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תקציר

העיר אשקלון התברכה בנופים רבים ומגוונים בתחומה 

הים,  חוף  בדמות  פיזיים  מנופים  החל  המוניציפלי, 

ארכאולוגיים  אתרים  דרך  כורכר,  ורכסי  חול  דיונות 

בתקופה  וכלה  הקדומות  מהתקופות  והיסטוריים 

העיר  של  ימיה  וראשית  והמנדטורית  העות'מאנית 

החדשה. כולם יחדיו פזורים בכל רחבי העיר ומעטרים 

אותה מכל עבריה. 

הגם שהייתה מוקד משיכה לחוקרים בתחומים שונים 

ונערכו בה חפירות ארכאולוגיות מרובות, נזנחו אתרים 

הערבית  למורשת  הקשורים  אלה  ובעיקר  היסטוריים 

מחפשת  אשקלון  עיריית  רבות  שנים  זה  העיר.  של 

את דרכה ביחס למדיניות השימור של אתרי המורשת 

התרבות  החינוך,  במערכות  השתלבותם  ולאופן  בעיר 

והתיירות. פתרון מסוים לשילובם של ערכי המורשת 

"אמץ  בפעילות  נמצא  אשקלון  העיר  ברחבי  הבנויה 

אתר" במערכת החינוך הפורמלית בעיר. 

החינוכיות  הדילמות  ואת  הממצא  את  מציג  המאמר 

והקהילתיות ביחס למורשת המקום, מבחינה תרבותית 

וחברתית, ומציג פתרונות אפשריים. 

מבוא

במערכות החינוך, באמנות ובתרבות וכן במחקר מיוחס 

מקום של כבוד לנוף הפתוח, הן לנוף הטבעי הן לנוף 

ובסיורים.  למידה  בתכניות  משולב  זה  נושא  האורבני. 

בכך באה לידי ביטוי ההכרה, כי הנוף "מדבר בעד עצמו" 

ואיננו זקוק לפרשנויות הנאמרות ב"ד' אמות" הכיתה. 

ומגוונים  רבים  בנופים  והתברכה  אשקלון  העיר  זכתה 

בתחומה המוניציפלי. אלו כוללים נופים פיזיים בדמות 

חוף הים, דיונות חול ורכסי כורכר, אתרים ארכאולוגיים 

וכלה  הברונזה,  ותקופת  הפרהיסטוריות  מהתקופות 

באתרים מימי הביניים, מהתקופה העות'מאנית, מימי 

המנדט ומראשית ימיה של העיר הישראלית החדשה. 

רכיבי הנוף הללו פזורים ברחבי העיר ומעטרים אותה 

מכל עבר. 

למחקרים  מוקד  אשקלון  הייתה  רבות  שנים 

לעומתם,  העיר.  וברחבי  הקדום  בתל  ארכאולוגיים, 

עם  המזוהים  אלה  בעיקר  היסטוריים,  אתרים 

עיריית  רבה.  במידה  נזנחו  הערבית,  ההתיישבות 

ביחס  דרכה  את  רבות  שנים  זה  מחפשת  אשקלון 

ולאופן  בעיר  המורשת  אתרי  שימור  למדיניות 

השתלבותם במערכות החינוך, התרבות והתיירות. 

באים  אשקלון,  של  המפוארת  ההיסטוריה  של  הדיה 

לידי ביטוי בשרידי המורשת הבנויה. נתייחדה אשקלון 

לבאים  מציגה  והיא  הנופית,  המורשת  מבחינת 

בנויים  וארכאולוגיים  היסטוריים  שרידים  בשעריה 

מכל התקופות ההיסטוריות המרכזיות בתולדות העיר 

וארץ־ישראל. נוף העיר הוא מעין מעבדה בגאוגרפיה־

ולחוש  ללמוד  לצפות,  יכול  בה  שהמסייר  היסטורית, 

כל תקופה ותקופה ולהלך לאורך הרצף ההיסטורי של 

העיר והארץ. 

אלא  מסודר,  ארכאולוגי־היסטורי  מוזאון  אין  בעיר 

אשקלון  תל  כגון:  שונים,  תצוגה  מוקדי  מספר 

הקדומות;  בתקופות  המתמקד  אשקלון"(  )"פארק 

המתמקדת  אפרידר  בשכונת  הסרקופגים"  "חצר 

ארכאולוגיים־אמנותיים;  ובממצאים  קבורה  בארונות 

האקדמית;  במכללה  מקיפה  ארכאולוגית  תצוגה 

התקופות  מן  ארכאולוגיים  ממצאים  של  תצוגה 

לתולדות  תצוגה  דן";  "גני  מלון  במבואת  הקלאסיות 

ועוד.  במגדל  החאן"  ב"מוזיאון  החדשה  העיר  הקמת 

המקיפה  השיטתית,  הארכאולוגית  התצוגה  כי  נציין, 

והמעמיקה ביותר מוצגת במכללה האקדמית אשקלון. 

כל התצוגות פתוחות לציבור, ולמרות זאת אלה לא עלו 

עדיין למודעות הציבורית. 

