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 מבוא

הציונות הדתית,  ראשיהגיעו  ,4102שילה, שהתקיים ביולי  לבת 'מגדל הרואה' ו שלחנוכתטקס ל

של מגדל  תובחנוכשרים ממפלגת הבית היהודי, סגני שרים ממפלגת הליכוד ועוד. לכאורה מדובר 

של צמרת השלטון  הנוכחות ךא אירוע שולי במפעל ההתנחלות בגדה המערבית, ,בתל ארכיאולוגי

  במאבק הפוליטי על ההתנחלויות בשומרון.ה רבמשמעות  ישתל שילה לשעל כך מעידה 

. שילה להתנחלות וממערב עיא תורמוס הפלסטיני לכפר מצפון, השומרון בדרום נמצא תל שילה

מצפון לתל. כיום האתר הוא חלק  שוכןה ,תושבי הכפר קריות ם שלבבעלות יואדמותהיו בעבר 

 אף על פי. ( לוןיסי רבת'ח) המקראי היישוב שם מרתשה אתרב. שילה משטח ההתנחלות

 את, חשוביםהעתיקות האתרי את היא המנהלת רשות הטבע והגנים  שבישראל ובגדה המערבית

', ישראל בארץ ערש ההתיישבות ולפיתוח למחקר המרכז – שילה משכן עמותת' מנהלת'תל שילה' 

 . בנימין חבל האזורית המועצה עם יחד
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 ומסורות דתיות המחקר הארכיאולוגי

 שבטי של הרוחני והמרכז הברית ארון מושב, המשכן מקום שילה היתה במקרא המסופר פי על

 כדוגמת ארעי מבנה של למיקומו לחשוף עדויות יכול אינו הארכיאולוגי המחקרמובן ש. ישראל

-פיסית סוגיה ולא רוחנית-אמונית סוגיה היא המשכן מקום שאלת ולכן, עור יריעות עשוי אוהל

 . ארכיאולוגית

חפרה כאן חפירה  0124-0141בשנים  .0101-ב שמידט בידי נערכהבמקום  הראשונה החפירה

 בידי 0112-0110 נערכה בשנים נוספת קאייר ושמיד. חפירה ה' של םבראשות דנית משלחתמקיפה 

 ותמתבצע האחרונות בשנים. בר אילן מאוניברסיטת לדרמן וצ' בונימוביץ ש' י' פינקלשטיין,

של הִמנהל  ט ארכיאולוגיה"קמ שימור נרחבות בידית ועבודות וארכיאולוגי ותחפיר במקום

  .האזרחי

(, ס"לפנה 01-01-ה המאות' )ב II התיכונה הברונזה לתקופה מתוארכת הראשונה היישוב שכבת

נושב האתר מחדש  התיישבותי לאחר פער .לה צמודים וחדרים חומה המוקף יישוב כוללת והיא

 במבניתושביו עשו שימוש חלקי ש ,קטן כפר זההיה . (ס"לפנה 00-ה המאה' )א הברזל בתקופת

 דל יישוב שרידיהשכבה הבאה היא של . מהאליעקבות תקיפה ב חרבנ זה יישוב. הקודמת התקופה

 4-ה המאה) הקדומה והרומית ההלניסטית בתקופותנושב שנית  המקום. ס"לפנה 7-1 המאותן מ

 המוסלמיתבתקופה הביזנטית ו הבתקופ, והיישוב בו התחדש (לספירה 0-ה המאה עד ס"לפנה

 . באתר השרידים מרביתותירו את שה, הקדומה

. ועוד מלאכה בתי, מגורים וכן מבני בפסיפסים מעוטרות ביזנטיות כנסיות ארבע נחשפו במקום

באחת הכנסיות . שבמקרא המשכן מקום עם זיהויו בזכות אתרה התקדש הביזנטית בתקופה

 ובתקופות הקדומה הערבית בתקופההשם שילה.  ובההביזנטיות נחשפה כתובת פסיפס 

אתר ב. קדוש לאסלאםנעשה והמקום  ,הכנסיות שרידי על מסגדים נבנו שלאחריה המוסלמיות

 של יישובי רצף על המעיד דבר, ממלוכיתהתקופה הו הצלבנית ההתקופן מ יישוב שרידיגם נמצאו 

קריות, אשר גרו במאהלים תושבי במקום שכנו השנים האחרונות ות במא 1.שנה 111,0-מ יותר

  מבנה המסגד ועיבדו את אדמותיהם. סביב

                                                           
1012-, עמ' 0114כרך ד', , ישראל בארץ ארכיאולוגיות לחפירות החדשה האנציקלופדיהא' קמפינסקי, "שלה",  1

 .0124-0121י' פינקלשטיין, שם,עמ'  ;0121
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 אחד משטחי החפירה בתל שילה

