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 דבר המערכת

-בשעה טובה אנו מגישים בזה את פרי הביכורים של מיטב חוקרי דרום
הקמת כתב העת באה מדברי ל ההשראה כ"א.-כ'-מערב אסיה במאות ה

הגיעה העת לייסד כתב עת, או לפחות דף פייסבוק, ד"ר חגי משגב: "
לענייני המחקר החשובים האלה. אי אפשר עוד להניח את הספקולציות 

  ".יינים אלה בידיהם של חובביםבענ

ם איננו סטורי החריפייה-י המחקר הפילולוגילציין שאת כללמותר 
החלת הכלים הללו על יש לציין שגם כן ועל ניחים מידינו לעולם. מ
כאן אין צורך השעה וחובתו של כל חוקר. היא כם יחוברת שלפנה

ני ומדוקדק של החוברת ברור שניתוח קפדהמקום להרחיב בעניין אך 
סודרים מלפנינו מבחר מאמרים וא כאילו על אף מצג השוכי מעלה 

מתקופות שונות ב של מקורות ר-ערבשלפנינו ספק וערוכים, כמעט אין 
על האם יעלה )על כך  ת שונים, והמשלבים השונים יעידווממקומו

 ?המאמריםות של מכובד לא יאחידו את הסגנונהדעת שעורכי כתב עת 
 . (ם גם העורכים לא היו ולא נבראואכי זאת אין 

 "יהודה הירשפלד"בתגובתו של  ("סליחה החליק")לציין את הערת  יד
ונים דאינו אלא פסי "הודה הירשפלדי"רגליים לדבר שאותו )דלהלן 

עמק הצבאים שגרה מן הסתם בסביבות מעמיקה,  לקבוצת כותבים
פס מעתיק או עורך שנתשל א תפר גס לאינה אכנראה ש, (בירושלים
גובה לוזה כאילו מדובר בתרגליים להשערה הנ]אין  בקלקלתו

מדיניות "נתחלקה לשתיים בשל היא כן שהועתקה מהפייסבוק ועל 
ואין כאן להרחיב בעניין יש ו .[!של הרשויות "מכניס תגובה אנטר

 מקום להאריך.ה

יים של עורך אחד יצאו מו, קשה להאמין שמידה עצבאשר למבוא זגם 
לבין  "כיםדבר העור"הזגזוג בין עצם . (ך, כאמוריה בכלל עורהאם )

בין עורך יחיד לכמה עורכים, עורכים, מעבר  הטלת ספק בקיומם של
שכמה  מרמזיםועוד,  "חיב/להאריךאין כאן מקום להר"הטיעון  לתהכפ

 ה היטב ומעוררת שאט נפש. יגת מרנג עשושכבות בפנינו, כעו

שם  הפסוק ועל, על שם "מדבר שקר" כתב העתשל שמו את קראנו 
מערב -דרוםכלשהי באותו מדבר צחיח במלכה המיתוס כאילו הייתה מ

רא. ושמא מעולם לא נבגוי יתוס שכנראה נכון הוא, ושמא שאסיה, מ
 אריך.לה (א המקום"נ)קום כאן מואין 
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 מדינת ישראל קמההובאמת איך 

הקמתה של מדינת היהודים במחצית השניה של המאה 
 יסטורימחקר ה –העשרים 

 מאת

 משגבחגי 

דומה שהגיעה העת להסיר מעט את צעיף המסתורין והמיתוס מעל 
האירועים שהובילו להקמתה של מדינת היהודים, ולבחון את המקורות 

ורתי ומדוקדק יותר. נעבור על השונים המספרים על הקמתה באור ביק
 הדברים סעיף אחר סעיף.

 התאריך
 דומה שבתחום זה רב הבלבול במיוחד. מקורות שונים מציבים תאריכים
שונים לשנה שבה הוקמה הישות היהודית החדשה. התאריכים 

, שהמקורות שמציינים 1917המסתמנים מתוך בליל המקורות הם אלה: 
ל מסמך היסטורי מטעם האימפריה אותו מספרים סיפור שמדבר ע

, תאריך שקשור בתעודות המציגות אותו למסמך 1947הבריטית; 
 היסטורי של ארגון בינלאומי, שחברה מרכזית בו היתה אותה אימפריה

, תאריך המקושר במקורות למלחמה פלאית ולמסמך 1948בריטית; 
אחר, "הצהרת העצמאות", מסמך שנועד כנראה במכוון להזכיר את 

צהרת העצמאות של ארצות הברית, גם היא מדינה שהתנתקה מן ה
האימפריה הבריטית. תאריך זה קשור לשמו של מנהיג מיתולוגי בשם 

וד , תאריך המקושר למלחמה פלאית ע1967"דוד גרין" או "בן גוריון"; 
יותר שהביאה תוך פחות משבוע להכנעת כל צבאות ארצות ערב, 

, תאריך 1977כלוסיית אותה מדינה; ושאוכלוסייתן בערך פי מאה מאו
הקשור לתחילת שלטונו של מנהיג מייסד בשם "מנחם בגין" )שלשאלת 
זהותו נגיע מאוחר יותר(, גם הוא מנהיג שעיקר פעילותו הרשומה 
בכתובים קשורה למלחמה בבריטים. כידוע, במקורות הרשמיים נעשתה 

ים הדרגתיים, הרמוניזציה של כל המקורות כולם לסיפור אחיד, בשלב
 שדרך פלא אירעו כולם בתאריכים דומים אלה.
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. 1948דומה שמבין תאריכים אלה נוכל לפסול כבר בתחילת הדיון את 
", שכל המקורות 7זהו תאריך חריג, שאיננו משמר את הסיומת "

האחרים מצביעים עליה בעקביות; דומה שהדבר נעשה כדי לקשר את 
. התאריכים הדומים בלי 1848רע בהקמת המדינה ל"אביב העמים", שאי

ף ספק השפיעו על מחברי מקור זה וגרמו ל"שיפוץ" התאריך, כדי להוסי
תוקף בינלאומי להקמת המדינה. גם המסמך המכונה "הצהרת 
העצמאות", נועד כנראה לאותה מטרה. לא רק חריגות התאריך היא 

ש ריטי המפורש. עדיין יב-בעייתית, אלא גם היעדר האלמנט האנטי
 לברר כיצד נוצר מיתוס זה לפרטיו, אולם בינתים נניח לשאלה זו.

 נראה מוקדם מדי. מכיון שרוב המקורות 1917מבין התאריכים הבאים, 
מקשרים בין הקמת המדינה לתוצאות מלחמת העולם השניה, יש לפסול 
תאריך זה. ייתכן שנסיבות היווצרותו קשורות לרצון לעגן את הקמת 

בריטי, -המדינה בתחילת הכיבוש הבריטי, ולמתן מעט את היסוד האנטי
ד נראה לא סביר, מכיון שהוא חל שנתיים בלב 1947. שכבר הוזכר לעיל

לאחר סיום מלחמת העולם השניה, שהעם היהודי יצא ממנה מוכה עד 
פחות מחצי מיליון  –עפר. גם הערכות האוכלוסיה באותה תקופה 

אינן מאפשרות קבלה של תאריך זה, כל שכן ניצחון  –יהודים בארץ 
שהיתה רבה מהם, אלא של שלהם לא רק על אוכלוסיית הארץ הערבית 

 צבאות ערביים נוספים.

שר נק 1967. שניהם באים בחשבון, ויש לציין כי אף 1977ו 1967נותרו 
במקורות אחדים לשמו של אותו מנחם בגין. אמנם הסיפורים שונים 

קשור לסיפור ניסי על מלחמה בלתי אפשרית, בעוד  1967 –לחלוטין 
מצד שני סוף שנות הששים היו  הוא פרוזאי וסביר הרבה יותר; 1977

שנות מהפכים בכל העולם המערבי, וייתכן שעל רקע זה התאפשרה 
 .1967הקמתה של הישות המדוברת. הדעת נוטה, איפוא, לכיוון 

 המנהיג
שם המנהיג קיים במספר גירסאות: דוד גרין, דוד בן גוריון, וכאמור, 

אירע גם לאיש מנחם בגין. ברור שמדובר באדם אחד )מקרה דומה 
הצבא ידין/דיין, המצביא הארכיאולוג, שקיבל גם הוא דמות כפולה(. 

