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 מושב ראשון

 

  'וישן מפני חדש תוציאו'

 יצירת 'מעשים' בספרות התנאית: בין המשנה לתוספתא

 אביעד ספרוני

 

בספרות התנאית מצויות מאות של מסורות תחת הביטוי: 'מעשה'. מסורות אלו מתארות אירועים 

שחלקן הגדול מתאר אירועים מהתקופה התנאית. בהרצאה נשווה בין מעשים במשנה יבמות טז:ו 

נעמוד על הדרך בה פיתח עורך המשנה מעשה קדום בתוספתא  -למקבילה בתוספתא יבמות יד:ו 

שים ונבהיר את הסיבות ליצירת המעשים החדשים. בהרצאה נעמוד על שאלות לשני מעשים חד

 מרכזיות בשיח המחקרי:

הדוגמה שתוצג תראה כיצד מסורת קדומה שנשתמרה  –יחסי המשנה והתוספתא  .א

בתוספתא פותחה ועובדה במשנה. בדוגמה נעמוד גם על תופעה מרכזית במקבילות של 

ממקרים פרטיים )=קזואיסטיים( לניסוחים כלליים 'מעשים' במשנה ובתוספתא: מעבר 

 ומופשטים.  

הדוגמה הנידונה מלמדת שגם  -'המעשים' בספרות התנאית האמינות ההיסטורית של  .ב

'מעשים' בספרות התנאית אינם חסינים מעיבוד ועריכה וכי יש להיזהר בביסוס מסקנות 

 היסטוריות לאור "התיאורים" שבחיבורים התנאיים.

 

 זיקתם של כתבי היד התימניים לכתר בן אשר

 נון-אדם בן

גם כל החכמים שעסקו בנוסח המקרא תיארו את 'נוסח בן אשר' כנוסח הסמכותי והמקובל. 

מלומדים הצביעו על כך שמכל אזורי המסירה  במסורת תימן רבה הייתה השפעתו של בן אשר.

ת בן על גודל השפע וסח בן אשר'.בעולם היהודי, דווקא בתימן נשמר נוסח הקרוב מאוד 'לנ

זנחו את הם תעיד העובדה שבעקבות דברי הרמב"ם על כתר בן אשר  אשר על בני תימן

. תהליך המעבר כלל, בין המסורת הבבלית שהיו אמונים בה מלפנים ועברו למסורת הטברנית

סופי בהשאר, את גניזת כתבי היד הבבליים והעתקת כתבי יד טברניים שכונו בשם תיג'אן. 

הכל על תיקון הספר שהיה במצרים, שהגיהו בן : ")של המקרא( כתבו לבלרי תימן התיג'אן

ב"חלק הדקדוק" את כוח סמכותו ציין מהרי"ץ גם ". אשר ודקדק בו שנים רבות כמו שהעתיקו

. לשיטתו, זהו כוחם של ניקוד וטעמיםבנושא  מנהג הקריאה של בן אשר כמכריע בענייני

 משקפים את מסורת בן אשר.שהם  אן המדויקים'תיגה



3 
 

השוואה מדוקדקת של ארבעה עשר תיג'אן קדומים עם הנוסח המשוחזר של בן אשר מעלה 

תהיות באשר לזיקתם ההדוקה של התיג'אן עם מסורת בן אשר בענייני כתיב, ניקוד וטעמים. 

ה בהרצאה נבחן מספר פסוקים שהטעמתם בתיג'אן שונה מהטעמתם במסורת בן אשר. ההטעמ

כללי החלוקה וכללי ההטעמה. כללי החלוקה  –בתיג'אן תיבחן בשני מישורים המנוסחים בכללים 

קובעים את הם הקובעים את סדר הצטרפות התיבות בהינתן טקסט כלשהו; וכללי ההטעמה הם ה

לאור הממצאים  הטעמים המסומנים בפועל בהינתן סדר ההצטרפות שנקבע על ידי כללי החלוקה.

ת ההערה שבסופי התיג'אן ואת הקשרה ונצביע על כך שאומנם כמו בכל תפוצות נבדוק שוב א

'נוסח בן אשר' אלי, אך במציאות עם הנוסח האידמזוהה היה 'נוסח בן אשר'  ישראל, גם בתימן

 .לא הוגשם מעולם אל זהלא הונצח במיטבו ואיד

 

 ט()אינטרנ מרשתתב )טוקבקים( בהקשרים פוליטיים תגוביותכותרות שיח 

 

 פולק-הילה שובלי

 

שבה הוא יכול לממש את חופש הביטוי  נזדמנה לאזרח בימה תקשורתית בעידן האינטרנט של ימינו

התגובית, עלת כלי דמוקרטי זה היא ולהביע את דעתו במגוון נושאים. אחת הדרכים הפופולריות להפ

מר או על ידיעה באתרי שליחת תגובה מזוהה או אנונימית על המתפרסם ברשת, ובתוך כך על מאקרי 

בישראל והעובדה כי מדובר בשיח  תגוביות )טוקבקים( בִמְרֶשֶתת )אינטרנט(בהעניין הרב  החדשות.

