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למן קום המדינה תפסה הארכאולוגיה מקום מרכזי במרחב הציבורי הישראלי .בעשרים השנים
 ,1967–1948תור הזהב של הארכאולוגיה הישראלית ,השתתפו מאות צעירים ומבוגרים בזמנם הפנוי
בחפירות ארכאולוגיות .הכנסים השנתיים שנערכו מדי שנה בשנה ביזמת 'החברה לחקירת ארץ־
ישראל ועתיקותיה' משכו אלפי משתתפים ,וההרצאות בהם סוקרו בהרחבה בתקשורת 1.ואולם לאורך
כל התקופה נעדרו בני הציונות הדתית מהוויה זו.
מטרת מחקר זה להציג את מקומה של הארכאולוגיה בחברה הישראלית ההגמונית בשנים –1948
 ,1967ולבחון מדוע לא הייתה הציונות הדתית שותפה לעניין הישראלי בארכאולוגיה — לא מבחינה
ציבורית ולא במסגרות אקדמיות ומקצועיות .ניתוח הנתונים מלמד כי גם כאשר השתתפה הציונות
הדתית בשיח זה ,התעניינותה בקדמוניות הארץ באה לידי ביטוי בדרכים שונות מאלו שאפיינו את
כלל החברה הישראלית.
מסגרת הזמן נבחרה בשל הגבולות הברורים התוחמים את התקופה .אמנם חוקרים ארץ־ישראלים
פעלו בשדה הארכאולוגיה קודם לשנת  ,1948אך בהיקף לא גדול — עובדים אחדים השתלבו
במחלקת העתיקות של ממשלת המנדט ,ומספר קטן של חוקרים וסטודנטים פעלו בחוג לארכאולוגיה
באוניברסיטה העברית 2.שנת  1967נקבעה כסופה של התקופה בשל השינויים המקיפים שעברו על
החברה הישראלית בכלל ועל החברה הציונית הדתית בפרט משנה זו ואילך 3.בעקבות שינויים אלו
חלה נסיגה משמעותית בהתעניינות של הציבור הישראלי בארכאולוגיה ,ולעומת זאת הלכה וגברה
ההתעניינות בתחום זה בציבור הציוני הדתי.

ברצוני להקדיש מאמר זה לד"ר מיכאל פייגה ז"ל על התעניינותו ,עידודו ועזרתו בכתיבת המאמר .כמו כן ברצוני להודות
לד"ר רוני באר־מרקס ,לד"ר ניסים ליאון ולפרופ' יחיאל לימור ,שהאירו את עיניי בסוגיות שונות הנדונות במאמר,
ולד"ר יונית עפרון על שקראה גרסה קודמת של המאמר .המאמר ותוכנו הם באחריות המחברת בלבד.
1

2
3

ש' גבע' ,פה בארץ חמדת אבות :הארכיאולוגיה המקראית הישראלית בראשית דרכה' ,זמנים ,)1992( 42 ,עמ' ;102–93
א' קמפינסקי' ,השפעת הארכיאולוגיה על החברה והתרבות הישראלית' ,אריאל( 101–100 ,תשנ"ד) ,עמ' ;190–79
א' שפירא ,התנ"ך והזהות הישראלית ,ירושלים תשס"ו ,עמ'  ;18מ' פייגה' ,קרדום לחפור בו :ארכאולוגיה ולאומיות
בארץ ישראל' ,הנ"ל וצ' שילוני (עורכים) ,קרדום לחפור בו :ארכאולוגיה ולאומיות בארץ ישראל ,קריית שדה־בוקר
תשס"ח ,עמ'  ;10–3מ' פייגה' ,הארכאולוגיה ועיצוב המרחב הישראלי :כנסי החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה',
שם עמ' R. Kletter, Just Past? The Making of Israeli Archaeology, London 2006; idem, ‘The Friends of ;77–65
Antiquities: The Story of an Israeli Volunteer Group and Comparative Remarks’, Journal of Hebrew Scriptures,
8 (2008), pp. 2–20
ח' כץ' ,לא על החרסים לבד חי האדם' :הביוגרפיה של רות עמירן ,חיפה תשע"ב ,עמ' .40–37
ג' ארן ,קוקיזם :שורשי גוש אמונים ,תרבות המתנחלים ,תיאולוגיה ציונית ,משיחיות בזמננו ,ירושלים תשע"ג.
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הארכאולוגיה הישראלית  :1967–1948בין עבר והווה
המהפכה הציונית הולידה בארץ 'דת' חילונית אזרחית שמטרתה הייתה ללכד את החברה ,לעצב לה
זהות משותפת אחת ולהקנות לאזרחיה לגיטימציה לערכים ציוניים קולקטיביים 4.בדת חילונית זו,
שכללה מערכת מקיפה של מיתוסים ,פולחנים וסמלים ,היה לארכאולוגיה מקום מרכזי ,שכן היא
שימשה ככלי להבניית הזהות הלאומית החדשה .בקרב בני דור החלוצים שררה הרגשה שהם מותחים
גשר של המשכיות לימים שבהם ישב עם ישראל על אדמתו .הארכאולוגיה הפכה לחוליה מרכזית
המקשרת בין העם לארצו ,מפני שיצרה ביטוי מוחשי לעולם שאליו שאפה הציונות לשוב5.
שלושה גופים עיקריים עסקו בארכאולוגיה בשנים  :1967–1948מחלקת העתיקות של מדינת
ישראל ,החוג לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית ו'החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה'6.
הפעילות של כל אחד מהם התאפיינה בדגשים שונים :עבודת מחלקת העתיקות התמקדה בפיקוח על
עתיקות שנתגלו ובביצוע חפירות הצלה; סגל החוג לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית עסק בעיקר
במחקר ובחפירות יזומות באתרים מרכזיים בארץ; ועיקר פעולתה של 'החברה לחקירת ארץ־ישראל
ועתיקותיה' הייתה בתחום העמקת הידע הארכאולוגי של חובבים ומתעניינים מקרב הציבור הרחב.
ואולם קו משותף חיבר בין שלושת הגופים — שלושתם פעלו בשני העשורים הראשונים של המדינה
מתוך תפיסת עולם הרואה בארכאולוגיה חלק מן הזהות הציונית במדינה המתחדשת' ,שכל כיבושיה
מעכשווים את עברנו ומממשים את רציפותנו ההיסטורית בארץ'7.
ביולי  ,1948חודשים אחדים לאחר הקמת המדינה ,נוסדה מחלקת העתיקות הישראלית 8.פעולותיה
העיקריות של מחלקת העתיקות ,אשר הפכה לימים לאגף העתיקות ,היו פיקוח על עתיקות המתגלות
במהלך הקמת תשתיות וביצוע חפירות הצלה במידת הנדרש .ברם בעשורים הראשונים לקיומה עסקה
המחלקה במידה רבה גם בהנגשת הממצא הארכאולוגי לציבור הרחב ,וזאת מתוך אמונה שתפקידה
אינו מתמצה בשמירה על עתיקות המדינה אלא עליה לעסוק גם בחינוך הנוער והמבוגרים לאהבת
הארץ על ידי חשיפת ממצאי העבר 9.תפיסה זו השתקפה בדברים שנכתבו בעלון שהוציאה המחלקה
בשנת  ,1949ושהיה מיועד לחיילי צה"ל' :תנועת תחייתנו הלאומית מראשיתה מדגישה ביתר שאת
את קשר הדורות ,שאינו ניתן להינתק ,אל שורשי האומה הנטועים במולדתה .וכל חשיפה נוספת של
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ע' אלמוג' ,דת חילונית בישראל' מגמות ,לז (תשנ"ו) ,עמ'  ;339–314א' שפירא' ,המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה',
הנ"ל ,יהודים חדשים יהודים ישנים ,תל־אביב  ,1997עמ' Ch.S. Liebman & E. Don-Yehiya, Civil Religion ;275–248
in Israel: Traditional Judaism and Political Culture in the Jewish State, Berkeley, CA 1983
שפירא (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;5–1ע' אלמוג ,הצבר :דיוקן ,תל־אביב תשנ"ז ,עמ'  ;37–36ליבמן ודון־יחיא (שם) ,עמ' ;110
Y. Zerubavel, Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition, Chicago
 .1995, pp. 31–33בדת חילונית אזרחית זו היו מרכיבים נוספים שמטרתם הייתה זהה ,כגון ניכוס המקרא לצרכים
לאומיים ,ופיתוח תחום ידיעת הארץ ,שכלל טיולים ומסעות להכרת הארץ .ראו :שפירא (לעיל ,הערה  ;)1אלמוג (שם),
עמ'  .283–274ואולם תחומים אלו חורגים ממסגרת מאמר זה.
בהקשר זה יש לציין כי החוג לארכאולוגיה באוניברסיטת תל־אביב אמנם הוקם עוד בשנות השישים אך השפעתו על
העשייה הארכאולוגית בשנים אלו הייתה משנית בלבד.
ד' בן־גוריון' ,הכינוס הארצי השישי לידיעת הארץ' ,ידיעות ,טו (תש"י) ,עמ' .125
על פעולתה של מחלקת העתיקות בשנים אלו ראו :קלטר (לעיל ,הערה .)1
ראו הצעה להקמת בתי נכות אזוריים :ר' עמירן אל ש' ייבין ,מחלקת העתיקות 8 ,בספטמבר  ,1948אה"מ ,גל.44872/4-
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החפירה
הארכאולוגית
בחצור וגילוי פסל
אריה ,ספטמבר
1958
(משה פרידן ,לע"מ)

