
בין קדושה לתעמולה 
מקומה של הארכיאולוגיה בסכסוך הפוליטי בעיר העתיקה של ירושלים 

בשני  אלא  אחד,  בצד  כולי  תומך  איני  אנגלי,  אלא  ערבי  ולא  יהודי  לא  שהנני,  ולפי 
עצמי  מוצא  הריני  הערבים,  של  קיפוחיהם  לפרשת  שעתיים  מאזין  כשאני  הצדדים. 
נדחף לבין כתלי בית הכנסת, ואילו לאחר קורס אינטנסיבי של תעמולה ציונית, מוכן 

אני לקבל את דת האסלאם.

סר רונלד סטורס, זכרונות 

(המושל הצבאי הראשון של ירושלים בתקופת המנדט הבריטי)

”
“



מפת ירושלים



הקדמה
חפירות ארכיאולוגיות עוסקות בשני ממדים הקשורים לסכסוך הפוליטי בירושלים: האחד, ניכוס שטח לחפירה, 
שיכול להתפרש בתור אמצעי לשליטה על מקום או אזור מסוים. האחר, הוא עיסוק בעבר שיכול להתפרש בתור 
אמצעי לשיוך העבר לקבוצה מסוימת ולחיזוק הנרטיב שלה. משום כך כל פעילות ארכיאולוגית בעיר העתיקה 
נתפסת מאיימת ופוליטית. למרות זאת, לא כל החפירות משפיעות באותה מידה על המצב הפוליטי, מקצתן 

נעשות לצורכיהם של התושבים או הסוחרים, היקפן מצומצם ואין הן הופכות לפרויקטים לאומיים. 

בעוד שפעמים רבות נהוג לבחון פעילות מסוימת, נקודתית, ולעסוק בהשלכותיה, הפרקים המופיעים בחוברת 
זאת מספקים תמונה רחבה של הפעילות הארכיאולוגית. להבנתנו, אין התמקדות באירוע מסוים או בחפירה 
מסוימת מעידה על התמונה הכוללת והמורכבת. יש למדוד את הפעילות הארכיאולוגית בהקשר למצב הסוציו-

אקונומי של העיר העתיקה, לצפיפות ולמאבק הפוליטי על הריבונות. 

סוף  שאין  נדמה  ירושלים,  של  העתיקה  בעיר  והחברתי  הפוליטי-דתי  ולסכסוך  לארכיאולוגיה  הקשור  בכל 
אשר  העתיקה,  בעיר  המרכזיות  לחפירות  שיש  בהשפעה  מתרכזים  אנו  זאת,  בחוברת  המחקר.  לאפשרויות 
היקפן ומיקומן מחזק את המחלוקות סביבן. את המידע חילקנו לשלושה פרקים. הפרק הראשון עוסק בחפירות 
המרכזיות האחרונות בעיר העתיקה; השני מתמקד בארכיאולוגיה באתרים הקדושים והשלישי עוסק בחפירת 

מנהרות וחללים תת קרקעיים מתחת למפלס החיים בעיר העתיקה ובכפר סילוואן. 
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פעולות ארכיאולוגיות מרכזיות בעיר העתיקה בשנת 2011 
והשפעותיהן החברתיות-פוליטיות

בסרטון תדמית של רשות העתיקות משנת 2010, מציין המנכ“ל שוקה דורפמן שהיקף החפירות בעיר העתיקה 
בחמש-שש השנים האחרונות הוא חסר תקדים: ’אנחנו חופרים (בעיר העתיקה) כמו שלא חפרו 150 שנה‘1. 

הפעילות כוללת חפירות ארכיאולוגיות בשטחים פתוחים, חפירת מנהרות ועבודות שימור ושחזור. 

אף שהחפירות הארכיאולוגיות בשנות הששים והשבעים של המאה ה-20 היו הממושכות והרחבות ביותר בעיר 
העתיקה עד לימינו, הצהרתו של מנכ“ל רשות העתיקות, גם אם היא מוגזמת, תואמת את תכנית הממשלה, 
משנת 2005, לפיתוח התיירות באגן ההיסטורי. ממשלת ישראל ועיריית ירושלים הקצו עבור השנים 2013-2005 
יותר מ-620 מליון ₪ (480 מיליון ₪ מהממשלה ו 144 מיליון ₪ מהעירייה) לפיתוח תיירות וארכיאולוגיה באזור 
האגן ההיסטורי. בשנת 2008 הושקעו 50 מיליון ש“ח, ונראה שסכומים דומים הושקעו גם בשנים שלאחר מכן.2  

בפרק זה אנו מתארים את אתרי הארכיאולוגיה המרכזיים שנערכו בהם עבודות שימור או עבודות פיתוח בשנה 
מציגים  אנו  האתרים,  תיאור  לאחר  בולטת.  פוליטית-חברתית  משמעות  בעלי  מרכזיים  אתרים  וכן  האחרונה, 
ניתוח העוסק בהשפעה החברתית-פוליטית של החפירות הארכיאולוגיות בעיר העתיקה. משנת 1967 ועד היום, 
מתקיימת במקביל לחפירות הארכיאולוגיות המדעיות, פעילות רחבת היקף של חפירת מנהרות וחללים תת-

קרקעיים. מידע על החפירות התת-קרקעיות אפשר למצוא בפרק ירושלים תחתית. 

העיר העתיקה – מבט לצפון-מזרח
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פרק א‘: תולדות החפירות
החפירות הארכיאולוגיות באגן ההיסטורי החלו כבר לפני כ-150 שנה, על ידי חוקרים אירופאים, לדוגמה קונרד 
שיק, ש‘ קלרמון-גנו ואחרים. חפירות אלו נערכו בשטחים קטנים בעיר העתיקה, לרוב באדמות כנסייה, בצמוד 
רחבות  החפירות  ועוד.3  דוד  מצודת  העופל,  כגון  פתוחים  בשטחים  או  העתיקה,  העיר  של  ולשערים  לחומות 
במובן  וממשיכות,   (1967 – הימים  ששת  מלחמת  (לאחר  השישים  שנות  מסוף  נערכו  העתיקה  בעיר  ההיקף 
מסוים, עד לימינו. מבחינת מדינת ישראל, הארכיאולוגיה בעיר העתיקה נתפסה בתור חלק מחקר הזהות של 
עם ישראל והקשר שלו לארצו. אף שהמחקר הארכיאולוגי נערך באמות מידה מדעיות ונחפרו שכבות העיר 
מתקופות שונות, זיהו חוקרים רבים את עבודתם עם הצורך ללמוד, להכיר ואף לאשש את עברו של עם ישראל 
או  דתיים  גופים  רובם  גופים;  כמה  באחריות  נמצאים  לציבור  ונחשפו  שנחפרו  השטחים  מן  רבים  בירושלים.4 
או  רשויות  ובין  המוסלמי  הווקף  לבין  כנסיות  בין  מתחלקת  האחריות  פרטיים.  ומקצתם  ממשלתיים-עירוניים 

חברות ממשלתיות ישראליות. 

הבית/חארם  להר  מדרום  בשטח  העופל‘  ’חפירות  הם  העתיקה  בעיר  ביותר  הגדולים  החפירות  אתרי  שני 
החל  מזר  בנימין  של  בניהולו  העופל‘  ’חפירות  (פרויקט)  מיזם  היהודי.  ברובע  והחפירות  לו  וממערב  א-שריף 
בשנת 1968 והסתיים בשנת 1978. השטח צמוד לדופן הדרומית ולחלק מהדופן המערבית של הר הבית/חארם 
א-שריף. חפירות הרובע היהודי נערכו בניהולו של נחמן אביגד בשנים 1969-1982. שתי החפירות היו בחסותה 
היהודי  ברובע  החפירות  מרוכז,  בשטח  נערכו  בעופל  שהחפירות  בעוד  בירושלים.  העברית  האוניברסיטה  של 
נערכו במספר גדול של מוקדים בכל רחבי הרובע.5 שטח החפירות השלישי בגודלו הוא מתחם ’מצודת דוד‘ 

צמוד לשער יפו. שטח זה נחפר מספר פעמים במשך המאה העשרים.6

ציור קיר בקארדו – בין דמיון למציאות
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רוב המבנים בעיר העתיקה נבנו במאות השנים האחרונות על גבי שכבות קדומות יותר. מיד לאחר מלחמת 
של  אישור  מצריכים  פתח  הרחבת  אפילו  או  בנייה  וכל  עתיקות,  כאתר  העתיקה  העיר  הוכרזה  הימים,  ששת 
רשות העתיקות.7 לכן יש צורך במעורבות רשות העתיקות בכל עבודת פיתוח ובנייה במקום. רשות העתיקות 
מנהלת עשרות חפירות באגן ההיסטורי, החל מחפירות הצלה קצרות-מועד בנות מספר ימים וכלה בחפירות 

הנמשכות שנים ארוכות בשטחים נרחבים. 

אם  ובנייה,  פיתוח  לצורכי  רבות  חפירות  העתיקות)  אגף  כן  (ולפני  העתיקות  רשות  ערכה  השנים,  במשך 
בחנויות או בבתים פרטיים ואם במבנים ציבוריים. לדוגמה: חפירות בארמון האבירים ברובע הנוצרי או בשטח 
אלה   שטחים  אין  לרוב,  בעתיקות.8  התושבים  של  פגיעה  לאחר  נחפרו  רבות  חפירות  הלטינית.  הפטריארכיה 
פתוחים לציבור, ולעיתים רוב השרידים הוצאו ממקומם לצורכי פיתוח. חפירות אלו המכונות ’חפירות הצלה‘, 
כמו  המשתנים,  לצרכיה  העיר  את  להתאים  וכדי  העתיקה,  בעיר  היומיום  חיי  המשך  את  לאפשר  כדי  חיוניות 
בנייה בשל גידול האוכלוסין, פיתוח התיירות וכדומה. מכוח חוק רשות העתיקות, חפירות ההצלה נערכות בכל 

הארץ ולא רק באגן ההיסטורי. 

חפירות רחבת הכותל – 2009-2005
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פרק ב‘: פעילויות ארכיאולוגיות בולטות בעיר העתיקה בשנת 2011
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1. חומת העיר העתיקה

בשנת 2004 נשרו כמה אבנים מחומת העיר העתיקה לחצר בית הספר ’קולג‘ דה פרייר‘ שברובע הנוצרי. נשירת 
האבנים הובילה את הגורמים האחראים על העיר העתיקה ועתיקותיה להתחיל בשימור חומות העיר. בשנת 
מהחומות.9  קטעים  של  שימור  בעבודות  העתיקות  רשות  החלה  ותכנון,  סקר  של  שנים  מספר  לאחר   ,2007
עבודות השימור המשיכו עד לשנת 2011 והן כעת לקראת סיום. השימור נעשה באחריותו ובמימונו של משרד 

ראש הממשלה ומנהלת אותו החברה לפיתוח ירושלים (הרל“י). עלות המיזם כ-20 מיליון ש“ח.10 

חלקים  בארץ.  העות‘מאני  השלטון  בראשית  עשרה,  השש  במאה  נבנתה  הנוכחית  העתיקה  העיר  חומת 
מסוימים מן החומה נבנו על תוואי של חומות קדומות מן התקופה הצלבנית, מן התקופה הערבית ומן התקופה 

הביזנטית-רומית.11 

2. כנסיית הניאה

השישית  למאה  המתוארכת  הניאה  כנסיית  שרידי  נחשפו  השבעים,  בשנות  היהודי,  הרובע  חפירות  במהלך 
לספירה. הכנסייה מוכרת מהספרות בתור אחת הכנסיות המרשימות והגדולות בירושלים, ובפארה קראה תיגר 
אף על כנסיית הקבר. השרידים שנחשפו כללו חלק מהאפסיס (גומחה חצי מעגלית) המזרחי, מערכת קמרונות 
תת קרקעיים והפינה הדרומית-מזרחית של הכנסייה.12 מעל השרידים המתוארכים לתקופה הביזנטית נחשפו 
הגדולות  אחת  היא  אולם  הניאה,  מכנסיית  קטנה  זאת  כנסייה  הצלבנית.  לתקופה  המתוארכת  כנסייה  שרידי 

שנחשפו מתקופה זו בירושלים.13

היום הכנסיות נמצאות בשטח הגן הציבורי המרכזי של הרובע היהודי הנקרא ’גן התקומה‘, אולם הן מגודרות 
לבקר  אפשר  פניו  על  היהודי.  הרובע  ופיתוח  לשיקום  החברה  של  באחריותה  הן  הכנסיות  לציבור.  וסגורות 
בכנסיית הניאה בתיאום מראש עם משרד החברה, אולם לרוב נדרשות סבלנות רבה ועקשנות רבה כדי לקבל 
את המפתחות לשטח החפירות. האתר מוזנח ומלא בפסולת, ובין החללים מפוזרים שרידי אבנים ופריטים 
שהיא  היהודי,  הרובע  ושיקום  לפיתוח  החברה  תכניות  פי  על  במקום.  מהפסולת  חלק  הנראים  אדריכליים 
הרובע  לתושבי  קרקעי  תת  לחניון  מיועד  הניאה  לכנסיית  הצמוד  שטח  היהודי,  ברובע  השטח  מרבית  בעלת 

הישראלים-יהודים.14

עבודות שימור שער שכם – 2011
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שרידי כנסיית הניאה הביזנטית

שרידי כנסיית הניאה מהתקופה הצלבנית
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3. חפירות העופל - מרכז דוידסון

האתר נמצא מדרום להר הבית/חארם א-שריף, ולחומת העיר העתיקה או לכפר סילוואן. זהו שטח החפירות 
הרצוף, הגדול ביותר בעיר העתיקה. בשטח נחשפו קברים מהתקופה העבאסית (מאה 9-8 לספירה), שרידי 
מתחתיהם  לספירה).   8-7 (מאה  האומאית  מהתקופה  ממשל  מבני  או  כארמונות  המזוהים  גדולים  מבנים 
ולצדם נחשפה שכבה ביזנטית (מאה 7-4 לספירה) ובה מבני מגורים ומבנה שזוהה כמנזר. מהתקופה הרומית 
המאוחרת (מאות 4-1 לספירה) נמצאו בעיקר שרידים המזוהים כמבני צבא, כגון מאפיה ששימשה את הצבא 
שני  בית  ימי   – הקדומה  הרומית  לתקופה  מתוארכת  נוספת  שכבה  בירושלים.  שישב  העשירי)  (הלגיון  הרומי 

(מאה 2 לפנה“ס- מאה 1 לספירה). כמו כן, נמצאו ממצאים, בהיקף קטן יחסית, מתקופות קדומות יותר.15

המקום הוכרז גן לאומי בסוף שנות ה-90, וכמה שנים לאחר מכן, בראשית שנות ה 2000, נבנה מרכז דוידסון 
והמקום הפך למוזיאון פעיל. את המרכז מנהלת החברה לפיתוח מזרח ירושלים (פמ“י) – חברה ממשלתית-

הרחוב  האומאיים,  הארמונות  ולשחזור  לשימור  עבודות  נעשו  למבקרים  האתר  את  להכשיר  כדי  עירונית. 
ההרודיאני, מבנים מהתקופה הביזנטית ועוד. 

מרכז דוידסון – קשת ’רובינסון‘ ושרידי הרחוב הרומי
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בשנת 2011 נעשו שלושה מיזמים (פרויקטים) חשובים באתר:

ראשונה  למאה  המתוארכים  טהרה  מקוואות  של  שימור  עבודות   – המקוואות‘  ’שביל  המכונה   1. שימור 
לספירה ומזוהים עם המסורת היהודית בימי בית המקדש השני. המקוואות נמצאים בחלק המזרחי של חפירות 
העופל, מחוץ לחומת העיר העתיקה. המקוואות מזוהים בתור סימן לנוכחות יהודית ולפולחן יהודי בימי בית 
הזהות  את  מדגישה  המקוואות  את  לשמר  הבחירה  לספירה).16  ראשונה   – לפנה“ס  השניה  (מאות  המקדש 

היהודית של האתר על פני השכבות הרבות שנחשפו בחפירות הארכיאולוגיות. 

 2. בחודש יוני 2011, נפתח אתר ’חומות העופל‘ לציבור. זהו קטע קטן משטח חפירות העופל, והוא נמצא 
ממלכת  תקופת   – לפנה“ס   7-8 למאות  המתוארכים  קירות  מספר  נחשפו  במקום  המקוואות.  שביל  בקרבת 
יהודה. השימור של המתחם כלל את חלקי המבנים הקדומים ומבנה ביזנטי.17 קטע זה, שהוא דל בממצאים 
בכלל וביחס לשכבות העופל בפרט, הפך למרכזי במסלול התיירות. השרידים המזוהים עם ירושלים של ימי 

ממלכת יהודה נתפסים כחשובים בתרבות הישראלית, הרבה יותר מאיכותם הממשית.

 3. מיזם חפירת מנהרה המחברת בין הכפר סילוואן לרחבת הכותל (ראה פרק ’ירושלים תחתית‘).

פעולות שימור חומות העופל וחפירת המנהרות יוצרות מסלול תיירות רציף עם האתר ’עיר דוד‘ בכפר סילוואן. 
חפירה של מנהרה מקשרת בין העיר העתיקה לבין שטחי האתר, וזיהויה של חומת העופל עם שלמה המלך,  

כמוה כהצגת שרידים ארכיאולוגים ב‘עיר דוד‘ כחלק מארמון דוד. 