ובולט  באשקלון  המורשת  את  המאפיין  הממצא 

הנוכרי  האלילי,  אופיה  הוא  התקופות  מכל  בממצא 

אבי ששון

עיר מחפשת זהות, שימור המורשת הערבית

בעיר יהודית – אשקלון כמשל

מילות מפתח | אשקלון, שימור, מורשת האחר 
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ממצאים  מאוד  מעט  לדורותיה.  העיר  של  והערבי 

של  והציונים  היהודיים  לפרקים  מתייחסים  ואתרים 

העיר  פרנסי  את  מאתגר  זה  מאפיין  כי  נראה,  העיר. 

לדורותיהם, בבואם למתג את העיר מבחינה היסטורית 

ותיירותית. 

פועלים  בעיר  החינוך  מערכת  ראשי  זאת,  למרות 

בעזרת  התלמידים,  בקרב  המקומית  הזהות  להעמקת 

פעילות לשימור המורשת ההיסטורית והארכאולוגית, 

כדוגמת מיזמי "אמץ אתר".

במאמר אסקור את הממצאים ההיסטוריים באשקלון 

החינוכיות  הדילמות  את  אבחן  מאפייניהם,  ואת 

והקהילתיות ביחס למורשת המקום, מבחינה תרבותית 

וחברתית, ואציג פתרונות אפשריים. 

קיצור דברי ימי אשקלון

של  בתולדותיה  החשובות  הערים  אחת  היא  אשקלון 

הביניים,  ימי  עד  הקדומות  מהתקופות  ארץ־ישראל. 

נודעה אשקלון כעיר חוף, שכוחה ועוצמתה מן הים. אז 

היא מילאה תפקיד מרכזי בסחר המקומי והבין־לאומי. 

שרידים מתקופות פריחתה של העיר מצויים כיום בתל 

"אחוזת  כגון  העיר,  ברחבי  נוספים  ובאתרים  אשקלון, 

מהתקופה  כנסיות  קבורה,  מערות  השלישי",  המיל 

הביזנטית ועוד )ששון וחובריו 2001: 10-7(. 

בתקופה  התקיימו  העיר  של  המוניציפלי  בשטחה 

יישובים  שישה  הבריטי  המנדט  ובימי  העות'מאנית 

נעיליה,  מג'דל,  ובמעמדם:  באופיים  מזה  זה  שונים 

היישובים  בין   .)1 )איור  וראסם  חממה,  ג'ורה,  חצאץ, 

לימים  לבין הכפר הגדול,  בינם  וכן  זיקה  האלה הייתה 

העיירה מג'דל, שהייתה היישוב המרכזי באזור. 

את  השלטון  זיהה  העות'מאנית  התקופה  בסוף 

התהליכים המתרחשים באזור והושיב בו את ה"מודיר", 

עלתה  הבריטי  המנדט  ראשית  עם  המחוז.  מנהל 

גאוגרפי־ וכמרכז  מחוז  כעיר  מג'דל  של  חשיבותה 

הציבור  מוסדות  במספר  ניכר  הדבר  וכלכלי.  מינהלי 

שהוקמו בעיר ובפעילות כלכלית ענפה בה ובסביבתה. 

בעת החדשה התבססה פרנסתם העיקרית של תושבי 

מג'דל  העיירה  חקלאות.  על  מוסלמים,  שהיו  האזור 

שימשה מרכז מינהלי, מרכז מלאכה ותעשייה זעירה, 

בחממה  מרכזי.  שוק  ובה  אריגים,  תעשיית  בעיקר 

ההדרים,  ענף  התפתח  )מדרום(  ונעיליה  )מצפון( 

ואילו תושבי הכפר ג'ורה, שישב לחוף הים סמוך לתל 

העתיק  התל  שטח  את  והפכו  בדיג  התמחו  אשקלון, 

והגדלת  היישובים  של  התפתחותם  פורח.  לבוסתן 

הראשית  הדרך  להטיית  הביאה  החקלאות  שטחי 

היישובים  את  שעקפה  כך   , לעזה  )אשדוד(  מאיסדוד 

וכפרי  מג'דל  הפכו  כך  ממזרח.  ונעיליה  מג'דל  חממה, 

הוקמה  שעליה  אחת  גאוגרפית  ליחידה  שלה  הבת 

העיר אשקלון המודרנית )ששון 2002: 117-103(.

בשלטון  מג'דל  נמצאה  העצמאות  מלחמת  בסיום 

חלק  אשקלון.  העיר  של  בשטחה  ישראל,  מדינת 

לאזור  המלחמה  בזמן  עזבו  המוסלמים  מהתושבים 

בסוף  הועברה  ביישובים  שנותרה  והאוכלוסייה  עזה 

שנת 1950 לעזה. מכאן ואילך התפתחה עיר ישראלית 

הקולטת עלייה משבעים גלויות. 

הציונית  בתודעה  הקשורים  מרכזיים  אתרים  שני 

הם  הראשון  אשקלון.  של  הגאוגרפי  במרחב  מעוגנים 

שרידי העיירה מג'דל )יישוב בעל מאפיינים חקלאיים( 

הוקמו  לה  וסמוך  חדשים,  עולים  שוכנו  שבבתיה 

השני  האתר   .)172-168  :2002 )גולן  לעולים  מעברות 

אשקלון,  במערב  החדשה"(  )"אשקלון  אפרידר  הוא 

שתוכננה כעיר בתכנון חדשני, והתמזגה כשכונה בעיר 

אשקלון.

