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על פי מסורת יהודית גלילית נסדק משקוף שער הכניסה לבית הכנסת הקדום במירון בט' באב רנ"ב
( ,)1492כאשר החל גירוש ספרד .יהודי הגליל האמינו כי הסדק מתרחב בכל עת של צרה ומצוקה
לעם ישראל ,וכי המשקוף עתיד ליפול ארצה עם בוא המשיח 1.כאשר ביקשו אנשי מחלקת העתיקות
הישראלית בראשית שנות החמישים של המאה העשרים לשמר את בית הכנסת במירון ,הם נתקלו
בהתנגדות עזה של יהודים שומרי מסורת 2.אלו ביקשו למנוע את שיקום משקוף בית הכנסת ,וטענתם
הייתה כי חיזוק המשקוף ומניעת התמוטטותו ירחיקו את הגאולה 3.בעיני אנשי מחלקת העתיקות היו
בתי הכנסת בגליל אתרים ארכאולוגיים לכל דבר ,וכללי התחזוקה והשימור חלו עליהם כמו על כל
אתר ארכאולוגי אחר במדינת ישראל .מנגד המסורת קבעה כי ר' שמעון בר יוחאי הוא שהקים את
בתי הכנסת הקדומים בגליל ,ולכן הם נחשבו קדושים והיו אתרי עלייה לרגל 4.המתח שנוצר בשנות
החמישים בין אנשי מחלקת העתיקות לבין הציבור הדתי באשר לבעלות על בית הכנסת הקדום במירון
ולאחריות למקום ממחיש תופעה רחבה שבה עוסק המאמר — מקומות מקודשים שהם גם מקומות
היסטוריים (ולהפך).
שני העשורים הראשונים שלאחר הקמת מדינת ישראל הם ייחודיים מבחינת התפתחות המקומות
הקדושים היהודיים .חלוקת ארץ־ישראל לשני מרחבים פוליטיים שלטוניים יצרה מציאות מורכבת
שבה יהודי הארץ והתפוצות לא יכלו לפקוד עוד את המקומות הקדושים שאליהם עלו לרגל עד שנת
 .1948מצב זה ִאפשר לאנשי משרד הדתות ובראשם למנהל הכללי שמואל זנוויל כהנא לפתח מרחב
מקודש חלופי ,שהועצמה בו חשיבותם של מקומות קדושים אחדים ונוצרו מקומות נוספים 5.כהנא
היה אחראי לפיתוח מקומות קדושים כמו קבר דוד בהר ציון ומערת אליהו בחיפה ,מקומות שעולי
רגל יהודים פקדו אותם כבר לפני  ,1948אך גם לאתרים כמו סלע החורבן (ליד מושב אשתאול) ,מערת
תודתי נתונה לפרופ' יהושע בן־אריה ,לפרופ' ריכב (בוני) רובין ולד"ר ג'ון זליגמן על קריאת המאמר ושיפורו.
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על אגדת המשקוף ראו :ז' וילנאי ,אגדות ארץ ישראל ,ירושלים תשמ"א ,עמ' .242
בתקופת המנדט פעלה מחלקת העתיקות ( .)Department of Antiquitiesעם ייסוד מדינת ישראל הוקמה ביולי 1948
מחלקת העתיקות הישראלית ,ובאוגוסט  1955הוסב שמה לאגף העתיקות .במאמר ייקרא גוף זה מחלקת העתיקות ואגף
העתיקות בהתאם לתקופה הנזכרת ,אך במקרים של חוסר ודאות בעניין זה אשתמש בשם אגף העתיקות.
ד' זולפין' ,מכתב גלוי למחלקת העתיקות' ,חרות 19 ,בינואר  ;1951ייבין אל כהנא 7 ,בפברואר  ,1951אה"מ ,חטיבה
 ,98גל ;14908/6-ייבין אל עורך 'חרות' 7 ,בפברואר  ,1951אה"מ ,חטיבה  ,98גל' ;14908/16-שריד בית הכנסת של
הרשב"י תובע עלבונו' ,דבר 18 ,ביולי .1955
'שרידי בתי כנסת עתיקים המיוחסים לרשב"י' ,אה"מ ,חטיבה  ,98גל .6348/16-על ניסיון ה'חברה להחזקת המקומות
ההיסטוריים בארץ ישראל' לרכוש בשלהי התקופה העות'מאנית את חורבת בית הכנסת ראו :ד' גורן' ,רבות נפלאתי על
הבנין ההוא' ,עתמול( 225 ,חשוון תשע"ג) ,עמ' .9‑6
ד' בר ,לקדש ארץ :התפתחות המקומות הקדושים היהודיים במדינת ישראל ,1968‑1948 ,ירושלים תשס"ז.
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הצדיק (בדרך לירושלים ,ליד שער־הגיא) או אשל אברהם (ליד באר שבע) ,שנתקדשו רק לאחר קום
המדינה .העובדה שחלק מאתרי הקודש במרחב זה היו גם אתרי עתיקות — קברים ,מבנים ,מערות —
שעל כולם חל חוק העתיקות הישראלי ,יצרה כר נרחב למחלוקות .היה זה עימות בין מדע לבין מסורת
ובין נציגי מוסדות המדינה שהיו ממונים על שמירת האתרים ההיסטוריים לבין נציגי הממסד הדתי,
שחלקם היו אנשי מנגנון המדינה.
תופעת הכפילות של מקומות קדושים ואתרים עתיקים קיימת כמובן במקומות רבים בעולם ,וגם
שם אתרים קדומים הם מקומות פולחן דתי .כך למשל ברשימת אתרי המורשת העולמית יש לא
מעט מקומות היסטוריים שהם אתרי עלייה לרגל פעילים — כנסיות ,מנזרים ,מקדשים ואף נתיבים
קדושים 6.אלו כוללים בין היתר את קריית הווטיקן ,מנזר סנטה קטרינה בדרום חצי האי סיני ,מנזרים
בארמניה ובהודו והמקדשים והגנים הבהאיים בחיפה .חלק מאתרים אלו הם אתרי עתיקות ושייכים
למדינות שהם נמצאים בשטחן .רוב המקומות הקדושים הנזכרים ברשימה נמצאים בידי ארגונים
דתיים ,ואלו מחזיקים בהם ומטפחים אותם.
המאמר עוסק במקרה הישראלי — במספר מקומות קדושים יהודיים ששימשו לאחר שנת 1948
בו־זמנית כאתרי עלייה לרגל וכאתרי עתיקות ומקומות היסטוריים ,ושנוצרו סביבם עימותים בין
ארכאולוגים לבין אנשי הממסד הדתי .המתח שנוצר סביב מקומות אלו היה קשור בשאלת הגדרתם
ובבעלות עליהם .הדיון פותח ברקע לתופעה זו בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט; אז
התפתחו מספר עימותים סביב חפירות ארכאולוגיות שנערכו במקומות קדושים יהודיים ,חפירות
שנחשפו בהן שרידי עצמות אדם .החלק השני של המאמר עוסק במערכת היחסים הטעונה שהתפתחה
בשנות החמישים בין אנשי משרד הדתות לבין ראשי אגף העתיקות ובהתלבטות שאפיינה את העושים
במלאכה באותה התקופה בשאלת הגדרתו של מקום קדוש .לב המאמר דן במעמדם של מספר אתרים
שהתחוללו בהם עימותים בין ארכאולוגים לנציגי הממסד הדתי .אעסוק בקבר דוד ובקברי הסנהדרין
שבירושלים וכן במאבק שהתחולל בשנות החמישים על הגדרת בית העלמין הקדום שנחפר בבית־
שערים; בתקופה זו נחשף מקום קברו המשוער של ר' יהודה הנשיא ,נשיא הסנהדרין וחותם המשנה,
והצדדים נחלקו בשאלה אם תהיה בית־שערים למקום קדוש .מקרים אלו מראים כי העימותים בין
ארכאולוגים ,היסטוריונים ואנשי אקדמיה אחרים לבין אנשי דת בשאלת החפירה באתרי קבורה החלו
עוד לפני קום מדינת ישראל ,אך הם התעצמו לאחר  1948ונמשכו בשנים שלאחר מכן.

