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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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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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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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הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,
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
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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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