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דבר העורכ ת
שנת הלימודים מגיעה לקיצה .זו היתה שנה מלאת
אתגרים ובהחלט שונה מהרגיל אך המחקר במחלקה
המשיך גם בה .בגיליונות קודמים טעמנו בעיקר
מהמחקרים והעבודות של תלמידי המחלקה אך את
השנה נקנח בהכרות עם המחקרים של כמה מן
המרצים במחלקה.
פרופ' אהרן מאיר ומריה ינוחינה מציגים את מחקרם
שהתפרסם לאחרונה הנוגע לראש חץ מעצם שנמצא
בחפירות תל צפית .מחקרו של פרופ' תמיר גורן עוסק
בפעילות ההנהגה בא"י לטיפוח יחסי שכנות בין יהודים
וערבים לאחר פרעות תרצ"ו-תרצ"ט .ד"ר דביר רביב
סוקר בקצרה את ההיסטוריה של תל תמנה לכבוד עונת
החפירות הראשונה בתל שתנוהל על ידו בקיץ הקרוב.
פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן עוסקת באופן שבו רגשות
אנושיים השפיעו על ההיסטוריה של היישוב וראשית

המדינה .ד"ר עמית דגן מציג פרויקט בו משתתפים
תלמידי המחלקה במסגרתו הוא עוסק בפרסום תקופות
הברזל והפרסית מתל מרשה .פרופ' שון זליג אסטר
מציג את מחקרו העוסק בשימוש שעושה ישעיהו
במוטיבים בבליים וכיצד ההבנה של זה מסייעת להבנת
דברי הנביא .לאחר מכן מובאות כתבותיהם של פרופ'
איל רגב ופרופ' שמעון דר הנוגעות לספריהם החדשים
שעתידים להתפרסם או כבר התפרסמו .לבסוף נברך
על המוגמר בכתבתו של אלרון זבטני שעונה על
השאלה מהו המוגמר ומדוע צריך לברך עליו.
לסיום אאחל לכולכם הצלחה במבחנים
וחופשה נעימה .נתראה בשנה הבאה
בכוחות מחודשים.
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ראש חץ מעצם מחפירות תל צפית/גת
פרופ' אהרן מאיר ומריה ינוחינה
מזה כ 25-שנה מתנהלת חפירה ארכיאולוגית של
המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה בתל צפית – גת
פלישתים – בהנהלתו של פרופ' אהרן מאיר .לאורך
השנים עשרות רבות של סטודנטים של המחלקה ,יחד
עם מאות משתתפים מישראל ומחו"ל (ארכיאולוגים,
סטודנטים ומתנדבים) ,השתתפו בחפירות בקיץ והיו
שותפים לחשיפת העבר המרתק והרב-גוני של אתר זה.
שכבות וממצאים עשירים שמייצגים כ 5000-שנות
התיישבות בתל ,מתקופת הברונזה הקדומה (אלף
שלישי לפנה"ס) ועד התקופה המודרנית (הכפר תל אצ-
צאפי שננטש במלחמה העצמאות) ,הפכו את החפירה
למרתקת ומוקד למחקרים רבים ומגוונים .מבין
התקופות והתרבויות השונות המיוצגות בתל בולטים
במיוחד הממצאים הקשורים לתקופת הברזל ( 1200עד
 586לפנה"ס) ,ובמיוחד אלו הקשורים לתרבות
הפלישתית .במשך רוב תקופת הברזל שכנה באתר
העיר הפלישתית החשובה גת – אחת מחמשת ערי סרני
הפלישתים הידועה היטב מהמקרא ,בין השאר כביתו
של גולית והעיר שאליה דוד ברח מפני שאול.
תגליות רבות ומגוונות מתרבות הפלישתים נחשפו
אך לא כאן המקום לפרטם .אנו נתרכז בפריט אחד ,יוצא
דופן – ראש חץ מעצם שנתגלה בעיר התחתית (בשטח
החפירה  Mשבניהולה של מריה) .סביב  830לפנה"ס
חזאל מלך ארם דמשק צר על גת וכבש אותה ,אירוע
המוזכר במלכים א' י"ב .18 :בכל שטחי החפירה
הפרוסים באתר נתגלו שרידים של החורבן האדיר של גת
עם כיבושה בידי חזאל ,חורבן ממנו העיר גת לא
השתקמה ולמעשה חדלה להתקיים כעיר פלישתית.
בתים שרופים על תכולתם ,מאות ממצאים ,חלקם
במצב השתמרות יוצא דופן ,ובמקרים רבים אף תושבי
העיר שנלכדו בבתים ,שימשו כעדויות מוחשיות לעוצמת
החורבן .כל מי מתלמידי ותלמידות המחלקה שהשתתפו
בחפירה היו עדים ועדות לתגליות המרתקות!
מבין הממצאים הרבים שנתגלו בשכבת החורבן
בשטח  Mנמצא ראש חץ עשוי מעצם ,לכאורה חפץ בעל
ערך פחות .אך לא כך הדבר – ראשי חץ מעצם אינם
נפוצים בתקופת הברזל ,עת בה רוב ראשי החיצים
עשויים ברונזה וברזל .הסיבות לכך ברורות – אין ספק
שראש חץ ממתכת יהיה יותר אפקטיבי ,הן לציד והן
למלחמה .מאמר המסכם את המחקר שנעשה על ראש
החץ עומד להתפרסם בימים אלו ,וננסה לסכם את עיקר
הממצאים.
אז למה בכל אופן היה שימוש בראשי חץ מעצם? יש
לנו כמה הצעות להסבר העניין .ראשית ,עצם זה מצרך
נפוץ ,שלא מחייב הישענות על משאבי טבע שבאים