ק מהמחקרים סימנו את התגוביות כראויות לבחינה והולידו מגוון מחקרים בנושא. חל ,ציבורי פתוח

 חדשנות כי יש בתגוביותומראים  ,ת הטקסט שלהןדיקשוניים העולים בבמתייחסים גם להיבטים ל שנערכו

  מביאות ִאתן סוגה מובהקת חדשה לסגנון הכתיבה האינטרנטי. , וכי הןויצירתיות

הדיון הנוכחי מבקש לבחון מאפייני לקסיקון והיבטי דיאלוג העולים מתגוביות הנתונות בהקשרים פוליטיים 

שה את התגובה יות המהוות למעכותרות תגובר , כלומ'שיח הכותרות' במרכז הדיון יעמוד במרשתת.

נוסף  מועטות מלל ודחוסות רעיונית ומילולית. הןולפיכך , 'טקסט זעיר'בבחינת  ִהנןיות אלו תגובכולה. 

שפת כלאיים דהיינו דבורה, -על כך, לשון התגוביות היא חלק משפת האינטרנט, המוגדרת כשפה כתובה

באים לידי ביטוי  הטקסטואליים האלהמאפיינים הכיצד  בדיון יוסברבין שפת הכתיבה לשפת הדיבור. 

 .כותרות התגוביותלשון של הרכב הלקסיקלי ב

 המשתייכת לתנועות מחאה פופולריות ,בתגוביות יש בשורה של קהילה פרשנית וירטואליתזאת ועוד, 

בין יים בדיון יוצגו קווי דמיון לקסיקל. אחרות כמו דבקיות רכב )סטיקרים(, שהלכו ופחתו עם השנים

, מתוך ראיית התגוביות כגלגול טקסט זעירגם כן  המהוותכותרות התגוביות לבין דבקיות הרכב, 

 כב נמצאשבדבקיות הר כשם – גם בדיאלוג הטקסטואליבתוך כך הדיון יתמקד  .וירטואלי עדכני לדבקיות

ן מגיבות עליה, שה ין התגוביות לכתבהב מתגלים היבטי דיאלוגתגוביות גם בכך שיח בין דבקיות', -'דו

 ות לבין עצמן.ובין התגובי
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 .בשירת ההשכלה העברית נשכחז'אנר קווים לדמותו של -האפיטפיםשירת 
 
 

 שיינברג-סמט יהושבע

 

 

 ההאפיטף, ולהתחקות אחר התפתחות שירתשל  הומאפייני העמוד על ייחודבקש לנבהרצאה 

האפיטף הדברים נבקש להציב את מהלך בבשירת ההשכלה העברית .  נתמובח תספרותי כסוגה

 הליכילהתבוננות אינטימית ומעט שונה בתנדירה  הזדמנות ובחוב טומןכז'אנר ההמשכילי 

 -מבטאים את רוח הזמן, את הכדרך שאלו שונים ביצירת ההשכלה העברית  התפתחות

'Zeitgeistואת תרבותה. ' של החברה היהודית של מרכז אירופה ומזרחה 

עבודת האיסוף המקיפה  ותתואר, הנחקרגבולות הקורפוס  ישורטטוההרצאה  בחלקה הראשון של

כמו  שיריים שהתפרסמו בכתבי העת וכן בקובצי השירה של משוררי ההשכלה.האפיטפים השל 

קע קצר לשאלת צמיחתו ומקומו של ז'אנר האפיטף בתוך מעגלי שירת ההשכלה תן ריינכן 

 בכללותה.

פרדיגמטיות ספרותיות  סוגיות יוקדש להדגמתן של מספר הרצאהשל ה חלקה השני והמרכזי

בין הסוגיות  .אפיטפיםב שהן משתקפות כדרךשונות,  וסוציולוגיותפילוסופיות  הכרוכות בשאלות

השונות: יחסם של משכילים לאמונה בהישארות הנפש ותחיית המתים, עיצוב מטאפורי של 

 המוות, עולם התעסוקה היהודי ומעמדן של נשים בחברה היהודית.  

של אפיטפים פארודיים  ז'אנר-לסיום ההרצאה אבקש להקדיש מספר מילים לתיאור תת

  ., בתוך הז'אנר הנחקרוסאטיריים
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 מושב שני

 

 דגם סיפורי – נשים מצילות חיים

 יץהילבעדנה 

 

לאורך המקרא שזורים סיפורים שבהם ברגעי סכנה פורצת אל תוך העלילה אישה המובילה 

וב של האירוע. לעתים מדובר בהצלה ממוות ודאי ולעתים מחרפת רעב, לרגיעה ולסיומו הט

חולי קשה או איום אחר. הצלת חיים על ידי אישה עוברת כחוט חורן בספרי המקרא ואינה 

תלויה במקום, זמן, מחבר או ספר מסוים. המחברים המקראיים באשר הם בוחרים לתאר תיאורים 

 ורי הצלה רבים.יוצאי דופן של נשים מצילות חיים בסיפ

במקרא ניתן למצוא מספר לא מבוטל של נשים שפועלות לשינוי המציאות ממצב שלילי לחיובי. 