"גרין" ו"בגין" נבדלים ביניהם באות  –הדבר ברור גם מדמיון השמות 
וגם מכינויים הזהה בפי הכפופים להם, "הזקן". יש לשער  –אחת בלבד 

שהשם "דוד" הוא שם טיפולוגי, כדי לאזכר את שמו של דוד המלך, 
מקים המלוכה המיתולוגית מימי המקרא. גם "בן גוריון" נראה ככינוי 
חסר שורשים; לפי כל המקורות הן בגין והן גרין נולדו במזרח אירופה, 
ושם כזה לא היה קיים שם כלל. ההרמוניזציה הציונית הרשמית טענה 
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כי השם המקורי היה "גרין", וכי "בן גוריון" היה השם שהמנהיג בחר 
כך ביקשה המסורת להציב אותו בשורה אחת עם מלכי העולם לעצמו; ב

העתיק במסופוטמיה ומצרים, שנהגו לבחור לעצמם שם אחר לאחר 
עלותם לשלטון, וגם של האפיפיורים ברומא שנהגו מנהג דומה. ייתכן 
שפעל כאן גם מודל "בר כוכבא", שגם הוא שם של מנהיג מיתולוגי 

מסורת המאוחרת, שביקשה שמעולם לא נשא שם זה באמת, ורק ה
לפאר את שמו, שינתה את שמו המקורי שהיה מחמיא הרבה פחות. 
אמנם הכינוי "גרין" מזכיר יותר את הכינוי "גוריון", ולכן באמת אפשר 
ששמו המקורי של המנהיג היה מנחם גרין. מכל מקום, דבר זה איננו 

 ודאי לחלוטין.

 מהלך האירועים
עיקריים מתוארים בספרות התקופה: כאמור לעיל, שני אלמנטים 

אלמנט משפטי, שבמרכזו מסמך הצהרתי, ומלחמה. המיתוס הציוני 
הרשמי ההרמוניסטי, שהוזכר לעיל, סיפר על מלחמה פלאית אחת 

 , של כחצי מיליון תושבים שגברו על צבאות עדיפים עליהם1948בשנת 
תיים במאות מונים, ועל עלייה פתאומית בכמות האוכלוסיה תוך שנ

שלוש עד כדי הכפלת האוכלוסיה ואולי עד פי ארבע )נראה שהקושי 
 שבקבלת הסיפור הזה הביא לתיקון בסיפור, ולהוספת דיווחים על רעב
גדול בארץ לאחר מכן, שנודע בשם הקוד "צנע", שנראה כי מקורו 

ם האטימולוגי הוא "צינה", כלומר קור; אכן, הדיווחים המטאורולוגיי
, שנתיים בלבד אחרי אותה 1950אויר קר מאד בשנת  מספרים על מזג

מלחמה פלאית. נראה שהדבר עשוי להסביר מעט את הבלבול בעניין(. 
, שארכה פחות 1967לאחר מכן סופר על מלחמה פלאית נוספת ב 

משבוע ובסופה הכפילה המדינה את שטחה פי ארבע, ועל הגירה נוספת 
 ארצה של מיליוני בני אדם בעקבות כך.

אבסורדיות שבמיתוסים אלה ניכרת לעין. נראה שאכן התחוללו ה
מלחמות בתהליך ההקמה, אולם אין לשער שהסדר היה "מלחמה ואחר 
 כך התפוצצות אוכלוסין". כל המודלים הידועים לנו מצביעים על סדר
 הפוך: עלייה גדולה בכמות האוכלוסיה מביאה למלחמות ולשינוי זהות

ח שגם כאן כך אירע, והדבר יעמיד אתנית של שטח. סביר להני
שהן כנראה עובדה היסטורית  –בפרופורציות סבירות גם את הנצחונות 

מלחמות המדוברות. כמו כן יש להניח שגם כאן מדובר במלחמה ב –
אחת בלבד ולא שתים, וסיפור שתי המלחמות גם הוא תוצאה של 

 הרמוניזציה של המקורות הסותרים.
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, גם הוא 1948ונה, הקשור למקור של תאריכה של המלחמה הראש
עדיין שלטו הבריטים בארץ, ולא סביר שהם  1948בעייתי, שכן בשנת 

 היו נותנים לאירועים כאלה להתרחש, ומכל מקום לא בסמיכות זמן כה
 הדוקה.

 הנתונים בשטח
 למיטב ידיעותינו, סוף שנות הארבעים בארץ היו דומות למדי מבחינת

לת שנות הארבעים, ולמעשה גם שנות התרבות החומרית לתחי
החמישים לא ראו שינוי גדול. מוצרים חדשים ועיצובים חדשים, כמו 
גם כלי יבוא רבים, מופיעים בצורה מסיבית בארץ רק בסוף שנות 

עד לשנות  –השישים. גם הממצא מירושלים מצביע על תאריך דומה 
מה להיות הששים היתה העיר עיר קטנה ונחשלת, ודאי לא כזו שמתאי

בירת מדינה. לעומת זאת, מסוף שנות הששים חל זינוק מרשים בעיר, 
 מפעלי בניה רבים מופיעים, והאוכלוסיה גדלה מאד. גם זה מצביע על
כך שרק החל מתקופה זו ניתן לדבר על מדינה שירושלים היא אכן 

 בירתה.

 

 

 חפץ אופייני לתקופה הישראלית; נמצא בכל אתרי התקופה
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 רהצעת שחזו
אם ניאחז בעובדות, דומה שנוכל לשחזר מהלך כזה: במשך שנות 

, חלה עלייה מתמדת 1917הכיבוש הבריטי של הארץ, שאכן החל ב
ואיטית באוכלוסיה היהודית בארץ, שהגיעה ככל הנראה לשיוויון עם 
האוכלוסיה הערבית סביב שנות החמישים )לא ציינו כאן מסורת על 

בתה הגדולה מדי הן למסורת המלחמה , בשל קר1956מלחמה נוספת ב
מצד שני(. מכיון שבשנים האלה  1967מצד אחד והן לזו של  1948של 

כבר נחלשה האחיזה הבריטית בארץ, כבר לא היה מי שימנע את 
ם העימות בין שתי האוכלוסיות. אירועים אלה הובילו להתנגשויות דמי

ן סתיימו בנצחומקומיות באיזורים שונים בארץ בזמנים שונים; חלקן ה
ם יהודי, חלקן לא )לזה קשורה אולי מסורת המלחמה של יום כיפור, יו

אבל במסורת היהודית, שנהגו לצום בו(. יש להוסיף לתיאור זה את 
העובדה כי במקומות רבים בעולם התחוללו בשנות הששים המאוחרות 
מהומות, ובהן ידועות בעיקר אלה שבצרפת ובארה"ב, ולכן לא גילו 

ות העולם עניין מרובה במתרחש בחבל ארץ נידח זה ולא התערבו מעצמ
בנעשה בו. לאחר מספר התנגשויות כאלה, שארכו כמובן שנים רבות 
ולא ימים ספורים, התחזקה הישות היהודית והתארגנה דייה בכדי 

 להקים מדינה.

רות מנהיג המהלך הזה היה כנראה אותו מנחם גרין או בגין, שעל פי מקו
אחדים היה משפטן בהשכלתו, ועל כן היה אותו מהלך כרוך באישור 
בינלאומי ובהצהרה רשמית, כדי לתת תוקף למהלך ולהשיג הסכמה 
בינלאומית. חלק מהמהלך כלל את קביעת ירושלים כבירת הישות 

לאור הערכת כל הנתונים ושקלולם, החדשה, פיתוחה ובנייתה. 
 .1967מאורעות אלה כנראה אירעו סביב שנת 

נוכל לסכם ולומר, שעתה כנראה ניתן לתאר בצורה מדוייקת ומדעית 
יותר את האירועים המעניינים באותה תקופה, שהיתה כנראה הירואית 
מעט פחות מהמתקבל מהמיתוס הרשמי, ולסכם כי הקמתה של מדינת 

, לאחר גידול אוכלוסיה הדרגתי 1967רעה בשנת היהודים אי
והתנגשויות צבאיות אחדות, ובמרכז ההקמה הרשמית עמד מנהיג בשם 

 מנחם גרין.
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 מתי ואיך הוקמה "ישראל"?

