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עמק שווה הוא ארגון של ארכיאולוגים ופעילים קהילתיים, העוסק במקומה   של הארכיאולוגיה 
בחברה הישראלית ובסכסוך הישראלי-פלסטיני. אנו רואים בא רכיאולוגיה אמצעי לגישור וקירוב בין 

עמים ותרבויות בכלל, וכגורם בעל השפעה   על הדינמיקה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט.   
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הקדמה

בשנת 2015 קיים ארגון עמק שווה שני כנסים, שבחנו כיצד משפיע השימוש שנעשה בארכיאולוגיה על 
היבטים שונים בתחומי החיים בירושלים, ובייחוד בהר הבית וסביבותיו, וכיצד הוא מושפע מהם. לצורך 
בירור סוגיה זו התבקשו חוקרים, אנשי רוח, אנשי מקצוע ופעילים חברתיים לעמוד על מערכות היחסים 
הנוצרות בין אתרים ארכיאולוגיים לבין היבטים שונים בחיי היומיום של המבקרים והתושבים העושים 
בהם שימוש. מטרתו של דו"ח זה להציג את המסקנות שעלו בכנסים הללו. בכך אנו מקווים לחשוף את 
האופן שבו משפיע השימוש בארכיאולוגיה בחברה הישראלית בכללותה, ובמוקדי סכסוך כדוגמת הר 
הבית וסביבותיו בפרט, על תחומי חיים רבים בחברה הישראלית. נבקש להציע המלצות כיצד יכולה 
הארכיאולוגיה לשמש כלי לבנייה של דיאלוג במקום כלי להדרה של זהויות במרחב העירוני בירושלים. 
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כנס ראשון: שמירה על עתיקות במקומות קדושים: 
הר הבית וסביבותיו כמקרה מבחן

מכון ון ליר, ירושלים 15.1.15

פרופ' יצחק רייטר 

ישראל  לחקר  ירושלים  במכון  בכיר  חוקר  אשקלון,  האקדמית  המכללה  ישראל,  ארץ  ללימודי  החוג  ראש 
ובמכון טרומן לקידום השלום, האוניברסיטה העברית, ירושלים

הרצאה זו עסקה באופן שבו ראוי להתמודד עם המתח הנוצר בין האוכלוסייה היהודית והפלסטינית המוסלמית 
בהר הבית וסביבותיו. החפירות הארכיאולוגיות נתפסות כחלק מן המאבק על עיצוב הריבונות, הזהות והעתיד 
של הר הבית. מכאן שחפירות ארכיאולוגיות המקודמות על די הרשויות הישראליות באופן חד צדדי נתפסות 
כהוכחה לאמונות הרווחות בעולם המוסלמי בדבר רצונה של מדינת ישראל להרוס את המסגדים שעל הר 
הבית. לאור זאת הציע רייטר כמה דרכים לקדם ולחזק את הדיאלוג בין הרשויות הישראליות לבין הווקף, 

מתוך תקווה שכך יימנע ביצוען של פעולות חד צדדיות העלולות להסתיים בשפיכות דמים:

 1  לחזק את סמכויות הפיקוח של מועצת הארכיאולוגיה על חפירות המתקיימות באזורים בעלי רגישות .
גבוהה.

 2  פוליטיות . אג'נדות  בעלות  עמותות  בידי  הבית  בהר  הארכיאולוגיות  העבודות  הפקדת  את  למנוע 
ואידיאולוגיות, המבקשות להדיר אג'נדות מתחרות באמצעות השימוש בארכיאולוגיה.

 3  החפירות . את  לנהל  ארכיאולוגיות,  חפירות  על  האחראי  הממלכתי  כגוף  העתיקות,  רשות  את  לחייב 
המתבצעות באזור נפיץ זה.

פרופ' אלונה ניצן-שפטן

ראשת המסלול לארכיטקטורה, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. 