שורש או יונקה נסתרים וכל גילוי חוליה בלתי ידועה עד כה מחזקים את תודעתנו כאומה שאֹשיותיה
מיוסדים על קרקע מוצקה'10.
יצירת הקשר עם הציבור וחינוכו נעשו במספר דרכים .המחלקה פעלה להקמת מוזאון מרכזי
לעתיקות בירושלים ,ועד שתושלם המלאכה נבנתה תצוגה ארכאולוגית בבניין אגף העתיקות ,והדריכו
בה קבוצות רבות של מבקרים .כמו כן יצרה המחלקה מערך של מוזאונים מקומיים שאפשרו נגישות
לממצא הארכאולוגי בכל חלקי הארץ ,קיימה פעילות חינוכית לחיילים ,ופרסמה הוראות לשמירה על
עתיקות .בביצוע פעילויות אלו נעזרו עובדי המחלקה ב'חבר שוחרי העתיקות' ,קבוצת נאמנים מקומיים
שהתעניינו בארכאולוגיה ובידיעת הארץ ,וששימשו כעוזרים בלתי רשמיים לעובדי מחלקת העתיקות.
תפקידם התמקד באיתור ממצאים ארכאולוגיים באזור מגוריהם ובשמירה עליהם וכן 'בהחדרתה של
הכרת ערכם וחשיבותם של הדברים בקרב כל שדרות הציבור' 11.פעילות 'חבר שוחרי העתיקות',
שמטרתה הייתה חינוכית לא פחות מאשר מדעית ,נמשכה לאורך שנות החמישים והשישים12.
במהלך שנים אלו נערכו שני מבצעי חפירות עיקריים מטעם האוניברסיטה העברית — בחצור
ובמצדה .חשיבותן של חפירות אלו לא רק בתוצאות המדעיות שעלו מהן אלא גם במשמעותן
 10ר' עמירן' ,על עתיקות ארצנו' ,1949 ,אה"מ ,גל.1342/19-
 11עלון מחלקת העתיקות של מדינת ישראל ,א ,פנימי ,ירושלים  ,1949עמ' .3
 12על 'חבר שוחרי העתיקות' ראו :קלטר (לעיל ,הערה ' .)1חבר שוחרי העתיקות' אמנם היה קיים עד שנות השמונים ,אך
כבר במהלך שנות השבעים דעכה הפעילות באופן הדרגתי עד שפסקה לחלוטין .הגורמים לכך היו בעיקר שינויים שחלו
בנוף הארכאולוגי משנות השמונים ,ובהם גידול במספר בעלי התארים האקדמיים וכן הקמת רשות העתיקות .שינויים
אלו הביאו להתמקצעות התחום וייתרו את תפקידם של המתנדבים החובבים.
קתדרה

 ,1 6 0ת מ ו ז ת ש ע " ו  ,ע מ ' 1 2 2 - 1 0 5

הארכאולוגיה שמעל והארכאולוגיה שמתחת :יחס החברה הציונית־הדתית לארכאולוגיה 1967–1948

109

קתדרה

החברתית הציבורית 13.חצור היא אתר מפתח בחקר תקופות הברונזה והברזל .חשיפת העיר מן
התקופה הכנענית — המשתרעת על פני כ־ 700דונם — והממצא העשיר שנמצא בה ,ובכלל זה שרידי
השרפה שמעידה על חורבנה ,שימשו את יגאל ידין לביסוס תאוריית
הפולחן שהתקיים בה ושכבת ֵ
הכיבוש האחיד; תאוריה זו תיארה והסבירה את תהליך כיבוש הארץ על ידי בני ישראל ,החרבת
הערים הכנעניות וכינונה של ממלכה ישראלית .החפירה בחצור וגילוי שרידים שניתן היה לייחס
לכיבוש הארץ ולתקופת ההתנחלות אפשרו קישור מידי בין מלחמות ישראל בעבר למלחמות ישראל
בהווה .חוויית כיבוש הארץ במלחמת העצמאות יצרה אנלוגיה מודרנית לסיפור כיבוש הארץ המופיע
בספר יהושע ,ועמידתו של ידין ,הרמטכ"ל השני של צה"ל ,בראש החפירה חיזקה את הקישור בין
העבר להווה.
החפירה
הארכאולוגית
של משלחת ידין
במצדה1963 ,

(צילום :אדי הירשביין,
אוסף ביתמונה)

 13על החפירות במצדה והמשמעות הלאומית שהוקנתה לה ראו להלן.
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כנס 'החברה
לחקירת ארץ־
ישראל ועתיקותיה'
בשבטה1958 ,

במקביל לפעילות הארכאולוגית במסגרת מקצועית ואקדמית התמקדה 'החברה לחקירת ארץ־
ישראל ועתיקותיה' בפעילות שהייתה מכוונת לקהל הרחב ,ולשם כך קיימה כנסים שנתיים .אמנם
הכנסים היו מקום המפגש העיקרי של החוקרים שעסקו בתחום והזדמנות לליבון בעיות שעמדו בחזית
המחקר באותה העת ,אך הם התאפיינו בהשתתפות פעילה של ציבור גדול שראה בארכאולוגיה ערוץ
חיבור לארץ .חשיבותם של כנסים אלו לעיצוב הזהות הציונית באה לידי ביטוי גם בהשתתפות ראש
הממשלה ושרים ,אשר באופן קבוע נשאו דברים בפתח הכנסים .דבר קיומם של הכנסים ותוכנן של
ההרצאות סוקרו בהרחבה בתקשורת 14.הכנסים שימשו במידה רבה ככלי חינוכי שמטרתו להטמיע
את הקשר בין העבר להווה ,והממצאים הארכאולוגיים שנחשפו בחפירות היו חוליה בהטמעת קשר
זה .בכינוס החמישי של 'החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה' ,שנערך בחנוכה תש"ט ,עמדו כל
הדוברים על קשר זה .כך אמר אליעזר ליפא סוקניק' :פה במזרח יש רק עם אחד ,העם היהודי ,שיש לו
קשר אל העבר ואל העתיקות המתגלות והולכות .המציאות הארכיאולוגיות נוטעות בלב הפרט והכלל
בארץ את ההרגשה ,שכל ַשעל מהארץ הזאת לנו הוא ועלינו להגן ולהילחם עליו .מדע זה הוא הנשק
הרוחני שלנו ומשענת חשובה למדינה בדרכה לעתיד'15.
 14שפירא (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .18–17על כנסי 'החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה' בשנים אלו ראו :פייגה,
הארכאולוגיה ועיצוב המרחב (לעיל ,הערה .)1
' 15הכינוס הארצי החמישי לידיעת הארץ' ,ידיעות ,טו (תש"י) ,עמ' .49
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ואולם לארכאולוגיה היה מקום מרכזי בהוויה הציונית החילונית לא רק בשל השימוש שנעשה
בה ככלי לחיזוק הקשר לארץ ולמדינה המתחדשת ולהצדקת הפעילות הציונית בכל תחומי המעשה.
לדעתי ניתן להציע הסבר נוסף למרכזיותה של הארכאולוגיה בחברה הישראלית בפרק הזמן הנדון,
הסבר שמקורו בעולם הרעיונות הציוני החלוצי.