המודעות למורשת אשקלון והפעילות לשימורה 

את  לשמר  כיצד  העיר  פרנסי  התלבטו  שנים  במשך 

האתרים  דבר  את  ולהביא  העיר  של  המורשת  שרידי 

והבאים  העיר  תושבי  הנוער,  בני  לידיעת  והממצאים 

בשעריה למטרות תיור ונופש. דומה כי שאלות ותהיות 

איור 1 | מג'דל וסביבותיה, 1947 )גולן 2002, 165(
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שכן  היסטוריים,  לאתרים  ביחס  בעיקר  עלו  כאלה 

בתודעה הציבורית היו האתרים ארכאולוגיים ובעיקר 

תל אשקלון מוגנים לכאורה. 

דפי  לכתיבת  הביאו  בעיר  ויזמים  פקידים  של  יוזמות 

מידע, להפקת גלויות ופוסטרים, אולם ללא כל ביצוע 

הליך סטטוטורי בנוגע לאתרים היסטוריים )איור 2(.

את ראשית ההתעוררות הציבורית בנוגע לעתידם של 

אתרי המורשת בעיר ניתן לכרוך במאבק להצלת "בית 

המושל"(  "בית  גם  מכונה  שהוא  כפי  )או  האמידים" 

בשנת 2005. זהו מבנה משלהי התקופה העות'מאנית, 

וקציר  )ששון  האדריכלי  ובתכנונו  באופיו  המיוחד 

עוררה  המבנה  את  להרוס  העירייה  החלטת   .)2011

וסביבתו  המבנה  שימור  למען  ושימור  ציבור  פעילי 

)ששון 2005: 3; איור 3(. 

לשיח  לחלחל  "שימור"  המושג  החל  זו,  זמן  בנקודת 

 2007 בשנת  הערבית.  למורשת  ביחס  גם  המקומי, 

היסטוריים  אתרים  של  מקיף  סקר  העירייה  תקצבה 

ברחבי  ונוף  מורשת  אתרי  כ־180  סומנו  בסקר  בעיר. 

העיר, היקף שמזמיני הסקר לא שיערוהו )ששון 2008(. 

ברם, תוצאות הסקר הצביעו על האופי הערבי המובהק 

אתרים  מספר  להוציא  העיר,  במורשת  הממצאים  של 

ל"מעשה  לייחס  ניתן  שאותם  אפרידר  שכונת  באזור 

האתרים  של  מבוטל  לא  לחלק  זאת,  עם  הציוני". 

איור 2 | נוף אופייני באשקלון בשנות השישים בעיני פרנסיה – עתיקות, 
חוף ושכונת אפרידר | גלויה בהוצאת פלפוט, אוסף ששון

איור 3 | בית אמידים במג'דל, מבט מדרום | צילום: גד סובול, 2010
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הערביים במקור, באזור שכונת מגדל, יש פרק הקשור 

ולתהליך  הישראלית  העיר  של  הראשונות  לשנותיה 

בנייתה והתבססותה.

2008, בעקבות ביקורו של מנכ"ל המועצה  בסוף שנת 

לשימור אתרים ופגישתו עם ראשי העיר, החלה לפעול 

2009 התכנסה ועדת  ועדת שימור באופן סדיר. במאי 

השימור העירונית ואישרה את הכרזתם של 83 אתרים 

ראש  של  המוצהרת  ממדיניותו  כמתבקש  לשימור, 

העיר, בני וקנין. היה זה צעד אמיץ בהשוואה למקובל 

גודל דומה, מהלך שביטא  בערים אחרות בעלות סדר 

יותר מכל את המאמצים למיתוג אשקלון כעיר תיירות. 

מספר  בוצעו  שבעקבותיה  כוונות  הצהרת  זו  הייתה 

עת  באותה  המורשת.  בתחום  בעיר  חשובות  פעולות 

מטעם  מורשת  באתרי  הסבר  שלטי  כשלושים  הוצבו 

כן,  כמו  בישראל.  מורשת  אתרי  לשימור  המועצה 

הופקו מפות עירוניות שבהן סומנו אתרים היסטוריים 

בסמליל המועצה לשימור אתרים, ובגב המפה מוצגים 

אתרים  בסיס  על  בעיר,  היקפיים  סיור  מסלולי  שני 

)ששון  אודותיהם  על  והסברים  נבחרים  היסטוריים 

2009; הנ"ל 2011א(. 

האקדמית  במכללה  כנס  נערך   2011 שנת  בראשית 

שהתמקד בחידושי המחקר בתחום המורשת, השימור 

והתיירות באשקלון )ששון 2011(. באותה שנה נערכה 

אתרי  שימור  של  ואכיפה  "פיקוח  בנושא  השתלמות 

ההנדסה,  התכנון,  אגפי  לאנשי  באשקלון"  מורשת 

שיפור פני העיר ועוד. נוסף לכך, הופק ספרון על אודות 

אתרים היסטוריים בעיר המשמש מקראה לתלמידים 

המופיעים  האתרים  רוב  דיכפין.  לכל  סיור  ומדריך 

)ששון  יהודית  או  ציונית  מורשת  נעדרים  בספרון 

וסובול 2011(. 

