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5

  בחזרה לתוכן העניינים

>> 

מבוא

למאבקים  וכן  בירושלים,  העתיקות  באתרי  ופיתוח  שינוי  לתהליכי  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
מתבקשת  לפיכך,  א-שריף.  הבית/חרם  הר  הוא  בהם  שהמרכזי  קדושים,  אתרים  סביב  פוליטיים 
בחינתם של אתרי העתיקות כזירה המעידה על ההקצנה במאבק הפוליטי והדתי, גם אם יש להתייחס 
לכך בזהירות רבה, שהרי קשה עד בלתי אפשרי להפריד בין ירושלים העתיקה לירושלים הקדושה. 
פעמים רבות, ההבדל בין תפיסתו של מקום כאתר עתיקות או כאתר קדוש הוא בעיני המתבונן. כך 
למשל, קבעה ישראל שהכותל המערבי הוא אתר קדוש, ואילו הכותל הדרומי – המשכו של אותו קיר 
ממש – הוא אתר ארכיאולוגי. החלטת הממשלה לא מונעת מרבבות מאמינים להתייחס אל הקטעים 

הדרומיים לרחבת הכותל המערבי כחלק בלתי נפרד מהקדושה.  

כל שינוי פיזי בעיר העתיקה, החל מפתיחת חלון וכלה בהקמתו של מבנה רב קומות, דורש אישור 
של רשות העתיקות )רע"ת(. סמכות זו ניתנה לרשות העתיקות כלפי כל אתר או מבנה שמוכרז עתיק. 
ולכן יש בידי רע"ת הסמכות  ההנחה היא, שכל שינוי פיזי משפיע על אופייה ההיסטורי של העיר 
לקבוע מה הם צרכי הפיתוח )אם ומה יבנו באתרי עתיקות( ומה היקף השימור שלהם. רצונם של 
של  תמיכתה  את  דורש  העתיקה  העיר  פני  את  לשנות  וכלכליים  פוליטיים  אינטרסים  בעלי  גופים 

רשות העתיקות ואת הסכמתה. 

שבתפר  ובאתרים  באתרי העתיקות  הגופים המרכזיים הפעילים  הם  מי  בוחנים  אנחנו  זה,  במסמך 
שבין עתיקות לקדושה, ומהי מידת השפעתם על הנעשה שם. אנו מציגים כמה מן הדרכים ליצירת 
ניתן  לא  ירושלים  של  בהיסטוריה  הדתית.  זהותם  לחיזוק  או  הארכיאולוגים  האתרים  של  הקדשה 
האופן  על  מכרעת  השפעה  הדתי  הנרטיב  לחיזוק  אולם  היסטורי.  לנרטיב  דתי  נרטיב  בין  להפריד 
בו מבין המבקר בירושלים את חשיבותה של העיר. זו כשלעצמה אינה עדות להקצנה דתית, אולם 
ואת אופן הצגתן לציבור,  כאשר בוחנים את החפירות הארכיאולוגיות, את מיקומן, את מטרותיהן 

מתקבלת תמונה של עיר השרויה בתהליך של התחזקות דתית. 

במציאות  והיסטוריה.  תושבות  קדושה,  בין  לאזן  הדרכים  את  בוחנים  אנו  המסמך  סוף  לקראת 
המתהווה בירושלים, נראה שהצורך לאזן בין שלושת האלמנטים הללו הופך חיוני מתמיד. 
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גופים מרכזיים בעלי השפעה 

ועל  בין ישראל לפלסטינים  ניתן להצביע על מספר קבוצות שבכוחן להשפיע על אופי הסכסוך 
אשר אחראי ישירות על  משרד ראש הממשלה,  התחזקות המרכיב הדתי שלו. הגוף המרכזי הוא 
העתיקה  בעיר  שונים  תיירותיים  פרויקטים  בקידום  מעורב  ואף  המערבי  הכותל  למורשת  הקרן 

ובסילואן )למשל, היכל התנ"ך כחלק ממתחם קדם, ועוד(. 

פי  על  שכאמור,  העתיקות,  רשות  הוא  העתיקה  בעיר  ביותר  החזקים  הסטטוטוריים  הגופים  אחד 
חוק, עליו לאשר או למנוע כל בנייה או פיתוח באתרים היסטוריים. רשות העתיקות נהנית מתקציבי 
חפירות של מילוני ש"ח, תקציבים שמקורם בשני יזמים בעיר העתיקה: הקרן למורשת הכותל המערבי 
ועמותת אלע"ד, הפועלת בעיקר בסילואן. כתוצאה מכך, שרויה רע"ת בניגוד עניינים בין שמירה על 
עתיקות, אינטרסים כלכליים ולחצים פוליטיים. כפי שניתן יהיה להיווכח בהמשך, לא די בכך שרע"ת 
אינה ממלאה את תפקידה כגוף מקצועי חסר פניות, אלא שהיא נוטלת חלק פעיל במגמה המתחזקת 
של הצגת שרידים ארכיאולוגים בהקשרים דתיים. את תפקידה המרכזי –  פרסום החפירות בכתבי 
עת מדעיים – היא כמעט ואינה ממלאה, בעיקר בכל הנוגע לחפירות בסילואן ובמנהרות. הפעילויות 
של עמותת אלע"ד, הקרן למורשת הכותל המערבי, משרד ראש הממשלה, רשות העתיקות ורשות 
מוצגת  בה  הדרך  על  מכריע  באופן  משפיעות  זה(  דו"ח  בהמשך  נבחנת  )שפעילותה  והגנים  הטבע 
העיר העתיקה לציבור ומעוצבת בעיניו. אף שפעילותם של הגופים הללו כמעט ואינה נוגעת להר 
הבית עצמו, יש לה השפעה רבה על התחזקות התפיסה הדתית של אתרי העתיקות, בעיקר בקרבת 

מתחם הר הבית/אל-אקצא.

הוואקף המוסלמי, הגוף האחראי )תחת אחריות ירדנית( על מתחם אל-אקצא והסמכות המוסלמית 
החזקה ביותר בירושלים, הוא הגוף הפלסטיני המשפיע ביותר בירושלים בכלל ובהתנהלות הדתית 
והנכסים  התנהלותו  אופן  הפלסטינית,  לרשות  ישירות  קשור  אינו  אם  גם  בפרט.  אל-אקצא  סביב 
הציבור  על  רבה  השפעה  בעל  לגוף  אותו  הופכים  וסביבותיה,  העתיקה  בעיר  שברשותו  הרבים 
בשנים  מדיניותו  את  שינה  המוסלמי  הוואקף  ירושלים.  על  המאבק  ועל  הפלסטיני-המוסלמי 
האחרונות: אם בשנות התשעים הוא היה אחראי על הרס עתיקות בהר הבית/מתחם אל-אקצא, הרי 

שבשנים האחרונות הוא משתף פעולה עם רשות העתיקות ומתאם עימה את עבודותיו. 

את  הופכת  הבינלאומית  הקהילה  בקרב  ירושלים  של  והדתית  ההיסטורית  הפוליטית,  חשיבותה 
אונסק"ו  של  ההכרה  הישראלי-הפלסטיני.  הסכסוך  מתחום  החורג  לעניין  הירושלמית  הסוגיה 
בירושלים העתיקה כאתר מורשת עולמית שאינו תחת אחריותה של אף מדינה, מצביעה על ההכרה 
העתיקה  העיר  מאדמות  משמעותי  שחלק  לזכור  יש  מזו,  יתרה  ירושלים.1  של  בייחודה  העולמית 
נמצא בידיהן של כנסיות שונות )חשיבותן של הכנסיות נעוצה גם במיקומן, למשל הכנסיות לאורך 
רחוב ויה דולורוזה שברובע המוסלמי(, ולהן 'מדינות אם', המייחסות לנכסים אלו משמעות רבה יותר 

מנדל"ן בלבד. 

