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 דבר המערכת

הגיליון הראשון של כתב העת החלוצי שלנו קצר תשבחות רבות מכלל 
רחבי קהילת החוקרים והמתעניינים בכל רחבי מערכת השמש. וכעת 

המעמיק של מיטב החוקרים, אנו שמחים להניח לפניכם את פרי מחקרם 
העוסקים ללא לאות בחשיפת ההיסטוריה הקדומה של אותה פינה 

 נידחת של כוכב הלכת ארץ.

"ר בגיליון זה מתכבדים אנו להגיש את מאמרו המכונן והנועז של הרב ד
משה רט, המראה בטוב טעם ודעת כי האמונה על קיומה של "מדינת 

יתוס בעל גרעין היסטורי קטן, ' והכ"א אינה אלא מכ-ישראל" במאות ה
 ;גלגול של "יום העצמות" ההיסטורי וכי "יום העצמאות" אינו אלא

ר את רנבאום החוקר שריאל בי"דמובא מאמרו של ונראה לכך ך מוס
 מאמרו פורץ הדרך אל פרופ' מובא כאןן כ ."יום רבין" מקורותיו של

)דוצנט( )אמריטוס( איתי קגן אשר במחקר בלשני מדוקדק עושה סדר 
 בשפע ההצעות לאיחוד או פיצול אישיויות מן המיתוס הציוני הקדום,

 מאמרה הקצר אך החשוב של נצרתר; ינות ביוואף מגיע לתובנות מעני
ין; ארצי הדן בשאלת המסורות השונות, הצפונית והדרומית, על ידין ודי

 מאמרו החשוב של ד"ר דוד כהן על פעילות ה'רכבת' באזור דרום מערב
מאמרו הדמונולוגי המרתק של פרופ' )ד"ר לשם יוקרה( אלעד אסיה, ו

ילדים, העושה שימוש במיטב הכשרתו אהרון באשר לאבוללה שד ה
 כשומרולוג ואשורולוג מן המעלה הראשונה.

בחלק התגובות הבאנו, לא בלי התלבטות, את תגובתו של ד"ר)?( 
אברהם )אבי( שויכה )שויקה( למאמרו של הלל גרשוני מן הגיליון 

ן אינו ראוי, בלשואף שסגנונו בלא ששינינו כמעט את דבריו. הקודם, 
טנו להתעלות על פני זריקת הבוץ המאפיינת את החלקים המעטה, החל

 הירודים יותר של התרבות האקדמית ולהביא את דבריו בלא כחל ושרק,
 ויעידו הם על אומרם.

שפע המאמרים שנתקבל לאחר צאתו לאור של הגיליון הראשון חייב 
אותנו לפצל את החומר, וכעת תוכלו לצפות גם לגיליון הבא, שיכלול 

ן השאר מאמרים מעמיקים על הארגונים המדיניים באזור, בין בתוכו בי
"אהוד" ל"בנימין"; על שאלת חלוקתה של "ירושלים" באותה תקופה; 

עיתון "אל בלד" כת ישראל לממלכת לבנון; כה של פלישת ממללתיארו
על פולחן כת מחקר ; ביאליק הראשון וביאליק השני; מאותה תקופה
. ; ועודספר הפרצופים
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 מציאות או מיתוס? –מדינת ישראל 

 מאת

 משה רט

 המיתוס ושברו –מדינת ישראל 
בקיומה של "מדינת ישראל", מדינה עדיין מאמינים יהודים רבים 

יהודית עצמאית שהתקיימה כביכול במזרח התיכון במחצית השניה של 
הוכיח המחקר  לם כיום. או21-ובתחילת המאה ה 20-המאה ה

ההיסטורי מעל כל ספק שמדובר במיתוס בלבד. מדינת ישראל, כפי 
 .שהיא מתוארת באגדות ובמסורת, מעולם לא התקיימה

 להלן הראיות העיקריות לכך:

. באף מפה וספר לימוד בן אותה תקופה שנמצאו במדינות השוכנות 1
כביכול נקרא בו התקיימה שבאזור לא מופיעה מדינת ישראל. האזור 

תמיד בשם "פלשתין", מה שמעיד על כך שהיה באותו זמן בשליטת 
בל הפלשתינים. אמנם בכמה מפות מקומיות מופיע השם "ישראל", א

מפות אלה סותרות האחת את השנייה באופן מובהק לגבי מתאר 
הגבולות של המדינה, ועל כן אין לייחס להן אמינות היסטורית יותר 

 1מלמפות המופיעות בספרים כמו שר הטבעות.

. המזרח התיכון היה מאוכלס כולו באותה תקופה במאות מיליוני 2
ר אדירים וארגוני טרוערבים מוסלמים שונאי יהודים, שלרשותם צבאות 

מאומנים, ואף מעצמות חזקות כמו ארצות הברית ורוסיה התקשו 
יתה מצליחה ימדינה יהודית קטנה הההיתכנות לכך שלהתמודד איתם. 

 .נראית קטנה במיוחד להחזיק מעמד ביניהם יותר משבוע

בהן כביכול את כל צבאות ערב הן בעלות שישראל ניצחה . המלחמות 3
אפשריים מבחינה אינם בעליל. לא רק שניצחונות כאלה  אופי מיתולוגי

ריאלית, אלא שתיאורי המלחמות מכילים מאפיינים מיתיים מובהקים 

                                                                 

מיתוס, אתוס וראליה",  –]אמנם ראה מחקרו של ו' סעיד, "'הפלך' ו'מורדור'  1
(, המעלה ספקות של ממש באשר לאמונה כי חיבוריו 2210מצפון ומצפן טז )

 הקנוניים של טולקין אינם אלא מיתוס בעלמא בלא בסיס ראלי מוצק. המערכת[
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השאולים מהתנ"ך. כך למשל מסופר שבזמן "מלחמת העצמאות" ישבו 
מספר טיפולוגי הלקוח כמובן מסיפור יציאת  -בוא יהודים יר 60בארץ 

שה ימים", מספר המסמל את ימצרים. המלחמה השנייה נמשכה "ש
בה לפי הסיפורים שששת ימי הבריאה; ואילו המלחמה השלישית, 

ספגה ישראל מכה קשה, פרצה כביכול בתאריך הסימבולי של יום 
כיפור. למעשה, מחקר השוואתי קבע על פי הדמיון בתיאורי המלחמות, 
שמדובר בגרסאות שונות למלחמה אחת בלבד. הציונים ניסו ליצור 

לפיו מדינת ישראל נחלה ניצחון גדול במלחמה, אבל הקלטות שוס מית
הערבים  -ששרדו משידורי הרדיו במדינות ערב מוכיחות את ההפך 

 הביסו את היהודים והגיעו בקלות עד תל אביב.

. מדינת ישראל מתוארת כבעלת צבא חזק ורב עצמה, אבל הממצאים 4
יישובים יהודים,  מאותה תקופה מציגים תמונה אחרת לגמרי: עקירת

נהירה המונית של פליטים מאפריקה לאזור, ואזלת יד מוחלטת לנוכח 
ירי טילים ממושך ופיגועי טרור אחרים. אין ספק שמדינה חזקה כפי 

 שמתאר המיתוס לא היתה מאפשרת פגיעה שכזו בריבונותה.

. אין שום עדות לנוכחותם של מיליוני יהודים בארץ באותה תקופה. 5
מראים שלאורך כל אותן שנים זרמה התנועה בכבישים המחקרים 

התנוססו חושפניות בשבתות, חנויות מכרו מזון טרף, ופרסומות 
כל זאת בניגוד גמור לאורח החיים היהודי המסורתי. מודל  -ברחובות 

שנבנה לפי השרידים המעטים של בתי כנסת שהתגלו מלמד שאחוז 
 ה תקופה.ד באותוה היה נמוך מאיהיהודים באוכלוסי

. לאנשים רבים נשמע הדבר בלתי סביר שניתן יהיה להמציא מיתוס 6
כזה ולשכנע מיליוני אנשים להאמין בו. אולם צריך לזכור שהאנשים 
באותה תקופה היו פרימיטיביים ביותר, שטופים בתוכניות ריאליטי 
ופורנוגרפיה, ונהגו לסגוד לשחקני קולנוע וזמרים. הציונים נהגו 

תוסים מנותקים מהמציאות שישרתו את מטרותיהם, ויצרו להמציא מי
טקסים וסמלים שינציחו אותם ויסחפו אחריהם את ההמונים. כך למשל 
הומצא גם מיתוס השואה הידוע, שכבר באותו דור היו חוקרים שפקפקו 

 בקיומה, וכיום מוסכם על כולם שהיא לא היתה ולא נבראה.

היתה  21-וה 20-רך המאה ההמסקנה העולה מכל הממצאים היא, שלאו
ארץ ישראל נתונה תחת שלטון פלשתיני, כפי שהיתה כבר בתקופת 
הברונזה התיכונה, כמתואר בכל הכתבים ההיסטוריים הפלשתיניים. 
תחת שלטון זה התקיימה התיישבות יהודית מצומצמת, בעיקר בשטחי 
 יהודה ושומרון, שאולי אף זכתה לאוטונומיה מסוימת והצליחה להדוף
כמה התקפות של כנופיות, אותן תיארה כ"מלחמה". אבל זה גרעין 
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האמת ההיסטורי היחיד בסיפור. כל האגדות על מדינת ישראל האדירה 
והכובשת אינן אלא מיתוס שנוצר מסיבות אידיאולוגיות ודתיות, והגיע 

 הזמן להשתחרר ממנו ולהכיר באמת הברורה שחשף המחקר המדעי.

 העצמות""יום העצמאות" ו"יום 
מה שנותר כעת הוא לברר את מקורו של המנהג לחגוג את "יום 

 העצמאות", המציין לכאורה את יום הקמתה של מדינת ישראל.

כידוע לכל חוקר מנהגים, תחילתם של מנהגי ישראל היא על פי רוב 
בהשפעת הסביבה, ורק לאחר מכן מומצאים נימוקים "יהודיים" כצידוק 

במנהג על פי כל הסימנים עצמאות, מדובר למנהג. במקרה של יום ה
שהתחיל בהשפעת חגם של המוסלמים, עיד אל אדחא, או "חג הקרבן", 

לשחוט כבשים ולערוך סעודות גדולות. נוהגים בו המוסלמים ש
יצאו שבמסגרתן  בעקבות חג זה החלו גם היהודים לערוך חגיגות

עד נקבע לפארקים ולמרפסות, צלו בשר על האש וסעדו בצוותא. המו
לאחר הפסח, כנראה כדי לחגוג את כך שהצליחו לעבור את פסח בשלום 
ואפשר לחזור לאכול כרגיל )זאת בדומה לחג מוסלמי אחר, עיד אל 

 פיטר, המציין את סיום הרמדאן(.