 מאת

 הלל גרשוני

ד"ר חגי משגב תאוריה  עלההחקר מנפץ מיתוסים ומעורר השראה, מב
מקורית ונועזת בנוגע לשאלה מתי ואיך הוקמה מדינת ישראל. אליבא 

קורן דמשגב, המסורות השונות על שני מנהיגים, דוד גרין ומנחם בגין, מ
 בחייו של מנהיג אחד בלבד, מנחם גרין/בגין. כמו כן לשיטתו הוקמה

ל הנראה מדינת היהודים באיחור משמעותי מן המיתוס המקובל, ככ
 .1967בשנת 

בתגובה למאמר העיר מר דוד שין כי השם "מנחם" נראה אף הוא 
מיתולוגי, וכי סביר יותר ששמו הפרטי של מקים המדינה היה הרצל, 
ה"זר למסורת היהודית ונמצא בשימוש בתעודות כשם פרטי רק החל 

 בערך".  30-משנות ה

חר שהשם עליי לציין שהשערה אחרונה זו מפוקפקת במיוחד, מא
"הרצל" כשם אותנטי ידוע כמיוחד רק ליהודים שמקורם בארצות 
האסלאם, שלפי כל הסימנים דוכאו ונרדפו בשיטתיות בידי ההגמוניה 

לאחור לאחר -האירופאית. נראה לפיכך ששם זה נוצר כאיווי
ההשתלטות המזרחית לגדולה, עם תקופתו של המנהיג האלמותי אלון 

 מזרחי.

אם הייתה אכן ישות יהודית ריבונית, שלא לומר  כשלעצמי אני בספק
ור מדינה של ממש, בתקופה זו באזור זה. מכל הידוע לנו על ערביי האז

של אותה תקופה, האידיאולוגיה הקיצונית שלהם וחימושם הרב, קשה 
להאמין שאכן הייתה מתקיימת ישות שכזו; לכל היותר יש לדבר על 

הודים ומקיימים טקסים קהילה מדומיינת של הרואים בעצמם י
למיניהם, כאשר הם מדמים לראות את רובי השוטרים וניידותיהם 

 המטרידים אותם מדי פעם כ"צבא" ה"נלחם בהם".

אני מודה שמלבד הטיעון מן השלילה אין לי ביסוס של ממש לתאוריה 
הזו, אך כידוע הביסוס אינו העיקר בתאוריות מדעיות כי אם היופי 

ו מעיד על האמת, ולפחות על החדשנות שלהן, שהוא כשלעצמ
והמקוריות. לפיכך דומני שאין לדבר על "מדינת ישראל" בלא מרכאות 
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אלא מתקופת אלון מזרחי; כל התקופה שלפניה נראית כתקופה בלא 
מקורות אמינים של ממש, וייתכן שרבים מהסיפורים על שלטון אשכנזי 

מסד המזרחי החדש, ורדיפת המזרחים נטוו בידי ההיסטוריונים של המ
כהצדקה רטרואקטיבית לפעילותו, וכקריצה של אחווה אל העמים 

 -שמסביב: אחים ממוצא משותף, הנלחמים יחד ביריב קולוניאליסטי 
 יריב מדומיין בלבד. -ככל הנראה, לפי ההיפותיזה שלי 
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 מי היה בנימין הישראלי?

 מאת

 אביאל אליצור

 בין להבחין וקשה, הערפל דייןע רב הישראלי בנימין של דמותו סביב
, זאת עם. מיתולוגי אופי בעלי מקורות לבין אמין שמקורן תעודות
 הארכיונים ובראשם, מקורות של גדול מספר נחשף האחרונות בשנים

 את לתארך, כנראה, כבר ניתן האלה ההתפתחויות עקב'. טמקא' של
 העשרים המאה ותחילת העשרים המאה שלהי סביב מלכותו תקופת
 החוף מישור באזורי לודאי קרוב השתרעה שממלכתו ולקבוע, ואחת

 .(להלן כך על) ישראל ארץ של

 הישראלי בנימין של שלטונו תקופת את המקדימים מקורות ישנם, אמנם
 של זה בשלב אך, הגדולה בריטניה של ממשלה כראש אותו ומתארים

 מהשלטון כנראה שנבעה, מאוחרת תוספת שזו ברור כבר המחקר
 ברי. העצמאית הישראלית לממלכה שקדם ישראל ארץ על בריטיה

 הקדום הישראלי השליט את לתאר שאפו מאוחרים ישראליים שמקורות
 את שיתאר מכונן מיתוס ליצור וכך, עולמית מעצמה של כשליט

, מזכיר הזה המיתוס. קדומה אימפריה של כשריד הישראלית הממלכה
 כשליט יוסף של יותר קדומיםה הישראליים המיתוסים את גם, כמובן
, הקשר גם תרם הזה שלבלבול לשער ניתן. פרס כשליט ומרדכי מצרים

 של הברית ארצות לבין הישראלי בנימין בין, מקורות בכמה המתואר
 שתי בין הבחין לא הפרובנציאלי הישראלי שהמחבר סביר; אמריקה

 .סקסיות-האנגלו המעצמות

-טיאנ מקורות. דיין ברורות אינן ןלשלטו בנימין של עלייתו נסיבות גם
 בשליט בהתנקשות כקשורה לשלטון עלייתו את מתארים בנימיניים
 בעלי האישים ששני ברור; שמיר יצחק או) רבין יצחק, אחר מיתולוגי

 הם, הממשלה בראשות יחד שכיהנו כמי שמתוארים, הזהה השם
 העליי מתאר אחר מקור(. היסטורית דמות אותה של שונות גרסאות

 שזהו נראה. שהודח אחרי שנים כעשר לשלטון בנימין של מחודשת
 גהמנהי של לעלייתו מיתולוגי אופי לשוות שמטרתו, בנימיני-פרו מקור

 .מחדש חזר שכביכול
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. אפשרויות כמה מסתמנות הישראלי בנימין של המלוכה לעיר בקשר
 מתאים ששמה, קיסריה העיר עם המנהיג את קושרות מסוימות עדויות

 העיר בן כלומר', נתניהו' אותו מכנים אחרים מקורות. מלוכה עירל
 רדיפות על העדויות; תיאופורית בתוספת מדובר שאין ברור) 1נתניה
 במנהיג שמדובר מבהירות', הגיוס גזירת' כדוגמת, בתקופתו הדת

 לא' זאב' התוספת' )הרצל בנימין' אותו מכנים אחרים מקורות(. חילוני
 כל, פנים כל על. הרצליה לעיר אותו קושרות ובכך (,וכדלהלן, שייכת

. החוף מישור לאזור הישראלי בנימין את קושרות המבוססות העדויות
 הממלכה של הבירה כעיר ירושלים של שהתיאורים כן אם ברור

 בין קשר ליצור נועדו והם, אמינים ואינם מאוחרים הם הישראלית
 ארץ של יותר דומההק ההיסטוריה לבין החדשה הישראלית הממלכה

, ההר באזורי גדולה פלסטינית אוכלוסיה של קיומה על עדויות. ישראל
 והצרת הבית בהר מוסלמית שליטה של התקופה בני תיאורים עם יחד

 באזור ישראלית שליטה תתכן שלא מבהירים, במקום היהודים צעדי
 .המדוברת בתקופה ירושלים