בין המקומות הקדושים למקומות ההיסטוריים בשלהי התקופה
העות'מאנית ובתקופת המנדט
המקומות הקדושים בארץ־ישראל הם תולדה של היסטוריה ארוכה ומורכבת .החזקת מבני הקודש
והשמירה עליהם הייתה נתונה בדרך כלל בידי בני הדתות השונות ,והשלטון המרכזי בארץ לא היה
מעורב בנעשה במקומות הקדושים .כך למשל הכנסיות הנוצריות החזיקו בחזקות על חלקים שונים
6
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בכנסיית הקבר בירושלים; הקדש מוסלמי ניהל את מבני הקודש בחראם אלשריף; וקבר ר' שמעון בר
יוחאי הוחזק על ידי מספר הקדשים יהודיים.
הן השלטון העות'מאני הן השלטון המנדטורי לא הכינו רשימה מפורטת ומסכמת של מקומות
קדושים .יתרה מזו ,למרות המרכזיות והבולטות של המקומות הקדושים בהיסטוריה של ארץ־ישראל
אין בחוק העות'מאני או בחקיקה המנדטורית הגדרה ברורה למקום קדוש 7.חוסר הגדרה זו הוא
תולדה של ההיסטוריה המורכבת של ארץ־ישראל ,של ההקשרים הדתיים־הפוליטיים הסבוכים של
התפתחות המקומות הקדושים ושל מורכבות הבעלות החוקית עליהם8.
בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט היו בעיות ההגנה על אתרים היסטוריים מזה
ובעיית המקומות הקדושים מזה קשורות קשר אמיץ ,וקשר זה התבטא גם בתחיקה 9.בשנת 1884
פרסמו העות'מאנים חוק ראשון להגנה על עתיקות האימפריה ובכלל זה על עתיקות ארץ־ישראל10.
עם כיבוש הארץ בידי הבריטים וכינונו של שלטון המנדט ניסחו הבריטים את חוק העתיקות ,ומטרתו
העיקרית הייתה להגן על אתרי העתיקות ועל עתיקות הארץ .אחד מסעיפי החוק הטיל על מחלקת
העתיקות להכין רשימה של אתרים היסטוריים ,ומרשימה זו הוצאו המבנים העתיקים והדתיים11.
המונח מקומות קדושים הוזכר אמנם בסעיפים  14‑13בכתב המנדט על ארץ־ישראל ,אשר הטיל
על בריטניה כבעלת המנדט את האחריות לשמירה על ה'זכויות הקיימות' (הסטטוס־קוו) במקומות
הקדושים .עם זאת אין שם הגדרה או רשימה של מקומות אלו ,ועל כן אין לדעת אם מקום קדוש
חייב להיות אתר פעיל מבחינה פולחנית או שמא כל מקום היסטורי שהתקיים בו בעבר פולחן נחשב
קדוש בהווה 12.מדי פעם עסקו רשויות המנדט בסוגיות הקשורות לבעיות במקומות הקדושים —
סכסוכי בעלות ממושכים ,הגדרת רשימת המקומות הקדושים שחלים בהם חוקי הססטוס־קוו13,
שיפוץ מבנים קדושים ועוד — 14אך כאמור לא הכינו רשימה של מקומות קדושים מוכרים ומוכרזים
על ידי השלטון.
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לסיכום ההיבט המשפטי של המקומות הקדושים ראו :ש' ברקוביץ ,המעמד המשפטי של המקומות הקדושים בארץ־
ישראל ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשל"ח ,עמ'  ;16‑14א' הכהן"' ,מה נורא המקום הזה" :על
מקומות קדושים בין דת ,משפט וקדושה' ,שערי משפט ,ג( 2 ,תשס"ד) ,עמ' .373‑341
ר' לפידות ,העיר העתיקה :סיכום בעקבות דיוני צוות חשיבה ,ירושלים  ,2002עמ' .19
R.H. Drayton, The Laws of Palestine, I, London 1934, pp. 17–21, 33–36; III, pp. 2625–2626
על חוק העתיקות העות'מאני ,שעליו התבסס החוק המנדטורי ,ראו :י' בן אריה' ,החוק התורכי לחפירות ארכיאולוגיות
בארץ ישראל —  ,'1884א' שילר וג' ברקאי (עורכים) ,נופי ארץ ישראל :ספר עזריה אלון ,ירושלים תש"ס ,עמ' .282‑277
על פקודת העתיקות ראוN. Bentwich, ‘The Antiquity Law of Palestine’, Journal of Comparative Legislation :
 ;and International Law, 6, 4 (1924), pp. 251–254י' בן־אריה' ,המוסדות הזרים לארכיאולוגיה ולחקירת ארץ
ישראל בתקופת המנדט' ,קתדרה( 92 ,תמוז תשנ"ט) ,עמ' ‘An Ordinance to Provide for the Control of ;150‑148
Antiquities’, Official Gazette of the Government of Palestine, 29 (October 1920), pp. 5–16
 ,‘The Mandate for Palestine’, 24 July 1922באתר Israel Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/
MFA/Peace%20Process/Guide%20to%20the%20Peace%20Process/The%20Mandate%20for%20Palestine
על הסטטוס־קוו ראוL.G.A Cust, An Account of the Practices Concerning the Status Quo in the Holy Places, :
London 1929
על מעורבות מחלקת העתיקות הבריטית בשיפוץ כנסית הקבר ומבני הקודש בחראם אלשריף ראו :ג' אבני וג' זליגמן,
'בין הר הבית לכנסית הקבר :תולדות המעורבות הארכיאולוגית במקומות הקדושים בירושלים' ,ארץ־ישראל ,כח [ספר
קולק] (תשס"ח) ,עמ' .298‑289
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כבר בשלהי התקופה העות'מאנית החל הציבור היהודי הדתי להיאבק כנגד חפירות ארכאולוגיות
במקומות היסטוריים שהיו בעיניו מקומות קדושים .בתקופה זו אף נעשו ניסיונות להשיג חזקה
ובעלות יהודית על מספר מקומות כאלו כדי למנוע בהם חפירות 15.מאבקים אלו נמשך בתקופת
המנדט ,וירושלים תפסה בהם מקום מרכזי.
אחד המאבקים הראשונים התנהל נגד החפירה שערך הארכאולוג הצרפתי לואי פליסיאן דה סוסי
בשנת  1863בקברי המלכים שבירושלים .הייתה זו מערת קבורה משלהי ימי הבית השני שזוהתה
במסורת היהודית כקבר כלבא שבוע ,אבי רחל אשת ר' עקיבא .בתקופה זו הלך וגבר העניין של
חוקרים אירופים בעברה של ירושלים ,רבים מהם החלו לחפור במקומות שונים בעיר ,ואחד מהם היה
דה סוסי .יהודי העיר הזדעזעו מהוצאת ארונות הקבורה מהמערה שנקברו בה מלכי ממלכת חדייב,
וניסו לשווא לעצור את החפירה ואת שוד העתיקות והובלתן לפריז16.
מאבק אחר נגד חפירה באתר היסטורי שהיה קדוש ליהודי ירושלים היה קשור במצבות הקבורה
שנחצבו במדרונות נחל קדרון — קבר זכריה ,יד אבשלום ובית החופשית 17,קברים משלהי ימי הבית
השני שהמסורת היהודית המאוחרת שייכה לזכריה ,לאבשלום ולמלך עוזיה בהתאמה .במשך השנים
'עטף' בית הקברות היהודי את המצבות הקדומות ,וערמות העפר שנצברו סביב קבר זכריה ויד
אבשלום שימשו לקבורה .מאמציה של הקהילה היהודית בירושלים להשיג חזקה על מצבות נחל
קדרון הביאו מנגד את הממשל הבריטי לרשום בשנת  ,1923על סמך חוק העתיקות המנדטורי ,את
יד אבשלום ומערת יהושפט הסמוכה בספרי האחוזה הבריטיים כקניינו הפרטי של הנציב העליון18.
היהודים ניסו להתמודד בדרך עקיפה עם המדיניות הבריטית שראתה במצבות אתרים היסטוריים
וארכאולוגיים לכל דבר .ההנהלה הציונית ביקשה לשייך את המצבות להיסטוריה היהודית הקדומה
של העיר על ידי עריכת חפירות ארכאולוגיות ,ואל הדגל נקרא החוקר נחום סלושץ ,והוא חפר במקום
מטעם ה'חברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה'.
החפירות של סלושץ עוררו עניין מחקרי רב ומשכו את תשומת לבם של תושבי העיר .סלושץ
ואנשי ה'חברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה' ראו במצבות נחל קדרון מונומנט היסטורי ולאומי־
עברי רב משמעות .לעומת זאת בעיני חרדי ירושלים היו יד אבשלום ושאר המצבות הקדומות מקום
קדוש ,וסתירה זו הובילה לעימות בין נציגי היישוב הציוני והמשכיל של ירושלים לבין בני 'היישוב
הישן' בעיר.
הסכסוך של סלושץ עם החברה החרדית ועם העדה הספרדית בירושלים פרץ לא מיד בהתחלת
החפירות בנחל קדרון 19.אך תוך כדי העבודה הארכאולוגית נתגלו במקום קברים של יהודים תושבי
15
16
17
18
19

ד' גורן"' ,החברה להחזקת המקומות ההיסטוריים בארץ ישראל" ,'1914‑1912 ,עתמול( 201 ,תשרי תשס"ט) ,עמ'
.15‑11
'שלום ירושלים' ,הלבנון 18 ,בדצמבר  ;1863י' פרס' ,לתולדות קנית קברי המלכים (מערת כלבא שבוע) בירושלים',
ידיעות ,ח ,ב (תש"א) ,עמ' .76‑73
נ' סלושץ' ,החפירות מסביב ליד אבשלום' ,קובץ החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ,א ,ב ,ירושלים
תרפ"ה ,עמ' .7‑6
מסמכים באצ"מ.J1/3837 ,
סלושץ (לעיל ,הערה  ,)17עמ' .12‑6
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העיר — ערמות העפר האדירות שהצטברו במהלך
הדורות החלו להתמוטט ,וקברים ועצמות נחשפו.
אמנם סלושץ העסיק מספר פועלים מטעם חברה
קדישא הירושלמית ,והם פינו את העצמות וקברו
אותן מחדש ,אבל הדבר לא סיפק את חרדי
ירושלים ואת הנהגת הקהילה היהודית־הספרדית
בעיר 20.המחאות נגד החפירה התמקדו תחילה
בפעילותו של סלושץ סביב קבר זכריה 21,אבל
ככל שהתקדמו העבודות ,התרחבה בעיית גילוי
הקברים והעצמות .התמוטטות ערמות עפר
מסביב ליד אבשלום עוררה מחאה עזה ,נעשה
ניסיון להפסיק את העבודות ,ואף היו חילופי
מהלומות בין החופרים לבין המפגינים 22.רק
בהתערבות הרבנים בן־ציון קואינקה ,ירוחם
פישל ,יהושע ברנשטיין וצבי פסח פרנק יכול היה
סלושץ לחדש את עבודתו 23.בשנים שלאחר מכן
המשיכו המצבות להיות אתר תיירותי מרכזי בעיר
אבל גם אתר היסטורי יהודי סמלי משמעותי24.
למשל בראשית שנת  1943ערכה עדת יהודי
ירושלים בסמוך לקברי נחל קדרון תפילה להצלת
יהודי אירופה שהושמדו באותה העת על ידי
הנאצים .הם עמדו מול קבר זכריה ,ה'מסמל את
נצח האומה ,והתפללו לעצירת השחיטה בנושאי
נצחיותה של אומה זו'25.
לאחר מלחמת ששת הימים יזמה עיריית ירושלים שיפוץ של מצבות הקבורה הקדומות בנחל
ביקורם של יצחק
בן־צבי וחברי
קדרון בשיתוף פעולה עם רשות הגנים הלאומיים .חשיפה של מערות קבורה קדומות ופינוי עצמות
'החברה העברית
לחקירת ארץ־ישראל מהן עוררו גם הפעם גל מחאות .הרבנות הראשית הוציאה גילוי דעת והודיעה בו כי 'כל השטח
ועתיקותיה' במערת
קבר בני חזיר .1922 ,אשר ליד יד אבשלום וקבר זכריה הנביא והלאה הן קברות של גדולי עולם מדורות קדומים .כל
למעלה מימין יצחק השטח הוא מקום קדוש .חלילה וחלילה מלפגוע בו ,וכל מבקר במקום חייב להיזהר ולשמור על
בן־צבי ובחזית הקבר
(למטה) בוריס שץ

(אוסף משפחת בן־צבי,
ארכיון התצלומים ,יד יצחק
בן־צבי)

20
21
22
23
24
25

'על החפירות מסביב ליד אבשלום' ,דאר היום 19 ,בפברואר .1924
'על החפירות סביב יד אבשלום' ,קול ישראל ,כ"ב באדר ב' תרפ"ד ( 28במרס .)1924
'המאורע בחפירות יד אבשלום' ,דאר היום 18 ,במרס .1924
'החפירות מסביב ליד אבשלום' ,דאר היום 28 ,באפריל .1924
ראו למשל :ז' וילנאי ,מדריך ירושלים ,ירושלים תש"ו ,עמ' .128‑125
'אבלה של ירושלים' ,דבר 7 ,בינואר .1943
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תשובת פרופ' נחום
סלושץ על טענות
החרדים 'בדבר
הריסת קברים'
בנחל קדרון,
(דאר היום,
 18במרס )1924

קדושתו' 26.מציאות זו של כפילות בהגדרת מצבות נחל קדרון נותרה בעינה למעשה עד היום ,שכן
המקום הוא אתר תיירותי מרשים אך גם מופיע ברשימת המקומות הקדושים של 'המרכז הארצי
לפיתוח המקומות הקדושים'.