עבודות שימור ’שביל המקוואות‘
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4. רח‘ הגיא / אל-וואד

לקראת סוף שנת 2011, אמורה הרל“י לפרסם מכרז לעבודות התשתית ברחוב הגיא / אל-וואד, אך התכניות 
לעבודות אלה היו ידועות כבר זמן רב קודם לכן. עבודות התשתית כוללות החלפת קו ביוב העובר מתחת לרחוב, 
משער שכם ועד לרחבת הכותל. בשנות השבעים והשמונים חפרו ברחוב הגיא / אל-וואד מספר ארכיאולוגים, 
לכן אפשר להעריך שרוב השטח שיבוצעו בו עבודות התשתית, נחפר בעבר. אי אפשר להעריך אם החפירות 
ישמשו אמצעי לחבר במנהרה את חפירות מנהרות הכותל, המסתיימות בויה דולורוזה, עם שער שכם או עם 

מערת צדקיהו. 

’חומות העופל‘ במרכז דוידסון לאחר השימור

רח‘ אל-וואד/הגיא 
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5. מערת צדקיהו

המערה נמצאת מתחת לרבע משטח הרובע המוסלמי, והכניסה אליה היא מחוץ לחומות העיר העתיקה, בין 
שער שכם לבין שער הפרחים. האתר הוכשר לתיירות לפני עשרות שנים והוא באחריות החברה לפיתוח מזרח 
ירושלים (פמ“י). בימים אלה נערכות באתר עבודות פיתוח ובהן העברת קו ביוב לתוך המערה ובניית שירותים. 
כמו כן, החלה חציבת פתח חירום המוביל אל מחוץ לחומה, מול רח‘ צאלח א-דין. פיתוח האתר נועד להכשירו 

לאירועים לקבוצות. 

מהמאה  החל  נמצאו  במחצבה  לשימוש  עדויות  שנים.  אלפי  במשך  אבנים  מחצבת  שימשה  צדקיהו  מערת 
השניה לפנה“ס ועד למאה ה-15 לספירה. זוהי אחת המערות המלאכותיות הגדולות והמסועפות בירושלים. 
המערה הייתה בשימוש במשך תקופות רבות, בשירות שליטים רבים ולמגוון מטרות בנייה. באתר אין הדרכות 
סדירות, אולם ההדרכות שנערכות במקום בחופשות ובחול המועד מדגישות שהמערה שימשה מקור לאבני 

בית המקדש (תיאוריה שאי-אפשר להוכיחה). 

6. שער הפרחים-בורג‘ אל-לקלק

אחד השטחים המעטים שאינו בנוי ברובע המוסלמי נקרא בורג‘ אל-לקלק. השטח נמצא מזרחית לשער שכם 
להכשיר  כדי  במקום  לחפור  העתיקות  רשות  החלה  בשנת 1998  סעדיה.  שכונת  בתי  לבין  החומה  בין  וחוצץ 
את השטח לבתי מגורים שעתידים לשמש מתנחלים יהודים. היזם והמממן של החפירות היה משרד התיירות 
אף שהשטח יועד לבתי מגורים ולא לפיתוח תיירות. בחפירות נמצאו שרידי מבנים החל מן המאה הראשונה 
לספירה ועד לתקופה העות‘מאנית.18 החפירות במקום הופסקו בשנת 2008 לאחר חשיפה חלקית של השרידים 
העתיקים, ולא נעשו פעולות לשימור ולהגנה על העתיקות. בשל כך, השטח מוזנח והשרידים שנחשפו נפגעים, 
והגישה לשטח מגודרת ונעולה. אף שבשנים האחרונות לא חפרו באתר, לדעתנו ימשיכו לחפור במקום כאשר 

יוחלט פוליטית לקדם את הבנייה של ההתנחלות הישראלית בשטח.

מערת צדקיהו – חלק צפוני
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7. הכותל הקטן

’הכותל הקטן‘ הוא חלק מקיר הנמצא ברובע המוסלמי, בסמטה צרה בקצה רח‘ באב אל-חדיד (רח‘ המוליך 
אל מתחם חראם א-שריף/הר הבית). מדובר בקטע קטן מקיר התמך המערבי של הר הבית, וחלקו מתוארך 
לתקופה בית שני. הכותל הקטן מזוהה בתור המקום הקרוב ביותר לקודש הקודשים של בית המקדש שרשאים 
להתפלל בו יהודים. אורכו של קטע הקיר הוא כ-10 מטרים, ובשנים האחרונות המקום משמש לתפילה של 
שגרה  בין האוכלוסייה הפלסטינית  חיכוך  יהודית יוצרת  המקום לתפילה  פתיחת  שישי.  בימי  בעיקר  יהודים, 
בסמיכות לכותל הקטן לבין היהודים שבאים להתפלל. התושבים נאלצים להתאים את אורח חייהם לתפילות 

ולאירועים יהודים שנערכים בכותל הקטן.19 

חפירות בורג‘ אל-לקלק בקרבת שער הפרחים

הכותל הקטן
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8. בריכת חזקיהו

כי  אם  מלבנית,  ובנוי  צדדיו  מכל  בתים  מוקף  המאגר  חזקיהו‘  ’בריכת  המכונה  מים  מאגר  יש  הנוצרי  ברובע 
או  נחקרה  לא  הבריכה  ובחנויות.  בבתים  צדדיו  ומשאר  הקופטים  בח‘אן  מצפון  תחום  המאגר  סימטרית.  לא 
נחפרה כדי לתארך את מועד בנייתה, אולם תעלת ניקוז המתחברת לבריכה נחפרה ותוארכה לתקופה הרומית 
המאוחרת (מאה שנייה לספירה). לכן סביר להניח שהבריכה מאותה תקופה.20 תצלומים מראשית המאה ה-20 
מעידים על בריכה מלאה במים. היום אין גישה מסודרת לבריכה. בשנים האחרונות היו כמה יוזמות לנקות את 
הפסולת מהבריכה בשל מצב התברואה הירוד והסכנה למחלות ולזיהומים. לאחרונה קמה קבוצה באינטרנט 
הקוראת לניקוי הבריכה ולחפירתה כיוון שהאתר חשוב לעם היהודי.21 הקבוצה מזהה את האתר עם חזקיהו 
המלך מהמאה השמינית לפנה“ס, אף שברור שאין קשר בין הבריכה לבין תקופת חזקיהו ונראה שהיא נבנתה 

בתקופה הרומית המאוחרת-הביזנטית. 

במקביל לפעילות הקבוצה באינטרנט החלה עיריית ירושלים לנקות את הבריכה למורת רוחם של הקופטים, 
היוונים-אורתודוקסים והווקף המוסלמי אשר הבריכה שייכת להם. עבודות הניקיון התחילו ביוני 2011 ונמשכו 
כמה חודשים של עבודה אינטנסיבית ורצופה. עבודות הניקוי נעשו חד צדדית, והצדדים המעורבים לא הצליחו 

ליצור תיאום ביניהם, למרות האינטרס המשותף. 

בריכת ’חזקיהו‘ לאחר הניקוי 
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פרק ג‘: פעילות ארכיאולוגית והשפעה פוליטית-חברתית
לעבודות שימור של חומות העיר העתיקה, או לשיפוץ מערכת הביוב מתחת לרחוב אל-וואד / הגיא יש חשיבות 
פוגעת  שימור  עבודת  וכל  ארכיאולוגית  פעילות  כל  שלא  ברור  העתיקה.  העיר  עתיקות  על  לשמור  כדי  רבה 
באוכלוסייה המקומית. פעמים רבות חפירות ההצלה נערכות דוקא כדי לאפשר את חיי היומיום בעיר. יחד עם 
זאת, להבנתנו, יש לבחון את משמעותם של האתרים הארכיאולוגים בעיר העתיקה מתוך הקשרם לפעילות 

פוליטית רחבה. 

עבודות השימור והחפירה במרכז דוידסון-חפירות העופל נעשות בשרידים שאינם מהבולטים או מהמרשימים 
ביותר בשטח – והכוונה היא הן למקוואות הטהרה המתוארכים לימי בית המקדש השני, ובהם מתקנים שנבנו 
במרתפים או מתקנים חצובים בסלע, והן לשרידים המתוארכים לימי ממלכת יהודה שהם דלים וקשים מאוד 
להבנה כיוון שנהרסו, הוזנחו והם בנויים מתחת לשכבות ומבנים מתקופות מאוחרות יותר. עבודות השימור לא 
נעשות בשרידים הבולטים והחשובים בשטח כגון שרידי המבנה האומיי ואחרים, מתקופות מאוחרות יותר, 

אלא במתקנים שלמרות השתמרותם הדלה נושאים משמעות לאומית לעם ישראל. 

לעומת ההשקעה בשרידים במרכז דוידסון, בולטת ההזנחה בכנסיית הניאה הנמצאת ברובע היהודי. הכנסייה 
כמעט ואינה נגישה לציבור, מוזנחת ומלאת פסולת. כך נוצר מצב שאחד האתרים המרשימים ביותר שנחשפו 
בחפירות הרובע היהודי אינו מוכר ואינו זוכה לשימור ולטיפוח הראויים לו. השימור ברובע היהודי מצד אחד, 
ולעומתו הזנחת אתרים אחרים, מעידים על הרצון להדגיש את העבר היהודי של האזור, ולקשר שרידים בני 
אלפיים שנה ויותר עם תושבי הרובע היהודי היום. אלפי שנים של שכבות מתקופות אחרות אינן זוכות למחקר 

ולהצגה הראויים להם. 

לכאורה שימור חומת העיר העתיקה שנבנתה במאה ה-16 הוא יוצא דופן ואינו משמש למטרות פוליטיות, אולם 
לצד חשיבות שימור החומות, ישראל מחזקת כך את אחיזתה בגבולות העיר העתיקה. עבודת השימור מציגה 
העיר.  חומות  על  הישראלית  השליטה  את  ומפגינה  עבר,  מכל  הפלסטינים  התושבים  תחימת  את  ומבטאת 

ייתכן וזאת אחת הסיבות להחלטת משרד ראש הממשלה לממן את העבודות.22

עוד דוגמה להתערבות הרשויות בשימור אתרים אפשר לראות בניקוי בריכת חזקיהו הנמצאת ברובע הנוצרי. 
בעלי האדמה (הווקף המוסלמי, הקופטים והיוונים-אורתודוקסים) העלו את הצורך לנקות את שטח הבריכה כבר 
בראשית שנות האלפיים, אך זכו להתנגדות של רשות העתיקות. החלטת העירייה לנקות את הבריכה ללא תיאום 

עם בעלי השטח, מחזקת את ההשערה שהמקום מיועד לשמש מתנחלים או קבוצות ישראליות אחרות.23

הדופן המערבית-דרומית של הבריכה גובלת במלון פטרה. המלון נמצא במחלוקת משפטית באשר לבעלות 
עליו, עמותת המתנחלים ’עטרת כוהנים‘ או הכנסייה היוונית אורתודוקסית.24 עד כה לא ברור אם יש קשר בין 

המאבק המשפטי באשר לבעלות על המלון לבין ניקוי הבריכה. 

בורג‘  לדוגמה,  פלסטינים.  בתושבים  המאוכלסים  בשטחים  ארכיאולוגית  לפעילות  מתווסף  הבריכה  ניקוי 
מתחם  בניית  לאפשר  דבר  של  בסופו  נועדה  אבל  מוקפאת,  אלה  שבימים  חפירה  הפרחים,  לקלק-שער  אל 
למתנחלים בשטח הפתוח, האחרון כמעט, ברובע המוסלמי. הכשרת מערת צדקיהו למבקרים, בשטח שבין 
שער שכם לבין שער הפרחים אינה חלק מאכלוס העיר העתיקה במתנחלים, אולם הכשרת האתר לאירועים, 
הישראלית  האחיזה  את  יחזק  ירושלים  מזרח  של  הפלסטיני  העסקים  למרכז  ישראלים  תיירים  אלפי  והבאת 
במקום. בד בבד, השרידים העתיקים מוצגים באופן שמדגיש את העבר הישראלי-יהודי במקום אף שהמערה 

שימשה את העיר במשך אלפי שנים והיא דוגמה דווקא לרצף ההתיישבות. 

העתיקה.  בעיר  שנעשות  הארכיאולוגיה  פעולות  כלל  את  מהווים  לא  זה,  בחלק  המוצגים  והפעולות  האתרים 
מיזמים (פרויקטים) מתוכננים מתחת לשער שכם – במתחם מוזיאון הרחבה הרומית, במתחם שער יפו ועוד. 
של  הקשר  מן  התעלמות  עם  בעת  בה  העתיקה  לעיר  הישראלי  הקשר  חיזוק  של  מגמה  ממשיכים  המיזמים 
נעשית  לא  הישראלית  האחיזה  במקום.  הישראלית  האחיזה  העמקת  ומכאן  לעבר,  הפלסטינים  התושבים 
באמצעות חיזוק הקשר עם האוכלוסייה הפלסטינית המקומית, אלא באמצעות פעילות ארכיאולוגית שפעמים 

רבות פוגעת בתושבים או נעשית בניגוד לצרכיהם. 
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סיכום
הפעילות הארכיאולוגית בשנת 2011 ממשיכה, במקומות רבים, פעילות של שנים קודמות. אמירתו של מנכ“ל 
ראשות העתיקות שמשנת 2005 חופרים בעיר העתיקה כמו שלא חפרו לפני כן, מחזקת את הידוע לנו בדבר 
החלטת הממשלה להשקיע בחיזוק אתרי עתיקות לתיירות והצגתם כחלק מהמורשת של עם ישראל. אפשר 
בה  הפלסטינים.  התושבים  בצורכי  השקעה  כמעט  אין  אלו,  בתחומים  תקדים  חסרת  השקעה  שלצד  לראות 

בעת מדגישים יותר ויותר את הצגת העבר המזוהה כיהודי על פני שרידים מתקופות אחרות. 

להערכתנו  ועירוניים,  ממשלתיים  גופים  באמצעות  נעשית  העתיקה  בעיר  הארכיאולוגית  הפעילות  שרוב  אף 
הפעילות  ובסביבותיה.  העתיקה  בעיר  המתנחלים  לבין  השלטונות  בין  עבודה‘  ו‘חלוקת  פעולה  שיתוף  יש 
פלסטינית  אוכלוסייה  בלב  בתים  על  ולהשתלט  להתנחל  הזכות  לחיזוק  אמצעי  משמשת  הארכיאולוגית 

(לדוגמה, חפירות בורג‘ אל לקלק, בריכת חזקיהו ועוד). 

בפרק זה ציינו מספר מקומות שלא נחפרו בשנה האחרונה, אולם לדעתנו מקומות אלה רגישים במיוחד (למשל 
כנסיית הניאה, הכותל הקטן ועוד). הצגתם חיונית כדי לפרוס תמונה רחבה לא רק על הפעילות בשנה אחרונה, 
אלא על מגמות ועל השקפת עולם המלווה את הפעילות הארכיאולוגית. האתרים ששומרו, נוקו ופותחו בשנה 
נראית  יחידנית  ארכיאולוגית  פעילות  שכל  בעוד  ופוליטית.  תרבותית  היסטורית,  חשיבות  בעלי  הם  האחרונה 
תמימה, ראויה וחשובה, הרי שמכלול הפעילות הישראלית מעיד על מגמה שארכיאולוגיה משמשת בה בחזית 

המאבק הלאומי, לצד חיזוק ההתנחלות בעיר העתיקה וחיזוק הקשר הישראלי אליה. 
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ארכיאולוגיה במקומות הקדושים המרכזיים בעיר העתיקה

אתר קדוש, גם אם הוא נבנה לפני אלפי שנים, נתפס בציבור כקדוש קודם שהוא נתפס כעתיק. כיוון שרוב 
הציבור ובמיוחד המאמינים תופסים את האתר על פי משמעותו הדתית, הניסיון לדון באתר על פי חשיבותו 
הארכיאולוגית לעולם לא יהיה מנותק מהאמונה הקשורה במקום. לאתרים הקדושים בעיר העתיקה יש מקום 
מרכזי במאבק הפוליטי. כל צד מדגיש את חשיבותה הדתית של העיר העתיקה למורשתו, ומתבסס על הדת 
לאסלאם  קדושים  ואתרים  ישראלים,  כנכסים  נתפסים  ליהדות  קדושים  אתרים  כך  אתה.  מזוהה  עמו  שרוב 
למסדר  בהתאם  שונים,  כנסייתיים  מוסדות  אוחזים  רבים  נוצריים  באתרים  פלסטיניים.  כנכסים  נתפסים 

ולקבוצה הדתית השולטת בהם. 

הבית  א-שריף/הר  חארם  העתיקה:  בעיר  המרכזיים  הקדושים  האתרים  בשלושת  מתרכזים  אנו  זה  במסמך 
למוסלמים וליהודים, הכותל המערבי ליהודים וכנסיית הקבר לנוצרים. אנו בוחנים את הפעילות הארכיאולוגית 
הקדושים  באתרים  האירועים  העתיקה.  בעיר  הפוליטי-חברתי  המצב  על  משפיעה  זאת  פעילות  וכיצד  בהם, 
משפיעים על מיליארדי מאמינים בעולם כולו ולכן חורגת חשיבותם של הפעולות הארכיאולוגיות ושל שימור 
העתיקות הרבה מעבר למקום הפעילות עצמו. במקומות אלה אי אפשר להפריד את הדתי והפוליטי מן המחקר 

המדעי, ולכן, לדעתנו, כל מחקר וכל פעילות באתרים אלה נגועים בפוליטיקה. 