דת האדמה ודת הארכאולוגיה
היחס לאדמה היה ציר מרכזי באתוס החלוצי .יחסם של החלוצים לאדמה היה יחס של תשוקה
אקסטטית ,והמגע עם האדמה היה רגע מכונן בתשוקה חלוצית זו 16.תפיסה זו ,אשר מקורה בזרם
הנטורליזם הרומנטי ,שהתפתח באירופה מסוף המאה השמונה־עשרה ,ושקרא לאיחוד חושני של
האדם עם הטבע ,באה לידי ביטוי גם בתורתו של אהרן דוד גורדון ,שהיה אב רוחני לחלוצי העלייה
השנייה 17.עבודת האדמה נקשרה בתודעת החלוצים בעזיבת אורחות החיים של היהודים בגולה.
רכישת הקרקעות הועמדה אל מול חיי הגולה ,שבה נאסר על היהודים לרכוש אדמות חקלאיות,
 16ב' נוימן ,תשוקת החלוצים ,תל־אביב תשס"ט.
 17אלמוג (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .254
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ועבודת האדמה סימלה את המעבר מכלכלה המבוססת על מסחר וספסרות לכלכלה שבה אדם מתפרנס
מיגיע כפיו .רבדים סמליים אלו הקנו לעבודת האדמה ערך של עבודת אלוהים 18.מלבד סמליות זו
הייתה לעבודת האדמה משמעות חשובה נוספת — הקשר הטבעי והבלתי אמצעי אל האדמה היה גם
גורם בעל משמעות ביצירת תחושת הילידות בקרב ילדי החלוצים בני הדור הראשון שנולד בארץ19.
החלוצים ראו את עצמם מתמזגים ,נטמעים ונספגים באדמה .נראה כי במובן מסוים נתפס היחס של
החלוץ לאדמה כיחס ארוטי — החלוצים אהבו את אדמה ,היו מאוהבים בה ,ואדמת ארץ־ישראל הייתה
בעיניהם ככלה שאת בתוליה ביקשו לבתק20.
הקמת המדינה לא שינתה באופן מהותי תפיסה אידאולוגית זו ,וגם אם חלה התערערות במעמדה
הפוליטי של האידאולוגיה החלוצית ,והשפעתם של גורמים פוליטיים שדגלו באידאולוגיה זו קטנה,
הרי מבחינת השיח הישראלי נשאר האתוס החלוצי מרכיב מרכזי ובולט בעיצוב זהותה של החברה,
והיא המשיכה לחנך לערכים אלו גם בשנים שלאחר הקמת המדינה 21.לאור מרכזיותו של אתוס
האדמה בחזון הציוני ברצוני להציע כי החשיבות שיוחסה לארכאולוגיה בחברה הציונית ההגמונית
נבעה גם מתפיסת הפעילות הארכאולוגית כביטוי נוסף לדת האדמה .אמנם המטרות של עובד האדמה
שונות מאלו של הארכאולוג — עובד האדמה מעבד את האדמה ומכין אותה לצמיחת הגידולים,
והארכאולוג מתמקד בחשיפת הממצאים החבויים בעומק האדמה .אף על פי כן בשני המקרים החוויה
זהה ,בשל המגע הפיזי ,המוחשי ,עם האדמה .הקשר שבין הארכאולוגיה לפולחן האדמה החלוצי
התבטא גם בתפיסת הארכאולוגיה כביטוי לילידיות .העיסוק האינטנסיווי בארכאולוגיה נקשר
לשיבה אל הנוף והטבע הארץ־ישראליים .חשיפת הממצאים הארכאולוגיים החבויים במעבה האדמה,
והמעוגנים בנוף הקדמון ,יצרה תחושת שייכות למקום והזדהות עמו ,והייתה נדבך נוסף בהבניית
תחושת הילידות והזיקה לטריטוריה ולמרחב הגאוגרפיים22.

יחס החברה הציונית הדתית לארכאולוגיה 1967–1948
לאורך כל התקופה נעדרו בני הציונות הדתית מהמרחב הציבורי הציוני שהארכאולוגיה תפסה בו
מקום מרכזי .רק מעטים מהם עסקו בתחום בצורה מקצועית ,ומעורבותו של הציבור הציוני הדתי כולו
בפעילויות ארכאולוגיות שנועדו לחובבים ולמתעניינים הייתה מצומצמת .במחלקת העתיקות היו בשנים
 1967–1948עובדים דתיים ספורים ,ואף הם השתלבו בעיקר במקצועות עזר ולא כארכאולוגים פעילים.
18
19
20
21