  ירושלים הוכרה כאתר מורשת עולמית בשנת 1981 על פי דרישת ירדן, אולם בניגוד לכל אתרי המורשת העולמיים, אין היא  11
נמצאת בקטגוריה של אף מדינה, אלא לעצמה. בעוד שמצדה, עכו ואתרים אחרים בישראל מוצגים כאתרי מורשת ישראליים, אין 

זה המקרה של ירושלים. 
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  בחזרה לתוכן העניינים

>> 

הקרן למורשת הכותל ברחבת הכותל המערבי ומנהרותיו

בישיבת הממשלה שהתקיימה במאי 2015 בסמיכות ל'יום ירושלים', התקבלו כמה החלטות בנוגע 
לחיזוקה של כלכלת העיר ומעמדה כבירת ישראל.2 בין השאר, הוחלט לתקצב את הקרן למורשת 
הכותל ואת מנהרות הכותל ב-100 מיליון ש"ח במהלך חמש השנים הקרובות.3 הקרן למורשת הכותל 
היא הגוף הפעיל ביותר בחפירות הארכיאולוגיות בעיר העתיקה. זוהי עמותה ממשלתית, שהוקמה 
1988 על מנת לטפח, לפתח ולשמר את הכותל המערבי ואת  על ידי המשרד לענייני דתות בשנת 
מנהרותיו.4 הקרן למורשת הכותל אחראית על החפירות הנעשות מתחת לרובע המוסלמי ומכונות 
המוסלמי.5  ברובע  שנמצא  יצחק',  'אוהל  הכנסת  לבית  מתחת  החפירות  על  וכן  הכותל'  'מנהרות 
ברחבת הכותל, אחראית הקרן על הקמת 'בית הליבה', שהתוכניות להרחבתו נמצאות בדיון בוועדות 
התכנון השונות.6 באחריותה של הקרן אף לבנות מחדש את גשר המוגרבים. הקמתו של גשר זה היא 

סוגיה פוליטית ומדינית טעונה שמעורבים בה ישראל, ירדן והוואקף המוסלמי.7 

מנהרות הכותל

אל  הכניסה  העתיקה.  בעיר  ביותר  הנרחב  הארכיאולוגי-התיירותי  הפרויקט  הוא  הכותל'  'מנהרות 
דולורוזה  בוויה  ומסתיימות  צפונה  נמשכות  המנהרות  המערבי.  הכותל  ברחבת  נמצאת  המנהרות 
דתי  כאתר  בהכרח  מזוהות  אינן  המנהרות  אל-עומרייה.  הספר  בית  בקרבת  המוסלמי,  שברובע 
כי  נקבע   ,1981 מתשמ"א  ליהודים  קדושים  מקומות  על  השמירה  תקנות  מתוקף  אבל  קדוש,  או 
הכותל המערבי ורחבתו, לרבות כל מבנה וכל מעבר עילי או תת-קרקעי, שכניסתם מתוך הרחבה, 
הם מקומות קדושים.8 כלומר, מאחר שמנהרות הכותל יוצאות מרחבת הכותל, מבחינה חוקית, הן 

נחשבות לשטח קדוש נלווה לכותל המערבי. 

השנים  במהלך  ימינו.  ועד  ה-20  המאה  של  השישים  שנות  מסוף  נעשות  הכותל  מנהרות  חפירות 
2004 ואילך מתבצעות החפירות והעבודות הארכיאולוגיות  הופסקו החפירות לעתים, אבל משנת 
ללא הפסקה כמעט.9 החפירות נעשות מתחת לשטחים הנמצאים בבעלות ארגונים יהודים ומתחת 

לבתים של תושבים פלסטינים הגרים ברובע המוסלמי.10

חשיבותן המרכזית של מנהרות הכותל בעבור העם היהודי היא בחשיפת המשכם צפונה של יסודות 
הכותל המערבי. המבקרים במנהרות מתרשמים מקיר הבנוי אבנים ענקיות – היסודות של מתחם הר 

  משרד ראש הממשלה, "הממשלה אישרה שורת החלטות שמטרתן חיזוק העיר ירושלים והיערכות לשנת היובל לאיחוד העיר",  12
19 במאי, 2015

  צ' זרחיה, הממשלה תקצה 100 מיליון שקל לשדרוג תשתיות הכותל, הארץ, 26 במאי, 2015 13
  אתר האינטרנט של הקרן למורשת הכותל  14

  ר' קלטר, "אוהל יצחק: מוזיאון יהודי בבית מרחץ ממלוכי", עמק שווה, אוקטובר 2015 15
  "הגשת התנגדות לבניית בית הליבה ברחבת הכותל המערבי", עמק שווה, 31 באוגוסט, 2015 16

  "מדוע גשר המוגרבים הוא סוגיה פוליטית?", עמק שווה, 9 בספטמבר, 2014 17
18  תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א 1981

  מידע על פרויקט המנהרות ומשמעותו הפוליטית, ראה: ירושלים תחתית חפירת מחילות, מנהרות וחללים תת-קרקעיים באגן  19
הקדוש, עמק שווה, ספטמבר, 2015

  החפירה הראשונה החלה בשנת 2004, ראה: ח' ברבה ות' דעאדלה ירושלים, בית הכנסת אוהל יצחק, חדשות ארכיאולוגיות  110
119, 2007, ובין השנים 2007 ל 2010 א' און, ש' וקסלר-בדולח, ור' בר-נתן, ירושלים, העיר העתיקה, קשת וילסון והגשר הגדול, 

חדשות ארכיאולוגיות 123, 2011

http://www.thekotel.org/content.asp?id=90
http://alt-arch.org/he/objection-beit-haliba-sept-2015-heb/
http://alt-arch.org/he/mughrabi-bridge-heb/
http://alt-arch.org/he/mughrabi-bridge-heb/
http://www.datafax.co.il/datafaxweb/Maagar/ShowHok.asp?Doc=27708&FromLink=1
http://www.datafax.co.il/datafaxweb/Maagar/ShowHok.asp?Doc=27708&FromLink=1
http://alt-arch.org/he/wp-content/uploads/2013/09/19-Underground-city-Heb-Web.pdf
http://alt-arch.org/he/wp-content/uploads/2013/09/19-Underground-city-Heb-Web.pdf
http://alt-arch.org/he/wp-content/uploads/2013/09/19-Underground-city-Heb-Web.pdf
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=486&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=486&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=1738&mag_id=118
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הבית/אל-אקצא. קיר זה מזוהה עם המסד שבנה הורדוס במאה הראשונה לפנה"ס כאשר הוא שיפץ 
את בית המקדש )בעצם, בנה אותו מחדש(. זוהי העדות המרשימה ביותר לפארו ולגודלו של בית 
המקדש השני, שחרב בשנת 70 לספירה. לצד המשכו של קיר הכותל המערבי נחפרו מנהרות וחללים 

נוספים, רובם מתקופות מאוחרות יותר. 

כאשר משווים את מסקנות החוקרים מהחפירה, כפי שהן מתפרסמות בספרות המדעית, לאופן בו 
מוצגות המנהרות על ידי הקרן למורשת הכותל לקהל הרחב, מזהים פער גדול בין השניים. ההנחה 
השונות.  המוסלמיות  בתקופות  נבנו  קרקעיים  התת  שהחללים  היא,  החוקרים  רוב  על  המקובלת 
כך למשל, הוצע לתארך את מערת הסתרים המקורה, המשמשת כיום ציר כניסה ראשי למנהרות, 
לתקופה המוסלמית הקדומה )התקופה העבאסית, המאות 9-8 לספירה והלאה(.11 החללים המרכזיים 
התקופה  בעיקר  יותר,  מאוחרות  לתקופות  החופרים  ידי  על  תוארכו  הכותל  מנהרות  מסלול  של 
הממלוכית והלאה )החל מהמאה ה-13 לספירה(.12 הרחובות והמבנים מתחת לשכבות המוסלמיות 
)המאות  הביזנטית  לתקופה  או  לספירה(   4-2 )המאות  המאוחרת  הרומית  לתקופה  מתוארכות 
ומקוואות המתוארכים לתקופה הרומית  ישנם שרידים, בעיקר בורות מים  7-4 לספירה(.13 בנוסף 
הקדומה )המכונה גם תקופת בית שני-תקופת בית המקדש השני(. מבחינה ארכיאולוגית, מוסכם כי 
רוב השרידים הם מהתקופה שאחרי חורבן בית המקדש השני. לעומת זאת, הסיפור שעולה לעיני 
המבקר במנהרות הכותל שונה לחלוטין מהממצא הארכיאולוגי שמקיף אותו ועוסק בתולדות הר 
הבית – המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. המסלול במנהרות כולל מספר תחנות, שהר הבית עומד 
במרכזן: קיר המסד הענק המשמש תשתית להר בית/חרם א-שריף כיום ומזוהה כחלק מאבני בית 
המקדש, הפתחים שנסתמו במהלך השנים ומזוהים כשערים שהובילו לבית המקדש ועוד. הסיפור, 
שמסופר ע"י המדריכים במקום, מתעלם כמעט לחלוטין מירושלים שלאחר תקופת בית המקדש. אין 
כמעט מידע על ירושלים הרומית-הפאגאנית או הביזנטית, שהיא הבסיס עליו יושבת העיר העתיקה 

של ימינו, והשרידים המרשימים מהתקופות המוסלמיות, אף הם כמעט ואינם מוזכרים. 

