הכינוס הארצי ה1-

לשימור מורשת התרבות בישראל
קובץ מאמרים

עריכה :יעל פורמן-נעמן
עריכת לשון :ראומה יצחקי

המאמרים רואים אור בתמיכת רשות העתיקות ,מינהל שימור

תוכן העניינים

נופי תרבות
					
שימור נופים ארכאולוגיים :מבט מפרויקט מיפוי של חקלאות קדומה

4

מוטי היימן

										
גני הפסגות ברמת גן

10

צעירה מרואני

אותנטיות ,יושרה ושלמות במסמכי ההכרזה על אתר מורשת עולמית
									
‘דרך הבשמים  -ערי המדבר בנגב’

21

עדי סלע וינר

בין קהילה לשימור
						
 Give a time to Giv’atayimסקר עירוני בעידן הרשת

32

יעל אלף ,יובל שפרירי

				
“יפו העתיקה” | גיוס ה”שימור” לעיצוב מחדש של זיכרונות קולקטיביים

38

אמנון בר אור

			
צורכי הקהילה ומדיניות ממשלתית ,ירושלים הקדומה (‘עיר דוד’) כמקרה מבחן

47

יונתן מזרחי

		
בדרך לשימור בש’ קטנה | אתגרים לפתחו של שימור בשכונה מעורבת וקונפליקטואלית,
שכונת עג’מי ביפו כמקרה מבחן

54

דליה נחמן-פרחי

							
חפצים ומגע :הנגשת התרבות החומרית לקהילה

69

אירית נרקיס

בין רעיון לבין זיכרון
							
נוף הקיבוץ ,מורשת גן שמואל כמקרה מבחן

74

ענת אסתרליס

							
שכבות של זכרון :חמישה עשורים בחיי שכונה
נעה שק

83

מעיר חדשה לעיר היסטורית
								
מ”עיר גנים” ל”מרקם העירוני הציוני”

93

מיקי זיידמן ,רות קרק

						
כלכלת שימור מבנים :המקרה של תל אביב ומבט לפריפריה

97

אייל סלינג’ר ,דניאל שפר

כלים בשימור ויישומם
שיטה לגיבוש מדיניות שימור בעבור קו רכבת היסטורי,
							
מקרה מבחן :קו הרכבת המנדטורי חיפה-קנטרה

102

עדי הר-נוי

				
בין ניהול השימור לניהול התיירות ,מקרה המבחן של הר ציון בירושלים

113

עמית רוזנבלום

						
שילוב השימור בפיתוח כלכלי-מקומי ובניהול מוניציפלי
לאה שמיר-שנאן ,נילי שחורי

122

הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,

שימור נופים ארכאולוגיים :מבט מפרויקט מיפוי של חקלאות קדומה
מוטי היימן

מילות מפתח :חקלאות מדברית ,שימור ,נוף,
ארכאולוגיה

פרויקט המיפוי של מערכות החקלאות
הקדומה

תקציר

הפרויקט החל בשנת  2003לאחר שהתברר שמערכות
חקלאות מן הסוג שמאפיין את הר הנגב המדברי ,נפוצות גם
בתחום הארץ הנושבת מצפון (היימן  .)2012המתודולוגיה
של המחקר מתבססת על הניסיון שנצבר במסגרת סקר
החירום בנגב ,שבו תועדו מערכות חקלאות קדומה על פני
שטח נרחב ,תיעוד שאפשר ללמוד את המרחב החקלאי
בהקשריו היישוביים והסביבתיים (.)Haiman 2012

מטרת המאמר היא להעלות את נושא שימורם של שטחים
פתוחים רוויים בממצאים ארכאולוגיים כגון :מתקנים ,מערות
קבורה וטרסות חקלאיות; שלא כמו אתרים גדולים ,כגון
תילים או חורבות ,ששימורם מובן מאליו ,שימור אתרים
קטנים הוא בעייתי בשל פיזורם על פני שטח גדול.
משנת  2003מתבצע פרויקט של מיפוי מערכות חקלאות
קדומה בידי כותב שורות אלה כחלק מתכנית מחקר
באוניברסיטת בר אילן ובתמיכת רשות העתיקות.

פרויקט המיפוי כולל שלושה שלבים:

1

א .יצירת בסיס נתונים דיגיטלי של ממצאי סקרים שפורסמו.

עיקר הפרויקט הוא ביצוע המיפוי של מערכות חקלאות קדומה
בעזרת  GPSכדי ליצור שכבת  GISלהמשך מחקר .עד היום
בוצע מיפוי נרחב בין הר הנגב בדרום לאזור ראש העין בצפון.
הפרויקט מתבצע בשיתוף פעולה עם גופים חינוכיים וציבוריים
כדי לקדם את נושא השימור של מגוון נופים ארכאולוגיים.
עם המוסדות החינוכיים נמנים כפר הנוער ניצנה ובית הספר
התיכון הסביבתי בשדה בוקר .הפעילות כוללת סקרים וחפירות
ארכאולוגיות.

ב .מיפוי ,בעזרת  ,GPSשל אתרים נבחרים ,כדי
להפוך את האתר המיוצג בדרך כלל כנקודה מרכזית,
למפה המציגה את כל האלמנטים המרכיבים
את האתר :מבנים ,מתקנים ,שדות חקלאיים וכד’.
ג .ניתוח נתמך  GISשל תוצאות המיפוי בשתי רמות; רמה
אחת ,הבסיסית ,נועדה להציג אלמנטים שניתן להוכיח את
הקשר ביניהם ,כגון ודיות סכורים בטרסות וחוות חקלאיות
מהמאות  8-6לספירה .רמה שנייה היא ניתוח רב תחומי
של החקלאות בסביבתה הטבעית ,בהקשר למשקעים,
גאומורפולוגיה ,הידרולוגיה וכד’ (Ackermann, Svoray,
.)Haiman 2008

נוף ארכאולוגי
המונח “נוף ארכאולוגי” במאמר זה מגדיר שטחים פתוחים
רוויים שרידים ארכאולוגיים ולא אתרים מרכזיים כגון,
קיסריה ובית שאן .כוונת המאמר הזה היא להציג את נושא
שימורם של נופים ארכאולוגיים ,אשר אינם זוכים לתשומת
לב מספיקה במציאות של צמצום השטחים הפתוחים.
דוגמה מובהקת ל”נוף ארכאולוגי” הם שרידי יישובים
חקלאיים המהווים רוב מניינם ובניינם של שרידי העתיקות
הפזורים בצפיפות רבה בכל הארץ .שרידי יישוב חקלאי
כוללים מבני מגורים “חורבה” ,שסביבם פזורים עשרות
ולעתים מאות מתקנים חקלאיים כגון ,גתות ,מערות קבורה
ועוד (איור  .)1בעוד שהחורבות המצויות באזורים המיועדים
לפיתוח זוכות לתשומת לב מרבית ,כגון ביצוע חפירות הצלה,
מניעת פיתוח ,או שילובם בשטחים ציבוריים ,השטחים
הפתוחים הרוויים מתקנים “לא חשובים” משוחררים לטובת
הפיתוח לאחר חפירת המתקנים.
המאמר מתבסס על נתונים מפרויקט מחקר של כותב שורות
אלה ,שעיקרו מיפוי של מערכות החקלאות הקדומה בספר
המדבר .בפרויקט שולבו במהלך השנים גם היבטים של
יישומים ציבוריים בנושאי חינוך סביבתי ושימור הסביבה.

איור  .1חורבת ענים התחתונה; המשולשים מציינים מתקנים
ומערות קבורה הפזורים סביב החורבה.
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שימור נופים ארכאולוגיים :מבט מפרויקט מיפוי של חקלאות קדומה
הפרויקט נערך בתמיכת קרנות המחקר קראוטהאמר,
מוסקוביץ וקושיצקי מטעם המחלקה ללימודי ארץ ישראל
ע”ש ליליאן הרשקוביץ באוניברסיטת בר אילן ומטעם רשות
העתיקות .בין השנים  2007-2004נסתייע בקרן מטעם
.IALC

גל אחד מהתקופה הביזנטית ,ובו יישובים כגון שבטה
וניצנה ,שסביבם פזורות מערכות חקלאות במעין מעגל
שקוטרו כ 5-ק”מ .בטווח זה ניתן למצוא מערכות הטיה,
שדות של תולילאת אל ענבובתי חווה רבועים ,מעין מגדלים,
שמידותיהם עד  5X5מ’ (.)Nevo 1991: 13-31

הממצאים ממיפוי מערכות החקלאות

גל שני ,במאות  8-6לספירה ,מתאפיין בפריסה נרחבת יותר
של מערכות החקלאות; מרכיביו העיקריים הם :ודיות צרים
הסכורים במדרגות אבן ובתי חווה הכוללים חצרות וחדרים,
בעלי תכנית מורכבת יותר מבתי החווה הרבועים מהתקופה
הביזנטית.

הר הנגב :חקלאות הנגר המדברית וערי הנגב מהתקופה
הביזנטית ,כגון שבטה ועבדת ,זכתה בעבר לתשומת לב רבה
במחקר ,לפיכך נסקור כאן בקיצור נמרץ רק את הנושאים
הרלוונטיים לפרויקט הנוכחי.

בפרויקט הנוכחי מופו שוליהן של שבטה ,עבדת וניצנה.
בשבטה נמצא שמערכות ההטיה פרוסות במרחק של
עד כ 7-ק”מ מהעיר .שדות של תולילאת אל ענב נמצאו
סדורים במעין חצי מעגל במרחק של עד  5ק”מ ממערב
לעיר .במרחק דומה נסקרו בסקר מפת שבטה לפחות 50
בתי חווה מרובעים (באומגרטן  .)2004כמו כן מופו מערכות
של חקלאות נגר ובתי חווה מהתקופה המוסלמית הקדומה,
שתפוצתם חורגת הרחק משבטה.

המרכיב המרכזי של חקלאות הנגר ,הממוקמת בלבו של
הר הנגב הצחיח ,הוא מערכת של ודיות סכורים בטרסות,
שאורכם מצטבר לאלפי קילומטרים ושבנייתה דרשה
השקעה אדירה.
העיקרון המרכזי של קיום החקלאות בוודיות אלה הוא
ריכוז מי שיטפונות ומי ונגר גשמים משטח גדול לשטח קטן;
באופן זה ניתן ליצור תנאי משקעים הזהים לאלה של הארץ
הנושבת ,באותו שטח קטן שבו מתקיימת החקלאות .שני
הטיפוסים העיקריים של החקלאות הזאת ,כפי שהוגדרו
בידי אבן ארי ושותפיו למחקר (אבן ארי ,שנן ,תדמור ,)1980
הם:

המספר הרב של הכנסיות שנמצאו בערי הנגב ,מוביל
למסקנה שהכנסיות וממסדן הם העומדים מאחורי מפעל
ההתיישבות במדבר (רובין .)1990
צפון הנגב :הימצאותן של מערכות חקלאות מן הסוג הנפוץ
בהר הנגב התבררה כבר בשנות ה( 60-אילן  .)1985מאז
ועד היום נסקרו ונחפרו אתרים רבים הקשורים להתיישבות
החקלאית הזאת ,ומסתבר שצפיפותה עולה בהרבה על זו
שבהר הנגב .אפשר להבחין בצפון הנגב בשתי יחידות נוף,
בשתיהן נמצא פיזור צפוף של מערכות חקלאות מן המאות
 8-6לספירה:

 .1מערכות הטיה – שדות הנתונים בתוך מסגרות של
קירות אבן מסיביים ,הממוקמים קרוב לאפיקי ודיות גדולים
ומושקים במי שיטפונות.
 .2מערכות נגר – שדות הממוקמים באפיקי ודיות שנסכרו
לרוחבם בקירות אבן ומושקים במי גשמים הניגרים
מהמדרונות.

יחידת נוף אחת כוללת את מישורי הלס של צפון הנגב עד
כ 30-ק”מ מצפון לבאר שבע .בשטח זה נמנו חורבותיהם
של כ 70-יישובים ,ששטחם גדול מ 50-דונם ,כגון ח’ כרכור
( )Figueras 2004ותל שבע (באומגרטן  .)2000מערכות
החקלאות פזורות בצפיפות סביב היישובים ,והן כוללות
ודיות סכורים במדרגות חקלאיות ,שדות של תולילאת אל
ענב ,בתי חווה מרובעים מהתקופה הביזנטית (סונטאג
 )2000ובתי חווה מורכבים יותר מהתקופה המוסלמית
הקדומה (פאביאן וגולדפוס .)2004

טיפוס שלישי של חקלאות קדומה ,לפי אבן ארי ,כולל עיבוד
בהיקף מצומצם של כתמי קרקע באפיקי ודיות לא סכורים.
ממצאי הסקרים והחפירות שנעשו מאוחר יותר העלו
ששני הטיפוסים העיקריים הם מהתקופה הביזנטית ,ואילו
השלישי מייצג חקלאות ספונטנית של נוודים בכל התקופות.
מרכיב נוסף במערכת החקלאית הזאת מהווים תולילאת
אל ענב – שדות נרחבים של גלי אבנים קטנים שנבנו במדרון.
יש הסבורים ,שאלה קשורים לתעשיית היין בשל שמם ובשל
קרבתם לערי הנגב ,שבהן נמצאו גם גתות תעשייתיות
גדולות ,כגון ארבע בעבדת ושלוש בשבטה (נגב;214 :1983 ,
מזור  .)1981אבן ארי ותלמידיו מצאו שהתלוליות תורמות
לייעול הזרימה של מי הנגר מן המדרון אל הוודיות הסכורים
(אבן ארי ,שנן ,תדמור.)Lavee, Poesen, Yair 1991 ; 1980 ,

בפרויקט הנוכחי מופו שוליהן של  20חורבות ,כגון ח’ כרכור
וחורבת מלחתה .ח’ בקר ,לדוגמה ,ששטחה כ 100-דונם,
מוקפת בתי חווה מרובעים מהתקופה הביזנטית ובתי חווה
בעלי תכנית מורכבת יותר ,מהתקופה המוסלמית הקדומה,
וגם במקבצים של תולילאת אל ענב .מכלול ממצאים כגון
זה אינו שונה במאומה מזה שנמצא בערי הנגב שמדרום,
כגון ,שבטה ניצה ועבדת .במרחק של כ 1-ק”מ מדרום לח’
בקר נחפר מבנה שזוהה בסקר כבית חווה .הסתבר ,שזהו
מנזר שכלל קפלה וגת תעשייתית ,והוא תוארך למאות 8-6
לספירה (פארן .)2007

מחקרים ארכאולוגיים הוסיפו לחקר החקלאות המדברית
בעיקר את ההיבט היישובי ,שעיקרו מאות בתי חווה ומאות
מתקנים חקלאיים ,הקשורים למערכת הוודיות הללו.
ממצאי הסקרים והחפירות שנערכו בסקר החירום בנגב
( )Haiman 2012העלו ,שניתן להצביע על שני גלי התיישבות
בעלי קשר לחקלאות הנגר המדברית:

יחידת נוף שנייה היא האזור ההררי של דרום הר חברון .זהו
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
אזור התפוצה הדרומי של החקלאות המסורתית היהודית
של חבל ההר ,ובו יישובים כגון ,יתיר ,ענים העליונה ,ענים
התחתונה ,קריות ורימון .הממצאים הקשורים לחקלאות
כוללים בין השאר גתות קטנות ,מתקני סחיטה חצובים,
מפרכות זיתים ומערות קבורה הפזורים בצפיפות רבה סביב
היישובים ,במרחק של עד כמה מאות מטרים משוליהם.
בתחום זה נמצאו גם שטחי קרקע טבעית בעמקים
ובמדרונות המשקפים חקלאות בעל.

בדרום ,שבירתה פטרה לבין הפרובינציה פלשתינה השנייה.
קו הגבול הצפוני המשוער נמצא בוויכוח בין החוקרים,
והאפשרות לזהותו באזור בית גוברין ,על סמך הנוף החקלאי
שהוצג כאן ,מאששת את סברתו של מאיירסון (Mayerson
.)1994: 204
החפירות הרבות שנערכו בחורבות הגדולות ,בכנסיות,
במנזרים ,במגדלי השדה ובבתי החווה מתארכים את
קיומה של ההתיישבות החקלאית בצפון הנגב למאות 8-6
לספירה .הנושא נדון רבות במחקר ,ונשוב לדון בו בקצרה
בלבד בהמשך.

בניגוד למתקני החקלאות הללו ,הפזורים במעין מעגל סביב
היישובים ,אפשר למצוא בשטחים שבין היישובים מערכות
חקלאות מן הסוג הנפוץ במדבר ,הפרוסים בצפיפות בכל
השטח .אלה כוללים ודיות סכורים בטרסות ,מגדלי שדה
רבועים ,גתות תעשייה גדולות וחלקות חקלאיות במדרונות
המגודרות בגדרות אבן ובתוכם פסי חצץ ותלוליות אבנים,
הדומים לשדות תולילאת אל ענב שבדרום .הזיקה בין
הכנסיות לבין היישובים ומערכות החקלאות ,כפי שמתברר
מפעולת המיפוי ,ראויה לדיון מקיף בהרבה מזה שניתן
לעשות במסגרת הנוכחית (איור .)2

מסקנות :פרויקט המיפוי כולל גם את השטחים שמצפון
בשפלת יהודה ובשפלת השומרון (היימן  ,)2012אולם דיון
בהם אינו הכרחי לנושא המאמר כאן.
פעולת המיפוי מצביעה על הזיקה בין תפוצת מנזרים
וכנסיות לבין תפוצת מערכות חקלאות הנגר בכל מקום.
נראה ,שהכנסייה הביזנטית עמדה בראש ההתיישבות
החקלאית הנרחבת הזאת ,ולאור תיארוך תחילת
ההתיישבות הזאת לא לפני המאה השישית לספירה ,נראה
שניתן לזהותה עם הראורגניזציה של ארץ ישראל שאירעה
בימי יוסטיניאנוס ,במחצית המאה ה 6-לספירה (Mayerson
 .)1994: 294התברר גם ,שבתחום הארץ הנושבת ,ניתן
לזהות שתי תרבויות חקלאיות; האחת היא תרבות מקומית,
שהתקיימה בין תקופת הברזל לתקופה הביזנטית ,ועיקרה
יישובים מוקפים מקבצי מתקנים חקלאיים ומערות קבורה
המשקפים פעילות משפחתית .השנייה היא תרבות של
חקלאות נגר הפרוסה על פני שטחים גדולים ,אשר דרשה
השקעות עצומות בבניית תשתיות חקלאות ,ובראשה עמדה
הכנסייה הביזנטית ,והיא מן המאות  8-6לספירה.

בחלק מהיישובים נמצאו גם מצבות פולחן מן הסוג הנפוץ
בדרום ,המעיד לדעתי ,על מקורה הדרומי של אוכלוסיית
צפון הנגב .בתל מלחתה לדוגמה טרם נמצאה כנסייה ,אולם
נמצא מתקן שבו שורה בת לפחות  8מצבות פולחן נפולות
שאורכן כ 1-מ’ .בחורבת שבע ,הסמוכה לתל לשבע ,נמצא
מנזר מחוץ לתחום הבנוי ,ואילו בתחום הבנוי נמצאה שורה
של מצבות פולחן.
מעברו הצפוני של האזור שתואר כאן ניכרת ירידה
בצפיפות התפרוסת של מערכות החקלאות ,ואלה נמצאו
בשולי מנזרים וכנסיות בלבד .אפשר לשער ,שהשינוי בנוף
הארכאולוגי משקף את הגבול בין פלשתינה השלישית

איור  .2חורבת ענים העליונה .1 :שרידי היישוב;  .2מנזר בשולי היישוב;  .3גבול תפוצת המתקנים המיוחסים ליישוב;
 .4מנזר בשטח הפתוח;  .5ודיות סכורים בטרסות;  .6טרסות מדרון.

6

שימור נופים ארכאולוגיים :מבט מפרויקט מיפוי של חקלאות קדומה

יישומים בתחום שימור סביבה וחינוך

פעילות שנייה כללה השתתפות במיפוי מערכות החקלאות
בעזרת  GPSויצירת שכבת  GISכתשתית להמשך המחקר
(איור  .)6הדבר התאפשר היות שבתכנית הלימודים של
תלמידי המדרשה נכלל לימוד ה.GIS-

להלן אסקור כמה מהפעילויות הציבוריות שליוו את
הפרויקט במהלך שנות עבודת המחקר.
ניצנה .פרויקט מיפוי מערכות החקלאות סביב ניצנה בשנת
 2003הוא דוגמה להתנהלות פרה – סטטוטורית ,שנוהלה
בידי מוסד חינוכי כדי לשמר את הנוף החקלאי סביב תל
ניצנה .מטרת הפרויקט הייתה לגבש עמדה ,שאותה ייצג
מנהל כפר הנוער בניצנה ,דוד פלמ”ח ,מול מנהל מקרקעי
ישראל ומשרד האדריכלים “תהל ,לייטסדורף ,עמית ויושע”
בדבר מיקומה המיועד של העיר “ניצנית” ביחס לערכי טבע
ונוף סביב כפר הנוער ניצנה .מדובר היה בשלב מוקדם,
בטרם הובא הנושא לטיפול בידי גופים סטטוטוריים
הקשורים למקום ,כגון רשות העתיקות ,רשות שמורות
הטבע והקרן הקיימת לישראל .הדוח שהוגש על פי הזמנת
כפר הנוער (היימן  )2003מציג שטח בן כ 3-קמ”ר ממערב
לתל ניצנה שבו  14חוות חקלאיות .כל חווה חקלאית כוללת
מבני מגורים ,מן הסוג שתואר לעיל ,מהתקופות הביזנטית
והמוסלמית הקדומה ,ודיות סכורים בטרסות ,ושדה גדול של
תולילאת אל ענב .כל אלה יוצרים שטח עתיקות רצוף בין
התל לסביבתו ,אשר כל פגיעה בו היא כפגיעה בתל ניצנה
עצמו .המיפוי הראה ששטחים נרחבים מדרום ומדרום מזרח
לתל ניצנה אינם כוללים כל שרידי עתיקות .בעקבות מיפוי
מערכות החקלאות שונתה התכנית הראשונית של העיר,
ובכך נותרו רוב מערכות החקלאות ממערב לניצנה מחוץ
לתחום המיועד להיות עיר.
התנהלות כפר הנוער מול הגופים הסטטוטוריים וגופי התכנון
(מנהל מקרקעי ישראל) יכול להיות דוגמה להתנהלות בין
מערכתית ,כאשר המניע המרכזי הוא ההכרה בדבר הצורך
לשמר את הנוף החקלאי המיוחד שליד ניצנה .בעקבות
המיפוי נוצר שיתוף פעולה בין כפר הנוער לפרויקט הנוכחי
שנמשך כמה שנים ,הוא כלל חפירות ,תצפיות נגר בזמן גשם
והמשך מיפוי של מערכות החקלאות (איורים .)5-3

איור  .3כפר הנוער ניצנה :תצפיות על התנהלות הנגר על
הטרסות העתיקות.

פארק סובב באר שבע .מנקודת המבט של שימור נופים
ארכאולוגיים ,סקר פארק סובב באר שבע שניהל מכון דשא
של החברה להגנת הטבע (רומם ורמון  )2011הוא דוגמה
להתנהלות מדעית ,סטטוטורית וציבורית לשימור שטחים
פתוחים ,הכולל פרק מיוחד על הנוף הארכאולוגי .סקר
פארק סובב באר שבע נועד להעמיד לרשות עיריית באר
שבע מסמך מנחה לשימור סביבתי רב תחומי מסביב לעיר.
חלק מהשטח המיועד לפארק נכלל בעבר בפרויקט מיפוי
מערכות החקלאות הנוכחי ,והוא שולב בדוח הסקר .הנתון
הבולט בנוף הארכאולוגי של מישורי הלס סביב באר שבע,
הוא שאין מדובר באתרים גדולים ,כגון תל שבע ,שזכו בעבר
לתשומת הלב הנאותה ,אלא למגוון של מתקנים חקלאיים,
בתי חווה ומדרגות חקלאיות ,היוצרים רשת צפופה של
שרידים .אלה השתמרו בשלמותם היות שלרוב השטחים
טרם הגיעה הפעילות המודרנית כגון סלילת כבישים ,פריצת
דרכי עפר ,קווי תשתיות ושפיכת פסולת .הכרזת השטח
פארק עירוני יש בה כדי למנוע את הרס הנוף בעתיד ,ובכך
להבטיח שלפחות בתחום הפארק לא תהיה פגיעה במרקם
העדין של השרידים.

חוות “הבור” בעבדת .חוות הבור נמצאת כ 1-ק”מ
מדרום לעבדת ,ומדובר למעשה בקבוצת חוות חקלאיות,
מתוך כמה עשרות ,המקיפות את עבדת .בסקרים ובחפירות
שבוצעו במקום בעבר ( )Nevo 1991נמצא ,שבתי החווה
הם מהתקופות הביזנטית המאוחרת (מאות  7-6לספירה)
והמוסלמית הקדומה (מאות  8-7לספירה) .פרויקט המיפוי
העלה שסביבתה החקלאית של עבדת ,על כל מרכיביה ,זהה
לזו של ניצנה (וגם לשבטה שלא צוינה כאן).
הפעילות בסביבת חוות הבור נעשתה בשיתוף פעולה על
תלמידי המדרשה ללימודי הסביבה בשדה בוקר וכללה שתי
פעילויות:
פעילות אחת היא חפירה בשלושה בתי חווה מהתקופה
המוסלמית הקדומה; החפירה איששה את הידוע הן
מחפירותיו של נבו במקום הן מחפירות במקומות אחרים,
כפי שצוין לעיל.
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
כך גם בנוגע למערכות החקלאות הזרועות בצפיפות סביב
ערי הנגב הקדומות ,כגון עבדת ,שבטה וניצנה; במרבית
המקרים רק שטחי החורבות מוכרזים ולא שטחי החקלאות
מסביב.
הניסיון במאמר זה להציג כמה פעולות לשימור הנוף
הארכאולוגי כתוצר לוואי של מחקר סביבתי ,מצביע
על שלושה אתגרים שעמם יש להתמודד כדי לשמר נוף
ארכאולוגי:
איור  .4כפר הנוער ניצנה :נטיעות של קק"ל בטרסות עתיקות

המידע :כמות המידע המצויה כיום במאגרי רשות העתיקות,
ועומדת לרשות כל המעוניין היא אדירה; מדובר למעשה
ב”הר מידע” הכולל יותר מ 30,000-אתרים שכל אחד מהם
מורכב ,כאמור לעיל ,מתפזורת של אלמנטים רבים .בשל זאת,
לא ניתן כיום לקדם שום מיזם סביבתי בלי לקחת בחשבון
את התפזורת הצפופה של האלמנטים הארכאולוגיים ,שהם
חלק בלתי נפרד מהנוף.
הידע :מורכבות הנופים הארכאולוגיים מחייבת התמחות
ארכאולוגית ספציפית ,שהיא תולדה של התמחות בעיבוד
נתוני סקרים .ללא מעורבות ישירה של ארכאולוג המתמחה
בסקרים ,ישנה בעיה ניכרת במיצוי הפוטנציאל הגלום
במגוון האלמנטים של מרכיבי הנוף הארכאולוגי .ביצוע
סקרים ומחקרים המבוססים על ממצאי הסקר ,הם הבסיס
המתודולוגי לעשות שימוש במידע העשיר .דומה ,שניתוח
ממצאי סקר מתפתח בהדרגה לענף הדורש התמחות
ספציפית וצבירת ניסיון כדי למצות את הפוטנציאל הגלום
בממצאים .אחד האתגרים לדוגמה ,הוא הגדרת נופים
ארכאולוגיים המיוחדים לאזורים השונים.

איור  .5כפר הנוער ניצנה :אותן טרסות לאחר עונת הגשמים

סיכום
בחרנו להציג את בעיית שימור הנופים הארכאולוגיים דרך
ניסיון שנצבר בפרויקט מחקר ,הקשור לנוף המיוחד של
החקלאות המדברית .ברחבי הארץ ניתן לזהות מגוון של
נופים ארכאולוגיים .מערכות החקלאות המדבריות השמורות
היטב בנגב הם חלק ממערכת נרחבת הרבה יותר הכוללת
גם את סיני ( .)Haiman 2012הבעיה הבולטת שהתבררה
במחקר זה היא ,שרוב מערכות החקלאות ,הפזורות על פני
שטחים נרחבים ,אינן תחומות במסגרות מחייבות מבחינת
השימור .כאמור לעיל ,עובדת היות רוב מערכות החקלאות
מוכרזות כחוק ,מחייבת את חפירתן ,אולם לא את שימורן.

אינטגרציה מערכתית :מגוון הגופים הסטטוטוריים (רשות
העתיקות ,רשות שמורות הטבע ,המשרד לאיכות הסביבה
וכד’) והציבוריים (החברה להגנת הטבע ,מכוני מחקר
ותכניות מחקר) ,כל אחד מהם לעצמו אינו יכול להבטיח
יצירת הזדמנות לשימור נופים .לדעתי ,טרם נמצאה נוסחה
כוללת לכך ,אולם ניתן להצביע על מגוון הצלחות לא
מבוטלות ,שבמרכזה של כל הצלחה כזו עמד “משוגע לדבר”.

איור  .6נחל צין מדרום לעבדת :מיפוי מערכת חקלאית ב GPS-עם תלמידי מדרשת שדה בוקר.
מימין :המערכת החקלאית בתצלום לוויין.
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פורת  ;Bruins, Haiman, van der Plicht 2012 ;2009גדות ואחרים .)2015
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צעירה מרואני

עצים כצירים רדיאליים) .מודל עיר הגנים של  Howardזכה
לתהודה רבה ,ועד מהרה התארגנו אגודות ערי גנים באנגלייה
ובגרמניה ,ובהמשך גם בארצות נוספות באירופה ,אשר יזמו
הקמת ערי גנים ושכונות גנים ,בעיקר על בסיס העקרונות
הצורניים שהתווה המודל ( .)Ward 1992בין השאר השפיע
החזון התכנוני החדש גם על מתכננים ופעילים ציוניים
אשר נחשפו לרעיון באירופה ,ובעקבות זאת התארגנו גם
בארץ ישראל אגודות להקמת יישובים ושכונות גנים בחלקה
הראשון של המאה העשרים (כץ .)Tal 1995 ;1983 ,אחת
השכונות הראשונות שהוקמו בארץ ישראל על פי דגם עיר
גנים הייתה אחוזת בית – אשר לימים שמה שונה לתל אביב
 שהוקמה בשנת  1909כפרבר מודרני בשטח חולות מחוץליפו ,ביוזמתה של קבוצה יהודית שמאסה בתנאי הדיור
הירודים ביפו והמחירים המאמירים בשל הביקוש הגואה.
תל אביב הייתה לסיפור הצלחה מיידי ,ובתוך שנים ספורות
הפכה מפרבר של יפו למוקד עירוני בפני עצמה (כץ .)1997
הצלחתה של תל אביב עודדה את התארגנותן של אגודות
נוספות כדי להקים פרברי גנים עירוניים נוספים בארץ
ישראל ,במטרה זו תמכו המוסדות הציוניים באותה תקופה
(כץ  .)1984בין השאר הוקמו שכונות בחיפה (כץ )1983
ובירושלים (ביגר  ,)1977וכן הוקמו מספר יישובי גנים סמוך
לתל אביב ,ובהם היישוב עיר גנים (לימים רמת גן) שהוקם
בשנת  ,1921ובני ברק הסמוכה שהוקמה בשנת .1924

מילות מפתח :עיר גנים ,ריכרד קאופמן ,אברהם
קריניצי ,משה כבשני ,גן אברהם ,גן שאול,
גן יהודה ,גן הבנים

מבוא
מאמר זה עוסק בארבעה גנים בעיר רמת גן – גן אברהם ,גן
שאול ,גן יהודה וגן הבנים .גנים אלה מייצגים פרקים בנוף
ובהיסטוריה של עיר אשר החלה דרכה כיישוב כפרי למחצה
בשם "עיר גנים" .היישוב הוקם בשנת  1921כחלק מתופעה
רחבה של הקמת יישובי גנים ושכונות גנים בארץ ישראל
בראשית המאה ה .20-הגנים שבהם עוסק המאמר ממוקמים
על פסגות גבעות הכורכר שנכללו בתחום היישוב ,בשטחים
שיועדו לכך בתכנית שהכין ריכרד קאופמן .מיקומם של
הגנים ומרכיביהם ,הרעיון התכנוני שהם מבטאים ,הנסיבות
ההיסטוריות והאישים שהיו מעורבים בהקמתם מקנים
להם חשיבות מקומית ,לאומית ואוניברסלית .המאמר פותח
בסקירה קצרה של הרקע והנסיבות שהובילו להקמת גני
הפסגות .בהמשך מתוארים הגנים ,אשר נשתמרו עד עתה
כשטחים פתוחים בלבה של עיר המצויה כיום בתהליכי
בנייה וציפוף מואצים ,ומוצגות הבעיות המקשות על המשך
שימור ערכיהם התכנוניים ,הנופיים וההיסטוריים .הפרק
האחרון של המאמר דן בגני הפסגות כנופי תרבות המייצגים
ערכי מורשת במישור האוניברסלי ,הלאומי והמקומי ,ומתווה
דרכי פעולה מוצעות לשימורם.

מעיר גנים לרמת גן
בתקופה אשר קדמה לפרוץ מלחמת העולם הראשונה
התארגנו מספר אגודות כדי להקים יישובי גנים חדשים
בסביבת תל אביב ,כדי לצאת מתוך הצפיפות המתהווה
בתל אביב המתפתחת במהירות לחיים בעלי אופי כפרי
ושקט יותר .הדומיננטית שבהן הייתה אגודת "עיר גנים"
שנוסדה בשנת  1914ביזמתו של ד"ר יהודה לייב מטמון-
כהן ,מנהלה של הגימנסיה העברית הרצליה באותה תקופה
וממקימי "אחוזת בית" .מטרתה הייתה להקים התיישבות
חקלאית-קואופרטיבית בקרבת תל אביב ,במקום שבו
הקרקע זולה יותר ואפשר לבנות ביתר רווחה בתים המוקפים
משקי עזר קטנים (אלדד ופפר  ,1965משעל  .)1991תקנון
האגודה נועד להבטיח צביון כפרי ליישוב המיועד ,פעילות
על בסיס ערבות הדדית ,הדגשת ערכי עבודה וקיום תרבות
עברית .בתקנון נקבע ,בין השאר ,כי כל חבר יקבל מגרש
בן  5דונמים שישמש ברובו משק עזר ,ואילו השטח שיוקצה
לבניית הבית לא יעלה על חצי דונם ,כדי לשמר את האופי
הכפרי .החברים התחייבו לעבד את אדמתם בעצמם ולא
להעסיק פועלים שכירים .נאסרה על המתיישבים פתיחה
של חנות ,בית מלון או בית חרושת ללא הסכמת הוועד.
נקבע ,כי אספקת מצרכי יסוד כגון לחם ,בשר ומוצרי חלב

רקע – ערי גנים בארץ ישראל
בחלקה הראשון של המאה ה 20-התפשטה תופעה של
הקמת ערי גנים ושכונות גנים בארץ ישראל .הרעיון התכנוני
שעמד בבסיסם של יישובי הגנים היה מודל עיר הגנים
( )garden cityהידוע אשר הוצע על ידי Ebenezer Howard
בספרו ""Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform
משנת  .1898הצעתו הציגה תפיסה כוללנית של תכנון ערים
בצפיפות נמוכה יחסית ,בתוך שטחים פתוחים ובשילובם.
תפיסה זו הושתתה על עקרונות חברתיים-כלכליים
(כמו :רפורמה קרקעית  -בעלות משותפת על הקרקעות,
קואופרטיביות  -הפעלה משותפת של נכסים ועסקים ,הכלה
עצמית  -הקהילה מספקת את כל צרכי הפרט ,הגבלת
גודל האוכלוסייה  -קהילה חברתית) ,עקרונות סביבתיים
(כמו :הפרדה בין מגורים לבין שימושי קרקע מטרידים כמו
תעשיות וצפיפות בנייה נמוכה) ועקרונות צורניים (כמו:
מבנה מעגלי של העיר ,שימוש בשטחים פתוחים כחגורות
ירוקות וכהפרדה בין ערים ובין שכונות בתוך העיר ,ריכוז
מבני ציבור ופארקים במרכז העיר או השכונה ,שדרות של
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תיעשה על ידי מאפייה ,אטליז וכדומה משותפים ,ונאסר על
אנשים פרטיים לפתוח חנויות כאלה .עוד נקבע ,כי כל ענייני
החברה יתנהלו בעברית ,ומי שאינו יודע עברית לא יוכל
להתמנות לשום מינוי בה (אלדד ופפר  .)1965התקנון משקף
כמה מהעקרונות החברתיים של מודל עיר גנים המקורי ,כמו
קואופרטיביות ,ערבות הדדית ,בעלות משותפת על נכסים
והכלה עצמית.

(כיום מרכז העיר) שבמרכזם הקצה מגרש מרובע לבנייני
ציבור (כיום כיכר רמב"ם ,שבה מצויים בית הכנסת המרכזי,
בית האזרח ובניין קולנוע אורדע לשעבר) .כמו כן הוא התווה
דרך (כיום רחוב ארלוזורוב) המחברת בין אזור "העמק" לבין
אזור "מוסררה" (נחל איילון) ממערב ,בתוואי מתעקל העוקב
אחרי קווי הגובה הטבעיים של הגבעה .בפסגות הגבעות ועל
כתפיהן הקצה קאופמן שטחים ציבוריים שנועדו להקמת
מבנים לצורכי הציבור ,וצמודים להם שטחים פתוחים,
שביניהם מקשרים צירים ירוקים – שדרות עצים .השטחים
שלא הוקצו לצורכי ציבור חולקו לחלקות אשר הוגרלו בין
המתיישבים ,בדומה להגרלה שנערכה באחוזת בית.

בחנוכה תרפ”א (דצמבר  ,)1921עלה היישוב “עיר גנים” על
הקרקע ,בשטח של  1800דונם באזור גבעות הכורכר שממזרח
לתל אביב ,אשר נרכש מערביי הכפר סלמה .בראשית הדרך
התנהל היישוב כמושב שיתופי ,על פי העקרונות של שיתוף
וערבות הדדית שנקבעו בתקנון אגודת “עיר גנים” .אולם
בהמשך בוטלה האגודה במתכונתה המקורית ,וההתיישבות
הוכרזה כמושב בעל בעלות פרטית על הקרקעות .בעקבות
השינוי באופי היישוב הוחלט גם על שינוי שמו ,מעיר גנים
לרמת גן (משעל  .)1991בשנת  1926קיבל היישוב הצעיר
מעמד של מועצה מקומית ,שבראשה נבחר לעמוד אברהם
קריניצי .בתקופה זו הסתמן גם שינוי בצביון החקלאי של
המקום; התעשייה הלכה ותפסה את מקום החקלאות ,גדל
העיסוק במסחר ,והבתים החד-קומתיים החלו מפנים מקום
לבנייה גבוהה .בהמשך סופחו לגרעין המקורי של רמת גן
שכונות נוספות שהוקמו כשכונות עצמאיות ,אך לא הצליחו
להתקיים על החקלאות לבדה ,והיו קטנות מכדי לספק
לתושביהן שירותים עירוניים הולמים .כך נגוז כליל חזון
יישוב הגנים הכפרי ,ורמת גן קיבלה באופן רשמי מעמד של
עיר בשנת .1950

תכניתו של קאופמן מומשה כמעט במלואה בכל מה שנוגע
להתוויית הרחובות והקצאת חלקות המגורים .לעומת
זאת ,התעכבה הבנייה בחלק מהשטחים שהוקצו לצרכים
ציבוריים בפסגות הגבעות ,ככל הנראה מסיבות כלכליות.
בכמה מאלה הוקמו במהלך שנות ה 30-וה 40-גנים ציבוריים
שהם נושאו של מאמר זה :גן אברהם הנמצא בפסגת רחוב
שרת ("ההר") ,גן שאול בפסגת רחוב מעלה הצופים ("הר
הגנבים") ,וגן יהודה בחלקו הגבוה של רחוב לאן ,על כתף
גבעת "הר הגנבים" ,במקום שעל פי תכניתו של קאופמן
נועד למבנה ציבורי (בית העם) .הגן הרביעי שבו נעסוק ,גן
הבנים ,הוקם מאוחר יותר בשטח שכונת רמת יצחק לאחר
שסופחה לרמת גן ,אולם מבחינות רבות הוא ממשיך את
הרעיון התכנוני המשתקף בגני הפסגות הקודמים.
חלקם של קריניצי וכבשני במימוש הגנים
כשם שכוונותיו התכנוניות של קאופמן בדבר השימוש
בפסגות הגבעות – דהיינו הקמת מבני ציבור שצמודים
להם שטחים פתוחים  -התממשו רק בחלקן ,כך גם
פיתוח הגנים הציבוריים באתרים אלה לא היה מתממש,
ככל הנראה ,אילולא מעורבותם של שני אנשים :אברהם
קריניצי ראש העיר ,ומשה כבשני שהיה מנהלה הראשון של
מחלקת הנטיעות בעיר .קריניצי היה ראש העיר של רמת גן
במשך  43שנים ברציפות ,מאז בחירתו לראשונה לראשות
המועצה המקומית בשנת  1926ועד מותו בתאונת דרכים
בשנת  .1969קריניצי שהיה "משוגע" לגנים ולצמחייה ,כפי
שהוא מעיד על עצמו בספריו (קריניצי  ,)1970 ;1962ביקש
להרבות בגנים ציבוריים ובנטיעת צמחים בכלל ,והתעקש
לפתח גנים בשטחים הציבוריים שהקצה קאופמן .בעניין
זה הוא נעזר במשה כבשני ,שהחל לעבוד כמנהל מחלקת
הנטיעות ברמת גן בשנת  1934על פי הזמנתו של קריניצי.

ריכרד קאופמן ותכנית "עיר גנים"
גני הפסגות שבהם עוסק מאמר זה משולבים ללא הפרד
בהתפתחותה ההיסטורית של רמת גן ,והיו מרכיב מהותי
בתדמית העיר כבר בשנותיה הראשונות .בהקמתם היו
מעורבים שלושה אישים ,ובראשם ריכרד קאופמן אשר
הכין את תכנית היישוב "עיר גנים" .קאופמן היה אדריכל
ומתכנן יהודי-גרמני שנחשף בעבודתו בגרמניה ובאנגליה
לחזון עיר הגנים והושפע ממנו עמוקות .עם עלייתו לארץ
ישראל בשנת  1921החל לעסוק בתכנון יישובים ,שכונות
ובתים ברחבי הארץ .בתכניותיו יישם הן עקרונות צורניים
של מודל עיר גנים ,כמו המבנה המעגלי (הבולט בתכניותיו
לנהלל ולעפולה ,למשל) הן עקרונות חברתיים ,המדגישים
אידאולוגיה שיתופית והקצאת מקומות מרכזיים למבני
ציבור ושטחים פתוחים בצידם (שטרן  .)1997קאופמן
הושפע במידה ניכרת גם מפטריק גדס הסקוטי ,מתכנן
ערים נודע באותה תקופה ,אשר ראה חשיבות בלימוד הנוף
והנתונים המקומיים לצורך התאמת התכנון לתנאי השטח,
נוסף לאימוץ עקרונות סביבתיים וצורניים של מודל עיר גנים,
כפי שהשתקף בין השאר בתכנית המתאר שהכין לתל אביב
(אושרה בשנת ( )1927ביגר .)1987

לכבשני שהמשיך בתפקידו עד שנות ה 70-והיה אחראי
לעיצובם ולהקמתם של הגנים הוותיקים ,הייתה משנה
סדורה בעניין עיצוב הגנים ,שאותה ביטא בין השאר במאמרו
"אמנות הגננות"..." :שני יסודות עיקריים שעליהם מושתת
תכנון גנינו בהתחשבנו ,כמובן ,בגורם הטופוגרפי ,הסביבה,
טיב הקרקע ,האקלים ועוד ...הם :גושי צל ומים .הצל מגן
מפני קרני השמש ,מפחית את צפיפותם של גושי הבניינים...
ממזג את האקלים ומגביר את כמות המשקעים ...המים,
בצורת מפלי מים ,מזרקות ,בריכות ואגמים – הם הקישוט
הנאה ביותר לגן .הם מכניסים בו חיים ומשמחים את לב
האדם ...שטחי דשא ,ערוגות פרחים והכנסת האבן במקומות

השפעות אלה ניכרות בתכניתו של קאופמן ליישוב "עיר
גנים" (איור  .)1שטח התכנית כלל שתי גבעות ("ההר"
ממזרח ,וג’בל חרמייה – הר הגנבים – ממערב) וביניהן אזור
מישורי אשר כונה אז "העמק" .קאופמן תחם את "העמק"
באמצעות שני רחובות  -לימים הרחובות ביאליק והרצל
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איור  .1גני הפסגות ברמת גן על רקע תכנית "עיר גנים" של ריכרד קאופמן
(מקור :הארכיון הציוני המרכזי ,ארכיון קאופמן)

איור  .2מיקום גני הפסגות במפת העיר (מפת רקע מאתר המפות הממשלתי).
התוויית הרחובות העיקריים תואמת לתכניתו של קאופמן.
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גני הפסגות ברמת גן
משופעים ישלימו וירחיבו את הגן .אולם ניזהר מאד לבל
נפריז בקישוטים ונשמור על הגן שיהיה בנוי כביטוי לרצונו
של האדם; יהא בו מהמזיגה של הנוי והתכלית השימושית –
כמקום מנוחה ,צל והנאה( ".כבשני .)123 ,1946

בנויה ומפלים קטנים החוצים את השדרה לאורכה (איור .)4
במעלה המדרון הוצבה פרגולה שסככה על ספסלים ,שמהם
ניתן היה להשקיף מערבה לכיוון השדרה ומעבר לה לכיוון
הים.

כבשני שאף ליצור גנים שאותם ניתן לטפח במינימום ימי
עבודה ,הרבה בנטיעת חורשות לצל וראה חשיבות גם
בהצללת עורקי תנועה המקשרים בין גן אחד למשנהו ,מה
שעלה בקנה אחד עם תכניתו של קאופמן ,שבה סומנו
שדרות עצים המקשרות בין שטחים ציבוריים .כמו כן דגל
בשיתוף תלמידי בית הספר וגני הילדים הגרים בסביבה ,עם
הוריהם ,בנטיעת כל גן חדש ואימוץ הגן על ידם (ידיעות רמת
גן מדצמבר  ,)1953עניין שהיה בו מרוח הקהילה המספקת
את צורכי עצמה  -אחד העקרונות המובילים שבבסיס מודל
עיר גנים המקורי .גישה זו אכן יצרה יחס חם והוקרה לגנים
מצד התושבים ,עד אשר נשטפה בזרם העליות הגדולות,
חילופי האוכלוסין ובולמוס הבנייה לאחר קום המדינה.

הגן ממוקם צמוד לבית ספר “בן גוריון” ,לשעבר בית
ההבראה “החלמה” ,שבו התמקם המטכ”ל של צה”ל
בתקופת מלחמת העצמאות .לצורך זה גם פונו משפחות
דיירי השכונה מבתיהן ובבתים התמקמו יחידות המטה
ולשכת שר הביטחון .בשנות ה 50-הוקמה בגן האנדרטה
להנצחת חללי המלחמה .מולה הוקמה גם פינת הנצחה
לזכרו של המשורר חיים נחמן ביאליק ,אשר חי ברמת גן
בשנתו האחרונה ונהג לטייל ולנוח במקום.
גן שאול .גן שאול ,ששטחו כ 20-דונם ,הושלם בשנת .1937
הוא הוקם על פסגת הגבעה אשר כונתה "הר הגנבים",
גם היא בגובה כ 60-מ’ מעל פני הים .בראשיתו נקרא
הגן "גן הנשיאים"לכבוד נשיאי ההסתדרות הציונית ,אולם
שמו שונה בשנת  1943ל"גן שאול" על שם המשורר שאול
טשרניחובסקי שנפטר באותה שנה (מילנר  .)2008הגן נבנה
סביב בריכת המים הראשית של היישוב ,שבשלב מאוחר
יותר הוקם במקומה מגדל המים הבולט למרחוק (איור
 .)5ליד הבריכה הוקמו פרגולות ובהן צמחייה מטפסת,
והשטח סביב הבריכה כוסה בדשא ובפרחים .בגן יצר כבשני
בריכות נוי ,מפלים ומזרקות מושכי לב .במדרון המזרחי

גני הפסגות
איור  2מציג את מיקומם של גני הפסגות במפת רמת גן.
שלושה מהם – גן אברהם ,גן שאול וגן יהודה – נמצאים
כאמור בתחום הגרעין המקורי של רמת גן (תכנית עיר גנים
של קאופמן) ,ואילו הרביעי – גן הבנים – ממוקם מדרום
להם ,בשכונת רמת יצחק.
גן אברהם .גן אברהם ,ששטחו כ 22-דונם ,הוא הגדול
והמגוון מגני הפסגות .הגן ממוקם על פסגת הגבעה התלולה
שנודעה בשם "ההר" ,בגובה כ 60-מ' מעל פני הים ,בשטח
שנועד לשמש גן בוטני בתכניתו של קאופמן .בסוף שנות ה20-
ניטעה בשטח חורשת עצים ,ובראשית שנות ה 40-הוקם
הגן .עם הקמתו נקרא "גן הניצחון" ,לציון התקווה לניצחון
על הנאצים ,אך בשנת  1946שונה שמו ל"גן אברהם" על
פי הצעת אחד מחברי המועצה ,כמחווה לאברהם קריניצי.
הגן נחצה בחלקו הגבוה על ידי רחוב שרת (לשעבר רחוב
הקשת) ,והמדרונות משני עברי הרחוב תלולים ומקשים על
נגישות ואחזקה ,מצב שחייב יצירת טרסות ,קירות תומכים
ושבילים ארוכים ומתפתלים לצורך מיתון השיפועים .חלק
מהמדרון המזרחי נוצל להקמת אמפיתאטרון שבו התקיימו
טקסים ומופעים שונים ,כמו טקסי סיום של בתי ספר,
קונצרטים והקרנת סרטים תחת כיפת השמים בלילות הקיץ.
סמוך לאמפיתאטרון יצר כבשני "פינת קסם" ,כפי שכונתה
בהמשך ,שבמרכזה בריכת מים אליפטית לנוי ומעליה גשרון
אבן .בגב המדרון שמאחורי הבריכה בנה כבשני קיר אבן
שעליו מפל מים ולידו ספסלי אבן .קריניצי נהג להביא
אורחים נכבדים לפינה זו להתגאות בגן ,והיה מצטלם עימם
על הגשרון או לידו( .איור )3
במדרון המערבי של הגן עוצב שביל מתפתל היורד בשיפוע
מתון אל השדרה שבתחתית המדרון (שדרת הגיבורים),
שנמשכת מערבה ומתחברת בהמשך לשדרות למדן ולגן
המלך דוד ,כפי שתכנן קאופמן .שדרה זו פותחה כציר מעבר
מגונן להולכי רגל ,המעוצב בסגנון פורמלי ,ובו אמת מים

איור  .3קריניצי ואורחים בפינת הקסם בגן אברהם
(מקור :ארכיון בית קריניצי)

13

הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,

איור  .4הגשרון כיום מעל הבריכה היבשה .מאחורי העץ משמאל נמצא קיר המפל.

התלול הותקנו טראסות עם קירות אבן ,ולאורכן בוצע
שביל מתעקל ,דומה לזה שבגן אברהם ,בירידה לכיוון מרכז
העיר .הנוף מהגן היה מרהיב :במזרח ה"עמק" במרכז העיר
ומעבר לו "ההר" ,מצפון פרדסים ,וממערב תל אביב והים.
אולם בשל קשיי הנגישות עקב המדרון התלול התמעטו
המבקרים בגן עם הזמן ,ופרנסי העיר ביקשו ל"עורר" אותו
על ידי הקמת פינת חי (מילנר  .)2008זו כללה גם כלוב ובו
קופים שבעטיים היה מוכר הגן בציבור במשך שנים רבות
כ"גן הקופים" ,אולם כל בעלי החיים הועברו לספארי עם
הקמתו בשנות ה.70-
גן יהודה .גן יהודה נקרא על שם ד"ר יהודה לייב מטמון-
כהן ,מי שיזם את אגודת "עיר גנים" והקים אותה .הגן הוקם
במקום שעל פי תכניתו של קאופמן נועד למבנה ציבורי (בית
העם) ,על "כתף" של גבעת "הר הגנבים" מתחת לגן שאול.
ראשיתו בנטיעת חורשת עצים בסוף שנות ה ,20-ובהמשך
נעשה גן ציבורי בשטח של כ 5-דונם .גן זה שונה משאר
גני הפסגות ,הן בגודלו הקטן יחסית הן במיקומו על כתף
הגבעה ולא בראש הפסגה .בשנת  1942הוקם בחלק משטח
הגן בית הכנסת "סיני" הקיים עד היום ,ובשנים מאוחרות
יותר נגרע ממנו שטח נוסף לצורך הקמת מקלט ציבורי גדול,
כך שגודלו של הגן כיום הוא כ 2.5-דונם בלבד.
גן הבנים .גן הבנים הוקם על פסגתה של גבעה בגובה של
כ 60-מ’ .הגבעה נמצאת בתחום שכונת רמת יצחק ,מדרום
לשטח הגרעין הראשוני של היישוב "עיר גנים" ,ועל כן לא
נכללה בתכנית המקורית .אולם כאשר סופחה השכונה
לרמת גן בשנות ה 40-נוצרה הזדמנות להמשיך את הרעיון
התכנוני של קאופמן .כך תוכנן והוקם גן זה על ראש הגבעה
ברוח התכנית המקורית .בשנות ה 50-פותח הגן בחלקו
הצפוני של השטח ,ותוכננה בו בריכת נוי אליפטית גדולה,
אלא שבמקומה נבנה בית יד לבנים ,גם הוא במבנה אליפטי,
ועליו מגדל תצפית גבוה הבולט בנוף .מאוחר יותר פותח
חלקו הדרומי של הגן ,ובו רחבת שבטי ישראל אשר עוצבה

איור  .5מגדל המים בגן שאול

בסגנון פורמלי; במרכזה בריכת נוי גדולה ,סביבה ספסלי
אבן ,ביניהם מוטבעים בריצוף האבן הסמלים של שבטי
ישראל ,ומאחוריהם נטועים עצי תמר .גם בריכה זו עברה
שינוי לפני מספר שנים ,כאשר הוצבה במקומה אנדרטה
לציון זכר הנספים בשואה .בשל כך בגן זה מתקיימים לפחות
פעמיים בשנה טקסי הנצחה – לזכר הנופלים מבני רמת
גן ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולזכר קרבנות השואה ביום
הזיכרון לשואה ולגבורה.
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גני הפסגות ברמת גן
המדרון התלול מצדו הצפוני של הגן נותר שטח פתוח ללא
בנייה וללא פיתוח ,כגון טראסות או שבילים ,למעט שביל
מדרגות המקשר בין הגן לבין רחוב צל הגבעה שמתחתיו.
לעומת זאת במדרונות ממזרח ומדרום נבנו טראסות ,וכן
שבילים מתעקלים לאורכן ,כפי שנעשה בגן אברהם ובגן
שאול ,בצד שבילי מדרגות קצרים יותר היוצרים חיבורים
אל הרחובות מדרום וממזרח .בהתרחבויות בין השבילים
ולאורכם הוצבו ספסלים שמעל חלקם הוצבו מתקני הצללה.

 .)2012רמת גן מייצגת דוגמא ישראלית ייחודית למימוש
מודל נופי כזה ,דוגמא שלא נמצא דומה לה ביישובים אחרים
שהוקמו ברצועת גבעות הכורכר במישור החוף בישראל.
מאפיינים גינוניים ועיצוביים
את כל הגנים הקים משה כבשני ,מנהל מחלקת הנטיעות
בישוב ועיצב אותם .הם שיקפו את תפיסותיו התכנוניות בכל
הנוגע לצרכים בגנים הציבוריים .הוא הדגיש במיוחד את
הצורך בצל ובאלמנטים של מים בגנים ,אך הקדיש מחשבה
גם להתאמה לטופוגרפיה ,מתן מענה לצורכי המשתמשים
ויצירת עניין (כמו הקמת פינות משחקים לילדים או מקומות
התקהלות) .בגנים נשתלו עצים רבים לצורך הצללה,
במיוחד בשטחים היקפיים שבהם נעשה שימוש רב בנטיעת
חורשות של עצי אורן ואיקליפטוס לשם השגת "אופי יערי",
במילותיו של כבשני (ידיעות רמת גן ,דצמבר  .)1953בכל
הגנים הוקמו פרגולות וסוככים מסוגים שונים להצללה
מעל ספסלי הישיבה .בתכנון פינות הישיבה התייחס כבשני
לתוואי הטופוגרפיה והנוף ,ודאג למקם ספסלי ישיבה
בכיוונים המעניקים ליושביהם תצפיות לנוף .כבשני ,שהאמין
בחשיבותם של המים בגן ותרומתם להרגשת רעננות וחוויה,
דאג להוסיפם לכל הגנים באמצעות בריכות ,מזרקות או
מפלים.

מאפיינים משותפים לגני הפסגות
מהתיאור בפרק הקודם אפשר להתרשם מהתכונות
המיוחדות לכל אחד מגני הפסגות של רמת גן ,אך יש להם
גם קווים משותפים רבים ,הנובעים ממיקומם ,ממאפייניהם
העיצוביים ומהרעיונות והערכים הגלומים בהם.
הרעיון התכנוני
גן אברהם ,גן שאול וגן יהודה נמצאים בשטחים שנכללו
בגרעין המקורי של היישוב "עיר גנים" ,והוקצו כשטחים
ציבוריים בתכניתו של קאופמן .מיקומם תאם את העיקרון
המובנה במודל עיר הגנים של  Howardבדבר הקמת מבני
ציבור צמוד לפארק מרכזי ,עם צירי תנועה ושדרות עצים
המקשרים בינם לבין אזורי המגורים ,ובה בעת נבחר מתוך
התייחסות לתוואי הנוף והטופוגרפיה המקומית ,כפי שגרסה
גישתו של פטריק גדס .גן הבנים נמצא אמנם בשטח שסופח
לרמת גן מאוחר יותר ,אולם הבחירה להקצות את השטח
שעל ראש הגבעה לשטח ציבורי פתוח משקפת בבירור
אימוץ והמשכיות של אותו רעיון תכנוני .במובן זה ,לא זו
בלבד שתכניתו של קאופמן מומשה כרוחה וכלשונה ,אלא
גם הייצוג הנופי שהיא יצרה ממשיך להתקיים במשך עשרות
השנים שחלפו מעת הקמת הגנים .במילים אחרות ,גני
הפסגות מהווים עד היום ביטוי מוחשי לעקרונות תכנוניים
אוניברסליים ,הנחשבים עד היום אבני דרך מהותיות
בתולדות תכנון הערים המודרני ,וזאת למרות השינויים
הרבים שחלו ברמת גן בינתיים ותנופת ההריסה וציפוף
הבנייה המאפיינת אותה בשנים האחרונות.

בכל גני הפסגות הייתה הטופוגרפיה גורם דומיננטי,
והמדרונות התלולים חייבו התייחסות מתאימה בעיצוב הגן
כדי לייצבם ולצמצם את סחף הקרקע מצד אחד ולאפשר
נגישות מצד שני .כדי לייצב את המדרונות יצר כבשני
טראסות מדורגות בגבהים שונים ,הנתמכות על ידי קירות
או מסלעות ,ואילו עבור המטיילים עיצב שבילי סרפנטינות
שהתעקלו לאורך הטראסות כדי למתן את השיפועים ,נוסף
לשבילים קצרים יותר משולבים במדרגות ,שקישרו בין הגנים
לבין הרחובות והבתים מסביב.
טביעות אצבעותיו של כבשני בעיצוב הגנים ניכרות גם
בשימוש בחומרים ובצמחייה .הוא עשה בכל הגנים שימוש
יצירתי ומגוון באבן מסוגים שונים ובצורות חיתוך ועיבוד
שונות ,הן לבניית קירות תומכים ,עמודים וגדרות ,הן לחיפוי
שבילים ויצירת מדרגות (איור  6א-ג) .יש לומר כאן ,כי
השימוש באבן כחומר בנייה וריצוף בגן היה מקובל מאד
בשנות ה ,40-התקופה שבה הוקמו הגנים ,בין השאר מפני
שלא היו חלופות רבות כמו מגוון סוגי אריחי ריצוף לגן
הנפוצים בשימוש כיום .במילים אחרות ,חומרים אלה הם
לא רק ביטוי לעבודתו היצירתית של כבשני אלא גם מייצגים
עיצוב אופייני לגנים שנוצרו בארץ ישראל בתקופה נתונה,
השונה מאד מעיצובי הגנים המקובלים כיום.

הממד הנופי
המיקום של גני הפסגות בראשי גבעות מקנה להם ייחוד
נופי המאפשר תצפיות פנורמיות הן על הסביבה הקרובה
הן למרחקים גדולים יותר .תצפיות אלה חשובות גם בשל
תחושת המרחב שהן מעניקות לאדם הנמצא בגן ,תחושה
שיש לה ערך רב במיוחד בסביבה אורבנית בנויה ,שבדרך
כלל אינה מאפשרת מבטים פתוחים לנוף הסובב .נוסף לכך,
הגנים עצמם נצפים ממקומות שונים בעיר בשל מיקומם
הגבוה ,הם נקודות ציון בנוף ומסייעים להתמצאות בסביבה,
בעיקר כשקיימים שבהם אלמנטים בולטים במיוחד באופיים
או בצורתם ,כמו מגדל המים בגן שאול או מגדל התצפית של
בית יד לבנים בגן הבנים.

השימוש שעשה כבשני בצמחים מתאפיין בשלושה סממנים
בולטים:
 )1שימוש רב בצמחייה ארץ ישראלית ,או כזו הקשורה למסורת
היהודית או המקומית כמו :עצי זית ,חרוב ,אלון ותמר ,ושיחי
הדס ,אלת המסטיק ,רותם המדבר ,אחירותם ,שיח אברהם ועוד;
 )2שימוש בצמחים חסכניים במים ,ובמיוחד צמחים
בשרניים (סוקולנטים) כמו אגבה ,אלוַי ואחרים;

זאת ועוד ,תכנון הגנים על ראשי הגבעות מבטא מודל נופי
של תכנון שטחים פתוחים ,שמשמעותו הקצאת שטחים
פתוחים המשמרים תווי נוף בולטים (מרואני ועמית-כהן

15

הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,

א .גן הבנים

איור  .7סמל שבט יהודה משולב בריצוף – רחבת שבטי ישראל
בגן הבנים

הצמחים שנשתלו אז ,לפני עשרות שנים ,עדיין קיימים
בגנים .הצמחים נבחרו להיות בגנים ושולבו בהם באופן
שנועד להקנות להם אופי טבעי וכפרי .אופי זה הודגש גם על
ידי שימוש בקונסטרוקציות של עץ ,במיוחד בגדרות שבחלקן
עוצבו כעין ענפים המשתלבים זה בזה.
בעבודתו של כבשני ניתנה הדעת גם על שילוב אלמנטים
אמנותיים ,בעיקר כאלה המשקפים קשר לתרבות
ולהיסטוריה יהודית .לדוגמה ,באמפיתאטרון בגן אברהם
שולב תבליט המתאר את הסיפור התנכי של רבקה המגישה
מים לאליעזר .דוגמה נוספת היא סמלי השבטים בפסיפס
צבעוני ,שהוטבעו בריצוף האבן סביב בריכת המים ברחבת
שבטי ישראל בגן הבנים (איור  ,)7דוגמא המשלבת היסטוריה
יהודית בביטוי אמנותי המזכיר את רצפות הפסיפס אשר
היו מקובלות בארץ ישראל בתקופה הרומית .מאחורי סמלי
השבטים ניטעו עצי תמר  -אחד משבעת המינים ,ביטוי נוסף
של המסורת היהודית  -היוצרים מעגל שהוא נקודת ציון
בולטת בנוף בשל גובהם של העצים ,מיקומה של הרחבה
בפסגת הגבעה ועיצובה הפתוח.

ב .גן הבנים

ערכי מורשת לאומית ומקומית
גני הפסגות ברמת גן מבטאים ,כל אחד בדרכו ,מגוון של
ערכי מורשת תרבות הן ברמה הלאומית הן ברמה המקומית
ומשקפים אותם .ערכי מורשת המתקשרים לזיכרון
הקולקטיבי הלאומי ,בעיקר בקשר להיסטוריה הביטחונית
של ישראל ,בולטים במיוחד בגן אברהם .מורשת תרבות
לאומית משתקפת בפינת ההנצחה למשורר הלאומי חיים
נחמן ביאליק בגן אברהם ,ובשמו של גן שאול המנציח את
זכרו של משורר לאומי אחר ,שאול טשרניחובסקי .ערכי
מורשת לאומית מיוצגים גם בגן הבנים ,שבו מתקיימות מדי
שנה עצרת הזיכרון המרכזית של העיר ביום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ליד בית יד לבנים ,ועצרת הזיכרון לשואה
ולגבורה ,הנערכת ביום השואה ליד האנדרטה שהוקמה
בשנת  1988במקום בריכת המים ברחבת שבטי ישראל.
מורשת מקומית משתקפת גם היא בכל גני הפסגות באופנים

ג .גן אברהם
איור  .6דוגמאות לשימוש באבן בגני הפסגות

 )3שימוש בעצים עמידים וחסכניים במים לנטיעת חורשות
("אופי יערי") ,בעיקר אורנים ואיקליפטוסים.
הודות לעמידות המאפיינת קבוצות צמחים אלה רבים מן
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גני הפסגות ברמת גן
שונים ומגוונים .כל הגנים הם חלק בלתי נפרד מההתפתחות
ההיסטורית של רמת גן .בהקשר זה יצוינו במיוחד גן אברהם,
גן שאול וגן יהודה הנמנים עם הגנים הראשונים שהוקמו
בעיר בסוף שנות ה 30-ותחילת שנות ה .40-גאוותה של
רמת גן הייתה על הגנים; סופרים ועיתונאים הרבו לכתוב
עליהם דברי שבח בפרוזה ובפיוט (ראה למשל :זיו-אב
ואחרים  ;1946זיו-אב ושמואלי תש"ה) ,והם היו חלק מהותי
ובלתי נפרד מתדמיתה של העיר ,שנודעה בזכותם כעיר
הגנים .הם מציינים פרק בהיסטוריית הגינון של רמת גן אשר
נחתם עם מותם של קריניצי בשנת  1969ושל כבשני בשנת
( .1973בן-ערב )1981

הפסגות קטנה יחסית ,וכוללת את המתגוררים בקרבתם
המיידית .משתמשים המתגוררים במרחק רב יותר מגיעים
אל הגנים לעתים רחוקות בלבד ,אם בכלל ,וזאת לרוב
באירועים מיוחדים כמו עצרות הזיכרון המתקיימות בגן
הבנים.
תופעה נוספת המחריפה עם השנים היא הפגיעה
ביתרונותיהם הנופיים של הגנים עקב בנייה אשר מסתירה
חלקים מהנוף שהיה קודם לכן פתוח ,בדרך כלל בשל
הקמת בניינים גבוהים מדיי או קרובים מדיי לפסגת הגבעה.
למשל ,בגן שאול כבר אי אפשר לראות את הים במלוא
הדרו כבעבר ,אלא רק קטע קטן שנצפה מנקודה אחת בגן
כשהראות טובה ,וגם המרחב שעדיין פתוח לצפייה מהגן
לצפון הולך ונסגר בשל מגדלי מגורים הנבנים כעת .בעיר
שבה הולכים ונבנים בניינים הגבוהים בהרבה מגובה פסגות
הגבעות מתפוגגת מעלתם המיוחדת של גני הפסגות כנופים
המספקים מרחב פתוח ותצפית ייחודית בלב שטח אורבני.

נוסף לכך ,לכל אחד מגני הפסגות ערכים ייחודיים לו אשר
קשורים בזיכרון הקולקטיבי המקומי .גן אברהם מנציח את
זכרו של ראש העיר קריניצי – מי שאישיותו וחזונו עמדו
מאחורי הקמת הגנים" .פינת הקסם" בגן ,עם הבריכה
והגשרון ,הייתה המקום שאליו נהג קריניצי להביא אורחים
נכבדים ולהצטלם שם ,ולאמפיתאטרון היה חלק בתולדות
החינוך והתרבות בעיר בזכות הטקסים והמופעים שהתקיימו
בו .גן יהודה מנציח את שמו של ד"ר יהודה לייב מטמון-כהן,
מי שיזם את הקמת אגודת "עיר גנים" ,ובכך למעשה התניע
את המהלכים אשר הובילו בסופו של דבר להקמת רמת גן.
בגן שאול פעלה בריכת המים המרכזית הראשונה ,שאליה
נשאבו המים וממנה חולקו לבתים ולצרכנים השונים;
בהשראת פינת החי האהובה שהוקמה בו מאוחר יותר ,הוא
מוכר עד היום בציבור כ"גן הקופים" ,אף שפינה זו כבר אינה
קיימת זמן רב .גן הבנים מנציח את זכר בני רמת גן שנפלו
במערכות ישראל ,ומגדל התצפית שעל בית יד לבנים הוא
נקודת ציון בולטת בנוף המקומי ,כמו מגדל המים בגן שאול
שהחליף את הבריכה.

מיעוט השימוש בגנים גרר גם הזנחה שהביאה להידרדרות
במצבם ,התנוונות ותמותה של חלק מהצמחים ונזקים או
הרס של מתקנים וחלקים בנויים בתוכם ,ובהם פרגולות
שקרסו עם השנים ,שטחי ריצוף שניזוקו ,והתפוררות
חלק מהטראסות .הידרדרות זו מרחיקה יותר משתמשים
פוטנציאליים ,במעין מעגל קסמים ההולך ומתכנס אל האין.
תופעה הראויה לציון מיוחד היא העובדה שהאלמנטים של
מים ,אשר כבשני ראה בהם חשיבות כה רבה ,נעלמו כליל
מכל הגנים עקב הריסתם או ייבושם.
מפאת מיקומם הגבוה של הגנים ,מיעוט המשתמשים בהם,
העובדה שאינם נכללים באירועים ציבוריים ולא נערכים
בהם מופעים כבעבר ,המודעות לקיומם בקרב כלל תושבי
רמת גן כיום נמוכה ,שלא לדבר על הכרת ההיסטוריה
ושאר הערכים הגלומים בהם .עניין זה מוסיף להזנחה
המתמשכת ותורם לה .שונה במובן זה גן הבנים ,שנערכים
בו טקסי יום הזיכרון לחללי צה”ל ויום הזיכרון לשואה ,ואכן
גן זה בחלקו העליון – סביב בית יד לבנים ורחבת אנדרטת
השואה – נמצא במצב טוב יחסית לשאר חלקי הגן ולגנים
האחרים .המודעות הנמוכה היא במידה רבה גם נחלתם
של מקבלי החלטות בעיר ,ועל רקע זה מתקבלות החלטות
שאינן רגישות לערכים ההיסטוריים והגינוניים המיוחדים.
להלן כמה דוגמאות :בעבר בוצעו שיפוצים בחלק מהגנים,
שבמהלכם הוכנסו שינויים מהותיים באופי הגנים ששופצו,
כגון החלפת ריצופי האבן המסורתיים באבנים משתלבות
המשנות את אופיו של הגן (איור  8א-ג) ,או פירוק מתקני
מים וגדרות עץ; בגן הבנים הוצבה אנדרטת השואה במקום
בריכת המים במרכזה של רחבת שבטי ישראל; ובגן יהודה
נבנה מקלט ציבורי על חשבון חלק גדול משטח הגן .חלק
מההחלטות לא יצאו לפועל בסופו של דבר ,כגון תכנית
להקמת משכן לאירוח אמנים במקום האמפיתאטרון בגן
אברהם ,או תכנית אחרת ,שביקשה לשנות ייעוד לבנייה
בשתי חלקות בתחום גן אברהם ,אולם נדחתה בעקבות
התנגדויות של ארגונים ציבוריים ושל תושבי השכונה
הזוכרים לגן את עברו וערכו ההיסטורי .בשנים האחרונות
עלה גם גן שאול לכותרות בשל תכנית להקמת חניון
תת-קרקעי מתחת לשטחו ,שגם היא נגנזה בינתיים בשל

שימור טבע עירוני
השיפועים החזקים במדרונותיהם של גני הפסגות הקשו על
אחזקת הגנים והצמחים ,ועם השנים צמחים שנשתלו בהם
התנוונו ,ובמקומם החלה להתחדש צמחיית בר אופיינית
של גבעות הכורכר .כך קרה שבמדרונות אלה נותרו בפועל
שמורות אחרונות כמעט של טבע בלב העיר .בתקופה שבה
 בשל התגברות העיור וציפוף הבנייה בערים  -מתחזקתההכרה בחשיבותם של אתרי טבע עירוני אשר מקיימים
מערכות אקולוגיות ,משמשים מצע ללימוד ולמחקר של
ערכי הטבע ומספקים שימושי נופש ופנאי לתושבי העיר,
נודעת משמעות מיוחדת להזדמנות היחידה במינה לשימור
מכלולים של טבע עירוני שנוצרה בגני הפסגות (החברה
להגנת הטבע .)2009

מגבלות ומכשלות בשימור גני הפסגות
מיקומם של גני הפסגות בראשי הגבעות תרם להשתמרותם,
משום שהטופוגרפיה המדרונית אינה נוחה לבנייה .אולם
תכונה זו גם הייתה בעוכריהם במהלך השנים .המבנה
הטופוגרפי הקשה מלכתחילה על עיצוב הגנים וניצול
השטח באופן מיטבי .נוסף לכך ,המאמץ הכרוך בטיפוס אל
אזורי הפעילות שבראש הגבעה מרתיע משתמשים רבים,
כך שבפועל אוכלוסיית המשתמשים הפוטנציאלית בגני
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גני הפסגות כנופי תרבות – אסטרטגיות לשימור
המושג "נוף תרבות" עניינו נוף המשקף אינטראקציה
בין הנוף הטבעי להשפעת האדם .נופי תרבות משקפים
את רוח המקום ,משמשים נקודות ציון פיזיות וסימבוליות
בנוף ,ובכך מסייעים להתמצאות במרחב ובזמן ותורמים
להגדרת הזהות המקומית והלאומית ( .)Antrop 2005נופי
תרבות עירוניים במיוחד מייצגים תגובה לתנאים חברתיים,
כלכליים ,תרבותיים ואקולוגיים (Schuyler and O’Donnel
 )2000והם משקפים תהליכי שינוי לאורך הזמן (Alanen
 ,)and Melnick 2000כפי שאכן מדגים המקרה של גני
הפסגות של רמת גן.
ההכרה בחשיבותם של נופי תרבות הובילה לניסוח הנחיות
מעשיות לשימורם במסגרת האמנה למורשת עולמית של
אונסקו .ההנחיות קבעו ,בין השאר ,שלוש קטגוריות מרכזיות
למיון נופי תרבות :נוף מעוצב ,נוף אורגני ונוף אסוציאטיבי
(שר-שלום ואחרים  .)2010גני הפסגות כלולים בקטגוריה
של נוף מעוצב ,דהיינו נוף שתוכנן ונוצר בידי אדם מתוך
כוונה ,דוגמת גנים ופארקים ,והם מייצגים שילוב ייחודי של
נתונים טבעיים ,נסיבות תקופתיות ואידאולוגיות ומעורבות
של אישים – שילוב המבטא מגוון רחב של ערכים ברמה
אוניברסלית ,לאומית ומקומית.

א .שער העץ המקומר המקורי ומדרגות אבן בכניסה לגן יהודה
מרחוב לאן (מקור :ארכיון בית קריניצי)

ברמה האוניברסלית גני הפסגות מייצגים יישום של מודל
תכנון אוניברסלי – מודל עיר גנים של  - Howardכחלק
מתופעה עולמית באותה תקופה ,שבה יישמו את הרעיון
בארצות שונות .יותר מכך ,בהקמת רמת גן ,כמו ביישובי
גנים אחרים בארץ ישראל ,אומצו גם עקרונות חברתיים של
המודל המקורי ,בעוד שברוב הארצות האחרות הוקמו יישובי
גנים ושכונות גנים על בסיס עקרונות צורניים וסביבתיים
בלבד ,ללא הרפורמה החברתית שאליה שאף .Howard
במילים אחרות ,יישובי הגנים שהוקמו בארץ ישראל היו
נאמנים יותר מאחרים לרוח המקור .נאמנות זו מתבטאת
גם במרכזיותם של גני הפסגות במרקם היישובי של רמת
גן ,עקב הבולטות הנופית שלהם כתוצאה מהמיקום בראשי
הגבעות.

ב .לאחר שיפוץ – השער הוסר ,מדרגות חדשות

ברמה הלאומית גני הפסגות הם ביטוי מייצג לתופעה רחבה
של הקמת יישובי גנים ושכונות גנים בארץ ישראל בראשית
המאה העשרים ,ובכך הם מהווים חלק ממורשת ההתיישבות
הלאומית .רוב יישובי הגנים במגזר העירוני – ובהם רמת גן
 שינו את אופיים עם הזמן ,ולכן יש חשיבות מיוחדת לגניםאשר נשתמרו במיקום שנקבע להם בתכנית המקורית .נוסף
על כך ,הגנים מתקשרים למיתוסים לאומיים ,ובהם קורות
מלחמת העצמאות ,זכר השואה ודמויות תרבות מובילות
כמו המשוררים ביאליק וטשרניחובסקי .ברמה הלאומית יש
לציין גם את המאפיינים העיצוביים של גני הפסגות ,שהם
ביטוי לסגנון עיצוב גנים שהיה נהוג בארץ ישראל בתקופת
הקמתם .סגנון זה כפי שהוא משתקף בפרטי העיצוב,
בשימוש בחומרי הבנייה והריצוף ובבחירת הצמחים מובחן
ושונה בבירור מסגנונות עיצוב גנים המקובלים כיום.

ג .ריצוף אבנים משולבות במקום ריצוף האבן המקורי
איור  .8דוגמאות לשינויים בגן יהודה

התנגדות עזה של התושבים הגרים סמוך לגן .דוגמאות אלה
ממחישות את הצורך הדחוף בהעלאתם של הערכים הרבים
והחשובים הגלומים בגני הפסגות לתודעה הציבורית.

ברמה המקומית גני הפסגות הם חלק בלתי נפרד מתולדות
העיר ,החל מהקמתה על פי תכניתו ההיסטורית של ריכרד
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כדי להבטיח שהכיוונים המעטים אשר עדיין נותרו פתוחים
לנוף לא ייחסמו על ידי בנייה עתידית .נוסף לכך ,יש לשלב
את הגנים והצירים המובילים אליהם בתכנית "שלד ירוק"
לעיר ,דהיינו מערכת עירונית כוללנית של שטחים פתוחים
המתקשרים זה עם זה בצירי הליכה ותנועת אופניים .את
כל אלה יש לעגן בתכנון מתארי (תכניות בניין ערים) כדי
להבטיח את אכיפתם ולמנוע תכניות עתידיות שתסכלנה
את מימושם.

קאופמן ליישוב "עיר גנים" .הגנים הבולטים בנוף תרמו
רבות לתדמיתה של רמת גן כעיר גנים ,וככזו היא נתפסת
בציבור גם כיום אף על פי שהיא הולכת ומצטופפת .מעל
כל אלה ,לגני הפסגות יש חלק חשוב בזיכרון הקולקטיבי
המקומי באשר בעצם קיומם הם מתקשרים בקשר בל יינתק
לקריניצי ,ראש העיר המיתולוגי ,שאין לתאר את התפתחותה
של רמת גן בלעדיו ,ולכבשני יוצרם ,מנהל מחלקת הנטיעות
הראשון ,שתפיסת עיצוב הגן שלו משתקפת בהם במידה
רבה עד היום .הם שימשו בסיס טריטוריאלי לקיומם של
אירועים חברתיים ,קהילתיים ותרבותיים מגוונים בעבר
וגם כיום ,וממשיכים לשמש נקודות ציון בולטות בנוף העיר,
ולספק תחושת מרחב פתוח ונקודות תצפית שאין דוגמתן
רבות ביישובים אחרים בארץ .לכך יש להוסיף כמובן את
ההזדמנויות שנוצרו בהם לשימור ולטיפוח טבע עירוני בלב
העיר ,אשר גם להן אין מקבילות רבות במרכזי ערים אחרות.

בכל אלה לא תהיה תועלת לאורך זמן ללא טיפוח מודעות
ציבורית לערכים שמייצגים הגנים והחשיבות שבשימורם.
זאת ניתן לעשות למשל באמצעות פעילויות חינוכיות
במסגרות פורמליות (גני ילדים ובתי ספר) ובלתי פורמליות
(חוגים ומתנ"סים) ,ארגון פעילות קהילתית למען הגנים
בשכונות הרלוונטיות ,פרסומים בעיתונות מקומית וארצית
ועוד .מאבקם המוצלח של תושבי רחוב מעלה הצופים
נגד הקמת חניון מתחת לגן שאול הוא הוכחה לכוחה
הפוטנציאלי של פעילות קהילתית נמרצת לסכל החלטות
הנוגדות את האינטרס הציבורי.