 

  'מגדל הרואה'

המדינה וגופים מזרימים מאז ההחלטה לכלול את תל שילה ברשימת אתרי המורשת הלאומיים 

אחד הפרויקטים המרכזיים הוא הקמת  2.במקום אחרים מיליוני שקלים בשנה לפיתוח תיירות

 כולו האזור על צופהוהוא  'מגדל הרואה'המגדל נקרא בתל. ביותר מגדל התצפית בנקודה הגבוהה 

 ההמתנשא לגובה של כתשע ,טוןבקומתי יצוק ב-במבנה דותאר עגול גדל ִמ מל". אריאל העיר עד"

קולי על תולדות עם ישראל וסיפורי התנ"ך -זיון אוריחצפייה בהביקור במגדל כולל . יםמטר

שבטי ישראל עשר -שניםעם ישראל מהסיפור מתמקד בהתהוות הקשורים למסורת של תל שילה. 

תולדות המקום לאחר תקופת ל אין זכרקולי -האורזיון יבחתולדות חייו של שמואל הנביא. בו

ששרידיהן לשאר התקופות  בהשוואהת ימים שהתקופה המקראית היא קצר אף על פי, המקרא

לעומת זאת  .יש רק קשר מועט לממצא הארכיאולוגי באתרקולי -האורבין החיזיון  3.באתרנחשפו 

 .ההיסטורי בסיפור השליטה לבין במרחב שליטה שבין קשרעל ה וגובהו המגדל מיקוםמעידים 

והשיכון אורי אריאל, סגן שר לי בנט, שר הבינוי תבנוכחות שר הכלכלה נפ 4102ביולי המגדל נחנך 

-אורהזיון יחהתצפית והחנוכת מגדל  4.אחריםוהרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי  ,החוץ זאב אלקין

 ו של. פיתוחמקוםעל חשיבותו הפוליטית של ה ההדתית מעיד הציונות ראשישל  םנוכחותבקולי 

                                                           
 .(4104 בפברואר 42-)קיבלה תוקף ב 4104בפברואר  02(, 4)תמ"ר  2211 מס' החלטת ממשלה 2
 .4102ליולי  Xnet ,44, "בשילה' הרואה מגדל' המבקרים מרכז: היסטורית חלליתמ' יעקובסון, " 3
 כך על אלא ויתורים על לדבר לא'א' יוגב, " ;בדף הפייסבוק של 'שילה הקדומה' 'מגדל הרואה'תמונות מחנוכת  4

 .4102ליולי  42, 7 ערוץ", 'שנשארים

http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2012/02/des4306.htm
http://www.xnet.co.il/architecture/articles/0,14710,L-3101964,00.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.411279788984501.1073741829.290996024346212&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.411279788984501.1073741829.290996024346212&type=1
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/259703
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/259703
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כחלק  ושיבותהסכמה רחבה על ח תריוליצ בולהבאת מבקרים רבים  ובהקמ אמצעיהאתר הוא 

ם של תלמידים בחברון, הכריז על צמצום ביקורימבלתי נפרד ממדינת ישראל. בעוד שר החינוך 

שהביקור בו אינו טעון כמקום  אתר ארכיאולוגיהב את צ  מ  פועלת לתל שילה נראה שהנהלת 

    5עיר חברון.בבהשוואה לביקור פוליטית מבחינה 

 בישראל המקובלת התפיסה. ובסביבותיו שמתחתיו בממצאנרחבת  לפגיעה הביאה גדלהקמת המ

 ארכיאולוגיים תלים פני על כלל לבנות שאין היא בפרט הארכיאולוגית הקהילה ובקרב בכלל

יה בלב יאתרי העתיקות, מתוך הבנה שבנ הם שליה בשולייהבננעשית . לרוב (שכבתיים-רב אתרים)

בחלק זה של האתר נמצאים בדרך כלל האתר משמעותה פגיעה במספר רב של שכבות וממצאים. 

 גורפת התנגדות בכירים ארכיאולוגים התנגדו בעברתולדות היישוב.  בביותר  חשוביםהמבנים ה

מגדל 'של  יתובניעל ה ביקורת מתחכמעט לא נאף על פי כן  6בחברון. רומיידה בתל לבנייה

 7.'הרואה

 על שלא ודאי, המאסיבית להשקעה הצדקה שאין נראה, שילה בתל הממצא את בוחנים כאשר

 21-כ שטחו) ממדים קטן אתר הוא שילה תל. הארכיאולוגי התל בלב ולפגוע בטון מגדל לבנות מנת

 . הביזנטית התקופה מן כנסיות שרידי הם בו ביותר המרשימים השרידים(. דונם

 

 