 מעבר הרבה ישראליתה הממלכה של גבולותיה הגיעו לא בדרום גם
 יהודית התיישבות של וגירוש חורבן המתארות מהימנות עדויות. לגדרה
 ישראלית שליטה שם היתה שלא ספק לכל מעל מבהירות עזה בחבל
 בין, 'רבים בהקשרים המופיע, התקופה בן שהביטוי נראה. זמן באותו
 של הממשיים היציבים הגבולות את נאמנה משקף', לגדרה חדרה

 הישראלית שהממלכה גורסת קיצונית מינימליסטית תיאוריה. הממלכה
 סביב מצומצם באזור שהתבססה שבטית התארגנות הכל בסך היתה
 השכונ הכל בסך היא, הזו התיאוריה לפי, גדרה; וחדרה קיסריה, נתניה
 גרסה הוא' חדרה' שהשם היא בכיוון נוספת הצעה. חדרה של נוספת

 מסך נפילת אחרי לאזור שהגיעו יםרוס מהגרים גדרה לעיר שהצמידו
 שעמדה עיר אותה למעשה הן הערים שתי הזו ההצעה לפי. הברזל
 .חדרה תל היום בו שנמצא במקום

 בין קשר שיש ברור: הישראלי בנימין של לשמו השונות הגרסאות בענין
 השם מלבד. המקראי בנימין שבט לבין המנהיג של בסביבתו השמות
 לברכת רומזת שהיא שברור', זאב בנימין' רסההג מופיעה, עצמו בנימין

                                                                 

 ינויכ הוא אלא, נתניה לעיר קשור לא' נתניהו' שהכינוי מציעה אחרת תיאוריה 1
 .רבין יצחק הקודם המנהיג ברצח אותו שהאשימו, מתנגדיו לו שהצמידו גנאי

 לש לדמותו הישראלי בנימין את לקשור נועד' נתניהו' השם, התיאוריה פי על
 זה נתיישנה הזו התיאוריה אולם. קדום מקראי מתנקש, נתניה בן ישמעאל

 .זמננו חוקרי בין מהלכים עוד לה ואין, מכבר
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 המתואר, יוני, האח של המיתי האופי בעל התיאור'. יטרף זאב בנימין'
 של בניו שמות גם. שאול בן יונתן את להזכיר כנראה נועד, צבאי כגיבור
 של ברור בהקשר במקרא שמופיעים שמות הם, ואבנר יאיר, המנהיג

 אם בין, מגמה שהיתה ראהנ. המלך שאול ומשפחת בנימין שבט
 עם הישראלי בנימין של שמו את לקשור, התקופה בת או מאוחרת
 המנהיג של המקורי שמו האם. הראשונה הישראלית המלוכה משפחת

 ניתן. לקבוע קשה? המגמה מאותה חלק זה שגם או, בנימין היה אכן
, המקורי השם של הרחבה שהוא מלכותי בשם שמדובר להציע אולי

 .רשמי פחות אופי בעלי במקורות מוזכר שהוא כפי', ביבי' יאול שהוא

 בבירור לדעת לנו מאפשרים האחרונים שהגילויים ולקבוע לסכם ניתן
, חוקרים כמה שהציעו כפי, מיתוס אינה הישראלי בנימין של שדמותו

 העדויות את ולבחון להיזהר יש, זאת עם. ממשי אדם על מבוססת אלא
 שנועדו מהימנות לא עדויות אחרי ללשו ללכת ולא, לב בתשומת
 .כולו הציוני המפעל את ובאמצעותה בנימין של דמותו את להאדיר
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 במפנה י"א על ידיעותינו לבעיית

 כא-כ המאות

 מאת

 אלון ברנד

 

 ט"הכ במאה הציונות מדע מייסדי לפנינו שהניחו היסוד אבני
 וירא כתחום הזה המדע תשתית את היוו ושייסנמאכר אויבלקייט

 ששרדו הבודדים המקורות את לזהות הצליחו הם. עצמו בפני לחקירה
 רוב אבד שעימה, ג"הכ המאה בראשית הגדולה האינטרנט קריסת לאחר
 על הידע ובייחוד, ממשיים במסמכים מגובה היה שלא האנושי הידע

 בעולם מהמובילים שהיה אזור, התיכון הים שלמזרח הקטן המחוז
 התקופה בני מקורות נשארו ולא כמעט שכן, כנראה, האינטרנט בתחום

 מאותה רבות שסבל משמע, אותו שמתארים או זה במחוז שנכתבו
 פרימיטיביים זמן באותו שהיו, שכניו מאשר יותר כבירה מידע קריסת

 תולדות אודות לפרוטרוט דיווחים בידינו יש כך משום ודווקא, בהרבה
 מה על ידיעותינו כאשר, הגדולה האסלמית ליפות'הח של עלייתה
 2.ולאקוניות דלות הן ימים באותם" הציונית הישות" שכונה

 לשחזר, בדרכו איש איש, ואויבלקייט שייסנמאכר החלו זו בעיה גבי על
 באותם שהיוותה עלומה חידה אותה, הציונית הישות של תולדותיה את

 אחת. אסלאמי-הערבו התיכון המזרח בלב יהודי אי מעין ימים
 בגדר ונותרה, הייתה ציונית ישות אותה של הגדולות מהתעלומות

 ניסה לאחרונה. הישראלי בנימין של שלטונו תקופת, היום עד תעלומה
 הגילויים בסיס על, אליצור' א עמיתי זו היסטורית בבעיה לטפל

                                                                 

כיום ניתן לשער שהיעדר המקורות אינו נובע רק מקריסת האינטרנט, כפי  2
שהניח שייסנמאכר: ממספר מסמכים שהתגלו לאחרונה עולה כי הישות 

ושמטרתו לא הייתה  הציונית חוקקה באותם ימים חוק שכונה 'חוק הספרים'
 ברורה, אך בפועל מנע הוצאת ספרים מודפסים כמעט לחלוטין. עובדה מצערת

זו מקשה לשחזר כל ממצא אפיגראפי בהיעדר חומר כתוב בן התקופה שנמצא 
בקונטקסט היסטורי, ואין לנו אלא להפריד את השכבות השונות של הכתיבה 

 רכיאולוגי.המאוחרת מהארכיונים ולהיעזר בזהירות בממצא הא



17 
 

 קריסת לפני מתכלים חומרים על שנדפסו, טמקא ארכיוני של האחרונים
 צוות ידי על ופוענחו ובצווק, גופים מספר ידי על האינטרנט

 .שיקגו שבאוניברסיטת הציונות לחקר מהמכון עבריתולוגים

 בריטניה ממשלת ראש עם הישראלי בנימין של שהזיהוי טען אליצור
 לשייך ישראלים מקורות של בניסיון יסודו שהזיהוי אלא, שגוי הוא

 עליית קודם באזור שלטו שגם, העבר אימפריות על שלטון לעצמם
 חלקים על הישראלי בנימין של ההשתלטות נסיונות. הציונית הישות
 זו לדמות הנוגעים מקורות ממספר העולים האמריקני הנבחרים מבית

 הטרנסליטרציה פי על כך) מה-בא-קו-רא-בא הנשיא מתקופת
 חלק לפי, אמריקנים-לא מוצא ואף שם בעל נשיא היה, המקובלת

 הישראלי המחבר אצל לשיבוש גרמו( זמנו בני מהמקורות
 דוברות סקסיות-האנגלו המעצמות שתי בין הבדיל שלא הפרובינציאלי

 .האנגלית

 בנימין שהשם מעידים רבים סימנים, ראשית. בטלים דברים הם אלו
 ריאלית היסטורית דמות של שמה, קלים בשינויים, היה אכן הישראלי
 בסיס על מיתוס הבניית לשחזר לנסות צורך ואין, יותר מוקדמת מתקופה

 זה בשם נקראו אמריקניים נשיאים מספר, כן על יתר. השם דמיון
 אחד ואף( א"הכ המאה בתחילת עולמית מעצמה שימשה עוד ב"ארה)

 100 של ערך בעלי שטרות) התקופה בני שטרות על החוזרות הדמויות
 שבאופן, פרנקלין בנימין של ושמו דיוקנו את נשאו ב"ארה דולרים
(. לידינו שהגיעו הנשיאים מרשימות אחת באף כלול אינו מסתורי