ההרצאה תפתח בהגדרת האישה המצילה. נושא זהות ׳האישה המצילה׳ ייבחן תוך כדי עיסוק 

בסיווגן של הנשים המצילות מבחינה משפחתית, חברתית, כלכלית ומעמדית, מעם ישראל 

לו. כמו כן נדון בכינויים השונים שמעניק המספר לאישה המצילה. ההרצאה תדון בהיקף ומחוצה 

התופעה המקראית של ״נשים מצילות חיים״ ובשוני המגדרי של הצלה גברית לעומת הצלה 

נשית בסיפורי המקרא. כחלק מהעיסוק בנושא הזהות ניגע גם בזהותו של המותקף וגם בזהותו 

 של התוקף.

ביד אישה יש אפיון ייחודי. בלב ההרצאה יוצג סוג ספרותי של תבנית חוזרת  לסיפורי הצלה

בעלת אפיונים ברורים החוזרים על עצמם בסיפורי הצלה ביד נשים ויוצרים קונוונציה מקראית. 

בהרצאה יוצגו כל סיפורי ההצלה ממוות על ידי נשים. הסיפורים מסווגים על פי רמת הקרבה 

יהיה לראות בטבלה מקוטלגת את כל סיפורי הנשים המצילות חיים של הניצול לאישה. ניתן 

תן הסבר לחריגות מהדגם יינבמקרא ואת שכיחותם של המרכיבים המאפיינים את הסיפורים. 

 שקיימות בסיפורים מסוימים.

ההרצאה תעסוק במאפיינים הייחודיים להצלה ביד אישה. האם האישה המצילה בוחרת לרוב 

קף או מעדיפה להשתמש בטקטיקות של הסתרה, החבאה והברחה? אין בעימות ישיר עם התו

לי ומעמדה הנחות של האישה הפטריארכספק שהתשובה לשאלה זו מפתיעה על רקע המבנה 

בתקופת המקרא. דגם זה שלא הוצג עד היום מעלה באופן טבעי מוסכמה חדשה בדבר תפקיד 

 .ת חייםהצל –נוסף וחשוב שייעדו מחברי המקרא השונים לאישה 
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 החתונה החסידית העכשווית עלסטרוקטורליסטי  מבט"הכל יודעין": 

 גיטל וולף פופקו

(, יש להתבונן על 7691שטראוס )-ת של קלוד לוילפי גישת האנתרופולוגיה הסטרוקטורליסטי

מערכת שלמה של סמלים תרבותיים, ובמיוחד על הניגודים שבין מרכיביה השונים, על מנת 

 לעמוד על המסרים המורכבים שמתבטאים באמצעות הביצוע הטקסי התרבותי. 

ילת החתונה בחתונה החסידית בת זמננו עומדים זה מול זה שני טקסים מרכזיים: החופה שבתח

וריקוד המצווה שבסופה. מבחינות רבות, ניתן לראות הנגדה בין החופה לבין ריקוד המצווה, הן 

ביצועית. בחתונה החסידית החופה, המנוהלת -הצהרתית, והן מבחינה חווייתית-מבחינה רעיונית

ינים, רב, היא מעמד הלכתי ופורמלי, המתאפיין בסדר, באווירה רצינית, ובהפרדה בין המ ידי-לע

ועשיר בסמלים המשותפים לקבוצות נרחבות בעולם היהודי. לעומתה, ריקוד המצווה, המנוהל 

ע"י בדחן, נתפס כמנהג בעל משמעויות מיסטיות, המתאפיין באווירה אנרגטית ואישית, תוך 

 קרבה בין המינים, ועשיר בסמלים קבליים ובתכנים הפרטיקולריים לחצרות חסידיות ספציפיות.  

החתונה בשלמותה, המשלב בין החופה לבין ריקוד המצווה מאפשר לשדר ולעצב עמדה מבנה 

מורכבת ומרובדת לגבי מקומם של הזוגיות והמיניות בחייה של המשפחה החסידית. הביצוע 

הטקסי המשתנה מחצר חסידית אחת לחברתה, מאפשר לסמלים הדומים כביכול לתפקד באופנים 

 ונות של החצרות.שונים בהתאם לתפיסות העולם הש

 

 כנסת במאה ה־י"ח-עזר כנגדו: על מעמד משפחתי של ציירי בתי

 צבי אורגד

 

עיטרו את בתי כנסת  של הציירים אשרמעמדם החברתי מידע מועט בלבד מצוי בידי החוקרים באשר ל

. מקור רוב המידע בנושא זה, כמו גם אודות היבטים אחרים בחייהם עת החדשהבמזרח אירופה ובמרכזה ב

האישיים של הציירים, הוא חתימותיהם על קירות בתי הכנסת. מעט מן המעט על מעמדו המשפחתי של 

