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הליך גיבוש החזון א. 

מכון ישראלי לארכיאולוגיה זיהה בשלהי שנת 2005 את הפער האדיר בין הפוטנציאל הגלום בלוד העתיקה  לבין 
מצבה העגום באותם ימים. לאחר פגישה ראשונה עם ראש העיר דאז, מר בני רגב, הוחלט לצאת למהלך משותף 
שמטרתו לפתח את העיר העתיקה של לוד כאתר תיירות ברמה בין-לאומית, שיהווה עוגן חשוב על מפת התיירות 

של מדינת ישראל.

ארכיאולוגים,  כללו  אשר  שונים  מתחומים  מומחים  כינסנו  העתיקה  העיר  לפיתוח  רעיונית  תכנית  הכנת  לצורך 
אדריכל  מצוות משרדו של  תיירות  ומומחה  כלכלן  אדריכלים,  לצד  המכון,  מצוות  ואנשי השימור  תיירות  מומחי 
פרופ’ סעדיה מנדל, מבכירי ומוותיקי אדריכלי השימור בארץ. עם זאת, בשל ייחודה של העיר העתיקה של לוד, 
הנמצאת בלבה של עיר חיה ותוססת ובה מרקם מרתק של בני עדות ודתות שונות, היה ברור לנו שעלינו לשתף גם 
בהליך התכנון נציגות רחבה של הקהילה. במהלך התקופה הממושכת שבה עסקנו בתכנון, חברנו לשתי מסגרות 
דיון שהוקמו בעיר בשיתוף עם מר אילן הררי, ראש הוועדה הממונה ועם עו”ד אביב וסרמן שהיה באותם ימים 

מנכ”ל קרן לוד.

קבוצת דיון אחת פעלה בלשכת ראש העיר בהנחיית ישי שכטר, מבכירי הקק”ל, אשר התנדב להוביל מהלך תכנון 
אסטרטגי לעיר העתיקה של לוד. בקבוצה זו היו שותפים אדריכלים, נציגים בכירים של העירייה וגורמים נוספים 
שהיו בעלי ידע ועניין בתכנון העיר העתיקה. אף שדיוני הפורום הזה לא הובילו ליצירת מסמך מסכם, הם תרמו 

רבות בגיבוש עקרונות התכנון.

קבוצת דיון נוספת פעלה ביוזמת קרן לוד ובה היה ייצוג רחב לקבוצות האוכלוסייה המגוונות בעיר. כמה מדיוני 
הפורום הוקדשו להיכרות המורשת הקדומה של לוד, להצגת השרידים של העיר העתיקה ולדיון בתכניות לפיתוח 

המרחב.

בדור האחרון יזמה מדינת ישראל למעלה מעשרה מהלכי תכנון שונים אשר כללו תכנון בעיר העתיקה של לוד. 
מרבית צוותי התכנון לא פעלו כלל כדי לשתף ציבור כחלק מהותי בהליכי התכנון. יתרה מכך, רבים מהצוותים ידעו 
על הפעילות של מכון ישראלי לארכיאולוגיה בעיר לוד ועל הניסיון הרב של העמותה בכל הקשור בעיר העתיקה 

ולמרות פניות לשיתוף, לא טרחו לתאם עמנו את מלאכת התכנון.

www.anceintlod.com המספק לתושבי  ייסדנו את פורטל האינטרנט  וזמין  נתונים עשיר  על מנת ליצור מסד 
העיר ולגורמי התכנון של העיר מידע נגיש אודות עברה של העיר, החפירות הארכיאולוגיות שבוצעו בעיר וממצאי 
החפירות, אתרי התיירות של העיר, תכניות לפיתוח העיר העתיקה וצילומים המתעדים את המונומנטים השונים 

של העיר בעבר ובהווה.

בעקבות התהליכים שתוארו לעיל גיבשנו את החזון לפיתוח העיר העתיקה של לוד המושתת על שלושה עקרונות 
מרכזיים: 

בתום הליך הפיתוח, לוד העתיקה תהיה אתר תיירות ברמה בינלאומית ואתר מרכזי על מפת התיירות   .1
של מדינת ישראל. סטנדרט הפיתוח של העיר העתיקה חייב להיות בהתאם לחזון. 

פיתוח העיר העתיקה של לוד יהפוך למחולל המפנה הדינמי ביותר אשר יוכל לסייע לעיר להיחלץ   .2
ממצבה הקיים. תהליכי הפיתוח יניעו מעגלים רחבים של התחדשות עירונית, ייצרו מקורות פרנסה רבים, 
ישביחו את הנכסים בחלקים רבים של העיר ומעל הכול יביאו לשינוי תדמית העיר בעיני תושביה ובעיני 

המבקרים בה.

השכונות  ותושבי  בכלל  העיר  תושבי  של  רחב  שיתוף  תוך  להתבצע  חייבים  העיר  פיתוח  הליכי   .3
יש  אך  בעיר,  חברתיות  לתמורות  הסתם  מן  יובילו  הפיתוח  תהליכי  בפרט.  העתיקה  לעיר  הסמוכות 

להשקיע מאמץ בחיזוק האוכלוסייה המקומית ולא רק בשימור המורשת הבנויה.
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הגדרת תחומים ב. 

אחד האתגרים המרכזיים במלאכת התכנון הינו החלטה על תיחום העיר העתיקה. לא פחות חשוב מכך, הצורך 
להגדיר אזור חיץ אשר יהווה חוליה מקשרת בין רחבי העיר המודרנית לבין העיר העתיקה. 

איור 1: הצעה להגדרת מתחם העיר העתיקה )בצהוב( ואזור החיץ סביבה )בכחול(

בבואנו להגדיר את מתחם העיר העתיקה )מסומן בצהוב באיור 1 להלן( בחרנו להתמקד בתא שטח לא גדול אשר 
מכיל בתוכו את מרבית עוגני התיירות של העיר העתיקה כפי שהם מתוארים בסעיף ו’ להלן. תא שטח זה כולל 
בתוכו מגרשים רבים פתוחים המהווים רזרבה חשובה לייזום חפירות ארכיאולוגיות ולאיתור מונומנטים קדומים 
שיעשירו את המרחב התיירותי. בשטחים שבהם לא יאותרו שרידים ראויים לשימור, ניתן יהיה לפתח בנייה שתסייע 
בשחזור המרקם העתיק של העיר העתיקה, תוך מתן מענה לצורכי התיירים. השטח שהוגדר על ידינו כמעט לא 

כולל בתוכו בתי מגורים.

העיר  בין  לחציצה  ישמש  ובמקביל  לעיר העתיקה  הגישה  יהווה את מרחב   )1 באיור  בכחול  )מסומן  החיץ  תחום 
אחדים  במקרים  היסטוריים.  מבנים  של  רבות  עשרות  עדיין  נותרו  הזה  בתחום  המודרנית.   העיר  לבין  העתיקה 
השתמרו בו חלקי מרקמים אדריכליים קדומים. כך למשל, סביב כיכר השוטר ניתן עד היום להתרשם משורה של 
מבני אבן מרשימים אשר כוללים בין היתר את בית הספר מימי המנדט הבריטי, את סביל סובייח ששוקם ושוחזר 
על ידי מכון ישראלי לארכיאולוגיה ואת המבנה ששימש במשך שנים כלשכת ראש העיר ומועצת העירייה. באזור 
החיץ ניתן לזהות גם צירים היסטוריים קדומים שהובילו למרכז העיר העתיקה, כך למשל, לאורך שדרות צה”ל, 

והיה ראוי לשמר את הצירים הללו גם בעתיד. אנו ממליצים להימנע מבנייה לגובה באזור החיץ. 

עקרונות התכנון והביצוע ג. 

להלן נסקור כמה מהעקרונות המנחים, שצריכים ללוות את הליכי הפיתוח של העיר העתיקה.

קיימות  .1

יש לתכנן את העיר העתיקה מתוך הבנה שהיא תהיה מושתתת על יסודות כלכליים איתנים אשר יאפשרו לשמר 
אותה, לתחזק אותה, לייצר פיתוח דינמי בתוכה וסביבה ולשווק אותה לציבור הישראלי ולתיירים. העיר העתיקה 
של לוד לא תוכל להישען לאורך זמן על סיוע כלכלי ממשלתי או מוניציפאלי. לצורך יצירת מערכת מקיימת אנו 
יוזמות להקמת מוזיאונים )פרטים על כך להלן(. מרכיב משמעותי ביצירת מערכת  ממליצים להגביל ככל שניתן 
עיר  המרקם של  לשחזור  יתרמו  אשר  עתיק,  בנייה  בסגנון  אבן,  מבני  ובהקמה של  בשחזור  יהיה  כלכלית  יציבה 
יצירת  על  הקפדה  תוך  ליזמים,  יושכרו  אלה  נכסים  העתיקה.  העיר  של  המנהלת  החברה  בבעלות  ויהיו  עתיקה 
תמהיל נכון של שימושים תיירותיים ועסקיים ותוך שמירה, על בסיס הסכמים, על אופי המבנים, על עיצובם ועל 

תחזוקתם.

מוזיאונים  .2

מרבית המוזיאונים בארץ ובעולם אינם רווחיים, רבים מהם אף לא זוכים לאיזון ולעצמאות כלכלית והם תלויים 
במענקים ותקציבים מכספי ציבור. עיר קטנה כלוד לא יכולה להכיל ולשאת כמות גדולה של מוזיאונים. התכניות 
הקיימות כוללות את מוזיאון הפסיפסים, מוזיאון המשנה ומוזיאון בית הבד של חסונה. נוסף לאלה, אנו ממליצים 
לתיירים,  שימושי  ומידע  וידאו  מיצגי  לצד  לוד  העיר  תולדות  על  תערוכה  יכלול  אשר  מבקרים  מרכז  להקים  
כגון: מסלולי סיור, מסעדות, חנויות, חבילות לכניסה משולבת לאתרים ובעתיד אפשרויות לינה בעיר וסביבה. יש 
להימנע מתכנון מוזיאונים נוספים ולהסב מוקדי עניין אחרים ברחבי העיר העתיקה, כדוגמת חאן אל-חילו, בית 

הקשתות ומסבנת אל-פאר לאתרי תיירות מניבים אשר ינוהלו תחת הנחיות קפדניות בידי זכיינים פרטיים.