למרות מגוון הערכים הגלומים בגני הפסגות אין הם מוכרים
כיום למרבית תושבי רמת גן ,וגם מי שמכיר את הגנים
ויודע על קיומם ,לרוב אינו מודע למלוא הסיפור ההיסטורי
שלהם ולערכם הגינוני והנופי .מיעוט הידע והיעדר הכרה
בחשיבותם של הגנים הם מרכיבים דומיננטיים בקושי
להבטיח את שימורם .בעיות מעין אלה משותפות לגנים
היסטוריים רבים ,וכדי להתמודד איתן הציע שירות
הפארקים הלאומי בארה"ב בשנת  1996הנחיות מעשיות
הכוללות את השלבים האלה (Schuyler and O’Donnel
 :)2000מחקר היסטורי ,תיעוד המצב הקיים ,ניתוח
המרכיבים הבולטים בקביעת אופי האתרים וזיהוי מידת
שלמותם ( )integrityומשמעותם ( ,)significanceגיבוש
תפיסה ואסטרטגיות לשימור ,גיבוש תכנית לניהול השטח
ולתחזוקה שוטפת ,תיעוד פעילות השימור והמלצות למחקר
בעתיד .אין ספק ,שיישום הנחיות אלה בגני הפסגות ,החל
ממחקר היסטורי ותיעוד המצב הקיים והשינויים שחלו
בגנים לאורך זמן וכלה בפיתוח אסטרטגיות שימור וניהול,
יקדם מאד את אפשרויות שימורם .יש לעודד גם מחקרים
אקדמיים העשויים לסייע בהשלמת הידע ההיסטורי
והגינוני במה שנוגע לגני הפסגות ,כמו :חקר תהליכי קבלת
ההחלטות הרלוונטיות לגנים במועצת העיר ,זיהוי גורמים
שתרמו לעידוד או להפחתת השימוש בגנים או במתקניהם
(כמו האמפיתאטרון בגן אברהם שסגור ואינו פעיל זה
שנים) ,או לימוד מאפייני עבודתו של כבשני כמתכנן גנים
ומקורותיהם האידאולוגיים.

הנגשה למידע בתחום הגן עצמו עשויה להוסיף תרומה
חשובה להעלאת המודעות .לדוגמא ,בחלקו המערבי
של גן אברהם בוצע לאחרונה שיפוץ מקיף ,אשר כלל בין
השאר שיקום הטראסות ,הפרגולה ותעלת המים החוצה
את שדרות הגיבורים .בעבודה זו ניכרת השתדלות לשמר
את אופיו המקורי של הגן ,כמו למשל בשחזור ריצוף
האבן והצבת מזרקה עגולה במקום שבו הייתה מזרקה
דומה בתכנית המקורית .בתום השיפוץ הוצב במקום שלט
המתאר ,בקיצור רב מטבע הדברים ,כמה נקודות בתולדות
הגן .למרות הקיצור ,אין ספק ,שמידע זה עשוי לתרום רבות
למי שאינו מכיר כלל את הגן ותולדותיו .ניתן להרחיב את
המידע ,למשל ,על ידי הצבת שלטי מידע נוספים בנקודות
שונות בגן ,או על ידי הקמת ביתן תצוגה שבו תמונות
והסברים בצד הגן ,ובכך להפוך את הגן למעין מוזאון פתוח
המספק חוויה לימודית ורגשית .סיורים מודרכים ייעודיים
בגנים ,נוסף לשלטי מידע ,יגבירו את אפקטיביות העברת
המסרים.
בציבור הרחב ניכר קיומו של צימאון להעשרת הידע ולהכרת
הסביבה .כפי שניתן ללמוד מההשתתפות הערה בסיורים
הרבים המתקיימים כחלק מהשתלמויות מתמשכות או
במסגרות חד פעמיות (דוגמת אירועי “בתים מבפנים”
הנערכים זה כמה שנים בירושלים ובתל אביב) .על ידי
העלאת המודעות לערכיהם של גני הפסגות באמצעות
פעילות חינוכית ,הסברתית ומחקרית אפשר יהיה לתעל
צימאון זה לפעילות ציבורית וקהילתית שתסייע בפועל
לשמר את הגנים גם בתנאים של לחצי פיתוח חזקים כמו
אלה הפועלים כיום ברמת גן.

כחלק מגיבוש אסטרטגיות השימור ,יש לטפל בחלקים
שהוזנחו בגנים באופן שישמר את אופיים העיצובי-גינוני
המקורי וישקף את רוח התקופה שבה נוצרו ,ובמידת
האפשר להחזיר חלק מהמרכיבים המקוריים אשר נעלמו
עם השנים או סולקו בשיפוצים קודמים .כמו כן ,בהתחשב
במיקום הטופוגרפי של הגנים ,חשוב מאד לגבש לכל אחד
מהגנים קריטריונים למיקום וגובה בנייה חדשה סביב הגן,
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אותנטיות ושלמות במסמכי ההכרזה על אתר מורשת עולמית -
'דרך הבשמים  -ערי המדבר בנגב :עבדת ,ממשית ,חלוצה ,שבטה'
עדי סלע וינר
מושגי האותנטיות והשלמות משתנים תדיר הן בתאוריה הן
בפרקטיקה ,בין היתר כתוצאה מצבירת ידע נוסף ,התנסויות
חדשות ופתיחות לתפיסות חדשות ורחבות כולל הכרה
במושגים אלה בתרבויות השונות וההתייחסות אליהם.
לעתים הוועדה למורשת עולמית מובילה תהליכים אלה
ולעתים נדרשת להגיב עליהם ולאמץ תמורות תפיסתיות,
שמגבשים אחרים בשיתופה או בהשתתפות נציגיה .מסמכים
רשמיים ,כולל מסמך ‘ההנחיות האופרטיביות ליישום
האמנה למורשת עולמית’ (להלן ‘ההנחיות האופרטיביות’),
נדרשים להטמיע שינויים תפיסתיים אלה כדי לשקף את
התמורות בגישה ולהישאר עדכניים בדרישות בדבר ההכרה
1
באתרי מורשת עולמית וההכרזה עליהם.

מילות מפתח :אותנטיות ,יושרה; שלמות; אתר
מורשת עולמית; רשימת אתרי מורשת עולמית;
ההנחיות האופרטיביות ליישום האמנה למורשת
עולמית; ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל; תיק
מועמדות; 'נוף תרבות'; דרך הבשמים; ערי המדבר
בנגב;
רשימת קיצורים:
'ההנחיות האופרטיביות'
ההנחיות האופרטיביות ליישום האמנה למורשת עולמית
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention

אותנטיות ושלמות הם מושגי מפתח בדיון על אתרי מורשת
עולמית .שניהם הוגדרו כתנאים מחייבים להכרזה על אתר
מורשת עולמית .התמורות התפיסתיות בהגדרותיהם ,כפי
שצוין לעיל ,באות לידי ביטוי בעדכון מסמך ‘ההנחיות
האופרטיביות’ המשמש מסמך רשמי עיקרי ,שלפיו מתבצעת
הכרזה של אתרים לרשימת מורשת עולמית.

'מסמך נארה'
מסמך נארה בדבר אותנטיות The Nara Document on Authenticity
'ההצהרה הרטרוספקטיבית'
ההצהרה הרטרוספקטיבית של ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל
Retrospective Statements of Outstanding Universal Value
'דרך הבשמים'

‘תיק המועמדות’ של אתר ‘דרך הבשמים’ הוכן בהתאם
ל’הנחיות האופרטיביות’ ( ,)1999אך בפרק הזמן שבו הוכן
התיק ,הוגש האתר והוכרז ,חלו שינויים ניכרים במסמך,
הכוללים בין היתר את התמורות במושגי האותנטיות
והשלמות .סמוך לפרסום ההכרזה (יולי  )2005נכנס המסמך
המעודכן ‘ -ההנחיות האופרטיביות  ’2005לתוקף.

'דרך הבשמים  -ערי המדבר בנגב ,עבדת ,ממשית ,חלוצה,
שבטה'
''Incense Route - Desert Cities in the Negev, Israel
'תיק מועמדות'
Nomination File / Nomination Dossier
'איגוד השימור העולמי' ()IUCN
האיגוד הבין-לאומי לשימור הטבע ומשאבי הטבע
International Union for the Conservation of Nature and Nature
Resources

מאמר זה מתחקה אחר התמורות התפיסתיות בהגדרת
מושג האותנטיות ומושג השלמות; עוקב אחר שינויי הדרישות
בעניינם כתנאים מחייבים בפרק הזמן המקביל לתקופת
ההכרזה של ‘דרך הבשמים’ לרשימת המורשת העולמית;
ובוחן את האותנטיות והשלמות של אתר המורשת העולמית
‘דרך הבשמים  -ערי המדבר בנגב’ ,כפי שאלה משתקפים
במסמכי ההכרזה ולאור השינויים שחלו בהגדרת מושגים
אלה.

הקדמה
אותנטיות ( )Authenticityויושרה או שלמות ()Integrity
הם תנאים מחייבים בתהליך הכרזת אתרים המועמדים
לרשימת המורשת העולמית .תמורות תפיסתיות בהגדרתם
הוטמעו במסמכים רשמיים ,דוגמת ‘מסמך נארה בדבר
האותנטיות’ ב( 1994-להלן ‘מסמך נארה’) .אתר ‘דרך
הבשמים  -ערי המדבר בנגב’ (להלן ‘דרך הבשמים’) הוכרז
ביולי  2005על-פי קריטריונים ( )iiiו )v( -של ‘ערך אוניברסלי
יוצא מן הכלל’ לרשימת מורשת עולמית ,והוא היחיד מאתרי
המורשת העולמית בישראל אשר הוגדר בקטגוריית ‘נוף
תרבות’ .המאמר בוחן את מושג האותנטיות ואת מושג
היושרה או השלמות (להלן שלמות) כפי שבאים לידי ביטוי
במסמכי ההכרזה; וכן את הפרשנות המקובלת למושגים
אלה בעת הכנת ‘תיק המועמדות’ וההכרזה ואת ביטויים
בהקשר הרחב של ‘דרך הבשמים’.

הבחינה נעשתה באמצעות סקירה ,ניתוח והשוואה של
מסמכי ‘ההנחיות האופרטיביות’ התוחמים את פרק הזמן
שבו הוכנה המועמדות והוגשה ובו בוצעה ההכרזה על ‘דרך
הבשמים’ כאתר מורשת עולמית; קרי מסמך ‘ההנחיות
האופרטיביות’ ( )1999ומסמך ‘ההנחיות האופרטיביות’
( ;)2005ובאמצעות סקירה ,ניתוח והשוואה של מסמכי
ההכרזה הרלוונטיים שמציע אונסקו כמסמכים פתוחים
לעיון הציבור; בהם ‘תיק המועמדות’ שהוגש וההשלמות לו,
דוחות הגופים המייעצים ,סיכום ‘ההצהרה הרטרוספקטיבית
של ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל’ (( )2010להלן ‘ההצהרה
הרטרוספקטיבית’) ו’הרשימה הטנטטיבית’ של ישראל.
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אותנטיות ושלמות במסמכי ההכרזה על אתר מורשת עולמית ‘ -דרך הבשמים  -ערי המדבר בנגב :עבדת ,ממשית ,חלוצה ,שבטה’
הערה :הדיון במושגים האוניברסליים של אותנטיות ושלמות
יכול להתקיים בעבור כל אתר מורשת ,ובחינתם יכולה
להתבצע במגוון אופנים ושיטות .בחינת המושגים שעניינם
אתרי מורשת עולמית מוכרזים ,כפי שמשתקפת במסמכי
ההכרזה הפתוחים והנגישים לעיון הציבור באתר אונסקו,
יכולה להיעשות מכל מקום בעולם ובעבור כל אתר מורשת
עולמית באשר הוא ,בלי להזדקק להיכרות מוקדמת עם
האתר בשטח ועם האנשים שהיו מעורבים בתהליך ,והיא
דרך אחת מני רבות להעמקת הדיון בנושא.

( 6באוקטובר  )1999החלה ההכנה של תיק המועמדות,
ביוזמת המשרד לשיתוף פעולה אזורי ובמימון משותף של
המשרד והרשות לפיתוח הנגב (אוקטובר  .)2001לאחר
הגשת תיק המועמדות לאונסקו (ינואר  )2003הועבר הטיפול
בהכרזה לרשות הטבע והגנים בישראל (אפריל .)2003
הכרזת האתר ל’רשימת המורשת העולמית’ התרחשה ב-
 15ביולי .2005
אתר ‘דרך הבשמים’ הוכרז ‘אתר’ ( )Siteעל-פי סעיף 1
‘מורשת תרבותית’ של האמנה; בקטגוריית ‘נופי תרבות’
על-פי סעיף  39של ‘ההנחיות האופרטיביות’ ( ,)1999תת
קטגוריה של נוף שהתפתח באופן אורגני (ורנקולרי) ,שריד נוף
(או מאובן)  -שבו הסתיימו התהליכים האבולוציוניים בעבר,
אך מאפייניו המהותיים עדיין ניכרים בצורתו החומרית;
ובהתאם לקריטריונים ( )iiiו )v( -של ‘ערך אוניברסלי יוצא
מן הכלל’ .ההנמקות להכרזת אתר ‘דרך הבשמים’ על פי
הקריטריונים הללו הן:

רקע כללי
ֻּלםִ ,מ ְּׁש ָבא ָיבֹאּו;
יפהּ--כ ָ
ִׁש ְפ ַעת ְּג ַמ ִּלים ְּת ַכ ֵּסְךִּ ,ב ְכֵרי ִמ ְדיָן ְו ֵע ָ
ְב ֵּׂשרּו.
ּות ִהֹּלת יְהוָה י ַ
ִּׂשאּוְ ,
ּולבֹונָה י ָ
ָהב ְ
זָ
(ישעיהו פרק ס ,פסוק ו).
‘דרך הבשמים’ הוערכה כבעלת חשיבות לתרבויות העולם
בדומה לדרך המשי ,ואין עוררין על חשיבותה הפוליטית,
הכלכלית ,החברתית והתרבותית (Nomination File 2003:
 .)Advisory Body Evaluation 2005: 186 ;22הדרך על
סעיפיה הייתה חלק מרשת דרכי מסחר אשר חיברו את
דרום ערב ,עומאן ותימן ,דרך ערב הסעודית וירדן לנמלי
הים התיכון ומשם לשוקי אירופה ,יוון והאימפריה הרומית.
שיירות גמלים ארוכות נהוגות בידי שבטי הנבטים חצו את
המדבר כשהן עמוסות סחורות יקרות ,תבלינים ובעיקר
בשמים  -המור והלבונה.

קריטריון  :IIIמבטא עדות ייחודית או לפחות עדות יוצאת
דופן למסורת תרבותית או לתרבות (ציוויליזציה) חיה או
נכחדת;
ההנמקה :הערים הנבטיות ודרכי המסחר שלהן נושאות
עדות ברורה לחשיבות הכלכלית ,החברתית והתרבותית
של הלבונה לעולם ההלניסטי-רומי .הדרכים סיפקו אמצעי
מעבר לא רק ללבונה ולסחורות אחרות ,אלא גם למעבר
אנשים ורעיונות.

אורכה הכולל של הדרך היבשתית כ 2,400 -ק”מ ,ובמהלכה
היא חוצה מדבריות גדולים בתוואי שטח קשים ובתנאי
אקלים קיצוניים .אורך הקטע בתחומי ישראל ,מהגבול
הבין-לאומי עם ירדן ועד עזה כ 180 -ק”מ‘ .דרך הבשמים’
שימשה באינטנסיביות תקופה של כ 500-שנה (מהמאה
ה 3-לפנה”ס עד המאה ה 2-לספירה) ,אך ירדה מגדולתה
כשכבשו הרומאים את פטרה (שנת  106לספירה) ,סיפחו
את הממלכה הנבטית אל האימפריה הרומית והעבירו
את מרבית המסחר לתוואים חלופיים ,בחלקם ימיים
(.)Nomination File 2003: 22-23

קריטריון  :Vמהווה דוגמה יוצאת מן הכלל של יישוב אנושי
מסורתי או לשימוש בקרקע המייצגים תרבות (או תרבויות)
ובמיוחד אם זו הפכה לפגיעה עקב השפעה של שינוי בלתי-
הפיך;
ההנמקה :השרידים הכמעט מאובנים של הערים ,של
המבצרים ,החאנים ומערכות החקלאות השזורות לאורך
‘דרך הבשמים’ במדבר הנגב ,מציגים תגובה יוצאת דופן
לתנאים העוינים של הסביבה המדברית וככאלה אשר
שגשגו במשך חמש מאות שניםOperational Guidelines( .
1999, article 24; Decisions, 29COM 8B.50: 141-142
תרגום חופשי).

ערי המדבר בנגב המוכרות גם כ’ערים הנבטיות’ ,התפתחו
בעיקר מתחנות לילה ‘חאנים’ לאורך הדרך .אוכלוסייתן
שגשגה בתקופה הרומית והביזנטית (מהמאה ה 3-לספירה
עד המאה ה 7-לספירה) .נבנו בהן רובעי מגורים ,מבני ציבור,
מרחצאות ,תאטראות וכנסיות והתפתחו בהן ייצור חקלאי
ומלאכה מקומית .הערים נסמכו על עורף חקלאי מפותח
לאורך ערוצי הנחלים ,שכלל מערכות איסוף מי נגר ולכידת
מי שיטפונות באמצעות תעלות ,בורות מים ומאגרים ,ייצוב
קרקע ,טרסות ומתקנים חקלאיים .עם הכיבוש הערבי
(במאה ה 7-לספירה) ירדו הערים מגדולתן וננטשו .עד
היום נחשבות ערי המדבר בנגב ושרידי החקלאות הקדומה
לתופעה מתוחכמת וייחודית בהתיישבות קבע מדברית.

הכרזת האתר לרשימת מורשת עולמית מורכבת משני
חלקים :האחד  -הדרך והשני  -ערי המדבר .הדרך  -אורך
הקטע המוכרז ממואה ועד עבדת  65ק”מ .בחלקה הדרומי,
עד שוליו הצפוניים של מכתש רמון ,עוברת הדרך באזור
מדברי וצחיח ובהמשכה עד העיר עבדת באזור ערבתי.
בקטע זה השתמרו מרבית מאפייני הדרך הכוללים תוואי
מסומן בחלקו ,ובו אבני שפה ,גלי אבנים ואבני מיל .קטע
הדרך כולל שישה מבצרים ,תחנות משמר ,תחנות דרכים
(‘חאנים’) ובורות אגירה :מואה ,קצרה ,נקרות ,עין סהרונים,
מחמל וגרפון (איור  .)1ערי המדבר כוללות ארבע ערים:
עבדת ,שבטה ,ממשית וחלוצה ,וכן שרידי חקלאות עתיקה
בערוצי הוואדיות (איור .)2

ההכרזה
עם אשרור ‘האמנה להגנה על המורשת התרבותית
והטבעית’ (אונסקו  )1972על-ידי מדינת ישראל

קטע הדרך בישראל ייחודי ושונה במאפייניו הגאוגרפיים
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
משאר חלקי הדרך .סמיכותו לקו גבול ‘הלימס הרומי’
והשתמרותם של שרידי הדרך הבנויים נעדרים מקטעי
הדרך האחרים .מצב השתמרותם הטוב עד מצוין של שרידי
הדרך ומרכיביה ומצב השתמרותם של מרבית הממצאים
בערי המדבר בנגב תומך באותנטיות ובשלמות הגבוהות
של הקטע המוכרז (שר-שלום ,א .ואחרים;69-61 :2010 ,
.)Nomination File 2003: 17-19

שינוי זה בהגדרת מאפייני האתר בהכרזה ממחיש את
התמורות והשינויים אשר חלים תדיר ,בין היתר ,בתפיסת
המורשת התרבותית .הוא גם מבטא את פרק הזמן הנדרש
מהדיונים הראשוניים ברעיונות עד הטמעתם במסמכים
הרשמיים ,ואת קיומם של תהליכים מקבילים ,המאפשרים
להטמיע רק חלק מהתמורות הקורות בזמן גיבושם ,כפי
שקרה בתהליך הכרזת ‘דרך הבשמים’ המפורטת להלן.

אותנטיות ושלמות ב‘הנחיות האופרטיביות
ליישום האמנה למורשת עולמית’
מסמך ‘ההנחיות האופרטיביות’ הוא המסמך הרשמי
שעל-פיו מתבצע הליך רישום אתרים ברשימת המורשת
העולמית .במהלך השנים  2005-1999הורחב מסמך
‘ההנחיות האופרטיביות’ ועודכנו הנחיותיו .שינויים ניכרים
ותוספות ,בין היתר בנוגע לקריטריונים ל’ערך אוניברסלי
יוצא מן הכלל’ בעבור אתרי ‘מורשת תרבותית’ ואתרי
‘מורשת טבעית’ ,הדגשת קטגוריית ‘נופי תרבות’ כאחד
‘הסוגים השונים’ של אתרים ברשימת המורשת העולמית
וכן הרחבת ההתייחסות למושג האותנטיות ולמושג שלמות,
כולל עדכון הגדרותיהם והדרישות בעניינם כתנאים מחייבים
בעבור אתרים מועמדים בכל אחת מהקטגוריות .הכנת תיק
המועמדות לאתר ‘דרך הבשמים  -ערי המדבר בנגב’ הוכן
בהתאם להנחיות מסמך  ,1999והאתר הוכרז סמוך לאישור
המסמך המעודכן בשנת .2005

איור  .1מצד נקרות  -מבט אווירי ,באדיבות יובל נדל

אותנטיות
בבואו לדון במושג האותנטיות ,מתייחס מסמך ‘ההנחיות
האופרטיביות’ ( )1999להיבטי המקוריות ,הנאמנות
למקור ,לאמיתותו ולעובדת היותו מקורי ולא חיקוי .בה
בעת מודגש ההיבט החומרי והעיצובי ,כעוקב אחר הגדרות
מקובלות למושג :לעמוד במבחן האותנטיות בעיצוב,
בחומר ,בטכניקות או במקום והקשר ובמקרה של נופי
תרבות באופיים המיוחד ובמרכיביהם (הוועדה מדגישה,
כי בנייה מחדש מקובלת רק אם בוצעה על בסיס תיעוד
3
שלם ומפורט של המקור וללא התבססות על השערות.
(תרגום חופשי,Operational Guidelines 1999 .
[.)article 24, [b] [i

איור  .2שבטה  -מבט אווירי ,באדיבות יובל נדל

כבר בראשית התהליך קיבלה הוועדה הישראלית למורשת
עולמית את המלצות משלחת המומחים מטעם איקומוס,
הגוף המייעץ ,לשינוי קטגוריית האתר מ’מועמדות סדרתית’
לקטגוריית ‘נופי תרבות’ .ההמלצה לא דרשה שינויים או
תוספות ל’תיק המועמדות’ שהוגש ,אך חייבה עדכון גבולות
שטח ההכרזה על מנת שיכלול אזור נרחב יותר של ‘נוף
משאר ורנקולרי (אורגני)’ (Supplementary Material in
 .)the Nomination File 2003, p. 180-187שינוי זה אפשר
התייחסות רחבה ,ברורה וכוללנית ,ההולמת את מהות
הדרך ,כאתר לינארי שלאורכו הייתה תנועת סחורות ,תנועת
אנשים ותנועת רעיונות .זאת ,באופן שונה מאוסף אתרים
פרטניים .אפשר להניח ,כי אם ‘תיק המועמדות’ היה נערך
בהתאם ל’הנחיות האופרטיביות’ משנת  2005ואילך ,רעיון
‘דרכי מורשת’ היה מיושם בו ,כ’סוג מסוים’ של אתר מורשת
עולמי דינמי ,שהוא בעל התאמה מרבית להיבטים הנרחבים
2
של אתר ‘דרך הבשמים’.

תפיסתו החדשנית ותוכנו של ‘מסמך נארה’ ,אשר פורסם
מספר שנים קודם לכן ואומץ בשנת  1994על ידי הוועדה,
לא הוטמעו ב’הנחיות האופרטיביות’ ( )1999באופן מלא.
מסמך ‘ההנחיות האופרטיביות’ ( ,)2005מציג תפיסה רחבה
יותר של מושג האותנטיות .הוא מאמץ את ‘מסמך נארה’
כנספח מספר ‘ :4אותנטיות בהקשר של האמנה למורשת
עולמית’ ומטמיע בהנחיותיו את תפיסתו המתקדמת במספר
סעיפים מפורטים ,המדגישים את חשיבות מקורות המידע
בהערכת היבטי האותנטיות; את הצורך בהערכת המורשת
התרבותית בתוך ההקשרים התרבותיים שאליהם היא
שייכת; את ביטוי הערך התרבותי במאפיינים חיצוניים
ופנימיים ,חומריים ומוחשיים ולא מוחשיים כאחד ,כולל
מאפיינים בני חלוף של רוח ותחושה ,אף שאלה האחרונים
קשים ליישום ,ואת הצורך של מדינה לזהות את המאפיינים
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אותנטיות ושלמות במסמכי ההכרזה על אתר מורשת עולמית ‘ -דרך הבשמים  -ערי המדבר בנגב :עבדת ,ממשית ,חלוצה ,שבטה’
הייחודיים של האותנטיות טרם הגשת המועמדות של אתר
והכנת ‘הצהרת האותנטיות’ המציגה אותם .סעיף נפרד
מדגיש את ההסתייגות מנושא ‘הבנייה מחדש’ ,ההצדקות
לו ואופן ביצועו ,בדומה להתייחסות שהופיעה ב’הנחיות
האופרטיביות’ (‘( )1999ההנחיות האופרטיביות’ ,2005
סעיפים  4.)79-86בשני מסמכי ‘ההנחיות האופרטיביות’
 1999ו ,2005-הדרישה לעמוד בתנאי האותנטיות (the
test of authenticity - 1999, and the conditions of
 )authenticity - 2005קיימת רק לאתרי ‘מורשת תרבותית’
ולא לאתרי ‘מורשת טבעית’.

האתר והימצאותם של אלמנטים המשפעים על ערכו .בעבור
‘נופי תרבות’ (וכן ערים היסטוריות ואזורי מגורים) מודגשת
חשיבותם של היחסים והפונקציות הדינמיים ההכרחיים
לשמירה על ייחודיותם (‘ההנחיות האופרטיביות’  ,2005סע’
.)89
השינויים בדרישות בעבור שני התנאים המחייבים
והשינויים ביחסים ביניהם מבטאים את הטמעת התמורות,
שחלו בתפיסות של מושגים חשובים ומרכזיים אלה
ובהגדרותיהם .תוכנו של ‘תיק המועמדות’ שהוכן נדרש
היה לכלול התייחסות לאותנטיות כתנאי מחייב כחלק
מה’הצדקה לרישום’ ובחינת תנאי השלמות כהמלצה בלבד.
(Nomination File 2003: 27 ; Operational Guidelines
.)1999, articles 64, 2.c

שלמות
למושג יושרה או שלמות ( )Integrityשני פירושים מקובלים
“הראשון מתייחס ליושרה במובן האתי של היצמדות לקוד
אתי מקצועי ,ואילו הפירוש השני מתייחס לשלמות הפיזית
של הנכס ולאופן שבו שמר על מאפייניו האותנטיים”
5
(אלף  )25 :2009כאשר השני בהם הוא הנפוץ יותר.

אותנטיות ושלמות בהכרזת ‘דרך הבשמים’
אותנטיות ושלמות בתחומי האתר המוכרז

מסמכי ‘ההנחיות האופרטיביות’ ( 1999ו )2005 -מציינים
את חשיבותו של מושג השלמות בהקשר של אתרי
‘מורשת טבעית’ .הנחיותיהם מפרטות את מדדי השלמות
הנדרשים בהתאם לכל אחד מארבעת הקריטריונים של
‘ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל’ שלפיהם מוצעים האתרים
המועמדים .ההנחיות מדגישות ,בין היתר ,את חשיבות
הכללת כל האלמנטים הקשורים לאתר ולסביבתו ,ואלה
התומכים בערכו ובתהליכים המאפיינים אותו .בהקשרים
6
אלה יש חשיבות רבה לגודל האתר.

מסמכי ההכרזה הציגו תמונה ברורה ,המתארת את האתר
המוכרז כבעל אותנטיות ורמת שלמות גבוהות ,והללו
תמכו בהחלטה לרישומו ברשימת המורשת העולמית.
קיומם של מספר מרכיבים דוגמת תנאי הסביבה המדברית
היבשה והיות האזור מיושב בדלילות בעבר ובהווה ,הפחיתו
ומצמצמים את פוטנציאל הפגיעה בשרידי הדרך והאתרים
הנוספים עקב נזקים טבעיים ונזקים אנושיים ,וכתוצאה מכך
תורמים להמשך מצב ההשתמרות הגבוה שלהם ותומכים
באותנטיות ובשלמות של האתר המוכרז.

מסמך ה’הנחיות האופרטיביות’ ( ,)1999מחיל את הדרישה
לענות על התנאי המחייב של שלמות רק בהקשר לאתרי
‘מורשת טבעית’ ומספק הנחיות קפדניות במקרים שבהם
קיימים איומים וסכנות לשלמות .בעבור אתרים הנכללים
בקטגוריית ‘נופי תרבות’ מובאת הדרישה לבחינת תנאי
השלמות באופן עקיף ,כהמלצה בלבד ,ולא עקב היותו תנאי
7
מחייב לצורך הכרזה.

הערכת האותנטיות והשלמות נוגעת למכלול ההכרזה,
הכולל את קטע הדרך ומרכיביו; המבצרים ,תחנות
הדרכים  -החאנים ,חלקי הדרך ובהם אבני השפה ואבני
המייל ואת ארבע ערי המדבר בנגב  -עבדת ,חלוצה,
ממשית ושבטה כולל שרידי החקלאות הקדומה סביבן.
בזמן שלא היו ספקות ואי בהירות בנוגע להערכת קטע
הדרך המוכרז והאתרים לאורכו ,הערכת ערי המדבר לא
הניבה אותן מסקנות מוחלטות .דוח הערכת איקומוס
 הגוף המייעץ -ציין את קיומן של שתי דוגמאות בולטותיוצאות דופן אשר נחשבו ‘חריגות בולטות’ ממכלול מרכיבי
ההכרזה ,שהוערך כבעל אותנטיות ורמת שלמות גבוהות:
פרט לשתי דוגמאות חריגות בולטות ,האתר בכללותו
נראה כבעל אותנטיות( .הדגשה ע.ס.ו ,.תרגום חופשי.
.)Advisory Body Evaluation 2005: 187

מסמך ‘ההנחיות האופרטיביות’ ( )2005פותח בהנחיה
גורפת ,כי כל האתרים המועמדים להכרזה ,אתרי ‘מורשת
תרבותית’ ו’מורשת טבעית’ כאחד ,נדרשים לעמוד בתנאי
השלמות“ :כל האתרים המועמדים להכרזה ברשימת
המורשת העולמית חייבים לענות על תנאי השלמות ולעמוד
בהם” (‘ההנחיות האופרטיביות’  ,2005סע’  )87ולהיות בעלי
‘מאפיינים שלמים וללא דופי’ .הערכת נושאי הכללת כל
האלמנטים הנחוצים לביטוי ‘ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל’,
הבטחת גודלו המתאים של האתר כדי שייוצגו מאפייניו
והתהליכים החשובים שבו והיותו של האתר ללא השפעות
מזיקות של פיתוח או הזנחה נדרשת להיות מוצגת ב’הצהרת
השלמות’ (שם ,סע’ .)88

בעוד שמצב השתמרותן של עבדת ושבטה צוין כטוב מאוד
וכיוצא דופן ,שתי הערים האחרות ממשית וחלוצה לא זכו
להערכה גבוהה בדוח .על-אף השוני המובהק הקיים במצב
השתמרותן של ערים אלה ,שתיהן העלו שאלות מורכבות
בנוגע לאותנטיות ולשלמות ,באופן אשר גרם להן להיחשב
דוגמאות חריגות בולטות במכלול מרכיבי ההכרזה .בחינת
‘תיק המועמדות’ המקורי ,שהגישה ישראל ,מעלה ,כי לא
צוינה כל הפחתה או פגיעה כלשהי באותנטיות ובשלמות
של שתי הערים ,יתרה מכך ,אף הודגשה ההשפעה החיובית
שיש לעבודות השחזור שנעשו בממשית:

בהתייחסות לאתרי ‘מורשת תרבותית’ ,בקריטריונים (,)i)-(vi
אשר לא נדרשו לעמוד בתנאי המחייב של שלמות במסמך
‘ההנחיות האופרטיביות’ ( ,)1999מודגשים חשיבות מצבו
הטוב של המארג הפיזי ומאפייניו הייחודיים ,הצורך בפיקוח
על השפעתם של תהליכי הידרדרות באתר; וכן גודלו של
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
ההתערבויות שנעשו ,לספק תשובות רשמיות ולפעול בו
בזמן בשני מישורים  -התערבות פיזית בשטח והכנת תכניות
אסטרטגיות ותכניות ניהול לטווח הארוך .אלו נעשו בהסתמך
על ה’הנחיות האופרטיביות’ וכמענה להמלצות המפורטות
בדוחות ובסיכומי הוועידות ,מתוך כוונה להמשיך את תהליך
8
ההכרזה (טבלאות .)2 ,1

כל עבודות השימור שבוצעו במבנים השונים לאורך
הדרך וביישובים ,במיוחד אלה שבעבדת ובממשית,
שומרות על האותנטיות והשלמות של האתרים( .הדגשה
ע.ס.ו ,.תרגום חופשי.)Nomination File 2003: 27 .
מהדוח הראשון של איקומוס ,הגוף המייעץ ,נדרשה ישראל
להגיב בהתאם להמלצות ,ללמוד את החומר הקיים ואת

טבלה ' .1החריגות הבולטות'  -ממשית

תיאור קצר

ממשית ,העיר המזרחית ביותר ממוקמת סמוך לדימונה .מוקפת חומה וסמוך לה
חאן .בעיר שרידי בתי אמידים גדולים ,רחובות שוק ,בתי מרחץ וכנסיות גדולות .עם
הממצאים המיוחדים נמנים רצפות פסיפס ופרסקאות .ייחודה של העיר ביחס לערי
המדבר באיכות הבנייה הגבוהה ,בשטח מבני הציבור בעיר ובמיעוט שטחי החקלאות
הקדומה סביבה.

אותנטיות ושלמות

האותנטיות של ממשית ,כמו של חלוצה ,נתפשת כ’מתפשרת חלקית’ (‘partially
.)’compromised
 -בין השנים  1990-1956נערכו חפירות אינטנסיביות ועבודות שחזור.

מצב ההשתמרות

 האתר נראה כאילו סבל מ’שחזור יתר’ ,מבנייה מחדש של אלמנטים מסוימים ומה־תערבות ‘יצירתית’ בשחזור.
 ההתרשמות הכללית היא של גישת שחזור ‘מבנית’ יותר מאשר גישה מדעית המת־בססת על תיעוד ופרשנות.
 שחזור ובנייה מחודשת חלקית במהלך המאה ה.19- -התערבויות מאוחרות:

בעיות

שער העיר  -שוחזר בהתבססות על נתונים מעיר אחרת (איור .)3
הרובע המסחרי  -שוחזר באופן שאינו עוקב אחר תוואי השבילים המקוריים.

המלצות

הפיכות

 להמציא תכנית אסטרטגית ארכאולוגית למכלול האתר המוכרז ולכל אחת מהערים,אשר משלבת מחקר ארכאולוגי וגישות בלתי הרסניות לתיעוד ולתיקון.
 לחזק את תכניות הניהול הקיימות ולהוסיף תכניות עבודה מפורטות כדי להעניקהנחיות לטיפול בטווח הקצר ולפרויקטים של שימור ושחזור לטווח ארוך.
העבודות שאליהן התייחסה ההערכה הן הפיכות ותוקנו.
 הפסקת העבודות החדשות עד ליישום ‘אסטרטגיה ארכאולוגית’. -הסרת תוספות מאוחרות לא מתועדות כולל קורת השער (איור .)4

יישום

 הסדרת שבילים תוך מעקב אחר התוואי המקורי והנחתם באופן המגן על אזוריםרגישים לצורך שימור ושחזור.

ידוע ,כי ממשית וחלוצה עברו התערבויות מוקדמות אשר איימו על האותנטיות של
סיכום ההצהרה הרטרוספקטיבית
האתר (איור  .)6 ,5בממשית ,כחלק מפעולת הניהול העכשווית ,הוסרה בשנת ,2005
2010
הבנייה הבלתי תואמת אשר התבססה על כוונות ‘מבניות’ יותר מאשר גישה מדעית.
מקורות

Advisory Body Evaluations: No 1107, March 2004 and No 1107 rev,
April 2005; Decision: 28COM 14B.42; Israel Comments on the ICOMOS
Evaluation, June 26, 2005 in the Nomination File; Decisions, 34COM 8E.

איור  .4ממשית  -שער העיר לאחר הסרת הקורה ונדבכי האבן
העליונים ,באדיבות רשות הטבע והגנים

איור  .3ממשית  -שער העיר עם קורת העץ,
באדיבות רשות הטבע והגנים
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אותנטיות ושלמות במסמכי ההכרזה על אתר מורשת עולמית ‘ -דרך הבשמים  -ערי המדבר בנגב :עבדת ,ממשית ,חלוצה ,שבטה’

איור  .6ממשית  -הצבה מחדש (אנסטילוזיס) והמחשה על-ידי
השלמת עמודים בבית אמידים .צילום :עדי סלע וינר

איור  .5ממשית  -השלמת קשתות ומשקופים,
צילום :עדי סלע וינר

טבלה ' .2החריגות הבולטות'  -חלוצה

תיאור קצר

חלוצה ,העיר הצפונית ביותר ,הקרובה ביותר אל נמלי הים התיכון ,מוקפת דיונות חול
נודדות ,אשר מכסות ומעלימות חלק מהעדויות הבנויות .העיר שנחפרה ונחקרה הכי
פחות מהערים המוכרזות.
חפירות שנערכו לאחרונה חשפו שרידי רחובות ,גת ,תאטרון ,שתי כנסיות ומגדל.

אותנטיות ושלמות
מצב ההשתמרות

האותנטיות של חלוצה ,כמו של ממשית ,נתפשת כ’מתפשרת חלקית’.
האתר נתפש כמבלבל ואיבד חלק מהשלמות שלו.
מצב ההשתמרות של חלוצה שונה בהשוואה לשאר האתרים.
האתר חסר ייצוב שלאחר החפירה.
 רק חלק מהאתר נחפר. -החפירות הותירו באתר אבנים שהונחו שלא במקומן (.)not in situ

בעיות

 פעולות ייצוב שלאחר החפירה התבצעו באופן חלקי (איורים  8 ,7ו.)9 - האתר מבלבל. האתר חסר ניהול שוטף ותחזוקה שוטפת. -יישום חלק מההמלצות בדומה לממשית.

המלצות

 נקיטת פעולות לייצוב חלקי האתר שנחפרו ונחשפו. -הוספת ניהול אקטיבי לאתר.

הפיכות

יישום

 תכנית תחזוקה ,הכוללת שלב ראשון של מילוי ארכאולוגי וייצוב קירות ,הושלמהבאביב .2005
 יש לבצע פעולות שימור ושחזור ,עם השלמת השלב הראשון ,בהתאם לתכניתחדשה שתאומץ.

ידוע ,כי ממשית וחלוצה עברו התערבויות מוקדמות אשר איימו על האותנטיות של
סיכום ההצהרה הרטרוספקטיבית האתר.
2010
בחלוצה ,חפירות שהושארו ללא ייצוב מספק שלאחר החפירה ,טופלו במהלך 2006-
.2005
מקורות
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
שלמות ()2010
הערים והמבצרים עם דרכי המסחר והעורף החקלאי ,מס־
פקים בכללותם תמונה ברורה ושלמה של הציביליזציה
הנבטית המדברית השזורה לאורך נתיב המסחר .שרידי
כל האלמנטים המרכיבים את היישובים :ערים ,מבצרים,
חאנים ונופים חקלאיים נמצאים בתוך הגבולות .הפיתוח
המוגבל של האזור סיפק לאתרים הגנה ניכרת מפני פיתוח
[נוסף] .אף לא אחד מהמאפיינים נמצא בסיכון.
אותנטיות ()2010
שרידי הערים ,המבצרים ,החאנים והנופים ,ברובם ,מבטאים
היטב בעיקר את 'הערך האוניברסלי היוצא מן הכלל' של
הנכס ,כפי שמשתקף ומודגם בשגשוג סחר הבשמים הנבטי.

איור  .7חלוצה  -התאטרון ,באדיבות אלישע פרוינד

ידוע ,כי הערים ממשית וחלוצה נחשפו להתערבויות מוקד־
מות אשר איימו על האותנטיות שלהן .כחלק מפעולת הניהול
הנוכחית ,עבודות השיקום הבלתי ראויות בממשית ,שהת־
בססו על כוונות מבניות ולא על גישה מדעית ,הוסרו בשנת
 .2005כמו כן חפירות בחלוצה ,אשר בחלקן הושארו ללא
ייצוב מספק שלאחר החפירה ,כוסו במהלך .2006-2005
('ההצהרה הרטרוספקטיבית'  ;2010תרגום חופשי.
Decisions, 34COM 8E, 2010: p. 252-253; WHC-10/34.
.)COM/8E.Add, p. 42-43

אותנטיות ושלמות בהקשר אזורי ומקומי

איור  .8חלוצה  -הכנסייה ,באדיבות אלישע פרוינד

בחינת ההקשר הרחב התמקדה בשני היבטים ,האחד
 ההתייחסות להקשר האזורי ,למכלול ‘דרך הבשמים’ולאתריה .השני  -ההתייחסות ל’דרך הבשמים’ ולאתרים
שבתחומי ישראל .בעוד ההיבט הראשון של ההקשר האזורי
זכה להכוונה מפורשת במסמך ‘ההנחיות האופרטיביות’
( )1999ולהתייחסות נרחבת במסמכים ההכרזה השונים
ובהמלצותיהם ,כולל ביוזמות לעתיד של הוועד הישראלי
לאונסקו ,נותר ההקשר המקומי לאתרים נוספים בתחומי
ישראל ללא התייחסות מספקת.
בהקשר האזורי  -אתרי מורשת עולמית לאורך ‘דרך
הבשמים’
איור  .9חלוצה  -רחוב ומבני אבן ,באדיבות אלישע פרוינד

שרידי ‘דרך הבשמים’ קיימים בעומאן ,בתימן ,בערב
הסעודית ,בירדן ובישראל .קודמות להכרזת ‘דרך הבשמים -
ערי המדבר בנגב’ בישראל הן שתי הכרזות של אתרי מורשת
עולמית על תוואי הדרך‘ :פטרה’ בירדן ו’ארץ הלבונה’
בעומאן.

'ההצהרה הרטרוספקטיבית של ערך אוניברסלי יוצא
מן הכלל'
בשנת  2010נדרשה 'הצהרה רטרוספקטיבית' מכל אתרי
המורשת העולמית המוכרזים ,שלא הייתה להם הצהרה
מאושרת בזמן הרישום ברשימת המורשת העולמית .הצהרה
זו מאשרת את הטיפול בנושא שתי 'החריגות הבולטות' ואת
השיפור שנעשה בערים ממשית וחלוצה באתר 'דרך הבש־
מים' ומסכמת את הערכת האותנטיות והשלמות של האתר
בנימה חיובית ותומכת:

פטרה ,ירדן  -בירת הנבטים ,הוכרזה ברשימת אתרי
המורשת העולמית בשנת  ,1985קטגוריית אתרי ‘מורשת
תרבותית’ ,קריטריונים ( ,)iv) (iii) (iרפרנס  .326ההכרזה לא
כללה התייחסות אל ‘דרך הבשמים’ שעליה ממוקמת העיר.
אימוץ ה’הצהרה הרטרוספקטיבית’ ( )2010ציינה מספר
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אותנטיות ושלמות במסמכי ההכרזה על אתר מורשת עולמית ‘ -דרך הבשמים  -ערי המדבר בנגב :עבדת ,ממשית ,חלוצה ,שבטה’
איומים חשובים בדבר האותנטיות והשלמות של האתר,
בעיקר בשל שילוב גורמי בליה טבעיים כתוצאה מרוחות,
גשמים ושיטפונות עונתיים; וגורמים אנושיים בעיקר לחץ
9
תיירות כבד.

המלצות ליישום בעתיד  -המלצות איקומוס  -הגוף
המייעץ -היו ברורות .הן כללו המלצות ליישום ומטרות
לעתיד .בציינו כי קטע הדרך המוכרז ,למרות ייחודיותו
ושונותו ,הוא רק חלק מתוואי הדרך הכוללת ובה שני
אתרי מורשת עולמית מוכרזים ,ובהתייחסותו לנושא
הסקרים השונים שבוצעו לאורך תוואי הדרך ,מסכם דוח
איקומוס ,כי העבודה עדיין לא הושלמה וקורא בהמלצותיו
למדינות שבתחומן עוברת הדרך ,לשקול לשלב גישות
על מנת להכריז על חלקים נוספים ראויים של הדרך
(.)Advisory Body Evaluation 2005: 187-189
ישראל מצידה תמכה בהמלצות אלה ובירכה עליהן תוך
אימוץ ההמלצה לערוך פגישת מומחים לדיון בעתיד
האתרים .ישראל הוסיפה ,כי בעבר התקיימו שיחות
בלתי פורמליות עם ירדן ועם הרשות הפלסטינית בעניין
(Israel Comments 2005, in the Nomination File
.(2003: 210

ארץ הלבונה ,עומאן  -מקור הלבונה אשר הובלה לאורך
‘דרך הבשמים’ ,המסמלת הן את המקור הן את ההפצה.
הוכרזה ברשימת המורשת העולמית בשנת  ,2000קטגוריית
אתרי ‘מורשת תרבותית’ ,קריטריונים ( ,)iv) (iiiרפרנס .1010
מידע בנוגע לאימוץ ‘ההצהרה הרטרוספקטיבית’ ( )2010לא
10
מובא באתר אונסקו.
במסמך ‘ההנחיות האופרטיביות’  -מסמך ‘ההנחיות
האופרטיביות’ ( )1999דרש כחלק מה’הצדקה לרישום’ של
ההכרזה‘ ,ניתוח השוואתי אפשרי’ ובו התייחסות למצב
השימור של אתרים דומים (Operational Guidelines,
 .)article 64נושא אתרי ‘מורשת תרבותית’ ואתרי ‘מורשת
טבעית’ ,הממוקמים ומתפרשים מעבר לטריטוריות של
מדינות ולגבולות לאומיים קיבל הכוונה מפורשת הקוראת
למדינות המעורבות לפעול במשותף להגשת הכרזה כוללת
אחת משותפת (Operational Guidelines, article 1, 6,
.)19, 20

מגמות אלה של הכרזת אתרים חוצי גבולות מדיניים
ולאומיים והכרזות על ‘דרכי מורשת’ מקבלים ביטוי נרחב
בהצהרת כוונותיה של ישראל לפעול לשיתופי פעולה
אזוריים .הם מוצאים ביטוי נרחב ברשימה הטנטטיבית
המעודכנת של ישראל ,הכוללת אתרים חוצי גבולות
לאומיים  -ישראל והמדינות השכנות ( ,)Bאתרים חוצי
גבולות  -בהכרזות סדרתיות ( )Cודרכי מורשת ()D
(.)Tentative List, 2011: 3

ההתייחסות של ‘ההנחיות האופרטיביות’ משנת 2005
ואילך ל’דרכי מורשת’ כאחד מ’הסוגים השונים’ של אתרים
ברשימת המורשת העולמית ,מחזקת ומדגישה את היבט
ההבנה ההדדית ,את הגישה הפלורליסטית להיסטוריה
ולתרבות של שלום כאתר ה’מדגיש את הדיאלוג בין מדינות
או אזורים’ וכן את הפוטנציאל הגלום בהכרזתם כחלק
מ’השאיפות הלגיטימיות לפיתוח העמים המושפעים ממנה
[מהדרך]’ (‘ההנחיות האופרטיביות’  ,2005נספח  3חלק א’,
סעיפים .)24-21

בהקשר המקומי  -הדרך וערי המדבר בנגב
כאמור ,כולל האתר המוכרז שני חלקים  -הדרך וערי
המדבר בנגב .תוואי הדרך הראשי בתחום ישראל מתחיל
לפני חאן מואה (התחנה ה ,)60-על הגבול הבין-לאומי עם
ירדן בערבה ,ונמשך מערבה צפון-מערבה לעבדת (התחנה
ה ,)62-אל עבר העיר חלוצה (התחנה ה )63-ונמל עזה
(התחנה ה )65-בתחומי העיר עזה .לתוואי הראשי מספר
סעיפי משנה המקשרים את ערי המדבר ומחברים את ‘דרך
הבשמים’ אל רשת דרכי המסחר האזורית.

במסמכי ההכרזה  -בחינת ההקשר האזורי ב’תיק
המועמדות’ הראשוני מגלה חוסר ב’הערכה השוואתית’
הנדרשת ומדגיש את ייחודיות שרידיו ומצב השתמרותו
של קטע הדרך בתחומי ישראל והמובחנות המרחבית שלו,
ללא דאגה לקישור מספק למכלול הדרך בעומאן ובתימן,
בערב הסעודית ובירדן .החומר הנוסף שהוגש הוסיף את
עובדת היותו של הקטע בישראל רק  20/1מאורך הדרך
הכולל ,וכמו כן הוסיף אזכור לאתרי המורשת העולמית
המוכרזים על תוואי ‘דרך הבשמים’ בירדן ובעומאן
(.)Supplementary Material, Dec. 2003

ערי המדבר בנגב ,מונות שש ערים :עבדת ,שבטה ,ממשית
וחלוצה וכן ניצנה ,השוכנת סמוך לשבטה ,ורחובות בנגב
לא הרחק מחלוצה .ארבע הערים הראשונות נכללות
בהכרזה ,אך השתיים האחרונות ,ניצנה ורחובות בנגב ,אינן
חלק ממכלול האתר המוכרז ,אינן מוזכרות בשמן ב’תיק
11
המועמדות’ ואינן נדונות בדוחות ההערכה.

דוח ההערכה הראשוני העיר ,בביקורתיות ,על החוסר
ב’ההערכה ההשוואתית’ הנדרשת כחלק מתכולת ‘תיק
המועמדות’ והדגיש ,כי למרות ייחודיותו והמובחנות המרחבית
של הקטע בישראל הוא מהווה רק חלק מתמונה רחבה יותר
של רשת דרכי המסחר האזוריות מדרום ערב עד נמלי הים
התיכון (Advisory Body Evaluation, in the Nomination
 .)File, p. 215דוח ההערכה המעודכן כלל את המידע שחסר
והציב את הנגב וקטע הדרך בתחומי ישראל בהקשר האזורי
הרחב ,כולל התייחסות לשני אתרי המורשת העולמית
שהוכרזו ובלי להפחית בחשיבותו וייחודיותו של קטע דרך זה
(.)Advisory body Evaluation 2005: 188-189

ידוע ,כי בקטע הדרך מצפון לעבדת נמצאו שתי אבני מיל
וכן שרידי אתרים מעטים בהשוואה לשרידי הדרך מדרום
לעיר; וכי התחנה ה ,64-בתחומי פארק לאומי אשכול
לא נמצאה .כמו-כן מוכרים שרידי הבנייה התורכית
המסיבית על אתר העיר ניצנה ובסביבותיו; מוכר מצב
השתמרותם הבעייתי של שרידי העיר רחובות בנגב
בשל מיקומה הגאוגרפי ,הסביבה החולית ,בעיית ייצוב
שרידים לאחר חפירה ,בדומה לחלוצה ,וכן הימצאותם
של שטחי אש נרחבים באזור ,אך לא בתחום ההכרזה
(Israel Comments 2005, in the Nomination File
.)2003: 208
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
עם זאת ,מקריאת מסמכי ההכרזה מתעוררות מספר שאלות
הנוגעות לדרך ,לערים ולמושגי האותנטיות והשלמות של
המרכיבים השונים ושל מכלול ההכרזה .שאלות אלה אינן
מקבלות התייחסות מספקת במסמכי ההכרזה  -ב’תיק
המועמדות’ ובהשלמות לו ,בדוחות איקומוס  -הגוף המייעץ-
וב’הצהרה הרטרוספקטיבית’ ( )2010והן נותרות פתוחות
ברמת המידע שמקבל הקורא מקריאתם של המסמכים
המפורסמים.

ההכרזה ,דוחות ההערכה של הגופים המייעצים ,המלצות
איקומוס ,הגוף המייעץ ,ו’ההצהרה הרטרוספקטיבית’
( )2010אינם כוללים התייחסות כלשהי להקשר המקומי;
וכן ,מדוע המלצות הגופים המייעצים והחלטות אונסקו אינן
קוראות להרחבת ההכרזה בהקשר המקומי ,בתחומי ישראל,
כשם שהן קוראות להרחבת ההכרזה בהקשר האזורי?

בהקשר המקומי מציבים מסמכי ההכרזה סוגיות באשר
לאותנטיות ולשלמות בנוגע לשני המרכיבים ,הדרך והערים.
באשר לדרך ,הסוגיות המרכזיות הן :האם ניתן היה לכלול
בהכרזה את המשך תוואי הדרך הראשית או את סעיפיה?
כלומר ,את המשך תוואי הדרך ממואה לכיוון פטרה בירדן,
כדי ליצור את החיבור אל ההקשר האזורי ולכוון למגמות
עתידיות אפשריות של הכרזה חוצת גבולות; את המשך
תוואי הדרך המשוער מעבדת לחלוצה ואולי אף מערבית
לה ,למרות מיעוט השרידים ,כדי להצביע אל אזור סיום
הדרך היבשתית והחיבור אל הים התיכון; או את סעיפי
הדרך המשניים כדי להצביע על הקישור המערכתי וקיומה
של רשת דרכי מסחר אזורית; וכן ,האם ניתן היה להצביע על
‘קצוות פתוחים’ של דרך במקום על נקודות קצה סגורות כדי
לתרום להבנת הרעיון ,המהות והדינמיות של ‘דרך מורשת’?
(איור .)10
ובאשר לערי המדבר :מדוע נפקדו הערים ניצנה ורחובות
בנגב מההכרזה? האם הייתה כוונה להכריז על הערים
לאורך תוואי הדרך הראשית בלבד? אם כן ,מדוע נכללו
ממשית ושבטה ,ואם לא ,מדוע נפקדו ניצנה ורחובות בנגב.
האם הייתה כוונה להכריז על ערים אשר מצב השתמרות
השרידים בהן טוב? אם כן ,מדוע נכללה חלוצה ,ואם לא -
מדוע נפקדה רחובות בנגב? וכן ,האם הייתה כוונה להכריז
על ערים שבהן העדויות הבנויות מתקופות מאוחרות הן
מינימליות? אם כן מדוע נכללה ממשית ,ואם לא  -מדוע
נפקדה ניצנה?

איור  .10תוואי הדרך בתחומי ישראל והקטע המוכרז

סיכום
מאמר זה בוחן את מושג האותנטיות ומושג השלמות
במסמכי ההכרזה הרשמיים של אתר המורשת העולמית
‘דרך הבשמים  -ערי המדבר בנגב’ הפתוחים לעיון הציבור
באתר אונסקו ,ומתחקה אחר התמורות והשינויים שחלו
במושגים אלה בפרק הזמן של תהליך ההכרזה .בחינה זו
היא אחת הדרכים שבהן ניתן לבחון רעיונות אלה בעבור
כל אחד מאתרי המורשת העולמית המוכרזים .היא נבחרה
בשל הקשר הישיר בין שני סוגי המסמכים‘ :ההנחיות
האופרטיביות’ ומסמכי ההכרזה העוקבים אחריהן ומיישמים
אותן ,ועקב חשיבותם של מסמכי ההכרזה הפתוחים לעיון
הציבור ,כאלה אשר דרכם מוצגים ומוכרים אתרי המורשת
העולמית בכל מקום שהוא.

סוגיות נוספות עולות באשר לעמידה בתנאי האותנטיות
ובתנאי השלמות בהכרזה זו בפרט ,ומהן אפשר להקיש על
הכרזתם של אתרי ‘נוף תרבות’ בכלל .בהן ניתן לציין  -האם
אפשרות של אי-עמידה באחד משני התנאים המחייבים או
בשניהם גם יחד השפיעה על הכללת אתרים שונים בהכרזה
או על אי הכללתם; ומהן ההשלכות של פעולה מעין זו על
האותנטיות ועל השלמות של האתר המוכרז? כלומר ,האם
אפשרות של אי-עמידה בתנאים המחייבים של האותנטיות
או השלמות הם שהביאו לאי הכללתן של שתי ערי המדבר
הנוספות ,או האם אפשרות של אי-עמידה בתנאי המחייב
של אותנטיות יש בה סיבה ל’פגיעה’ בתנאי המחייב של
שלמות בהקשר המקומי? וכן  -האם אי הכללתם של קטעי
דרך וסעיפי דרך נוספים ,ושל ניצנה ורחובות בנגב ,או כל
אתר ושרידים ידועים ומתועדים אחרים ,יש בה כדי לפגוע
בשלמות של מרחב ההכרזה? ונוסף לכך ,מהן ההשפעות
של קיטוע מרחב ההכרזה על התפיסה הרעיונית המתקדמת
והתפיסה המרחבית הכוללת של ‘נופי תרבות’ והשלכותיו?

בחינה זו העלתה ,אם כן ,כי מרבית מרכיבי אתר ‘דרך
הבשמים’ עמדו בתנאים המחייבים של האותנטיות ושל
השלמות ,כהגדרתם ב’הנחיות האופרטיביות’ .הערים
ממשית וחלוצה ,אשר צוינו כ’חריגות בולטות’ ,שלא עמדו
ברף הגבוה של מרכיבי הדרך והערים עבדת ושבטה ,טופלו
ושופרו כתוצאה מפעילות הגופים האחראיים ,כעולה
מ’ההצהרה הרטרוספקטיבית של ערך אוניברסלי יוצא
מן הכלל’ ( .)2010ההתייחסות להקשר האזורי הושלמה

עקב כל האמור לעיל ,עולות השאלות הכלליות מדוע מסמכי
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אותנטיות ושלמות במסמכי ההכרזה על אתר מורשת עולמית ‘ -דרך הבשמים  -ערי המדבר בנגב :עבדת ,ממשית ,חלוצה ,שבטה’
ישראל  -המשך תוואי הדרך והאתרים הנוספים הקשורים
לדרך ולערים ,לא נמצאה התייחסות מספקת במסמכי
ההכרזה ובדוחות ההערכה .היבט זה מציע ,לדעתי ,הזדמנות
להרחבת הדיון בשאלת הכללתם בהכרזה של אתרים
מקומיים נוספים והשלכותיהם על התנאים המחייבים של
האותנטיות ושל השלמות שאותם נדרשים למלא אתרי
מורשת עולמית ואתרים בקטגוריות ‘נופי תרבות’.

בהכרזה ובאתרים חוצי גבולות ברשימה הטנטטיבית
( .)2010עם זאת ,שאלת ההקשר המקומי והאתרים
הנוספים בתחומי ישראל ,חסרה במסמכים השונים ומציעה
הזדמנות להרחבת הדיון.
(,)2005

האופרטיביות’
‘ההנחיות
מסמך
נספח  ,3סעיפים  23-22מגדיר:
 .22המושג ‘דרכי מורשת’ הוא מושג עשיר
ויצירתי ומציע מסגרת רחבה המשלבת הבנה הדדית,
גישה פלורליסטית להיסטוריה ותרבות של שלום.
 .23דרך מורשת  -מורכבת מאלמנטים מוחשיים שבהם
החשיבות התרבותית נובעת מחילופים ומהידברות
רב-ממדית בין מדינות או אזורים ,והם ממחישים את
האינטראקציה בתנועה לאורך הדרך ,במרחב ובזמן.

מאמר זה מעלה את השאלות הטמונות באפשרויות
לבחינה עתידית של ‘הכרזה מחודשת’ של אתר המורשת
העולמית בתחומי ישראל ,ולבחינה עתידית של הכרזה
משותפת חדשה של מכלול ‘דרך הבשמים’ כ’דרך מורשת’
בין מדינות ,חוצת גבולות גאוגרפיים ובין-לאומיים ,בתיאום
אזורי ובשיתופי פעולה בין-לאומיים פוטנציאליים .הכרזה
שתיעשה באופן אשר יחזק את האותנטיות והשלמות של
הדרך על מכלול מרכיביה ואת האותנטיות והשלמות של
תופעת ערי המדבר בנגב; הכרזה שכזו תהלום את מהותן
של ‘דרכי המורשת’ ותדגיש את היותן ‘סוג מסוים’ ודינמי של
‘נופי תרבות’ ברשימת המורשת העולמית.

ההתייחסות להקשר האזורי הרחב ולאתרי המורשת
העולמית המוכרזים הנוספים‘ ,פטרה’ בירדן ו’ארץ הלבונה’
בעומאן ,שניהם על תוואי הדרך ,הושלמה במסמכי ההכרזה
וכן בהתייחסות לאתרים חוצי גבולות ב’רשימה הטנטטיבית’
של ישראל ( .)2010מנגד ,לשאלת ההקשר המקומי בתחומי
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יעל אלף ,יובל שפרירי

העניקו למקום משמעויות חדשות ויצרו את החיבור בין
האנשים למקום .נוסף לכך ,זהו כלי לשכנוע מקבלי החלטות
בעירייה וברשויות התכנון באשר לפוטנציאל הטמון באתרים
אלה לעיצוב מורשת התרבות והזהות המקומית.

מילות מפתח :סקר שימור עירוני ,למידה מבוססת
מקום ,טכנולוגיות למידה

מבוא

בסקרי שימור בולט הקושי בהערכת המשמעות התרבותית
של מקום .כלומר ,להבין את מהות המקום ואת ערכו.
לקושי זה נלווית השאלה :איך מתרגמים רגשות וחוויה
חושית של מרחב וחלל ,של מפגשים אנושיים ,של
אור וריח לכלים תכנוניים שמחברים סיפור למקום?
התמודדות זו הופכת מורכבת יותר עם הגישות המשתנות
לתהליך השימור ,אלו באות לביטוי במספר מישורים:
בעבר התרכזו גישות לשימור בהיבטים האדריכליים
של המקום ,לעומת הדגש כיום על תפקידו
של המקום ההיסטורי במישור הקהילתי;
בעבר התרגלנו לתהליכי קבלת החלטות ריכוזיים,
מקום
יותר
יש
וכיום
והיררכיים,
מוסדיים
לגישות פלורליסטיות הצומחות מהשטח;
כיום אנו עדים להכרה גוברת בערך של הנרטיבים המקומיים
לצד או כאלטרנטיבה לנרטיבים הממלכתיים והלאומיים;
כיום ,בניגוד לערך המוענק למקומות המיוחדים ,יוצאי
הדופן ,המונומנטליים ,והעתיקים ביותר ,גוברת ההערכה
גם למקומות “קרובים” ו”מוכרים” כחלק מ”...טיפוח מקום
החיות היום-יומי ,והכרה קיומית בערך היום-יום ובחינוך
לקראת הגשמת מלוא אפשרויותיו( ”.נוי )231 :2011

בשנת תשע”ב נערך בגבעתיים סקר מבנים ואתרים
היסטוריים בהנחיית אדריכלית שימור יעל אלף ,כחלק
מקורס במסלול לתואר שני “שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות”,
המתקיים במחלקה לגאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר
אילן בראשות פרופסור עירית עמית-כהן .קורס סקר השימור
העירוני נבנה זה מספר שנים בשילוב של טכנולוגיות למידה
וייעוץ של יובל שפרירי.
הרעיון לחבר פעילות של סטודנטים וקהילה בפרויקט
סקר ,קרם עור ביוזמה משותפת של אוניברסיטת בר אילן,
המועצה לשימור אתרי מורשת ועיריית גבעתיים .במהלך
הקורס ערכו הסטודנטים פרויקט סקר בשכונות שהן אבני
דרך בהתפתחותה של העיר :שכונת ארלוזורוב ,שכונת פועלי
הרכבת ומתחם לביא ושכונת גבעת רמב”ם.
מטרת פרויקט הסקר הייתה לגבש מצאי אתרים לשימור,
שתוצריו ישמשו את הרשויות והקהילה בפיתוח מדיניות
השימור בעיר .הקורס הורכב משיעורים תאורטיים וסדנאות
בשטח ,שבהן נערכו סיורים בליווי של אנשי הקהילה .את
הסיורים תיעדו תלמידים מאורט גבעתיים.

כדי לערוך סקר נוהגת רשות להזמין איש מקצוע ,לרוב
אדריכל .הרשות מכתיבה לו את מסגרת הסקר ,והוא יוצא
לשטח ומסמן את המבנים ואת המרקמים המיוחדים .אולם
תהליך זה מעלה שאלה – איך לזהות את המקומות שאין
להם בהכרח ערך אדריכלי יוצא דופן ,והם לאו דווקא עדות
לאירוע היסטורי לאומי המצוין בספרי ההיסטוריה .ובמילים
אחרות ,כיצד חושפים את אותם מקומות המעגנים את
הזיכרונות הקולקטיבים של הקהילה ומגלים מ’בפנים’ את
המקומות שהם חלק מהיומיום שלה ומזהותה?

בסקר נחשפה היסטוריה עשירה ונתגלו מבנים ואתרים
שאינם מוכרים לרבים .לעתים מדובר במקבץ של מבני
מגורים צנועים בשכונת ארלוזורוב ,המשמרים מרקם של
רחוב טיפוסי המתעד את ראשיתה של השכונה ,ובו חלקות
מאורכות שנועדו לשמש משקי עזר .לעתים אלה מהלכי
מדרגות המטפסים במעלה הגבעה ושדרות פיקוס יפות נוף
בגבעת רמב”ם ,שלהם דאג ישראל טייבר מייסד השכונה.
בעקבות ניתוח המקורות ההיסטוריים התבהרה זהותה
המקומית של כל שכונה ואופיה הייחודי .גבעת רמב”ם
למשל ,תוכננה מראש כמקשה אחת עם תשתיות ומבני
ציבור ,כגון בית כנסת ובריכה לרווחת הקהילה .לעומתה
שכונת ארלוזורוב נוסדה על אדמת “מושע” והתפתחה
באופן ספורדי לאורך רחוב ארלוזורוב.

ואכן ,בסקר שנעשה בגבעתיים ,מההתרשמות הראשונית
בשטח היה קשה לזהות את האלמנטים ההיסטוריים
הראויים לשימור .במהלך השנים נבלעו אלה בתוך הבנייה
החדשה והפיתוח המואץ שידעה העיר .מקורות כתובים
מעטים בלבד תיעדו את השכונות ואת המבנים ששיקפו
את ההיסטוריה המקומית ,וכדי לחשוף את היסטוריה
הקהילתית היה הכרח להתבסס על ניתוח צילומים ומפות
היסטוריות ,ובעיקר על מידע בעל פה מבני המקום ,שביטאו
מגוון קולות וזוויות מבט מגוונות.

מטרת מאמר זה לנסות לנתח את תפקידן של טכנולוגיות
חדשות ושל תרבות הרשת בשינוי תפיסות השימור
בפרקטיקה ובאקדמיה .במאמר נתמקד בפרויקט סקר עירוני
שנערך בקורס אקדמי שהתבסס על מעורבות של סטודנטים
ושיתוף של הקהילה בחשיפת הסיפורים המקומיים .אלו
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אתגרי הקורס

בעיצובו בכל הממדים את מודל המקום האמיתי של הלומד,
והלמידה צריכה להיות אותנטית ,כלומר רלוונטית לזירת
התרחשותה ולערכים שהיא מגלמת בתוכה .את הבסיס
לגישה זו גיבש הנרי דיוויד תורו בספרו “וולדן” משנת ,1865
שבו מתוארת שהותו בבקתה מבודדת לחוף אגם וולדן ודרכי
ההתבוננות שלו בסביבה וחקירתה כדי להבין את החיים
באופן השלם ביותר (תורו  .)1962על בסיס תאוריות אלה
ניתן לטעון שאחת ההשלכות של ‘למידה מבוססת מקום’
היא האפשרות להפוך באמצעותה מרחב חסר משמעות
ל”מקום” ,ולעבור ממצב של “ניתוק ממקום” ל“חיבור למקום
והעמקת חווית הקיום”( .וויטהד  1916אצל אור )2009

בהוראת השימור נחשפות שתי בעיות:
הראשונה נוגעת להכשרה של סטודנטים שזה להם המפגש
הראשון עם נושא השימור ,לבצע הערכה של משמעות
תרבותית של אתר היסטורי ברמה מקצועית ,נושא שהוא
מורכב גם בעבור אנשי מקצוע מנוסים.
להערכת המשמעות של אתר היסטורי נדרשות מהסוקר
מיומנויות ,המבוססות על שילוב בין ידע מתחומים שונים
לבין ניסיון מעשי .לרוב אלו נרכשות באמצעות לימודי שימור
כלליים ובעיקר הודות להתנסות כמתלמד אצל מומחה.
לימוד המתודה והפרקטיקה לעריכת סקרים דומה לרכישת
מיומנות ב’שיטת חקר’ .מודל הקורס מבוסס על סטנדרטים
לשיטות מחקר וההערכה של נכסי מורשת הנהוגים
בארה”ב 1ובאנגליה 2.בישראל זהו ניסיון ראשון לבנות קורס
כזה ,ובאמצעותו גם לנסח מתודולוגיה שתתאים לסקרים
מקומיים.

הכשרה בשימור .במסמך הנחיות בנושא הכשרה בשימור
של איקומוס ( ,)1993מוגדר המושג ‘שימור’ באופן הבא:
“The object of conservation is to prolong the life
of cultural heritage and, if possible, to clarify the
artistic and historical messages therein without the
loss of authenticity and meaning. Conservation is a
cultural, artistic, technical and craft activity based
on humanistic and scientific studies and systematic
research. Conservation must respect the cultural
”context.

השנייה היא שילוב של סיפורים אישיים בהערכת המשמעות
של מקום כדרישה גוברת של המדיות החברתיות החדשות
הקיימות כיום .לא ניתן להתעלם מכך שלכל אחד יש כיום
אפשרויות מגוונות לשתף אחרים במידע על מקומות המצוי
אצלו ,בחוויות האישיות ובמיתוסים הלאומיים והקהילתיים
המכוננים.

המושג מבטא את האופי הבין-תחומי והחשיבות של
ההערכה התרבותית כבסיס לתהליך השימור .בהמשך
המסמך מפורטות חלק מהמיומנויות הנדרשות מסטודנט
לשימור .דרישות אלו מגדירות את הסטנדרטים ,ומתוך כך
גם מסבירות את פערי הביצוע שאיתם התמודדו הסטודנטים
והמנחים בפרויקט סקר גבעתיים ,המתואר במאמר הנוכחי,
משום שבמהותן הן דורשות ניסיון ובסיס ידע רחב של נכסי
המורשת:

איך מעריכים מקום? ומי מעריך אותו? איך מאפשרים את
ריבוי הקולות בקהילה? שאלות אלה הן מרכזו של הקורס,
המציע דרכים להתמודדות עם הגישות המשתנות ובמיוחד
עם האתגר של חוויית למידה אותנטית והכשרה של
סטודנטים בעריכת סקר ,הדורש מיומנות בתהליך מורכב
של הערכת משמעות תרבותית ,בעידן תרבות הרשת.

 .1הבנת המבנה או האתר ויכולת
המשמעויות השונות שלו וערכו התרבותי

רקע תאורטי

לעמוד

על

 .2הבנת ההיסטוריה והטכנולוגיה של האתר כדי לזהות
את מאפייניו הייחודיים כבסיס לפרשנות ולתכנון

למידה מבוססת מקום .קורס המבוסס על פרויקט סקר
שימור מובנה הוא מקרה מובהק של ‘למידה מבוססת מקום’
( .)Place Based Learningמייצגים בולטים של מתודה זו
הם רוסו ,תורו ,דיואי וממפורד (אור  3.)2009למידה בהקשר
לסביבה היא חלק מגישות חינוכיות קדומות בהרבה
מעידן הרשת ,אולם תרבות הרשת מעודדת את יישומה
למשל ,בפיתוח של שיתופי פעולה ושיתוף בכלל ,שכבר
התבססו כנורמה .את המושג “למידה מבוססת מקום” טבע
בשנת  1930לואיס ממפורד (אור  ,)2009מהפילוסופים
החשובים של הטכנולוגיה .הוא מציג תפישה חינוכית
המתמקדת ביציאה מכותלי הכיתה ועיסוק בין תחומי
במגוון האפשרויות הלימודיות שהמקום מייצר ,והנלמד על
ידי כל חלקי הקהילה .בעבור ממפורד “העיר” כאובייקט
טכנולוגי למשל ,היא מושא חינוכי רב ממדים המכיל בתוכו
גם את יעדי הלמידה (למשל ההתפתחות ההיסטורית של
מקום) ואת יעדי הערכים החינוכיים (למשל זיקה אישית
של התלמיד למקום) .תפישה זו מצויה באופן מגובש גם
בהגותו של דיואי ,הטוען שבית-הספר האידאלי צריך לגלם

של
האדריכליים
מרכיביו
הבנת
.3
או האתר ומיקומו בסביבה בהקשר אורבני ונופי

המבנה

כל

מקורות

ולשלב
לאתר
יכולת
.4
המידע הרלוונטיים לאתר הנדון

את

 .5מיומנויות בארגון האינפורמציה והצגתה בדוחות
קריאים ,המשלבים חומר גרפי וצילומים
השימור,
עקרונות
הכרת
.6
לידי ביטוי באמנות בין-לאומיות ויישומם

כפי

שבאים

 .7הכרת אתיקת השימור ,קבלת החלטות שקולות
ואחריות לשימור ערכי האתר לאורך זמן
 .8הכרת בעלי המקצוע המעורבים
לפנות לעצה או למחקר ייחודי בעת הצורך

בשימור

כדי

 .9עבודה בצוות רב תחומי ושימוש בשיטות מבוססות
 .10עבודה עם תושבים ,רשויות ומתכננים כדי לפתור
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קונפליקטים ולפתח אסטרטגיות לשימור המתאימות
לצרכים המקומיים ,ליכולות ולמשאבים

הקורס בנוי בשני מישורים – המישור הטכנולוגי והמישור
התרבותי ,שתרבות הרשת משפיעה על שניהם:

מרשימה זו עולה ,כי ליישום עקרונות השימור יש מקום מרכזי
במיומנויות הנדרשות מהמשמר .הסוקר כאיש שימור ,מחויב
לעקרונות המפורטים באמנות השימור הבין-לאומיות ,אשר
מנחות את ההתערבות בנכסי מורשת התרבות .המשותף
להם הוא :ההכרה שמורשת תרבות היא משאב פיזי בעל
ערך ,שאינו ניתן להחלפה או להעתקה; הדגש הוא על
הבנת הערכים האמנותיים וההיסטוריים וכיבוד השלמות
( )integrityהחומרית של הנכס כבסיס לתהליך השימור;
ואחריותו המוסרית של המשמר כלפי החברה לשימור
המורשת .תפקידו של המשמר בהקשר זה הוא לחשוף
את ערכי האתר ולדאוג להנחלתם לציבור בהווה ולדורות
הבאים.

המישור הטכנולוגי .נעשה שימוש בטכנולוגיות רשת
לתרגול הערכת המשמעות של מקום .כמו כן נבנה אתר
קורס על בסיס מסד נתונים של  MOODLE4שמכיל את שלבי
הפרויקט ובו פורסמו גם התוצרים .הדגש בחלק זה הוא על
פיתוח אב-טיפוס למודול מתוקשב להערכת מבנים ,שניתן
יהיה להשתמש בו גם לתרגול ,אך גם כבסיס לאינוונטר
מבנים העומד בפני עצמו ,והיכול להתקיים כמערכת ידע
במסגרות שונות ,למשל בעת ביצוע סקרי שימור בפועל.
טופס מקוון להערכה הוא המרכיב המרכזי בתרגול ההערכה.
בעזרתו לומד הסטודנט לפרק את תהליך ההערכה לשלבים,
ולאחר מכן ליצור סינתזה כדי לגבש את הצהרת המשמעות
למקום (ראו נספח – טופס הערכה) .מיומנות זו נדרשת כדי
להבטיח איכות נאותה של הסקר .משום שבישראל לא קיים
סטנדרט מקובל לסקרים ,הטופס מורכב משדות המבוססים
על סטנדרט לסקרים של האיחוד האירופי ()Bold 2009
והמודל האנגלי 5.שני אלו כוללים מספר שלבים:

הגישה של למידה מבוססת מקום ,מיומנויות השימור
ועקרונותיו שימשו בסיס לבניית הקורס ,והם משתקפים
במהלך הקורס ותוצריו.

מתודולוגיה – קורס סקר עירוני בגבעתיים
רציונל הקורס .בעקבות דוח מבקר המדינה משנת ,2005
שהצביע על הקושי של הרשויות המקומיות להכין את
רשימות השימור כנדרש בחוק (אם בגלל חוסר במודעות,
במשאבים ,באנשי מקצוע ובתשתית חוקית וטכנית) יזם אדר’
אמנון בר אור – אז היועץ של מינהל הפנים לשימור וראש
התכנית ללימודי תעודה בשימור בת”א ,הקמה של אינוונטר
ארצי לאתרים היסטוריים שייערך בעזרת סטודנטים .היוזמה
הלאומית ,שיוביל הממסד ,באופן היררכי ומרוכז ,מלמעלה,
טרם בשלה ...אבל עם השינוי במודעות בעקבות תרבות
הרשת ,יובל ואני יכולנו לקחת על עצמנו אתגר זה בקנה
מידה מקומי ,בחסותם של אוניברסיטת בר אילן והמסלול
לשימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות ברשות פרופסור עירית
עמית-כהן ,עם משאבים מצומצמים ובעזרת קשרים אישיים
עם רוני זמלר ,הממונה על השימור בעיריית גבעתיים ותמר
טוכלר מהמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ,נבנה קורס
סקר שיתרום לעיריית גבעתיים לגבש את רשימת השימור
שלה ,ובה בעת יכשיר סוקרים.

• סיווג – זיהוי הטיפולוגיה של האתר והאטריבוטים שלה,
מידע היסטורי על הנכס ותיאור של המקום.
• ניתוח ערכי האתר – על פי החלוקה המוכרת והמקובלת
מאמנת בורה ( )1999הכוללת התייחסות לערך אמנותי,
ערך היסטורי ,ערך חברתי וערך מדעי .כאן יש אפשרות
6
לשלב סיפורים אישיים ומקומיים על האתר.
• מבחן האותנטיות והשלמות – על פי ההיבטים שמגדירה
אמנת נארה ( :)1994מיקום ,עיצוב ,סביבה ונוף ,חומרים,
מלאכת כפיים ,תחושות והקשרים.
• הצהרת משמעות הכוללת התייחסות לקריטריונים כגון:
נדירות ,גיל ,הקשרים ,איכות ,סלקטיביות ,קשר למרקם או
למכלול ,עניין לאומי ומקומי ,מצב השתמרות והקשרים
היסטוריים.
שילוב טכנולוגיות רשת קיימות – בשל אופיו הדינמי של
הקורס הוא פתוח לשילוב של טכנולוגיות חדשות כמו
 EveryTrail7ו History pin8אשר מאפשרות מעורבות של
הסטודנטים ותרומה ממשית למאגרי מידע ברשת.

ביצוע פרויקט סקר אותנטי שתוצריו ישמשו את הרשויות,
הוא אם כן הבסיס להעמקת הידע הנדרש ,והוא גם פתרון
חלקי לבעיית המחסור בסוקרים .ניתוח הצרכים ותפקידו
של הסוקר מראה שחסר ללומדים ניסיון הנרכש בעיקר
בשטח ,במיוחד במיומנות של הערכת המשמעות התרבותית
של מקום .לכן עיקר המאמץ התרכז בתכנון ובפיתוח רכיבי
התמיכה לביצוע הסקר ולהערכת האתרים .רכיבים אלו
שולבו בביצוע שלבי הסקר והם כוללים לימוד תאורטי של
עקרונות השימור ,התנסויות במטלות של יצירת אינוונטר
לחפצים והתרשמות ראשונית מהמקום בצילום ,ותרגול
מתוקשב של הערכת מבנים .רכיב חשוב נוסף הוא הליווי
הצמוד וההדגמה של בעלי מקצוע לצד הערכה אותנטית של
התוצרים מהסקר בשטח ובניתוח הממצאים.

המישור התרבותי .הציר השני שעליו מבוסס הקורס הן
סדנאות בשטח ופגישות עם תושבים מקומיים כדי לתעד
את הסיפורים על אודות השכונה (איורים  .)2 ,1הקורס נבנה
ברוח המדיות החברתיות במובן של הבנת המקום באמצעות
המפגש והחוויה האישיים של הסטודנטים ובשיתוף הקהילה
בחשיפת הסיפורים המקומיים .אופיו הפתוח והפלורליסטי
של הפרויקט מזמן מפגש של המשתתפים המעורבים
בתהליך הסקר העירוני – ותיקים ,תלמידים ,סטודנטים,
נציגי העירייה ועוד.
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של המאה העשרים – מפרויקט פינוי ובינוי מסיבי ,שעמד
באותו זמן על הפרק .הסטודנטים הצטרפו למאבק לשימור
המתחם ,השתתפו במפגשים שקיימו הדיירים ועזרו בניסוח
חוות דעת למוסדות התכנון ,שנועדה להבליט את ייחודו
הערכי של המתחם.
לא פחות חשובה היא התנסות הסטודנטים והחיבור
האישי שנוצר בינם למקום ולהיסטוריה שלו .מההתרשמות
הראשונית של הסטודנטים משכונת ארלוזורוב עלתה
אכזבה קלה ,נדמה היה ש”אין מה לשמר ,אין מונומנטים
ואין דמויות הרואיות ...רק מבני מגורים צנועים ושיכונים”.
במפגש השני לאחר שהתחילו להכיר את האזור לעומקו
והבינו שתפקידם לגלות את הערכים של המקום ולהאיר
אותם ,כבר ניכרה אצלם סקרנות וקצת יותר התלהבות,
והם החלו לזהות אתרים פוטנציאליים לשימור .במפגש
השלישי גילו הסטודנטים מקבץ של מבני מגורים צנועים
משנות ה ,30-המשמרים מרקם של רחוב טיפוסי המתעד
את ראשיתה של השכונה (איור  .)3מדובר בחלקות
מאורכות שנועדו לשמש משקי עזר שבהם גידלו תרנגולות,
עיזים וירקות .בעזרת המידע שנאסף מהמקורות השונים –
ראיונות עם ותיקים ,עדויות המצויות בארכיונים ממוסדים
או אצל תושבי השכונה ,והעדויות הפיזיות מהשטח – גיבשו
הסטודנטים הצהרת משמעות תרבותית משכנעת בערכו של
המקבץ ובחשיבות שימורו כחלק מהמורשת העירונית של
גבעתיים (איור .)4
התפיסה העקרונית של הקורס שבו מעורבים תלמידים
ורשויות ,האקדמיה והקהילה המקומית ,חוויות וזיכרונות
אישיים וקולקטיביים ,לא הייתה אפשרית אלמלא תרבות
הרשת וטכנולוגיות הרשת.
• שימוש בטכנולוגיית הרשת לבניית טופס מקוון להערכה
ולשימוש בטכנולוגיות קיימות כגון ,מסד נתונים של
 .MOODLEמערכת זו פשוטה לבנייה ,קלה ליישום בעזרת
מערכת קוד פתוח שאינה מצריכה משאבים מיוחדים,
לאתר מידע ולשתף את המידע בתהליך הסקר
מאפשרת ֵ
והתיעוד .שיתוף המידע מהסקר כשלעצמו ,הוא למעשה
חלק מתהליך הענקת הערך למקום.