לאורך המסלול ישנם כמה בתי כנסת או מקומות תפילה שהמבקרים עוברים לידם או דרכם. לרוב, 
מציין המדריך את מיקומם ואת חשיבותם של בתי הכנסת. במהלך חפירות מנהרות הכותל המערבי 
רב הכותל הראשון  היום על שמו של  כנסת הקרוי  לבית  הוסב חלל תת-קרקעי  בשנות השבעים, 
ביותר לקודש הקודשים של  גץ. בית הכנסת ממוקם בקטע המנהרה שזוהה כקטע הקרוב  – הרב 
בית המקדש היהודי. קרבתו של בית הכנסת לכותל המערבי ולמקומו של קודש הקודשים מקנה 
לו משמעות יתרה, בעיקר בקרב חוגים חרדיים מסוימים, שבחרו בו למקום תפילה.14 בית כנסת זה 
15.2007 בנוסף, בחלקן הדרומי של המנהרות, מול הקיר המערבי  ונחנך מחדש בשנת  עבר שיפוץ 

  א' סולומון, וח' ברבה, "מתי נבנה קמרון מעבר הסתרים במנהרת הכותל המערבי?", 2014, הגיע אלינו כקובץ PDF מפרסום לא  111
מזוהה, עמ' 107-82

  ד' בהט, "מנהרות הכותל המערבי", קדמוניות 101-102, 1993, עמ' 48-38 וכן, ד' בהט, "חידושים בחקר מנהרות הכותל",  112
קדמוניות 133, 2007, עמ' 47-41

  א' סולומון וח' ברבה, "מתי נבנה קמרון מעבר הסתרים במנהרת הכותל המערבי?", הגיע אלינו כקובץ PDF 2014, עמ' -107 113
82, וכן, א' און וש' וקסלר-בדולח, "שרידי הקרדו המזרחי הרומי ברחבת הכותל המערבי", קדמוניות 140, 2010, עמ' 132-109

  "שיפוץ וחידוש בית הכנסת שבמנהרות הכותל המערבי- "מול קודש הקודשים", מתוך אתר האינטרנט של הקרן למורשת  114
הכותל המערבי, 3 ליוני, 2007

  נ' שרגאי, "מקום חדש לתפילה: 97 מ' מקודש הקודשים", הארץ, 25 לספטמבר, 2007 וכן, מנהל שימור, "העיר העתיקה מנהה 115
רות הכותל", אתר רשות העתיקות

http://www.thekotel.org/today/article.asp?ArticleID=23
http://www.thekotel.org/today/article.asp?ArticleID=23
http://www.iaa-conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?subject_id=10&site_id=3&id=83
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1444385
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1444385
http://www.iaa-conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?subject_id=10&site_id=3&id=83
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  בחזרה לתוכן העניינים

>> 

נשים,  לתפילת  שטח   2006 בשנת  הוכשר  וילסון,  קשת  ובקרבת  הבית/אל-אקצא  הר  מתחם  של 
לנשים  נוסף  כנסת באופן רשמי. מקום תפילה  כבית  אינו מוכרז  זה  נשים'.16 מקום  'עזרת  המכונה 

נמצא במחצית המסלול של המבקרים באתר. 

הסיפור ההיסטורי המסופר מתחת לאדמה במנהרות הכותל מחזק מאד את הנרטיב היהודי-הדתי, 
האתר:  של  ההיסטורי  מהסיפור  לא-יהודיים  מרכיבים  של  מחיקתם  תוך  הבית  להר  המשתוקק 
קביעתה של נקודת ההתחלה בסמוך לרחבת הכותל המערבי, ההליכה לאורך יסודות הכותל, בתי 
הכנסת וריבויים של מקומות התפילה לאורך המסלול, החיוב להתלבש באופן "צנוע", הטמנת פתקים 
בין האבנים שנחפרו ועוד, כל אלה מעידים על כך שמנהרות הכותל הן בראש ובראשונה מקום דתי. 
ניכר, שרשות העתיקות לא הצליחה או לא ניסתה כלל לאזן בין הסיפור הארכיאולוגי לסיפור הדתי. 

החלל המרכזי המזוהה כבית הכנסת על שם גץ

  מינהל שימור, "עבודות שימור קשת וילסון", אתר האינטרנט של מינהל שימור ברשות העתיקות 116

החלל המרכזי של מנהרות הכותל

http://www.iaa-conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?subject_id=10&site_id=3&id=49
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  בחזרה לתוכן העניינים

>> 

למי מיועדת 'עזרת ישראל' שבמרכז דוידסון?

הכותל', שדרשו לאפשר להן קיום תפילה שוויונית בעזרת הנשים של  'נשות  בעקבות מאבקן של 
רחבת הכותל, ולאור התנגדותה של הקרן למורשת הכותל לבקשתן של 'נשות הכותל', הוצעה פשרה, 
שהכשירה רחבת תפילה לנשים קונסרבטיביות ורפורמיות מדרום לגשר המוגרבים, בשטח החפירה 
הארכיאולוגית, המכונה 'מרכז דודיסון' )אזור קשת רובינסון(. בשנת 2013 הוקמה רחבה בשטח של 
עשרות מטרים רבועים על גבי השרידים הארכיאולוגים, שהיו עד לא מכבר חלק מהגן הארכיאולוגי 
בהמשך  שהפך  הארכיאולוגי,  השטח  את  למעשה  ביטלה  התפילה  שטח  הרחבת  דוידסון'.  'מרכז 

למקום בו נערכים אירועי בר מצווה ותפילות. 

בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו במקום בשנות השבעים נחשפו מבנים מתקופות שונות. השרידים 
הבולטים הם רחוב המתוארך לתקופת בית שני )המאה הראשונה לספירה(, מתקנים המזוהים עם 
התקופה  לספירה(,   7-4 )המאות  הביזנטית  מהתקופה  שרידים  הרומי,  הצבא  של  העשירי  הלגיון 
רחבת  של  הכשרתה  תהליך  יותר.  מאוחרות  מוסלמיות  ותקופות  לספירה(   8-7 )המאות  האומאית 
תפילה בגן ארכיאולוגי, גן שעד כה היתה מטרתו לספר את הסיפור הארכיאולוגי של העיר העתיקה, 
הסיפור  של  הרחבתו  לטובת  ירושלים  של  החילונית-ההיסטורית  הפרספקטיבה  דחיקת  על  מעיד 
היהודי-הדתי. עדות להתייחסותו של ציבור הולך וגדל למקום כאל אתר קדוש הם אירועי בר המצווה 
הקונסרבטיבית,  או  הרפורמית  הקהילה  עם  מזוהות  שאינן  משפחות  ידי  על  גם  שם,  המתקיימים 