החברה לפיתוח לוד העתיקה   .3

את העיר העתיקה צריכה לנהל חברה כלכלית עצמאית שתהיה בעלת הזכויות בנכסים המניבים בתחומה ונכסים 
ועם חברת  יש לנסות להגיע להסכמות עם רשות הפיתוח, עם רשות המקרקעין  זמן.  ייצרו הכנסות לאורך  אלה 
עמידר, על העברת כל הנכסים המסחריים בתחום העיר העתיקה לידי העירייה ולניהולה של החברה לפיתוח לוד 
הציבורי  המרחב  תחזוקת  על  בשמירה  שיעסוק  ויעיל  קטן  צוות  להחזיק  לה  יאפשרו  החברה  הכנסות  העתיקה. 
גבוהה  באיכות  העתיקה  העיר  מרחב  את  לשמר  יתקשה  העירוני  התחזוקה  מערך  ביותר.  הגבוהים  בסטנדרטים 

ולפיכך ראוי להפקיד משימה זו בידי החברה לפיתוח. 

החברה לפיתוח תהיה אמונה על הכנת תכניות פיתוח למרחב העיר העתיקה. היא תסייע לעירייה בגיוס תקציבים 
ממשלתיים, יזמות פרטית ותרומות אשר יאפשרו לשמר דינאמיקה של התפתחות וצמיחה במרחב. הפיתוח לאורך 

זמן יבטיח חזרה של תיירים ומבקרים לביקורים חוזרים באתר.

בארץ יש מודלים שונים  לבעלות על חברות פיתוח תיירותיות. חלקן מוניציפאליות, חלקן משלבות בעלות עירונית 
בבעלות ממשלתית וחלקן ממשלתיות. בחירת המודל האופטימאלי ללוד תהיה מושפעת מן הסתם מהיקף הסיוע 
העיר  בניהול  משמעותיים  מרכיבים  העברת  לשלול  אין  בעתיד,  העתיקה.  העיר  של  הפיתוח  בהליכי  הממשלתי 

העתיקה לחברת ניהול פרטית אשר תהיה מחויבת חוזית להגן על האינטרסים הציבוריים שיוגדרו במרחב. 

שילוב הקהילה  .4

כפי שהובהר לעיל, אנו רואים חשיבות רבה בשילוב הקהילה כתנאי להצלחת המיזם.  שילוב הקהילה בא לידי 
ביטוי באמצעות הניסיון להפעיל ועדות קהילתיות להיגוי המיזם בתחומי התכנון, גיוס המשאבים, החינוך, התיירות, 
מרכזי  עקרון  להלן.  יפורטו  אשר  הקהילתית  הארכיאולוגיה  בהליך  רבים  מרכיבים  באמצעות  וכן  ועוד,  השיווק 
בגישת הניהול שלנו הינו שילוב יהודים וערבים בצוות הניהול. מאמץ רב ניתן לתת העדפה לתושבי העיר לוד. 
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הזה  העת  בכתב  באנגלית.  גם  קרובות  ולעתים  ובערבית  בעברית  הכלל  מן  יוצא  ללא  מוצגים  הפרויקט  פרסומי 
התקשינו להעמיד פרסום בשלוש השפות, אבל הקפדנו על פרסום הכותרות והתקצירים המתורגמים.

ארכיאולוגיה קהילתית ד. 

הקיום  אתגרי  עם  המתמודדות  יום  קשות  משפחות  מתגוררות  שבהן  בשכונות  מוקפת  בלוד  העתיקה  העיר 
היומיומיים. העיר לוד כולה מתגאה בהיותה פסיפס עשיר של בני תרבויות ודתות שונות. בכדי לגייס את הקהל 
המיוחד הזה לאתגר פיתוח העיר העתיקה יש חשיבות מכרעת בניהול התהליכים על פי הגישה של הארכיאולוגיה 

הקהילתית )שביט 2015(.

2006 והוא  הפרויקט הארכיאולוגי-הקהילתי המנוהל בלוד ביוזמת מכון ישראלי לארכיאולוגיה )ע”ר( החל בשנת 
הפרויקט רחב ההיקף מסוגו בארץ ואחד הפרויקטים הקהילתיים החשובים בעולם כולו. במסגרת הפרויקט נחשפים 
מאות מתלמידי מערכת החינוך העירונית לתכניות חינוך שונות העוסקות בלימוד המורשת הארכיאולוגית בכלל 
והמורשת המפוארת של העיר לוד בפרט. תלמידי חטיבות ביניים בעיר משתתפים בתכנית “אמץ אתר”, המקנה 
פעילות  בו  ולצקת  האתר  את  לפתח  שנועדו  מהלכים  וליזום  העתיקה  בעיר  אתר  על  אחריות  לקחת  כלים  להם 
רקע  על  נפגשים  אשר  לוד  בעיר  ולערבים  ליהודים  משותפים  בחיים  עוסקת  נוספת  תכנית  ולימודית.  חינוכית 

העיסוק במורשת ההיסטורית של העיר.

החל משנת 2007 אנו מבצעים חפירה ארכיאולוגית קהילתית בעיר העתיקה. החפירה מנוהלת על ידי צוות מעורב 
של ארכיאולוגים יהודים וערבים.  

הכנס לתולדות לוד וכתב העת שאותו אנו מוציאים לאור במסגרת הכנס הינו מפעל ייחודי אשר מלבד ירושלים, אין 
בארץ ערים שמתכבדות בו. הכנס וכתב העת משמשים כבמות לחוקרים, אך לצדם מוזמנים תושבי לוד להעמיק את 

ההיכרות שלהם עם המורשת המפוארת של עירם ואגב כך לחזק את גאוותם בעיר מגוריהם.

איור 2: הכנס לתולדות לוד, יוני 2015

וארגונים הפעילים בעיר. שיתופי  ועם עמותות  במסגרת הפרויקט אנחנו משתפים פעולה עם מחלקות העירייה 
פעולה אלה הולידו אין-ספור מיזמים, בהם: יום שיא בקהילה לסיכום שנת הפעילות, שוק הלילה של לוד המתקיים 
בחאן אל-חילו העתיק בעיר בשיתוף עם העירייה, מתנ”ס שיקגו ועמותת ג’ינדאס, מיזם לאירוח תיירים על ידי נשות 
העיר המבשלות מטעמים ביתיים בשיתוף עמותת נע”ם, אירוח תורמים ויזמים שמגיעים לעיר ביוזמת העיריה, קרן 

לוד וארגונים נוספים. הכשרת מורי דרך בתחומי העיר העתיקה וסביבה ועוד. 

תכנית חומש לביצוע חפירות ארכיאולוגיות ברחבי העיר העתיקה ה. 

והחשובות בארץ-ישראל, במשך תקופות  זו אחת הערים המרכזיות  יודע שהייתה  כל מי שבקיא בהיסטוריה של לוד 
ארוכות. ביטוי לכך ניתן לראות בעושר הפסיפסים שנחשפו עד היום בחלקה המזרחי של העיר העתיקה. עברה של לוד 
ועושרה לא נפלו מאלה של בית שאן, טבריה, עכו, קיסריה ובית גוברין. באתרים אלה השכילה ממשלת ישראל לשלב בין 
יעדים חברתיים-כלכליים לבין צורכי הפיתוח של תשתיות התיירות. השקעות משמעותיות של הממשלה סייעו בחשיפת 

האתרים והניעו תהליכים של פיתוח תיירותי ופיתוח במעגלים ההיקפיים.

השקעות בתשתית תיירות בעיר לוד יהוו ללא ספק מחולל מפנה דרמטי לפיתוח העיר, אשר יש בו בכדי לסייע בשיקום 
העיר אשר סבלה משנים רבות של הזנחה. העיר לוד נערכת בעתיד הקרוב לממש תכנית מתאר חדשה. מיקומה המיוחד 
של העיר בלבה של הארץ, יביא לצד הליכי השיקום של העיר לתאוצה בתהליכי הבינוי של השטחים הפתוחים שנותרו 
בתחומה. זה בדיוק הזמן לרכז מאמץ ולבצע חפירות ארכיאולוגיות בשטחים זמינים ברחבי העיר העתיקה. ככל שיימצאו 
שרידי מונומנטים חשובים – יש לשמר אותם ולשלבם במרקם התיירותי. באזורים שבהם הממצא יהיה מרשים פחות  - 

יש לשקול בינוי ופיתוח של מגורים ועסקים אשר יוכלו ליהנות מהפיתוח התיירותי.

המטרה: 

ריכוז מאמץ לצורך ביצוע חפירות ארכיאולוגיות נרחבות לאיתור מונומנטים חשובים משרידי עברה המפואר של העיר 
לוד ולשילוב המונומנטים במרקם תיירותי ברחבי העיר העתיקה. 

ביצוע חפירות ארכיאולוגיות רחבות היקף יאפשר לפרנסי העיר ולמתכנניה לבחון בצורה שקולה היכן ראוי להקים מבני 
ציבור ובנייה למגורים ולחילופין, ואלו שטחים מתאימים יותר לשימור ולשחזור לצורך פיתוח תיירותי.

השיטה – ארכיאולוגיה קהילתית

בשל הבעיות החברתיות הקשות שאתן מתמודדת העיר, הדרך הנכונה ביותר לביצוע המהלך הזה הינה על פי עקרונות 
הארכיאולוגיה הקהילתית, אשר פורטו לעיל.

עיקרי תכנית הפעולה 

ביצוע חפירות במשך מרבית חודשי השנה כמענה לצורכי הפיתוח של העיר.  .1
בעיר יופעלו כשלושה שטחי חפירה במשך לפחות שמונה חודשים בשנה.

המשלחת הארכיאולוגית  .2

חוקר  יעמוד  צוות המשלחת. בראש המשלחת  נאותה של  היערכות  אינטנסיבית מחייבת  פעילות רב-שנתית כה 
גדות  יובל  וד”ר  דעאדלה  תאוופיק  ד”ר  האחרונות,  בשנים  החפירה  מנהלי  לארכיאולוגיה.  דוקטור  בדרגת  בכיר 
ימשיכו ללוות את החפירה באופן אינטנסיבי ויסייעו באופן פעיל למהלך החפירות והטיפול בממצאים. כפי שאנו 
פועלים מזה שנים רבות, צוות החפירה יהיה מעורב ויכלול ארכיאולוגים יהודים וערבים כאחד. אנשי הצוות  יוכלו 

להדריך את תושבי העיר ואת תלמידי מערכת החינוך העירונית בשפת אמם.