תפילה בשטח החפירות ’העופל‘
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1. הר הבית/חארם א-שריף

המבנים הקדומים ביותר בעיר העתיקה העומדים על ִתלם עד היום הם מסגד אל-אקצא ומבנה כיפת הסלע 
הנמצאים במתחם הר הבית/חראם א-שריף. שניהם נבנו במאה השביעית, ככל הנראה על ידי הח‘ליף האומאיי 
הווקף  של  היא  המקום  על  והאחריות  המוסלמיות,  מהתקופות  היא  באתר  האדריכלות  רוב  אל-מלכ.  עבד 
מהתקופות  אמנות  ופרטי  ממצאים  מגוון  מציג  והוא  המוסלמי,  המוזיאון  נקרא  במתחם  המוזיאון  המוסלמי. 
המוסלמיות. מאז שנת 1967 המקום מנוהל כאוטונומיה דתית מוסלמית, ולמעשה אין במקום פיקוח ארכיאולוגי. 

בעקבות הסכמי אוסלו במשך פרק זמן קצר, היה שיתוף פעולה בין רשות העתיקות ובין הווקף המוסלמי. 

בשנת 1996 בעקבות פתיחת מנהרת הכותל לעבר הוויה דולורוזה, החלו מהומות שגרמו למותם של עשרות 
הבית/חראם  בהר  הארכיאולוגי  הפיקוח  את  העתיקות  רשות  צמצמה  המהומות  לאחר  ופלסטינים.  ישראלים 
הר  על  הארכיאולוגי  הפיקוח  ביישום  קושי  יש  משנת 1996  שהחל  מעידים  העתיקות  רשות  אנשי  א-שריף. 
הבית/חראם א-שריף.25 שיאן של עבודות הווקף היו הכשרת החללים המכונים אורוות שלמה בחלקו הדרומי 
של המתחם, והפיכתם למסגד. במקום העבודה נפתח פתח רחב בפינה הדרומית מזרחית של החלל. הפתח 
נפער  על ידי כלים מכאניים וגרם הרס רב של עתיקות. דו“ח מבקר המדינה משנת 2011 מעיד על ליקויים 
בעבודות הפיקוח ובקבלת רישיונות לביצוע עבודות פיתוח בהר הבית בשנים 2007-2001: ”ליקויים משמעותיים 
נמצאו בביצוע הפיקוח על רוב העבודות שנעשו בשנים שבהן התמקדה הביקורת (2007-2001). עבודות אלה 

נעשו ללא תיאום עם הרשויות העוסקות באכיפת החוק בהר הבית וללא קבלת אישורים והיתרים כנדרש“.26 

חארם א-שריף/הר הבית
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יש קושי להעריך את מידת הרס העתיקות בהר הבית משתי סיבות עיקריות: האחת - הווקף המוסלמי איננו 
מספק נתונים מדויקים, כמו כמה שטח נחפר, לאיזה עומק ואיזה ממצאים נחשפו. השנייה - הביקורת הרבה 
על ההרס באתר ודאי מושפעת ממשאלת הלב של רבים השואפים לריבונות ישראלית מלאה בהר הבית, ובה 
בעת, הווקף פועל במודע לחזק את האחיזה המוסלמית בהר, ולכן שיקולים בדבר הגנה על עתיקות עומדים 

בסתירה לשיקוליו הפוליטיים. 

לתלמידים  חווייתית  פעילות  בתור  הבית‘  מהר  העפר  ’סינון  (פרויקט)  מיזם  מתנהל  היום  ועד   2005 משנת 
בהר  המבקרים  מרכז  את  גם  המנהלת  מתנחלים  של  (עמותה  אלע“ד  עמותת  תומכת  במיזם  ולמבקרים. 
הזיתים ואת האתר הארכיאולוגי ’עיר דוד‘). סינון העפר נעשה למרגלות שכונת א-טור, מחוץ לעיר העתיקה, 
בשטח המכונה ’עמק צורים‘. מיזם הסינון אינו חפירה ארכיאולוגית, ואין לו כל ערך מדעי. במיזם זה, שנועד 
לחשוף שרידים מבית המקדש או שרידים יהודים חשובים אחרים, ניברר יחסית מעט מאוד חומר, ואין הוא 
שיקולים  עם  לעתיקות  דאגה  המשלב  למיזם  דוגמה  זוהי  הבית.  בהר  ההרס  עוצמת  על  אמין  מידע  מספק 

דתיים, לאומיים ופוליטיים.27

חזית מסגד אל-אקצא
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2. רחבת הכותל

הקרן למורשת הכותל המערבי אחראית על רחבת הכותל ועל מנהרות הכותל. הקרן היא עמותה ממשלתית 
באחריות משרד ראש הממשלה, ומממנים אותה הממשלה ותורמים פרטיים. חפירות מנהרות הכותל החלו 
ארכיאולוגים  כללים  פי  על  ולא  הדתות  משרד  באמצעות  נעשו  החפירות  הימים.  ששת  מלחמת  לאחר  מיד 
מדעיים. במקום חפירה ארכיאולוגית מסודרת הוחלט להציב ארכיאולוג שיפקח על העבודות. פרסומים של 
סמך  על  שהופק  מכיוון  בחסר  לוקה  שהמידע  מעידים  הכותל  מנהרות  מעורבים בעבודות  שהיו  ארכיאולוגים 
עבודות  אחרי  לעקוב  מאפשר  ארכיאולוגי  פיקוח  מסודרת.28  מדעית  חפירה  סמך  על  ולא  ארכיאולוגי  פיקוח 
לעבודה  ערך  שוות  מפיקוח  המסקנות  ואין  מדעית,  לפעילות  תחליף  מהווה  אינו  אולם  והחפירה,  הפיתוח 

ארכיאולוגית מסודרת. 

ברחבת  נעשות  העתיקה  בעיר  ביותר  והרחבות  הגדולות  הארכיאולוגיות  החפירות  לימינו,  ועד  משנת 2005 
הכותל או במנהרות הכותל, באמצעות רשות העתיקות ובאחריות של הקרן למורשת הכותל ובמימונה. 

ברציפות  התנהלה,  החפירה  הכותל.  רחבת  של  המערבי  בחלק  בחפירה  העתיקות  רשות  החלה  בשנת 2005 
כמעט, משנת 2005 ועד שנת 2009 בשטח של כ-1.5 דונם.29 חפירת רחבת הכותל חשפה שרידים של שכונת 
המוגרבים שהרסה מדינת ישראל בשנת 1967 ושרידים קדומים עד למאה השביעית לפנה“ס. הקרן למורשת 
נגד  יצאה  ארכיאולוגים  קבוצת  קומות.  שלוש-ארבע  בן  מוזיאון  החפירות  שטח  מעל  לבנות  מתכננת  הכותל 
בוועדה  להפקדה  זאת  בכל  אושרה  התכנית  אולם  הארכיאולוגי,30  בממצא  תפגע  שהבנייה  בטענה  המיזם, 

המחוזית. המבנה המתוכנן יעמוד מול מתחם מסגד אל אקצא. 
אנשי הקרן למורשת הכותל מצהירים בבירור שמטרתן של החפירות לחשוף שרידים מימי בית המקדש השני.31

הכותל המערבי
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עם העבר היהודי, כגון ימי  אנשי הקרן למורשת הכותל רואים בחשיפתם של שרידים מהתקופות המזוהות 
את  לספירה),  ראשונה  לפנה“ס-מאה  שניה  (מאה  שני  בית  ותקופת  לפנה“ס)  (מאות 6-10  יהודה  ממלכת 
מטרתן העיקרית של החפירות. באופן זה שרידי העבר יכולים להתחבר לאמונה היהודית היום, וליצור הרגשה 
של קשר ישיר בין עבר יהודי לפני אלפיים שנה ובין ימינו. הצהרות אלו לא עולות בקנה אחד עם הצהרות של 
אנשי רשות העתיקות אשר טוענים שהחפירות עוסקות בכל התקופות, ואין מטרתן לחשוף תקופה מסוימת 
דוקא ולהתעלם מתקופה אחרת.32 אפשר לומר, לאחר עשרות שנים שבהן החפירות שבאחריות משרד הדתות 
העתיקות  רשות  של  ביכולתה  שאין  ראויים,  שאינם  חפירה  בתנאי  נעשות  הכותל  למורשת  הקרן  ובאחריות 
להכריע נגד החלטות אנשי הדת בכותל, במציאות הפוליטית היום. מניסיון השנים סביר להניח שבעלי הממון 
תקופות  אילו  ויחליטו  במנהרות,  הביקור  מסלול  את  יקבעו  הכותל  למורשת  הקרן  מטעם  ההחלטות  ומקבלי 

ואילו פירושים להציג למבקר. 

3. כנסיית הקבר 

ארמנים,  יוונים-אורתודוקסים,  עדות:  כמה  בין  מחולקת  עליה  והאחריות  הנוצרי  ברובע  ממוקמת  הכנסייה 
קופטים, אתיופים, קתולים וסורים. הכנסייה נבנתה במאה הרביעית ומאז עברה שיפוצים, שינויים, הרס ובנייה 

מחדש. הכנסייה כפי שהיא היום מבוססת על הבנייה מהתקופה הצלבנית.33

על אף ההכרה שכנסיית הקבר היא אחד האתרים העתיקים והחשובים בעיר העתיקה, מעורבותה של רשות 
העתיקות ושל הגופים הרשמיים בפיתוח ובחפירות בכנסייה תלויה פעמים רבות בתנאים ובהסכמים עם 
העדות השונות. כך למשל, במשך עבודות שיפוץ שנעשו בקפלה של ורטן הקדוש (שטח בחלקה הפנימי של 

בתי הרובע המוסלמי על רקע גגות כנסיית הקבר
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הכנסייה, פנימה מקפלת הלנה) מנובמבר 1975 ועד לפברואר 1976, הוזמנו ארכיאולוגים לפקח על העבודות 
רק לאחר סיום ביצוען. הפרסום המדעי התבסס על איסוף מידע ועל תיעוד של השרידים בשטח, רק לאחר 

מעשה.34

בשנת 1996 נערכה חפירה ארכיאולוגית באמצעות רשות העתיקות במתחם הכנסייה הקופטית של כנסיית 
הקבר ובמימון הכנסייה הקופטית. החפירה החלה בשל סכסוך בין בעל חנות אשר פרץ חלל מתחת לרצפת 
חנותו.35 אנשי הכנסייה הקופטית טענו שהחלל שייך להם. הסכסוך הוביל להתערבות הרשות הפלסטינית, 
הכנסייה  אנשי  של  הרצון  ובגלל  הסכסוך  בגלל  הישראלי.  המשפט  ובית  ישראל  ממשלת  מצרים,  ממשלת 
ארכיאולוגיות  חפירות  לערוך  העתיקות  רשות  אנשי  הוזמנו  קרקעיים,  התת  החללים  על  בעלות  להוכיח 
במקום. הזמנתו של גוף ממשלתי-מקצועי נועדה להוכיח שהכנסייה היא בעלת החזקה בחללים. בעיקרון, 
בשל המאבק המשפטי בדבר הבעלות על האדמה, צריכה הייתה רשות העתיקות לבדוק מי בעל האדמה 
ולחכות לסיום הסכסוך המשפטי. עד אז צריכה הייתה למנוע כל בנייה או חפירה במקום. אך למרות זאת, 
ובעקיפין  הקופטית  הכנסייה  עם  פעולה  לשתף  ובכך  במקום,  ארכיאולוגית  חפירה  לערוך  הרשות  החליטה 
מהתקופה  ומבנים  חציבות  ובהם  שרידים  נחשפו  בחפירה  השטח.  על  שלה  הבעלות  בדרישות  להכיר 

הביזנטית, כנסייה מהתקופה הערבית הקדומה ומבנה קמרונות מהתקופה הצלבנית.36

המאבק בין העדות על שטח ועל שליטה בכנסיית הקבר, והמאבק בינם לבין בעלי נכסים הצמודים לכנסייה 
אינו מאפשר פיקוח על הכנסייה, מחקר בה ושימור שלה כפי שנדרש באתר בעל חשיבות כה יוצאת דופן. 

עבודות שיפוץ בכנסיית הקבר
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4. נשות הכותל, ארכיאולוגיה וקדושה

במקומות הקדושים הרבים של הדתות והעדות השונות בעיר העתיקה, יש הפליית נשים בשם הדת או האמונה, 
הנאבקות  היחידות  הקבוצות  אחת  התפילה.  בטקס  במעמדן  וכלה  לתפילה  לנשים  המוקצה  באזור  החל 
ביהדות  זרמים  מכמה  דתיות  נשים  של  קבוצה  הכותל‘.37  ’נשות  הן  זכויותיה  את  לקבל  השואפת  הזו  בהפליה 
הנאבקת יותר מ-20 שנה על זכותן להתפלל בכותל על פי אמונתן. נשות הכותל דרשו להתפלל עטופות טלית 
פעם בחודש, שעות מספר בבוקר, ברחבת הנשים. בקשה זאת נתפסה בתור איום על ההגמוניה של הממסד 

האורתודוכסי בשטח הכותל המערבי, ואנשי דת, רבנים ופוליטיקאים התנגדו נחרצות לזכותן זו. 

לאחר מאבק משפטי ארוך שראשיתו בשנת 1989 38. החליט בג“ץ בשנת 2000, בהרכב מורחב של 9 שופטים, 
שלא לאפשר לנשות הכותל להתפלל כרצונן ברחבת הכותל 39. לחלופין הוחלט להכשיר בעבורן רחבת תפילה 

בשטח החפירות הארכיאולוגיות של מרכז דוידסון – בשטח המכונה ’קשת רובינסון‘. 

לאחר מלחמת ששת הימים בשנת 1967 הוחלט שבשטח שמדרום לשער המוגרבים יחפרו חפירות ארכיאולוגיות, 
למחקר  שיועד  בשטח  נמצא  רובינסון  קשת  אזור  המערבי.  הכותל  של  התפילה  מתחם  יהיה  ממערב  ובשטח 
ארכיאולוגי. ההחלטה להכשיר את אתר העתיקות לתפילה מעלה כמה שאלות: האם שטחי החפירה משנים 
את ייעודם והופכים לאתרי דת? האם נשות הכותל נחשבות קבוצה פסולה ביהדות האורתודוקסית-ממסדית, 
ולכן אין תפילתן באתר עתיקות נתפסת בתור פעולה באתר קדוש? האם חשיבותם של אתרי עתיקות משנית 

לאינטרסים דתיים ופוליטיים מקומיים? 

נדמה שלפחות על השאלה האחרונה התשובה חיובית: בשנת 1995 טענה רשות העתיקות שאי אפשר לערוך 
נאמר  שהיא“,  כל  בצורה  תפילות  לקיים  יהיה  אפשר  זה  שבשטח  נראה  ”לא  העתיקות:  אתר  בשטח  תפילה 
אך כשהתארך המאבק המשפטי הוחלט להכשיר את שטח העתיקות  בתשובה של רשות העתיקות לבג“ץ.40 
ההיררכיה  על  מעידים  תפילה  לאתר  עתיקות  אתר  של  ייעודו  את  לשנות  המוצע  הפתרון  תפילה.41  למקום 
של  מעמדן  הזה  במובן  והעתיקות.  הנשים  הרחב,  הציבור  פוליטיים,  אינטרסים  הדת,  אנשי  הקודש:  באתרי 

העתיקות כמו של הנשים, כפוף לאינטרסים של קבוצות דת ושל פוליטיקאים. 

נשות הכותל בשעת תפילה במרכז דוידסון



25

סיכום
לכאורה שאלות על אופן החפירה הארכיאולוגית, על רמתה המדעית ועל מקצועיותם של החופרים הן עניינן 
של הקהילה הארכיאולוגית. אולם כאשר המקומות הקדושים מוצגים כנכס פוליטי השייך ללאום מסוים, וכאשר 
העתיקות הן רק מקצת מן האמצעים לחיזוק צד אחד על חשבון הצד האחר, יש למחקר הארכיאולוגי חלק 

חשוב ומרכזי בחיזוק הנרטיב הנבחר. 

עוצמת החשדנות, העוינות והסגירות באתרי הקודש היא אולי הגבוהה ביותר בעיר העתיקה, ולכן כל פעילות 
חד צדדית, אפילו שיפוץ מבנה, מעצימה עוד יותר את המתח בין הצדדים. במציאות זו פעילות ארכיאולוגית 
למצב  חלופה  לשמש  יכולה  והמגזרים,  הדתות  העמים,  ומכלל  הציבור  מכלל  כוחה  את  השואבת  עצמאית, 

שהארכיאולוגיה באתרים הקדושים היא בת ערובה במאבקי דת ופוליטיקה. 

שיתוף גורמים בינלאומיים והידברות בין-דתית ובין עדתית הינם חיוניים לא רק כדי להגן על העתיקות מפגיעה 
פיזית, אלא גם כדי להגן, במידה מסוימת, על העתיקות משימוש בידי קיצוניים ולאומניים. שרידי העבר יכולים 
לשמש את הקיצוניים ולהעצים את הסכסוך הפוליטי, או לחילופין להציג סיפור מורכב ורב תרבותי על העבר. 
הצגה מורכבת של הדברים יכולה להפוך את העתיקות לנכס חשוב ובעל משמעות לכלל התושבים והמבקרים, 

ולהנמיך את להבות הסכסוך. במציאות של ימינו, נדמה שידיהם של המתונים על התחתונה. 
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ירושלים תחתית
חפירת מחילות, מנהרות וחללים תת-קרקעיים באגן הקדוש

בעת האחרונה שוב עלו לכותרות המנהרות הנחפרות והנחשפות באגן ההיסטורי של ירושלים, ובעיקר בעיר 
העתיקה ובכפר הפלסטיני הסמוך אליה סילוואן. נדמה שבארבע השנים האחרונות, משנת 2007 ועד היום, 
מרכזת רשות העתיקות את עיקר מאמציה באגן ההיסטורי בהכשרה של מערכת מחילות, מנהרות וחללים 
אידיאולוגית,  לתיירות  תשתית  בהנחת  העתיקות  רשות  עוסקת  מחקר,  חפירות  של  באצטלה  תת-קרקעיים. 