 של נכבדות כמויות כולל התקופה בן הארכיאולוגי הממצא, בנוסף
 שהיא וברור, באמריקה שמקורם כבדים וכלים תחמושת, חשמל מוצרי
 שחזור. כאמור, ימים באותם המרחב על משפיעה מעצמה היוותה עדיין

 הישות להקמת סמוך השפורק, הבריטית האימפריה בין בלבול שולל זה
 שהתקיימה, האמריקנית האימפריה לבין 3קיומה בתחילת או הציונית

 .הישראלי בנימין של בימיו כאימפריה

 מזהה, הישראלי בבנימין שדבק, "נתניהו" שהשם לטעון ביקש אליצור
 עם אחרים זיהויים עם ויחד, החוף על ששכנה נתניה העיר עם אותו

 לפי, שכנה ושם, החוף באזור שחי כך לע מצביעים, בקיסריה מגוריו
 .והמנותקת ההררית בירושלים ולא, הבירה, הנוהג

                                                                 

 הוקמה ומתי איך: ח' משגב, ראה' הצ הישות הקמת על השונות לתיאוריות 3
 , בקובץ זה.ישראל מדינת
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 אוכלוסייתה שרוב, הענייה העיר לשער ניתן שלא אליצור צודק אמנם
 עצמם שזיהו ומערבים הציונית הישות מתנגדי מיהודים בימיו הורכבה

 העיר היא, פלשת כבירת זו דלה בעיר הישות הכרת את ותבעו כפלשתים
 השמות לשחזור מקום אין, ואולם. בירה כעיר הישראלי בנימין שיבחר
 רכיב ולא, מנתניה שבא[ אדם] משמעו בוודאי" נתניהו. "שהציע

" קיסריה" השם לא ואף זה שם לא אך, אליצור שהעיר כפי, תיאופורי
. היישובים שני שכנו שבו הארץ בחבל הממשיים מגוריו על מצביעים

 הרי, הישראלי בנימין של בתאריו או בשמו מרכיב שבהיותם ספק אין
 בלי שהייתה, אביב בתל בירתו את קבע והלה בלבד סמליים מקומות הם

 הרכבת פרויקט" לכשלון עד הציונית הישות של המרכזית העיר ספק
 אל ובקריסתה בנטישתה שהסתיים העיר על למצור שגרם", הקלה

 .החולות

 באותה בנימין של מגוריו את ארמת לא" נתניהו" השם, שהצענו כפי
 ורליצ היסטוריוגראפי שכתוב של מכוון בנסיון לבנימין ניתן אלא, עיר

 עם וכן, מקראי פוליטי רוצח שהיה, נתניה בן ישמעאל ובין בינו קשר
 המאות במפנה משמעותיות רציחות מספר של זירה שהייתה נתניה העיר

, פסח" המקראי החג בעת בעיר יהודים של המוני שרצח נטען: כא-כ
 שבמחוזות בערבים הציונית הישות של המזוין המאבק לתחילת גרם
 ההדוקים קשריה את שולל לא אך, משוחזר כמיתוס שנראה מה, ההר
 מפשיעה שנבעו רציחות מספר דווחו כן כמו. ולרציחות לרצח נתניה של

 הוא אף קשור" פסח"ה במהלך שאירע שהרצח ואפשר, בעיר מאורגנת
 .אליהם

 הפוליטי ולרוצח הרוצחים לעיר" נתניהו" בנימין את לשייך הנסיון
 על מילים משחק ליצור מתנגדיו של שקופים נסיונות הם הנזכר המקראי

( בכך חלוקים המקורות" )נתנזון" או" נתאי" שהיה, האמיתי שמו
 כפי, פוליטי רצח בעקבות לשלטון בעלייתו בכך אותו ולהאשים

 .עמי שיחה בעקבות שתיקן בהערה, במאמרו אליצור נכון אל שהזכיר

 בהערתו לה הודה כבר שאליצור, התיאוריה על להוסיף מבקש אני
 שכתוב הוא" קיסריה" השם שאף, למאמרו שסיפקתי הנוספת

 כקיסר בנימין את המציג בנימיסטי-פרו הפעם, היסטוריוגרפי
 שנטען, אשתו שם גם. ובצדק בזכות לשלטון שעלה כמי, הישראלים

 היו תומכיו כי מוכיח", שרה" עצמו לו מאשר כוח יותר לה שהיה בותר
 לפי לפחות) כשרים באמצעים לשלטון דרכו את קנה שהוא סבורים

 אחת עם חיתון כדוגמת(, ימים באותם הציונית בישות המקובל
 .רצח באמצעות ולא, הקודמת בממשלה שרה בתפקיד מהמכהנות
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 תקופת שחזור מקום ומכל, בר עיון עוד צריכים אליצור של דבריו
 ביותר המרתקים המפעלים אחד תישאר הישראלי בנימין של שלטונו

 .ימינו ועד שייסנמאכר מימי, הציונות מדע של
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 "היא לא תשכח לשים לולב והדסים" 

 'כ-לכתי בפיוט מן המאה הה-עיון היסטורי

 אתמ

 גרשוניהלל 

פְּׁ  ָאסְּׁ ִביִעי בְּׁ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהשְּׁ שָּׁ ה עָּׁ בּוַאת ַאְך ַבֲחִמשָּׁ ֹחּגּו ֶכם ֶאת תְּׁ ָאֶרץ תָּׁ הָּׁ
תֹון  ִראׁשֹון ַׁשבָּׁ ַעת יִָּׁמים ַבּיֹום הָּׁ יָּׁ ִׁשבְּׁ תֹון:  ּוֶאת ַחג יְּׁ ִמיִני ַׁשבָּׁ ַבּיֹום ַהשְּׁ

ר ַכפֹ  דָּׁ ִרי ֵעץ הָּׁ ִראׁשֹון פְּׁ ֶכם ַבּיֹום הָּׁ ֶתם לָּׁ ַקחְּׁ בֵ ּולְּׁ ַערְּׁ ֹבת וְּׁ ִרים ַוֲעַנף ֵעץ עָּׁ מָּׁ י ת תְּׁ
ַעת יִָּׁמים: יָּׁ ֱאֹלֵהיֶכם ִׁשבְּׁ ֵני יְּׁ ֶתם ִלפְּׁ ַמחְּׁ ַחֹּגֶתם  נַָּׁחל ּושְּׁ ַעת  וְּׁ ֹאתֹו ַחג ַלייָּׁ ִׁשבְּׁ

ֹדֹרֵתיֶכם ַבֹחֶדׁש ַהשְּׁ  ם לְּׁ נָּׁה ֻחַקת עֹולָּׁ ֹחּגּו ֹאתֹו:  ַבֻסֹכת יִָּׁמים ַבשָּׁ ִביִעי תָּׁ
ַעת יָּׁ  בּו ִׁשבְּׁ ֵאל ֵיׁשְּׁ ֵתׁשְּׁ רָּׁ ִישְּׁ ח בְּׁ רָּׁ ֶאזְּׁ ל הָּׁ  ב(מ-בּו ַבֻסֹכת:  )ויקרא כג,לטִמים כָּׁ

בפסוקים אלו מצווה המחוקק המקראי על לקיחת מגוון תוצרים מן 
הצומח, לכבוד איסוף תבואת הארץ, ולשמוח לפני האל שבעת ימים. 
נשאלת השאלה, מה על החוגגים לעשות עם אותם "פרי עץ הדר, כפות 

נף עץ עבות וערבי נחל"? סתם לקחת? לקחת ולהסתובב תמרים וע
 אתם? ומה הקשר בין לקיחת המינים לבין הציווי על הישיבה בסוכות?