חי בבית הכנסת של העיירה על גבי הקיר המזר 7171הצייר אליעזר־זוסמן נחשף בחתימה שלו משנת 

הורב בדרום גרמניה. בחתימה זו ציין הצייר, אשר עיטר כמה בתי כנסת נוספים במחצית הראשונה של 

המאה ה־י"ח,  את שם רעייתו רעלא. הוא לא חזר על כך בחתימות מתועדות שלו בבתי הכנסת האחרים 

אליעזר־זוסמן בבית הכנסת כרוך  שעיטר. ניסיון לפענח את הסיבה להכללת שם הרעיה בחתימת הצייר

בחקירה של כמה נושאים הקשורים לשניות במעמד ציירי בתי הכנסת בראשית העת החדשה. ציירים 

אלה, שעל פי ההגדרה הימי־ביניימית היו בעלי מלאכה לכל דבר, היוו למעשה גשר המחבר בין עולם 

ווייתו. בין הנושאים הנדונים על מנת החול של בעלי המלאכה ובין עולם הקודש הגלום בבית הכנסת ובה

לפענח את פשר ציון שם הרעיה בחתימת הצייר: שיטות ההכשרה וההתאגדות המקצועית של הציירים 

במאה הי"ח; מעמדו החברתי והדתי של צייר בתי הכנסת בקהילות שבהן עבד; ומעמדן המקצועי של 

 בעלות מלאכה בימי הביניים ובראשית העת החדשה.
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 שכינה ביניהם": פרשנות פנים תרבותית בחקר חתונות חסידיות –זכו "

 נורית סירקיס בנק

 

שכינה ביניהן, לא זכו אש אוכלתן. פירש רש"י, שכינה  –דריש ר' עקיבא, איש ואשה, זכו "

 זתלמוד בבלי, מסכת סוטה י)ביניהן, שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן, יוד באיש והי באשה. 

יסוף ידע גלוי וסמוי, העוסק א( 3177–7667)במחקר איכותני שהתבסס על עשרים שנות  .(ע"א

בישראל, נעשה ניסיון לפענח את  -ים תרבותית של חתונות חסידיות עכשוויות בפרשנות הפנ

הקוד הסודי העומד מאחורי מכלול הטקסים ופרטי התרבות החומרית. על פי הגישה הפרשנית 

הסמיוטית , ניתן להתייחס לכל טקס, שהינו אירוע חברתי מובנה אשר במהלכו מועברים מסרים 

לקריאה ולפרשנות. המחקר התמקד בארבע חסידויות: חב"ד,  -כ"טקסט" בלתי מילולי הניתן 

בעלזא, ברסלב וביאלא, שנבחרו דווקא מתוך השונות שביניהן. כל אחת מהחסידויות היא ממוצא 

גיאוגרפי אחר, ולכל אחת מאפיינים ייחודיים הבאים לידי ביטוי במנהגים ספציפיים במהלך טקסי 

מתוך מחקר השדה, ובהתבסס על ספרות המקור  החתונה. במבט הכולל של המחקר, התברר

החסידית, כי יחד עם השוני והווריאציות, קיימים קווים משותפים עקרוניים החוזרים על עצמם. 

אחד העקרונות שספרות המקור מצביעה עליהם היא, שבכל אחד משלבי טקס החתונה, וכן 

יות בעלי משמעות חסידית בחפצים הסמליים שנעשה בהם שימוש, טמונים רמזים לצירופי אות

 וקבלית, המענקים פרשנות מזווית חדשה אודות האיחוד המתקיים בין השותפים בחתונה
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 מושב שלישי

 

 ירה אלוהית ותשובה אנושית: בין יהודה ודויד בספר דברי הימיםבח

 נריה קליין

 

אחת ניתן -ספר דברי הימים נפתח בתשעה פרקים המכילים רשימות שבטיות ואחרות, ולא

מקרא אחרים, המוצגות בלבוש חדש ולעיתים להיתקל בתוכם ברשימות שכבר הופיעו בספרי 

מפתיע. בהרצאתי ברצוני להתמקד בשתי רשימות כאלה: רשימות היחס של בני יהודה )האיש( 

ושל בני דוד שנולדו לו בירושלים. כל אחת מהן מופיעה פעמיים נוספות במקרא, והשוואה בין 

ון כך שיתאימו למטרותיו. כל אחת מהן למקורותיה מגלה כי בעל דה״י ערך אותן באופן מכו

מלבד זאת, הקבלה פנימית בין שתי הרשימות בדה״י חושפת הפתעה נוספת: שתי הרשימות 

מה שנוסף ברשימה זו נוסף גם בזו. הזיקה ביניהן  -נערכו על פי אותה תבנית עריכה בדיוק 

על דה״י קיימת הן במישור הלשוני והן בעיצוב, במבנה ואף באוצר השמות, וניכר מאמצו של ב

 להקביל ביניהן.