איורים  .1ו־ .2תיעוד הסיפורים על אודות השכונה בפגישות עם
תושבים .צילום :יעל אלף

• הקורס משקף גישה פלורליסטית ומעבר פתוח של ידע.
גישה זו שונה מהתפיסה המסורתית של יחסי אוטוריטה
בין מורה ותלמיד .בגישה זו משמש הסטודנט ‘סוכן שינוי’
המשתתף באופן פעיל בתהליך אותנטי ו”אמיתי” ,הוא חושף
את הידע ,שותף ביצירתו ובהפצתו וגם מודע לחשיבות
תפקידו.

סיכום
תוצרי הקורס ,לבד מממצאי הסקר ,הם תרומת הסטודנטים
להעלאת המודעות ברשות המקומית לפוטנציאל ההיסטורי
הקיים בשכונות הראשונות של גבעתיים ובתפקידיו
החברתיים ,הפוליטיים והכלכליים .בשכונת פועלי הרכבת
למשל ,סומן מבנה היסטורי אחד בלבד ברשימה שהציגה
עיריית גבעתיים .בעקבות סיור שערכו הסטודנטים עם
עמירם אסתרין ,מוותיקי השכונה ,ובנוכחות תושבים ונציגי
העיר נחשפו סיפוריהם של מבנים היסטוריים רבים נוספים
המשקפים את אופייה הייחודי .דוגמה נוספת קשורה למאבק
להצלת מתחם לביא – מעונות פועלים שסגנון בנייתם
מבטא אידאולוגיה חברתית כלכלית של שנות השלושים

• הקורס בנוי ברוח תרבות הרשת המאפשרת לסטודנט,
למורה ולאנשים מהקהילה להשפיע על תהליכי השימור
ולכוונם מלמטה.
החיבור האישי של הסטודנטים למקום ולאנשים ,והאפשרות
לשתף את הקהילה ,מעניקים למקומות משמעות מזווית
חדשה .אלו כלים בשכנוע מקבלי ההחלטות בעירייה
וברשויות התכנון באשר לפוטנציאל הטמון באתרים אלה
כחלק מתהליכי עיצוב המורשת והזהות המקומית.
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2012 , לשימור מורשת התרבות1-הכינוס הארצי ה

, ברח’ ארלוזורוב30- מקבץ מבני מגורים מסוף שנות ה.3 איור
המשמרים מרקם של רחוב טיפוסי המתעד את ראשיתה של
.השכונה

. המלצות הסקר לשימור בשכונת ארלוזורוב בגבעתיים.4 איור
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נספח – טופס הערכה
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,

"יפו העתיקה" | גיוס ה"שימור" לעיצוב מחדש של זיכרונות קולקטיביים
אמנון בר אור

משמעותו של המונח "עתיקה" 5היא בעלת השלכות רבות
על ההגדרה "עיר עתיקה" ועל מהותה של עיר זו .בערים
שבהן חלה המשכיות היסטורית רצופה" ,עיר עתיקה"
היא הגרעין המקורי של העיר המעיד על אופיה המשתנה
מתקופה לתקופה .עם התפתחותה של העיר הפך האזור
ההיסטורי ל"עיר העתיקה" והחלקים המאוחרים יותר לעיר
המודרנית .העיר העתיקה ,כמו שאר חלקי העיר ,הוא ביתם
של בני אדם ,המאפשר להם לקיים חיי קהילה נורמטיביים,
זאת בד בבד עם מודעות מוגברת לשמירה על המורשות
הקיימות בה ,דוגמת העיר העתיקה בירושלים ועכו" .יפו
העתיקה" היא אתר עתיקות שמור (שהיה בעבר עיר) ,שעליו
חל חוק העתיקות המיושם על ידי רשות העתיקות .ניתן
לבקר באתר ואף לחיות בו ולהתגורר בתנאים ובהגבלות
רבות אשר עיקרן הוא שמירה על הנכסים המוכרזים
עתיקות .ביפו העתיקה אין קהילה אנושית החיה במקום
ומתפתחות בו לאורך זמן ,למעשה ,היא אינה מכילה קהילה
מתפקדת כבר ממחצית המאה ה .20-לכן ,נכון היה להגדירה
כאתר עתיקות וכשמורה תיירותית ולא כ"עיר עתיקה".
בעוד שבירושלים העתיקה התקיים רצף אנושי לאורך כל
התקופות ,רצף אשר בנה ופיתח את המקום למרות ההרס
הרב בתום כל מלחמה -הרי שביאפא חל שינוי דרמטי
בעקבות מלחמת  .1948הרוב המוחלט של תושבי יפו ובעלי
הבתים המקוריים כבר לא חי במקום ,כמוהם הועלמו גם
רוב המבנים והסמטאות .את המקום אכלסו מחדש באופן
זמני עולים חדשים ,אשר פונו ממנו כעבור  15-10שנים.
כיום האתר ברובו ריק מתושבים (למעט קומץ אמנים ,אשר
לא ניתן לראותם כקהילה אורבנית מתפקדת) ,ולכן לא
מתקיים בעיר רצף אנושי אותנטי .באופן זה ,הגדרת העיר
כ"מקום מחיה של בני אדם המאפשר להם בו בזמן לקיים
מערכות יחסים עם אחרים ברמה מגוונת של אינטימיות תוך
6
שמירה על אנונימיות מוחלטת" ("אנונימיות אינטימית")
כפי שהוצגה בביתן הישראלי בביאנלה לאדריכלות בוונציה
בשנת  2000אינה תופסת ככל שמדובר בעיר העתיקה
ביאפא או יפו.

מילות מפתח :סטודיו לשימור ,יפו העתיקה ,עיצוב
הזיכרון ,זיכרון קולקטיבי

הקדמה
לפני מספר רב של שנים ,הופנתה אליי שאלה בדבר המבנה
ההיסטורי של הסראייה העתיקה 1שבתחומי החומות של
העיר העות׳מאנית לשעבר (כיום ,המבנה סגור ומוזנח בחלקו
ובחלקו האחר שוכן המוזאון לעתיקות יפו ,התאטרון היהודי
ערבי ואולם אירועים פרטי) .המבנה על חלקיו השונים היה
מוכר לי היטב .סיימנו אז שני מחזורי לימוד ומחקר על אודות
הבניין ותולדותיו וכן הצעות לשימורו במסגרת הסטודיו
לשימור 2בבית הספר לאדריכלות שבאוניברסיטת תל אביב.
השאלה ששאלו נציגים של גורמים בכירים בשלטון הייתה-
האם ניתן להכשיר את המבנה ההיסטורי של הסראייה
העתיקה כמרכז לפעילות עתידית של "מרכז פרס לשלום".
אין מקום מתאים מבניין זה הנמצא בתוך תחומי יאפא
ההיסטורית ,להתחיל לשקם את זיכרונות החיים בעיר
ובעיקר את המורשת התרבותית האנושית הפלסטינית
שהוכחשה עד כה .הייתי תמים מדי ,אפילו לשמעון פרס-
חתן פרס נובל לשלום -לא ניתנה ההזדמנות לקשור את יפו
למורשת הערבית-פלסטינית .היו מי שהעדיפו להוציא את
המרכז החדש מההקשר ההיסטורי ולבנותו דווקא בקצה
העיר ,מול הים ,בגבול בית העלמין המתפורר "על אדמה
פלסטינית מופקעת" .4כדי שיוזמי המרכז ומתכננו לא ייאלצו
להתמודד עם מורכבות הפרויקט בשילוב תולדותיה של
יאפא ולתת פרשנות לנטישתה ,הם העדיפו לבנות "פרויקט
חדש".
3

ההיגיון שעמד מאחורי החלטה זו הוא תוצאה של תהליך
ארוך של מחיקת זיכרונות וצריבה של זיכרונות אחרים,
המשרתים את הלך הרוח הפוליטי והתרבותי השולט .תחום
השימור ,כאחד מתחומי התכנון וכמרכיב מרכזי בשיקולי
התכנון באזורים היסטוריים ,משמש אף הוא כלי נוסף
לשליטה במרחב וליצירת זיכרונות סלקטיביים ומומצאים
ולמחיקת זיכרונות מטרידים.

אזור הקסבה של יאפא בתחום החומות לשעבר הוכרז
לראשונה בשנת  1944אזור עתיקות מוגן על ידי שלטונות
המנדט הבריטי .הכרזה זו פורסמה בעיתון הרשמי של
ממשלת פלשתינה .ההכרזה התקפה כיום נעשתה
ב .1964-השטח המוכרז עתיקות כולל את העיר העתיקה
בתוואי החומות ,הנמל ,התל המקראי והשכונות הצמודות
אליו .החפירות הראשונות בתל יפו נערכו בין השנים
 1950-1948מטעם אוניברסיטת לידס שבאנגליה .מטרת
החופרים הייתה לחשוף שרידים מתקופת המקרא ,אך
משלא נמצאו שרידים אלו ,הוחלט על סיום החפירה באתר.

עיר עתיקה | יפו כאתר עתיקות בעל המשכיות
היסטורית מקוטעת ומורשת מרובדת
הבחירה של מנהיגי המדינה ושל הנהלת העיר תל-אביב
בשנת  1950לקרוא לשרידי העיר ההיסטורית בתוך החומות
לשעבר של יאפא בשם "יפו העתיקה" הייתה ועודנה הגדרה
שאינה מילולית בלבד .הגדרה זו טעונה משמעויות רבות,
והיא אשר חרצה את גורלה הפיזי של יאפא ההיסטורית
לשנים הבאות.

בין השנים  1964-1955ובשנת  1970ערך חפירות שיטתיות
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“יפו העתיקה” | גיוס ה”שימור” לעיצוב מחדש של זיכרונות קולקטיביים
ד"ר יעקב קפלן מטעם מוזאון יפו לעתיקות ועיריית תל
אביב-יפו .7השטח הראשון שנחפר היה באזור כיכר קדומים,
כיוון שבשנות ה 50-היה זה השטח הגבוה ביותר ביאפא
העתיקה ,ובו קיווה יעקב קפלן למצוא את ליבו של תל
יפו הקדום .כאשר לא מצא באזור זה שרידים קדומים (רק
שרידים המתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית) העביר
את החפירה לאזור "גן שער רעמסס" .בשטח נותרו עד היום
שרידי החפירה.

הפלשתינית של העיר בעוד ש"עתיקותה" מודגשת
באמצעות שרידים מתקופה עבר רחוקות .אפילו תקופתו של
נפוליאון ,מחריב העיר ,זכתה לעדנה .כל זה אפשרי משום
שב"עיר העתיקה" לא גרים תושבים המנהלים חיי יום-יום
וחיי קהילה נורמטיביים ,אלא מספר בעלי עסקים ואמנים
העונים בעיקר על צורכי התיירות .יש לשער שהאתר "יפו
העתיקה" לא יהפוך בעתיד הנראה לעין לחלק אינטגרלי וחי
מרקמת העיר כולה.

בשנות ה 90-כוסתה החפירה ב"כיכר קדומים" בגג מרוצף
כחלק מהכיכר ונוצר בו מרכז המבקרים .בשנת 1997
חידש את החפירות פרופ› זאב הרצוג מאוניברסיטת ת"א.
מטרת המשלחת הייתה לחשוף את חלקיה הפנימיים של
מצודת השלטון המצרי ממערב לשער אשר נחשף בידי יעקב
קפלן .בסיום עונת החפירה שומרו שרידי הבנייה שחשפה
לבני בוץ ,בבניית לבנים חדשות כדי להגן על המקור מפני
פגעי הטבע ,הזמן והתיירות .מתוך החפירות נלמד ,כי
יאפא הקדומה מורכבת משני אתרים נפרדים :התל העתיק
והעיר התחתונה שמקיפה אותו .התל העתיק משתרע
על פני שטח מצומצם הכולל את "גן שער רעמסס" ו"גן
הפסגה" ,ובו נמצאו שרידים המתוארכים לתקופת הברונזה
התיכונה עד התקופה הפרסית .העיר התחתונה מקיפה
את התל העתיק וכוללת את כל תחום יאפא העתיקה ואת
שטחי שוק הפשפשים שממערב לה .היא כוללת שרידים
מתקופות מאוחרות מהתקופה ההלניסטית ועד התקופה
העות’מאנית .בשטחה נחשפו גם שרידים פזורים מתקופת
הברזל הכוללים גתות יין ומתקני מלאכה.8

יאפא עיר ערבית פלשתינית | מאז נחרבה וננטשה
על ידי צבא נפוליאון ( )1799ועד "המרד הגדול" ()1936
בשנת  ,1799בדרכם ממצרים צפונה ,כבשו נפוליאון וצבאו
את העיר יאפא .במהלך הכיבוש הרג צבאו של נפוליאון
תושבים ולוחמים תורכים רבים והחריב את העיר .פלישה זו
הותירה את יאפא חרבה -חומותיה ורבים מבנייניה נהרסו,
הפרדסים סביב העיר נזנחו ,הנמל ותנועת הנוסעים שותקו
ומספר התושבים הצטמצם מאוד .נסיגת נפוליאון לאחר
מפלת עכו החזירה ליאפא את השלטון התורכי בראשותו
של אבו נבוט.
במאה ה 19-חלה ההתפתחות הניכרת ביותר של יאפא.
קבוצות כוח ושליטים שונים בנו בה מתוך אינטרסים דתיים,
פוליטיים וכלכליים מגוונים .בשנת  1804כבש סולימן
פחה את העיר ומינה את הממלוכ אבו נבוט למושל נפות
יאפא ועזה .בתקופת שלטונו העיר שוקמה ונבנתה מחדש.
בשנת  1831כבש את יאפא אברהים פחה המצרי ללא
קרב .פחה ביקש להפוך את הארץ לאזור הנתון להשפעתו
וחיזק את אחיזתו על ידי יישובם של פלאחים מצריים.
בבוסתנים שסביב יאפא התפתחו מספר שכונות מצריות
במקורן" -שכנאות" .בתנופת הגדילה וההתפתחות של
העיר החל תהליך שיטתי של הריסת החומות .תקופת
השלטון המצרי בארץ השפיעה רבות על התפתחות המינהל
הפנימי והקשרים המדיניים עם אירופה -צעדים אלו פתחו
את האזור להשפעת המערב והמודרניזציה .לאור השיפור
שחל במצב הביטחון והגברת ההשפעה האירופאית נהרסו
בשנת  1888חומות העיר כליל .בתוואי החומה המפורקת
והחפיר שמולא בעפר נוצרו שטחים חדשים ,שעליהם הוקמו
מבנים רבים .האזור הצפון-מזרחי של החומה לשעבר (כיכר
השעון) הפך למרכז הסואן ביותר של העיר כולה ,חנויות
רבות הוקמו ונפתחו דוכני רוכלים .מחוץ לתוואי החומות,
מנעו הבוסתנים את התפשטות העיר מזרחה וכיוונו את
התפשטותה דרומה וצפונה במקביל לחוף הים .בדרום
החלה להיבנות שכונת עג’מי ובצפון הוקמה שכונת מנשייה,
(מצפון לבית העלמין) .הקסבה הצפופה שימשה בעיקר
למגורים ,למסחר ולמוסדות שלטון ודת.

חשוב לציין ,כי יפו לא הייתה מעולם במרכז העיסוק
הארכאולוגי (על אף האזכורים בתנ"ך ובברית החדשה)
 המדינה הציונית לא ראתה ביפו אבן שואבת לחיזוקהאידאולוגיה (באופן שונה מבתי הכנסת בגליל ,ממצדה,
מהמגילות הגנוזות ממערות קומראן ודומיהם) .רוב עתיקות
יפו שנחפרו ונחשפו כוסו מחדש ללא שום עניין לציבור,
או שהוזנחו בבורות פתוחים ,המקשים על מנהלי המקום
לנקותם ולתחזקם .הממצאים שנחשפו ותועדו נגנזו במחסני
רשות העתיקות והמוזאון לעתיקות יפו ,אשר נעל את
שעריו למבקרים במשך שנים רבות .מעט מאוד מהחפירות
וממצאיהן פורסם כפרסומים מדעיים .בהיעדר אינטרס
מדעי או לאומי-היסטורי ,שימשה החפירה של יפו תירוץ
ארכאולוגי להריסה מוחלטת של הבתים ומרקם העיר
כדי לאפשר חפירה מסיבית של שטח התל .אין ספק ,כי
התוצאות בשטח מעניינות מבחינה מחקרית ,אך דלילות
מבחינה ארכיטקטונית ותיירותית .מכאן גם נובע הקושי
בשחזורן .לא היה בהן ,בעתיקות שהתגלו ,כדי להוכיח או
לחזק את מעמדנו ההיסטורי ביפו .אולם את זאת כבר יכולנו
לדעת מיחסה של ההלכה היהודית לדיני הקבורה ביפו ,אשר
לא נחשבה בתחומי ארץ ישראל עד מחצית המאה ה.19-
הצורך לשלוף מבטן האדמה חורבות כלשהן ובלבד שיהיו
חלופה לזיכרון הפלשתיני הבנוי היה חזק יותר.

בסוף המאה ה 19-ועד מחצית המאה ה 20-הייתה יאפא
הפלשתינית מרכז כלכלי ,תרבותי ,חברתי ופוליטי בארץ
ישראל/פלשתינה כולה .בשנת  1914מינתה איסטנבול
מושל חדש לעיר– חסן בק אשר סלל את רחוב ג’מאל פחה
(כיום -שדרות ירושלים) בלב הפרדסים שמחוץ לחומות,
פיתח תשתיות ויצר את תחילתה של העיר החדשה ממזרח.
ב 16.11.1917-כבש חיל הרוכבים הבריטי את יאפא ללא
התנגדות ,וכעבור ימים אחדים החלו תושבי העיר היהודים

העיר העתיקה של יפו נקראה כך משנות ה 60-כאשר
הוחל לשווק את יפו כאתר תיירות .יאפא ההיסטורית ,אשר
מסמלת יותר מכל את גדולתה של "כלת הים הפלשתינית"
הפכה ל"יפו העתיקה" ועל ידי כך נמחקה באחת המורשת
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
מנגנוני הרס ומחיקה ()1961-1936

אשר הוגלו בפקודת השלטון התורכי ,לחזור לבתיהם .עם
התבססות שלטון המנדט החריפה מצוקת הדיור בעיר בשל
מהגרים רבים שהתיישבו בה .בין האוכלוסייה היהודית
לאוכלוסייה הערבית התפתח מארג חיים ,המבוסס על יחסי
שכנות ומסחר ,אשר החל להתפורר מאירועי  ,1921עקב כך
הפכה ,עם השנים ,יאפא מעיר קוסמופוליטית לעיר ערבית
ותושביה היהודים יצאו ממנה לתל אביב.

 .1מבצע עוגן .בשנת  1936פרץ "המרד הערבי" ובעקבותיו
הכריז שלטון המנדט על "מבצע עוגן" בתחומי העיר העתיקה
של יאפא .על פי המידע שהיה בידי הבריטים היה אזור זה
מרכז המבצעים של מארגני המרד ,והתנהלו בו גיוס כוח
האדם ,צבירת נשק ויציאה לפעולות .מטרת המבצע הייתה
לפרוץ דרכים במרכז הקסבה הצפופה ולאפשר לכוחות
השיטור לנוע בה בבטחה .במבט מהאוויר הייתה לשטח
ההרוס צורה של עוגן -מכאן שמו של המבצע .במבצע
פוצצו בתחום העיר העתיקה  237בתים של ערביי יאפא
ההיסטורית .הבריטים כדרכם ,הסדירו את הנושא בתכנית
בניין עיר .9

הרצון להגדרה עצמית של הלאום היהודי ושל הלאום
הפלשתיני בארץ ישראל או פלשתינה באותם הימים הוא
אשר יצר את הקונפליקט ,שבעקבותיו פרצה מלחמת
אזרחים בשנת  ,1948שנמשכה למלחמה כוללת עם ארצות
ערב השכנות.

 .2מלחמת  1948ומבצע חמץ .בתכנית החלוקה של
האו"ם 29 ,בנובמבר  ,1947הייתה יאפא אמורה לקבל
מעמד של מובלעת פלשתינית עצמאית בתוך מדינת ישראל,
אך מסוף חודש נובמבר  1947החלו ארגוני האצ"ל והלח"י
להפעיל שיטות של טרור ברחובות העיר.

וינסטון צ’רציל -שר המושבות הבריטי -ביקר בארץ במרס
 .1921במהלך הביקור פנתה אליו משלחת מטעם הוועד
הפועל הערבי בבקשה לבטל את הפעילות להקמת הבית
הלאומי היהודי ,כפי שהובטח בהצהרת בלפור ולהפסיק
את כניסת היהודים לפלשתינה ולהקים בארץ ממשלה
לאומית ערבית .אירועי הדמים שפרצו זעזעו את יהודי הארץ
שקיוו להקמת בית לאומי לעם היהודי .תל אביב ,שהייתה
בראשיתה שכונה של יאפא ,הוכרזה ב 11-במאי כ"מועצה
עירונית עצמאית" בהוראת הנציב העליון" .ועד ההגנה של
תל אביב" הוקם בראשותו של פנחס רוטנברג .הייתה זו
בעצם ראשית פעילותו הממשית של ארגון "ההגנה" שעל
הקמתו הוחלט ביוני  .1920במהלך המאורעות ולאחריהם
עזבו את יאפא כ 9000-יהודים ועברו לתל אביב .בעקבות
המאורעות הקימו הבריטים את "ועדת הייקראפט" כדי
לחקור את הסיבות שהובילו למאורעות .מסקנות הוועדה
הובילו לפרסום הספר הלבן הראשון .כמו כן בעקבות
מעורבותם של חיילים יהודים מ"הגדוד הראשון ליהודה"
בהגנת העיר תל אביב פירקו הבריטים את הגדוד ,שהיה נצר
לגדודים העבריים.

בתקופה שלפני כיבוש יאפא היו הכפרים הערביים אשר
ממזרח לה איום על תל אביב ועל הדרך לירושלים" ,מבצע
חמץ" 10נועד במקור לכבוש את אותם הכפרים (ולא את
יאפא) .ההנחה הייתה שמצבה הנצור של העיר יחייבה
להיכנע עם צאת הבריטים .ב 30-באפריל  1948הוכרע
הקרב ומפקד "צבא ההצלה" בעיר נמלט ממנה דרך הים.
באופן מידי החלה נטישה המונית שנמלטו בה כ70,000 -
מתושביה הערבים אשר קיוו לשוב לביתם מיד עם תום
הקרבות .ב 13-במאי  1948חתמו מנהיגיה הנותרים של
העיר על הסכם כניעה.
רצף ההתיישבות הערבית ביאפא נקטע ב 1948-באופן
מוחלט.
 .3ההרס אחרי  .1948הכיבוש הישראלי לא נאלץ להתמודד
עם עיר בנויה בצפיפות ,כמו שנאלצו הבריטים להתמודד
 12שנה קודם לכן (ב"מבצע עוגן") .עיקר ההבדל היה בכך
שבידי הישראלים "נפלה" עיר כמעט ריקה מתושביה .עובדה
זו אפשרה סיפוח מידי והחרבת בתים .בתקופה זו נתפסה
העיר גם כמאגר זמין לפתרונות דיור מידיים לאלפי משפחות
המהגרים היהודים והפליטים שהגיעו לארץ .המקום אשר
אוכלס ברובו על-ידי עולים חדשים הידרדר במהירות בשל
חוסר טיפול נאות בתושבים החדשים ובמבנים ההיסטוריים
שבהם שיכנו אותם.

ב( 1929-תרפ"ט) פרצו מאורעות אלימים נוספים ביוזמת
הערבים נגד היישוב היהודי בארץ .המופתי חאג’ אמין אל
חוסייני הקצין את דעותיו ופנה להסתה אנטי-ציונית .בו
בזמן חלה התאוששות מהמשבר הכלכלי ( )1926-7אשר
החזירה את היישוב היהודי לשגשוג כלכלי .ברחוב הערבי
גברו תחושות הכישלון לנוכח קניין האדמות וההגירה
היהודית לארץ .בתום המאורעות פרסם הנציב העליון ג’ון
צ’נסלור הודעת גינוי חריפה וכינה את מבצעי המאורעות
"ברברים ,אכזריים ורוצחים" .שלטונות המנדט הכריזו על
השבתה זמנית של כל העיתונים הערביים ,משום שראו
בהם אחראיים להסתה לאלימות ולהפרת הסדר הציבורי.
הצלחת ההגנה ,במקומות שבהם פעלה ,העלתה את כוחה
וחיזקה את מעמדה בקרב היישוב היהודי .עם זאת ,קמו
קולות מתוך ההגנה אשר גרסו ,כי יש לנקוט קו תקיף יותר
כלפי הצד הערבי ,דבר שהוביל לפילוג אשר יצר את "ארגון
ההגנה ב׳" (אשר נקרא לימים -האצ"ל) .בעקבות המאורעות
זימנה הממשלה הבריטית את "ועדת שו" אשר הגישה בשנת
 1930את דו"ח הופ-סימפסון .מאוחר יותר הוצא בעקבותיו
"הספר הלבן של פספילד".

הפלשתינים ,אשר נותרו ב’גטו’ של עג’מי ,איבדו את היכולות
הכלכליות ,הפוליטיות והתרבותיות שלהם .הם איבדו את
עירם-ביתם ונשארו פליטים של חברה נחשלת ,המתפרנסת
בעיקר מעבודות שירות בעיר היהודית .מצב זה ,שבו נותרה
העיר ללא אליטה כלכלית ואינטלקטואלית וללא הנהגה,
גרם לכך שנוצרו בעיות חברתיות קשות .נוצרה מצוקת דיור
חמורה ,בעיות סמים ,נוער מנותק ,אחוזי פשיעה גבוהים
ואבטלה מתמשכת.
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“יפו העתיקה” | גיוס ה”שימור” לעיצוב מחדש של זיכרונות קולקטיביים
המטרה שעמדה בראש מעייניה של עיריית תל-אביב –יפו
בשנות ה 50-היה חיסולם של "משכנות העוני" .כינוי זה
לא כלל רק את המעברות והמגורים הזמניים של הפליטים
והעולים החדשים .הוא כלל גם ובעיקר את האזורים
הערביים של יאפא ופרווריה ,אשר נתפסו על-ידי העולים
ומחוסרי הדיור עם תום מלחמת  .1948מאמץ זה לא כלל
את "משכנות העוני" הערביים של שארית פליטת הנכבה.

שמאפשרת לשלב את המורשת הרשמית במרקם חיי
היום-יום .חילופי המשטר באים לידי ביטוי בהסבת שמות
רחובות במטרה מוצהרת למחוק מן המרחב הציבורי את
המורשת ההיסטורית המזוהה עם המשטר הישן ועם
התרבות הקודמת שהובסה" .שמות הרחובות שונו ברוב
מקרים בשני שלבים .בתחילה ,מיד עם תום הכיבוש ,נמחקו
השמות המקוריים וניתנו לרחובות מספרים אשר שירתו את
אינטרס המחיקה בשל חוסר זהות .לאחר מכן ,אט אט זכו
הרחובות להחליף את שמותיהם ממספרים סתמיים לשמות
חדשים אשר שירתו הפעם את הניסיון לצריבה של זיכרונות
חדשים בסמטאות ההיסטוריות והציוריות" .בעיר העתיקה"
ניתנו שמות הלקוחים בעיקר מגלגל המזלות וסימני הזודיאק
הפגני .כיצד זכו סימני המזלות לככב בסמטאות המשוחזרות
של "קריית האמנים"?

מנגנוני השכחה וצריבת זיכרונות חדשים
( 1961עד ימינו)
החברה לפיתוח יפו הוקמה בשנת  1961על ידי ממשלת
ישראל ועיריית תל אביב-יפו ,ושמה לה ליעד לשקם את
"השטח הגדול" ,אזור שבאותה עת היה מאוכלס קהילה
מוחלשת של עולים ומהגרים ,וככזה היה נגוע בבעיות
חברתיות וכלכליות קשות .כך ,איבד האזור את שמו לפני
שהוענק לו שם חדש וממותג "יפו העתיקה" .אחזקת מניות
החברה התחלקה באופן שווה בין העירייה לבין הממשלה
באמצעות מנהל מקרקעי ישראל והחברה הממשלתית
לתיירות .בו בזמן ,אושרה תכנית בניין ערים חדשה ליפו
העתיקה (תב"ע  ,)606וזו הייתה המסגרת לפעילותה של
החברה במקום .הזכויות ברוב המבנים שנותרו הועברו
לרשות החברה או נמסרו לה בחכירה.

נראה ,כי הצורך שנראה למקבלי ההחלטות חיוני היה
למחוק את המורשת הערבית המקומית וליצור אחרת
במקומה .שמות המזלות התאימו להפליא לרצון מפתחי
העיר .לסימני הזודיאק נופך היסטורי-מיתולוגי ומסתורי ,והם
שיכלו להחליף את המורשת האמתית שהוכחשה ,השימוש
בשמות המזלות הפך את האתר ממקומי לאוניברסלי .שמות
אלו אינם מהווים כל איום על ההגמוניה הנוכחית ,השולטת
במקום ומכתיבה את סדר יומו התיירותי.

התל שעליו שוכנת יפו העתיקה הוגדר בתכנית "שמורה
אדריכלית" שמבניה ונופה ישומרו ,אגב פיתוח גנים וכיכרות
בשטחים הפתוחים .בדרך זו קיוו הרשויות להפוך את האזור
למרכז בילוי ,מסחר ,אמנות ותיירות ולמשוך אליו אוכלוסיות
מבקרים .עוד הוחלט ,בצעד שזכה ללא מעט ביקורת ,כי
הזכות להתגורר ביפו העתיקה תינתן בשכירות לאמנים
בלבד ,וזאת כדי ליצור במקום רובע אמנים.

אקט נוסף של מחיקת המורשת הוא ניתוקו של הנמל מהעיר,
זאת באמצעות אי הכללתו בתוכנית ( 606אי מתן מנדט
תכנוני או ניהולי לחברה לפיתוח יפו העתיקה בו) .החלטה
זו תרמה רבות לניתוק הקשר הטבעי בין העיר לנמל ,אשר
נתן לה במהלך הדורות את עיקר מורשתה.

תיירות ומורשת | עיצוב זיכרונות סלקטיביים
אחת הדוגמאות המפתיעות בשיווק התיירות של יפו
העתיקה-החדשה הם פסלים דמויי חיילים מצבא נפוליאון,
המוצבים בחלל הציבורי לצורכי הכוונה (ובעיקר כדי לשוות
למקום נופך היסטורי-אירופי אותנטי) .אולם ,כבר מעיון
ראשוני מתגלה האבסורד ההיסטורי -הצבת חיילי נפוליאון
במקום אשר נהרס כליל בידי חיילים אלו.

בשנת  1965הושלם פינוי תושבי "השטח הגדול",
והתחילו עבודות ההרס במקום .בה בעת נערכו החפירות
הארכאולוגיות המקיפות .כך ,נמחקה כליל כל המורשת
הפלשתינית הבנויה ,שנשתמרה כמעט בשלמותה בתוך
תוואי החומות לשעבר .ההרס המסיבי של הקסבה (כיום גן
הפסגה וגן המדרון) משנות ה 50-ועד סוף שנות ה ,70-נועד
לפנות את השטח לחפירות הארכאולוגיות ,שבוצעו ביוזמת
העירייה באמצעות הארכאולוג העירוני ד"ר יעקב קפלן.

התיירות היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר בעולמנו
על יוזמה ועל מימון פרויקטים לשימור המורשת הבנויה.
לרוב ,מפתחת תעשיית התיירות את המורשת כמוצר שניתן
"למכור" אותו למבקרים ,ועל ידי כך להעצים את "החוויה
האותנטית" ולאפשר לקהילה המקומית מקורות הכנסה.
הדרישה מה"מוצר" התיירותי משתנה עם הזמן ,כך גם
העידוד של משרד התיירות באמצעות גופי הביצוע שלו כגון,
החברה הממשלתית לתיירות והחברות העירוניות לפיתוח
התיירות.

"יפו -מקראה היסטורית-ספרותית" 11מתיימרת להציג
"פרקים בדברי ימי העיר מראשיתה ועד ימינו" ,אשר נועדה
לתלמידי העיר בשנות ה 60-מבהירה באופן ברור ,כי לאחר
ימי נפוליאון הגיעו היהודים לעיר -בתחילה "האשכנזים",
אחריהם "המרוקנים" ואיתם "החסידים" וכן הלאה.
הפלשתינים ,מסתבר ,לא היו כאן מעולם.
ביטוי מובהק של יחס הקהילה השולטת אל המקום ורצונה
לעצב אותו בדמותה ,מתקיים גם בשינוי שמות הרחובות.
שימוש בשמות הרחובות לשם הנצחה וזיכרון הוא חלק
מן התרבות הפוליטית של העת החדשה .שינוי השם הוא
חלק מאסטרטגיית ההכחשה של המורשת הערבית-
פלשתינית ביפו .על פי דברי פרופ’ מעוז עזריהו ,12שמות
הרחובות הופכים לטקסט רשמי של מורשת היסטורית
ותרבותית" ,הבנאליות לכאורה של שמות הרחובות היא

בשנת  2000יזם משרד התיירות בשיתוף עיריית תל-
אביב –יפו ובניהול החברה הממשלתית לתיירות ,תכנית
אב לפיתוח התיירות ביפו .13התפיסה הבסיסית בתכנית
הייתה כי יפו היא אתר תיירות ראשון במעלה בשל מקומה
בהיסטוריה של ארץ ישראל על שרידי סמטאותיה ונמלה.
שאיפת המתכננים הייתה לשלב את יפו במערך התיירותי
של תל-אביב.
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
מתבסס על אגדה עתיקה ,המספרת על קיומה של באר
קסומה באתר שכל המשליך אליה מטבע ומביע משאלה –
משאלתו מתקיימת .כאמור ,הקמת המזרקה התבססה על
אגדה עתיקה ומדומיינת ,אשר הייתה עדיפה על התבוננות
בהיסטוריה האותנטית והעשירה של מזרקות המים
המקוריות שנותרו .מזרקה נוספת (עות’מאנית במקורה)
אשר נבנתה בתחום השער והוזזה ממקומה בשנות ה60-
למרכזו של אי תנועה מוזנח" ,שוחזרה" לאחרונה על ידי
רשות העתיקות בשחזור מונומנטלי ורומנטי רחוק מכדי
אסמכתא מדעית.

לדעת מתכנני תכנית האב לתיירות ולדעת קובעי המדיניות
העירונית "לא נמצאה כל סתירה בין הפיתוח העירוני ומגמות
הפיתוח התיירותי וכי שני היסודות משלימים ומסייעים זה
בידי זה .יפו ממלאת אחר התנאים הללו ומהווה הזדמנות
לשיקום כולל בו המרכיב התיירותי תופס חלק חשוב".14
מיותר לציין ,כי בהכנת תכנית האב לא השתתף מתכנן
ערבי-פלשתיני בן יאפא או תושב יפו וברשימת היועצים
לתכנית ,לא מופיע שמו של אף תושב ערבי המייצג את
הקהילה.
על פי תפיסת המתכנן" -נקודה חשובה בעיצוב הדימוי
העירוני המחודש (של יפו) ,הינה השאיפה ליצור תרבות
עירונית "מתונה" ונקייה -בהשוואה לעיר הסואנת והמזוהמת.
הדימוי העירוני ,האיכותי מסייע במשיכת אוכלוסייה חזקה,
תעשיות מתוחכמות וכמובן מבקרים ותיירים" .וכך ,באופן
חד וברור לא מכילה התכנית כל התייחסות לתושביה
המקוריים של העיר -לא אלו אשר ייסדו ,הקימו ,פיתחו
וטיפחו לאורך השנים את "אתר התיירות" הנחשק ולא
לשרידי הקהילה המתגוררת ביפו עד ימינו.

השימור ככלי פוליטי לעיצוב זיכרונות
א .העיר העתיקה -סמטאות ,גנים ועתיקות-מוצר
תיירותי חסר
שימור המורשת בא לשרת ולקדם אינטרסים מגוונים ורבים,
ותמיד הוא כלי בידי קובעי המדיניות לקידום מטרותיהם.
כיצד פועלת פרקטיקת השימור ביפו העתיקה ואת מי היא
באה לשרת? קשה למצוא עדויות לעברה הלא רחוק של
יאפא ,לעתים ירשו החורבות הפלשתיניות עבר קדום יותר
ולעתים כוסה המרחב המרוקן בחדש המתחזה לישן תוך
צריבת מודעות שונה ומוזרה ,כפי שהודגם בשמות המזלות
או בפסלי נפוליאון .כולם ,מוצר תיירותי נמכר המכסה על
הריק המהדהד של הנעדר.

העיר העתיקה יכולה הייתה להשתקם כעיר ההיסטורית של
תל אביב-יפו ,שממנה הכול התחיל .כך יכול היה להישמר
רצף התפתחות תרבותית ואורבנית ולהוות רקמה עירונית
מורכבת ומרובדת .אולם משום שהתכנון כפוף לשיקולי
התיירות ומונחה בעיקר למחיקה טוטלית של הזיכרון
הפלשתיני נוצר הריק האורבני דווקא במקום הצפוף וההומה
ביותר שהיה בעבר העיר העתיקה של יאפא.

גם תחום השימור משתתף באופן פעיל בשינוי דמותה
וזיכרונותיה של יאפא והפיכתה למוצר מסחרי-תיירותי
ולא לעיר היסטורית .בשל ההכרזה על העיר העתיקה
כולה כאתר עתיקות ,נדרשת רשות העתיקות לכל בנייה או
שינוי פיזי ותכנוני בתחומי שטח ההכרזה .לרשות העתיקות
האחריות והסמכות לשמור על עתיקות ועל כל הקשור וצמוד
להן .משום שהמקום הוא אתר תיירות פעיל המנהל מסחר
בהיקפים ניכרים והמחייב הרחבות ושינויים ,מחויבת הייתה
רשות העתיקות במהלך השנים למדיניות ברורה בעניין
"השמורה האדריכלית ואתר העתיקות" של יפו .עד כה
לרוב ,אסרה הרשות על כל בנייה חדשה בתחומי התוכנית
( )606למעט השלמות מזעריות של בנייה קיימת ושחזור
חלקי מבנים וזאת לאחר תיעוד ואישור( .לעתים בתום
חפירות הצלה וסילוק הממצאים לטובת הפיתוח) .נראה,
כי רשות העתיקות משמשת כלי יעיל להקפאת כל פיתוח
באתר ולחיזוקו כאתר תיירות בעיקר .אין ספק ,כי היחס
לשרידי הבנייה שנותרה השתנה לחלוטין .בעוד שקפלן מחק
את רוב המבנים הפלשתינים בעיר לטובת שטחי חפירה
ארכאולוגיים וגנים ציבוריים ,מקפידה רשות העתיקות על אי
פגיעה במבנים הקיימים כמעט עד כדי הקפאתם המוחלטת.

כך נעשה מקום ,שהיה במשך מאות שנים הגרעין המרכזי
של ההתפתחות האנושית והיה הנמל הראשי של ירושלים
ושל ארץ ישראל לאורך הדורות ,לאתר מרוקן מתוכן ,אשר
מנסה בעזרת אסתטיקה רומנטית מדומיינת ובעזרת צמחייה
מטופחת להמשיך ולהתקיים .לא כחלק אינטגרלי של העיר,
לא כמרכז היסטורי עתיר מורשת רב-תרבותית ולא כמקום
של המשכיות תרבותית ויצירה של מרקמי חיים משותפים,
אלא כפגר עתיק המונשם באופן מלאכותי ללא הועיל .אתר
המשמש בעיקר תפאורה למסעדות ,לברים ולאתרי בילוי
מסחריים .מוצר תיירותי המנצל את שרידי המורשת תוך
התכחשות מוחלטת למשמעותם ההיסטורית והתרבותית.
תכנית התיירות של קפלן לא עסקה בשיקום במובן העמוק
ובתפיסת השימור הכוללת בראש ובראשונה את הקהילה
ובעלי העניין השונים ,אלא העדיפה לעסוק בבניית תשתית
לפיתוח מיזמים תיירותיים כלכליים ,תוך שימור התפאורה
בלבד.
הניסיון לצרוב זיכרון חדש ונטול תרבות פלשתינית בעיר
ההיסטורית מודגם במלוא הדרו בסיפור מזרקות המים בעיר.
15
בעוד שהסביל המקורי אשר נותר בתחומי העיר העתיקה
הבנוי בדופן מסגד המחמודיה מול השער הפנימי של העיר
עומד נטוש ומוזנח ,החלה עיריית תל אביב-יפו בפעולות
שחזור ופיתוח מזרקות בעיר.

במציאות הישראלית מתקיימת התנצחות קבועה הכרוכה
במאבק על שרידי המורשת בין יהודים וערבים ,וכדבריו
של עמוס קינן (" :)1991שיבת ציון וההתיישבות היו ,ועדיין
הינם ,מאמץ לשנות את הזהות הלאומית ההיסטורית,
מזהות של עם בגולה ,לזהות של עם במולדתו .בכך ,בהכרח,
הרס והשכחה של המורשת הערבית הינו תנאי חיוני לבניית
הזהות היהודית במרחב הטראומטי והמסוכסך".

"מזרקת המזלות" 16בכיכר קדומים ליד כנסיית סנט פטרוס
תוכננה והוקמה ללא קשר למקום .המזרקה ,מפוסלת באבן
גיר ומכילה דימויים של שנים עשר המזלות .רעיון המזרקה

אמירה
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זו

באה

לידי

ביטוי,

במלוא

הדרה

“יפו העתיקה” | גיוס ה”שימור” לעיצוב מחדש של זיכרונות קולקטיביים
ב"טיפול" השימורי שזוכה לו יפו העתיקה.
לאחר שהריסות המבנים רוכזו ופונו מהשטחים שיועדו
לחפירה ארכאולוגית נוצרה טופוגרפיה חדשה על תל יפו.
שרידי בתי הקסבה ושפכי החפירות הארכאולוגיות שינו ללא
היכר את פסגתו של התל ,בטופוגרפיה זו ,אשר כיסתה את
החורבות באופן מוחלט ,פעל בעיקר הגנן העירוני אברהם
קרוון ,אשר ביקש לשוות לשטחים הפתוחים מראה רומנטי
של כיכרות מרוצפות וגנים נרחבים המיועדים לאירועים
לקהל רב .חומרי הגלם ששימשו את הגננים העירוניים היו
אבני "החורבות" -אותם שרידים עיקשים הצצים ועולים
בין הצמחייה המטופחת של גן הפסגה וגן המדרון .הגנים
הוציאו את העיר מהקשרה ההיסטורי ויצרו מרחב ציבורי
חדש ונטול זיכרונות ,אך אלו מתעקשים לשוב ולהופיע מידי
פעם .למרחב החדש והמגונן ניתן היה לצקת עכשיו תכנים
וזיכרונות קולקטיביים חדשים אשר ממשיכים במעשה
ההדרה והמחיקה .דוגמא נוספת היא "שער רעמסס"
שבתחתית התל מספק את תחילתו של רצף היסטורי מן
העבר הרחוק הנחוץ לאתר התיירותי אשר עיקר מבטו
צופה צפונה לעבר קו הרקיע התאגידי של תל אביב.
גם במקרה זה ,השימור מכסה למעשה על מחיקה מוחלטת
ויצירת חלל נטול הקשרים היסטוריים ורצף אנושי ותרבותי.

כך פירטו בתכנית האב לפיתוח התיירות ביפו.
עיקר הערכים שראו מתכנני התיירות במונומנט היה היותו
"צופה לים" (כלשון התכנית) ו"בעל נתונים ארכיטקטוניים
מרשימים" ,ולכן הציעה תכנית האב להשתמש באולמות
הגלויים ואלו שעוד ייחשפו בעתיד לעריכת קונצרטים
והצגות .תכנית האב גם מציעה לחדש את תצוגת העתיקות
במקום .באמצעות חידוש התצוגה ורענון המוצגים הם
מביעים תקווה כי יתעורר עניין מחודש במקום.
החברה לפיתוח יפו העתיקה ועיריית תל אביב לא השכילו
עדיין לראות באתר זה הזדמנות לחשוף את תולדותיה של
העיר לאורך אלפי שנים -המייצגים את רצף ההתיישבות
המקומית בעיר ,מוזאון רב היקף המציג שכבות רבות.
כהרגלם ,בחרו המחליטים להסתפק בהצגת העבר הרחוק,
אשר ממילא אינו מעורר עניין רב בקרב האוכלוסייה ,ולכן גם
אינו מעורר מחלוקות פוליטיות ומצפוניות .ובינתיים מוחזק
הבניין נעול ומודחק ,עדיין לא ברור כיצד ישומר ,בעבור איזו
מטרה ובאיזה אופן יתמודד עם הדרישה למחיקה תוך כדי
שימור.
ג .הסראייה החדשה וכיכר השעון | ממבנה הסראייה
החדשה למונומנט התופת
סמוך לשער העיר הפונה לדרך לירושלים ,מחוץ לחומה,
התפתחה רחבה ציבורית –רחבת השער אשר רובה שימש
שוק ועם הזמן הפכה לכיכר הראשית של העיר החדשה.18
הכיכר שמרה על חשיבותה גם לאחר שנהרסו החומות
ופורק רובו של השער ,היה זה עתה מרכזה של יאפא,
והחוליה אשר חיברה בין העתיק והחדש .סביב הכיכר נבנו
נוסף לארמון השלטון גם ביתו של השליט התורכי ומבנה
הקישלה (קסרקטין הצבא ובית האסורים) אשר הוקם על
חורבות המצודה הצפונית של העיר ,הכניסה הראשית
המאוחרת למסגד המחמודיה-גדול מסגדי יאפא .בשנת
 1906הסתיימה בנייתו של מגדל השעון במרכזה.

ב .הסראייה העתיקה
המכלול המונומנטלי של מבני השלטון הנקראים "בית
הסראייה העתיקה" נבנה בליבה של העיר על יסודות מבנים
קדומים בדופן הגבעה המשתפל צפונה לים .המבנה היה
בית מושבו של הממשל העות’מאני וכלל את בית המושל,
כל חללי האדמיניסטרציה הקשורים לשלטון ,מפקדות חיל
המצב העות’מאני ,מסגד ובית מרחץ .אין ספק ,כי היה זה
המבנה הציבורי בעל נוכחות רבה בעיר מוקפת החומות.
עם העברת השלטון מחוץ לחומות העיר העתיקה לבניין
"אל-סראייה אל ג’דידה" 17הפך חלק מהמבנה לבית חרושת
לסבון של משפחת דמיאני ,וחלקים אחרים של המבנה
הושכרו אף למגורים .לאחר מלחמת  ’48שימש המבנה
למפעלים שונים ,עד שלבסוף הועבר לרשות מוזאון ארץ
ישראל כמוזאון לעתיקות יפו.

"הארמון" ,אשר חזיתו הראשית הסימטרית בעלת עמודי
ענק ובמרכזה כניסה מונומנטלית ברומו של גרם מדרגות
מפואר ,הוקם במימון עשירי העיר ונכבדיה ונחנך בשנת
 .1897התכנון נעשה בידי המהנדס ברוך פפירמייסטר .19

לאחר שמסגד הסראייה נהרס ומעולם לא שוקם ,והחמאם
בחלקו הדרומי (בית המרחץ) הופרט והפך לאולם אירועים
פרטי ,עומד רובו של המבנה בשיממונו ,מוזנח וסגור לקהל
הרחב .בקומת הקרקע בחלקו המזרחי של המבנה פועל
התאטרון הערבי-יהודי ,ואילו בקומה העליונה מאוחסנות
עדיין העתיקות ,כפי שהגה את המוזיאון הסגור ד"ר קפלן
בשנות ה.70-

בנייתו של מבנה שלטוני חשוב מחוץ לסמטאות העיר
ההיסטורית מסמל יותר מכול את כוונת השלטונות
העות’מאנים להרחיב את יאפא ולפתח אותה כעיר מודרנית
מחוץ לתוואי סמטאותיה ,אך תוך שמירה על קשר רצוף
עם הקסבה העתיקה .הסראייה החדשה שימשה גם מקום
מושב השלטון המקומי והיוותה חלק ממבני השלטון והדת
שהקיפו את הכיכר המרכזית .על חשיבות האתר בעיני
התורכים ניתן ללמוד מהמעשה יוצא הדופן של השלטונות
בהעתקת בית הקברות המוסלמי שגבל בכיכר מצפונה,
ובכך לאפשר את פיתוחה המואץ של שכונת מנשייה והקשר
עם תחנת הרכבת לירושלים .בכך ,התחזק יותר מעמדה של
הכיכר המרכזית ביאפא ובית הממשל בראשה.

במבנה בוצעו עבודות חיזוק ושיפוץ חיצוני תוך הסרת חלקים
מקוריים אשר לא שוחזרו בהתאם לדעת המתכננים .בו בזמן,
נבנו תוספות בנייה כאילו אותנטיות ,אשר אף שאינן כאלה-
הן מהוות מוצר תיירותי משלים (הכוונה היא בעיקר לסביל
החדש שהוצמד לחזית המערבית של הבניין) .חלקו הצפוני-
מערבי של מכלול המבנים ,מה שהיה בית החרושת לסבון,
עומד מוזנח ועזוב מאז  ,’48הפך במהלך השנים לשמורת
עטלפים מאוכלסת בצפיפות .משרד התיירות ועיריית תל
אביב ראו באתר נכס בעל פוטנציאל תיירותי כלכלי רב ,ועל

ב 4 -בינואר  1948יצאה מתל-אביב משאית טעונה בתפוזים
אשר תחתיהם הוטמנו חומרי נפץ ,לכיכר ההומה אדם.
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
המשאית נהוגה בידי חברי ארגון לח"י הוחנתה מול בניין
הסראייה ושני הצעירים אברהם כהן ורחמים חכמוב נמלטו
ממנה .הפיצוץ גבה את חייהם של עשרה אנשים והותיר
פצועים רבים ,כמו כן ,פגע קשות לא רק בבניין הסראייה
אלא גם בבניינים הסמוכים לו.

המבנים בקישלה בוצרו בחומה ולכיוון הכיכר נבנה שער
מפואר .21על חורבותיו של הבסטיון הדרום מזרחי" ,בסטיון
סר סידני סמית" נבנה בשנת  1879בית החולים הצרפתי
"סנט ג’וזף" .22גם בית החולים כלל מספר מבנים .המבנה
המרכזי בנוי על רחוב יפת פינת רחוב לואי פסטר .מבנה זה
הכיל בתוכו גם קפלת תפילה וחללים לשימושים חברתיים
וקהילתיים שונים.

שרידי המבנים סולקו ובמקומם נסלל רחוב חדש המוביל
מכיכר השעון לשדרות ירושלים (רח’ מרזוק ועזר) .שרידיו של
מבנה הסראייה ניצבו במשך שנים רבות כחורבה אטומה
ובלתי מוסברת .עם חלוף השנים ,הפך המבנה הפגוע מסוכן
לציבור וביוזמת עיריית תל-אביב-יפו פורק רובו של הבניין
ונותרו בו בעיקר שרידי החזית הפגועים.

שני מבני ציבור מונומנטליים אלו הפכו לחוליית קשר ברצף
בין הקסבה ההיסטורית התוססת והנמל במורדותיה לבין
העיר החדשה ההולכת ומתפתחת .במבנה הקישלה שכנה
אחרי כיבוש יפו תחנה של משטרת ישראל ,ובתוכה גם בית
מעצר שאותו ירשה המשטרה מהבריטים .פעילות המשטרה
הועתקה למבנה משטרה חדיש ומשוכלל במזרחה של יפו.

תכנית האב לתיירות ייעדה את מבנה הסראייה לשיקום
ולהפכו למרכז מבקרים ונקודת יציאה לסיורים בעיר" :מוצע
לשקם את מבנה הסראייה ולהפכו למרכז מבקרים ונקודת
מוצא לסיורי תיירים ביפו ,וכאטרקציה תיירותית בפני עצמה
אלא שהדבר כרוך בהשקעות כבדות ביותר" .20בשנת 2004
הושלמו העבודות במקום בתכנונו של אדר’ אייל זיו ובהזמנת
החברה הממשלתית לתיירות ועיריית תל אביב-יפו .התכנון
החדש עסק בעיקר בחזית לכיכר ,התכנון לא ראה במבנה
תכנים וערכים ,אלא דימוי בלבד .על כן מצא עצמו מבנה
הסראייה מיוצג על ידי חזית תפאורה משוחזרת ושבורה.

בית החולים שהיה רכושה של הכנסייה הקתולית ושימש
שנים רבות את משרד הבריאות נמכר לחברה של יזמים
לשם "שימור חלקי ,פיתוח ובנייה" .23תכנית התיירות ייעדה
שני אתרים אלו ,באופן לא מפתיע ,לאתרי מלונאות ואכסון
בהיקפים גדולים .ואכן ,זמן קצר לאחר פרסומה של תכנית
התיירות ואימוצה ,קידם מנהל מקרקעי ישראל את השיווק
ואת התכנון לפיתוח שני האתרים .כמו כן ,קודם מכרז
מנהל מקרקעי ישראל לשיווק המבנים שהיו רכוש הציבור
לפרויקטים פרטיים לפיתוח מלונאי ,כל זאת בשם פיתוח
התיירות .יש לציין ,כי בשני הפרויקטים יועדו מבנים וחלקי
מבנים מסוימים לשימור ,ואילו האחרים יועדו להריסה.
ובמקומם אמורים להיבנות מבנים חדשים ,נוסף לתוספות
הבנייה אשר תוכננו להיבנות מעל המבנים ההיסטוריים.
ב"פרויקט המשטרה" (קישלה) ברחוב רזיאל  20התפנה
שטח של  3דונם לתכנון מלונאי חדש .שטחם של המבנים
ההיסטוריים בשטח הוא  3000מ"ר ויועדו לשימור בתב"ע
 2572אשר אפשרה תוספות בנייה בשיעור כפול מהקיים
(כ 7500-מ"ר בתוספת מרתפים) .יש להדגיש ,כי זהו אחד
המקומות הבודדים בכל שטחה של יפו שבו מיועד שטח
מסוים למלונאות בצורה בלעדית ורחבת היקף.

נשאלת השאלה -תפאורה לאיזה מחזה? איזה סיפור
מנסה החורבה הזו לספר?
הבחירה להנציח את הבניין כתפאורה רומנטית של חורבה
מונומנטלית ,היא בחירה שאיננה מקרית -זוהי בחירה
המנסה למחוק את עברו האמתי של הבניין על ערכיו
ובמקומם לצרוב בתודעה דימוי חדש וזיכרון קולקטיבי
חדש/ישן.
הסיפור היחיד שהונצח הוא סיפור משאית התופת הבאה
לאזכר את הקונפליקט ורחוקה מלהוות אטרקציה תיירותית
לפיתוחה של העיר ולגאוותה של הקהילה המקומית.
הדרתם של תושביה האותנטיים של יאפא ,על ההיסטוריה
שלהם וזיכרונותיהם הולידה יצור חסר פשר וקשר לאלפי
שנותיה.

יש לציין ,כי תכניות המלון בקישלה אושרו מתוך ידיעה
ברורה ,כי המלון העתידי סמוך למסגד הגדול ובעל קיר
משותף עם המסגד הגדול והפעיל ביותר ביאפא .נראה,
כי השיקול העיקרי שעמד בראש מעיניהם של המתכננים
וקובעי המדיניות לא היה האותנטיות של המבנה ,לא
הקהילה שהייתה במקום ואף לא שרידי אותה קהילה אשר
חייה עדיין במקום ויכולה הייתה להמשיך להשתמש במבנים
המשומרים לכל שימוש ציבורי לטובתה .השיקולים היו
כלכליים וזאת באמצעות פיתוח התיירות .לשם כך מכרה
המדינה את המבנים לגופי יזמות פרטיים מתוך תקווה
לעודד השקעות ביפו .גם כאן שימש השימור עלה תאנה על
ידי טיפול בתפאורה של חזיתות בלבד.

ד .מלונות בבסטיונים
העיר ההיסטורית הצטופפה עם נמלה בתוך חומה שהקיפה
אותה .בחומה המזרחית נבנה השער לירושלים אשר היה
מוגן בחפיר ובמצודת שער .בחומה המזרחית נבנו שתי
מצודות גדולות (בסטיונים) ,אחת בפינה הצפונית-מזרחית
והשנייה בפינה הדרומית-מזרחית בנקודות שבהן "נשברת"
החומה מערבה לכיוון הים.
עם פירוק החומות במחצית המאה ה 19-פורקו גם
הבסטיונים והחפיר סביבם מולא בעפר ,כך נוצרו שטחים
גדולים בשתי פינות העיר אשר ניתן היה לבנות עליהן
מבנים חדשים .אבני החומה והמצודות המפורקות שימשו
חומרי בנייה זמינים .על חורבות הבסטיון הצפון-מזרחי בנו
השלטונות העות’מאניים את מבנה הקישלה (קסרקטין
צבאי הצמוד למסגד ומול הסראייה) .בניית הקישלה אפשרה
לצבא העות’מאני להיות נוכח בכיכר המרכזית.

בית החולים הצרפתי הוא אתר ובו כ 4-דונם ברח’ יפת פינת
רח’ פסטר ,גם הוא נשקף אל הנמל והים .במקום מתוכנן
בית מלון (בהתאם לתב"ע  .)3154לצורך בניית המלון נהרסו
מבנים אשר הוחלט ,כי חשיבותם פחותה אך בעיקר כדי
לאפשר מקום לבנייה חדשה .העובדה שהשטח הוא היסטורי
חייבה חפירות ארכאולוגיות אשר נערכו בשני האתרים
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“יפו העתיקה” | גיוס ה”שימור” לעיצוב מחדש של זיכרונות קולקטיביים
כמורה לאדריכלות ולשימור ,הוראת השימור מהווה בעבורי
כלי מחקרי לבחינתן של טראומות חברתיות ותרבותיות
הבאות לידי ביטוי אדריכלי וכיצד הן נתפסות בזיכרון
הקולקטיבי והאישי של כל אחד מאתנו .העיסוק בשימור
המורשת הערבית-פלסטינית ,בסטודיו לשימור ,היא מעין
עבודה במעבדה ,לא רק למחקר וליצירה ,אלא גם מקום של
תיקון .הסטודנט מתחיל את דרכו קודם כל בחיפוש מידע
בסיסי וראשוני על אודות המקום שבו עוסק הסטודיו .החומר
ההיסטורי המבוקש שאינו נמצא בהישג יד (לא בוויקיפדיה
ואף לא בארכיוני העירייה) מוביל את הסטודנט לחיפוש
דרכים יצירתיות לאיסוף מידע מהימן ומפורט .באחת נחשף
הסטודנט לקונפליקט התרבותי ,המאלץ אותו להתמודד עם
תפיסת עולמו ואף לנקוט עמדה.

ואשר חשפו את שרידי הבסטיונים .בשני המקרים אפשרה
רשות העתיקות הקרבה כמעט מוחלטת של השרידים למען
הפרויקטים המלונאים.
אין ספק ,כי בשני המקרים אפשר היה להסב את המבנים
ההיסטוריים לשימושים ציבוריים לטובת הקהילה וגם
לשימושי מלונאות המתאימים יותר לסביבה ההיסטורית
ללא צורך בהריסת מבנים קיימים ובמתן אפשרות לבנייה
חריגה וחסרת פרופורציות.

סיכום
המורשת ההיסטורית והתרבותית של ערים עתיקות
מבוססת לא רק על שרידי המבנים והמונומנטים המשמשים
עדים לתרבויות העבר .מורשתן מבוססת גם על ההיסטוריות
של כל הקהילות שחיו במקום והתייחסו אליו כביתם שלהם.
גם הטראומה שאותה חוותה יאפא ותושביה והתרוקנותה
הכמעט מוחלטת מאוכלוסייתה המקורית היא חלק
מהמורשת של המקום .רבבות פליטים וצאצאיהם עדיין
תופסים את יאפא כביתם ,והזיכרונות שהם נושאים איתם
אינם בהכרח זיכרונות מהבית הפיזי-מוחשי (רובם לא
נכחו באירועי הנכבה) .זיכרונות אלו מהבית הם זיכרונות
מהתחום הלא-מוחשי וכוללים סיפורים ,רגשות ,קולות,
ניחוחות ובעיקר זיכרונות של בית ,חיי משפחה וקהילה
לפני שנקטעו .למרות המאמץ הנמשך למעלה משבעים
וחמש שנים למחוק את הזיכרונות הפלשתינים של יאפא
ולצרוב אחרים במקומם ,נותרו בשטח שרידים פיזיים ואלו
חייבו פעולות שימור .כך גויס גם תחום השימור לשירות
מנגנון ההשכחה ויצירת הנרטיבים התואמים את רצונו
של הממסד הציוני השולט .כך שומרו ושוחזרו מונומנטים
"נקיים" לחלוטין מהקשר למורשת הערבית-פלשתינית אשר
יצרה אותם במקור.

הסטודנט המתעד מורשת ערבית-פלסטינית מודע לרובדי
הזיכרון הנחשפים במהלך מחקרו; הוא נדרש לבחון כל
רובד ומגלה על ידי כך את הזיכרון הטראומטי של שני
הצדדים המוגדרים בשיח הפוליטי ,התוקפן והקורבן .לכל
אחד מהצדדים נרטיב שונה ומכונן ,ורק בחינה לעומק
של שני הצדדים תאפשר פעולת שימור מאוזנת ,שתקדם
העצמה חברתית של שני הצדדים כאחד .כדי להמחיש את
סוגיית התיקון ניתן לבחון את הפרויקטים הסטודנטיאליים
המתבצעים בסטודיו לשימור .24
אין כל ודאות ,כי התכנים החדשים אשר נוצקו לתוך
המבנים המטופלים ,יישמרו לאורך זמן ויענו על הציפיות
שעיצבו אותם .נראה לי ,כי רק הפיכתה של העיר העתיקה
לחלק מהעיר הגדולה באמצעות הפיכתה לאזור מגורים
רב תרבותי תאפשר לשמר את מבני יפו/יאפא וזיכרונותיה
בעבור כולנו.

הערות
המאמר נכתב בסיועה של אדר’ נעמה אבישי.
 .1הסראייה העתיקה (ענת’יקה) הוא מבנה הניצב בלב העיר ההיסטורית (כיום רחוב מפרץ שלמה) ,אשר שימש בעבר מקום מושבו
של המושל הטורקי בעיר .הבניין הוקם בראשית המאה ה 19-על שרידים של מבנים קודמים ,ושימש בתחילה חאן .בשנת 1811
קבע בו מושל יאפא ,מחמוד אגא א-שאמי ,את משרדי הממשלה ששימשו גם בניין דואר ובית מעצר .עוד היו בו באר ,מסגד וחמאם.
המבנה חדל מלשמש בית מעצר בשנות ה 70-של המאה ה ,19-ובית הממשל הועבר ממנו ב ,1897-כאשר נחנך בית הסראייה החדש בכיכר השעון הסמוכה
(מחוץ לתוואי החומות) .חלק מהבניין אכלסה משפחת דמיאני הנוצרית ,ובמקום החל פועל בית חרושת המייצר סבון משמן זית .בית החרושת נסגר במלחמת
 1948והמבנה ננטש .הוא הוכרז רכוש המדינה ומבנה לשימור.
 .2הסטודיו לשימור מועבר במסגרת  B.Arcבאדריכלות בביה”ס לאדריכלות ע”ש דוד עזריאלי הממוקם בפקולטה לאמנויות
ע”ש יולנדה ודוד כץ באוניברסיטת תל אביב .הסטודיו מהווה מבוא רחב לעיסוק האדריכלי בתוך סביבה היסטורית
קיימת ופגיעה במיוחד .הסטודיו עוסק בחקר אזור או אזורים היסטוריים אשר שיקומם יהיה מנוף להתחדשות עירונית.
הנושאים הנידונים והנלמדים בסטודיו הם :הזהויות ההיסטוריות והמורשות התרבותיות ,המורשת האדריכלית כמסורת מן העבר למען העתיד ,חקר הסביבה
ההיסטורית הבנויה ,חקר המבנים ,תיעודם ומשמעותם התרבותית ,בנייה חדשה בקונטקסט היסטורי ותוספות בנייה ,תכנון השימור של מבנים והסבתם
לשימושים שונים וכן תכנון החלל הציבורי בהליך של “שימור משולב” בדרישות תכנון העיר.
 .3במאמר יש שימוש במילים יפו/יאפא בהתאמה להקשר שבו נידונה העיר בטקסט.
 .4ראה :אבו שחאדה ,סמי ,מטעם  ,21עמ’ .142
“ .5עתיקה” מוגדרת בחוק רשות העתיקות משנת “ :1989נכס ,בין אם תלוש ובין אם מחובר שנעשה בידי אדם לפני שנת  ,1700לרבות דבר שהוסף לו לאחר
מכן והוא חלק בלתי נפרד ממנו ,או נכס שנעשה בידי אדם החל משנת  ,1700והוא בעל ערך היסטורי והשר הכריז עליו שהוא עתיקה”.
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
" .6אנונימיות אינטימית" היא תאוריה אורבנית שחיבר האדריכל הלל שוקן .התאוריה הוצגה בתערוכת הביתן הישראלי בביאנלה לאדריכלות בוונציה ,שאותה
אצר בשנת .2000
" .7מוזיאון יפו לעתיקות" משוכן בבית הסראייה העתיקה .המוזאון עצמו הוקם בשנות ה 70-של המאה ה .20-את המוזאון מנהל כיום מינהל התיירות של
החברה לפיתוח יפו העתיקה.
 .8יש לציין ,כי רוב שטחה של יפו טרם נחקר עדיין ,ועל כן קשה לסכם ולהבין את העיר על תקופותיה השונות.
 .9תכנית ה .קנדל ,עובדה על ידי א .שור ,אושרה בשנת 1937
" .10מבצע חמץ" הוא שמו של המבצע לכיבוש יפו במלחמת העצמאות על ידי חטיבות "ההגנה"" ,אלכסנדרוני"" ,גבעתי" ו"קרייתי" .מטרת המבצע הייתה
"להקיף ולנתק לגמרי" את יפו מעורפה באמצעות כיבוש.
" .11יפו -מקראה היסטורית-ספרותית" בעריכת יוסף אריכא ,הוצאת עיריית תל אביב יפו ,האגף לחינוך1968 ,
 .12ראה :עזריהו מעוז" ,רח' המלך ג'ורג' :סיפורה של מורשת קולוניאלית בנוף העיר" ,מגזין "אתרים" ,הוצאת ספריית דקל-המועצה לשימור אתרים ,ספטמבר
 ,2012עמ' 50-47
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צורכי הקהילה ומדיניות ממשלתית
ירושלים הקדומה ('עיר דוד') כמקרה מבחן
יונתן מזרחי
קצר .העדויות הקדומות ביותר לבנייתה של עיר מתוארכות
ל 1700 -לפנה”ס לערך ,לתקופה הכנענית ,המכונה בשפה
המקצועית תקופת הברונזה התיכונה 2ב .מתקופה זו ועד
ימינו התרחבה העיר ,התכווצה ושינתה את אופיה פעמים
רבות ,בהתאם למצב הכלכלי ,החברתי והפוליטי ששרר בה
ובסביבותיה .עדויות ארכאולוגיות רבות מלמדות על עיר
גדולה באזור במאה השמינית לפנה”ס ,שהתפשטה לעבר
הרובע היהודי של ימינו והר ציון .לאחר חורבנה במאה
השישית לפנה”ס התכווצה העיר ,ומהמאות  3–5לפנה”ס
לא נותרו ממנה כמעט שרידים .במהלך המאה הראשונה
לפנה”ס התרחבה העיר צפונה ,לכיוון העיר העתיקה של
ימינו והר ציון ,ונראה ששלוחת עיר דוד או ירושלים הקדומה
נותרה מיושבת עד המאה ה 11-לספירה ,אז ננטשה .במאה
ה 16-התחדשה ,ככל הנראה ,ההתיישבות בגרעין המקורי
של הכפר סילואן ,על המורדות ,שממזרח לנחל קדרון,
ובמהלך  150השנים האחרונות התרחב הכפר לעבר שלוחת
ירושלים הקדומה ומורדות הר ציון.

מילות מפתח :ארכאולוגיה ,פוליטיקה ,חברה,
התנחלות ,סילואן ,ירושלים הקדומה ,עיר דוד,
עמותת אלע"ד ,גן לאומי ,מזרח ירושלים ,סכסוך
פוליטי ,תפקיד הארכאולוג

הקדמה
מאמר זה עוסק בארכאולוגיה בלב אחת הערים המורכבות
ביותר בעולם ,ירושלים ,ובעיקר בתל של ירושלים הקדומה או
עיר דוד ,השוכן בכפר סילואן שבמזרח העיר (איור  .)1במוקד
יעמדו יחסי הגומלין בין המחקר הארכאולוגי בירושלים
הקדומה לבין סביבתו :במקומה של הארכאולוגיה בסיפור
ההיסטורי המונחל לציבור ובכוחו להשפיע על דעת הקהל;
ההשפעה של הארכאולוגיה על החברה והקהילה החיה
לצד אתר ארכאולוגי-תיירותי; והשימוש הפוליטי הנעשה
בארכאולוגיה כדי להתנחל במקום ולהצדיק התנחלות
באזור השרוי בסכסוך.
ירושלים הקדומה היא אתר ארכאולוגי ייחודי בעל חשיבות
עולמית .היא מזוהה עם ראשיתה של העיר ירושלים ועם
ירושלים של ממלכת יהודה; היא סמוכה להר הבית ,אחד
המקומות הרגישים ביותר במזרח התיכון מבחינה דתית
ופוליטית .נוסף לכך ,היא שוכנת בשטחו של כפר פלסטיני.
המרכיבים הללו הם אתגר לכל מחקר המתבצע במקום,
הן מבחינה ארכאולוגית הן מבחינת ההשלכות החברתיות
והפוליטיות שלו.
כיום נכלל אתר ירושלים הקדומה בתחומה של שכונת ואדי
חילווה שבכפר הפלסטיני סילואן ,בשלוחה הדרומית של הר
הבית ,מחוץ לחומות העיר העתיקה (איור  .)2האתר נמצא
ב”מזרח ירושלים” – שטח נרחב ובו חלקים של  28כפרים
ושכונות שסופחו לעיר ולמדינת ישראל לאחר מלחמת
 .1967האתר הוא גם חלק מהגן הלאומי “סובב חומות
ירושלים” שהוכרז בשנת  ,1974והוא כולל שטחים נוספים
הסמוכים לחומות העיר העתיקה .הגן הלאומי  -באחריותה
של רשות הטבע והגנים ,אולם את אתר ירושלים הקדומה
(עיר דוד) מנהלת כיום אלע”ד – עמותה ימנית שמטרתה
להתנחל במזרח ירושלים .זהו ככל הנראה הגן הלאומי
היחיד שמנהלת אותו עמותה פרטית בעלת אידיאולוגיה
פוליטית .בשנים האחרונות ביקרו באתר כ 400-אלף איש
בשנה ,ובהם עשרות אלפי חיילים ,סטודנטים ותלמידים.
בתל של ירושלים הקדומה נמצאים שרידים מלפני כ7,000-
שנה ועד ימינו .השרידים הקדומים ביותר מעידים על
התיישבות עונתית קטנה סביב מעיין הגיחון .בשנת 3,000
לפנה”ס בערך נבנה במקום כפר קטן ,שננטש כעבור זמן

איור  .1מפת התמצאות
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צורכי הקהילה ומדיניות ממשלתית ,ירושלים הקדומה (‘עיר דוד’) כמקרה מבחן
המקום דרך סיפורו של הממצא ופרשנותו; אז הם מגלים
סיפור שונה או משלים את הסיפור ההיסטורי והמסורתי
שהם מכירים :במקום שהסיור יעסוק באישוש סיפורי התנ”ך,
דוגמת כיבוש העיר על-ידי דוד המלך ,מרד חזקיהו באשור
או פעילותו של ירמיהו הנביא בירושלים לפני החורבן ,הוא
יעסוק באורח החיים בימי ממלכת יהודה .המבקר ייחשף
לסיפור שהמקרא אינו מספק :היכן חיו תושבי העיר וכיצד
חיו ,היכן שכנו בני המעמד השליט והיכן שכנו בני המעמד
הנמוך ,מה הממצא הארכאולוגי מלמד אותנו על אורח
חייהם ,מה ידוע לנו על מנהגי המקום ,אילו אמונות עממיות
רווחו על-פי הממצא הארכאולוגי ועוד.
העבר הוא ארץ זרה .אורח החיים כיום ,אופי החברה,
השפה ,צורת השלטון ,הטכנולוגיה והידע שונים מאוד
מאלה ששררו לפני מאה או מאתיים שנה ,וכמובן לפני
 2,000או  3,000שנה .מושגים כמו לאום ,עם ,אמונה ,דת
ועוד ,הברורים ומוגדרים בעינינו כיום ,נשאו משמעות אחרת
לפני אלפי שנים ,וכמה מהם לא היו קיימים כלל .הלאומיות,
לדוגמה ,התפתחה באירופה רק במאות האחרונות.
התייחסות לתרבויות קדומות דוגמת הכנענים או תושבי
יהודה כלאום ,במובן המודרני ,שגויה ביסודה .הארכאולוגים
חוקרים חברות ותרבויות ,שהאופן שבו תפסו את עצמן
ואת העולם סביבן כלל אינו מובן מאליו .אם ינסו להסביר
את הממצא הארכאולוגי רק על סמך ניסיונם בהווה ,תהיה
הבנה זו סלקטיבית וחלקית.
מבקרים באתר ירושלים הקדומה עשויים להעלות בעיני
רוחם חברה ישראלית הומוגנית המאמינה באל אחד
ומתפללת אליו .הממצא הארכאולוגי ,לעומת זאת ,מעיד
על חברה הטרוגנית ,המאמינה בקיומם של אלים רבים
ומקיימת פולחן של הקרבת קורבנות ,חברה שבה למשל בכל
בית נמצאה צלמית פריון נשית .מכלול התפיסות ,הטקסים
והזיקות של החברה הנחקרת שונה מאוד מהאמונה
המונותאיסטית הרווחת כיום.

איור  .2מפת סילואן ,סימון שטחי החפירות והתיירות

להבין את העבר
הסיפור המוכר לעומת הממצא .ממצא ארכאולוגי כולל
שרידי מבנים ושברי כלים ,שלעולם אינם מדברים בעד
עצמם .חוקרי האתר אמונים על פירוש הממצאים והנחלת
הסיפור הארכאולוגי לקהילה המדעית ולקהל הרחב .הם
הופכים את הממצא הדומם לסיפור בעל משמעות .כיוון
שארכאולוגיה אינה מדע מדויק ,מסקנות הארכאולוגים הן
סובייקטיביות .לצד הפירוש שמציעים הארכאולוגים עולים
הסברים אחרים ונרטיבים ,שלעתים מתקבלים אף יותר
מאלה של החופרים .בעוד שהארכאולוגים מבססים לרוב
את הסיפור ההיסטורי-תרבותי של מושא החפירות שלהם
על הממצאים בשטח ,נמצא לא פעם שהסיפור המקובל על
הציבור הרחב מבוסס על נרטיבים מסורתיים ,סיפורי התנ”ך,
מיתוסים שונים ,סיפורים היסטוריים ,זיקה דתית ועוד.

מגבלות הידע של החוקר .דומה שאין דבר מתסכל יותר
בעבור חוקר מההתמודדות עם מגבלות הידע ועם הצורך
להכיר בעובדה ,שיש שאלות שאין להן תשובה .הביטוי
הבולט ביותר למגבלת הידע בארכאולוגיה הוא העובדה
שמדובר בחקר שרידים .שרידים אלו הם תוצאה של הרס,
חורבן ,אסונות טבע ,נטישה ,שימוש חוזר (משני) במבנים
ועוד מגוון גורמים ,המותירים בידי החוקרים שרידים אחדים
בלבד מהעושר התרבותי שאי-אז היו חלק ממנו.
באתרים בעלי אקלים ים-תיכוני דוגמת ירושלים הקדומה,
חומרים מתכלים דוגמת עץ ,בד וחומרים אחרים אינם
נשמרים; הממצאים העיקריים הם שרידי מבנים ושברי כלי
חרס ואבן ,ומהם מסיק הארכאולוג את מסקנותיו .לעתים
קרובות נחשפים רק חלקי קירות של מבנים ,ועל-פיהם
משחזרים החוקרים את המבנה כולו ,בידיעה שפעולה זו
מבוססת על הנחות בלבד.

יהיו מניעיהם אשר יהיו ,ארכאולוגים אחראיים ידאגו לכך,
שהסיפור המסופר לציבור הרחב יהיה קרוב ככל האפשר
למידע העולה מן הממצא הארכאולוגי .כך ,כאשר המבקר
מגיע לאתר וניצב מול השרידים ,הפירוש שישמע יתבסס
על הממצא הניצב מולו ,ולאו דווקא על סיפורים עממיים
שמקובל לזהות עם המקום .הדבר נכון שבעתיים לאתר
ירושלים הקדומה ,שכמעט כל המבקרים בו מגיעים בעקבות
סיפורי המקרא ,ולכן יש חשיבות רבה לספר את תולדות

יש וארכאולוגים חופרים במשך תקופה ארוכה (לעתים
לאורך כמה עונות או שנים) ,ועדיין הממצא הארכאולוגי
יהיה דל לעומת הסיפור ההיסטורי או המקראי שאלפי
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
שעובדי האדמה שחיו בסביבות ירושלים המשיכו את חייהם
בכפרים נתונים למרותו של השלטון החדש .מבחינתם לא
היה הבדל בעל משמעות אם שולטים בהם מלכי יהודה או
מלכי בבל.

שנות שינון ,לימוד וכתיבה ספרותית הפכו אותו חי וצבעוני.
כך מוצא עצמו הארכאולוג מבצע עבודה עדינה ומורכבת
וחושף סיפור ארכאולוגי מקומי רחוק מאוד ,ולעתים אף
מנותק ,מהסיפור ההיסטורי או המקראי .הפער בין דמויות
מיתולוגיות-היסטוריות דוגמת דוד ושלמה ,או תיאור
אירועים דרמטיים דוגמת מרד חזקיהו באשור ,ובין המציאות
הארכאולוגית הוא לעתים בלתי נתפס .כיצד ייתכן למשל
שבאתר כמו ירושלים הקדומה ,שכל-כך מזוהה עם ירושלים
המקראית ,לא נמצאו שרידים בעלי משמעות מעירם של דוד
ושלמה ,המלכים החשובים ביותר בהיסטוריה המקראית?
כיצד ייתכן שיש עדויות ארכאולוגיות על עיר מהמאה
השמינית לפנה”ס ,הגדולה כמעט פי עשרה מערים בתקופות
שקדמו לה ,ולמרות זאת לא נמצא שם של מלך חקוק על
המבנים ששרדו ממנה?

ב .כאשר בוחנים את אתר ירושלים הקדומה בהתייחסות
למיקומו הגיאוגרפי והיחס בינו לבין סביבתו ,עולה ,כי ראשוני
המתיישבים בחרו להקים עיר בשלוחה הדרומית להר הבית
או בחראם אל-שריף כיום ,במדרון שהוא נמוך מההרים
סביבו ומרוחק מדרכי תעבורה חשובות ואפילו מקרקעות
חקלאיות עשירות .דומה ,שהסיבה העיקרית למיקום העיר
בשלוחה זו היא מקור המים – מעיין הגיחון ,המספק מים כל
השנה .השליטה בו אפשרה את קיומו של ריכוז אוכלוסייה
גדול במשך כל השנה .ההשקעה הטכנולוגית בלכידת המים
ובהובלתם כבר בתקופה הכנענית ,הפכה סמל לעוצמה
ולתחכום .סביב מקור המים התארגנה הנהגה ואוכלוסייה
שראתה בהגנה על מקור המים צורך חיוני .היכולת לבנות
חומות ,מגדלים ומבני שלטון דוגמת השרידים שנמצאו
בשטחים  G , Eובית המעיין מקורה בכוח שהעניקה השליטה
במים.

מגוון סיפורים ארכאולוגיים .אילו הוצגה ירושלים
הקדומה על-פי ממצאיה ,היה המבקר בה מוזמן למסע בזמן
בלי להיות תלוי בסיפור לאומי ,דתי או היסטורי צר .שאלת
הקשר בין העמים והדתות החיים בעיר כיום לתרבויות בנות
מאות ואלפי שנים שחיו בה בעבר הייתה מפנה את מקומה
ללימוד חסר פניות של תרבויות העבר .חשיבותה הרבה
של ירושלים הקדומה ,הן מבחינה היסטורית הן מבחינה
מסורתית ,מחייבת אותנו להכיר בעושר הארכאולוגי של
האתר ,החושף סיפור אחר מזה ההיסטורי-מקראי.