 במהלך בנייתו 'הרואה'מגדל 

                                                           
 .4102ליולי  NRG ,44", לשילה תלמידים מסעות, לחברון סיורים במקוםר' וילף, " 5
 .4110לאפריל  00, הארץ", המקראית בחברון בהזדמנות פנטהאוז" 6
 .4104לספטמבר  01, הארץ", שילה תל על במאבק מתנחלים נגד ארכיאולוגיםנ' חסון, " 7

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/492/218.html
http://www.haaretz.co.il/misc/1.693197
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1825090
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 'מגדל הרואה' בתל שילה

 

 ו כאתר מורשת לאומיתרזתמאז הכבאתר ארכיאולוגיות החפירות ה

אוניברסיטת  מטעםבתל שילה חפירות ארכיאולוגיות מחודשות  ותמתקיימ 4101החל משנת 

במזרח האתר, למרגלות התל  תהחפירות נעשו 8נהל האזרחי.של הִמ קמ"ט ארכיאולוגיה אריאל ו

ין שכאמור אאף על פי  9.המקראי המשכןיה מקום השם שיש הטוענים  –הצפוני  ומדרום, ובקצה

את  מגייסים איךכאן לראות אנו יכולים  שנה, 2,111של אוהל בן  מומיקואת  אתרל כל אפשרות

 ס מדעי.יבסחסרות ההנחות  תלעזרהמחקר הארכיאולוגי 

 לעקוב אחרי תוואי שמטרתןחפירות  ותמתקייממקומות אחרים באתר, בעיקר מסביב לתל, ב

חומה מתקופת של  השרידי נערכות לאורך ןשל העיר בתקופות הקדומות. ה המשוערהחומה 

  שנחשפה בחפירות קודמות. ,ב' IIהברונזה התיכונה 

חפירה של הִמנהל האזרחי קמ"ט ארכיאולוגיה מקיים  4102בחודשים האחרונים של שנת 

שלב יא הוהעובר מצפון לרמאללה  11מכביש  זאת נראיתארכיאולוגית בפאתי האתר. חפירה 

 10מקדים לבניית אמפיתיאטרון במקום.

 

                                                           
 .4101יולי ב 44, 7 ערוץ", שילה בתל לחפור חוזרים: שנה 21 אחריח' הוברמן, " 8
 .4102יולי ב 4, היום ישראל", ארכיאולוגיות בחפירות נמצא מועד אוהלא' פורשר, " 9

 .4100", פוליטית ומשמעות ארכיאולוגית חשיבות – המערבית בגדה' לאומיים מורשת אתרי' פרויקטעמק שווה, " 10

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/207204
http://www.israelhayom.co.il/article/98339
http://altarchorg.ipage.com/he/heritage_heb/
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 בתל שילהריבועי חפירה 

 

 ומתנחלים פלסטינים

ן משפחות מבשטחו התגוררו ועד ראשית שנות השמונים , על אדמות פלסטיניות נמצא תל שילה

מדינת ו במקום על ידי רכקריות. התושבים פונו במקביל לחפירות הארכיאולוגיות שנעהכפר 

ישראל. ההתנחלות בשילה ראשיתה במחנה עבודה של חפירה ארכיאולוגית. מחנה העבודה 

ממשלת ישראל  הרחיבההתפתח להתנחלות שילה על הגבעה הסמוכה לתל מצד מזרח. בהמשך 

את התל לשטח ההתנחלות. לצד התל יש אדמות חקלאיות השייכות לתושבי קריות. כיום 

ן וון שהאתר הוא חלק מיעבד את אדמותיהם. מכהפלסטינים מנועים מלהגיע למקום ול

לתל הארכיאולוגי בטענה שאין להם אישור כניסה  םלמנוע את כניסת אפשרתמיד  ,ההתנחלות

 לשטח ההתנחלות. 

באופן שאין לראות המגדל ממוקם . נוף הררי טיפוסי של הגדה המערבית שקףמגדל התצפית נמ

הנמצאת  ,הבולט ביותר הוא כמובן ההתנחלות שילהם. היישוב יכפרים או מבנים פלסטיני ממנו

המבקרים אינם נדרשים לשאלה מי הם השכנים ושל מי האדמות. התצפית  כךמזרח לתל. -םדרומ

 מראש. המבטלת שאלות אל
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 הנוף הנשקף מתל שילה

 

 אוונגליסטים ומתנחלים

דתם, אדוקים בנוצרים של יא קבוצה נוספת הרואה בתל שילה אתר בעל חשיבות דתית מיוחדת ה

בשנת ביקרו בתל שילה למשל,  ,, אירופה וקוריאה. כךרצות הבריתמא ,אוונגליסטיםנוצרים לרוב 

התנגדו רבני  4100בשנת  11כתיירות נוצרית אוונגליסטית. %11 זוהו איש, מתוכם 21,111-כ 4111