 

מן המשנה במסכת סוכה ברור שמסורת חז"ל הייתה שהלקיחה היא 
פשוט נטילת המינים ביד, ולשמוח עמם במקדש )"לפני ה' אלהיכם"(, 

 . כך למשל נאמר בפרק ג:או מחוצה לו, "בגבולין", "במדינה"

תו, ייטול על שולחנו. כשייכנס לבי -מי שבא בדרך, ולא היה בידו לולב 
 ואם לא נטל בשחרית ייטול בין הערבים, שכל היום כשר ללולב.

בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה, ובמדינה יום אחד.  משחרב 
, נה שבעהבית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדי

 זכר למקדש.

עם זאת, נראה ששרידים להבנה אחרת באשר לתפקידם של ארבעת 
 ו(:ט-המינים מבצבצים כבר בספר נחמיה )ח,יג
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עָּׁ  ל הָּׁ כָּׁ ָאבֹות לְּׁ אֵׁשי הָּׁ פּו רָּׁ ִוִּים ֶאל ַבּיֹום ַהֵשִני ֶנֶאסְּׁ ַהלְּׁ ם ַהֹכֲהִנים וְּׁ
א  רָּׁ הֶעזְּׁ ֵרי ַהתֹורָּׁ ִכיל ֶאל ִדבְּׁ ַהשְּׁ ה ַהֹסֵפר ּולְּׁ תּוב ַבתֹורָּׁ אּו כָּׁ צְּׁ :  ַוִּימְּׁ

ֵני בּו בְּׁ ַיד ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ֵיׁשְּׁ יָּׁ בְּׁ ה יְּׁ ג  ֲאֶׁשר ִצּוָּׁ ֵאל ַבֻסכֹות ֶבחָּׁ רָּׁ ִישְּׁ
ַיֲעבִ  ִמיעּו וְּׁ ִביִעי:  ַוֲאֶׁשר ַיׁשְּׁ ֵריֶהם ַבֹחֶדׁש ַהשְּׁ ל עָּׁ כָּׁ ירּו קֹול בְּׁ
ִביאּו ֲעֵלי זַ  הָּׁ ר וְּׁ הָּׁ אּו הָּׁ ם ֵלאֹמר צְּׁ ַלִ ת ַוֲעֵלי ֵעץ ֶׁשֶמן ַוֲעֵלי יִ ּוִבירּוׁשָּׁ

ֹבת ַלֲעשֹת ֻסכֹ  ִרים ַוֲעֵלי ֵעץ עָּׁ מָּׁ תּוב.ֲהַדס ַוֲעֵלי תְּׁ  ת ַככָּׁ

בהקשר  נזכרים כאן, -עץ עבות  הדס, תמרים, -שלושה מארבעת המינים 
 של עשיית סוכה!

ובאמת בעניין זה של עשיית סוכה מארבעת המינים נתגלעה מחלוקת 
שחלקו עליו. כך אומר הספרא, מדרש  בין רבי יהודה ל"חכמים",

 ההלכה לספר ויקרא:

סכות שלכל דבר. שר' יהודה אומר: הדין ב -"ישבו  בסכות" 
תהא סוכה אילא מארבע המינים. מה אם הלולב, נותן שלא 

שאינו נוהג בלילות כימים, אינו בא אילא מארבעת מינים, 
לא סוכה, שהיא נוהגת בלילות כימים, אינו דין שלא תהא אי

מארבעת מינים? אמרו לו לר' יהודה: כל דין שאתה דן 
תחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין, הא אם לא מצא 
מארבעת מינים ישב לו שלא בסוכה? והכתוב אומר: "ישבו  

 ת שלכל דבר.בסכו -בסוכות" 

ירושלם  וכן עזרא אומר: "ואשר  ישמיעו  ויעבירו  קול  בכל  עריהם  ]ו[ב
עלי  ולאמר  צאו  ההר  והביאו  עלי  זית  ועלי  עץ  שמן  ועלי  הדס  

 תמרים  ועלי  עץ  עבות  לעשות  סכות  ככתוב". 

די ברור שההנמקה של "וכן עזרא אומר" )כאמור זה מספר נחמיה, אך 
ד( חלה על דברי רבי יהודה, נחמיה ספר אח-זראחז"ל ראו בספרים ע

-שלא הביא לשיטתו רק את הקל וחומר, אלא גם את הראיה מספר עזרא
 נחמיה.

וק המקראי, ההבנה שיש להכין רבניות של הח-ובאמת, בפרשנויות לא
את הסוכה דווקא מארבעת המינים, ושזו בעצם מצוות ארבעת המינים, 

 והקראים.רווחת, וכך נוהגים השומרונים 

האם נותר שריד לאותה תפיסה גם בספרות הרבנית? לכאורה, לא ולא. 
במשנה אין לכך זכר, וכבר בספרא דעתו של ר' יהודה מוצגת כדעת 

איש לא  -יחיד, דחויה. כך גם בתלמודים וכן בפוסקים מאוחרים יותר 
 סבר שיש לארבעת המינים תפקיד בבניית הסוכה.
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הקרובה לחוגי הרבנים  כ', של מחברת-אה הוהנה, בשרידי פיוט מן המ
דווקא, אנו מוצאים השתקפות של אותה תפיסה קדומה! כך נאמר 
בפיוט, המכונה על שם מילותיו הראשונות "שלומית בונה סוכה", 
ומיוחס לנעמי שמר, פייטנית נודעת באותה מאה )ההשלמות בסוגריים 

 רבועים משוערות(:

 שלומית בונה סוכה 

 קה[ מוארת ו]ירו

 על כן היא ע]      ה[יום 

 ואין זו סתם סוכה 

  -מוארת וירוקה 

 שלומית בונה סוכת שלום 

 

 היא לא תשכח לשים 

 לולב והד]סים[ 

 ענף של ערבה ירוק 

 ]אתרוג? ??? [ עליו 

 וכל פירות הסתיו 

]...[ 

השלמת ה"הד]סים[" בטוחה למדי עקב החרוז, אך השלמת האתרוג 
, כדי להשלים את המין הרביעי, "פרי עץ הדר", אינה אלא השערה בלבד

אם זהו  -הוא האתרוג לפרשנות הרבנית. עם זאת יש לזכור שאותו מין 
לא נזכר כלל בספר נחמיה, ואפשר לפיכך  -מין פרי ספציפי בכלל 

להשלים במגוון דרכים אחרות. ]תוספת בעת ההגהות: כעת נמצא 
יש להשלים "רימון בתוך פרגמנט נוסף של השיר שממנו עולה כנראה ש

עליו". אם אין זה שיבוש מעתיקים, אפשר שיש מכאן ללמוד גם על 
רבניות, -תפיסה מפתיעה, המקורבת גם היא לתפיסות הלכתיות חוץ
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באשר לזהות "פרי עץ הדר", שאינו כולל דווקא אתרוג אלא כל פרי 
 מהודר[

 

טת רבי ארבעת )או משלושת( המינים, וכשימ -הרי לנו בניית סוכה 
יהודה! שיטה זו, שנחשבה אבודה במשך מאות שנים, צצה לה לפתע 

בר למחקר נוסף, מנין הגיעה, ועד כמה כ', וראוי הד-פתאום במאה ה
 היו לה ביטויים בשטח.

 -אישה  -א מיותר לציין גם את הנושא המגדרי. בפיוט זה שלומית ל
ובפרקטיקה  בונה את הסוכה, היא ולא גבר. דבר זה הוא חריג במסורת

הרבנית, שבה גברים הם שבנו את הסוכה, ונתפסו גם כאלו המחויבים 
בה. והנה בתוספתא )סוכה א,א( נזכרת אישה נוספת שישבה בסוכה, 

 ואותה מביא כראיה לא אחר מאשר רבי יהודה:

סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה, ור' יהודה 
שהיתה גבוהה  מכשיר. אמ' ר' יהודה: מעשה בסוכת הילני

מעשרים אמה, והיו זקנים נכנסין ויוצאין אצלה ולא אמר 
אחד מהן דבר! אמרו לו: מפני שהיא אשה, ואשה אין חייבת 

תלמידי חכמים >היו בסוכה. אמר להם: והלא שבעה בנים 
 לה<, וכולן שרויין בתוכה!