"יום העצמות", בשל העצמות  לפיכך שמו המקורי של אותו יום היה
הרבות שנשארו לאחר אכילת הבשר. שם זה מוזכר כבר במקורות 
קדומים מאותה תקופה, בדרך כלל בהקשר פולמוסי. הרבנים והיהודים 
הדתיים התנגדו ברובם למנהג זה, והרבו לתקוף ולבקר אותו בחריפות, 

שפעת כשהם מכנים אותו "חוקות הגויים" ו"יום אידם" )המתייחס לה
אדחא(. היו אף שנהגו להתענות ביום זה, כתשובת המשקל -אל-העיד

 לסעודות ההוללות שהיו מלוות פעמים רבות בחגיגות של פריצות.

לפיו שעל מנת לספק הצדקה למנהג השנוי במחלוקת, הומצא המיתוס 
יום העצמות הוא בעצם "יום העצמאות", המציין את הקמתה של מדינת 

התפתחו סביב יום זה טקסים דתיים וחגיגיים, עד ישראל. בעקבות זאת 
שהיו כאלה שראו בו חג דתי לכל דבר. אולם כאמור לעיל, רוב הדתיים 
התנגדו כבר אז למנהג זה, והדגישו שוב ושוב ש"אין מדינה", ו"אנחנו 
עדיין בגלות". ברוב הסידורים וספרי ההלכה לא הופיעה שום 

כאן הוכחה חזקה נוספת לכך התייחסות מיוחדת ל"יום העצמאות". מ
שמדינת ישראל לא התקיימה מעולם. אילו היתה קיימת, ברור 
שהיהודים הדתיים היו הראשונים לקבוע יום חג על הקמתה, בדומה 

 לפורים וחנוכה.
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סיכומו של דבר, המחקר ההיסטורי הוכיח בבירור ש"יום העצמאות" 
פעת הסביבה אינו אלא "יום העצמות", מנהג שנכנס לעם ישראל בהש

המוסלמית, למרות התנגדות הרבנים והציבור הדתי, ועם השנים עבר 
 "גיור" והומצא לו צידוק מיתי הקשור לאגדה על מדינת ישראל.
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 יום של למקורותיו –" רבין יום"

 קדום עברי כרוןיז

 מאת

 שריאל בירנבאום

 ובמקרה, קדומים נייםפג הם" רבין יום" של מקורותיו, יהודי חג כל כמו
 .חורף ופתיחת הסתיו סיום עם נרות להדלקת קשורים זה

 באופי שינוי חלק, 21-ה המאה וראשית העשרים המאה בשלהי, אולם
 מסויים לרצח הקשור ישראל במדינת מרכזי כרוןיז ליום הפך והוא, החג
 צום"ב שהונצח כרוןיהז לדפוס קשור שנבחר כרוןיהז דפוס. בה רעישא

 מסכת בשל ונרצח, זרה למעצמה שנכנע מנהיג של דהיינו ,"גדליה
 עם או" )ישמעאל" בשם רצחני גורם עם לו שהיתה תמוהה קשרים
 .(רוצחים של כעיר הידועה, נתניה

 ניתן ,"רבין, "המקובל משמו. ותולדותיו הנרצח על ידוע הרבה לא
 של מסויים שבט של" רבי" או, רוחני מנהיג מעין היה שהוא להניח

 אצל למד שהוא במחקר מוסכם. תקופה באותה בישראל שחיו עור-לבני
 מעידן כדורי של המקובלים לחוגי מקורב היה ודאי כן ועל" כדורי"

 טענות מסביר גם הדבר. מדונאית-והטרום לוריאנית-הפוסט הקבלה
 בני אחרים מיסטיים לחוגים שבדומה כך על יריביו מקרב כנגדו שעלו

 בחומרים או( ד"חב) באלכוהול תכופות להשתמש נהג הוא, התקופה
 .(נחמן כת) אחרים משכרים

 שלום השכנת כולל, אנושיים על כוחות לנרצח יוחסו, רצחויה מרגע
" למעלה" אותו המחזקות מיוחדות תפילות חוברו ואף, הבא בעולם

 ."במרומיו שלום עושה" לו וקוראות

. בושהחג נחגג  המדוייק לתאריך בנוגע מנשוא רב בלבול שרר במחקר
 ואילו, 11-ה לחודש ברביעי מדובר כי ציינו הראשוניים מהמקורות חלק

 לחודש 11-ה על דיברו, כמהימנים הם אף שהתבררו, אחרים מקורות
 .השני

 חלק. התאריך כתיבת שיטת בשל בלבול חל כי היא כאן טענתנו
 לציון, האמריקאית בשיטה להשתמש נהגו תקופה באותה מהישראלים
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 אחר חלק, לעומתם. השנה את לציין ואז, היום לפני החודש את
 עברה אירופה שיבשת לפני, כמובן) באירופה שנהגה בשיטה השתמשו
 .שנה-חודש-יום וציינו( רי'היג-המוסלמי בלוח בלעדי לשימוש

 את ציינושלפיה " כפולה" מסורת, 21-ה המאה בראשית כבר, נוצרה כך
 בדומה" )רבין של המועד חול" מעין שימש ביניהם והתווך ,הימים שני

 את התקשורת אמצעידישו הק בואשר (, פסח או סוכות המועד לחול
 לנקום ובצורך, רבין יום של המיסטית במשמעות לדיון זמנם עיקר

 .ברוצחים

 לזהות קשור, נתמקד ובו, במחקר מספיק לעניין זכה שלא תחום
 על דיווחים לידינו מגיעים העשרים המאה באמצע כבר. הרוצחים

 המרכזי המקור. מסויימת קבוצה או לדמות המקושר" שנאה פולחן"
 עמנואל כלפי המכוונות" השנאה דקות שתי" על מדבר שבידינו

 קבוצה נגד, קדוש במקום הוא גם, טבח ביצע הידוע שככל, גולדשטיין
. רבין נרצח בו לזמן מקרית-ולא מחשידה זמן בסמיכות, אחרת דתית
 כלפי המכוון תייםהדק בן הטקס והתקבע המשיך רבין רצח לאחר

 כלום למדנו לא" המסורתית האבל בקריאת ומלווה גולדשטיין
 ."!מגולדשטיין

 קשורה ,"ברוך"ל "גולדשטיין עמנואל"מ השם המרת לגבי ההשערה
 שכונה לאחר, קהילתו בידי שהוחרם הקדום הפילוסוף של לדמותו

 .(מלדיקטוס בנדיקטוס)" הארור ברוך"

. הרוצחים קבוצת של לזהותה קשור ציעהשברצוננו ל העיקרי החידוש
 את המזהות עם-ברוב עצרות לערוך נהגו כבר 21-ה המאה בראשית
 שנמצא עתיק יד כתב, אולם". הימנים" המתכנה קבוצה בתור הרוצחים
 עשרות כמה כליל שנעלמה) המודפסת הישראלית תונותיהע במרתפי

 היו לא הרוצחים. מכוון שיבוש חל כי מצביע( מכן לאחר שנים
 .!"תימנים"ה אלא" ימנים"ה

 עד סבירהצליחו לה לא חוקריםש) לתופעה ראשוני הסבר נותן הדבר
", רבין"ה של הלבנים שבטו בני בידי נחטפוש תימנים ילדיםשל ( היום

 גורמים כי, לדעתנו, להניח סביר. הרצח על נקמה במעשה כמסתבר
 אותה קבלה למסורת וכל מכל שהתנגדו"( דרדעים" שכונו) תימנים

 .לרצח קשורים היו", כדורי" חוגי ייצגו

, הרוצחים מחוגי ילדים לחטוףבה  נהגוש התקופה תום שלאחר, מכך
 כלפיהם ההאשמה את להמיר הוחלט, מולם הפיוס מהליך כחלק

 ."ימנים"ה שכונו אלו כלפי בהאשמה
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 רב כה בזעם לדחות נהגו העור לבני השבטים מדוע מסביר גם הדבר
 .יותר מוקדם בשלב הרוצחים ילדי את חטפו כי האשמות

ונקווה תר, מחקר מעמיק יוכמובן זוקקים ראשוניים אלו הרהורים 
 ונו כאן.חרים יוכלו להמשיך את אשר החילאשחוקרים 
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מוספית האצולה באונומסטיקון שמות 

מנהיגי המדינה הישראלית במאות 

 כ"א-הכ'

 מאת

 איתי קגן

ים נכבדים שחזורים שונים בעניין זהותם של הוצעו בידי חוקר לאחרונה
כ"א. האופנה המחקרית המנהיגי המדינה הישראלית במאות הכ' עד 

השלטת כיום היא שיוכם של שמות שונים, הידועים לנו מן המקורות, 
של תארים וככינויים  בין השמות השוניםאחד, והסברת השוני מנהיג ל

עם כל הכבוד, אני . ןשנפלו במהלך הזמ שיבושיםכאו אותו מנהיג 
, חוקריםאותם זו על ידי  קלושה של מתודה גורפתהפעלתה הל מתנגד

סטוריות ו'חידושיהם' המדעיים יהשערותיהם ההואני מוצא כי 
את החידושים  יםומחביא העומדים לפנינו את הנתונים ליםמערפ

, במקום כהוויתם האמיתיים שיתגלו אם רק יקראו החוקרים את הנתונים
 אותם. להכתיב

. היסטוריות אלו לזיהוי דמויותלגמרי ברצוני להציע מתודה חדשה 
 בידי החוקרים הנכבדים הפעלת המתודה על הזיהויים שהוצעו עד כה

תניב את רשימת השמות האמיתיים של מנהיגי המדינה הישראלית 
 בהמשך מאמרי אנתח ואבחן את הרשימה המדוייקתכ"א. והבמאות הכ' 

עניין שנעלם בין כל השמות,  מעניינת ות לשוניתאחיד ואגלה בפניכם
עד כה מעיני המחקר, ואציע בפניכם תיזה מפתיעה וחידושים שעוד לא 

 הועלו במחקר עד היום.