המלווה באינטרסים פוליטיים. 

מיקום  בדבר  זמין  מידע  מספקת  העתיקות  רשות  אין  מדעית,  ארכיאולוגית  בפעילות  מדובר  שלכאורה  אף 
החפירות, היקפן ומטרתן. רוב המידע מגיע בדיעבד, באמצעות הודעות לעיתונות, ולא במהלך החפירה, כפי 
שאפשר לצפות מגוף ציבורי הפועל בעיבורה של עיר. מיותר לציין, שהסתרת המידע מגביר את החשש לאי-

סדרים, לפגיעה בעתיקות ולקידום מטרות נסתרות באמצעות החפירות.

פרק זה נועד להציג תמונת מצב מעודכנת בדבר החפירות התת-קרקעיות באגן ההיסטורי. על פי הערכתנו, 
נחפרים שטחים נוספים על אלה המתוארים כאן, אלא שאין בידינו מידע מהימן אודותיהם. אנו מקווים שרשות 
העתיקות תשלים את החסר, ותפרסם את כל המידע הנחוץ על החפירות באגן ההיסטורי של ירושלים הקדומה. 
הבינלאומית,   והקהילה  הפלסטיני  הציבור  זה  ובכלל  הציבור,  אמון  את  לשקם  כדי  חיוני  הפרסום  להבנתנו, 

בפעילות הארכיאולוגית הנעשית בירושלים. 

מקרא מפה:

1. מערת צדקיהו

2. מנהרות הכותל

3. בית כנסת אוהל יצחק

4. רחבת הכותל

5. חפירות העופל

6. חפירות חניון גבעתי

7. מנהרה בעקבות תעלת ביוב ורחוב ’הרודיאני‘

8. מנהרות ’הגיחון‘

9. נחפר ע“י צ‘ וורן
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חפירות תת-קרקעיות בירושלים: משנת 1865 ועד היום
שנה.  כ-150  אחורה  הגלגל  את  מחזיר  ומודרניות,  עתיקות  ומנהרות,  נקבות  במחילות,  האינטנסיבי  העיסוק 
ראשוני חוקרי ירושלים האירופיים, בסיוע פועלים מירושלים וסביבתה, חפרו אז בבטן אדמת עיר הקודש כדי 

לעמוד על הטופוגרפיה הקדומה ועל תוואי המבנים הסמוכים להר הבית. 

צ‘ וורן במנהרות העיר העתיקה
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הראשון והחשוב בין חופרי ירושלים התת-קרקעית היה הבריטי צ‘רלס וורן. כדי לחמוק מעיניהם הבולשות של 
השלטונות העות‘מאניים, חפר וורן פירים אנכיים במרחק מה מחומות הר הבית, ומשם המשיך לחפור ב‘גלריות‘ 
- מחילות אופקיות שנחפרו לאורך הקירות הקדומים. וורן חפר בצמוד לכותל המערבי, מאזור ’קשת רובינסון‘ 
לכיוון ’שער ברקלי‘ (אחד משערי הר הבית/חרם א-שריף) ואף צפונה משם, בנקודות הכלולות היום במערכת 
’מנהרות הכותל‘. הוא חשף שער קדום המיוחס למתחם המקדש של הורדוס (המאה הראשונה לפני הספירה), 
אשר הוביל להר הבית עצמו.42 פרויקט החפירות של וורן התבסס גם על מפה משנת 1862 המתעדת את בורות 

המים ואת מערכות המים בהר הבית/חרם א-שריף. 

נוסף לחפירות סביב הר הבית/חרם א-שריף, חפרו וורן וצוותו בכפר סילוואן הסמוך, וחשפו חלקים חשובים 
ממערכת המים המיוחסת לירושלים המקראית. כמו בתחומי העיר העתיקה, נערכו החפירות בבטן האדמה, 

הרחק מעיני השלטונות. בין השאר נחשפו שם פירים, ִנקבות ותעלות טבעיות וחצובות. 

חפרו  בשנים 1894– 1897  וה‘גלריה‘.  הפיר  במתכונת  החפירות  נמשכו  בירושלים,  העות‘מאנים  שלטו  עוד  כל 
הארכיאולוגים פ“ג בליס וא‘ דיקי מערכת נרחבת של מחילות ומנהרות באזור הר ציון ובריכת השילוח/ברכת 
הקדומים  המים  מפעלי  חקר  את  פארקר  מ‘  בראשות  משלחת  המשיכה   -1911  1909 בשנים  אל-חמרה. 
בירושלים, ומטרתה הייתה להגיע מאזור מעיין הגיחון בסילוואן אל ִלבו של הר הבית, שם קיוו לגלות את אוצרות 
בית המקדש.43 פארקר וצוותו חקרו את ִנקבת השילוח ואת פיר וורן וחפרו מחילות אופקיות חדשות, אך נאלצו 

לנטוש את החפירה לאחר שנחשף ניסיונם לשחד את פקידי הווקף ולחפור מתחת להר הבית עצמו. 

סדרת החפירות הללו, שנעשתה כאמור במחשכים ובהטעיה מכוונת של השלטונות, קיבעה אפוא, שני נרטיבים 
מרכזיים ביחס לארכיאולוגיה של עיר הקודש: הראשון, הנרטיב המערבי-מדעי, זיהה מתחת לפני הקרקע את 
את  ומסתיר  הבורות  בחשכת  שקוע  העבר,  של  מנוון  שריד  בהווה  העיר  בתושבי  וראה  ה‘אִמיתית‘,  ירושלים 
משמעותה וייעודה של העיר; הנרטיב השני, האסלאמי-פלסטיני, ראה בארכיאולוגיה שלוחה של האימפריאליזם 

המערבי, שכל מטרתה היא ערעור הנוכחות האסלאמית באל-קודס ובחארם א-שריף. 

מדע  אולם  ירושלים,  של  הארכיאולוגיה  לאבות  אמנם  נחשבים  ה-20  המאה  וראשית  ה-19  המאה  חוקרי 
מדעית  חפירה  כל  של  הראשונה  ומטרתה  המחילות  שיטת  נזנחה  ובמהרה  מאוד,  התפתח  הארכיאולוגיה 
הייתה חשיפת רצף שכבות העבר מלמעלה למטה, רובד אחר רובד. בתקופת השלטון הבריטי והירדני ’יצאה 
לחופשי‘ הארכיאולוגיה של ירושלים, החפירות נערכו בגלוי ולאור יום והשכבות הקדומות קולפו במסודר מפני 
השטח לעומק האדמה. למרות זאת, לא נעלמו החפירות שנערכו במחתרת, והנה כך, אנו מגלים את יורשי 

חופרי המאה ה-19 בעיר העתיקה בזמנים אחרים ובהקשרים חדשים.

חפירת מנהרות לאחר מלחמת ששת הימים
לאחר מלחמת ששת הימים החלה פעילות ארכיאולוגית אינטנסיבית בעיר העתיקה ובסביבותיה. בין השאר, 
חוקרים בכירים מהאוניברסיטה העברית בירושלים חפרו בה חפירות רחבות-היקף: נחמן אביגד ברובע היהודי, 
בנימין מזר ממערב ומדרום להר הבית (בעופל, מספר 5 במפה), ויגאל שילה בגבעת ירושלים הקדומה (’עיר 
דוד‘). החפירות התנהלו לרוב על פי שיטות מודרניות ומקובלות, ומערכות תת-קרקעיות נבדקו מלמעלה למטה 

תוך חשיפת נקודות הגישה אליהן וקשריהן למבנים שמעליהן. 

אולם לצד מפעלים אלה, נערכו גם חפירות לא-מדעיות: בשנת 1969 החלה ביזמת משרד הדתות חפירה של 
מנהרה לאורך הכותל המערבי, מתחת לשטח הבנוי והמאוכלס של הרובע המוסלמי הנושק להר הבית/חרם 
א-שריף. חפירה זו נמשכה עד לראשית שנות ה-90, ובין השאר חשפה מחדש את שער ’וורן‘, השער המוביל 
להר הבית מתחת למפלס הישוב היום (מספר 2 במפה). אף שנעשתה בחסות משרד ממשלתי, נחשבה חפירה 
זו במשך שנים למפעל מחתרתי, משום שאגף העתיקות (הגוף שקדם לרשות העתיקות) לא העניק לה רישיון 

ואין כל תיעוד של ממצאי החפירה. 
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בשלב הראשון של הכשרת המנהרה למבקרים לא נפער פתח יציאה, והמבקרים נכנסו ויצאו דרך פתח אחד, 
שברובע  דולורוזה׳  ל׳ויה  עד  הכותל  מנהרת  להארכת  העבודות  הסתיימו  בשנת 1993  הכותל.  לרחבת  סמוך 
המוסלמי, אולם פריצת פתח היציאה נדחתה עד לשנת 1996. הימים היו ימי ראשית שלטונו של בנימין נתניהו, 
פחות משנה אחרי רצח רבין, בשיא המאבק מול הרשות הפלסטינית על השליטה הפוליטית במזרח ירושלים. 
בניצוחו של ראש העיר אהוד אולמרט, הוחלט לפתוח את הפתח הצפוני של המנהרה ב׳ויה דולורוזה׳. פתיחת 
המנהרה - ׳סלע קיומנו׳- גררה הפגנות אלימות וקרבות ירי בין ישראלים ופלסטינים ברחבי הגדה, בהם נהרגו 

עשרות ונפצעו מאות.44

חפירות במנהרות הכותל 2011
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את  לאפשר  כדי  המנהרה  של  הצפונית  ביציאה  להשתמש  הכותל  למורשת  הקרן  החלה  הקרבות,  שוך  עם 
עד  שבאחריותה  השטח  את  הכותל  למורשת  הקרן  הרחיבה  כך  הכותל.  במנהרת  המבקרים  מספר  הגדלת 

ללב הרובע המוסלמי.

חפירת מנהרות בחסות ארכיאולוגית מדעית
מאמצע שנות התשעים הפכה רשות העתיקות להיות הגוף המרכזי באופן כמעט בלעדי שעורך חפירות בעיר 
העתיקה ובאגן ההיסטורי. הרשות אחראית על החפירות מבריכת השילוח במורדות סילוואן ועד לשער הפרחים 
בחומה הצפונית של העיר העתיקה.45 עיקר החפירות נעשות ביוזמת גופים חיצוניים לרשות (ממשלתיים ולא-

ממשלתיים), בין אם חפירות הצלה ובין אם חפירות פיתוח לצורכי תיירות או בנייה. 

אשר לפעילות החפירה התת-קרקעית, זו החלה בממדים מצומצמים באזור עין אום א-דרג‘/מעיין הגיחון (ראו 
במורדות  שכן  מפנה,  חל  בשנת 2004  אולם  הגנים.  ורשות  אלע“ד  עמותת  מתנחלי  לבקשת  בהמשך)  פירוט 
העולה  רומי  רחוב  ושרידי  קדומה  בריכה  נתגלו  בסילוואן  חילווה  וואדי  ושכונת  דוד‘  ’עיר  אתר  של  הדרומיים 
ממנה לכיוון הר הבית.46 בה בעת, החלו במעלה הגיא חפירות נרחבות תחת לבית הכנסת אוהל יצחק (מספר 
3 במפה), סמוך לרחבת הכותל.47 ליודעי דבר היה ברור כי שני המפעלים הללו, המרוחקים זה מזה והמופרדים 
לכאורה על ידי חומות העיר העתיקה ובתי שכונת ואדי חילווה בסילוואן, קשורים למעשה באמצעות הרחובות 
נולד  אז  שכבר  דומה  במפה).   7 (מספר  ודיקי  בליס  בימי  עוד  הקרקע  לפני  מתחת  שנחשפו  הניקוז  ותעלות 
לחבור אל הממצאים הישנים הללו, הן מבחינה פיזית - על ידי חשיפה מחדש של המחילות הישנות  הרעיון 

תוכנית הר הבית והשערים על פי מחקרי הקרן הבריטית לחקר פלסטינה

Temple Mount
Charles Wilson and Charles Warren 1864 AD (drawn by Leen Ritmeyer)

1  Warren’s Gate
     Kiphonus Gate, Room 25
2  Wilson’s Arch R. 23
3  The Kossel, R. 12
4  Barclay’s Gate, R. 22 
5  Robinson’s Arch, R. 19, 20
6  Southern Wall, R. 27
7  Chuldan Exit
    Double Gate, R. 33
8  Chuldan Enterance
    Triple Gate, R. 32
9  Solomon’s Stables, R. 46

10  Eastern Wall, R. 12
11  Shushan Gate, 
      Mercy Gate, R. 39, 39
12  The Rock, R. 15
13 Cohain’s Mikvah
14  The “Great Sea”, R. 49
15  Biraychas Yisroel, R. 44
16  The Moat or Fosse
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- והן מבחינה רעיונית - על ידי שיקום שיטת החפירה במחילות שנזנחה זה מכבר. משנת 2004 חברה רשות 
העתיקות אל הגופים האידיאולוגים המפתחים את אזור הכותל ואזור ’עיר דוד‘ והחלה להגשים את תכניתם 
לחבר את ’עיר דוד‘ אל רחבת הכותל במערכת תת-קרקעית אחת. המערכת כוללת מחילות חפורות, תעלות 
ניקוז עתיקות, וחללים גדולים שפונו מתכולתם. בשנים 2005-2008 החלה רשות העתיקות לחפור מנהרות הן 

בסילוואן48 והן באזור הכותל – שם נחפרה מנהרה המחברת את בית הכנסת אוהל יצחק למנהרות הכותל. 

בחלק הדרומי של סילוואן נחשפו בחפירה צידית, בתוך מנהרה, חלקי הרחוב שתועד עוד במאה ה-19 בידי 
בליס ודיקי.49 בהמשך, במפלס גבוה מהרחוב ובחדירה מלמעלה למחילות של בליס ודיקי, נחשפה תעלת ניקוז 
מקורה שגובהה עולה על זה של אדם ממוצע והיא בנויה מאבן. תעלת הניקוז נבנתה כנראה מתחת להמשך 
אותו רחוב מדורג המתוארך לימי הבית השני (התקופה הרומית). התעלה עוברת תחת רחוב וואדי חילווה לכל 
העתיקה  בעיר  דוידסון)  מרכז  (אזור  הכותל  חפירות  שטח  דרך  ממשיכה  לו,  הסמוכים  הבתים  ותחת  אורכו 
עמותת  מממנת  בסילוואן  החפירות  את  כי  לציין  יש  במפה).50  המערבי (מספר 4  הכותל  לרחבת  עד  ומגיעה 

אלע“ד, והן מבוצעות על ידי רשות העתיקות כחלק מהפיתוח התיירותי של הגן הלאומי ’עיר דוד‘. 

מאז שנת 2007 נערכות חפירות ארכיאולוגיות בתוך מנהרות הכותל וחפירות נוספות בחללים המשתרעים בין 
רחוב הגיא (גבול מערבי) ומנהרות הכותל (גבול מזרחי), מתחת לבתי תושבי הרובע המוסלמי. שטח החפירות 
של  גדולות  כמויות  ובפינוי  קדומים  בקירות  פתחים  בפריצת  כרוכה  והעבודה  רבועים  מטרים  במאות  נאמד 
עפר, שרק חלקו מתועד באופן שיטתי. גם חפירות אלה הן חזרה לשטחי החפירה של חוקרים קודמים כדוגמת 
גדול  חמאם  העיר:  בתולדות  חשובה  תקופה  מכל  כמעט  שרידים  נחשפו  בחפירות  ואחרים.51  המילטון  וורן, 
מהתקופה הממלוכית (חמאם אל-עין), שרידים מתקופת אליה קפיטולינה (שמה של ירושלים בתקופה הרומית 

המאוחרת), שרידים מהתקופה הרומית הקדומה ועוד. 

חפירות מנהרות הכותל 2010/11



33

מתחמים תת-קרקעיים קדומים
בשטח העיר העתיקה והכפר סילוואן ישנם מספר מתחמים תת-קרקעיים קדומים, בני מאות או אלפי שנים, 
וִנקבת  העתיקה  בעיר  צדקיהו  מערת  הם  ביותר  המוכרים  המתחמים  וה-20.  ה-19  המאות  במהלך  שנחשפו 

השילוח ופיר וורן בכפר סילוואן. חללים אלה הם חלק חשוב בירושלים תחתית. 

1. מערת צדקיהו (מספר 1 במפה)

מערת צדקיהו ממוקמת מתחת לבתים הצפוניים של הרובע המוסלמי. הכניסה אליה נמצאת מחוץ לחומות, 
בין שער שכם לשער הפרחים. האתר הוכשר לתיירות לפני עשרות שנים ואחראית עליו החברה לפיתוח מזרח 

ירושלים (פמ“י). הקרן למורשת הכותל מחפשת מממן לפיתוח האתר. 

לשימוש  הראשונות  העדויות  שנים.  אלפי  ואף  מאות  במשך  בנייה  אבני  כמחצבת  שימשה  צדקיהו  מערת 
לספירה.  ה-15  למאה  עד  בשימוש  הייתה  היא  כי  ונראה  הספירה,  לפני  ה-2  למאה  מתוארכות  במחצבה 
שונים,  שליטים  בה  השתמשו  וכאמור  בירושלים,  היום  המצויות  המרהיבות  המלאכותיות  המערות  אחת  זוהי 

בתקופות שונות, למטרות מגוונות. 