בהמשך ההרצאה אבחן אפשרויות שונות להסבר ההקבלה. אסקור הצעות קודמות שהועלו 

במחקר להסבר ההקבלה בין יהודה ודוד, הקבלה שזוהתה כבר בין סיפורי שני האישים בבראשית 

ובשמואל, ולבסוף אציע את עמדתי באשר למטרתה הספרותית של ההקבלה, המשתלבת 

ובמגמותיו של ספר דה״י כולו. אציע לקשור זאת בתפיסתו הייחודית של בעל דה״י בעיצובו 

שהותירה את חותמה על העיצוב הספרותי של  -להית לאורך ההיסטוריה -את הבחירה הא

 וכן במקומה של החזרה בתשובה בתפיסתו התיאולוגית. -רשימות היחס הקשורות בדוד 

 

  בין פרשנות מקראית לריאליה היסטורית –מיד מסכת ת

 הלל מאלי

כך  ."מסכת תמיד, יודה כל מי שיש לו חיך לטעום שהיא קדמונה מאוד באסיפות הלכותיה"

כתב ר' נחמן קרוכמאל במורה נבוכי הזמן ומאז חוקרים מדיסציפלינות מגוונות קיבלו את 

ים את המשנה. בהתאם לכך, תיאור הגדרתה של מסכת תמיד כאחד מהמקורות הקדומים המרכיב

הקרבת התמיד המופיע בה נתפס כתיאור היסטורי המתעד את סדר העבודה בשלהי ימי הבית 

השני. בהרצאתי אעסוק בקצרה בשאלת התיארוך של מסכת תמיד. ועל בסיס דיון זה אגש 

רשנות האם לפנינו טקסט המתעד ריטואל כפי שנהג בזמן מסוים? פ –לשאלת מגמתה של המסכת 

למקרא? שאלות אלו אבחן מתוך הנתונים העולים מהמסכת גופה ולצד זאת דרך השוואת התיאור 

 שבמסכת אל טקסטים אחרים המתארים את הקרבת התמיד מימי הבית השני וסמוך לחורבנו. 
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  התלמודית הספרות בראי הרומית האימפריה

 אביתר זנבר

הרצאה זו עוסקת ביחסה של יהדות הגולה )המיוצגת על ידי פילון האלכסדרוני, יוספוס ועוד 

מספר מקורות( לארץ ישראל, למקדש ולגלות לעומת יחסם של חז"ל לאותם נושאים. המקורות 

"ל וחידושים הקשורים בעיקר ליהדות אלכסנדריה. ההרצאה מציגים חילוקי דעות בנושאים הנ

 נוגעת בהיבטים ההלכתיים, הרעיוניים והמעשים של הקהילות הנידונות בה.

 

התקבלות, פרשנות ויצירתיות בפירושו לתורה של ר' מנחם רקנטי: המקרה של 

 פרזות מפירוש טעמי המצוות לר' יוסף הבא משושןהפר

 שמואלי-ליאור זקס

פירושו לתורה של ר' מנחם רקנטי , מקובל בן המאה הי״ד, שחי באיטליה, מהווה את אחת 

היצירות החשובות ביותר של ספרות הקבלה. פירושו לתורה כמו גם ספר לבנת הספיר של 

שונות המצטטות מן הזוהר ושותפים מרכזיים ביצירת מעמדו אנג'לט מהווים את היצירות הרא

הקנוני. מלבד הזוהר, פירושו לתורה מכיל חומר קבלי רב, אותו הוא מלקט ממקורות שונים, 

ומשמש אספקלריה חשובה להבנת ספרות הקבלה בתקופה. ההרצאה זו תתמקד באופנים שבהם 

ההרמנויטיקה של מקורותיו הקבליים. ר' מנחם רקנטי מייצר את פירושו לתורה, תוך בחינת 

למרות שעל פי רוב הוא מצטט מהזוהר כלשונו, כאשר הוא מוסר קבלות מ'מקובלים אחרונים', 

בהם ר' משה די ליאון ור' יוסף הבא משושן, הוא מייצר פרפרזות, ואינו מייחס אותם לשם 

והאופנים שבהם הוא אומרם, קרי אינו מציין את שם מחברם. התכנים אותם הוא בוחר לצטט, 

בוחר להביאם כציטוט או כפרפרזה, כמו גם המסגרת אשר בהם מביא את הדברים, משמשים 

 כולם ליצירת פירושו הייחודי על התורה.