זו: אני סבור כי כדי לטעון כי שתי דמויות היא על ידי המתודה המוצעת 
נפרדות לכאורה, הידועות לנו בשמות שונים מן המקורות העומדים 

 הן למעשה אדם אחד, חובה לעמוד בשלושת התנאים הבאים: לרשותנו

 לאותו דור. את שתי הדמויותהעדויות מיחסות  .1

 אותו איזור גיאוגרפי.באותן ממקמות העדויות  .2
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 לפחות אחד מן השמות )פרטי או משפחה( זהה לחלוטין. .3

ת תנאים אלו ושכמובן אף לאחר התקיימות שלברצוני לסייג ולומר כי 
יחסוך כללים אלה  יישוםיות זהות, אך והכרח שהדמאין זה אומר ב

 זיהויים שגויים רבים.  מאיתנו

 כעת נבחן את הזיהויים המקובלים במחקר לפי אמות מידה אלו.

הציע לזהות בין שלוש דמויות  ו המכונן בסוגייתנו,במאמר ,משגב
אינם אלא  גוריון'-'מנחם בגין', 'דוד גרין' ו'דוד בן לטענתו שונות:
כאשר ניישם את המתודה שהצעתי על זיהוי זה נמצא  1.אחד מנהיג

 .והתנאי הראשון מתקיים כל הדמיות מיוחסות לארץ ישראלשאמנם 
עדויות לגבי דורם של הדמויות, העולה מן ה כמו כן, למרות ההפרש

הזיהוי שהציע  עם זאת. ההפרש הוא קטן ואינו דוחה את טענת הזיהוי
לא ניתן לזהות בין 'מנחם השלישי: משגב נופל על אי עמידה בכלל 

. הטענה זהות בין לפחות אחד משמותיהםבגין' ל'דוד גרין' מכיוון שאין 
ש'גרין' הוא שיבוש מ'בגין' אינה משכנעת מספיק, וההשערות בדבר 

אינה חזקה  , למרות חינניותה,היות 'דוד' או 'מנחם' שמות טיפולוגיים
הזיהוי בין 'דוד בן גוריון' מספיק כדי להכריע את הכף. לעומת זאת, 

ל'דוד גרין' שהציע משגב אפשרי ומשכנע, מכיוון שהשם 'דוד' משותף 
לשניהם. סברתו השניה של משגב, ש'גרין' הוא השם המקורי ואילו 'בן 

אכן כוכבא( -גוריון' הוא כינוי שדבק בו לאחר שנים )דוגמת בר
לדעתי,  ,ראיות אחרות, יש שיובאו לפתחנועל כן, עד  2משכנעת.

מנחם בגין האחד הוא : נפרדים שני מנהיגיםלהכריע בזכות קיומם של 
 גוריון(.-דוד גרין )בןהשני ו

שרי הצבא 'ידין' ודיין' הוא כנראה זיהוי נכון. בין הזיהוי שהציע משגב 
 שמצאנו המתייחסות לשני השמות מופיע שם פרטי זהה:בעדויות 

'ידין' והן 'דיין'. לכן נראה שאכן  שם המשפחה , הן כאשר מופיע'ראייל'
. לדעתי השם המקורי של אותו שר צבא מהולל הוא מדובר באדם אחד

   3. בהמשך מאמרי אבסס טענה זו.אילו 'דיין' הוא השיבושו 'ראייל ידין'

                                                                 

(, 2313א )מדבר שקר, ראה: ח' משגב, 'איך באמת הוקמה מדינת היהודים',   1
 25בתו למאמר, שם, עמ' , התקבל על ידי ת' שין בתגו7עמ' 

. ההסבר שמדובר בשם שלקח לעצמו לאחר העלייה 8משגב )שם(, עמ'   2
 לשלטון לא אפשרית, לפי המסקנות שבסוף המאמר.

. ועיינו 17, עמ' ארצי בגיליון זה עניין ידין ודיין ראו מאמרה של נצר]עוד ל 3
 גם בחלק התגובות. המערכת[
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בין 'בנימין נתניהו' לבין 'בנימין הרצל',  4הזיהוי שהוצע על ידי אליצור,
במבחן שני הפרמטרים הראשונים מעיקרו. ראשית הוא נופל  שגוי

וגם התקופה האיזור הגיאוגרפי גם  שהצבתי במתודה שאני מציע, שכן
של  . אמנם לכאורה נראה שהשם הפרטיאינם תואמים של שתי הדמויות

 5זהה, אך טעות היא זו. כפי שהוכיח אלון ברנד, שתי דמויות אלה
מתנגדיו שרצו 'נתניהו' אינו שמו של המנהיג, אלא כינוי פולמוסי של 

להשוותו ל'ישמעאל בן נתניה' המקראי ולטעון שרצח את המנהיג 
פרש המכנגד סברתו של אליצור  הקודם לו. נוסיף על כך ראייה לשונית

עברית לפי ניתוח לשוני של רובד ה את 'נתניהו' כקשור לעירו, 'נתניה':
אותה התקופה כינוי השייכות צריך להיות 'נתניתי' או ב שהיה נוהג

נובעת מהנחתם השגויה  טעותם של החוקרים'נתניני', ולא 'נתניהו'. 
ות וישמו הפרטי. בכך הם מתעלמים לחלוטין מהעד היהש'בנימין' 

, ולכן 'בנימין' אינו יכול 'ביבי' הנפוצות ששמו הפרטי של מנהיג זה הוא
מסקנתי הנכוחה היא, אם כן, כי שמו של . להיות אלא שם משפחתו

, ולכן הקשר ו'נתניהו' הוא רק כינוי פולמוסי ביבי בנימין'' מנהיג זה היה
 ל'בנימין הרצל' רק נדמה לעין, אך אין בו ממש.

עומד בכל  6הזיהוי בין 'יצחק שמיר' ו'יצחק רבין', שהציע אליצור,
משכנע הקרטיריונים המתודיים: זמן, מקום, ושם משותף, ולכן נראה 

אמיתי, שכן זהו שם חסר . הסברה נותנת ש'רבין' היה שמו הביותר
משמעות, ואילו 'שמיר' הוא כנראה כינוי פופולארי. האגדה היהודית 

שלמרות מימדיה הזעירים היה בכוחה מספרת על תולעת מיתולוגית 
: 'שמיר זה בריה היתה מששת ימי בראשית, לשבור חומרים קשים

כשנותנין אותו על גבי אבנים ועל גבי קורות מתפתחות לפניו כלוחי 
ולא עוד אלא כשנותנין אותו על גבי ברזל הוא בוקע ויורד  ,פינקס

מלפניו ואין כל דבר יכול לעמוד בו' )תוספתא סוטה טו, א(, ואכן 
זה מתארים אותו כאיש קטן  מנהיגשל  הרבים שמצאנו תיאוריםה

 וקשוח.

זיהוי אפשרי נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא בין 'ראובן ריבלין', 
כחבר פרלמנט, לבין 'רובי ריבלין' המתואר  ספורים ותמקורבר תואהמ

השגור כנשיא. עד עתה מיעטו החוקרים לדון בדמות זו, על פי הפתגם 
תקופה 'ריבלין לא חשוב מספיק כדי שיהרגו אותו', אך מכיוון מאותה 

תו של האדם משנה. הזיהוי בין שני שמות ושעניינו בלשון, אין חשיב

                                                                 

 .14ראה: א' אליצור, 'מי היה בנימין הישראלי?', שם, עמ'   4
 .18כא', שם, עמ' -א' ברנד, 'לבעיית ידעותינו על א"י במפנה המאות כ  5
 .13אליצור )שם(, עמ'   6



מוספית האצולה באונומסטיקון שמות מנהיגי המדינה הישראלית 
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ריטריונים, אך כפי שנאמר עלינו להיות אלה אפשרי, ועומד בכל הק
זהירים בכך. נטיית לבי היא שמדובר בשני אנשים שונים, במיוחד עם 
י' כמקובל. בכל אופן, אין זה משנה  י', שם ידוע, ולא 'רּובִּ נגרוס 'רֹובִּ

 לעניינינו שיובא להלן, ונשאיר שאלה זו פתוחה.

תה מהניתוח כעת נפרוש את שמות המנהיגים המלאה והמדוייקת שעל
 לב לשתי האותיות האחרונות בשם המשפחה:המדוקדק שנערך, ונשים 

 יןדוד גר 

 יןמנחם בג 

 ין/ יד יןראייל די 

 יןיצחק רב 

 יןביבי בנימ 

 יןראובן ריבל 

 (ין)רובי ריבל? 

ה נהברה סופית זו אינכי ִִּין! נראה אם כך -כל השמות מסתיימים ב
 מורפמה סופית, אלא של אותם מנהיגים חלק משם המשפחה המקורי

רוסיה בשנוספה לשמם לאחר העלייה לשלטון. תופעה מקבילה ידועה 
', יןשמות המנהיגים הידועים לנו הם 'ולדימיר לנ, בה מאותה תקופה

'. יש לציין שמושב המנהיג היה נקרא ין' ו'ולדימיר פוטין'יוסף סטל
 אותה מורפמה סופית. בתוספת', גם כן ין'קרמל

ובר במסורת רוסית שהביאו איתם מקימי מדינת נראה אם כך שמד
ישראל, שנתונים היסטוריים מקשרים אותם לאיחוד הסובייטי 
ולסוציאליזם. אבחנה לשונית זו מאפשרת לנו לחשוף את שמם המקורי 

. השמות, לפי סדר הרשימה, במדינה הישראליתשל דמויות המפתח 
 הם: 

  'ר ד יהודי אלא לא נול זה יתכן וזו עדות שדוד –'דוד גֵּ
חסידית 'גור', ההתגייר; לחלופין, יתכן שהיה שייך לכת 

ין' בשווא  רִּ ר'. ההגייה 'גְּ היא בגימ"ל שנהגתה בפי חבריה 'גֵּ
לאחר תזוזת הטעם על לפי חוקי החטפות התנועות בעברית, 

 .ידי הוספת המורפמה הסופית
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  'ג ג' מהמשנה )אבות ה, ב-אולי קשור לשם 'בן בג –'מנחם בַּ
, לפי שמות bug; לחלופין, מדובר ב'מקק' בלועזית, כב(

משפחה יהודיים חד הברתיים אחרים שהם שמות חיות 
ין'ועבל גִּ גם היא  זית )בער, הירש, לייב, וולף וכו'(. ההגייה 'בְּ

 .כנ"ל בשל חיטוף התנועה, על פי הדקדוק

  'זהו שמו, ולא 'די', שם מוזר מאוד. כמו כן,  –'ראייל ָיד
'דיין' לא מכילה חיריק, כמו שאר השמות, ועל כן הצורה 

בוודאי היא המשובשת. שיבוש זה נוצר לאחר שמשמעות 
המורפמה נשכחה, והשם 'תוקן' למילה הגיונית בעברית, 
'שופט'. כאן התנועה לא נחטפת בהוספת המוספית, מכייון 

 , וכל זאת לפי הדקדוק. קיים שמדובר בקמץ

איבד צם כינוי גבורה שדבק בו לאחר שהוא בעשמו של המצביא 'יד' 
 עדויות אחרותאמנם יש בפנינו גם בקרב המפורסם על תל חי. את ידו 

מוסרות שהיה חסר עין ובעל רטייה. אם הסברה שרטייה זו הייתה ה
ה מזוייפת ובאה כדי להשוות לו מראה כללי של פיראט תדחה, אזי כנרא

קרס תותבת במקומה, ועינו  ויש לשחזר שלאחר אובדן ידו התקינו ל
ציאה לתוך עינו, ואבדה בשל תאונה מצערת הכוללת ציפור שה

 ואכמ"ל.