בית משלחת החפירות  .3

בית  להכשיר  צורך  יהיה  וממושכת,  אינטנסיבית  כה  לפעילות  סבירים  תנאים  המשלחת  לצוות  לאפשר  מנת  על 
ידינו  על  יוכשר  אשר  מאוכלס  לא  נכס  העמותה  לידי  להעביר  עמידר  חברת  מול  לפעול  ממליצים  אנו  משלחת. 
לצורך הפעילות. בבית המשלחת תהיה מעבדה קדמית שתוכל לשרת את החפירה במענה ראשוני שאותו לא ניתן 
מזכירות  המשלחת.  עבודת  את  יגבו  אשר  משרדים  במקום  יהיו  בנוסף,  לארכיאולוגיה.  המכון  ממעבדות  לקבל 
מנהלית תהיה אמונה על ניהול תקציב המשלחת, על כוח האדם בשכר וכן על מתנדבים מהארץ ומחו”ל, על ספקים 

למיניהם, על תיאום שוטף עם מחלקות העירייה, עם גורמי תכנון ועוד. 
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יהיה צורך במחסן  ורישום. בנוסף,  יהיה חדר לחוקרים אשר יאפשר להם לקדם משימות תיעוד  בבית המשלחת 
לשמירה על ציוד החפירה ועל הממצאים טרם המשלוח שלהם למכון לארכיאולוגיה. 

שילוב שותפים אקדמאיים מחו”ל בפרויקט  .4

של  אקדמאי  לניהול  בחו”ל  מאוניברסיטאות  אסטרטגיים  שותפים  לאיתור  פועל  לארכיאולוגיה  ישראלי  מכון 
שותפים  לאיתור  במאמצים  תסייע  בעיר  יזומות  חפירות  לביצוע  רב-שנתית  תכנית  של  לפועל  הוצאה  החפירה. 
שיהיו  סטודנטים  עשרות  שנה  כל  עמם  להביא  יכולים  בחו”ל  אקדמאים  ממוסדות  מובילים  חוקרים  איכותיים. 
שותפים בביצוע החפירה במהלך חודשי הקיץ. מיותר לציין שכל תקציב ההפעלה של הסטודנטים מחו”ל ושל סגל 
המורים שלהם, ממומן על ידי אותן אוניברסיטאות. השותפים מחו”ל צפויים לסייע בגיוס תקציבים משמעותיים 
יהיו  הזרים  המוסדות  מקרב  והחוקרים  המחקר  תלמידי  שלהן.  הפרסום  ואת  החפירות  את  לקדם  ובכך  למחקר 

שותפים פעילים בביצוע מחקרים שונים ובכך יקדמו את המיזם.

העסקת פועלים קבועים בהעדפה לתושבי העיר  .5

בכוונתנו להעסיק צוות קבוע ומצומצם של פועלים לא מקצועיים בשכר. עדיפות תינתן לגיוס פועלים מקרב תושבי 
רבים  כה  פועלים  אך העסקה של  חפירה,  עובדי  כ-100  יום  מדי  להעסיק  מקובל  הזה  בפרויקטים מהסוג  העיר. 
תגרור אחריה עלויות ביצוע כבדות ביותר. אנו מאמינים שכוחו האמיתי של המיזם המוצע להלן, ביכולתו להכיל 
קבוצות רבות נוספות מקרב הקהילה אשר יסייעו בקידום החפירה בעלויות צנועות משמעותית. בנוסף לחיסכון 
נוכל להרוויח תמיכה משמעותית בהעצמה ערכית של תלמידי מערכת החינוך העירונית ושל תושבי העיר הבוגרים.

תכנית מורשת לתלמידי תיכון ושילובם בחפירה הארכיאולוגית  .6

אנו ממליצים שמנהל החינוך העירוני יקבל החלטה לפיה תלמידי כיתות י’ ישולבו בתכנית שנתית ללמוד המורשת 
של העיר. תלמידי י’ זכו לאחרונה לפטור מטרדות בחינות הבגרות, מרביתם בוגרים ובעלי גוף חסון דיו להשתלבות 
בחפירות. הכוונה לפתח עבורם תכנית חקר מותאמת לגילם, במסגרתה הם ילמדו בקצרה את המורשת ההיסטורית 
העיר  ברחבי  מהלימוד  חלק  יתרגלו  ואף  ארכיאולוגיות  מחקר  שיטות  ילמדו  הם  בהמשך  עירם.  של  המפוארת 
העתיקה. במהלך השנה תשולב כל כיתה במערכת החינוך העירונית במשך שבוע שלם בחפירה הארכיאולוגית. 

ניתן יהיה להציע את התכנית הזו גם לבתי ספר תיכוניים בסביבה הסמוכה לעיר לוד.

שילוב אסירים בחפירות  .7

בעבר גיבשנו מספר תכניות בסיוע הרשות לשיקום האסיר לשילוב אסירים בשלבים שלפני שחרורם או מיד לאחר 
רבים מקרב האסירים מועסקים בכלא  שחרורם במסגרת החפירות שאנו מבצעים. מדובר באוכלוסייה לא קלה, 
בעלי  אחרים  רבים  אסירים  ידינו.  על  המוצעים  לאלה  בהשוואה  יחסית  נוחים  תנאים  להם  המציעים  במפעלים 
מוטיבציה מאוד נמוכה להשתלבות בעבודה ולא סביר שיצליחו לשרוד בעבודה כזו לאורך זמן ממושך. יחד עם 
זאת, אנו מאמינים שלאחר מיון קפדני ניתן יהיה לאתר כ-15 אסירים, בעדיפות לתושבי העיר והאזור, אשר יוכלו 
להשתלב במיזם. השתלבות האסירים בפרויקט תסייע להם בהליך השיקום שלהם ובהכנה להתמודדות עם החיים 
שלאחר המאסר. מדינת ישראל משקיעה כ-100,000 ₪ בכל שנת מאסר של אסיר בממוצע. חלק ניכר מהאסירים 
נורמטיבית  בדרך  לבחור  בודדים  לאסירים  הזדמנות  לתת  נשכיל  אם  נוספות.  רבות  פעמים  ונכלאים  חוזרים 

ולהשתלב בחברה, נסייע להם ונחסוך לקופת המדינה הון עתק.

שילוב מובטלים בחפירות  .8

אנו מציעים להגיע לסיכום עם לשכות התעסוקה באזור בדבר העסקת מובטלים וזכאי הבטחת הכנסה בחפירה.

עלויות  לפיו  לסיכום עם משרד הרווחה  להגיע  כ-20 איש. חשוב  מוגבל של עד  יעד  ניתן להציב  זה  גם במקרה 
ההפעלה של העובדים תחול על המדינה. למדינה יש אינטרס לסייע בהסדר מסוג זה. סוד ידוע הוא שמאות אנשים 
בריאים בלשכת התעסוקה בעיר לוד “לא מוצאים” תעסוקה וממשיכים ליהנות מאבטחת הכנסה. מצב דומה קיים 

גם בלשכה הסמוכה ברמלה. 

הכשרת צוות שימור וביצוע שימור מלווה לחפירה  .9

ביצוע חפירות ארכיאולוגיות נרחבות כל כך, יחייב אותנו להפעיל צוות שימור קבוע אשר יהיה אמון על ביצוע 
רצפות  טיח,  משטחי  קירות,  שרידי  של  ראשוני  ולחיזוק  לתמיכה  מעורערים,  מכלולים  לייצוב  דחופות  משימות 
צוות השימור כמה מהעובדים  ולצדו להכשיר כאנשי  ועוד. בכוונתנו להעסיק ראש צוות שימור מקצועי  פסיפס 
מקרב הקבוצות השונות שתוארו לעיל. מהלך זה יאפשר לאחדים מתושבי העיר לרכוש מקצוע איכותי ונדרש – 
“משמר עתיקות” ואולי אף להשתלב בצוותי השימור בעת שיבוצעו עבודות שחזור של מונומנטים מרכזיים בעיר 

העתיקה.

הקפדה על פרסום פופולארי ומקצועי של ממצאי החפירה  .10

בכדי לצור תהודה רבה לפרויקט ולאגם משאבים רחבים ככל שניתן לקידומו, בכוונתנו לפעול להכנת פרסומים 
פורטל  את  יכללו  אשר  פופולאריים  בפורמטים  והן  המדעית  בעיתונות  הן  החפירה  ממצאי  של  ומגוונים  רבים 
האינטרנט של הפרויקט, כנס שנתי לתולדות לוד העתיקה, ספר מאמרים שיודפס בעותקים רבים ויציג את דברי 

הכנס וכן פרסומים נוספים.

קומונה של סטודנטים מחו”ל ושילוב סטודנטים מהארץ  .11

יצרנו לאחרונה קשר עם ארגון בינ”ל אשר ביכולתו לגייס סטודנטים המעוניינים להגיע לארץ לשנת התנדבות. 
אנו  אינם מצפים לשכר על עמלם.  גבוהה מאוד, אשר  מוטיבציה  יהודים, בעלי  ובכאלה שאינם  ביהודים  מדובר 
מחויבים לדאוג להעמיד לאותם סטודנטים דירות מאובזרות שבהן יגורו וכן תקציב סביר להוצאות שוטפות. אנו 
יהודים  הזרים עם סטודנטים  ו”בונים עתיד”, לחבר את הסטודנטים  אגודת הסטודנטים  בסיוע  מאמינים שנוכל, 

וערבים אשר גרים בלוד ופעילים בה.

גיוס תרומות  .12

בכוונתנו  למיזמים השונים.  לגייס תרומות  לנו  יסייע  לעיל,  בגישה חברתית-קהילתית, כמתואר  ביצוע הפרויקט 
לפעול באינטנסיביות לגיוס תמיכות ותרומות אשר יסייעו לנו לבצע את הפעילות שלנו באיכות טובה יותר ומתוך 

מחויבות גדולה יותר לכל השותפים הרבים הצפויים לחבור למיזם.

מוקדי התיירות ויעדי הפיתוח שלהם ו. 

במאמרים קודמים )שביט 2015א’; 2015ב’( סקרתי את מוקדי התיירות בעיר העתיקה של לוד. במאמר זה אתמקד 
ביעדי הפיתוח של המוקדים הללו כחלק מפיתוחה של העיר העתיקה בכלל.