משרד הדתות ואגף העתיקות ובעיית המקומות הקדושים וההיסטוריים
הקמת מדינת ישראל וייסוד משרד הדתות הביאו למהפכה של ממש בעניין האחריות למקומות
הקדושים היהודיים .בפעם הראשונה הוקם משרד שתפקידו היה לטפל בענייני הדת במדינת ישראל
 26הודעה של הרבנות הראשית 5 ,בינואר  ,1968אה"מ ,חטיבה  ,140גל' ;8583/25-שילוט "מקום קדוש" ליד יד אבשלום',
הארץ 8 ,בינואר .1968
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ובכלל זה במקומות הקדושים .אמנם אנשי המשרד היו אחראים גם למקומות הקדושים הנוצריים
והמוסלמיים ,אך בפועל התרכז המשרד בדאגה למקומות הקדושים היהודיים הקיימים ולטיפוח
מקומות קדושים חדשים27.
שאיפתו של משרד הדתות להרחיב את מפת המקומות הקדושים היהודיים התנגשה עם מגמות
אחרות שאפיינו את מדינת ישראל בשנותיה הראשונות .הפוטנציאל לעימות היה טמון בעצם העיסוק
של המדינה במקומות קדושים ובאתרי עלייה לרגל ,תחום שמושגיו שאובים מעולם דתי ורוחני,
ושמקורות סמכותו ותכניו שונים לחלוטין מאלו שעליהם היו מופקדים מוסדות השלטון האזרחיים
של המדינה .עימות זה התמקד בבעיית חוסר ההגדרה של מקום קדוש וביחס שבין מקומות קדושים
למקומות היסטוריים ואתרי עתיקות.
חוק העתיקות המנדטורי נשאר בתוקף גם לאחר הקמת מדינת ישראל והגדיר טוב למדי מהן עתיקות
ומהם אתרים עתיקים .לעומת זאת נמנעה מדינת ישראל במכוון מלעסוק בסוגיה המורכבת והמסובכת
של הגדרת המקומות הקדושים .אמנם במגילת העצמאות נאמר כי המדינה תשמור על המקומות
הקדושים ,אך אין שם פירוט באשר למקומות אלו .המשפט הישראלי ,בדומה לזה המנדטורי ,הכיר
בחופש הגישה והפולחן במקום קדוש ,אך בכוונת מכוון לא הגדיר מהו מקום קדוש .אף שהמחוקק
הישראלי לא עסק בנושא בצורה מסודרת ,סוגיות משפטיות שנקשרו במקומות הקדושים חייבו מדי
פעם להתייחס לנושא.
בשנת  1952החליטה הממשלה לתת לשר הדתות את הסמכות לפסוק בעניינם של המקומות
הקדושים .סמכות זו הייתה נתונה בימי המנדט הבריטי בידי הנציב העליון ,ובשנים הראשונות
שלאחר הקמת המדינה לא היה ברור למי מסורה סמכות זו .מכל מקום מתן הסמכות לשר הדתות לא
פתר את הבעיה הבסיסית של היעדר הגדרה למקומות אלו28.
חוסר הבהירות באשר למקומות הקדושים גרם בשנים שלאחר קום המדינה למתח רב בין משרד
הדתות לבין משרדים ורשויות ממלכתיות ,ובהם משרד החוץ 29,משרד ראש הממשלה ו'יד ושם'30.
חריפה במיוחד הייתה המחלוקת על רקע זה בין משרד הדתות לבין אגף העתיקות .פעם אחר פעם
נתגלעו סכסוכים כאשר אנשי האגף ערכו חפירות או פעלו לשימור באתרים שהיו מקומות קדושים,
שרידי קברים ואתרים מסורתיים יהודיים שמשרד הדתות טען כי הוא האחראי להם .העימותים פרצו
בדרך כלל בעניין הבעלות על מקומות קדושים ואתרי פולחן יהודיים ועל האחריות להם ,וכמעט לא
27
28

29

30

לתופעה זו ראו :בר (לעיל ,הערה .)5
לא ברור אם היעדר הגדרה למקומות קדושים ,ובמיוחד למקומות קדושים יהודיים ,הטריד את שרי הדתות ואת כהנא.
רמז לעיסוק בסוגיה זו ניתן למצוא בדבריו של מאיר בן־אורי ,ששימש כאדריכל משרד הדתות למקומות הקדושים
היהודיים ,ושהכין 'הערות ועקרונות להצעת חוק העתיקות' ,ללא תאריך ,אה"מ ,חטיבה  ,98גל.6243/13-
–A. Rubin-Peled, ‘The Crystallization of an Israeli Policy towards Muslim and Christian Holy Places, 1948
1955’, Muslim World, 84, 1–2 (1994), pp. 95–126; M. Eordegian, ‘British and Israeli Maintenance of the Status
Quo in Holy Places of Christendom’, IJMES, 35 (2003), pp. 307–328
D. Bar, ‘Between the Chamber of the Holocaust and Yad Vashem: Martyrs’ Ashes as a Focus of Sanctity’, Yad
 ,Vashem Studies, 38, 1 (2010), pp. 195–227ושם דיון במאבק בין ראשי 'יד ושם' לבין כהנא על הלגיטימיות של
פיתוח 'מרתף השואה' בהר ציון.
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היו עימותים על מקומות קדושים מוסלמיים ,דרוזיים או נוצריים ,שגם להם היה אחראי משרד הדתות
אך כלל לא היה מעוניין בטיפול בהם.
הדיונים בין משרד הדתות לבין מחלקת העתיקות בנושא זה החלו בשנת  ,1948עוד במהלך
מלחמת העצמאות .בתקופה זו התעורר צורך דחוף לטפל בסוגיות רבות שהיו קשורות במקומות
הקדושים בכלל ובאלו היהודיים בפרט .באוגוסט  1948מיהר כהנא לפנות אל מחלקת העתיקות
והציב את הגבולות העתידיים של השיח על המקומות הקדושים היהודיים .במכתבו הוא הודיע כי
'דברי קדושה והמקומות הקדושים בארץ נמצאים תחת פיקוח המשרד לדתות [ ]...אנו מבקשים שלא
לקבוע במקומות הקדושים והמקודשים שום סידורים לפני שתקבלו את הסכמתנו לכך' 31.בסדרת
פגישות שנערכו בין ראשי שני הגופים בלטו במהרה הפער ביניהם והסתירה המובנית באינטרסים
שלהם .למשל חיים זאב הירשברג ,מנהל המחלקה למוסלמים ודרוזים במשרד הדתות ,הזכיר לנוכחים
באחת הפגישות כי ממשלת המנדט לא התערבה בענייני מקומות פולחן קיימים ,וטען כי כך יש לפעול
גם במדינת ישראל .הוא ייצג את עמדת משרד הדתות שיש להפריד בין מקומות קדושים עתיקים
והיסטוריים שלא היו בשימוש פעיל לבין מקומות קדושים פעילים ,שפקדו אותם עולי רגל ,ושיש
להחזירם לפעילות רגילה ולתת לאנשי משרד הדתות לשמור ולפקח עליהם .שמואל ייבין ,מנהל
מחלקת העתיקות ,ראה את הדברים אחרת והדגיש כי יש להגדיר היטב את החלוקה בין שני הגופים,
שכן 'אין מחלקת העתיקות מעוניינת לטפל במקומות קדושים שיש בהם עניין של קדושה ואין עניין
לחקר עתיקות' .הוא הזכיר כי מחלקת העתיקות איננה דורשת בעלות על המקומות הקדושים אלא
פיקוח' :בחוק העתיקות הקיים יש סעיף האומר כי למנהל מחלקת העתיקות הרשות להכריז על כל
בניין כבניין כבעל חשיבות ארכיאולוגית' .הוא הוסיף' :אין אנו מעוניינים בצד הקדושתי והפולחני
של המקומות' 32,אך הבהיר כי החוק עומד לצד המחלקה שהוא מייצג' :לפי החוק הקיים נמצאים
כל המקומות העתיקים ,בין שהם קדושים ובין שאינם קדושים בשליטתה ובפיקוחה המוחלטים
של מחלקת העתיקות' ,וביקש להימנע מהענקת אפשרות גורפת למשרד הדתות לפקח על הנעשה
במקומות הקדושים 33.בסיכום הדיונים הושגה פשרה שלפיה כל אתר ארכאולוגי או עתיק יהיה נתון
מעתה לטיפולה של מחלקת העתיקות ,אך מקומות שיש להם זיקה לפולחן דתי יהיו נתונים להשגחה
משותפת של שני הגופים .ואילו מקומות עתיקים 'שהוקדשו על ידי המסורה' ,כך הוסכם ,יועברו
לטיפול משרד הדתות34.
דיונים אלו הציבו בסיס איתן שאמור היה לשמש כתשתית לעבודה משותפת של משרד הדתות
ושל מחלקת העתיקות בשנים הבאות .אך בפועל היו הדברים מורכבים בהרבה ,וחוסר הבהירות באשר
לאחריות של משרד הדתות למקומות הקדושים נותר בעינו לאורך כל התקופה ,וגרם לעימותים
31
32
33
34

כהנא אל מחלקת העתיקות 2 ,באוגוסט  ,1948אה"מ ,חטיבה  ,98גל.44864/13-
פרטי ישיבה במשרד הדתות בין נציגי משרד הדתות למחלקת העתיקות (משרד העבודה והבינוי) 10 ,באוגוסט ,1948
אה"מ ,חטיבה  ,98גל.44864/16-
ייבין אל שר העבודה והבינוי 6 ,בספטמבר  ,1948אה"מ ,חטיבה  ,98גל.44864/13-
דו"ח על ישיבה במחלקת העתיקות בין נציגי משרד הדתות לבין נציג מחלקת העתיקות 7 ,באוקטובר  ,1948אה"מ,
חטיבה  ,98גל.44864/13-
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חוזרים ונשנים בין שני הגופים הממשלתיים .שוב ושוב טענו אנשי מחלקת העתיקות שמשרד הדתות
פולש לתחום לא לו ולוקח את האחריות לאתרים שהם ארכאולוגיים במהותם .מנגד התריסו אנשי
משרד הדתות כלפי הארכאולוגים שהם חופרים במקומות קדושים ובכך פוגעים במעמדם המקודש.
חוסר האמון העמוק ששרר בין אגף העתיקות לבין משרד הדתות וחלק מהציבור הדתי בנוגע
למקומות הקדושים בא לידי ביטוי בחילופי האשמות ממושכים בין ייבין לכהנא .כהנא ייצג על פי
השקפתו את המסורת היהודית ,וראה חשיבות רבה בחיזוק הקשר בין הגאוגרפיה של ארץ־ישראל לבין
ההיסטוריה היהודית ,בעיקר זו של ימי המקרא ,המשנה והתלמוד .ייבין ייצג לכאורה תפיסה שונה
— מדעית ,אקדמית ואזרחית — שהעמידה מעל לכול את החשיבות האוניוורסלית של הארכאולוגיה
ואת שימורם של המקומות ההיסטוריים ,גם אם הם מקומות קדושים .ייבין האשים שוב ושוב את
כהנא שפעולותיו במקומות הקדושים הן לא יותר מ'חידוש הבמות' 35.במיוחד הכעיסה אותו פעילותו
של כהנא בהר ציון ,שם הפך את קבר דוד ואת סדרת החדרים שסביבו למוקד פעילות דתית יהודית,
ואילץ את מחלקת העתיקות ואת שאר המוסדות הישראליים לוותר על סמכויותיהם במקום36.
בדיעבד נראה שהמרחק האידאולוגי בין שני אישים אלו לא היה רב ,שכן שניהם עסקו בהסמלת
הנוף הישראלי וביצירת מוקדים לאומיים .גם ייבין עסק ,אולי בצורה לא מודעת ,בעיצוב התודעה
ההיסטורית של תושבי מדינת ישראל ,אף אם גיבוריו היו אחרים מאלו של כהנא ,והמוקד הגאוגרפי
של הפעילות הארכאולוגית שניהל היה שונה מזה של משרד הדתות37.
מה היה קורה אילו במקום שני אלו היו פועלים אישים אחרים ,שהלהט הדתי והאקדמי שלהם היה
שונה? שאלה זו נוגעת במיוחד לכהנא ,שקיבל עליו שליחות לפתח את המקומות הקדושים היהודיים
במדינת ישראל .מכל מקום המחלוקת בין משרד הדתות לבין מחלקת העתיקות נמשכה כל שנות
החמישים והשישים ,ומדי פעם התעוררו סכסוכים באשר למקום קדוש היסטורי זה או אחר.