ג .עם הממצאים המגוונים שנמצאו בירושלים הקדומה
נמנות אלפי צלמיות (פסלוני טין) וחלקי צלמיות של נשים
ומאות צלמיות או חלקי צלמיות של בעלי חיים .מספר
הצלמיות שנמצאו בירושלים בשכבות תקופת הברזל
(תקופת מלכי יהודה) ,הוא הגדול ביותר שנמצא באזור כולו.
שברי הצלמיות נמצאו כמעט בכל מבנה שנחפר באתר,
לעתים עשרות שברים במקום אחד .הצלמיות מספרות
לנו על אמונה עממית רחבה מאוד בדמויות נשיות .ייתכן,
שהצלמיות היו חלק מקמיע שליווה את הנשים ,ולא היו חלק
מהפולחן הגברי .זה המקום לציין שעד היום לא נמצא מבנה
פולחן בירושלים; הממצאים הדתיים כוללים רק צלמיות
ואת כתובת ברכת הכוהנים שנמצאה בקבר בגיא בן-הינום.
זוהי דוגמה לאי-יכולתה של הארכאולוגיה להוכיח את קיומו
של מקום פולחן מרכזי בעיר .טקסי הפולחן בירושלים של
ממלכת יהודה מוכרים לנו רק בחלקם ,אולם הם מציירים
תמונה שונה מאוד ממנהגי הפולחן היהודי בתקופות
מאוחרות יותר ,שבמרכזם ההתכנסות בבתי-כנסת והקריאה
בכתבי הקודש.

א .במהלך הסיור הארכאולוגי בירושלים הקדומה אפשר
להתוודע לסיפורם של המעמדות החברתיים השונים בעיר
לפני  2,600שנה ויותר .סיפור זה יעסוק בקריית השלטון
שנבנתה ,כך מותר להניח ,בחלקה הגבוה ביותר של העיר.
כאן אמנם נחשפו מבנה האבן המדורג של שטח  Gושרידי
בנייה מסיבית מעליו ,המעידים על היכולות ההנדסיות
והארגוניות של שליטי המקום כ 1,200-שנה לפנה”ס ,כאשר
העיר כללה רק מבנה מבוצר אחד וסביבו כמה בניינים
דלים .גם בתקופת מלכי יהודה יש עדות להתבצרותה של
השכבה השלטת בקריית השלטון ,מבודדת ומופרדת מהעיר
התחתונה ,שבה התגוררו פשוטי העם .במקומות שונים
במזרח הקדום שאב המעמד השליט את הלגיטימציה
לשלטונו מהאמונה שמקור השלטון הוא אלוהי ,ואפשר שגם
בעיר זו היה קשר הדוק בין הממסדים הפוליטיים והדתיים.
עדות ארכאולוגית לפער הכלכלי ולמשמעותו נמצאה
בשכבות החורבן והנטישה של שלהי תקופת המלוכה.
שרידי השרפה שכילתה את העיר בזמן הכיבוש הבבלי של
שנת  586לפנה”ס נמצאו רק בקריית השלטון ,בבתי העילית
השלטת .שם כללו הממצאים חלקי רהיטים משובצים
בשנהב ,תכשיטים וחותמות טין שהיו חלק מארכיון מינהלי.
לעומת זאת ,בחפירות שהתקיימו בשכונות התחתונות של
העיר ,במורדות המדרון המזרחי ,אנו עדים לכך שהתושבים
נטשו את המקום כבר לפני שנת  600לפנה”ס .אפשר להסיק
מכך ,ששנים רבות לפני החורבן הסופי החל תהליך הגסיסה
של ירושלים הממלכתית :כאשר השלטון איבד מכוחו וכבר
לא היה מסוגל לספק הגנה ופרנסה לתושבים ,החלה נטישה
של בני המעמד הנמוך לכיוון הספר החקלאי שהקיף את
העיר .חורבן העיר ירושלים ,כמו חורבנן של ערים אחרות
בעת העתיקה ,פגע בראש ובראשונה במעמד השליט .ייתכן,

ד .באתר ירושלים הקדומה נמצאו ממצאים ארכאולוגיים
רבים מהתקופה הביזנטית ,ובהם חלקי חומה ,כנסייה
המתוארכת למאה החמישית ומבנים שונים ,ובהם בתי
אמידים .ביקור בירושלים הקדומה יכול לשלב את סיפורה
של ירושלים הביזנטית ,שהעיר הקדומה הייתה חלק ממנה.
בתקופה הביזנטית השקיע השלטון הנוצרי השקעה רבה
בהפיכתה של ירושלים למרכז דתי-רוחני לעולם הרומי
המתנצר ,והשפעותיה ניכרות בעיר עד היום.
ה .פעמים רבות הסיפור המועבר לציבור אינו עוסק בחייהן
של הנשים בעבר ,וזאת אף שממצא ארכאולוגי עשיר מזוהה
עם המין הנשי; החל מכלי חרס רבים וכלה בתכשיטים ,כלי
תמרוקים ועוד .סיפור ארכאולוגי מקיף יגלה עניין בחייהן
של נשים לפני אלפי שנים ,ובכך יספק תמונה רחבה יותר
על התרבות הקדומה .הממצא הארכאולוגי מספק לנו מידע
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צורכי הקהילה ומדיניות ממשלתית ,ירושלים הקדומה (‘עיר דוד’) כמקרה מבחן
כיצד חיו אותן נשים ,כיצד השפיע מבנה הבית על חייהן ועוד.
אלו סיפורים השונים מאוד מהסיפור המוכר על מלחמות,
מלכים וכיבושים המתוארים לרוב באתר ירושלים הקדומה.

לפניהם את שלבי החפירה ואת ממצאיה .חפירות נגישות
לתושבים שאינן מבוצעות מאחורי גדרות ,יריעות ומעטה
כללי של חשאיות יחזקו את האמון בין החופרים לתושבים
ויאפשרו שיתוף פעולה ביניהם במהלך העבודה ואחריה.
צוות חפירות השומר על קשר חי עם תושבי האזור יוכל
לחלוק את המידע עם הציבור הקרוב ביותר לחפירה ,ולא
רק עם אלה הנמצאים במכוני המחקר ובין כותלי האקדמיה.

עשרות החפירות בשלוחת ירושלים הקדומה הניבו אלפי
ממצאים מרתקים ותובנות רבות על אורח החיים בזמנים
השונים ,על השכלת התושבים (כתובות פרטיות) ,על
מערכת המינהל (מידות ומשקלות) ,על מנהגי המאכל
והמשתה .כל אחד מעניינים אלה יכול לקרב כל מבקר
לרבדים ההיסטוריים של ירושלים ,ובמיוחד לחיי תושביה,
שהיו אנשים בשר ודם ,ולא דמויות מהאגדות.

סגירתם של שטחים לצורכי חפירה ,הדרת התושבים משינוי
הייעוד של השטחים ,גם אם באופן זמני ,כפי שנעשה בשטחי
חפירה בירושלים הקדומה או סילואן ,אינה תמיד הכרחית.
לרוב ,יש דרכים פשוטות לשמור על שגרת חייהם של
התושבים בלי לפגוע במחקר .כך למשל ,אפשר היה לפתוח
את שטח החפירה המכונה בריכת השילוח גם בעבור תושבי
המקום ,ולאפשר להם גישה נוחה לגני הילדים ולמסגד.

ארכאולוגיה ותושבים
החפירה הארכאולוגית היא עבודה בשטח .לפעמים זהו
שטח ריק או מבודד ,שאין עליו תביעה ,וטביעת הרגל
הארכאולוגית בו אינה ניכרת .לפעמים זהו שטח בבעלות
פרטית ,והחפירה היא רק שלב ,הכרחי אך חולף ,בפיתוח
המקום לצורכי בעליו .במקרים אלו הביקור של הארכאולוגים
ונוכחותם זמניים ,והשפעתם על הקהילה מצומצמת .אולם
לעתים החפירה מתקיימת בשטח ציבורי ומשפיעה על כלל
הקהילה .הארכאולוגים המגיעים למקום יישוב לוקחים
חלק מהשטח לצורכי חפירה .החפירה משפיעה על הנוף
המקומי באופן בלתי הפיך ,ולעתים אף משנה את ייעודם
של השטחים השונים ואף את השימוש בהם .כל קהילה
עשויה להגיב באופן שונה לחפירות בשטחה ,וזאת בהתאם
למידת השותפות שלה בהחלטה לארח את החפירה .חפירה
ארכאולוגית בשכונת עוני עלולה להיראות בעיני התושבים
פעולה מיותרת לעומת צורכיהם הדחופים .מקום הסובל
משלטון מנוכר ומדכא ,עלול לזהות את הארכאולוגים כחלק
מהשלטון העוין ,אלא אם הם יפעלו באופן המפריך זיהוי זה.

במקרה שבו הממצא הארכאולוגי נשמר כחלק מהנוף ,יש
דרכים רבות להעצים באמצעותו את הקהילה המקומית
ולחזק אותה .השטח הארכאולוגי בסילואן יכול לדרבן את
התושבים לעסוק בהיסטוריה ,בתרבויות קדומות ובקהילתם
כיום .האתר יכול לשמש לפעילות קהילתית מגוונת ,כולל
אפילו שותפות בחפירה .זהו עניין שגרתי בכל מקום בעולם,
אך הוא מעולם לא נוסה – אפשר אף לומר שלא הועלה כלל
על הדעת – בוואדי חילווה.
באתרים אחרים בישראל ,כמו בבית-שאן ובעין חמד (הסמוך
לכפר עין נקובה) ,זכאים התושבים הגרים בקרבת גן לאומי
להיכנס אליו חינם .האתר ירושלים הקדומה נמצא בין בתי
ואדי חילווה ,והוא חלק בלתי נפרד משטח הכפר ,אולם חרף
עובדה זו ,לתושבים אין כניסה חופשית אליו .יתרה מזאת,
בשל תחושת ניכור וגזל התושבים מעדיפים לא להיכנס אליו.
משמעות הממצא הארכאולוגי בעבור התושבים.
כיצד מקרבים קהילה לארכאולוגיה ,ואיך הופכים פרויקט
ארכאולוגי למקום שבו מתקיים דיאלוג בין החופרים
לתושבים? בחברה הרב-תרבותית שבה אנו חיים,
ארכאולוגים החופרים במקום יישוב ימצאו עצמם אחוזים
בסבך אינטרסים שלא תמיד מתיישבים אלה עם אלה .לרוב,
גם אין להם שליטה מלאה על עתיד השטח שבו הם עובדים.
אף על פי כן ,אין הם פטורים ,במהלך החפירה ואחריה,
מלעבוד לצד בעלי העניין השונים בקהילה ולחפש נתיבים
לסדר יום משותף עמם.

בשלוחת ירושלים הקדומה או ואדי חילווה מתקיימות בו
בזמן כמה חפירות :חפירת חניון גבעתי מתבצעת בשטח
שהיה בעבר חניון ,ושימש את תושבי הכפר סילואן למשחק
ומסחר (איור  .)3החפירה במקום החלה בשנת 2007
(חפירה מצומצמת התקיימה גם בשנת  ,)2003ונמשכת עדיין
ב  .2010בשטחים אחרים בכפר סילואן מתבצעות חפירות
ארוכות יותר ,דוגמת החפירה ליד המעיין ,שהחלה ב1995-
ונמשכת עד היום (איור  .)4שטח ציבורי אחר שנלקח לצורכי
חפירה ארכאולוגית נמצא בקצה הדרומי של מדרון ירושלים
הקדומה או ואדי חילווה .בחפירה שהחלה במקום בשנת
 2004ונמשכה כמה שנים הוסר לחלוטין השביל ,אשר שימש
את התושבים כמעבר בין שכונת הבוסתן למסגד של ואדי
חילווה ,לטובת חשיפה של חלק מבריכה מימי הבית השני.

בחלק העליון של שלוחת ירושלים הקדומה ,בחניון גבעתי,
נחשפו שרידים מזמן האימפריות המוסלמיות הראשונות,
ואלה עשויים לעורר עניין רב בקרב הקהילה המוסלמית
בכפר סילואן .מתחת לשכבות הללו נחשפו שרידים
מרשימים וחשובים מהתקופות הביזנטית והרומית .לפנינו,
אם כך ,רצף של שלוש אימפריות גדולות :פגאנית ,נוצרית
ומוסלמית ,שכל אחת מהן ביקשה לעשות בירושלים כבתוך
שלה .באמצעות התייחסות ארכאולוגית פרטנית ושוויונית
לכל אחת מן התקופות ,ניתן ליצור הזדמנות חד-פעמית
לדיון ערכי ,בהשתתפות הקהילה ,אשר תוכל לשאול שאלות
כגון :כיצד השתנתה הזהות של התושבים ושל העיר במעבר
מעידן לעידן? כיצד השתנו תנאי חייהם? מי היה רוב ומי היה
מיעוט בכל תקופה? ובידי מי הייתה העוצמה הפוליטית?

אף שהארכאולוג עוסק בעבר של שטח החפירה ,ואין לו,
לכאורה ,עניין מקצועי-מדעי בחיים בכפר כיום ,משך
החפירות ומיקומן הופכים אותו לחלק מהנוף המקומי
ומחיי היומיום שלו .מקובל לראות בארכאולוגים אורחים
של הקהילה המקומית .האתיקה המקצועית מחייבת אותם
להעשיר את הקהילה בנוכחותם ,ולמנוע עד כמה שאפשר
כל פגיעה במרקם חייה .גישה מערבת יותר ודמוקרטית
אף תשתף את התושבים בתכניות הפיתוח ובסדר היום
המחקרי ,תתחשב בצורכיהם בעת ביצוע החפירות ותציג
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הממצאים מהתקופות המוסלמיות אינם נחשפים למען
המוסלמים ,כשם שממצאים מהתקופה הביזנטית אינם
נשמרים למען “הכנסייה” .בעבודת חינוך והנחלה מסודרת
ויצירתית ,יכול הארכאולוג לקרב את הקהילה המקומית
לעבודתו ,כך שגם תושבים שאינם מגלים עניין בחקר העבר
ייחשפו אליו ,ובמהלך הזמן יגלו עניין בעבר כמכלול ,ולא רק
כשאלה אם הוא מלמד על דתם ועל תרבותם או לא.
התושבים עצמם אינם מקשה אחת .צורכיהן של קבוצות
שונות בקהילה שונים אלה מאלה ,ובהתאם לכך יחסן לאתר
הארכאולוגי .עד היום לא נעשתה בדיקה של דעותיהם ושל
רצונותיהם של התושבים בסילואן ביחס לאתר הארכאולוגי
שבתחומם .יש גם מקום לבחון כיצד קבוצות שונות ,למשל
נשים או ילדים ,רואות את האתר הארכאולוגי .בחברה שבה
האישה מזוהה עם הבית ועם גידול הילדים ,ייתכן שיחסה
למרחב הציבורי הארכאולוגי שלצד ביתה יהיה אחר מזה
של הגברים בכפר .שילוב הארכאולוגיה בחיי התושבים יכול
לשמש אמצעי להעצמתם ולחיזוק הקשר ביניהם.

איור  .3חפירות חניון גבעתי ובתי הכפר סילואן

מתי יש להפסיק את החפירה? במקום הניחן בעושר
ארכאולוגי ובאתרים רב-שכבתיים ,נוצר לעתים מתח בין
האינטרסים של החופרים ,צורכי הפיתוח ,השמירה על
המשאבים למען הדורות הבאים וחיי היומיום של תושבי
המקום .הממצא הארכאולוגי לא ייעלם אם יישאר באדמה.
להפך :החפירה עצמה היא ,לעתים קרובות ,מעשה הרס
מתוכנן .לא פעם צוללים ארכאולוגים אל תהליך החפירה
בהתלהבות כה רבה ,עד כי רצונם לחשוף ולגלות עוד
ועוד אינו יודע שובעה ,ויש צורך בגורם חיצוני שיעצור את
החפירה ויגיד :עד כאן! נלמד ממה שנחפר מה שאפשר,
ונשאיר את השאר לזמנים אחרים .דיאלוג בין הארכאולוגים
לקהילה עשוי לסייע בהחלטה מתי להפסיק את החפירה.

איור  .4מבט אל בית המעיין

במשולש יזמים-ארכאולוגים-תושבים ,חיוני ,כי ארכאולוגים
ישמרו על עצמאותם המקצועית ,ולא יהפכו למוציאים
לפועל של מדיניות חד-צדדית של בעלי המאה והדעה.
בוואדי חילווה הופר איזון האינטרסים כליל .בכפר מתקיימות
לפחות שלוש חפירות רחבות היקף :בכניסה הצפונית לכפר,
באמצע הרחוב הראשי (איור  ,)5ובאזור המעיין .שתיים מהן
נערכות מתחת לאדמת התושבים .יזמות כלכלית ופוליטית
מכתיבה את קצב החפירות ואת אופיין ומוציאה את
הקהילה מן המשוואה.

איור  .5חפירה מאחורי גדרות בסילואן

תיירות ותושבים – היילכו השניים יחדיו .ההשפעה
השלילית של תיירות על הסביבה והצורך בריסונה הן תופעות
מוכרות בשיח העולמי .אתרי תיירות בין-לאומיים כמו ונציה,
ברצלונה ,פראג ,מאצ’ו פיצ’ו ואחרים מתמודדים עם תנועת
תיירים הולכת וגדלה ,שהפכה איום על העתיקות ועל
סביבתן .נוצר מצב פרדוקסלי שבו תיירים נוהרים למקומות
מרוחקים כדי לחוות את האקזוטי והשונה ,ומביאים איתם
פיתוח מואץ המשנה את המקום לבלי הכר ,ולכן עלול לכרות
את הענף שעליו התיירות נשענת .נדמה שאנשי אלע”ד
מבקשים להפוך את ירושלים הקדומה ל”דיסנילנד תנ”כי”
(איור  .)6מה מקומם של תושבי ואדי חילווה ב”דיסנילנד”
כזה? ומה מקומם בחזון התיירות הגלובלית?
איור  .6הכניסה למרכז המבקרים עיר דוד

51

צורכי הקהילה ומדיניות ממשלתית ,ירושלים הקדומה (‘עיר דוד’) כמקרה מבחן
בכפר סילואן מתבצעות עבודות פיתוח בשטחים שמסביב
לגן הלאומי ,אולם הן לא נועדו לשרת את התושבים ,אלא
את התיירים באזור .דוגמה לבחירה לקדם את התיירות
על חשבון צורכי הכפר ורווחתו אפשר לראות בתכנית של
עיריית ירושלים להפקיע אדמות פרטיות לטובת שטחי חניה.
זאת ,בכפר הסובל ממחסור בבתי-ספר ,בגני ילדים ,בגני
משחקים ,בסניף דואר ,במרפאה ובשירותים רבים אחרים.
התחשבות בצורכי התושבים הייתה מביאה את העירייה
להסב את ייעוד האדמות המופקעות לקידום רווחתם על
פני קידום התיירות באזור.

יותר מאשר מקום החפירה עצמה .בעיני רבים ,זיהוי מקום
עם הסיפור המקראי הוא הוכחה לכך שלעם היהודי או
לחברה הישראלית יש זכות ובעלות עליו .ישראלים רבים
רואים בשרידים מתקופת ממלכת יהודה (המאות 6–10
לפנה”ס) עדות לעבר היהודי ,וכך הם “מוכיחים” את זכותנו
ההיסטורית על המקום.
אין זה תפקידם של ארכאולוגים “להוכיח” בעלות או זכות
אבות .אין הם מדרגים את התרבויות הנחשפות על פי סולם
לאומי או מוסרי .מחקר ארכאולוגי מקצועי ממקם תהליכים
בזמנם ובסביבתם .שרידים מלפני  2,500או  4,000שנה
“שייכים” למי שחי כאן לפני  2,500או  4,000שנה .מאבק
עיקש של הקהילה הארכאולוגית בפירושים שמקורם
במסורת או באינטרסים פוליטיים הוא חיוני .זאת כדי להפריד
בין העניין וההזדהות שמעורר הממצא הארכאולוגי לבין
הדרישה לבעלות על הקרקע ,דוגמת המקרה של ירושלים
הקדומה .מאבק זה חיוני כדי להותיר את מדע הארכאולוגיה
חופשי מבעלי אינטרסים ונגיש לציבור כולו ,ללא הבדל דת
ותרבות .כשקבוצות אידאולוגיות משתמשות בממצא כדי
לטעון לזכותם ההיסטורית על מקום ,ובו בזמן כדי לבטל את
זכותם של המקומיים עליו – נמצאת הארכאולוגיה בסכנה
של אובדן החופש המדעי.

ארכאולוגיה ופוליטיקה
כשהמחקר הארכאולוגי מתבצע באזורי סכסוך ,הארכאולוג
ועבודתו הופכים להיות חלק מהסכסוך .כזאת היא החפירה
הנעשית בשטח הכפר הפלסטיני סילואן שבמזרח ירושלים,
שטח שהריבונות עליו שנויה במחלוקת .בעוד שישראל
רואה במזרח ירושלים בכלל ובכפר סילואן בפרט שטחים
שבריבונותה ,הקהילה הבין-לאומית רואה באזור כולו שטח
כבוש ,ואף מדינה לא הכירה בו כחלק מישראל .כך מוצאים
עצמם הארכאולוגים משרתים מדיניות שנויה במחלוקת,
גם אם דעותיהם מנוגדות או שונות מאלה של מקבלי
ההחלטות .ארכאולוג ישראלי החופר במזרח ירושלים ,מכיר
בריבונות הישראלית עליו בעצם הסכמתו לעבוד במקום.
המחקר שלו הוא חלק מהפוליטיקה במקום.

כאשר מדריכי התיירים באתר ירושלים הקדומה הופכים את
האתר ללא יותר מאשר איור או רקע לסיפורי המקרא ,בלי
להתייחס לא לפערים בין התפיסה המיתולוגית של העבר
לממצא בשטח ,ולא לעדויות לתרבויות אחרות שהתקיימו
במקום ,הם כופים על המודרכים הסתכלות צרה ,מצרפים
עבר מסוים להשקפת עולמם ומתעלמים ממשמעותו של
האתר לקהילות נוספות ובפרט לתושבי המקום הפלסטיניים.

מטרת החפירה והגורם המממן אותה הם שני משתנים
נוספים המזהים את הארכאולוג עם סדר יום מסוים.
חפירה שמממנים משרדי הממשלה נתפסת כאינטרס
ממשלתי .חפירה שמממנים גורמים אידאולוגיים נתפסת
כחלק מפעילותה של אותה קבוצה אידאולוגית .בגן הלאומי
עיר דוד את רוב החפירות ,אם לא כולן ,מממנת העמותה
הימנית אלע”ד ,שכאמור ,מטרתה לחזק את הקשר היהודי
לירושלים .העמותה ,הפועלת בעיקר בכפר סילואן ,החלה
להתנחל בכפר בשנת  ,1991וברשותה כמה עשרות מבני
מגורים.

התכניות העתידיות בעבור שכונת אל-בוסתן שבעמק קדרון,
מדרום לאתר ירושלים הקדומה ,הן דוגמה להקצנה שגוררת
התייחסות כזו לעבר .נגד תושבי השכונה תלויים ועומדים
צווי הריסה מכיוון שבתיהם נבנו ללא רישיון (כמו אלפי
בתים אחרים בשטחי מזרח ירושלים) .העירייה מתכוונת
לנטוע באזור גן ,בהשראת פרשנות לתיאור המקראי המזכיר
את גן המלך .מספר חוקרים זיהו את מקומו של גן המלך
עם שכונת אל-בוסתן (בוסתן בערבית משמעותו גן) ,ודי
היה בהשערה הבלתי ניתנת להוכחה הזאת כדי לפגוע
באוכלוסייה המקומית .תופעה בעייתית נוספת היא נטייתם,
לעתים ,של אנשים ושל גופים שונים לפעול כדי “להחזיר”
את הנוף לצורתו מלפני אלפי שנים ,בהתבסס על דעות
ומסקנות מתחום הארכאולוגיה גם כשאינן חד-משמעיות.
אף שמצב זה מחמיא לארכאולוגיה ופעמים אף מתאים,
לכאורה ,לאינטרסים המקצועיים של הארכאולוגים ,עליהם
להתנגד לפעולות מעין אלו ,ולו כדי לא להפקיע את מקצוע
הארכאולוגיה מתחום המדע והמחקר לטובת אינטרסים
זרים :דתיים או לאומיים ואף כלכליים גרידא.

העובדה שהעמותה מממנת את החפירות הארכאולוגיות
ומצרפת אותן לשטח הגן הלאומי שבניהולה הופכת אותן
למזוהות עימה .הצוות החופר עובד אם כן כדי לממש את
מטרות העמותה .כאשר הארכאולוג חובר ליזם המממן את
החפירה ,ואינו בדיאלוג עם שאר הכוחות הפוליטיים במקום,
הוא מחזק את הזיהוי שלו עם הגוף המממן.
הפירוש הארכאולוגי וכוחו הפוליטי .ממצא ארכאולוגי
משמש להבנת האתר .החפירות נתפסות כמדגם מייצג,
שממנו אפשר להשליך על שטח נרחב יותר ,גם בטרם
נחפר .חפירותיו המצומצמות של צ’רלס וורן במאה ה19-
הובילו למסקנה שעל הגבעה הדרומית להר הבית שכנה
ירושלים המקראית .על-פי הטקסטים המקראיים זוהו
השרידים עם המלכים דוד ,שלמה ,חזקיהו ואחרים .מסקנות
החוקרים הראשונים העניקו לשלוחה שמדרום להר הבית
את השם עיר דוד .הזיהוי חל על כל השלוחה ,ולא רק על
השטח המצומצם שנחפר .כך נוצר מצב שהחפירות השפיעו
ועדיין משפיעות על האופן ,שבו מזוהה שטח רחב הרבה

כאשר משתמשים בסיפור ההיסטורי כאמצעי שליטה במרחב,
לארכאולוגיה יש כוח רב; השרידים הארכאולוגיים הם חלק
מהעבר ,והשולט בהם מחזק את שליטתו הן בסיפור הן
בהשלכותיו לשיטתו .בסילואן או ירושלים הקדומה לעמותת
אלע”ד ,המזהה את עצמה עם השמירה על העבר של
המקום ,הכוח להשפיע הן על שיקולי החפירה הארכאולוגית
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
מציע למממן הוא מעמדו ואמינותו המקצועית .הגוף התומך
במחקר הארכאולוגי נהנה מהאפשרות להציג את פעילותו
כתמיכה בתרבות ובמחקר לרווחת הכלל .תמיכה כזו תורמת
לתדמיתו של המממן .כאשר את החפירות הארכאולוגיות
מממן גוף אידאולוגי ,הארכאולוגים החופרים מעניקים
את יוקרתם המקצועית לחיזוק מעמדו הציבורי .במקרה
המדובר ,עמותת אלע”ד תומכת כלכלית בביצוע חפירות
ארכאולוגיות במקום ,בזמן שהיא מתנחלת בעשרות בתים
בשטח הכפר סילואן או ירושלים הקדומה .רשות העתיקות
טוענת שהיא משתמשת בכסף של אלע”ד כדי לבצע חפירות.
כתוצאה מכך נפגע מעמדם המקצועי של הארכאולוגים
החופרים ומעמדה הלאומי והבין-לאומי של רשות העתיקות
כגוף האחראי לארכאולוגיה בארץ.

הן על מרכז המבקרים המעצב את הסיפור המוגש לתיירים
ולמבקרים .לשיטתם של מעצבי המדיניות ,התושבים אינם
חלק מהאתר ,לשיטת אנשי העמותה הם אינם חלק מהרצף
ההתיישבותי במקום ,ומכאן שחייהם בכפר זמניים.
עמותה אידאולוגית המנהלת אתר ארכאולוגי יכולה אם
כן להחליט באילו דעות לתמוך ואילו דעות לא להשמיע.
בכוחה להציג לציבור סיפור או פירוש המזוהים עם אמונתם
של אנשיה – גם אם מדובר בסיפור או פירוש אחד מני רבים
או כזה השנוי במחלוקת בקרב הקהילה האקדמית.
חפירת מנהרות .לפני כמאה שנה זנחו ארכאולוגים
לחלוטין את כריית המנהרות האופקיות כשיטה מדעית
לגיטימית .מאז נעשות כל החפירות הארכאולוגיות
בשיטה הסטרטיגרפית ,כלומר – מעקב אחר השכבות
במקום הנחפר מגובה פני השטח לעומק האדמה .כך ניתן
להבין טוב יותר את הממצא הארכאולוגי ואת החלוקה
לשכבות ,וגם למנוע עד כמה שניתן נזק והרס לא נחוצים.
בעיר העתיקה ובירושלים הקדומה או סילואן חוזרים
ארכאולוגים ,בלחץ היזמים ,לשיטת המנהרות .בסילואן
נחפרו מספר מנהרות .החפירות מתבצעות מתחת לשטחי
הכפר ,והן נעשות בעקבות ממצא ארכאולוגי מסוים :רחוב
רומי העולה משטח בריכת השילוח לכיוון צפון; חפירת
ביצור אל לב הגבעה באזור בית המעיין; וחפירה במרכז
שכונת ואדי חילווה ,שנועדה לניקוי מערכת ניקוז עתיקה.
חפירת מנהרות בשם המחקר הארכאולוגי פחות חשופה
לביקורת ציבורית לעומת חפירה שאינה ארכאולוגית ,כיוון
שהיא מוצגת כאמצעי ללמוד ולחקור את העבר של האתר.
חפירת המנהרות הארכאולוגיות בירושלים הקדומה או
סילואן מציבה את המחקר הארכאולוגי בחזית המאבק על
השליטה באדמה ,והמתנחלים מרוויחים פעמיים :פעם אחת
בגילוי ממצאים מן העבר ,המעוררים עניין ציבורי ומגדילים
את נפח המבקרים במקום ,ופעם שנייה ביצירת הפרדה בין
המאבק הכוחני והאלים לעתים על השליטה על פני השטח,
לבין אותו פאר תנ”כי תת-קרקעי ,שאין לו כביכול ולא כלום
עם המאבק הפוליטי שמתחולל מעליו.

סיכום – ארכאולוגיה ,חברה ופוליטיקה
ארכאולוגיה עוסקת בחקר העבר בכלל ,ובחקר התרבות
החומרית של העבר בפרט .כל מחקר מושפע מהלכי הרוח
של הזמן שבו הוא מתבצע .במאות הקודמות היה המחקר
הארכאולוגי חלק מחקר המקרא וההיסטוריה ,והחוקרים
הציגו את מסקנותיהם בהתאם לכך .ההבנה שעל המחקר
הארכאולוגי לקחת בחשבון את מגבלות הזמן ,שבו הוא
מתקיים חשובה ובסיסית לעתיד הארכאולוגיה .כך גם
ההבנה שעל חוקרים להביא בחשבון את הסביבה ,התושבים
והמצב החברתי והפוליטי לפני החפירה ,תוך כדי החפירה
ואחריה נועדה להעצים את מקומה של הארכאולוגיה כנכס
תרבותי השייך לכלל העמים והדתות .הבנה כזאת נועדה
להגן על המחקר הארכאולוגי מלהפוך לכלי פוליטי ,הפוגע
בקבוצות מסוימות באוכלוסייה ומשרת אחרות.
בעבר היה נהוג לטעון שכל מה שארכאולוג זקוק לו כדי
לחפור הוא מכוש ,כלי מדידה ,מחברת וכלי כתיבה .כיום,
ברור לכול ,שכלי חפירה הם רק מקצת האמצעים שלהם
נזקק הארכאולוג .היום ,יותר מתמיד ,זקוק הארכאולוג לידע
ולמודעות באשר למקום שבו הוא חופר .במקומות טעונים
מבחינה חברתית או פוליטית המחקר הארכאולוגי אינו
מדע המנותק מהקשרי זמן ומקום .הארכאולוגיה היא חלק
מהתהליכים המתרחשים במקום ומעצבים אותו .לארכאולוג
אחריות רבה ולעתים בעלת משמעות רבה מאוד לעתיד
המקום שבו הוא חופר .זהו המקרה בכפר סילואן ובאתר
ירושלים הקדומה שלמרגלות הר הבית או חראם אל-שריף.

תמיכה ב”תרבות” כחיזוק פוליטי .מפעלי תרבות רבים
ניזונים מכספי תרומות .גם ארכאולוג המבקש לבצע חפירה
נזקק למימון .כמו כל מפעל חינוכי ותרבותי ,מקור הכסף
מזמן לארגון או לאדם הזקוק לו דילמה מוסרית :האם לוותר
על התרומה ,אם מתברר שהתורם מייצג אינטרסים שונים
מאלה של הגוף המבצע? המשאב העיקרי שהארכאולוג
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,

בדרך לשימור בש' קטנה
אתגרים לפתחו של שימור בשכונה מעורבת וקונפליקטואלית,
1
שכונת עג'מי ביפו כמקרה מבחן
דליה נחמן פרחי

מילות מפתח :שימור ,זיכרון ,הרס ,ידע מקומי ,ידע
על המקום ,יומיום ,מרקם עירוני
מתודולוגיה ומושא המחקר
הקדמה

המחקר קושר בין כלים אנתרופולוגיים וכלים של תכנון
פיזי ,כדי לייצר פרשנות שימורית לקטגוריות של תאוריית
היומיום 6.חיבור זה מוביל חיפוש אחר הידע המקומי 7והידע
על המקום ,כדי להעשיר את הידע המקצועי .באופן זה
מלוקטים מרחבים מאולתרים ,תהליכים ושימושים בהווה
ובעבר ,אשר נתפסו כשקופים בתכנית השימור המקורית,
והמקבלים כעת זמן ומקום .המחקר עושה שימוש בכלים
ורבליים ,טקסטואליים ,וויזואליים ,היוצרים חיבור בין
התכנון ,הקהילות ומקומן.

האתגר בניסוח שימור של מרקם עירוני ,מקבל משנה תוקף
בסביבות רב-תרבותיות וקונפליקטואליות הלמודות עקירה
והרס .במקומות אלו ,חיי היומיום עודם נתונים בצל זיכרונות
מכבידים ולעתים נפער ניכור בין אובייקטים בנויים לבין
הקהילה המקומית .בהקשר המורכב של גלות ופליטות,
מתחדדת התהייה מהם סוגי הידע והערכים שיבססו שימור
ארוך טווח ומקיים בסביבות כאלה ,המציבות דילמות
וסוגיות רחבות של פיתוח עירוני ,צדק מרחבי ,ניידות ,זיכרון,
שייכות וזהות לפתחו של תחום השימור.

המחקר האדריכלי -תכנוני כלל ניתוח תכניות ,תופעות
ותהליכים ,וביסוס במקורות ארכיוניים ומוניציפליים
וראיונות עם אנשי מקצוע .המחקר האנתרופולוגי שילב
תצפיות ,ראיונות ,שוטטות ,רישומים ושיחות 8,והתחקות
אחר מקורות תרבותיים :ספרותיים ,אמנותיים ועיתונאיים
המתייחסים לשכונה .כמו כן ,הסתמכתי על דוחות פרי
עבודתן של עמותות חברתיות ועל מחקרים משני שדות
הידע בהקשר היפואי.

ביקורת עכשווית על שימור (Munoz 2005, Larkham 1996,
 ,Alsayyad 2001, Jokileto 1999זרובבל  ,1995אגוז ,2007
פורמן-נעמן  ,)2008המגויס להלאמה ולמיתוג וגורר הזנחה
של קהילות מקומיות ,לרבות קהילות מיעוט ,מביאה לפתחו
של מתכנן השימור מחויבות אזרחית ואתית ,שאי אפשר
להצדיקה בכבליה של מדיניות מוכתבת “מלמעלה” 2.האם,
אם כך ,שימור בהכרח מדיר 3,או שמא הוא טומן בחובו גם
אפשרויות להעצמה יצירתית של קהילות?

המחקר מתמקד בשכונת עג’מי ביפו ובקהילתה ,וצמח
מתוך חשיפה לקונפליקטים בין דיור ותכנון 9,ובאופן מיוחד
לתופעות השימור והבינוי בה ,והתגובות להן.

המאמר בוחן שימור חיוני וחי ,שימור בש’ קטנה 4,הבא
להרחיב את מנעד ערכי השימור .המאמר מבוסס על מחקר
המתמקד בחשיפה ובניתוח של תהליכי שימור בסביבה
קונפליקטואלית 5,הוא בוחן את תוצריהם ,מגבלותיהם
ותפישתם ,מול סיפורי המקום ,כפי שמספרים תושביו ,ואף
מול אלו האילמים ,הגלומים בתצורות בנויות ,בפרקטיקות
ובשימושים בלתי פורמליים.

בהיותה שכונה מעורבת ,עיצוב המרחב בעג’מי טעון ומעומת
בחריפות ( ,Rabinowitz & Monterescu 2008מונטרסקו
 ,2009 ,2007 ,2005יעקובי  .)2006אולם ,ההגדרה
המיוחדת לעג’מי של “שימור מרקמי” (תכנית מתאר מס’
“ 2660עג’מי” ,2000 ,סעיף  2בתקנון התכנית) ,מתווה מבט
מרחיב פוטנציאלי של הכלה ,של שיקום תרבותי וחברתי
במסגרת השימור.

שימור בש’ קטנה עשוי להתגלם במגוון כיוונים ובקני
מידה שונים .אתאר חמישה כיוונים כאלו ,ואתמקד בשימור
במרקם העירוני ,כששתי תמות מובאות מתוך מכלול חומרי
המחקר“ -כפרוניות” (כפריות-עירוניות) והים .במאמר זה,
אדגים בעזרת הים של עג’מי את האתגר בניסוח מורשת
תרבותית בלתי מוחשית של רקמה עירונית ,בניסיון להתוות
דרך לזהות ריבוי משמעויות וערכים ולהכילם ,גם אם הם
סותרים זה את זה ,כדי להציב ערך מוסף עירוני כללי ,העושה
צדק עם קהילות שמחיקת הזמן שלהן מוחקת את מקומן.

עוד מייחד את עג’מי ,שבשכונה למודת ההרס ,היחס בין
הבנוי לחלל הפנוי ,בין מבנים היסטוריים לחדשים ,הוא כזה
המכתיב בתכניות 10,הכפלת בינוי ואוכלוסייה לכשימוצו בה
מלאי אפשרויות הפיתוח .אפיון זה מחייב בחינת המכלול,
כמקרה בוחן לתכנון מרקמים שבהם משקל החדש והישן
משתווה ,סביבות עירוניות שבהן חידוש עירוני ושימור
משולבים זה בזה לבלי הפרד.
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בדרך לשימור בש’ קטנה ,אתגרים לפתחו של שימור בשכונה מעורבת
סברתי שאת עצם רעיון השימור אין לשלול ,ואף להפך -שיש
דיסוננס שיש לפצחו בין ההתנערות משימור לבין חשיבות
מורשת העבר בעבור התושבים 15.כיצד חברה שמבכה את
ההרס והשכחה ,מפנה עורף לדיסציפלינה הטבעית לה,
לכאורה ,כבעלת ברית? היכן מתרחשת ההחמצה בין זיכרון
המקום לבין שימורו?

גלגולי עג’מי“ ,אום אל ר’אריב” (אם הזר)
עג’מי הוקמה מדרום לעיר העתיקה כאחת השכונות
הראשונות מחוץ לחומות בין השנים  1830ל( 1880-קרק
 ,)1984כפרבר למעמד ביניים ,נוצרי ברובו .השכונה הלכה
ושגשגה מסוף המאה ה 19-ועד למחצית המאה ה.20-
מאז היווסדה אופיינה עג’מי בריבוי עדות ובקוסמופוליטיות,
שמשכה אליה גם זרים .הגבולות שהגדירו אז את השכונה
היו הפרדסים ממזרח לרחוב יפת ,הים ממערב ,העיר
העתיקה מצפון וחולה (=חול) מדרום ,לימים ג’בלייה .מכלול
של גורמים וקשרים ,ובהם נמל יפו ורשת דרכים בין-לאומית,
הפכו את יפו בכלל ,ואת עג’מי המתפתחת בפרט ,למוקד
כלכלי ותרבותי בקנה מידה ארצי ואזורי (שם) .עג’מי ,כיישות
מרחבית וחברתית ,עוצבה מאז בתהליכים היסטוריים רבי
תהפוכות (יבין  ,2006קרק  )LeVine 2005 ,1984שתמציתם:
אלנכבה ב 1948-שפיזרה את כל ההנהגה והאליטה של יפו
ורוקנה את השכונה כמעט כליל 11,ריכוזם של הפליטים
הפנימיים משכונות אחרות ומכפרי הסביבה ב”גטו עג’מי”,
הלאמת כל קרקעות הערבים ונכסיהם ,יישובם של פליטים
יהודים בבתים ה”ערביים” לצדם של פליטים ערבים,
הזנחה תכנונית ועירונית לאורך כמה עשורים ,יישובם של
‘משת”פים’ ביפו ,תהליכי פינוי בינוי בשנות ה 80-70-שכללו
עזיבה של היהודים לטובת שדרוג מגורים בערים אחרות
והרס “יצירתי” של כמחצית מבתי השכונה 12.הרס זה הניב
גל של שברי בתים לחופה של השכונה“ ,אי זבל” ,ה”תמאם”.
גל זה גבה והלך בין השכונה לים ,עד לעצירת ההרס הפיזי
וכינון מדיניות שימור לשכונה ומשנות ה 90-גם מדיניות
הפרטה .מדיניות זו זירזה תהליכי ג’נטריפיקציה הנמשכים
גם כיום( .איור )1

השימור וההחמצה .ההסבר המידי הוא שהשימור הוא כלי
פוליטי המכוון מלכתחילה לשלול זיקה בין הבנוי והמשומר
לחיי התושבים הפלסטינים ולערכיהם (מזאויי וח’ורי מח’ול,
בתוך :לוסקי  .)1991כותבים רבים סקרו את פוליטיקת
התכנון ,את התלכדות האידאולוגיה הציונית עם המודרניזם
ואת ייהוד המרחב 16.במקום שבו מתקיימת “מורשת
דיסוננטית” ( ,)Larkham 1996: 13-14בלתי נמנעת הפגיעה
בקבוצות שאינן בעלות כוח ,פגיעה המתגברת בהקשר
קפיטליסטי גואה (שם.)17-14 ,
מחקר זה מניח שאף כי התכנון כרוך באופן הדוק בפוליטיקה
של עג’מי כשכונה מעורבת ,אין זו חזות הכול ,וכי גם בגישה
מתקנת ורב-תרבותית ,אין משימת חילוצם של ערכי השימור
ברורה כלל וכלל .בהקשר השסוע והמעורב של עג’מי,
דילמות על זהות ושייכות ,על מקור הידע וסוגיו ומתודות
החקר עולות ביתר שאת ,ובהם מתמקד חיבור זה.
השימור בעג’מי .שימור עירוני ,באופן אירוני אך מובן,
צומח בסביבות העוברות שינוי ( ,)Larkham 1996ובמקרים
לא מעטים הכרזת שימור נוצרת כריאקציה להרס מתוכנן
ושיטתי של סביבה אורבנית כפעולת הצלה 17.הקריטריונים
לשימור ,שהתגבשו בעיריית תל אביב בשנות ה ,90-באו
בהמשך לעצירת ההרס היזום של אותן רשויות עצמן ,אז
תבעה עג’מי את תשומת ליבן 18.כשהבחינו אנשי מקצוע
במינהל ההנדסה בעירייה בסוף שנות ה 80-בהרס המכוון
והמסיבי בשכונה ,בהשפעת רוחות השינוי בשיח האדריכלי
של ביקורת המודרניזם ההרסני 19,הוחל תהליך של “גילוי”
ערכים אדריכליים לשימור.

מבחינה אדריכלית ,עג’מי לפני  1948הייתה קוסמופוליטית
ובורגנית ,ובה בתים מסורתיים ,אוריינטליסטיים ומודרניים
בעלי השפעות מגוונות :ים תיכוניות ,עות’מאניות ובריטיות
הנובעות מקשרים אירופיים ומזרח-תיכוניים ענפים( 13יבין
 ,2006קרק  ,1984חוברת עיריית יפו .)LeVine 2005 ,1995
אלו מעמידים בספק היסטורי את הגישה שלפיה סיפוח
יפו לתל אביב המודרנית העמיד שני ניגודים זה מול זה-
יפו הנחשלת וה”שחורה” (רוטברד  )2005מול תל אביב
המתקדמת וה”לבנה” ( ,LeVine 2005פביאן בתוך :יבין
.)2006

אלו הקסימו את אנשי המקצוע ,שבו את ליבם 20וביססו קשר
רומנטי שלהם לשכונה ,שהתבטא ב”רישומי אווירה” ,ביצירת
קשר עם תושבים ,ביוזמה של תערוכת ציורים ,ולבסוף,
בחוברת הרישומים “מבט לעג’מי” 21.בחוברת ,שעליה עבדו
קבוצת אדריכלים חיצוניים 22וצוות יפו בעירייה ,נבחנו
טיפולוגיות בנייה ותצורות מרחביות מגוונות ובהן פירוט
שובה עין ,אך הדגש הטיפולוגי -פורמליסטי נטה להזניח את
הפן הבלתי מוחשי של רקמת החיים בשכונה.

שימור וזיכרון
במאבקי התושבים הוותיקים על מקומם המעורער באופנים
שונים ועמוקים 14,עלה השימור מתוך שלל סוגיות הדיור
והתכנון ,כגורם הדרה מרכזי וכאוב .בניגוד לחלק מעמיתיי,

החוברת השלימה את ההנחיות לשימור בתכנית המתאר

איור  .1גילגול חלקה  ,28קדם  .57פינוי משפחת סוואף ב 1996-ו"שימור" הבניין
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
הבית בקדם  59קיבל טיפול משמר בסיסי במעטפת
החיצונית ,על ידי עמידר בשנות ה .90-נקנה על ידי פלסטיני
בעל זיקה משפחתית לחלקה ,וזה ביצע שימור פנימי
מדוקדק של חלל מרכזי מסורתי ,על כל מאפייניו הצורניים
והחומריים.

שנערכה לשכונת עג’מי 23,שבה מתבטא השימור בהנחיות
גובה ,נפח וזכויות בנייה ובתוואי מגרשים קטן יחסית.
בסיכום המשמעויות של הנחיות השימור בתקנון התכנית,
עולה כי:
א .הנחיות השימור מתייחסות לפן המוחשי הפיזי בלבד
ומתמקדות במעטפת.

תאומו בקדם  ,57לעומתו ,עבר דרמות אנושיות ועסקיות
מתוקשרות ושינה את פניו ואת יושביו ,כמעט לבלי היכר.
במקור הוא בית דו-קומתי מקורה ברעפים ,המתוכנן כבית
חלל מרכזי וההנחיה הרשמית לתכנון שיפוצו הייתה שימור
חזיתו לרחוב קדם תוך הוספה בגב החלקה .מהגדרות
השיקום והשימור שחלו עליו ,נגזרו הטבות שונות של הקלות
28
בגובה הבנייה ובאחוזי הבנייה ופטור מהיטל השבחה.

27

ב .קיימת העדפה בולטת לשימור בתי מידות.

24

ג .ההנחיות שאפתניות ,במיוחד בהיבט של המרקם ,אך
מעורפלות מבחינת פירוט ויישום.
ד .ההנחיות חשופות ללחצים בשל הפתח לשיקול דעת של
הוועדה.

התוצר האדריכלי של התהליך הוא מבנה גדול (שילש את
נפחו המקורי) ,זר לסביבתו ,אשר כל חלקו הפנימי הוסר
לטובת יצירתן של  11דירות קטנות ,ודירות פנטהאוז,
שלמעשה יוצרות קומה שלישית נוספת 29.בחזית הבניין
הצפונית אשר משוחררת הייתה מההחמרה השימורית ,היה
ניסיון ליצור “משחק” נפחים וצורות אשר תוצאתו בליטות
אלכסוניות וחזית שאין כמוה בכל עג’מי( 30.איור )2

ה .ההנחיות מחמירות את ההליך הביורוקרטי בעבור
מי שאינו מומחה ,וכך מגדילות את פערי ההזדמנות בין
התושבים ,בייחוד קשי היום ,לבין היזמים.
ו .ההנחיות מחלישות את הישג ידם של תושבים ותיקים
לעמוד בעלויות הנובעות מחומרי גמר ומהאילוץ לשכור
מומחים.

מבחינה עירונית ,הבניין מכיל חניון בקומה התחתונה ,כך
שחזיתותיו הצפונית והמזרחית מנותקות לגמרי מסביבת
הרחוב ,והמבנן כולו תחום ונעול ללא חצר .תהיות רבות
מעלה תהליך תכנון השימור וביצועו :מיהו המשוקם כאן?
ומהו המשומר?

ז .ההנחיות מתעלמות מעשורים של הזנחה תכנונית,
שהצמיחו בנייה “לא חוקית” שקשה לבטלה ,אתית ומעשית
(כמחצית מהנפח הבנוי).
פרקטיקת השימור .הלכה למעשה ,מה נפקד מהשימור
כיום בעג’מי? בחינה ממוקדת של גלגולי “בלוק” אחד של
חלקות מגורים במרכז עג’מי חשף מגוון של תהליכי בנייה,
25
שימור והרס.

לסיכום ,מתוך התהליכים והתוצרים ומשיחות עם מתכננים
ומשמרים ,הלך והתבהר ,כי דלותם של המקורות וחיצוניות
המתכננים ,שהביאה לאחיזה ואף לקיבוע של קריטריונים
צרים ,פורמליסטים במהותם ,רידדו ,למעשה ,את המגוון
המוחשי והבלתי מוחשי של הסביבה הבנויה .כתוצר נלווה,
ישנן עדויות פיזיות וארכיוניות לעיקור ואף ניצול של הגדרות
שימור לטובת רווח נדל”ני 31,אשר גורם לניכור הן של
התושבים דלי האמצעים בתהליכי הג’נטריפיקציה ,והן של
סביבת הרחוב ומרקם השכונה .פרקטיקות התכנון והביצוע
מבטאות המצאה מחדש של הסגנון היפואי ומראית עין
העושה בשימור שימוש ציני ,משעתק וממסחר ,המתעלם
מסביבתו.

ניתן לסמן שלוש תקופות שבהן חלו שינויים דרמטיים
במרחב ,שהשפיעו ועודם משפיעים על עיצוב החלקות,
הבניינים ותושביהם:
 שנת  1948ושנות ה 50-שבהן גלו מרבית תושבי הבתיםהערבים המקוריים ,התרוקנו המבנים והגיעו העולים,
מהגרים פליטי מלחה”ע ה ,II-כדי להצטופף יחד בבתי
השכונה.
 שנות ה 80-וה 90-שבהן נהרסו שני המבנים הצפוניים,והאחרים עמדו בפני איום הריסה שנבלם ,אך הומר בהליכי
הפרטה נמרצים של מכירת נכסי מינהל מקרקעי ישראל
26
ליזמים.
 שנת  2011-2010תנופת פיתוח בסביבה ,עלייה חדהבמחירים ,פיתוח תשתיות כולל בשכונה והתמודדות עם
לחץ יזמי היכן שלא מוצו זכויות הבנייה.
במתחם שנבחר ,החלקות הצפוניות ריקות ,כעדות אילמת
לבתים שנהרסו ביוזמת הרשויות (חלקות  ,)69, 68החלקה
המזרחית מיועדת לפיתוח ונהנית מהקלות על בסיס העידוד
לשימור ,אף כי אינה מיועדת לשימור בתכניות (חלקה
 .)29שתי חלקות ( 28ו )30-שהכילו בתים לשימור שהיו
“תאומים” -התפצלו ,כמו בניסוי מתוחכם ,בשני גלגולים
שונים בתכלית.

איור  .2קדם  ,57הבניין לאחר "שימור" .2010 ,צילום :דליה נ.פ.
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בדרך לשימור בש’ קטנה ,אתגרים לפתחו של שימור בשכונה מעורבת
מסתתרת שכבה סמויה ואילמת לרוב ,של מרמור כלפי
אחיהם הגולים -ההנהגה והאליטה ,הלא הם בעלי הבתים
המקוריים המשומרים היום בעג’מי.

תעתועי השייכות והזיכרון .האמנם ,אם לא המתכננים
או היזמים החיצוניים בתרבותם ,תושבי המקום יכולים
לתרום לביסוס חיבור בין זיכרון המקום ולסייע בשימורו?
מונטרסקו מנסח בעקבות המושג “יחסים מוכלים”
(פורטוגלי “ :)1996הם” ואנחנו”“ ,שם” ו”פה” אינם כפשוטם
ביפו ,אלא היברידיים ,דינמיים ואמביוולנטיים (מונטרסקו
 .)167 :2007לפיכך ,מושג הזרות שאינו מניח מראש מיהו
הזר ומיהו המקומי כקטגוריות סגורות ,אלא ככלי לניתוח
סוגי ניכור ומצבי גבול רעיוניים ,משמש בזיהוי הקשר שבין
קהילות ובודדים ביפו למרחביה ,ובלתי נפרד מההיסטוריה
העירונית הפוליטית והקוסמופוליטית שלה (שם.)167-162 ,

הקושי לגייס את הקהילה לטובת ניסוח שימור ,קשור
באופן הדוק לקונפליקט זה ,ומוביל להתאמה של השימור
המצמצמת את ההתייחסות לבתי המידות ,והמנתבת דרך
למורשת עממית ונגישה יותר.
שימור כזה ,לפיכך ,שואף להתרחב באופן ערכי ומרחבי
כאחד ,לכלול ממדים תרבותיים וחברתיים ,הוא מיטשטש
כדיסציפלינה נפרדת ,ומתהווה כ”שימור מקיים” ,המנסה
ליישב עבר וחיי הווה ,סותרים לעתים ,בלי לזנוח קהילות
קיימות .במאמר זה הרי הוא “שימור בש’ קטנה”.

בשיח המתייחס להעמדת ההיסטוריה מול הזיכרון,
הובסבאום משרטט את היחסים בין המנהג למסורת
כיחסים בין מעטפת לתוכן פנימי (.)Hobsbaum 1983: 3
בציוריות רבה מדמה נורה את הזיכרון לגזע ואת ההיסטוריה
לקליפת הגזע ומתאר תהליך ביקורתי של הינתקותן זה מזו
(נורה  )7 :1993עד כדי יצירת זיכרון תותב (שם ,ע’ .)10

מה ואיך שימור בש’ קטנה?
החיפוש אחר שימור בש’ קטנה כלל שיחות ,ראיונות ,ליקוט
ושיטוט ,שדרכם תהיתי מהי ,בעבור התושבים ,עג’מי האבודה
של פעם ,מתי היא אותה “פעם” וגלגולי הזמן שלה ,וכיצד
הזיכרון הקולקטיבי והזיכרון האישי מתלכדים או סותרים
ביחסם לשימור ולבינוי .ההקשבה היא למה שמנסחים ,או
מבטאים בלי דעת התושבים בעצמם ,ולמכלול ההתרשמויות
המרחביות ,נוסף לחומרי התכנון המקצועי.

האם פעולות השימור בעג’מי מתייחסות לגזע? לקליפתו? או
שמא הוא שימור-תותב?
להבדיל מההיסטוריה ,צף אופיו הפתוח והחי של הזיכרון
(נורה )1993 ,וזיקתו לאובדן ולשכחה ,כש”תודעת ההינתקות

מן העבר מעורבת בתחושה של זיכרון קרוע...קיימים מחוזות
זיכרון מפני שאין עוד סביבות זיכרון...מחוזות זיכרון הם
קודם כל שאריות( ”..שם ,ע’  .)6-7אצל הויסן השניות של
הזיכרון מתוארת כ””bittersweet tunes of memory

בניסוח שימור בש’ קטנה ,פונה המחקר לתאוריית חיי
היומיום ,המציעה התבוננות ביקורתית בעירוניות ובחברה
המודרניסטית .נקודת המוצא היא חתירה תחת הממד
הרשמי והמקצועי המעצבים את העיר ,וחקירת האנושי
והאישי ,את התרבות העממית ואת פרקטיקות השימוש
הבלתי אמצעיות ,השגרתיות והמובנות מאליהן.

( .)Huyssen 2003: 3עוד הוא טוען ,כי כל אקט של זיכרון
נושא עמו בגידה ,שכחה והיעדרות (שם ,ע’  .)4שני הכותבים
מתארים את ניצולו של הזיכרון ואת בולמוס התיעוד
והמורשת כתהליך התגלגלות הזיכרון בחומר באופן בעייתי
( ,Huyssen 2003: 4, 6נורה  .)10 :1993נורה ממשיג גם
זיכרון-מרחק שמבאר את היחס לעבר כעין אחר טוטאלי
(שם ,ע’ .)12

ראשון להעלות את מושג היומיום כבר ב ,1933-היה אנרי
לפבר ,שהוסיף לפתחן ביחס לעירוניות בשנות ה .60-הוא
התייחס ליומיום כפוטנציאל לבקר את חברת הצריכה
הבורגנית ,והתווה את המוטיבציה להתבונן בשגרות אנושיות
ועממיות ובתרבות חולין .אופיו המחקרי הפתוח והמעורפל
היה השראה לכתיבה ענפה ,ואף להתארגנות לפעולת
מחאה בשלהי שנות ה ,60-דוגמת הסיטואציוניסטים .לפבר
ניסח את הפער המודרני בהוויית המרחב ,בין ”נחייה”
(” ,)LIVEDנהגה” ( )CONCIEVEDו”נתפש” (.)PERCIEVED
הוא אפיין פער זה כעימות בין המרחב הפרטי ,שהפך נחות
לבין המרחב הציבורי (.)Lefebvre 1961

שיח זה מחבר אל הפרדוקס בשימור ,המכיל תמיד גם הכתבה
של שינוי ומחיקה ( .)Larkham 1996: 15בהקשר של עג’מי,
עולה התהייה האם סיפורי הזיכרון המרוחקים מחוברים
למציאות ממשית ,או שמא אינם כאלו במכוון .בשאלת
מרחק הזיכרון מהחיים ,מוסיף ג’מאל כי ה”השתוקקות של
הפליט לביתיות המקורית” (ג’מאל  ,)2010אינה נחלתם
הבלעדית של הפליטים הגולים מארצם ,אלא מתקיימת ,אף
אם בריכוך ,גם בקרב “פליטי המולדת” (שם) .אלו מעומתים
תדיר עם האותנטיות החסרה שלהם ,למשל בביטוי “יאפי-
קוח” ,יפואי מקורי  .הבית המושגי שטמון בזיכרון אינו מיושב
בקלות עם הבית הפיזי וחיי היומיום ואף“ :הרצון ‘לנרמל’

לפבר אינו חד-משמעי בדבר המקום שבו נמצא את חיי
היומיום -אם בשגרות משפחתיות ,בשגרת עבודה או
בתרבות הפנאי ( .)Lefebvre 1958כביקורת למודרניזם,
מוצעת חוויית מכלול הדברים ,הווייתם השלמה ,לעומת
האילוץ המעושה והטכני שבהפרדתם למרכיבים.

את הקיום צופן בחובו את מחיר השכחתם ומחיקתם של
הזיכרון וההוויה שבאמצעותם אנו מנכיחים עצמנו כמי
שאנחנו .מנגד ,ברצון להנכיח את העבר מתגלמת הטרגיות
של היעדר הנורמליות” (שם ,ע’ .)103

דובר רהוט נוסף של תאוריית היום יום ,הוא מישל דה סרטו.
שלפיו ,היום יום הוא שימוש מחדש ,יצירתי ,פרשני ומשייך
של אנשים וקהילות במרחב הרשמי .אלו הן טקטיקות
המופעלות כנגד אסטרטגיות ,להבדיל מצריכה פסיבית
של המרחב .את מטרתו הגדיר כהארת הרקע החשוך,
עד כה ,של פעילות חברתית ,בדמותן של פרקטיקות יום

במפגשים עם קרעי הקהילה המקומית שנותרה ,העסוקה
בהישרדותה ,נחשף רובד זה של ניכור בין זיכרונות העבר
ליומיום בהווה .תחת התסכול והכעס של התושבים כלפי
שנות ההרס ,הנישול וההזנחה של המנגנונים הישראליים,
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
יום .וזה ...“ ,מומצא באלף צורות של ציד ללא רשיון” (דה
סרטו  .)15 :]1980[ 1997את עבודתו מתאר דה סרטו
כניתוח המניפולציות השונות שמפעילים המשתמשים
שאינם היצרנים .הצריכה והשימוש הדו משמעיים הם
האקט החתרני .יותר מכך ,זהו כוח פוטנציאלי ,ואף
בפועל ,של החלש מול החזק ,בייצור המשני של שימוש:

שימור בש’ קטנה -פורמלי -א-פורמלי? התופעה של
בנייה בלתי מתוכננת ובלתי מאושרת רשמית ,היא כמחצית
מנפחה הבנוי של שכונת עג’מי .עם השינוי שחל בשנות
ה 90-במדיניותה של העירייה 33,הכיר מהנדס עיריית ת”א
דאז בתופעה זו כ”מבנים קיימים” ,בצעד חריג אמנם ,אך
לא הרחיב להתירם כחוקיים (ולרשטיין  .)30 :2009יש בכך
משום הכרה שבינוי זה ,אם בשל עוול ואם בשל היקפו
העצום ,אינו מטרד זמני ושקוף אלא מציאות פיזית שיש
להתייחס אליה.

“...טכנולוגיות אילמות קובעות או משבשות את הבימוי
המוסדי... ,הליכים עממיים המהתלים במנגנוני המשמעת,
...פעולות מזעריות ,כמעט חיידקיות ,שמשגשגות בתוך מבנים
טכנוקרטיים ומסבות את התפקוד שלהם בריבוי טקטיקות,
המקבלות ביטוי בפרטים של היומיום( ”...שם ,ע’ .)17

מציאות זו היא הזדמנות ייחודית לבחון תוצרים של אלתור
עצמי בעיצוב סביבות ,בהיעדר יד תכנונית .בעקבות רוי
( )Roy & Alsayyad 2004אפשר לבחון מספר סוגיות :מה
קורה כאשר בנייה א-פורמלית ,שנוהגים להתייחס אליה כאל
תופעה יוצאת דופן ושולית ,הופכת למסה קריטית במרחב?
כיצד בנייה זו מאתגרת את מודל הקניין והבעלויות בקרקע
בעיר? באופן מיוחד בהקשר של תביעות ל”זכות לעיר” מצד
קבוצות החשות נישול; ולבסוף ,לפתחו של הממסד התכנוני,
האם תופעה רחבת היקף כזו היא בבחינת ביקורת לתפישה
שלפיה מערכת אחת מתאימה לכלל המצבים האנושיים?
כך ,א-פורמליות אינה ריק תכנוני ,אלא אפשרות לקיים
תכנון מסוג אחר.

כמטפורה ציורית הוא שואל משדה השפה את פרקטיקת
הקריאה ,להבדיל מהכתיבה שהיא יצירת המרחב הראשונית,
התכנון המקצועי .הקריאה היא היצירה השניונית ,השימוש
במרחב המהתל בסדר הראשון“ :הקורא...מגניב תחבולות

של עונג ושל ניכוס מחדש אל תוך הטקסט של הזולת :הוא
צד שם ללא רשות ,הוא יוצא שם מכליו ,הוא מכפיל את
עצמו בתוכו כמו רעשים של גוף .בהיותו תחבולה ,מטפורה,
צירוף ,יצור זה הוא גם ‘המצאה’ של זיכרון ...השתנות זו
הופכת את הטקסט לראוי למגורים בדומה לדירה להשכיר”.
(שם ,ע’ .)21
כותבים שונים התייחסו לתאוריות היום יום בהקשר
המרחבי והאדריכלי ,כמהלך ביקורתי כנגד מסחור המרחב,
כנגד מרחק בין החיים לבין התכנון וכנגד סביבות מנוכרות,
בלתי הומניות ומשועתקות (Cline 1997, Harris & Berke
 .)1997, Upton 2002המושג המרכזי שאותו מחיל אפטון
( )Upton, 2002הוא אדריכלות בא’ קטנה ,אותו נוף תרבותי
שנעשה ונהגה על ידי אנשים ,להבדיל מאדריכלות בא’
רבתי -הקנונית והממוסדת .בהמשך לרעיונות אלו ,עבודה זו
מתחקה אחר אפשרות לשימור ב-ש’ קטנה (Conservation
 :)in a lower-case cשימור הנשען על התהוות א-פורמלית,
הנותנת ביטוי לשגרות יום יומיות ,למסורות חבויות או
מושתקות וליוזמות עצמיות ועצמאיות “בלתי ממושמעות”
במרחב.

שימור בש’ קטנה -קבוע ,דינמי או ארעי? ה”מצב של
עג’מי” מציג תנודות מקיצוניות של צפיפות לדלילות וחוזר
חלילה ,שבמהלכה נתמלאה השכונה ונתרוקנה בנקודות
שבר ולא בתהליך רציף .עשורים של היעדר תכנון מקצועי
פינו מקום לתגובות עצמאיות של התפשטות החוצה ושל
התכנסות פנימה ,להצטופפות ולעיבוי .התוצאה המרחבית
היא דיסוננס ,לעתים מטריד ולעתים מרתק בססגוניותו ,בין
שתי התופעות הסותרות זו את זו.
הבנייה הונעה מצרכים ,מצמיחת בר של בינוי שעשה
שימוש בחומרים שלא נועדו לבנייה והתעלם מתקני בנייה.
תוצאותיה ,לצד יצירתיות מפתיעה ,מציגות בעיות אקולוגיות
של איכות חיים ואף מצבים מסוכנים ,כגון הימצאותם
של חומרים דליקים ומיעוט חלונות .מצבים אלו מצביעים
לעתים על אקזוטיקה מופרזת של העוני ,ועל אסתטיזציה
של דלות שמצמצמות אפשרויות ופוגעות באיכות החיים.
אלו מחזירים ‘היקסמויות’ קולוניאליסטיות מהעבר והנצחת
הבדלים (.)Roy & Alsayyad 2004: 195-196

שימור בש’ קטנה – שימור קטן או גדול? שימור בש’
קטנה עשוי להיות זה הבא “מלמטה” ,כאקט אזרחי,
חתרני ,פרטי ,לעתים בד’ אמות ,ברוחו של דה סרטו .זהו
שימור אנרכי באופיו ,העושה שימוש בחומרים ממוחזרים
כמו אבני כורכר מהריסות הבתים ,שימוש פירטי במרחבי
ביניים לא מוגדרים ,בחצרות מאולתרות לצורכי אירוח
וליצירת פרנסה או לגידול חיות .זהו שימור עצמי של חללי
פנים בבתים .דוגמה לכך הוא השימור הפנימי שערך בעל
הבית ברחוב קדם  ,59שהוזכר לעיל .שימור כזה אינו
נפוץ ,הוא מתאפשר בתנאי בעלות על המבנה שאינה
מובנת מאליה ,מעמד ויכולות כלכליות שאינן נחלת הכלל
בעג’מי 32.תופעות אלו הן לעתים מזעריות“ ,חיידקיים”
בלשונו של דה סרטו ,הן תצורות של אזרחות מתקוממת
הפועלות נגד מחיקה של זהויות ,של זכויות ושל חיי אנוש
( .)Holston 1998שינויים כאלו הנערכים על ידי תושבים
במרחב ,מבטאים מאבק על מרחב חיים ועל השתייכות
(.)Sandercock 1998: 3

בעניין האפשרות להכיל מצבים של אי תכנון בעירוניות
עולה השאלה האם אין ההרס שיאו של אי התכנון?
שימור בש’ קטנה  -הרס או בנייה? בתהליכי הפיתוח
והשימור של עג’מי ניכרות הדחקה של היסטוריית ההרס
ופעולות ליטוש חיצוניות המזניחות תוכן ,אך בעשותן כן ,הן
מנכיחות ראיה לגנבת הזיכרון (.)Sandercock 1998
עג’מי היא מרקם מצולק וחבוט ,שבו הדיאלקטיקה של
ההרס עם הבנייה חריפה בקיצוניותה ועודה נוכחת פיזית
בהררי שברים ,בחורבות בתים ובשאריות של נוכחות נעדרת.
דיסוננס ההרס והבנייה מצוי רשמית במסרים סותרים של
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בדרך לשימור בש’ קטנה ,אתגרים לפתחו של שימור בשכונה מעורבת
הרשויות  -מה ראוי להריסה ומה לא  -אז והיום ,בהכתבת
“טיהור” תוספות הבנייה לטובת השימור 34.בשנות ה70-
נחרבו בהרס יזום כמחצית מבתי עג’מי ,בהיעדר תכנון,
אלתרו תושבים בנייה חלופית בחלקות ריקות .בנייה זו
מועדת להריסה ,לפי הכללים השגורים .בהקשר היסטורי
זה ,הגדרתן של תוספות אלו להריסה מעורר דילמות אתיות
ומעשיות.

(כפריות-עירוניות)
הכפרוניות
הראשונה,
התמה
(Roy & Alsayyad 2004: 305 ;Tamari 2009: 38
 )Roy 2005: 149בעלת זיקה לדימוי הוותיק של יפו כ”אם
הזר” .מקור הדימוי חיובי והוא מבטא את הקוסמופוליטיות
של יפו בכלל ושל עג’מי בפרט ,אולם גלגולי הזמן מאפשרים
לפרשו מחדש בהקשרי הגלות וההגירה.
עג’מי ,כיפו כולה ,נתמלאה ב 1948-בתושבי עשרות הכפרים
סובבי יפו ומכילה עד היום צורות בלתי אחידות ופרשנויות
מגוונות של עצם עירוניותה .מבחינה היסטורית עברה עג’מי
תהליך של היפוך יוצרות :מתהליך של מודרניזציה עירונית,
עיור והסדרה שקדם ל ,1948-להקפאה תכנונית ולמרקם
דמוגרפי כפרי במקורותיו ובאופי התפרשותו המרחבית.
מבחינה סוציו-אקונומית השכונה הפכה מבורגנית ויוקרתית
לשכונת עוני ומצוקה של פליטים נטולי כוח ומשוללי בעלות
בקרקע ,באדמה שעליה הם יושבים( .איור )4 ,3

מקום כעג’מי ,שבו ההרס אינו אנקדוטלי ואינו פרי של
בליה טבעית ,מציג את האפשרות להתייחס אליו כשיבוש
שהוא מטביעות הזמן של המקום .בהיותו מקום טעון
בעבור התושבים ,חלק מהם מאפיין אותו כהתגלמותו של
עוול היסטורי החוזר על עצמו .כלומר ,משמעות מחיקתו
היא מחיקת המחיקה .זוהי פעולה שמייצגת בעבורם את
הדחיקה הדמוגרפית ,האתנית ,המעמדית.
השיח על שימור והרס אינו נחלתה הבלעדית של עג’מי.
בדילמות דומות להפליא נתקלו מתכננים וחוקרים
בשנות ה ’80-במשימתם לשקם את מרכז העיר ביירות,
במהלך רצף מלחמות וסכסוכים הרסניים ולאחריהם.
הם התלבטו בסוגיית הזיכרון הטעון -האם העיר צריכה
להיראות כפי שהייתה לפני ההרס ,או שמא צורות הרוסות
הן כבר חלק ממנה ומספרות סיפור מהותי שיש לזוכרו?
( .)Khalaf & Khoury 1993חוקרים אלו אף היקשו והדגישו,
כי התפישה שלפיה שימור הוא מותרות לעומת מצוקות
הדיור היא טעות ,בהתחשב בניסיונן של ערים אחרות
בשיקום אחרי מלחמה (שם ,ע’  .)7ארכיטקט לבנוני צעיר
הציג בפורום החוקרים והמתכננים גישת שימור לא מקובלת:

טקטיקות רבות של התייחסות לקרקע אינן בהכרח רק
פעולות גרילה נקודתיות ופרטיות .הן כלי המאפשר לתפוש
את המרחב העירוני באופן שונה ומותאם ,במובן של שימושי
קרקע ,של העדפות ביחס לבינוי-פינוי ,של אפיון חללים
ציבוריים וגם של מידת גמישותם (איור  .)5החתירה לנתב
את התובנות “מלמטה” ,מתחום הדמדומים של הפרטי
והוורנקולרי ומהרעיונות הרדיקליים של הפנמת ארעיות
והרס ,לתכנון עירוני ,אינה מובנת מאליה ולעתים אף נדמית
כסתירה מהותית .זהו נתיב לא חרוש וחמקמק ,התובע דיון
מקיף בערכיות ובמעשיות של הפנמת רעיונות אלו.
התמה השנייה היא הים .זו המפורטת להלן ממחישה באופן
אחר ,אולי קונקרטי יותר ,את האופן שבו מורשת תרבותית
בלתי מוחשית עשויה לחבור אל מאפיינים פיזיים( .איור ,6
)7

“He showed how the devastation wrought by the
civil war, which ripped off the sides of buildings and
hollowed out the urban fabric of Beirut, created
new kinds of sociable spaces in stairwells and other
places of refuge. He proposed to preserve these
forms created by violence, to incorporate these
”discovering ruins into the rebuilt fabric of Beirut

הים של עג’מי -לזכור או לסגור?
מכינויה הידוע של יפו“ -כלת הים” (“יפא -ארוס אל באחר”),
מהאופן שבו נפרשת עג’מי מצפון לדרום לחוף הים ובשיפוע
ממזרח למערב ,ובאופן מיוחד מסיפורי המקום של תושביו,
צף דימוי הים כמוטיב השורשי ,בעל המשמעות והנכסף
ביותר למגורים בשכונה .משב רוח הים ,עסקי הים ,דגת
הים וריח טיגונה ברחוב ,זיכרון ילדות בחוף הים ,זיכרון
מריר של בריחה דרך הים ב ,1948-זיכרון מריר שני של
ייבוש הים בגל פסולת הבנייה של שברי הבתים ההרוסים.
בתודעה של ההרס אצל התושבים ,חוף הים ממחיש את
אחד השינויים החדים ביותר שחלו בשכונה .בחוף התקיימו
שימושי יומיום רבים ,זאת עד ההרס הטוטלי והמחיקה של
כל החלקות שממערב לרחוב קדם ,בשנות ה ’70-וה.’80-
מאז שימש החוף אתר לפסולת בנייה ,ובו שברי הבתים
של עג’מי ופסולת שאט אט ייבשה את הים ,כיסתה את
השוניות וזיהמה את מה שנותר מהחוף .המקום ,המכונה
תמאם ,הפריד את השכונה מהים ,בתהליך שבו “הורחקו”
הבתים במרכז עג’מי מהים כ 300-מטר 36.בשנות ה2000-
הוחל בתכנון “אי הזבל” כפארק ציבורי ,עד להפיכת תותבת
זו לפארק המדרון ב( 2009-איור  .)8פארק זה המשתרע על
שטח של כ 200-דונם (כמחציתם ים שיובש) ,זכה לביקורת
מצד תושבי השכונה .עם זאת ,ביקורים בשכונה ועדויות של

(Khalaf & Khoury, 1993: 7).
שימור בש’ קטנה ושימור מרקם עירוני .בחזרה אל תחום
המסגרת המקצועית הקיימת היום ,מוצע גילום בתכנון
רשות הרבים .בשאיפה לבטא זיכרון קולקטיבי ,יש לנסות
ולצקת תוכן נוסף להגדרת ה”שימור המרקמי” ,שאינו רק
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מוחשי פיזי.
התכנית לעג’מי מגדירה ,נוסף לשימור בניינים ,גם שימור
מרקמי ,ומצהירה על כל אזורי עג’מי “כבעלי ערכים עירוניים
ואדריכליים מיוחדים” ומנחה “לעשות לשימור המאפיינים

המיוחדים של החללים העירוניים ..ושל אופי המבנים ,..הן
בשיפוצם ושחזורם של מבנים קיימים והן בהקמת חדשים.
בהתייחס לפרופורציות החללים ,המבנים והחזיתות,
גבהים ,חומרי גמר ופרטי גמר אופייניים ואלמנטים עירוניים
ואדריכליים אחרים” .מה הם אם כן המאפיינים המיוחדים
של החללים העירוניים של עג’מי ,נוסף לחזיתות הבתים
ונפחיהם? בניתוח ממצאי עבודת השדה זוהו ,ישירות
ובעקיפין ,שני מאפיינים מרכזיים להתייחסות בשימור זהות
מרחבית :הכפרוניות והים.
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איור  ,6עג'מי אל הים?

איור  .3חלון הופך לוויטרינת מאפים (וג'חנון בשבת) ,הצדף,
עג'מי.2010 ,

איור  .7עג'מי אל הים?
צילומים :דליה נ.פ2011-2010 .

איור  .4מרפסת במבנה לשימור משנות ה ,'30-רח' מנדס-פרנס,
עג'מי.2010 ,

פעילים ותושבים ,מצביעים על כך שהם משתמשים שימוש
פעיל בתוצר המוגמר.
לא מאז ומעולם היה הים אתר לכיסופים ,והוא זכה בתרבות
הפלסטינית ליחס אמביוולנטי .מצד אחד ,הים נתפס עוין
ומאיים על הסדר המסורתי (חלוקות מגדריות) וכמקור
לתרבות זרה ולפלישות .מצד שני ,הוא נתפס בערגה ומייצג
את כל מה שהפלאח מייחל לו וחושק בו :חופש והזדמנויות
חומריות ( .)Tamari 2009תמרי קושר במובהק את גילוי
הים מחדש למודרניות ולהתפתחות של תרבות הפנאי.
כשהתרחשה ב 1948-התקפלות רבתי ונסיגה מרצועת
החוף חזרה להר (מונטרסקו  ,)10 :2007בעבור פלסטינים
רבים הפך הים למחוז חפץ וסמל לדחיקה.

איור  .5סלון ברחוב ,עג'מי .2010
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איור  .8שינוי בקו החוף :חתך במרכז עג'מי מרח' קדם לים בשלוש תקופות -שנות  ,'40שנות  '80ושנות  .2000שרטוט :דליה נ.פ.

מ’ ,אשת חינוך הגרה ברחוב קדם מול הים ,מספרת על

התרסה כנגד מכירתה של עג’מי לכל המרבה במחיר .ליקוט
תכונות מתרבות הים לפי קטגוריות מתאוריות היום יום,
מעלה כיווני מחשבה להפנמתם במעשה התכנון:

משמעות הים בקשר שלה ליפו ועל גלגוליו“ :הקשר נוצר
מזה שסבי יליד יפו .כשאני התחתנתי ,אחת הסיבות שבן
זוגי משך אותי היה החזרה ליפו (כי הוא יפואי מקורי/ד.נ.פ.).
ומאד אהבתי את הים .לשנינו יש יחס לים ... .בשנות ה70-
הדייגים היו יוצאים לדוג והיו קונים דגים טרי .אני גרתי איפה
שעשו את התמאם (אי הזבל) ,וזה היה קשה .היו הרבה
מסוממים ,פחדתי על הילדים .כשהגיעו הבולדוזרים ...אמרו
להם (ליושבי הבתים/ד.נ.פ ).שהבית סדוק וצריך לתקן או
להרוס .הבעלות כולם עמידר .יש אנשים שהיה להם בתים
במקום אחר והעבירו אותם ...מיפו עתיקה נניח או מנשיה
העבירו לגטו ,כך שכל מי שבעג’מי לא גר בביתו שלו .אז היה
אחר כך גל של הרבה אנשים שעוזבים את קו הים ועוברים
לשדרות ירושלים בגלל שאמרו להם שהבתים לא בסדר ...ואז
היו ועדות של יהודים וערבים נגד זה .נגד התמאם שמכסה
את הים .זה מאד הפריע לשכונה ,הרסו את הבתים וסגרו את
הים ואמרו שזה בשביל להרוויח עוד שטח .אבל בשביל מי
להרוויח? התחלנו להבין שלא בשבילנו ...כמו עם הפארק-
עכשיו הוא יפה ,אבל מי שגר אז באבק ,לא גר פה כבר .אין
ההנאה של הפיתוח אחרי כל השנים... .אבל אנשים עכשיו
אומרים :בואו נהנה .הולכים לפארק .לחפלה ,בפתיחה לא
הלכו הרבה אנשים ,גם אני .אבל עכשיו הולכת”.

זמן ,מחזוריות .מרכיב מרכזי ברעיון של היומיום הוא זמן
ותנועה במרחב .לפבר למשל מתייחס לזמן המעגלי ,להבדיל
מזה הליניארי ההיסטורי .זהו זמן של מחזוריות ,רוטינה
ומקצב עירוני ,עם רגעים ספונטניים הפורצים מדי פעם.
הים הוא מקום שבו המחזוריות היא תכונה אשר משתנה
לפי טבען של עונות השנה ,של זמנים בחודש 37,של שינויי
היממה ,של קצב הגלים .הים מנקז אליו מחזוריות אנושית
של שעות עבודה ופנאי ,של שבוע עבודה וסיומו ,של חופשות
חג וקיץ .הים הוא גם מקום להתרחשויות בלתי צפויות.
להסדרות המלאכותיות שהאדם עורך בתוככי העיר יש
מגבלות בהגיענו לים ,לשלוחה של הטבע שאינה מרוסנת.
אולי זה סוד קסמו הגדול של הים בזיכרונותיהם של יפואים
לפני שנות ה 70-כמקום שבו הרשויות והבירוקרטיה לא
משתלטות על דימוי המרחב ,וכל אחד עושה בו כבשלו.
כיצד עיר מכילה את אי הסדר ,את הדינמי והמשתנה לפי
עונות? מזיכרונות התושבים הוותיקים עולה פרקטיקה של
שימוש עונתי בקו החוף באופן יצירתי בשנות ה :50-הקמתם
של עשרות בתי קפה ומסעדות זמניות לעונת הקיץ ,שנבנו
מבוסים ,מוטות מקנים הצומחים באזור באופן טבעי .אלו
הוקמו לקראת הקיץ וקופלו בסתיו ,אחרי ששירתו את המוני
המבקרים ,יהודים וערבים ,שבאו לאכול ,לשתות וליהנות
ממוזיקה ים תיכונית ,תת-תרבות שחתרה תחת ההגמוניה
הכל-ישראלית והאשכנזית.