מרחוק .כל שכן בזמן מצור ,כשאין אספקה סדירה לעיר,
כולל למוצרים שנסחרים למרחוק ,עצם יכולה לשמש
כתחליף למתכת במידה מסוימת .ואכן ,לפני כ 15-שנה
מצאנו בשטח  Fבראש התל ,באותה שכבת חורבן ,עדות
לבית מלאכה לחפצי עצם .בבית המלאכה מצאנו כמעט
את כל השלבים של עיבוד כלי העצם ,מעצמות יבשות
שטרם שובררו ועד כמעט לשלב הסופי של העבודה.
למרות שלא מצאנו אז את התוצר הסופי הצענו שאולי
בית מלאכה זה שימש גם לייצור ראשי חץ מעצם ,אולי
אף תוך כדי המצור על העיר .על אף שלא ניתן להוכיח
בוודאות שראש החץ שמצאנו אכן נעשה באותה בית
מלאכה הדבר בהחלט אפשרי.
ומה לגבי האפקטיביות של ראשי חץ מעצם?
מסתבר ,על סמך מחקרים ארכיאולוגיים ואתנוגרפיים,
ואפילו על סמך ארכיאולוגיה ניסויית ,שראש חץ מעצם
יכול לשמש בצורה יעילה גם בציד וגם בקרב .אמנם
יכולת החדירה של ראש חץ מעצם פחותה מזו של ראש
חץ ממתכת אך הוא עדיין יכול לשמש ככלי נשק .זאת
ועוד ,באנליזה של ראש החץ מתחת למיקרוסקופ
שבוצעה על ידי יוליה גרומן-ירוסלבקי (מאונ' חיפה)
נראה שראש החץ כבר היה בשימוש .ייתכן שהתכוונו
להשתמש בו פעם נוספת בעתיד אך לא עלה בידי תושבי
גת לעשות זאת.

ראש החץ שנתגלה בשטח M
לקריאה נוספת:
Horwitz L. K., Eniukhina M., Kehati R., GromanYaroselksi I. and Maeir A. M. 2021. A Bone
Projectile Point and Its Associated Workshop
from the Iron Age IIA of Tel es-Safi/Gath. Near
Eastern Archaeology 84(2): 24-33.

עתות שלום :הנהגת היישוב ופועלה לטפח יחסי שכנות
במרחב הכפרי של ארץ ישראל 1947-1940
פרופ' תמיר גורן
המחקר בוחן את השינויים שחלו בגישת הנהגת היישוב
כלפי היחסים עם הערבים בניסיון לשפוך אור חדש על
היחסים איתם כפי שבאו לידי ביטוי בשנות הארבעים
ולהעריך את השפעת השינויים על מצב היחסים בין
הקיבוצים לכפרים הערבים .בניגוד לפרספקטיבה
הרווחת בהיסטוריוגרפיה של התקופה ,המצביעה על
הידרדרות והסלמה ביחסים בין היהודים לערבים בשנות
הארבעים ובמיוחד לקראת סוף התקופה ,המחקר
מבקש להציג זווית נוספת של היחסים בין היהודים
לערבים שאיננה עולה בקנה אחד עם התפיסה הרווחת.

מפקד חיל הספר מעבר הירדן מבקר בבית אלפא במאורעות
תרצ"ו 1936
מאוספי ביתמונה ,אלבום בית אלפא

המחקר יטען כי מאז סיומו של המרד הערבי ועד סוף
תקופת המנדט חל שיפור משמעותי ביחסים בין יהודים
לערבים במרחב הכפרי של ארץ ישראל .לפיכך מצב
היחסים בין היהודים לערבים במגזר הכפרי שיקף לרוב
מציאות שונה במידת מה מזו ששררה במרכזים
העירוניים שבהם חלה בדרך כלל הידרדרות במצב
היחסים ,במיוחד בשנים האחרונות של התקופה.
המחקר נותן הזדמנות מיוחדת להתבונן באופן מדוקדק
על היחסים בין היהודים לערבים במרחב הכפרי – בין
הקיבוצים לכפרים הערבים – ולבחון את התפתחות

היחסים ביניהם בתקופה חשובה והרת גורל זו לשני
הצדדים – הפרק המסיים את תקופת המנדט הבריטי.
בתום תקופת המרד הערבי באה הנהגת היישוב לידי
מסקנה שיש לבחון מחדש את בעיית היחסים בין
היהודים לערבים מתוך כוונה לשפר את היחסים ביניהם.
היוזמה שנקטה בשנות הארבעים לפתח ולטפח יחסי
שכנות בין הישובים היהודים לכפרים הערבים היתה
למפעל רחב ממדים יחיד מסוגו .היא ביטאה לראשונה
בתקופת המנדט שינוי בגישת הנהגת היישוב כלפי
הסביבה הערבית .ביסוד היוזמה הוכרה החשיבות בצורך
להקנות ידע לציבור היהודי על ערביי הארץ כאמצעי
שנועד לסייע להטיב את היחסים בין היהודים לערבים.
תקופת המרד הערבי ( )1939-1936הוכיחה כי ההיכרות
עם הסביבה הערבית לוקה בחסר וכי יש צורך להכיר טוב
יותר את הישובים הערבים ,ובפרט את הכפרים,
ולהתחיל בלימוד שיטתי ומעמיק על הישוב הערבי בארץ
על כל היבטי חייו וקיומו .החוסר בידע על ערביי הארץ
בקרב הציבור היהודי נתפס אצל המנהיגות היישובית
כעניין מהותי שדורש שינוי .מתוך ראיה זו התפתח מפעל
רחב ממדים ששם לעצמו למטרה לפתח ולטפח את
יחסי השכנות בין הקיבוצים לכפרים הערבים
שבסביבתם .הקניית ידע על הערבים הפכה לראשונה
לתחום ממוסד הפועל באופן מאורגן ,שיטתי ומפוקח על
ידי ההנהגה היישובית ,וייחודו בכך שנועד לצרכים
אזרחיים ולא רק לצרכים ביטחוניים כפי שהיה עד כה.
לצורך השגת המטרה הוקמה תשתית רחבת היקף
שנועדה להקנות את הידע הנחוץ ולהביא ליישומו .מפעל
זה ,שהקיף מספר רב של קיבוצים מכל רחבי הארץ
התפתח בהתמדה ונמשך למן  1940ועד סוף תקופת
המנדט .המפעל הניב הישגים משמעותיים ושימש את
הסוכנות היהודית בשלהי התקופה כדי להוכיח ולהראות
לממשל הבריטי ולגורמי חוץ את תרומת המפעל לשיפור
יחסי השכנות בין הישובים היהודים לסביבתם הערבית.
מפעל זה המחיש היטב את המרחק הרב שעבר היישוב
היהודי החדש בארץ בכל הנוגע להיאחזותו והשתרשותו
בה ,מודעותו והכרתו את הסביבה הערבית.