  'ב כנראה שהיה 'רב', מנהיג דתי, או שמא היה  –'יצחק רַּ
צאצא למשפחת רבנים. התנועה נותרת בהוספת המורפמה 

 בגלל המכפל שבבי"ת, כראוי.

  'יַּם נְּ מחקר זה הוא ולי האימפליקציה החשובה של א –'ביבי בֶּ
ים'. שם -שמו המקורי של בנימין הישראלי הוא 'בןכי הזיהוי 

ים', עיר -זה בוודאי מורה על כך שעיר הולדתו הייתה 'בת
המכפל במ"ם בתוספת המורפמה . ישראלית מאותה התקופה

 .שומר על התנועה

  'יָבל יתכן ששמו המקורי הוא נוטריקון, ומכאן  –'ראובן רִּ
ה לרבי יהושע בן לוי, שנכנס לגן עדן עדות לייחוס ראובן ז

 התנועה נחטפת בתוספת המורפמה, כמצופה. 7בעודו חי.

                                                                 

 .1975ראה: 'חגיגה בסנוקר',  7



מוספית האצולה באונומסטיקון שמות מנהיגי המדינה הישראלית 
 איתי קגן/  כ"א-במאות הכ'

20 

עיר הבירה ומושב המנהיג זיהוי נקודה אחרונה: הצעות רבות הוצעו ל
. לאחרונה, הוצע ש'מודיעין' היא המקום באותה תקופה בישראל

 ין' שזוהתה בכל-ית 'אצילעיר זאת מכילה את הסיומת ה 8המבוקש.
שמות המנהיגים. ההקבלה הרוסית העלתה שגם שם מושב הדיקטטור 
היה בעל סיומת זאת, 'קרמלין'. התיאוריה שלנו אם כך מחזקת את 
ההצעה לראות במודיעין את בירת ישראל, על בסיס לשוני מוצק. לפיכך 
יוצע ששמה הקדום של העיר היה 'מודיע'. אכן, נמצאו מספר עותקים 

משמר שלשיטתי ופה הנדונה שנקרא 'המודיע', מהתקשמרני של עיתון 
 את שמה הקדום של עיר הבירה האהובה.

לסיכום: על ההסטוריונים לגלות ריסון בהשערותיהם, ולתת את הדעת 
ל שמות שעל שיקולים בלשניים ומתודה צרופה. מבחן בלשני מתודי 

ין' -המנהיגים של התקופה גילה את קיומה של מורפמת האצילות '
ה ברציפות מראשית האמפרייה הסובייטית ועד ישראל במאה שהתקיימ

הכ"א. שיקול לשוני זה כעת מצטרף לארגז הכלים של החוקר, ומעתה 
דע שאם נמצא שם המיוחס למנהיג ישראלי בתקופה הנדונה שאינו 

ובר בכינוי פופולארי, בשיבוש או ין', תדע שמד-מסתיים במורפמה '
 ן לייחס לה חשיבות הסטורית. בעדות מאוחרת אנאכרוניסטית, ואי

 

  

                                                                 

 אסיה מערב-בדרום' רכבת'ה פעילות לחקר – הרכבות תנועת פי עלד' כהן, '  8
 .21, עמ' בגיליון זהא', "והכ' הכ במאות
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קוד, שלטון יבימי שפוט השופטים:  פ

 1פלשתיות-ונוסטלגיה במסורות בתר

 מאת

 ארצי נצר

ה של המאה הכ' יוחו במחצית השניושתיות שרפל-במסורות הבתר
פוריות על דמות אגדית ששפטה את ישראל ילסה"נ רווחות מסורות ס

יחודה של דמות המנהיג מעבר יצחונות ישראל את הפלשתים. יבימי נ
לזיהויה כשופט היא בהעצמה של הממד המיתי ועיצוב דמותה על ידי 

 משו את מוסרי האגדות לעיצוב הדמות.ישתי שיטות ש מוסרי האגדות.
הראשונה היא חיבור והדבקה של מסורות השופט המקראי המכיל 

יחודית יותר היא יהיה ויהשנ 2פקד צבאי ומנהיג 'אזרחי'.בתוכו מ
חיבורה של דמות השופט לעבר מיתולוגי שנועד לבסס את הזהות 

 אוטוכטונית בקרב נתיני הארץ החדשים.-הילידית

פור המסגרת תוך כדי התייחסות למסורות השונות ילהלן אביא את ס
שהשתקפו בדמותו של השופט האגדי. בסוף הסקירה אביא דעתי כי 

קפות בדמותו של השופט מקורן בהבדלים שתי המסורות המשת
מרו מסורות ירגיונליים ואתניים בין יושבי עמקי הצפון האגרריים שש

יושבי ההר הדרומי שמקורם בחוגי המקדש ששכן על בין ל ,לוחמניות
בשולי  3.יותר דנו את דמות השופט ונתנו לו נופך למדנייהר הצופים שע

                                                                 

, את הרעיון הראשוני לקחתי בהשאלה שלא על מנת להחזיראיני זוכרת ממי  1
תוח הרעיון הוא על אחריותי, ילמ. סבתו או ד. שורץ. פ ותוי שיש לייחס אכמדונ

ותהילת העולם האקדמית אמורה להירשם על שמי בספר מקבלי ההוקרה, 
לגה. יבאו על הברכה אישי היקר שעובד מבוקר ועד ערב על מנת יההכרה והמ

זוגתו שתחי' "תשחק לה במשחקי אקדמי'ה והשכלה" ושאר נדבני תפוצות 
כיצד אנו  יודעיםשראל, שבטוחני שלא הייתי מגיעה עד הלום, אם רק היו י

 מכלים את כספם וזמננו. 
מובן שיש כאן הד למסורות החשמונאיות המאחדות את תפקיד המלך עם  2

 הכהן הגדול. תפקיד
הדעות האפולוגטיות המובאות במסורת ישראל רבא כאילו מדובר בשתי  3

דמויות שונות, דינן להידחות על הסף. במאמר אחר אסביר את הרציונל 
 הפוליטי ומארג הכוחות שאיחוד זה מנסה לשמר. 



-ורות בתרבימי שפוט השופטים:  פיקוד, שלטון ונוסטלגיה במס
 נצר ארצי/  פלשתיות
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אוחרות יותר לאור היותן ן מרים אציע כי המסורות הדרומיות ההדב
 פור הצפוני הקדום. יבנויות על רבדים של הס

הידיעה כי אכן מדובר בשופט נרמזת בשמו של השופט, מסורת אחת 
ללא ספק מדובר  4נוקבת בשם יגאל ידין, ומסורת שנייה בשם משה דיין.

 הפל בשמות טיפולוגיים שעברו שינויים במרוצת הדורות והמסירה בע
שתי מסורות עיקריות. בעניין השם הפרטי שתי המסורות עד שנתפרדו ל

ל מצינות שמות בעלות משמעות גאולית, "משה" שכידוע נתפס כגוא
סורים לפי חלק מהמסורות( ו"יגאל" -ישראל מפני המצרים )או הארמים

ששמו מעיד עליו שנועד לגאול את ישראל. לגבי שם המשפחה אמנם 
. המסורות הראשונה ממשיכה יש שתי צורות כתיב אך משמעותן זהה

את נטיית עמקי הצפון למתן שמות שהינם תואר )דיין(, ואילו השם 
 "ידין" ממשיך את נטיית ההר הדרומי לקריאת שם כפועל. 

רזה נוכו של השופט האגדי ישנן מחלוקות. בפרפידולו וחיגם לגבי בית ג
, סיון להידמות לדמותו של אלכסנדר ינאי שנשלח להתחנך בגליליונ

מסופר כי השופט )משה דיין( גדל והתחנך בצפון ארצישראל למשפחה 
(. ספור עקירת עיניו של קיטייגורודסקיחקלאית ולוחמת )משפחת 

ים שוכני פלשתהשופט )כרפרנס לשופט שמשון שטבח ללא אבחנה ב
י עזה(, על ידי פיניקים דברי צרפתית)?(, נמסר במסגרת מחרוזת ספור

 האנגלית, לתחומי החוף הפיניקי. בספור זה מסעות הלחימה של דוברי
לים של דוברי האנגלית. במסורות אוסומוזכרים דוברי העברית כ

מו כדולו של השופט אופי יותר למדני וחינוכי. יפור גיהדרומית קיבל ס
מש הצופים שם שי-כן הוא נזכר כמי שגדל בירושלים בצל המקדש בהר

מספרת כי השופט נשלח המסורות הדרומית אביו ככהן סוקניק. 
לשם שמירת הרובד הקדום ומוטיב  .להתחנך בבריטניה על ידי אביו

ם מץ עיניו בלימוד מגילות נסתרות. אך גיהעיניים מסופר כי השופט א
כאן שוקעה מסורות צפונית לוחמנית המתבטאת בשם המגילה 

 "מלחמת בני האור בבני החושך".  :עסק בה השופטש

צחונותיו יפור השופט נוגעים לניבמחרוזות ס שלושת החלקים הנותרים
המיתיזציה הקדומה של "אכנה שהצבאיים, תפקודו בהנהגה והחלק 

צחונותיו של השופט כנגד יהשופט". בחלק הצבאי מתוארים נ
הארמיים, הפיניקים, המצריים והעמונים. לאחר מערכות המלחמה 

אי ה כמ ונו של השופט. ישנםהעקובות מדם, שקטה הארץ תחת שלט
פור המסגרת בו נוטש השופט יאך ס ,דיוקים בקרב המסורות העתיקות

                                                                 

 . המערכת[ 11, עמ' דיין ראו גם מאמרו של איתי קגן בגיליון זה-]לעניין ידין 4
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בתור לוחם ומפקד וחובר למלך בה פעל שאת המסגרת המנהיגותית 
ליות אוסופור תפקידו של השופט בהסכמי הי"בגין", נמצא בכולם. גם ס

 מול מצרים אינו נפקד מכל המסורות, למרות שינויים קלים פה ושם. 