מסיפורי התושבים עולה ,כי בשנות ה ,50-עם השינויים
החברתיים והמרחביים הדרמטיים ביפו ,חודשה או
הומצאה תרבות חוף .מה הן תכונותיה בהקשר היומיומי?
מה מקומה המיוחד של עג’מי בפרקטיקות תרבותיות אלו?
ומה הפוטנציאל שלה בהקשר של חיבור הזיכרונות לניכוס
המקום מחדש ולהשתייכות?

פנאי .בעקבות לפבר ,ההתחקות אחר תרבות הפנאי
מתייחסת לתכונת החופש ולממד ההוליסטי שנמצא בים
ובסביבותיו .הים הוא מקור פרנסה ,מאכל ,הפלגה למחוזות

יום יום ים .בים האבוד של עג’מי ,טמונות תכונות יומיום
של מחזוריות ,של פנאי ,של רב-חושיות בלתי מוחשית ושל
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רחוקים ,אך בשגרת היומיום הוא בעיקר מקום למשחק,
להנאה ולאלתור .התרוצצות בחוף ,הכנת עפיפונים ,גלישה,
שחייה ,רומנטיקה ,שיט בסירות ועולם חי וצומח שלם
(שוניות שכוסו במזבלה) ודינמי סביבו ,המזמין את קולות
הצחוק של הילדים .הים הוא מקום המשיל גינוני רשמיות
ומקום למפגשים אקראיים .הים גם מחדיר את השפעותיו
מזרחה אל מארג השכונה הפנימי :הישיבה מול הבריזה
מהים ,נופו ,טיגון דגי הים לעת ערב בחצרות שגלשו לרחוב
ובמסעדות שלאורך רחוב קדם ,רחוב שתסס עד שנות ה60-
בתרבות לילה שוקקת.

הים וכיסויו ,בעזרת הריסות הבתים ,מכונה בפי התושבים
“סגירת הים”“ .לקחו תרבות ושינו אותה .האנשים הפכו

לבובות משחק .אנחנו מחליטים איך תגור ,איפה ,לסגור את
הים” (מ’ .)2-2011 ,בשונה מהנימה המבודחת של הביטוי
בפולקלור היהודי-ישראלי 42,משום האירוניה ביומרה לסגור
ים ,את החוף של עג’מי הצליחו לסגור .אמנם נותר הקטע
הדרומי שמול ג’בלייה ,אך הים הורחק ,נמחק ושינה את
אופיו .תושבים רבים סבורים כי המצב אינו הפיך“ :חול

הסוכר הלבן הלך .הסלעים ,הפיורדים מול עג’מי הלכו.
הקימו עליהם מזבלה ,היום פארק המדרון -אני קורא לו
פארק עג’מי! .קסם הים אבד” (אבו ג’ורג’ ,דייג תושב עג’מי

לא מוחשי לעומת המוחשי .בין תאוריות יומיום לבין
שיח עכשווי על שימור יש מן המשותף :המשמעות המוקנית
לפרקטיקות תרבותיות של שימוש באובייקט הבנוי ,המטעין
את הממד המוחשי בממד בלתי מוחשי .לפי גישת שימור
עכשווית ,קבלת החלטות תכנוניות בשימור נעשית על
בסיס הערכת המשמעות התרבותית ולא על בסיס ערך
אובייקטיבי מובנה 38.אמנת בורה מתייחסת לקיום משותף
 Co-Existenceשל ערכים שונים ומנוגדים במקום אחד,
ומדגישה היבט תפישתי שלם של מקום בעבור אנשים,
לרבות בעבור תושביו.

 63שנה).
על אף תחושת התושבים שהמרחב הציבורי של הים נגזל
מהם ,והסתייגותם מבניית “פארק לעשירים” ,מנצלים
תושבי עג’מי את המרחב הפתוח לפרקטיקות שונות ,לחגיגה
ולהתכנסות בפארק בלילות הקיץ ,הכוללת הדלקת מנגלים
תחת אפם של השלטים המוניציפליים האוסרים הדלקת
אש בפארק.
לסיכום ,התמאם והיםBittersweet tunes of memory -
הקיטוע של אירועי הזמן בעג’מי מצטלב עם ניתוקים
מרחביים – כמו בין הפרדסנות לים ,בין הים לאדמה,
ניתוק פנים הבית מהרחוב ,ניתוק בין מעטפת לתוכן ,ואלו
יחד קוראים תיגר על השימור .הגישוש אחר מפתחות הידע
של המקום ,כאלטרנטיבה מיוחלת לידע המקצועי ,חושף
אתגרים ודילמות אתיות בדרך אל ידע כזה .זיהוי קודים
ופיצוחם ,מידת לכידותם והאפשרות לנסחם ,כשמצבי
ניוד ,הרס ועקירה ,מטילים ספק ביומרה ,זו או אחרת,
למקוריות ולאותנטיות .טלטלות אלו ,של חציית גבולות
פיזיים וערכיים ,חושפות את קוצר ידו של התכנון המסורבל
והקשיח להתמודד עם שינויים גלובליים ומקומיים ,ואת
ההזדמנות ללמוד מהתמודדויות יצירתיות ועצמאיות של
אנשים וקהילות .חוויות המרחב ,זיכרונותיו ומשמעויותיו
בעבור תושבי שכונת עג’מי עומתו במחקר זה עם מעשה
השימור בה .נקודת המוצא הייתה זיהוי הפער בין חשיבותו,
המקודשת כמעט ,של הזיכרון המרחבי לתושבי השכונה של
זהותם ,לבין שלילתו הקטגורית של פרויקט השימור.

כך ,בבחינת אתר לשימור יש לבחון את מכלול ערכיו
ומשמעויותיו :ערכים חברתיים–אזרחיים ,ערכים דתיים
ורוחניים ,ערכים היסטוריים וארכאולוגיים ,ערכים אורבניים
ואדריכליים ,ערכים אסטתיים-אמנותיים ,ערך מחקרי ,ערכי
טבע וסביבה וערך כלכלי (פורמן-נעמן .)2008 ,חקירת
הערכים היא הבסיס למיון ולפרשנות ,ולהחלטות בדבר
39
הראוי לשימור.
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הים בעג’מי ,לפי תושביה ולפי פרישתה המרחבית ,הוא
מקום בעל משמעות תרבותית .הוא מקום קונקרטי וסמלי
כאחד ,הוא מרכזי לדימוי השכונה ,והוא מכיל ,או הכיל
בעבר ,ערכים מגוונים -נופי ,סביבתי ,אקלימי ,תרבותי,
כלכלי (דיג) ,תיירותי ,חברתי ומשחקי .אך החוויה הרב-
חושית ורבת הפנים והמגוון התרבותי שהעניקה סביבת הים
לשכונה ,נתפשו כשקופים בתהליך המחיקה של שנות ה70-
וה ,80-ובניסיון התיקון של שנות ה 90-הוענקה חשיבות
לערכי בינוי אחרים 40.ייתכן ,כי אז ,כהיום ,לאחר ההריסה
וההרחקה של הים ,לא נותר בסיס מוחשי דיו ,שיהיה מצע
לערכים המגוונים שאכלס ,אך ההצעה לשימור בש’ קטנה
מכוונת לבחינת אפשרות חידוש ,ולו של חלק מהפרקטיקות
הללו  ,כדי למתן את המשך הדחיקה מזרחה הרחק מהים.

המחקר האדריכלי הראה את אזלת ידי המתכננים
בהתייחסותם לממדים בלתי מוחשיים בשימור .בבלוק
הבינוי שנחקר החזיתות ,על פרטיהן ,הן מעין קליפת זיכרון
פיזית ,לעתים מעוקרת משני צדדיה -הן מחיים פנימיים
של הבית והן מחיי הרחוב .אולם ,יוזמות יחידניות ,לעתים
נסתרות מהעין ,חותרות תחת מגמה זו ומנסות לצמצם את
המרחק בין הזיכרון לבין החיים ,אלו מאחזי זיכרון 44.רוב
תושבי המקום ,ממשיכים להתגלגל בגלגולי גלות ,כזרים
בביתם ,חותרים לנרמול חייהם מבחינת דיור ,ומתרפקים
על אתוס עירוני קוסמופוליטי ,המשויך ,למעשה ,למשפחות
הגולות מעג’מי שהיעדרן מהדהד ,ושאותו הם מתקשים
לחבר באופן חיובי להווה ולשיירים שנותרו במרחב .לחלל
הריק של אין האונים ההדדי וצמצום השיח ביניהם ,נדחקים
כוחות שוק שמנצלים נוסטלגיה קולוניאליסטית לעיוות
הזיכרון ומיתוגו כסחורה .הניסיון לעקוף את הפער בין

תרבות צריכה .שני ממדים של מסחור המרחב :תפישה
נדלנ”ית של אדריכלות ותהליך של הפרטת החלל הציבורי,
מתעמתים עם תפקידו העירוני של הים כמשאב ציבורי
מובהק .הים הוא בלתי “סגיר” ,והוכר ככזה מתוקף חוק
החופים 41,ונוסף לכך ,הפעילות החופשית שבו מרדדת
פערים חברתיים-כלכליים באופן פוטנציאלי ,מעצם השוואת
ההזדמנויות לזכות בהנאות המקום הטבעיות ובחוסר
הרשמיות המובנית בקודים של התנהגות ולבוש.
המציאות בעג’מי היא אתגר לתאוריה ולפרקטיקה .הפעולה
הקיצונית שננקטה בעג’מי ,של ייבוש חלק הארי של חוף
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זיכרונות ההרס וחיי היומיום ההישרדותיים ,לבין פרקטיקת
השימור ,הניב תהיות מהותיות לפתחו של שימור בסביבה
של שכחה ,של גלות והרס :מהו העבר אשר “לגיטימי”
לשומרו -האם את זה הקודם לאל נכבה ,את זה שלאחריה,
את תצורות ההרס או הבנייה המאולתרת ההישרדותית,
או שמא לחיים העכשוויים ,בהקשר כזה ,הכוח וההצדקה
המוסרית הבלעדיים במרחב? באופן רחב יותר כדאי
לשאול ,כיצד השימור מתמודד מהבחינות האתית ,הרעיונית
והמעשית ,עם מקום וקהילה שעברו הרס עמוק? כיצד
וממי מחלצים זיכרונות של מקום שעבר טלטלות ,וכיצד
ניתן לעמתם עם כרוניקה היסטורית מתועדת ,ובמצבים
של ערכיות סתורה ואין אונים לפעול ,מיהו האחראי לזכור
ולשמור? שאלות נוספות העולות מהמקרה של עג’מי הן :של
מי הוא ה”בית הערבי”? 45של מי העירוניות? כיצד מרקם
נשמר ללא קהילה? כיצד דרים זה עם זה השייכות והניכור
(ע’תאמנה  ,?)28 :2009מהי המורשת של עיר שכונתה “אם
הזר”“ ,פנינת פלסטין”“ ,כלת הים”? שכינסה בשנות ה’50-
מגורי דו-קיום בקרבה? האם שמירת זיכרון של הרס היא
אפשרות?

הים של עג’מי הוא זירה סמלית טעונה ,כעדות ומשל
להרס הפיזי ,לדחיקה מהעירוניות ומהמודרניות (חסאן
 )207-197 :2005להרחקה מזרחה ,לסיפור הנישול וההרס
כולו מבחינת התושבים .בה בעת ,מאפייניו הקונקרטיים,
ה”קטנים” ,שרובם נוצרו דווקא אחרי  ,1948יש בהם נחמה,
מקור לייחוד מקומי והזדמנות לשיוך מחדש של השכונה
בעבור תושביה -בתרבות חוף ,בהדגשת הים בתכנון רקמת
הרחובות ,בהגדרת שימושים גמישים ועונתיים .האין מורשת
זו ראויה לא פחות מפרקטיקות השימור והתכנון הנוכחיות
בעג’מי? האין בכך ,לבד מתיקון בעבור קהילת המקום ,גם
בסיס מבטיח יותר לחיוניות עירונית בעבור כלל תושבי
העיר?
המאמר מציע צלילה למעמקים בלתי ידועים ,לעתים
חשוכים או פרומים ,אשר במכוון לא סויגו בסף של היתכנותם
המעשית .לא תמיד ברור כיצד ליישם מאפיינים או צרכים
בלתי מוחשיים ומשתנים ,בדיסציפלינת התכנון שתובעת
משכני קבע ,סדר וגישה לינארית לזמן ולמרחב .עם זאת ועל
אף המגמות שנסקרו והמשוכות המקצועיות והאידאולוגיות,
חיבור זה קורא לדיסציפלינת השימור להירתם ליעדים
חברתיים ותרבותיים ,כי בגישה מקיימת של שימור עשוי
להימצא נתיב המיישב שימור עם התחדשות ,ומורשת עבר
עם יומיום עכשווי.

בעקבות לפבר ודה סרטו ,בפרשנות לתאוריות היומיום,
מאתר המחקר את ה”קריאות” המקומיות של המרחב,
המפרשות ,משנות ומשייכות אותו ,ומזהה בהן אפשרויות
להרחבה ולהעמקה של השימור אל מעבר למוחשי .מאמר
זה מציע עיבוד של הממצאים ושל סיפורי המקום על ידי
התושבים ,כצורות ותפישות המבטאות פעולות ויחסים
א-פורמליים במרחב היברידי ( .)Roy & Alsayyad 2004זה
עשוי לסייע בביסוסה של תפישת שימור בת-קיימא רחבה,
המטמיעה אל תוך הידע המקצועי בשימור גם ידע מקומי,
באופן המשלב בין מכלול היבטיה של העיר (Munoz 2004:
 .)183-194, 212-214המאמר מתווה ומדגים קריאה רב
שכבתית (גרואג  )36 :2007המתייחסת למכלול במובנים
של זמן ,של מרחב ושל מנעד ערכי ,ומציע להתייחס לייצוגי
הזיכרון של תושבי המקום ,לצמצם את האחיזה בעבר
שקדם לשהותם שם (טרום  )1948ולהרחיב המבט לתרבות
ה”עבר הקרוב” שהתהוותה במקום בשנות ה 50-וה.60-
הזכות לשייכות במרחב (פנסטר  )2007עולה בשיח העכשווי
על שייכות וזיכרון מרחבי ,אך הפער בין פרקטיקות מקומיות,
הבאות “מלמטה” לבין תכנון ממסדי עודו נוכח (שם 189-
 .)200המצב שבו העיר והכפר מתערבבים באופן מאולתר,
יש בו איום לסדר הנורמטיבי הקיים ,כמו תכונותיו הפראיות
הבלתי נשלטות של הים.

איור  .9חלוק בלטה-שארית רצפה מחוף עג'מי.
צילום :דליה .נ.פ.
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איור  .10תרשימי הבינוי במתחם לפי עשורים .עיבוד :דליה נ.פ.

64

בדרך לשימור בש’ קטנה ,אתגרים לפתחו של שימור בשכונה מעורבת
הערות
 .1חלק ממחקר לתזה בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון בהנחיית פרופ' רחל קלוש .תמכו במחקר זה :קרן מלגות לימודים של הטכניון ,מלגת מחקר בנדיבות
"כספי הקדש של פני בלבן ושלמה גלס" ובמימון פעילות בחממה החברתית לדיור וקהילה.
 .2התייחסות לשיח מחקרי ענף ומתפתח על הקשר בין פוליטיקה ותכנון ,ובמיוחד על אחריות המתכנן ,כמי שאינו אוטונומי ואף אינו כלי שרת בלבד (ראו:
ניצן-שפטן  ,2006שרון  ,2006וילקוף  .,)2011עם זאת ,המחקר מודע למגבלות תחום התכנון ( )Roy 2005, Roy & AlSayyad 2004ולצורך בשינויים מנגנוניים
וארגוניים ,ארצית ומוניציפלית ,לתמיכה בשיקום חברתי או לסבסוד השימור בקהילות דלות אמצעים .למבט מאקרו זה יש מקום מחקרי משלו.
 .3הטענה לשלילת השימור רווחת בארגונים חברתיים .אזכור המתח בין חיים לבין שימור ,במחקר ,ראו( Hertzfeld 2010 :על רתימנו ,בנגקוק ורומא) ואצל:
( Khalaf & Khoury 1993 Sawalha 2010על דילמות שיקום ושימור בביירות) .ביקורת נרחבת על שימור לקראת שימור עכשווי אצל Munoz 2004 :פרקים
.6 ,5 ,4
 .4שימור בש' קטנה=  ,’conservation with a lower-case cמושג המתבסס על הניסוח אדריכלות בא' קטנה של אפטוןarchitecture with a lower-case a :
שמייצג את השולי ,את מה שמחוץ למעגל ההגמוני (.)Upton 2003
 .5העימות כפי שמתבטא בהקשר החברתי הסגרגטיבי המורכב ,המאפיין את הערים המעורבות (למשל אצל :מונטרסקו .)2009
 .6על תאוריית היומיום-אנרי לפבר ומישל דה סרטו ,ובעקבותיהם פרשנויות מרחביות שונות ,ראו,Harris & Berke 1997, Cline A.1997, Upton 2002 :
קלוש .2006
.Innes 1990 .7
 .8נוסף לסיורים ולמפגשים אקראיים בשכונה ,נערכו למעלה מ  10ראיונות עומק עם תושבי השכונה ו  5ראיונות עם אנשי מקצוע ,מאמצע  2009ועד ;2011
השתתפתי במפגשי "במקום" עם נציגי עמותת "הוועדה העממית יאפא" בנושאי דיור; היכרות מעמיקה עם תושבת שכלל מפגש שבועי בשכונה וסיורים
משותפים ,מינואר  2011עד אוגוסט .2011
 .9מעורבותי בשכונה היא במסגרת פעילות ב"צוות יפו" של עמותת "במקום" משנת .2009
 .10באזור עג'מי תקיפות התכניות :תכנית מתאר "עג'מי"  1.11.2001( 2660מתן תוקף) ותכנית מתאר מקומית "מדרון יפו"  10.4.1995( 2236מתן תוקף) לאזור
שממערב לרחוב קדם.
 .11אל נכבה ,ב 1948-מסמן עבור הפלסטינים התמוטטות של תרבות ,קהילה ומקום ,שהחלה בשבר וגלות של  95%מתושבי יפו ,אשר מנו לפני כן בין 70,000
ל 100,000-תושבים .העילית האינטלקטואלית וההנהגה האמידה ,גלתה כולה (מונטרסקו .)Monterescu 2007 ,LeVine 2005 ,2005
 .12בשנת  1973היו בעג'מי ובג'בליה (תת רובע  3,176 )72יח"ד למגורים ,ובתחילת שנות ה 90נותרו  1,608יח"ד בלבד (לפי שנתון עירייה  ,2000מונטרסקו
 ,2008ו  .)Monterescu 2007: 171לפי אומדן אחר ,בין  1936עד שנות ה 90נהרסו כאלפיים יח"ד (רוטברד .)198 :2005
 .13טיפולוגיות מבנים ,ראה בהרחבה בחוברת שהוציאה העירייה" :מבט לעג'מי" .1995
 .14שלילת בעלות ,פינויים ,חוקים הנתפשים כמפלים ,הדרה כלכלית.
 .15זאת לנוכח חשיבותה של תמת הזיכרון בחברה הפלסטינית ,המגובה במחקרים אתנוגרפיים רבים ,ובהערכתו של האנתרופולוג ד"ר חאלד פוראני ,כי מרבית
האתנוגרפיות הפלסטיניות עוסקות בתמת הזיכרון .קומץ דוגמאות למחקרים שקושרים זיכרון ומרחב , ,Sweedenberg 1991, Slyomovics 1998 :ע'תאמנה
 ,2009חסאן .2005
 .16קומץ דוגמאות לכתיבה בנושא :ברגר  ;Yiftachel & Yacobi, 2003 ;1998יעקובי  ; 2005נצן-שפטן  ;2006פנסטר ויעקובי  ;2006פנסטר  ;2007פנסטר
ויעקובי  ;2011צפדיה  ;2007קימרלינג  ; 2004קלוש  ;2006רוטברד  ;2005שנהב  ; 2003שפירא .2006
 .17הביטוי שנבחר ,מקורו בדיסציפלינה האנתרופולוגית" salvage anthropology :אנתרופולוגיה מושיעה" במאה ה 19-של תיעוד תרבויות ילידיות על סף
הכחדה ,שעברו מאוחר יותר דיספוזיציות בעקבות הפרויקט המודרני .השאלתו בעבודה זו מכוונת להדגיש את הממד החברתי שכרוך בהרס הפיזי.
 .18מידע מתוך ראיונות עם אדריכלי שימור ואדריכלים בצוות יפו שהוקם אז במינהל ההנדסה בעירייה.
 .19ביקורת הקרע של הקדמה המודרנית ,שאותו מגלם הרס פיזי ממשי ,הרווי כינה אותו "הרס יצירתי" בעקבות מרקס על קפיטליזם ,והולסטון כינה "מחיקה
וכתיבה מחדש" ( .)Harvey 1990: 16, Holston 2008הביקורת על ההרס המודרניסטי הצמיחה גישות תכנון ושימור פוסט מודרניות קולז'יסטיות ,שהחלו
כשיקומיות והתפתחו לכלכליות עד שהאדריכלות נהפכה מצרך תרבותי ואסתטי (לפבר .)1991
 .20דוגמאות לקסם שהילכה השכונה על אדריכלים :מאות רישומים שנערכו בשכונה על ידי אדריכל רמי גיל (פגישה שלי במשרדו ביולי  ,)2010קטלוג התערוכה
"יפו-עיר קסומה" של רישומי צבעי מים ,פרי ידו של אדריכל סרג'יו לרמן ,מצוות יפו הראשון (לרמן  ,)1997ספר ציורי יפו בסגנון סימבולי תנ"כי ופנטסטי,
המאיירים קטעים מספריו של ש"י עגנון (שריר .)1998 ,מעניין כי שני הספרים נכתבו ונערכו כדו שפתיים -בעברית ואנגלית ,מה שמחזק את התחושה של הקסם
הקולוניאליסטי ,של הזר מהמקום הילידי .בשניהם גם ניכרת פעולת המחיקה שגלומה ברישום.
 .21הרחבה בחוברת "מבט לעג'מי"ׁ( 46ע') שהוציאה לאור עיריית ת"א-יפו ב.1995-
 .22צוות הכנת החוברת :משרד"ארכיטקטורה"  -רמי גיל ושמואל גרוברמן ,צוות יפו -דורון צפריר ,סרג'יו לרמן ודני רבס ,ומשרד אדר' נוף מוריה-סקלי.
 .23תכנית מתאר מס' " 2660עג'מי" ,2000 ,סעיף  2בתקנון התכנית.
 .24בחינה ומיפוי של המבנים המיועדים לשימור בנספחי הבינוי המפורטים של התכנית ,מעלה עוד ,כי בחציה האמיד והצפוני ,שיש בו טיפולוגיות של בתי מידות
מפוארים יחסית ,מרוכזים  56מבנים לשימור ,ואילו בחציה הדרומי ,שיש בו צורות בנייה פשוטות ועממיות יותר ,רק  21מבנים לשימור.
 .25המחקר התמקד ב"בלוק" טיפוסי במרכז עג'מי בחלק המערבי הפונה לים וסמוך לפארק המדרון התחום בין הרחובות :קדם ,אבן סינא ,אבן רשד והדגה,
גוש  ,7029חלקות .30 ,29 ,28 ,69 ,68 :כל חלקה עברה גלגול מסוג אחר של הרס ובינוי וחילופי דיירים .שתיים מהן מכילות מבנים לשימור.
 .26בשנת  1992חלה האצה ניכרת בהפרטת עג'מי על ידי ראש העיר דאז ,רוני מילוא.
 .27החלקה עברה ידיים רבות ,של יזמים ,של השחקן יוסף שילוח ,כל זה מעל ראשם של דייריה הבלתי מוכרים ,משפחת סוואף ,משפחה נזקקת ,שפונתה סופית
ב ,1996-התגוררה ברחוב כשנה ומאז מצבה הורע עוד.
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 .28הקלה בתוספת של  10%לזכויות בנייה ו 10%-תוספת תכסית בזכות הגדרת השימור ,לפי מסמך הערות העירייה לבקשה.143 :1998 ,
 .29בניצול מתוחכם של פרצה בהנחיות ,ניתן ליצור קומה נוספת ,חלקה בנסיגה ,בשל פערים טופוגרפיים בין החזיתות השונות .כ"כ מתועדת תכתובת בשנות
ה 2000-המעידה ,כי היזם הגדיל לעשות והוסיף על כך חללי גלריה באופן לא חוקי (בין  2003ל 2005תכתובות על חלוקות פנים לא מאושרות ,דיונים משפטיים
על עברות והריסות ותביעת בעלים על חריגות/גנזך הנדסה ,ת"א).
 .30חומר הגמר שאושר ובוצע גם בחזית לשימור הוא אבני כורכר מלאכותיות המכסות ,ובחלקן מתפרקות ,את כל המבנה .בסיור בשכונה כחלק מכנס
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,

חפצים ומגע :הנגשת התרבות החומרית לקהילה
אירית נרקיס

שתפקידי מזמן לי ,לעבוד במגע ישיר עם החפץ המוזאלי.
מדוע בעצם ,חשוב לנו לגעת בחפצים? כלום ניתן לאפשר
ל”סתם אנשים” גישה קרובה יותר לחפצים מוזאליים בלי
שייגרם נזק לאוספים? איך יוצרים איזון נכון בין שימוש
לשימור? ומהו השימור ‘הנכון’ לחפץ?
המאמר יעסוק בחשיבות הנגישות של אנשים לחפצים
במוזאון ,בחשיבות המגע עם חפצים ,ובכלל זה ,במשמעות
החינוכית והטיפולית ,כמו גם בסיכונים העולים מדילמת
השימור – שימוש ובשיקולים תאורטיים ומעשיים הכרוכים
בהטיית הכף לטובת שימוש זהיר.

מילות מפתח :חפצים ,תרבות חומרית ,קהילה

תקציר
מרכזית

מוזאלית
בדילמה
עוסק
זה
מאמר
ומוכרת ברחבי העולם – בין שימור לשימוש.
בשנים האחרונות הולכת ומתגבשת הסכמה בקרב מוזאונים
ברחבי העולם באשר לחשיבות הקהילה ,למעורבותה בהפעלת
מוזאונים ולנוכחותה בתוכם .תחושת הבעלות המשותפת של
קהילה המעורה במוזאון או באתר היסטורי מקומי מעצימה את
הקהילה מזה ,ומחזקת את מעמדו של המוזאון כמוסד תרבות
וככלי חברתי מזה .בד בבד עם התובנה הזאת מתברר שעל
המוזאון  -המוסד ואוספיו  -להיות נגיש לקהל המשתמשים בו.
אך מה טיבה של נגישות זו? האם היא פיזית או אינטלקטואלית?
והאם היא כוללת גם מגע ממש עם חפצים מוזאליים?
חשיבותם של חפצים להתפתחות אינטלקטואלית ופיזית
של ילדים מבוססת היטב בספרות החינוך והפסיכולוגיה.
המחקר חוזר ומציין את יצירת הקשר הבלתי אמצעי
בין האדם והחפץ כזרז המאפשר תהליכים קוגניטיביים
ורגשיים חשובים .בהקשר המוזאלי ,אינטראקציה ישירה
עם חפצים יכולה לתרום הרבה יותר מצפייה פסיבית מבעד
לוויטרינה .הידיעה ,למשל ,שבידך מונח חפץ בן אלפי שנים
או תחושת המרקם של מאובן יכולים לעורר תגובה רגשית
ולפתח דמיון ויצירתיות .התובנות והידע הנרכשים מתוך
חוויה כזו יהיו עמוקים יותר ויישארו אתנו לאורך זמן.
הנגיעה בחפצים היא חלק בלתי נפרד מהעבודה המקצועית
במוזאון; היא מאפשרת לנו לחקור חפצים ולהבינם .מדוע
לא תיהנה קהילת המבקרים במוזאון מהאפשרות של
היכרות מקרוב עם חפצים אבוקטיבים  -מזמני זיכרונות
ותחושות? אם אנו אפוטרופוסים של אוספים בשם
הקהילה ,הרי שיש לקהילה זכויות נגישות לחפצים אלה.
דוגמאות לצד המעשי  -כיצד יוצרים אפשרויות חשיפה לעושר
התרבות החומרית בלי להזיק לאוספים שאנו אמונים על
שימורם  -מובאות לאורך המאמר.

האובייקט האבוקטיבי
את המונח “האובייקט האבוקטיבי” טבע זיגמונד פרויד .זהו
חפץ שבכוחו לעורר את עולמנו הפנימי  -רגשות ,זיכרונות,
תגובות ( .)Bollas 2009: 86בולאס מסביר ,כי המגע עם
חפצים מאפשר לתינוק ללמוד את ההבדל בין “אני” ל”לא
אני” ולפתח מערכת יחסים עם סביבתו (.)Bollas 2009: 70
כמבוגרים ,המפגש עם חפץ חדש עדיין עשוי לרגש ,זוהי
הזדמנות ליצור קשר עם אובייקט ועם מה שהוא מעורר בנו,
קרי עם התת-מודע (.)Bollas 2009: 71

נגישות
לנגישות במוזאון מגוון משמעויות .במובן הבסיסי ביותר
הכוונה לנגישות פיזית ולאופן התצוגה ,בהתחשב בכל אדם
ובכל גיל .בנוסף ,הכוונה לנגישות כלכלית ,בהתייחס להישג
ידו של קהל רחב מבחינה כלכלית  -מחיר הכניסה ,מחירים
בחנות המזכרות וכיוצא בזה .היבט אחר הוא נגישות פחות
קונקרטית ,מבחינה רגשית או עמדתית .במקרה זה נשאל
האם יש לי דעה קדומה על המוזאון? האם המבנה מאיים
ואינני רוצה להתקרב אליו כלל? היבט חשוב נוסף הוא
הנגישות האינטלקטואלית ,זו מתייחסת לעושר המידע
המופק ולעוצמת החוויה מהביקור במוזאון.

הקדמה

למה מגע?

“לגעת בעבר” הוא סרט קצר שהפיקה רשות העתיקות
ביוני  .2012הסרטון מראה סיור במחסני הרשות .האוצרת
ד”ר חווה כץ ,מתחום אוצרות המדינה ,מדריכה את הסיור
המראה את העושר המרהיב של ממצאים ארכאולוגיים.
הקריין מספר כי “רק חוקרים מוכרים על ידי רשות העתיקות
יכולים להיכנס לכאן” ,ומוסיף“ :כל השאר יזכו לראות את
האוצר הזה במוזאונים ,וגם זה – לעתים נדירות” .בהמשך
מצהירה ד”ר כץ בלא מעט התרגשות“ :ההתלהבות הגדולה
זה לגעת בעבר”( .רשות העתיקות.)2012 ,
כמשמרת במוזאון אני שותפה להתרגשותה ,ומחויבת
להוסיף שהתלהבותם של מבקרים הנוגעים בחפצים מן
המוזאון אינה נופלת מזו של ד”ר כץ .אינני סבורה שזכותם
נופלת מזו של “חוקרים מוכרים” .אני מודעת לזכות המיוחדת

את רוב המידע על סביבתנו אנו מפיקים מראיה .חושים
אחרים תורמים לתפיסתנו ,אך חוש הראיה הוא החזק
ביניהם ( .)Spence 2007: 46לאנשים עיוורים או לקויי-
ראייה יידרשו חושים נוספים כדי ליהנות מביקור במוזאון.
אחד העזרים שאנו משתמשים בו במנצ’סטר הוא השמעת
תיאור מילולי של חפצים בתצוגה .אמצעי נוסף הוא כמובן
מגע .קבוצה מקומית של עיוורים ביקרה לאחרונה במוזאון.
לאחר סיור מודרך מלווה בתיאור התערוכה על מצרים
העתיקה ,השתתפו חברי הקבוצה במפגש סביב חפצים
מהאוסף המצרי של המוזאון .בחרנו חפצים שאפשר להפיק
ידע רב מהנגיעה בהם :תבליטים ,חפצים בעלי מרקם מעניין,
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חפצים ומגע :הנגשת התרבות החומרית לקהילה
וכאלה שאפשר להחזיק בכף היד ולקבל בקלות מושג כולל
של החפץ .הקדמנו הסבר על שבריריות החפצים ,וכיצד יש
לגעת ולאחוז בהם .האוצר סיפק מידע על החפצים ועל
הקשרם ההיסטורי (איור .)1

עם העולם בעזרת חפצים .באמצעות משחק הם יוצרים
אזור ביניים בין “אני” ל”לא אני” .זהו איזור מעבר בו הילד
מפתח את האבחנה בין חפצים או מושגים שאינם חלק
ממנו אך גם אינם בעולם החיצוני (.)Winnicott 1971: 1
עם התפתחותנו ,אנו מפתחים הבנה למקומם של חפצים
– הן באופן מעשי והן במובן של המשמעות שהם נושאים
עבורנו .בולאס טוען כי שימוש זה באובייקטים מאפשר לנו
לפתח ולבטא את עצמנו ( .)Bollas 2009: 90כיום קיימת
הסכמה על חשיבותה של למידה המבוססת על חפצים,
הן בבתי-ספר והן באוניברסיטאות (Chatterjee and
 .)Duhs 2010במוזאון מנצ’סטר פועלת תכנית נרחבת
של פעילויות לבתי ספר יסודיים ותיכוניים הכוללת נגיעה
בחפצים .החפצים נלקחים מאוספי המוזאון – אין מדובר
בחפצים “סוג ב” או בהעתקים .בבחירת החפץ מובא
בחשבון התאמתו לפעילות גם מבחינת שימורו .שיקול נוסף
וחשוב בבחירת החפצים הוא הערך הלימודי שלהם ,דהיינו,
איזה חפץ יתרום להעברת המסר הדידקטי של הפעילות
(.)Narkiss and Tomlin 2008

חברי הקבוצה היו נלהבים מן החוויה .במכתב התודה
ששלחו הדגישו עד כמה נהנו מהמפגש ועד כמה הידע
שרכשו נחקק בזיכרונם .כדברי קונפוציוס“ :אני שומע – אני
שוכח ,אני רואה – אני זוכר ,אני עושה – אני מבין” .בעבור
המבקרים העיוורים ,המגע הוא-הוא ה”ראיה”.
מחקרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית מראים ,כי גם לאנשים
שכל חושיהם בריאים ופעילים נגיעה בחפץ עוזרת
בזכירת מידע מושמע ,ולמידה רב-חושית משפרת את
הזיכרון לטווח ארוך (Gallace and Spence 2008: 178-
 )179והיא אפקטיבית יותר מלמידה דרך טקסט בלבד
( .)Romanek and Lynch 2008: 284לעשייה ולשימוש
פעיל בחפצים מקום מרכזי בחינוך ילדים וסטודנטים
( .)Chatterjee and Duhs 2010לפיכך ,למידה המבוססת
על חפצים מפתחת חשיבה יצירתית ומיומנויות בפתרון
בעיות ומגבירה אותן.

ההקשר הטיפולי
בעשור האחרון גובר השימוש בחפצים מוזאליים בתחום
הטיפולי .במוזאון מנצ’סטר ניהלנו שני קורסי יצירה לבעלי
בעיות נפשיות ששאבו השראה מהאוספים .בראשון יצרו
המשתתפים ספרי קולאז׳ ובשני כתבו שירה  -אישית
וקבוצתית .שני הקורסים נהנו מהגישה הישירה לאוספי
המוזאון .ביקורים במחסנים ,שיחות עם אוצרים והאפשרות
לבחון חפצים מקרוב ולגעת בהם סיפקו את ההשראה.
הקורסים שיפרו את רווחתם הנפשית של המשתתפים,
חיזקו את תחושת השייכות לקבוצה ואת השייכות החברתית
בכלל .הם למדו דברים חדשים וביטחונם העצמי התחזק.
הביקורים במחסני המוזאון והגישה הישירה לחפצים נתנו
למשתתפים תחושה של ייחוד וזכות יתר (Froggett et al.
.)2011: 39-42

והשאר...
לפני שנים מספר עבדנו במוזאון עם קבוצות של פליטים
מארצות שונות .בחלק הראשון כיוונו לעזור לפליטים
להשתלב בחיים במנצ’סטר ולעזור להם בלימוד האנגלית.
בחלק השני ביקשנו לעזור להם לשמור על זהותם המקורית
ועל גאוותם בתרבותם .הקבוצות בחרו במחסני המוזאון
חפצים מתרבותם ושוחחו עליהם .השיחות הוסרטו ,וכך
נותר תיעוד של הפעילות .קבוצות אלו סיפקו לנו פרטים וידע
על חפצים באוסף שלנו שלא היינו מודעים להם והייתה בכך
הצלחה נוספת גם עבורנו.

איור  .1קבוצת עיוורים במפגש סביב חפצים במוזאון

ההקשר החינוכי

בחיי אנשים בוגרים יש לחפצים מקום מרכזי ,ולא רק למטרות
מעשיות .כמו בינקותנו ,אנו ממשיכים לחפש את החוויה
שחפץ תורם ,וממשיכים לחזק את ההפרדה בין “אני” ל”לא
אני” המאששת את עצמיותנו ( ,)Turkle 2007: 314ובכך אנו
תוחמים את מה שחשוב לנו ומגדירים אותו מחדש .נגיעה
בחפץ היסטורי נותנת לנו את התובנה והתחושה של בעליו
הראשון של החפץ ( .)Classen 2006: 277מגע גם מעצים
את תחושת הבעלות שלנו – לא בעלות אישית אלא בעלות

הפסיכולוג פיאג׳ה כתב רבות על פיתוח החשיבה אצל
ילדים ( .)cf. Piaget and Inhelder 1958הוא טען כי ילדים
מפתחים את חשיבתם ההגיונית דרך הקונקרטי ,אך סבר
כי תפקידם של חפצים כעזרי חשיבה נעלם עם בגרותנו
( .)Turkle 2007: 6הפסיכולוג ההתפתחותי וויניקוט כותב
על הדרך בה תינוקות וילדים קטנים יוצרים מערכת יחסים
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
של קולקטיב ,והגאווה שלחפץ זה יש קשר לקהילה שלנו אף
מחזקת את תחושת השיוך החברתי .זהו קשר שמקרב את
המוזאון לקהילה.

ושבריריותם של החפצים בצירוף התנהגותו של מי שמנחה
את הפעילות .אם אנו זהירים ושקולים כשאנו מרימים חפץ,
יחקו המשתתפים את התנהגותנו ויהיו זהירים – אולי אף
יותר .עוד בהקשר זה :קיימת נטייה טבעית להציג חפצים
רבים ,אם בפעילות לימודית או בשולחן מגע .מניסיוננו
מסתבר ,כי ריבוי חפצים מעודד את המגע האקראי ,פשוט
מתוך הרצון לגעת בכול ולא להחמיץ דבר .מיעוט חפצים על
השולחן יקלו על מיקוד תשומת הלב.

איזה מגע?
מובן שחפצים רבים במוזאונים פגיעים מדיי למגע .כמו כן
ברור ,כי הנגיעה בחפצים מסוימים ,כגון תמונות וציורים,
לא תועיל לנו בהרבה להבנתם .חשוב גם לומר ,כי מגע
לשמו אינו סיבה מספקת למגע פיזי בחפץ מוזאלי .מגע
לשמו מסתכן בהפיכת החפץ לשריד מקודש (Pearce 1992,
 .)Lowenthal 1985: 197, 243לחילופין ,מגע אקראי יהפוך
את החוויה לשגרתית והמבקרים לא יהיו מודעים למשמעותו
של החפץ ולייחודו .חפצים אינם מדברים בעד עצמם – עלינו
ללמוד איך לבחון חפץ ולהוציא ממנו מידע (Candlin 2010:
 .)7עלינו גם ללמד כיצד לאחוז בחפץ בלי לגרום לו נזק .בעוד
שבעידן הדיגיטלי המידע זמין ומידי ,תשומת הלב הנדרשת
לבחינה אמתית של חפץ מזמנת חוויה חושית שונה ,עמוקה
יותר .המגע מאפשר מפגש עם פרטים כמו מירקם ומשקל
שלא ניתן ללומדם באופן וירטואלי בלבד (Were 2008:
.)124-127

מגע בעל משמעות ומלמד ,אם כן ,הוא הרבה יותר ממגע
אקראי ,ולהתבונן פירושו יותר מסתם לראות (Hein 2007:
 )79-80בהיסח הדעת .מה שהופך את האינטראקציה לבעלת
משמעות היא תשומת הלב המוכוונת של המשתתפים
במפגש עם החפץ .את ההכוונה הזאת מוטל על המוזאון
לתת בניהול הפעילות ובבחירת החפצים.

אם כך ,בהקשר המוזאלי “מגע” הוא יותר מהנחת יד או
אחיזה אקראית .על האוצר ,המשמר או המנחה המיומן
לערוב לכך שכאשר אנחנו מביטים בשקידה בחפץ ,שמים
לב לכל פרט ,האינטימיות של האינטראקציה תניב תועלת
ותספק מידע ,בוודאי יותר ממגע פיזי אקראי .בתכנית לימודים
שפותחה במוזאון מנצ’סטר השתמשנו בכדים יווניים אדומי-
דמויות מן המאה החמישית לפני הספירה .המוטיבים על
כדים אלו מראים אלים ,לוחמים וחיות והם מקור בלתי
נדלה ליצירה אמנותית ונרטיבית .הכדים ,כמובן ,שבירים
וערך הביטוח שלהם נמדד באלפי ליש”ט .אחרי דיון מקיף
שהתקיים במחסן הארכאולוגיה של המוזאון ,והשתתפו בו
האוצר ,המשמרת והמחנך ,כשהכדים מונחים לפנינו ,נמצא
הפתרון המעשי לביטחונם של הכדים :הם נקבעו בוויטרינות
שאפשר לפתוח .הוויטרינות כוסו בבד לפני שהילדים נכנסו
לחדר והמחנך הוריד את הכיסויים בדרמטיות לפני פעילות
הציור .הילדים קראו קריאות השתאות והבינו גם בלי שנאמר
להם מפורשות ,כי אלו חפצים מיוחדים מאוד והם ציירו את
הדמויות שעל הכדים בריכוז רב (איור  .)2בחלק אחר של
הפעילות הם גם נגעו בחפצים אחרים ובחנו אותם תוך כדי
אחיזה.

איור  .2קבוצת ילדים בשעת פעילות במוזאון

סיכונים
למוזאונים שתי מטרות עיקריות והן סותרות זו את זו .האחת
לשמר אוספים והאחרת להנגיש אותם לציבור .דיכוטומיה
זו מקשה על קבלת החלטות בעניין ביטחונם של אוספים
( .)Ashley-Smith 1999: 35מניסיוננו במנצ’סטר תאונות
עם תלמידים או מבקרים הן נדירות מאוד .למותר לציין כי
תאונות קורות גם מאחורי הקלעים ,לאוצרים ולמשמרים.
בכל פעם שנבחרים חפצים לשימוש פעיל ,הדיון כולל
משמר ,אוצר ומנהל הפעילות .זוהי הזדמנות לשקול מה הם
הצרכים הפדגוגיים ,מהן המגבלות הפיזיות של החפצים
ומהי משמעותם באוסף – דהיינו ,עד כמה הם נדירים
וחשובים לאוסף .דיון פתוח וגמישות הם המפתח לקבלת
החלטות .האלמנט החשוב ביותר בשימוש בטוח בחפצים
במוזאון הוא מודעות לסיכונים .אנו נוהגים לתת הדרכה
לכל מי שעשוי לעבוד עם חפצים – צוות המוזאון ,מתנדבים
ומחנכים .המחנכים והמתנדבים יכולים להעביר את המסר
לקבוצות הילדים והמבקרים.

מדוגמה זו עולה כי אין צורך לנקוט עמדה דיכוטומית של
“נוגעים או לא” .ילדים ומבוגרים כאחד מבינים ,כי ניתן לאחוז
בזהירות בחפצים מסוימים ,באחרים ניתן לגעת בזהירות
בלי לאחוז ,ויש חפצים שמונחים על השולחן ואפשר לבחון
אותם מקרוב ,אך אין לגעת בהם .המבקרים מבינים ,כי
קיימות רמות שונות של נגיעה ,והן נקבעות על-פי שבריריות
החפץ ונדירותו .בנוסף ,אף שאנחנו שואפים להגביר את
הנגישות של החפצים במוזאון ,יש לדעתי חשיבות רבה
לשמירה על הייחוד שבחוויה .אנו חוזרים כאן למגע בעל
המשמעות ,הלא-אקראי .תאטראליות עשויה לספק את סמן
הייחוד ,אך במרבית המקרים יהיה זה ההסבר על ייחודם

כך ,לא רק אוצרים ומשמרים מצויים בעיסוק באוספים אלא
גם אנשי חינוך ומתנדבים ,ואף המבקרים .ולכולם חזקה
ניכרת על המוזאון ועל אוספיו.
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חפצים ומגע :הנגשת התרבות החומרית לקהילה

החפץ במוזאון

( .)Lowenthal 1985: 385עובדי מוזאון ,ובמיוחד משמרים,
נוהגים לראות את ההיסטוריה של החפץ כמסתיימת ברגע
שחפץ נכנס למוזאון .טיפולי השימור והשינויים בהתייחסות
לחפץ “לא נחשבים”  -הם מחוץ ל”היסטוריה האמיתית”
של החפץ .אך מובן שזה אינו המצב .העובדה שהחפץ
נבחר לשכון במוזאון גורמת לשינוי ביחס אליו ,באחסונו,
בהצגתו .ברגע שאנו משמרים חפץ אנחנו מדגישים חלק
מסוים בהיסטוריה שלו ומעלימים ,אולי בלי אפשרות לחזור
בנו ,חלקים אחרים ומשמעויות אחרות .מה שאנו מחשיבים
שלמות החפץ (אינטגריטי) ,דהיינו שלמותו הפיזית היא רק
חלק מהסיפור (.)Narkiss 2009: 240

ספרה של טורקל אובייקטים אבוקטיביים :חפצים
לחשוב איתם ( ,)Turkle 2007ופרסומים נוספים בנושא
זה ( )Candlin and Guins 2009: 3מאפשרים לומר ,כי
החפץ ‘חזר לאופנה’ .לא מפתיע לגלות ,כי הדבר נכון גם
בהקשר המוזאלי .בעשור האחרון אנו מוצאים שמדגישים
יותר את חשיבותו של החפץ ואת פיתוח אפשרויות
השימוש בו .מוזאונים בבריטניה נדרשים כיום להיות יותר
נגישים לציבור ,לא אחת תקציביהם תלויים בכך שגישה
לאוספים תהיה רבה יותר (,Candlin 2007: 89-90
.)Candlin 2010: 143-144, Merriman 2004: 101

משמרים נוטים להסתתר מאחורי תפיסות של טיפול
מינימלי בחפץ והפיכות הטיפול .אלו הם כמובן עקרונות
שימושיים ,אך טובתו של החפץ גם היא למעשה גם תירוץ
– שהרי החפץ עצמו חשוב רק אם בני-אדם מחשיבים אותו.
בחירת הטיפול בחפץ מושפעת מאופנות בתחום השימור,
מהחשיבות החברתית של החפץ ומצרכים אישיים וצורכי
החברה .אין טיפול אחד ‘נכון’ (.)Muños Viñas 2005: 192
עלינו ,אם כך ,להיות מודעים לסיבות שאנו בוחרים בטיפול
זה או אחר ולחשוב לא רק על החפץ אלא גם על האנשים
שיש להם חלק בחפץ.

מדוע חפצים כאלה חשובים לנו? האם המשמעות שלהם
טבועה בהם? משמעות ניטעת בחפצים על-ידי בני אדם,
על ידי קבוצות חברתיות רחבות יותר או פחות .חשיבות
מקבלת גושפנקה מבעלי השפעה בקבוצה החברתית
ומשמעויות אלו משתנות במשך הזמן ,עם שינויים חברתיים.
רעיונות חברתיים זקוקים להתגלמות מוחשית בחפצים,
ולחפצים אין משמעות בלי מסגרתם החברתית .חפצים
ורעיונות אינם שני דברים נפרדים אלא חלק מאותו צירוף
חברתי ( .)Pearce 1992: 21המשמעויות המשתנות של
חפצים נערמות זו על זו ויוצרות את הביוגרפיה של החפץ
( .)Pye 2001: 64כניסתו של חפץ למוזאון מציינת שינוי גדול
בתולדותיו .זהו שינוי בהקשר– מעבר מיום יומיות לייחוד,
לרוב מחפץ בשימוש למוצג .מעטים הם החפצים שנוצרו כדי
להיות מוצגים במוזאון .אפילו נשאר החפץ במקומו המקורי,
למשל ציור קיר או פסיפס באתר ארכאולוגי או היסטורי ,הרי
שההקשר הראשוני השתנה וכך גם המשמעות .וכמובן ,לא
מדובר ב”חוסר מעש” ,אלא בפונקציה שונה .מידת השינוי
אינה זהה בכל המקרים ,אמנם לא נשתה את הקפה של
הבוקר מכד עתיק ,אך תמונת שמן בגלריה תיתלה באופן
דומה מאוד לזה שנתלתה בטירתו של אציל.

סיכום
במאמר זה הצגתי דוגמאות להרחבת הנגישות לחפצים
מוזאליים ואת היתרונות הרבים שהם מקנים ,הן למגוון
קבוצות במוזאון הן לקהל הרחב .בפעילות מוזאלית זו קיימות
נקודות של שיווי משקל עדין :בין שימוש לשימור ,בין הדור
הנוכחי לדורות הבאים ,בין אינטרפרטציה לאינדוקטרינציה.
הנקודה הברורה ביותר היא המפגש המורכב בין שימוש
לשימור .מובן שכל מוזאון חייב לשמור על אוספיו ולשמרם,
אך במוזאונים מאחסנים יותר חפצים משניתן להציג.
אוספים גדולים מצויים במחסנים במשך עשורים ,כאבן
שאין לה הופכין ,ונשאלת השאלה מדוע הם נשמרים? אם
למען הדורות הבאים ,הרי שלדור הזה יש זכויות שוות .עלינו
לאפשר נגישות היום בלי לשכוח את צורכי המחר .עלינו
לפתח אסטרטגיות בניהול אוספים שייקחו בחשבון צורכי
שימור ,צורכי מחקר ונגישות בעשורים הבאים.

ה’פונקציונלי’ נתפס לרוב כמלה גסה בעולם המוזאלי,
אך הפונקציה של תליית תמונה בגלריה וחשיפתה
לאור ולאבק אינה שונה למעשה מהפעלת רכבת קיטור
( .)Michaelski 1994: 251אם נתחזק קטר מן המאה ה19-
כך שניתן יהיה להפעילו ,החלקים המקוריים יישחקו אט אט
ויהיה צורך להחליפם בחדשים .ייתכן שברבות השנים לא
ייוותר ולו חלק אחד מהקטר המקורי .השאלה המתבקשת
היא ,מה חשוב יותר – שימורם של ברגים ולוחות מתכת או
שימורם של ידע וטכנולוגיה והאפשרות לחוות קיטור ,עשן
ורעש? לבסוף ,כדאי לזכור ,כי בכל מקרה ימי הקיטור חלפו
וגם אם הקטר פועל הוא עבר שינוי של הקשר ,ועכשיו הוא
חפץ בעל משמעות תרבותית או היסטורית או חברתית ולא
עוד כלי תחבורה שימושי.

הנגישות האינטלקטואלית לאוספים חשובה לא פחות ,עלינו
לחשוב על משמעותם של חפצים הן לאוצרים ולמשמרים
והן לציבור הרחב .אם אנו מעוניינים לתת לקהילה חזקה
על תרבותה החומרית עלינו גם לאפשר לה לפתח פרשנויות
משלה .קיים סיכון שבתהליך פיתוח פרשנות חלופית יאבד
מידע אקדמי שנקנה בעמל רב ,ובכל זאת על הממסד לוותר
על המונופול שיש לו על הפרשנות ולפנות מרחב ליצירתיות
( .)Merriman 2004: 102על המוזאונים ומוסדות התרבות
האחרים להעביר לקהילה את המסר ,כי הם מתכוונים
ברצינות לחלוק עם הקהילה את כוח השליטה התרבותי
שלהם ואת הנגישות לחפצים.

האותנטיות של החפץ היא ערך חשוב בתרבות המערב ,ולא
פלא שמשמרים ואוצרים מרגישים מעט לא נוח בשל הרעיון,
כי חפץ הוא “אמיתי” ומשמעותו נשמרת גם אם עבר שינוים
פיזיים .מרבית החפצים המוחזקים במוזאונים עברו שינויים
פיזיים בחייהם ,ועצם שימורם גרם לשינויים במצבם הפיזי
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נוף הקיבוץ ,מורשת גן שמואל כמקרה מבחן
ענת אסתרליס

כי נוף זה הפך לסמל הישראליות ,בארץ ובעולם .הקיבוץ
“המציא” את צורתו המרחבית אגב ניסוי ושינוי .זוהי צורת
יישוב ייחודית שביטויה המרחבי התפתח בהתאמה לגישה
האידאולוגית שבבסיס יסודה .צורת ישוב זו היא מכלול
המורכב ממבנים ומ”שלד ירוק” (ביקלס  )1961המחזיק את
היחד -שלם .השימוש במילה יחד אינו מקרי.

מילות מפתח :קיבוץ ,גן שמואל ,נוף המשכי ,נוף
קיבוץ ,שימור נוף ,נוף תרבות

תקציר
“קיבוץ” הוא צורת התיישבות קואופרטיבית שנוצרה בארץ
ישראל בתחילת המאה ה .20-התיישבות זו מתבססת על
אידאולוגיה מהפכנית ,שמוקדשת בה חשיבות רבה לערכי
השוויון ,העבודה והכלל .ייחודה נעוץ באורחות חיים
שיתופיים המתבטאים בכל תחומי החיים ,כולל בתכנון
המרחב הנובע ממניעים אידאולוגיים“ ,אוטופיים”.

בעשרים השנים האחרונות הקיבוצים משתנים ואיתם
המבנה המרחבי שלהם .כיוון שלא ניתנת עליו הדעת,
מתפרק הקיבוץ מנוכחותו במרחב ובמקרים רבים נותר
“מרחב הזיכרון” ותו לא.
מאמר זה בוחן קיבוץ אחד ,בעל מאפיינים נופיים מרשימים,
כדי למצוא דרך לנסח גישה תכנונית שתאפשר את שמירתו.
המחקר מתמקד בנוף הקיבוץ שב”שטח המחנה” ,האזור
הבנוי בקיבוץ ,בין אם מדובר במבני מגורים ,במבני ציבור,
במבני חינוך וכד’ ,ואינו עוסק במבני המשק ובשטחים
2
החקלאיים של הקיבוץ.

בעשורים האחרונים עוברים הקיבוצים שינויים מבניים
מהותיים ,והמרחב הפיזי הייחודי שלהם נמצא בסכנת
היעלמות ,וכך גם החברה שיצרה אותו .למרחב הנופי של
הקיבוץ חשיבות מיוחדת :לאורך ההיסטוריה הישראלית
והתפתחות תרבותה ,הקיבוץ נתפס לא אחת כ’תמונה
מנטלית’ של ישראליות ‘אמיתית’‘ .תמונה’ זו של נוף הקיבוץ,
מתאימה להגדרה של “נוף תרבות” ,שהיא עדות לערכיה
של החברה שיצרה אותו ומהווה “נוף מיוחד המבטא את
יחסי הגומלין בין האדם והסביבה לאורך זמן” (הנחיות
אופרטיביות ליישום האמנה למורשת עולמית .)1972

קיבוץ – רקע אידאולוגי -תכנוני
הקיבוץ הוא צורת התיישבות קואופרטיבית שנוסדה בארץ
ישראל בראשית המאה ה ,20-שונה מסדרי חברה שהיו
קיימים עד אז ושונה במהותה מכל יישוב קואופרטיבי אחר
בעולם.

קיבוץ גן שמואל נשוא המחקר ,הוא בעל מאפיינים נופיים
והיסטוריים מיוחדים המצויים בדרגה גבוהה של שלמות
פיזית .זוהי דוגמה ראויה להבנת חשיבותו של נוף הקיבוץ
ההמשכי ולבניית תכנית ממשק שתאפשר התפתחות ברוח
המקום.

בבסיס הקיבוץ שתי אידאות עיקריות:
 הרעיון הלאומי ,התיישבות מחודשת של יהודים בארץ ישראל. הסוציאליזם :שוויון בין בני האדם ,שיתוף כלכלי ורעיוניוערך העבודה.

תכניות המתאר הנערכות כיום לקיבוצים נכתבות במידה
רבה בעקבות שיקולים כלכליים וצרכים יישוביים .באמצעות
זיהוי אלמנטים נופיים ומבניים קיימים ,המחקר מציע
להטמיע את הנדבך הנופי בתכנון הקיבוץ העתידי ואף להגן
עליו מפני לחצי הפיתוח .נדבך זה מבקש לשמור על “רוח
המקום” ,על איכות החיים במקום ועל התפיסה הנופית
המיוחדת של הקיבוץ .בהקשר זה ,יש חשיבות רבה לניסיונם
של אנשי גינות הנוי בקיבוץ ולעבודתם – מוסד שראוי לו
להמשיך ולתפקד ,גם בקיבוץ המתחדש.

הקיבוץ ,כיישובים שיתופיים אחרים ,לא נוצר באופן טבעי או
כאוטי -אלא מתוכנן מראש .הערכים שאותם החברה רוצה
ליישם נקבעים בתכנית ובמרחב לפני שהם קיימים בפועל
(יום טוב .)1991
הקיבוץ מתאפיין בביטויים ייחודיים לו במרחב .שטח הקיבוץ
הוא “בית המגורים” של הכלל .פונקציות הבית כיחידה
המסורתית שלו פוזרו במרחב (יום טוב  ,)1991חדרו של
החבר הוא “חדר השינה” ,חדרי הילדים הם “בתי הילדים”,
המטבח והשירותים משותפים ,והאזור הציבורי בקיבוץ הוא
“חדר המגורים” ,רשת השבילים היא הפרוזדור המחבר בין
הפרטי לציבורי בבית.

הקדמה
בראיונות ,מתארים בני הקיבוץ את הקיבוץ כולו כבית.
בקיבוץ הטבע הוא בית והבית מסתיים בגדר הקיבוץ,
1
שמצידה השני שוכן העולם.

ביקלס ( )1961ויום טוב ( )1991מציינים מאפיינים מרחביים
בולטים של הקיבוץ ובהם:

לנוף הקיבוץ איכות וייחודיות המזוהה עמו .אפשר לומר

• חלוקת היישוב לאזורים על פי ייעוד :הפרדה בין אזור
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נוף הקיבוץ ,מורשת גן שמואל כמקרה מבחן
מגורים (“מחזור החיים”) לאזור המשק (חקלאות ותעשייה),
הפרדה בין מבני הציבור או השירותים ומבני המגורים
לעומת הריכוז של אזור בתי הילדים ומבני החינוך( .האזור
מזכיר “עיר גנים”)

כיוון שמדובר בגבעה ובקרקע עשירה במים ,יש לשער כי
המקום לא נבחר כלאחר יד ,אלא כך שיתאים לשתילת
פרדס .האתרוגים ניטעו כבר בשנת  1895אולם מטעמי
כשרות העצים לא היו מורכבים ,ולכן יבולם היה דל ,והם
היו חלשים ונזקקו לטיפוח רב .מסיבה זו נשתלו סביב עצי
סרק ,ברושים ואקליפטוסים ,להגנה מרוחות וניטעו עצי
לימון ותפוז.

• כניסה אחת וכביש היקפי למטרות ביטחון (“דרך מערכת”);
• דגש על מרכז היישוב ,חדר אוכל ומבני ציבור (בית עם)
ושירותים (מכבסה ,מרפאה וכד’) במרכז ,בד”כ בין אזור
המגורים ואזור המשק.

עם הקמת הפרדס ,בשנת  ,1896נבנה בית מנהל החווה
הנקרא כיום “בית ראשונים” ,נחפרה באר (אנטיליה),
ונבנתה ברכה לאגירת מים .האתרוגים שלא היו מורכבים,
חלו והתנוונו ולפיכך הוחלפו בעצי לימון ותפוז .החווה לא
הצליחה להחזיק את עצמה מבחינה כלכלית ,נקלעה שוב
ושוב לקשיים כספיים ועמדה בפני סגירה .היא נתקיימה
מפאת כבודו של הרב מוהליבר בלבד.

• מבני מגורים צנועים ובסיסיים (ואחידים ברובם) בתוך
מרחב של יחידה גננית אחת;
• רצף שטחים פתוחים – “נוף המשכי” -רצף גנני מתוכנן
לכלל היישוב “ -הנוי”  -ובו משולבת מערכת התנועה
הפנימית (שבילים) בעבור תנועה רגלית או מוטורית קלה
(אופניים ,קלנועיות) .מערכת זו היא מרכיב חברתי –ציבורי
חשוב.

לשטחי החווה נוסף ,בשנת  ,1909שטח שתרמו האחים
גולדברג (“מתיישבי חוץ” שנשארו בליטא) .אנשי חוות גן
שמואל עיבדו את כרמי הזיתים שניטעו בחלקה זו .באותה
שנה החליטו אנשי “חובבי ציון” להעביר את גן שמואל
לרשות הקק”ל ובלבד שתדאג לכיסוי החובות ,כיוון שהיו
הטלטלות במזרח אירופה בראשית המאה ה ,20-והפסיקו
להגיע התרומות.

• מיקום פיזי מתאים -מקום גבוה ,קירבה לעורק תחבורה
ראשי וכד’.
הנתונים האידאולוגיים ,התכנוניים והמרחביים של הקיבוץ
יצרו צורת יישוב חדשה ,כמאמר טבנקין“ :הקיבוץ הוא לא
עיר ולא כפר” .

קיבוץ גן שמואל
גן שמואל הוא קיבוץ של תנועת השומר הצעיר ,השוכן על
גבעה מתונה מצפון-מזרח לחדרה .הוא סמוך לכביש ,65
חדרה-עפולה .שטח הקיבוץ גובל בנחל חדרה מדרום ובנחל
התנינים מצפון ,וביניהם ערוצים ותעלות ניקוז .האזור
מתאפיין בשכבת קרקע חרסיתית שאינה מחלחלת ,ומכאן
שפע הביצות שהיו באזור.
גן שמואל נוסד בשנת  1895נקרא תחילה “גן האתרוגים”.
הוא הוקם כגן אתרוגים כשרים ,הראשון בארץ ישראל.
בשנת  1898סמוך להקמת הגן נפטר הרב שמואל מוהליבר,
אז הוענק לו שמו – “גן שמואל” .בחורף שנת 1921-1920
הוא הוכרז קבוצה.

איור  .1ברכת המים ובית מנהל החווה  .1896באדיבות ארכיון
גן שמואל.

נטיעת גן אתרוגים היה רעיון של פעילי “חובבי ציון” ובעיקר
של הרב שמואל מוהליבר .הרב שהיה איש רוח עסק גם
במסחר וניהל חווה חקלאית .יישוב ארץ ישראל ניצב לנגד
עיניו ,והיה מרכזי בחייו ובעיסוקו כאיש ציבור .מעשיותו
הובילה לרעיון הקמת החווה לגידול אתרוגים שתספק
פרנסה למתיישבים ,ואתרוגים כשרים מארץ ישראל ליהודי
הגולה.
גן האתרוגים הוקם מכספי תרומות של אנשי קהילות מזרח
אירופה .כל תורם מימן שתילה של עץ אתרוגים וטיפול בו,
ולקראת חג הסוכות זכה לאתרוג כשר מארץ ישראל 3.השטח
שנמצא למטרה זו היה של ר’ יעקב הינדין ,ממתיישבי חדרה,
שתרם מאדמתו לנטיעת הגן.

איור " .2תעלת השקאה בפרדס גן שמואל" ,גלויה מתחילת
המאה ה .20-באדיבות הארכיון הציוני.
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
  1896נבנה בית מנהל החווה ונחפרה הבאר וברכתההשקיה ובה תעלה להשקיית הפרדס .החצר הייתה מוקפת
גדר אבן.

בשנת  1911נחתם חוזה חכירה להפעלת החווה עם פועלים
בני העלייה השנייה “קבוצת כיבוש” ,ומשנת  1913מתקיימים
חיי שיתוף במקום 3.בקבוצת הפועלים תמך המרכז החקלאי
של הסתדרות הפועלים החקלאיים .גרעין ראשון זה של בני
העלייה השנייה 4( ,זוגות נשואים ו 6-רווקים) עובר טלטלות
רבות :הם עבדו ביום ושמרו בלילה ,רובם חלו בקדחת,
והמנהיג -יצחק רייזלר (או רוזלר) נהרג ב  1915במתקפה
של ערבים על היישוב( .קולר)1960 ,

 ניטע פרדס אתרוגים ,עצי לימון ותפוז .הפרדס הוקףברושים (“קיפרסין”) להגנה מרוחות.
 ניטעו אקליפטוסים ,כיוון שהאמינו שהם מטהרים אתאוויר הביצות הסמוכות.

אחרי מלחמת העולם הראשונה התקבצו בחווה חלוצים
צעירים ,חברי השומר הצעיר בני העלייה השלישית .אחרוני
הראשונים עברו איתם חפיפה ועזבו את המקום .בדצמבר
 ,1920בחנוכה ,הכריזו על עצמם “קבוצה” השייכת ל”חבר
הקבוצות” .כך נוסד באופן רשמי קיבוץ גן שמואל.

 האגרונום אהרון אהרונסון שניהל את החווה בין השנים ,1909-1902ניסה להחזיר לארץ צמחייה שהושמדה בימי
התורכים .בין השאר אקלם את דקל הוושינגטוניה החוטית
 . Washingtonia filiferaלפי המסורת ,הוא שתל שדרה של
 10ושינגטוניות בגן שמואל .ארבע מהן קיימות עד היום.

חברי הקיבוץ הצליחו היכן שקודמיהם כשלו ,ענפי החקלאות
שפיתחו שגשגו והתוצאות המשקיות היו מפתיעות .בשנת
 1923סיכמה הקבוצה את מאזנה השנתי ברווח וויתרה על
העזרה לקיומה .היה זה הקיבוץ הראשון שהפך “חי הנושא
את עצמו”.

בחלקת האחים גולדברג (כיום אזור חדר האוכל ובתי
הילדים) ,שצורפה לחווה בשנת  ,1909ניטעו זיתים ,כדי
שהקרקע (שהייתה בלתי מעובדת ולפיכך “נטושה”) לא
תעבור על פי החוק העות’מאני לרשות המדינה .זיתים אלה
צומחים עד היום בין בתי הילדים וליד חדר האוכל( .רחל שי,
4
ריאיון )2010

ב 1930 -התרחבה הקבוצה ,וזכתה לשטחים חקלאיים
נוספים ,ולכן נותק היישוב מתלותו בחדרה.

“החצר הגדולה”  -גן שמואל עד שנות ה 20-למאה ה.20-
בחורף שנת  ,1920-21הכריזו על עצמם חלוצי גן שמואל
קבוצה השייכת לחבר הקבוצות ,כמו קיבוצים נוספים
שהוקמו עד סוף שנות ה( 20-מרחביה ,דגניה) .גן שמואל
הוקם כחווה והתבסס על תצורת החצר .חומת בטון מקיפה
נבנתה עם בניית הרפת בשנת ( 1923בעקבות מאורעות
תרפ”א -מאי .)1921

התפתחות הנוף המעוצב בגן שמואל
“גן האתרוגים” .ראשיתו של גן שמואל מתוארת בעיתונות
היהודית שפורסמה ברוסיה באותה תקופה .היה זה מיזם
של אגודות חובבי ציון וחבריהן בגולה ששילמו את מיסיהם
ורצו לשמוע על הישגי הגן.

איור  .3צדו הצפוני-מזרחי של גן האתרוגים .אקליפטוסים בני כמאה שנה ומאחוריהם שרידי חומת ה"חצר הקטנה" ו"בית ראשונים"
(בית מנהל החווה) .צילום :ע' אסתרליס,
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נוף הקיבוץ ,מורשת גן שמואל כמקרה מבחן
לילדים ,שהיה בנוי כבר [בית מנהל החווה מ.1896-ע.א,].
יצר את אחת הצלעות הקצרות של המלבן .מולו ,תכננו
למקם את המטבח וחדר האוכל ,מרכז חיי הקהילה ,שיבנה
מעץ .כל המבנים הללו תחמו חצר רב-תכליתית ,רחבת
ידיים ,שתכלול מגרש ספורט ,מקום לניפוי גרעיני החיטה,
הגורן והאכלת בעלי החיים ,ואחרון אחרון חביב ,חצר
לחגיגות ולחגים .אחד אחרי השני מבנים אלה נבנו ,ולאחר
 4שנים ,החצר המרכזית הושלמה“.
כך זכר שרון את הקיבוץ בשנת  ,1925עת עזב אותו ללימודיו
בבאוהאוס שבדסאו ,גרמניה.
התבססות  -שנות ה  30וה 40-של המאה ה .20-כשחזר
ארצה האדריכל אריה שרון ,בקיץ  ,1931הוא השתקע בתל
אביב ופתח בה משרד .הקשר האישי העמוק עם הקיבוץ,
הביאו להיות המתכנן שלו .) Sharon, 1976( .גן שמואל הפך
בעבורו למעין “מעבדת תכנון” .בין השנים  1935-38הוקמו,
צפונית-מערבית לחצר הגדולה 3 ,בתי דירה בני  2קומות
בני  8ו 12-חדרים לחברי הקיבוץ בתכנונו .במשך כעשור
(עד סוף שנות ה )40-הוא הכין תכניות מספר של תכנון עיר
לקיבוץ.

איור  .4שדרת הוושינגטוניות בכניסה הראשית הראשונה
לקיבוץ ,בין בתי הדירה הראשונים ,שנות ה 30 -למאה ה.20-
באדיבות ארכיון גן שמואל.

הוא תכנן את כיווני ההעמדה של המבנים :מבני המשק –
מזרחה מהמרכז ,והמגורים מערבה .כדי שהרוח המערבית
לא תישא את הריחות לכיוון המגורים .בתי המגורים מוקמים
כשחזיתם הצרה בכיוון צפון-דרום (כמעט במדויק) ,החלונות
פונים מערבה (לרוחות אחר הצהריים) ,ואילו המרפסת פונה
מזרחה לשמש הבוקר.
תכנון ההתפתחות של הקיבוץ היא רדיאלית -מהחצר
החוצה .המשך ההקמה של מבני המשק תוכננה למזרח,
ואילו מבני המגורים תוכננו בכיוון צפון ומערב.

איור  .5החצר הקטנה מוקפת חומת אבן ,השער ומימינו
"האקליפטוס הגדול" ,שנות ה 30 -למאה ה .20-באדיבות ארכיון
גן שמואל.

ה”גן הקיבוצי”  -שנות ה 40-עד שנות ה 60-למאה ה.20-
שנים אלה התאפיינו בהתפתחות מואצת של הקיבוץ
מבחינה כלכלית ובתנופת בנייה בהתאם לתכנון של משרד
אריה שרון .מרבית המסה הבנויה של הקיבוץ של היום -
מבני משק ,מגורים וחינוך -נבנתה בשנים אלה .אפשר לטעון
שגן שמואל היה בעבור אריה שרון “הדגם המקורי” לתכנון
הקיבוץ .את החצר שבה חי ועבד בבניית הרפת וצריף
חדר האוכל בשנים  ,1923-4הכפיל בתכניות כאשר חזר
כאדריכל בשנות ה .40-30 -הוא תכנן את הקיבוץ באופן
רדיאלי ,מהמרכז ,החצר שבמרכז אל החוץ ,לפי סוג המבנים
 מגורים ,משק ,חינוך .הבינוי לאחר שנות ה 60-היה עיבויבשולי הקיים (מגורים ומבני משק) .פרדסים הפכו לשכונות.

בית מנהל החווה הפך לבית ילדים ,והחצר בינו לבין ברכת
ההשקיה נקראה “החצר הקטנה” ,ואילו החברים גרו בבתי
הדירה ,בעליית הגג של הרפת ובאוהלים .ה”חצר הגדולה”
שימשה גורן ,חצר משק ,מגרש כדורעף ,אחסון כלים
חקלאיים ,חניה ואף מקום התכנסות בחגים ובאירועים.
אריה שרון מתאר את תכנון גן שמואל בשנות ה20-
( ,Sharon, 1976עמ’ “ :)17-16הבעיה התכנונית הקשה
ביותר הייתה לתכנן מערך אידיאלי למכלול הקיבוץ .לא
היה לנו מושג איך יגדל פיזית הקיבוץ בעתיד ,ולא ידענו מה
יהיה גודל האוכלוסייה שתיישב אותו .הקיבוץ גדל בקצב
קבוע :תוך  4שנים [משנת  1920-1שנת הכרזתו .ע.א,].
מטעי התפוזים שלנו גדלו מ  15אקרים ל  ....;25היו לנו
כבר  30חברים ,אם לא סופרים את התינוקות הראשונים
שנולדו בקיבוץ...לאחר דיונים וויכוחים קשים ,החלטנו על
המערך הכללי של הקיבוץ .הוא היה מתוכנן להיות בצורת
חצר מלבנית גדולה .ארבעה בתים ,בני  5חדרים כל אחד-
המיושבים בזוגות או שני גברים או נשים כל אחד -יצרו את
אחת הצלעות הארוכות של המלבן .הרפת ,האורוות ומבנה
מבטון לאחסון תוכננו עבור הצד שממול .מבנה דו-קומתי

אילנית פייגה חברת הקיבוץ ,עבדה בגן הנוי בין השנים 1946-
( 1943אז יצאה לפעילות ציבורית מטעם השומר הצעיר ואף
כיהנה כחברת כנסת) .למעשה הייתה לה השפעה מכרעת
על הקיבוץ .בתחילת שנות ה 30-היא עבדה כפועלת
בקבוצת פיק”א ובמסגרת זו השתתפה בנטיעות (ובהן שדרת
הדקלים והגרוויליאות לסירוגין שניטעה בשנים 1930-31
בין פרדס חנה לגבעת עדה) והייתה בעלת משנה סדורה
וידע רב במקרא ובמקורות יהודיים .מאסופת כתביה שיצאה
בשנת  1983בגן שמואל ניתן ללמוד רבות על עבודת הנוי בגן
שמואל“ :שאיפתי הייתה ליצור גן-נוי בעל ייחוד ,גן קיבוצי בו
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צ
חצר מלאכה

בית תרבות

פרדס
מגורים

לולים
חדר האוכל

החצר
הגדולה
רפתות

בתי ילדים

פרדס

רפת 1923
שער הקיבוץ

כניסה ראשית מקורית
החצר
הקטנה

בית ראשונים

בריכת ההשקיה

איור  .6תכנית אב מוקדמת לקיבוץ הכוללת פיתוח נופי ,משרד אריה שרון ללא תאריך .באדיבות יעל אלוני ,ארכיון אריה שרון.

העקרונות שהנחו אותה בתכנון הגן :העצים (עצי הפרי
לגינות החברים) ,השיחים ,הצמחייה הנמוכה סביב הבתים(כאילו שהמבנה צומח איתם מהקרקע) ,הצבע ,השימוש
המושכל במים למען ישרדו הצמחים גם שנות בצורת או
טיפול לא רציף ,שימוש בצמחים עמידים ,אופייניים לארץ
ישראל ,ריווח בין העצים לצל -אבל גם למעבר רוח.

יש גינות לחברים וגן ציבורי גדול וגדל עם הזמן .גן בעל אופי
ארצי-ישראלי ,ים-תיכוני עם אלמנטים של בוסתן כיאה לגן
כפר .רציתי שכל האלמנטים הארכיטקטוניים שנוצרו במשך
כל הדורות יהיו מיוצגים בגן .אמת-המים ,הטרסה ,החומה,
הפטיו ,האמפיתיאטרון ,הסביל ,אבני הדרך ומרבית העצים
והשיחים הפורחים והצמחייה הנמוכה והרבגונית המוסיפים
גיוון ועושר צבעים לגן ... .החזון שלי שגן שמואל יראה כגן
אחד ולא כגינות גינות כל אחת בפני עצמה ,גן המתפתח
לפי תכנון לטווח ארוך[ 5”...הדגשה שלי .ע.א.].

“עוד לא היו דפוסים לגן הקיבוצי .ואנו היינו בין חלוציו...
אצלנו היה יסוד לגן ארצי-ישראלי ,ים-תיכוני ,כפרי הודות
לזיתים ,הדקלים והברושים הרבים שהיו נטועים בשטח .צריך
היה לשמור אותם ולהוסיף עליהם עצים ושיחים פורחים
וצמחיה נמוכה צבעונית ומבנים דקורטיביים בנוסף לאלה
הקיימים” 7פייגה קוראת לדקלים ,לברושים (המקיפים את
הפרדסים בתוך הקיבוץ וסביבו) ולעץ הג’קרנדה “נושא עם
וריאציות” -השלד שעליו מתפתח הנושא הגנני של הקיבוץ,
כמו במוזיקה“ :תפקידו של הנושא המרכזי הנו לשמש כחוט
השני המלכד ומקשר את החלקים השונים בגן ומדגיש את
הרציפות.”...

אריה שרון הכיר בינה לבין אדריכל הנוף יחיאל סגל ,והיא
הזמינה אותו לתכנן את הנוף בקיבוץ .לטענתה ,גן שמואל
היה הקיבוץ הראשון שתוכנן ע”י אדריכל נוף .את גנו תכנן
יחיאל סגל ובו הוא גם עבד עד .1969
“קביעת הדרכים ,השבילים ,המורדות למים ,ההשקיה,
התאמת הצמחים לכל סוג קרקע ולכל סביבה לבתי המגורים,
לבתי הילדים ,למוסד החינוכי ,למבני הציבור והמשק
בהתאם לתפקידם דורשים ידע וניסיון בקנה מידה ארצי.
 ...דרישתי זו לעבוד עם אדריכל גנים נתקבלה בלשון המעטה
באי הבנה רבה .בל נשכח ,מלחמת העולם על מוראותיה
הייתה בעיצומה ,ההכנסות היו דלות ,המים במשורה ,גן הנוי
“הבלתי פרודוקטיבי” היה נראה בכלל בעיני חלק מהציבור
כמותרות ופה באה דרישה לאדריכל גנים ... .ואמנם היה זה
חידוש מהפכני ,דבר שכיום אין כלל עוררין עליו .במרבית
הקיבוצים ,העיירות ,השכונות שלא לדבר כלל על הערים
6
מתכנן את הגינון אדריכל גנים מוסמך”.

על עקרונות תכנון הגן שלמדה מיחיאל סגל ויישומם:
“א’ סגל עזר לי בעבודתי בגן מעל ומעבר למקובל .הוא לימד
אותי וסייע לי להשיג שתילים נדירים  ...ממנו למדתי לראות
את היופי והרבגוניות של צבעי הירוק השונים  ...ולכן יש
לשתול את הצמחים בגוונים השונים של הירוק ,לפעמים
תואמים ולעיתים נוגדים -כקונטרסט... .מא’ סגל למדתי
את מעבר הצבעים מהאחד לשני בשטחים גדולים למדי,
כמו ציור במשיחות מכחול רחבות ,בלי גיבוב וערבוב יתר...
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נוף הקיבוץ ,מורשת גן שמואל כמקרה מבחן
דרכים נוספות).

9

פייגה נלחמה על ה”חצר הגדולה” שתישאר הכיכר הציבורית
של הקיבוץ ולא תיבנה“ :נאבקתי על שמירת החצר הגדולה
ככיכר מרכזית הקיימת בכל כפר ועיירה בעולם כולו.
למזלה של גן שמואל עיצבו את החצר ראשוני הראשונים
אבל “המשקיסטים” כפי שכינו אותם בימים ההם חשבו
שזה בזבוז משוע להשתמש בה ככיכר מרכזית .החצר
שימשה כגורן ,כמוסך וכחצר למכונות חקלאיות על ידיו.
אבל במקרה הזה גברה התכונה הקיבוצית והחצר משמשת
10
בימי חג ומועד כמקום לכינוס הציבור”.
איור  .7צריף חדר האוכל והגינון סביבו .1936 ,ברקע בית הדירה
שתכנן אריה שרון.

הצמחייה והגינון שהחלו כקישוט סביב הבתים -עברו
טרנספורמציה והפכו למרחב מחיה ,בזכותה .הגנים
המוכרים עד אז היו גני פרי חקלאיים-בוסתנים -או גני נוי
להנאתם של בעלי היכולת .בידיה נוצר משהו חדש -הגן
הקיבוצי הכולל .הגן שהוא הקיבוץ עצמו ,שמיועד לתת
רווחה לאנשים שחייהם עמל  .גן שמבטא את ערכי השיתוף
השוויון והעבודה שעל פיהם מתנהלים חייהם.
ענף ה”גינות”  -שנות ה 60-למאה הכ’ ואילך .את הנוי
מנהלים עד ימינו ממשיכי דרכה של פייגה אילנית ,ובהן גב’
רחל שי (שרואיינה לצורך הכנת מחקר זה) ,העובדת בנוי
עד היום ,לאורך כ 50-שנה .ל”ענף הגינות” (זהו שמו של
הנוי בגן שמואל) -מערכת מסודרת של חוקים לא כתובים,
העוברים מדור לדור של אנשי גינות ,שהופכים כל פינה
במקום ל”קיבוץ”.

איור " .8החצר הגדולה"  ,1942מבט לדרום.