כנסיית סנט ג’ורג’  .1

יוונית אורתודוכסית אשר הוקמה על שרידי בסיליקה פראנקית מן המאה ה-13. בקריפטה של הכנסייה  כנסייה 
יש ציון לקברו של ג’ורג’ הקדוש,  מהדמויות החשובות ביותר בעולם הנוצרי. לאחר שיעלה בידינו ליצור מרחב 
אסתטי בתחום העיר העתיקה ולפתח שירותי תיירות בסיסיים סמוך לכנסייה, הכנסייה תשווק כאתר מרכזי על 
מפת הצליינות הנוצרית. גם במצבה הנוכחי של העיר העתיקה מבקרים בכנסייה מאות תיירים ביום. אך לצערה 
של לוד הם מגיעים לביקור שנמשך פחות מחצי שעה והם ממשיכים לדרכם. פיתוח נאות של המרחב ושיווק בקרב 

קהלים נוצריים יביאו להגדלה ניכרת של מספר המבקרים ולהגדלת משך השהייה שלהם בעיר.
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איור 3: כנסיית סנט ג’ורג’

מוזיאון הפסיפסים הלאומי   .2

במשך שנים היה שגור בפי כול המונח “פסיפס לוד” ובהתאם לכך דובר על מוזיאון הפסיפס. צוות מכון ישראלי 
לארכיאולוגיה התמיד להציג מעל כל במה אפשרית את העובדה שסביב הפסיפס המפורסם של לוד נמצא רובע 
עשיר מהתקופה הרומית והביזנטית ובו ריכוז רב מאוד של פסיפסים מרשימים. הראשונים בהם נחפרו כבר בשנת 
לשאוף  יש  הלאומי.  הפסיפסים  מוזיאון  את  הפסיפס  באתר  להקים  יש  לדעתנו,   .)1993 ושביט  )רוזנברגר   1990
לחשוף פסיפסים נוספים במרחב ולבנות ברחבי המוזיאון אולמות תצוגה שבהם יוצגו פסיפסים מכל רחבי הארץ. 
כבר היום מתקבלים כל הבאים בשערי שדה התעופה בן-גוריון בתפאורה מרשימה של פסיפסים עתיקים מאוצרות 
המדינה. מסך דיגיטאלי גדול ומרשים שיציג את אוצרות מוזיאון הפסיפסים הלאומי, יזמין את התיירים והישראלים 

לבקר בלוד, 5 דקות מנתב”ג, ויש להניח שרבים יענו להזמנה.

מוזיאון המשנה – המרכז למורשת התנאים  .3

מהעוגנים  אחד  יהווה  שהוא  להניח  ויש  ובעולם  בארץ  במינו  ייחודי  יהיה  המרכז  אלה.  בימים  מתוכנן  זה  מרכז 
החשובים בתיירות לעיר. ייחודו של המרכז יהיה בין השאר בתרומתו הרבה בהצגת המורשת המפוארת של העיר 

לוד באחד מהפרקים ההיסטוריים החשובים שלה, ימי המשנה, אשר כמעט שאינו מוכר לציבור הרחב.

השוק העירוני  .4

מבנה מקורה בעל מראה אדריכלי מרשים יאכלס את השוק. אנו ממליצים שהחלל המרכזי של המבנה יוכל לשמש 
לצורכי שוק “לוד” על פי הצורך, ובימים אחרים או בשעות הערב ניתן יהיה לקיים אירועים ציבוריים במקום. בשל 

מורשתה המפוארת של לוד בתקופה הרומית אנו מציעים לתכנן את השוק במתאר של פורום רומי.

מסגד אל-עומרי  .5

מסגד מהתקופה הממלוכית ובו שרידים קדומים של הבסיליקה הצלבנית. במסגד הוצבו עמודי גרניט ושיש, אשר 
על אחד מהם כתובת יוונית: “הכוהנים יראי השמים היושבים בראש העיר, ואשר עליהם נוגה אורו של ישו, מקדמא 
ביזנטית שהייתה ככל הנראה  זה.” הכתובת מרמזת שהעמודים שימשו כנסייה  דנא, הם מקשטים מקדש מהולל 

במקום.

חאן חילו  .6

יוכל  חאן עירוני שימש כמרכז מסחרי של העיר בתקופה העות’מנית. לאחר שיבוצעו בו עבודות שימור ושחזור 
בכפוף  פרטיים,  יזמים  ידי  על  ינוהל  החאן  וסדנאות.  תיירותיות  חנויות  תרבות,  מרכז  כמסעדה,  לשמש   החאן 

להגבלות חוזיות שיבטיחו את שימורו ואת השימושים הראויים לו כמבנה עתיק.

בית הקשתות  .7

בית בד מרשים המושתת על אמנות וקמרונות צולבים. לאחר שימור ושחזור המבנה, הוא יימסר לניהול בידי זכיין 

כמסעדה או כמרכז לאירועי תרבות. גם במקרה זה בכפוף להגבלות חוזיות שיבטיחו את שימורו ואת השימושים 
הראויים לו כמבנה עתיק.

בית הבד של חסונה  .8

מפעל מסורתי אשר מרבית מתקני הייצור שלו נותרו על כנם. המבנה ישוקם וישוחזר כאתר יחידי במינו בארץ. 
המבקרים במקום יוכלו לצפות בהכנת שמן הזית, טחינת הסומסום ויצירת הסבון המסורתי. המבנה יציג את מורשת 
משפחת חסונה, מהמשפחות הוותיקות בעיר, אשר היוו סמל לדו-קיום בין ערבים ליהודים בלוד במהלך הדורות. 
האתר יציע למבקרים לרכוש שמן זית, מוצרי טחינה וחלבה, וסבונים טבעיים ומסורתיים )איילון תש”ן: 181-176(.

מסבנת אל-פאר  .9

ובית  לאפייה  זית, טאבון  סבון משמן  להכנת  בד, מסבנה  כבית  גם מרתפים. המבנה שימש  ובו  דו-קומתי  מבנה 
הסבון,  ייצור  מלאכת  שלו  התחתונה  בקומה  תוצג  המבנה,  ושחזור  שימור  לאחר  אל-פאר.  משפחת  של  מגורים 
בית הבד והטאבון. יתר חללי המבנה יועברו ליזמים פרטיים, בכפוף להגבלות חוזיות שיבטיחו שמירה על המבנה 
ושימושים נאותים בחלליו. במקום, יהיה אפשר להפעיל בית קפה וחנויות שישרתו את באי האתר ואת באי השוק 

הסמוך.

רחוב הרצוג   .10

קטע הרחוב בין התחנה המרכזית בצפון וסביבת כיכר הפלמ”ח לבין רחוב בורוכוב בדרום, הוא קטע מסחרי יחידי 
אשר שימר מרקם בנוי היסטורי. שדרוג איכותי של קטע זה, על פי עקרונות העיצובים שתוארו לעיל, יאפשר לפתח 

בו מסעדות ועסקי תיירות אשר ימשכו קהל רב וישמשו מסד לפיתוח אתרי התיירות ברחבי העיר העתיקה.

מרכז מבקרים  .11

מרכז זה לא אמור להיות מוזיאון נוסף. יש למקם אותו במקום מרכזי בעיר, רצוי סמוך לרחבת חנייה גדולה. המרכז 
יכלול תערוכה שתציג את המורשת ההיסטורית של העיר ואת העיר בהווה. במרכז יוצגו מיצגי וידאו אשר יגישו 
לתייר על קצה המזלג את חוויית הביקור בעיר וימשכו אותו לבקר באתרים השונים, בשווקים, בחנויות ובמסעדות. 
במרכז המבקרים יפעל מודיעין שיסייע במידע שוטף לתיירים, בתיאום מורי דרך שהוכשרו להדריך בעיר, ברכישת 

כרטיסי כניסה משולבים לאטרקציות התיירותיות של העיר ועוד.

מוקדים נוספים: גשר ג’ינדאס – נמצא בכניסה הצפונית לעיר. זהו אחד הגשרים העתיקים המרשימים בארץ   .12
וראוי לפתח את סביבתו לאורכו של נחל איילון כפארק עירוני וכן להכשיר חניות לאוטובוסים ולרכבים פרטיים 
וכיכר השוטר – הם קטע ממרקם קדום  ורחבת תצפית אשר תאפשר מבט אל הגשר משני עבריו. סביל סובייח 
שיוותר באזור החיץ של העיר העתיקה. מומלץ לשמר את המרחב וליהנות ממנו כחוליה מקשרת בין העיר החדשה 
לעיר העתיקה. ציורי קיר על שרידי בתים בלוד נחקרו על ידי שי פרקש והוצגו על ידו בלקט מאמרים זה. ראוי 

לגבש תכנית לשימור חלק מהציורים הללו ולהצגתם במרחב הציבורי.

 

מפרט ייחודי לפיתוח העיר העתיקה ז.  

לעגן  ממליצים  אנו  העיר  חלקי  משאר  העתיקה  העיר  את  ולבדל  איכותית  תיירותית  חוויה  ליצור  מנת  על 
בתכנית המתאר של העיר העתיקה תקנון הקובע מפרט פיתוח ועיצוב של המרחב הציבורי.

ריצוף רחובות - יעשה בלוחות אבן או באבנים קטנות אך לא בעלות מידה וצורה אחידה. אנו ממליצים לא   .1
להשתמש בפתרונות תעשייתיים, כדוגמת אבנים משתלבות, מאחר שאין בינן לבין חזותה של עיר עתיקה דבר.

מדרכות - גם מדרכות, אנו ממליצים לרצף באבנים טבעיות בחיתוך לא תעשייתי. יש לשקול לסמן מסלולי   .2
סיור על גבי המדרכות באמצעות שינוי בגוון האבן במדרכות.
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תחנות  ספסלים,  כגון:  משלימים  ולאביזרים  חוצות  לריהוט  קבועים  מפרטים  להגדיר  יש   - חוצות  ריהוט   .3
תחבורה ציבורית, לוחות מודעות. המפרטים יהיו בסגנון עתיק תוך שימוש באלמנטים בולטים שהיו בשימוש בעיר 

לפני כמאה שנה. פחי אשפה וצוברי אשפה יהיו מוצנעים באופן שלא יהוו מפגע סביבתי.

תאורה - יתוכננו מפרטים לעמודי תאורה ולגופי תאורת רחוב, הן על העמודים והן על מבנים. האלמנטים יהיו   .4
אחידים והם יעוצבו בסגנון עתיק. 

שילוט - התקנון יחייב הסרה של כל שלטי הפרסום המסחריים ויצירת שלטים בסגנון עתיק, שיעוצבו על סמך   .5
מאגר מוגבל של אפשרויות שייקבעו מראש.

חזיתות מבנים - במבנים ההיסטוריים, יוסרו תוספות בנייה מאוחרות הפוגעות בחזות המבנה. בנייה תיירותית   .6
חדשה או שחזור של מבנים היסטוריים תיעשה תוך הקפדה על יצירת חזיתות בסגנון אדריכלות האבן האופיינית 
תוך שימוש  בסגנון עתיק  בכללותם  לבנות את המבנים  ייעשה מאמץ  יתאפשר   בכל מקום שבו  ללוד העתיקה. 
בקמרונות מוצלבים, בקשתות, בכיפות, ובפרטים אדריכליים נוספים שהיו נפוצים בעיר ההיסטורית של לוד. בנייה 

פרטית חדשה תחויב בביצוע החזיתות באבן במתאר דומה לבנייה ההיסטורית.