בקרוב ...חפירות תל תמנה !
ד"ר דביר רביב
בחודש אוגוסט הקרוב תיערך עונת חפירות ראשונה
בתל תבנה (תמנה) שבדרום־מערב השומרון בידי
משלחת מטעם המחלקה ובשיתוף מתנדבים .תל תבנה
ממוקם לצד דרך רוחב שעלתה ממישור החוף לשדרת
ההר והתקיים בו יישוב גדול למן תקופת הברונזה ועד
התקופה העות'מאנית .החפירה בתל תהווה ציון דרך
במחקר הארכיאולוגי של אזור ההר המרכזי בארץ ישראל
שכן למעט החפירות בתל חברון ובתל שילה ,מאז שנות
השמונים של המאה העשרים לא נערכו חפירות מטעם
אוניברסיטה ישראלית בתל בחבלי ההר של יהודה
ושומרון ,זאת בהשוואה לחפירות הרבות הנערכות מעת
לעת בתלי השפלה ,מישור החוף והגליל .אנומליה זו
מייצרת ציפיות גבוהות במיוחד באשר לתוצאות החפירה
בתבנה ולחקר ממצאיה.
תל תבנה לא נחפר עד כה אך ממצאי הסקרים
הארכיאולוגיים שנערכו באתר ואזכוריו במקורות
ההיסטוריים – כעירו של יהושע בן נון ,כאחד ממבצרי
בקחידס ,כבירת מחוז בתקופה הרומית וככפר מוסלמי
במאה ה – 16-מצביעים על פוטנציאל רב לממצאים

משמעותיים ממגוון תקופות .ממצאי הסקרים מצביעים
על שתי תקופות מרכזיות בתולדות האתר :ימי ממלכת
ישראל ושלהי תקופת הבית השני .ממצאי החפירה
עשויים לשפוך אור על סוגיות מחקריות אזוריות דוגמת
היבטים מנהליים ,אתניים ,תרבותיים ופוליטיים של
ממלכת ישראל ושל תחומה תחת שלטון אשורי ,בבלי,
פרסי ,תלמי וסלווקי ,וכן תמורות אתניות ודמוגרפיות
בדרום השומרון למן התקופה החשמונאית ועד לימי
הביניים.
בעונת החפירות הקרובה נתמקד בחלקים שונים
בפסגת התל בניסיון לשחזר את הרצף היישובי ולהבין
את מתארו הארכיטקטוני .החפירה תנוהל על ידי כותב
שורות אלה יחד עם צוות תלמידי מחקר מהמחלקה –
אברהם טנדלר ,יניב לוי ,אסתר מלט ,בעז ברי וגיא דרך.
המשלחת תלון במתחם המצודה הבריטית שביישוב נווה
צוף .על אף שהחפירה טרם החלה אבקש לציין את
התמיכה הלבבית מצד אנשי המחלקה בהכנות לחפירה
וגם להזמין אתכם סטודנטים ומרצים לבקר אותנו
במהלך החפירה!

צילום :שומרים על הנצח

תל תמנה

יש מחיר לאהבה :רגשות ותפקידם בקונפליקטים פוליטיים,
חברתיים ותרבותיים ביישוב ובראשית המדינה
פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן
חקר היסטוריה של רגשות הוא תחום חדש יחסית
בהיסטוריוגרפיה המוסיף פרקים חדשים לחקר העבר
ומאיר עליו באור חדש .רגשות הם חלק בלתי נפרד
מחיינו ,אולם הם מונחים מורכבים הכוללים מגוון
נושאים ויכולים ללבוש צורות שונות .הם טומנים בחובם
היבטים פנימיים אינדיבידואליים אך מתגבשים גם לנוכח
גורמים חיצוניים .רגשות מתבטאים במשמעות
המשויכת לעניינים שונים ומשפיעים על מקומו של
האדם בחברה ועל יחסי הגומלין בין השניים .לפיכך,
רגשות מתעצבים גם בהבניה חברתית ותרבותית.
רגשות הם אישיים אך יש בכוחם לבטא אופייה של
חברה .הם ממלאים מקום בגיבוש זהות חברתית
ומשפיעים על קבלת החלטות פוליטיות.
במחקרי שבעשייה אני עושה שימוש במקורות
ייחודיים המצביעים על רגשות שונים ככוח מניע בקבלת
החלטות אישיות וקולקטיביות במבט "מלמטה
ומלמעלה" .הללו מנותחים תוך שימוש במתודת
"היסטוריה של רגשות" .ההתחקות אחר התפקיד
שמילאו רגשות בקונפליקטים פוליטיים ,חברתיים
ותרבותיים ביישוב ובמדינה בראשיתה נערכת במחקר
זה מנקודת המבט של המשפחה העברית והליך עיצובה.
בכך המחקר יתרום לתחומי ההיסטוריה של הרגשות,
ההיסטוריה של המשפחה ,ויאיר מזווית חדשה על
החברה הישראלית בשנות עיצובה.
תופעות מגוונות הקשורות למשפחה העברית
ומונעות על ידי רגשות נמצאות במוקד המחקר .למשל,
זוגיות ,נישואים וילודה .במאות ה 19-וה ,20-בעקבות
אירועים ותהליכים חברתיים ופוליטיים ,חלו שינויים
בתפיסת הנישואים ובדפוסיהם בעולם המערבי .ניכר
מעבר מנישואי שידוכים לנישואי בחירה ,התפתחה
התפיסה בדבר אופייה הרומנטי של הזוגיות ,ו"אהבה"
הייתה במוקד הקשר הזוגי .קונפליקטים חברתיים
ותרבותיים נלוו לכך .כך למשל ,בראשית שנות העשרים
נרקמו קשרי אהבה בין עדה לבית שרתוק ,אחת
המשפחות הבולטות ביישוב ,לבין אליהו גולומב ,שעתיד
להיות ממפקדי ה"הגנה" הבולטים .בני הזוג ביקשו
לחיות יחדיו מבלי לציין את חייהם המשותפים בטקס
נישואים שאותו תפסו זר ומנוגד לתפיסת עולמם.
הסערה שהתחוללה בעקבות החלטתם ,והקונפליקט

שהתעורר ,טמנו בחובם טיעונים מגוונים ,כשבין היתר
עלתה שאלת דיוקנה של החברה המתעצבת בארץ.
רגשות מילאו תפקיד לא רק בהחלטת בני הזוג על חייהם
המשותפים ,כי אם גם בעמדות השונות שבוטאו
בקונפליקט זה.
מימין:
עדה (מימין)
ורבקה שרתוק
משמאל:
אליהו גולומב
מאוספי ביתמונה,
אלבום עדה תמיר