באשקלון,  הסטטוטורי  בתחום  לפעילות  במקביל 

מיזם  שנים  חמש  זה  מתנהל  בעיר  בתי־ספר  במספר 

ביוזמה  שהחל  המיזם  אתר".  "אמץ  הקרוי  חינוכי 

ומנהלת  אתרים  שימור  נאמן  סובול,  גד  של  מינורית 

ספר  בתי  לשישה  כיום  התרחב  "דרכא",  בית־הספר 

מתיעוד  מפעילים,  שהם  מיזמים  כעשרה  וכולל 

סיפורי ותיקים ועד לשחזור פיזי של בארות וחקלאות 

היסטורית בתל אשקלון )איור 4(. 

מכל האמור לעיל מצטיירים לכאורה תהליכים בריאים 

נראה,  בפועל  אולם  השימור.  מעשה  של  ויצירתיים 

ניתן  אמנם  אחרת.  ומתפתחים  מתבצעים  הדברים  כי 

העיר  ראשי  של  האחרונות  הקדנציות  בשתי  לראות 

)איתמר שמעוני הנוכחי ובני וקנין הקודם( יחס חיובי 

אלא  החינוך,  בתחום  ובעיקר  המורשת  נושא  כלפי 

הדרך  את  ולחפש  להתלבט  ממשיכים  העיר  שפרנסי 

ביחס לשרידי המורשת הבנויה. 

דואליות או בניית נרטיב משולב?

תודעת שימור המורשת, המוחשית והבלתי מוחשית, 

ההכרזה  בעקבות  שעלו  ההדים  ומגזרים.  עדות  חוצה 

של ממשלת ישראל על "תכנית תמר" להעצמת אתרי 

את  שאת  ביתר  הפנו  והיהודית  הציונית  המורשת 

הלא  במגזר  אתרים  שימור  סוגיית  לעבר  הזרקורים 

יהודי במדינה )האוזר 2010, 142-63(. 

הדאגה  והעדות,  התרבויות  שסועת  ישראל,  במדינת 

על  בעיקר,  נופלת  המיעוט  מורשת  בשימור  לטיפול 

כתפיו הצרות ממילא של מגזר המיעוטים או שמניעים 

נותר  כך  וערבים.  יהודים  פוליטיים,  פעילים  אותה 

בבד  בד  פוליטיקאים,  של  מהעיסוקים  לאחד  הנושא 

בגחלים  לגעת  עירוניים  מוסדות  של  הימנעותם  עם 

הלוחשות, אגב גרימת נזק לאתרים בעלי ערך. 

גם בקרב מנהיגי העיר אשקלון לדורותיהם היו כאלה 

האחרים  של  מורשתם  בשימור  להתעסק  שחששו 

דווקא,  מלמדת  היסטורית  שפרספקטיבה  אלא  בעיר. 

ארגונים  של  לפעילות  פורה  כר  שימשה  זו  גישה  כי 

והאתרים  המורשת  את  להזכיר  שדרשו  פוליטיים 

המאמר  של  זה  בחלק  אותה.  ולשמר  בעיר  הערביים 

איור 4 | חשיפת שרידי מערכת מים בכפר ג'ורה על־ידי תלמידים 
צילום: אבי ששון, 2012
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ולטיפולם  העיר  מוסדות  של  ליחסם  דוגמאות  מספר 

הדרך  אחר  בחיפוש  אשקלון,  העיר  ובמורשת  בזיכרון 

הנאותה לשימור העבר בנוף ההווה.

שמות רחובות ואתרים בעיר א. 

חשוב  כלי  הם  היסטוריים  ואתרים  רחובות  שמות 

בשימור הזיכרון ההיסטורי המקומי ובהנחלתו לרבים. 

עזריהו, במחקריו על שמות רחובות בערים מעורבות, 

שלפני  הערבית  המורשת  כי  הראה,  שבע,  בבאר  כגון 

הקמת המדינה לא זכתה להנצחה )עזריהו 2008: 213; 

לבאר  אשקלון  דומה  זו  מבחינה   .)190  :2012 עזריהו 

שבע, שבששת העשורים לקיומה השתדלה למחוק מן 

הטבועה  הערבית  הגאוגרפיה  את  ההיסטורי  הזיכרון 

בה. הדברים אמורים גם בהיעדרם של שמות רחובות 

המורשת  והעמקת  הערבית,  במסורת  הקשורים 

בשמות  דווקא  מיוחד  באופן  והציונית  העברית 

הרחובות בשכונת מגדל, על חורבות העיירה הערבית. 

ועוד  העצמאות  גולומב,  הרצל,  כגון  רחובות  שמות 

ניתנו בשכונה זו )ששון ושפנייר 2010(.

תופעה זו מציגה את הבחירה להימנע מהנצחה סדורה 

של הזיכרון הערבי בעיר, גם אם היא בולטת מאוד בנוף 

הבנוי. לדוגמה, המסגד הגדול שהוסב למרכז תיירותי 

ומסחרי ומכונה כיום "החאן" )איור 5(, והמסגד הקטן, 

שהוסב לבית טהרה, לאחר קום המדינה, המוכר ומכונה 

 .)109-106  :2002 )ששון  העיר  תושבי  רוב  על־ידי  כך 

שנראה  כפי  זו  במגמה  שינוי  ניכר  האחרונות  בשנים 

בהמשך.

שלטי הסבר באתרי מורשת ב. 