איור 4: שווקים משוחזרים בעכו העתיקה

הטיפול באזור החיץ  ח. 

אזור זה לא אמור להיות חלק מהמרקם של העיר העתיקה. עם זאת, האזור משמש כחוליה מקשרת בין העיר המודרנית 
לעיר העתיקה וצירי הגישה לעיר העתיקה חוצים אותו. באזור החיץ קיימים עדיין מבנים היסטוריים ואף חלקי מרקמים 
)לדוגמה, סביב כיכר השוטר(. חלק מהרחובות באזור זה משמרים את רשת הרחובות העירונית מימי המנדט הבריטי. 
לדעתנו, יש לשמר את חלקי המרקים הבודדים שנותרו באזור החיץ. יש לעשות מאמץ לשמר ככל שניתן צירי תנועה 
חשובים, כדוגמת רחוב צה”ל, אשר יסייעו ביצירת מעבר הדרגתי בין העיר המודרנית לעיר העתיקה. יש להגביל את 
החיץ  אזור  העתיקה.  העיר  מרחב  את  “חונקת”  אשר  מגורים  מגדלי  של  חגורה  למנוע  כדי  החיץ  באזור  הבנייה  גובה 
אמור להכיל פתרונות חנייה לצורכי העיר העתיקה. תכנון עתידי שלו צריך לתת מענה לחנייה משלימה לאזורי החנייה 
נוסעים  גולדשמיט להקמת מרכז  אודי  כגון: הצעתו של  עוגנים מושכי קהל,  שיתוכננו בתחום העיר העתיקה. שילוב 
במעבר של רשות שדות התעופה, אשר יאפשר לנוסעים לבצע בידוק בלב העיר לוד ולהעביר את זמנם עד לטיסה בעיר, 

יסייעו במשיכת תיירים לעיר העתיקה ובפיתוחה.

שיקום תשתיות עירוניות ושיקום שכונות סובבות העיר העתיקה ט. 

מצב התשתיות ברחבי העיר העתיקה ירוד. אין מערכת ניקוז באזור, אף שהניקוז הטבעי פועל על פי רוב באופן סביר 
ומונע הצטברות שלוליות בעת אירועי גשם. גם מערכות התשתית האחרות לוקות בחסר. כדי לייצר מרחב תיירותי-

כלכלי איתן, יש למנוע מראש מצב לפיו אחת לכמה חודשים נפתחים כבישים ושטחים ציבוריים אחרים לצורך ביצוע 
ובצירי  ליזום שדרוג כולל של כל מערכות התשתית ברחבי העיר העתיקה  נקודתיות. לפיכך, מומלץ  עבודות אחזקה 

הגישה אליה.

סביב העיר העתיקה יש קצת יותר מ-50 בתי מגורים ישנים. מבנים אלה נבנו לפני עשרות שנים ומצבם ירוד. מרבית 
האוכלוסייה באזור אינה מבוססת דיה ותושבי השכונה יתקשו ליזום שינוי משמעותי במראה הנכסים. במקרים רבים 
הנכסים בשכונות הסובבות אינם פרטיים והם בבעלות ממשלתית. אנו מאמצים בחום את המלצתה של יועצת העירייה, 
יתבסס על שיקום השכונות הללו תוך שימוש ברב-גוניות של  ליזום פרויקט שיקום שכונות אשר  בנד חברוני,  שרון 
צבעים. פתרונות אלה, המוכרים ברחבי העולם כולו, הופכים להיות מוקדי עניין בפני עצמם והם מייצגים נאמנה את 
הרב-תרבותיות של העיר לוד. לדעתנו יש לערוך תחרות בין אומנים מעצבים ולגבש סגנונות אחדים שיאושרו לביצוע. 
לאחר מכן יש לחלק את המרחב למתחמים שונים וליצור ועדים מייצגים לתושבי כל מתחם. התושבים יהיו שותפים 

לצוותי התכנון ולעירייה בבחירת סגנון העיטור של כל מתחם. 

איור 5: דוגמאות למתחמים צבעוניים בעולם, 
מימין: רובע לה-בוקה בבואנוס איירס, ארגנטינה, לס פלמיטס במקסיקו וצ’נקווה טרה באיטליה.1

נוסף לכך, יהיה צורך לשדרג את גדרות הבתים, את חצרות הבתים ואת חדרי המדרגות. יש לשקול אפשרויות לנצל 
מהלך זה כדי לסייע לדיירים להשביח את נכסיהם באמצעות תמ”א 38 שתבוצע בסיוע ממשלתי או בסיוע תרומות, זאת 

מאחר שעל בסיס כלכלי טהור יוזמה כזו לא צפויה.

הליכי שימור בערים עתיקות ברחבי העולם הובילו פעמים רבות לדחיקת התושבים הוותיקים לרבעים אחרים ולהחלפתם 
את  לחזק  יעד  להציב  יש  לדעתנו  אך  אלה,  ממגמות  לחלוטין  להימנע  אפשרות  אין  ובמסחר.  מבוססת  באוכלוסייה 
הנכסים של התושבים  סיוע בהשבחת  בו.  ולהשתלב  להישאר במרחב  לרבים מתוכה  ולאפשר  האוכלוסייה המקומית 

יהיה מהלך משמעותי בכיוון זה.

במקרים אחדים שבהם יאותרו מונומנטים עתיקים חשובים במהלך החפירות הארכיאולוגיות, יהיה צורך לשקול הליכי 
פינוי בינוי. ראוי שהתב”ע של העיר העתיקה תכלול בתוכה מכסות בנייה שניתן יהיה לנצלן לצורך כך.

לסיכום, העיר לוד הפכה מיד לאחר קום המדינה לעיר קולטת עולים, רבים מהם חסרי כל. על כך מעיד הציטוט בסמלה 
של העיר: “ושבו בנים לגבולם”. במהלך שנות קיומה של המדינה עזבו את העיר מאות אלפים מתושביה, רובם כאלה 

 1  התמונות מתוך האתרים:
http://www.wowamazing.com/lifestyle/travel/cities-all-have-something-remarkable/http://www.3d-madonnari.com/bright-architecture-cities-world 
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שהצליחו להתבסס כלכלית, ונקלטו בה גלים נוספים של עולים אשר ייצגו יחדיו כ-70 קהילות וארצות בעולם.

כעיר קולטת עולים, לוד סיגלה לעצמה אופי של עיר שורדת. תודעת ההישרדות החמירה עוד יותר במהלך שנות דור 
שבהן העיר סבלה מהעדר יציבות שלטונית.

שיקום העיר העתיקה של לוד הינו מפעל הטומן בחובו אפשרויות רבות ליצירת שינויים דרמטיים בעתידה של העיר. 
פרנסי העיר לוד, ובראשם ראש העיר, חייבים להציב רף גבוה ביותר לתכנון העיר העתיקה ולא להתפשר על היעדים 
ועל הדרך. פיתוח אתר תיירות איכותי, בסטנדרטים בין-לאומיים גבוהים, יבטיח הצלחה כלכלית של המיזם ובעקבותיו 

פריחה ושגשוג של העיר תוך שיקום תדמיתה בקרב תושביה ובקרב הישראלים והתיירים הרבים שיגיעו לבקר בה.

מקורות:
רוזנברגר, א’ ושביט, א’. 1993. לוד נווה ירק. חדשות ארכיאולוגיות. ק’: 48-46.רוזנברגר ושביט 1993
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לוד העתיקה כמקרה מבחן. אתרים – המגזין.5: 52-43.

שביט, א’. 2015. מורשת מכוננת עיר – הפרויקט הארכיאולוגי הקהילתי בלוד שביט 2015ב’
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תקציר:

כמיל סארי מציג במאמרו את המודל של עכו העתיקה, על בסיסו הוא ממליץ לעצב את מדיניות השימור והפיתוח של 
העיר העתיקה בלוד.

המודל המתואר מבוסס על שילוב פעילות סטאטוטורית של בעלי הסמכויות החוקיות בהם: העירייה, הועדות לתכנון 
ובניה, ועדת השימור ורשות העתיקות. פעילות זו חייבת להישען על תכנית מתאר אשר משמשת ככלי מדיניות מרכזי 

לתכנון, לביצוע ולאכיפה.
לצד הפעילות הסטאטוטורית ממליץ סארי לשתף תושבים על מנת להבהיר להם שהליכי השימור אינם רק עול אלא יש 
בצדם רווח. יש להנגיש מידע מקצועי רב לתושבים ולבעלי המקצוע הפועלים בשמם, בהם אדריכלים וקבלני ביצוע. יש 

לסייע ולתמוך בכל העוסקים במלאכת השימור במגזר הפרטי ובכך למזער רתיעה מהתחום.

ملخص:

يقدم كميل ساري يف ورقته البلدة القدمية يف عكا كنموذج لحفظ وتطوير البلدة القدمية يف اللد. يستند هذا النموذج عىل املزج بني 

السلطات القانونية مبا يف ذلك: البلدية، لجان التخطيط، لجنة الرتميم وسلطة اآلثار. هذا النشاط يجب أن يعتمد عىل خطة هيكلية، والتي 

هي مبثابة اداة تخطيط مركزية واداة تنفيذ ومتابعة.

اىل جانب هذا يحث ساري عىل تشجيع السكان ليعرفوا ان إجراءات الرتميم واملحافظة ليست فقط عبئا ولكن تضم أيضا الفوائد. يجب 

إتاحة الكثري من املعلومات املهنية للمقيمني واملهنيني العاملني بالنيابة عنهم، مبا يف ذلك املهندسني املعامريني واملقاولني. وكذلك دعم كل 

أولئك الذين يعملون يف قطاع الرتميم الخاص، وبالتايل حثهم للعمل بهذا املجال.

 

Preface:

In his paper, Kamil Sari presents the conservation model of ancient Akko, and suggests 
implementing similar conservation and development policies in the ancient city in Lod.  
The model is based on a cooperation of municipal and governmental branches, each with its own 
jurisdiction: City Hall, Planning Committees, Conservation Committee, and the Israeli Antiquities 
Authority. The joint effort must be founded on a thorough zoning plan, which provides the agencies 
with tools in planning and executing plans, and in enforcing these policies.
In addition, Sari recommends involving local residents to ensure them that the conservation efforts 
are not necessarily a burden, but may also prove profitable. Rich professional information should 
be made available for the general public and contractors working for local residents, such as civil 
engineers, contractors and architects. Support and help should be handed to all who are dealing 
with private sector conservation work, as a means to reduce deterrence from the this field.   
 