22

שם ,עמ'  ;256–254ג' עפרת ,אדמה ,אדם ,דם :מיתוס החלוץ ופולחן האדמה במחזות ההתיישבות ,תל־אביב .1980
ז' גורביץ' וג' וארן' ,על המקום (אנתרופולוגיה ישראלית)' ,אלפיים( 4 ,תשנ"ב) ,עמ'  ;28א' שפירא' ,לאן הלכה "שלילת
הגלות"' ,שם( 25 ,תשס"ג) ,עמ' .12–10
נוימן (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .35–31
ד' הורביץ ומ' וליסק ,מצוקות באוטופיה :ישראל — חברה בעומס יתר ,תל־אביב תש"ן ,עמ'  ;202–198ה' דהאן־כלב,
'זהות ישראלית — בין עולים לוותיקים' ,ד' עופר (עורכת) ,בין עולים לוותיקים :ישראל בעלייה הגדולה ,1953–1948
ירושלים תשנ"ו ,עמ'  ;182ז' צחור וס' רוטמן' ,המפה הפוליטית של מדינת ישראל' ,צ' צמרת וח' יבלונקה (עורכים),
העשור השני :תשי"ח–תשכ"ח (עידן ,)21 ,ירושלים תשס"א ,עמ' .25 ,20
גורביץ' וארן (לעיל ,הערה  ,)19עמ'  ;32שפירא (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .20
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מלכה קאסוטו־זלצמן שימשה כספרנית עוד במחלקת העתיקות המנדטורית והמשיכה למלא תפקיד זה
במחלקת העתיקות של מדינת ישראל ,ומיכאל פייסט שימש כמודד .בדרג הזוטר של הצוות הארכאולוגי
היה מפקח דתי אחד ,נתנאל תפילינסקי ,ממושב מירון ,אשר שימש כמפקח במרחב צפון ,ושלמה
גולדשמיט ,שהיה ארכאולוג דתי ומורה בבית הספר בשדה־אליהו ,עבד בחופשות הקיץ במשרה חלקית
במחלקת העתיקות ,ובמסגרת זו חפר באתרים שונים בבקעת בית־שאן .סגל מורי החוג לארכאולוגיה
באוניברסיטה העברית לא כלל שומרי מצוות ,ומתוך שלושים וחמישה הסטודנטים שקיבלו בשנים
הנדונות את התואר מוסמך בחוג זה היו שני סטודנטים דתיים ,ברוך קנאל ורות סופר (עובדיה) 23.מבין
שניהם רק עובדיה עסקה בארכאולוגיה .קנאל ,שסיים אף את לימודיו לתואר דוקטור בשנת ,1966
עסק בנומיסמטיקה .בעבודת הדוקטור שלו חקר מטבעות מימי החשמונאים ,והיא מייצגת את כלל
מחקריו ,שבהם השתמש במקורות מן המשנה ומהתלמוד לחקר מטבעות קדומים .הוא למד אפוא בחוג
לארכאלוגיה ,אך עסק בשחזור הכלכלה הקדומה באמצעות מטבעות ומקורות יהודיים ולא בפעילות
ארכאולוגית של ממש .הציבור הדתי נעדר לא רק מפעילות ארכאולוגית במסגרת מקצועית ואקדמית
אלא אף מפעילות במסגרות של חובבים ומתעניינים מקרב הציבור הרחב .מבין מאות משתתפים בכנסים
השנתיים של 'החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה' רק מעטים בלבד נמנו עם הציבור הדתי24.
נראה כי את הסיבות לאי השתתפותה של החברה הציונית הדתית בעשייה הארכאולוגית באותן
שנים יש לבחון בראש ובראשונה בממד ההגותי .כאמור הציונות ההגמונית ראתה חשיבות רבה
בטיפוח הארכאולוגיה ,מפני שהממצאים שנחשפו בחפירות שימשו כלי חשוב ביצירת זיקה ישירה
בין העבר שבו ישב עם ישראל על אדמתו לבין ההתיישבות המחודשת בארץ בהווה .לציונות הדתית
לא היה צורך בכך ,מפני שאמונתה בקדושת הטקסט המקראי הייתה מוחלטת .הבטחת הארץ לאבות
האומה ולזרעם עד עולם הייתה יסוד מוסד בתפיסת עולמה ,יסוד שלא דרש כל חיזוק או צידוק25.
על פי תפיסה זו זכותו של עם ישראל לשוב ולהתיישב בארץ מעוגנת בהבטחה האלוהית ,שאינה
ניתנת לערעור .מבחינתם של אנשי הציונות הדתית הלגיטימציה להתיישבות בארץ־ישראל התבססה
מלכתחילה על אמונתם הדתית ,ולכן לא נזקקו לגורם נוסף ,הארכאולוגיה ,לאישור הקשר שבין העם
לארצו ובין העבר להווה.
אך ההסתייגות של אנשי הציונות הדתית מן הארכאולוגיה נבעה לא רק מן האמונה בזכותו של
עם ישראל על הארץ ,זכות אלוהית שאינה דורשת הוכחה או ביסוס חיצוני ,אלא גם מן היחס השונה
 23הלימודים בחוג לארכאולוגיה החלו בשנת  1935אולם עד שנת  1953היו הלימודים לשם קבלת תוארי מוסמך ודוקטור
בלבד .בשנת  1949הונהגו בפקולטה למדעי הרוח לימודים לקראת התואר בוגר ,ותואר זה הוענק לראשונה בשנת .1953
רשימות מקבלי התארים באוניברסיטה העברית ,ארכיון האוניברסיטה העברית ,ירושלים .היעדרם של אנשי סגל דתיים מן
החוג לארכאולוגיה בולט במיוחד בהשוואה לאנשי הסגל שלימדו בשנים אלו בחוג למקרא באוניברסיטה העברית .לכאורה
ניתן היה לשער שההתמודדות עם לימוד מדעי של המקרא תרתיע חוקרים דתיים מלהשתלב בתחום זה או לחלופין תרתיע
את הנהלת האוניברסיטה מלשלבם בהוראה .ואולם בפרק הזמן הנדון נמנו עם סגל מורי החוג למקרא פרופ' משה דוד
קאסוטו (נפטר בשנת  ,)1951פרופ' יצחק אריה זליגמן ,פרופ' משה גושן־גוטשטיין ופרופ' מאיר וייס.
 24בהקשר זה יש לציין כי בעוד שחלק מן הכנסים התקיימו בימי חול המועד סוכות (אך לא בשבת חול המועד) במלונות
שהייתה להם תעודת כשרות כך שהתאפשר לציבור הדתי לקחת בהם חלק ,הרי שבמקרים אחרים לא הותאמו הכנסים
לציבור זה .ברצוני להודות למר יוסף אבירם ולגב' רות עובדיה על מידע זה.
 25ד' שוורץ ,ארץ הממשות והדמיון :מעמדה של ארץ־ישראל בהגות הציונית דתית ,תל־אביב תשנ"ז ,עמ' .14–13
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לאדמה .אחד ממאפייניה הבולטים של הגלות היה חוסר קשר פיזי לאדמה .המציאות שבה נותר
העם היהודי ללא טריטוריה הביאה לעלייה בחשיבות הטקסטים בכלל והטקסטים המקודשים בפרט.
פעמים רבות עזבו היהודים את ביתם — אם מכורח ואם מרצון — ונדדו למקומות חדשים שבהם יכלו
להתיישב ,ובמציאות זו היה הטקסט לגורם המרכזי בהוויית החיים ,שכן את הספרים ,שלא כנכסי דלא
ניידי ,יכלו יהודים לקחת עמם ממקום למקום26.
בחברה המסורתית הדתית הייתה אפוא עבודת האדמה משנית לעבודת הטקסט ,וחשיבותה של
אדמת ארץ־ישראל נבעה לא מההשקפה המייחסת לעבודת האדמה ערך עצמאי אלא מן הקדושה
המוקנית לה בטקסט .לא רק האורתודוקסייה שהתנגדה לעלייה ולהתיישבות בארץ דגלה בתפיסת
עולם זו ,אלא גם מבשרי הציונות ,דוגמת הרב צבי הירש קלישר .קלישר קרא לעלייה לארץ־ישראל
ולהתיישבות בה ,אולם הוא לא ראה בהקמת יישובים חקלאיים שתושביהם יתפרנסו מעבודת אדמה
מטרה בפני עצמה אלא כלי לקיום המצוות התלויות בארץ 27.רעיונות דומים ניתן למצוא בדבריו של
הרב מרדכי גימפל יפה ,שנמנה עם 'חובבי ציון' ,ושעלה לארץ בשנת  1888והתיישב במושבה יהוד.
יפה תמך בהתיישבות החקלאית בארץ ,אך בדומה לקלישר ראה את עבודת האדמה אך ורק כאמצעי
לקיום המצוות התלויות בארץ28.
זאת ועוד ,לעומת אתוס הציוני החלוצי ,שייחס חשיבות רבה לממד הפיזי של האדמה ,בהגות
הציונית הדתית הובעו תפיסות שקשרו את האדמה להיבטים שהם בעיקרם מטפיזיים־רוחניים .על פי
ספרה אלוהית ,והאדמה היא אשנב שדרכו
השקפה זו ארץ־ישראל החומרית היא ביטוי ושיקוף של ֵ
עובר האין־סוף האלוהי' :רגבי האדמה של ארץ־ישראל הם כיסוי חיצוני לתכנים תת־קרקעיים תוססים,
להבדיל מארצות אחרות שאין להם ולא כלום מלבד עפר ואבנים' 29.גישה זו ,שהושפעה במישרין
מרעיונותיו של יהודה הלוי בספר 'הכוזרי' ,הייתה התשתית הרעיונית של תפיסת הרב אברהם יצחק
הכהן קוק וממשיכי דרכו ,כדוגמת בנו ,הרב צבי יהודה קוק ,הרב חרל"פ והרב הנזיר ,והשפיעה
על הזרמים המרכזיים בציונות הדתית 30.הרעיונות הנוגעים לממד האלוהי של הארץ מופיעים גם
במשנת אנשי 'תורה ועבודה' ,שהפכו משנת  1956לגורם הדומיננטי בציונות הדתית ,עם האיחוד בין
'הפועל המזרחי' ל'המזרחי' .אנשי 'תורה ועבודה' ייחסו אמנם חשיבות רבה לעבודת האדמה ,אולם גם
תפיסתם הייתה מיסטית ביסודה' :קול האדמה ,אדמת ארץ־ישראל ,קורא ומשווע לגאולה מחורבנה
ומשוממותיה .לגילוי קדושתה ,שאף על פי שאינה מסתלקת ממנה לעולמים ,אף בשוממותה — גנוזה
26