בין קדושה להיסטוריה — קבר דוד וקברי הסנהדרין
פקודת העתיקות חלה לא רק על אתרי חפירות שהתגלו בהם ממצאים חדשים אלא גם על בניינים
ואתרים היסטוריים שנבנו לפני שנת  .1700מאחר שמרבית המקומות הקדושים היו אתרים קדומים
כאלו ,היה אגף העתיקות ממונה גם עליהם ,והיה בכך פוטנציאל לסכסוך בין הארכאולוגים לבין
רשויות וגורמים דתיים.
קבר דוד וקברי הסנהדרין בירושלים היו שניים משורה ארוכה של אתרי עלייה לרגל שמשרד
הדתות פרש עליהם את חסותו ,ושהיו גם אתרים היסטוריים .קברי אבו הורירה ביבנה וקבר נבי ימין
ליד כפר־סבא ,שיוהדו והפכו לקברי רבן גמליאל וקבר בנימין בהתאמה ,מערת אליהו בחיפה או
 35ייבין אל שר החינוך והתרבות 25 ,במאי  ,1952אה"מ ,חטיבה  ,162גל.44864/13-
 36על פעילותו של כהנא בהר ציון ראוD. Bar, ‘Re-Creating Jewish Sanctity in Jerusalem; The Case of Mount Zion :
and David’s Tomb between 1948–1967’, JIH, 23, 2 (2004), pp. 233–251
 37על הארכאולוגיה בתקופה זו ועל מקומו המרכזי של ייבין בה ראוR. Kletter, Just Past? The Making of Israeli :
Archaeology, London 2006
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טקס הדלקת נרות
חנוכה בקבר דוד
לאחר מלחמת
העצמאות

(באדיבות דורון בר)

מערת האריה בירושלים הם כולם מונומנטים היסטוריים ששימשו כאתרי עלייה לרגל ,ושהיו קדושים
בעיני חלקים מהציבור הישראלי־היהודי.
משרד הדתות פיתח אתרים קדושים באזורים רבים של מדינת ישראל ,אך פעילותו הנמרצת ביותר
הייתה בירושלים ,ובראש ובראשונה בקבר דוד בהר ציון .אתר זה היה בשנים שלאחר הקמת המדינה
למרכז הפולחני ,הדתי והפולקלוריסטי היהודי החשוב ביותר בתחומי מדינת ישראל ,ומשך אליו מדי
שנה עשרות ומאות אלפים של עולי רגל.
תהליך הפיכת הר ציון וקבר דוד לאתר הדתי המרכזי של מדינת ישראל החל מיד בסוף מלחמת
העצמאות והתנהל במעורבות פעילה ונמרצת של משרד הדתות ושל מנהלו כהנא ,בשיתוף עם 'האגודה
למען המקומות הקדושים' ו'הוועדה להר ציון' 38.בהקמת גופים אלה עקף משרד הדתות את הבעייתיות
שבמעורבות הממשלתית בפיתוח קבר דוד ומקומות קדושים אחרים ,שכן החזקתם ותפעולם היו
אמורים להיות בידי גופים לא ממשלתיים :אגודות ,הקדשים ועמותות .אלא שבראש שני הגופים
האמורים עמד כהנא עצמו ,וחבריהם באו משורות עובדי משרדו ,ואין תמה שהדבר עורר תרעומת רבה
בגופים הציבוריים במדינה 39.נשמעו טענות במיוחד נגד העובדה שכהנא ניהל את משרד הדתות ובה
בעת נשא בתואר 'הממונה על ההר' ,מינוי שהעניק לו שר הדתות יהודה ליב מימון (פישמן)40.
' 38תקנות אגודת הר ציון (הוועדה להר ציון)' ,ללא תאריך ,אה"מ ,חטיבה  ,98גל ;6261/6-אה"מ ,חטיבה ,98
גל .6380/12-הוועדה נרשמה כחוק ב־ 27ביולי .1950
 39י' שרייבום אל א' בהרן 26 ,בינואר  ,1953אה"מ ,חטיבה  ,43ג .5586/7-תשובתו של כהנא על התלונות על מעורבות
שלו ושל משרדו בפעילות בהר ציון ראו :כהנא אל י' מלמד ,ממונה על נציבות המנגנון 14 ,במאי  ,1953שם.
 40מימון (פישמן) אל כהנא 31 ,ביולי  ,1951אה"מ ,חטיבה  ,98גל.6339/18-
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ברכת שנה טובה
מ'הממונה על הר
ציון' ומנכ"ל משרד
הדתות שמואל
זנוויל כהנא

(באדיבות דורון בר)

חיילי צה"ל בכניסה
למתחם קבר דוד,
 12בנובמבר 1948
(באדיבות לע"מ)

ניכוסו של הר ציון על ידי משרד הדתות החל כבר בשנת  ,1948והעימות עם גופים אחרים שעסקו
בשיקום ירושלים ובפיתוחה בסיום מלחמת העצמאות היה בלתי נמנע .ועדה מיוחדת לענייני הר
ציון הוקמה ליד משרד הממונה על המחוז ,והשתתפו בה נציגי גופים שונים שפעלו לשיקום העיר
ולפיתוחה לאחר המלחמה ,ובהם אנשי 'בית הנכות לעתיקות היהודים' של האוניברסיטה העברית
קתדרה
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מימין :הכניסה ל'עזרת נשים' בקבר דוד
למעלה :גלויה של קבר דוד וחותמת 'יום
העליה לרגל' ,חג השבועות1958 ,
(התמונות באדיבות דורון בר)

ונציגי מחלקת העתיקות 41.כהנא הצהיר כי משרד הדתות מעוניין בביסוס הנוכחות היהודית בסמוך
לקבר דוד 42,ואילו ייבין הביע התנגדות נחרצת לפעולות משרד הדתות שם 43.חילוקי דעות אלו לא
הרשימו את כהנא ,והוא המשיך בשלו והפך את הר ציון ובמיוחד את קבר דוד למקום שהיה כמעט
בניהולו בלעדי ,ושלמחלקת העתיקות לא ניתנה בו בדרך כלל דריסת רגל .אמנם בקיץ  1951חפר
יעקב פינקרפלד במקום ,במסגרת עבודות שיפוץ מבנה הקבר ,אך הייתה זו פעילות יוצאת דופן44.
במהלך תשע־עשרה השנים שבהן הייתה העיר מחולקת התנהלה הפעילות הדתית בהר ציון ללא כל
פיקוח ארכאולוגי ,ומצב זה נמשך עד שבשנים האחרונות ערך ִמנהל השימור ברשות העתיקות פעולה
נרחבת לשימור מתחם הקבר.
41
42
43
44

זיכרון דברים מישיבת הוועדה לענייני הר ציון 2 ,בינואר  ,1950אהי"מ ,מכל  ,1878תיק .29/41
'עם כיבוש הר ציון על ידי צבאנו ,פינת חמד חדשה תוקם בירושלים' ,ידיעות אחרונות 12 ,בינואר .1950
ישיבה של הוועדה לענייני הר ציון 7 ,בדצמבר  ,1949אהי"מ ,מכל  ,1878תיק .29/41
J. Pinkerfeld, ‘David’s Tomb’, Bulletin Louis M. Rabinowitz Fund for the Exploration of Ancient Synagogues,
' ;3 (1960), pp. 41–44סקירה פרילימינרית על תולדות בניין קבר דוד' ,אר"ע ,תיקיית פיקוח מדעי ישראל,
פ/2/ירושלים/ה ,X/11/הר ציון.
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לעומת קבר דוד ,שהיה למקום הקדוש היהודי החשוב ביותר במדינת ישראל ,למערת קברי
הסנהדרין הייתה חשיבות משנית במערך המקומות הקדושים .מערכת קברים זו ,שעל פי המסורת
היהודית נקברו בה חברי הסנהדרין הגדולה ,נמצאת בצפון ירושלים ,והייתה מוכרת לבני העיר דורות
רבים .קברי הסנהדרין ,כמו קברי נחל קדרון שנזכרו לעיל ,היו חלק מעיר המתים שהקיפה את ירושלים
בשלהי ימי הבית השני ,וגם אתר זה התקדש על יהודי העיר והתפוצות בתקופה המוסלמית המאוחרת.
כבר במחצית השנייה של  1949נדונה במספר פגישות של נציגי משרד הדתות עם אנשי מחלקת
העתיקות שאלת האחריות לפיתוח מערת קברי הסנהדרין וסביבתה .מספר גופים השתתפו במימון
ניקוי המערות ,אשר הוזנחו שנים רבות :מחלקת העתיקות ,עיריית ירושלים ,משרד הדתות ובעיקר
המחלקה לפיתוח ירושלים בסוכנות היהודית ,שהקצתה סכום נכבד לשיפוץ המערה וסביבתה 45.רוב
הגופים המעורבים בפעילות בקברי הסנהדרין הסכימו שזהו אתר תיירותי חשוב ,ופעולת החפירה
נעשתה ,כך נכתב' ,למען הוסיף למקומות ההיסטוריים המעטים בירושלים העברית נקודת משיכה
לתיירות'46.
השאלה אם קברי הסנהדרין הם אכן אתר תיירות או מקום קדוש ,וחוסר הבהירות באשר לאחריות
למקום ,גרמו כבר בראשית שנות החמישים לעימותים חוזרים ונשנים 47.עיקר הסכסוכים במקרה זה,
שלא כמו במקרה של קבר דוד ,היו בין משרד הדתות לבין עיריית ירושלים ,גוף ביורוקרטי שלכאורה
לא היה לו אינטרס מדעי רציונלי .אנשי משרד הדתות טענו כי קברי הסנהדרין וסביבתם הם מקום
קדוש שצריך להיות מקום תפילה ומוקד עלייה לרגל .מנגד טענו אנשי מחלקת העתיקות ועיריית
ירושלים שהמקום הוא אתר היסטורי ,ושיש לפתחו כמוקד לתיירות.
הרצאה שנשא פרופ' מיכאל אבי־יונה בפני קהל מבקרים בשנת  ,1951עם גמר החפירה הארכאולוגית
במקום וסיום עבודות הפיתוח ,המחישה היטב את עומק המחלוקת על המקום .בהרצאתו פסל אבי־
יונה את תקפות המסורת שחברי הסנהדרין נקברו במערת הקבר והתייחס אך ורק לערכה ההיסטורי
והארכאולוגי' .אין כל מסורת במקורות הראשונים ,לא בהלכה ולא באגדה ,כי חברי הסנהדרין נקברו
בקבר אחד' ,טען ,והוסיף' :המסורת המייחסת את הקבר הנדון לסנהדרין היא מאוחרת מאד [ ]...ואין
צורך להעלים אמת זאת מפני אורחים ותיירים' 48.האכזבה בקרב אנשי משרד הדתות הייתה עמוקה,
ובמיוחד התאכזב כהנא ,משום שציפה שההרצאה תעסוק לא בהסבר היסטורי־מדעי על המקום אלא
ב'מה שמקובל' ,כלומר במסורת .העירייה טיפחה בסמוך למערה גן ציבורי וקיימה בקרבתה אירועים
תרבותיים .אגף העתיקות הדפיס חוברת שהוצגו בה תוצאות החפירות ,והיא שימשה מעין מדריך
לתיירים שפקדו את המקום 49.לעומת זאת בדף מידע שחילק משרד הדתות למבקרים במקום הודגשו
מעמדו הקדוש ואזכורו בתיאורי עולי רגל יהודים מן התקופה המוסלמית המאוחרת .משרד הדתות
ניסה למשוך בכך קהל דתי ולמסד את התפילות במערת הקבר ,אך המערה הייתה גם חלק ממסלול
45
46
47
48
49