נוסף  כלי  הם  היסטוריים  לאתרים  סמוך  הסבר  שלטי 

בשימור הזיכרון המקומי ובהנחלתו. ברשויות מסוימות 

התפתחו נהלים סדורים ביחס לשלטי הסבר כפי שנהוג 

גם ביחס לקביעת שמות רחובות. בשנות השמונים של 

המאה הקודמת, הציבה עיריית אשקלון שלטי קרמיקה 

במגדל,  מבנים  מספר  של  ההיסטורי  תפקודם  לאזכור 

במבנים  בדרך־כלל  מדובר  בעיר.  הראשונה  השכונה 

מגורים  כבתי  הבריטי  המנדט  בימי  שהוקמו  ערביים 

ומסחר ומצויים ברחוב הרצל של היום. תוכן השילוט 

התייחס אך ורק לפרק ההיסטורי הישראלי של המבנים 

מראשית ימיה של העיר, כגון: "בית העירייה הראשון", 

לכיכר  הסבר  שלט  ובחזיתו  החאן,   – הגדול  המסגד   |  5 איור 
סביבו | צילום: אבי ששון, 2012

איור 6 | שלט חדש בחזית בניין קופת החולים הראשונה בעיר
צילום: אבי ששון, 2012
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"בית קופת חולים" ועוד. בדרך־כלל נשאו שלטים אלה 

משפט קצר עד 10 מילים. )איורים 6, 7(

מגדל  לשכונת  ורק  אך  התייחסה  השילוט  יוזמת 

התפתחו  מהן  שבחלק  אחרות,  שכונות  כללה  ולא 

תושביהן.  בעיני  מרשימים  פחות  לא  מורשת  סיפורי 

עקב  וכן  שונות  פיתוח  עבודות  בעקבות  השנים,  עם 

צבעם של השלטים ומיקומם הגבוה יחסית, הם הלכו 

ונשתכחו מלב. 

התיירות  מחלקת  מנהל  הציב  שנים  כעשר  לפני 

אתרים  של  לצדם  במספר(  )כ־30  רבים  שלטים  בעיר 

השלטים  תכנון  העיר.  של  בשכונותיה  היסטוריים 

וכתיבת  אתרים  לשימור  המועצה  על  הוטל  וביצועם 

בחקר  העוסק  אלה  שורות  כותב  על  הוטל  הנוסח 

האזור. מספר עקרונות הוגדרו במיזם השילוט:

שונים  באזורים  מבנים  של  רב  למספר  התייחסות  א. 

גאוגרפי־ כמרחב  העיר  את  בראייתנו  העיר,  של 

תיירותי כולל.

היסטוריים  אתרים  לתמרור  השילוט  ניצול  ב. 

ולסימונם. לא עוד לוחות קטנים הנקבעים על קיר 

המבנה ורק המתקרב אליו נחשף לאתר, אלא הצבת 

שלטים עצמאיים, על המדרכה סמוך לאתר, באופן 

המזמין את המבקר באזור לסור לבדוק את תוכנו.

המבקר,  לידיעת  האתר  של  המלא  הסיפור  הבאת  ג. 

ועל ההיסטוריה  על המורשת הערבית  מידע  כולל 

שקדמה להקמת המדינה.

במיזם זה הוצבו שלטים המספרים את תולדותיה של 

בכותרת  המקורי  השימוש  ואזכור  הערבית  העיירה 

"בית  הקטן",  "המסגד  הגדול",  "המסגד  כגון:  השלט, 

)איורים  ועוד  המטוויות"  "רחוב  זכריאס",  מרקחת 

ערבי  מיעוט  אין  שבה  ישראלית־יהודית,  בעיר   .)9  ,8

מלחמת  לאחר  בעיר  שנותרה  אחת  משפחה  )להוציא 

העצמאות(, עלולה פעולה מסוג זה להיראות תמוהה, 

מוטה לצד פוליטי מסוים, או להעיד על בלבול בבניית 

מי  יהיה  שמא  שחששו  אפילו  היו  המקומי.  הנרטיב 

הערבית,  המורשת  את  המספרים  לשלטים  שיתנכל 

היא מורשתו של האויב. אך ראה איזה פלא, אף אחד 

מהשלטים לא נפגע מוונדליזם.

דילמה מעניינת קשורה לסביל )רהט( ברחוב אלי כהן, 

הסביל  האקדמית.  המכללה  למרגלות  כיום  המצוי 

נבנה באמצע המאה הי"ט, שוקם ושומר בידי המכללה 

המורשת  לשימור  כתרומה  פרטית  ביוזמה  האקדמית 

והנוף. אלא שבהתערבות זו נוספו מרכיבים השאולים 

ההתייחסות  נעלמה  כתובות,  כגון  אחרים,  מאתרים 

האתר  של  תפקודו  בעיקר  והודגש  הערבית  למורשת 

)ששון 2005א; הנ"ל 2011ב; איור 10(.

לימודי מורשת במערכות החינוך ג. 