 

מינהל שימור של רשות העתיקות, עוסק בשימור אתרים ארכיאולוגים וערים היסטוריות ברחבי הארץ. מגוון הערים 
ההיסטוריים  והמבנים  השרידים  בהשתמרות  שלהן,  האורבני  בנוף  נבדלות  והן  רחב  השימור  מינהל  פועל  שבהן 
ובהתפתחות הסביבה המודרנית שתוחמת אותן. כך למשל, אנו יכולים להבחין  בערים עתיקות כמו עכו, ירושלים ויפו, 
אשר השתמרות העיר העתיקה ההיסטורית שלהן ברמה גבוהה )על מגוון השווקים, מבני המגורים והרובעים, הח’אנים, 
המקומות הקדושים ועוד(. סביב ערים עתיקות אלה, הלכה והתפתחה העיר המודרנית. לעומת זאת, קיימות ערים כמו 
באר שבע ואשקלון, שבהן ניתן להבחין בשרידים ארכיאולוגיים מפוזרים ברחבי העיר וסביבם מתפתחת עיר מודרנית. 
חלק מהשרידים הללו חשוף לקהל הרחב, אמנם לא תמיד מטופח ברמת הצגה לקהל, אך הוא בעל פוטנציאל תצוגה 

במרחב הפתוח. 

קיימות ערים כמו לוד, שבהן ניתן למצוא ממצאים ארכיאולוגיים )יש בלוד מגוון ממצאים ארכיאולוגים החל מתל קדום, 
פסיפסים ועוד(, אך נשתמרו גם שרידים מהעיר ההיסטורית  )מהתקופה העות’מאנית(. מונומנטים ומבנים היסטוריים 

אלה מפוזרים בכמה מוקדים והעיר המודרנית הלכה והתפתחה סביב אותם מונומנטים היסטוריים.

שימור בעיר היסטורית
כמה  של  משילוב  כתוצאה  שנבנה  תהליך  הוא  היסטורית  עיר  ששימור  מלמדים  יום-יומית,  ועשייה  רב-שנים  ניסיון 
מרכיבים לצד עשייה משותפת עם הגורמים הרלוונטיים בעיר. תהליך כזה, חייב להיות חלק מתכנון רחב היקף, הבוחן 

את העיר בראייה רחבה ששמה לנגד עיניה את שימור מורשת העבר לצד הצרכים המודרניים של העיר.

הגופים השותפים בתהליך זה, הם כל בעלי העניין בעיר ההיסטורית: העירייה )הרשות המקומית(, החברה הכלכלית, 
רשות העתיקות, חברה לפיתוח או משרד התיירות, התושבים ועוד )על הגופים ארחיב להלן(.

שימור בעיר היסטורית מחייב תשתית חוקית לצד קידום פעולות תכנוניות ושיתוף הקהילה המקומית. להלן אציג את 
התהליך כפי שהוא מקבל ביטוי בעשייה רבת השנים של רשות העתיקות.

א. פעילות סטטוטורית
זו,  הפעילות הסטטוטורית היא רובד מרכזי בתהליך השימור שכן היא מהווה תשתית חוקית לכל הפעילות. במסגרת 

חשובים כמה מרכיבים:

תכנית מתאר:    .1

יסוד חשוב בכל תהליך השימור. לתכנית המתאר של עכו העתיקה, קיים נספח שימור המגדיר את ההתנהלות בעיר   
ההיסטורית )פיתוח מודרני, שמירה ושימור, ועדת שימור ועוד(. הנדבך הראשון בהכנת תכנית המתאר, הוא סקר 

שימור שכולל תיעוד המבנים בעיר ההיסטורית )איור 1(. 
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איור 1 : דוגמה לכרטיס סקר מבנה

חשיבות  תיאור  ייחודיים,  אדריכליים  פריטים  מיקומו,  כיום,  המבנה  מצב  את  שמתאר  לכרטיס  זוכה  מבנה,  כל   
המבנה וערכו. רמת החשיבות נעה בין חשוב ביותר )רמה א( עד לרמת חשיבות נמוכה יותר )רמה ג-ד(. מבנים שזכו 
להגדרה של רמת חשיבות “א” הם בעלי ערך אדריכלי רב ומשמעות הדבר, כי למבנים אלה לא ניתן להוסיף בנייה 

מודרנית, שכן קיימת חשיבות לשמור את המבנים בצורתם המקורית כפי שנשתמרו עד ימינו )איור 2(.

איור 2: מפת סקר מבנים בעכו העתיקה המציגה את דירוג המבנים בהתאם לתוצאות

חוק התכנון והבנייה ולצדו תכנית המתאר בעכו הגדירו את תפקידי ועדת השימור ואת הרכבה. במסגרת זו נקבע   
בין סעיפי התכנית שכל פעילות בעיר ההיסטורית, מחייבת קבלת אישור רשות העתיקות. בנוסף, רשות העתיקות 
חברה בוועדת השימור כגוף מקצועי ושותפה לקבלת ההחלטות בוועדה. חשיבות מעורבות רשות העתיקות בוועדת 
השימור בכך שהרשות משמיעה את הדעה המקצועית, נטולת שיקול פוליטי או אינטרס של  גוף מסוים. נוסף לכך, 

הדבר מבטיח כי התכניות הרבות לפיתוח העיר, יעברו דרך משרדי רשות העתיקות לבדיקה, טרם הגשתן.
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משרד השטח:    .2

המשרד אחראי על ניטור ומתן מענה לתושבים בנושא תכנון ופיתוח בעיר העתיקה. עכו העתיקה היא עיר היסטורית   
“חיה” שהוכרזה כאתר מורשת עולם. מכאן, שיש לשמור על המרקם ההיסטורי של העיר, תוך איזון עם הצרכים של 

תושבי העיר.

פעילות הניטור והמעקב אחר פעולות הפיתוח בעיר היסטורית, מתבסס אמנם על חקיקה, אך ביצועו בפועל מחייב   
חיבור בין כמה גורמים: רשות העתיקות )כגורם האוכף את חוק העתיקות(, הרשות המקומית )גוף האוכף את חוק 
התכנון והבנייה והתוספת הרביעית( ועוד גופים נוספים: חברה לפיתוח, חברה כלכלית, וכמובן שיתוף התושבים 

דרך הסברה.

הפעילות של משרד רשות העתיקות חייבת להתבסס על מתן מענה לתושבים ובעיקר הסברה שמטרתה להדגיש   
שפעילות השימור נעשית לטובת העיר ולמען רווחת התושבים. עכו העתיקה מבססת את פרנסתה על תיירות וענף 

התיירות עשוי להיפגע אם לא יישמר המרקם ההיסטורי המייחד את העיר. 

במקביל לאכיפה רשות העתיקות מעמידה לטובת התושבים שירותי אדריכל שימור שמנחה ומלווה אותם בהכנת   
תכניות לוועדת השימור, זאת לצד תכנון מפרטים שונים )חלונות, דלתות, מעקות ועוד( המסייעים לתכנן נכון את 

הפיתוח תוך שמירה על “רוח המקום”.

מפרטים:    .3

הגדרת מפרטים המסייעים לתושב ולאדריכל המתכנן בעיר העתיקה להסתייע בכלי זה לתכנון נכון. הכנת המפרטים   
דורשת סקר ולימוד המקום, בחינת המאפיינים שלו ותיעוד סגנון העיצוב שהיה נהוג בתקופות ההיסטוריות לכל 
פריט אדריכלי, כגון: דלת, חלון, פתחים ועוד. רק לאחר לימוד מעמיק ניתן להכין מפרטים המציגים שפה אדריכלית 

מתאימה לאתר )איורים 4-3(.

איורים 3+4: דוגמה למפרט חלונות בעכו

הנחייה מקצועית:    .4

לעבודות  המוגש  החדש  התכנון  בבדיקת  ומסייעת  המשרד  של  השוטפת  הפעילות  את  מלווה  שימור  אדריכלית   
הפיתוח וכן מגישה המלצות מקצועיות בהתאם לנהלים ולכללים המקובלים בעולם השימור. בחודשים האחרונים, 
נעשה ניסיון להעמיד שירות אדריכלי זה לטובת התושבים על מנת לסייע להם בהכנת תכניות המוגשות לוועדת 
השימור. היוזמה לרעיון זה באה בעקבות תכניות שהוגשו בעבר על ידי תושבים אשר יוצגו לעתים בידי אדריכלים 
שאינם מיומנים בהכנת תכניות בכפוף לדרישות וועדת השימור והוועדה לתכנון ובנייה. עלות השירות של אדריכלי 
השימור יקרה לרוב ובמטרה לפתוח את דלתות משרד השטח לתושב הוחלט לנסות להציע לתושב את השירותים 

המקצועיים של רשות העתיקות . כך התייעלו התכניות המוגשות והתושבים זכו לחיסכון בהוצאות.

פרויקטים:   .5

נוסף על עבודות ההנחייה והניטור, רשות העתיקות מבצעת מיזמי שימור בשטח. כך למשל, הרשות הייתה שותפה   
מעורבות  שוארדה,  ח’אן  הכשרת  עכו,  כלא  פיתוח  לציבור,  הארכיאולוגי  המיצג  הקמת  בעכו,  המצודה  לשימור 
בתכניות מתאר והכנת תכניות בניין עיר מפורטות ועוד. השתתפות צוותי רשות העתיקות בביצוע פרויקטים )תכנון 
מיזמים וביצוע בפועל( מאפשרים להביא הלכה למעשה את הידע והניסיון ארוך השנים של אנשי מינהל שימור 
ברשות העתיקות וליישם אותו בשטח, תוך הכשרת צוותי עבודה חדשים הטמעת דרכי עבודה ושימוש בחומרים 

מתאימים.

שילוב התושבים: ב. 
הפשוט  לאזרח  הן  פונה  התושבים  שילוב  הסטטוטורית.  העבודה  לצד  חשוב  מהלך  הם  והסברה  התושבים  עם  קשר 
והעלאת  והזולים העומדים לרשותם. פעילות ההסברה  והן לקבלנים המקומיים המנסים לפעול באמצעים המקומיים 
המודעות לערכים ההיסטוריים ולחשיבות של שמירת אתרי המורשת, הן מרכזיות בהגנת המרקם העירוני - ההיסטורי 

ובשימורו.

במסגרת זו, החל קידום כמה תהליכים בעכו העתיקה )בעיקר בשנה האחרונה(.

העתיקה.  בעכו  עבודות  המבצעים  קבלנים  בהשתתפות  דיונים  התקיימו  העגול,  השולחן  סביב  עגול:  שולחן    .1
העגול שותפים  בשולחן  ביוזמתם.  לדיון  נושאים  להעלות  יוכלו הקבלנים  במסגרתה  במה  לתת  נועדו  המפגשים 
אנשי רשות העתיקות, קבלנים ועובדים בעכו העתיקה, נציגי העירייה, אנשי החברה לפיתוח וגורמים נוספים בעלי 

עניין בפיתוח העיר ההיסטורית. 