2. מעיין הגיחון ’פיר וורן‘ וִנקבת השילוח

בגבעת ירושלים הקדומה (’עיר דוד‘) מצויות שתי מערכות תת-קרקעיות קדומות וייחודיות. המערכת המוכרת 
ביותר היא זו הקרויה ִנקבת השילוח. הִנקבה חצובה בסלע לאורך של יותר מ-500 מטר ומוליכה מים ממעיין 
הגיחון/עין אום א-דרג‘ (מספר 8 במפה), המצוי בערוץ נחל ִקדרון בין שני חלקי הכפר סילוואן,52 ועד לבריכת 
השילוח53 בקצה הדרומי של גבעת ירושלים הקדומה ושכונת וואדי חילווה. מי המעיין מתנקזים מהבריכה אל 
מים  מוליכות  שמקצתן  חצובות  ותעלות  נקבות  ממספר  מורכבת  השילוח  ִנקבת  מערכת  אל-בוסתן.54  שכונת 
הכנענית  לתקופה  החצובות  הנקבות  של  ראשיתן  את  מתארכים  בנקבה  שנעשו  מחקרים  יבשות.  ומקצתן 
(המאה ה-18 לפני הספירה - תקופה הברונזה התיכונה IIב‘), ואת אחריתן לימי ממלכת יהודה (המאה השמינית 

.(II לפני הספירה - תקופת הברזל

הגבעה  ראש  שבין  המדרון  גובה  במחצית 
נחשף  החצובה,  הנקבה  מעל  הגיחון,  ומעיין 
במאה ה-19 פיר אנכי, כנראה טבעי במקורו, 
תת-קרקעיים  מעברים  במערכת  הקשור 
תכליתו  ותיארוכו,  וורן  פיר  זהו  חצובים. 

ושימושו בעת העתיקה שנויים במחלוקת. 

ומחצה,  כעשור  במשך   ,1995 שנת  מאז 
נערכות חפירות סביב מעיין הגיחון והמערכות 
אלה  חפירות  בו.55  הקשורות  הקדומות 
תחת  הנמצא  תת-קרקעי  בחלל  נערכות 
מבנה מגורים ותחת הרחבה הסמוכה למבנה 
בית ספר. לאחרונה הורחב חלל זה באמצעות 
מערב,  לכיוון  המעיין  מאזור  מחילה  כריית 
מתחת לשביל מדורג בין בתי הכפר. החפירה 
שחפרה  מדורג  לחתך  חוברת  התת-קרקעית 
האתר  במדרון  קניון  קת‘לין  הארכיאולוגית 
הקודמת,  המאה  של  ה-60  בשנות  הקדום, 
ביצור  של  מרשימים  שרידים  בה  ונחשפו 

מתקופת הברונזה התיכונה.56

תעלת הניקוז שנחשפה בכפר סילואן



34

הסולם המחבר בין מפלס תעלת הניקוז לרח‘ המדורג (ההרודיאני?)

הרחוב המדורג (ההרודיאני?) שראשיתו בבריכת השילוח וממשיך צפונה
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חפירת מנהרות - אמצעי ליצירת נרטיב
לבג“ץ  בתשובה  ההיסטורי.  האגן  באזור  החפירות  את  בתפיסתה  מעניינת  מניפולציה  יוצרת  העתיקות  רשות 
חשיפת  המשך  הוא  הכפר  בתי  תחת  ניקוי התעלות הקדומות  כי  הרשות  טוענת  חילווה,  ואדי  תושבי  שהגישו 
קיים,  מצב  בבחינת  הן  שהמחילות  להדגיש  העתיקות  לרשות  מאפשר  זה  טיעון  מכבר.57  זה  הידועה  תעלה 
ממצאיה  את  ברבים  הרשות  מפרסמת  בעת,  בה  התושבים.  בתי  של  נוסף  וסיכון  שינוי  משום  בפעולתה  ואין 
על  בירושלים:  הארכיאולוגי  המחקר  חלוצי  של  למעמדם  קשור  נוסף  היבט  ומסעירות.  חדשות  תגליות  בתור 
אף התיישנות חלק ממסקנותיהם, הרי שסיפורם של החופרים, יצר ההרפתקנות שלהם, התעוזה והראשוניות 
בפעילות  הרואה  נרטיב  אותו  אל  שוב  להתחבר  אפוא,  קל,  להערצה.  למושא  ופעולתם  מחקריהם  את  הפכו 
הארכיאולוגית כנכס של המדע המערבי, ואת ההתנגדות לו כסמל הבערות המזרחית. המיתוס הארכיאולוגי 
מאפשר לרשות העתיקות להתעלם מן המתודיקה שהשתנתה ומן המציאות החברתית והפוליטית שהשתנתה 
גם היא. כיוון שכך, אין רשות העתיקות רואה כל צורך להתייחס לאוכלוסיה הפלסטינית המקומית, ליידע אותה 

על פעולתה, או להיוועץ בה. 

בירושלים  מעגלי  תיירות  במסלול  ללכת  יהיה  אפשר  הרומית,  הניקוז  מערכת  של  ופתיחתה  חשיפתה  לאחר 
הניקוז  מערכת  דרך  להגיע  יהיה  אפשר  הכותל,  מאזור  הכותל.  רחבת  בקרבת  סופו)  שראשיתו (או  התחתית, 
המבקרים  למרכז  קצרה  הדרך  ומשם  במפה),   6 (מספר  גבעתי  חניון  אזור  אל  הקדום  הרומי  הרחוב  דרך  או 
’עיר דוד‘. כאן יתחבר המבקר למערכת המנהרות של ִנקבת השילוח ופיר וורן, שבקצה ימצא את עצמו  של 
בבריכת השילוח. משם ימשיך במסלול תת-קרקעי לרחוב ההרודיאני ובהמשך חזרה לתעלת הניקוז הקדומה 
בעת  ירושלים  של  המציאות  את  מלראות  פטור  המסלול  של  לאורכו  ההולך  דוידסון.  במרכז  שמסתיימת 
הנוכחית. המסלול נועד ליצור חוויית ביקור בירושלים אחרת, מדומיינת, שבה שרידים בעיקר משתי תקופות: 
ממלכת יהודה וימי בית המקדש השני. שתי תקופות אלו מזוהות בנרטיב הישראלי כתקופות העיקריות שיש 
המסלול  של  ההתחלה)  (או  הסיום  לארץ.  העם  בין  הקשר  ובעיצוב  הישראלית  הזהות  בעיצוב  משמעות  להן 
בקרבת רחבת הכותל מדגישים את הקשר ההדוק בין ירושלים התחתית לבין הר הבית, המקום הקדוש ביותר 

ליהודים. 

ניקוז וביוב המתוארכים  הגרסה המשווקת לציבור, החפירות בכפר סילוואן חשפו בריכה, רחוב ומערכת  לפי 
לחוות  למבקר  מאפשרים  אלה  מבנים  לא.  ותו  השני),  הבית  (תקופת  הספירה  לפני  הראשונה  למאה  כולם 
את חוויית העלייה לבית המקדש בשיא תפארתו, ואף ממחישים את חורבנו. בסרטון חדש שמפרסמת רשות 
לבין  הכותל,  ברחבת  ההרודיאני  הרחוב  המכונה  הרחוב  בין  החיבור  מוצג  שלה,  האינטרנט  באתר  העתיקות 
כל  את  בתוכו  לכלול  כדי  הכותל  תחום  ומתרחב  הולך  כך  סילוואן.  הכפר  למרגלות  התעלות  ולבין  המנהרות 
הגבעה של ירושלים הקדומה ושכונת ואדי חילווה. רשות העתיקות ושולחיה - מתנחלי אלע“ד, הקרן למורשת 
הכותל ואחרים - עושים אפוא יד אחת כדי לרדד הן את ההיסטוריה היהודית והן את תולדות ירושלים. היהדות 
כולה נדחסת לתקופות הקצרות של ריבונות ישראלית-יהודית בירושלים, תוך התעלמות מכל מה שאינו כרוך 
בריבונות מדינית ובפולחן של קורבנות. ואילו ההיסטוריה של ירושלים מאבדת את ראשיתה, בתקופה שקדמה 

לממלכת ישראל, ואת אחריתה, עת הפכה לעיר קודש נוצרית ולאל-קודס המוסלמית. 

זאת ועוד, הסיפור המסופר על המנהרות משמש אמצעי הצדקה להתנחלות הישראלית בכפר סילוואן וברובע 
המתנחלים  קרי  בה,  השולטים  את  והופכת  יהודית-ישראלית  תת-קרקעית  עיר  יוצרות  המנהרות  המוסלמי. 

הישראלים, למתיישבים, ואת המנותקים ממנה, קרי התושבים הפלסטינים, לזמניים ולא-שייכים. 
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סיכום ומסקנות

חפירת מנהרות בעיבורי עיר היא בראש ובראשונה שימוש באמצעי מדעי-ארכיאולוגי לכאורה, לצורך חתירה 
(תרתי משמע) תחת חיי מי שיושבים מעליהן. כיוון שחלק חשוב ממסקנות החפירות הארכיאולוגיות הנערכות 
ביותר.  מוגבלת  למחקר  החפירות  של  חשיבותן  וה-20,  ה-19  מהמאות  חפירות  על  מבוסס  האחרונות  בשנים 
הסתרת היקף העבודות האִמתי, העדר צידוק מדעי-ארכיאולוגי להן והדגשת החשיבות הרגשית היהודית של 
הממצא - כולם מעידים על היות הארכיאולוגיה כלי שרת למטרות פוליטיות. מערכת המנהרות התת-קרקעיות 
יוצרות עיר נוספת, קדומה וטהורה, המתיימרת לייצג את ירושלים האמיתית, זו הקודמת לכל סכסוך ומנותקת 
ממנה. עיר תת-קרקעית זו מייתרת את העיר המעורבת הקיימת והופכת, בעיני הציבור הישראלי, את השליטה 

באגן ההיסטורי להכרחית, גם במחיר שלילת כל הסכם מדיני. 

לתחייה  קמה  ה-19,  במאה  המערבי  המחקר  של  ההיכר  מסימני  היתה  אשר  ארכיאולוגיות,  מנהרות  חפירת 
באמצעות  אלא  השלטונות,  על  להערים  מנת  על  לא  נעשות  החפירות  שהפעם  אלא  האחרונות.  בשנים 
השלטונות, על מנת להערים על הציבור. גם עתה המיסטיפיקציה, ההרפתקה והמדע משמשים בערבוביה, כדי 

להעצים את הדרמה שבתגלית ולשפר את ערכה השיווקי והתעמולתי. 

ההתנהלות של הרשויות הישראליות בתפיסתן את השרידים הארכיאולוגים בתור נכס לאומי, צריכה להדאיג 
את כל מי שרואה לנגד עיניו את העיר ירושלים, עברה ועתיקותיה בתור אתר החייב לשקף ולשמר את מרקם 

החיים העדין והמורכב של העיר ואת מרקם החיים הרחב של התרבויות והעדות בה – בעבר, בהווה ובעתיד. 

מערת צדקיהו – מבט מבפנים
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סיכום
מדינת ישראל ערכה חפירות ארכיאולוגיות בעיר העתיקה יותר מכל גוף או מכל שלטון לפניה. למרות זאת, 
הפעילות הארכיאולוגיות ממשיכה להוות חלק משמעותי בקידום אחיזתה הפוליטית בעיר העתיקה. לחפירות 
רואים  דתיות  וקבוצות  הפלסטינים  גם  ולכן  העתיקה,  בעיר  השליטה  על  ברורה  השפעה  הארכיאולוגיות 
בארכיאולוגיה אמצעי לחיזוק השליטה, או אמצעי לאיום על שליטתם. נראה שפעמים רבות החשש מהממצא 
הארכיאולוגי גורם לפגיעה במחקר ובממצא. כך למשל בחפירות המנהרות, חפירות החללים התת קרקעיים 

וחפירות הווקף בהר הבית.

ניתן לראות כי יש פער בין חוסר היכולת של ישראל להציב אמות מידה מדעיות מקובלות להגנה על אתרי מורשת, 
לבין ההשקעה האדירה בפרויקטים ארכיאולוגיים. בנוסף לכך, השימוש הפוליטי בפעילות הארכיאולוגית מלווה 

בהתעלמות מצורכיהם של התושבים ומחשיבות המקום לבני דתות ועמים אחרים. 

המורשת  אתרי  שימור  לבין  מחקר,  צורכי  בין  האיזון  את  מוצאת  שאינה  הראשונה  המדינה  אינה  ישראל 
אותן  בפני  ניצבו  ועות‘מאני  הבריטי  הירדני,  השלטון  בה.  ששוכנות  הדתות  לבני  העיר  חיזוק  ולבין  המקומית, 
בעיות, גם אם בעוצמות שונות, והפתרונות שהיצעו כל אותם השלטונות לא הצליחו לתת מענה. ללא ספק, 
אחד הקשיים הוא חוסר היכולת לבנות רשויות וגופים מאוזנים ומקצועיים – חפים מאינטרסים לאומיים ודתיים. 

נדמה שרק קבוצה או ועדה בינלאומית תוכל להתמודד עם צורכי העדות והדתות הרבות, ובו בזמן לאזן בין 
צורכי התושבים לבין צורכי התיירות. קבוצה או ועדה בינלאומית של אנשי מקצוע מתחום שימור אתרי מורשת 
מדיניות  ולהתוות  לפקח  ותוכל  ומוקצנים,  שונים  פוליטיים  אינטרסים  עם  להתמודד  תוכל  סכסוכים  ופתרון 
ודרכי עבודה. שיתוף בינלאומי בירושלים, אינו רעיון חדש, אולם חוברת זאת אינה עוסקת בסוגיה של נוכחות 
בינלאומית או שיתוף בינלאומי בחיי היומיום – רווחה, בריאות, ביטחון וכדומה, אלא מעלה סוגיות ששיתוף 

בינלאומי יכול לסייע בפתרונן. 

יש צורך בקבוצה שתתמקד בהגנה, בשימור ובפיתוח אתרי העתיקות בעיר העתיקה ובסביבותיה. על הקבוצה 
לשקול את צורכי התושבים ואת המציאות הדתית-פוליטית, ויש בכוחה להביא לאיזון בפעילות הארכיאולוגית. 
הקבוצה תציג מענה למציאות שקבוצות דתיות, ארגונים אידיאולוגים וקיצוניים, או אפילו החלטות ממשלה 
העתיקה.  בעיר  הארכיאולוגי  המחקר  את  ומקדמים  מובילים  העיר,  מצורכי  המנותקות  מובהקות  פוליטיות 
קבוצה בינלאומית תדגיש את חשיבות העתיקות ואת העיר העתיקה בתור אתר מורשת עולמית ולא רק בתור 

אתר מורשת לאומית. 
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Construction works near Jaffa gate
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Conclusion
The state of Israel has conducted more thorough archaeological excavations in 
the Old City than were ever attempted by any other government or organization.  
Despite this, archaeological activity continues to provide a central pillar in its 
plans to strengthen its political grip on the Old City.  Archaeological activities 
have a clear influence on control over the Old City. Consequently, the Palestinians 
and various religious groups also see archaeology as a means to increase their 
control, or as a threat to their control. As the digging of the tunnels and the Waqf 
excavations show, political interests and the fear of archaeological discoveries 
often lead to damage to the research process and to the relics. The absurd result 
is that this colossal investment in archaeology is often coupled with destruction of 
irrecoverable sites.
There is an evident gap between the state’s inability to enforce the scientific 
standards expected in heritage sites, and its huge investment in archaeological 
projects. In addition, the political exploitation of archaeological projects is 
accompanied by glaring disregard for residents’ needs and for the importance of 
the sites to other religions and peoples.
Israel is not the first to find it difficult to balance the standards of research with 
the preservation of local heritage sites and the improvement of the multi-cultural 
residents’ daily lives. Jordanian rule, British rule and Ottoman rule faced the same 
problems, if in varying degrees, and the solutions they found were insufficient. One 
of the difficulties, no doubt, is the absence of balanced and professional bodies free 
of national and religious motivations.
We believe that only an international team or committee can cope with the 
competing interests of so many religious groups, while balancing between 
residential needs and the requirements of tourism. Only such a team, made up 
of professionals in the field of heritage-site preservation and conflict resolution, 
can contend with the various and extreme political interests, chart viable policy 
and methodologies, and monitor their implementation. International cooperation 
in Jerusalem is not a new idea; this booklet does not concern itself with an 
international presence or involvement in daily life – social welfare, health, 
security, etc. – but with issues uniquely suited to such an intervention.
We believe there is a need for a committee devoted to protecting, preserving and 
developing antiquities sites in the Old City and its environs. The committee must 
weigh residential needs and the religious and political situation, and balance the 
archaeological activity accordingly. Such a committee would provide a solution to a 
situation wherein archaeological research is led by religious organizations, extreme 
ideological groups, or even openly political government decisions that ignore basic 
residential needs. An international committee would highlight the antiquities and 
the Old City as international treasures, rather than as a national heritage site. 
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Summary and Conclusions
The excavation of tunnels in the heart of the city entails, first and foremost, the 
exploitation of an ostensibly scientific-archeological means for the sake of literally 
undermining the lives of those who live above them. Since a large part of the 
conclusions of the archeological excavations conducted in recent years are based 
on 19th- and 20th-century excavations, their importance for scholarship is rather 
limited. The concealment of the actual scope of the works, the lack of scientific-
archaeological rationale, and the emphasis on the emotional importance of the 
finds for the Jewish people, all attest to the political use that is being made of 
archaeology. The system of underground tunnels creates a parallel, ancient and 
unsullied city that pretends to represent the real Jerusalem, a Jerusalem preceding 
and disconnected from any conflict. This underground city renders the existing 
multicultural and conflicted city redundant while making control of the Historic 
Basin seem like a necessity in the eyes of the Israeli public, even at the cost of 
thwarting any political agreement.
The excavation of tunnels - one of the hallmarks of the 19th-century excavations in 
Jerusalem - has been revived in recent years. But this time around the excavations 
are not intended to deceive the authorities, but rather it is the authorities who carry 
them out, with the aim of deceiving the public.
The conduct of the Israeli authorities, in perceiving and portraying the archaeological 
finds in the Historic Basin as national property, should be troublesome for anyone 
who sees the city of Jerusalem, its past and its antiquities, as a place that must 
acknowledge and preserve the delicate and complex fabric of life of the city and 
the broad fabric of life of the cultures and peoples within it - in the past, present, 
and future.
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IAA and its patrons - the El’ad organization, the Western Wall Heritage Fund, and 
others - work hand in hand in order to diminish both Jewish history and the history 
of Jerusalem. All of Jewish history is compressed into the short periods of Israelite-
Jewish sovereignty in Jerusalem, while cultural layers that are not associated with 
Jewish political sovereignty or with the sacrificial cult are ignored. The history of 
Jerusalem is stripped both of the eras that preceded the Kingdom of Israel, and of 
what came after it, when it became the Holy City for the Christians and Al-Quds for 
the Muslims.
Moreover, the story told about the tunnels serves as a means of justifying Israeli 
settlement in the Palestinian village of Silwan and in the Muslim Quarter of the 
Old City. The tunnels create an underground Jewish-Israelite city that transforms 
those in charge, i.e., the Israeli settlers, into inhabitants, and the disempowered, 
i.e., the Palestinian residents, into a temporary presence.

