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אברה שליט
מעט זכרונות שוליי אני מבקש להעלות במדור זה בקתרסיס" ,זכרו
ראשוני " ,אודות פרופסור אבר שליט ,אשר בשיעוריו למדתי
כסטודנט במהל לימודי באוניברסיטה העברית .א שלא היה מרצה
מחונ בכישרו רטורי ככמה מעמיתיו ההיסטוריוני באות ימי הוא
נמנה על אלה שאישיות כהיסטוריוני הטביעה חות על אות
מתלמידיה שנפש חשקה בלימוד היסטוריה ושנקרתה לה
ההזדמנות לשאוב לא רק מ הידע הרב שלו אלא ג מנכונותו לשת
אות בידע זה ללא מחיצות וללא גינוני מיותרי .
דמותו של שליט המצטיירת מול עיני נראית כצועד ע תיק כבד,
לבטח מלא ספרי ודברי שהיה עסוק בכתיבת  ,ומעשה שהיה כ
היה .יו אחד הוא הגיע לחיפה מסיבה שאינה זכורה לי ,ובצהריי
הוזמ אלינו וסיפר שבהגיעו לחיפה הזמי מונית .הוא התיישב
במושב שליד הנהג והניח את התיק הגדול והמלא לרגליו .הנהג אמר
לו" :שי בבקשה את התיק בבאגג' ".שליט אמר "אבל יש בו
כתבֿיד" .השיב הנהג "כתבֿיד או כתבֿרגל ,העיקר שיהייה
בבאגג'!" מעגל מושגיו ועולמו של שליט לא תמיד תאמו את
מציאות החיי דאז ואת זו של ימינו היה מ הסת מתעב.
לא אמנה כא את פרסומיו המדעיי ואת חשיבות  ,שהרי אלה
ידועי לכול המתעניי ביוס ב מתתיהו ,שאלמלא שרדו כתביו ספק
א תקופת הבית השני ,כלומר תולדות ע ישראל בתקופה
ההלניסטיתֿרומית ,היתה מתקיימת ,בישראל ומחוצה לה ,כמדור
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מיוחד בלימודי תולדות הע היהודי .ג כל המתענייני בהורדוס
)הממלא תפקיד חשוב ה בהיסטוריה היהודית וה בזו הכללית,
ומספק לחובבי ארכיאולוגיה וידיעת האר #ולתייריה ולמדריכיה
מפעלי בניה ,לבקר בה ולהתפע מה ( ,ג ה חבי לו תודה על
ספרו על הורדוס .זאת ועוד ,תרגומו את קדמוניות היהודי של יוס
ב מתתיהו פתח לפני קוראי עברית אוצר בלו זה של תולדות עמנו.
אול תרומתו המדעית ,היקפה והערכתה מצויי למתעניי במאמר
פרי עטו של מנח שטר המנוח וברשימה ביבליוגרפית מלאה של
מחקריו שהכינה אלמנתו ,הדסה שליט .שני אלה מצויי בספר זיכרו
שיצא לזכרו בשנת *.1981
לפיכ אני מבקש להסתפק להל בכמה קטעי זיכרונות הקשורי
לשליט והמשקפי  ,לעניות דעתי ,צדדי באישיותו ובהשקפת עולמו
כאד  ,כחוקר ,כהיסטוריו וכאיש מדע.
באחד הסמינרי שהתקיימו בביתו בבית הכר היינו מכונסי
בחדר העבודה שלו שהיה עמוס ספרי  ,חלק על גבי הכיסאות
והספה שבחדר שכ לא נותר מקו פנוי במדפי הספרי  .אחד
הסטודנטי  ,בעל חוש מעשי מ הסוג ששליט לא הצטיי בו במיוחד,
הציע לו להזמי מדפי נוספי אצל נגר כדי שיימצא לספרי מקו
ראוי במדפי שייתוספו ולסטודנטי שהצטופפו בחדר יימצא ביתר
קלות מקו ישיבה .שליט הקשיב לעצה בתשומת לב ואמר" :א היה
לי כס לנגר ,הייתי קונה בכס הזה עוד ספרי !"
האגדה ג מספרת – ואיני אחראי לאמינותה אבל אפיונו של שליט
בה אמיתי למדי – כי יו אחד צעד שליט ברחוב בבית הכר ולמולו
הל אחד ממכריו ,רופא במקצועו .כאשר קרבו השניי זה אל זה
שמע אותו מכר את שליט ממלמל "מקרה ברור ,מקרה ברור" .כאשר
קרבו עוד יותר זה אל זה שאל אותו המכר/הרופא "מה מקרה
ברור?" ,השיב שליט "פאראנויה" )או מחלה אחרת ,אולי
סכיזופרניה ,א אי לכ חשיבות( .שאל המכר/הרופא בדאגה "מי
החולה?" השיב שליט "הורדוס".