של  מורשתו  כלפי  ביותר  הרבה  הפתיחות  כי  דומה, 

על  בעיר  החינוך  במערכת  קיימת  באשקלון  האחר 

הראשונה,  העיר  הייתה  אשקלון  מוסדותיה.  מגוון 

שהקימה  בארץ,  היחידה  אף  רבות  שנים  ובמשך 

מחלקה מיוחדת ללימודי ידיעת הארץ והפעילה אותה 

המחלקה  את  ארץ־ישראל(.  לימודי  מרכז   – )מלא"י 

ולצדם  ניהלו שני עובדי עירייה בעלי הכשרה בתחום 

אותן  שהכשירו  לאומי  שירות  ובנות  חיילות  מורות 

מוסדות ארציים בתחום, כגון החברה להגנת הטבע, או 

לביצוע  אחראית  הייתה  זו  מחלקה  המתנסים.  חברת 

שיעורי מורשת, סיורים וטיולים בעיר וסביבותיה. בין 

"אשקלון  בנושא  שנתי  חידון  המחלקה  יזמה  השאר, 

עירי". בתכנית הלימודים הסדירה שהפעילה המחלקה 

לממצאים  ההיסטוריים,  לפרקים  לב  תשומת  ניתנה 

לפסוח  בלי  ולתולדותיה,  העיר  של  המגוונים  הפיזיים 

על המורשת הערבית הנוכחת בנוף או להתעלם ממנה.

מימין  במגדל  המדינה  בראשית  החולים  קופת  בניין   |  7 איור 
לחלון שלט הקרמיקה הקטן | צילום: אבי ששון, 2012
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האחרונות,  בשנים  ובעיקר  המחלקה  סגירת  לאחר 

הלימודים  למסגרות  מורשת  בנושאי  העיסוק  עבר 

במספר  המופעל  אתר"  "אמץ  ולמיזם  הפורמליות 

השאר,  בין  תלמידים  מופעלים  זה  במיזם  ספר.  בתי 

הבנויה,  הערבית  המורשת  ושימור  אחזקה  בטיפול, 

2002(, בתחזוקת  כגון בבארות שבתל אשקלון )ששון 

ועוד.  ג'ורה  חורבות  ובטיפוח  בניקוי  הקטן",  ה"מסגד 

בהכנה של התלמידים הם לומדים את קורות האתרים, 

שמגלים  הרבה  הרצינות  תושביהם.  ועל  תפקודם  על 

התלמידים ומוריהם מעידה על מידה רבה של פתיחות 

מהסיפור  כחלק  קבלתה  ועל  האחר  למורשת  ביחס 

המקומי של מולדתם וסביבתם הגאוגרפית. 

בבתי  מתגדר  איננו  במורשת  העיסוק  כי  לציין,  ראוי 

תכניות  מתפתחות  האחרונות  בשנים  בלבד.  הספר 

ולמבוגרים.  לסטודנטים  המופנות  זה  בתחום  שונות 

קורס  אשקלון  האקדמית  במכללה  נלמד  למשל  כך 

לקורס  באופיו  הדומה  לתולדותיה"  "אשקלון  אקדמי 

העברית  באוניברסיטה  שפותח  לדורותיה"  "ירושלים 

בקורס  המנחה  העיקרון  הפתוחה.  ובאוניברסיטה 

שכן  בגאוגרפיה־היסטורית",  כמעבדה  "הנוף  הוא  זה 

והיסטוריים  ארכאולוגיים  שרידים  אשקלון  במרחבי 

רבים המייצגים תקופות ותופעות היסטוריות בתולדות 

ארץ־ישראל, והם משמשים שדה למידה אותנטי וזמין 

)ששון וחובריו 2011(. 

תיירות כקובעת סדרי עדיפות ופעילות  ד. 

לראות  ניתן  המיעוטים  למורשת  ביחס  מסוים  שינוי 

זוכים  ערביים  יישובים  גרעיני  דווקא.  התיירות  מכיוון 

לפריחה תיירותית, בד בבד עם שימור אתרי המורשת 

 .)114  :2012 )ששון  תיור  במסלולי  כעוגנים  וניצולם 

אלה  בכיוונים  רעיונות  לעלות  החלו  מאז  כי  דומה 

שרידי  לשימור  ביחס  פתיחות  הסתמנה  באשקלון, 

המורשת הבנויה בעיר ובכלל זה גם המורשת הערבית. 

מרכזיים  מורשת  אתרי  של  ערכיהם  את  כשבוחנים 

מג'דל  של  אתריה  שלכאורה  הרי  אשקלון,  בעיר 

וודאי  מיוחד  אסתטי  ערך  נושאים  אינם  הערבית 

היהודית  האוכלוסייה  כלפי  כלשהו  רגשי  ערך  שלא 

הכולל  אפרידר,  שכונת  מרכז  זאת,  לעומת  המקומית. 

המסחרי,  המרכז  השעון,  מגדל  העם,  בית  את  בתוכו 

ערכים  בעלי  הם  ועוד,  מרשימים  היסטוריים  עצים 

ועוד כלפי  היסטוריים, אדריכליים, אסתטיים, רגשיים 

אוכלוסיית העיר בכלל והשכונה בפרט. אלא שמבחינת 

הממסד העירוני לא נבנתה תכנית שימור עירונית ולא 

נקבעו סדרי עדיפות לשימור האתרים ולפיתוחם. 

את יחסה של העיר לפעילות בתחום המורשת, הכתיבה 

כפי  וברובה תיירות פנים,  הפעילות התיירותית בעיר, 

מבחינה  מומחים.  מספר  של  בהמלצותיהם  שנוסחה 

בעיר  המסיירים  פנים,  תיירי  של  שונות  קבוצות  זו, 

והגאוגרפיה  הארכאולוגיה  בתחום  מומחים  בהדרכת 

שכונות  שתי  את  הכולל  מסלול  עוברים  ההיסטורית, 

אלה, שבמרכזן ישנם מוקדי מורשת ותיירות. כך עלתה 

עלה  זאת  ובעקבות  הפנים  תיירות  מפת  על  מגדל 

והיחס  בכלל,  בה  הבנויה  המורשת  אתרי  של  מעמדם 

אליה כאל מרקם לשימור בפרט.