Zedekiah’s Cave
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Tunnel Excavations as Narrative
The IAA effects an interesting manipulation in its portrayal of the excavations in 
the Historic Basin. In its response to an Israel Supreme Court petition submitted 
by the residents of Wadi Hilweh, the IAA claims that the clearing out of the ancient 
drain underneath the houses in the village is little more than the rediscovery and 
cleaning of a channel whose existence has been long known.56 This claim allows the 
IAA to emphasize that its tunnels are a fait accompli, and that its actions therefore 
do not pose any new threat to the houses above. At the same time, the IAA publicly 
advertises its discoveries as new and exciting. Another aspect is connected to the 
mythological status of past researchers: although some of their conclusions have 
become outdated, their adventurous spirit, their boldness and originality have turned 
their research and activities into an object of admiration. It thus becomes easy to 
embrace the old narrative that views archaeology as a bastion of Western science, 
and the opposition to it as a symbol of Oriental ignorance. This archaeological myth 
apparently enables the IAA to ignore changing methods and changing social and 
political realities. It comes as no surprise, therefore, that the IAA relieves itself of 
any responsibility toward the local Palestinian population, neither informing it of its 
intents, or consulting with it as work proceeds. 
Once the Roman drain has been opened, visitors will be able to take a circular walking 
trail in underground Jerusalem, beginning (or ending) near the Western Wall. From 
the area of the Western Wall, the path will go through the Roman drain/road to the 
Givati parking lot, just a short distance from the City of David visitors’ center. There 
the tunnels of the Gihon and Warren’s Shaft can be accessed, and at their exit, at 
the Pool of Siloam, the underground part of the Herodian stepped street can be 
reentered, leading back to ancient drain that leads back up at the Davidson Center, 
near the Western Wall. Those who walk along this path are relieved of the need to 
confront the present reality of Jerusalem. The circuit is meant to create a visiting 
experience in a parallel, imagined, Jerusalem, among the remains of two periods: the 
Kingdom of Judah and the Second Commonwealth. These two periods are identified, 
in the Israeli narrative, as the most meaningful periods for the formation of Israeli 
identity and the connection of the Jewish people to the land. The end (or beginning) 
of the path near the Western Wall plaza emphasizes the close connection between 
underground Jerusalem and the Temple Mount, the most holy place for the Jews.
According to the version marketed to the public, the excavations in the village of 
Silwan exposed a pool, a street, and a drainage and sewage system, all dated to 
the 1st century BCE (Second Temple period), and no more. These structures allow 
the visitor to relive the experience of making pilgrimage to the Temple in its glory, 
while also making palpable its destruction. In a new publicity film shown by the IAA 
on its website, the connection is presented between the ‘Herodian’ street in the 
Western Wall plaza on the one hand, and the tunnels and channels within Silwan, on 
the other. In this manner the aegis of the Western Wall extends itself to include the 
whole eastern ridge of ancient Jerusalem and the Wadi Hilweh neighborhood. The 
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The (Herodian?) stepped street running northward from the Shiloah Pool
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The drainage channel uncovered in the 
village of Silwan 

The ladder connecting between the level of the 
rainage channel to the (Herodian?) stepped street 
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Ancient underground complexes
In the area of the Old City and the village of Silwan are a number of ancient 
underground complexes, hundreds or thousands of years old, that have been 
studied during the course of the 19th and 20th centuries. The best known of these 
are Zedekiah’s Cave (aka Solomon’s Quarries) in the Old City and the Siloam Tunnel 
and Warren’s Shaft in Silwan. These spaces are an important part of underground 
Jerusalem.

1. Zekediah’s Cave
Zedekiah’s Cave is located under the northern houses of the Muslim Quarter. Its 
entrance is found outside of the walls, between the Damascus Gate and Herod’s 
Gate. The site was prepared as a tourist site decades ago and is currently under the 
jurisdiction of the East Jerusalem Development Company. Meanwhile, the Western 
Wall Heritage Fund is searching for funding for the development of the site.
Zedekiah’s Cave served as a quarry for hundreds and even thousands of years. The 
first evidence for the use of the quarry is dated to the 2nd century BCE, and it was 
apparently in use until the 15th century. This is one of the most breathtaking man-
made caves found today in Jerusalem, and it was used during a number of periods, 
under many different rulers, and for a variety of purposes. 

2. The Gihon Spring, Warren’s Shaft, and the Siloam Tunnel
In the ancient mound of Jerusalem there are two unique underground systems. 
The best known of these is the Siloam (Shiloah) Tunnel. The rock-carved tunnel, 
over 500 meters long, carries the waters of the Gihon Spring/‘Ein Umm al-Daraj 
- located in the Qidron Valley, between the two parts of the village of Silwan51 - to 
the Pool of Siloam52 at the southern end of the ancient mound and the Wadi Hilweh 
neighborhood. From the pool, the spring water runs down towards the houses of 
Al-Bustan.53 The Siloam Tunnel system consists of a number of carved tunnels and 
channels, some of which still conduct water and some of which are dry. Studies of 
the tunnel date the first stages of its construction to the Canaanite period (18th 
century BCE - the Middle Bronze Age IIb), and the last to the Kingdom of Judah (8th 
century BCE - the Iron Age II).
Midway between the top of the hill and the Gihon Spring, above the man-made 
tunnel, lies a system of hewn passages connected to a vertical shaft of apparently 
natural origin. This is Warren’s Shaft, named after its 19th century discoverer, and its 
dating, purpose, and precise function are disputed.
In the decade and a half since 1995, excavations have been taking place around 
the Gihon Spring and the adjacent systems.54 These excavations are conducted in 
the underground space beneath a residential structure and under the plaza facing 
the Silwan elementary school. Recently, excavations were extended by means of a 
tunnel dug westward, under a stepped public path. These excavations connect to 
the stepped section excavated in the 1960s by the archaeologist Kathleen Kenyon.55 
They revealed impressive remains of a fortification dating to the Middle Bronze Age. 
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Since 2007, excavations have been taking place within the Western Wall Tunnels and 
in the spaces that extend westward to Al-Wad - Hagai Street, beneath the residential 
houses of the Muslim Quarter. Hundreds of square meters are under excavation, 
and the works involve piercing ancient walls and removing large amounts of fill, 
only some of which is methodically documented. These excavations are also to a 
large extent a return to structures studied by early researchers such as Warren, 
Hamilton, and others.50 They revealed remains from almost every important period 
in the history of the city: a large hamam from the Mamluk period (Hamam al-‘Ein), 
remains of Aelia Capitolina (the Roman colony built on top of the ruins following the 
destruction of the Second Commonwealth in 70 CE), remains from the early Roman 
era, and more.

Excavation in The Western Wall’s Tunnel - 2011
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Tunnel excavations under archaeological auspices
Since the mid-90s, the IAA has become the central and virtually exclusive organization 
conducting excavations in the Old City and the Historic Basin. The IAA is responsible 
for the conduct of excavations from the Siloam Pool on the slopes of Silwan to Herod’s 
Gate in the northern wall of the Old City.44 Most of the excavations are done at the 
initiative of organizations other than the IAA (governmental and non-governmental), 
whether as salvage excavations done before construction work or as development 
excavations for tourism purposes.
As for underground excavation activities, these began, modestly at first, in the area 
of the Gihon Spring/‘Ein Umm al-Daraj (details below) at the request of the settler 
organization, El‘ad, and the Israel Parks Authority. The turning point came in 2004 
when, on the southern slopes of the City of David archaeological park - located in 
the Wadi Hilweh neighborhood of Silwan - an ancient pool and the remains of a 
Roman road leading up from it toward the Temple Mount were revealed.45 At the 
same time, at the top of the Tyropean valley, extensive excavations began under the 
Ohel Yitzhak Synagogue adjacent to the Western Wall plaza.46 For knowledgeable 
observers, it was clear that these two enterprises, although occurring at a distance 
from one another and seemingly separated by the walls of the Old City and the 
houses of Wadi Hilweh, were in fact connected by the ancient streets and drainage 
channels discovered back in the days of Bliss and Dickie. It seems likely that the idea 
was already broached to link up with those old excavations, both in a physical sense 
(the rediscovery of old tunnels) and an ideological one (the renewal of the long-
abandoned method of tunnel excavations). Since 2004, the IAA has joined forces 
with the ideological organizations that are developing the area of the Western 
Wall and the City of David National Park and has begun to realize their plan to 
connect the City of David to the Western Wall plaza in a single underground 
system. The system includes excavated galleries, ancient drainage channels, and 
large underground spaces that were cleared of their contents. In 2005–2008, the IAA 
began to conduct tunnel excavations both in Silwan47 and around the Western Wall 
- where tunneling was employed to connect between the Ohel Yitzhak Synagogue 
and the Western Wall Tunnels.
In the southern part of Silwan, in a lateral tunnel excavation, parts of the early Roman 
street documented in the 19th century by Bliss and Dickie were exposed.48 Further 
on up the slope, above the level of this road, a shaft was excavated from above into 
Bliss and Dickie’s tunnels in order to reveal a covered stone-built drain. This drain 
seems to have run under the continuation of the same early Roman street. Well 
over the height of an average person, the channel runs beneath Wadi Hilwe Street 
and the adjacent houses, continues towards the Temple Mount excavations (the 
Davidson Center), continuing north beneath the Western Wall plaza.49 It should 
be noted that the excavations in Silwan are funded by the El‘ad Organization, and 
conducted by the IAA as part of tourism development for the City of David National 
Park.



56

In the first phase of development of the tunnel, visitors had to enter and exit through 
a single opening near the Western Wall. In 1993, the extension of the Western 
Wall Tunnels through to the Via Dolorosa in the Muslim Quarter were completed, 
although its opening was delayed until 1996. These were the early days of Benjamin 
Netanyahu’s first tenure as prime minister, less than a year after Yitzhak Rabin’s 
assassination and at the height of the political struggle with the Palestinian Authority 
for political control of East Jerusalem. Under the aegis of then Mayor Ehud Olmert, 
it was decided to open the northern opening of the tunnel, on the Via Dolorosa. 
The opening of the tunnel - “the rock of our existence” - provoked violent 
demonstrations and clashes between Israeli forces and Palestinians throughout 
the West Bank, in which dozens were killed and hundreds were injured.43 With 
the cessation of the confrontations, the Western Wall Heritage Fund began to use 
the northern exit of the tunnel in order to increase the number of visitors to the 
Western Wall Tunnels. Thus the Western Wall Heritage Fund expanded the area of 
its control up to the heart of the Muslim Quarter.

The plans of the Temple Mount and its gates according to the 
British Exploration Society of Palestine

Temple Mount
Charles Wilson and Charles Warren 1864 AD (drawn by Leen Ritmeyer)

1  Warren’s Gate
     Kiphonus Gate, Room 25
2  Wilson’s Arch R. 23
3  The Kossel, R. 12
4  Barclay’s Gate, R. 22 
5  Robinson’s Arch, R. 19, 20
6  Southern Wall, R. 27
7  Chuldan Exit
    Double Gate, R. 33
8  Chuldan Enterance
    Triple Gate, R. 32
9  Solomon’s Stables, R. 46

10  Eastern Wall, R. 12
11  Shushan Gate, 
      Mercy Gate, R. 39, 39
12  The Rock, R. 15
13 Cohain’s Mikvah
14  The “Great Sea”, R. 49
15  Biraychas Yisroel, R. 44
16  The Moat or Fosse
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Tunnel excavations following the Six Day War
Following the Six Day War, intensive archaeological activity began in and around 
the Old City. Leading researchers from the Hebrew University of Jerusalem were 
among those to conduct extensive excavations: Nahman Avigad in the Jewish 
Quarter; Benjamin Mazar south of the Temple Mount (the Ophel), and Yigal Shiloh 
on the southeast hill of ancient Jerusalem (the City of David). These excavations 
were conducted according to accepted modern methods, and underground systems 
were approached from above, revealing their access points and their relation to the 
overlying structures. 
There were also, however, non-scientific excavations: In 1969, at the initiative of 
the Ministry of Religion, the excavation of a tunnel began along the Western 
Wall, underneath the densely built-up Muslim Quarter houses that border the 
Temple Mount/Haram Al-Sharif. This excavation continued until the beginning 
of the 1990s, and among other things re-exposed Warren’s Gate, the gate leading 
from the Temple Mount, beneath the present-day city level. Although this was done 
under the auspices of a government ministry, this excavation was for many years a 
covert operation: it was unlicensed by the Israel Department of Antiquities (the 
predecessor of the IAA) and no record was kept of its finds. 

Western Wall’s Tunnel
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the “gallery” method of excavation was soon abandoned. The primary objective 
of any scientific excavation became the exposure of the historical layers from top to 
bottom, revealing the order of their stratification. Under British and Jordanian rule,  
the archaeology of Jerusalem emerged from the twilight, excavations began to take 
place by the light of day and successive layers of the city’s history were peeled away 
in an orderly fashion, from the surface and on down. Nonetheless, “underground” 
excavations did not entirely disappear, and it is possible to find heirs to those 
19th-century Old City excavators at different times and in various contexts.

Charles Warren in a tunnel under the Old City of Jerusalem
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Underground excavations in Jerusalem: From 1865 to the present
This intensive interest in underground tunnels and channels, whether ancient or 
contemporary, turns the clock back some 150 years. At that time, the first European 
archeologists in Jerusalem, aided by laborers from Jerusalem and its environs, dug 
deep in the heart of the Holy City in order to establish its ancient topography and the 
nature of the structures adjacent to the Temple Mount. First and foremost among 
them was Capt. Charles Warren, R.E. In order to avoid the prying eyes of the Ottoman 
authorities, Warren dug vertical shafts at some distance from the walls of the Temple 
Mount, and from there he continued to excavate in “galleries” - horizontal tunnels 
dug along the ancient walls. Warren dug alongside the Western Wall, from the area 
of Robinson’s Arch in the direction of Barclay’s Gate (one of the gates of the Temple 
Mount/Haram Al-Sharif) and north of there, at points that today constitute part of 
the network of “Western Wall Tunnels”. He exposed an ancient gate attributed to 
the temple complex of Herod (1st century BCE), which led to the Temple Mount 
itself.41 Warren’s excavation project was also based on an 1862 map documenting 
the wells and water systems on the Temple Mount/Haram Al-Sharif.
In addition to the excavations around the Temple Mount/Haram Al-Sharif, Warren 
and his team dug in the adjacent village of Silwan, exposing important parts of a water 
system dated to Bible-era Jerusalem. Here too, the excavations were conducted 
deep underground, far from the authorities’ view. Among the things discovered 
there were shafts, tunnels, and channels - both naturally formed and man-made, 
that have become known as Warren’s Shaft.
For as long as Ottoman rule lasted in Jerusalem, excavations continued in the shaft/
gallery format. In 1894–1897, archeologists F.G. Bliss and A.C. Dickie dug a sprawling 
system of channels and tunnels around Mount Zion and the Siloam Pool/Birket 
al-Hamra. Between 1909 and 1911, an expedition led by M. Parker renewed the 
investigation of the ancient waterworks of Jerusalem, hoping to find a subterranean 
passage from the Gihon Spring in Silwan to the heart of the Temple Mount, where, 
they hoped, they would discover the treasures of the Temple. Parker and his crew 
explored the Siloam Tunnel and Warren’s Shaft and dug new galleries,42 but had to 
abandon the excavation following the disclosure of their attempt to bribe some 
Waqf guards in order to dig under the Temple Mount itself.
This series of excavations, conducted behind the backs of the authorities, thus 
served to reinforce two central narratives regarding the archaeology of Jerusalem. 
The Western, scientific narrative that identified the “real” Jerusalem beneath the 
surface, while viewing the present inhabitants of the city as degraded, benighted 
remnants of the past who obscured the importance and destiny of the Holy City; 
and the Muslim-Palestinian narrative, which viewed archaeology as a tool of 
western imperialism aimed at undermining the Islamic presence in Al-Quds and in 
the Haram Al-Sharif. 
Although the 19th- and early-20th-century explorers are considered the founders 
of the archaeology of Jerusalem, the science of archaeology developed rapidly and 



60

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Underground excavations in Jerusalem’s Old City and Silwan

Jerusalem’s Old City

SilwanLegend
Underground spaces

pen a r e ca a ons
Underground e ca a ons

anned Underground e ca a ons
resu ed Underground e ca a ons

Tunnel \ Channel
The Old City walls

0 .25 .5
Km



61

Underground Jerusalem 
The excavation of tunnels, channels, and underground spaces in 
the Historic Basin
The tunnels being dug in the Old City and in the adjacent Palestinian village of Silwan 
have reached the headlines once again. In the four years since 2007, the Israel 
Antiquities Authority (henceforth: IAA) seems to have been focusing its efforts 
and energies on the excavation of channels, tunnels, and underground spaces in 
the Historic Basin of Jerusalem (The Old City and its environs). Under the mantle of 
scientific research, the IAA is laying the groundwork for an ideological tourism with 
political overtones. 
Although engaging in ostensibly scientific activity, the IAA provides no easily accessible 
information regarding the location and objectives of its excavations, the scope of its 
activities, or the nature of its finds. More often than not, the information about the 
tunnel excavations is provided after the fact, through a communiqué from the IAA 
spokesperson, and is not reported transparently during the excavation, as would be 
expected from a government service acting in the center of a city. Needless to say, 
such secrecy heightens the suspicion of irregularities, of harm done to archeological 
finds, and of the advancement of covert goals through the excavations.
The goal of this document is to provide a detailed picture of the state of underground 
excavations in the Historic Basin. We estimate that additional areas are being 
excavated, but they are not mentioned in this document, as we do not yet have 
enough information about them. It is our hope that in the future, the IAA will fill the 
gaps and provide the public with all the required information about its excavations in 
the Historic Basin of ancient Jerusalem. Such transparency is vital for the restoration 
of the trust of the public - including the Palestinian public and the international 
community - in the archeological activity being undertaken in the city. 