ההרצאה תתמקד בהתקבלות של ספר טעמי המצוות לר' יוסף הבא משושן, שחובר בסוף המאה 

עמי המצוות לר' יוסף הבא משושן הי״ג או תחילת המאה הי״ד, בפירושו של רקנטי. ספר ט

מהווה מקור מרכזי לתפיסת הגלגול בבהמות בחיבור, כמו גם רעיונות נוספים הקשורים לטאבו 

השכינה. ספרו של רקנטי משמש גשר כמו גם מסנן מרכזי להעברת הרעיונות של ספר טעמי 

אף שספרו של  המצוות לחיבורים אחרים כמו ספר הקנה, ומאוחר יותר לקבלת האר״י. כך שעל

ר' יוסף לא זכה לבוא לדפוס, רעיונותיו שהובאו בפירושו של רקנטי, זכו לתפוצה ולהתקבלות 

רבה יותר מכל שאר חלקי החיבור. ההרצאה תבחן כיצד האמצעים הספרותיים והפרשניים של 

רקנטי, ערכו, התערבו, סיננו ועיצבו מחדש את תורתו של ר' יוסף הבא משושן, תוך קריאה 

ודה של מספר דוגמאות מרכזיות. דוגמאות אלו ישפכו אור באופן רחב יותר על מפעלו צמ

 הפרשני של רקנטי, ויעמדו על מקומו כפרשן גם במבואותיו הלקטניות.
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 מושב רביעי
 

 התיכון המזרח כלפי ההודית החוץ מדיניות

 בירודקר  אושרית

  

עוצבה טרם עצמאותה. היסודות למדיניות החוץ ההודית כלפי המזרח התיכון בכלל וישראל בפרט 

 ,ים לצד קשרי אנרגיה והגירה ענפיםלאורך השנים שני האזורים קיימו יחסים דיפלומטיים חמ

ניות הבלתי המדי עוינות ברורה וסירוב לכונן יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל.לנוכח וזאת 

אולם לראשונה מזה עשורים מזדהה שנקטה העצימה את המוניטין לו זכתה בקרב מדינות האזור. 

נבחר ראש הממשלה נרנדרה מודי  3172ניכר שינוי ביחס של הודו כלפי האזור. במאי 

(Narendra Modi) , מפלגת הימין בראשותו הודיעה על רפורמות משמעותיות ביחסי החוץ של

הודו והניחה על סדר היום שלושה נושאים מרכזיים: הנהגת קו נוקשה בנוגע לביטחון לאומי, 

 ליברליות וקשירת כתרים לרעיון הלאומיות תרבותית.–האצת השלב השני של הרפורמות הניאו 

 וא אחד התחומים המתפתחים בסוגיית יחסי החוץ ההודית.היחס המשתנה כלפי המזרח התיכון ה

 

היא "שנת הפריחה" של הודו. קהילה עסקית איתנה, ענף הייטק  3171לדעת כלכלנים שנת 

צמיחתה הכלכלית צומח ואורבניזציה מואצת הולכים והופכים את הודו למעצמה העולה במזרח. 

ימוץ גישת הריאליזם המדיני בתחום והשאיפה להיות אחת הכלכלות החזקות בעולם הביאה לא

אי יציבות אזורית עתידה להשפיע על ייבוא הנפט מאזור המפרץ המהווה מרכיב יחסי החוץ. 

חשוב לצמיחה הכלכלית ההודית, כמו גם שבעה מיליון העובדים הזרים השוהים באזור ומהווים 

לכת על חבל דק בניסיון מקור לארבעים מיליון דולר הנשלחים להודו מדי שנה. על כן, הודו מה

לקבוע מדיניות חוץ ברורה לגבי האזור, אלו הופכים מורכבים לצד הרומן הנרקם בינה לבין 

 מדינת ישראל. 

 

 ה בדרום השומרון בימי בית שני לאור המחקר הארכיאולוגידמוגרפיהתיישבות ו

 דביר רביב

 

ימי הבית השני הגבול המנהלי והיישובי בין יהודה ושומרון ידע תמורות משמעותיות במהלך 

באזור דרום השומרון ל שינויים דמוגרפיים שחלו תקופה הרומית. תמורות אלו הן תוצאה שוב

מפת לתולדות השלטון היהודי בארץ יהודה. האירועים שהשפיעו יותר מכל על הקשורים בעיקר 

והממלכה שהוקמה בעקבותיו וכן מרידות היו המרד החשמונאי ההתיישבות בתקופות אלו 

מלמדים על  הרומית ופהומהתק שניהבית המימי  ההיסטורייםהמקורות היהודים ברומאים. 

 סכסוכים מתמידיםותוך מאבקי שליטה  התיישבות של יהודים ושומרונים באזור דרום השומרון
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חפירות הצדדים. המידע הארכיאולוגי שופך אור רב על התמונה שעולה מן המקורות. ממצאי ה בין

תחה עד והסקרים שנערכו באזור מלמדים על התיישבות דלילה בראשית התקופה שהלכה והתפ

מידע זה כולל 'ממצאים אתניים' שאותם ניתן לייחס שהגיעה לשיאה בשלהי ימי הבית השני. 