קריית אמנים בשרידי מג'דל הערבית ה. 

מלמטה",  "שימור  המושג  מוכר  השימור  בתחום 

המקומית  האוכלוסייה  בקרב  הצומחת  כפעולה 

והממלכתי  הציבורי  הממסד  את  אליה  ומושכת 

ניתן  באשקלון  2011ב(.  הנ"ל  2011א;  וסובול  )ששון 

במסגרות  אמנם  נעשה  שהוא  באופן,  זה  מונח  לפרש 

ובני  בילדים  החינוך,  במערכת  מתחיל  אך  פורמליות 

נוער, הפוקחים את עיני הוריהם לנושא וכך משפיעים 

על המנהיגות המקומית. לדעתי, כך יש לראות תהליכי 

אשקלון,  בעיר  האחרונות  בשנים  המתרחשים  שימור 

מגדל  לעיל.  שצוינו  תיירות  גורמי  של  להשפעה  נוסף 

וג'ורה הן שתי דוגמאות עכשוויות לכך. 

אשקלון  עיריית  מקדמת  האחרונות  בשנים  מג'דל. 

ולשיקומו.  מגדל  אזור  לשימור  היקף  רחבת  תכנית 

הגרעין  שימור  על  השאר,  בין  מבוססת,  התכנית 

ל"קריית  והפיכתו  הערביים,  הבתים  קרי  ההיסטורי, 

הקרוי  הגדול,  המסגד  ישוקם  התכנית  פי  על  אמנים". 

מבקרים  למרכז  יהפוך  בו  שפעל  והמוזאון  "החאן", 

בשערי  לבאים  ותיירותי  היסטורי  צוהר  שיפתח 

אשקלון. מקרה זה מציב אם כן, בעיה מתודולוגית בפני 

המבקרים  במרכז  יסופר  סיפור  איזה  והיא  המתכננים 

ואילו היבטים היסטוריים יודגשו בו. מה יהיה מקומה 

בסיפור,  לדורותיה  והערבית  הנכרית  האוכלוסייה  של 

שכן העיר הייתה ידועה במשך שנים רבות כעיר רבת 

מרכז  סביב  האדריכלי  הנוף  באופיה;  ונכרית  עדות, 

המבקרים המתוכנן הוא ערבי־מוסלמי, ואילו למורשת 

אין  והמאוחרות  הקדומות  התקופות  של  היהודית 
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הציונית־ המורשת  פרק  הסמוכה.  בסביבה  זכר  כל 

והקמת העיר החדשה,  ישראלית של העלייה הגדולה 

שבו הייתה מג'דל הבסיס הראשון, נבלע בסיפורה של 

האדריכלות הערבית. 

תפיסת השימור בתכנית זו )פרוגרמה ראשונית הכינו 

מנדי רוזנפלד ועליזה ארנס( רואה בחלק זה של העיר, 

המאופיין בבנייה כפרית מסורתית ובשטחים פתוחים 

בלחצי  הנתונה  בעיר  מיוחד  תרבות"  "נוף  הבתים,  בין 

הנוף  של  זו  תפיסה  מואצת.  ואורבניזציה  פיתוח 

ומפנה  הלאומיים  מערכיו  הדיון  את  מסיטה  )הערבי(, 

רעיון  אותו לאפיקים תרבותיים, המסייעים להטמעת 

להזכיר  ראוי  ותושביה.  העיר  פרנסי  בקרב  השימור 

כי  ושימור  לשיקום  המיועדת  השכונה  לשרידי  ביחס 

לא אחת מוחלפת המילה "ערבי" במילים: "עות'מאני", 

המתייחסת  תכנית  משנבנתה  ו"מנדטורי".  "תורכי" 

הנופיים  האסתטיים,  האדריכליים,  לערכים  בעיקר 

והסביבתיים ביחס לעיירה הערבית, היא זכתה לאישור 

מלאכת  כשתושלם  בקידומה.  והוחל  העיר  מוסדות 

עם  גם  להתמודד  העיר  פרנסי  יידרשו  הפיזי  השימור 

שאלת התכנים ההיסטוריים ועם אופן הצגתם לציבור. 

בשנים  המקודם  נוסף  מורשת  אתר  ג'ורה.  הכפר 

על  ישב  זה  כפר  ושרידיו.  ג'ורה  הכפר  הוא  האחרונות 

המדרון המשתפל אל הים, המצוי כיום בין בית החולים 

ברזילי לכפר הנופש הצבאי, בשולי גן לאומי אשקלון. 

בנויים, מערכות מים,  שרידים  זהו שטח פתוח הכולל 

צמחייה מיוחדת ונופים מרהיבים. החזון ביחס למרחב 

לידי  שבא  כפי  העבר  נוף  את  לשחזר  לנסות  הוא  זה 

"גנים  הי"ט:  המאה  מאמצע  גרן,  של  בתיאורו  ביטוי 

בהם  גדלים  תכופות  השקיות  שבזכות  תנובה,  עתירי 

וירקות.   )!?( אחדים  פרחים  מיני  נאים,  מאכל  עצי 

הבוסתנים האלה נטועים אמנם בלי כל סדר אך נושאים 

ברמה צמחיה מגוונת וירק עד, והם משרים רוגע וקסם 

על המבט הלאה מקרינת השמש החוזרת מן החוליות 

להרבה  המחולק  ענק  גן  אותם...  המקיפות  המלבינות 

שקד  תאנה,  תפוז,  רימון,  חבוש,  לימון,  עצי  חלקות... 