27

28
29
30

א' בר־לבב' ,המרחב הקדוש של המולדת המטלטלת :ארכיאולוגיה של הספריות הסמויות מן העין בתרבות היהודית
מימי הביניים ועד ימינו' ,י' חן וא' שגריר (עורכים) ,לראות ולגעת :עלייה לרגל ומקומות קדושים ביהדות ,בנצרות
ובאסלאם :מחקרים לכבוד אורה לימור ,רעננה תשע"א ,עמ' .297
י' שלמון' ,ארץ־ישראל במחשבה האורתודוקסית של המאה ה־ ,'19א' רביצקי (עורך) ,ארץ־ישראל בהגות היהודית בעת
החדשה ,ירושלים תשנ"ח ,עמ'  ;444י' אסף' ,אורתודוקסיה ולאומיות באידאולוגיה של הרב צבי הירש קלישר' ,סיני,
קמ ( ,)2007עמ' קכב.
מ"ג יפה' ,בשם אלהינו נדגול' ,הנ"ל ,מבחר כתבים ,בעריכת ב' יפה ,ירושלים תשל"ח ,עמ' .72–69
שוורץ (לעיל ,הערה  ,)25עמ'  ;100 ,62ד' שוורץ ,על פרשת דרכים :בין רעיון למעשה בציונות הדתית ,תל־אביב
תשנ"ו ,עמ' .101–100
שוורץ (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .127–62
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היא בשעת חורבנה של הארץ בתוך האדמה במעמקיה' 31.החשיבות שיוחסה בחברה הציונית הדתית
לממד המוחשי של האדמה הייתה אפוא משנית בלבד .אמנם מבחינה רעיונית תפסה ארץ־ישראל
מקום מרכזי בתודעה הציונית הדתית ,אך רוב מאמצי הציונות הדתית הופנו לבניין החברה היהודית
בארץ ולא לבניית הארץ עצמה32.
תפיסה זו בולטת במיוחד לנוכח השינויים שחלו בחברה הציונית הדתית משנת  1967ואילך .חזון
ארץ־ישראל השלמה של 'גוש אמונים' ,שנתן משקל יתר ליסוד ארץ־ישראל במשולש האידאולוגי
של עם ישראל ,תורת ישראל וארץ־ישראל ,הפך לראשונה את הממד הפיזי של האדמה לגורם המרכזי
בהוויה הציונית הדתית ,בדומה ליחסה של הציונות ההגמונית לאדמה בשנים  33.1967–1948נראה
כי לא מקרה ששני הארכאולוגים הדתיים היחידים שהיו פעילים בשנות החמישים והשישים באו מן
ההתיישבות העובדת (ממושב מירון ומקיבוץ שדה־אליהו) ,שבה הקשר המוחשי לאדמה היה עמוק
יותר.

ארכאולוגיה שמעל וארכאולוגיה שמתחת
להבדלים שתוארו לעיל הייתה השפעה מעשית על הדרך שבה הביעה כל קבוצה את התעניינותה
בקדמוניות הארץ .בציונות ההגמונית נוצר הקשר לעבר בעיקר על ידי עיסוק מקצועי וציבורי
בארכאולוגיה ,ואילו החברה הציונית הדתית התמקדה ביצירת ביטויים שונים לקדושתה של הארץ
בעבר .אביא שתי דוגמאות להמחשת גישתה של הציונות הדתית בעניין זה :פעולותיו של שמואל
זנוויל כהנא לזיהוי ולטיפוח של מקומות קדושים וההתייחסות לממצאי החפירות במצדה.
מאות בשנים ביקרו יהודים באתרי עתיקות בגליל ובירושלים וסביבותיה 34.מטרתם של המבקרים
הייתה להשתטח על קברי קדושים ,להתפלל ולבקש מהם רחמים .אין לראות בתופעה זו ביטוי
לפעילות ארכאולוגית אלא עלייה לרגל מסורתית למקומות קדושים .אתרים כדוגמת קבר רחל וקבר
ר' שמעון בר יוחאי במירון הוצאו מפיקוח ארכאולוגי עוד בפקודת העתיקות שנחקקה בשנת .1929
אמנם הם הוגדרו אתרי עתיקות ,כיוון שנבנו קודם לשנת  ,1700אך בשל הפעילות הפולחנית בהם
הופקעו מסמכות הארכאולוגים והיו באחריות הממונים על מתן שירותי הדת .ואולם כבר בימיה
הראשונים של המדינה ,עם הקמת משרד הדתות ,החלו מנכ"ל המשרד כהנא ואנשיו בתהליך הפיכת
אתרי עתיקות שלא שימשו קודם לכן כמקומות קדושים ,לאתרי פולחן פעילים 35.פעילות זו הייתה
במידה רבה ארכאולוגיה של מעלה ,שכן יצירתו של מרחב מקודש הייתה כרוכה פעמים רבות בפיתוח
31
32
33
34
35

ש"ז שרגאי ,תהליכי התמורה והגאולה :פרקים בבעיות המדינה בהתהוותה ,ירושלים תשי"ט ,עמ' .74
א' שגיא' ,ממדינת התורה לארץ־ישראל — משברו של חלום לחלום אחר :עיון במשבר הציונות הדתית' ,הנ"ל וד' שוורץ
(עורכים) ,מאה שנות ציונות דתית ,ג :היבטים רעיוניים ,רמת־גן תשס"ג ,עמ' .457
שם ,עמ'  ;473–457ד' אוחנה' ,כנעניות משיחית' ,א' שגיא (עורך) ,ספר מיכאל :בין הזמן הזה לימים ההם :מחווה
למיכאל בהט ,אבן־יהודה  ,2007עמ'  ;259–256ארן (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .397–396
ז' וילנאי ,מצבות קודש בארץ ישראל ,ירושלים תשי"א ,עמ' א–יח.
ד' בר ,לקדש ארץ :המקומות הקדושים היהודיים במדינת ישראל  ,1968–1948ירושלים תשס"ז.
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פיזי של אתרי העתיקות ובחלק מן המקרים אף בביצוע
חפירה של ממש 36.על רקע פעילות זו התקיים עימות קבוע
בין כהנא ואנשיו ובין אנשי מחלקת העתיקות.
במאי  1952פנה מנהל מחלקת העתיקות שמואל ייבין
במכתב מפורט אל בן־ציון דינור ,שר החינוך ,שהיה ממונה
על מחלקת העתיקות ,והתלונן כי אך בקושי עלה בידי
מחלקת העתיקות למנוע חפירות בלתי מדעיות מטעם משרד
הדתות 37.במכתב מספטמבר  1954אל טדי קולק ,מנכ"ל
משרד ראש הממשלה ,פירט ייבין פעולות שנקט כהנא,
ואשר אפשר לראות בהן ארכאולוגיה של מעלה:
קבר שיח' אלג'ריב
ביער אשתאול,
שזוהה על ידי כהנא
כקבר דן בן יעקב
(צילום :מיכאל יעקובסון)