נתונים המלמדים על אתרים , וכן לאוכלוסייה היהודית מחד ולאוכלוסייה השומרונית מאידך

מתווספים נתונים רבים שנאספו לאחרונה  זההתקופות הנידונות. למידע שנוסדו ושחרבו במהלך 

אוניברסיטת המכון לארכיאולוגיה של בימים אלו מטעם  נערךה' סקר דרום השומרון' במסגרת

הנתונים החדשים מאפשרים בחינה מחודשת של . אילן וקמ"ט ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון-בר

במהלך ימי הבית השני ובימי השומרון  בדרוםשהתרחשו  יים והדמוגרפייםהיישובהתהליכים 

 . מרידות היהודים ברומאים
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 מושב חמישי

  פיזיות-יחס האסלאם הסוני הקלאסי לאנשים עם מוגבלויות לא

 ענת שחר

פיזיות, ובוחן את -המחקר עוסק ביחס האסלאם הסוני הקלאסי לאנשים עם מוגבלויות לא

 , החברתית והדתית, ואת מידת חיובם במצוות. המוסלמיתהכללתם בקהילה 

, ניתן לשים לב למגמה של מחקר מערבי 3111-בהיסטוריה הכתובה של המוגבלות עד שנות ה

באירופה, ארה"ב ואוסטרליה בלבד. הממצאים ההיסטוריים, המסמכים והעדויות ששימשו 

לכתיבת ההיסטוריה נלקחו רק מאזורים אלו ועל בסיסם נכתב הנרטיב ההיסטורי של המוגבלות. 

 31%"ם העוסקים בנושא זכויות אנשים עם מוגבלויות עולה, כי רק לעומת זאת, ממסמכי האו

מהם, הם תושבי המזרח התיכון עד  01%מהאנשים עם המוגבלויות מתגוררים במערב, ואילו 

המזרח הרחוק. נתון זה מעלה שאלה באשר להיסטוריה של המוגבלות באזורים אלו, מעמדם 

 חברה. של האנשים עם מוגבלויות, אורח חייהם ומצבם ב

בחירתי להתמקד במוגבלויות לא פיזיות, מנטליות ונפשיות דווקא, נובעת מהעדר מחקר בתחום 

נכתבה על כלל  מוסלמייםזה. ההיסטוריה שכבר נכתבה בהקשר של מוגבלויות באזורים 

המוגבלויות, ובדרך כלל התמקדה במוגבלויות פיזיות, או בכל חריגה מהאדם הנורמטיבי באזורים 

התקשורת של האדם המוגבל עם ני להאיר דווקא את המגבלות הפוגעות ביכולת אלו. ברצו

 ההיסטוריה של יחס הדת והחברה למגבלות אלה ולשילוב בעליהן בחברה.   , ולבחון אתהחברה

סלמית, ופיזיות חלק מהקהילה המ-במחקר אני בוחנת האם ועד כמה היו אנשים עם מוגבלויות לא

לאסית ומה היו חובותיהם הדתיות. ההתמקדות בהכללתם בקהילה החברתית והדתית, בתקופה הק

היא פועל יוצא של מסקנות הנרטיב ההיסטורי המערבי של המוגבלות, הקובע כי באופן גורף 

אנשים עם מוגבלות היו מודרים ומופרדים מהחברה, לעיתים תוך השמדתם הפיזית או מניעת 

באנשים עם מוגבלויות איום כלכלי, דתי התרבותם על ידי עיקור או הפרדה. החברה ראתה 

 ודמוגרפי וניהלה מערכת יחסים המשלבת שליטה באוכלוסיית המוגבלים וחשש מהם. 

מערכת היחסים בין הקהילה לאנשים עם מוגבלויות נבחנת דרך יחס האסלאם לאנשים עם 

ם עם פיזיות, הלכה למעשה, בחינת חובותיהם וזכויותיהם הדתיות של אנשי-מוגבלויות לא

מוגבלויות כלפי אללה וכלפי החברה, וכן בחינת התיאורים הקיימים במקורות ספרותיים 

פיזיות. כמו כן נבחנות השפעות אפשריות של תפיסות -והיסטוריים סביב נושא המוגבלויות הלא

 , ואולי אף על התיאולוגיה וההלכה.המוסלמיתמערביות על הקהילה 
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 על עצים, פירות ופרחים: מחשבת הכוזרי בין לוגיקה, אפיסטמולוגיה והתגלות

 

 אריאל מלאכי

 

מכמה וכמה מקורות בספר הכוזרי ניתן להתרשם כי שזורות בו מגמות מתחרות בקשר לתבונה 

ולפילוסופיה. לעתים נמצא יחס של כבוד לפילוסופיה וקבלת סמכות התבונה, ולעתים ביקורת 

א תוקף פילוסופיות, ולעתים הו-קשה וישירה על אלה. לעתים החבר מאמץ ומסגל גישות מדעיות

אותן בחריפות רבה. זאת ועוד: למרות דעה מקובלת במחקר לפיה ריה״ל התנגד לשכלתנות, 

הרי שגם יחסו של ריה״ל להתגלות איננו תמיד חד משמעי. אמנם, ריה״ל קובע במפורש כי 

תכני ההתגלות גוברים על מסקנות הפילוסופיה, כמו למשל בסוגיית חידוש העולם, אך מצד 

להכפיף את ההתגלות לתבונה, כפי שעשה בסוגיית ההגשמה. בהרצאה אבקש שני, הוא עשוי 

 לנסות ולהתמודד עם מתחים אלה.