Legend

1. Zedekiah’s Cave
2. Western Wall Tunnels

3. Ohel Yitzhak Synagogue
4. Western Wall Plaza
5. Ophel excavations 

6. Givati parking lot excavation
7. Tunnel following drainage channel and ‘Herodian’ Street 

8. ‘Gihon’ Tunnels
9. Excavated by Ch. Warren
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Summary
On the face of it, questions regarding the methodology of archaeological excavations, 
their scientific level and professionalism are the business of the archaeological 
community. But when holy sites are presented as one nation’s political asset, and 
when the antiquities are among the means used to bolster one side at the cost of 
the other, archaeological research is centrally important in reinforcing the chosen 
narrative.
The degree of suspicion, animosity and caginess in the holy sites is perhaps the 
highest in the Old City, where every unilateral action, even a renovation of a 
standing structure, heightens tensions. In this climate, independent archaeological 
activity, backed by a wide public of many religions, nations and sectors, can offer 
an alternative to a situation where archaeology is held hostage in religious and 
political battles.
Incorporating international elements and creating inter-religious dialogue are 
crucial not only to defend the antiquities from physical harm, but to the give 
the antiquities a measure of protection from exploitation by extremists and 
nationalists.  The remnants of the past can be used by such extremists to enflame the 
political conflict, or, alternatively, to present a complex and multi-cultural narrative 
of the past. Such a complex presentation can reinforce the role of the antiquities as a 
significant asset for all residents and visitors, and support the voices of moderation.  
In the present reality, it appears that the moderates are being drowned out. 
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The many holy sites of the multiple religions and denominations in the Old City are 
all characterized by discrimination against women, beginning with areas allotted to 
women’s prayer, and ending with their role and standing during the prayer service. 
One of the only groups battling this discrimination and aiming to receive full rights is 
the Women of the Wall.36 This group, which comprises religious women from various 
branches of Judaism, has been battling for women’s right to pray at the Western Wall 
for over 20 years. The group has demanded the right to pray in the women’s section 
of the Western Wall, wrapped in a talith (Jewish prayer shawl), once a month for 
several hours. This request was perceived as a threat to Jewish prayer at the Wall as 
it is currently practiced, and religious leaders, rabbis and politicians have spoken out 
forcefully against it and against women’s rights.
In the year 2000, after a long legal battle that began in 1989, the Israeli Supreme 
Court - sitting in a panel of nine - determined that the Women of the Wall may not 
pray as they wish at the Western Wall plaza.38 Instead, it was decided to allot a 
special prayer area for them in the archaeological excavations of the Davidson 
Center – in an area called Robinson’s Arch.
After the 1967 Six-Day War, the area south of the Mugrabi Gate was designated 
for archaeological excavations while the area to the west was designated as the 
prayer compound of the Western Wall. Robinson’s Arch lies in the area intended 
for archaeological research. The decision to fit antiquities for prayer raises several 
questions: should excavation sites change their designated purposes and become 
religious sites? Are the Women of the Wall seen by the Jewish Orthodox establishment 
as unacceptable, making prayer in an antiquities site reasonable precisely because 
the site isn’t holy? Is the significance of antiquities qua antiquities secondary to local 
religio-political interests?
It appears that the answer is yes, at least to the final question: in 1995, the IAA 
asserted that prayer services may not be held in antiquities sites: “It does not 
appear possible to hold prayer services of any form whatsoever at this site,” was 
the IAA’s response to the Supreme Court.39 However, as the legal battle dragged 
on, it was decided to fit the antiquities site for prayer.40 The solution - changing the 
site’s designation from an antiquities site to a prayer site - confirms the hierarchy 
regarding holy sites: religious leaders, political interests, the wider public, women, 
and finally antiquities. In this regard, the status of the antiquities, like that of the 
women, is subordinate to that of the interests of religious and political factions.
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In 1996, the IAA conducted an archaeological dig within the Coptic Church section of 
the Holy Sepulcher, and with Coptic Church funding. The dig was initiated following 
a quarrel between a store owner who dug into a cavity34 below his store and the 
Coptic Church personnel, who claimed the space belonged to them. The clash led to 
the involvement of the Palestinian Authority, the Egyptian government, the Israeli 
government, and Israeli courts. Consequently, and as church executives wanted 
to prove their rights to the underground caverns, the IAA was asked to excavate 
the site. The invitation to a professional government body was made in order to 
corroborate the church’s hold on the site. As there was a legal contest regarding land 
ownership, the IAA should have verified ownership and waited for the resolution of 
the legal battle. Up to such resolution, it should have prevented any construction 
or digging at the site. Nonetheless, the IAA chose to excavate there, thus indirectly 
colluding with the Coptic Church and confirming its claims to ownership. The 
excavations uncovered remains that included structures and excavated niches from 
the Byzantine period, a church from the early Islamic period, and a domed structure 
from the Crusader period.35

The contest between various denominations over areas and control in the Holy 
Sepulcher, and other contests between them and those who own adjoining structures, 
foil the supervision, research and preservation proper to this extraordinary site.

4. Women of the Wall, Archaeology and Holiness

Women of the Wall at prayer in the Davidson Center



65

Renovations at the Church of the Holy Sepulcher

Muslim Quarter homes with the Holy Sepulcher domes in the background
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From 2005 on, the most extensive and large-scale excavations in the Old City 
have been conducted by the IAA in the Western Wall Plaza or the tunnels, under 
the authority and funding of the Western Wall Heritage Foundation.
In 2005, the IAA began digging in the western section of the Western Wall plaza.  
The excavation, spread over about 1.5 dunam,28 continued till 2009 almost without 
interruption. The dig unearthed remains of the Mugrabi quarters which Israel 
destroyed in 1967 along with ancient remains going back as far as the 7th century BCE. 
The Western Wall Heritage Foundation plans to build a three-four storey museum 
over the excavation site. A group of archaeologists have protested, saying that the 
construction will harm the archaeological findings,29 but the plan was approved for 
deposit in the regional planning committee. The structure is intended to stand facing 
the Al-Aqsa Compound.
Western Wall Foundation officials openly declare that the excavation aims to find 
remnants of the Second Temple.30 These officials see periods associated with the 
Jewish past, such as the Judean Kingdom period (10th – 6th centuries BCE) and the 
Second Temple period (2nd century BCE – 1st century CE) as the main targets of the 
excavations. In this way, antiquities from the past can be linked to contemporary 
Jewish belief, creating a direct connection between a 2,000 year old Jewish past and 
our own day. These pronouncements do not accord with IAA statements that the 
excavations deal with all the periods represented in the site, without aiming for any 
particular one or ignoring others.31 It might be said that after decades of digs that 
were managed by the Religion Ministry and the Western Wall Heritage Foundation 
under inappropriate conditions, in today’s political climate the IAA cannot stand up 
to decisions made by religious officials. Past experience suggests that wealth and 
the Heritage Foundation’s executives will determine the route tourists take in the 
tunnels, and will select the periods and the interpretations to be presented.

3. The Church of the Holy Sepulcher

The church is located in the Christian Quarter, and custody is divided among several 
denominations: Greek-Orthodox, Armenian, Coptic, Ethiopian, Catholic and Syrian. 
It was built in the 4th century CE, and has undergone many renovations, changes, 
demolitions and restorations. The church as we find it today is based on construction 
from the Crusader period.32

Despite the recognition that the Holy Sepulcher is one of the most important 
ancient sites in the Old City, the involvement of the IAA and other official bodies 
in development and excavations in the church often depends on agreements and 
conditions set by the various denominations. For one example, when the St. Vartan 
Chapel (in the interior of the church, beyond St. Helena’s Chapel) was renovated - 
from November 1975 to February 1976 - archaeologists were invited to oversee the 
work only once it was completed. The scientific publication was based on information 
and documentation collected from remains left on the site after the renovation was 
complete.33
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This project, which purports to expose remnants from the Jewish temple or other 
important Jewish antiquities, sifts very little actual material, and provides no reliable 
information on the degree of destruction at the Temple Mount, because the soil is 
out of its archaeological context. The project is an example of an initiative that uses 
antiquities for religious, nationalistic and political interests.26

2. The Western Wall Plaza

The Western Wall Heritage Foundation is responsible for the plaza and for the 
Western Wall Tunnels. The foundation is a government body operating from the 
Prime Minister’s Office. It is funded by the government and by private donors. The 
excavation of the tunnels began immediately after the 1967 Six-Day War. The digging 
was managed by the Ministry of Religion and did not follow scientific archaeological 
standards. Instead of conducting an archaeological dig, it was decided to place an 
archaeologist to oversee the work. Publications of archaeologists involved in digging 
the tunnels show that a great deal of information is lacking as it was produced under 
archaeological supervision without a properly organized excavation.27 Archaeological 
supervision permits some follow-up of the development and excavation work, but 
is not a scientific operation; its conclusions are not comparable to those of orderly 
archaeological digging. 

The Western Wall



68

permits for development projects in the Temple Mount 2001-2007: “Significant 
deficiencies were found regarding supervision of most of the (development) work 
performed in the years under review (2001-2007). This work was not coordinated 
with the law-enforcement authorities in the Temple Mount and was conducted 
without the required license and permits.”25

It is difficult to assess the degree of destruction undergone by the antiquities in 
the Temple Mount for two central reasons: one, the Islamic Waqf does not provide 
precise details, such as the size of excavations, their depth, or a description of the 
findings; the second, severe criticism of the destruction at the site accompanies the 
heartfelt wishes of the many who would like to see full Israeli sovereignty there. The 
Islamic Waqf, meanwhile, is consciously dedicated to shoring up the Islamic hold on 
the Temple Mount, and considerations regarding the preservation of antiquities are 
of secondary import.
From 2005 on, the “Temple Mount Sifting Project” has been offered nearby as a 
hands-on experiential activity for pupils and visitors. The initiative is supported by 
the El’ad organization (a settler organization which also runs the Visitors Center at 
the Mount of Olives and the City of David archaeological site). The actual soil sifting, 
which uses soil thrown into the Kidron Valley during Waqf works in the Temple 
Mount/Haram Al-Sharif, is not an archaeological project, and has no scientific value.  

Al-Aqsa Mosque façade
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1. Temple Mount/Haram Al-Sharif

The oldest standing structures in the Old City today are the Al-Aqsa Mosque and 
the Dome of the Rock in the Haram Al-Sharif/Temple Mount compound. Both were 
built in the seventh century, apparently by the Ummayad caliph Abd Al-Malik. Most 
of the architecture at the site is from the Islamic periods, and the Islamic Waqf is in 
charge of the site. Since 1967, the place is under self-rule as a Muslim autonomy, and 
there is no archaeological supervision. After the Oslo accords were signed, there was 
a short period of cooperation between the Israel Antiquities Authority (IAA) and the 
Islamic Waqf.
In 1996, riots that erupted as a result of the opening of the tunnel connecting the 
Western Wall and the Via Dolorosa ended in the deaths of dozens of Israelis and 
Palestinians. After the riots, the IAA reduced its archaeological supervision of the 
Temple Mount/Haram Al-Sharif.24 IAA officials indicate that since 1996 it has been 
difficult to implement this supervision. At this point the Waqf initiated various 
construction projects in the site, the most extensive being the clearing and renovation 
of the cavernous halls known as King Solomon’s Stables, which were turned into a 
mosque. A large opening was forged at the south-eastern end of the cavern with 
large-scale mechanical tools that damaged the antiquities severely. The State 
Comptroller’s Report of 2011 confirms failings of supervision and failure to acquire 

Haram Al-Sharif/Temple Mount
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Archaeology in the Central Holy Sites in the Old City of 
Jerusalem

The holiness of a holy site – however ancient – is more prominent in the public’s 
perception than its antiquity. As most of the public, and especially believers, see the 
site in relation to its religious significance, the attempt to discuss the archaeological 
importance of the site can never be separated from the feelings of believers. 
The holy sites in Jerusalem’s Old City have a central role in the political struggle in 
the region. Each side emphasizes the Old City’s central importance to its tradition, 
basing it on the majority religion of its people. Thus Jewish holy sites are seen as 
Israeli assets, and Islamic holy sites are held as Palestinian assets. Many Christian 
sites are controlled by different churches that are also involved.
This document focuses on the three central holy sites in the Old City: Haram Al-
Sharif/Temple Mount, holy to Muslims and to Jews, the Western Wall, holy to 
Jews, and the Holy Sepulcher, holy to Christians. We will examine archaeological 
activities at these sites, and how they affect the socio-political situation in the Old 
City. Developments in the holy sites impact billions of believers. Archaeological 
activities and the preservation of antiquities in these sites carry a very wide radius 
of importance. It is impossible to separate religion and politics in these sites from 
science. Consequently, we believe that all research and archaeological activity in 
these sites are inherently political.

Prayer in the “Ophel” excavation site
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organization “Ateret Cohanim” and the Greek-Orthodox Church.23 It is as yet unclear 
whether there is a connection between the legal contest and the cleanup of the pool.
The cleanup accrues to other archaeological goings-on in areas populated by 
Palestinians, such as the excavation at Burj Al-Laklak/Herod’s Gate, which may be 
currently on hold, but has been designated for a compound for settlers in one of 
the last open spaces in the highly-crowded Muslim Quarter. The fitting of Zedekiah’s 
Cave for visitors in the area between the Damascus Gate and Herod’s Gate is not 
part of populating the Old City with settlers, but preparing the site for large-scale 
events and bringing thousands of Israeli tourists into the Palestinian business center 
of East Jerusalem strengthens Israel’s stronghold there. At the same time, ancient 
relics are presented in a way that accentuates the Jewish/Israeli past in the area, 
though the cave served the city over thousands of years and in fact gives testimony 
to the continuity of multi-cultural settlement.
The sites and archaeological activities discussed here do not encompass all the 
archaeological work taking place in the Old City. Additional projects are being planned 
below the Damascus Gate in the Roman Plaza Museum Compound, in the Jaffa Gate 
area, and more. The projects reinforce the drive to bolster Israel’s connection to 
the Old City while simultaneously ignoring the link between Palestinian residents 
and the past. Israel’s hold on the area is not reinforced via a connection with the 
local Palestinian population, but via archaeological activity that is injurious to the 
residents and often contradicts their needs.
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Chapter 3: Archaeological Activity and its Socio-Political Impact
Work conducted to preserve the walls of the Old City of Jerusalem or to repair 
and reconstruct the sewage system under Al-Wad street is vital for preserving 
the ancient quality of the Old City. It is evident that much of the preservation 
work is not damaging to the local population, and often salvage excavations are 
performed to facilitate daily life in the city. Nonetheless, as we see it the effects of 
the archaeological projects on the Old City require review in the context of overall, 
widespread political trends.
The preservation and excavation work taking place in the Davidson Center – the 
Ophel Excavations – are performed for relics that are not outstanding, ritual baths 
dated to the Second Temple period, including some built in cellars or excavated in the 
rock. The remnants dated to the Judean Kingdom are scanty and difficult to decipher 
as they were destroyed and neglected, and built below layers and structures from 
later periods. There is no preservation of prominent and important antiquities such 
as the Ummayad structure and others of later periods, but much work around 
structures that while not well-preserved are identified with national significance 
for the Jewish people.
In comparison with the high level of attention devoted to relics in the Davidson Center, 
the neglect of the Nea Church in the Jewish Quarter stands out loud and clear.  
The church is almost entirely off-limits to the public, neglected and littered. Thus one 
of the most impressive archaeological finds unearthed in excavations in the Jewish 
Quarter remains unknown, and does not receive the preservation and cultivation it 
merits. The preservation work in the Jewish Quarter and the contrasting neglect of 
other sites make evident the desire to highlight the Jewish past of this area, and to 
link relics that are 2,000 years old and more to contemporary residents of the Jewish 
Quarter. Thousands of years represented in layers from other periods are neither 
researched nor displayed as they should be.
Ostensibly the preservation of the Old City walls, built in the 16th century, is an 
exception and free of political purposes, but in fact, alongside the importance of 
preserving the walls, the state of Israel is reinforcing its hold on the boundaries 
of the Old City. The preservation work acts to exhibit and convey the boundaries 
placed on Palestinian residents from every direction, and displays Israeli control 
over the city walls. This may be the reason for the Prime Minister’s Office decision 
to fund this work.21

Another example of the way the authorities intervene in preservation efforts can 
be seen in the cleanup of Hezekiah’s Pool in the Christian Quarter. The land owners 
(the Islamic Waqf, the Copts and the Greek-Orthodox Church) raised the need for 
a cleanup in the first years of the last decade, but were opposed by the Antiquities 
Authority. The municipality’s decision to clean the reservoir without any coordination 
with the landowners reinforces the assumption that the place is intended for the use 
of settlers or other Israeli groups.22 The south-western wall of the reservoir abuts 
the Petra Hotel, whose ownership is under litigation in a dispute between the settler 
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8. Hezekiah’s Pool 

Hezekiah’s Pool, a water reservoir surrounded by houses on all sides, is located in 
the Christian Quarter. The reservoir is rectangular, but not symmetrical. To the north 
it is bounded by the Coptic Khan, and on all other sides by homes and shops. The 
reservoir was never excavated or dated, but a drainage tunnel that connects to it was 
excavated and dated to the Late Roman period (2nd century CE). It is reasonable to 
assume the pool is from the same period.19 Photographs from the early 20th century 
show the reservoir full of water. Today there is no access to the pool except through 
homes and shops. In recent years, several initiatives were launched to clean the trash 
accumulated in the reservoir as it is a sanitation hazard and a source of illness and 
infection. Recently, a new internet group has called for a cleanup and excavation 
of the reservoir because it is an important site for the Jewish people.20 The group 
associates the reservoir with King Hezekiah of the 8th century BCE, though it is clear 
there is no connection between the reservoir and Hezekiah, as it appears to have 
been built in the Late Roman/Byzantine period.
In tandem with the activity of the internet group, the Jerusalem Municipality has 
began cleaning the reservoir, a move which has angered the Copts, the Greek-
Orthodox authorities and the Islamic Waqf, all of whom share custody of the area.  
The cleanup began on June 2011 and was intensive and continuous for several 
months. It was unilateral, as the various sides were unable to coordinate activity 
despite their shared interest.