דוגמה נוספת :משנת  1933שבה עלה היטלר לשלטון
בגרמניה החלו גלי הגירה גדולים לפלשתינה
המנדטורית .רבים מהמהגרים הגיעו מקהילות יהודיות
מתבוללות שהתאפיינו בשכיחות של נישואי תערובת.
חלקם היו זוגות מעורבים פרי נישואים בין יהודי/ה ולא-
יהודי/ה (רובם כללו גבר יהודי ואישה לא-יהודייה) .אהבה
ונאמנות לבן הזוג הנרדף הביאו את הנשים הללו לארץ.
רבים מהזוגות הללו חוו דחייה כפולה :בגרמניה נרדפו
בשל החוקים האריים שאסרו על קשרי נישואים עם
יהודים ,אך לפלשתינה התקשו להגר בשל בת הזוג הלא-
יהודייה ,וקליטתן בה הייתה מורכבת ועוררה מתחים
חברתיים.
הקונפליקט הפוליטי-חברתי-תרבותי סביב סוגית
הזוגות המעורבים עלה מדרגה בשנות החמישים ,כאשר
שלושת אלפים זוגות מעורבים הגיעו לארץ מפולין .רבים
מקשרי הזוגות הללו נבעו מאהבה שנרקמה בין בני הזוג
ורגשי תודה של גברים יהודים לנשים שהצילו אותם
בשואה תוך סיכון חייהן .הייתה זו אהבה לבני הזוג
היהודיים שהניעה את הנשים להתנתק ממשפחותיהן
ומקהילותיהן ולהגר לישראל עמם .אולם קליטתן בה
הייתה מורכבת ולוותה במתחים בינן לבין תושבי הארץ
ולבין הממסד הפוליטי .להיבט הרגשי היה תפקיד בולט
הן בדבקות של חלק מהן בזוגיות ובישראל והן בנטישתן
של אחרות את השתיים .רגשות בכלל ואהבה בפרט היו
מרכזיים בתופעות אלה ואחרות והייתה להם תרומה
לעיצוב המשפחה והחברה אך היה להם גם מחיר.

בחזרה לשטח 100
ד"ר עמית דגן
תל מרשה מתנשא לגובה של  357מ' מעל פני הים
וממוקם על צומת דרכים מרכזי ובגבול בין אזור ההר
למישור החוף .העיר מוזכרת כאחת מערי שבט יהודה
(יהושע ט"ו) וסופר דברי הימים אף ציין שהעיר בוצרה
על ידי המלך רחבעם ושבצפונה התרחש הקרב בין מלך
יהודה אסא כנגד זרח הכושי (ראו דברי הימים ב' יא ויד
בהתאמה) .האתר נחפר לראשונה ביוני-אוגוסט 1900
כחלק מפרויקט החפירות שערכו בליס ומקאליסטר
מטעם הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל .במהלך
החפירות נחשפה עיר הלניסטית אשר כללה שני
אלמנטים עיקריים :עיר עליונה מבוצרת מהתקופה
ההלניסטית אשר נבנתה על גבי שרידי יישוב מהתקופות
הפרסית והברזל; ועיר תחתונה שראשיתה בשלהי
התקופה הפרסית אשר התפרסה מסביב לאתר כולו
(להרחבה ראו קלונר .)1991

"שטח  "100הוא שמו של שטח חפירה הממוקם בפינה
הצפונית מערבית של האקרופוליס של תל מרשה .שטח
זה נחפר לראשונה בשנת  1900על ידי בליס
ומקאליסטר .חפירתם בשטח זה הייתה רדודה וחשפה
רק את קווי המתאר העליונים של המגדל הצפוני מערבי
של האקרופוליס ההלניסטי .בשנים  1991ו 1993-נערכו
חפירות אשר נוהלו בהתאמה על ידי פרופ' עמוס קלונר
ז"ל ,ג'רלד פינקלשטיין ויואב ארבל (מרשות העתיקות).
המבנה העיקרי שנחשף הוא מגדל גדול ממדים בנוי

אבני גזית ובעל חלוקה פנימית .המגדל אשר נוסד במאה
הג' לפנה"ס נבנה לתוך שרידים מהתקופה הפרסית
וסוף תקופת הברזל .הממצאים מתקופת הברזל כללו
קיר מסיבי ( )W30אשר זוהה כחלק מקו הביצורים של
העיר ומספר קטעי קירות אשר ניגשים אליו .העדויות
הארכיטקטונית מהתקופה הפרסית דלות יותר מכיוון
שישירות עליהן נבנה הפן הצפוני של המגדל ההלניסטי.
מאז סיום החפירה נערכו ופורסמו מחקרים רבים על
ממצאי התקופה ההלניסטית אך לא כך הדבר על ממצאי
התקופה המקראית והפרסית.
בשנת  2020קיבלנו לידינו מידי ד"ר איאן שטרן,
מנהל פרויקט חפירות מרשה ,את האפשרות לעבד
ולהכין לפרסום את ממצאי תקופות הברזל והפרסית
אשר נחשפו בחפירה .למרות הקשיים שנוצרו עקב
מגפת הקורונה ,הצלחנו בזכות תרומתם ועבודתם
הרבה של הסטודנטים מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל
וארכיאולוגיה לערוך מספר ימי שדה ולסיים את המיון
הראשוני של הממצאים והכנתם לעיבוד טיפולוגי .עיבוד
ראשוני של הממצא מעיד שהעיר הייתה מיושבת כבר
במאה התשיעית לפנה"ס .אך מי ישב באתר? מיקומה
של העיר על הגבול הגיאוגרפי בין פלשת ליהודה
בתקופה המקרא מדגיש את חשיבות עיבוד הממצא
ותיארוך ראשית ההתיישבות בו .מיקומו של התל
בסמיכות לכמה מן האתרים הגדולים בשפלה (תל גודד,
תל לכיש ,תל עיטון ותל בורנה) יאפשר השוואה לממצאי
החפירות הסמוכות ויצירת רצף טיפולוגי סטרטיגרפי
מרחבי אשר יכוון אלומת אור נוספת על מאפייני
ההתיישבות האזורית והגידול הדמוגרפי במרחב.
האם ניתן לזהות שינוים תרבותיים במרחב במהלך
תקופת הברזל ובמעבר לתקופה הפרסית? האם ניתן
לזהות את ראשית חדירת התרבות האדומית ותרבויות
נוספות למרחב במהלך התקופה הפרסית? שאלות כגון
אלו ורבות נוספות ממתינות לתשובות המסתתרות
מתחת לרובדי האדמה בתל מרשה .פרויקט עיבוד
הממצאים ימשיך במהלך הקיץ על ידי הסטודנטים
לארכיאולוגיה של המחלקה .יש למה לחכות!
לקריאה נוספת:
קלונר ע .1991 .מרשה .קדמוניות .85 -70 :95/96