והטמנת הפתקים בין חריצי הקיר, בדיוק כפי שנהוג בכותל המערבי.17  

אורי אריאל מקדם את אלע"ד

בתחילת 2014, בתקופת כהונתו של אורי אריאל )הבית היהודי( כשר הבינוי והשיכון, נחתם הסכם בין 
החברה לפיתוח הרובע היהודי )הנמצאת תחת משרד השיכון, ומרכז דוידסון נמצא בשטח בבעלותה( 
מיקומו  בגלל   .)6 מס'   1 )מפה  לידי אלע"ד18  דוידסון  ניהול מרכז  לבין עמותת אלע"ד, על העברת 
רשויות  בידי  להיות  חייב  שניהולו  בעבר  הוחלט  הבית/אל-אקצא,  הר  ולמרגלות  בצמוד  הרגיש, 
המדינה.19 אורי אריאל, כיום שר החקלאות, הוא השר המזוהה ביותר עם המאבק לשינוי הסטטוס קוו 
בהר הבית. כשר השיכון, התבטא אריאל בדבר הצורך לבנות את בית המקדש השלישי.20 לעומת זאת, 
עמותת אלע"ד אינה מתבטאת בעניין הר הבית. פעילותה של העמותה בסביבת הר הבית מתמקדת 
לבית  הישראלי  הציבור  של  הזיקה  את  שמחזקת  פעילות  לכאורה,  בלבד  ארכיאולוגית  בפעילות 
המקדש. כך למשל, אחד מהפרויקטים המרכזיים של אלע"ד עוסק בסינון העפר שנחפר החוצה על 
הפרויקט  בין 1999-1996.  באל-אקצא  הפיתוח  עבודות  במהלך  הבית  מהר  המוסלמי  הוואקף  ידי 
מתקיים במזרח ירושלים והמבקרים בו מוזמנים לסנן את העפר ולגלות בו מציאות ארכיאולוגיות, 

שערכן המדעי שנוי במחלוקת.21 

  אלו הם פתקים שיהודים נוהגים לתקוע בין אבני הכותל המערבי בבקשה לאלוהים בכל נושא שהוא 117
  הודעה לעיתונות, "משרד השיכון פעל בניגוד לאישור שקיבל מן היועץ המשפטי לממשלה בעניין 'מרכז דוידסון'", עמק  118

שווה, 24 במרס, 2014
  החלטת ממשלה מס' 2925 מישיבת הממשלה ביום ה 19 לדצמבר 2004 בעניין הפיכת הקרן למורשת הכותל לעמותה  119

ממשלתית.
  ח' עזרא, "שר השיכון: לבנות את בית המקדש בהר הבית", ערוץ 7, 4 ביולי, 2013 120

  ר' גרינברג, י' מזרחי, "ארכיאולוגיה במדרון החלקלק פרויקט הניפוי של אלע"ד ב"עמק צורים", עמק שווה, 2012 121

http://womenofthewall.org.il/
http://womenofthewall.org.il/
http://alt-arch.org/he/press-release-ministry-of-housing-heb/
http://alt-arch.org/he/press-release-ministry-of-housing-heb/
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/258634
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/258634
http://alt-arch.org/he/wp-content/uploads/2013/05/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA.pdf
http://alt-arch.org/he/wp-content/uploads/2013/05/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA.pdf
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לפיתוח  לחברה  אלע"ד  בין  ההסכם  נגד  המשפט  לבית  המדינה  פרקליטות  עתרה   ,2014 באפריל 
הרובע היהודי, וזכתה בבית משפט השלום. בערעור שהגישה עמותת אלע"ד לבית המשפט המחוזי 
התקבלה עמדת אלע"ד, והוחלט כי יש לאפשר את העברת ניהול האתר לידיה.22 כעת, לאחר החלטה 
זו, נותר לראות אם המדינה תערער על החלטת בית המשפט המחוזי בבית המשפט העליון. במידה 

ולא תערער, יעבור הגן הארכיאולוגי לניהולה של עמותת אלע"ד. 

ורחבת  בין סילואן לעיר העתיקה  ידי אלע"ד יאפשר לה לחזק את הקשר  ניהול מרכז דוידסון על 
הכותל. מבקרים המגיעים למרכז דוידסון יוכלו להמשיך לסילואן דרך המסלול הארכיאולוגי. חלק 
מהמסלולים התת-קרקעיים המחברים בין סילואן למרכז דוידסון כבר הוכשרו למבקרים. כך למשל, 
ועוברת  האתרים  שני  בין  המחברת  הניקוז  בתעלת  הרחב  לקהל  סיורים  אלע"ד  עמותת  מקיימת 
לאורך פינתו הדרומית-המערבית של הר הבית/מתחם אל-אקצא. אלע"ד ממשיכה במימון חפירתן 
עליהם  האתרים  בין  שיחברו  נוספים,  תת-קרקעיים  מסלולים  של  וביצירתם  נוספות  מנהרות  של 
העמותה  מבקשת  אותו  התיירות  מתחם   – זה(  מסמך  בהמשך  )ראה  קדם  מרכז  העמותה.  חולשת 
להקים בכניסה לסילואן )מפה 1, מס' 2( – אמור לשמש מרכז תיירותי, שיחבר בין הגן הלאומי עיר 
דוד למרכז דוידסון ורחבת הכותל. בהנחה שהעמותה תפעל במרכז דודיסון כפי שהיא פעולת בעיר 
דוד, הרי צפוי שהיא תשקיע מיליונים בחפירות ארכיאולוגיות ובפיתוח אתר תיירות, שידגיש ויציג 
את  להגביר  עלולה  כזו  פעילות  חד-צדדית.  בצורה  במקום  היהודית  הארכיאולוגית  הנוכחות  את 

המתח הבין-דתי בנקודה הטעונה ביותר באזור. 

  נ' חסון, "הישג לעמותת הימין: אלע"ד תקבל אחריות על הגן הארכיאולוגי ליד הכותל", הארץ, 13 באוקטובר, 2015 122

פתקים ביסודות הכותל של מנהרת דוידסון

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2750387
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2750387
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  בחזרה לתוכן העניינים

>> 

עמותת אלע"ד ורשות הטבע והגנים בכפר סילואן

היכל התנ"ך כציר מרכזי בטשטוש שבין עתיקות למסורת 

בשטח  התנ"ך  היכל  של  הקמתו  את  לבחון  ההחלטה  את  ישראל  ממשלת  אישרה   2012 במאי 
מתחם קדם, העתיד להיבנות בכניסה לכפר סילואן.23 הקמתו של היכל התנ"ך מבוססת על חוק 
שימור,  איסוף,  הן  שמטרותיו  תאגיד  הקמת  המאשר  חוק   ,2011 משנת  בירושלים  התנ"ך  היכל 
לחברה  והפילוסופיות,  הרוחניות  והאמנותיות,  התרבותיות  ונגזרותיו  התנ"ך  של  והנחלה  טיפוח 
הישראלית ולעם היהודי.24 הרעיון לבניית מתחם שיציג את סיפורי התנ"ך וקשריהם לעם ישראל 
ואת  דוד'  'עיר  הארכיאולוגי  האתר  את  יותר  עוד  לחזק  הרצון  על  מבוסס  סילואן,  לכפר  בכניסה 
12 שבטים שהתגבשו לאחד.  המסר התנכ"י, שגורס כי זהו ערש הולדתו של עם ישראל, עם של 
זאת על אף שהמתחם עתיד להיבנות על חפירות ארכיאולוגיות, שנכון לכתיבת שורות אלו, אין 
בהן שרידים משמעותיים מתקופות מקראיות. ממשלת ישראל והיזמים רואים בהיכל התנ"ך נדבך 
מרכזי במאבק על זהות הכפר סילואן והשטחים הסובבים את הר הבית. השרידים הארכיאולוגיים, 
גם אם יישמרו ויציגו עדויות מתקופות אחרות, יהיו משניים ביחס למבנה שמעליהם וביחס לתוקפו 

של הסיפור שיסופר שם על אודות התנ"ך ועם ישראל. 