ייבין אל משרד הדתות והסוכנות היהודית 1 ,בנובמבר  ,1949אה"מ ,חטיבה  ,98גל.14917/21-
י"א נבנצל ,המחלקה לפיתוח ירושלים ,אל גזברות המחלקה לפיתוח ירושלים 8 ,בנובמבר  ,1949אצ"מ.S21/312 ,
ייבין אל ד' אוסטר ,ראש עיריית ירושלים 15 ,במרס  ,1950אהי"מ ,מכל  ,1878תיק .29/41
חליפת מכתבים בין אבי־יונה לבין ש"ז שרגאי ,ראש עיריית ירושלים ,אוקטובר  ,1951אה"מ ,חטיבה  ,98גל.14917/21-
מדריך קצר לקברי סנהדריה ,ירושלים תשט"ז; Short Guide to the Rock-cut Tombs of Sanhedriyya, Jerusalem 1956
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מימין :קברי
הסנהדרין בראשית
שנות השישים
(באדיבות לע"מ)

למטה :רישום של
קברי הסנהדרין על
שטר של חצי לירה,
תשי"ח1958 ,
(באדיבות בנק ישראל)
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התיירים בירושלים ,תושבי מדינת ישראל ומבקרים מחו"ל כאחד ,והם התייחסו אל המקום כאל אחד
מאתרי התיירות הבודדים מימי הבית השני שהיו בירושלים .בניגוד לעמדת עיריית ירושלים קבע
משרד הדתות שלט בסמוך למערה ונכתב בו כי מערת הסנהדרין היא מקום קדוש וכי חובה לחבוש
כיפה בביקור בה50.
המחלוקת בין עיריית ירושלים לבין משרד הדתות נסבה בין היתר על פתיחת המקום בשבתות ועל
הצורך להקים בו מבנה תפילה קבוע ,כדרישת משרד הדתות 51.תלונות רבות מצד המבקרים באתר
התמקדו בדרישת שומרי משרד הדתות לחבוש כיפה בעת הביקור במערה בשל קדושתו .אחרים
התלוננו על גביית דמי כניסה ועל 'שנור' (בקשת תרומות) .עיריית ירושלים ,אשר נאבקה בכהנא על
האחיזה בקברי הסנהדרין וסביבתם ,מצאה תמיכה בתלונות אלו ,ועיתונות התקופה דיווחה על תגרות
ידיים בין פקחי משרד הדתות לבין פקחי העירייה ,שעל פי הגדרתה המקום היה 'אתר ארכיאולוגי
בתוך גן עירוני־ציבורי' 52.כהנא גרס כי 'יש היגיון שמקום היסטורי ימצא בידי המדינה ,אך הדבר
החשוב הוא פסיקתם של הרבנים כי המקום הוא מקום קדוש ושימש ומשמש כמקום תפילה לפחות
מאז המאה השלוש עשרה .ספק גדול אם מקום קדוש צריך להימצא בידיה של המדינה ,שהיא מוסד
חילוני הדואג לכל תושביו' 53.לבסוף קיבלה 'האגודה למען המקומות הקדושים' באמצעות 'הוועדה
לקברי סנהדרין' אחריות למערה ,ומעמדו כמקום קדוש נשמר מספר שנים ,עד שירד ממפת העלייה
לרגל.

החפירות הארכאולוגיות בבית־שערים והמאבק על הגדרת המקום
בשנות החמישים
בשנות החמישים התחולל בבית־שערים אחד המאבקים הראשונים והבולטים בין ארכאולוגים
לבין הציבור החרדי והממסד הדתי במדינת ישראל בעקבות חפירה ארכאולוגית .במקום נחשפו
שרידי בית עלמין משלהי העת העתיקה ,ואנשי ה'חברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה',
אנשי האוניברסיטה העברית ופקידים ממשרדי ממשלה שונים ראו בו אתר היסטורי וגן לאומי,
ואילו משרד הדתות ,הרבנים הראשיים והציבור החרדי רצו להגדירו מקום קדוש .הייתה זו אחת
הפעמים הראשונות שהציבור החרדי במדינת ישראל מחה נגד פגיעה בעצמות שנחשפו בחפירות
ארכאולוגיות .לכאורה שאלת קדושת האתר והמאבק על שרידי עצמות אדם הם שני עניינים
נפרדים ,אך לאמתו של דבר הם היו קשורים זה בזה ,שכן העצמות שנחשפו בבית־שערים הן
שאשררו את קדושת המקום.
50
51
52
53

נוסח השלט' :קברי הסנהדרין ,בפיקוח משרד הדתות והאגודה למען המקומות הקדושים' .ראו :ד' איש־שלום וד' דפנאי,
ירושלים :אלבום תצלומים ,ירושלים  ,1963תמונה ' :6קברי הסנהדרין'.
דו"ח ישיבת ועדה טכנית לשיפור נוף הארץ ופיתוח מקומות היסטוריים 5 ,בינואר  ,1962אה"מ ,חטיבה ,98
גל.14918/6-
'התנקשויות [כך!] בין פקחי העיריה ופקחי משרד הדתות בבירה' ,מעריב 13 ,ביוני .1960
ש"ז כהנא' ,מערת הסנהדרין' ,הבוקר 18 ,ביולי .1960
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חפירות בית־
שערים ,חזית
'מערת הארונות'

(באדיבות דורון בר)

כבר בשנות השלושים של המאה העשרים נחשפו בבית־שערים מערות קבורה מפוארות משלהי
העת העתיקה 54.למרות גילוי ארונות הקבורה והעצמות במקום לא עוררה עבודת הארכאולוגים שם
בראשותו של בנימין מייזלר (מזר) עניין מיוחד בחוגים הדתיים והחרדים בארץ ,ושאלת קבורתו של
ר' יהודה הנשיא במקום נותרה בשלהי תקופת המנדט ללא התייחסות מפורשת55.
בשנות החמישים המשיכה ה'חברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה' בחפירות במקום ,בשיתוף
פעולה עם המכון לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית 56.החפירות אישרו את שהיה ידוע מכבר מן
המקורות ההיסטוריים :בבית־שערים היה בתקופה הרומית המאוחרת בית קברות ציבורי ,וככל הנראה
 54ב' מייזלר ,בית שערים :פרשית החפירות ,א :פרשת החפירות בשנות תרצ"ו‑ת"ש ,מערכות הקברים  ,4‑1ירושלים
תש"ה.
 55ראו למשל :ש' קליין ,ארץ הגליל :מימי העליה מבבל עד חתימת התלמוד ,2ירושלים תשכ"ז ,עמ'  .81‑80קליין היה
פרופסור ללימודי ארץ־ישראל באוניברסיטה העברית.
 56נ' אביגד ,בית שערים ,ג :החפירות הארכיאולוגיות בשנים תשי"ג‑תשי"ח ,מערכות קברים  ,23‑12ירושלים תשל"ב;
'תגליות חשובות בחפירות בית שערים :נחשפו קבריהם של ר' יהודה הנשיא ובניו' ,הצופה 10 ,בספטמבר  ;1954בית
שערים ,תיקים  ,175‑174אר"ע ,תיקיית פיקוח מדעי ישראל ,פ/ח/בית־שערים.X/
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נקבר בו ר' יהודה הנשיא ,מנהיגם הפוליטי והרוחני של יהודי ארץ־ישראל והתפוצות ,ראש הסנהדרין
ומסדר המשנה.
עד החפירות הארכאולוגיות של שנות החמישים רווחה המסורת שר' יהודה הנשיא נקבר בציפורי.
עולי רגל יהודים רבים שסיירו בארץ בתקופה המוסלמית המאוחרת דיווחו על קברו במבנה מן
התקופה הרומית שניצב עד היום מצפון לחורבות היישוב הקדום 57.מסורת זו נשענה על העובדה
שזה היה מקום פעילותו העיקרי של ר' יהודה הנשיא כראש הסנהדרין ,כנזכר במקורות השונים ,והיא
עומדת בניגוד לאמור בתלמוד הבבלי ,שגופת רבי הובלה מציפורי לבית־שערים ,ושהוא נקבר שם58.
כבר בעונת החפירה הראשונה בשנת  1953נתגלו במקום פתחים של מערות קבורה נוספות על
אלו שהיו מוכרות בעבר ,והיה ברור כי לחפירה חשיבות גדולה ,ושערכה המדעי הארכאולוגי רב.
במהרה החלו החפירות במערכות הקבורה הקדומות ,והעיסוק בעצמות הנקברים שנחשפו במקום
עורר סערה בחוגי החרדים במדינת ישראל .סערה זו גררה בעקבותיה התערבות של משרד הדתות.
סגן שר הדתות זרח ורהפטיג טען במכתב חריף ששלח אל ייבין כי 'לא נוהגים בכבוד הראוי עם
עצמות המתים המתגלים בשעת החפירות .בבית הקברות קבורים יהודים מימי המשנה והתלמוד ולפי
ההלכה אין להטריד את מנוחתם ואסור לנגוע בקברים אלה' 59.ייבין השיב לוורהפטיג כי 'אין מחללים
את הקברות שהיו פרועים כבר מזמן ושרידי העצמות המתגלות במהלך החפירות נקברים בכל הכבוד
הראוי להם' .הוא הוסיף כי 'כל זמן שאין החפירות נוגדות את הנוהג הארכאולוגי המקובל בעולם כולו
או אינן מתנהלות בניגוד לקביעות חוק העתיקות אין מחלקת העתיקות רשאית להתערב [בחפירות
שמבצעת ה'חברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה']'60.
בעקבות דין ודברים זה תבע משרד הדתות כי ממשלת ישראל תדון בנושא ותקבל החלטה בדבר
עצמות הנחשפות בחפירות .הממשלה אכן קיבלה החלטה כללית שנגעה בעקיפין גם בבית־שערים:
והחנוך והתרבות להחליט ,על דעת הממשלה ,בדבר הסדר קידוש מקומות
'למסור לשרי הדתות ִ
61
מסורתיים .שאלה בה לא יבואו לידי הסכמה ,תוכרע בישיבת ממשלה' .ייבין וכהנא אמנם מונו
מטעם שריהם לנהל משא ומתן בנושא 62,אך הם מעולם לא נפגשו לדון בכך.
במהלך עונת החפירות השנייה בשנת  1954כבר הלכה והתגבשה בקרב החופרים ההנחה שבאחת
ממערכות הקבורה בבית הקברות הקדום נקבר ר' יהודה הנשיא .קברו לא זוהה בוודאות ,אולם ממצאים
שנתגלו ב'מערת שמעון וגמליאל' ,אחת ממערות הקבורה הבולטות במקום ,תמכו בהשערה שזו
הייתה מערכת הקבורה של ר' יהודה הנשיא ומשפחתו .באחד האולמות נמצאו הכתובות 'רבי שמעון'
57
58
59
60
61
62

