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יורם כהן

 1946 בנובמבר  ב־26  נולד  זינגר  איתמר 

שואה,  ניצולי  הוריו,  ברומניה.  דז'  בעיר 

נפגשו ברומניה לאחר המלחמה. איתמר גדל 

אמו  ורב־לשונית:  רב־תרבותית  בסביבה 

גרמנית  דוברת  למשפחה  בת  הייתה  גרטרוד 

למשפחה  בן  היה  זולטן  ואביו  מצ'רנוביץ, 

בבית  בטרנסילבניה;  מדז'  הונגרית  דוברת 

למד  הספר  בבית  אך  הונגרית  איתמר  דיבר 

ברומנית. ודאי שלסביבה זו היה תפקיד חשוב 

ובגישתו  הקוסמופולטית  עולמו  בראיית 

הליברלית וכן ביכולתו ללמוד במהירות שפות 

עתיקות ומודרניות כאחת. מאביו ירש איתמר 

את מלאכת ההיסטוריון: זולטן כתב ספר על אודות ההיסטוריה של הקהילה היהודית בדז'. ואולם 

איתמר כמעט שלא ראה בילדותו את אביו, אשר היה פעיל ציוני שנאסר בידי השלטונות פעמים 

רבות עד קבלת אישורי עלייה למשפחה בשנת 1958.

בדרך לישראל, הגיעה המשפחה לנפולי על מנת לעלות שם על ספינה המפליגה ארצה. טרם 

– ביקור שהותיר עליו רושם עז, כך  עלייתם, לקחה אמו את איתמר לביקור בהריסות פומפי 

סיפר לי. אסון הטבע שנפל על תושבי העיר העתיקה והביא לסופה שימש השראה, אם מותר לי 

הדברים נישאו בכנס האגודה הישראלית לאשורולוגיה ולימודי המזרח הקדום, מוזיאון ארץ ישראל,   *
 Tel Aviv 40 (2013), העת  בכתב  התפרסמה  הטקסט  של  אנגלית  גרסה  ב־28.1.2013.  תל־אביב, 
 Y. Cohen, A. Gilan, and J. Miller (eds.), Pax pp. 3–5. תוכן חלק מן הדברים כאן מבוסס על 
 Hethitica: Studies on the Hittites and their Neighbours in Honour of Itamar Singer
 (StBoT 51), Wiesbaden 2010, pp. 1–3; A. Yasur-Landau, ʽThe Word and the Sherd:
 Itamar Singer and the Historical Contextualization of the Canaanites and the Philistinesʼ
שם,  ואחרים,  בכהן  מופיעה  זינגר  איתמר  של  פרסומים  רשימת   .(unpublished paper, 2008) 

עמ' 5–16. התצלום באדיבות דן פורגס.
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לנחש, לתאוריה של איתמר בדבר הרעב הכבד שהביא לנפילת האימפריה החתית ולסוף תקופת 

הברונזה המאוחרת. 

הספר  ובבית  היסודי  הספר  בבית  למד  בה  בחולון,  המשפחה  התיישבה  לישראל  בהגיעם 

התיכון ובה התגורר כל חייו. 

ובחוג  לארכאולוגיה  בחוג  העברית  באוניברסיטה  ראשון  לתואר  למד   1968–1965 בשנים 

לגאוגרפיה. כאשר פרצה מלחמת ששת הימים נקרא איתמר לשירות. בין השנים 1969–1973 

התואר  לימודי  את  השלים  בעת  בה  האוויר.  חיל  אוויר(,  תצלום  )יחידת  בתצ"א  כקצין  שירת 

השני באוניברסיטת תל־אביב בחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום. עבודת המ"א שלו, 

שנכתבה בהדרכת פרופ' אהרון קמפינסקי, עסקה בגאוגרפיה ההיסטורית ובהרכב האתני של 

החתים באנטוליה הקדומה, הרבה לפני שבעיות של זהות אתנית או הגדרה עצמית הפכו להיות 

מקובלות במחקר. העבודה, אף שמעולם לא פורסמה, זוכה לציטוטים בספרות עד ימינו. 

בין השנים 1973–1975 למד אצל פרופ' היינרייך אוטן, גדול חוקרי התרבות החתית בזמנו. 