לקראת הסוף הוא הרובד שאותו אכנה בו אתמקד שהרובד השלישי 
במסורות מאוחרות בעלות אופי  מיתיזציה הקדומה של השופט".ה"

רטרוספקטיבי נתפסה דמותו של השופט כדמות מיתית שנועדה 
להעצים ולתת תוקף להמצאת העבר האוטוכטוני של יושבי הארץ. 

ורות המפתיע הוא שגם כאן ישנן שתי מסורות שניתן לראותן כמס
בה המסורות שדרומית וצפונית ואף הן מצייתות למסגרת הכללית 

ן הלו המסורות הדרומיות יהצפונית הן בעלות אופי מחוספס ולוחמני וא
פר פורים אלו מסויבעלות אופי יותר למדני, מעודן וקונצנזוסיאלי. בס

על התעניינותו ולמדנותו של השופט בעבר המיתי הקדום. המסורות 
ותה כ'צפונית', מתארת את השודד כדמות של 'קאובוי' שאני מזהה א

פורע חוק אשר שודד ובוזז את העבר המיתי של נתיניו. לעומתה 
הצופים( -המסורות הדרומית )שכאמור יש לזהותה עם חוגי מקדש הר

נותנת לעיסוק בעבר המיתי נופך אקדמי, מסודר ברשיון זקני העם. 
עבר המיתי הניב לשופט המסורות הצפוניות אף מתארות שעיסוק ב

הוקרה מרובה בדמות "פרס ישראל", "ראשות חוג באוניברסיטה", 
ההיסטורי  תארי כבוד מוגזמים שערכם"דוקטור לשם כבוד" ועוד 

 מפוקפק.

כום נמצאנו למדים שהשוני בין שתי המסורות מקורו בהבדלים ילס
 לת אופי יותר חקלאי. המסורות הצפונית מסממעמדייםרגיונליים ו

 ת הצפונית מסמלת אופי יותר מעודןואילו המסור ,מחוספסו
פועל בתוך המסגרת המקובלת. לדעתי יש להציע כי האינטלקטואלי ו

מאוחרת יותר לאור העובדה שמשוקעים בה  הדרומית היא המסורות
היו אהודות בקרב חוגי מקדש  לאשרידי 'חספוס' ו'צבאיות', שידוע ש

  5.הצופים-החורף בהר

  

                                                                 

פלשת  -מאשר במקדש האביב צפונית לחוףיותר אך עדיין היו מוקבלות  5
 ואכמ"ל.  
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לחקר  - על פי תנועת הרכבות

מערב אסיה -פעילות ה'רכבת' בדרום

 במאות הכ' והכ"א

 מאת

 דוד כהן

-בבואנו לחקור את פעילות כלי התחבורה המיתולוגי 'רכבת' בדרום
מערב אסיה אנו נתקלים במקורות רבים אך מבולבלים וסותרים, ואין 

יכול היה להתקיים במציאות.  ספק שחלק גדול ממקורות אלו לא
מלאכתנו כחוקרים היא לברור את המוץ מתוך המקורות הרבים ולכן 
ננסה במאמר זה ננסה לסדר מעט את הידוע לנו על תנועת הרכבות 

 1באזור המכונה ארץ ישראל.

מערב -המקור הראשון שמתייחס להקמת תשתית ל'רכבת' באזור דרום
הוי זה, אם נקבלו כנכון, מחייב זי 3.2אסיה מופיע בספר ישעיהו מ' 

לאחר את התיארוך של ישעיהו השני לתקופת המאה הט"ז ואילך 
לספירה ולא להמשיך לאחוז בתיארוך המקובל שמדבר על המאה 
החמישית לפני הספירה. כך או כך השימוש ברכבת בדרום מערב אסיה 
לא היה תכוף במאות השנים הראשונות להמצאת כלי תחבורה זה ורק 

 3יב המאה הי"ט אנו נתקלים בעדויות רבות על נסיעה בו.סב

                                                                 

לתועלת הקוראים שאינם בקיאים בטכנולוגיות כלי תחבורה קדומים נסקור  1
שנים בהם השתמש האדם בכלי בקצרה את תכונותיו של ה'רכבת': לאחר אלפי 

תחבורה שהונעו באמצעות בעלי חיים הצליחה החברה האנושית בשלי המאה 
הט"ז לרתום את האש להובלת מטענים ונוסעים באמצאות קרונות שנסעו על 
גבי מסילות מתכת. קרונות אלו נמשכו על ידי מתקן שנקרא 'קטר', שם שכנראה 

 ית.נגזר מתלונות הנוסעים על נסיעתו האיט
 "ישרו בערבה מסילה". 2
חוקר זהיר יצטרך לברור מתוך כלל העדויות הקיימות בנות התקופה את  3

העדויות המתאימות למידע שקיים בידינו משום שנראה שמקורות מסוימים 
נטלו לעצמם חירות ספרותית בנוגע לתכונות הרכבת, אולי משום שלא הכירו 

ים ּובֵּ  ין ָהרִּ ת" שנכתב בתחילת אותה. כך למשל השיר "בֵּ בֶּ כֶּ ים ָטָסה ָהרַּ ָלעִּ ין סְּ
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בעיון במקורות משלהי המאה הי"ט וראשית המאה הכ' ניתן ללמוד 
שבאותה תקופה הוקם בארץ ישראל מערך מסילות רכבת שנמתחו 
ברחבי דרום מזרח אסיה והעולם כולו והיו נתיב חשוב למעבר אנשים 

סק משגשג וכנראה משום כך וסחורות. רכבות אלו התפתחו די מהר לע
הופצו באותה תקופה שמועות זדוניות שכנראה לובו בידי יריבים 
עסקיים שהרכבות מובילות נוסעים יהודים אל מותם ב'מחנות השמדה' 

וודאי שדבר זה לא יכול להיות אמת מדעית שהרי  4על אדמת פולין.
ולכן  מקורות מפורשים מספרים לנו על כך שרכבות אלו נסעו לאט מאוד

 לא היו מתאימות לשימוש מסוג זה.

בערך במחצית המאה הכ', בשל תמורות היסטוריות שטיבם עוד לא 
נחקר די הצורך, עבר ניהול הרכבות באזור מידי חברה בבעלות 
האימפריה הבריטית המשגשגת לחברה מקומית, תהליך שגרם לערעור 

שהמונח  אמון הציבור בשירות. אפשר להניח ברמה גבוהה של וודאות
'רכבת' הפך באותה עת לכלי תחבורה מיתולוגי שיוחסו לו סגולות 
שונות אך לא באמת נסע על פני האדמה. כך למשל שמור בארכיון 
קיסריה שיר בן התקופה שמסביר ש"על פי תנועת הרכבות" ניתן לדעת 
מידע על העתיד. גם העיסוק המוגזם במחקרים ופרסומים על השמועות 

למד שהרכבת באותה תקופה כבר הייתה נחלת העבר שהזכרנו לעיל מ
וח ולא כלי תחבורה יום יומי. חיזוק למסקנה זו ניתן למצוא בעיון בל

המחירים של הרכבת מאותה תקופה והבנה שהמחירים המופיעים בו 
 בדיוניים בהכרח.

בראשית המאה הל' חשפה החוקרת גילה אדרעי מצבור של מסמכים 
א המלמדים על התעוררות בנושא הרכבת ועדויות מתחילת המאה הכ"

ועל עבודות לחידוש פעילות כלי זה. קרוב לוודאי שחלק מהמסמכים, 
בעיקר אלו העוסקים בבניית מסילה בשם 'רכבת העמק', תוארכו לא 
נכון והם מדברים על עבודות הקמת הרכבת במאה הי"ט. שאר 

אביב' -להמסמכים עוסקים בתוכניות לבניית תשתית לרכבות בערים 'ת
ו'ירושלים' ובשטח שבניהם. הרעיון לבנות רכבת בלב הערים האלו 
מלמד על כך שדרכי התחבורה בהן היו כה קשות וכנראה שהדרכים אל 
ובתוך הערים המדוברות היו לא סלולות כלל. עבודות תשתית בהיקף 
כה גדול מתמיהות בשל העובדה שאנו יודעים בבירור ש'ירושלים' 

                                                                 

המאה הכ' מדבר על רכבת ככלי תחבורה מעופף בעוד שידוע לנו בבירור שכלי 
 זה נע על גבי מסילות בגובה פני הקרקע.

מתי ואיך הומצאה  –על כך ראה את ספרו של שלמה זנד, 'השמע? דע!  4
 השואה', הוצאת רסלינג, תל אביב תש"צ.
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פה עיר גבול. ואכן, יש לנו מקורות שמדברים על הייתה באותה תקו
-פגיעות אבנים והצתת רכבות שנסעו בה. גם בניית תשתית רכבת ב'תל

אביביים' מצביעים על כך -אביב' מעוררת שאלות משום שמקורות 'תל
שבני עיר זו נהגו בעיקר לצעוד ולרוץ ממקום אחד למשנהו ומשום כך 

צביע על כך שטכנולוגיית ערכו מצעדים ומרוצים לרוב, דבר המ
 5התחבורה בעיר זו הייתה פרימיטיבית במידה רבה.