 קיימת הקפדה על מבט לא מופרע למרחק .בתוך מרחביהדשא שותלים עצים בינוניים עד גבוהים ,שגזעם חשוף
לפחות עד לגובה  3-4מ’;

איור  .9גן שמואל מראה כללי .1944 ,מימין -ה"חצר
הגדולה" – משמאל חדר האוכל החדש שתכנן אריה שרון.
תצלומים באדיבות ארכיון גן שמואל.

 מקובל לעשות גדרות חיות להפרדה או פרטיות ,מדרךלמשל ,מסוגים שונים של שיחים יחד ,אבל אף פעם אין
מגדירים “מגרש” .גדרות רגילות אינן מקובלות כלל.

מא’ סגל למדתי לשתול את הצמחים מאותו הזן משני צדי
השביל .מצד אחד כקבוצה גדולה ולהעביר קבוצה קטנה
ממנה של עצים ,שיחים או שתילים גם מהצד השני של
השביל .לשביל נועדו שלושה תפקידים :א) להליכה .ב) הוא
צריך לעבור בין הצמחים מבלי להפריד או לחצות ביניהם.
ג) הוא צריך לשמש לניקוז... .את התוכנית המצומצמת
הביא א’ סגל במאי  1943ובנוכחותו סימנו את המקום של
כל צמח ,וללא שהיות נטעתי ושתלתי כל עץ ,שיח ושתיל
במקום המיועד לו .בספטמבר  1943הביא א’ סגל תכנית
כללית ובצענו אותה קטעים ,קטעים... .שאפנו שיהיה בגן
יופי המאחד את העשיר והשקט ,יופי מרגיע הנחרט עמוק
8
בלב ורישומו ניכר לאורך זמן”.

 הצמחייה הנמוכה שתולה סביב הבתים והם כאילוצומחים איתם מהאדמה.
 מקפידים להצל על מערכת השבילים ע”י נטיעת עציםמשני צדיהם ,בקבוצות מפוזרות.
 רוחב השבילים כ  2.20מ’ .השבילים מאפשרים מעבר שלהולכי רגל ,רוכבי אופנים ואף מכוניות שחייבות לנסוע לאט
ולא שולטות בדרך.
 -עצים חולים או מתנוונים – מוחלפים בשתילים חדשים.

היא קבעה את דירוג מערכת הדרכים באמצעות הטיפול
הנופי בהם“ :קודם כל ניגשתי לסידור הדרכים .במקום שלוש
דרכים שהיו בשטח צר מאוד על יד חדר האוכל והמזכירות
בכיוון של הכביש הלבן שהיה אז בשימוש כמעט בלעדי,
השארתי דרך אחת לעגלות ,טרקטורים ולמשאיות ומהצד
הצפוני של המזכירות דרך צרה בשביל הולכי הרגל ורוכבי
האופניים( ”.נמשך תיאור של נטיעות סביב לדרכים ותכנון

הגן הוא חלק בלתי נפרד מרקמת הקיבוץ .הדבר ניכר
בשרידי שדרות הברושים ,במגני הרוח של הפרדסים ,שדוללו
במצוותה של פייגה אילנית ,בשרידי מערכת המים שהוקמה
עם הקמת גן האתרוגים ,בבתי הוותיקים (והשכונות
החדשות) ש”צומחים” מן האדמה עם הצמחייה המקיפה
אותם ובמבט הלא מופרע למרחקים.
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החצר הגדולה

חדר האוכל
מרכז תרבות

איור  .10גן שמואל תכנית יחיאל סגל לנטיעות נוי .1943 ,באדיבות יעל אלוני ,ארכיון אריה שרון.

הערכת המשמעות התרבותית של נוף גן שמואל
אמנת ונציה ( )1964מדגישה בסעיף  1כי “מושג המונומנט
ההיסטורי כולל נוסף למבנה האדריכלי כיצירה בודדת,
את ההקשר העירוני או הכפרי שלו ,שבו שוכנת העדות
לתרבות המסוימת הזו ,להתפתחות חשובה או למאורע
היסטורי .הגדרה זו תקפה לא רק ליצירות אמנות גדולות,
כי אם גם ליצירות צנועות יותר מן העבר שרכשו עם השנים
ערך תרבותי” .הנוף ההמשכי הוא מאפיין עיקרי של מבנה
הקיבוץ .להבנתי ,לנוף הקיבוץ ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל,
המתאים לארבעה מהקריטריונים של אמנת המורשת
העולמית (:)1972

קריטריון  .3מבטא עדות ייחודית למסורת תרבותית חיה
בגן שמואל ,שבו שכבות היסטוריות מראשית ההתיישבות
בארץ ישראל ובו טביעת רגל לעלייה הראשונה ,לעלייה
השנייה ולשלישית ,נוצרה שפה של תכנון גנים המבטאת
דרך חיים אידאולוגית ,שיתופית ,סוציאליסטית .שפה זו
משלימה את תכנון הקיבוץ לכדי שלם אחד.
גישה זו של מרחב נופי אחד לכל היישוב התפשטה בקיבוצים
כעשור אחרי ש”נוסחה” בגן שמואל .ייתכן שהסיבה לכך
אידאולוגית ומשותפת לכל הקיבוצים ,ייתכן כי היה זה
הודות לתרומתם של המתכננים (אדריכלי נוף).

קריטריון  .2מציג שינויים משמעותיים וחשובים של ערכים
אנושיים על-פני זמן הקשור להתפתחות תכנון ערים ועיצוב
נוף;

קריטריון  .5מייצג דוגמה בולטת להתיישבות מסורתית של
האדם ,או לשימוש בקרקע המייצג תרבות (או תרבויות),
בפרט אם אלה הפכו להיות פגיעים בשל השפעת שינויים
בלתי הפיכים;

הנוף ההמשכי הוא מאפיין עיקרי של המבנה ושל
האידאולוגיה של הקיבוץ“ :הגן והפארק הינם מרכיבים בעלי
חשיבות מכרעת בחיי “הקהילה המתוכננת”... .המבנים,
הנוי ,הדרכים והשבילים ,כולם מרכיבים מהותיים של
אזור המגורים בקיבוץ .הגינון בקיבוץ הוא מרכיב המשלב
את המרכיבים הפורמליים והרגשיים של האזורים השונים
בישוב לגוף יציב אחד... .הגינון הדומיננטי במרכז הקיבוץ,
שולח שלוחותיו עד לקצוות הקיבוץ ויוצר את השלד הירוק
של הישוב... .זהו גן בעל שייכות ,שאינו גן אוטונומי ,כפי
שהמבנה אינו אוטונומי .אין אף אחד מהם דומיננטי אלא
יחד שלמות אחת( ”.ביקלס[ )1961 ,הדגשה שלי ע.א.].

הקיבוץ כצורת יישוב הוא ביטוי פיזי לאידאולוגיות מהפכניות
שנפוצו באירופה בסוף המאה ה .19-צורת יישוב זו היא
ייחודית בעולם ,במבנה שלה ובעמידותה .היא קיימת כמאה
שנה ברציפות .תכונותיה המרחביות והנופיות מיוחדות
מאוד .מאחר שהקיבוץ משתנה עקב נסיבות כלכליות
וחברתיות ,מרקם ייחודי זה ,אינו מובן מאליו יותר .השינויים
מאיימים על המשך קיומה של הרקמה הייחודית שאפיינה
את הקיבוץ.
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נוף הקיבוץ ,מורשת גן שמואל כמקרה מבחן
קריטריון  .6בעל קשר ישיר לאירועים ומסורות ,לרעיונות
ואמונות בעלות ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל.

לשמר “רוח” זו הנמצאת במרחב הציבורי שבין הבתים,
בשבילים ,בנפח הבנייה ותלויה בצורך למצוא שימושים
חדשים למבני הציבור של הקיבוץ.

המילים “עזרה הדדית” ו”קיבוץ”  -הם חלק מהמסורת
היהודית ,עוד לפני שהפכו חלק מהמסורת הסוציאליסטית.
בגן שמואל קיים רצף היסטורי של התיישבות חקלאית
המבטאת ערכי שיתוף מסוף המאה ה 19-ועד ימינו.

ההכרה בחשיבותו של הנוף בקיבוץ אינה נחלת הכלל .עם
זאת ,ענף הנוי בגן שמואל ,במשנתו הסדורה ,ישכיל לשמור
על הקיבוץ ,על “רוח המקום” ,גם אם הקיבוץ יופרט בסופו
של דבר .להעברת הידע הקיים מהגננים הוותיקים לדור
ההמשך ולמקבלי החלטות תכנוניות חשיבות רבה.

תכנון הגן הקיבוצי השפיע על תכנון הנוף בארץ .דוגמאות
לכך הן :תכנון רמת אביב משנות ה 50-למאה ה,20-
שהפיתוח הנופי שלה מזכיר במידה רבה קיבוץ; תכנון
קמפוסים אוניברסיטאיים ,בתי חולים ושכונות מגורים.

תכנון בקיבוצים ,בין אם מדובר ב”הרחבות קהילתיות”,
בתכניות מתאר לקיבוצים או בהרחבת בתי החברים ,ראוי
שיתבצע כשהמתכננים ובני המקום מכירים באיכויותיו
הקיימות.

המבנה הפיזי המיוחד של הקיבוץ כיישוב חקלאי ,והנוכחות
שלו בנוף הטבעי ,החברתי והתרבותי של ארץ ישראל
מאפשרים להגדיר את הקיבוץ כ”נוף תרבות” ,המבטא את
יחסי הגומלין בין האדם והסביבה לאורך זמן.

כיום מדברים על “שימור הקיבוץ” או “שימור בקיבוץ” ,אני
רוצה להציע קריאה נוספת של שמירת המכלול הקיבוצי
באמצעות השמירה על מאפייני הנוף הקיבוצי ההמשכי
והמשך תכנונו באותם הכלים ,כלומר ,לתכנן את הקיבוץ
בשפתו – הוא ראוי לכך.

המשמעות של שימור מורשת הקיבוץ היא בין היתר בשימור
של המרקם הבנוי והנוף כמכלול המבטא ערכים היסטוריים
וחברתיים.
נוף קיבוץ -עקרונות תכנון וממשק
הנוף ההמשכי הוא מאפיין עיקרי מרחבי של קיבוץ -הגן
“בורא” את הקיבוץ .בהתאם לערכים שזוהו בהערכת
המשמעות והוצגו לעיל ,מציע המחקר מספר עקרונות
לתכנית אב המוצעת לגן שמואל:
 זיהוי אלמנטים נופיים מרכזיים בקיבוץ ובהם :ה”דשאהגדול” או ה”חצר הגדולה” ,צירים נופיים ,מבטים ,שבילים,
גינון טיפוסי בשכונות מגורים ובעיקר באלו הוותיקות ,מיפוי
אלמנטים חשובים נוספים כגון מערכת המים.
 הגדרת מתחמים לשימור :מתחמים בעלי ערכים נופייםמיוחדים ,בעיקר באזור מבני הציבור הוגדרו לשימור.
במתחמים אלה לא תותר בנייה חדשה ,ישולבו הנחיות תכנון
לבנייה קיימת ,לאיסור הריסה ,לטיפול בצמחייה ולהחלפת
עצים שניזוקו ולאיסור הקמת גדרות או חסימות נופיות.

איור  .11החצר הגדולה ,מבט למערב 4 .עצי וושינגטוניה
הקיימים כיום .צילום :ע' אסתרליס 2011

 הגדרת מבנים לשימור :סימון מבנים לשימור בתכנית,בדרך כלל בתוך מתחמים שהוגדרו לשימור ,תידרש עריכה
של תיקי תיעוד ובחינת השתלבות סביבתית בעת ביצוע
שיפוצים או תוספות למבנים.
 הגדרת צירים נופיים מיוחדים :שינויים פיזיים לאורך ציריםמוגדרים לא יפגעו בשדרות עצים קיימות ,ברוחב השבילים
וישמרו על כיווני מבט.
 שכונות מגורים :ייעודן של חלק משכונות המגוריםהוותיקות לצעירים יאפשר לשמור על אופי הבינוי והצמחייה,
משום שאלו לא יעברו פרצלציה לצורך שיוך הנכסים.
לסיכום ,המחקר עסק בשמירת מכלול הנוף של הקיבוץ.
נוף הקיבוץ“ ,גן הנוף” או “נוף המשכי” ,הוא מושג חמקמק
אך טמונה בו “רוח המקום” .לא קיימים עדיין כלים תכנוניים

איור  .12מצב אופייני בין בתי המגורים .צילום :ע' אסתרליס
2010
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הערות
 .1פרפרזה על דבריו של הסופר אסף עינברי ,בפרק ד' של הסדרה הדוקומנטרית "הקיבוץ" "הקיבוץ" סדרה של ענת זלצר ומודי בר-און ,הטלוויזיה הישראלית,
 .2011תיאור דומה מצוטט בסרט התיעודי "ילדי השמש" .2007
 .2בזמן עריכת מחקר זה (שארכה שנתיים) ,נתמניתי ליועצת השימור של תכנית המתאר של גן שמואל שנמצאת בהכנה בימים אלה .כך ניתן היה לשלב בתקנון
התכנית מעט מן המסקנות הנובעות ממחקר זה.
 .3בעיתונות התקופה "המליץ" ו"הצפירה" מתפרסמות ידיעות על כך ,כ 5-שנים לפני עלייתם לקרקע של מתיישבי חדרה בשנת . 1891
 .4רחל שי היא מראשוני הילדים שנולדו בקיבוץ .החלה את עבודתה בנוי בשנת  1950לערך והייתה אחראית לנוי כ 20-שנה .היום בגיל  83היא עדיין עובדת
בנוי שעות מספר מדי יום.
 .5אופז ג .1990 .בטבלת "ספירת הקבוצות" קיימת הערה צדדית בזו הלשון" :שנת היסוד פירושה לא שנת היווסד היישוב היהודי במקום ולא שנת ראשית
התלכדות הקבוצה ,כי אם שנת היווסד המשק הקבוצתי במקום".
" .6גן עדנים" פייגה אילנית ,1981-2 ,עמ' 3-2
 .7שם עמ'1
 .8שם עמ' 27
 .9שם עמ' 32-31
 .10שם עמ' 6
 .11שם עמ' 8
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שכבות של זיכרון :חמישה עשורים בחיי שכונה
נעה שק

יצא לבירות לאשר את תכנית ‘כרמלהיים’ ,נווה המרגוע
בכרמל ,אך נתקל בקשיים מול השלטון המקומי בעיר
חיפה ,בשל התערבות נגדית של הכרמליטים הקתולים.
לסכסוך שראשיתו בשטר קניין על כל ההר משנת 1690
שהציגו האחרונים (כרמל  ,)1969המבטל לכאורה את
המתנה שניתנה לטמפלרים ,נוצקו משמעויות רחבות
בהרבה מההקשר המקומי .התנקזו אליו הבדלי האמונה
בין הטמפלרים פורשי הנצרות האוונגלית-פרוטסטנטית
לבין הכרמליטים הקתוליים; אורחות חיים שונים בין חיי
המשפחה והקהילה הצפון-אירופית של הטמפלרים ומולם
חיי הנזירות וההיררכיה הדתית הקתולית וביטויים במאבק
שליטה באוכלוסייה המקומית; מתחת לפני השטח רחשו
מאבקים קוסמופוליטיים בין המעצמות ,שעמדו מאחורי
ִּצים :האימפריה הגרמנית לצד הטמפלרים בני וירטמברג,
הנ ִ
וצרפת שפרסה את חסותה על המנזר הכרמליטי.

מילות מפתח :חיפה ,סטלה מאריס ,כרמליטים,
טמפלרים ,כרמל צרפתי ,רמת התשבי ,הכרמל
האוונגלי ,שימור ,אדריכלות ,זיכרון ,המנדט
הבריטי ,יחסי יהודים-ערבים

תקציר
במאה השנים שבין מחצית המאה ה 19-למחצית המאה
ה 20-עברה העיר המנומנמת חיפה מהפך והייתה למרכז
תחבורתי ,תעשייתי וצבאי ,ובעקבות כך לכרך קוסמופוליטי.
בו בזמן החלה היציאה מהחומות ,תחילה בשולי העיר
ההיסטורית ובמרחק מה במושבה הגרמנית ,ובשלהי
התקופה העות'מאנית במקבצים בודדים על רכס הכרמל.
כרמליטים
נזירים
מכרו
ה30-
שנות
במחצית
קרקעות במערב הר הכרמל ,ועליהן הוקמו שכונת
רמת התשבי והכרמל הצרפתי הנושק לאדמות המנזר.

העימות בעניין הנדל”ן הסלים במהרה לעימות פיזי אלים
והגיע לבית המשפט המקומי ,שבו נטו החלטות השופטים
בהתאם לשיעור השוחד .רק לאחר בקשתו התקיפה של
קנצלר גרמניה ביסמרק מהאפיפיור ,הנחה האפיפיור את
הנזירים הכרמליטים ,הכפופים למרותו ,למשוך תביעתם
והסכסוך הסתיים בקיץ  ,1887כשהבעלות על 12,000
הדונם בידי הטמפלרים.

על רקע המשבר הכלכלי בעקבות מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט
ומלחמת חבש ובשל הקיצוב בחומרי בנייה בימי מלחמת
העולם השנייה הייתה הבנייה בשכונות דלילה .אולם מקבצי
הבנייה שהוקמו התאפיינו באדריכלות איכותית ומוקפדת
ובגינון איכותי ,בשילוב מודרניזם במסורת בנייה רבת שנים
ובתמהיל אוכלוסייה מגוון ובו יהודים ,ערבים ובריטים.
המאמר עוסק ברובדי הזיכרון הקיימים במקום :מאבקי
הכרמליטים בטמפלרים וביטויים בכרמל האוונגלי ,הבנייה
בעבור אוכלוסייה ערבית ויהודית בתכנון של אדריכלים בעלי
זהויות מגוונות; הכרזת המקום אזור צבאי סגור בתקופת
המנדט; עזיבת בוני הבתים על רקע מלחמת השחרור ואכלוס
הבתים על-ידי מפוני קיבוץ שער הגולן ,עולים חדשים
ואנשי חיל הים שאך הוקם; בניית שיכונים על-ידי חברות
משכנות ויזמים פרטיים בעשורים הראשונים למדינה.

עם תום הסכסוך נסללה הדרך משוליה המזרחיים של
המושבה הגרמנית אל ראש ההר בתוואי שניתן לו השם
‘דרך ההר’ או ‘שדרות ההר’ 1ובעיקולו ב’דרך הצנובר’
(היא ‘שדרות הנשיא’) על קו פרשת המים מזרחה לכיוון
כרמלהיים ,מרכז הכרמל של ימינו .מצדי דרך הצנובר ניטע
ונבנה הכרמל האוונגלי ,2או בשמותיו הנוספים ‘’El manater
או ‘ .’Bab el manaterאת השכונה ,שמערבה נחקר בסקר
המבנים לשימור ,יישבו כבר בתחילת המאה ה 20-הגרמנים
וערבים עשירים .המבנים הבולטים בה ערב מלחמת העולם
הראשונה היו מיסיון הכרמל של הפאסטור שניידר 3ומנזר
‘אחיות החסד של סנט בורומיאו’ ברחוב מגידו (בר און
ושלומי  .)2008באותו זמן היה רוב השטח נטוע כרמים (בן
ארצי  )101 :2004ולמעשה נותר רובו בלתי מפותח ,מיוער
בחורש ושיחים .הבינוי בכרמל האוונגלי נותר דליל ומרוכז
בשולי מרכז הכרמל וגן האם של ימינו ,ואילו אדמות המנזר
באזור הכרמל הצרפתי נותרו בור.

חשיפת תולדות המקום והבחירה לתעדן ולשמרן מההיבטים
הפיזי והמטאפיזי כולל שימור רובדי הזיכרון והזהויות שבו,
אוצרת את הסיפור החיפאי בפרט והישראלי בכלל.

שכבות של זיכרון
שכבה ראשונה – עות’מאנית
הכרמל האוונגלי .בתקופה העות’מאנית היה רכס
הכרמל שבין הכפרים הדרוזים לראש הכרמל בלתי מפותח
למעט מתחם דתי בראש הכרמל .בשנת  ,1870זמן קצר
לאחר שהונחה התשתית למושבה הגרמנית ממערב לעיר
ההיסטורית ,העניקו השלטונות הטורקים לטמפלרים את
‘מתנת הסולטן’ ,שטח של  12,000דונם על ההר ,באזור
מרכז הכרמל ורחוב יפה נוף של ימינו .גיאורג דוד הרדג
( ,)Hardeggממייסדי הזרם הטמפלרי וראש המושבה,

מתחם הכנסייה הפרבוסלבית .בקו התפר שבין הכרמל
האוונגלי במזרח לכרמליטי במערב הושלמה שנים אחדות
לפני פרוץ מלחה”ע הכנסייה הפרבוסלבית (בן ארצי :1994
 .)73בשטח המוקף חומת אבן ,שממנה נותר מקטע מערבי
באורך כ 15-מטרים ,ניטעה חורשת אורן עבותה ,ההולכת
ומידלדלת בימים אלה .חורשה זו קיבלה ביטוי גאוגרפי-
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שכבות של זיכרון :חמישה עשורים בחיי שכונה
היסטורי גם בשם הרחוב ‘החורשה’ .בשטח המתחם נבנה
בית תפילה ,שתכניתו כצלב המורכב מזרוע קצרה הניצבת
לזרוע ארוכה ,שבראשה הפונה מזרחה גומחה מעוגלת –
אפסיס מקורה גג נחושת קמור .הכניסה למבנה הכנסייה
היא דרך הקיר המערבי חשוף האבן .לרוחב המבנה גמלון
זהה לרקע האפסיס ובראשו חלון קשות .דלת הכניסה
הקשותה במרכז טריפורה בתווך בין שני חלונות .הטריפורה
מקורה גגון נחושת דק ,בצדדיו קשתות ובמרכזו ‘בצל’
פרבוסלבי (השטחה לדו-ממד של הכיפה התלת-ממדית
דוגמת כנסיית ואסילי הקדוש במוסקבה או גת שמנים
בירושלים) .מעל חזית הכניסה כפולת הקומה מתנשא מגדל
פעמונים שגגו הפירמידלי אף הוא עשוי נחושת.

עם תחילת הבנייה במקום .תופעה זאת בשילוב הגבלת
הצפיפות בתכניות בניין עיר בריטיות יצרה רצף אורבני בעל
מאפיינים נופיים דומים מאחוזה במזרח הרכס עד לכרמל
הצרפתי במערב .לאורך הרכס נותרו רחובות מגורים ירוקים
באינטנסיביות נמוכה (בהתאם להנחיות תכנית המתאר
משנת  ,1934ימי הפרוספריטי ,אז סווג האזור אזור מגורים
א’) ,בחתכים דומים ,בבינוי חד עד תלת קומתי בקו בניין
עמוק ,במגרשים רחבי ידיים .במהלך השנים הבאות נבנו
עשרות בודדות של בתים באחוזי בנייה נמוכים ,בתמהיל של
בתי דירות ווילות תוך שילוב קיט ומרגוע (פנסיון רביץ ברחוב
התשבי בשלהי המנדט וראשית המדינה ומלון הכרמל
הצרפתי ברחוב ישעיהו עם קום המדינה).

האגף הראשי (מזרח-מערב) מקורה גג רעפים דו-שיפועי
ובניצב לו שני אגפים מקורים גג דו-שיפועי נמוך יותר .באגף
הצפוני גומחה מקורה גגון קשות ובה דמות אליהו הנביא.
אליהו שהיכה בנביאי הבעל על הר הכרמל מונצח גם
בכנסייה הכרמליטית בקצה הרכס ובשם הרחוב הניצב –
התשבי.

את המגרשים באזור זה ,שהיה בלתי מיושב ברובו טרם
מלחמת העולם הראשונה ,רכשו באופן ספורדי יהודים
וערבים יחידים (להבדיל מאדמות הכרמל המערבי ,אחוזה,
נווה שאנן ,הדר הכרמל ובת-גלים ,שנרכשו במרוכז בגיבוי
חברת הכשרת היישוב) .כך שימש אזור זה (ורמת התשבי
שפיתוחה החל ממערב לכרמל האוונגלי בשנות ה )30-קו
התפר בין הכרמל היהודי במזרח לכרמל הערבי במערב.
האוכלוסייה המגוונת בקו התפר העליון של חיפה (בדומה
לקו התפר שבין ואדי סאליב במורד מצפון והדר הכרמל
על מדרגת ההר מדרום) כללה זה לצד זה יהודים ,ערבים
נוצרים (ומעט מוסלמים) ופקידים בריטיים .בהתאם לריבוי
הזהויות האנושיות נוצר מגוון אדריכלי במנעד שבין בתי
ליוואן שמרניים דרך המופע המקומי של הסגנון הבין-לאומי
עד אייקונים אדריכליים מודרניסטיים.

המבנה מטויח כולו למעט בסיס אבן (‘צוקל’) המפלס את
הקרקע .חשיבות עליונה מוקדשת גם לשימור חלל הפנים
המעוטר בסיפורי התנ”ך מחיי אליהו ,ואשר במערבו חוצץ
בין האפסיס לחלל התפילה איקונוסטאס – מסך מעוטר
ציורי קדושים.
לצד בית התפילה הוקם בית מגורים קטן מאבן שעליו נבנו
תוספות בשנים האחרונות .בתקופת המנדט הוקם בניין נוסף
וחלקת קברים ,שבהם נטמנו אנשי הדת ששירתו במקום.

פקידים ונתינים בריטיים .בכרמל הצרפתי ובכרמל
האוונגלי יפי הנוף ובעלי הצביון הקוסמופוליטי נבנו משכנות
שרד לשמנה וסלתה של הפקידות הבריטית ,בראשם הנציב
העליון ומושל המחוז .ברחוב היובל  5תכנן בשנת 1936
האדריכל האיטלקי ג’ובאני בורה וילה בעבור סר ארתור
ווקופ ( ,)Arthur Grenfell Wauchopeהנציב הבריטי העליון
של ארץ ישראל בשנים  .51938-1931ווקופ יליד  1874לחם
במלחמת הבורים השנייה ונפצע בה ,הוא המשיך להתקדם
בדרגות לתפקיד מפקד גדוד במלחה”ע הראשונה ועד לפיקוד
הצבאי על צפון אירלנד .בשלהי  1931התמנה לתפקיד
הנציב העליון על ארץ ישראל ,שבו כיהן עד  .1938בתקופת
כהונתו גדלה מצד אחד העלייה לארץ ישראל והיישוב העברי
התפתח בעידודו ,ומצד אחר פרץ המרד הערבי ,שאותו סירב
לדכא באמצעי ענישה חריפים (מה שהוביל בסופו של דבר
להחלפתו בהרולד מקמייל).

שכבה שנייה :תקופת המנדט  -אצולה מקומית
וקוסמופוליטית
שלושת העשורים של המנדט הבריטי על ארץ ישראל היו
תקופה של שינויים מפליגים ,פיתוח אורבני ,תעשייתי
וחברתי .הפיתוח הגיע גם לחורשה הנטועה והמיושבת
בדלילות בכרמל האוונגלי המערבי ולאדמות הבתוליות של
הכרמל הצרפתי ורמת התשבי.
הכרמל האוונגלי בשנות ה .20-בהיעדר גוף מכוון יושב
אזור זה בשנות ה 20-בדלילות במספר מקבצים :באזור
מיסיון הכרמל (מגדלי פנורמה וגן האם) ,באזור הכנסייה
הפרבוסלבית וברחוב עין גדי .במפת המדידה המנדטורית
מ 1932-מסומן תוואי המגרשים לאורך הרחובות המקבילים
יפה נוף (במקור רחוב פנורמה) ושדרות הנשיא (במקור דרך
הצנובר) ,שנקבע במקביל לעיקול שדרות הנשיא מצפון-
מזרח לדרום-מזרח .חלק מהמגרשים באוריינטציה אורכית
תחומים בין הרחובות המקבילים ,בחלקם נעשתה חלוקה
משנית לרוחב.

ברחוב היובל  1צמוד לחומת מנזר הכרמליטיות תכנן בשנת
 1939האדריכל היהודי-בריטי בנימין חייקין וילה בסגנון
בין-לאומי ומקומי בשילוב מאפיינים רומנטיים בעבור מושל
המחוז הבריטי אדוארד קית’-רוץ’ ()Edward Keith-Roach
(הכהן  .)1989קית’-רוץ’ יליד אנגליה  ,1885עבד בנעוריו
כפקיד בנק בבריטניה ובהודו .במלחמת העולם הראשונה
שירת כקצין במצרים ועם סיומה התמנה כקצין מחוז דרפור
בסודאן .הוא הועבר לבקשתו לארץ ישראל והתמנה למזכיר
הראשי של ממשלת המנדט .לאחר כהונה כעוזר מושל מחוז
ירושלים רונלד סטורס ,הוא החליפו בשנת  1926והמשיך
בתפקיד עד פרישתו בשנת  1945למעט שנים בודדות

עם בניית הכרמל האוונגלי וקודם בניית רמת התשבי ניטעה
בתווך שבין כרמלהיים (כיום מרכז הכרמל) במזרח לבין
אדמות הכרמליטים במערב חורשת אורן הגלעין שבתוכה
נטמע הבינוי 4.צמחייה אופיינית ,ובה ברושים בגבול המגרש
ועצי אורן סביב הבינוי ,ניטעה גם בכרמל הצרפתי בד בבד
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
רודולף מאיר בבית החולים ליולדות ‘מולדה’ במעלה שדרות
הנשיא (מס’  ,82אף הוא בתכנון האדריכל שמואל רוזוב).
עם פירוק השותפות בשנת  1945פתחה את בית החולים
‘אמהות’ במקום בית מגוריהם ,והשניים עברו לבית סמוך
ברחוב יפה נוף .בית החולים נסגר בתחילת  ,1963שבועות
אחדים לפני מות הרופאה .בחצר המבנה ניצב שנים רבות
אוהל מפואר ,אותו העניק עבדאללה לרופאה המיילדת של
רעייתו של טלאל ,אבי המלך חוסיין ,ושל בנות משפחה
נוספות ובו נערכו בריתות .בשנת  1970רכש את האוהל רפי
נלסון כדי לשמש מסעדה בים סוף .במעלה הרחוב (בית מס’
 )77נבנתה בשנת  1938וילה תלת-קומתית בעבור ‘הזקן
מנהריים’ ,פנחס רוטנברג.

כמושל מחוז הגליל – שהעיר חיפה נכללה בשטחו .נודע
ברוחו הקולוניאליסטית ,כפרו-פלסטיני וכאנטי-ציוני.
סוחרים ותעשיינים .לאזור הנסקר התנקזו תעשיינים
בכירים מענפי החרושת המרכזיים במפרץ חיפה .ברחוב
ישעיהו בכרמל הצרפתי נבנתה וילה שמרנית הבית נבנה
בעבור סטיוארט אדווין הידג’קוק 6,פקיד בכיר בחברת
הנפט העירקית ( ,)IPCחבר מועדון היאכטות החיפאי ופעיל
בקהילה הבריטית בחיפה ,ובעבור רעייתו מוניקה גרייס ,אף
היא פעילה בקהילה הבריטית המקומית .הזוג פרסם בשנת
 1927ספר על אודות תושבי חבל ארץ בגבול עירק-איראן
(“ ,”Haji Rikkan; Marsh Arabדפוס Chatto & Windus,
.)London

אליטה ערבית .בניית הכרמל הצרפתי הוותיק הייתה
חוליה טבעית ברצף ההתפתחות האורבנית של חיפה
הערבית-נוצרית ,בשולי שכונת עבאס הסמוכה לואדי
ניסנס .המגרשים הריקים והצפיפות הנמוכה על-פי תכניות
בניין העיר המנדטוריות משכה אוכלוסייה בורגנית לבנות
וילות ובתי דירות ,ובמקום התיישבה שמנה וסלתה של
האוכלוסייה הערבית ,נוצרית בעיקרה (מטבע הדברים
סמוך למנזרים ולכנסיות) ואף קונסולים של מדינות ערביות
סמוכות (מצרים וסוריה).

במורד שדרות הנשיא התגורר ארתור ספיני (Arthur
 )Rawdon Spinneyפקיד בנק באנגליה ,ששירת במלחמת
7
העולם הראשונה בגדוד המלכותי בפיקודו של הגנרל אלנבי.
תחילה נשלח לייסד סניף של ( Naafiהשק”מ הבריטי)
בלבנון ,שם עשה חיל ,הועלה לדרגת קצונה והוטלה עליו
האחריות לאספקה למסילת קהיר-לוד .בשנת  1924הקים
בפרברי אלכסנדרייה את הסניף הראשון של רשת בתי הכל-
בו ספיני’ס ובעקבותיה סניפים בקהיר ,בדמשק ,בירושלים
ובעכו (שם גם הקים מפעל מים מינרליים) .במהלך השנים
התרחבה פעילות החברה ל 24-סניפים ומסעדות ברחבי
א”י ועסקה במגוון רחב של מוצרים כולל יבוא מכוניות.
בחיפה המתפתחת הקים בשנת  1927סניף ראשון בדרך יפו
ואת מטה היבוא והייצוא מאנגליה ואליה .בעקבות הקמת
מטה החברה בחיפה רכש ספיני קרקע רחבת ידיים מהמנזר
הכרמליטי בין רחובות שומרון והתשבי ובנה עליה בית טובל
בגן רחב ידיים (שדרות הנשיא  6שתכנן בשנת  1933בסגנון
בין-לאומי ומקומי האדריכל יעקב ְּבֶר ְט ֶלר) .ערב מלחמת
העולם השנייה נתמנה כקונסול דניה בא”י .במלחמת העולם
השנייה פיקד הקפטן על חיל המתנדבים הפלסטיני ,ארגון
הגנה לוחם ,בו שירתו גברים מגיל  35ומעלה .עם הקמת
מדינת ישראל הופסקה פעילותה של רשת ספיני’ס בארץ,
אולם היא התרחבה למדינות ערב וכיום היא פועלת בלבנון,
מצרים ,קטאר ,ירדן ואיחוד האמירויות.

עם תושבי השכונה הערבים נמנו עו”ד חנא (ג’ון) עספור
(נחמיאס  ;2006קליין  ,)1989בן למשפחה פרוטסטנטית
יוצאת שפרעם ,פעיל בולט בתנועה הלאומית הפלסטינית.
עספור כיהן כחבר מועצת עיריית חיפה וכיועץ המשפטי
של אגודת הפועלים הערבים הפלסטינים בחיפה ,היה חבר
הסתדרות עורכי הדין הערבים בפלסטינה ויו”ר מועצת
המנהלים של חברת אוטובוסים ושל חברת קולנוע בעיר.
לאחר שעזב את הארץ במהלך מלחמת השחרור שימש בית
מגוריו היפהפה (טשרניחובסקי  25בתכנון האדריכל משה
גרשטל) את אנשי חיל הים כ’מועדון הקצינים’ .בשכונה
בנו בתיהם בנים למשפחות נכבדות בהן משפחת חורי
(טשרניחובסקי  ,)27ג’יריס צהיון ,משפחה יוונית-קתולית,
שהתגוררה בעיר מאמצע המאה ה 19-ואשר בניה היו בעלי
קרקעות וסוחרים ומעורבים בפוליטיקה המקומית (פלד
.)2007

לאורך שדרות הנשיא שבכרמל האוונגלי קבעו את מגוריהם
ועבודתם בני משפחת רוטנברג ,מייסדי משק החשמל לארץ
ישראל ,בשלושה מבנים שתכנן ידיד המשפחה שמואל רוזוב
(אדריכל משרד החברה בשנות ה )20-בסגנונו הייחודי
המשלב נגיעות רומנטיות-קלסיציסטיות בזרם הבין-לאומי.
בשנת  1935נבנתה וילה רחבת ידיים בשדרות הנשיא 19
רֹומנִי ,אוקראינה – 1983
למגורי אברהם רוטנברג (ְ 1893
ישראל) ,אחיו הצעיר ויד ימינו של מייסד חברת החשמל,
אשר ירש את תפקידו כמנכ”ל החברה עם מות האח המייסד
בשנת  1942וכיהן בתפקיד עד  .1957במלחמת העצמאות
שימש אברהם איש הקשר למלך עבדאללה (שעם משפחתו
עמד בקשרי ידידות מאז בניית התחנה ההידרואלקטרית
בנהריים) ויצא לחוץ-לארץ כדי לרכוש מטוסים לחיל האוויר
בראשיתו .הונצח עם אחיו באתר תחנת הכוח באשקלון.
רעייתו של אברהם ד”ר פיניה )Pinia( 8רוטנברג (1901
גרמניה –  1963ישראל) למדה רפואה בברלין ועלתה לארץ
בשנת  .1925כרופאת נשים מומחית הייתה שותפה של ד”ר

קונסולים ומרגלת אחת .לצד האליטה המקומית פעלה
בכרמל הצרפתי הקונסוליה ההולנדית 9,בווילה חד-קומתית
שתכנן האדריכל ג’ובני בורה וברמת התשבי בית שגריר
מצרים (צוקר  ,)122-121 :1997שאותו החליף קונסול
סוריה 10בווילה רבת ההוד שתכנן בשנת  1945האדריכל
גרשטל בעבור סאלח אדיב שביב .בקומה העליונה התגוררה
רות צוקר ,שריגלה מטעם ההגנה אחרי הכוחות הבריטיים
11
ומחנה המכ”מ.
מתכננים ומזמינים .רובד מרתק נוסף בהקשר זה הוא
הזהויות האתניות המגוונות של המתכננים בני הקהילות
והדתות המקומיות ,בריטים ואירופים .מטבע הדברים נבנו
בשנות ה 40-30-בשכונה המעורבת בתים בתכנון אדריכלים
ערביים ,שנמלטו כולם בתקופת מלחמת השחרור ואשר
המידע על אודותיהם לוקה בחסר ,למעט חברותם באגודת
אל-מּוהנְֶד ִסין אל-ערב
ָ
ִקאבָּת
המהנדסים הערבים בחיפה ‘נ ָ
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שכבות של זיכרון :חמישה עשורים בחיי שכונה
המפלגה בפלסטינה :בשרונה וביפו .כמייסד וכמנהיג
המפלגה שימש תקופה קצרה כאיש האימונים הארצי
( )Landesvertrauensmannבפלסטינה .בבית ג’יריס צהיון
ברחוב טשרניחובסקי  16 ,7משולבים אלמנטים מסורתיים
וקלסיציסטיים כשילוב נדבכי אבן בסיתות תלטיש וטובזה,
קשתות אבן שטוחות ובה בעת שימוש במילון הצורות
המודרני במרפסות מעוגלות ובגגונים מקבילים.

פי חיפא’ 12.יו”ר האגודה האדריכל יוסף חזבון ()J. Hazboun
תכנן בתי דירות שמרניים בשילוב מוטיבים מודרניים ברחוב
בית לחם ( 12בעבור )Fuad Jabbour & Kamel Jabbour
וביפה נוף ( 7בעבור  ;)Rafol Nahasהאדריכל מנסור עזאם
תכנן בשכונה בתי דירות בקווים מודרניסטיים ובשילוב
אלמנטים מסורתיים ואף קלסיציסטיים ברחוב בית לחם 16
(בעבור  ,)Anis Saba & Brosבשדרות הנשיא ( 29בעבור
ניקולא עזאם) וביפה נוף ( 18בעבור תאופיק עזאם) ,בית
דירות (בעבור המנזר הכרמליטי) ברחוב זאב  11ווילה
יח
(בעבור  )Saleh Bahousברחוב זאב  ;14האדריכל ָס ִמ ְ
עטאללה ( )S. Attallahמרחוב חאטיב ( 3ארכיון מינהל
הנדסה ,תיק מס’  )46165שככל הנראה היה בן למשפחה
נוצרית אורתודוכסית מכובדת מירושלים( ,שמעוני )1947
תכנן בתחומי הסקר שלושה בתי דירות בקווים שמרניים:
ברחוב יפה נוף ( 7בעבור & Dr Rushdy Bey Tamimy
 ,)Mahmoud&Mohamad Boudeirברחוב טשרניחובסקי
( 1בעבור  )Philip Zahlanוברחוב התשבי  ,21בית דירות
בשילוב נגיעות אר-דקו (בעבור ג’ורג’ עזאם); מול הבית
האחרון נבנה בית דירות בתכנון האדריכל אחמד פארס,
בקווים ונפחים בין-לאומיים ובו עיבוד מודרני לטריפורה
המסורתית ,פרזול אר-נובו ,חיפוי אבן מגוון ופיתוח שטח
מרהיב ברוח הבוסתן המסורתי ,במרכזו בריכת נוי ושבילי
טיול.

בתיק הבניין של בית  Ali & Jamal Hadj Ibrahimברחוב
זאב ( 20בשיר  )16נמצאו שתי בקשות להיתר 17.הראשונה
מתאריך  10.9.1939ובה מופיעים  Ruff & Wellerכמתכננים
והשנייה מ 13.10.1939-שעליה חתום חיים הארי .בתיק
לא נמצא הסבר להחלפת המתכנן המקורי ,אולם סביר
להניח ,שההחלפה אירעה על רקע מלחמת העולם השנייה
ופעילותו הנאצית של המתכנן .התוצר האדריכלי של שני
המבנים אינו מרמז על הזהות האתנית של המתכנן בן העדה
הטמפלרית ,או על המודרניזם הטהור שספג בוודאי בשנות
לימודיו בגרמניה ,אלא נטמע במורכבות האופיינית לסביבה.
בית הדירות תוכנן במסות בין-לאומיות-מודרניות בקווי
המתאר ,בניקיון הצורני ובפירוק המסה על ידי מרפסות
היקפיות .מבט מקרוב חושף את העושר הצורני המאפיין את
הווריאנט המקומי של הסגנון המודרני .המבנה מחופה אבן
בעיבוד תלטיש בחלוקות אופקיות ואנכיות ,מעין פילסטרים
או ‘עמודים מזויפים’ דקים ,של אבן טובזה .משקופי החלונות
מודגשים על ידי עיצוב קשתות שטוחות ,באבנים שצורתן
טרפז ,ואדנים תחתונים.

בתים רבים בכרמל הצרפתי תכנן אינג’ ג’ובאני בורה
( ,)Giovanni Borraאדריכל איטלקי שהוזמן לארץ בשנות
ה 30-על-ידי הנזירים הכרמליטים כדי לתכנן קומפלקס
מסחרי ,צמוד לכנסייה הכרמליטית ברחוב אליהו שבעיר
התחתית .במהלך שהייתו קיבל עליו פרויקטים נוספים
באדמות הכרמליטים ,בין היתר את תכנון בניין הקונסוליה
ההולנדית ברחוב טשרניחובסקי  ;19פיקוח על בניית
טשרניחובסקי  29בעקבות סכסוך בין המזמינה אגנס חורי
לאדריכל משה גרשטל; 13וילה בין-לאומית ומקומית ברחוב
היובל  5למגוריו המקומיים של הנציב העליון לארץ ישראל
סר ארתור ווקופ ,ווילה ברחוב היובל  .11ייתכן ,שהיה מעורב
בתכנון מבנים נוספים או בגיבוש שפה עיצובית לשכונה ,שכן
גדרות בטון בשילוב שערים מפורזלים בדוגמת קשקשים נבנו
במבנים שתכנן ובמבנה נוסף בתכנון האדריכל מנסור עזאם.

הרובד המפתיע ביותר בקשרי מתכננים ומזמינים בשכונה
הינו מערכות היחסים בין אדריכלים יהודים ללקוחות
ערבים ,בייחוד על רקע המתיחות בין הלאומים בימי
מאורעות תרצ”ו-תרצ”ח.
המתכנן חיים הארי ( )H. Harryעמד בקשרי עבודה וידידות
18
חמים עם דרוזים ,ערבים מוסלמים וערבים נוצרים.
בתחומי הסקר תכנן בשנת  1937את בית Kamel Rino
ברחוב ישעיהו  19 .3בשנת  1939תכנן את בית הדירות של
 Rafol Nahasבשדרות הציונות  147ואת בית הדירות של
 Ali & Jamal Hadj Ibrahimברחוב זאב  ,20ושם החליף
את המתכננים קרל רוף ושותפו וולר תוך תהליך התכנון,
ובשנת  1946בית דירות שלא נבנה בעבור Kamel Kaldawy
ברחוב טשרניחובסקי  .14שיתוף הפעולה חוצה הלאומים
כלל גם את תיאודור מנקס ( ,)Menkesשבנה בשנת 1937
את בית סלמה חביבי ברחוב זאב  ,8רוזנהק ()Rosenheck
מתכנן בית ד”ר חורי ברחוב טשרניחובסקי  23ו-מ .גוטמן
מתכנן בית הדירות והבוסתן המרהיב של Edmond Elias
ברחוב ענתות  ,1גם כן בשנת .1946

במורד הצפוני של רחוב יפה נוף בכרמל האוונגלי תכנן
האדריכל כריסטיאן ביילהרץ ( ,)Beilharzבן למשפחת
בנאים טמפלרית ,בשנת  1933בית דירות בעבור
 .Micha Blaichs Erben14הבניין משלב מאפיינים מודרניים
כניקיון ומינימליזם צורני ,הדגשה אופקית ותנועה ורטיקלית,
הבולטים בחזית הצפונית למפרץ חיפה ומצד שני מפנה
לרחוב חזית שמרנית קלסיציסטית בחלוקה לרצועות
אופקיות (מסד ,נדבכי אבן בסיתות תלטיש וטובזה לסירוגין,
כרכוב היקפי) והדגשה סימטרית ברוח הרנסנס האיטלקי.

הסקירה לא תהא שלמה ללא אזכורו של הבולט באדריכלים
20
היהודים שתכננו בשכונה משה גרשטל (.)1886-1964
גרשטל יליד גליציה שהתחנך בווינה ואשר היה בעל גישה
ייחודית לאדריכלות המודרנית תכנן בין היתר את המבנה
האיקוני של שוק תלפיות (פרס ראשון מתוך  96הצעות
בתחרות אדריכלים) בשכונת הדר הכרמל 21,בית התעשייה
אף הוא בהדר הכרמל על שפת ואדי רושמייה ,בית החולים
כרמל הישן בשכונת אחוזה בחיפה ואת בית ההארחה

במהלך המחקר אותרו שני בתים שתכנן בשנת  1939קרל
רוף ( )Karl Ruffבשיתוף  .E. Wellerרוף יליד המושבה
הטמפלרית בחיפה ובן למשפחת נגרים מוותיקי המושבה,
יצא ללימודים בגרמניה והוסמך כמודד 15.בשנת 1932
בתקופת לימודיו הצטרף למפלגה הנאצית ועם שובו
לארץ ייסד במרס  1933את שני הסניפים הראשונים של
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
לישנסקי במטולה .גרשטל קשר יחסי ידידות עם בני
האליטה הערבית ותכנן בעבורם בתי דירות ווילות באיכות
אדריכלית יוצאת דופן ,המשלבת מודרניזם ומסורת מקומית
דוגמת בית דירות ברחוב סירקין בעבור משפחת התעשיינים
קרמאן 22.באזור הנסקר נבנו חמישה מבנים פרי תכנונו,
כולם במופע המקומי של הסגנון הבין-לאומי ,בשילוב נדיר
בין נפחים ופרופורציות בין-לאומיים לבין פרטים יוצאי דופן
באיכותם המשלבים אופני סיתות עם בטון מטויח .בבית
הדירות שתכנן בעבור סאלח אדיב שביב ברחוב עובדיה
 23 35שילב גרשטל מוטיבים האופייניים לבוסתן המסורתי,
במילון הצורות המודרניסטי :העמדת הבניין סמוך לרחוב
הותירה את מורד המגרש פתוח לנוף ואפשרה יצירת סדרה
של טרסות ומרפסות נופיות מגוונות ומטופחות 24.הכניסה
למבנה עוברת בקומת עמודים קורבוזיאנית (,)Pilotis
שהדופן האחת שלה בנויה (בה קבוע חלון סרט משילוב
חלונות ועמודי בטון מחורץ כחיץ) ומצדה השני קולונדה
של גלילים מטויחים ,מינימליסטיים בעיצובם ,הנמשכים
בשדרת עצי דקל המלווה את השביל לרחוב .בחצר נבנתה
בריכת נוי יצוקת בטון בצורת תיבה שחלקה הפנימית
פירמידה טרפזית הפוכה .ברחוב טשרניחובסקי תכנן גרשטל
בין השנים  1938-1935שלוש וילות סמוכות בעבור עו”ד
חנא עספור (בית מס’  )25מארי חביבי (מס’  )27ואגנס חורי
(מס’  .)29בשלושת המבנים נעשה שימוש וירטואוזי בלוח
הכלים המסורתי באבן תוך שילוב משטחי סיתות שונים אף
ציטוטים קלסיציסטיים (משטח בעיבוד חריצים-קנלורות
באבן ירושלמית ורדרדה) ובנפחים מודרניסטיים.

תרצ”ו-תרצ”ט העמיקו את ההפרדה האתנית בעיר התחתית
וזירזו את פיתוח המסחר בשכונות .האירועים היוו קטליזטור
להקמת שוק תלפיות בקו התפר שבין הדר הכרמל היהודית
לוואדי סאליב המוסלמית ,במימון ועד הדר הכרמל.
כפתרון לצורכי המסחר והבילוי תוך שמירה על אתוס עיר
הגנים (שעליו התבסס תכנון הכרמל) הכין אדריכל העיר
אדולף ראדינג ( )Adolf Radingאת תכנית הCommercial-
 ,nodesלפיתוח נקודתי בצמתים גאוגרפיים מרכזיים לאורך
קו הרכס .במפגשי ואדיות או רכסים בקו פרשת המים
נבנו מרכז הכרמל בין הכרמל המערבי ,המזרחי והאוונגלי
ומרכזים מסחריים קטנים בשכונת אחוזה (מול מרכז חורב
של ימינו) ,בכיכר דוד הכהן (לטובת שכונות אחוזה ושמבור)
ובצומת כרמלייה ושכונת בן-ציון (בתכנון האדריכל רוזוב).
פרויקט מרתק שלא הגיע לידי מימוש היה המרכז המסחרי
ברחוב החורשה ,שגובש בתכנית בניין העיר המפורטת מס’
 ,677שהופקדה בשנת  .1944המרכז בסגנון קלסיציסטי
מובהק ובהיקף עצום ,בהתחשב בדלילות האוכלוסין
בשכונות הסובבות ובפיתוח מרכז הכרמל שאך הושלם
במרחק  1,300מטרים בלבד ,נועד להתפרש על שתי הגדות
הצפוניות של צומת החורשה והצנובר ( Pine roadשדרות
הנשיא) 30.המבנה התלת קומתי תוכנן ברוח שמרנית ,החל
בהעמדתו בשטח וכלה בפרטים האדריכליים .הנפח העיקרי
תוכנן כשהוא סימטרי לכאורה ,ובהיעדר היררכיה בפתחים
לאורך החזיתות .העיצוב היה מרובה קשתות ,בפתח הגשר
והמעברים ,בארקדה ובחלונות מפלס החנויות ,ועיטור
פילסטרים ‘ -עמודים’ בחזית שאינם קונסטרוקטיביים לשם
קישוט.

השנים האבודות בבנייה .המשבר הכלכלי עקב מלחמת
חבש והמרד הערבי ,שקטע את השגשוג הכלכלי של ימי
העלייה החמישית האט את הבנייה בשכונות הנסקרות.
ברמת התשבי היהודית ברובה היה המצב אף חמור יותר
בשל הגבלת העלייה ע”י ממשלת המנדט .משנת 1940
פסקה הבנייה למגורים בעיר בשל הקצבת חומרי הגלם
הנדירים לצורכי בטחון 25,אף על פי שהפעילות הכלכלית
בעיר התגברה עם השלמת בתי הזיקוק וצינור הנפט ובמקביל
לפעילות הצבאית בנמל ובשדה התעופה הצבאי .הבנייה
למגורים בעיר התחדשה אמנם לאחר מחצית העשור,
אולם הכרזה על חלקים נרחבים ממנו כעל שטח צבאי
והפקעת דירות קיימות לצרכי ביטחון קטעה תכניות בנייה
והרתיעה בוודאי בונים פוטנציאליים 26.בפרק הזמן הקצר
שבין ניצחון בעלות הברית בקיץ  1945עד כיבוש חיפה על-
ידי כוחות ההגנה באביב  1948נבנו בעבור בעלי מגרשים
ערבים בשטח שנסקר מבנים ספורים 27,רובם ככולם תוכננו
בשנים  .1946-1945ייתכן שעיון שיטתי בתיקי כל המגרשים
בשכונה יחשוף תכניות שהוגשו עד ראשית  ,1948אך נגנזו
משיצאו בעליהם לגלות.

הבינוי הופנה לרחוב הצנובר ,ברצף אחד שהתגבר על רחוב
החורשה על-ידי ‘סיבאט’ ,גשר דו-קומתי קשות ומעליו
קומת משרדים שטוחת גג ,מעוטרת כרכובים ומגדל שעון.
הקומה חיברה את שני צדי רחוב החורשה ,ומעבר לה
נמשך הבינוי בקירוי גג דו-שיפועי .מצדי גשר הרכב תוכננו
שני מעברים קשותים להולכי רגל ומהם כניסות לשני אגפי
המבנה .במפלס רחוב הצנובר משני עברי רחוב החורשה
תוכננה קומת חנויות ובחזיתה ארקדה –מעבר הולכי רגל
מקורה וקשות ,ברוח הקלסיציזם .מדרום-מזרח למבנה
הראשי תוכנן מבנה נמוך “pavilion for public office
( .”)or libraryבחזית המערבית תוכנן אובליסק גדול ,שבסיסו
 4.1X3.6מ’ וקצהו מתנשא מעל גג הבניין .המשך הפרויקט
תוכנן כשני מבני מגורים בגדה הצפון-מערבית של רחוב
החורשה ,מבנה פינתי בקרן הדרום-מזרחית (תוך הריסת
בית האבן שבו פועלת כיום תחנת דלק) ופיתוח שטח כולל
ארקדה בגבול שטח הכנסייה הפרבוסלבית בקרן הדרום-
מערבית של הצומת.

מסחר ובילוי .28Horsha square :בשנות ה 20-התרכז
המסחר העירוני במרכזי המסחר שבעיר התחתית 29,בשל
מדיניות עירונית מכוונת ואוכלוסיה מצומצמת מדי לפעילות
כלכלית בשכונות שבניינן אך החל .עד מאורעות תרפ”ט חיו
יהודים רבים בעיר התחתית לצד הערבים ,אך המתיחות
בעקבותיהם העמיקה את ההפרדה הגאוגרפית על בסיס
דתי והביאה לאישור מרכז מסחרי ראשון בשכונת הדר
הכרמל (בין הרחובות הרצל ,ביאליק ושפירא) .מאורעות

על-אף שאת התכנית ,שהופקדה כאמור בשנת ,1944
אישרה בשנת  1947הוועדה המקומית לתכנון ובנייה,
התכנון לא מומש בסופו של דבר ,ככל הנראה נוכח סיום
שלטון המנדט ושינוי סדרי העדיפויות עם קום המדינה.
רק בשנת  1965הושלמה בניית מרכז בקנה מידה שכונתי
בשילוב קומת מסחר ושלוש קומות מגורים על-ידי יזם פרטי
(ארכיון מינהל ההנדסה חיפה ,תיק בניין .)351295
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שכבות של זיכרון :חמישה עשורים בחיי שכונה
מהפקידות הבריטית פונו מדירות ברחבי העיר אל המתחם
הסגור ,ואילו משפחותיהם פונו מהארץ.

שכבה שלישית – security zone
הודות למבנה הטופוגרפי של רכס הכרמל ,החולש באזור
הסקר על מפרץ חיפה ,הגליל והרי הלבנון בצפון ובמזרח
ועל חוף הכרמל עד עתלית ודרומה בדרום ובמערב ,חוזרים
ונשנים בו מופעים נופיים מרהיבים ,האופייניים לחיפה כולה
ולכרמל בפרט .נוסף לרוח המקום ,לחוויה ולהתרוממות
הרוח (שהקרינו על יוקרת האזור ועל מחירי המגרשים),
התאפשרה במיקום זה תצפית צבאית על אזור אסטרטגי
מהחשובים במעלה באימפריה הבריטית כולה ,על צירי
תחבורה אזרחית וצבאית ,על הנמל ועל מפעלי תעשיה
רגישים.

בעקבות הגירוש שגירשו הבריטים את מעפילי האנייה
‘יציאת אירופה תש”ז’ (אקסודוס) בליל  21ביולי  ,1947פשטו
כוחות הפלמ”ח על מתקני הרדאר בחיפה ובגבעת האנטנות
שבחרייבה ,מעל אדמות נשר .רדאר חרייבה נהרס ,אך רדאר
סטלה מאריס ניזוק קלות וארבעה חברי פלמ”ח נפצעו.
אליעזר ארקין יליד מזכרת בתיה (עקרון)  ,1929נין למייסדי
המושבה ,בוגר מקווה ישראל ,נפצע קשה בפעולה וביקש
מחבריו להותירו בשטח על מנת שימלטו עצמם .ארקין
נתפס על-ידי הבריטים שהעבירוהו לבית החולים המנדטורי
(רמב”ם) ,שם נפטר מפצעיו ב .21.7.1947-המשורר חבר
הפלמ”ח חיים חפר (פיינר) הנציחו בשירו ‘צ’יזבט’ (:)1948

מטעמים ביטחוניים הפקיע הצבא הבריטי בשנות מלחמת
העולם מבנים ושטחים ברחבי העיר מבעלים פרטיים
ומהקדשים דתיים לטובת הקמת מחנות צבא בסדרי
גודל שונים .בשולי האזור הנסקר הופקע ארמון הקיץ של
עבדאללה פחה בראש הכרמל מהמנזר הכרמליטי והותקנה
בו מערכת מכ”ם הפועלת בו עד היום; על שטח בבעלות
מנזר סטלה מאריס נבנה מחנה אשר שימש המפקדה
הראשית של הבריטים; 31מלון הרצלייה (בבעלות אפשטיין)
לימים מלון טלטש בבניין בבעלות עזיז מיקאתי ברחוב
פנורמה הוסב למחנה ושימש את צה”ל עד שלהי שנות
ה ;90-במעלה שדרות הנשיא ממזרח לשטח הנסקר ,פעלו
משרד הרווחה הצבאי ( ,)Welfare officeשק”מית ()NAAFI
הכרמל ,מפקדת אזור מס’  15והכנסייה שלו; 32ברחוב בית-
אל בשטח הנסקר פעלה תחנת שידור בריטית עד מלחמת
העצמאות; 33בשטח שבין רחובות בית לחם מדרום ,בשיר
(זאב ז’בוטינסקי) מצפון ,ענתות במזרח ועדולם במערב
פעל מחנה צבאי בריטי שממנו נותרו צריפים חד-קומתיים
בודדים מקורים גגות רעפים; רדאר נוסף הוקם צמוד לחומת
מנזר הכרמליטיות 34.לאורך שנות מלחמת העולם השנייה
הפעיל היישוב מדיניות של איפוק מתוך רצון לאחד מאמצים
במלחמה באויב הגרמני .לאחר ניצחון בעלות הברית
התגברו מעשי האיבה של המחתרות היהודיות בתקופה
הידועה כתנועת ‘המרי העברי’.

ילה ָלַרָּדאר
אֹותּה ַהְּז ִח ָ
“נְִזּכֹר ֶאת ָ
נְִזּכֹר ֵאיְך ֶא ָחד ֹלא ָחזַר”...
טבלת זיכרון להנצחת ארקין נקבעה ע”י עמותת הפלמ”ח
בגדר החדשה של בית הדירות של Emil Gabriel Salaw
בטשרניחובסקי  ,17סמוך למקום הפעולה.
בנובמבר  1947עם סיום פעולת הפינוי הראשונה של אזרחים
בריטיים מארץ ישראל (‘ )’Operation Pollyהורשו המפונים
לשוב לבתיהם הקודמים מחוץ לאזור הביטחון ,אך הצבא לא
פינה את הדירות שתפס ולמעשה הותיר את האזור הסגור
(‘ )’Security Zoneעל כנו כולל ההגבלות שהוטלו בתוקף,
משמע – שהתושבים שהורשו לחזור נאלצו לחיות בין גדרות.
חלק מהדירות הוחזרו לתושבים כבר בשנת  ,1947בעיקר
דירות ששימשו מגורי אזרחים בריטים (שפונו מדירות ברחבי
העיר) – דירות ששמשו את הצבא נותרו בידי כוחות הביטחון
הבריטיים ובהמשך בידי צה”ל ,בהן ‘בית המילואים’ ביפה
נוף ,מחנה מרכוס בשדרות הנשיא  ,52בתי הדירות ברחובות
בשיר (זאב ז’בוטינסקי) ,ישעיהו ובית לחם.
שכבה רביעית – ראשית המדינה
ימי המלחמה :פינוי קיבוץ שער הגולן .בין דצמבר 1947
למרס  1948ניהלו עו”ד נפתלי ליפשיץ מטעם ההגנה
ושופט השלום אחמד ח’ליל מהצד הערבי מגעים חשאיים
להשגת הפוגה בין יהודים לערבים 35.ב 21.4.1948-פינו
הכוחות הבריטיים בראשות הגנרל סטוקוול ,מפקד דיביזיית
הצנחנים ,את העיר והתרכזו באזור הנמל ,במחנות צבא
בקרבת העיר ובמחנות באזור סטלה מאריס 36.בהתאם
לכך התרכזו התושבים הנוצרים שלא עזבו את העיר ללבנון
37
בכרמל הצרפתי ובאזורים נוספים שהיו בשליטה בריטית.

כחלק ממלחמת החורמה של ממשלת המנדט בהעפלה
הבלתי ליגלית של יהודים לארץ ישראל פעלו על הרכס
תחנות רדאר בארמון עבדאללה פחה ,שבראש הכרמל מול
מנזר סטלה מאריס וצמוד למנזר הכרמליטיות וכן רדאר
בחרייבה שמעל אדמות נשר .בליל  20בינואר  ,1946כתגובה
על מעצר מעפילי האנייה ‘אנצ’ו סירני’ הטמינו חבלני
הפלמ”ח פצצה במתקן הרדאר במחנה סטלה מאריס.
לאחר שהזהירו את הבריטים לפנות את המקום מאדם
נטרל קצין בריטי את הפצצה .ניסיון נוסף בליל  19בפברואר
 1946נתקל באש בריטית ללא נפגעים לכוחות הפלמ”ח.

אביב  1948היה נקודת מפנה בתולדות ארץ ישראל בכלל
והשכונה בפרט .בסופן של  22שעות לחימה השתלטו כוחות
ההגנה במסגרת ‘מבצע ביעור חמץ’ על עורקי התנועה בעיר,
והשליטה בה עברה לידי היהודים .נכבדי העדה הערבית
ביקשו לברר את תנאי הכניעה שתציב ההגנה ,ולשם כך
נפגשו עם נציגי היהודים בנוכחות הגנרל סטוקוול .תוך כדי
הפגישה נועצו בוועד הערבי העליון בביירות ,שהורה להם
לעזוב את העיר באופן מידי ללא כניעה ,כיוון שפלישת

התגברות מעשי האיבה כלפי הכוחות הבריטיים הביאו
לפינוי תושבים משטח הכרמל הצרפתי וחלק מרמת התשבי,
בראש ובראשונה תושבים יהודים וערבים ,כאשר רק תושבים
בריטים ומקורבים הורשו להישאר בבתיהם .הדירות פונו
מיושביהן בן לילה או בתוך ימים בודדים ,ולחלקם נמצאו
פתרונות דיור בשכונות שונות בחיפה (המושבה הגרמנית,
רכס הכרמל) מחוץ לשטח הצבאי .העובדים החיוניים
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
ויצ”ו העולמית והמפקד הראשון של חיל הים (מאוקטובר
 1948עד מרס  )1949ובהמשך יועץ לשר הביטחון בן-גוריון;
ברחוב זאב  8התגוררו אברהם וטובה בן-דב ,סגן מפקד מחוז
חיפה ב’הגנה’ ורעייתו הגננת ולימים מנהלת אגף החינוך
בעיריית חיפה; ברחוב ישעיהו התגורר מילה (שמואל) ברנר
( 41,)1999 1921-סגן מפקד חיל הים ,מראשוני החיל וממניחי
היסודות למסחר הימי בישראל ,מייסד ‘החברה הימית
להובלת פרי’ ומהתורמים הגדולים למוסדות שונים בחיפה
עם רעייתו מיכל (לבית וייצמן) .מזרחית לכרמל הצרפתי,
במורד דרך ההר ,היא דרך האו”ם או בשמה הנוכחי שדרות
הציונות ,הוסב אגף בית המלון וינדזור בדרך ההר (הציונות
 ,)82ששימש אף הוא לשיכון זמני של מפוני עמק הירדן,
לפנימייה לתלמידי בית הספר הימי שליד בסמ”ת ,תפקיד
שבו שימש עד הסבתו לבית הספר היסודי ‘מעלה הכרמל’
משנת  1955עד סגירתו בשנת .2008

צבאות ערב קרובה .בקשתו של שבתאי לוי ,כי יקבלו את
תנאי הכניעה ויישארו בעיר לא נענתה .מרבית ערביי העיר
עזבוה באותו לילה למעט  3,000ערבים שבחרו להישאר
בוואדי ניסנאס ובוואדי סאליב 38.באזור הכרמל הצרפתי
וברמת התשבי כמעט לא נותרו תושביו הערבים של המקום.
הרכוש שעזבו נתגלגל לרשות האפוטרופוס הכללי לענייני
נפקדים.
בגבור הקרבות לאחר ההכרזה על הקמת מדינה יהודית
פונו מיישובי הספר היהודיים תינוקות וילדים אל חיפה
המשוחררת ,שם פרסה עליהם חסות ועדת המצב שעל-
יד ועד הקהילה העברית ודאגה לשיכונם במבני ציבור ,בתי
מלון ובתי דירות נטושים .בנקודת זמן זו הצטלבו תולדות
קיבוץ ‘שער הגולן’ ושכונת רמת התשבי ,כאשר ב 18-במאי
 1948לאחר ארבעה ימים של עמידה מול הכוחות הסוריים
החליטו חברי הקיבוצים ‘שער הגולן’ ו’מסדה’ על פינוי
הילדים לעורף ונסיגת החברים הבוגרים .לאחר ניסיון חזרה
כושל ביום המחרת שבו החברים ב 24-במאי אל הקיבוצים
החרבים (אגין  )2002אך הילדים המשיכו במסעם לחיפה.
לאחר נדודים קצרים בעיר שוכנו עשרות ילדי שער הגולן,
מטפלות ,אמהות ותושבים קשישים בארבעה בתים ברמת
התשבי ,שם שהו עד הסכמי שביתת הנשק בקיץ .1949

בשטח הפתוח מצפון לכרמל הצרפתי הוותיק נבנה שיכון
סטלה מאריס (המכונה גם שיכון חיל הים) ,שתכננו
האדריכלים אל מנספלד ומוניו וינראוב-גיתאי (אינגרסול
 ,)2009בגאומטריה פשוטה ובמורפולוגיה חוזרת היוצרת
סדר ובהירות שנפגמה במהלך השנים מתוספות בנייה.
התכנית הושלמה באופן חלקי (מערבה לא נבנה) כולל
בתי מגורים ובית ספר .הודות לאינוונטר המבנים הנטושים
האיכותיים בסביבה נוצקו לתוכם הפונקציות הציבוריות
דוגמת מועדון הקצינים בביתו של עו”ד חנא עספור ברחוב
טשרניחובסקי  ,25גני ילדים ושירותי רפואה בבתי מגורים
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קיימים.

בית הדירות של סאלח אדיב שביב שתכנן האדריכל משה
גרשטל ברחוב עובדיה  35שימש הבניין המרכזי‘ ,הבית
הגדול’ של פליטי קיבוץ שער הגולן בשבתו בחיפה .ב’בית
הגדול’ התגוררו החברים והתינוקות וקומת הקרקע שימשה
חדר אוכל משותף לכל המבנים הפזורים בשכונה .בית
 Jabra Kildawiברחוב התשבי  16שתכנן האדריכל חמד
פארס שימש מעון לילדי הקיבוץ שער הגולן .בקומת המרתף
של ‘הבית הערבי’ התגוררו ילדי גן החובה וילדי כיתות ב’
ו-ג’ בשתי קומות המגורים ,כשההול משמש כיתות לימודים,
החדרים למגורים ובמוסך שבחצר רחבת הידיים פינת חי
ובה תרנגולים ואיילה .פנסיון רביץ שבבית John Ferdinand
 Cumboברחוב התשבי  23שימש למגורי הפעוטות וילדי
הגן של קיבוץ שער הגולן ,כל זה במקביל למגורי הדיירים
הבריטיים בכניסות הקרובות לרחוב התשבי ולפעולת
הפנסיון ברחוב מרגוע-פינסקי  .12עם החזרה לקיבוץ שב
הפנסיון לפעול במתכונת המקורית ברחוב התשבי 39.בית
זוננברג האיקוני שתכנן האדריכל ליאופולד קרקואר ברחוב
שונמית  19שבקצה השכונה שימש מבנה בידוד חולים
(איזולטור) לחברים .לאחר חזרתם לקיבוץ שוכנה בדירות
הריקות אוכלוסייה מגוונת של משוחררי צבא ,קרובים של
חברי הקיבוצים ואחרים (ארכיון מינהל ההנדסה חיפה ,תיק
בניין .)451364

קליטת עליה :שיכוני ראשית המדינה .בדומה לנכסי
נפקדים ברחבי הארץ נעשה שימוש בבתי המגורים ברמת
התשבי ,בכרמל הצרפתי ובכרמל האוונגלי לשכן ותיקים
ועולים .מעון הבראה לילדי עולים נוסד בבית חאג’ איברהים
ברחוב זאב  43. 20זה הוסב בשנת  1969למוסד לחירשים-
אילמים .בכרמל הצרפתי ,ככל הנראה בשטח הבסיס
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הבריטי בין הרחובות זאב ובית לחם ,פעלה מעברה זמנית.
מפות האזור בתקופת ראשית המדינה מראות ,כי חלק הארי
של המגרשים ברמת התשבי ובכרמל הצרפתי נותר פנוי.
פרברי הגנים המבטיחים ספגו לאורך עשור ומחצה השפעות
מיתון כלכלי (בימי המאורעות ומלחמת חבש) ,הגבלות על
בנייה אזרחית למגורים במלחה”ע והפקעת שטחים לצרכים
צבאיים .המגרשים הריקים ,ה Infill-שבין המגרשים
הבנויים ,הועמד לפרויקטים לדיור ציבורי ,שאותם השכילה
הנהגת המדינה הצעירה לבנות מתוך ראייה חברתית רחבה.
תהליכים דומים עברו על מערב הכרמל האוונגלי ,שבו נבנו
שיכון ועד הכרמל ושיכון הצנובר ,אף אותם תכננו מנספלד
וגיתאי (אינגרסול  )2009ובתי דירות בודדים במגרשים שהיו
נכסי נפקדים או כאלה שלא יושבו בעשור ומחצה הראשונים
מהטעמים שפורטו לעיל .השיכונים מתאפיינים בגאומטריה
חוזרת מאופקת ,בין אם בסגנון בין-לאומי מאוחר בין אם
בסגנון רומנטי-פרברי ,כשהמאפיינים המרכזיים הם המרקם
האורבני של המבנה והפיתוח הנופי ,הנשען בחלקו על
חורשות בוגרות מתוך כבוד לטבע (ערכים שדומה כי נשכחו
בדור האחרון).

השנים הראשונות :שכונת חיל הים בכרמל הצרפתי.
לאחר שעזבו כוחות ההגנה הבריטיים את חיפה וכוחות
ההגנה כבשו את העיר ,הועבר בסיס המכ”ם בראש הכרמל
לאחריות חיל הים ,ובעקבותיו השתכנו בכירי החיל בדירות
שהפקיעה ממשלת המנדט כ’ ’Security Zoneבשנים
 40 .1947-1946ברחוב זאב  11התגוררו מרדכי (מוקה) לימון
( 1924פולין –  )2009מפקד חיל הים בשנים 1954-1950
שהיה האלוף הצעיר בצה”ל ופול שולמן (בשמו המעוברת
שאול בן-צבי 1922 ,ארה”ב –  1994חיפה) ,בנה של נשיאת
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שכבות של זיכרון :חמישה עשורים בחיי שכונה
בהם אחמד פארס ,מנסור עזאם ואחרים .במחקר עלו גם
שאלות הנוגעות למרקם האנושי ולמערכות יחסים בין
מזמינים למתכננים ,בייחוד על רקע הסכסוך הלאומי.

לסיכום ,באזור הנסקר זוהו עשרות מבנים בדרגות שימור
שונות וגם ארבעה מתחמי שימור ,המכילים אלמנטים
נופיים ,בנויים והיסטוריים בעלי חשיבות מהמעלה הראשונה
החל ברובד המקומי וכלה בארצי .תקופת הקמת השכונות
מקבילה לראשית הפריחה של האדריכלות המודרנית
בארץ ישראל וקיימות בה מספר דוגמאות יוצאות דופן
לווילות ולבתי דירות בווריאנטים שונים של הסגנון .ברבים
מהמבנים התגבשה שפה אדריכלית ייחודית לאזור ,שבה
משולבים מסורת בנייה ארוכת שנים – במקצבים מסורתיים,
בסידור החלל ,בבחירת חומרי הבנייה ,בעיבודם השמרני
ובפיתוח השטח ברוח הבוסתן – וקווים וטכנולוגיות ,נפחי
בנייה וממדים של התרבות המודרנית האוניברסלית ,שיכלו
להשתלב בנקל ברחובות תל-אביב ,ברלין או ברסלאו.
מתחת לפני השטח עולים סיפוריהם של אדריכלים שחלקם
גלויים ליודעי ח”ן בהם ליאופולד קרקואר ,משה גרשטל,
שמואל רוזוב ,בנימין אוראל ויחזקאל זוהר ,ושל אדריכלים
שאיתרע מזלם וכפליטים נשתכחו מהקנון התכנוני בעיר,

במהלך שני עשורים ,ממחצית שנות ה 30-ועד שנות ה50-
היו האדמות ,חלקן בתוליות חלקן נטועות ,לשכונת יוקרה,
משכנה של אוכלוסייה שתיאלץ לעזוב את בתיה כעבור
עשור ומחצה .בתווך קיבל המיקום הפסטורלי משמעות
אסטרטגית שבאה לביטוי בהכרזה על האזור אזור צבאי
סגור ובהקמת מחנות צבאיים ,שחלקם קיים עד היום בלב
השכונה .לאחר כיבוש העיר חיפה שימשה השכונה בבניין
המדינה :בקליטת זמנית של פליטים מאזורי הקרבות,
בקליטת עלייה ,בביטחון ובשיכון ותיקים והמוני העולים.
הכרת הסיפור ההיסטורי חיונית לשימור הזיכרון ולקיומו
של דיון בעל משמעות על שימור המבנים ועל נופי התרבות
בשכונה.
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,

מ"עיר גנים" ל"מרקם העירוני הציוני"
מיקי זיידמן ,רות קרק

רבים מהמושגים המקובלים בתכנון המודרני נולדו בתנועת
“עיר גנים” .כמו במקרה של ה”סגנון הבין-לאומי” השכיל
היישוב היהודי בארץ-ישראל לאמץ את התנועה החשובה
ביותר להתפתחות ההיסטורית בתחום שלה.

מילות מפתח :ערי גנים ,שכונות גנים ,מרקם עירוני
ציוני ,ארץ-ישראל ,שימור עירוני

הקדמה

ב 1898 -פרסם הפקיד האנרכיסט אבנעזר הווארד תכנית
לפירוק העיר הגדולה ליחידות קהילתיות קטנות .מטרתו
הייתה לא רק שיפור אורבני – המטרה הייתה בניית חברה
חדשה על פי עקרונות אנרכיסטיים .התכנית שהוצגה
הראתה יישוב שיאחד את יתרונות העיר והכפר ,ושיתפקד
כקהילה שיתופית וולונטרית .מספר תושבי העיר המרבי
יהיה  32,000תושבים .הבעלות על הקרקע תהיה עירונית
ולא פרטית .מכך ינבעו הכנסות העיר ,השליטה על התכנון
ועוד .הבתים לבני כל המעמדות יהיו צמודי קרקע ,ובהם
גינה.

תנועת “עיר גנים” ( )Garden Cityמוכרת בעולם ככור
מחצבתו של התכנון העירוני המודרני .מטרת מאמר זה
לאפיין את תופעת “ערי הגנים” בארץ ישראל ואת התפתחותו
של “המרקם העירוני הציוני” .האפיון מתבסס על עבודת
מחקר שמטרתה הייתה לבסס את הטענה שארץ-ישראל
הייתה המקום היחידי בעולם שבו אומץ רעיון “עיר גנים”
כפתרון למערכת עירונית שלמה ,בקנה מידה ארצי.
ההתיישבות בארץ-ישראל תחת המטרייה הרעיונית של
“עיר גנים” ו”שכונת גנים” החלה מוקדם מאד וכללה ,כמעט
ללא יוצא מן הכלל ,את כל ההתיישבות העירונית היהודית,
שהתפתחה במחצית הראשונה של המאה העשרים.
החיבור בין תנועת “עיר הגנים” העולמית לבין המעשה
הציוני ,דומה במהותו ובחשיבותו לחיבור בין אסכולת
האדריכלות המודרנית – הסגנון הבין-לאומי  -לבין הבנייה
בארץ ישראל וגם לחיבור בין האידאולוגיה הסוציאליסטית
לבין ההתיישבות החקלאית .נוסף לכך ,נדגים כיצד בתנאים
המקומיים (התאמת רעיונות “עיר גנים” לחזון הציוני ,לחצי
ביקוש מרוכזים לדיור ,מתכונת השקעת הון ייחודית ותכניות
מתאר מנדטוריות) התפתחה ההתיישבות במתכונת “עיר
גנים” למרקם עירוני ייחודי לערי ארץ-ישראל ,שאותו הגדיר
זיידמן “מרקם עירוני ציוני” .מרקם זה הוא עד ימינו רוב
המסה הבנויה בערי ישראל ,והוא ממשיך להיות המקור
העיקרי לרעיונות המזינים את מערכת התכנון הישראלית.

התכנית הפנימית של העיר הייתה מפורטת וקבועה
(איור  .)1במרכז הועמדו בנייני הציבור הראשיים .בקרבתם
השתרע הגן המרכזי ,שהוקף במבנה מסחרי עגול .הרצועה
הבאה הייתה רצועת המגורים ,שבמרכזה עברה שדרה ובה
מוסדות הציבור המשניים (בתי ספר ,גני ילדים וכו’) .הרצועה
החיצונית של העיר העגולה ,יועדה לתעשייה שניזונה מפס
רכבת היקפי .מחוץ לעיר השתרעה “אחוזה חקלאית”
שהפרידה בינה לבין הערים השכנות.

בסוף המאמר נעסוק בשאלת הרלוונטיות של רעיון תכנוני
בן יותר ממאה שנה ,שיובא מאירופה ,לתכנון העירוני
הישראלי במאה ה 21-ובחשיבות השימור של מרקם ייחודי
ובעל חשיבות עולמית.
בכך יוסיף מאמרנו נדבך חשוב ולא ידוע לתמונה המציירת
את ייחודיותו של היישוב היהודי בארץ-ישראל כאכסניה
וכמקום מימוש לרעיונות חדשניים ומהפכניים בעלי חשיבות
1
כלל עולמית.

איור " .1עיר הגנים" של הווארד)Ebenezer 1898:13( 1946 ,

תכנון ערים מסורתי לעומת מודרני ותנועת
“עיר גנים” בעולם

כבר בשנת  1902זכתה התכנית למימוש בעיר הגנים
הראשונה לטצ’וורת’ הסמוכה ללונדון ,שתכנן האדריכל
ריימונד אנווין ,כבעלת מראה כפרי וטבעי ,ובה  3יחידות דיור
לדונם .העיר נחשבה מיד להצלחה תכנונית ,אך הסיטה את
המוקד של תנועת עיר גנים מהמהפכה החברתית לשיפור

תנועת “עיר גנים” הייתה הראשונה שטיפלה בכל אזורי העיר
ורתמה את התכנון העירוני לשינוי חברתי וכלכלי בעיר.
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מ”עיר גנים” ל”מרקם העירוני הציוני”
הפיזי של מגורי הפועלים .בעקבות זאת תכנן את “פרבר
הגנים” הראשון בהמפסטד ( ,)1906כ 5 -ק”מ צפונית
ללונדון.

נשענה על הבעלות העירונית על הקרקע“ .אחוזת בית”
הייתה הצלחה כבירה .בכל הערים שבהם גרו בורגנים
יהודים ,קמו אגודות שחיקו את “אחוזת בית” .הם אימצו את
נוסחת התכנון של “אחוזת בית” .בפועל ,לפני פרוץ מלחמת
העולם הראשונה ,הספיקו לבנות רק שכונה קטנה אחת
בחיפה.

תנועת “עיר גנים” והוגים ציוניים
תנועת “עיר גנים” התפשטה במהרה לכל האומות
התעשייתיות .ההצלחה המהירה והנרחבת ביותר הייתה
בגרמניה .שם גם הצטלבו דרכיה עם התנועה הציונית
המתהווה ממש באותן שנים .הדמות המקשרת בין שתי
התנועות היה פרנץ אופנהיימר ,היועץ לענייני התיישבות של
הרצל ,שנמנה עם מייסדי תנועת “עיר גנים” בגרמניה.
הקשר בין הציונות לבין “עיר גנים” לא היה רק על בסיס
אישי אלא הסתמך על מצע רעיוני משותף לשתי התנועות.
היה חשוב לציונים לבנות חברה חדשה ומופתית ,כולל
סביבה עירונית חדשה .הנטייה לרומנטיציזם אנטי אורבני,
להאדרת הטבע ,לבעלות שיתופית על הקרקע ,לחיי קהילה
– כל אלו גרמו לציונים לאמץ את רעיון “עיר גנים” .אכן ,כבר
ב 1905-פורסמה תכנית ראשונה להקמת “ערי גנים” בא”י.
את המושג “עיר גנים” ייבא לארץ ישראל ארתור רופין,
שנשלח ע”י מרכז התנועה הציונית בגרמניה לעמוד בראש
הנציגות שלה בארץ ב .1908-הוא גם ניצל את רעיון “עיר
גנים” ,לתמיכה בשכונות חדשות כ”אחוזת בית”.
מלחמת העולם הראשונה קטעה את הפעילות בארץ-
ישראל ,אולם קבוצות יהודיות במזרח אירופה תכננו לרכוש
קרקע ולהתיישב בצורת “עיר גנים” בארץ ישראל .היו אלו
תכניות אוטופיות “טהורות” ,ללא אתר ספציפי ,בעלות ממד
של תעמולה ,שדמו לסכמות העגולות של הווארד (איור .)2
מכאן ואילך התנועה הציונית התאימה את “עיר הגנים”
לצרכיה ,כולל שילוב החקלאות בתוך העיר ויצירת יישוב
עירוני-כפרי .לפיכך נזנח הדגם העגול והסופי  -לטובת דגם
שתי וערב שיכול להתפשט.