הסמליות  במשמעויות  פתוח  דיון  עירוני  בתכנון  הציבור  שיתוף  תהליכי  מאפשרים  כיצד  בחנה  זו  הרצאה 
שיועברו במרחבים המקודשים לקבוצות רבות, כדוגמת הר הבית וסביבותיו. בהרצאתה השוותה ניצן-שפטן 
לאחר  וסביבותיו  הבית  בהר  מרכזיים  פרויקטים  שני  של  התכנון  בתהליך  שהתקיימה  השקיפות  מידת  בין 
השנייה  התכנית  המערבי.1  הכותל  להרחבת  בוצעה  שלא  תכנית  הייתה  שנבחנה  הראשונה  התכנית   .1967
התכנון  בוועדות  בדיונים  הנמצאת  בסילוואן,  גבעתי  בחניון  "קדם"  המבקרים  מרכז  להקמת  התכנית  היא 
פתוח  וציבורי  מקצועי  דיון  עודדה  הכותל  את  להרחיב  הנ"ל  הראשונה  התכנית  של  כוונתה  אלה.2  בימים 
בהיבטיה השונים ובהשפעתה על המרחב. לאחר דיון ציבורי שנמשך כשנתיים, הוחלט לגנוז אותה, על אף 
שאושרה על ידי ועדות התכנון. לעומת זאת מתנהל התכנון של מתחם "קדם" תחת מעטה סודיות, המונע 
מאדריכלים, מתכננים, תושבים והציבור להביע את דעתם עליו. הבדלים אלה משקפים את הניסיון שנעשה 
בשנים האחרונות להשתמש בארכיאולוגיה ככלי לדחיקתה ולהדרתה של הזהות הפלסטינית מתוך המרחב 

של ירושלים והר הבית.
לאור זאת מציעה ניצן-שפטן לקדם תהליכי שיתוף ציבור, שימנעו את המונופול של קבוצות אידיאולוגיות 
ספציפיות על מדיניות התכנון בירושלים, בייחוד כאשר מבקשים לבנות פרויקטים מונומנטליים, המתוכננים 

באזורים בעלי רגישות דתית, פוליטית וסמלית רבה.

עו"ד קייס נאסר 

דוקטורנט למשפטים באוניברסיטת תל אביב; עוסק בענייני תכנון בירושלים

הרצאה זו עסקה בניתוח המסגרת החוקית המסדירה את שימורם של מבנים עתיקים בישראל. נאסר הציג 
כמה דוגמאות למיזמי פיתוח שהתקיימו באתרי עתיקות והראה כיצד התעלמו תכניות אלה מן האופן שבו 
המסגרת  של  ניתוח  להיבנות.  אלה  מיזמים  תוכננו  שעליהם  הארכיאולוגיים  האתרים  על  קידומן  ישפיע 
החוקית המסדירה את שימורם של מבנים עתיקים בישראל מלמדת על קריטריונים עמומים, המאפשרים 
לקדם מטרות אידיאולוגיות ואג'נדות פוליטיות, המביאות למחיקה של שרידי התרבות החומרית של קבוצות 

מוחלשות בחברה. 
לאור זאת, הצעתו המרכזית של נאסר היא לבנות מדיניות שימור סדורה וברורה שתשמש את גופי התכנון, 
ובראשם רשות העתיקות, כמדריך מחייב באשר לקריטריונים שבהם יש להתחשב בקידומם של מיזמי פיתוח 
של  השימור  תחום  של  החוקית  המסגרת  של  שקיפות  תתאפשר  בכך  ארכיאולוגיים.  באתרים  המתבצעים 

מבנים עתיקים בישראל.
 

הרב שמואל רבינוביץ' 

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

המערבי.  הכותל  כדוגמת  קדושים  במקומות  הארכיאולוגיה  לבין  הקדושה  שבין  ביחס  עסקה  זו  הרצאה 
רבינוביץ' טען כי באתרים קדושים המהווים גם אתרי עתיקות, כמו הכותל המערבי, מתקיימת היררכיה ברורה 
בין קדושתו של האתר לבין שימושו כאתר המשמר היסטוריה עתיקה. תהליך העבודה הארכיאולוגיות נוטה 
"להקפיא" את האתר ולנתק אותו מחיי היומיום. לעומת זאת, הקדושה יוצקת תוכן ומשמעות המאפשרים 