אמנ הוא היה בעל מודעות פוליטית וא טרוד במריבות בעניי
הוצאה לאור של ספריו ,א לא אפרט בעניי זה על מנת לא לפגוע
בכבוד של מי שעליה הביע דעתו .כמו כ היה בו ג צד של זלזול
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באנשי מעשה ושררה ובביורוקרטיה האקדמית ובכלליה הקפדני  ,צד
מפתיע במקצת אל מול קפדנותו הפילולוגית והפרטנית במחקריו .יו
אחד ,בעת בחינות הגמר לתואר שני ,הייתי בבית הורי ,מחו#
לירושלי  ,והנה קיבלתי טלפו בהול ממזכיר הפקולטה דאז למדעי
הרוח ,שפנה אלי בער כ" :מה קורה ע השאלו לבחינה של?
הבחינה בשבוע הבא ביו ראשו ועד היו שליט לא מסר שאלו
לבחינה!!!" "אז מה אני יכול לעשות?" שאלתי את המזכיר המודאג.
כנראה ששאלתי לא הביעה ,לטעמו ,מידה מספקת של חרדה והוא
השיב" :אל תצחק ,זה רציני ,שליט לא בעיר .הוא בנופש בבית דניאל
בזיכרוֿיעקב .אפוא אתה?" "מתכונ לבחינות בנתניה בבית הורי",
השבתי" .זה טוב" הוא ענה .והמשי בהוראות מפורטות "תיסע
לזיכרו ,תמצא את שליט בבית דניאל ,שיכי שאלו וימסור אותו ל
במעטפה סגורה! אל תפתח את המעטפה ותשלח מיד בדואר דחו
ורשו אלי .אני מקווה שיגיע בזמ ,עליו אני לא יכול לסמו" .ועוד
חזר ואמר בקול מצווה" :ואל תפתח את המעטפה!" מה יכולתי
לעשות? נסעתי ברכבת לזיכרו ,הגעתי לבית דניאל ,חיפשתי את
שליט ומצאתי אותו יושב בחורשה שצמודה לבית דניאל )אשר היה
אז בית הבראה ,בעיקר של ייקי ( .הוא הופתע מהופעתי הלא צפויה
א התעשת במהרה אחרי שהסברתי את פשר ביקורי במקו הנופש
במושת הברו" .שב" פתח שליט ושאל "על אילו נושאי המבח?"
"תקופת החשמונאי ו) "...שכחתי מה היה הנושא השני(" .טוב .יש
ל משהו לכתוב עליו?" הוצאתי בלוק מכתבי שהיה עמי ועט
)באתי מוכ כי ידעתי מה המכשולי הצפויי לביצוע המשימה(
ושמתי לפניו ,וקמתי להתרחק מ המקו כדי לאפשר לו לכתוב את
השאלות בסודיות המתבקשת" .לא אתה הול?" שאל שליט]" ,ש
מזכיר הפקולטה[ אמר שתכתוב ותשי את זה במעטפה סגורה
היטב"" .שטויות! שב" אמר שליט והמשי "כיבושי ינאי זו שאלה
טובה? זו לא בעיה ,נכו?" מה יכולתי לעשות ,שואלי אז הנימוס
מחייב להשיב" .אני חושב שכ" ,עניתי" .אבל צרי להכי שלוש
שאלות שמתוכ עוני על שתיי " .כ חיברנו שליט ואני )בעל
כורחי( עוד שתי שאלות ועוד שלוש לנושא השני .מעטפה כמוב לא
הייתה לנו .לקחתי את השאלו הסודי ,הכנסתי אותו כמות שהוא
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לתיקי וכששבתי הביתה הכנסתי את השאלו הסודי למעטפה ,סגרתי
אותה היטב ושלחתי כפי שציווה המזכיר האקדמי של הפקולטה.
ביו ראשו התייצבתי למבח ועברתי אותו בשלו  .הייתי גאה לא רק
בתשובות ,אלא ג בשאלות שהיה לי חלק בחיבור .ג למדתי
משליט כלל חשוב :אל תהייה "פו "#א הפוציות משרתת רק צור
ביורוקראטי.