מערב -בניסיון לענות על שאלות אציע שהעיר המרכזית באזור דרום
אסיה במאות הכ' והכ"א לא הייתה אחת מהערים אלו כפי שהציעו 

 מודיעין'. ' -חוקים רבים אלא עיר שלישית 

אביב' וקרוב -'ירושלים' ו'תלהעיר 'מודיעין' שכנה בחצי הדרך בין 
לוודאי ששמה ניתן לה כדי לשמר מסורת קדומה על ה'חשמונאים' 
שפעלו באזור זה. עיר זו מתוארת במקורות בני התקופה כ"עיר 
המתוכננת הראשונה" וניתן להסיק מייחס כבוד זה שבה שכן המוקד 

והעיר עמיתי המלומד א'  6תרבותי של האזור כולו.-מסחרי-השלטוני
שברוב מוחלט של תחנות הרכבת שנמצאו ברבי  7רנד )ראה תגובתו(ב

                                                                 

כא' -הזכיר במאמרו 'לבעיית ידיעותינו על א"י במפנה המאות כא' ברנד  5
בגיליון א של 'מדבר שקר' תאוריה )אליה התייחס כעובדה מוכחת( הגורסת 

אביב גרמה למצור על העיר שהביא לבסוף לנטישתה -שהרכבת בלב תל
-והחרבתה. אך כמובן שדברים אלו הינם דברים בטלים. שכבת החורבן בתל

שנים רבות לאחר בניית הרכבת בעיר וודאי שאין בין הדברים אביב מתוארכת ל
כל קשר. יתרה מכך, נשתמרה בידינו עדות מצולמת של ניצול מחורבן העיר 
שבה הוא מתאר שמה שגרם לחורבן היה מתקפת ענק של חולדות על העיר. 
על פי עדות זו מי שהביא לבסוף להרחקת החולדות והצלת מיעוט התושבים 

יה חלילן מסתורי שכונה 'חולדאי', לאחר הצלת העיר מינה שנותרו בה ה
 חולדאי את עצמו לעמוד בראשה ושלט בה עד שהעיר ננטשה לחלוטין.

חשיפת תחנת הרכבת  –התגלית הארכיאולוגית החשובה של העשור הקודם  6
מלמד שהיא נבנתה מתחת לאדמה ושימשה בנוסף  –הקדומה של מודיעין 

כת השלטון והמסחר וכך תרמה הרכבת גם כמקלט אטומי לשימוש מער
 לרווחים משניים לעיר.

מערך 'הרכבת הקלה', כמו שכבר שיערתי במקום אחר, הוביל ]להלן נוסחה:  7
 למצור הגדול על תל אביב ולבסוף לנטישתה של עיר זו.

-לטובת תיאוריית מרכזיותה של מודיעין במערך הרכבות במפנה המאות כ'
את שילוט 'מודיעין' שנמצא בכל תחנות הרכבת כ''א יש לציין במיוחד 

הידועות לנו כיום למעט תחנת ראשון לציון הראשונים )מופיעה בכתובת 
בלאק וזוהתה על ידי שייסנמאכר בתחנה הגדולה -אל-הרכבת המפורסמת מדיר

בירושלים על פי הדמיון לשם תחנה מרכזית ירושלים, מבנה שכנראה עמד 
והעדר השלט 'מודיעין' יוחס לכך על ידי הנ''ל(. בסמוך. בנייתה לא הושלמה 

הימצאותם של שלטים אלו מעידה שברוב התחנות ככולן התקיימה הכוונה על 
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 –הארץ ובכלל במבני ציבור נמצא שלט הכוונה לעיר החשובה מכל 
מודיעין. רק כך אפשר להבין מדוע יצאו ממנה רכבות לערים הסמוכות 
שהיו ערי ספר של המרכז האזורי. על פי דברינו ניתן גם להבין מדוע 

לצורך איסוף העובדים  –י הספר של מודיעין נבנו הרכבות בתוך ער
 הרבים שנסעו בכל יום לעבודתם בעיר הבירה.

מערב אסיה -לסיכום דברינו, ניתן לחלק את פעילות הרכבת באזור דרום
 לשלוש תקופות עיקריות: 

תקופת ההקמה והפעילות  –א. שלהי המאה הי"ט וראשית המאה הכ' 
 העיקרית. 

ת הרכבת והפיכתה דעיכת פעילו -הכ'  ב. המחצית השנייה של המאה
 לאלמנט מיתולוגי. 

הקמה מחדש של מסילות רכבת בעיקר להסעת  –ג. ראשית המאה הכ"א 
 נוסעים אל מודיעין וממנה.

אני מקווה שמחקר קטן זה יהווה פתח לחוקרים נוספים לעסוק בכלי 
 תחבורה פלאי ומיתולוגי זה שכמעט ועדיין לא נחקר.

                                                                 

ידי שילוט לעבר מודיעין, שהייתה לפיכך התחנה המרכזית והחשובה ביותר. 
לשם השוואה, נמצאו רק ארבעה שלטי 'תל אביב' )בתק' שלפני נטישתה( ושני 

ערים שהמקורות ההיסטוריים )הנגועים בהיסטוריוגרפיה  שלטי ירושלים,
 )המערכת([ מוכוונת ומשבשת( מייחסים להם חשיבות באותה תקופה.
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 שד אבוללה של זהותו לבעית

 1הילדים

 אטימולוגי-מחקר דמונולוגי

 מאת

 אלעד אהרון

 אמצו, ישראל-לארץ בואם שעם הדעה רווחת הדמונולוגיה בחקר
 ושלבו המקומי הפולקלור את ההמוסלמית מפריהיהא מטעם הכובשים

 במשך, כן-על(. "האסלאם")נוסדה  עתה שזה החדשה הדת עם אותו
 כשרוב, קדום מקומי שד של כגלגולו נחשב אבוללה, השנים רוב

 סביב סבב' כ-ה המאה של השניה המחצית במשך המחקרי העיסוק
 היותו על הסכימו החוקרים של ככולם שרובם) אבוללה השד של זהותו
המקומיים,  השדים אותם הכירו מקרב( קדום שד של מודרני גלגול

הנראה מצוי בשדים אמוריים ואשר ניתן להתחקות אחרי מקורם, שככל 
"היגרו" למסופוטמיה בתקופת ברונזה התיכונה ב' מן המרחב שיתכן ש

-אב או"(, המערבי השד)"  הלילה שד, ליל-אבי – מערבי-הסורי הצפון
 השד" של מיתולוגי וקרוב", המזרחי השד)" המיילל השד, ילל

דים אלו "יובאו" ארצה עם ההגליות הגדולות של ש "(.2העדתי
האמפריה האשורית, ככל הנראה ביחד עם הקבוצות האתניות המוזכרות 

א"במלכים ב' כ"ד:  ָיבֵּ ְך וַּ לֶּ ּׁשּור מֶּ ל אַּ ָבבֶּ כּוָתה מִּ ָּוא ּומִּ עַּ ֲחָמת ּומֵּ , ּומֵּ
ם יִּ וַּ רְּ פַּ ב ּוסְּ ֹישֶּ י וַּ ָערֵּ רֹון בְּ ת ֹשמְּ חַּ נֵּי תַּ ל בְּ ָראֵּ שְּ שּו ,יִּ רְּ יִּ ת וַּ רֹון אֶּ בּו ֹשמְּ שְּ יֵּ  וַּ

                                                                 

ברצוני להודות לפרופ' אמריטוס ג'ורג' גאמל אנגל מהמחלקה לשפות שמיות  1
באוניברסיטת בראון על סיועו במחקר זה ובמחקריי הקודמים הנוגעים 

קתם לדמונולוגיה תמנונית. מחקר זה מסתמך על מחקרי לשורשים מתומנים וזי
הקדומים בנושא, אך הוא הגיע לכדי הבשלה רק בעקבות סמינר בקבלה 

בידי ע. אלחאזרד מהמכון  2310העין בשנת  לבקרפטיאנית שנערך בראש
 הפוליטכני בצנעא, ותודותיי מעומקי נשמתי נתונה גם לו ולשותפיו.

ליל, "השד -עשה "השד העדתי" קשור לאביהיו אשר ניסו לטעון כי למ 2
 המערבי". בראש האסכולה הזו עמדו ד"ר אב"ד, פרופ' פרנק ופרופ' מוגרבי.
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יהָ  ָערֶּ  האלים מקצת את מזכיר המקראי הסופר א"ל-'ל בפסוק, שם". בְּ
י: הגולים שהביאו שֵּ ַאנְּ ל "וְּ ת ָעשּו ָבבֶּ נֹות ֻסכֹות אֶּ י בְּ שֵּ ַאנְּ ת ָעשּו כּות וְּ  אֶּ

גַּל י נֵּרְּ שֵּ ַאנְּ ת ָעשּו ֲחָמת וְּ יָמא אֶּ ים. ֲאשִּ ּוִּ ָהעַּ זנִּ  ָעשּו וְּ חַּ ת בְּ אֶּ ָתק וְּ רְּ  תַּ
ים וִּ רְּ פַּ סְּ הַּ ים וְּ פִּ ת שֹרְּ ם אֶּ נֵּיהֶּ ש בְּ ְך ָבאֵּ לֶּ מֶּ רַּ ַאדְּ ְך לְּ לֶּ ֲענַּמֶּ  (ספרים אלה) וַּ

י] ם ֱאֹלהֵּ ָויִּ רְּ פַּ ליל קשור לאל הירח סין -של אביבעוד שהזיהוי  ."ק'[ סְּ
מוזכר ברשימה הזו(, המחקר מסכים כי האשורים עמדו מאחורי  ינוא)ש

 ילל כאפיטת נלווה לנרגל.-הסינקריטיזם שהובי לשיוכו של אב

 וכבר, ישראל-ארץ עבר אל 3מסיבי הגירה גל החל ט"הי המאה בשלהי
 עדויות מוצאים אנו הראשונה"( היהעלי)" ישוביה בשכבת

 בקרב רק, ברם. המקומיים השדים, ינים'הג מופיעים בהן טקסטואליות
 עדויות מוצאים אנו רביעית-השלישית"( היהעלי)" הישוב שכבת

מתחילה נראה כי  .לאבוללה כשד לילה מפחיד ראשונות טקסטואליות
המניפסטציות העיקריות של אבוללה אינן מוחשיות )קרי, הוא שייך 

נראים", תחת מחלקת ה"ערפיליים", -במיון הקלאסי לסדרת ה"בלתי
למרות שבמיון הסטייניאני משפחת ה"ערפיליים" ממוקמת תחת סדרת 

"(, ועיקר תחום פעולתו הוא מתחת למיטות ּובארונות 4ליל-ה"מבעיתני
היא שמאפשרת לשלול זיהוי בין אבוללה -ם. עובדה חשובה זו היאבגדי

ליל )"השד המערבי"( אף -לשדים קדומים מקומיים, שכן בעוד שאבי
הוא פועל בעיקר בלילות, הוא מתואר לרוב כרוח חיוורת ובהירה, לא 
כזו בקלות שתטמע בין צלליות הלילה. זיהוי זה מתאים כמובן לזיהוי 