חיבור של האדם אל המקום. 
כן, מסקנתו של רבינוביץ' היא כי מעמדה של הארכיאולוגיה הוא ִמשני למקומה של הקדושה. כפועל  על 
יוצא, על אף חשיבותם של שני התחומים, קיים צורך לבסס היררכיה זו בתכנון ובפיתוח של אתרים מקודשים 

המהווים גם אתרים עתיקים בהר הבית ובסביבותיו. 
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כנס שני: את מי משרתת הארכיאולוגיה? 
השימוש בארכיאולוגיה בסכסוך המדיני ובחברה בישראל

מרכז נא לגעת, נמל יפו. 11.2.15

יוני מזרחי
עמק שווה

הארכיאולוגיה  בניהול  פוליטיים  גופים  של  מעורבותם  את  להפחית  אפשר  שבו  באופן  עסקה  זו  הרצאה 
גופים  ידי  על  מנוהלים  ובסביבותיה  בירושלים  העתיקה  בעיר  הארכיאולוגיה  אתרי  מרבית  בירושלים. 
ישראליים יהודיים. מצב נתון זה מנתק קבוצות בעלות זהויות מתחרות, העושות שימוש במרחב, מן המורשת 

התרבותית שלהן.
על מנת להתמודד עם קושי זה הציע מזרחי לאמץ וליישם אמנות בינלאומיות, המחייבות את מעורבותם של 
גופים בינלאומיים ושל קבוצות זהות מוחלשות, כדוגמת הפלסטינים. על ידי כך תפחת השפעתם הבלעדית 
של הנרטיבים היהודיים על אתרים ארכיאולוגיים בירושלים ויתאפשר לקבוצות מגוונות יותר לקחת חלק 

בעיצוב פניה של הארכיאולוגיה בירושלים העתיקה.
 

מיכאל פייגה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

בהרצאה זו סקר מיכאל פייגה את הסיבות להפיכתה של הארכיאולוגיה לכלי מרכזי בקרב הציונות הדתית. 
להוכחת  ככלי  הדתית  הציונות  את  שימשה  לא  מעולם  הארכיאולוגיה  החילונית,  בחברה  למצב  בניגוד 
הגובר של הציונות הדתית בארכיאולוגיה  פייגה, העיסוק  זאת, טוען  ישראל. לעומת  הקשר שלה אל ארץ 
להבחין  אפשר  מכך  כתוצאה  בישראל.  המרכזי  הזרם  מן  כחלק  להתבסס  מרצונה  נובע  האחרונות  בשנים 
בעלייה במספר הכנסים הארכיאולוגיים המתקיימים בהתנחלויות ובשימוש הגובר והולך שנעשה באתרים 

ארכיאולוגיים הנמצאים במרכזם של אתרי תיירות הפונים אל כלל החברה היהודית בישראל. 
נרחב,  הקשר  מספקת  היא  זו,  תופעה  עם  להתמודדות  כלים  מציעה  אינה  פייגה  של  שהרצאתו  בעוד 
שבאמצעותו אפשר להבין את החשיבות שמייחסות עמותות ימין לאתרים הארכיאולוגיים בירושלים ואת 

המאמץ שהן עושות לנכס אותם באופן פיזי וסמלי.
 

נטע עמר-שיף 
דיאקוניה – מרכז מידע לחוק הבינלאומי לזכויות אדם

הרצאה זו עסקה באופן שבו מתנגשת המסגרת החוקית שסיגלה לה ישראל להסדרת הפעילות הארכיאולוגית 
ביהודה ושומרון ובירושלים עם החוק הבינלאומי שחל על מרחב זה כשטח כבוש, וכיצד היא מֵפָרה אותו. 
באמצעות השוואה בין הדינים הבינלאומיים שאליהם מחויבת מדינת ישראל לבין פעולות החקיקה ויישומן 
על ידי ישראל, עמדה עמר-שיף על שני כשלים מרכזיים שבבסיס הפעילות הארכיאולוגית של ישראל ביהודה 

ושומרון ובירושלים. 
ראשית, אף על פי שקיימת מערכת חוקים נפרדת בישראל ובשטחים, ואף על פי שלאחר כיבוש הגדה הוקמו 
בין החוק הנהוג בישראל לחוק הנהוג  נפרדים לאכיפת החוקים, באופן מעשי לא מתקיימת הפרדה  גופים 
בשטחים. שנית, אף על פי שהחוק הבינלאומי קובע במפורש כי כל פעילות המתבצעת בשטחים הכבושים 
חייבת להתבצע בהסכמת האוכלוסייה המקומית, אפשר לראות כי במועצה הארכיאולוגית המייעצת לקמ"ט 