הטענה המרכזית הינה כי למרות הגישה הגישה הרווחת לפיה ריה״ל התנגד לשכלתנות, הוא 

בכל זאת הציע לקורא המשכיל גישה רציונלית וקוהרנטית ביחס לתבונה ולפילוסופיה. בהקשר 

בקש לטעון כי כל כמה שריה״ל דחה הנחות פילוסופיות, וכתוצאה מכך, מסקנות פילוסופיות, זה, א

הוא לא דחה את המתודה הפילוסופית הבאה לידי ביטוי בעקרונות הלוגיקה והאפיסטמולוגיה 

האריסטוטליים בלבושם הערבי בן הזמן. ניתוח המקורות בספר הכוזרי, תוך מתן תשומת הלב 

הלוגיים והאפיסטמולוגיים שבאו בהם, מלמד על גישה עקרונית אחת המאפשרת הראויה למונחים 

רציונלי למפעל הכפול של ביקורת -קריאה הרמונית של המקורות, והמשמשת כבסיס מתודולוגי

 הפילוסופיה והגנת היהדות בספר הכוזרי.

  



04 
 

? על אנשים, צמחים על המגוון הביולוגי והנוף בישראלממתי משפיע האדם 

 תיאבוןו

 

 סימביקה )סו( פרומין

היום, כמו בעבר, בני אדם משנים את הסביבה ואת הטבע דרך פעילויות שונות, כגון: ביות 

צמחים, בחירת צמחי מאכל על פני צמחים אחרים, בירוא יערות וניצול צמחים לבעירה וכחומר 

י דרכים ד  שדות, גינות, צִ  –אדם -ידול תלוייבנייה; כל אלה גורמים להתפתחות של בתי ג

עדכניים העוסקים בשחזור תנאי הסביבה בעשרת אלפי השנים האחרונות  ומזבלות. מחקרים

מראים השפעה משמעותית של פעילות אנושית על הסביבה הקדומה. בהרצאה זו נציג שיטת 

מחקר חדשנית המיושמת בעבודתנו. בשיטה זו נערכת השוואה דיאכרונית של המגוון הביולוגי, 

הות שינויי סביבה קדומים שאירעו בעקבות פעילויות זואולוגי, בעבר. כך, ניתן לזהבוטני או ה

 אנושיות, כמו גם לזהות את הגורם התרבותי האחראי על שינויים אלו. 

ארכאולוגי העשיר בישראל מגלה עדויות לפעילות אנושית בעת העתיקה, כגון: -הממצא הבוטני

יני צמחים, התפשטות בנייה של טרסות, מצור והרס של אתרים עתיקים, בירוא יערות, ביות של מ

של עשבים רעים וההכנסת מינים זרים על ידי מהגרים. לדוגמא, מצאנו שבתקופת הברזל שתי 

אגוז תרבויות שונות השפיעו על המגוון הביולוגי המקומי. ההשפעה האשורית כללה יבוא של 

 ומימיש דר( ו Prunus armeniaca(משמש (, Citrus medica) אתרוג(, Juglans regia) מלך

(Celtis australis מנגד, השפעת הפלשתים כללה הכנסת .)פרג somniferum) Papaverפיקוס ( ו

(. היום, למינים אלו תפקיד חשוב בתרבות ובכלכלה המקומית, ואילו (Ficus sycomorus השקמה

 חלק מהמינים הפכו לאופייניים בישראל ולנוף מוכר בקרבת האדם.

ן הביולוגי המקומי, בשילוב שיטות של בוטניקה, אקולוגיה אנו מציעים מבט רענן על המגוו

וארכיאולוגיה. גישה זו מאפשרת לפענח השפעות אנתרופוגניות קדומות על הנוף במשך הזמן, 

 השפעות שעיצבו גם את נופי הארץ כיום.
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 ר' שמעון בן חלפתא והמבנה החברתי פוליטי של קן הנמלים

רא סיפור מבבלי חולין נ"ז כבסיס לעיון בסוגיית יחסם של חז"ל אל פסוקי המק

 כמתארים את תופעות הטבע בעולם

 צחי כהן

 

בסיפור מופלא המופיע בבבלי חולין נ"ז, מבקש ר' שמעון בן חלפתא לבדוק את אמיתות הפסוק 

"לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ ממשלי, 

 על ידי ניסוי שהוא עורך בקן הנמלים. לחמה" 

יותיו באשר למציאות הפוליטית הניסוי מצליח אולם חכמי הדורות האחרונים דוחים את משמעו

 חברתית בקן הנמלים. 

הלוגי, אבל  ותוקפןחברתי, כדיון על מתודות חקר וניסוי -נציע לקרוא את הסיפור כמשל פוליטי

הלכתית אלא, -בעיקר כדיון ודוגמא ליחסם של חז"ל לפסוקים לא רק כמקור הנורמה המוסרית

 י מספיק לתיאור ולהכרת העולם כולו. ואולי בעיקר, כמקור וקצה כל הידע בעולם, וככל

 

 

 