ועדות התכנון השונות שש שנים לפחות  תכנית הבנייה של מתחם קדם מונחת על שולחנן של 
ביקשו  והגנים(  הטבע  ורשות  אלע"ד  )עמותת  היזמים  בעניינה.  סופית  החלטה  התקבלה  וטרם 
היה  שאמור  המבנה,  של  גובהו  קומות.   7 של  לגובה  דונם  כ-4  של  בשטח  מ"ר   16,000 לבנות 
היה להגיע עד לכשני  גבעתי', עתיד  'חניון  להתנשא מעל שטח החפירה הארכיאולוגית המכונה 
מטר מתחת לנקודה הגבוהה ביותר של חומת העיר העתיקה.25 בהחלטת ועדת המשנה הארצית 
לעררים של ועדת התכנון והבנייה ממאי 2015, הוחלט על צמצום משמעותי של שטח הבניה ועל 
בו. 26 לאחר שנמסרה  הגבלת השימושים של המבנה, כך שישרתו רק את הארכיאולוגיה שתוצג 
החלטה זו, עתרה עמותת אלע"ד לבית המשפט המחוזי )ספטמבר 2015( בבקשה לפסול את אחד 
מחברי הוועדה, ובכך לפסול את החלטותיה של ועדת הערר. ההחלטה שהתקבלה בוועדת הערר 
על צמצום המבנה תקשה מאוד על אלע"ד להקים בו את היכל התנ"ך. החלטה זו אף מהווה תקדים, 

שיקשה על האפשרות לבנות בעתיד מבני תיירות נוספים על גבי שטחי חפירה ארכיאולוגיים. 

מדוד המלך לתקופת בית המקדש השני

הסיפור המרכזי שמונחל למאות אלפי המבקרים שפוקדים מדי שנה את עיר דוד בסילואן הוא, כי 
זוהי ירושלים הקדומה מימי דוד, שלמה ומלכי יהודה. זאת, למרות ביקורת ומחלוקות רבות בקרב 
החוקרים לגבי העדויות הארכיאולוגיות שנמצאו במקום. מבחינת המחקר הארכיאולוגי, השאלה 

אם הממצא במקום מאשש או מפריך את סיפורי המקרא, נותרה פתוחה. 

ע"י  בסילואן  האחרון  בעשור  שנעשות  חפירות  עצמן,  הארכיאולוגיות  החפירות  את  בוחנים  כאשר 
רע"ת ובמימון אלע"ד, ניתן להבחין במגמה שמדגישה את מה שמכונה בציבור הישראלי 'תקופת בית 

  משרד ראש הממשלה, "הממשלה אישרה קידום הקמת מוזיאון תנ"ך", 20 במאי, 2012 123
  הצעת החוק של ח"כ רוני בר און ובנימין בן אליעזר, הצעת חוק היכל התנ"ך בירושלים, התשע"ב 2011, הכנסת ה-18 124

125  הממשלה החליטה לבנות את מתחם קדם, עמק שווה, 2014
126  הודעה לעיתונות: מכה קשה ליוזמת אלע"ד וראש העיר בבניית מתחם קדם, עמק שווה, 7 ביוני, 2015

http://www.pmo.gov.il/mediacenter/spokesman/pages/spokebible200512.aspx
http://alt-arch.org/he/gov-kedem/
http://alt-arch.org/he/gov-kedem/
http://alt-arch.org/he/press-release-kedem-center-decision-june-2015-heb/
http://alt-arch.org/he/press-release-kedem-center-decision-june-2015-heb/
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שני'. 'תקופת בית שני' הוא מונח ישראלי-יהודי, שמתייחס לפרק הזמן בתקופה הרומית הקדומה החל 
במאה הראשונה לפנה"ס וכלה בשנת 70 לספירה עם הרס בית המקדש השני, בעקבות כישלון המרד 
היהודי ברומאים. אף שעל פי המסורת היהודית נבנה בית המקדש השני מאות שנים קודם לכן ע"י 
גולי בבל שחזרו למולדתם, נחשבים מאה וחמישים השנים שלפני חורבנו – ימיהם של מלכי יהודה 
ביהודה. האתרים  ישראל  הזוהר של עם  ולימי  – לשיאה של התקופה  הורדוס  והמלך  החשמונאים 
המרכזיים שנחפרו בעשור האחרון בסילואן הם חניון גבעתי בצפון )עליו מתאמצת אלע"ד להקים את 
מתחם קדם – ראה פרק נפרד( ובדרום האתר – בריכת אל חמרה המכונה על ידי המתנחלים 'בריכת 
השילוח'. הבריכה נמצאת בצמוד לשכונת אל-בוסתן ונחפרה על ידי רשות העתיקות בשנים -2005
2004 ומאז היא סגורה לתושבים. שני אתרי חפירה אלו הם מרכזיים אסטרטגית בעיני המתנחלים. 
היא  וכך  אל-בוסתן  שכונת  לפני  חילווה  וואדי  שכונת  של  המדרון  בקצה  נמצאת  השילוח  בריכת 
תוחמת את שטח האתר הארכיאולוגי מדרום. מתחם קדם נמצא בכניסה הצפונית לסילואן, לפני העיר 
העתיקה ומתחם אל-אקצא/הר הבית. בין הבריכה למתחם קדם נחפרות מנהרות, שמוצגות לציבור 
כחלקי רחוב ותעלת ניקוז מתקופת בית המקדש השני. זאת, על אף שאין ודאות לגבי תיארוך תעלת 
הניקוז או המתקנים האחרים שנחשפו שם, מכיוון שאין שום פרסומים מדעיים שיכולים לחזק סברה 
זו או לשמש בסיס לדיון על הנחות אלו. המנהרות מסתיימות למרגלות הכותל המערבי/מתחם אל-
אקצא. כאשר צועדים המבקרים בתעלת הניקוז בתום הסיור בעיר דוד בדרכם ליציאה באזור רחבת 
הכותל, הם שומעים מהמדריך את ההסבר, שאינו אלא השערה, על כך שהם צועדים כעת בדרך בה 
צעדו הולכי הרגל היהודים שעלו להר הבית בתקופת בית המקדש השני.27 גם סרטון התדמית של 
רשות העתיקות על חפירת המנהרות בסילואן מציג אותה כחלק ממסלולם של הולכי הרגל היהודים, 

שעלו לבית המקדש בעת העתיקה.28 

אם וכאשר יעבור ניהולו של מרכז דוידסון לידי עמותת אלע"ד, תהפוך ההצעה למעבר עולי הרגל 
לבית המקדש בסילואן לישימה עוד יותר. בדופנו הדרומית של מתחם הר הבית/אל-אקצא ישנם 
אלו  חסומים  שערים  והדפנות.  הקשת  סימני  את  לראות  ניתן  בכולם  חסומים.  שערים  שלושה 
מזוהים כשערי חולדה. חלק מהחוקרים מתארכים את השערים לתקופת בית המקדש השני. הליכה 
מבריכת השילוח – שלטענת אנשי עיר דוד היטהרו שם עולי הרגל לפני העלייה למקדש – עד לקיר 
הדרומי של אל-אקצא אל השערים החסומים, תגיע כמעט עד ליעד הסופי של עולי הרגל בעת 
גידור או הליכה מתחת לפני הקרקע,  ידי  כיום, על  העתיקה. בידוד האתרים מסביבתם הטבעית 
מחזק את חוויית ההליכה בירושלים היהודית של ימי בית שני. המסלול יסתיים בקיר החוסם את 

הכניסה למתחם הר בית/אל-אקצא. 

  ראה סרטונים: "Herodian Road From Shiloah Pool to the Western Wall", City of David, April, 5, 2012 וגם "דרך  127
עולי הרגל מבריכת השילוח ועד הכותל המערבי", עיר דוד, 5 לאפריל, 2012

  רשות העתיקות, "כך נחשפה הדרך מבריכת השילוח לבית המקדש", רשות העתיקות, 26 בבינואר, 2011 128

https://www.youtube.com/watch?v=ceN6siiP6pQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z5OaFxK14yc
https://www.youtube.com/watch?v=ceN6siiP6pQ
https://www.youtube.com/watch?v=ceN6siiP6pQ
https://www.youtube.com/watch?v=J1UAXlaA6BM
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רשות הטבע והגנים בבית הקברות באב אל-רחמה

 1 )מפה  גבולה המזרחי  בית הקברות המוסלמי באב אל-רחמה צמוד אל חומת הר הבית לאורך 
הציבורי  13(. המאבק על אופי בית הקברות והשליטה בו נמשך כבר למעלה מעשור. הוועד  מס' 
של  הימני  מהצד  ומשפטנים  רוח  אנשי  ארכיאולוגים,  שמאגד  הבית,  הר  עתיקות  הרס  למניעת 
המפה הפוליטית בארץ, הוא שחקן מרכזי במאבק זה. בשנת 2005 עתר הוועד לבג"ץ נגד מדינת 
ישראל בשל אי-אכיפתו של איסור הקבורה בחלק הדרומי של בית הקברות.29 הבסיס לטענה גורס 
חפירה  לפיכך,  ירושלים'.  חומות  'סובב  הלאומי  הגן  מן  וחלק  מוכרז  עתיקות  אתר  הוא  שהמקום 

וקבורה בו הן בגדר פגיעה בעתיקות.30 

ירושלים", לא  "סובב חומות  נכלל בשטחו של הגן הלאומי  בעוד שבית הקברות באב אל-רחמה 
עצם  בתחומו.  הזיתים  בהר  היהודי  הקברות  ובית  יהושפט  בעמק  הנוצרי  הקברות  בית  נכללו 
והגנים  הטבע  לרשות  כעת  מאפשר  הגן הלאומי,  בשטח  נכלל  הקברות המוסלמי  שבית  העובדה 
)רט"ג( לפעול בשטח בית הקברות מתוקף חוק הגנים הלאומיים, ובתוך כך לגדר אותו, להגביל את 

גישה אליו ולחתור להפסקת הקבורה במקום.