א"ל סוקניק' ,משרידי ציפורי' ,תרביץ ,ג (תרצ"ב) ,עמ'  ;109‑108נ' אביגד' ,קבר בנות יעקב שליד ציפורי' ,ארץ־
ישראל ,יא [ספר דונייבסקי] (תשל"ג) ,עמ' .44‑41
בבלי ,כתובות ,קג ע"ב .ר' יהודה הנשיא מת בשנת  220לסה"נ בערך.
ורהפטיג אל מנהל מחלקת העתיקות 29 ,באוגוסט  ,1954אה"מ ,גל ;44864/13-אביגד (לעיל ,הערה  ,)56עמ' .7
ייבין אל ורהפטיג 7 ,בספטמבר  ,1954אה"מ ,גל.44864/13-
מזכיר הממשלה ז' שרף אל שר הדתות ושר החינוך והתרבות 16 ,בנובמבר  ,1954אה"מ ,חטיבה  ,98גל;44864/13-
ושם נוסח החלטה ( 47ב) של הממשלה מישיבתה בי"ח בחשוון תשט"ו ( 14בנובמבר .)1954
ב"צ דינור אל ייבין 30 ,בנובמבר  ,1954אה"מ ,חטיבה  ,98גל ;44864/13-ורהפטיג אל דינור 19 ,בדצמבר  ,1954שם.
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ו'זו של רבי גמליאל' ,כשמות בניו של
ופארה יוצא הדופן של
ּ
רבי ,וממצא זה
המערה סייעו להתגבשות ההנחה שזה
מקום קבורתו של רבי 63.בתחילה נכתב
בעיתונים בזהירות על גילוי קבריהם
של 'גדולים וחשובים' 64,אך במסיבת
עיתונאים שערך מזר ,שהיה אז רקטור
האוניברסיטה העברית ,הוא הכריז כי
'כמעט ודאי כי לפנינו קברו המפואר של
רבי יהודה הנשיא ומשפחתו'65.
בתחילה הסתייג הציבור החרדי
מתגלית זו ,אולי משום שהיא התבססה
על חוות דעתם של היסטוריונים
וארכאולוגים ,ואילו לנציגי הממסד הדתי
לא ניתנה דריסת רגל במקום .ואולם לחץ
הקהל וחשיבות התגלית הביאו לבסוף
את אנשי משרד הדתות למנות ועדה
מיוחדת של רבנים וחוקרים שתעסוק
בשאלת האותנטיות של המקום 66.הרכבת
הוועדה התעכבה ,אך ההתלהבות הגוברת
והולכת בקרב הציבור והביקורים הרשמיים
של ראשי המדינה — נשיא המדינה יצחק
בן־צבי ,ראש הממשלה משה שרת ,שרים,
יושב ראש הכנסת ואנשי ציבור אחרים— 67
שינו את יחס משרד הדתות אל המקום.
הכינוס האחד־עשר לידיעת הארץ,
שהתקיים בסוכות תשט"ז בקריית טבעון,
התרכז בחידושי חפירות בית־שערים,
68
תגובת משרד הדתות
ונשיא המדינה בן־צבי פתח את הכינוס ,שנערך בנוכחות ראש הממשלה ,הרמטכ"ל ואנשי מדע רבים.
63
64
65
66
67
68

'"עיר המתים" בבית שערים' ,דבר 24 ,בספטמבר .1954
'קברים עתיקים של גדולי־עם נתגלו בחפירות בית שערים' ,מעריב 7 ,בספטמבר .1954
'הושלמה חשיפת הקבר של ר' יהודה הנשיא' ,דבר 8 ,בספטמבר .1954
'משרד הדתות על החפירות בבית שערים' ,הצופה 13 ,בספטמבר .1954
'אנשים ומוסדות' ,דבר 17 ,בספטמבר  ;1954אביגד (לעיל ,הערה  ,)56עמ' .10
'הנגב היה מיושב מתקופת האבות ועד היום' ,דבר 3 ,באוקטובר .1955

על 'שמועות בדבר
העצמות' שנמצאו
בחפירות בית־
שערים( ,הצופה,
 13בספטמבר )1954
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התגלית שינתה לחלוטין את יחס החוגים הדתיים ובעיקר החרדיים לחפירה בבית־שערים בכלל
ולמערכת הקבורה של ר' יהודה הנשיא ומשפחתו בפרט .עד אותו הזמן נחשבה בית־שערים לאתר
ארכאולוגי רגיל ,ועיקר העניין של החוגים הדתיים התמקד בחילול הקברים ובעצמות שנתגלו
בחפירות ,אך עתה התבררו ערך המקום וקדושתו הפוטנציאלית .משרד הדתות שלח מדי פעם
שליחים מטעמו אל אתר החפירה ,ואלו ביררו מה עושים הארכאולוגים בעצמות .הארכאולוגים נטו
לטעון כי המערות כבר נשדדו בעבר הרחוק ,בעיקר על ידי 'שודדים ערביים' מן המאה השמינית69.
משרד הדתות דרש להקים ועדה בין־משרדית שתדון בעניין בית־שערים ,ושתתייעץ מעתה ואילך
במנכ"ל משרד הדתות 'בשעת מתן רישיונות חפירות במקומות של גדולי ישראל' 70.שר החינוך בן־
ציון דינור ,שאגף העתיקות היה באחריותו ,וסגן שר הדתות ורהפטיג הסכימו ביניהם כי 'כל הטיפול
בבתי עלמין ובקברות של יהודים ,בעצמות מתים ,ליקוטן ופינוין המתגלות אגב חפירות ארכאולוגיות,
צריך להיות בהתאם להלכה ועל דעת הרבנות הראשית' 71.הוקמה ועדה לטיפול בעצמות המתגלות
בחפירות ארכאולוגיות 'בבתי העלמין והקברות של היהודים' 72,בראשה עמד ייבין ,ועם החברים בה
נמנו נציגים של אגף העתיקות ,ה'חברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה' ,הרבנות הראשית ומשרד
הדתות.
חידוש החפירות בשנת  1956עורר שוב את הוויכוח על העצמות שנחשפו במערכות הקבורה,
ומחאות רמות נשמעו עתה הן מצד חוגים דתיים וחרדים בארץ הן מצד קהילות חרדיות מיהודי
התפוצות 73.חרדים הפגינו נגד החפירות מול הקונסוליה הישראלית בניו־יורק (אך לא בישראל),
ומכתבי מחאה רבים נשלחו לקונסוליות ישראל בעולם .החפירות בבית־שערים הפכו גם לסוגיה
פוליטית ולמרכיב ביחסים הפנים־דתיים־חרדיים הסבוכים .חבר הכנסת יצחק מאיר לוין מ'אגודת
ישראל' ,שהיה בעבר שר הסעד ושבתקופה הנדונה היה באופוזיציה ,הסביר מעל בימת הכנסת' :אני
מבין שיש במדע מקצוע ששמו ארכיאולוגיה ,אבל אין לחטט בקברי קדושים .אין צורך להראות
לתיירים קברים ומוזיאונים בלבד ,יותר נאה אם נראה להם בני אדם חיים ,החיים את חייהם למופת
ולדוגמא לפי הצדק והיושר המתגלמים בדברי הנביאים' 74.אך מפלגתו לא העלתה את הדרישה
להפסיק לאלתר את החפירות בבית־שערים.
גם הרבנות הראשית הייתה מעורבת בסוגיה .הראשון לציון הרב יצחק נסים סייר באתר החפירות
והביע את הזדעזעותו' :אנו עומדים כאן בפני קברו של גאון האומה ,רבי יהודה הנשיא ,ואוי לעיניים
שכך רואות [ ]...עצמותיו נלקטו אחת לאחת ויחד עם יתר העצמות שנמצאו בקברי המתים הגדולים
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מ"ע דרוק אל כהנא 16 ,בספטמבר  ,1955נדפס אצל :י"ר סלומון ,זעקת ישני עפר' :מדע' או זוועה :סקירת דוגמאות
ולקט תעודות על הרס וחילול קברי הקדמונים בארץ ישראל ,ירושלים תשמ"ג ,עמ' .129
ייבין אל ט' קולק ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה 26 ,בספטמבר  ,1954אה"מ ,חטיבה  ,43ג.5586/7-
סלומון (לעיל ,הערה  ,)69עמ'  .56הפגישה נערכה במשרד החינוך ב־ 6בספטמבר .1955
מ' אבידור ,משרד החינוך והתרבות ,אל ו' איתן ,משרד החוץ 18 ,באוקטובר  ,1955אה"מ ,חטיבה  ,98גל.44864/13-
מכתבים רבים מאנשי קהילות יהודיות בחו"ל אל ראש הממשלה בן־גוריון בעניין החפירות בבית־שערים ,אה"מ ,חטיבה
 ,43ג.5586/7/
י"מ לוין ,ישיבה פג 21 ,בפברואר  ,1956דברי הכנסת ,כ ,ירושלים  ,1956עמ' .1148
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הועברו והוכנסו למקום מיוחד בירכתי המערה' 75.הרב שאל את הפועלים שעסקו בחפירת המערות
'מי העז לנגוע בעצמות ר' יהודה הנשיא ואיפה הן' ,והם ענו לו כי העצמות פונו למקום אחר ,ובתגובה
על כך אמר' :זה לא יכופר לכם' 76.בעקבות הסיור העבירו הרבנים הראשיים מחאות לנשיא המדינה,
לראש הממשלה ולשרים רבים ,ונשמעה הדרישה לצרף לצוות החופרים מעתה ואילך רבנים שיפקחו
על העברת העצמות.
השינוי שיזם שר החינוך בהסכם שנוסח שנה קודם לכן בינו לבין משרד הדתות הגביר את מחאת
הציבור הדתי והחרדי .על פי הנוסח החדש שיזם דינור יהיה הטיפול בבתי קברות ובעצמות של יהודים
המתגלים במהלך חפירות ארכאולוגיות 'בהתאם להלכה' ,והושמטה הרבנות הראשית כגוף שאחראי
לפיקוח בחפירות אלו .היה זה שינוי משמעותי ,נוסף על כך הוּ צאה הרבנות הראשית מדיוני הוועדה
הבין־משרדית ,וצורפו נציגי משרד החוץ 77.תגובת הרבנים הראשיים הייתה המלצה להכריז על 'שטח
וחלול הקֹדש'78.
הקברות בבית שערים כאתר קדוש כדי למנוע חפירות במקום ִ
פרשיית בית־שערים הביאה לפתיחתו של דיון רחב יותר בבתי קברות יהודיים קדומים .משרד
הדתות ניסה לשנות את המציאות הקיימת וניסח מחדש את התקנות לחברה קדישא .אחד הסעיפים
בתקנות אלה קבע כי שר הדתות ימנה ממונה שתפקידו יהיה להשגיח על בתי קברות של נפטרים
יהודים 'לרבות בתי עלמין עתיקים' 79.מנגד ייבין המשיך לטעון כי יש להבחין בין שני סוגים של
בתי קברות :בתי קברות עתיקים שעודם בשימוש ,ושהם מונומנטים היסטוריים שחלה עליהם פקודת
העתיקות ,ולעומתם בתי עלמין שאינם בשימוש עוד ,ושהם שרידים ארכאולוגיים הראויים ליחס
כבוד מצד החופרים אבל אי אפשר לאסור את החפירה הארכאולוגית בהם 80.עמדה זו זכתה לתמיכת
היועצים המשפטיים של משרד החינוך ,אך סגן שר הדתות ורהפטיג דבק בעמדתו שגם בתי קברות
עתיקים שחדלו מזמן לשמש את הציבור ,כדוגמת בית העלמין בבית־שערים ,חייבים להיות באחריות
משרד הדתות ,שכן הם עשויים לשמש כמקום פולחן ליהודי הארץ והתפוצות 81.העניין לא הוכרע,
ומדי פעם פרצו מחלוקות על עצמות שנחשפו בחפירות ארכאולוגיות :במערות מדבר יהודה82,
בסביבת קבר הרמב"ם בטבריה 83,במצדה 84ולחופי הכינרת85.
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'הרב הראשי זועק :אל תדריכו מנוחת הקדושים' ,ידיעות אחרונות 20 ,ביולי  .1956על המחאות נגד החפירות ראו :ש'
נחמני' ,החפרפרים הלאומיים' ,המודיע 13 ,ביולי  ;1956א' בן ישי' ,יניחו לשוכני עפר!' ,שערים 15 ,ביולי .1956
א"י לבנון ,משרד הדתות ,אל כהנא 18 ,בספטמבר  ,1956נדפס :סלומון (לעיל ,הערה  ,)69עמ' .127
סלומון (שם) ,עמ' .57
י"א וולגלרנטר ,מזכיר ראשי ,הרבנות הראשית לישראל ,אל מ' שפירא ,שר הדתות והסעד 20 ,במרס  ,1957נדפס :שם,
עמ' .119
'פקודת העדות הדתיות (ארגונן) :תקנות בדבר חברות קדישא' ,בחתימת מ' שפירא ,שר הדתות 27 ,באוקטובר ,1957
אה"מ ,חטיבה  ,98גל .44864/13-ראוי להדגיש שהגדרת בית קברות כמקום קדוש מורכבת ביותר מבחינה משפטית.
ייבין אל מ' אבידור ,מנהל כללי משרד החינוך 15 ,בדצמבר  ,1957אה"מ ,חטיבה  ,98גל.44864/13-
ר' סטנר ,לשכת היועץ המשפטי ,אל אבידור  13בינואר  ,1958אה"מ ,חטיבה  ,98גל.44864/13-
'שרידים ארכיאולוגיים הזורעים אור על תקופת מרד בר כוכבא' ,דבר 5 ,בינואר  .1954תעודות רבות העוסקות בעצמות
שנתגלו במערות מדבר יהודה ,וששויכו ללוחמי בר כוכבא ,אה"מ ,חטיבה  ,105נ.4/13-
'קבר הרמב"ם וסביבתו לא נפגעו בחפירות' ,דבר 18 ,בינואר .1956
'העצמות שנחשפו בחפירות במצדה הובאו בחשאי לקבורה — ביודפת' ,מעריב 10 ,באפריל .1964
'יפקחו על חפירות המוביל בטבריה למניעת חילול קברים' ,דבר 16 ,באוקטובר .1963
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התחרות בין הגורמים שפעלו בבית־שערים לבין משרד הדתות נסבה גם על פיתוחו הפיזי של
המקום ועל האחריות לו .הרבנות הראשית ,שהתכוונה להכריז רשמית שאתר קברי בית־שערים
הוא מקום קדוש ,חזרה בה בגלל בעיות משפטיות שנכרכו בכך 86.מנכ"ל המשרד כהנא דרש לבצע
בעצמו את פיתוח מערכת הקברים המקודשת 87,אך הרשויות האחרות במדינת ישראל התנגדו לכך
בחריפות .המחלקה לשיפור הנוף במשרד ראש הממשלה קיבלה עליה ,באמצעות החברה הממשלתית
לתיירות ,את המשך הטיפול בבית־שערים ,לאחר שבמהלך כל השנים היה האתר בבעלות 'קרן קיימת
לישראל' 88.עם זאת המשיך להתגלגל הדיון בסוגיה אם בית־שערים היא אתר ארכאולוגי או מקום
קדוש .אנשי משרד הדתות דרשו להפסיק את החפירות במקום ,לסגור אותו לביקורים בשבתות ,לחייב
את המבקרים הגברים בכיסוי ראש ,ולהפקיד את הדרכת המבקרים בידי מדריכים דתיים בלבד89.
כהנא אף ניסה לקבוע את אחת המערות כמקום תפילה והתייחדות90.
בשנת  1959הוכרז האתר כגן לאומי ,והמערות המרכזיות הוכשרו לביקור הקהל 91.הוא הועבר
לניהול החברה הממשלתית לתיירות ,ואף נחנך בו מוזאון שהציג את ההיסטוריה של המקום92.
לגורמים הדתיים לא ניתנה בו דריסת רגל ,והוא נותר עד ימינו אתר היסטורי־ארכאולוגי .אמנם עמדת
ה'חברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה' הייתה ש'מערכות הקברים פתוחות לכל' ,כולל למבקשים
להתפלל במקום 93,אך בפועל לא שימש האתר כאתר עלייה לרגל.