חפירות  הכוללת   – בשטחים  הארכיאולוגית  הפעילות  של  המכריע  ורובה  פלסטיני,  ייצוג  אין  ארכיאולוגיה 
 – לתיירות  ארכיאולוגיים  אתרים  ופיתוח  ארכיאולוגיים  ממצאים  להצגת  מוזיאונים  הקמת  ארכיאולוגיות, 
וללא הסכמתה של האוכלוסייה הפלסטינית המקומית. לטענתה של עמר-שיף, ללא  נעשית ללא שיתופה 
הקפדה על ההפרדה בין החוק הנהוג בישראל ובשטחים, וללא קידום פעולות לעירוב ושיתוף של האוכלוסייה 
הפלסטינית בניהולם של אתרים ארכיאולוגיים, לא ייתכן השימוש בארכיאולוגיה ככלי לקידומה של הכרה 

בזהות הפלסטינית ובזכויותיה.
 

ראמז עיד
המחלקה לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת ברן בשווייץ

עיד,  של  לטענתו  בישראל.  אונסק"ו  מטעם  עולמית  מורשת  באתרי  שימוש  נעשה  כיצד  בחנה  זו  הרצאה 
סקירה של כמה אתרי מורשת, כדוגמת מצדה ועכו, וכן כמה אתרים המועמדים להיכלל ברשימה הישראלית 
של אתרי מורשת עולמית, כדוגמת ליפתא ועין כרם, מלמדת על כך שאופן השימור וההצגה שלהם מייצר 
הצגה חד-ממדית של הנרטיבים העולים מהם. בכך אתרים אלה אינם ממלאים אחר דרישת היסוד של אתרי 
מורשת עולמיים: להעצים ערכים אוניברסליים, המייצגים את כלל האנושות. יתרה מזו, ההתעלמות מן העבר 
המוסלמי של אתרים כדוגמת עכו, ליפתא ועין כרם מחזקת תופעות של הדרה פיזית וסמלית של אוכלוסיות 

בתוך החברה ומחוצה לה. 
הם  עולמית  מורשת  אתרי  באמצעות  אוכלוסיות  של  ההדרה  שתהליכי  היא  זו  מהרצאה  העולה  המסקנה 
בעיה מערכתית, המשפיעה על הליך הבחירה ואופן ההצגה של אתרי המורשת העולמית בישראל. תהליך זה 
מתקיים גם בירושלים. מעקב אחר התכנים המוטמעים במרחב באמצעות פיתוחם של אתרים ארכיאולוגיים 
כאתרי תיירות מצביע על ההתעלמות מעברה המוסלמי של העיר, וכפועל יוצא מכך – מכלל האוכלוסייה 
הפלסטינית המוסלמית בעיר העתיקה. יש צורך לבחון מחדש מהם הערכים האוניברסליים המתקיימים בכל 

אחד מהאתרים הללו ולפעול להעצמתם במרחב העירוני בירושלים. 

נילי שחורי
תכנון אורבני ופיתוח כלכלי

זו הציגה דגם לניהול אתרים ארכיאולוגיים הממוקמים בערים מודרניות כחלק אורגני מן המרחב  הרצאה 
העירוני. לטענתה של שחורי, מגמות של תכנון ושימור הנהוגות בעולם כיום מכירות בצורך לשלב אתרים 
ארכיאולוגיים כחלק מן המרקם העירוני שבתוכו הם נמצאים על מנת לאפשר את חיבור הקהילה אל האתר 