בפרס על הוראה משובחת שליט לא היה זוכה ,אבל לפחות הרצאה
מרתקת אחת זכיתי לשמוע מפיו .היה זה שיעור לתואר ראשו באול
בבניי "טרה סנטה" ,ש שכנה אז הספריה וש נלמדו מדעי הרוח
של האוניברסיטה .האול היה גדול והיו מרצי שזכו לקהל של מאה
או מאתיי שומעי שמילאו את האול  .אול כזה הוקצה ג
להרצאותיו של שליט באותה שנה ,וקהל שומעיו לא מנה יותר
מתריסר .שליט הגיע לכיתה ע תיקו הכבד ,פתח את התיק כדי
לשלו את המחברת ממנה היה מקריא את הרצאותיו שהיו משמימות
למדי .באות ימי היו לא מעט פרופסורי שהרצאותיה היו
משמימות ומשעממות )וכאשר בחרו להרצות בי השעות שתיי
לארבע אחה"צ היו אלה בחזקת התעללות בשומעי חובבי
הסייסטה( ,אבל ה היו חוקרי דגולי ובאות ימי הייתה לכ
חשיבות ג בעיני הסטודנטי  .שליט נעמד אצל הקתדרה ופתח את
תיקו העמוס לעיפה ,ומפיו פרצה קריאה נואשת" :אוי ,שכחתי את
המחברת!" נראה שהתלבט א לבטל את השיעור בשל כ ,אבל
לבסו אזר אומ #והחליט שהשיעור חייב להתקיי  .הוא פתח
בהרצאה והביט נכחו אל השומעי כי לא הייתה ברשותו מחברת
לקרוא מתוכה .והייתה זו ההרצאה המעניינת והטובה ביותר ששמעתי
מפיו .הוא היה בקיא בתוכ הנושא עליו הרצה והמחברת רק הסבה
נזק ופגמה בהרצאותיו .עמה הוא חשש שמא חס ושלו יטעה בש
אבי סבו של מישהו או במספר המדרגות המובילות לכניסה למקדש
או לפסגת מצדה ,ובעיקר שלא ידייק במספרי הפסקאות של הקטעי
שהרבה לצטט מכתבי יוס ב מתתיהו .והרי סדר ודיוק חייבי
להיות! ושעמו ? – זו בעיה של השומעי  .הוא לא בא לבדר אות ,
ומשובי לבדוק את שביעות הרצו של הסטודנטי טר הומצאו
כנראה וג לא סדרות ריאליטי בטלוויזיה.
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ערב אחד ,בשבוע האחרו של חופשת הקי ,#ישבתי בספריה
שבטרה סנטה ויצאתי אל הפרוזדור לחל #את עצמותי .בצאתי מפתח
הספריה נתקלתי בפרופסור שליט ובתיקו המלא ללא שיור .שלו ,
שלו " .בוא איתי" הוא אמר וניגש לדלת של חדר סמו שבו קיי
סמינריו בשני הקודמות .הוא ש ידו על הידית א הדלת לא נענתה
לו ולא נפתחה הוא ניסה ביתר כוח לפתוח אותה א שוב לא עלה
הדבר בידו" .מה זה? האידיוטי לא פתחו את החדר? הרי יש לי
שיעור היו  .היו יו שלישי ,נכו?" פנה אלי בשאלה" .נכו ,אבל
מה הבעיה?" השבתי" .אז יש לי סמינריו היו  ,ולא הודיעו לי
שהחליפו את החדר ".אמר בכעס" .אבל שנת הלימודי עוד לא
התחילה ,השבוע עדיי יש חופש" אמרתי" .אתה לא באת
לסמינריו?" שאל שליט בתימהו" .לא .קראתי באול הקריאה
שבספריה ויצאתי לשאו אוויר .זה הכול .הסמינריו מתחיל ביו
שלישי באמת ,אבל בשבוע הבא" ,אמרתי" .אז אני מבולבל .חשבתי
שהיו אני מתחיל ללמד] .משהו בגרמנית שכנראה בתרגו פירושו
בקירוב "אני כנראה האידיוט"[ ,אבל בבקשה אל תספר לא אחד".
"אי ל מה לדאוג הרי חו #ממני אי כא א אחד מ הסטודנטי
שאמורי להשתת בקורס .ה עדיי בחופש" ,אמרתי והוא נאנח
בהקלה .ייתכ שלא עמדתי בפיתוי וסיפרתי על מפגש מוזר זה
לחברי קרובי מעטי  ,וא לא סיפרתי ,ובהנחה שבקשה כזו אינה
תופסת יותר ,הרי היא מדווחת כעת לראשונה.
שליט נפטר בשנת  1979והוא ב  .81חלפו מאז יותר משלושי
וחמש שני  .הוא הותיר כמה חיבורי שה תשתית בלימוד תולדות
ישראל בתקופת הבית השני וג כמה סיפורי שיכולי להעלות חיו
ובו בזמ ג ללמד על דבקותו במשימה שלקראתה הוכשר ושנטל על
עצמו לקיימה ועל יכולתו להבחי ולבחור במה שחשוב כדי למלאה
)ספרי חשובי ממדפי וכיו"ב(.
אוריאל רפפורט ,רמת ג.
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*הפרטי של ספר הזיכרו לשליט ה אלה :פרקי בתולדות
ירושלי בימי בית שני ,ספר זיכרו ,הוצאת יד יצחק בֿצבי ומשרד
הבטחו – ההוצאה לאור ,ירושלי תשמ"א .מאמרו של מ' שטר
לאברה שליט בעמ'  ,6 3ושל ה' שליט בעמ' .488 483
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