקרא  במסע  יצאתי  חודשים   5  לפני 
 כולו נועד להגיד תודה. תודה לעם ישראל, תודה למדינת
 ישראל, ולכל אלו שבזכותם אנחנו כאן. מסע של שמחה;
שאת משום  הטוב,  את  שחוגגים  חופשיים  אנשים   של 
 הרע תמיד אפשר לראות; עליו תמיד מצביעים. מעטים

.

.

.

.

.

.

.
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 אליסף פרץ, אחיהם של אוריאל ואלירז הי"ד, בנה של

מרים פרץ תבל"א כלת פרס ישראל לשנת תשע"ח

יום הזיכרון, יום העצמאות ומה שביניהם
אליסף פרץ בוגר המחלקה

מתוך "דרך ארץ", גיליון יום העצמאות 
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