עבודת הדוקטור שלו, 'פסטיבל בית־השער', הושלמה בשנת 1978, ולאחר פרסומה הפכה להיות 

אבן יסוד במחקר הדת החתית. למעשה העבודה הייתה הפרסום הראשון של פסטיבל חתי במלואו 

והיא הייתה לקנה המידה שעל פיו נשפטו מהדורות טקסטואליות מן הספרות הדתית העשירה 

של החתים.

בשובו ארצה השתלב זינגר בחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל־

התרבות  ומשלימים:  מקבילים  תחומים  בשני  למעשה  התמקד  הוא  מחקרו  מהלך  בכל  אביב. 

החתית, וההיסטוריה והתרבות של כנען והפלשתים וגויי הים.

 – בשורה של מחקרים השכיל להדגים את מה שיהפוך במרוצת השנים לסמל ההיכר שלו 

שילוב בין טקסטים לממצא החומרי ויצירת הקשרים רחבים ועמוקים בין הנתונים השונים על 

מנת לקבל תמונה היסטורית ותרבותית עשירה ככל שניתן.

מצרים   – באזור  האימפריאליות  המערכות  של  בסופן  לדון  בחר  כנען  אודות  על  במחקריו 

ניתוחו המבריק של האופק הפוליטי של מגידו בתקופת הברונזה המאוחרת,  נזכיר את  וחתי: 

או את תיאור תמונת העולם ערב נפילתה של חתי על פי המכתב שנתגלה באפק. כאשר עסק 

בפלשתים הצליח להדגים את דפוסי ההתיישבות של עם זה. איתמר השכיל לראות את המציאות 

המורכבת של התיישבות הפלשתים והשתלבותם עם יושבי הארץ, הכנענים, כתהליך מתמשך 

ואטי לאורך אזור החוף.

בנוגע לשאלת מוצאם של הפלשתים, וגויי הים באופן כללי, הוא היה בין הבודדים שטענו 

טקסטואליים  ממצאים  אנטוליה.  של  המערבי  החוף  מן  אלא  עצמה  מיוון  איננו  מוצאם  כי 

תומכים  לאחרונה  רק  שנתגלו  הברזל(  מתקופת  )חלקם  ומאנטוליה  מסוריה  וארכאולוגיים 

ומאששים כיום את התאוריה של זינגר בדבר מוצאם ודגמי ההתיישבותם של גויי הים. 

את עיקר תשומת לבו בעשרים השנים האחרונות מיקד איתמר ביחסי חתי וגרורותיה במאה 

הי"ג לפסה"נ, תקופה שכינה 'תקופת השלום החתי' )pax hethitica(. הוא דן ביחסים הדיפלומטיים 
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 של חתי עם ממלכות אמורו ואוגרית וִשחזר את תולדות שתי גרורות אלו בשני מאמרים נפרדים – 

כל אחד למעשה באורך של מונוגרפיה – אשר הפכו כבר לקלסיקות, וספק אם יימצא להם תחליף 

מבלי  ביותר  הקטנים  בפרטים  טיפול   – ההיסטוריון  מלאכת  מופת  הן  שערך  הסקירות  בקרוב. 

לזנוח את התמונה הגדולה וההקשרים ההיסטוריים והתרבותיים הרחבים. 

בעקבות הדיון ביחסים הבין־לאומיים של ממלכת החתים, ביקש איתמר לבחון מחדש את 

התזה המקובלת כי גויי הים הם האחראים המרכזיים לקטסטרופה שפקדה את האזור בסוף תקופת 

הברונזה. הוא הצליח להדגים על סמך ניתוח שלל מסמכים מֵאמר, אוגרית ומקומות נוספים, כי 

האזור.  ימים שפקדה את  נפלו בשל בצורת ארוכת  וגרורותיה  חתי  בניגוד לסברה המקובלת, 

זאת הייתה הסיבה העיקרית שהביאה לסופה של השליטה החתית בסוריה ולמעשה לסופה של 

טענתו  את  לאחרונה  מאששים  המדוייקים  והמדעים  החיים  מדעי  בתחום  מחקרים  האימפריה. 

המרכזית של איתמר. רבים מן המחקרים העוסקים בתקופה זו אוגדו יחדיו ופורסמו כאסופה אחת 

The Calm before the Storm (Atlanta, GA 2011) תחת הכותר

זינגר גם את הפוליטיקה  )1996(, חקר  ב'  בעקבות פרסום תפילתו של המלך החתי מותלי 

הפנימית של ממלכת חתי: הוא הראה כי נוסף על הלחץ של הרעב הכבד בסוף המאה הי"ג, בית 

המלוכה התפצל לשני מוקדים, וסכסוך ממושך ביניהם תרם אף הוא לנפילת הממלכה.