הדיונים בשולחן העגול מורכבים משני חלקים: בחלק הראשון מתן מידע והעשרה לקבלנים, הכולל מידע מקצועי   
על חומרים ושיטות בנייה ומידע במישור הסטטוטורי. בחלק השני, הקבלנים מביאים לדיון סוגיות שונות מתוך 
בעיות  חומרים,  בנושאי  שאלות  מקצועיות,  החלטות  קבלת  תהליך  בהן:  העתיקה,  בעכו  שלהם  העשייה  שגרת 

המחייבות פתרון בצוות רחב ועוד.

מטרת דיוני השולחן העגול לקרב את ציבור הקבלנים אל מקבלי ההחלטות ולגופים בעלי העניין בעכו העתיקה   
ובכך לייצר דיאלוג ושפה משותפת. כך מתאפשרת עבודה המבוססת על התייעצות והעברת מידע, במקום פעילות 

המתבצעת תחת מורא הפיקוח שמטרתו תפישת עברייני בנייה ומסירת צווי הפסקות עבודה. 

הכשרה מקצועית: ייזום קורסי הכשרה והעשרה הן לתושבים והן לקבלנים ולעובדים בתחומי הבניין. כיום יש    .2
ועובדי  ובקרב הקבלנים  לידע הקיים בקרב התושבים  ונציגי העירייה,  הידע של אנשי רשות העתיקות  בין  פער 

הבניין אשר מבצעים עבודות שיפוץ בעיר בשיטות המתאימות למבנים מודרניים ולא לשימור בתים היסטוריים.

טיח,  ובעבודות  משקים  במילוי  מתאימים,  בחומרים  בשימוש  התנסו  הם  במהלכו  לקבלנים  הועבר  העשרה  יום   
עבודות שלהן נדרשים רוב הקבלנים בעכו העתיקה. נוסף לכך, חלק מהקבלנים שולבו בקורס הכשרה מעשי שבו 

מכשירים משמרים כדי שיוכלו לשאת תעודת משמר. 
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לשימור  התושבים  את  לחבר  שמטרתה  לתושבים  והסברה  העשרה  פעילויות  של  סדרה  לתושבים:  הסברה    .3
פעילויות  כמה  העתיקות  רשות  מקדמת  זו,  במסגרת  חיים.  הם  שבו  המקום  לערך  המודעות  והעלאת  המורשת 

בשיתוף התושבים.

הרצאות בנושאי שימור ומורשת המיועדות לנשים )בעכו קיים ארגון לפעילות נשים מקומיות(, הרצאות פתוחות   
לקהל הרחב וכן סדרה של הרצאות על מורשת, במסגרתן מגיע נציג רשות העתיקות אל הרובעים השונים בעיר 
העתיקה ושם מוצגות ההרצאות. העיקרון המנחה הוא שנציגי הרשות מגיעים לתושב ולא התושב מגיע למשרדי 

רשות העתיקות )איור 6-5(.

איורים 5+6: פעילות לציבור במרכז השימור: קורסי הכשרה ו”אמץ אתר” לבני נוער

ומבצעים  המים  אמת  את  אימצו  נוער  בני   - אתר”  “אמץ  בהן:  שונות,  תכניות  במסגרת  מופעלים  נוער  בני 
לאורכה עבודות שימור. בני נוער חופרים בתל עכו ומבצעים עבודות שימור יחד עם משלחת סטודנטים המגיעה 
לצד  השונות  המחקר  ולשיטות  מחו”ל  מהאקדמיה  נציגים  עם  לעבודה  נחשפים  הנוער  בני  הברית.  מארצות 
החשיפה לשימור המורשת. בנוסף, הם לומדים להכיר את העיר ואת התושבים החיים בה מתוך העבודה היומית 

המשותפת.

קידום  וליזום  העתיקות  רשות  למשרד  להגיע  העתיקה  העיר  תושבי  הוזמנו  לאחרונה  תושבים:  היגוי  ועדת 
פרויקטים על פי בקשתם. היוזמה מתבססת על התובנה שהתושבים מכירים את הצרכים של המקום שבו הם 
העתיקה.  מהעיר  אנשים  גיוס  יכולת  בעלות  מרכזיות  דמויות  בסיוע  לתושבים,  קורא  קול  יצא  לפיכך,  גרים. 
ההשתתפות בוועדת ההיגוי מאפשרת לתושב להרגיש שהוא שותף לפעילות הנעשית והיא לא “מונחתת” עליו 

מלמעלה.

סיכום
שימור עיר היסטורית מחייב שיתוף פעולה בין הממסד לבין התושבים. אכיפה בלבד איננה כלי יעיל דיו כדי למנוע הרס 
ערים עתיקות. ברבים מן המקרים הענישה הניתנת על ידי בתי משפט סמלית ואף מתגמלת את עברייני הבנייה, שכן 
הקנס הכספי המוטל נמוך, לרוב  מתוך התחשבות במצב הכלכלי של הנאשם. ביצוע עברת בנייה חוסך תהליך ארוך של 

קבלת אישורים אך מונע שימור על פי החוק. 

הפעילות של המוסדות הציבוריים לאכיפת השמירה על העיר ההיסטורית או על מונומנטים שהשתמרו בה, מחייבת לצד 
האכיפה הסברה ושיתוף התושבים. העלאת המודעות אצל התושבים חייבת להתבסס על מסרים שיבהירו לתושבים:

מה הכדאיות בשמירה על נכס היסטורי ובשימור הנכס.  .1

עלות השימוש בחומרים מתאימים איננה בהכרח יקרה משימוש בחומרים מודרניים.  .2

ייעוץ מקצועי על ידי נציגי רשות העתיקות ונציגי העירייה יכול לחסוך זמן וממון בתהליך קבלת היתר ולקדם את   .3
העבודה המקצועית המתאימה לשימור הנכס ולהשבחתו.

שימור נכסי המורשת הוא מקור לרווח כלכלי של תושבי המקום.  .4

לעיר לוד יש עבר ארכיאולוגי-היסטורי עשיר. בחלקים מהעיר שהתפתחו על התל הקדום, נחשפו שרידים ארכיאולוגיים 
החל מתקופת האבן החדשה )הניאוליתית( ועד לתקופה הביזנטית, הצלבנית והממלוכית. אחד הממצאים הארכיאולוגים 
הבולטים הוא רצפת פסיפס של וילה מהתקופה הביזנטית, אך גם סמטה אחת שבה נמצאים מסגד אל-עומרי וכנסיית 
כמה  בלוד  השתמרו  הארכיאולוגים,  השרידים  לצד  והממלוכית.  הצלבנית  מהתקופה  נשתמרה  אשר  הקדוש,  ג’ורג’ 

מונומנטים ומבנים היסטוריים כדוגמת ח’אן חילו. 

הפעילות לשימור לוד העתיקה מחייבת תכנון המשלב התייחסות הן לשרידים הארכיאולוגים הייחודיים והן לשרידים 
ההיסטוריים. פעילות שימור זו ראוי שתתבסס על מקרה המבחן של עכו העתיקה אשר הוצג לעיל: פעילות סטטוטורית 

לצד פעילות בשיתוף הקהילה והציבור.

המישור הסטטוטורי

הכשרת התשתית החוקית להליכי הפיתוח של לוד העתיקה מחייבת גיבוש עמדה ברורה בין הגופים השותפים ויצירת 
האישיים  הרווחים  את  יבהיר  אשר  לתושב  ברור  מסר  תשדר  זו  עמדה  התושבים.  מול  גופים  אותם  של  אחידה  חזית 
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הצפויים משימור הערכים ההיסטוריים לעומת העונשים הצפויים  כתוצאה מפגיעה בערכים אלה. פעילות זו תכלול:

הכנת תכנית מתאר ונספח שימור המתבססים על סקר שימור  .1

הפעלת ועדת שימור  .2

ניטור ופיקוח   .3

כלים לתכנון: מפרטים, תיקי תיעוד כבסיס לתכנון ופיתוח ועוד  .4

פעילות ההסברה ושיתוף הציבור

פעילות זו תתבסס על העלאת המודעות אצל הקהילה המקומית לערכי המורשת הקיימים בעיר. תהליכים כדוגמת “אמץ 
אתר” ושיתוף הקהילה במיזמי השימור והחפירות הארכיאולוגיות, כדוגמת זה המתקיים בפרויקט ח’אן חילו בניהול מכון 

ישראלי לארכיאולוגיה, הוא דוגמה שיש למנף אותה לאתרים נוספים. 

הפעילות בקרב הקהילה, אמורה לשלב את כל רובדי האוכלוסייה, החל מפעילות בבתי הספר )תכניות שנתיות ארוכות 
טווח, “אמץ אתר” ואירועים חד-פעמיים(, לצד פעילות עם האוכלוסייה המבוגרת במסגרת מתנסי”ם, מועדונים, מפגשי 

קהילה ועוד.

יהיה אפשר  גם  יובהר שתהליכים אלה הם לטובת התושב. כך  כך  עבודה עם הקהילה תיתן מענה לצרכי התושבים. 
לחשוף את הפעילות, למנף אותה ולשווקה. רצוי לקדם דיונים במסגרת מפגשי שולחן עגול. 

לקידום תהליך הפיתוח של העיר העתיקה יש לרתום את כל הגופים השותפים ובעלי העניין. הרשות המקומית שביכולתה 
לדאוג לתחזוקה השוטפת, לקדם מיזמי פיתוח ולהגדיר סדר יום וסדרי עדיפות בקידום התיירות. 

