הכינוס הארצי ה 1-לשימור מורשת התרבות2012 ,

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

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.

26

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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