דיון וסיכום
בשנים האחרונות התרחב מאוד הדיון בהבנת העבר ופרשנותו ובדרך שבה אומות ,במקומות שונים
בעולם 94ובישראל 95,משתמשות בחקר ההיסטוריה בכלל ובארכאולוגיה בפרט כדי לעצב את זהותן.
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מחקרים אלו עמדו על מקומה ועל תפקידה של הארכאולוגיה בעיצוב הזהות הפוליטית ועל הדרך
שבה נעשה שימוש בממצאים שנחשפו כדי לכונן ישות לאומית.
אף על פי כן עדיין מצומצם למדי הדיון בשאלה כיצד ומתי הארכאולוגיה מספקת 'עדות' לקשר
אמתי או מומצא בין הקהילה הדתית לבין שורשיה האתניים או הדתיים 96.כמו כן אין כמעט מחקרים
העוסקים באתרים ארכאולוגיים שהם גם מקומות קדושים ובמקומות קדושים שהם גם מונומנטים
היסטוריים ,בפוליטיקה שמאחורי אתרים כפולי הגדרה אלו ,ובדרך שבה נעשה בהם שימוש לצורכי
פנים לאומיים ודתיים97.
ההקשר הישראלי־היהודי של תופעה זו מעניין במיוחד ,בשל הייחוד של התנועה הציונית ושל
תהליך הקמת מדינת ישראל .ראשי הציונות ואחריהם מנהיגי המדינה טיפחו קשר יוצא דופן אל העבר
ההיסטורי והארכאולוגי של ארץ־ישראל ,ועל רקע זה יש לראות את הדיון בהגדרתם של המקומות
הקדושים וההיסטוריים.
בשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל התפתחה הארכאולוגיה הישראלית בצורה
משמעותית ,הן מבחינת נושאי הדיון שלה הן מבחינת מספר האתרים שנערכו בהם חפירות יזומות
וחפירות הצלה 98.בתקופה זו גם גובשה הזהות הממלכתית של אזרחי המדינה ,והוצבו בנופה סמלים
שונים ,ובהם אתרים ארכאולוגיים .נוסף על כך נעשו בשנים אלו ניסיונות ליצור מפה חלופית של
לפקדם עוד.
מקומות קדושים יהודיים ,במקום אלו שהיו עתה מעבר לגבול ,ושיהודי הארץ לא יכלו ָ
פיתוח המרחב המקודש היהודי בשנים אלו היה פרי יזמה של חלקים מהציבור הדתי־הציוני
במדינת ישראל לפרושׂ 'שמיכת' קדושה חופפת לתפיסת הקדושה החילונית של הציונות
והישראליות ההגמונית .משרד הדתות פעל לפתח ולהרחיב את תפרושת המקומות הקדושים מתוך
שאיפה להשתתף בעיצוב המפה הסמלית של מדינת ישראל דאז ובגיבוש 'רשות רבים יהודית'99.
כהנא ,מנכ"ל משרד הדתות' ,משוגע לדבר' והרוח החיה שהניע יזמה זו ,ביקש להחיל על המציאות
של החברה הישראלית המתגבשת את פרשנותו שלו להיסטוריה הרחוקה והקרובה של עם ישראל
ושל מדינת ישראל .על פי תפיסתו היו אמורים להימצא במפה הסמלית של מדינת ישראל לא רק
אתרי גבורה כמו יד־מרדכי ונגבה ולא רק אתרים היסטוריים־ארכאולוגיים כמו חצור ומצדה אלא גם

96
97
98
99

 ;Chicago 2002א' קמפינסקי' ,השפעת הארכיאולוגיה על החברה והתרבות הישראלית' ,אריאל,)1994( 101‑100 ,
עמ'  ;190‑174מ' פייגה וצ' שילוני (עורכים) ,קרדום לחפור בו :ארכיאולוגיה ולאומיות בארץ ישראל ,קריית שדה־
בוקר תשס"ח.
G. Avni & J. Seligman, ‘Between the Temple Mount/Haram el-Sharif and the Holy Sepulchre: Archaeological
Involvement in Jerusalem’s Holy Places’, JMA, 19, 2 (2006), pp. 259–288
ראו לדוגמה על מעורבותם של הנזירים הפרנציסקנים במחקר המקומות הקדושים בארץ הקודשM. Halevi, ‘Between :
Faith and Science: Franciscan Archaeology in the Service of the Holy Places’, MES, 48, 2 (2012), pp. 249–267
על הארכאולוגיה בתקופה זו ראו את חיבורו המקיף של קלטר (לעיל ,הערה  ;)37וכן :ס' רוזן' ,להגיע לבגרות :דעיכת
הארכיאולוגיה בזהות הישראלית' ,פייגה ושילוני (לעיל ,הערה  ,)95עמ'  186‑171ובמיוחד עמ' .180‑176
א' הכהן"' ,מדינת ישראל ,כאן מקום קדוש!" — עיצוב "רשות רבים יהודית" במדינת ישראל' ,מ' בר־און וצ' צמרת
(עורכים) ,שני עברי הגשר :דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל ,ירושלים תשס"ב ,עמ' A. Hacohen, ;172‑144
‘Holy Places in Jewish Law’, M.J. Breger Y. Reiter & L. Hammer (eds.), Sacred Space in Israel and Palestine:
 ,Religion and Politics, London 2012, pp. 25–48וקובץ זה כולו עוסק בהרחבה בחלק מהסוגיות הנזכרות כאן.
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אתרי קודש ועלייה לרגל כמו סלע החורבן ליד הרטוב ,מערת האריה בירושלים או קברי הצדיקים
בגליל המזרחי.
בנסיבות אלה נוצרו לעתים עימותים בין ראשי משרד הדתות ,הרבנים וציבור המאמינים לבין
הארכאולוגים .הסיבה העיקרית לעימותים אלו הייתה ההבדל הניכר בין הגורמים הדתיים לבין ראשי
אגף העתיקות בתפיסת העבר .כהנא ושאר אנשי הממסד הדתי פיתחו מיתוס חלופי למיתוס הלאומי
בגרסתו הציונית־החילונית ,אשר התמקד בדרך כלל בסיפור תולדות הריבונות העברית בארץ־ישראל
ובקורות המאבק הלאומי למען חירות ועצמאות .במיתוס שלהם היה מקום נכבד ,לצד מחוזות הגבורה
הציוניים ,לארץ התנ"ך ולמקומות מגוריהם של החכמים .קבר האר"י הקדוש בצפת וקבר ר' מאיר
בעל הנס בטבריה היו בעבורם חלק מן המפה הסמלית של מדינת ישראל הצעירה וסמלים לחידוש
הריבונות בארץ האבות לא פחות מקברו של הרצל בירושלים .מנהיגי המדינה בררו מתוך תולדות
עם ישראל רכיבים תנ"כיים ודמויות הרואיות כמו יהודה המכבי ,אלעזר בן יאיר ושמעון בר כוכבא
והתמקדו בהם .כהנא ואנשי הציונות הדתית שאבו את השראתם גם ממנהיגים רוחניים שהצטיינו
בתלמודם נוסף על גבורתם הפיזית .על מפת הגבורה הציונית שכללה את תל־חי ואת מודיעין ,על
מפת ההתיישבות הציונית שכללה את רביבים ואת חניתה ,ועל מפת הארכאולוגיה היהודית שכללה
את בית־שערים ואת מצדה ,הם הוסיפו את מפת ההיסטוריה היהודית שכללה קברי מלכים ,נביאים,
תנאים ואמוראים ,מפה שהייתה בה הפרשנות שלהם להיסטוריה של ארץ־ישראל ושל עם ישראל.
התנועה הציונית ,שלא כתנועות לאומיות שפעלו במקומות אחרים בעולם ,החזירה את העם היהודי
לארצו ,אחרי מאות ואלפי שנות גלות .לפיכך פעלה התנועה גם לחדש את הקשר של העם לארץ,
ואחת הדרכים לכך הייתה הארכאולוגיה והחיבור באמצעותה לעבר התנ"כי .אך בעוד שהלאומיות
במקומות רבים בעולם ובכלל זה בישראל השתמשה בארכאולוגיה כדי להציב את עצמה על קרקע
היסטורית מתאימה ,הממסד הדתי לא נזקק לה כדי לבסס את אחיזתו במקומות הקדושים .עולי הרגל
הרבים שפקדו את קבר דוד ,את קברי הסנהדרין ואת קברי הצדיקים בגליל קיבלו ללא כל ביקורת את
הנרטיב הדתי־ההיסטורי של מקומות קדושים אלו ולא היו זקוקים לאשרור המדעי של ההיסטוריה של
המקום ,שיותר מכול סיכן את האותנטיות של המקום הקדוש .גילוי ה'אמת' הארכאולוגית והאקדמית
ובעיקר הארכאולוגיה הקטנה בלשונו של שביט 100היו בדיוק ההפך ממה ששאפו אליו במשרד הדתות
וממה שרצו הרבנים ,בעיקר מפני שאלו איימו להרחיקם מהמסורת וחייבו אותם להתמודד עם חלקים
בעבר הארץ־ישראלי שלא היו רלוונטיים ואף איימו על אותנטיות הנרטיב המקודש בהם.
אנשי אגף העתיקות ,ה'חברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה' והארכאולוגים שחפרו במקומות
שונים וגם אנשי משרד הדתות ,הרבנים הראשיים ואנשי דת אחרים שאבו את כוחם מהעבר ההיסטורי
של ארץ־ישראל בכלל ומהעבר היהודי בפרט ,במיוחד זה התנ"כי 101.לשני הצדדים היה העבר מעין
Y. Shavit, ‘Archaeology, Political Culture and Culture in Israel’, N.A Silberman & D. Small (eds.), The 100
 .Archaeology of Israel: Constructing the Past, Interpreting the Present, Sheffield 1997, p. 51הארכאולוגיה הגדולה
היא מכלול תפיסת העולם והתודעה ההיסטורית הצומחת מתוכה ,והארכאולוגיה הקטנה היא המעשה הארכאולוגי
עצמו.
 101לעניין היחס של הציונות ומדינת ישראל לתנ"ך ראו :א' שפירא ,התנ"ך והזהות הישראלית ,ירושלים תשס"ו.
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ראשית המאבק על הגדרת מקומות קדושים והיסטוריים במדינת ישראל1967‑1948 ,