בשומרית היא  LÌLנליל, שכן משמעות הסימן עם האל המסופוטמי א
ילל אף הוא בעייתי, שכן -. הזיהוי אבוללה עם אב5נראית-"רוח", בלתי

                                                                 

, ממערב או, האוויר דרך מצפון - הגירה גר אותו של מקורו על חלוק המחקר 3
 השונים הנימוקים את להכיל מכדי זה גיליון של שוליו קצרות אך, הים דרך

 אלא, הגירה התקיימה לא מעולם למעשה כי הנחרצת דעתי ואת, ולכאן לכאן
 שמאס"( הישן היישוב)" מקומית האוכלוסיה מקרב טבעי בריבוי שמדובר

 האמפריאלית המסגרת מן ופרש והתברואה הגיינה ובהרגלי הכבד המסים בעול
 מבודדות כפריות מסגרות אל מנית'העות

 בעקבות סדרת "צמרמורת". אנליזה דמונולוגית-: רה1994ראה סטיין, ר.ל,  4
ישראל, וזיהויו כ"מערבי" קשור -אגב כך, המצאותו של שד מסופוטמי בארץ 5

, אותה תופעה שבגינה קיימת mirror-georgraphyלתופעה רחבה יותר של 
מערב סוריה, ועיר נוספת, "קדש ברנע", דרומה -עיר גדולה בשם "קדש" בצפון

 משם, בצפון מדבר סיני.
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ילל, כפי ששמו מרמז, מתגלה ביללות, ובדרך כלל לא מסתיר את -אב
 . 6המצאותו

עוד אסכולה שחשוב לציין היא האסכולה הירושלמית, זו המנסה לקשר 
יויו. הקשר בין "לה" -שלמי הקדום אבובין אבוללה לבין השד הירו

ל"יו" אמנם נראה מקרי, אך האסכולה הירושלמית, כדרכה, מוצאת את 
הזיקה בין שתי ההברות הללו במעתק לשוני שהנהיג, כך היא סוברת, 

ידי ד"ר אב"ד במאמר -שלמה המלך. אולם גם טענה זו הופרכה על
המקשר, לדבריו,  על סמך היות "יו" חצי הברה מובלעת, דבר 7פרישתו
יויו דווקא עם השד הנודע "ווזווז", שהוא בעצמו קרוב -את אבו

ליל )"השד המערבי"(. ווזווז -מיתולוגי, ולעתים אף התגלמות, של אבי
 אנו לשוני , ובניתוחBU4MÙD.UZ.לכשעצמו נכתב בשומרוגרמה 

 בעברית שנעתקה ḏ הברת אלא אינה D שה ויתכן, M > B מעתק יתכן

-כ ראשון בית בימי בעברית נהגו, כידוע(, דגושות-לא) ḇ תנועות'. לז
w ,שד של האטימולוגי למקור בנוגע הדעת את ממניח יותר זה והסבר 
. ביאור זה אף מסביר את סיווגו של ווזווז במיון הסטייניאני "8ווזווז"ה

יויו, ושל יתר -תחת מחלקת הלמלמים, שכן זהו אכן מקומו של אבו
 .9יםהשדים הירושלמ

סברה רווחת שאינה אלא אטימולוגיה עממית רואה את מקור שמו של 
בלולו. מעבר לדמיון -כנענית שלו, שד-אבוללה במניפסטציה הצפון

הפונטי, נדמה שאטימולוגיה זו מתבססת על נזליזציה של הד' בשם 
בלולו", ההופך את שמו של השד ל"שמבלולו". סברה זו אף היא -"שד

ליל )"השד המערבי"(, שכאמור, מופיע -ין אבימקשר בין אבוללה לב
-כן בעלת שיער לבן, בדומה ל"שערות-לרוב כדמות חיוורת, ועל

הסבתא" המכונות בקרב אוכלוסיות כאלו ואחרות בשם "שמבלולו". 
סברה זה, כאמור, איננה אלא אטימולוגיה עממית, שכן, כפי שצוין 

                                                                 

ילל כשד המתגלה -אריה שניסה לאחרונה )ה'תשע"ה( להציג את אבהיה זה ד.  6
כיישות שקופה. התהליך לכשעצמו קשור, ככל הנראה, לאחיו המיתולוגי, 

 "השד העדתי"(.
"לאקאן, מעתקים כנעניים, ואשמת הממסד הציוני  –אב"ד ה'תשע"ב  7

 .55-66גברי". הצטטת קי"ט: -האשכנזו
, אך טרם הוכחה 8GER, או 8GIRהוא  MÙDקריאה נוספת של הסימן  8

 , או "ווזווז", כ"גירבוז". BU4MÙD.UZ.של  קריאה
נובעת,  poltergeistsסיווגים של "משפחת הצהובים" תחת קטגוריית ה  9

 ḫullikānūככל הנראה, מהשפעות פולחן זר. ראה מאמרי על ה 
 .15-19: 1436" סכנין( ב"BE.TAR)שומרוגרמה: 
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רת" והוא ממוין לעיל, שאין התגלותו של אבוללה כ"ערטילאית חיוו
 נראים"!-פי המיון הקלאסי תחת סדרת ה"בלתי-על

זמננו עמי, כי אין לחפש את מקורותיו -סבורני, אפוא, וסבור המחקר בן
של אבוללה אלא בקרב השדים הסלאבים שהביאו המהגרים בשכבת 

רביעית. בשכבה זו נמצאו חרסים -יה"( השלישיתיהישוב )"העל
סמך -אירופאים מובהקים. על-ינים מזרחזכוכית וכסף בעלי מאפי-וכלי

יאגה. -זיקה זו, ניתן גם לקשר את אבוללה למכשפה המיתולוגית באבה
לבנטיני -סלאבית הפכה לשד נאו-השאלה כיצד יתכן שמכשפה דרום

הרתיעה רבים מן החוקרים לעסוק בנושא, אך פרופ' אמריטוס ג'ורג' 
 10פרופ' גרשוניהתובנות של -גאמל אנגל הפנה אותי אל מחקרו רב

ב( ע" בנושא בבא בן בוטא, אשר עליו מסופר בתלמוד הבבלי )נדרים סו
ישראל שברה על ראשו נר לאחר שלא הבינה את לשונו -שאשה בת ארץ

המזרחית, זו שבה דברו חכמי בבל, -המזרחית )בארמית-הארמית

ולמילה האכדית  باب"בבא" היא דלת, בדומה למילה הערבית 
bābu(m) שומרוגר( מהKÁ מעתק סמנטי כזה לא רק שאפשרי, אלא .)

יאגה מדמות נקבית -שמסביר בצורה מושלמת את הפיכתה של באבה
לדמות זכרית, שכן, התפיסה הפרוידיאנית מכירה בסמליות הפאלית, 

, כאמור, היא השומרוגרמה למילה KÁובצורך להאדרת הפאלוס. 
ית היא השומרוגרמה למילה האכד GAL, ו bābu(m)האכדית 
rabû(m) גדול". אין זה מקרי, לדעתי, שכשהשומרוגרמות באות" ,

, bābu(m) rabû(m), אין אנו קוראים את המילה כ KÁ. GALביחד, 
, שבעברית נעדיף לתרגמּה כ"שער abullu(m)אלא כמילה האכדית 

ל"אבוללה" כמובן קצר, וזיקה  abullu(m)העיר". המרחק הפונטי בין 
לילה מקומי בעל -מותו של אבוללה כשדצבה את דיזו היא אשר ע

 .11שורשים סלאבים

 

 

                                                                 

"לשאלת זהותו של בבא בן בוטא בקרב מחפשי  –ע"ו גרשוני, הלל התש 10
. 1-4שקר ג': -ישראל במאה הכ"א", מדבר-מאמרים בארץ-פואנטה לפסבדו

, 2313]מאמר זה נפסל לפרסום עקב הפוטש האלים במערכת כתב העת בשלהי 
 ועל כן מעולם לא נכתב. המערכת.[

 .RomanltneulandA :: 1902לקריאה נוספת, ראה הרצל, ב.ז.  11
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 תגובות ומכתבים למערכת

 שלומה של שלומית

למאמרו של הלל גרשוני "היא לא תשכח לשים לולב והדסים", 
 )שויקה( אברהם )אבי( שויכה/ מאת  מדבר שקר א

שקר", על הפיוט רשימתו של הלל גרשוני בגיליון הקודם של "מדבר 
"שלומית בונה סוכה", היא, למרבה הצער, דוגמה אופיינית, אם גם 
קיצונית מעט, לתופעה המביכה של עיונים המתפרסמים ללא ביקורת 

ולענייננו  –מדעית מינימאלית על ידי "חוקרים" שאין להם יד ורגל 
בתחומים שהם מתיימרים  –מוטב אולי לומר: אין להם מושג ירוק 

במקרה דנן הכשל הבסיסי נעוץ בעצם היומרה המדהימה שנטל  לחקור.
שקנה את כל השכלתו במסגרת החוג לתלמוד  –לעצמו מר גרשוני 

)הידוע בצרות אופקיו(, ואף בו לא הצליח להתקדם מעבר לתואר השני 
תלמודי בעליל ובתקופה -לנתח ולפרש פיוט שנכתב בהקשר לא –

; תקופה שעליה ועל תרבותה מאוחרת ביחס, מפנה המאה הכ' לספירה
 אין למר גרשוני, כפי שברור לחלוטין מרשימתו, שמץ של מושג.

כבר נקודת המוצא ממנה נכתב המאמר, היינו, הניסיון למקם את בניית 
הסוכה המתוארת בפיוט בתוך הקשר הלכתי של דיני בניית סוכה, לוקה 

גיש בכשל חמור ביותר בהבנת הנקרא. שכן, כפי שהפיוט עצמו מד
 –הדגש היטב, "אין זו סתם סוכה"; שלומית אינה בונה סוכה רגילה 

היא "בונה סוכת שלום". דומה שמר גרשוני כלל לא טרח לתת את דעתו 
לשאלה מהי "סוכת שלום" זו, מה משמעותה, ומהו ההקשר ההיסטורי, 
התרבותי והאידיאולוגי שבתוכו יש להבין תופעה ייחודית זו. 

לצפות שבניית סוכה מיוחדת כזו תיעשה בהתאם  מלכתחילה אין מקום
לכללים, ודאי לא ההלכתיים, שלפיהם נבנית סוכה רגילה )"סתם סוכה" 
בלשון המשוררת(; ואכן, כפי שנראה מיד, סוכת השלום של אותה 
 שלומית שבשיר רחוקה עד מאוד מלהיות סוכה הלכתית ואורתודוקסית.