איור “ .2עיר הגנים” של עמותת מעג”ל ,ורשה1917 ,
(כץ )1980

ערי גנים ושכונות גנים בארץ-ישראל ודומיהן
התקופה העות’מאנית“ :אחוזת בית”
“אחוזת בית” (תל-אביב) נוסדה כאגודה של יהודים מיפו
בעלי יומרות בורגניות .באופן הצהרתי ,החלה כפרבר ליפו.
מייסדיה לא הכירו את המושג “עיר גנים” ,אבל בגלל חסרון
כיס הם יכלו להרשות לעצמם רק מגרשים קטנים בני
כ 600-מ”ר .הם גם כללו מוסד ציבורי (את הגימנסיה) ,וגינה
(תחילת שדרות רוטשילד) בשכונה .באופן בלתי מודע הם
יצרו משהו חדש ,שדמה מאד ל”פרבר הגנים” (איור .)3
המאפיינים המיוחדים ל”אחוזת בית” ,שהפכו לאלו של כל
“פרברי הגנים” בארץ היו :הבנייה בבתים בודדים (וילות
קטנות) על מגרשים שווים בשטחם בבעלות פרטית – ולא
קהילתית כמו בעיר הגנים .הבקרה על הבנייה נעשתה
באמצעות תקנות – ולא כמו בעיר גנים שבה בקרת הבנייה

איור  .3המרקם הייחודי של “תל אביב הקטנה”1924 ,
(קרק ר .וזיידמן מ)2009 .
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מאוד (זה בלט יותר לפני  20שנה ,אבל נכון גם היום) ,וגם
ייחודי מאד  :אין בעולם מרקם כזה ,ובוודאי לא בקנה מידה
של עיר שלמה .כולנו מכירים את אבן היסוד שממנה מורכב
המרקם :בניין בן  4-3קומות באמצע חלקה של קצת פחות
מדונם עם רצועות “ירוקות” מסביב .אנחנו הגדרנו מרקם זה:
“המרקם העירוני הציוני”.

תקופת המנדט
בנציגות הציונית בארץ ,בראשות רופין ,היו נלהבים לבנות
ערי גנים .הם ניצלו את המשבר הכלכלי בעקבות מלחמת
העולם הראשונה לרכישת מלאי גדול של קרקעות מסביב
לערים הקיימות .גבולות חיפה וירושלים (לפני )1967
נקבעו ברכישות אלו .כוונתם הייתה לפתח עיר חדשה על
פי עקרונות “עיר גנים” מול העיר המסורתית :רכס תלפיות
בירושלים ,הר הכרמל מול חיפה ,טבריה עילית מול טבריה,
ותל אביב מול יפו.

הגדלת הבתים נוצרה מחד גיסא עקב לחצי ביקוש שנוצרו
מתשואה גבוהה מאד (כ ,)15%-שמשכה  60%מכלל ההון
הפרטי שנכנס לארץ  -לענף הבנייה .הלחץ היה נקודתי
בתקופת העלייה הרביעית ,והתרכז בערים  :תל אביב ,חיפה
וירושלים .מאידך גיסא ,רק בתקופה שמיד אחרי העלייה
הרביעית  ,נחקקו לראשונה ,תכניות מתאר ובהן בקרה על מה
שנבנה בתוך המגרש .קודם היו תכניות עירוניות (של מקלין,
גדס ,קאופמן) ,שלא כללו הגדרות של אחוזי בנייה ,קווי בניין
וגובה .יש לזכור ,כאשר חוברו תכניות אלו ,הדיסציפלינה של
התכנון העירוני הייתה בחיתוליה ,וגם שבתורת “עיר גנים”
המקורית הבקרה נבעה מהבעלות העירונית על הקרקע ,ולא
מתקנות .כן יש לזכור שעל פי הנוהג הבריטי ,תכניות מתאר
הן בגדר “חקיקה” .חקיקה חייבת להיות שוויונית ,ולא יכולה
לסבול “יוצאים מהכלל” .לפיכך תכניות המתאר שנחקקו
בשנות ה 30-התאימו את עצמן לבנייה המסיבית ביותר,
שכבר הייתה קיימת בפועל בתקופתם  -בערך  3קומות,
ו 90% - 80%-בנייה .בתקופת העלייה לארץ מגרמניה אחרי
עליית היטלר לשלטון ,התחדשו לחצי הביקוש ,אבל אז כבר
הייתה תקרה תכנונית קשיחה .מה שעשה הביקוש– הוא
השלמת החסרים ,שנותרו מסיבוב הלחצים הקודם .כך
המרקם נעשה אחיד עוד יותר (איור .)4

לתכנון גרנדיוזי זה ,הביאו מבריטניה את המתכנן הכוכב
פטריק גדס .גדס הצליח להסיט את המערכת התכנונית
המנדטורית מן המסורת הקולוניאלית אל מסלול “עיר גנים”.
מכאן ואילך השלטון הבריטי מחויב לרעיון “עיר גנים” .כך
נוצר בתחום התכנון העירוני שיתוף פעולה מלא בין היהודים
למנדט הבריטי.
ב 1921-נמוגה ההתלהבות שבאה עם כינון המנדט .לא
התגשמו הציפיות להגירה המונית וייבוא הון .התנועה
הציונית החליטה לרכז את השקעותיה במגזר החקלאי
והשאירה את הבנייה העירונית להשקעות פרטיות  .לפיכך
התכנון שעשה מעתה המתכנן החדש של התנועה הציונית –
ריכרד קאופמן ,הותאם לבקשות של מעמד הביניים :אופשרה
בעלות פרטית ,והייתה התרכזות בפרברי ערים קיימות –כמו
הדר בחיפה  -תוך תכנון בתים בודדים (וילות לבורגנים).
בתקופת העלייה הרביעית ( )1928-1924הפכה ההשקעה
בפיתוח קרקע עירונית לרווחית .חברות כלכליות הצטרפו
לפיתוח “ערי גנים” .בגלל יוקר הקרקע בערים הקיימות
העדיפו פיתוח מרוחק יותר ,וחזרו לתכנן ערים עצמאיות.
בתקופה הזו קמו עפולה ,הרצליה“ ,עיר מפרץ חיפה” ,ומיזם
ענק לבנות את כל “גוש דן” כ”עיר הגנים הגדולה בעולם”.

מעניין במיוחד הוא שבשנות ה 30-שכונות שלמות תוכננו
מהתחלה  ,כדי להכיל בניינים מרובי דירות ,בני  4-3קומות.
עתה ,כבר לא הייתה סיבה לשמור על ממדי המגרשים של
קאופמן ,שיועדו לבתים חד-משפחתיים קטנים ,אבל הם
נשמרו באדיקות .כך למשל נבנו רחביה ב’ ו -ג’ בתכנון של
הקר וילין .מבחינת המרקם הבנוי אי אפשר להבחין בינן
לבין רחביה א’ .נראה שלמרקם העירוני הציוני ,היו יתרונות
משל עצמו  ,ובשל כך דבקו בו .חלק מהיתרונות היו סמליים,
ונועדו ליצירת “חלל אורבני לאומי” .הוא היה חדשני ושונה,

רעיון “עיר גנים” חלחל גם למגזר הדתי .קמו אגודות להקמת
“ערי גנים” .כך נבנו השכונות בית וגן בירושלים ,בית וגן
מדרום ליפו (כבת ים) וקריית משה בירושלים .כך הוקמו
גם עטרות ,גוש עציון ונווה יעקב .המתכנן בכל המקרים
הללו היה קאופמן .התנועה הציונית “השאילה” אותו ברצון.
בשנות ה 30-כאשר תנועת העבודה הפכה דומיננטית
ביישוב ,גם היא השתמשה במותג “עיר גנים” כדי לבנות את
“ערי הפועלים” קריית חיים ,חולון וקריית עמל .כאן הקשר
האידאולוגי לתנועת “עיר גנים” ברור .במקרה זה חזרו למודל
המקורי של הווארד ,והבעלות על הקרקע חזרה להיות
ציבורית – של הקק”ל.
השינויים בבנייה ויצירת “המרקם העירוני הציוני”
ב”פרברי הגנים” שבהם היה ביקוש ,והקרקע הייתה בבעלות
פרטית  -התרחש שינוי בצורת הבנייה .ברחביה א’ לדוגמה,
תכנן קאופמן וילות חד קומתיות צנועות בגודל של  8X10מ’.
במהלך שנות ה 20-וה 30-הבתים הלכו וגדלו בשטח ובגובה
והפכו לבתי דירות .ב 1935-רחביה כולה כבר בנויה בתים
בני  3קומות שממלאים את כל החלק המרכזי של המגרש.
בארץ-ישראל המנדטורית נוצר מרקם בנוי ,שהוא גם אחיד

איור  .4תל אביב ,מערבית לשדרות רוטשילד( 1938 ,אוסף שוקן)
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מ”עיר גנים” ל”מרקם העירוני הציוני”
גם מהעיר הערבית וגם מהעיר האירופית .גם רצועות הגינה
שעטפו את הבניין ,היו סמל ציוני לחיים בריאים וקשר לקרקע
ולטבע .המרקם ביטא את הסדר הכלכלי של בורגנים בעלי
בתים .עד מלה”ע ה ,2-כשהונהג חוק “הגנת הדייר” ,כל בניין
היה בבעלות משפחה אחת :היא בנתה ,התגוררה והשכירה
את חלקו .כל בניין היה ייחודי ,וכלל השקעה הגדולה
באיכות בנייה ובאסתטיקה .מבנה הבעלות הזה היה גורם
בעל משמעות ביצירת האיכות הארכיטקטונית של מרכז
תל אביב או רחביה ,שמתאמצים לשמר היום .מרקם זה
ששבר את רצף חזית הרחוב ושחרר את פינות הבניינים,
השתלב נהדר בסגנון האדריכלי שנקרא בפינו “באוהאוס”,
שהדגיש את הקומפוזיציות הגושניות הא-סימטריות
והעביר את הדגש מן החזית הסימטרית לפינות המקושטות
במרפסות ולהצללות .נוסף לכך ,היו יתרונות תפקודיים
שקשורים באוורור ,בתכנון ובבנייה.

ההיסטוריה הלאומית ובניית הזהות שלנו כעם חדש .נוסף
לכך ,יש למרקם הזה יתרונות אורבניים אובייקטיביים.
עם זאת ,ביחס לבנייה חדשה ,רצוי לשקול מחדש את
דבקותנו במרקם העירוני הזה .מהניתוח ההיסטורי למדנו
שהרעיונות הללו הוצנחו אלינו ממקום זר ומתקופה אחרת.
הן באו לפתור בעיות שכבר אינן רלוונטיות לנו .והרבה
פעמים הבעיות שלנו הן לגמרי הפוכות .לפיכך ספק אם הוא
יתאים לתכנון העתידי.
הפתרון המוצע מנסה לענות על שתי המגמות הסותרות:
אפשר ליצור “מסדרונות פיתוח” עירוניים צפופים
ואינטנסיביים על ידי שימוש מעורב – “עיר” במלוא מובן
המילה .כאן נשתחרר לחלוטין מן השפה של “עיר גנים”.
בתל אביב קו הים וקו האיילון הם מועמדים טבעיים לסוג
כזה של פיתוח .בירושלים אפשר להשתמש במסדרונות
ה”רכבת הקלה” ליצירת בינוי מסוג חדש .ריכוז הפיתוח
בצירים הללו יוריד לחץ משאר שטח העיר ,וייצור הזדמנות
לשמר בצורה נאותה את המרקמים ההיסטוריים החשובים,
לנו ולעולם .זו הזדמנות ליצור במרחק הליכה שתי סביבות
עירוניות המשלימות זו את זו .יחד הן שילוב של “עיר” ו“-עיר
גנים” .אולי זה מזכיר קצת את השילוב “עיר-כפר” שהווארד
ראה בעיני רוחו ,כשהגה את “עיר הגנים” שלו.

סוף דבר
נראה ,כי חשוב לשמור את המרקמים הללו ,שצמחו מן
הרעיון שיצר את התכנון העירוני המודרני .בגלל הדבקות
הציונית ב”עיר גנים” ישראל היא המקום היחיד שרעיון “עיר
גנים” יושם בו בקנה מידה של מדינה שלמה ,והמרקם שלנו
הוא באמת ייחודי ,מה עוד שגדולי המתכננים בתקופתם,
הגיעו לכאן והשתתפו בתכנון .השימור חשוב גם מבחינת

הערה
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כלכלת שימור מבנים – המקרה של תל אביב ומבט לפריפריה
אייל סלינג’ר ודניאל שפר

( .)Musgrave and Musgrave 1973במציאות קיימים גם
סוגי מוצרים מגוונים המאופיינים במצבים מעורבים ,שבהם
כלול המוצר “שימור מבנים שהם בבעלות פרטית” .זהו
מוצר מעורב ,היות שייצור המוצר  -שימור המבנה ,נעשה
על -ידי השוק הפרטי (בעלי המבנים) ,בעוד שהמוצר יוצר
השפעות חיצוניות חיוביות ,כך שהתועלת מהמוצר אינה רק
נחלתם של בעלי המבנה והגרים בו ,אלא גם נחלתו של כלל
הציבור .כאשר קימות השפעות חיצוניות ()externalities
שוק תחרותי אינו יכול לתפקד באופן יעיל ונוצר כשל שוק.
הסיבה להיווצרות מצב זה היא שהפרט (היצרן) אינו יכול
לסחור במלוא התועלת המופקת מהמוצר ,לא ניתן לסמוך
על השוק הפרטי שיספק די מהמוצר מבנים משומרים ,ולכן
נדרשת התערבות ציבורית כדי להבטיח אספקה של כמות
אופטימלית מהמוצר מבחינה חברתית .הבעיה היא כי ברוב
המקרים התועלת החברתית ,הנובעת ממימוש דרישה זו
והסובסידיה הנדרשת לכך אינם ידועים.

מילות מפתח :כלכלת שימור מבנים ,השפעות
חיצוניות ,מחירי נכסים

תקציר
מרבית המבנים שהוכרזו לשימור בעיר הלבנה ,תל אביב ,הם
בבעלות פרטית .בעוד שיפוץ המבנה ,שיקומו ושחזורו (להלן:
שימור המבנה) ,נעשה על -ידי השוק הפרטי (בעלי המבנים),
הרי שהשימור יוצר השפעות חיצוניות ( )externalitiesחיוביות -
התועלת מהשימור אינה רק נחלתם של בעלי המבנה והגרים בו,
אלא גם נחלת הסביבה והחברה כולה .כאשר קיימות השפעות
חיצוניות ,שוק תחרותי אינו יכול לתפקד באופן יעיל ונוצר
כשל שוק ,היות והפרט (בעל המבנה) אינו יכול לסחור במלוא
התועלת המופקת מהמוצר ,ולכן נדרשת התערבות ציבורית
כדי להבטיח אספקה של כמות אופטימלית מהמוצר מבחינה
חברתית .תמריצים לשימור מבנים יכולים להיות תמריצים
ישירים לבעלי המבנים או תמריצים עקיפים ,כאלה שגורמים
השפעות חיצוניות חיוביות במתחם השימור .השאלות העולות
הן :האם התמריצים שמציעה תכנית השימור של תל אביב אכן
ימריצו את בעלי המבנים הפרטיים לבצע שימור של המבנה?
והאם יש בתמריצים ובתועלת הפרטית הנובעת מהשימור ,כדי
לממן את העלות הגבוהה של השימור?

התערבות ציבורית  -מנגנונים רגולטיביים
להענקת תמריצים לשימור מבנים
הדרכים המקובלות לתמרוץ מבנים המיועדים לשימור
(להלן :מבנים לשימור) הן :מענקים לבעלי המבנים או
ליזמים; הלוואות בתנאים מועדפים לבעלי המבנים או
ליזמים; הטבות מס על הוצאות השימור; הממשלה או
הרשות המקומית משתמשות במבנה המיועד לשימור
תמורת תשלום דמי שכירות ראויים .בצרפת למשל ניתנות
סובסידיות לעבודות השחזור ,וניתנות הטבות מס .המדינה
מפקחת על הביצוע ובוחרת את החברה שתבצע את
השחזור – בתמורה ,המונמונט חייב להיות פתוח לציבור
במשך  30יום בשנה לפחות .כדי לגרום לאתרים מסוימים
ל”ייצר” הכנסות מאפשרים לקיים במתחם פונקציות
המניבות תועלות ומארגנים פעילויות או מופעים תרבותיים
שימשכו תיירים (.)Benhamou 1996

מממצאי המחקר עולה כי הסיכוי שבעלי הדירות ישמרו את
המבנה ,נמוך מהסיכוי שבעלי הדירות ישפצו מבנה שאינו
מיועד לשימור; השימור יוצר השפעות חיצוניות חיוביות,
המקרינות על הסביבה הקרובה ובאות לידי ביטוי בפרמיה
במחירי דירות באזורים בעלי ריכוז גבוה של מבנים לשימור .עוד
עולה מממצאי המחקר ,כי קיימת פרמיה במחיר דירה במבנה
המיועד לשימור בתנאי שהמבנה שומר ,אולם במקרים רבים
אין תמריצים מספיקים כדי לכסות את עלות השימור הגבוהה -
ערכו התאורטי של המבנה רב יותר אילולא היה מיועד לשימור,
דהיינו אילו ניתן היה להרוס אותו ולהקים מבנה חדש תחתיו.
לסיכום ,נבחנו מנגנונים יעילים להענקת תמריצים לשימור
מבנים בתל אביב .בהתחשב בהשפעות החיצוניות שיוצר
השימור והנכונות של השוק הפרטי להשקיע בשימור ,מנגנונים
יעילים להעניק תמריצים לשימור מבנים הם תלויי מיקום –
אזורי ביקוש מול אזורי פריפריה ,היקפה של העיר ההיסטורית,

תמריצים לשימור מבנים יכולים להיות גם תמריצים עקיפים,
כאלה שיוצרים השפעות חיצוניות חיוביות במתחם השימור,
למשל ,שימור מונומנטים בבעלות ציבורית במתחם ,שיפור
התשתיות במתחם ,שיפור הנגישות למתחם ופעולות
אדמיניסטרטיביות שיווקיות וחינוכיות לקידום השימור.

סוג השימוש בנכס והאינטנסיביות שבה משתמשים בו.

הקדמה
בכלכלה ציבורית מבחינים בין מוצרים פרטיים (דוגמת
ביגוד) ,אשר ההנאה מצריכתם מוגבלת לצרכן מסוים וצריכת
המוצר על ידי פרט אחד מתחרה בצריכתו על ידי פרט שני,
לבין מוצרים ציבוריים (דוגמת מורשת תרבות) ,אשר אי
אפשר למנוע מאף פרט לצרוך את המוצר ,וההנאה של אדם
אחד אינה גורעת בהכרח מהנאתו של אדם אחר .כלומר,
בעוד שרק פרט אחד יכול להפיק בזמן מסוים תועלת ממוצר
פרטי ,התועלת ממוצר ציבורי משותפת למספר אנשים

בהיעדר תקציב ציבורי מספיק הנדרש להבטחת כמות
מירבית של מבנים משומרים מבחינה חברתית ,פתרון אפשרי
הוא להטיל “משימה זאת” על כוחות השוק ,למצוא מנגנונים
להעניק תמריצים לשימור מבנים שיופעלו וימומנו על ידי
כוחות השוק ולא יהיו בבעלות ציבורית ישירה .כזה הוא
המנגנון בשיקאגו ,שבו מיושמת טכניקת ניוד זכויות בנייה
 ,Transfer Development Rightsאשר מטרתה להפחית
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כלכלת שימור מבנים – המקרה של תל אביב ומבט לפריפריה
לחצי שוק שמאיימים על שימושים בצפיפות נמוכה ,כמו
אתרים היסטוריים ,ולהעבירם למקומות בצפיפות גבוהה,
שבהם מתאפשרת תרומה כלכלית גבוהה יותר .בטכניקה
זו ניתן להעביר זכויות בנייה פוטנציאליות שלא השתמשו
בהן מאתרים היסטוריים לאתרים אחרים באזור (Costonis
.)1974

במבנים בדרגת שימור א’ שבהם לא תותר כל תוספת
בנייה אלא במקרים מיוחדים .בו בזמן בשנת  1992פרסמה
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב ,הודעה לפי סעיף
 78לחוק התכנון והבנייה אשר כללה רשימה של כ1,200 -
מבנים שנבחרו לשימור ,ולגביהם נקבעו תנאים שלפיהם
יינתנו היתרי בנייה .תכנית השימור של תל אביב  2650ב’
פורסמה לצורך מתן תוקף בחלוף  16שנים ,בשנת ,2008
וכללה רשימה של  981מבנים שסווגו לשימור 188 ,מהם
סומנו בעלי הגבלות מחמירות ויתר  793המבנים סומנו ללא
הגבלות מחמירות (מבנים לשימור רגיל) .בתכנית נקבע,
כי לא תותר הריסת מבנים לשימור וכן כי מבנה לשימור
ישוקם על-פי הוראות השימור של תכנית זו ,וכל עבודה
הטעונה היתר ,וכן עבודות נוספות הטעונות אישור שיפוץ
יחויבו באישור היחידה לשימור מבנים טרם ביצועם .במבנים
לשימור רגיל יותר מימוש זכויות הבנייה מתוקף התכניות
התקפות במגרש כפוף לשימור המבנה .במבנים לשימור
בעלי הגבלות מחמירות אסורה תוספת בנייה ,אולם יותר
ניוד זכויות  -העברת זכויות הבנייה שלא ניתן לממשן בתחום
המגרש למגרש אחר כפוף לביצוע שימור המבנה .העברת
הזכויות תיעשה באמצעות תכנית שהיא בסמכות ועדה
מקומית .העברת זכויות הבנייה תכלול את יתרת השטחים
מכוח התכניות התקפות במגרש שלא נוצלו במבנה לשימור
וכן זכויות בנייה נוספות להעברה הניתנות כתמריץ לביצוע
עבודות השימור.

לצד מבנים בסגנון הבין-לאומי ניתן למצוא בעיר הלבנה
מבנים בסגנון האקלקטי ,אשר נבנו בשנות העשרים של
המאה הקודמת ,ומאופיינים בלקט של סגנונות בנייה,
המנסה למזג את תרבות המזרח עם תרבות המערב תוך
שילוב אלמנטים קישוטיים (איור .)2

עלות השימור והתועלת הפרטית והחברתית
משימור המורשת הבנויה

המקרה של העיר הלבנה תל אביב
כדי להמחיש את מורכבות השימור מההיבט הכלכלי נציג
את המקרה של העיר הלבנה תל אביב ,אשר הוכרזה
בשנת  2003על ידי אונסקו אתר מורשת תרבות עולמית.1
באתר מצוי הריכוז הגבוה ביותר בעולם של מבנים בסגנון
הבין-לאומי המוקדם במרכזה של עיר מטרופולינית
המאפשר חשיפה מירבית לציבור ולקהל המבקרים (עיריית
תל אביב יפו .)2004 ,הסגנון הבין-לאומי באדריכלות
“ ”The International Styleידוע גם בשם ‘התנועה
המודרנית’  The Modern Movementובישראל השם הנפוץ
ביותר של הסגנון הוא סגנון ‘הבאוהאוס’ ,אשר אינו סגנון,
אלא מוסד לימודי שהיה אחד מנושאי הדגל של הסגנון
הבין-לאומי .סימני ההיכר לסגנון הם גגות ישרים ,חלונות
ומפתחים גדולים וקירות לבנים (איור  .)1על המאפיינים
הסגנוניים יש להוסיף את הדגש על השיקולים התפקודיים
שמיוחסים לסגנון זה (לוין .)1984

עלות השימור הפרטית באה לידי ביטוי בעלויות גבוהות
יותר בהשוואה לעלויות שיפוץ מבנה שאינו מיועד לשימור.
המגבלות ,המטלות והפיקוח הכרוכים בשימור כופים עלויות
שימור גבוהות על בעלי הנכסים .שימור דורש אנשי מקצוע
מיומנים יותר וחומרים מיוחדים ויקרים יותר וגם טכניקות
בנייה מיוחדות (.)Benhamou 1996, Listokin et al. 1998
בתמונה להלן הורם המבנה על גבי עמודים לצורך הקמת
מרתף חניה במבנה לשימור (איור :)3

תחילתו של התהליך בלב העיר תל אביב בתחילת שנות
התשעים של המאה העשרים עת אושרו ארבע תכניות
מפורטות לאזור לב העיר ,שבהן סווגו בסה”כ  267מבנים
לשימור בדרגות שונות .בתכניות נקבע ,כי אסור להרוס
מבנים לשימור ,למעט מבנים בדרגת שימור ג’ ששם תהא
הוועדה המקומית רשאית לאשר את הריסת המבנה
בתנאים מסוימים .עוד נקבע ,כי תוספת בניה תותר בדומה
לתוספת המותרת במבנים שאינם מיועדים לשימור ,למעט

איור  .2מבנה בסגנון האקלקטי המיועד לשימור ברחוב מזא"ה .20
צילום :אייל סלינג'ר

איור  .1מבנה בסגנון הבין-לאומי המיועד לשימור בשדרות
רוטשילד  .70-68צילום :אייל סלינג’ר
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
כלכלת שימור מבנים בתכנית השימור של
תל אביב

עקב האכיפה והפיקוח בכל שלב בשימור המבנה משך זמן
הביצוע של השימור ארוך יותר מזה של שיפוץ מבנה שאינו
מיועד לשימור .הזמן הנוסף משמעו עלות מימון גבוהה יותר
ליזם כמו גם מרכיב נוסף של זמן “הנדרש” ברווח היזמי
בפרויקט אשר מורכב ומחושב גם על פי משך זמן הפרויקט.
ייתכן ,כי הזמן המתמשך בא לידי ביטוי במכירת דירות בלחץ
תזרימי המימון המתרבים והוצאות המימון הגדלות של היזם.
עלות השימור באה לידי ביטוי גם במגבלות באפשרויות
הניצול המקסימלי של הנכס ,ובעיקרן היעדר האופציה
להרוס את המבנה ולבנות מבנה חדש תחתיו .אילולא היה
המבנה מיועד לשימור ואפשר היה להרוס אותו ,ייתכן ,כי
ערכו התאורטי של המבנה היה רב יותר מערכו של המבנה
לשימור בפועל ,בהתאם לאפשרויות הניצול הקיימות.

ננסה לבחון האם התאוריה של כלכלת השימור יושמה
בתכנית השימור של תל אביב .במטרות תכנית השימור
ניתן לראות הטמעה של התועלת החברתית משימור והכרה
בצורך בהתערבות ציבורית כדי לקדם את תהליך שימור
המבנים ולזרז אותו .מטרות התכנית בין היתר“ :ליישם את
השימור כמנוף לחשיפת הערכים האדריכליים של המבנים
לשימור ,...לשימור המורשת הבנויה בעיר ,...תוך חשיפתם
לציבור הרחב”; “להפעיל השימור  ,...בין היתר ,לשם משיכת
פעילויות חדשות וביניהם כלכלית ,תיירותית ותרבותית
למרכז העיר”; “ליצור תמריצים לשיקום המבנים לשימור.”...

התועלת משימור נובעת לפרט (לבעל המבנה) מתקבולים
מהמבנה המשומר .מבנה נבחר לשימור בהיותו בעל ערך
ארכיטקטוני ואורבני .ערכים אשר יבואו לידי ביטוי בעיקר
לאחר ההשקעה הגבוהה בשימור המבנה .התועלת
מהשימור נובעת גם כתוצאה מהשפעות חיצוניות חיוביות
בסביבת השימור .מבנים לשימור בעלי חשיפה רבה במקומות
אטרקטיביים ובריכוזי אוכלוסייה גדולים ,צפוי כי ייצרו
השפעות חיצוניות חיוביות הבאות לידי ביטוי בעליית ערכי
הנכסים בסביבתם .התועלת החברתית משימור המורשת
הבנויה ,נובעת מביקורים ישירים באתרים אלו או באזורי
מורשת תרבות ומגידול בהיקף התיירות ובשיעור הפעילות
המסחרית באזור .תועלת חברתית נוספת קיימת למבקרים
הפוטנציאלים ,בכך שיש להם האפשרות ליהנות מקיומה
המתמשך של המורשת התרבותית ,וגם לדורות הבאים שגם
בעבורם האפשרות ליהנות מהמורשת התרבותית בעתיד
נשארת פתוחה ( .)Lichfield 1988מרכיב תועלת זה נקרא
בכלכלה ‘ערך אופציה’ ( ,)option valueבהתייחס לשימור
המורשת הבנויה הכוונה היא לתועלת הנובעת מהאופציה
לבקר בעיר ההיסטורית .לא היינו רוצים לחשוב ,לטובתנו
ולטובת הדורות הבאים ,על מצב שיאפשר להרוס את העיר
ההיסטורית ולהקים תחתיה שכונה מודרנית חדשה.

מפה  1להלן מציגה את מרכז תל אביב ולב העיר בתחילת
שנות ה  ‘90 -של המאה העשרים ,ערב אישורה של הראשונה
מתכניות לב העיר אשר סיווגה מבנים לשימור וערב תחילת
התהליך הסטטוטורי של תכנית השימור של תל אביב 2650
ב’ .מפה  2מציגה את האזור ,נכון להיום ,לאחר אישורן של
תכניות לב העיר ותכנית השימור  2650ב’ .באזור המחקר
המוצג במפה נמצאים  2,472מבנים  766 -מהם מיועדים
לשימור.
תכנית השימור עם תכניות לב העיר (באזור לב העיר) יצרו
ריכוזים של מבנים לשימור במתחמים מסוימים ,במקומות
אטרקטיביים ובצירים מרכזיים בעלי חשיפה גבוהה
דוגמת שדרות רוטשילד ,המאפשרים את חשיפת הערכים
הארכיטקטוניים של המבנים לשימור .בהתאם למסמך
הקריטריונים להערכת מבנים לשימור בתל אביב יפו ,שהוא
מסמך נלווה לתכנית השימור ,נבחרו המבנים לשימור
במשקל גבוה גם על פי מיקומם – מיקום במתחם לשימור
בניקוד הגבוה ביותר ואחריו חלק מרצף של בתים לשימור או
במיקום בעל חשיפה גבוהה .למגמה זו ביטוי באזור המחקר,
המכסה חלק נרחב מהעיר הלבנה תל אביב ,שם באופן יחסי
רבים יותר מהמבנים לשימור הם מבנים פינתיים ()35%
לעומת כ 21%-בלבד מהמבנים שאינם מיועדים לשימור.
כמו כן שטח חלקה ממוצע למבנים לשימור גדול יותר בכ-
 15%מזה של מבנים שאינם לשימור ,מאפיינים אשר יש בהם
כדי להגביר את רמת החשיפה והאטרקטיביות של המבנים
לשימור .מגמה זו עוד מתעצמת ביחס למבנים לשימור בעלי
הגבלות מחמירות ,שלמעלה ממחציתם הם מבנים פינתיים.
מממצאי המחקר עולה ,כי ההסתברות לשמר מבנה המיועד
לשימור נמוכה מההסתברות לשפץ מבנה שאינו מיועד
לשימור .ההסתברות לשמר קטנה :ככל שמספר הבעלים
במבנה גדול יותר; כאשר המרפסות בחזית המבנה סגורות,
היות שפתיחתן נדרשת במסגרת מטלות השימור בהיותן
אחד הסממנים המרכזיים של הסגנון הבין-לאומי; כאשר
כורכים את ביצוע השימור בהוספת מעלית למבנה .גורמים
אלה מעכבים את התהליך ,נוסף לכך ההסתברות לשמר
קטנה ,ככל שמספר הדיירים המוגנים במבנה גדול יותר;
ובהיעדר זכויות בנייה נוספות לניצול במבנה ,גורמים אלה
פוגעים בכדאיות הכלכלית לביצוע השימור .עוד עולה
מממצאי המחקר ,כי שימור יוצר השפעות חיצוניות חיוביות,

איור  .3מבנה לשימור בכיכר המלך אלברט ,רחוב נחמני.
צילום :אייל סלינג'ר
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כלכלת שימור מבנים – המקרה של תל אביב ומבט לפריפריה
המקרינות על הסביבה הקרובה ובאות לידי ביטוי בפרמיה
במחירי דירות באזורים שבהם יש ריכוז גבוה של מבנים
לשימור .מפרמיה זו נהנים הן דירות במבנים המיועדים
לשימור הן דירות במבנים שאינם מיועדים לשימור ,ואנו
צופים כי מגמה זו תתעצם ותתרחב ככל שישומרו יותר
מבנים.

לכך  )2011( Noonanאומר ,כי בתים יפים יותר נמצאים
באזורים המוכרזים לשימור ,ואזורים המוכרזים לשימור
נמצאים בשכונות טובות יותר ,ובמובן זה אזורי השימור
נראים כמי שבוחרים “מקומות מנצחים” .המחבר מציין זאת
בהקשר של הכרזה על אזור או שכונה שלמה לשימור ,אולם
ניתן ליישם זאת גם ביחס להכרזה על מבנים לשימור כמו
בתכנית השימור של תל אביב .בתכנית זו במידה מסוימת
בחירתם של המבנים לשימור הייתה ב”מקומות מנצחים”
ובמקרים כאלה מחירם מושפע בעיקר מהמיקום יותר
מערכם הארכיטקטוני .אין ספק ואף אין ויכוח ,כי נדרשים
תמריצים לשימור מבנים ,כאלה שיסייעו לכסות את עלויות
השימור הגבוהות על מרכיביהן השונים  -בין אם זו עלות
החומרים ,תשלומים לבעלי מקצוע מומחים והזמן הכרוך
בשימור ובין אם זו העלות התאורטית הנובעת מהמגבלה
של ניצול הנכס או היעדר האופציה להרוס את המבנה ולנצל
את הקרקע המתפנה למבנה חדש ,התואם את ערכה ואת
פוטנציאל הבנייה בה .מכל מקום ,נראה כי תכנית השימור
של תל אביב השכילה לעשות זאת בחלק מהמקרים ובחלק
מהאזורים ובחלק נוסף של המקרים יש מקום להעניק
תמריצים נוספים.

נמצא ,כי קיימת פרמיה במחיר דירה במבנה המיועד
לשימור בתנאי שהמבנה שומר ,אולם בהיעדר תמריצים
מספיקים אין די בפרמיה זו כדי לכסות את עלות השימור
הגבוהה .התמריץ של ניוד זכויות החל על מבנים לשימור
בעלי הגבלות מחמירות נמצא לרוב יעיל ומספיק לכסות
את עלות השימור ,אולם ביחס למבנים לשימור רגיל ,ללא
הגבלות מחמירות ,המגמה העולה היא כי במקרים רבים
אין בתמריצים הניתנים די כדי לכסות את עלות השימור.
במקרים רבים ערכו התיאורטי של המבנה היה רב יותר
אילולא היה מיועד לשימור ,דהיינו אילו ניתן היה להרוס אותו
ולהקים מבנה חדש תחתיו (מבנה בשיעור בנייה התואם את
הבנייה במרקם האורבני בהתאם לזכויות בנייה קיימות).
תכנית השימור של תל אביב סיווגה מבנים המיועדים
לשימור ,אלה יישאו בנטל השימור לבדם ,כאשר לצידם
מבנים שאינם מיועדים לשימור שאינם נושאים בעלויות
השימור ,אך נהנים מההשפעות החיצוניות החיוביות
הנובעות מהשימור .בהתייחס למחירם של מבנים לשימור
 )2007( Noonanשואל האם ייעוד בית לשימור מעלה את
מחירו או שמא בית שמחירו גבוה מיועד לשימור? בהמשך

מנגנונים יעילים להענקת תמריצים לשימור מבנים הם
תלויי מיקום – אזורי ביקוש מול אזורי פריפריה ,כן הם
תלויים בהיקפה של העיר ההיסטורית ,ובסוג השימוש בנכס
ובאינטנסיביות השימוש בו .תמריצים ישירים ליזמים ולבעלי

מפה  :1אזור המחקר בשנת  ' 90ערב סיווג המבנים לשימור

מפה  :2אזור המחקר לאחר סיווג המבנים לשימור

סיכום
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ציבורית שיש לבחון אותה מול התועלת החברתית הנובעת
משימור .בפריפריה ,לעומת זאת ,במקרים רבים העיר
ההיסטורית מרוכזת באזור מצומצם או ברחוב מרכזי.
במקרים כאלה תמריצים עקיפים ,כשיפור התשתיות באזור
ושימור מונומנטים בבעלות ציבורית ,עשויים לייצר השפעות
חיצוניות חיוביות על מרבית המבנים לשימור ,ועל כן עשויים
להיות יעילים יותר .כמו כן ,בערי פריפריה משאב הקרקע
הוא בעל משקל מועט יותר בערך הנכס בהשוואה לאזורי
ביקוש .הביקוש לזכויות בנייה נוספות ,למשל בדרך של ניוד
זכויות בנייה ,הוא מוגבל ,ולכן הפתרון של הטלת מימון
השימור על כוחות השוק בערי פריפריה עשוי שלא להיות
יעיל ,ונדרשת השקעה ציבורית כדי לעודד שימור .השקעה
כזו מוצדקת לאור המספר המועט של מבנים המיועדים
לשימור והיכולת ליצור השפעות חיצוניות חיוביות במתחם
השימור.

המבנים ,עשויים להתאים יותר לאזורי ביקוש ,שבהם ערך
משאב הקרקע ,הנגזר מזכויות הבנייה ,הוא בעל משקל רב
בשווי הנכס .במקרה של תל אביב ,בשל גודלה של העיר
ההיסטורית ,הכמות הגדולה של המבנים לשימור ופיזורם
במרחב האורבני ,יעילותם של תמריצים עקיפים עשויה
להיות נקודתית בלבד .ההשפעות החיצוניות החיוביות יבואו
לידי ביטוי באותו אזור ספציפי וישפיעו נקודתית על מספר
מבנים מצומצם יחסית .לאור הביקושים הגבוהים לקרקעות
עתירי זכויות בנייה בתל אביב ,תמריצים ישירים יעילים יותר,
אולם בהתחשב בכמות המבנים לשימור ובמגבלת התקציב
הציבורי ,ההטלה של מימון השימור על כוחות השוק ,בדרך
של ניוד זכויות בנייה ,נמצאה פתרון יעיל ,ויש לשקול להחילו
על כלל המבנים לשימור ,ולא רק על מבנים לשימור בעלי
הגבלות מחמירות .החלת מנגנון זה על כלל המבנים לשימור
כרוכה בעלות הציבורית של עודף זכויות בנייה בשוק והגדלת
הצפיפות באזורים שאליהם מועברות זכויות הבנייה ,עלות

הערות
המאמר מתבסס על עבודת הדוקטורט של דר’ אייל סלינג’ר בהנחיית פרופסור דניאל שפר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון .המגמות וכיווני
ההשפעה המצוינים במאמר מבוססים על מודלים אנליטיים שיושמו בעבודת הדוקטורט .כמו כן ,המאמר מתבסס בחלקו על מאמר של הכותבים שפורסם
במגזין אתרים של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ,ספטמבר .2012
 .1אזור המחקר כולל  2,472מבנים  766מהם הוכרזו לשימור ,בוצע סקר פיזי לכל המבנים באזור המחקר ובעקבותיו נערך סקר שאלונים מדלת לדלת לבעלי
דירות .נאספו נתוני עסקאות לדירות ומבנים באזור המחקר ויושמו מודלים אנליטיים (מודל הלוג’יט ומודל המחירים ההדוני).
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שיטה לגיבוש מדיניות שימור בעבור קו רכבת היסטורי
מקרה מבחן :קו הרכבת המנדטורי חיפה-קנטרה
עדי הר-נוי
המזרחית בין צומת רמז לראש העין ,בתוואי קו הרכבת
ההיסטורי חיפה-קנטרה.

מילות מפתח :מדיניות שימור ,דרכי תרבות ,מורשת
תעשייתית ,מורשת הרכבות ,קו רכבת היסטורי,
קו הרכבת חיפה-קנטרה

הקמת מסילה חדשה על תוואי רכבת היסטורי הוא איום
פיזי מידי על השרידים ההיסטוריים הפזורים לאורכו .מסילת
רכבת מחודשת ,על פי רוב ,תהא רחבה יותר מהמסילה
המקורית וכתוצאה מכך במקומות רבים תפגע במבנים
ההיסטוריים הצמודים לתוואי המקורי .נוסף לכך ,הגשרים
ומעבירי המים ההיסטוריים הקיימים לאורך התוואי אינם
עומדים בדרך כלל בדרישות התפעוליות של הקו החדש
ויש צורך להחליפם .עם זאת ,זו גם הזדמנות לחשוף את
השרידים ההיסטוריים הנמצאים לאורכו ,לשימורם ולשימוש
מחודש בהם .לאתרים שנזנחו במהלך השנים בצדי מסילה
לא פעילה פוטנציאל לחזור ולהיות מוקד עניין לציבור.

הקדמה
מאמר זה מציג שיטת עבודה לגיבוש מדיניות שימור בעבור
קו רכבת היסטורי ומדגים את יישומה בקו הרכבת ההיסטורי
חיפה קנטרה.
מורשת הרכבות ,תחום חדש יחסית בעולם השימור ,היא
מורשת העוסקת במגוון של שרידים ,מוחשיים ולא מוחשיים,
שהם חלק ממערך רכבות היסטורי .קווי רכבת היסטוריים
– מרחבים ליניאריים צרים וארוכים ,המשתרעים על פני
שטח גאוגרפי גדול  -הם מרכיב מרכזי במורשת זו ,קשורים
בו מגוון נושאים ומשמעויות ולאורכו מצויים אלמנטים
רבים המתייחסים לקווי הרכבת .מורשת הרכבת בישראל
כוללת מגוון רחב של שרידים היסטוריים ,הפזורים כמעט
לכל אורכה ורוחבה של הארץ ,ואף מחוץ לגבולותיה ,ובהם
אלמנטים אדריכליים ,נופיים וטכניים .שרידים אלה ,כמו
המורשת הלא-מוחשית הקשורה בהם ,משקפים תקופות
מרכזיות בעת המודרנית בארץ ישראל.

כדי להתמודד עם סוגיית שימורו של קו רכבת היסטורי יש
צורך בגיבושה של מדיניות שימור כוללת בעבורו ובמתווה
לקווים מנחים באשר לאופן הטיפול בשרידים ההיסטוריים
הקיימים לאורכו ,בבחינת קו הרכבת כמכלול ,בהבנת
המשמעויות התרבותיות הטמונות בו ובאופן ביטוין המרחבי.
היעדרה של מדיניות שימור המתייחסת לקווי הרכבת
ההיסטוריים בישראל ,נובע בין היתר מחסרונם של כלים
ושל שיטות עבודה ייעודיים לנושא .עובדה זו בולטת לאור
העיסוק הרחב הקיים בשיטות עבודה לשימור בניין בודד,
מכלול מבנים ,מרקם או מרחב נופי .כדי להתמודד עם
מורכבות שימורו של קו הרכבת ההיסטורי ,זוהה אם כן צורך
לפתח שיטת עבודה המתאימה לדגשים ולמשמעויות שלו.

ראשיתו של מערך קווי הרכבת ההיסטורי בארץ ישראל בסוף
המאה ה 19-עם סלילתו של קו הרכבת הראשון בין יפו
לירושלים .בתחילת המאה ה 20-סלל השלטון העות’מאני
קו רכבת נוסף ,שלוחת המסילה החיג’זית מחיפה לדרעא
– רכבת העמק .כחלק מההכנות לקראת מלחמת העולם
הראשונה ,עיבו הטורקים את מערך קווי הרכבת בארץ
ישראל ,מטול כרם לבאר שבע ודרומה ,באמצעות “המסילה
המצרית” ,כהכנה למתקפה בריטית מכיוון מצרים .ואילו
הבריטים החלו בסלילתו של קו רכבת מקנטרה שעל גדת
הסואץ במצרים עד חיפה ,במקביל להתקדמותם במלחמה.
קו רכבת זה הפך לעמוד השדרה של מערך הרכבות
המנדטורי בארץ ישראל ,בשנים  .1918-1948לאחר קום
המדינה ,ב ,1948-ירשה רכבת ישראל את מערך הרכבת
הקיים בגבולותיה החדשים של מדינת ישראל והחלה
לתפעל אותו לפי הצרכים והדרישות של המדינה החדשה.

במאמר זה יודגם כיצד באמצעות השימוש בשיטת עבודה
המותאמת לקו רכבת היסטורי ,אפשר לגבש מדיניות
שימור מושכלת וכוללנית ,המבוססת על מערך קריטריונים
אחיד והמביאה בחשבון את מכלול הנושאים והמשמעויות
המרכיבים את הקו.

מתודולוגיה
שני גופי ידע בשימור שימשו בסיס תאורטי ומעשי בגיבוש
שיטת העבודה המוצעת בעבור קו רכבת היסטורי :המורשת
התעשייתית ודרכי תרבות .האינטגרציה ביניהם היא החידוש
המוצג במחקר הנוכחי .ההקבלה בין דרך תרבות לבין קו
רכבת היסטורי נעוצה במבנה המרחבי הזהה של שניהם:
מרחב ליניארי שלאורכו התרחשה תנועה ותחלופה ,והוא
מספק מסגרת מבנית כוללת למרכיבים השונים הנמצאים
לאורכו.

קווי הרכבת הפעילים בישראל חופפים באופן חלקי לתוואי
המערך ההיסטורי של הרכבת ,דוגמת הקטע הצפוני של
מסילת החוף או קטעים במסילה הדרומית לכיוון באר שבע
ואשקלון .נוסף לכך ,בתכניות לשיפור מערך קווי הרכבת
ולהרחבתם ,מצויות תכניות לסלילת קווי רכבת חדשים על
תוואי קווים היסטוריים .כזה הוא לדוגמה קו הרכבת מחיפה
לבית שאן ,שעובר בחלקו בתוואי רכבת העמק ,והמסילה
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שיטה לגיבוש מדיניות שימור בעבור קו רכבת היסטורי ,קו הרכבת המנדטורי חיפה-קנטרה
השימור .עניינה הוא שימור שרידים של תרבות תעשייתית
בעלי ערך היסטורי ,טכנולוגי ,חברתי ,אדריכלי או מדעי.
מורשת הרכבת וקווי רכבת היסטוריים הם חלק בלתי נפרד
ממורשת זו .העיסוק בדרכי תרבות מתמקד בנתיבי קשר
ביבשה או בים ,המובחנים באופן פיזי מסביבתם ומאופיינים
במרכיב התנועה שגלום בהם ובערך ההיסטורי שלהם.
למרות הידע הרב הקיים כיום בתחום המורשת התעשייתית
נמצא ,כי חסרים כלים מעשיים להתמודדות עם קווי רכבת
היסטוריים ,בעיקר על רקע המבנה המרחבי הייחודי שלהם.
עם זיהוי החסרים הקיימים בתחום המורשת התעשייתית
פנה המחקר לתחום דרך התרבות על היבטיו התאורטיים
והמעשיים .המבנה המרחבי הייחודי של דרך התרבות
ומורכבות הטיפול בה הביאו בשנים האחרונות לפיתוחן של
שיטות עבודה חדשות.

מוחשיים ולא מוחשיים ,ממחישים את התפיסה של קו
הרכבת כמכלול .זיהוים ומיפוים הוא השלב הראשון בשיטה
המוצעת.
 .1הדרך :פסי הרכבת ,סוללות העפר ,הגשרים ,מעבירי
המים ,ויאדוקטים ,מנהרות ומבני הגנה על הדרך.
 .2כלי התחבורה :קטרים ,קרונות ,סדנאות ייצור ,סדנאות
תיקון ,מוסכי קטרים ,מגדלי מים ,בארות
 .3התחנות :טרמינלים (תחנות קצה) ורציפים ,מבני תחנה,
מבני שירותים ,מגורי עובדים
 .4המטען :מחסנים ,רציפי פריקה ,ספרות ,אמנות ,סיפורי
נוסעים ,אירועים

קריטריונים להערכת קווי רכבת היסטוריים

 .5תהליכים ושיטות טכנולוגיות :מגדלי איתות ,מכונות ,כלי
עבודה ,מסוטים ,מפלגים

קולס ( )11-8 ,1999 .Coulls, Aמציג במסמך “קווי רכבת
כאתרי מורשת עולם” קריטריונים להערכת מורשת הרכבת.
כמוהו ,גם טיוטת האמנה לדרכי תרבות (,2005 .ICOMOS
 )3מציגה קריטריונים להערכת דרכי תרבות .שני המסמכים
מציגים שמונה קריטריונים שעל פיהם ניתן להעריך את
המשמעות התרבותית של קווי רכבת היסטוריים:

 .6ההקשר הנופי :פריסת יישובים ,שדות ומטעים ,דפוסי
שתילה ,מבטים אל הרכבת וממנה
ב .בחינת המאפיינים של קו הרכבת .עניינו של שלב זה
ללמוד ,לאפיין את קו הרכבת ולנתחו .נקודות ההתייחסות
המוצעות הן :תקופות פעילותו של קו הרכבת; המרחב
הטריטוריאלי שבו התקיים קו הרכבת (מקומי ,לאומי ,אזונ
רי ,יבשתי או בין-יבשתי); מטרות הקמתו של קו הרכבת
והשימוש בו; הטיפולוגיה של קו הרכבת וטיפולוגיות הקיימות
לאורכו; השיטות הטכנולוגיות והניהוליות ששימשו להקמת
קו הרכבת ,תפעולו והשינוע לאורכו; ההקשר התעשייתי של
קו הרכבת (מקומו בהתפתחות הייצור ,ההנדסה והבנייה);
המרחב התרבותי שבו התקיים קו הרכבת ,שאותו יצר ועליו
השפיע; ההשלכות הסביבתיות והנופיות של קו הרכבת.

 .1קו הרכבת משמש דוגמה יוצאת דופן או אופיינית.
 .2קו הרכבת משמש דוגמה להתפתחות כלכלית או
חברתית.
 .3קו הרכבת הושפע מטכנולוגיה חדשנית והשפיע עליה.
 .4קו הרכבת הוא יצירה המעידה על גאוניות.
 .5קו הרכבת נובע מתנועה ומחילופים רב-ממדיים במרחב
ובזמן ומשקף אותם.

ג .זיהוי המשמעויות הקיימות לאורך קו הרכבת.
השימוש במשמעויות ככלי עבודה מבוסס על שיטה שפיתחו
הבריטים ,כאשר ביקשו לערוך רשימה של אתרי המורשת
התעשייתית הראויים לשימור בבריטניה (:2006 .Falconer, K
 .)2בניגוד למקובל בזמן הכנת הרשימה ,לא נערך סקר פיזי
כדי לאתר שרידים קיימים של המורשת התעשייתית ולבחור
מתוכם את הראויים ביותר ,אלא נערכה עבודה תאורטית
שבמהלכה זוהו הנושאים הקשורים למורשת התעשייתית
בבריטניה ,אשר נמצאו ראויים להדגשה ולהבלטה ומתוכם
נלמדו המשמעויות .בהמשך נערכה רשימת מרכיבי
המשמעות :רשימת מצאי של האלמנטים ,מוחשיים ולא
מוחשיים ,תרבותיים והיסטוריים ,הקשורים למשמעויות
השונות .ורק בסוף ,לאור המסקנות ,נערך איתור השרידים
הפיזיים בהתאם למרכיבי המשמעות .לדוגמה ,אחת
המשמעויות שזוהתה כחשובה ומרכזית במורשת התעשייתית
באנגליה היא מידת ההשפעה של התפתחות התעשייה
בבריטניה על אירופה ועל העולם והאופן שבו השפיעה.
מרכיבי המשמעות היו מפעלים שייצאו מוצרים וטכנולוגיה
מחוץ לבריטניה ,מוסדות שקידמו קשרי מסחר ודרכי תחבורה
ובאמצעותם הועברו המוצרים .בהתאם זוהו מרכיבים
פיזיים המייצגים את המשמעות .דוגמה לכך היא חברת
 North British Locomotive Co.מגלזגו שהייתה החברה

 .6קו הרכבת קידם הפריה הדדית של התרבויות שאליהן
הוא קשור .הדבר בא לידי ביטוי במורשת המוחשית והלא
מוחשית שלו.
 .7קיימות עדויות לתנועת עמים ,קבוצות אתניות או
קבוצות תרבותיות לאורכו של קו הרכבת ובאמצעותו.
 .8לאורך קו הרכבת מיוצגים מאפיינים תרבותיים
ספציפיים ,הנעוצים בחיים המסורתיים של קהיליות שונות.
רשימה זו היא אם כן הבסיס המוצע להערכה של קו רכבת
היסטורי.
שיטת העבודה המוצעת
השיטה המוצעת כוללת שבעה שלבים; ראשיתה זיהוי
מרכיבי קו הרכבת ומיפוים ,וסופה ניסוח מסמך מדיניות
לשימור הקו ולפיתוחו .השלבים המוצעים הם:
א .זיהוי מרכיבי קו הרכבת .שישה מרכיבים עיקריים,
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
הגדולה באירופה לייצור קטרי קיטור ,שייצאה למקומות
שונים בעולם ,בהם לאוסטרליה ,לניו-זילנד ,למלזיה ,לדרום-
אפריקה ולפלשתינה-א”י .למרבה הצער ,סדנאות הייצור
נהרסו ב 1979-ושרד רק בניין המנהלה המשמש כיום את
מכללת צפון גלזגו.

מאפשר למיין את חשיבות האתרים השונים ולדרג אותם,
לדוגמה אתרים המכילים מגוון רב של משמעויות יזכו
לקבל דירוג גבוה יותר ולהפך .פריסת המשמעויות לאורך
קו הרכבת תורמת להבנה של האתרים הקיימים לאורכו
ומאפשרת להתמודד בצורה יעילה עם ההיקף הנרחב של
הנושאים הקשורים בו .התכנית המתקבלת בסיכומו של
שלב זה היא בסיס לקבלת החלטות מעשיות בדבר אופן
שימורו של קו הרכבת.

לשימוש בשיטה זו שני יתרונות עיקריים .האחד ,זיהוי ראשוני
של המשמעויות ומרכיביהן הוא הכנה טובה לקראת הסקר
הפיזי .השני ,זיהוי של אלמנטים המרכיבים את המשמעות
של קו הרכבת ושיוכם אל הקו .עם זאת ,חשוב לציין ,כי ייתכן
שבסקר הפיזי יזוהו שרידים נוספים שהם חלק ממשמעות
שלא זוהתה בבחינה התאורטית של מאפייני קו הרכבת,
ויובילו לגילויים נוספים הנוגעים לקו הרכבת.

ז .גיבוש מדיניות שימור .על אף שבעבור כל קו רכבת
היסטורי יש לגבש מדיניות שימור ספציפית המותאמת
למאפייניו ,למרכיביו ולמשמעותו התרבותית ,מספר
עקרונות יעמדו בבסיסה של כל מדיניות שימור קו רכבת
היסטורי .לדוגמה ,הדרך הטובה ביותר לחוות קו רכבת
היסטורי היא באמצעות הנסיעה בו .כדי לאפשר זאת ,כדאי
לבחון אפשרות לחדש את התנועה לאורכו של קו הרכבת,
בשימוש ברכבת קיימת או כנתיב הליכה ברגל או באופניים.

ד .בחינת המשמעויות לאור הקריטריונים להערכה.
כדי להעריך את המשמעות התרבותית של קו רכבת נדרשת
בחינה של המשמעויות שלו לאור הקריטריונים להערכת
קווי רכבת היסטוריים .זאת ועוד ,מחקר השוואתי לאתרים
דוגמת קווי רכבת אחרים ,מפעלים ואתרים תעשייתיים
ודרכים היסטוריות עשוי לסייע בניסוח הערכת המשמעות
התרבותית של קו הרכבת ובבחירת המרכיבים הראויים
לשימור.

בשל ריבוי האתרים לאורכו של קו רכבת היסטורי ,סביר
להניח ,כי לא ניתן יהיה לשמר את כולם באותה רמה,
ולכן נידרש להליך של מיון ובחירה .שיקולים שראוי
להביא בחשבון הם :לאורכו של קטע קו רכבת פעיל
ישומרו המרכיבים כחלק מהפעילות השוטפת של הקו;
פריסה מאוזנת של האתרים לאורך קו הרכבת ,כך שלכל
קטע אופייני יהיה לפחות אתר אחד מייצג לשימור; מגוון
המשמעויות של הקו יבואו לידי ביטוי; אתרים המייצגים את
אותה משמעות לאורך קו הרכבת ייבחנו באופן השוואתי,
כך אפשר יהיה לבחור באתרים המייצגים את המשמעות
בצורה הטובה ביותר .בבחינה זו יובאו בחשבון שיקולים של
ייחודיות האתר או לחילופין היותו אתר אופייני ומייצג ,מצבו
הפיזי של האתר ,מידת האותנטיות והשלמות המתקיימות
בו וכן שיקולים נוספים ,כמו נתונים סטטוטוריים ,בעלויות
וכדאיות כלכלית .שיקולים תכנוניים נוספים הם :יצירת רצף
של אתרים מקושרים באופן פיזי והמשתייכים למשמעות
מסוימת לאורך הקו .שימור האתרים ופיתוחם ,באופן
שיציעו מגוון פעילות למגוון קהלי יעד; שילוב אתרי מורשת
נוספים סמוך לקו הרכבת ,אתרים המשתלבים במשמעותו
התרבותית; חשיפת מידע לכל אורך קו הרכבת ופרשנות,
כדי להפנות את תשומת לב הנוסעים לאתרים לאורכם
נוסעת הרכבת והדגשת המשמעויות שלהם.

ה .גיבוש מסמך להערכת המשמעות התרבותית של
קו הרכבת .מסמך להערכת המשמעות מסכם את שלבי
העבודה הקודמים (א-ד) ובו בזמן מניח בסיס לשלבי העבודה
הבאים ,עד לשלב של גיבוש מסמך מדיניות השימור בעבור קו
הרכבת .במסמך זה מנוסחות המשמעויות הקיימות לאורך
קו הרכבת .על בסיס הערכת המשמעות התרבותית תתקבל
ההחלטה האם קו הרכבת ראוי לשימור .מאחר שקו רכבת
היסטורי הוא מערכת רב-ממדית ,בדרך כלל אין מדובר
בהחלטה של “הכול או כלום” אלא בבחירה של מרכיבי הקו
הראויים לשימור ושל האופן שבו ראוי לשמר אותם.
ו .מיפוי משמעויות לאורך קו הרכבת .שלב זה עוסק
בבחינה שיטתית של השרידים הפיזיים לאורך קו הרכבת.
סקר פיזי לכל אורכו של הקו ,תיעוד ראשוני ומיפוי מגוון
השרידים ,ישמשו בסיס ידע להמשך התהליך .כדי להקל על
העבודה אפשר לחלק את קו הרכבת לקטעי משנה בעלי
מאפיינים משותפים.
השרידים הפיזיים שזוהו לאורך קו הרכבת ימוינו בהתאם
למשמעות שהם מייצגים .פעמים רבות שריד אחד ייצג יותר
ממשמעות אחת .במקומות כמו תחנות רכבת ,שבהן מרוכז
יותר משריד אחד ,תתקבל רשימת משמעויות בעבור האתר
כולו .כתוצאה ,תתקבל רשימה הכוללת את האתרים לאורך
קו הרכבת ,וגם את המשמעויות הבאות לידי ביטוי בכל אחד
מהם.

מסמך מדיניות השימור יציג גישת שימור כוללנית בעבור קו
הרכבת .הוא ישמש בסיס לכל פעולה עתידית ,סטטוטורית
או מעשית ,לאורכו של קו הרכבת.

קו הרכבת חיפה קנטרה
יישום שיטת העבודה המוצעת

הצגת הנתונים באופן גרפי בתכנית תמחיש את פריסת
המשמעויות לאורך קו הרכבת .התכנית תציג את האתרים
שבהם מתקיים מגוון של משמעויות לעומת האתרים שבהם
מתקיימת משמעות אחת עיקרית; היא תציג משמעויות
שיש להן ביטוי פיזי באתרים רבים לאורך קו הרכבת לעומת
משמעויות שיש להן ביטוי פיזי במספר מועט של אתרים
נקודתיים .שיוך המשמעויות לאתרים לאורך קו הרכבת

קו הרכבת ההיסטורי בין חיפה לקנטרה ,שהיה עמוד
השדרה של מערך קווי הרכבת בתקופת המנדט הבריטי
בארץ ישראל ,נבחר כדי לשמש מקרה בוחן לשיטת העבודה
לגיבוש מדיניות שימור לקו רכבת היסטורי .בניגוד לקו
הרכבת הראשון בארץ מיפו לירושלים ובניגוד לשלוחת
המסילה החיג’אזית בארץ ,היא רכבת העמק ,קו רכבת זה
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שיטה לגיבוש מדיניות שימור בעבור קו רכבת היסטורי ,קו הרכבת המנדטורי חיפה-קנטרה
לקו רכבת היסטורי זה במטרה לגבש בעבורו מסמך מדיניות
שימור.

אינו מצוי בתודעה הציבורית-לאומית כקו רכבת היסטורי
בעל משמעות .הסיבות לשימורו של קו רכבת זה ,הערכים
והמשמעויות הטמונים בו אינם מובנים מאליהם ואינם חד-
משמעיים ,וככזה הוא נמצא מתאים ביותר על מנת לבדוק
את שיטת העבודה המוצעת ולבחון אותה .שיטת העבודה
על כל שלביה כפי שפורטו לעיל בוצעה הלכה למעשה בנוגע

מאפייני קו הרכבת חיפה-קנטרה  .קו הרכבת חיפה-ק�נ
טר ה נבחן בהתאם לנקודות לבחינת מאפייני קו רכבת הי�ס
טורי שהוצגו לעיל .מאפייניו העיקריים מוצגים בטבלה .1

טבלה  .1מאפייני קו הרכבת חיפה-קנטרה

נקודות לבחינת מאפייני הקו

תקופת פעילותו של קו הרכבת

המאפיינים של קו הרכבת חיפה-קנטרה

קו רכבת מנדטורי בריטי

קו רכבת שהיה פעיל בשלמותו תקופה של 30
שנה ( ,)1918-1948בשלטון המנדט הבריטי בארץ-
ישראל.
שרידי הקו נמצאים כיום בתחום הסמכות של
ישראל ,רצועת עזה ומצרים .בישראל שני קטעים
מהקו עדיין פעילים אך כחלק ממערך חדש.

קו רכבת בעל מאפיינים
המרחב הטריטוריאלי שבו פעל הקו
אימפריאליסטיים

קו רכבת אזורי .שימש חוליה מרכזית במערך
התנועה בין בריטניה ואירופה לאסיה ואפריקה וכן
במערך התנועה האזורית בין ביירות ודמשק בצפון
למצרים ולצפון אפריקה בדרום.

קו רכבת בעל מאפיינים
אימפריאליסטיים

הוקם למטרה צבאית ,ושימש אמצעי לוגיסטי
במהלך מלחמת העולם הראשונה.

מטרות הקמתו של קו הרכבת
והשימוש בו

קו רכבת ששימש אמצעי שליטה
צבאי ,כלכלי ומנהלתי

שימש אמצעי שליטה בארץ ובו בזמן להעברת
סחורות ונוסעים .תפקודו לצורך העברת נוסעים
היה משני ביחס לשימושיו האחרים.
עם סוגי המטענים הבולטים שהועברו באמצעותו
נמנים :תפוזים ,חומרי בנייה וחומרי גלם לתעשייה:
נפט ,דלק ועוד.

קו רכבת בעל מבנה ליניארי הכולל בתוכו שתי
תחנות קצה :חיפה וקנטרה ,שתי תחנות צומת:
קו רכבת בעל טיפולוגיה של
המבנה הטיפולוגי של קו הרכבת
לוד וטול-כרם ומספר רב של תחנות רציף .במכלולי
חזרה ושימוש בסטנדרטיזציה
והטיפולוגיות הקיימות לאורכו
התחנות ובמבנים הייעודיים הקיימים לאורכו נעשה
בבנייה לאורכו
שימוש בדגמים טיפוסיים סטנדרטיים ובפרטי בניין
אופייניים.
קו רכבת שנסמך על יבוא של בנוי ממסילה ברוחב תקני ,עד סוף שנות ה 50-פעל
חומרים ,מרכיבים וידע מאנגליה ,באמצעות קטרי קיטור אשר יובאו מאנגליה אך
תוחזקו במקום.
השיטות הטכנולוגיות והניהוליות אך ניהול ותחזוקה מקומיים
ששימשו להקמת קו הרכבת,
היה המעסיק הגדול ביותר בארץ
תפעולו והשינוע לאורכו
ישראל בתקופתו והכשיר כוח ניהלה אותו חברת הרכבות .Palestine Railways
אדם מיומן ומקצועי
ההקשר התעשייתי של קו הרכבת

פעל בתקופת המעבר מחברה היה חלק מההתפתחות התעשייתית של ארץ-
חקלאית לחברה תעשייתית ישראל בשנות ה 30-והמעבר מחברה חקלאית
לחברה תעשייתית.
בארץ ישראל

קו רכבת שפעל במרחב תרבותי מגוון :שבטים
המרחב התרבותי שבו התקיים ,נמצא בחלקו בתוואי דרך
בדואים ,אוכלוסייה ערבית ויהודית בארץ ישראל.
שאותו יצר ועליו השפיע קו הרכבת היסטורית קדומה – דרך הים
כל זאת בחסות האימפריה הבריטית.
תוואי הנוף שבו עבר קו הרכבת הוא מישורי ברובו,
לאורכו ניטעו עצים לצורך ייצוב לאורך קו החוף .חלק מהאזורים שאותם חצה היו
ההשלכות הסביבתיות והנופיות של הקרקע ,סימון והגדרת התחנות מועדים לשיטפונות ובעיות ניקוז מים .ניטעו לאורכו
עצים לצורך ייצוב הקרקע.
קו הרכבת
עבר באזורים שכבר היו מיושבים ,ולא הביא באופן ישיר להקמתם של יישובים חדשים.

היה שיקול מרכזי בבחירת מיקומם של מחנות הצבא הבריטי.
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
מהמשמעויות הללו הורכבה רשימת מרכיבים ואותרו
השרידים הפיזיים המייצגים את המשמעות באתר .לימוד
ומחקר נוספים וכן סקרים פיזיים לאורכו של קו הרכבת כולו
עשויים לחשוף משמעויות נוספות.

זיהוי המשמעויות לאורך קו הרכבת חיפה-קנטרה
הבנת המאפיינים של קו הרכבת חיפה-קנטרה אפשרה
לזהות שמונה משמעויות הקשורות בו .לכל אחת

טבלה  .2המשמעויות שזוהו לאורך קו הרכבת חיפה-קנטרה ומרכיביהם

המשמעות

דוגמאות לשרידים פיזיים קיימים

מרכיבי המשמעות

 בית הקברות הצבאי לחללי מלחמתהעולם ה 1-בחיפה.

1

2

המחנות הצבאיים הפזורים לאורך הקו,
בתי-חולים צבאיים ,עמדות קדמיות,
 שרידי הגשר הצבאי הבריטי מעל נחלמהווה דוגמה לשימוש בקו רכבת כאמצעי
תעלות קשר ,בתי קברות צבאיים ,אזורי
אופקים באזור חבל הבשור.
לכיבוש ושליטה.
קרבות ,פילבוקסים ובלוקהאוסים ,בסיסי
משטרת נוטרי הרכבת.
 פילבוקס ובלוקהאוס מדרום לתחנתחדרה מזרח.
קטרים ,קרונות ,מבני תחנה ,מבנים  -סדנאות הקישון בחיפה.
קידם את השימוש בטכנולוגיות חדשות טכניים :חדרי איתות ,מפלגים,
בתחומי הבנייה ,התעשייה והניהול מסועים ,מבני תיקון וסדנאות - .סככת ההדרים בתחנת חדרה מזרח.
תכתובות בנושאים טכניים ,סככות
הארגוני.
אריזה ,אמצעי שינוע ואריזה.
 מגדל איתות ליד מושב רינתיה. סככת ההדרים בתחנת חדרה-מזרח.

3

ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל,
פרדסים ,בתי אריזה ,סככות ההדרים,
 פרדסים בסביבות התחנה באזורמשקף את התפתחות ענף ההדרים
נמלי הייצוא ,השווקים ,ייצור תיבות
רחובות (פרדס מינקוב).
והייצוא שלו מהארץ לעולם.
אריזה ,קואופרטיבים לאריזה ,הובלה
ושיווק של פרי הדר.
 שרידי שלוחת הרכבת בין ראש העיןלפתח תקווה.

4

טיפוסי מבנים אחידים וחוזרים לאורך  -מבני תחנה מאותו טיפוס בתחנות:
קו הרכבת ,משרד תכנון מרכזי ,חדרה-מזרח ,עתלית ,זכרון-יעקב,
מהווה דוגמה אופיינית לשימוש
תכניות והתכתבויות הנוגעות לשיקולי ראש העין ,בנימינה.
בסטנדרטיזציה בתכנון ובנייה בקווי
התכנון של המבנים הטיפוסיים ,זיהוי
רכבת.
מכלול התחנה כמבנה טיפוסי ,פרטי  -מגורי מסילאים מאותו טיפוס
בניין אופייניים.
בתחנות :חדרה-מזרח ,אחיטוב.

5

 מגורי קוון ,מגורי מסילאים ומגורימבני המגורים של העובדים ,גינות מנהל התחנה בחדרה-מזרח.
משקף את מדיניות הדאגה לרווחת
העובדים ,המבנה הארגוני של חברת
העובד ולניהול חייו על כל היבטיהם.
הרכבות.
 גינות נוי בתחנת חיפה-מזרח וחדרהמזרח.
 שרידי המבנים של הצבא הבריטיבראש העין.

6

משקף את פריסת מחנות הצבא
מחנות הצבא הבריטי,
הבריטי והשפעותיה הסביבתיות
הרכבת המובילות אליהם.
וההתיישבותיות

7

עצים ,מטעים ויערות לאורך קו  -עצי איקליפטוס לאורך פסי הרכבת
חולל שינוי בנוף באמצעות דפוסי
הרכבת .תכתובות בנוגע למדיניות בתחנות :חדרה ,זיכרון יעקב ,תעופה,
השתילה שהתקיימו לאורכו
ראש העין ועוד.
שתילה.

8

קטעי דרך ,גשרים ,מבצרים ומבנים  -מבצר אפק ליד ראש העין.
קו חיפה-קנטרה כחושף מבט על
המגינים על הדרך ,נקודות יישוב
שרידי דרך הים ההיסטורית
לאורך הדרך.
 -מבצר קאקון בעמק חפר.
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שלוחות

 שרידים של מבנה צבא בריטי לידתחנת תעופה.

שיטה לגיבוש מדיניות שימור בעבור קו רכבת היסטורי ,קו הרכבת המנדטורי חיפה-קנטרה
בתקופה זו היה קו הרכבת עמוד השדרה של רכבת המנדט
בארץ ישראל .לפיכך יש לראות בקו הרכבת חיפה קנטרה
בראש ובראשונה קו רכבת מנדטורי בריטי ,שבאמצעותו
הושגה השליטה בארץ ישראל ,וסמל פוליטי לשלטון זה.
לאורכו של קו הרכבת משתקפת מערכת היחסים המורכבת
בין השלטון הבריטי לבין היישוב היהודי והערבי בארץ ישראל.
מצד אחד הייתה חברת הרכבת המעסיק הגדול ביותר של
יהודים וערבים כאחד בתקופת המנדט ,ומצד שני קו הרכבת
היה יעד למתקפות מצד ערבים ויהודים בתקופות שונות.
הבסיסים הצבאיים הבריטיים לאורך קו הרכבת ,מבני
ההגנה עליו וגם מבני המגורים לעובדי התחנה משקפים
מערכת יחסים מורכבת זו.

בחינת המשמעויות לאור הקריטריונים להערכת קווי
רכבת היסטוריים
את המשמעויות שזוהו לאורך קו הרכבת חיפה קנטרה
ניתן למיין בהתאם לקריטריון שעליו הן עונות .כדי לגבש
את הערכת המשמעות התרבותית בעבור קו הרכבת חיפה-
קנטרה יש לבחון אותו לאור הקריטריונים הנ”ל על בסיס
השוואתי (ראה טבלה .)3
הערכת המשמעות התרבותית של קו הרכבת
קו הרכבת חיפה-קנטרה מאגד בתוכו מספר רב של נושאים.
באמצעות הקשר הפיזי שהוא יוצר ביניהם הוא מקנה מבט
רחב המרכיב תמונה שלמה במרחב ובזמן.

קו הרכבת חיפה קנטרה פעל משנות ה 20-עד שנות ה40-
של המאה העשרים ,תקופה שבה עברה ארץ ישראל מחברה
חקלאית מסורתית לחברה תעשייתית מודרנית .קו הרכבת,
באמצעות הידע התעשייתי והטכנולוגי שהביא עימו ,היה
זרז לשינויים אלה והם באים לידי ביטוי במבנים ובמתקנים
הנמצאים לאורכו .בזכותו של קו הרכבת התאפשר ביצועם
של מבצעים רחבי היקף כמו הקמת תחנות הכוח או בתי
הזיקוק ,וכן שיווקה של תוצרת חקלאית ותעשייתית בצורה
יעילה ומודרנית .כוח האדם המקצועי שהוכשר לצורך תפעול
הקו ואחזקתו היה מקור לעובדי תעשייה מיומנים.

קו הרכבת חיפה-קנטרה הוא מכלול נופי ואדריכלי ליניארי
ייחודי .המכלול מורכב מאתרים נקודתיים המקושרים
באמצעות ציר תנועה המשכי.
קו הרכבת הוא נדבך בהיסטוריה של הרכבת בארץ ישראל.
בתקופת השיא שלו הוא היה הקו הראשי של מערכת
המסילות בארץ ישראל ,ולאחר השלמת סלילתה של
המסילה המזרחית הוא יהיה קו הרכבת ההיסטורי הגדול
ביותר בישראל שרובו פעיל ומתפקד .לאורכו של קו הרכבת
משתקפים נושאים רבים ,האופייניים לקווי רכבת מתקופתו
ובאים לידי ביטוי במבנים ובמתקנים שלאורכו דוגמת
השימוש בסטנדרטיזציה בתכנון ובבנייה לאורך קו הרכבת,
ומדיניות הדאגה לרווחת העובד.

קו הרכבת חיפה קנטרה עובר בתוואי דרך אזורית קדומה,
היא דרך הים .לאורכו נמצאים השרידים ההיסטוריים של
דרך זו כמו :מבצרים וגשרים ,ובאמצעות התנועה לאורכו
הוא קושר ביניהם לכדי שלמות אחת.

התקופה שבה פעל הקו בשלמותו הייתה בין  1918ל.1948-

טבלה  .3משמעויות לאור הקריטריונים להערכת קווי רכבת היסטוריים

המשמעויות

הקריטריון
1

הוא דוגמה לשימוש בקו רכבת כאמצעי לכיבוש ושליטה.

4

הוא דוגמה אופיינית לשימוש בסטנדרטיזציה בתכנון ובנייה בקווי רכבת.

3

משקף את התפתחות ענף ההדרים והייצוא שלו מהארץ לעולם.

5

משקף את מדיניות הדאגה לרווחת העובד ולניהול חייו על כל היבטיהם.

6

משקף את פריסת מחנות הצבא הבריטי והשפעותיה הסביבתיות
וההתיישבותיות.

7

ההשפעות הנופיות של קו חיפה קנטרה כפי שהן באות לידי ביטוי בדפוסי
השתילה שהתקיימו לאורכו.

 .Cקו הרכבת הושפע מטכנולוגיה
חדשנית והשפיע עליה.

2

קידם את השימוש בטכנולוגיות חדשות בתחומי הבנייה ,התעשייה והניהול
הארגוני.

 .Eקו הרכבת נובע מתנועה ומחילופים
רב-ממדיים ומשקף אותם.

8

חושף מבט על שרידי דרך הים ההיסטורית.

 .Aקו הרכבת מהווה דוגמה יוצאת
דופן או אופיינית.

 .Bקו הרכבת מהווה דוגמה
להתפתחות כלכלית או חברתית.
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
האתרים הבולטים המשקפים את התפתחות ענף ההדרים
(כתום במפה) :חיפה (ייצוא ההדרים באמצעות הנמל),
חדרה-מזרח ,רחובות ,לוד (בשל המעבר לקו הרכבת לכיוון
נמל יפו) .תחנת ראש העין ושלוחת הרכבת לפתח תקווה,
שהוקמה במטרה לשנע הדרים מפתח תקווה לנמל יפו.

מיפוי המשמעויות לפי פריסתן לאורך קו הרכבת
בשלב זה יש לסקור את כל השרידים הקיימים לאורך קו
הרכבת ולמיינם בהתאם למשמעות שאותה הם מייצגים.
בסיומה של סקירה זו אפשר יהיה לרכז את כלל הנתונים
במפות ,כך שתתקבל מפה בעבור כל אחת מהמשמעויות
שזוהו ובה מסומנים המקומות לאורך קו הרכבת שבהם היא
באה לידי ביטוי (ראה נספח  -מפות משמעות ,קו הרכבת
חיפה-קנטרה).

השימוש בסטנדרטיזציה בתכנון ובנייה (צהוב במפה) בא
לידי ביטוי כמעט בכל התחנות לאורך קו הרכבת ,בטיפוסי
המבנים בתחנה ,מבני מגורים או אפילו מבני השירותים
הציבוריים .נוסף לכך ,מערך פריסת המבנים בתחנת הרכבת
היא תבנית חוזרת ופרטי הבניין והחומרים אף הם עשויים
בהתאם לסטנדרט כללי.
מדיניות הדאגה לרווחת העובד (אפור במפה) באה לידי ביטוי
באופן מוחשי בעיקר במתחמים ובמבני המגורים לעובדים
שהוקמו בתחנות הרכבת השונות ,ובהם תחנת חדרה מזרח,
אחיטוב ,לוד ועוד .קיימות אף עדויות לקיומם של גני ירק ונוי
לרווחת העובדים בתחנות השונות.
לאורך קו הרכבת ממוקמים בסיסי צבא בריטיים מהגדולים
בארץ (חאקי במפה) .תחנת חיפה ,עתלית ,ראש העין,
לוד ,דיר א-סנייד ,רפיח ,רומאני וקנטרה מזרח היו תחנות
ששירתו בסיסים צבאיים בקרבתם ונוסף לכך ,שלוחות
הרכבת שהובילו למחנה בית נבאללה וסרפנד (צריפין).
נושא הנוף לאורך קו הרכבת ראוי לסקר מקיף .האתרים
שניתן להצביע עליהם כממחישים את השינוי בנוף הם
נטיעות האקליפטוסים ,הברושים והדקלים לאורכו של הקו
(בתחנת חיפה וחדרה למשל) ,גשרים חשובים לאורך הקו,
כמו הגשר על נחל תאנים ,סוללות עפר ששרדו כמו זו שליד
דיר א-סנייד ובחבל הבשור (ירוק במפה).
מבצרים לאורך דרך הים דוגמת מבצר קאקון ואפק הם
דוגמה לשרידיה של דרך הים (כחול במפה) הנחשפים לנוסע
לאורך קו הרכבת חיפה-קנטרה .נוסף לכך ,קיימים שרידים
בקנה מידה מקומי דוגמת הגשר הממלוכי ליד תחנת דיר
א-סנייד.

איור  .1מפת סופרפוזיציה של פריסת המשמעויות שזוהו לאורך
קו הרכבת

האתרים שהם דוגמה לשימוש בקו רכבת כאמצעי
אימפריאליסטי לכיבוש ושליטה הם (נקודות אדומות במפה):
עתלית ,ראש העין ולוד – תחנות שנועדו בעיקר לשימוש של
הצבא הבריטי .חדרה מזרח – בסיסה של משטרת נוטרי
הרכבות ,שהוא דוגמה למערכת היחסים המורכבת בין
השלטון הבריטי ליישוב היהודי בארץ .תחנת רפיח – שממנה
יצאה שלוחת הרכבת לכיוון באר שבע במהלך מלחמת
העולם ה .1-קנטרה מזרח  -בסיס ההתארגנות של הצבא
הבריטי לקראת כיבושה של ישראל ,היו בה בית חולים צבאי
ומתקנים צבאיים נוספים .חיפה  -הייתה לכל אורך השלטון
הבריטי בארץ ישראל עיר בעלת חשיבות אסטרטגית מיוחדת
בעבור השלטון שפותחה כעיר נמל וכמרכז לתעשייה כבדה.

תכנית הסופרפוזיציה מדגימה באופן גרפי את פריסת
המשמעויות שזוהו לאורך קו הרכבת ומאפשרת להסיק
מסקנות הנוגעות לפריסה זו:
 .1אתרים בעלי מגוון משמעויות לאורך קו הרכבת חיפה-
קנטרה הם :תחנות חיפה ,חדרה-מזרח ,ראש העין ,לוד ודיר
א-סנייד.
 .2אתרים בעלי משמעות אחת מרכזית לאורך קו הרכבת
חיפה-קנטרה הם :זיכרון יעקב ,פתח תקווה ומגדל האיתות
ברינתיה.