גדר  והקימה  הקברות  בבית  שטחים  רט"ג  גידרה   ,2015 אוגוסט-ספטמבר  החודשים  במהלך 
שיועדה למנוע את המשך הקבורה באזור המזרחי של בית הקברות. ברט"ג טענו, שהגדר נועדה 
למנוע את התרחבותו של בית הקברות לתחום הגן הלאומי "סובב חומות ירושלים". בעיני תושבי 
לנוכחות  הישראליות  הרשויות  של  פוליטית  כתגובה  הגידור  עבודות  נראו  הפלסטינים,  העיר 
ככל  הגדר,  נעקרה  הגידור  עבודת  סיום  עם  אל-שריף.  לחרם  בצמוד  הפלסטינית-המוסלמית 
הנראה על ידי פלסטינים. המאבק על אופיו של בית הקברות והשימוש באדמתו עתיד להימשך 
עקב החלטת בג"ץ, המחייבת את המדינה למנוע קבורה במקום. מנגד, התושבים הפלסטינים רואים 

בפעילות זו פרובוקציה של הרשויות הישראליות נגד זכותם לחיות ולהיקבר בירושלים. 

  בג"ץ 7800/05,ו 7192/04 129
  נ' שרגאי, 'הקרב על דרך העופל', הארץ, 16 במאי 2006, וגם נ' שרגאי,'המדינה נאבקה בקבורה המוסלמית הלא חוקית למרגה 130

לות הר הבית, הארץ 21 ביוני, 2009

http://templemountdestruction.com/
http://templemountdestruction.com/
http://templemountdestruction.com/
http://templemountdestruction.com/
http://templemountdestruction.com/%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/tabid/212/articleType/ArticleView/articleId/20/---.aspx
http://templemountdestruction.com/%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/tabid/212/articleType/ArticleView/articleId/20/---.aspx
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1094509.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=716569&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1094509.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1094509.html
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בית הקברות באב אל-רחמה
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הפעילות הישראלית והשפעתה על הר הבית/חרם אל-שריף

ישראל איננה משנה פיזית את מתחם הר הבית/חרם אל-שריף. אולם, לאורך דפנותיו החיצוניות, 
יסודותיו וסביבתו הקרובה ביותר של המתחם, פועלת ישראל במרץ לשינוי פני השטח ולהעמקת 
מתממשת  לכן,  קודם  שתיארנו  כפי  ומורשתה.  המוסלמית  הנוכחות  חשבון  על  היהודית,  הזהות 
מדיניות ישראלית זו באמצעות פעילות ארכיאולוגית במנהרות העוברות מתחת לרובע המוסלמי, 
בהסכמים עם הממשלה על העברת ניהול מרכז דוידסון למתנחלים, בהגבלות הקבורה בבאב אל-

רחמה, ובחיזוק הנרטיב היהודי-הדתי באתרים הארכיאולוגים שבעיר העתיקה. 

באזור  צעידה  היא  אל-שריף  לחרם  ההליכה  של  משמעותה  הממוצע,  המוסלמי  המתפלל  בעיני 
שהיה פעם חלק בלתי נפרד מירושלים הפלסטינית-המוסלמית, וכעת השתנו פניו. כך למשל, הליכה 
מדרום דרך הכפר הפלסטיני סילואן, היא מסע ארוך העובר ליד מרכז המבקרים עיר דוד והחפירות 
האשפות  שער  דרך  הכותל  לרחבת  שהכניסה  מאחר  הכותל.  לרחבת  מעבר  אל  וממשיך  השונות 
ואז  החומות,  את  להקיף  או  היהודי  הרובע  דרך  ללכת  המתפלל  על  מוסלמים,  למתפללים  סגורה 
להיכנס משער האריות שבמזרח – אזור שבו החיכוך עם ישראלים ועם נוחכות יהודית מועט ביותר. 
אך כאמור, גם שם מנסה ישראל ליצור אווירה שונה, כמו למשל השינויים שהיא מנסה לערוך בבית 

הקברות באב אל-רחמה. 

 – וגדלה  נוכחות ישראלית הולכת  ברחוב הגיא, שבו  הגעה מצפון, משער שכם, משמעותה הליכה 
המרכזיים,  הרחובות  אחד  הוא  הגיא  רח'  ביטחון.  וכוחות  כוהנים  עטרת  אנשי  בידי  שנרכשו  בתים 
המובילים משער שכם לחרם אל-שריף ולכותל המערבי. בשנים האחרונות החלה רשות העתיקות 
בעבודות שימור ברחוב.31 עבודות אלה עתידות להימשך בשנים הקרובות. לצד חשיבות השימור 
ויהודים  נוצרים  מוסלמים,  מתפללים  אליו  מנקז  שהרחוב  לזכור  יש  שברחוב,  העתיקים  למבנים 
בדרכם למקומות הקדושים. פעמים רבות, כאשר חלה עלייה במתיחות סביב הר הבית, מתפרצת 
האלימות ברחוב עצמו.32 המתיחות מובילה לנוכחות משטרתית מוגברת ולבידוק קפדני. כך מלווה 

הליכה לתפילה במתח וחשדנות. 

לאור העדויות בשטח, נראות אמירותיהם של פוליטיקאים ישראלים ביחס ליציבות הסטטוס קוו 
תלושות מהמציאות ומנותקות משגרתם של התושבים והמתפללים הפלסטינים-המוסלמים במזרח 

ירושלים. 

  "רח' הגיא/אל-ואד", פעילות ארכיאולוגית באתרים בעלי רגישות פוליטית באגן ההיסטורי של ירושלים, עמק שווה, 2015 131
  י' מזרחי, "יש סיבה שפיגועים רבים כל כך קורים ברחוב הגיא", שיחה מקומית, 8 לאוקטובר, 2015 132

http://alt-arch.org/he/archeological-activity-sensitive-sites-2015-eng/
http://alt-arch.org/he/archeological-activity-sensitive-sites-2015-eng/
http://mekomit.co.il/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%90/
http://mekomit.co.il/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%90/
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פעילות פלסטינית בירושלים

בעבר, שימש האוריינט האוס מקום שריכז את הפעילות הפלסטינית בעיר וייצג את האינטרסים 
של הרשות הפלסטינית. מאז סגירת האוריינטהאוס בשנת 2001, אין עוד נוכחות פיזית של הרשות 
הפלסטינית בירושלים. למרות זאת, יש לרשות הפלסטינית דרכים להיות מעורבת בנעשה בעיר 

העתיקה ולהשפיע עליה.