 :1982 )גרן   "]...[ אחדים  תמירים  דקלים  גם  ושם  ופה 

.)99

במוקד  שיעמדו  בתכנים  העיר  פרנסי  משהתלבטו 

דוגמת  נטרלי,  חוויית הביקור במקום החליטו על שם 

ערכיו  את  המבטא  זמני(,  )שם  הים"  מול  "משעול 

כי  לטעון,  אפשר  המרחב.  של  והגאוגרפיים  הנופיים 

מדובר בביטול הסיפור ההיסטורי, אלא שלא כך הדבר. 

בשנים האחרונות פועלות קבוצות רבות של תלמידים 

בהסדרת השבילים ההיסטוריים, בניקוי מערכות המים 

ההיסטוריות ששרדו בנוף ועוד, זאת בד בבד עם לימוד 

קורות הכפר ותושביו.

סיכום

אשקלון ההיסטורית זכתה למעמד של עיר בין־לאומית 

מאז  בה.  שהתפתח  והנמל  הגאוגרפי  מיקומה  בזכות 

הקמת המדינה שומרת העיר על מעמדה המרחבי כעיר 

נפה והיא הולכת ומתפתחת באופן מרשים. בתשתיתה 

שישה  של  שרידיהם  מצויים  הגאוגרפית־היסטורית 

יישובים ערביים ומונחים זיכרונותיהם של אלו שישבו 

בתחומה המוניציפלי של העיר. 

של  ליחסם  באשר  שונים  מבחן  מקרי  מציג  זה  מאמר 

פרנסי העיר ומוסדותיה לשרידי המורשת ההיסטורית 

ימיה  שרוב  עיר  של  ההיסטורי  ולסיפור  הבנויה 

למה  אויבים  אף  ולעתים  נכרים  זרים,  היו  ותושביה 

כגון:  שאלות  מציבים  המבחן  מקרי  היהודי.  שמייצג 

האם שימורה של המורשת הערבית והצגתה מעידים 

על פתיחות של תושבי העיר ביחס לפרק זה בתולדות 

לסיפור  ביחס  בגרות  על  מעיד  הדבר  האם  העיר? 

של  חוסנה  על  להעיד  כדי  בכך  יש  האם  האמתי? 

האוכלוסייה המקומית בנוגע לאמונתה במפעל הציוני 

חורבותיה  על  העיר  את  שהקימה  ההמונית  והעלייה 

של העיר הערבית? 

מציגה  באשקלון  המקומית  המורשת  כלפי  הדואליות 

של  ההיסטורי  לזיכרון  כבוד  של  יחס  דווקא  לדידי 

העמים והעדות השונות שחיו בעיר ופעלו בה, ותשומת 

מספרים  שאותו  ולנרטיב  החדשה  העיר  לתולדות  לב 

תושביה הישראלים־יהודים. דואליות זו מחייבת לימוד 

יצירתיות  דרכים  ובחינת  ותולדותיו  הנוף  של  מעמיק 

אותו.  הבונות  השונות  השכבות  של  הזיכרון  לשימור 

מעשה השימור הפיזי, מן השלט המוצב בחזית האתר 

צריך  עצמו,  האתר  של  הפיסי  שימורו  ועד  ההיסטורי 

דומה  רבה.  ובתבונה  שכל  בשום  באחריות,  שייעשה 

הזוכר  כזה,  הוא  אשקלון  העיר  צועדת  שבו  הכיוון  כי 

ומכבד את פסיפס התרבויות שפעלו במרחב.
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תודות

במהלך המחקר המוצג במאמר זה נסתייעתי במוסדות 

תודה  והערכתי.  תודתי  נתונה  ולכולם  רבים  ובאישים 

האקדמית  המכלל  של  המחקרים  לקרן  הלב  מעומק 

אשקלון, ולפרופ' שרביט העומד בראשה, על התקציב 

שהעמידו לטובת המחקר; להיסטוריון גד סובול, נאמן 

תלמיד  גולסט,  ליואב  אשקלון;  העיר  ויקיר  שימור 

מחקר באוניברסיטת חיפה; לאדריכלית נוף ושימור טל 

קציר;

כל ששלי – שלהם, לבד מן השגגות. 

הערה

הדרומי  החוף  מישור  בחקר  עוסק  אלה  שורות  כותב 

את  האחרון  בעשור  מלווה  הוא  רבות.  שנים  כבר 

ושימור,  מורשת  במיזמי  ומוסדותיה  אשקלון  עיריית 

שונים.  עמדה  וניירות  פרוגרמות  הופקו  שבמסגרתם 

לצערנו הרב, בהיעדר ארכיון עירוני מסודר, רוב רובו של 

החומר אינו מגיע לידיעת הציבור ואינו עומד לרשותו. 

אשר על־כן הפניות רבות במאמר זה מתייחסות לדוחות 

פנימיים פרי עטו של המחבר. המעוניינים יוכלו למצוא 

חלק גדול מן החומר בספריות אקדמיות.
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