ספרו האחרון של זינגר, 'החתים ותרבותם' )ספריית האנציקלופדיה המקראית כו; ירושלים: 

מוסד ביאליק תשס"ט(, הוא הספר הראשון בעברית הדן בפירוט בהיסטוריה של עם זה ובתרבותו. 

בספר הגשים איתמר משאלת חיים – לפתוח לקורא העברי צוהר לעולם קדום, לתרבות נעלמת 

מזמן עבר, שהיא עדיין מעוררת עניין ורלוונטיות לכל הרוצה להכיר את ההיסטוריה של ישראל 

ושל האזור כולו. הספר הפך ל'להיט' בקרב תלמידי המזרח הקדום באוניברסיטאות בארץ והצית 

אצל רבים את הרצון להמשיך וללמוד על תרבות החתית.

בין המאמרים האחרונים שאיתמר פרסם אזכיר את כתב ההגנה לזכותה של ההיסטוריוגרפיה 

מאריו  של  אלו  )כדוגמת  במחקר  פוסט־מודרניים  זרמים  נגד  איתמר  יצא  זה  במאמר  החתית: 

את  התווה  למעשה  בדבריו  היסטורי.  לשחזור  האפשרות  את  שללו  אשר  ותלמידיו(  ליוורני 

מורשתו האקדמית: החיפוש התמידי והבלתי מתפשר אחר האמת ההיסטורית. 

זינגר על הקמת התחום של לימודי החתית באוניברסיטת  במשך שנים רבות שקד איתמר 

תל־אביב ושימורו. הוא היה מורה ומרצה מלהיב, שבמקביל לעבודתו המחקרית, טיפח דור של 

תלמידים מאוניברסיטאות מן הארץ ומן העולם, שהגיעו במיוחד כדי ללמוד אצלו. אף שהתמחה 

לימודי  היריעה הרחבה של  לפני הסטודנטים את  הוא התעקש לפרוש  לימודי החתים,  בתחום 

המזרח  לתולדות  המבוא   – בחוגנו  הכללים  הקורסים  את  לימד  הוא  שנה  מדי  הקדום:  המזרח 

הקדום, תולדות הכתבים של המזרח הקדום, ומבוא לדתות ומיתולוגיות של המזרח הקדום. כך 

הגשים את מה שדגל בו: הארכאולוגיה וההיסטוריה של המזרח הקדום – ובכלל זה של ישראל 

הקדום – חד הם, ויש ללמדם בהקשר הרחב ביותר.

למחקר  איתמר  של  המחוייבות  המשאבים,  דל  שלנו,  והמצומצם  הקטן  התחום  למרות 
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ולהוראה הייתה מדבקת: במשך השנים הוא הדריך והנחה תלמידים רבים, ובהם יצחק פדר, אילן 

פלד, שי גורדין, ג'רד מילר, אמיר גילן ויורם כהן. 

לפני כארבע שנים )2010( סיים זינגר לערוך ספר הוקרה לידידו הקרוב, ההיסטוריון האנגלי 

השגיו  על  הממשלה  ראש  משרד  בחסות  א.מ.ת  בפרס  זכה  גם  שנה  באותה  הוקינס.  דיוויד 

המדעיים. ספר יובל המכיל מאמרים פרי עטם של עמיתים, חברים וסטודנטים, ושנערך בידי 

תלמידיו לשעבר, הופיע באותה עת בסדרה Studien zu den Boğazköy-Texten )ראו לעיל הערת 

הכוכבית(.

איתמר, יחד עם רעייתו, האגיפטולוגית ד"ר גריסאלה נעמי גסטוסו, היו פעילים בארגוני 

צדקה רבים ועסקו בפעילות התנדבותית ענפה.

לאיתמר בת – יעל – מנישואיו הקודמים.

פרופ' איתמר זינגר נפטר בבוקר ג' בתשרי תשע"ג )19.9.2012(, לאחר מאבק ממושך במחלה, 

כחודש לפני יום הולדתו ה־66. הוא היה איש רוח, חוקר דגול ומורה נערץ.