רבי יהודה הביא ראיה מהילני שישבה בסוכה הגבוהה למעלה מעשרים 
נם התוספתא מצטטת את תשובתו לחכמים בכך שכוונתו אמה. אמ

לבניה תלמידי החכמים ולא לה, הפטורה מסוכה, אך לא כך עולה 
מניסוח דבריו הראשוני, שהתמקד דווקא באותה אישה צדקת. אפשר 
לפיכך שתשובתו של ר' יהודה לא הייתה אלא לשיטת חכמים, או 

 הודה עצמו אכן אישהשתשובה זו היא מעשה של עורך מאוחר, אך לר' י
בהחלט חייבת בסוכה, ויש להביא ראיה ממנה. ]תוספת בעת ההגהות: 
בהערת שוליים יש להוסיף שאפשר שלא לחינם הוזכרה בפיוט שלומית, 
המזכירה לנו את המלכה האהובה שלומציון, בעוד שכאן נזכרת מלכה 

 אהובה אחרת[

עולה מכאן שניתן להגדיר את פיוט "שלומית בונה סוכה" כפיוט 
ם "יהודאי" משני צדדים שונים, ויש בדברים כדי לפתוח פתח צר לעולמ

ליהם נותרה כמעט ללא עקבות לאחר עכ', שהספרות -של בני המאה ה
העלאת כל דבריהם לרשת האינטרנט, שנמחקה לחלוטין בידי הווירוס 

 .2043המפורסם משנת 
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 תגובות ומכתבים למערכת

איך באמת הוקמה ", של חגי משגבלמאמרו 

 ת תומר שיןמא/  "אלמדינת ישר

הייתי מוסיף אולי שני פרטים: התיאור בהחלט מקיף וממצה את 
מקורות, אולם מסורות שונות בספרות האגדה היהודית מזכירות דמות 

ן ברור, איפוא, שגם השם כ-של משיח בשם 'מנחם בן עמיאל'. ועל
 מנחם הוא טיפולוגי.

כשאנו מצרפים זאת לשם דוד שהוזכר כבר, ולשמות נוספים שנקשרו 
: משה, 1967בהנהגה המדינית של הישות היהודית הזו בשנים שלפני 

ש מגמה להציג את המדינה כסיפור גאולה לפי תבניות לוי, ברור שי-ו
 קיימות במסורת ישראל.

האמיתי של אותו מייסד, הייתי לוקח בחשבון את  באשר לשם הפרטי
המסורת )השולית, אמנם, ביחס למסורות שהמאמר סוקר( על ייסודה 

, בידי אדם בשם הרצל. אמת, 1897של מדינת היהודים בבאזל בשנת 
המסורת הזו לא נראית רלוונטית מבחינת הזמן והמקום שהיא מייחסת 

 כמו בנימין )השבט ממנו באלאירועים; ואף לאותו הרצל נקשרו שמות 
של  מתתיהו: שמו -שאול, המלך הראשון( ותיאודור )שפירושו ביוונית 

הוא זר  -האב המייסד של מלכות חשמונאי(, אולם דווקא השם 'הרצל' 
למסורת היהודית ונמצא בשימוש בתעודות כשם פרטי רק החל משנות 

ת את השם בערך, ולכן ייתכן שהמסורת הזו דווקא, היא המשקפ 30-ה
פטן ששמו בידי מש 1967-ת היהודים נוסדה בכלומר: מדינ -הנכון 

 הרצל גרין )או בגין(.

ע בו וההסבר המוצ -שהוא -זו כמובן רק הצעה, האמר מקיף וכמות
 מרשים ומבוסס ביותר.

שהוצג  האופייני לתקופהמתקן הבעניין 

 י אליצורתאי/ מאת  משגב יו של חגמרבמא

מהותו של המתקן הזה העסיקה רבות את החוקרים, ואולם הדעה 
 הרווחת והסבירה ביותר היא שמדובר על מתקן לייבוש נעליים.
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גגו של המתקן בנוי מרצועות מתכת שלא קשה לראות שהן מיועדות 
לגירוד הבוץ מן הנעל. המתקן פתוח מלמעלה אך לא מן הצדדים, כדי 
לאגור בו את הבוץ הנושר מן הנעל. )ואכן רבים מהמתקנים שנמצאו 

 נמצאו מלוכלכים בבוץ(.

 ית זאת שופכת אור חדש על כל מיני ביטויים שאנו מוצאים בכתביתגל
התקופה, והמפרשים התקשו בביאורם. אנו מוצאים רבות בכתבי 
התקופה ביטויים כגון "שעתיים ייבשו אותי ובסוף יצאתי נעל". 
המפרשים התקשו בביאור הביטוי, והציעו פירושים שונים על דרך 

רך האירוניה. התגלית החדשה המטאפורה או האלגוריה, ואף על ד
שופכת אור על הביטוי, ומלמדת שאין מדובר כאן לא על מטאפורה, 
וודאי שלא על אירוניה. המפרשים לא פרשו כך אלא משום שלא הכירו 
את ממצאי התקופה. משמעות הביטוי אפוא היא שהאיש נאלץ לעמוד 

ף סוף שעתיים על מתקן מעין זה, עד שהתייבשו נעליו והתאפשר לו סו
 לצאת מהן. כעת מובן היטב ביאורו של הביטוי, והדבר ברור ללא שום

 ספק.

מסתבר, שהמתקן הזה הוא המתקן שנזכר רבות בכתבי התקופה בשם 
 "אינעל אבוך".

ישנם חוקרים הסבורים שלצורך ייבוש מהיר של הנעל, נהגו להניח 
חלק גחלים בתוך המתקן. הבסיס לסברה זו הוא שאריות אפר שנמצאו ב

מהמתקנים. ואולם, חוקרים רבים כבר הצביעו על כך שהסברה אינה 
תוך הגיונית. לא ידועה לנו טכניקה של גחלים שיכולים להיות מונחים ב

מתקן כזה מבלי לחרוך את הנעל. מסתבר יותר ששרידי האפר הם 
שרידים לחורבן שעבר על התקופה, ככל הנראה ע"י הטילים של סאדם 

ל מדינת ישראל, כפי שמעעיד סדאם חוסין במצבת חוסין ששרפו את כ
 סדאם חוסין הידועה שנמצאה בבגדד.

אלון ברנד ואביאל  מאמריהם של בשולי

 חגי משגב/ מאת  אליצור

לאחר פרסום ארכיוני טמקא, הארץ והצופה, שהתגלו לאחרונה, יש 
עלות בזהירות את ההשערה כי התקיימו פה לפחות שתי ישויות לה

נפרדות, וכי המיתוס בדבר קיומה של ממלכה ציונית אחת אינה אלא 
בדיה, בדומה למיתוס בדבר קיומה של ממלכה מאוחדת בימי המקרא, 
שהופרך זה מכבר בידיהם של חוקרים ממייסדי האסכולה שלנו. שתי 

קיצונית, שתוארה היטב בידי מתעדי הישויות האלה היו האחת דתית 
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ארכיון הארץ. שליטיה היו כולם מזוקנים ולובשי שחורים, ואילו 
בנותיה, על פי התצלומים והציורים שהשתמרו באותו ארכיון, נהגו 
ללכת בלבוש מינימלי. יש לשער שהדת הזו דגלה בניסיונות יומיומיים 

ת זאת, על פי מתמידים, ולכן עודדה את הפער המעניין הזה. לעומ
טמקא, מדובר בממלכה מערבית מובהקת, שדתה כללה בעיקר משחקי 
כדורסל, מצעדי אופנה ורכילויות. עיתון הצופה, הקדום מבין כולם, 
הותיר ארכיון קטן יותר, וממנו מסתבר כי לעורכיו היתה מכונת זמן. הם 
חיו בדיליי מסויים אחרי האחרים, ולפיכך הידיעות שהביאו היו 

יביות, קטועות, ואולי האובייקטיביות ביותר, שכן ניתנו ממרחק סלקט
 זמן.