המשיח עובד אלילים? מחקר בישעיהו מ' -ס"ו ובשימוש
במוטיבים בבליים
פרופ' שון זליג אסטר
ימינֹו
ֲשר-הֶ חֱ ז ְַק ִתי בִ ִ
כֹורש א ֶ
"א כֹּה-אָ מַ ר יְהוָה ,לִ ְמ ִשיחֹו לְ ֶ
לְ ַרד-לְ פָ נָיו ּגֹויִםּ ,ומָ ְתנֵי ְמלָכִ ים ,אֲפַ תֵ חַ --לִ ְפתֹּחַ לְ פָ נָיו
דּורים
ּושעָ ִרים ל ֹּא יִסָ גֵרּו .ב ֲאנִ י לְ פָ נֶיָך אֵ לְֵך ,וַהֲ ִ
ְדלָתַ יִםְ ,
ֲשבֵ רּ ,ובְ ִריחֵ י בַ ְרזֶל ֲאגַדֵ ע.
חּושה א ַ
אושר ( ֲאי ֵַשר); דַ לְ תֹות נְ ָ
ג ְונָתַ ִתי לְ ָך אֹוצְ רֹות חֹּ ֶשְךּ ,ומַ ְטמֻ נֵי ִמ ְסתָ ִרים לְ מַ עַ ן תֵ דַ ע,
ּקֹורא בְ ִש ְמָך--אֱֹלהֵ י י ְִש ָראֵ ל( ".ישעיה מה
כִ י-אֲ נִ י יְהוָה הַ ֵ
א-ג).
במילים אלה מתאר ישעיהו את כורש מלך פרס,
הידוע לנו בזכות הצהרת כורש1 .
התיאורים יוצאי דופן בנוף המילולי המקראי .הביטוי
"החזקתי בימינו לרד לפניו גוים" אינו מופיע בתנ''ך
ביחס למלכים אחרים .כך גם אין מלך אחר עליו נאמר כי
ה' "קורא בשמך" ,ואין תיאורים של נתינת "אוצרות
חושך ומטמוני מסתרים" למלך .מקור התיאורים בדברי
כורש עצמו אך הנביא מעוות בכוונה את דבריו של כורש.
השוו את דברי הנביא לעיל לדבריו של כורש בגליל
תעמולתי אותו הוא כתב לתושבי העיר בבל .כורש טוען
שגורם שמימי תומך בידיו ,וכך הוא כותב" :האל מרדוך
חיפש מלך צדיק ,כדי להחזיק בו במו-ידיו" (שורה )12
ובהמשך "הוא (האל מרדוך) הולך לידו כרע וכידיד"
(שורה  2.)15על בסיס תיאור זה בנה הנביא את התיאור
של ה' המחזיק בידיו של כורש ופותח לפניו דלתות ושערי
העיר (פס' א לעיל) .כך גם הקביעה שה' הוא זה "הקורא
בשמך" (פס' ג) מתכתבת עם טענתו של כורש לפיה
מרדוך "קרא בשמו למלכות כל העולם" (שורה 12
בגליל) ,וכך גם הקביעה שה' ייתן לכורש "אוצרות חושך
ומטמוני מסתרים" מתבססת על טענתו של כורש לפיה
מרדוך נתן לו מנחות של מלכים מארצות רחוקות ומנחות
של מנהיגי המדבר הבלתי-מוכר .בכל אחד מן הביטויים
הנביא מנסה להוכיח שמי שכיוון את כורש בדרכו לכבוש
את בבל הוא ה' ,ולא מרדוך.
מדוע הנביא מפנה לתיאורים שבגליל כורש? גליל
כורש נועד לשכנע את תושבי העיר בבל שכורש ,שהיה
בכלל ממוצא מדי-פרסי ,אכן יתמוך בפולחן האליל מרדוך
הבבלי .פולחן זה היה אחד מעמודי התווך של כלכלת

העיר בבל ,והוא ניזוק קשות על ידי המלך שקדם לכורש.
באמצעות התעמולה בגליל ובערוצים דומים ,כורש ניסה
לנפח את המיתוס שהאליל מרדוך תומך בו וכך לשדר
מסר פולטי ברור :אם תושבי בבל יתמכו בו ,הוא יתמוך
בפולחן מרדוך החשוב לכלכלת העיר .כך הוא יהיה
ה"שליח" של האליל הפטרון של בבל לשיפור כלכלת
בבל.
בנוסף לבבלים ,האליטה של הגולים היהודים ישבה
בעיר בבל ושמעה את התעמולה הזו .התעמולה
העמידה אותם במבוכה רעיונית :הרי כורש מאפשר להם
לצאת מבבל ולשוב ליהודה ומסיבה זו הם אמורים לתמוך
בו .אך כורש גם עובד מושבע של מרדוך .האם גם יהודי
בבל צריכים לתמוך בתעמולה המהללת את האליל
הפטרון של בבל ושל כורש?
בפרקים מ-מח בישעיה מנסה הנביא ללכת "בין
הטיפות" .מצד אחד ,הוא מבקש לעודד את היהודים
לראות בהצהרת כורש מעשה א-להי ,ולחזור לארץ-
ישראל למרות הקשיים הרבים (ניתן לראות בפרקים מו
ואילך שהנביא עצמו משתתף בעלייה מבבל) .מצד שני,
הנביא מבקש לחתור מתחת לתעמולה האלילית של
כורש ולהפריך את יסודות המיתוסים של פולחן מרדוך.
ברבים מנבואותיו הוא מפנה למיתוסים ולטקסים
ספציפיים של מרדוך ,ומפריך את מיתוסים ואת הטענות
לעליונות האליל.
לכן ,הנביא מצטט את דבריו של כורש בצורה
ספרותית ומילולית ,אך חותר מתחת לכוונת הדברים.
אכן כורש נבחר על מנת להושיע מקום מסוים ,על ידי
הא-ל הראשי ,אבל הוא לא נבחר כדי להושיע את בבל
ולא נבחר על ידי מרדוך .כורש נבחר על ידי ה' על מנת
להושיע את גולי יהודה ולהחזירם לירושלים .הנביא
בעצם יוצר תעמולה חלופית עבור כורש ,תעמולה
המסבירה ליהודי בבל שיש לקבל את כורש כגורם חיובי
אך לדחות את התעמולה שהמלך משדר.
דיון זה בישעיהו מה פס' א-ג הוא חלק קטן ממחקר
מקיף יותר על השימוש במוטבים בבליים בישעיהו מ-סו.