ם שה בטענה ם,הנערכות במקו היישוב לשלב מתנדבים אוונגליסטים בחפירות הארכיאולוגיות

דבר ", ויש חשש לטשטוש ההבדלים בין נצרות ליהדות ,ניבהשתתפות בחפירה מעשה פולח יםרוא

      12."להשפיע על שכבות חלשות בהתיישבות העלול

 ת האתרהנהל ה שלשאיפתהיא הרואה' במיקומי הנוכחי  מגדל'ב השקעהאחת הסיבות לש ייתכן

, שבתל הביזנטיות הכנסיות באחת המשכן מקום את המזהה, הנוצרית המסורת על לגבור

 באתר לשימוש רבות מני אחת דוגמה זוהי. התל בצפון דווקא אותו המזהה המסורת את ולהשריש

 הממצא סמך על הצגתו במקום, מסוימת עולם בתפיסת שמקורה אמונה לחיזוק ארכיאולוגי

ולא מקום דתי, המתח בין שתל שילה הוא אתר ארכיאולוגי  אף על פי. בו שנחשפו והשרידים

רבים אין מדובר רק באתר ארכיאולוגי, אלא אנשים  בעיניהקבוצות הדתיות השונות מעיד ש

 במקום דתי.  

   

                                                           
 .4101אפריל ב The Right Word ,2", תל שילה בחדשותי' מדד, " 11
 .4104ינואר ב 47, היהודי הקול, "פולחני מעשה בזה רואים – שילה בתל םשחופרי נוצרים"א' בנימין,  12

http://ymedad.blogspot.co.il/2010/04/blog-post_04.html
http://ymedad.blogspot.co.il/2010/04/blog-post_04.html
http://www.hakolhayehudi.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94-%E2%80%93-%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%96%D7%94-%D7%9E%D7%A2/
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 מקום המשכן על פי הנהלת האתר –חפירות בחלק הצפוני של התל 

 

 

 סיכום ומסקנות

 עשריםתל שילה החל בשנות השבעים והשמונים של המאה ה ו שלאתרמדינת ישראל ניכסה את 

 ,האתר לחלק משטח ההתנחלות שילהנעשה באצטלה של מחנה חפירות ארכיאולוגיות. בהמשך 

 וכיום זהו אחד האתרים המושקעים ביותר בגדה המערבית. 

 אתר העתיקות. התל הארכיאולוגי עצמוביוצקים את התוכן התל שילה האמונה והמסורת הם ב

המעיד על התיישבות מצומצמת במשך התקופות המקראיות.  ,דונם( 21-הוא אתר קטן ממדים )כ

באתר ולהפוך אותו כספים רבים להשקיע  4101ממשלת ישראל בשנת אף על פי כן החליטה 

למוקד תיירות ומורשת מרכזי בשומרון. החפירות הארכיאולוגיות מאפשרות ליצור עניין ציבורי 

להוכיח' את הסיפור המקראי 'ניסיון כאן לראות שיש  אפשרכבר עכשיו ושים, סביב גילויים חד

 באמצעות המחקר הארכיאולוגי. 

חלק מן ע לציבור שאינו יהגלים ובהקהחפירות הארכיאולוגיות והפיתוח התיירותי הם אמצעים מ

בודה המתנחלים ולאו דווקא תומך במפעל ההתנחלויות. אופן העבודה בתל שילה דומה לשיטת הע

 'עיר דוד'האתר 'עיר דוד' שבמזרח ירושלים. התפיסה שהנחתה את מפעילי האתר ן המוכרת מ

התיירות והמורשת. כיום כמעט כל תלמיד של מערכת  באמצעותציבור ה משוך את לבל אהי

. נראה שאותה מטרה מנחה את מנהלי האתר תל שילה. 'עיר דוד'מגיע לביקור בבמדינה החינוך 

ציבורים עורר עניין בל אפשרוהחוויה במקום הכלים הדידקטיים  באמצעותהתפיסה היא ש

העובדה שהם  עצםמ במקום אלפי המבקרים הופכים לתומכים בנוכחות הישראליתרחבים. 

 ם לאתר כתיירים.יגיעמ
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 מלאאל מתבצעתלאתר בסדר גודל כזה, לא היתה  תבלתי פרופורציונלי, הההשקעה הרבה

ו לגירוש התושבים אהביאינטרסים אלו פוליטיים לחיזוק ההתנחלויות באזור. ההאינטרסים 

ממדית -להצגה חד יםוליכמהתנחלות. כיום הם מען המותיהם וניכוס האתר לדהפלסטינים מא

אידיאולוגי -על ידי ארגון פרטי ווניהולהארכיאולוגיות  יושכבותה מאסיבית בלב ישל האתר, בני

 גוף ממשלתי. על ידי ולא 

 

 