הוואקף המוסלמי

הוואקף הוא הגוף האחראי על ניהול הר הבית-מתחם אל-אקצא, וברשותו רכוש רב בעיר העתיקה 
ובסביבותיה. האחריות על הוואקף נמצאת בידי ממשלת ירדן, אולם הוא מזוהה כגוף פלסטיני, גם 
אם אין לרשות הפלסטינית השפעה ישירה עליו. כמו כן, אחראי הוואקף על כל האתרים הקדושים 
למוסלמים בירושלים. כך למשל, הכניסה לנקבת השילוח בכפר סילואן נמצאת באחריות עמותת 
במחלוקת  והשנויות  המרכזיות  הפעולות  אחת  הוואקף.  רכוש  היא  ממנה  היציאה  אך  אלע"ד, 
העתיקות  והרס  ה-90  בשנות  אל-מרוואני  מסגד  הכשרת  היא  הבית,  בהר  לוואקף  שמיוחסות 
ביותר שנעשה בתקופה המודרנית במתחם. לאחר  והידוע  הוא הגדול  זה  שהתלווה אליו.33 הרס 
שנים של ביקורות ולחץ ישראלי על התנהלות הוואקף המוסלמי בנושא, מתהדק בשנים האחרונות 
שיתוף הפעולה בין הוואקף ורשות העתיקות. כיום, נעשות עבודות פיתוח ותשתית במתחם הר 
הבית בתיאום ובפיקוח רע"ת. זהו שינוי משמעותי, שלא התקיים מאז שנת 1996 )בעקבות פתיחות 
פגעו  אל-מרוואני  מסגד  להכשרת  שהעבודות  נראה  רחבה,  בפרספקטיבה  הכותל(.34  מנהרות 
במעמדו של הוואקף המוסלמי ואפשרו לישראל לקיים פיקוח ומעורבות גדולה יותר בנעשה בהר 

– לפחות בכל הקשור לעבודות תשתית ופיתוח. 

הכחשת הקשר היהודי לירושלים

מעת לעת, בעיקר בתקופות של מתיחות בירושלים, אנו עדים להצהרות של מנהיגים פלסטינים 
על זכותם ההיסטורית הבלעדית על הר הבית והכחשת הקשר היהודי למקום.35 אמירות מעין אלה, 
מפי התקשורת הפלסטינית וגורמים ברשות הפלסטינית, שהתבטאו נגד הזיקה היהודית לירושלים 
את  מחזקות  אלה  אמירות  הימנית.36  בעיקר  בתקשורת הישראלית,  נסקרו בהרחבה  הבית,  ולהר 
אינן  אלה  הצהרות  העתיקה.  בעיר  פלסטינית  ואחריות  מנוכחות  החוששת  הישראלית,  התפיסה 
פוגעות פיזית בעיר, מאחר שהריבון הוא ישראל. אך הן נתפסות בעיני הציבור הישראלי כעיוות 
חד-צדדי של ההיסטוריה ומגבירות את החשש לעתידה של המורשת היהודית בירושלים העתיקה, 

במקרה שחלק מהריבונות על העיר תעבור לידי הפלסטינים. 

הפעילות הפלסטינית בירושלים דרך ארגון אונסק"ו 

הרשות הפלסטינית היא גורם משפיע בירושלים, בזכות ההכרה הבינלאומית בזכויותיה הפוליטיות 
בעיר המזרחית ובאגן ההיסטורי. אחד הכלים המרכזיים שבידי הרשות הוא צירופה כמדינה חברה 

  י' מזרחי, ארכיאולוגיה במאבק הפוליטי על הר הבית/אל חרם אל-שריף, עמק שווה, ינואר, 2015 133
  שם, עמ' 13-11 134

  שכתוב ההיסטוריה היהודית, אתר האינטרנט מבט לתקשורת הפלסטינית.  135
  שם, שם 136

http://alt-arch.org/he/wp-content/uploads/2013/04/Har-Habayit-Heb-Web.pdf
http://alt-arch.org/he/wp-content/uploads/2013/04/Har-Habayit-Heb-Web.pdf
http://www.palwatch.org.il/main.aspx?fi=487
http://www.palwatch.org.il/main.aspx?fi=487
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מבחינת  לירושלים.  הנוגע  בכל  מורכבות  השלכות  זו  להחלטה   .)2011 שנת  )מאז  אונסק"ו  לארגון 
בפלסטין משמעותה  ולכן הכרה  כבוש,  שטח  הם  העיר העתיקה  ואזור  המזרחית  ירושלים  האו"ם, 
כאתר  אונסק"ו  ידי  על  מוכרת  ירושלים  העתיקה.  בירושלים  הפלסטינית  הריבונות  בזכויות  הכרה 
עצמו  רואה  הארגון  מכך,  כתוצאה   .)1982( בסכנה  עולמית  מורשת  ואתר   )1981( עולמית  מורשת 
 כבעל עניין בעיר, ובאונסק"ו הוכנה בעבר תכנית להגנה על המורשת התרבותית של העיר העתיקה

 .37 Action Plan for the Safeguarding of the Cultural Heritage of the Old City of Jerusalem –

לעתים קרובות, נתקלת הפעילות של אונסק"ו בירושלים בקשיים, בגלל הצורך בתיאום מול גורמים 
שונים: ישראל השולטת בעיר, ירדן האחראית על הר הבית/מתחם אל-אקצא והרשות הפלסטינית. 

הארגון  באמצעות  לקדם  לרשות  מאפשרת  מפלסטין  כחלק  המזרחית  בעיר  אונסק"ו  של  ההכרה 
החלטות נגד מדיניות ישראל בירושלים. הצעות החלטה רשמיות מוכרחות להיות מוגשות על ידי 
המדינות החברות בוועד המנהל של אונסק"ו. בוועד המנהל מדינות נבחרות, המכהנות שם כמספר 
שנים )בד"כ בין שנתיים לארבע(. מאחר שפלסטין אינה חברה בוועד המנהל של אונסק"ו, הצעות 
הגישו   2015 באוקטובר  למשל,  כך  בה.  שתומכות  מדינות  ידי  על  בשמה  מוגשות  ירושלים  בעניין 
אלג'יריה, מצרים, כווית, מרוקו, תוניסיה ואיחוד האמירויות הצעת החלטה נגד הפגיעה הישראלית 
בחופש הפולחן למוסלמים בירושלים ונגד פגיעה בירושלים כאתר מורשת עולמית. הביקורת שהעלו, 
המוצדקת ברובה, יצאה נגד תכניות בנייה שונות בעיר: תכנית הרכבל מעל לעיר העתיקה והגבלתה 
של כניסת מתפללים מוסלמים לחרם אל-שריף.38 להצעת ההחלטה בעניין ירושלים התווסף סעיף, 
הקורא להתייחס לרחבת הכותל המערבי )המכונה בפי המוסלמים רחבת אל-בורק( כחלק ממתחם 
חרם אל-שריף. הצעה בעייתית זו הרחיקה לכת ופגעה בזכות ההיסטורית והדתית של העם היהודי 
נחשב  העולם,  ברחבי  רבים  יהודים  בעיני  ואף  הישראלים,  רוב  בעיני  ובירושלים.  המערבי  בכותל 
שנמסרה  ההחלטה  בהצעת  במפורש  נאמר  לא  אם  גם  המקדש.  בית  של  לשריד  המערבי  הכותל 
בשם הרשות הפלסטינית שאין לעם היהודי זיקה למקום, היא בהחלט רמזה לכך. סעיף זה הציג את 
הרשות הפלסטינית כמתכחשת למורשת היהודית בירושלים. מבחינת הישראלים, משמעותה של 
פעולה כזו היא שאין לתת בידי הפלסטינים את האחריות על עתיקות ירושלים, כי היא תעמיד את 

המורשת היהודית ואת הזכויות ההיסטוריות שלה בסכנת השמדה ומחיקה.  