 1ההצהרה מופיעה בגרסה המקורית בעזרא פרק ה פס' יג-טו
ובגרסה מעובדת ומפורסמת יותר בעזרא פרק א ,פס' א-ד ובדברי
הימים לו ,פס' כב-כג.

 2תרגום שלי מאכדית .ניתן למצוא תרגום לעברית אצל מרדכי כוגן,
אסופת כתובות היסטורית מאשור ומבבל ,תשס''ג.

ארכיאולוגיה חברתית של תקופת הבית השני
פרופ' איל רגב
בספרו שנכתב לאחרונה מציג פרופ' איל רגב את האפשרויות
הטמונות בארכיאולוגיה חברתית ככלי להבנת תהליכים
חשובים בחברה היהודית בתקופת הבית השני .בכתבה זו
הוא סוקר את העניינים בהם דן ספרו שעתיד להתפרסם
בקרוב.

הספר מנתח תופעות וממצאים ארכיאולוגיים בשיטת
המחקר הארכיאולוגית-חברתית על מנת להבין את
החברה היהודית בארץ-ישראל למן ראשית התקופה
החשמונאית ועד חורבן בית שני.
התופעות הנחקרות בו :הופעתם של המקוואות
לראשונה בתקופה החשמונאית ויחסם לזהות האתנית
של היהודים בתקופה זו ,ריבוי המקוואות והופעת כלי
האבן לצרכי טהרה במאה הראשונה לספירה כחלק מן
הזהות האינדיבידואלית של היהודים בתקופה זו ,האופן
בו הקבורה במערות ,כוכים וגלוסקמות מלמדת על זהות
משפחתית ויחסים בתוך המשפחה ,ומה המשמעות
החברתית של העיטורים על גבי גלוסקמות ונרות דרום.

כמו כן מנותחים בו האתרים הבאים :ח' קומראן והאם
ניתן לראות בשרידים השונים באתר ארגון חברתי
וטקסים של כת ,תוכניותיהם של ארמונות הורדוס וכיצד
הם מעידים על תפיסת המלוכה של הורדוס והיחס
לסובבים אותו ,והיחס בין הקהילות השונות של מורדי
מצדה על-פי כלי החרס ,פיזור הטאבונים והכירות,
ותוכנית המבנים.
יש לספר חשיבות מתודולוגית של שיטות מחקר
חדשניות יחסית לתחום הארכיאולוגיה ה"קלאסית"
בלבנט ,אבל מעבר לכך יש בו מסקנות חדשניות .כך
למשל הממצא מארמונות הורדוס אינו תואם את האופן
בו יוסף בן מתתיהו מאפיין את המלך ,והקבורה
בגלוסקמות משקפת תפיסה מורכבת של הפרט ביחס
למשפחתו הגרעינית והמורחבת .המסקנה העיקרית של
הספר היא שלקראת סוף ימי בית שני רווחה תופעה של
אינדיבידואליזם בחברה היהודית ,אולי יותר מידי
אינדיבידואליזם .נשמע לכם מוכר?
לשניים מפרקי הספר שותפים תלמידיי עומרי עבאדי
ותהילה ליברמן.

ארכיאולוגיה חברתית של תקופת הבית השני
חורבת קומראן
Magen Y. and Peleg Y. 2007. The Qumran excavations 1993-2004: preliminary report. Jerusalem.

"כרמל בים יבוא"

(ירמיהו מ"ו )18

פרופ' שמעון דר

לכבוד ההשקה של ספרו "כרמל בים יבוא :קדמוניות הכרמל"
פרופ' שמעון דר מציג בכתבה זו את המגוון הארכיאולוגי
והתקופתי הקיים בכרמל ואת תרומת המחקר במחלקה
לחשיפת מגוון זה .ספרו שהושק לאחרונה כולל מאמרים
המייצגים מבחר תחומים בחקר הכרמל.

כ 30-שנה ויותר פעלה על הכרמל משלחת ארכיאולוגית
של המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
הסטודנטים לדורותיהם ,שיש ביניהם שהיו לפרופסורים
במחלקה ,חפרו וגילו את יישובי הכרמל ההררי עליהם
נמנו עיירות ,כפרים ,בתי-חווה ועיר מרכזית אחת.
המשלחות הארכיאולוגיות של המחלקה חשפו את
סומקה ,רקית ,שלאלה וקבוצה מגוונת של ישובים
כפריים אשר שכנו ברכס המזרחי של הכרמל .החפירות
והתגליות בעקבותיהן סייעו לשחזר את המבנה החברתי
והכלכלי של תושבי הכרמל ,למן ימי שיבת ציון ועד
לתקופות הרומית והביזנטית.
יישובי הכרמל הצטיינו בתוצרת חקלאית משובחת ,והיין
הכרמלי אף נזכר במקורות חז"ל .לבד מיין ושמן זית,
התקיימו על הכרמל מלאכות ייחודיות ,שהתבססו ככל
הנראה על צמחיית האזור .דומה ,שהבורסקאות
והטקסטיל מצאו ביטוי בבתי המלאכה הרבים והייחודיים
לכרמל .אולם ,אחד הענפים הכלכליים המרכזיים
בתקופות הרומית והביזנטית היה ייצור הזכוכית .זו
שווקה גם מעבר לים.

גילינו על הכרמל עדות ארכיאולוגית לנוכחות צבא רומי,
אל נכון בזיקה לשתי המרידות נגד רומא .על הכרמל
שכנו אתנוסים אחדים ,ביניהם פניקים מן התקופות
הפרסית וההלניסטית ,יהודים ושומרונים .בתקופה
הביזנטית גברה הנצרות על יתר בני האמונות אך
הקהילות היהודיות המשיכו להתקיים על ההר וככל
הנראה גם בישובים מעורבים .היו תקופות ,בעיקר
בתקופה הביזנטית ,בה נרדפו הקהילות של היהודים
והשומרונים על ההר.