Hezekiah’s Pool after the cleanup
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6. Herod’s Gate/ Burj Al-Laklak

One of the few construction-free sites in the Muslim Quarter is called Burj Al-Laklak.  
The site is located east of the Damascus Gate and separates the Walls and the homes 
in the Sa’adiya neighborhood. In 1998, the Israel Antiquities Authority began 
digging the area to prepare it for the construction of houses intended for Jewish 
settlers.  The project was initiated and funded by the Ministry of Tourism, though 
it was slated for homes, not tourism. Excavations unearthed remnants of structures 
from the 1st century CE up to the Ottoman period.17 The digging culminated in 
2008 after partial exposure of ancient relics, and no work was done to preserve or 
protect the antiquities. Consequently the area is neglected and exposed relics are 
damaged; the site is fenced and locked. Though it has not been dug in recent years, 
we believe the digging will continue once the political decision is made to advance 
the construction of a Jewish settlement on the site. 

7. The Little Western Wall (the Little Kotel)

The Little Kotel is part of a wall situated in the Muslim Quarter, in a narrow lane 
at the end of Bab Al-Khadid st. (which leads to the Haram Al-Sharif/Temple Mount 
site). This is a small section of the western support wall of the Temple Mount, part 
of which is dated to the Second Temple period. The Little Kotel is identified as the 
place nearest to the Holy of Holies that Jews were permitted to pray at. (The Holy of 
Holies itself was out of bounds for everyone but the high priest). The length of this 
section of the wall is about 10 meters, and in recent years it has been serving as a 
prayer site for Jews, especially on Fridays. The designation of the area for Jewish 
prayer creates friction between the Palestinian residents living beside the Little 
Kotel and Jews who come to pray there. Residents are forced to adapt their daily 
lives to the rhythm of Jewish prayer and to events that take place at the Little Kotel.18

The Little Western Wall
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Solomon’s Quarry/Zedekiah’s Cave – northern end

Burj al-Laklak excavations in the vicinity of Herod’s Gate
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5. Zedekiah’s Cave

The cave is located under about a fourth of the Muslim Quarter, with an entrance 
outside the Old City Walls, between the Damascus gate and Herod’s Gate. The area 
was made tourism-ready decades ago, and is under the aegis of the East Jerusalem 
Development Company (PAMI). Further development work that includes bringing 
a sewage pipe into the cave and the construction of public bathrooms is currently 
underway. The excavation of an emergency exit leading outside the walls, across 
from Salah A-Din street is also underway. The site is being developed to host small 
groups.
Zedekiah’s cave served as a stone quarry for thousands of years. Testimonies of its 
use have been found from the 2nd century BCE and until the 15th century CE.  This 
is one of the largest and most labyrinthine man-made caves in Jerusalem. The cave 
was in use over many different periods and by a variety of rulers who quarried stone 
for many purposes. There are no regular tours at the site, but those that do take 
place there during school vacations and on Jewish festivals when practicing Jews can 
travel, stress that the cave was used to quarry stones for the Temple (a theory which 
cannot be proved).

Al-Wad street
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 3. The construction of an underground tunnel that connects the Silwan village 
to the Western Wall Plaza (see Underground Jerusalem chapter).

The preservation work on the Ophel walls and the tunnels that were dug 
create a continuous tourist path linked to the City of David site in Silwan. The 
excavation of a connecting tunnel between the Old City and the City of David site, 
and the identification of the Ophel walls with the Judean Kingdom is comparable to 
presenting archaeological remains in the City of David as part of King David’s palace.

4. Al-Wad Street

Towards the end of 2011, the Jerusalem Development Authority (JDA) is expected to 
publish a tender for infrastructure work in Al-Wad street, though plans for this work 
have been well-known for quite a while. The infrastructure work includes changing a 
sewage pipe that runs under the street, from the Damascus Gate to the Western Wall 
Plaza. In the 70’s and 80’s, the street was excavated by a number of archaeologists, 
so that one can assume that the area slated for infrastructure development has 
already been dug. It is unclear if the upcoming excavations will be used to dig yet 
another tunnel connecting the Western Wall tunnels, which currently end at the 
Via Dolorosa, to the Damascus Gate or to Solomon’s Quarry/Zedekiah’s Cave.

The Ophel walls in the Davidson Center after preservation works
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In 2011, three important projects took place in this site: 

 1. Preservation named the “Ritual Baths Lane” – preservation of purification 
baths dated to the 1st century CE/BCE and identified with the Jewish tradition at 
the time of the Second Temple. The baths are located in the eastern section of the 
Ophel excavations, outside the Old City walls. The baths are seen as a sign of Jewish 
presence and religious practice during the Second Temple Period (2nd century BCE-
1st century CE).15 The decision to preserve the baths emphasizes the Jewish findings 
and identity over the many other layers and findings uncovered at the site.

 2. In June 2011, the Ophel Walls site was opened to the public. This is a small 
section of the Ophel excavations, close to the Ritual Baths Lane. Several walls dated 
to the 8-7th centuries BCE – the Judean Kingdom period - were unearthed there.  The 
site’s preservation includes all of the early walls and a Byzantine structure.16   This 
section, meager in findings in comparison to other areas in general, and to the 
Ophel excavations in particular, becomes central in the tourist trail. The importance 
attributed to Judean Kingdom findings by Israeli culture is incommensurate with 
their quality.

Preservation work – Ritual Baths Lane
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3. Ophel Excavations – Davidson Center

This site, the largest continuous excavation in the Old City, is located south of the 
Temple Mount/Haram Al-Sharif and the Old City Walls, or Silwan village. Antiquities 
unearthed here include graves from the Abbasid period (8-9th centuries CE) as 
well as remnants from large structures identified as palaces or administrative 
buildings from the Umayyad period (7-8th centuries CE). Below and beside these, 
the Byzantine period (4-7th centuries CE) layer unearthed includes dwellings and a 
structure identified as a monastery. From the Late Roman period (1-4th centuries 
CE), main findings are related to army uses, and include a bakery that served the 
Tenth Legion of the Roman army, which was settled in Jerusalem. Another layer has 
been dated to the Early Roman period. A few findings from earlier periods were also 
uncovered.14

The area was declared a national park at the end of the 90’s, and a few years later 
the Davidson Center was built and the place was turned into an active museum.  
The area is managed by the East Jerusalem Development Company (PAMI), a city/
state government body. Preparing the site for visitors included preservation and 
reconstruction of the Umayyad palaces, the Herodian street, buildings from the 
Byzantine period, and more.

The Davidson Center – Robinson’s Arch and relics from the Roman street
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of the church. Above the remnants dated to the Byzantine period, a second church 
was found, dated to the Crusader period.11 This church, though smaller than the Nea 
Church, is among the largest of its period to have been uncovered in Jerusalem.12

Today the churches are located in the central public park in the Jewish Quarter, 
named the Gan Hatkuma. The churches are fenced in and closed to the public. 
They are under the aegis of the JQDC (the Company for the Reconstruction and 
Development of the Jewish Quarter). Ostensibly, one could visit the Nea Church after 
prior coordination with company offices, but generally a great deal of patience and 
determination are required to receive the keys to the excavation site. The site is 
neglected and heaped with trash; stone relics and architectural objects scattered 
throughout the interior are barely distinguishable from the trash that litters the 
site. The JQDC owns most of the Jewish Quarter; according to its plans, the area 
adjoining the Nea Church is destined to serve as an underground parking garage for 
the quarter’s Jewish-Israeli residents.13

Remnants of the Byzantine Nea Church (effectively locked from tourist eyes)

Remnants of the Nea Church, Crusader Period
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1. Old City Walls

In 2004, several stones fell from the Old City walls and landed in the De Pierre College 
yard. This event led the authorities responsible for the Old City and its antiquities 
to begin preservation work of the walls. In 2007, after years of surveying and 
planning, the Antiquities Authority began preservation work on several sections 
of the wall.8 The work continued up to 2011, and is currently near completion. 
The preservation is funded by the Prime Minister’s office, which is also responsible 
for it. It is managed by the Jerusalem Development Authority (JDA). The project’s 
cost is about 20 million NIS.9

The current walls around the city were built in the 16th century, early in the Ottoman 
rule in the region. Some sections of the walls were built over the contours of ancient 
walls from the Crusader period, the Muslim periods and the Byzantine-Roman 
periods.10

2. The Nea Church

Remnants of the Nea Church, dated to the 6th century CE, were unearthed in the 
course of excavations in the Jewish Quarter in the 70’s. The church appears in the 
literature as one of the largest and most impressive of Jerusalem churches; its 
splendor rivaled that of the Church of the Holy Sepulcher. The remnants uncovered 
included part of the apse, a series of underground arches and the south-eastern end 

Damascus Gate/Bab Al-Amud preservation work 2011
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Chapter 2: 
Prominent Archaeological Activities in the Old City in 2011

Prominent Archaeological Activities in the Old City of Jerusalem

6   Herod’s Gate \ Burj al-Laklak

8   Hezekiah’s Pool

Legend

2   The Nea Church
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and completed in 1978. The area flanks the southern wall and part of the western 
boundary of the Temple Mount/Haram Al-Sharif. The excavations of the Jewish 
Quarter were run by Nahman Avigad from 1969-1982. Both were academically 
sponsored by the Hebrew University of Jerusalem. While excavations in the “Ophel” 
were concentrated in a single, extended site, those in the Jewish Quarter took 
place in a great number of sites dispersed throughout the area. The third largest 
archaeological site is that of the Tower of David, contiguous to the Jaffa gate. This 
site was dug several times over the 20th century.5 
Most of the structures in the Old City were built in the last few centuries over 
older layers. Immediately after the 1967 Six-Day-War, the Old City was declared an 
antiquities site, so that any building activity, even enlarging a doorway, entails 
obtaining permits from the Antiquities Authority.6 Consequently, the IAA is involved 
in all development and building work there. The IAA runs dozens of excavations in 
the historic basin of Jerusalem’s Old City, from short salvage excavations that last 
only a few days to extensive digs carried out over several years.
Over the years, the IAA (and the Antiquities Department before it) carried out a great 
many digs for development and building purposes, in both private homes and shops 
and public structures. Digs in the Knights Halls in the Christian Quarter or the Latin 
Patriarchate are one example.7 Many digs were performed after residents damaged 
the antiquities. In general, these sites are not open to the public, and sometimes the 
majority of remnants were removed so the sites could be developed. These salvage 
excavations are essential for ongoing life in the Old City, and in order to adapt 
the city to changing needs such as new construction for the growing population, 
tourism development etc. Under the Antiquities Authority Law, such excavations are 
performed throughout Israel, not only in Jerusalem’s historical basin.

Western Wall plaza excavations 2005-2009
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Chapter 1: History of the Digs
Archaeological digs in the historical basin of the Old City of Jerusalem were begun 
some 150 years ago, under the leadership of European researchers such as Conrad 
Schick, Charles Clermont-Ganneau, and others. These digs covered small areas in 
the Old City (mostly Church lands), areas adjacent to the walls and gates of the Old 
City, or open areas such as the Ophel (the Ophel Archeological Park, below the 
southern wall of the Temple Mount), the Tower of David (the Citadel), and more.3

Extensive digging in the Old City began at the end of the 1960’s (after the 1967 Six-
Day War) and has continued to this day. From the perspective of the State of Israel, 
archaeology in the Old City was seen as part of the research into the identity of 
the Jewish people and their bond to the land. While archaeological studies were 
carried on scientifically, and various layers of different periods were dug up, many 
researchers identified their work with the drive to discover, study and even prove 
the past of the Jewish people in Jerusalem.4 Many of the sites that were dug and 
made available to the public are under state and municipal control; the remaining 
sites are under the auspices of churches and the Islamic Waqf. Responsibility for the 
sites is divided between these bodies.
Two of the most extensive digs in the Old City are the Ophel Excavations south of 
the Temple Mount/Haram Al-Sharif, and to the west, the excavations in the Jewish 
Quarter. The Ophel Excavations project, run by Benjamin Mazar, was begun in 1968 

Wall painting in the Cardo – between fantasy and reality
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Principal Archaeological Activities in the Old City of Jerusalem 
in 2011 And their Socio-Political Impact

In 2010, in a publicity shot for the Israel Antiquities Authority (IAA), CEO Shuka 
Dorfman notes that the breadth of excavations in the Old City of Jerusalem over 
the past five-six years was unprecedented: “we are digging (in the Old City) as no 
one has dug for 150 years.”1 This includes digs in open sites, digging of tunnels and 
reconstruction and preservation work.
Though the archaeological digs in the 60’s and 70’s of the past century were the most 
extensive and prolonged to date, the IAA CEO’s statement, even if exaggerated, 
is in accord with government plans from 2005 to develop the historical basin of 
Jerusalem for tourism. The State of Israel and the Jerusalem Municipality have 
allotted over 620 million NIS (480 million NIS from the government, 144 million NIS 
from the city) to develop tourism and archaeology in this area from 2005-2013. 
In 2008 alone, 50 million NIS were spent for these purposes, and it appears that 
similar sums were expended in later years.2 
This document delineates the main archaeological sites that have been preserved or 
developed over the past year, and sites of socio-political significance. Following the 
description of these sites, we offer an analysis of the socio-political effects of the digs 
in the Old City. Alongside scientific archaeological digs, the authorities have been 
carrying on wide-spread digging of tunnels and underground grottos. Information on 
the underground digs can be found in the Jerusalem Underground chapter.

The Old City, view to the north-east



Introduction
Archaeological excavations are tied to the political conflict in Jerusalem from two 
distinct aspects: one is the appropriation of land to be excavated, which can be 
interpreted as a means of control over a certain place or area. The second is the 
focus on the past, which can be seen as an instrument for appropriating the past to 
one particular group and its narrative. For these reasons, all archaeological activity 
in the Old City of Jerusalem is perceived as threatening and political. Nonetheless, 
the excavations do not all impact on the political situation to the same degree.   
Some are conducted in light of residents or merchants’ needs, are limited in their 
range and do not turn into national projects.
While reviews of specific archaeological excavations and their implications abound, 
the chapters in this booklet offer a broad picture of the local archaeological projects.  
As we understand it, focusing on one event or archaeological dig does not permit an 
inclusive view of the full complexity of the situation, which must be comprehended 
in the context of socio-economic conditions in the Old City, its density, and the 
political battle for sovereignty.
As far as archaeology in the Old City of Jerusalem goes, it appears there is no end to 
research options. In this publication we concentrate on the effect of central digs in 
the Old City, digs whose placement and size exacerbate the surrounding divisions.  
The information is offered in three parts. The first chapter deals with the main 
recent excavations in the Old City; the second focuses on archaeology in the holy 
sites; the third describes the digging of tunnels and underground caverns beneath 
the busy streets of the Old City and Silwan village.
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Between Holiness and Propaganda
Archaeology in the Service of Political Claims 

in the Old City of Jerusalem

Being neither Jew (British or foreign) nor Arab, but English, I am not 

wholly for either, but for both. Two hours of Arab grievances drive me into 

the Synagogue, while after an intensive course of Zionist propaganda I am 

prepared to embrace Islam.

Sir Ronald Storrs, Orientations

(The Military Governor of Jerusalem during the British Mandate)