/ מאת הראל  אביאל אליצור לשלמאמרו 

 מאיר

לאחרונה הציגו כמה חוקרים מהמרכז לחקר המזרח התיכון בעידן 
 עאש כמה תאוריות חדשות בעניין.ד-הפרה

חוקרים אלו, שבראשם פרופ' מוזס מהחוג לתקשורת המונים, טוענים 
מקום מספיק במחקרים קודמים למקומה של שרה, שהיתה  כי לא ניתן

 ככל הנראה אשתו של בנימין, ולטענתם הם המעיטו מידי בערכה. מוזס
טוען כי לאמיתו של דבר היתה שרה האדם החזק בממלכה, וכי מקורות 

רכו לגיטימציה שע-מאוחרים ניסו לכסות על כך כחלק ממסע הדה
 .לשלטון המטריארכלי שנהג בימים ההם

שרה, שעל פי כמה מקורות היתה אישה המכורה לטיפה המרה 
שהעבירה את מרבית ימיה במשתאות פאר ובהגברת עול המיסים על 
אזרחי הממלכה, היתה בעצמה נצר למשפחה מכובדת מבית המלוכה. 
בניגוד לחוקרים המוקדמים שהציגו זאת כחלק מהניסיון של בנימין 

תו להיות מלך, מוזס טוען כי לאמילייחס לעצמו תכונות של אדם הראוי 
של דבר היתה זו שרה שהשתמשה בבנימין כדי לחזק את טענתה לכס 

 המלוכה.

אין כל ספק כי גם שמה של שרה הוא חלק מהניסיון המאוחר של 
הכתבים ליחס את בית נתניהו לאברהם ושרי אבות האומה )הראשונים 

 ן מדור לדור.לשמם(, במטרה לנסות וליצור שרשרת של מסירת השלטו

עם זאת, יש לזכור כי רבים מהחוקרים מפקפקים בטענה זו, וטוענים כי 
קשה לקבל את ההנחה שהדמות החזקה בממלכה חיה בבית שעל פי 
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העדויות היה במצב תחזוקתי ירוד ביותר, כפי שמעידים למשל החורים 
שנמצאו במאובני השטיחים הפרסיים שנמצאו שם. אין ספק כי מדובר 

הראויה למחקר נוסף, וכי החוקרים בעשרות השנים הבאות עוד בשאלה 
 ימישכו ככל הנראה לעסוק בה ביתר שאת.

/ מאת יהודה  למאמרו של אביאל אליצורעוד 

 הירשפלד

מתוך עיון נוסף בארכיוני ׳טמקא׳ ובכתבים נוספים, ובפרט בכתבים 
צאים הדתיים בני התקופה )אשר נמצאו תחת הכותרת ״יהדות״(, אנו מו

שכנזים״ תרבותיות ה״א-אזכורים רבים של שני קבוצות אתניות
 וה״ספרדים״. מי היו אותם קבוצות?

רוב החוקרים מסכימים על תנועת עמים רחבת היקף בין מזרח התיכון 
לאירופה במאות העשרים ועשרים ואחת. שתי מלחמות העולם עמדו 

רופה אל בראש שרשרת אירועים שניתן לקשר אליהם גלי הגירה מאי
מזרח התיכון או הפוך: נפילת מסך הברזל, האביב הערבי, מחאת 

 הקוטג׳, וכו׳.

על כן, ניתן לשער כי ה״ספרדים״ היו קבוצה אתנית שהיגרה מספרד 
והתיישבה בארץ באותה תקופה. המקורות שהוזכרו לעיל מזכירים את 
 ה״ספרדים״ בצירוף המונחים ״קטניות״ ו״סליחות״. יש שרצו לשער על
 פי זה שה״ספרדים״ אימצו את המנהג העתיק בן המקום של ה״סולחה״,

 סליחה החליק()

הלא  -אשר התאפיין בעיקר בשתיית פולי קפה טחונים עם מים חמים 
 הם ה״קטניות״ המוזכרות לעיל.

ה״אשכנזים״ מהווים אגוז יותר קשה לפיצוח למחקר המודרני. אם 
פאים, מהו ארץ המקור של השמות אכן מתייחסים לקבוצות מהגרים איר

 האשכנזים?

 התיאוריה הרווחת היום מזהה בין ״אשכנזים״ לאשכנז בן יפת בנו של
לראות  נח. יפת, כידוע, זוהה על פי המסורת היהודית עם יוון. לכן, נראה

ב״אשכנזים״ כקבוצת מיעוט )מסיבות שתתוארנה להלן( של מהגרים 
 ץ.יוונים, שהיגרו בתקופה מאוחרת יחסית לאר

המשבר הכלכלי היווני בתחילת המאה העשרים ואחת, נתפשת בעיני 
החוקרים כגורם המרכזי להגירת ה״אשכנזים״ מיוון לישראל. משבר זה 
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מאפשר לתארך את ההגירה כמאוחרת יחסית להקמת הממלכה 
הישראלית. תאריך מאוחר זה מסביר את המיתוס הנפוץ באותה תקופה 

המתיישבים בארץ וכמובילי הכלכלה  הרואה את ה״אשכנזים״ כראשוני
 G(o)LD(e)Nוהתרבות הישראלית )דבר שהופרך על ידי גילוי השיר 

BOY .)המציג שורשים ״ספרדים״ מובהקים 

למה, אם כן, לא נקראו ה״אשכנזים״ על פי ארץ מוצאם? טענה 
שהועלתה ע״י פרופ׳ סימא׳ מראה כי ה״אשכנזים״ היו קבוצת מיעוט 

 כך לגנאי ע״י הרוב הספרדי. חלשה בארץ, שנקראו

ח היא לא תשכ", של הלל גרשונילמאמרו 

 / מאת אלון ברנד "ולב והדסיםללשים 

 א.

 ההשלמה 'רימון בתוך עליו' עדיפה על 'אתרוג ...' ואין לראות כאן
תיקון מאוחר לפי שבשורה הבאה מפורש 'וכל פירות הסתיו' והאתרוג 

לי סוכה. ושמא אינו מפירות הסתיו אלא דר באילנו משנה לשנה כבבב
 פירש הפייטן 'פרי עץ הדר וענף עץ עבות' כעניין אחד, כלומר הפרי

'ענף  הגדל על עץ שעליו חופין אותו, והשווה 'עליו חופין את עצו' לגבי
 עץ עבות'.

ואפשר גם שיש כאן השפעה שומרונית, שכידוע עוד התקיימה עדה 
תקופה. ' ונראתה קסומה בעיני כמה מבני הכ-עתיקה זו במאה ה

השומרונים אכן נוהגים היו, לפי מספר מחברים, לבנות סוכה ממבחר 
של  מינים חפירות נאים, וזה פירושם ל'הדר', ואחד מהם רימון. אזכורו

ו הרימון כאן יכול לקשור קשר חדש בין מנהגים שומרוניים לבין הלכת
 של הפייטן.

 ב.

 היום, על פי בשורה השנייה נראה שיש להשלים על כל היא ע]??כ/קה[
חריזה חלקית עם 'סוכה' ו'ירוקה' בשורות שלפני כן. וקרוב בעיני 

ם להשלים 'ערוכה', כדי לחרוז עם 'ירוקה', שכבר מצינו פייטנים רבי
 שלא הקפידו על דגשים ורפים לצורך החריזה ובכלל. ואם כן, הפייטן
מתאר בשורה זו לא את שלומית, כפי שבקשת לקבוע בדבריך, אלא את 

סוכה! הסוכה ערוכה ומוכנה מלפני החג לשם המצווה, וכשיטת רבי ה
 אליעזר לפיה "העושה סוכתו תוך הרגל לא יצא יד''ח".
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נמצא אם כן סיוע נוסף לזיהוי הפייטן עם שיטתו הנשכחת של רבי 
יהודה, שהרי 'יהודה תלמידו של אלעאי ואלעאי תלמידו של רבי 

 ר' )תוספ' זבחים א ומקבילות(.אליעזר לפיכך שנה לך משנת רבי אליעז