ועל מנת להפוך את האתר למנוף כלכלי המעודד צמיחה. 
של  והיישום  ההטמעה  את  שיאפשרו  פרטניים  למקרים  להתאים  אפשר  שאותו  כללי,  דגם  הציעה  שחורי 
האתר  של  הפיזי  ההיבט  מרכזיים:  היבטים  בשלושה  להתחשב  זה  דגם  מבקש  בעיקרו  זו.  תכנונית  תפיסה 
)גבולות האתר, ממצאים אדריכליים(, ההיבט העסקי הכלכלי של האתר )הרווחים הכלכליים שאפשר להפיק 
בין  נכון  וההיבט החברתי כלכלי של הקהילה החיה בקרבת האתר. לטענתה של שחורי, שילוב  מן האתר(, 
שלושת ההיבטים הללו יאפשר את הפיכתו של האתר הארכיאולוגי לחלק טבעי מן המרחב העירוני וימנע 
את הניתוק הנוצר לעיתים קרובות בין העבר וההווה של העיר. על ידי כך יהפוך האתר הארכיאולוגי למקור 
פרנסה וצמיחה המייצר חיבור בין הקהילה לסביבתה מחד גיסא, ויעודד את המעורבות בטיפולו ובטיפוחו 
מאידך גיסא. כפי שעולה מדבריה של שחורי, יכול דגם זה להיות יעיל גם כאשר מבקשים לדון באופן שבו 

עשויה הארכיאולוגיה לתרום לקידומם של דיאלוג ופתיחות בירושלים העתיקה.
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דו"ח זה סיכם את עיקרי הדברים שהועלו בשני כנסים, שנושאם היה מקומה של הארכיאולוגיה בחברה 
הישראלית בכלל ובירושלים בפרט ככלי לעיצוב פיזי של המרחב וככלי להבלטה או מחיקה של זהויות 
ונרטיבים מתחרים. ההרצאות שהושמעו בשני הכנסים התרכזו סביב כמה נושאים: המסגרות החוקיות 
המסדירות את הפעילות הארכיאולוגית בישראל וביהודה ושומרון; מקומה של הארכיאולוגיה בפעולות 
ובנייה; היחס בין קדושה לבין הערכים ההיסטוריים של אתרים ארכיאולוגיים המקודשים  של תכנון 

לקבוצות שונות; ותפקידה של הארכיאולוגיה ככלי לעיצוב המורשת התרבותית של החברה בישראל.
כל אחת מן ההרצאות ביקשה להתמודד עם סוגיות אלה בצורה שונה במעט. עם זאת, דו"ח זה מצביע 
הנוצרים  האתגרים  עם  להתמודד  מנת  על  לקדם  אלה  הרצאות  שהתכוונו  מרכזיות  מגמות  כמה  על 
נוגע לצורך להגביר  כיום. פתרון ראשון  בו נעשה שימוש בארכיאולוגיה בירושלים  כתוצאה מהאופן 
את שקיפותו של הליך קבלת ההחלטות בדבר הטיפול והשימור של אתרים ארכיאולוגיים. שקיפות 
הפעילות  את  המסדירים  והמוסדות  החוקים  מערכות  בין  ברורה  הבחנה  על  לשמירה  הן  נוגעת  זו 
הארכיאולוגית בישראל ובשטחים, והן לצורך בפרסום של תכניות שימור הנגישות לכלל הציבור. פתרון 
שני הוא החשיבות הנודעת למציאת דרכים להגברת שיתוף הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות הנוגעים 
לפעילות הארכיאולוגית. אנו תקווה כי בשנים הקרובות אפשר יהיה ליישם מסקנות אלה ולאפשר את 

הפיכתה של הארכיאולוגיה מאמצעי לקיטוב בין העבר להווה ובין קבוצות בחברה לגשר ביניהן. 

  למידע נוסף ראו ניצן-שפטן, א' 2011. "יש אבנים עם לב אדם": על מונומנטים, מודרניזם ושימור בכותל המערבי,  1
תיאוריה וביקורת 39-38, עמ' 100-65.

  למידע נוסף ראו גרינברג, ר' 2014, מורשת מופרטת: כיצד מוותרת רשות העתיקות על עברה של ירושלים, ירושלים:  2
עמק שווה; מזרחי, י' 2012. בית הליבה וחניון גבעתי: חפירות ארכיאולוגיות והשפעותיהן על הסטטוס קוו בעיר העתיקה, 

http://alt-arch.org/he/privatized-heritage-iaa-heb/
http://alt-arch.org/he/wp-content/uploads/2013/04/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%95%D7%95-%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7
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