האתרים שהם דוגמה לשימוש בטכנולוגיות חדשות בתחומי
הבנייה והתעשייה (ורוד במפה) :חיפה  -סדנאות הקישון
שבהן תיקנו ותחזקו את קטרי הרכבת וקרונותיה והכשירו
כוח אדם מקצועי .תחנת חדרה מזרח  -שבה הוקמה סככת
הדרים תוך יבוא טכנולוגיה מתקדמת לתקופתה לארץ.
רינתיה – שבה שרד מגדל איתות ,כולל מערכת תפעול
המסילות שבו.

 .3משמעותו של קו הרכבת כאמצעי לכיבוש ושליטה
בשטח (מסומנת באדום) והיותו דוגמה אופיינית לשימוש
בסטנדרטיזציה בתכנון ובנייה בקווי רכבת (מסומן בצהוב)
הן משמעויות הבאות לידי ביטוי בהרבה אתרים לכל אורכו
של קו הרכבת .משמעותו של קו הרכבת כמשקף את
התפתחותו של ענף ההדרים (מסומנת בכתום) באה לידי
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שיטה לגיבוש מדיניות שימור בעבור קו רכבת היסטורי ,קו הרכבת המנדטורי חיפה-קנטרה
ביטוי באתרים רבים בחלקו הצפוני של קו הרכבת מאזור
רחובות וצפונה.

למגוון המשמעויות הבאות לידי ביטוי בהן .ככל שהמשמעות
מורכבת יותר ,כך דרגת החשיבות לשימור עולה .לדוגמה:
תחנות חדרה-מזרח ,ראש העין ודיר א-סנייד.

 .4משמעותו של קו הרכבת בקידום טכנולוגיות חדשות
בתחומי הבנייה והתעשייה (מסומן בוורוד) מופיע במעט
אתרים באופן יחסי ,וכך גם היותו חושף מבט על שרידי
דרך הים (מסומן בכחול)( .במקרים אלה ,ייתכן שלא שרדו
שרידים המבטאים בצורה ברורה משמעות זו לאורך הקו).

• מומלץ לדאוג לפריסה מאוזנת של האתרים המיועדים
לשימור לאורך הקו ,כך שלכל קטע אופייני יהיה לפחות אתר
אחד מייצג לשימור.
• מומלץ לשמר תחנות ייחודיות לאורך הקו :חיפה כתחנת
הקצה החשובה בארץ ולוד כתחנת ההצטלבות החשובה
עם קו הרכבת יפו-ירושלים.

חשוב להעיר ולהדגיש שמפאת קוצר היריעה עבודת הסקר
לא נעשתה בצורה שיטתית לאורך קו הרכבת אלא בהתאם
לשרידים הבולטים והידועים לאורכו .סקר יסודי ומעמיק
של כל השרידים הקיימים לאורך קו הרכבת עשוי לשנות
את תכנית הסופרפוזיציה ואת חלק מממצאיה .זאת ועוד,
המשמעויות מסומנות באופן זהה ,כלומר גם אם המשמעות
באה לידי ביטוי באופן נרחב באתר וגם אם בצורה מינורית,
האתר מקבל אותו סוג של סימון .כדי לשכלל את השיטה
אפשר להבדיל באופן הסימון בין ביטוי נרחב לבין ביטוי
מינורי של המשמעות .עם זאת ,גם בעזרת הנתונים הקיימים
כיום ניתן לקבל תמונת מצב ראשונית ,המשקפת את פריסת
המשמעויות לאורך קו הרכבת וממנה לגבש קווים מנחים
למדיניות שימור בעבור קו הרכבת.

• מומלץ לשמר תחנות אופייניות לאורך הקו דוגמת חדרה-
מזרח ואחיטוב.
• מומלץ לשמר תחנות בעלות משמעות מובילה מרכזית
כדוגמה מייצגת למשמעות זו .לדוגמה תחנת פתח תקווה
בנושא ההדרים.
• מומלץ לשמר שרידים ייחודיים לאורך הקו דוגמת מגדל
האיתות ברינתיה.
• מאחר שקיים מגוון של תחנות לשימור ,מומלץ לפתח
כל אחת מהן באופן שונה ,כך שתתאים לקהל יעד שונה,
ותכלול פעילות מסוג אחר.

מסמך מדיניות השימור של קו הרכבת חיפה-קנטרה
והמלצות
המסמך גובש על בסיס המידע שנאצר בשלבים הקודמים לו.
סעיפי מדיניות השימור לקו חיפה-קנטרה:

• רצוי לשלב אתרי מורשת הקיימים לאורך קו הרכבת
ומשתלבים במשמעותו .לדוגמה :מחנה המעצר בעתלית,
פרדס מינקוב ברחובות ועוד.

• הדרך הטובה ביותר לחוות קו רכבת היסטורי היא
באמצעות הנסיעה בו .לכן על אף החשש והאיום
שבפתיחת קטע המסילה המזרחית לתנועה מחדש ,בגלל
הסכנה לשרידים הקיימים בשטח ,יש לראות בכך צעד מבונ
רך שיכול לקדם את שימורו של קו הרכבת ההיסטורי.

• מומלץ להשתמש באמצעי המחשה ,כולל בתוך קרונות
הרכבת ,כדי להפנות את תשומת לב הנוסעים לאתרים
לאורכם נוסעת הרכבת ,תוך הדגשת המשמעות שאליה הם
שייכים.

• בבחירת האתרים לשימור לאורך קו הרכבת רצוי
לבחור אתרים הנמצאים לאורכו של קטע רכבת פעיל ולדאוג
לחשיפתם המרבית בפני ציבור הנוסעים ברכבת .שילובם
של אתרים אלה בפעילות העכשווית של קו הרכבת היא
הדרך הטובה ביותר לשימורם.

סיכום
המאמר מציג שיטה לגיבוש מדיניות שימור בעבור קו רכבת
היסטורי .יישומה של השיטה המוצעת ויישומה על כלל
מורשת הרכבת בישראל ,ייצור סטנדרטיזציה בנושא זה.
מסמך מדיניות השימור מאפשר להבין מה הם האתרים
החשובים והראויים לשימור לאורך קו הרכבת .תיקי תיעוד
שיבוצעו לאתרים לאורך קו הרכבת יוכלו להסתמך על הערנ
כת המשמעות הכוללת של קו הרכבת כדי לגבש את הערכת
המשמעות הספציפית שלהם .ההמלצות בדבר סוגי האלמנ
נטים שיש לשמר ואופן השימור ינבעו באופן ישיר מהערכת
המשמעות של קו הרכבת חיפה-קנטרה ובהתאם למדיניות
השימור .נוסף לכך ,מסמך מדיניות השימור מצביע על מגוון
האלמנטים הראויים לשימור .חלקם ,כמו עצים וקווי מבט
לנוף ,לא תמיד זוכים להתייחסות בתיעוד האתרים.

• בבחינת האתרים הקיימים לאורך קו הרכבת יש להביא
בחשבון את כל סוגי האלמנטים המרכיבים את קו הרכבת:
המסילה ומרכיביה ,מבנים ומתקנים טכניים ,עצים ומכלונ
לים נופיים ,מבטים ונקודות תצפית.
• מומלץ לשמר את האתרים הקיימים לאורך קו הרכבת
חיפה-קנטרה כ”מסלול” – רצף של אתרים המקושרים
ביניהם באופן פיזי והמשתייכים למשמעות המתקיימת
לאורך הקו .כך ניתן יהיה להביא להבנת המשמעות של קו
הרכבת מתוך ביטויה הפיזי במרחב .לדוגמה :מסלול שיווק
ההדרים או מסלול כיבוש הארץ במלחמת העולם הראשונה
בידי הבריטים.

מסמך מדיניות השימור עשוי להיות כלי אפקטיבי ורב
השפעה בניהולו של קו הרכבת ובקידום תכניות הפיתוח
לאורכו .מסמך זה יכול להיות הבסיס לפיתוחה של תכנית
שימור כוללת בעבור קו הרכבת .זו תכלול הנחיות מדויקות

• מומלץ לבחור את התחנות הראויות לשימור בהתאם
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
התיישבות שונים (קיבוצים ,מושבות טמפלרים ועוד) .היתרון
בשימוש בשיטה זו טמון באפשרות לקשר שרידים היסטוריים
במרחב הפיזי באמצעות נושאים משותפים ,ובכך לאפשר
הבנה מעמיקה יותר של המורשת בהקשר המרחבי שלה
וליצור נקודת מבט חדשה על שרידיה הפיזיים של מורשת זו.

לאופן ההתייחסות למרכיבים השונים לאורך הקו .המסמך
יסייע גם בקבלת החלטות הנוגעות לאתרים ספציפיים
לאורך הקו.
יתרה מזו ,השיטה המוצעת ,על אף שפותחה בעבור קו
רכבת היסטורי ,יכולה לשמש ככלי לגיבוש מדיניות בעבור
מרחבי שימור נוספים ,הכוללים מגוון רחב של נושאים לצד
שרידים היסטוריים רבים המפוזרים על פני מרחב גאוגרפי
גדול .מרחבים אלה עשויים להיות יחידות גאוגרפיות או
מנהלתיות מוגדרות כמו עמקים ,נפות ,דרכים ,ערוצי נחל
ועוד .השיטה אף עשויה לשמש כלי לבחינתו של נושא
רוחב מתחום השימור בראייה כלל-ארצית ,כמו למשל
לבתי חולים היסטוריים ,למחנות צבא היסטוריים ,לסוגי

השיטה המוצעת מדגימה את היתרונות בהתבוננות כוללנית
בנושאי השימור ,מתוך הבנת המשמעויות הראויות לשימור
ומתוך ראייה כלל-ארצית .גיבוש מדיניות שימור כוללת,
כפי שנעשתה בעבודה זו בעבור קו רכבת היסטורי ,מקדמת
שימור נושאי מושכל ומכוון בניגוד לפיזור האקראי של
הנושאים ושל האתרים לשימור בארץ כיום.

הערה
מאמר זה מבוסס על עבודת גמר בלימודי תואר שני באדריכלות ,התמחות בשימור מבנים ,ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של הטכניון .העבודה נעשתה
בהנחייתם של אדר’ שמואל גרואג ופרופ”ח אדר’ ניצה סמוק.

רשימת מקורות
Coulls, A. 1999. Railways as World Heritage Sites. Occasional Papers for the World Heritage Convention.
Falconer, K. 2006. 19th Century Transport Sites and Systems as World Heritage Sites: Building a Portfolio, The British Experience. Paper
presented at the TICCIH XIII International Congress. Italy.
ICOMOS. 2005. The ICOMOS Charter on Cultural Routes. 5th Draft. Paper presented at the General Assembly, China.
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שיטה לגיבוש מדיניות שימור בעבור קו רכבת היסטורי ,קו הרכבת המנדטורי חיפה-קנטרה
נספח  -מפות משמעות ,קו הרכבת חיפה-קנטרה*

* המפות מציגות את האתרים המרכזיים בלבד לאורך קו הרכבת.
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בין ניהול השימור לניהול התיירות ,מקרה המבחן של הר ציון בירושלים
עמית רוזנבלום

מאוחרות יוחס השם לחלקי הגבעה המערבית ,המצויים
כיום מחוץ לחומת העיר.

מילות מפתח :הר ציון ,קבר דוד ,ניהול השימור,
ניהול התיירות ,רוח המקום

היישוב על הר ציון מתחיל במאה השביעית לפסה”נ עם
ההתרחבות המסיבית של ירושלים ובניית ‘החומה הרחבה’
שבנה חזקיהו המלך ,אם כהכנות לקראת המצור האשורי או
כתוצאה מהגירה מסיבית של תושבי ממלכת ישראל לאחר
שנחרבה ( 722לפסה”נ) (אביגד .)1980

תקציר
את פרויקט השימור הנוכחי של מתחם קבר דויד בהר ציון,
מטעם הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) ורשות העתיקות
1
(רע"ת) ,מנהל ומבצע מינהל שימור ברשות העתיקות.
החלק הראשון של הפרויקט החל במאי  2008ונמשך כשנה
עד מאי  2.2009במהלך שנת  2010נערכו כמה פרויקטים
נקודתיים ,וממרס  2011ועד עתה נערך פרויקט השימור
הנוכחי .פעולות השימור הן חלק בלתי נפרד מתכנית פיתוח
כוללת למתחם שמטרותיה העיקריות הן :ראשית ,הסדרת
המכלולים הארכיטקטוניים הציבוריים באתר כדי לספק
קליטה ומעבר נאות ובטוח למבקרים הרבים הפוקדים מדי
יום את המקום .שנית ,יוזמה להקמת גוף שיתפעל את האתר
באופן קבוע וינהל אותו (גוף שלא קיים כיום).

במהלך המאה הראשונה לפסה”נ ועד חורבן בית ראשון (70
לסה”נ) נכלל היישוב על הר ציון בתוך תוואי חומת העיר ועל
פי יוסף בן מתתיהו (מל”י ,ה’ ,ד’  )136המקום שימש שכונת
איסיים (ראה שם).
בסוף המאה הרביעית לספירה נבנתה במקום כנסייה
גדולה‘ ,ציון הקדושה’ ( .)Hagia Zionזאת בעקבות אמונות
ומסורות נוצריות ,שקשרו בין הר ציון לאירועים מרכזיים בחיי
ישו ותלמידיו (צפריר  ,)1974ובהם :חדר הסעודה האחרונה
(לוקס ,כב ,ז-יג); משפטו של ישו בפני כיפא הכהן הגדול,
המקום שבו נאסר והוכה לפני הסגרתו לרומאים (מתי ,כו,
נז-סח ,לוקס ,כב ,נד-עא); המקום שבו צלחה רוח הקודש על
השליחים לאחר הצליבה (מעה”ש ,ב ,א-ד); מקום סקילתו
של סטפנוס (מעה”ש ,ו ,ח-טו); ביתו של יוחנן השליח ,שבו
חיה מריה לאחר הצליבה.

בד בבד עם שימור האתר פוקדים מבקרים רבים את המקום
מדי יום .ביצוע פעולות השימור בחללים שבהם המבקרים
עוברים בדרכם אל ציון הקבר מערים קשיים הן למבקרים
הפוקדים את המקום הן למשמרים הפועלים בו .ניהול
התיירות  -חסימת דרכי הגישה ,הגבלת המעברים והכוונת
המבקרים  -הפך לחלק מהפרקטיקה של המשמרים.

העדות הראשונה הקושרת בין הר ציון לקבר דוד מופיעה
לראשונה אצל הגאוגרף אל מוקדסי ,תושב ירושלים ,בשנת
 985לספירה (בהט  .)1987המסורת הרואה את קבר דוד
בהר ציון השתרשה בעיקר עקב עדותו של ר’ בנימין מטודלה
שביקר בארץ ישראל בשנת .1170

המאמר בוחן את הגישה העכשווית לניהול השימור במתחם
קבר דוד לאור שני מסמכים :האמנה הבין -לאומית לתיירות
באתרי מורשת (מקסיקו  )1999והצהרת קוויבק על רוח
המקום ( .)2008השאלות שהמאמר מתמודד איתן הן :האם
היבטי השימור והתיירות של מתחם הקבר הולמים את
הרעיונות המובעים במסמכים אלו? והאם תכניות הפיתוח
העתידיות עולות בקנה אחד עם אותם רעיונות?
רקע היסטורי
מתחם קבר דוד נמצא בגבעה המערבית של ירושלים
העתיקה ,בגובה  765מ’ מעל פני הים וממוקם בין גיא בן
הינום ממערב ומדרום ,נחל הטירופיאון ממזרח ונחל הצולב
(הערב) מצפון (איור .)1
המתחם נמצא מחוץ לחומת העיר העתיקה ,מדרום לרובע
הארמני ,ומשתרע על שטח של כ 3500-מ”ר .זיהוי הגבעה
המערבית כ’הר ציון’ מקורו ,כנראה ,בזיהוי מוטעה של יוסף
בן מתתיהו (מל”י ,ה’ ,ד’  )136של הגבעה המערבית עם עיר
דוד ,היא ‘מצודת ציון’ (שמ”ב ,ה ,ז).

איור  .1הר ציון ,1914-1898 -מבט כללי לעבר רחבת הכניסה
הראשית למתחם מכיוון צפון .אוסף מטסון.

במקרא מיוחס השם ‘ציון’ לירושלים כולה .בתקופות
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בין ניהול השימור לניהול התיירות ,מקרה המבחן של הר ציון בירושלים
בראשית המאה ה 12-בנו הצלבנים כנסייה חדשה במקום,
‘גבירתנו של הר ציון’ ,על שרידי הכנסייה הביזנטית ‘ציון
הקדושה’ .קומת הגלריה בכנסייה זו זוהתה כאולם ‘הסעודה
האחרונה’ ואילו בקומה התחתונה ,זוהה חדר פנימי כ’ציון
קבר דוד’ (.)Pringle 2007

 .2מתחם הקלויסטר -הקומה הראשונה שימשה חצר
הפנימית (קלויסטר) של מנזר פרנציסקני שנבנה במחצית
המאה הארבע עשרה (דרורי  .)1978בתקופות מאוחרות
יותר ,נבנו מעל החצר עוד שתי קומות של מבנים .ממזרח
לחצר הקלויסטר מצוי ‘חדר הנרות’ .חדר זה משמש מקום
להדלקת נרות כחלק מהפולחן המתרחש במקום .כיום
הקומה הראשונה נמצאת באחריות המרכז הארצי לפיתוח
מקומות קדושים (‘חדר הנרות’ עצמו נתון לוויכוח) ,ואילו
הקומות העליונות נמצאות באחריות ‘ישיבת התפוצות’.
חברי הישיבה מתגוררים בהם .בחצר הקלויסטר ,בחצר
הפתוחה שמעליה וב’חדר הנרות’ התבצעו פעולות שימור
ופיתוח.

בתקופה הממלוכית התגוררה קהילה יהודית בהר ציון
ב 1335-הגיעה קבוצה של נזירים פרנציסקנים להר ציון
ורכשה בו שטחים והקימה בקומה שמעל ציון הקבר כנסייה
(אולם ‘הסעודה האחרונה’) ומנזר הצמוד לחזית הדרומית
של מבנה הקבר .כך נוצרה מציאות מורכבת ,שבה נאלצו
היהודים לעבור בחצר המנזר כדי להיכנס לציון הקבר.
עובדה זו יצרה סכסוכים רבים בין הקהילות .סכסוך זה
עלה לערכאות גבוהות ,וכתוצאה מכך במהלך המאה ה15-
הפרנציסקנים הוצאו מאולם ‘הסעודה האחרונה’ ,והמקום
הוסב למסגד (אך המנזר נשאר במקומו)  .בתקופה זו נבנה
גם חאן בחלקו המערבי של האתר‘ ,אולם הקשתות’ של
ימינו (איור  3פרט .)6

 .3מתחם המבואה -הקומה הראשונה משמשת חלל
כניסה ,המוביל מהשער הצפוני אל ציון הקבר .קומה זו
נמצאת באחריות המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים.
מעל קומת המבואה יש שתי קומות נוספות של חדרים
המאוכלסים באנשי ‘ישיבת התפוצות’.

עם כיבוש א”י על ידי העו’תמאנים ( )1517והמשך הסכסוך
המתמיד בין הנוצרים ליהודים ,הופקע המקום ,ונזירי
המסדר הפרנציסקני נאלצו לעזוב באופן סופי את המתחם.
גם התושבים היהודים נאלצו לעזוב ועברו להתיישב באזור
הרובע היהודי של ימינו .כל אזור הר ציון הוגדר כוואקף
משפחתי והועבר לשליטתו של השייח’ אחמד א-דג’אני,
שהיה מנהיג הסופים בירושלים ( .)Auld, 2000משפחת
דג’אני הוסיפה להתגורר במבנים על הר ציון עד .1948

קומת המבואה שימשה פיילוט לפרויקט השימור והפיתוח
במקום.
 .4מתחם החאן -חאן ריבועי בעל חצר מרכזית ,כולו מצוי
באחריות ישיבת התפוצות והם מאכלסים אותו (לא נעשו
במקום פעולות שימור).

במהלך שלטון המנדט הבריטי ( )1948-1917נשמר
ה’סטטוס-קוו’ במקום בשינויים מועטים ,ב 1936-הורשו
הפרנציסקנים לחזור למקום והקימו בו מנזר (דרום מערב
השטח) ,ותושבים יהודים הורשו לעלות לציון הקבר במהלך
חג השבועות.
במלחמת השחרור כבש כוח של חטיבת הראל את הר ציון.
בין השנים  1967-1948הר ציון נחשב למקום הקדוש ביותר
לדת היהודית בישראל ומבקרים רבים פקדו את המקום
(איור ( )2בר  .)2007לאחר מלחמת ששת הימים ירדה קרנו
של הר ציון באופן דרסטי ,והילת הקדושה עברה לכותל
המערבי .בעקבות נטישת המקום ,הועברה להר ציון ‘ישיבת
התפוצות’ שחבריה מתגוררים במקום עד ימינו.
מתחמים וגופים ממונים
המורשת הבנויה על הר ציון היא מכלול של מתחמים
(איור  )3שמנהלים אותם גופים שונים.
 .1מתחם הקבר -המבנה נבנה בתקופה הצלבנית על
הריסות הכנסייה הביזנטית ‘ציון הקדושה’ (.)Pringle 2007
הקומה הראשונה ,ציון קבר דוד המלך ,מצויה באחריות
המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים ,ואילו הקומה
השנייה ,שבה שוכן אולם הסעודה האחרונה ,מצויה
באחריות משרד הפנים -המחלקה לעדות נוצריות .בכל
המתחם ,כולל חזיתות חיצוניות ,התבצעו פעולות שימור.

איור  .2הר ציון ,סוכות ( 1952רמון .)1987
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 .5מתחם ‘פלומבו’ -כולל שתי יחידות נפרדות ,ובהן מספר
מבנים וחצר פנימית .כל המתחם מצוי באחריות ישיבת
התפוצות והם מאכלסים אותו.
לא נעשו במקום פעולות שימור.
 .6מתחם אולם הקשתות -הקומה הראשונה של המתחם
כוללת את אולם הקשתות ,חצר פנימית המצויה ממזרח
לאולם ,וחצר נוספת ,דרום מערבית ,המשמשת ככניסה
הדרומית לכל המתחם .בקומה זו נמצאים השירותים,
המשמשים את כל המבקרים המגיעים לאתר ,והם
מתוחזקים על ידי עיריית ירושלים .הקומה הראשונה מצויה
באחריות המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים .בכל
שטח הקומה הראשונה נעשו פעולות שימור.
שתי הקומות העליונות משמשות בחלקן אכסניה שמנהלת
‘ישיבת התפוצות’ ,ואת יתרת השטח מאכלסים חברי
הישיבה.

איור  .3תכנית מתחם הר ציון.

 .6עיריית ירושלים -הגוף המוניציפלי המופקד על חוק תכנון
ובנייה .פעולות בנייה והנדסה מחויבות באישור העירייה.
לכן ,על אף שהעירייה אינה מעורבת בתכנון פרויקט השימור
והפיתוח ובביצועו ,העירייה מאשרת תכניות עבודה ומעורבת
במתן אישורים בפעולות הקשורות בתשתיות ,כמו :הסדרת
ניקוזים ,ביוב ומערכות חשמל .נוסף לכך ,משום שהעירייה
אוכפת את חוקי העזר העירוניים (הקשורים במפגעים כגון:
זבל ,פסולת ,בעלי חיים ,התקנת סורגים ,גדרות וכדומה).
העירייה רשאית לקנוס גופים שאינם מונעים מפגעים מעין
אלו.

בקומות אלו נעשו פעולות פיתוח להסדרת ניקוזים ותיקוני
ריצוף.
הגופים המעורבים בהר ציון
לבד מקהילות מאמינים בני דתות שונות ,תיירי מורשת
וקבוצות תלמידים שהם בעלי עניין במקום ,ריבוי הגופים
המעורבים בו מצביע על מורכבות ניהולו .לכך יש השלכה
גם על פתרונות עתידיים של סוגיות בניהול האתר .עם
הגופים המעורבים נמנים:
 .1מינהל מקרקעי ישראל -באופן כללי ,כל שטח הר ציון
שייך למינהל מקרקעי ישראל .המינהל ,החכיר בתקופות
שונות שטחים בתוך הר ציון למרכז הארצי לפיתוח מקומות
קדושים ,ל’ישיבת התפוצות’ ולגופים פרטיים בודדים דוגמת
בית הכנסת הספרדי ,המצוי בחלקו הצפוני של מתחם
הקבר .ישנם מספר שטחים בהר ציון ,שעדיין לא הוחכרו,
ונושא בעלותם מוטל בספק.

 .7רשות העתיקות (רע”ת) -המתכננת והמבצעת של
פרויקט השימור והפיתוח .את עבודות השימור מבצעת
חוליית השימור ואת עבודות הפיתוח מבצע קבלן פיתוח
שנבחר במכרז .רע”ת מפקחת על קבלן הביצוע ומדווחת
באופן קבוע ליזם -הרל”י ,על התקדמות הביצוע של הפרויקט.
רע”ת ,האוכפת את חוק העתיקות בישראל ,עובדת בשיתוף
פעולה עם רשות הטבע והגנים והעירייה בכל הנוגע לפיקוח
על החוק ואכיפתו ,ואישור תכניות בנייה ופיתוח.

 .2המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים -כאמור,
בבעלותו חלק משטחי הר ציון .המרכז מחזיק במשך שעות
היום שומר ופועל ניקיון ,המפעילים את ציון הקבר ואת
השטחים הצמודים אליו ומתחזקים אותם.

 .8רשות הטבע והגנים (רט”ג) -הר ציון נכלל בגן לאומי
‘סובב חומות’ -גן לאומי מוכרז .משום כך ,ביצוע עבודות
בשטח מחויבות באישור הרט”ג על פי חוק רשות הטבע
והגנים .משנת  2010רט”ג מאוד מעורבת בכל הנוגע למניעת
ביצוע פעולות ללא היתר.

 .3ישיבת התפוצות -מחזיקה כאמור ברוב שטח הר
ציון משנת  .1967מטרותיה העיקריות הן :המשך האחיזה
בשטחים אשר בבעלותה וחיזוק הצביון היהודי של הר ציון.

שימור הר ציון

 .4משרד הפנים -המחלקה לעדות נוצריות ,מחזיק באולם
‘הסעודה האחרונה’ הנמצא מעל ציון הקבר .האולם נמצא
בשליטה זו בשל החשיבות הרבה שיש למקום לדת הנוצרית
(כל אפיפיור המגיע לביקור בארץ ישראל מגיע למיסה
באולם).

בשני העשורים האחרונים נערכו פעולות שימור במקום
בהיקף מצומצם .פרויקט השימור שהחל בשנת  2011כולל
מספר רב של מכלולים ארכיטקטוניים .המטרה העיקרית
של הפרויקט היא הסרת סכנה כדי לאפשר קליטה ומעבר
בטוח למבקרים הרבים העוברים במקום והסדרת חזיתות
ומכלולים והנגשתם לציבור .לצד צוות השימור משנת 2012
פועל במקום קבלן פיתוח.

 .5הרשות לפיתוח ירושלים (הרל”י) -חברה ממשלתית
המקבלת את תקציבה ממשרד ראש הממשלה .הרל”י היא
היזם של פרויקט השימור והפיתוח העכשווי.
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בין ניהול השימור לניהול התיירות ,מקרה המבחן של הר ציון בירושלים
כיום ,את מתחם הקבר והמכלולים הסמוכים מנהלים אנשי
המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים ,האמונים גם על
תחזוקת האתר .כוח האדם המוקצה מטעם המרכז כולל
שומר ופועל ניקיון העובדים במקום שנים רבות.

מנוהלת על ידי ‘ישיבת התפוצות’ ומיושבת באנשי הארגון.
אלו אינם מגלים רצון לטפל במבנים העתיקים וההיסטוריים
שבחזקתם.
כוח האדם במקום ,שומר ופועל ניקיון ,אינו מספק כדי לנהל
את זרם המבקרים במקום וכדי לשאת בצורכי התחזוקה
הנובעים מכך.

שיפור במצב הביטחוני בישראל בכלל ובירושלים בפרט
הוביל לעלייה מתמדת במספר התיירים המבקרים בארץ
(משרד התיירות ,דוחות שנתיים .)2011-2003 :מרבית
המבקרים פוקדים את אולם הסעודה האחרונה ואת ציון
קבר דוד ,הנושאים ערכים חברתיים -דתיים .לעומת זאת,
תיירי הפנים ,בעיקר תלמידי בתי ספר ,מגיעים לאתר וחווים
את הנרטיב הישראלי ,כלומר את סיפור מלחמת השחרור
ופרק הזמן עד מלחמת ששת הימים.

שימור מתחם קבר דוד החל להתגבש מתוך הכרה
ש’הקבוצה הממונה’ על המתחם מזלזלת בערכי המורשת,
שהמקום נושא בקרבו ,ולפיכך גם אינה תורמת לשימור ערכי
המורשת והתרבות .יתרה מכך ,עצם נוכחותה מדרדרת את
המצב הפיזי של המבנים (איור .)4
בשל החמרת הפיקוח של רשות העתיקות בהר ציון והודות
לעבודות שימור ופיתוח ראשוניות שנערכו במתחם (פרויקט
הפיילוט שהחל בשנת  )2008נדרשה הישיבה ,שבאותו זמן
תכננה לשפץ מבנים בשטחה ,לקבל אישור לתכנית העבודה
מרשות העתיקות .זו התנתה את ביצוע העבודה על ידי קבלן
שהוכח ,כי הוא בעל ניסיון בעבודות שימור ,חומרי העבודה
וטכניקת העבודה יהיו על פי הסטנדרטים הנהוגים בפרויקטי
שימור ובליווי משמר -מפקח בטעם הרשות.

העלייה במספר המבקרים באתר הובילה לבחינה מחודשת
של המצב הפיזי שלו .בדיקה ראשונה נעשתה על ידי
המחלקה למדיניות תכנון במנהל ההנדסה של עיריית
ירושלים (דצמבר  .)2005סקר ארצי של המקומות הקדושים
בארץ ישראל ,שערכה הממשלתית לתיירות (נובמבר )2008
הצביע על המצב הפיזי הירוד של כל המתחם ועל ההכרח
בטיפול מקיף למקום .בהמשך ,יזמה הרל”י סקר מעמיק
של מתחם הר ציון (היסטורי ,שימורי ,הנדסי) שאותו ביצע
מינהל שימור ברע”ת (נובמבר .)2009
מהסקרים עלתה תמונה עגומה של היעדר מרכיבי ניהול
אתר מורשת והיעדר תחזוקת שימור ,שתבטיח את המשך
קיומו של האתר בצורה ההולמת את ערכיו התרבותיים.
לכל בעלי העניין המעורבים במקום היה ברור ,כי נדרשת
התערבות מיידית שתבטיח לא רק את השימור הפיזי של
האתר ,אלא גם תיצור מנגנון לניהול התיירות ולתחזוקת
השימור של האתר.
בשנת  ,2006בד בבד עם הסקר שערכה במקום בדצמבר
 2005עיריית ירושלים ,הוחמרה האכיפה בעיקר בשל
עבירות בנייה .כפי שצוין ,נערכו סקרים במקום וכן תכנית
שימור ופיתוח שהכין מינהל שימור .בשנת  2008נערך
פיילוט ,שהתרחב בעקבות ביקור האפיפיור באולם הסעודה
האחרונה .בשנת  ,2010טופלו החזית הצפונית ,הכניסה
הראשית לקבר ,והחזית המזרחית של מבנה הקבר ואולם
הסעודה האחרונה .באותה שנה החלה עבודת שימור בחדר
ציון הקבר.

ניהול השימור והתיירות על פי ‘האמנה הבין-
לאומית לתיירות-תרבות’ (מקסיקו)1999 ,
‘הקבוצה הממונה’
איור  .4כתובת גרפיטי על גבי אומנה בחצר הקלויסטר.

האמנה לתיירות -תרבות מציינת ,כי ניהול המורשת הוא על
פי רוב אחריות של קהילה פרטנית או של קבוצה ממונה
(אפוטרופסות).

‘ניהול טוב והגון’

המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים אחראי למתחם
הקבר ,המבואה אל הקבר ,הקלויסטר ,החצר המרכזית
ואולם הקשתות .עיריית ירושלים אחראית לשירותים במקום
וחדר הנרות נתון בוויכוח באשר לאחריות לו .יתרת המתחם

האמנה לתיירות תרבות מציינת כי יעד מרכזי בניהול
המורשת הוא להעביר את משמעותה ואת הצורך בשימורה
לקהילה המחזיקה בה ולמבקרים .היא גם מדגישה כי ניהול
טוב והגון ...מביא עימו את החובה לכבד את ערכי המורשת,
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
את האינטרסים של הקהילה ואת ההון של הממונים ושל
הבעלים בנכס ההיסטורי בהווה .ניהול שכזה מעניק כבוד גם
לנופים ולתרבויות שמהם התפתחה המורשת.

חוויה מספקת ומהנה
“שימור ותכנון התיירות במקומות מורשת צריכים להבטיח
שחוויית המבקר תהיה כדאית ,מספקת ומהנה ...תכנון
פעילויות תיירות יבטיח מתקנים הולמים לנוחות ,ביטחון
ולרווחת המבקר ,שיגבירו את ההנאה מהביקור אבל לא
ישפיעו לרעה על המשמעות של המקום או על מאפייניו”...
(אמנה בינלאומית לתיירות-תרבות ,עיקרון  .3ו.)3.4 -

אחת המטרות העיקריות של פרויקט השימור והפיתוח היא
הסדרה של ניהול האתר והפיקוח במקום .פעולה זו תיעשה,
על ידי הקמת עמדת משטרה קבועה באתר שתעסוק באכיפת
החוק ,הצבת מצלמות אבטחה בשטח ותפעולן .נוסף לכך,
בעתיד יוקצו משרות לסדרנים ומנקים שיפעלו באתר באופן
קבוע ,והמרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים יהיה אחראי
לפעילות זאת .בפועל ,עד שיקום גוף מעין זה וישפיע על
המתרחש באתר ,החלו להתבצע שינויים מנהליים במהלך
שלוש השנים האחרונות .בפרק זמן זה המרכז הארצי
לפיתוח מקומות קדושים ,ייתכן שבשל הפרויקט המתבצע
במקום ,העלה את תמיכתו הכלכלית בתחזוקה השוטפת
של האתר (בעיקר בצורת ציוד ניקיון חדש .המייעל את זמן
ניקוי האתר ומקצר אותו) .בד בבד ,רשות העתיקות החמירה
את הפיקוח על המקום ,והמשטרה מבצעת סיורים יומיים
בשטח.

הר ציון ,על המבנים השונים שבו ,הוא כיום אתר בנייה.
עם זאת ,מתחילת הפעולות והעבודות הובטח רצף פעילות
המבקרים .דרכי גישה לכל חלקי האתר הובטחו על ידי
סימון וציון .אזורי עבודה שבהם נדרשת התערבות ממושכת
נסגרו בעזרת מחסומים נייחים ,דוגמת לוחות פח ,ורשתות
(איור  .)5לעומת זאת ,אזורי עבודה אחרים נסגרים ונפתחים
באופן יומיומי .במקומות אלו סגירת השטח נעשתה
באמצעים ניידים ,דוגמת מחסומי עץ וסרטים זוהרים .בגמר
יום העבודה נפתח שטח ההתערבות ,לאחר שנוקה ונבדק,
כי לא הושארו בו כלי עבודה או חומרי עבודה (חומרי מליטה,
אבנים וכדומה) היכולים להיות סיכון בטיחותי למבקרים
במקום.

נוסף לתועלת המיידית של תהליכים אלו לאתר ,מוצבת
מטרה נוספת והיא הטמעת ההבנה אצל הגוף הממונה-
המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים ו’ישיבת התפוצות’,
כי עם פרויקט השימור והפיתוח החל תהליך של שינוי
בדפוסי הניהול והתחזוקה במקום .שינוי זה עתיד להוביל
ל’ניהול טוב והגון’ על פי אמות מידה מקצועיות של משמרים,
המביאות בחשבון בין היתר את הקהילות השונות שלהן
עניין באתר.

קבלן הפיתוח מבצע פעולות כדי להעניק למבקרים במקום
בעתיד חוויה ‘מספקת ומהנה’ .זאת ,על ידי הסדרת תשתיות
חשמל ,ביוב וניקוזים; התקנת ריצופים ,מעקות וסורגים;
תיקוני טיח וצבע מודרניים והתקנת גופי תאורה.

‘מקור ראשון’
מאחר ותיירות פנים ותיירות בינלאומית הן כלי חשוב
לחילופי תרבות ,על השימור לספק (באמצעות ניהול טוב
ואחראי) אפשרויות לחברי הקהילה המארחת ולמבקרים,
לחוות ולהבין את התרבות ואת המורשת ממקור ראשון.
(אמנה בינלאומית לתיירות-תרבות ,עיקרון .)1
העבודות הפיזיות באתר ,הן של צוות השימור הן של קבלן
הפיתוח מדגישות את הצורך לאפשר התנהלות תקינה של
האתר .זאת ,כדי לאפשר כניסה לאתרים המרכזיים -אולם
הסעודה האחרונה וציון קבר דוד גם בזמן העבודות במקום,
וכדי להבטיח כי חווית המבקר במקום תהיה איכותית
במידת האפשר.

איור  .5הקיר הדרומי של אזור המבואה לציון הקבר -שטח
העבודה נסגר באופן יומיומי ,בשעות פעילות צוות השימור.

המבקרים הרבים מגיעים לאתר ממדינות שונות ,רבים מהם
חווים רגש דתי עמוק במקום .כדי להעניק לקהל הפוקד את
האתר חוויה אותנטית עלינו ,העוסקים בשימור ובפיתוח
האתר ,להיות רגישים למאווייהם ,גם במצב פיזי בעייתי
ומורכב לעתים .כלומר ,לאפשר גישה למקומות הקדושים,
לאפשר את הנגיעה בציון הקבר ואת הביקור בחדר הסעודה
האחרונה ,ויתרה מזאת ,לאפשר את הטקסים הדתיים,
הרוחניים ,המתקיימים באתר (כגון :הדלקת נרות ב’חדר
הנרות’ וביצוע מיסות ותפילות באולם ‘הסעודה האחרונה’).

שימור ‘רוח המקום’ (הצהרת קוויבק)2008 ,
פעולות השימור הן הזדמנות למתן ביטוי למורשת התרבות
החומרית של האתר .התערבות הולמת מאפשרת להביא
לידי ביטוי גם את התרבות הלא-חומרית של האתר .רוח
המקום של הר ציון מושפעת ממספר רב של קבוצות
אתניות בעלות אמונות שונות ,שכולן ביקרו ,חיו ושלטו בהר
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בין ניהול השימור לניהול התיירות ,מקרה המבחן של הר ציון בירושלים
ציון בשלבים שונים בהיסטוריה .גם כיום ,מגוון המבקרים
נותנים ביטוי למורשתן של קבוצות ודתות מגוונות .עובדה
זו מאפשרת לשמר את רוח המקום ולהנחילה ,ובכך לתרום
להמשכיות עושרו התרבותי של המקום.

לאחרת בהתאמה לפרקטיקות הזיכרון שלהן ,ושהמקום
יכול לשאת מספר ‘רוחות’ ולהיות משותף לקבוצות שונות”.
(הצהרת קוויבק  ,2008סעיף .)3
פעולות השימור ,משלב התכנון וכלה בביצוע עצמו ,נדרשות
להביא את הגיוון האתני -תרבותי -דתי בחשבון .שימור
מכלולים ופריטים ארכיטקטוניים חייב לתת מקום לקבוצות
אתניות מגוונות בעלות אמונות שונות ,שפעלו במקום
במרוצת ההיסטוריה והשאירו את חותמן בשטח.

תרבות לא -מוחשית
“להכיר בכך שרוח המקום עשויה ממרכיבים מוחשיים כמו
גם ממרכיבים לא-מוחשיים שכולם תומכים באופן משמעותי
בעשיית מקום ובמתן רוח למקום ,אנחנו מכריזים שלמורשת
תרבות לא-מוחשית משמעות רבה המעשירה את המורשת
בשלמותה והיא חייבת להילקח בחשבון( ”...הצהרת קוויבק
 ,2008סעיף .)1

חזיתות רבות באתר כוסו בתקופות מאוחרות בצבע כדי
לטשטש את ההתערבויות ההיסטוריות השונות ולתת מראה
אחיד למקום .פעולות השימור הראשונות הוקדשו לניקוי
החזיתות כדי להראות את שלבי הבנייה השונים ,ובכך
להחזיר לאתר את מראהו הייחודי.

אתר הר ציון על מכלוליו השונים מכיל בקרבו ערכי תרבות
לא -מוחשית רבים ומגוונים .אתר זה חשוב ומקודש ליהדות,
לנצרות ולאסלאם:

את הדגשת השלביות של המבנים אפשר לבטא על ידי
הבלטת אלמנטים ארכיטקטוניים מתקופות שונות ,שהרי
מרבית המכלולים באתר מכילים כמה שלבי בנייה .ואכן,
שלבים אלו הודגשו על ידי יישום גוונים של חומרי מליטה
שונים ,המתאימים לגוון חומרי המליטה המקוריים (הגוונים
של חומרי מליטה :ביזנטית -אפור כהה; צלבנית -לבן;
פרנציסקנית -ממלוכית -צהוב; עות’מאנית -אפור בהיר).
דגש נוסף לשלבי הבנייה ניתן על ידי שינוי בעומק יישום
חומר המליטה.

ציון הקבר משמש בית כנסת .אפשר לומר ,כי ברוב שעות
היממה מצויים במקום מתפללים (בעיקר חרדים) .נוסף לכך,
מבקרים רבים מתפללים במקום וקוראים פרקי תהילים בשל
הקשר לדוד המלך .חלק ניכר מהמבקרים היהודים מדליקים
נרות (ב’חדר הנרות’) .במהלך שלוש השנים האחרונות גדל
באופן ניכר מספר חגיגות בר המצווה המתקיימות בתחומי
האתר.

כאמור ,קבוצות שונות פעלו באתר והשאירו את חותמן
הפיזי בשטח .במובן זה על השימור להיות עיוור .פעולות
שימור התבצעו על מכלולים או אלמנטים ארכיטקטוניים
שבנו קבוצות שלעתים היו במצב של קונפליקט .לחלק
מהאלמנטים היה בעבר שימוש רוחני -דתי (מיחרב,
קלויסטר) ולאחרים תוכן תרבותי -מורשתי (חדר הנשיא).
ביצוע פעולות השימור ומתן ביטוי עכשווי לריבוי האלמנטים
בא להדגיש את הקבוצות השונות ,ובכך לבטא את ‘הסיפור’
העיקרי המוטבע במקום :מגוון המורשת וחשיבותה למגוון
קהילות (איור .)6

לאולם הסעודה האחרונה מגיעות קבוצות רבות של מאמינים
נוצריים (בהם קתולים ,פרוטסטנטים ,יוונים-אורתודוקסים,
פרבוסלביים ,בפטיסטים ופוריטנים) המקיימות באולם
טקסים דתיים מגוונים כגון :מיסות ,טקסי שירה ותפילה
המוניים ואף לעתים טקסי תפילה אקסטטיים .במקרים
שבהם האולם מלא ,התפילות והטקסים מתקיימים באזורים
שונים באתר כמו על הגג מעל אולם הסעודה האחרונה
ובחצר הכניסה למתחם.
לבד מה’עבודה הרוחנית-דתית’ שמתבצעת בכל יום ,בכל
שעות היממה במקום ,הן על ידי מתפללים ומבקרים יהודים
הן על ידי קבוצות נוצריות ,ישנם מספר אירועים שנתיים
שנושאים בקרבם ‘שיאים (פיקים) רוחניים-דתיים’ .שלושת
הרגלים היהודיים מלווים בדרך כלל במספר מבקרים רב.
האווירה באתר בזמנים אלו מאוד מיוחדת .לפני ראש השנה
מבקרים יהודים רבים מגיעים ותוקעים בשופרות במקום,
ואליהם מתלווה קול צלצולי הפעמונים של הכנסייה
הסמוכה (‘דור מציון’) וקולות המואזין מהמסגדים סמוכים.

קהילות מקומיות
“בהינתן שקהילות מקומיות הן באופן כללי בעמדה הטובה
ביותר להבנת רוח המקום ,במיוחד במקרים של קבוצות
תרבותיות מסורתיות ,אנו מחזיקים בדעה שהן גם מצוידות
היטב להגנה עליה וצריכות להיות מחוברות בצורה
אינטימית בכל מאמץ לשימור ולהעברה של רוח המקום”.
(הצהרת קוויבק ,2008 ,סעיף .)9

השיא מגיע בשבועות ,זמן ההילולה של דוד המלך (החג
הנחשב כיום הולדתו ופטירתו של דוד המלך) .במהלך החג
אלפי אנשים מגיעים להר ציון ומדליקים  150נרות כנגד 150
פרקי תהילים .מקורות לא רשמיים ציינו כי ב 2012-הגיעו
כעשרת אלפים איש להילולה בהר ציון.

למרות חשיבותו הרבה של הר ציון עם הקמת המדינה
תושבים מעטים בלבד התגוררו במקום ,בהם בעיקר נזירים
וישראלים בודדים ,בהם ,הפסל דוד פלומבו ובני זוג שהיו
מקורבים למנכ”ל משרד הדתות בזמנו ,שלמה זלמן כהנא
(שז”כ).

קבוצות שונות

לאחר מלחמת ששת הימים ירדה קרנו של הר ציון והמקום
ננטש .שז”כ רצה לחזק את הנוכחות היהודית בשטח,
והוביל את הגעתה למקום של ישיבת התפוצות שבראשה
עומד הרב מ’ גולדשטיין .חברי הישיבה תפסו כמעט את כל

“מאחר שרוח המקום היא תהליך מתמשך של בנייה ,המגיב
לצורך בשינוי ובהמשכיות של קהילות ,אנחנו רואים בחיוב
כי הדבר יכול להשתנות בזמן ובצורה בין תרבות אחת
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
השימור והפיתוח מבוצעות בשטחים ציבוריים ,שבאחריות
המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים .רק במקרים שבהם
התבצעו פעולות בשטחי הישיבה ,בעיקר פעולות להסדרת
ניקוזים ,הודיעו מבעוד מועד והסדירו את הביצוע מראש.

המבנים בשטח ואכלסו אותם .קהילה מסורתית ,יהודית
אורתודוכסית זו מתגוררת בהר ציון עד ימינו.
בהתייחס לרוח המקום ,לעתים ההתערבות השימורית
מלווה בקונפליקט .בקונפליקט זה מעורבים מספר גורמים:
ראשית ,הישיבה אינה מעוניינת לבצע עבודות שיפוץ ופיתוח
בשטחיה על פי הסטנדרטים של רע”ת .אלו מייקרים מאוד
את עלות העבודה ,והישיבה אינה מעוניינת להוציא סכומים
מעין אלו .שנית ,הישיבה חוששת ,כי ביצוע פעולות שימור
בידי רע”ת באזורים שבעלותם מוטלת בספק ,היא הפגנת
בעלות של רע”ת על השטח .נוסף לכך,סדר היום הלאומי-
דתי של הישיבה לעתים סותר את סדר היום המקצועי של
סוכני השימור ,הקוראים למתן ביטוי לקבוצות ולאמונות
שונות.

סיכום ומסקנות
מאמר זה בא לבחון את ניהול פרויקט השימור והפיתוח
של מתחם הר ציון באמצעות שני מסמכים :האמנה הבין-
לאומית לתיירות באתרי מורשת (מקסיקו  )1999והצהרת
קוויבק על רוח המקום ( .)2008השאלות שהמאמר מתמודד
איתן הן :האם היבטי השימור והתיירות של מתחם הקבר
הולמים את הרעיונות המובעים במסמכים אלו? והאם
תכניות הפיתוח העתידיות עולות בקנה אחד עם אותם
רעיונות?

דוגמאות לקונפליקט בין הישיבה לרע”ת :הראשון ,התעורר
באולם הקשתות (איור  3פרט  .)6במרוצת הזמן ,הישיבה
קבעה סורגי מתכת אשר חילקו את השטח לחללי משנה.
צוות השימור הסיר סורגים אלו ,לאחר שהובן כי אולם
הקשתות שייך למרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים.
הקונפליקט השני נוצר ,משום שבמספר מקומות בשטחי הר
ציון (הקלויסטר וגרם המדרגות המוביל לגג מתחם הקבר)
הסירה הישיבה אבני בנייה מקוריות (במקרה הקלויסטר
מדובר באבני בנייה עתיקות) וקבעה במקומן קופות צדקה.
צוות השימור הסיר את כל קופות הצדקה הללו.

אפשר לטעון ,כי מרבית פעולות התכנון ,השימור והפיתוח
משלבי העבודה הראשונים ועד עתה מבוצעים על בסיס
העקרונות המובעים במסמכים אלו.
 .1האמנה הבין-לאומית לתיירות באתרי מורשת (,)1999
הצביעה בסוף המאה ה 20-על הצורך בניהול השימור
ובניהול התיירות בדרך לשימור של מורשת התרבות.
זיהוי ‘הקבוצה הממונה’ וההבנה ,כי היא אינה תורמת לאתר
ואף מרעה את מצבו ,הובילה למהלך המבקש להוציא את
השליטה של קבוצה זו באתרים מרכזיים ואף לנסות להצניע
את הנוכחות שלה בשטח.

למרות אחיזתה של ‘ישיבת התפוצות’ במקום ,אנשיה לא היו
מעורבים בתהליך התכנון ,הפיתוח וביצוע פרויקט השימור
והפיתוח באתר .הסיבה לכך נובעת מזה שמרבית פעולות

יצירת ‘ניהול טוב והגון’ על ידי הקמת גוף ,שיעסוק בניהול,
בפיקוח ובתחזוקה של המקום .עד הקמתו ,יש להטמיע
את ההבנה ,כי השימור והפיתוח של האתר כאתר מורשת
תרבות הוא החלטי ובלתי הפיך.
פעולות השימור והפיתוח המבוצעות במהלך השנה וחצי
האחרונות שומרות על כללי הבטיחות המצויים בחוק
ודואגות ,כי המבקרים הפוקדים את המקום יזכו בחוויה
‘ממקור ראשון’ (עיקרון  )1ו’-חוויה מספקת ומהנה’ (עיקרון
 .3ו.)3.4-
 .2הצהרת קוויבק על רוח המקום ( )2008מצביעה על
תרומתה של המורשת הלא מוחשית לרוח המקום ולשימורה
ועל מגוון התרבות.
עמידה על הרכבי התרבות החומרית ו’-הלא -מוחשית’
(סעיף  .)1אופי ביצוע פעולות השימור יבטיח את המשך
חופש הפעולה של קבוצות אתניות מגוונות בעלות אמונות
שונות ,שחיו ופעלו במקום בעבר ,ושל קבוצות בעלות
אמונות שונות ומגוונות ,הפוקדות את האתר ומבצעות
פעולות דתיות-רוחניות במקום.
‘קבוצות שונות’ (סעיף  )3ומגוונות השאירו את חותמן באתר,
לעתים בצורת אלמנטים ארכיטקטוניים .גישת השימור
טוענת כי על המשמר להיות “עיוור” ולטפל באלמנטים
אלו באופן הגון ומקצועי ,הנותן ביטוי למגוון האתני ,הדתי
והתרבותי.

איור  .6שימור המיחרב.
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בין ניהול השימור לניהול התיירות ,מקרה המבחן של הר ציון בירושלים
על אף החיבור העמוק של הקהילה המקומית לאתר ,יש
כיום קונפליקט בין דפוסי פעולתה של קהילה זו לבין דפוסי
פעולתם של המשמרים .האחרונים מבקשים לשמר את
מכלול הערכים הגלומים באתר ,המשקפים לדידם את רוח
המקום .הקונפליקט מבטא פער אידיאי-רעיוני ,בין תפיסה
חד-ערכית של המורשת לבין תפיסה המבקשת להביא לידי
ביטוי את המגוון ורואה במורשת הזדמנות לגשר בין תרבויות.

הוא פעולה שנועדה ,בין היתר ,להעלים סממני דת ותרבות
שונים .יהיה המניע אשר יהיה ,פעולות אלו מדגימות תפיסה
צרה וחד צדדית של מהות המורשת ,התרבות והדת.

אחרית דבר
מאמר זה נכתב באוקטובר  2012והוצג בכנס הארצי ה1-
לשימור מורשת התרבות בישראל שנערך ב.22.11.12 -
בסוף חודש דצמבר נתפס צעיר חרדי בציון הקבר ,כשהוא
מנתץ בשיטתיות את אריחי הקרמיקה שכיסו את קירות
ציון הקבר .אריחי הקרמיקה המקוריים מתוארכים למאה
ה( 17-שלו-כליפא .)2009 ,במקרה זה נהרסו כ200-
אריחים .לאחר כשבועיים שוב התרחש מעשה ונדליזם
בציון הקבר ,שבמהלכו נותצו בשיטתיות והוסרו כמעט כל
אריחי הקרמיקה שהיו במקום .אין ספק ,כי מדובר בפעולה
מאורגנת היטב שמטרתה הרס מכוון של האריחים .בחדר
ציון הקבר שגובהו כ 3-מ’ גם האריחים העליונים הוסרו,
ואלו שלא נפלו הוכו במרכזם כדי להרוס אותם (איור .)7
את עבודות השימור ביצע במתחם ציון הקבר ענף התמחויות
במינהל שימור שברשות העתיקות .עבודת שימור יסודית
של האריחים ושחזור של נוספים כאשר על האריח החדש
נכתבה שנת ייצור האריח (.)2011
סכום כסף גדול ,מאמץ וזמן רב הושקעו בביצוע פעולת
השימור של אריחי הקרמיקה .כל אלו נהרסו ונעלמו במחי
יד .ייתכן ,כי שמירה נאותה במתחם (ראה ניהול טוב והגון)
הייתה מונעת את הוונדליזם.
פעולות ההרס ממחישות עד כמה עמוק הקונפליקט בהר
ציון ,בין השאיפה לשימור ,להסדרה ולפיתוח המתחם לבין
קהילות מסורתיות ,הרואות בכך פעולות הפוגעות בקדושת
המקום או באחיזתן בשטח .אין ספק ,כי מעשה הוונדליזם

איור  .7נובמבר  ,2012ונדליזם .ניתוץ אריחי הקרמיקה המקוריים
המתוארכים למאה ה.17-

הערות
 .1את תכניות השימור הכינו המתכננים אבי משיח ,יובל אברהם והמהנדס יעקב שפר .את עבודות השימור ביצעו המשמרים ג'וני
איבנובסקי ,שירן סבג ,עליזה ואן -זיידן ועמית רוזנבלום ,בניהול :יורם סעד וערן חמו ומשמרי ענף התמחויות בניהולו של ג'ק נגר.
 .2העבודות בשנה זו שימשו כפיילוט לפרויקט השימור ,בד בבד ערכו האדריכלים נאור מימר ,מרכוס אידלקופ ,רם שואף ואבי משיח,
המהנדס יעקב שפר וההיסטוריונית אורית רמון סקר תיעוד מלא למתחם.
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רשימת מקורות
אביגד ,נ .)1980( .העיר העליונה של ירושלים .ירושלים.
בהט ,ד .)1987( .המערך הפיזי .בתוך פראוור י( .עורך) .ספר ירושלים -התקופה המוסלמית הקדומה (עע'  .)79-32ירושלים.
בר ,ד .)2007( .לקדש ארץ -המקומות הקדושים היהודיים במדינת ישראל .ירושלים.
דרורי ,י .)1978-1979 ( .ירושלים בתקופה הממלוכית .בתוך ב"ז ,ק( .עורך) .פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים (עע'
 .)184-148ירושלים.
ידין ,ל ,.דה לה זרדה ,ת .ואתגר ,י .)2008( .מקומות קדושים בישראל -תמונת מצב .משרד התיירות.
מימר ,נ ,.שפר ,י .ורמון (  .)2009סקר ותיעוד מתחם קבר דויד בהר ציון .רשות העתיקות.
משרד התיירות ,דוחו"ת שנתייםhttp://www.tourism.gov.il 2011-2003 :
צפריר ,י .)1974-1975( .ציון ,הגבעה הדרומית-מערבית ,ומקומה בהתפתחות העיר ירושלים בתקופה הביזנטית .עבודה לשם
קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה .האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
רמון ,א .)1987( .ירושלים החצויה  -הקו העירוני  ,1967-1948ירושלים.
שלו-כליפא ,נ .)2009-2010( .בפאתי היער הקסום -אריחי הקרמיקה במתחם קבר דוד המלך .בתוך עמית ,שטיבל ופלג-ברקת
(עורכים) .חידושים בארכאולוגיה של ירושלים וסביבותיה (עע'  .)73-67האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
Auld, S. (2000). Ottoman Jerusalem – The Living City 1517-1917. London.
ICOMOS. (1999). International Cultural Tourism Charter: Managing Tourism at Places of Heritage Significance.
Mexico.
ICOMOS. (2008). Quebec Declaration: On The Preservation Of The Spirit Of Place. Canada.
Pringle, D. (2007). The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem III. Cambridge.
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שילוב השימור בפיתוח הכלכלי המקומי ובניהול המוניציפלי
נילי שחורי ,לאה שמיר שנאן

שימור המורשת הבנויה :אמנות והסכמים
בין-לאומיים

מילות מפתח :ניהול השימור ,מורשת בנויה,
פיתוח כלכלי מקומי ,רשות מקומית

תקציר

תהליכי שימור המורשת הבנויה בעולם מבוססים בדרך זו
או אחרת על האמנות וההסכמים הבין-לאומיים .האמנות
וההסכמים הללו מבטאים את התפיסות המקובלות בעולם
בנושאי שימור ,והם תוצאה של עבודה מקצועית  -הן ברמה
התאורטית הן ברמת השטח  -של שני גופים מרכזיים:
( UNESCOארגון החינוך ,המדע והתרבות של האו”ם) ו־
( ICOMOSארגון בין-לאומי המייעץ לאונסקו בנושאי שימור
מונומנטים ואתרים היסטוריים).

אמנות השימור הבין-לאומיות מהוות בסיס להסכמה בין-
לאומית בכל הקשור לעקרונות המנחים את השימור של
המורשת הבנויה ,שלתוכן יוצקת כל מדינה את המאפיינים
הייחודיים שלה .סקירת אמנות השימור הבין-לאומיות לאורך
זמן מצביעה על התפתחות אבולוציונית ,המבוססת על שינויים
כלל עולמיים בתחומי תכנון המרחב ,הכלכלה והחברה.
שינויים שהשאירו את חותמם על התהליכים של ניהול שימור
המורשת הבנויה ועל דרכי הפעולה בכל מדינה תוך שילוב
שלושה היבטים מעשיים :פיסי  -אדריכלי ,מקומי  -קהילתי
וכלכלי  -פיננסי ,וכל זאת בגישה מערכתית כוללנית.

סקירה כרונולוגית קצרה של האמנות וההסכמים הבין-
לאומיים מצביעה על השפעתן המכרעת של התפתחויות
חברתיות ,כלכליות ותרבותיות כלל-עולמיות שחלו במהלך
השנים ,וכן על עלייתן של תאוריות חדשניות בתחומים אלו.
כל אלה השאירו את חותמן על עקרונות העבודה של תהליכי
ניהול השימור ,שלתוכן יוצקת כל מדינה את המאפיינים
הייחודיים שלה ואת דרכי פעולתה (סלומון ממן .)2005

בישראל ,שבה הגישה לשימור ,עד כה ,התייחסה לכל היבט
בנפרד ,לא גובש עדיין מודל מנחה תאורטי ומעשי בגישה
מערכתית כוללנית ופעולה משולבת ומתמשכת של כל
בעלי הקניין והעניין המעורבים בהיבטים אלו ועל בסיס של
שותפויות אסטרטגיות .על-פי דוח מבקר המדינה משנת ,2005
נמצא ,כי במקומות רבים שבהם נעשה השימור ללא גישה
מערכתית וללא מעורבות מקומית של הרשות המקומית,
נתקל תהליך השימור בבעיות חמורות ,בעיכובים או בתחזוקה
לקויה .מבקר המדינה הצביע גם על הקשיים הנובעים מהעדר
גישה מערכתית ומקשים על מימוש האמנה להגנה על
המורשת התרבותית והטבעית של העולם (.)1972

אמנת ונציה ( )1964הייתה הראשונה להציג תפיסה חדשנית
של חשיבות ההקשר הסביבתי  -מתחמי ולא רק של האתר
הבודד .נוסף לחשיבות ההיסטורית ,ההגדרה של דרכי
ההתערבות וחשיבות התיעוד שהיו בבסיס הצהרת אתונה
( .)1931האמנה הבין-לאומית להגנה על מורשת עולמית
תרבותית וטבעית ( )1972הרחיבה והדגישה ,בין היתר ,את
תפקידה הייחודי של הרשות המקומית כשותף אסטרטגי
הכרחי בתהליך וכמנגנון מרכזי ליישום תהליך השימור
וביצועו .אמנת אמסטרדם ( )1975כמו אמנת וושינגטון
( ,)1987המליצו לאמץ גישה מכלולית-מרקמית כלפי מרקם
השימור ,ואמנת לוזן ( ,)1990הציגה את החשיבות בשיתוף
הפעולה של צוות רב תחומי העוסק בשימור .אמנת בורה
( ,)1999הדגישה את הפיתוח ארוך הטווח ובר הקיימא,
שאינו מכלה את משאבי הדורות הבאים .האמנות הבאות,
בשנות ה ,2000 -דנו במגוון נושאים :חשיבות השותפויות
האסטרטגיות ,ההקשר הסביבתי של אתרי השימור ,ההכרח
בתכנון וניהול כוללניים ,הצורך בשיתוף הקהילה המקומית
 כדי לבטא את ההיסטוריה שלה ,מנהגיה וביטוי “רוחהמקום” שלה בתהליך השימור והנחיצות לפתח כלים
כלכליים ומוניציפליים ליישום התהליך ,והן הרחיבו את
הדיון בנושאים אלה.

במלאות  40שנה לאמנה מציעות הכותבות לבחון קידום
עקרונות עבודה חדשים ,המעמידים את הרשות המקומית
שיש לה אחריות סטטוטורית לתכנון ולניהול המרחב היישובי
כשותפה אסטרטגית הכרחית לתהליך שימור המורשת הבנויה.
שותפות עם גורמים נוספים ,שגם להם יש על פי החוק אחריות
סטטוטורית לשימור המורשת הבנויה ,או כאלה שיש להם
לגיטימציה ציבורית לעשייה זו.
העקרונות המוצעים לבחינה הם:
 .1הרשות המקומית היא שותף אסטרטגי הכרחי בניהול
מרקמי שימור.
 .2שימור הוא תהליך ארוך טווח שאינו מסתיים בהתערבות
חד פעמית.
 .3תהליך השימור הוא משימה רב תחומית מורכבת ,הנותנת
מענה לסוגיות תכנוניות ,חברתיות וכלכליות נוסף לביטוי
ויזואלי ,עיצובי וארכיטקטוני.
 .4חשיבות מקומה של הקהילה ומעורבותה בשימור.
 .5הפעלת עקרונות הכלכלה המוניציפלית והכלים העומדים
לרשותה של הרשות המקומית הם תנאי הכרחי ליישום בפועל
של השימור ומימושו.
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עקרונות מוצעים לניהול השימור של המורשת
הבנויה ברשויות מקומיות

היוצרת איזון בין הסיבות לשימור ובכלל זה :החשיבות
ההיסטורית ,האדריכלית ,הסביבתית-הקהילתית של
האתרים לבין הצרכים התפקודיים של היישוב בהווה
ובעתיד (מטרני  .)2008תחילתו של התהליך המאזן בזיהוי
מידת החשיבות האסטרטגית ,החברתית והכלכלית של
השימור ליישוב ,לתושבים ולקהילה המקומית ולבעלי
עניין נוספים (קלאוזנר ,שמיר שנאן  ,1987משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי  2008ב’) ,שילוב הנושא בפעילות
המוניציפלית ,בסדרי עדיפויות לפיתוח ולשימור והמשכו
בפעילות מקצועית ומוסדרת של תהליך השימור בפועל.
פעילות מקצועית הכוללת ,בין היתר :תיעוד המקום ,זיהוי
“רוח המקום” והגדרתה ,המאפיינים המקומיים הפיסיים
(בראייה מרקמית ויישובית) והמאפיינים הכלכליים
והקהילתיים .המשכו של התהליך בשיפוץ או בשיקום
בתנאים המתבקשים ממצבו של אלמנט השימור ,בהחלטות
על השימוש ההולם למבנה ולמתחם ,בתחזוקה מתמשכת
לאורך שנים ובפיקוח ,ניטור ובקרה על השימור בפועל.
לכל אורכו ,מתבצע התהליך בתלות גבוהה מאוד בהנחיות
שימור מקצועיות וסטטוטוריות ,המחייבות את בעלי המבנה
או המתחם ,בפיקוח מתאים ובשילוב השימור במרקם
הפיסי-יישובי .בו בזמן יש ליצור איזונים בין האינטרסים
והקונפליקטים השונים ולגבש מערכת כלכלית המאפשרת
יישום.

 .1הרשות המקומית היא שותף אסטרטגי הכרחי בניהול
מרקמי שימור.
לרשות המקומית בעולם בכלל ובישראל בפרט תפקיד רב
השפעה במרחב גאוגרפי מוגדר .יכולת ההשפעה נגזרת
ממעמדה הייחודי של הרשות המקומית בארבעה מישורים:
כשלטון מקומי דמוקרטי ,כרשות סטטוטורית ,כרשות
מנהלית על פי סמכויות שניתנו לה על פי חוק וכרשות
נותנת שירות (בן אליא  .)2010למעשה ,הרשות המקומית
היא בעלת סמכות בתחומי פעילות מגוונים ויומיומיים,
המשתרעים על פני קשת רחבה של שירותים כגון :תכנון
ובנייה ,חינוך ,רישוי עסקים ,מים וביוב ,רווחה ועוד .כתוצאה
מכך ,היא גם הגורם העיקרי שאוכלוסיית המקום רואה בו
כתובת לכל המתרחש במרחב הגאוגרפי של הרשות (בלנק
תשס”ד ,בן אליא  ,2004נחמיאס  ,2004חוק התכנון והבנייה,
פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות ,משרד הפנים,
המינהל לשלטון מקומי 2008 ,א’).
יתר על כן ,בנושא השימור ,החוק (חוק התכנון והבנייה
והתיקונים לחוק )1מעמיד את הרשות המקומית בחזית
האחריות לשימור (שחורי ושמיר שנאן  .)2012נוסף לרשות
המקומית מעורבים בשימור גורמים רבים נוספים בעלי
סמכות על פי חוק ,2רגולציה ולגיטימציה ציבורית ,אשר
מופקדים על ביצוע חוקים ואמנות שבהם הוראות הנוגעות
לתחום השימור (המועצה לשימור אתרים  .)2005בכלל זה
אפשר למנות את :משרד הפנים ,החינוך ,רשות העתיקות,
משרד התיירות ,משרד איכות הסביבה ורשות הטבע והגנים,
משרד השיכון ,מינהל מקרקעי ישראל ,המועצה לשימור
אתרים ועוד .כל זאת בצד גורמים שיש להם לגיטימציה
ציבורית למעורבות בתהליכי שימור ובראשם המועצה
לשימור אתרי מורשת (דוח מבקר המדינה .)2005

 .3תהליך השימור הוא משימה רב תחומית מורכבת.
תהליך השימור הוא משימה רב תחומית ,הנותנת מענה
לסוגיות תכנוניות ,חברתיות וכלכליות ,שהן מעל לביטוי
ויזואלי ,עיצובי וארכיטקטוני של מרקם יישובי או מבנה בודד.
הן המרקם הן המבנה הבודד הם חלק מסביבה יישובית
פיסית ,תרבותית והיסטורית ,ולפיכך שיקומם ושימורם
לאורך זמן צריך לכלול מספר היבטים מקצועיים רב תחומיים
משולבים והם :היבט אדריכלי ,היבט עיצובי והנדסי ,היבט
אסטרטגי-תכנוני ,היבט קהילתי של השתלבות במרקם
היישובי והיבט כלכלי-ניהולי .רב תחומיות שיש לה השלכה
גם על הצורך בשילוב אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות
ובשיתוף פעולה ביניהם תוך כדי הגדרת תחומי הסמכות
והאחריות של כל אחת מהדיסציפלינות ושל הממשקים
ביניהן.

ניתוקם של אתרי השימור מבחינה אסטרטגית ,תכנונית
וניהולית מתהליכי הפיתוח המקומי מפחיתה את יעילות
ההשקעות הציבוריות באתרים ומעמידה אותם לא פעם
בסכנת הזנחה והיעדר ניצול הזדמנויות הן למיצוי הפיתוח
הכלכלי  -המקומי הן כמקור להתחדשות עירונית ולהזדהות
מקומית  -קהילתית .עם כל זאת ,בפועל ,הרשויות המקומיות
מתקשות להיות אחראיות מבחינה ציבורית למבנים
ולמתחמים לשימור לטובת הציבור וגם לשימושים העתידיים
שלהם .הן מתקשות להתמודד עם התהליך המתמשך של
ביצוע השימור והתחזוקה וניהול מתחמי השימור והפיתוח
הכלכלי המקומי ,הנובע מתהליך השימור .עיקר הבעיה
נעוצה בפער שבין הסמכויות והחובות הסטטוטוריות
המוטלות על הרשויות לבין הרגולציה ,ובעיקר היכולות
הכלכליות שלהן להוציא אותן לפועל.

 .4חשיבות מקומה של הקהילה ומעורבותה בשימור.
בסביבה היישובית מתרחשת ונעשית מרב הפעילות
האנושית ,החברתית והכלכלית ,והיא מקיפה את כל תחומי
החיים (ורנסקי ושחורי  .)1999למעשה ,מקום המגורים הוא
מרכיב עיקרי ב”איכות החיים” ו”ערך הרכוש” במובן של
“תחושת מקום” שניתנת לאדם ,וחשיבותו עולה כתוצאה
מתהליכי פיתוח חברתיים וכלכליים ,הגורמים ללחצי
פיתוח וגידול בדילמה שבין השימור לפיתוח .מאפיינים אלו
מעלים את החשיבות של מעורבות הציבור בכלל והקהילה
המקומית בפרט ,)Shchory 2002( 3בשותפות ארוכת טווח
לאורך כל תהליך השימור מהשלבים הראשונים של החשיבה
האסטרטגית על חשיבות השימור ליישוב ,סדרי העדיפויות,
השלבים של הרחבת הגיבוי הציבורי לשימור ,מאפייני תכניות
השימור הנשענות על “רוח המקום” שהקהילה יכולה לבטא

 .2שימור הוא תהליך ארוך טווח ,המחייב פעילות על ציר זמן
מתמשך וארוך שנים.
המאפיין העיקרי של תהליך שימור ארוך טווח הוא פעילות
על ציר זמן מיידי ,בינוני וארוך בגישת ניהול פרו -אקטיבית,
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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
ולשלב בתכניות ,שלבי הביצוע בפועל ,עד שלבי הפיקוח
והבקרה .מעורבות זו נותנת גם הזדמנות ליצור איזונים
במרקמי השימור ,להפחית תהליכים שליליים של התהליך
כמו :ג’נטריפיקציה ,השלכות של יצירת “שימושים מעורבים”
שבהם נוצרים קונפליקטים בין איכות החיים של הקהילה
היושבת במקום לבין הפעילות התיירותית או המסחרית של
המקום לדוגמה :נווה צדק ,בית לחם הגלילית ,בני עטרות,
עכו (שמיר שנאן  )2005ועוד.

לתושבים שהיכל התרבות המודרני עתיד לקום במתחם
ההיסטורי של בית העם ,בלי שהתשתיות שלו ערוכות
לקליטת היכל תרבות מודרני .במהלך ההכשרה של השטח
למבנה החדש נהרסו חלקים ישנים מבית העם ההיסטורי,
נכרתו “בטעות” עצים עתיקי יומין ,ותושבי השכונה ראו כיצד
נזרקים מהגג רעפי “מרסיי” בשלמותם .התושבים שפעלו
כ”עיניים בשטח” הבחינו בפגיעה בשימור האתר ההיסטורי
והזעיקו את אנשי המועצה לשימור אתרים ,שיסייעו למנוע
את הפגיעה בשימור ,אם כי רק בשלב מאוחר מדי של
התהליך כולו .נוסף לכך ,הוגשה תלונה לוועדה המחוזית על
היעדר חניה נאותה למבנה ציבור מסוג זה ,והעירייה נתבעה
לאפשר מקומות חניה נאותים ולהכין חניון .ההוצאות על
פתרון לחניה בשלב מאוחר של יישום התכנית היו גבוהות
ביותר ,נוסף לכך ,נקנסה העירייה על כריתת העצים .בפועל,
האיחור במעורבות המקצועית הרב תחומית גרם לכך
שהבניין ההולך ונבנה “מגמד” את הבניין המקורי תחת מסה
של בטון וזכוכית.

 .5הפעלת עקרונות הכלכלה המוניציפלית והכלים העומדים
לרשותה של הרשות המקומית
המודעות לשימור ,מחויבות ציבורית של רשות מקומית
לשימור ,יצירת רשימת שימור והכנסת בניינים לרשימת
שימור אינם מבטיחים עדיין את השימור ,וזאת בעיקר
בגלל חסמי המימוש .חסמים הנובעים מהכשל המובנה
הקיים ברשויות מקומיות בין האחריות ,הסמכות והכלים
הסטטוטוריים לבין עלויות השימור (סלינג’ר  ,)2011בצד
היכולת לגייס משאבים לטובת ביצוע השימור והתחזוקה
ויישומם ,שהם תנאי הכרחי ליישום בפועל של השימור
(אריאל  ,2005ארז  .)2005אחד מעקרונות הכלכלה מוגדר
כצורך תמידי של בחירה בין השקעות ,בהנחה שהמשאבים
העומדים לרשות המשקיע מוגבלים .עיקרון זה נכון גם
בתהליך קבלת ההחלטות של הרשות המקומית ,כאשר
המשאבים העומדים לרשותה מוגבלים ונשענים בעיקר על
משאבים פנימיים של הרשות בהיעדר משאבים לאומיים
ייעודיים המוקצים למשימה זו .ההישענות על משאבים
פנימיים מחייבת החלטות לא פשוטות בכל הנוגע ליצירת
כלים כלכליים לעידוד יזמות לשימור או כפייתו ,הענקת
תמריצים ויצירת סדרי עדיפויות בין תקציבים והשקעות,
הנדרשים על פי החוק על פיתוח ואספקת שירותים (צדיק
 .)2005קשה במיוחד מצבן של רשויות פריפריאליות מבחינה
חברתות או גאוגרפית שמצבן הכלכלי ממילא מעורער.

 .2תל יקנעם – מקרה מבחן לשימור בר קיימא של אתרים
ארכאולוגיים בשיתוף פעולה בין רשות העתיקות ,הרשות
4
המקומית והקהילה
תל יקנעם הוא אתר עתיקות בשטח של כ 40-ד’ המצוי
בתחום השטח המוניציפלי של העיר יקנעם .התל נחפר
בשנות ה 70-וה( 90 -של המאה הקודמת) .בשנים האחרונות
הוקם בתל יקנעם גן ארכאולוגי-חינוכי ,פרי יוזמה משותפת
לעיריית יקנעם ולרשות העתיקות .רשות העתיקות,
“המשוגעים לדבר” ,החיצוניים לרשות המקומית ,העלו את
הנושא על סדר היום הציבורי של הרשות המקומית וקידמו
שותפות אסטרטגית וניהולית עם הרשות המקומית .כחלק
מהיוזמה המשותפת קודמו תכנית פיתוח פיסי לתל ותכנית
חינוכית קהילתית בשיתוף פעולה עם ראש עיריית יקנעם
ומחלקות העירייה ,שהכירו בחשיבות האתר והפעילות
החינוכית שבו והעמידו לצורך כך גם את התקציבים כחלק
מההשקעות העירוניות (חמו .)2013

בדיקת העקרונות ותיקופם -דוגמאות
להלן יוצגו שלוש דוגמאות לתהליכי שימור שנותחו על פי
עקרונות העבודה שהוצעו לעיל:

 .3תל בנימין ברמת-גן – קונפליקט בין תהליכי שימור
ופיתוח והתארגנויות של הקהילה נגד החלטות הרשות
5
המקומית

 .1בית העם ברחובות – מקרה מבחן לתהליך השימור
והשימוש ללא שיתוף הקהילה

רמת גן הוקמה בתחילת המאה הקודמת כפרבר גנים,
שתכנן ריכרד קאופמן בעבור אוכלוסייה מבוססת ואנשי
עסקים ,שביקשו לגור באיכות חיים גבוהה ביישוב איכותי
כפרבר גנים .שכונת תל בנימין נמנית עם השכונות
הוותיקות של העיר רמת גן ,וחלק מבתיה הראשונים הם
בעלי ערכים ראויים לשימור .השכונה קטנה ומונה כ– 45
בתי אב של אוכלוסייה ותיקה ,שחלקה מבקש לשמור
על הצביון האותנטי והאיכותי של השכונה ולשמר אותה
בראייה מרקמית .ברקע השימור ובלא מדיניות עירונית
כוללת ,קיימים ברמת גן לחצי פיתוח נדל”ניים ההולכים
וגדלים עם השנים ,בחלקם לחצי פיתוח למגורים ובחלקם
לנכסים מניבי ארנונה של משרדים ועסקים .שתי תכניות
לפיתוח ,העומדות היום על סדר היום של מגורים ותעסוקה
בבנייה גבוהה ,מאיימות על הרס המרקם הייחודי של שכונת
תל בנימין והערכים הראויים לשימור .תכניות אלו יוצרות

למרבה האירוניה ,בתהליך שימור ובנייה חדשה ב”בית
העם” ברחובות ,ההחלטות בדבר תהליך השימור והשימוש
בו נעשו ללא השתתפות “העם”“ .בית העם” ברחובותהיה
מאז ייסוד המושבה “אייקון” מרכזי ,וכבר ב 1897-הוגדר
האתר שעליו הוקם לימים “בית העם” ,כ”גן העיר” שיועד
לאכלס את מבני הציבור המרכזיים של המושבה מתוך
מגמה לרכז את מבני הדת ,התרבות והחינוך באזור מוגדר.
המבנה ממוקם לאורך רח’ יעקב ההיסטורי ,הרחוב הראשון
במושבה שנוסדה בשנת  .1890בית העם שימש מרכז
החיים התרבותיים ,החברתיים והציבוריים (שמיר שנאן
 .)2005עם צמיחתה של העיר ,הוכר הצורך בהקמת “היכל
תרבות” עירוני מודרני ,ואף הוקצה לו שטח במקום מרכזי
בעיר .בפועל ,בלי שהתקיים הליך של שיתוף הציבור נודע
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שילוב השימור בפיתוח הכלכלי המקומי ובניהול המוניציפלי
הקהילה פועלת הן כמזהה ויוזמת את שימור האתר הן
כ”עיניים בשטח” לאורך התהליך  -מאתרת את הפגיעה
הנגרמת למורשת הבנויה ,מצליחה במחאה ובקונפליקט
למזער נזקים או לעכב (לעתים באופן זמני בלבד) תכניות
לפיתוח שהיו יוצרות נזק בלתי הפיך למבנים לשימור.

קונפליקט בין השימור של המרקם הוותיק בתל בנימין
לפיתוח המואץ המאפיין את העיר.
המועצה לשימור אתרים החלה בשנים האחרונות להעלות
על סדר היום הציבורי של עיריית רמת גן את חשיבות
השימור של אתרים בעיר בראייה כוללת כדי לקדם את
השימור באופן סטטוטורי ובכלל זה :הקמת ועדת שימור,
ובעיקר רשימת שימור ותכנית שימור לעיר .בין היתר העלתה
גם את הצורך בשימור תל בנימין בראייה מרקמית .בתחילה
זכתה המועצה לשיתוף פעולה עם עיריית רמת גן ,אך זה
הופסק על רקע לחצי הפיתוח של הסקטור הפרטי .מול
אלה החלה גם התארגנות של תושבים בעיר ובכלל זה בתל
בנימין ,שחברו לפעילות התכנונית והציבורית של המועצה
לשימור אתרים והחלו בפעולות מחאה נגד תכניות העירייה
והיזמים .פעולות אלו ,ובעיקר של תושבים מתל בנימין
הצליחו ,בשלב זה ,לעצור את התכניות של העירייה בוועדה
המחוזית ,והמאבק עדיין בעיצומו.

גורמים מחוץ לרשות המקומית יכולים להיות יזמים של
תכניות שימור המורשת הבנויה ותכניות החינוך כמו :רשות
העתיקות שיש לה סמכות סטטוטורית בתוך האתר ,אך
רצונה לפתח את הדרך לאתר או תכניות חינוך ביישוב ,חייבת
לקדם תכניות אלו עם הרשות המקומית .האחרונה ,בהיותה
שותפה ,מטמיעה את התכניות החינוכיות ומתקצבת אותן
בתקציב העירוני ,ובכך מאפשרת יישום התכניות בפועל
בהווה ובעתיד .בהיעדר שיתוף פעולה של הרשות המקומית,
גם התארגנות של תושבים בסיוע המועצה לשימור אתרי
מורשת או פעילות מקצועית של המועצה ,לא תצליח ליצור
את האיזון הנדרש בין לחצי השימור לבין לחצי הפיתוח,
שתוצאותיהם בדרך כלל בעלות השפעות שליליות על שימור
המורשת הבנויה.
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