  יישום התוכנית החל בשנת 2004 על ידי אונסק"ו והכנתה החלה כבר בשנת 2003 137
  הצעת החלטה מס' 32 לישיבת מועצת המנהלים מס' 197 של אונסק"ו, אוקטובר, 2015 138
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הקהילה הבינלאומית

ירושלים נמצאת במרכז תשומת הלב הבינלאומית משתי סיבות עיקריות: א', היותה לב הסכסוך 
ואינטרסים  נוכחות, בעלות  וב', העניין הדתי-ההיסטורי בעיר, עניין הכולל  הישראלי-הפלסטיני 
זוכות אדמות הכנסיות השונות להגנה מצד מדינות האם.  רבות  רבות בעיר. פעמים  של מדינות 
כך למשל, נהנות הכנסיות הגרמניות, הצרפתיות, הרוסיות ואחרות מגיבוי הקונסוליות המקומיות, 
ופגיעה באדמותיהן או בזכויותיהן מוליכה ללחץ דיפלומטי על הממשלה הישראלית. אינטרסים 
של  החלטתה  למשל,  כך  עליו.  מקשים  הם  ולעתים  הפלסטיני  במאבק  לעתים  משתלבים  אלו 
הבנייה,  נגד  בינלאומי  ללחץ  הובילה  הזיתים  בהר  הצבאית  המכללה  את  לבנות  ישראל  ממשלת 
בטענה שמדובר בהפרה של החוק הבינלאומי ושהבנייה תהווה פגיעה באפשרות לפתרון פוליטי 
בירושלים. בנוסף, נשמעה ביקורת של אנשי מקצוע בינלאומיים על ההחלטה לבנות מתחם צבאי 
בגבולות ירושלים ההיסטורית.39 לצד לחצים אלו, הפעילה גרמניה לחץ נוסף, בגלל קרבת המכללה 
לשטחי אוגוסטה ויקטוריה, השייכים לכניסה הלותרנית הגרמנית.40 נראה שהלחץ הבינלאומי עזר 
הבינלאומיים  האינטרסים  זה,  במקרה  התכנון.  מוועדות  המכללה  של  הבנייה  תכנית  את  להסיר 
שייצגה אונסק"ו תאמו את האינטרסים של הכנסייה הלותרנית הגרמנית ועזרו למאבק הפלסטיני 

לבלום את הנוכחות הישראלית בשטח הפלסטיני. 

הכותל  מנהרות  חפירות  הוא  העתיקה,  בעיר  הכנסיות  בגלל  נמנעת  שהרחבתו  נוסף,  פרויקט 
כיום, תוואי המנהרות מסתיים ברחוב הוויה דולורוזה. החפירות אינן ממשיכות צפונה  המערבי. 
של  שייכותן  בגלל  אלא  ישראלי,  עניין  חוסר  בגלל  לא  וזאת  הפרחים,  שער  או  שכם  שער  לכיוון 
אדמות אלו לכנסיות שונות. כנסיית האחיות מציון, למשל, נמצאת ממש בתוואי המנהרות. בעבר, 
ניסו אנשי רשות העתיקות ללחוץ על אנשי הכנסייה לאפשר להם לחפור תחתיה ולחבר את תוואי 
של  שרידים  כוללים  כמוזיאון,  שמשמשים  הכנסייה,  מרתפי  הכנסייה.  של  למרתפים  המנהרות 
להמשיך  מבקשות  והממשלה  המתנחלים  שתכניות  מאחר  לספירה.  השנייה  מהמאה  רומי  רחוב 
את החפירות מתחת לרובע המוסלמי לכיוון שער שכם, ניתן להעריך שיימשך לחץ על הכנסיות 

השונות, במטרה לגרום להן לאשר בסופו של דבר את המשך חפירתן של המנהרות. 

ובעל עניין  הפעילות הישראלית הקדחתנית בשטח הופכת את הקהילה הבינלאומית לצד פעיל 
במאבק על ירושלים. מצד אחד, נמצאת הקהילה הבינלאומית בעמדה המסורתית שלה – הפעלת 
יוצרים  ולא לשנות את פני העיר ההיסטורית. מצד שני,  לחץ על ישראל להגעה לפתרון פוליטי 
נכסיהן של מדינות שונות בעיר מערכת יחסים מורכבת של תן וקח בין ישראל למדינות השונות, 

בהתאם לאינטרסים ופרויקטים ספציפיים. 

  נ' חסון, "צה"ל צפוי להעביר את מכללותיו למזרח ירושלים", הארץ, 15 בפברואר, 2011 139
  ח' דרקסלר, "הגרמנים נגד הקמת מכללות צה"ל במזרח העיר", mynet, 28 בינואר, 2013 140

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1162270
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1162270
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4337652,00.html
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בעבור  ביותר  החשובים  הקדושים  המקומות  נמצאים  שבה  ודתית,  היסטורית  עיר  היא  ירושלים 
מיליארדי אנשים בעולם. לאור זאת, העמקת האלמנטים הדתיים בסכסוך בירושלים אינו מפתיע, 
ומפרספקטיבה היסטורית ניתן לומר שהוא אף מתבקש. האתגר שביצירת איזון בין קודש לחול 

בעיר הוא מורכב ורגיש, וקשה לביצוע לכל ריבון ששלט בעיר בעבר ובהווה. 

המאבק על האתרים הארכיאולוגים בעיר העתיקה הוא מאבק על זהותה של העיר ועל השליטה 
של  אופייה  משתנה  וכך  העתיקות  אתרי  של  הדתי  המרכיב  את  מחזקת  הדתית  ההקצנה  בה. 
וכולל מדינות מרכזיות בקהילה הבינלאומית  רב  בירושלים הוא  העיר. מספרם של בעלי העניין 
על  המשפיעים  בעיר  העיקריים  השחקנים  זאת,  למרות  בישראל.  הציבור  וכלל  הפלסטינים  ואת 
חזותה של ירושלים ואופן הצגתה לציבור הם מעטים וקשורים ישירות לממשלת ישראל ולמשרד 
ראש הממשלה. משמעות הדבר היא שגופים כמו הקרן למורשת הכותל, רשות העתיקות ועמותת 
אלע"ד צוברים בידיהם כוח ואחריות רבים מאד. להבנתנו, מצב זה פוגע ביצירת מרקם רב-תרבותי 
לירושלים ולהכרת הסיפור ההיסטורי שלה. אולם, ברגע שתשנה ממשלת ישראל את מדיניותה 
הנוכחית ותחליט לקדם את הסיפור הפלורליסטי וההיסטורי של העיר העתיקה, היא תוכל לעשות 
לשימור  שיתרמו  ומדיניות  גופים  טיפוח  וע"י  הדתיות  לעמותות  המימון  הפסקת  ע"י  בנקל  זאת 

המורשת ההיסטורית המגוונת של העיר, לטובת הכלל. 

הר הבית/חרם-אל שריף והחגורה שמקיפה אותו הם חלק בלתי נפרד מן העיר העתיקה. כל עוד 
של  במקומן  פוגעת  היא  עוד  וכל  העתיקה,  העיר  של  היהודית  הזהות  בהגברת  ישראל  ממשיכה 
תרבויות ועמים אחרים בה, יימשך הכרסום בקשר של מתחם אל-אקצא אל סביבתו הגיאוגרפית 
והתרבותית. המסגדים יישארו במקומם, אולם בידודו של המתחם באמצעות שרשרת של אתרים 
שזהותם היהודית עולה בהתמדה, נתפס בעינינו כשינוי של הסטטוס קוו. שמירה על הר הבית/

מתחם אל-אקצא כמקום קדוש ששייך למוסלמים מחייבת את ישראל לשנות את אופן פעילותה 
בעיר העתיקה כולה ובעיקר באזור הסובב את ההר. 

וגם אופן ההצגה של האתרים לציבור  ומה לשמר,  זה, ההחלטה מה לחפור  כפי שהצגנו במסמך 
והסיפור המסופר בהם )על מרכיביו ההיסטוריים או הדתיים(, אינם נתונים בידי רשות העתיקות 
זהו מעגל סגור,  ופוליטי מובהק.  יום דתי  יזמים ומממנים בעלי סדר  גם בידיהם של  בלבד, אלא 
שגורם לדעת הקהל בכל צד להסתגר בגבולות ה"סיפור" שלה, סיפור שמנותק מן ההקשר הכולל 
ומהרבגוניות ההיסטורית של העיר. משום כך הוא מסוכן לירושלים, לאוצרות המורשת העולמית 
שבה ולחיים המשותפים של תושביה. במקרה של ירושלים, אנו חושבים שחיזוק זהותה ההיסטורית 
של העיר על ידי שימור המונומנטים והאתרים השונים שבה והצגתם במלוא מורכבותם התרבותית, 
הם אמצעי להיאבק בקיצוניות, בהצגה חד-צדדית ובתביעה לבעלות לא מתפשרת על העיר כולה. 
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