הצעת שיחזור ראשונית של כבשני ח' עסאפנה-ג'למה

לקראת סיום פעילותנו בחפירות הארכיאולוגיות על
הכרמל ,ראה אור הספר "כרמל בים יבוא" ובו מניין
מאמרים של חוקרי הכרמל המובהקים .בין יתר
המחקרים ,נדונות בספר התגליות מן הים והחוף ,פירוט
של תעשיית הזכוכית על ההר ומרגלותיו ,מאמר מסכם
על הגיאוגרפיה ההיסטורית של ההר וכמובן ,גם
מחקרים על העת החדשה.

צילום :מריאנה סלצברגר ,רשות העתיקות

מקבץ של כלי זכוכית מקסטרה

לברך על המוגמר
אלרון זבטני
סטודנט לתואר שלישי במחלקה ,בהנחיית פרופ' זהר עמר ופרופ' נתיב דודאי

צילום :רון פלד

הנה נגמרת לה עוד שנת לימודים עמוסה בקורסים
נוספים ,בידע נוסף שרכשנו והנה הגענו לרגע בו סיימנו
את התואר ,הגשנו בשמחה ובששון איזו סמינריונית,
הצעת מחקר ,עבודת תזה או דוקטורט והנה סוף סוף
אפשר "לברך על המוגמר" .המושג "לברך על המוגמר"
הוא מושג שכיום משתמשים בו כדי לברך סיום מוצלח
של משימה כלשהי ,משימה שנגמרה .אולם ,השימוש
המקורי במשפט זה הוא בנושא אחר לגמרי ,נושא די
רחוק מהמציאות היום-יומית אליה אנחנו רגילים.
אז מהו ה"מוגמר" ומדוע צריך לברך עליו? מושג זה
מוזכר בחז"ל במשנה במסכת ברכות (ו ,ו)" :בא להם יין
בתוך המזון -כל אחד ואחד מברך לעצמו; לאחר המזון,
אחד מברך לכולם; והוא אומר על המוגמר ,אף על פי
שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר הסעודה" .כלומר,
מבחינה הלכתית במידה ומגישים לסועדים יין אחרי סיום
הסעודה ,אחד הסועדים מברך על היין ומוציא ידי חובת
ברכה את שאר הסועדים ועל הדרך הוא גם "אומר",
כלומר מברך ,על המוגמר .את הגמרא הזאת הרמב"ם
(משנה תורה ,הלכות ברכות ז ,י"ג) פוסק הלכה
למעשה" :גמרו ליטול ידיהן ונגבו ידיהן וברכו ברכת המזון
והביאו את המוגמר ,מי שבירך ברכת המזון הוא מברך
על המוגמר וכולן עונין אמן".
מקורה של המילה "מוגמר" הוא בארמית" :גומרא"
או "גומרתא" ופירושה הוא גחלת .התרגום הארמי
למילה "גחלים" (שמואל ב כ"ב ,ט) היא "גומרין".
משמעות דומה יש למילה דומה בשפה הערבית َج ْم َرة
ַ'מ ַרה) .ומה ,למען ה' ,יש לברך על גחלים? אלא
(ג ְ
שבתקופת חז"ל היה מקובל בסוף הסעודה ,אחרי
שמילאו כרסם בכל טוב ,להביא מחתה/מקטר/עוד כלים
בשמות שונים ,עם גחלים לוחשות ועליהם היו מקטירים
אבקה של שרפים וצמחים ארומטיים למיניהם .המגע
של אבקה זו עם הגחלים הלוחשות פיזרה את ריחם
הטוב של הסממנים וריח זה היה מרגיע מעט את
המלאות היתרה שליוותה את סוף הארוחה הדשנה,
נטרל את הריחות הלא נעימים שהיו בחדר בעקבות
הארוחה ובישם את ידיהם המלוכלכות של הסועדים
שזה עתה סיימו לאכול איתן ולטנף אותן מכל הבא ליד
(למי שתוהה ,אכלו בידיים ,כן?) .יש הסוברים שהמוגמר

הזכיר לכולם שהיין שזה עתה שתו אינו דומה לאוכל
אותו אכלו שנכנס לגוף ויוצא מן הגוף אלא דומה לעשן
הקטורת שאופף את החדר ועולה לראש .אך עדיין יש
הבדל בין מוגמר ובין יין "מה בין מוגמר ובין יין? מוגמר-
כולן מריחין ,יין -אחד הו'[א] טועם" (ירושלמי ,ברכות,
פ"ו ה"ו ,י ע"ד) ואכן היה בשימוש במוגמר בסעודות
משותפות אקט חברתי.
כאמור ,על מוגמר זה היו מברכים .חז"ל מפרטים מתי
בדיוק יש לברך על המוגמר ,והוא "משתעלה תמרתו"
(בבלי ,ברכות מ"ג ע"א) ,כלומר ,מהרגע שעשן הקטורת
החל לעלות לטפס ולהתפשט כמו עץ התמר ,הדקל ,מה
שאומר שברכו עליו בשלב ממש מוקדם ,עוד לפני
שהריח טרח והגיע אל קולטני הריח של המברך .ואיזו
ברכה מברכים בדיוק? תלוי מה הניחו על הגחלים" :אם
היה זה הנשרף שנתן ריח מעץ מברכין בורא עצי בשמים,
ואם היה עשב עשבי בשמים ,ואם היה ממין חיה וכיוצא
בה מברך עליו בורא מיני בשמים" (רמב"ם ,משנה תודה,
ברכות ט ,ב; ראה גם שולחן ערוך ,אורח חיים ,רט"ז ,י"ג).