בדרך בין צפת למירון מצא ד"ר כהנא לנכון לתת הוראות לחפור ולנקות כמה קברים עתיקים ,לתקן אותם
ולהציב על ידם טבלאות ציונים המכריזות עליהם כמקומות קבורה של חכמי ישראל נקובים בשם מתקופת
המשנה והתלמוד .לא יתכן כי מוסד ממשלתי יעשה דברים בניגוד לחוק מפורש האוסר כל חפירה בשרידים
עתיקים בלא רשותה של מחלקת העתיקות .עתה בימים האחרונים ממש התחיל משרד הדתות באותה פרשה
של ניקוי קברות עתיקים בסביבת שיח' אל־ע'ריב על הכביש הראשי לתל אביב מול הכפר הנטוש עסלין .רק
לאחר כמה ימים פנה אלי ד"ר כהנא וביקשני לבקר יחד איתו במקום ,ואז נוכחתי כי כבר הספיק בינתיים
להתחיל בניקוים של כמה קברות [ ]...נראה לי איפוא ,כי יש צורך בהחלטה ברורה ומפורשת של הממשלה
האם בכלל רשאים מוסדות ,שאין להם שום נגיעה למחקר מדעי ארכיאולוגי להתערב בענייני מחלקת העתיקות
ומתן רישיונות החפירה ולדרוש התיעצות בהם בעניינים אלה38 .

הפרשנות שנתן כהנא לקדמוניות הארץ נגעה לא לאדמה עצמה אלא לשרידים מקודשים הניצבים
עליה .הוא התעניין בעברה של הארץ ,אך התעניינותו התמקדה בזיקה דתית ,ולפיכך מצאה את
ביטויה בעיסוק לא בארכאולוגיה לשמה אלא בארכאולוגיה של מעלה ,שטיפחה מקומות קדושים39.

חפירות מצדה כמקרה מבחן לתפיסת הציונות הדתית את הארכאולוגיה
סיפורה של מצדה מבוסס על מקור אחד — על דבריו של ההיסטוריון היהודי יוסף בן מתתיהו.
שלוש שנים לאחר חורבן יהודה ושרפת המקדש המשיכו  1,000בני אדם שמצאו מקלט במצדה,
למרוד ברומאים .כאשר הבינו הנצורים כי נפילתם בידי הרומאים בלתי נמנעת ,שכנע אותם מנהיגם
אלעזר בן יאיר להתאבד ,שכן המניע היחיד לעמידתם העיקשת והבלתי מתפשרת של הנצורים היה
הרצון לחיות חיי חירות ולעבוד את האלוהים לבדו ,ומשהתברר שאין לכך כל סיכוי ,עדיף מותם
36
37
38
39

שם ,עמ' .143
ייבין אל דינור 25 ,במאי  ,1952אה"מ ,גל .44864/13
ייבין אל קולק 26 ,בספטמבר  ,1954אה"מ ,גל .44864/13
אין להתעלם כמובן ממאבקי הכוח הפוליטיים והתקציביים שגם הם הוסיפו למתח בין משרדי הממשלה השונים סביב
מידת ההשפעה וקביעת העובדות בשטח.
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מחייהם 40.מבחינתו של יוסף בן מתתיהו היה זה סיפור בעל אופי שלילי ,מפני שהוא ראה באנשי
מצדה הסיקריקים קבוצה קיצונית אשר התאבדה התאבדות קולקטיבית אכזרית ,שראשיתה שחיטת
הנשים והילדים וסופה שחיטה הדדית של הגברים על פי גורל ,עד אחרון הנצורים .סיפור זה כמעט
לא זכה להתייחסות לאורך ההיסטוריה היהודית .נראה כי הסיפור הודחק אל שולי הזיכרון הקיבוצי
של התרבות היהודית ולפיכך כמעט ולא היה מוכר בקרב הציבור היהודי41.
השלב המרכזי בהבנייתה של מצדה כסמל לאומי התרחש בשנת  .1942היישוב היהודי בארץ־
לפלטה,
ישראל ,שחשש מפלישת הנאצים לארץ ,יצר אנלוגיה בין גיבורי מצדה ,שנשארו אחרונים ֵ
ושהיו נצורים על ידי הרומאים ,לבין היישוב היהודי ,שייתכן שיצטרך לעמוד על נפשו אל מול
כוחות הרשע הגרמניים ובעלי בריתם .בינואר  1942עלו למצדה ארבעים ושבעה בני נוער ,נציגי
תנועות הנוער השונות ,בהנהגתו של שמריה גוטמן .בדבריו במעמד זה אפשר למצוא ביטוי לזיקה
בין בני היישוב לאנשי מצדה' :מצדה היא סמל וצו לכריתת בריתנו עם המכורה [ ]...נביא את דבר
מצדה לשורות תנועתנו [ ]...ולהשבע את שבועתה — שנית מצדה לא תיפול!' .מכאן ואילך הפכה