ל את הצעתו של של פרופ' מהי אפוא "סוכת שלום"? על הסף יש לפסו
חביט )שלא הוזכרה כלל על ידי מר גרשוני( שמדובר בביטוי מליצי על 
פי המקורות. אכן, בדפי פלסטיק מודפסים שנמצאו בחורבות של כמה 
אולמות מפוארים מהתקופה )ונעשה בהם כנראה שימוש טקסי 
בחתונות( נמצא הביטוי "יפרוש עלינו סוכת שלומו" שאותו חשב חביט 

כלומר, של אלוהים. אולם פשוט וברור  –לפרש "סוכת השלום שלו" 
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שאין "שלומו" זה אלא צורת כתיב חילופית, או משובשת, של השם 
"שלמה", המלך המקראי שכתב על פי המסורת את מגילת קהלת 
שאותה נהגו לקרוא בחג הסוכות. ראיה ניצחת לפרשנות זו נמצאה 

ם מופיעה גם המשאלה לאחר שנתפרסמו כמה מסמכים כאלה בה
משמעית, יקים סוכת -"הרחמן יקים לנו את סוכת דוד"; ההקבלה החד

יפרוש סוכת שלמה, אינה מניחה מקום לפקפק בכך ששני  –דוד 
 האיחולים הנ"ל מבוססים על דמויותיהם של המלכים המיתולוגיים.

לאחור -מלבד זאת, אפילו אם נקבל, לצורך הדיון בלבד, את הגזירה
ביט של הביטוי "סוכת שלום", ברור שאין לביטוי זה שהציע ח

במשמעותו המליצית כפי שנתפרשה על ידי חביט בטקסטים 
הריטואליים הנזכרים שום קשר עם הופעתו בפיוט שהוא נושא דיוננו. 
בפיוט כאן אין מדובר בסוכה מטאפיסית השייכת לאלוהים אלא בסוכה 

ואכן היא נבנית בידי  ממש, סוכה ארצית שאפשר וצריך לבנות אותה,
שלומית גיבורת השיר. את פשר המונח הייחודי הזה, "סוכת  –אדם 

שלום" עלינו לבקש אפוא לא בטקסטים עתיקים )שהיו כבר אז 
מיושנים(, אלא בעולם האידיאי ובתרבות הפוליטית של התקופה, כמו 

 גם בחייה האישיים של המשוררת עצמה.

היכרות, ולו קלושה, עם התרבות  עובדה ידועה היטב לכל מי שיש לו
הישראלית בתקופה הנידונה היא שבתקופה זו היה מחנה גדול בציבור 

בור שכינה את עצמו "מחנה השלום" )לסקירה כללית של המחקר ראו: 
, ושם ספרות קודמת(. היה זה, מסתבר, פלג קיצוני וקנאי 2304 וקס,

שם מדינה שהתנגד לשלטון הישראלי באזור גב ההר ותבע להקים 
אחרת, עליה ימלוך, לפי אמונת חברי הכת, משיח שמת )נרצח?( ועתיד 
לקום לתחייה, ושמו, כנראה, יצחק שמיר, או יצחק רבין )המקורות 
חלוקים בעניין זה(. מכל העדויות שבידינו עולה שהציבור שהשתייך 
למחנה זה לא היה אורתודוקסי כלל, אדרבה, רגליים לסברה שהיה 

השקפתו ובמעשיו )הטענה כי אחד מראשי מחנה זה, ושמו דתי ב-אנטי
בוגי, או בוז'י, היה נכדו של רב חשוב, התבררה מזמן כעורבא פרח, 
לאחר שהוכח מעל לכל ספק כי איש זה לא היה ולא נברא, אלא היה 
בדיחה של קמפיין בחירות(. המשוררת שבה אנו עוסקים, נעמי שמר, 

יצוניות והן מן העיון בשיריה, מן היתה, כפי שמתברר הן מעדויות ח
הקיצוניים והבולטים במנהיגים הרוחניים של מחנה זה, ודי להזכיר כאן 
את שירה "מחר" בו היא קוראת לפירוקו של חיל הים )"ועל המשחתות 

 –הישנות יטעינו ]מטיל[י זהב"( ובמשתמע, של הצבא הישראלי בכלל 
וש באותה תקופה. דבר שגם הקיצוניים במחנה השלום נמנעו מלדר

"סוכת שלום" היא אפוא, ללא ספק, סוכה שנבנתה בהתאם לעקרונותיו 
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של מחנה זה וכדי לשרת את מטרותיו. "שלומית" גיבורת השיר היא, 
 כברור משמה, פרסוניפיקציה נשית של מחנה השלום כולו.

מהם עקרונות אלה? גם דבר זה מפורש בשיר )שאותו מר גרשוני, 
רח לקרוא(, ומיד בתחילתו: "שלומית בונה סוכה מתברר, לא ממש ט

מוארת וירוקה". את המילים "מוארת" ו"ירוקה" אין להבין כפשוטן 
בלבד. שתי המילים נשאו, בתרבות הישראלית של מפנה המאה הכ', 

סמנטי כבד ביותר. "מואר" )או "נאור"( היה עוד אחד -מטען אידיאולוגי
בייחוד במסמכים משפטיים מכינוייו של "מחנה השלום" שהוזכר; 

נמצא שמתייחסים אליו לא פעם בכינוי "הציבור הנאור". יתירה מזו, 
שעל פי רוב המקורות היה שמו "בג"ץ"  –במקדש המרכזי של ציבור זה 

)כך, במירכאות; אין לבלבל עם "גבנ"ץ" שהוא סוג של סנדוויץ'( כיהנו 
, או ברק נאור; כוהנים גדולים וכוהנות גדולות ששמותיהם מרים נאור

ונראה לקבל את הצעתו המשכנעת ביותר של פרופ' שחין שאין "נאור" 
אלא שם גנרי שניתן לכל מי ששימש בקודש במקדש זה, כמו "פרעה" 
למלכי מצרים. לאור כל האמור יש להסיק שסוכתה של שלומית נבנתה 

סימבולי את -כך שתהיה מוארת במיוחד על מנת לשקף באופן מטא
 ופולחניו של המחנה אותו היא מייצגת.אמונותיו 

כיוצא בזה יש לומר לגבי אפיונה של הסוכה כ"ירוקה". מהעדויות 
שבידינו עולה שבתחילת המאה הכ"א התפשטה בציבור הישראלי דת 

חדשה, שנקראה "הדת הירוקה". טיבה של דת חדשה זו )או  –או כת  –
אך מן המקורות לבוש חדש של דת ישנה?( עדיין אינו ברור כל צרכו, 

עולה בבירור שהיתה חפיפה מובהקת ביותר בין ציבור מאמיניה של דת 
זו ובין חלק מ"מחנה השלום". ונראים הדברים שלא היתה דת זו אלא 

פלג שגם  –כת מסוימת, או פלג מסוים, בתוך דת ה"נאורות" הכללית 
המשוררת נעמי שמר השתייכה אליו, כמסתבר, לפחות בערוב ימיה. 

ה מזו: מן המקורות עולה שדת זו הנחתה את חיי מאמיניה יתיר
בתחומים מגוונים ובכללם בתחום הבנייה, ובפירוש נמצא במקורות 
שנתגלו לאחרונה הצירוף "בנייה ירוקה"! תגלית טקסטואלית מרעישה 
זו אינה מותירה שמץ ספק שהנאמר בשיר, ששלומית בנתה סוכה 

כה לפיה עקרונות הדת הירוקה, כוונתו היא שבנתה את הסו –"ירוקה" 
שכאמור היתה חפיפה רבה בינה לבין דת הנאורות, ובין זו לבין מחנה 
השלום. כל הביטויים בשיר מצטרפים בצורה ברורה מאוד למכלול 

 אחד, והדברים מאירים ובהירים.

ולענות בשופי על  –ניתן כמובן להאריך הרבה בניתוח השיר, ולהתעכב 
על שאלות רבות שמר גרשוני לא טרח להתייחס אליהן  –פי שיטתנו 

מדוע שתשכח?( אך דומה שדי במה  –כלל )למשל: "היא לא תשכח" 
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שהראנו עד כה כדי לחשוף את מקומו הנכון של השיר בתרבות 
כי "דיונו" של מר גרשוני אינו אלא  הישראלית של התקופה, ולהראות

מפגן של בורות שמקומו לא יכירנו בכתב עת מדעי. נשאלת השאלה, 
כמובן, כיצד אירע שמאמר כזה פורסם בכתב העת "מדבר שקר"; 
והתשובה המביכה למדי היא שעריכתו של הגיליון הראשון הופקדה, 

רשוני מסיבות שלא כאן המקום להיכנס אליהן, בידי לא אחר ממר ג
עצמו. יש לקוות שמכאן ולהבא תופקד עריכתו של הגיליון בידיים 
ראויות יותר, ולכל הפחות, שתקום ועדת היגוי אקדמית ראויה, שתוודא 

 שמקרים עגומים כאלה לא יישנו.

*** 

מחברת הפיוט השתייכה למחנה הנאור שההשערה ]שלמה ליס מעיר: 
ופ' ערבות זכרונו לברכה. הופרכה כבר ע"י מורי ורבי, החוקר הדגול פר

ין של הממסד מורי, מחברת הפיוט סבלה מיחס עו כפי שהיטיב להראות
הנאור, שהאשים אותה באי רדיפת שלום מספקת )שמה אף נעדר 
מלקסיקון משוררים חשוב, שעותק יחידאי שלו נתגלה בשרידי אחוזה 
של פרופ' לספרות(. כפי הנראה, ניסתה בפיוט זה, )כמו גם בשיר 

לדים "אורחים לקיץ", או בשמו העממי "לכל אחד מהם שפה משלו, הי
שלום", כפי שהעירו כמה חוקרים(, לבסס ך משלו להגיד ודר

)מיותר  מן הממסד הנאור אליו לא השתייכה ריהביליטציה שלה כחלק
להזכיר שהימים הם ימי טרום שלטון היחיד של מרים רגב שמפעלה 

ן הנאור בתרבות הישראלית עם לדיכוי אמני השלום הביא לקץ העיד
אגדות עם  כמהמהלך שספק אם צלח, שכן  ,(2017גלות האמנים בשנת 

מתארות באופנים דומים את העובדה שכל אימת שבני אצולה פגשו בה 
 [הם עברו למדרכה השניה.

 