הקטרת קטורת בעיר העתיקה בירושלים

הבאת מוגמר לסוף הסעודה איננו מנהג יהודי בלבד .דבר
זה היה מדפוסי השולחן היווניים-רומיים ויש הסוברים
שמנהג זה מקורו כבר מדפוסי שולחן פרסיים .כך או כך
השימוש במוגמר לא הסתכם אך ורק בהקטרתו לאחר
האוכל אלא היה נפוץ במגוון תחומי החיים (והמתים).
הקטרת בשמים שימשה לבשם את הבית מריחות
רעים .הבתים בעת העתיקה לא היו מאווררים דיים
והצטברו בחלל הבית ריחות לא נעימים .כתוצאה מכך
הייתה הרגשת מחנק אותה פתרה ועידנה הקטרת

לברך על המוגמר
המוגמר .שימוש שכיח היה גם בישום ה"כלים" ,הלא
הם הבגדים .חומרי הסבון העתיקים היו לעיתים גם בעלי
ריח רע ,כמו במקרה של שימוש באפר צמחים או שומן
בעלי חיים ,והמוגמר הפיג את ריחם הרע .בישום
הבגדים היה גם לכבוד אירועים מיוחדים כמו חתונה.
הבישום היה תהליך שלקח זמן" :ומניחין מוגמר תחת
הכלים ומתגמרין והולכים כל היום" (בבלי שבת יח ע"א).
הקטרת קטורת הייתה נהוגה בתרבויות רבות ,גם
במהלך הטיפול במת ,בהלוויות ובקבורה עצמה .ישנה
עדות לשימוש בבשמים בהלווייתו ובקבורתו של אסא
מלך יהודה (דברי הימים ב ט"ז ,י"ד) .יוספוס מעיד כי
הורדוס פינק את אריסטובולוס והוציא כסף רב על
בשמים רבים בעת קבורתו (קדמוניות היהודים ,טו ,ג ,ד)
אך זה היה כאין וכאפס לפינוק שדאג לו בהלווייתו שלו
עצמו בה הייתה פמליית מלווים שכללה לא פחות מ
"חמש מאות עבדים נושאי בשמים" (קדמוניות היהודים,
י"ז ,ח ,ג) .בהלווייתה של פופיה ,אשתו של נירון קיסר
הוקטרו כמויות גדולות של בשמים 'שמומחים העריכו כי
איננה ניתנת להפקה בערב במשך שנה תמימה'
( .)Pilinii, Natural History, XII, 41, 83מעבר
למשמעות סימבולית של כבוד לנפטר ושל שופוני ,או
בעצם הריחוני ,הסיבה לשימוש בבשמים בתהליך
הקבורה הייתה לשם סילוק ריחות רעים .יש שיגידו
שהורדוס הפריז בכמויות נושאי הבשמים בהלווייתו על
מנת לסלק את הריח הרע של חולי המעיים ממנו סבל
בסוף חייו .ואם כבר הזכרנו חולים ,מאותה סיבה נהגו
להניח מוגמר גם ליד חולים .דוגמא לכך ניתן לקרוא
בספרות החיצונית מימי בית השני ,שם מסופר על איוב
שבעקבות הריח הרע שנדף מבשרו הניחו סמוך אליו
מוגמר "ושלושה ימים היו מפזרים את הלבונה" (דברי
איוב ,ל"א ב-ד ,מהדורת כהנא ,ח"א ,עמ' תקל"א) .אזכור
מיוחד בחז"ל קיים עבור הנחת מוגמר סמוך לחולים
הסובלים ממחלת מעיים (בבלי ,מועד קטן כ"ז ע"ב;
תוספתא נד"ה ,צוקרמאנדל ,ט ,ט"ז) .גם בעת מגיפות
נעשה שימוש במוגמר אם כדי לטהר את האוויר ואם
מתוך אמונה שיש להקטרת הקטורת השפעה מאגית על
המגיפה.
הקטרת קטורת המפורסמת ביותר היא זאת
הפולחנית .זו התקיימה לא רק בבית המקדש בירושלים
אלא במתחמים פולחניים רבים מכל התרבויות במרחב
סביבנו .ישנן דעות הסוברות שמעבר לאמונה בהשפעה
המאגית של הקטרת הקטורת ,היה בה צד פרקטי והוא

להתגבר על ריחות רעים ,אם תרצו ניחוחות של קצביה,
ובכך הקטורת תרמה לפולחן הקרבת הקורבנות במקדש
(רמב"ם ,מו"נ ,ח"ג ,פמ"ה ,עמ' ש"פ) .המעניין הוא
שישנן עדויות להקטרת קטורת בבתי כנסת "זכר
למקדש" .העדויות על כך הן גם ממקורות היסטוריים וגם
ממקורות ארכאולוגיים .הקטרת הקטורת הייתה לכבוד
שבת ,בראש חודש ,בשמחת תורה ובימי החנוכה .כיום,
אנחנו "מסתפקים" באמירת "פיטום הקטורת" ,מעין
סיכום הלכתי קצר על סממני הקטורת במקדש.
השימוש במוגמר לא היה רק כדי לסלק ריח רע ,אלא
גם כדי לעדן ולרומם את האווירה בשמחות שונות;
שמחת אירוסין ,נישואין ,ברית מילה ופדיון הבן .היה
במוגמר גם סמל סטטוס לא קטן – אם איזה זוכמיר
מקטיר בביתו ,בחתונתו או בהלווייתו אפרסמון זה אומר
איזה דבר אחד או שניים על מעמדו הסוציואקונומי.
בטח אתם שואלים את עצמכם האם אפשר לראות
כיום שימוש במוגמר .יופי ששאלתם! השימוש במוגמר
מקובל עדיין בקרב חברות מסורתיות בעיקר בארצות
המזרח הרחוק .אבל לא צריך ללכת רחוק ...זה קיים גם
בארץ .אם תלכו בשווקים בעיר העתיקה בירושלים תראו
או יותר נכון קודם כל תריחו את ריחה של הלבונה
המוקטרת על גבי גחלים המונחים על מקטרים קטנים.
אותם דוכנים ימכרו שרפים שונים ,מקלות קטורת ואף
את המקטרים עצמם וכדומה .יש כאלה שברגע שיניחו
לבונה על גחלים הם מיד ייזרקו במחשבתם לאותם
שווקים .גם בעדה האתיופית יש עד היום כאלה ששימרו
את המנהג של שתיית הקפה יחד עם הקטרת מוגמר.
אז איך התגלגל המושג 'לברך על המוגמר'
למשמעותו כיום? משערים שיתכן ובגלל שהביאו את
המוגמר בסוף הסעודה וברכו עליו ,קיבל הביטוי את
משמעותו כיום.
שרדתם עד כאן? אז יאללה ,תברכו על המוגמר! נו ,אתם
יודעים בדיוק מה לעשות.
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