 40יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ,ז ,ח–ט( 406–252 ,תרגום אולמן ,עמ' .)603–590
 41זרובבל (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .47–46גרסה שונה מעט של הסיפור מופיעה ב'ספר יוסיפון' ,שהוא עיבוד מאוחר של
כתבי יוסף בן מתתיהו ומתוארך למאה העשירית לסה"נ .על פי גרסה זו לאחר מות הנשים והילדים יצאו הגברים מחוץ
למבצר כדי להלחם ברומאים ומתו בקרב .ראו :ספר יוסיפון ,מהדורת ד' פלוסר ,ירושלים תשמ"א ,עמ' .431–423
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חברי תנועות נוער
בסיום 'סמינר
מצדה' ,שמטרתו
היכרות עם האתר,
1942
(צילום :דב מייזל ,אוסף
ביתמונה)
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מצדה ליעד לתנועות הנוער הציוניות — חניכיהן יצאו למסע למצדה ששיאו היה עלייה בשביל הנחש
ושבועת אמונים על פסגת המצדה לאור כתובת האש 'שנית מצדה לא תיפול'42.
העניין הארכאולוגי במצדה התעורר כבר עם ראשית המחקר הארכאולוגי בסוף המאה התשע־
עשרה .במהלך השנים נערכו מספר סקרים באתר ,ואולם חפירה במצדה ,שהייתה כאמור סמל לאומי
הן בעיני החוקרים הן בתפיסת הציבור הרחב ,החלה רק במהלך שנות השישים 43.שתי עונות חפירה
נערכו במקום ,הראשונה מאוקטובר  1963עד מרס  1964והשנייה מדצמבר  1964עד מרס 44.1965
בחינת הכתבות שסיקרו את עונת החפירות הראשונה בעיתונים 'הארץ'' ,מעריב'' ,דבר' ו'הצופה'
מאפשרת להשוות את ההקשרים החברתיים והתרבותיים של הזיקה בין ארכאולוגיה לזהות ציונית
בחברה הציונית החילונית ובחברה הציונית הדתית 45.במהלך חודש אוקטובר פורסמו בעיתון 'הארץ'
חמש כתבות על חפירות מצדה 46.הראשונה דנה ברקע למפעל החפירות והתייחסה בהרחבה להקשרים
ההיסטוריים־הלאומיים של מצדה .בכתבות האחרות תוארו ההכנות לקראת החפירות ,ועם תחילת
החפירות תוארו הממצאים שהחלו להתגלות .המאמרים זכו להבלטה ,לדוגמה ב־ 20באוקטובר 1963
פורסם בעמוד הראשון של העיתון מאמר על ממצאים שנתגלו במצדה ,ובהם חמישה־עשר שלדי
אדם .במהלך החודש הבא נמשך הדיווח על ממצאים שנתגלו בחפירות 47.ואולם מחודש ינואר
ולאורך המחצית השנייה של עונת החפירות חלה ירידה בהתעניינות בנושא ,ועד סיומה ,בחודש מרס,
פורסמו רק שלוש כתבות על החפירות במצדה48.
השוואת התכנים שבהם עסקו המאמרים ב'הארץ' ו'בדבר' מלמדת על דמיון רב .ב־ 18באוקטובר,
היום שבו החלה החפירה בפועל ,פורסמה ב'דבר' כתבה שכותרתה 'ידין וצבאו יצאו "לכבוש" את
מצדה' .כותרת זו יצרה זיקה ישירה בין העבר ההרואי של מגִ ני מצדה ,שעמדו מול צבאות הרומאים,
ובין ההווה ,שבו הרמטכ"ל לשעבר ידין יצא למשימת חייו — חשיפת עבר זה .תיאור התגליות זכה
גם בעיתון זה לכותרות ראשיות בעמודו הראשון .ואולם ככל שעבר הזמן השתנה אופי הידיעות.
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מ' ברוג' ,מראש מצדה עד לב הגיטו :המיתוס כהיסטוריה' ,ד' אוחנה ור"ס ויסטריך (עורכים) ,מיתוס וזיכרון :גלגוליה
של התודעה הישראלית ,ירושלים תשנ"ז ,עמ'  ;218 ,205זרובבל (שם).
על התהליך שהוביל לחפירות מצדה ראו :קלטר (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .218–216
א' נצר' ,מצדה' ,אחא"ח ,ג ,עמ' .979–978
לצורך המחקר נבחרו ארבעה עיתונים יומיים ישראליים' :הארץ'' ,מעריב'' ,דבר' ו'הצופה' ,המייצגים חלקים שונים
של החברה הישראלית בשנות השישים' .הארץ' נחשב לעיתון איכותי בעל מעמד של עיתון עילית (ד' כספי וי' לימור,
המתווכים :אמצעי התקשורת בישראל  ,1990–1948תל־אביב תשנ"ג ,עמ' ' ;)54מעריב' ,שהיה באותן שנים העיתון
הנפוץ ביותר במדינה ,ייצג את העיתונות הפופולרית (ש' ליימן־וילציג' ,המטוטלת ,המדרון והמו"לכות" :ידיעות
אחרונות" מול "מעריב" — עבר ,הווה ,עתיד' ,קשר ]1999[ 25 ,עמ' ' ;)7דבר' היה עיתונה של תנועת הפועלים; ו'הצופה'
ייצג את הציבור הציוני הדתי.
'לקראת חידוש החפירות במצדה' ,הארץ 9 ,באוקטובר ' ;1963מתחיל מבצע חשיפת ארמון הורדוס על פסגת הר־מצדה',
שם 13 ,באוקטובר ' ;1963משלחת מצדה מתחילה היום בעבודה' ,שם 15 ,באוקטובר  15' ;1963שלדי־אדם נתגלו
במצדה' ,שם 20 ,באוקטובר ' ;1963במצדה — התלהבות בתנאים קשים' ,שם 23 ,באוקטובר .1963
'תשע תעודות כתובות ,קטע טלית וציצית ונר ברונזה — בין הממצאים בחפירות מצדה' ,הארץ 10 ,בנובמבר ;1963
'ידין :תגליות סנסציוניות במצדה' ,שם 24 ,בנובמבר ' ;1963לפיד מודיעין בא למצדה' ,שם 25 ,בנובמבר .1963
'זיהויה של כת מדבר יהודה ותגליות מצדה' ,הארץ 24 ,בינואר ' ;1964נחשפה רצפת מוזאיקה יפה במצדה' ,שם,
 2בפברואר ' ;1964חלקי מגילה נתגלו בחפירות מצדה' ,שם 23 ,בפברואר .1964
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'מערי
ב' 13 ,באוקטובר 1963

 18באוקטובר1963 ,
'דבר',
דוד בן גוריון מבקר
במצדה בהנחיית
יגאל ידין
(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)

'דבר',
 10בנובמבר 1963

'מעריב' 22 ,בנובמבר 1963

בשלושת החודשים הראשונים של החפירות פורסמו שש כתבות שתיארו את ההכנות לחפירות
וממצאים שהתגלו במהלכן 49.לעומת זאת בחודשים ינואר–פברואר  1964היו בסך הכול שלושה
' 49מאות התנדבו לחשיפת העתיקות בצוק מצדה' ,דבר 7 ,באוקטובר ' ;1963חפירות מצדה מתחילות היום' ,שם15 ,
באוקטובר ' ;1963ידין וצבאו יצאו "לכבוש" את מצדה' ,שם 18 ,באוקטובר ' ;1963שרידי בית־כנסת של הקנאים,
טלית ושמות עבריים נתגלו במצדה' ,שם 10 ,בנובמבר ' ;1963מגילות־קלף ופאפירוסים נחשפו בחפירות מצדה' ,שם,
 24בנובמבר ' ;1963מגילת־קלף ממגילות ים־המלח נתגלתה על פסגת מצדה' ,שם 29 ,בדצמבר .1963
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אזכורים ,כולם בטור אישי של דויד זכאי ,מעורכי העיתון ,ובחודש מרס לא פורסמה שום כתבה
בנושא בעיתון50.
הסיקור ב'מעריב' היה דומה לזה שב'הארץ' ו'בדבר' .אך ב'מעריב' ,שלא כבעיתונים הקודמים,
פורסמו כתבות על ממצאים ותגליות לאורך כל עונת החפירות 51.הקשר ההיסטורי־הלאומי הוצג
גם בריאיון מקיף עם ידין ,שכותרתו' :הרמטכ"ל לשעבר בעקבות המורדים' ,וכן בגיליון חג הפסח,
שעמוד שלם הוקדש בו לתצלומים מן החפירות ,וכותרתו' :ערב חג החרות בעקבות לוחמי החרות'.
המספר הכולל של הידיעות על חפירות מצדה שפורסמו ב'הצופה' דומה לפרסומים בשאר
העיתונים 52.ואולם ב'הצופה' ,שלא כבשאר העיתונים ,כמעט לא הייתה התייחסות בשלבים הראשונים

למעלה' :הצופה',
 2בפברואר 1964
למטה :הרב דוד
מינצברג ופמלייתו
בודקים את המקווה
שהתגלה במצדה