קושאן על הארץ ,גורם מאחד שיש בו ליצור תודעה היסטורית וזיקה לאומית .על כן שאפו שני הצדדים
להתחבר אל 'תור הזהב' ההיסטורי והשתמשו בשרידי העבר לצורכי עיצוב התודעה הציבורית 102,אך
היו ביניהם הבדלים רבים ומשמעותיים במיוחד במה שנוגע לדרך שבה בחנו את העבר ועשו בו
שימוש .הארכאולוגים בשנים שלאחר קום המדינה נטו לראות את העבר כאובייקט ,מרכיב שאיננו
שייך להווה ,ושלכן ניתן להשתמש בו לצרכים מדעיים ובפועל גם למטרות אידאולוגיות .כהנא,
הרב הראשי נסים ואחרים בממסד הדתי ראו את שרידי העבר כחלק בלתי נפרד מהווייתם המודרנית
במדינת ישראל .התנ"ך נקשר בעיניהם אל המשנה והתלמוד ונתפס כספר דתי־הלכתי ולא כספר
היסטורי ,כפי שראו אותו אישי מפתח במדינת ישראל .היו כאן אם כן שני קווים מקבילים של שימוש
לאומי בהיסטוריה :הלאומיות החילונית הארכאולוגית מול הלאומיות הדתית שהעריצה בין היתר
מקומות קדושים.
העובדה ששני גופים אלו עסקו בעבר — אגף העתיקות במחקר העבר ובשמירתו ושימורו ואילו
משרד הדתות והרבנות הראשית בקידוש הארץ — יצרה את התחרות ואת המחלוקת המהותית ביניהם.
ממשיכה של מחלקת
ּ
מול תפיסת החיים המדעית של אגף העתיקות הישראלי ,שהיה יותר מכול
העתיקות הבריטית ,אשר ראתה בקברים ובעצמות מתים מעידנים קודמים מושא למחקר אקדמי,
הציבו אנשי הדת נרטיב אחר .במוקד נרטיב זה עמדה הטענה שהמקומות הקדושים שייכים לא
רק לעבר ,אינם רק מחוז זיכרון בלשונו של פייר נורה 103,אלא הם חלק בלתי נפרד מההווה .כך
אף שהמחקר הארכאולוגי גילה בהדרגה כי בתי הכנסת הגליליים מאוחרים מימיו של ר' שמעון
בר יוחאי 104,ואף שהתברר כי הכתובות הרבות שנחשפו על קירות מערת אליהו נחקקו על ידי
פגנים ,והמערה שימשה עולי רגל בני דתות שונות ,ולא רק יהודים 105,המשיכו אנשי הדת להאמין
כי מקומות אלו הם חלק מהוויית הקיום היהודית הדתית הבלעדית במדינת ישראל .לא בכדי עמדו
עצמות וקברים במוקד של רבות מהמחלוקות בין הארכאולוגים לאנשי הדת 106.הקברים הקדושים
היו זמינים ופרושׂ ים היטב בחלקים רבים של הארץ ,ואפשרו לממסד הדתי להעמיד ציר אנכי החודר
מטה ומחבר זו לזו את השכבות ההיסטוריות הרלוונטיות של ארץ־ישראל.
בבסיס מאבק זה עמדה השאלה מי שולט בעבר ,ומי נושא באחריות לעבר המקומי בכלל ולזה
היהודי בפרט; מי זכאי לפרש את העבר ,למי הרשות לפענחו ,ולמי הזכות ליצור מיתוסים על בסיס
העבר .מתוך כך עלתה השאלה מי בעל הבית במקומות העתיקים והקדושים בישראל — האם משרד
הדתות ,שעתה ייצג את הציבור הדתי היהודי במדינה ,או אגף העתיקות ,שביטא את האחריות
הממלכתית ,האזרחית ,האוניוורסלית לעתיקות הארץ? האם יש לתת את הבעלות לידי כהנא,
שבחן את העבר במערכת מושגים הלכתית־מסורתית ,ושראה בבית־שערים מקום קדוש הקושר את
 102מ' בן־אורי' ,הערות ועקרונות להצעת חוק העתיקות' ,ללא תאריך ,אה"מ ,חטיבה  ,98גל.6243/13-
 103פ' נורה' ,בין זיכרון להיסטוריה — על הבעיה של המקום' ,זמנים ,)1993( 45 ,עמ' .19‑4
L.I. Levine, The Ancient Synagogue: The First Thousand Years, New Haven & London 2000, pp. 9–16 104
 105א' עובדיה' ,כתובות במערת אליהו' ,קדמוניות ,ב (תשכ"ט) ,עמ' .101‑99
 106על השימוש שנעשה בעצמות לעיצוב הזהות הישראלית ראוA. Weingrod, ‘Dry Bones: Nationalism and :
Symbolism in Contemporary Israel’, Anthropology Today, 11, 6 (1995), pp. 7–12
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עם ישראל לעברו ,או לידי ייבין ,שהיה בעל גישה מדעית ,רציונלית ,משפטית־חוקית ,שראה בקבר
דוד הקדש מוסלמי ,ושאגף העתיקות ,שהוא עמד בראשו ,היה אחראי בעיניו לשמירתו ושימורו
המדעי?
הארכאולוגיה הישראלית הרבתה לעסוק עד סוף שנות השישים ,ואולי גם בשנות השבעים ,בבניית
מיתוסים לאומיים מכוננים .בתקופה זו התעניינו החופרים בין היתר בהתנחלות של בני ישראל בארץ־
ישראל ,בארכאולוגיה של מלכי ישראל ,במרידות היהודיות כנגד הרומאים ובעניינים נוספים שפעמים
למרחבה .אך בעוד המיתוסים הארכאולוגיים פינו
ּ
רבות סייעו לביסוס תחושת השייכות של בני הארץ
את מקומם בדור או שניים האחרונים למחקר אקדמי ישראלי טהור ונאיווי פחות ,המקומות הקדושים
שנדונו במאמר זה ממשיכים להיות בסיס חשוב להרחבת מפת המקומות הקדושים בישראל בימינו.
ככל שפחת בחברה הישראלית הכללית העיסוק בלאומיות ,וכתוצאה מכך גם בארכאולוגיה ובאתרים
ארכאולוגיים ,כך גברה מרכזיותם של המקומות הקדושים .טענת הבעלות על ארץ־ישראל ,שקודם
לכן הייתה תלויה בממצאים ארכאולוגיים ,הלכה והתבססה במידה הולכת גוברת על קדושה ועל
קשר אלוהי.
בעוד שבשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל היה כוחם של הארכאולוגים רב ,וידם
הייתה על העליונה ברבים מהמאבקים שעסקתי בהם במאמר הנוכחי ,וגם באלו שהתחוללו לאחר שנת
 107,1967הרי בדור האחרון התהפכה התמונה .האוכלוסייה הדתית והחרדית במדינת ישראל צברה
כוח פוליטי רב ,וגברה יכולתה להשפיע על המחקר הארכאולוגי בישראל ולמנוע חפירות בקברים108.
כיום האפשרות של חפירה ארכאולוגית במקום קדוש יהודי ,קבר ,מערה או מבנה ,כלל אינה עולה
על הפרק.

 107על המאבק על חפירות הכותל הדרומי ומצבות נחל קדרון ראו :בר (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .229‑227 ,219‑217
 108מאז חקיקת חוק העתיקות בשנת  1978שרידי עצמות אדם אינם נכללים בהגדרה של עתיקה (שלא כפי שהוגדרו
בפקודת העתיקות שהייתה תקפה עד שנת  .)1978ביולי  1994קבע היועץ המשפטי לממשלה מיכאל בן־יאיר כי חפירת
קברים מותרת ,מאחר שמבנה הקבר עצמו מוגדר עתיקה ,אך יש להעביר את העצמות לידי משרד הדתות כדי שידאג
לקבורתן המידית ,משום שהן אינן עתיקה' .חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה מיכאל בן־יאיר על תחולת חוק
העתיקות תשל"ח —  1978על עצמות אדם' 22 ,ביולי  ,1994בתוך :הכנסת :מרכז מחקר ומידע ,מסמך רקע לדיון בנושא:
טיפול בעצמות אדם שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות ,מוגש לוועדה למחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי ,ירושלים תשס"א.
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