' 50בדרך השמחה' ,דבר 20 ,בפברואר ' ;1964מצדה נחשפת' ,שם 21 ,בפברואר ' ;1964בני לוויה' ,שם 28 ,בפברואר .1964
' 51הארכיאולוגים "מסתערים" על מצדה' ,מעריב 13 ,באוקטובר ' ;1963המשלחת העפילה עם שחר' ,שם 15 ,באוקטובר
' ;1963המח"ל של מצדה' ,שם 18 ,באוקטובר  15' ;1963שלדים של מגני מצדה ,מסמרים ,ברגים ומטבעות — נמצאו
בחפירה' ,שם 20 ,באוקטובר ' ;1963התגליות הראשונות' ,שם 20 ,באוקטובר ' ;1963מגיני מצדה התגוררו בחומת
סוגרים' ,שם 10 ,בנובמבר ' ;1963המפגש הבינלאומי על פסגת מצדה' ,שם 15 ,בנובמבר ' ;1963הרמטכ"ל לשעבר
בעקבות המורדים' ,שם 22 ,בנובמבר ' ;1963חומר על שיטת המעשרות נתגלה במצדה' ,שם 2 ,בפברואר ' ;1964נתגלו
קטעי מגילה בחפירות מצדה' ,שם 23 ,בפברואר ' ;1964ערב חג החרות בעקבות לוחמי החרות' ,שם 27 ,במרס .1964
' 52מבצע רב־היקף לחשיפת ארמון הורדוס על המצדה מתחיל היום' ,הצופה 13 ,באוקטובר ' ;1963המשלחת הארכיאולוגית
במצדה מתחילה חפירותיה' ,שם 15 ,באוקטובר ' ;1963גילויים בחפירות מצדה' ,שם 20 ,באוקטובר ' ;1963ממצאים
רבי־ערך בחפירות מצדה' ,שם 10 ,בנובמבר ' ;1963מגילת קלף המכילה  5פרקים שלמים מספר תהילים נתגלתה
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של החפירה להיבטים הלאומיים ,ורוב הידיעות כללו רק מידע תמציתי .ככל שעבר הזמן והתגלו עוד
ועוד ממצאים בעלי משמעות דתית השתנתה איכות הסיקור .המאמרים הלכו והתארכו ,ותוכנם התמקד
בממצאים הקשורים בקיום אורח חיים דתי ,ובהם :מקוואות ,בית כנסת וקטעי מגילות ובהן טקסטים
מקראיים .שינוי זה בולט במיוחד בהשוואה לירידה בעניין בחפירות שניכרה בצורה בולטת ב'הארץ'
וב'דבר' .כותרת המשנה של כתבה שפורסמה ב־ 2בפברואר  1964ב'הצופה' הייתה' :מגיני מצדה
דקדקו היטב בקיום מצוות'; הכתבה התמקדה בתיאור ממצאים המשקפים אורח חיים דתי ,ומסקנת
הכתב הייתה ש'הממצאים מאשרים את ההנחה כי בצוק מצדה נוהלו חיים דתיים תוססים' .כתבת
מגזין נרחבת פורסמה בגיליון ערב חג הפסח ,וכותרתה' :מצדה — מלחמת גבורה בצל הלכה' .הכתבה
התרכזה בתיאור ממצאים בעלי הקשר דתי ושובצו בה משפטים שהתייחסו באופן ישיר להמשכיות
שבין מגני מצדה ,שהיו 'שומרי מצוות' ,לבין הציבור הדתי בהווה .לדברי הכותב הממצאים במצדה
מוכיחים כי 'ההלכה לא השתנתה מאז חורבן הבית ועד ימינו'.
הסיקור העיתונאי של חפירות מצדה מלמד כי לעומת הזיקה הלאומית שיצרה הציונות ההגמונית
בין מגני מצדה מימי בית שני לבין מדינת ישראל בהווה ,התמקדה החברה הציונית הדתית בהדגשת
הזיקה הדתית ,בעיקר ההמשכיות בקיום הפרקטיקה הדתית ובאדיקות בשמירת המצוות לאורך הדורות.

סיכום ומסקנות
שני גורמים עיקריים השפיעו על יחסה החיובי של החברה הישראלית לארכאולוגיה בשנים
 1967–1948ועל יחסה המסויג של החברה הציונית הדתית אליה באותה תקופה .הארכאולוגיה הייתה
כלי מרכזי בהבניית הזהות הלאומית .ממצאים שנחשפו באתרים ארכאולוגיים היו עבור החברה
הציונית הוכחה לכך ש'ארץ ישראל בהוה היא המשך של ארץ ישראל בעבר .לנו העבר הוא הוה,
וההוה הוא עתיד .אין שום הבדל בין עתיקות ארץ ישראל ובין ההוה בארץ ישראל' ,ולפיכך שימשה
הארכאולוגיה כחוט המקשר בין העבר שבו ישב עם ישראל על אדמתו להווה של מדינת ישראל
המתחדשת 53.על כך יש להוסיף את הזיקה שהתקיימה בין דת האדמה ,שתפסה מקום מרכזי בעולם
הרעיונות הציוני החלוצי ,לבין פעולת החפירה הארכאולוגית .נראה כי ההתעניינות הציבורית
הנרחבת בממצאים שנתגלו בחפירות שנערכו בכל רחבי הארץ יצרה למעשה השתתפות סבילה של
כלל החברה הישראלית בכמיהה לאדמה הישראלית הקמאית.
לעומת זאת הציונות הדתית לא נזקקה מלכתחילה לארכאולוגיה ,שכן בעולם ההגות הדתית אין
צורך בממצאים ארכאולוגיים שיאשרו את זכותו של העם היהודי על הארץ; זכות זו מעוגנת בהבטחה
בחפירות מצדה' ,שם 24 ,בנובמבר ' ;1963הלפיד ממודיעין יובא גם למצדה' ,שם 25 ,בנובמבר ' ;1963מגילה ובה פרק
מ"תהילים" ופרק מ"ויקרא" נתגלתה בחפירות מצדה' ,שם 29 ,בדצמבר ' ;1963מצדה חושפת צפונותיה' ,שם 3 ,בינואר
' ;1964נתגלו כתובות חרס המעידות כי יושבי מצדה קיימו מצוות תרומות ומעשרות' ,שם 2 ,בפברואר ' ;1964פסגת
מצדה עוטה ירק ופרחים' ,שם 12 ,בפברואר ' ;1964מצדה — מלחמת גבורה בצל ההלכה' ,שם 27 ,במרס .1964
 53נ' סוקולוב' ,דברי הערכה לחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה במלאות לה חמש עשרה שנים' ,ידיעות ,ד (תרצ"ו),
עמ' .4
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האלוהית .זאת ועוד ,בחברה הציונית הדתית הקשר לאדמה שאב את כוחו מן הטקסטים המקודשים,
ולפיכך לא ניתנה בחברה זו חשיבות לארכאולוגיה ,המייצגת במהותה קשר פיזי לאדמה .נראה
שלא רק שהציונות הדתית לא נצרכה לארכאולוגיה אלא שבמקרים רבים דווקא מקומה המרכזי של
הארכאולוגיה בדת הלאום וזיהויה עם האתוס הציוני החילוני היוו חסם פסיכולוגי שהרתיע את אנשי
הציונות הדתית מלעסוק בתחום ,אם במסגרת ציבורית ואם במסגרת אקדמית ומקצועית 54.דת הלאום,
שהייתה הלכה למעשה ביטוי לתרבות הישראלית השלטת בשנים אלו ,הייתה חילונית ברוחה וראתה
בדתיות ערך נחשל וגלותי שיש לשלול 55.באווירה זו לא רק שהארכאולוגיה לא הייתה כלי שרת
במסגרת האידאולוגיה הציונית הדתית אלא שהאופי החילוני שלבש העיסוק בארכאולוגיה בשנים אלו
הביא את הציונות הדתית להימנע ממעורבות פעילה בנושא .שינוי של ממש חל ביחסה של החברה
הציונית הדתית לארכאולוגיה רק משנות השבעים ואילך 56,ואולם סוגיה זו חורגת מגבולות מאמר זה
ואני מקווה לעסוק בה במחקר אחר.

 54על מקומה של הארכאולוגיה בדת הלאום הישראלית ראו :שפירא (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;5‑1ליבמן ודון־יחיא
(לעיל ,הערה  ,)4עמ' .110
 55א' שפירא' ,אנטישמיות וציונות' ,הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;191–175י' שלג ,הדתיים החדשים :מבט עכשווי על
החברה הדתית בישראל ,ירושלים  ,2000עמ'  ;30ע' שרצר' ,האחר ותודעת האחרות בציבור הציוני־דתי' ,ס' מאירי
ואחרות (עורכות) ,זהויות בהתהוות בחברה הישראלית :ספר היובל לכבוד נורית גרץ ,רעננה תשע"ג ,עמ' .246–245
 56מ' פייגה ,שתי מפות לגדה :גוש אמונים ,שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל ,ירושלים תשס"ג ,עמ' ;92–86
הנ"ל' ,הקהילות המדומיינות של הארכיאולוגיה :על לאומיות ,אחרות ופני השטח' ,תרבות דמוקרטית( 12 ,תש"ע),
עמ' .202–192
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