לוד ההיסטורית – פיתוח מול שימור: מציאות וחזון
גיורא סולר
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תקציר

לארכיאולוגיה,  ישראלי  למכון  שימור  כיועץ  משמש  הוא  בארץ.  השימור  אדריכלי  מבכירי  הינו  סולר  גיורא  אדריכל 
הבד  ובית  הקשתות  בית  אל-חילו,  חאן  בהם:  בתחומה,  עתיקים  ומבנים  העתיקה  העיר  בתכנון  המכון  מטעם  עסק 
של חסונה, היה אמון על פרק השימור בתכנית המתאר לעיר לוד, מבצע סקר שימור בעיר ומלווה את עבודת וועדת 
השימור העירונית. במאמרו עומד סולר על הקונפליקט שקיים לכאורה בין ערכי השימור לצרכי הפיתוח. בסיוע מפות, 
תכניות וצילומים היסטוריים משחזר המאמר את תהליכי ההתפתחות של לוד במעבר למאה ה-20 ומציג את המבנים 

ההיסטוריים הרבים שנותרו במרחב העיר העתיקה.
על בסיס ניסיונו, קובע אדריכל סולר, כי יהיה זה משגה לתכנן פיתוח עירוני למגורים ולעסקים בשטח העיר העתיקה. 
הסיכוי למימוש תכניות כאלה, בטרם יתברר מה טיב השרידים העתיקים תחת פני הקרקע, מוטל בספק. מנגד, תרומתם 
של מכלולים עתיקים חשובים למרקם התיירותי של העיר העתיקה תהיה גבוהה עשרות מונים מתוספת של עוד כמה 
מאות יחידות דיור. במאמרו מציג גיורא סולר את המונח “שפת השימור של לוד” הכולל בתוכו מגוון רחב של פרטים 
את  שניתן  ככל  לשמר  קורא  סולר  הבריטי.  המנדט  בתקופת  בעיר  האדריכלות  את  שאפיינו  ואדריכליים  עיצוביים 

האלמנטים הללו ובכך להקנות לעיר המתפתחת אופי ייחודי.

לוד ההיסטורית – פיתוח מול שימור, מציאות וחזון

לכל עיר היסטורית יש חלקים, שכונות, מבנים ואתרים בעלי ערך תרבותי. הערך יכול להיות ברמה עולמית )למשל, 
האדריכלות המודרניסטית של תל-אביב, או העיר העתיקה בירושלים(, ארצית, מקומית )עירונית( או שכונתית ומקובל 

להעריך אותו על פי קריטריונים ידועים.
הקונפליקט בין פיתוח ערים ויישובים היסטוריים לבין שימור האלמנטים הבנויים, נשאי ערכי תרבות, הוא מובנה. מה 
שאיננו אומר שהברירה היא שימור או פיתוח, אלא שיש להגדיר את הערכים התרבותיים, לזהות את הנכסים והאזורים 
הבנויים שנושאים ערכים אלה ולהחליט כיצד לשלב את השניים – שימור ופיתוח. כחלק מאותו הליך, יוחלט מה לשימור 

ומה להריסה, מה לשימור מלא וללא שינויים ומה לשימור חלקי וכיצד ישתלבו הישן והחדש באזור אחד.
זה איננה לסקור את המתודולוגיות, הקריטריונים, הכלים והתורה שעוסקת בנושא, אלא להתמקד  מטרתו של מאמר 

בלוד.
לוד כעיר היסטורית היא רב שכבתית ולא רק בחלקיה הארכיאולוגיים - אולם קודם כל, חלק ניכר ממנה בנוי על תל 
ארכיאולוגי ועל שטחים שמעבר לתל, שבהם התפתחה לוד העתיקה בתקופות שונות. כאן המקום לציין שבלוד כמעט 
לא התקיימו חפירות ארכיאולוגיות יזומות ועל כן תחומי התפשטותה בתקופות השונות לא  ברורים )על כך במאמרם 

של אשכנזי, גדות ושביט בכרך זה(.

לוד על פסיפס מידבא
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אל תוך השכבה הארכיאולוגית העליונה ומעליה, נבנתה לוד “העתיקה” )כינוי במאמר זה רק למטרת זיהוי בינה לבין 
לוד הארכיאולוגית(. העיר “העתיקה” הזאת נראית היטב בצילומים מוקדמים של חיל האוויר הגרמני בתקופת מלחמת 
זו  לוד  חקלאיים.  ושטחים  זיתים  כרמי  ומוקפת  בתחומיה  היטב  מוגדרת  גדולה,  לא  צפופה,  עיירה  הראשונה.  העולם 
ותחנת רכבת  ומסבנה  כנסייה, מנזר, מסגד, חאן, בתי בד  )בעיקר  ביותר  ושרידיה מועטים   1948 נהרסה ברובה אחרי 

עות’מאנית, שמחוץ לתחום העיר העתיקה(.

לוד ב-1918, תצ”א של חיל האוויר הגרמני

העיר העתיקה על בסיס מיפוי משנות ה-30

החל מהרבע הראשון של המאה העשרים, ובעיקר בתקופת המנדט הבריטי, צמחה לוד, בחלקה הגדול על פי 
תכנון עיר מסודר, עם רשת רחובות ופרצלציה מודרנית הכוללת חלוקה לגושים וחלקות, עירייה ומערכת תכנון ומינהל 
מודרניים. העיר הפכה גם לצומת רכבות ראשי של המזרח התיכון ואתו התפתחה שכונה חדשה )שכונת הרכבת( בשטח 

מרוחק יחסית מהגרעין ההיסטורי.

שנת 1948 והמלחמה מהווים נקודת מהפך )כמו עוד תקופות היסטוריות, בהן הכיבוש הערבי והקמתה של רמלה(, הן 
מבחינה חברתית והן מבחינת המצאי של מבנים היסטוריים והתפתחויות חדשות בתחומי החברה וההתפתחות העירונית. 
שכונות חדשות הוקמו ואוכלסו, מרקמים ומבנים היסטוריים נהרסו חלקית כתוצאה מהחלטה תכנונית או מתוך הזנחה 
וכתוצאה משימוש על ידי  תושבים ברמה סוציו-כלכלית נמוכה, שלא יכלו להרשות לעצמם אחזקה ראויה של המבנים.
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תכנית לוד של קליפורד האלידיי – ראשית תכנון ערים מודרני בלוד המנדטורית

קטע ממפת לוד- רמלה, 1:10,000, משנת 1930. בולטת העיר העתיקה, הצפופה והבלתי מתוכננת וסביבה העיר ההיסטורית. לוד ההיסטורית 
ממופה במדויק, בשנת 1928-9, גם בקנה מידה של 1:1250

נראה שלוד לא נרפאה מהטראומה של שנת 1948 ומה שבא אחריה. למרות פוטנציאל אדיר, בגין מיקומה הגיאוגרפי וכן 
נכסיה ההיסטוריים, לוד לא התמודדה מסיבות שונות עם הצורך בפיתוח מודרני ועם משיכת אוכלוסיות חזקות וחיזוק 
שדווקא  סוציו-כלכלית(  וחלשות  “מזדקנות”  היסטוריות  בערים  מוכרת  )תופעה  הוא  האבסורד  הקיימת.  האוכלוסייה 
 ! זו, אותם נכסים בנויים, שלא נהרסו כתוצאה מהמלחמה, מהזנחה, משינויים או מפיתוח אקראי – השתמרו  מסיבה 

כמעט שלא הורגש הקונפליקט המצוי בין ישן לחדש, בין הצורך לפתח והחשיבות של השימור.

יש להניח שבעתיד, ונראה שהוא קרוב, יוזמות תכנוניות וביקושים יביאו לפיתוח ועמו להתפרצות הקונפליקטים. אז 
יעלה הצורך להחליט מה ישומר, איך וכמה ישומר ואיך ישתלבו המבנים ההיסטוריים בתכנון החדש.

תכניות אין ספור הוכנו כהכנה ליום שבו יחל הפיתוח השיטתי ולבחינת ניצול הפוטנציאל של החלקים ההיסטוריים 
להקניית אופי ייחודי לעיר ולמשיכת מבקרים. משרד התיירות, באמצעות החמ”ת, יזמו שימור ופיתוח האזור המצומצם 
של הכנסייה והמסגד. אחר כך פותחה תכנית, שלא יושמה, ל”פארק השלום” שבמרכזו חאן חילו )תכנית בראשות אדריכל 
מנדל(. משרד השיכון הזמין תכנית, שלא יושמה, לאזור ה”עתיק”, מכון ישראלי לארכיאולוגיה יזם תכנית רעיונית לעיר 
העתיקה והוציא לפועל פעולות שימור נקודתיות בנכסים ציבוריים )הסביל, חאן חילו, המסבנה ובית הקשתות( ותכניות 

שלא יושמו מסיבות שונות )כולל נכסיות( לבית הקשתות ולבית הבד של משפחת חסונה )אדריכל סולר(.

הדמיה בידי אומן של אולם משוחזר ומשוקם בחאן חילו, מתוך תכנית ביוזמת מכון ישראלי לארכיאולוגיה
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הדמיה ממוחשבת של פנים “בית הקשתות” )סולר אדריכלים(

תכנית המתאר החדשה של לוד, שהוכנה על ידי צוות בראשותו של אדריכל דני לזר ואשר כותב שורות אלה היה אדריכל 
השימור שלו, כוללת תיחום של “אזורי חיפוש” בהם מרוכזים נכסים היסטוריים. במסגרת התכנית נערך סקר בו סומנו 
1948. מפת הסקר לא  על מפה ומוספרו כל המבנים שהוגדרו כהיסטוריים – למעשה כל המבנים שהוקמו לפני שנת 

מהווה את אחד ממסמכי תכנית המתאר.

מפת סקר המבנים ההיסטוריים, במסגרת תכנית המתאר )סולר אדריכלים(

עיריית לוד מפעילה את ועדת השימור העירונית, אשר דנה בתכניות הנוגעות לשטחים ולמבנים היסטוריים ובמסגרת 
זו היא בוחנת כל מבנה שסומן כהיסטורי בסקר תכנית המתאר. במקביל, הזמינה העירייה בשיתוף המועצה לשימור 
אתרים, סקר מעמיק יותר, שכולל כרטסת לכל אחד מכ-180 המבנים ההיסטוריים. לכל דיון של ועדת השימור מובאים 
ממצאי הסקר אודות המבנים ההיסטוריים שנכללים בתחומי התכנית שבהליכי הרישוי והוועדה ממליצה על הכללתם, 

או על אי-הכללתם ברשימת השימור העירונית.

כניסות אפייניות למבנים וחצרות–לוד המנדאטורית 

מאפייני בנייה לודאית – דף מתוך סקר השימור

הוועדה אינה דנה בפרטי רמת השימור הנדרשת לכל מבנה. מבצעי הסקר לא נכנסים לתוך הבתים ולא מתעדים פרטי 
לא  שהוחלט  למבנים  כולל  היסטוריים,  לנכסים  כמקובל  תיעוד,  תיקי  גם  יוכנו  שבהמשך  לקוות,  יש  בתוכם.  שימור 
לשמרם. שכן, זה מה שיישאר מהם וייתכן אף שדווקא בתוך המבנים יימצאו אלמנטים חשובים אשר ישנו את ההחלטה 

או יובילו להמלצה על שימור חלקים או אלמנטים מהמבנה.

חזון התכנון של העיר העתיקה - לוד
העיר הארכיאולוגית: אין ספק ש”העיר העתיקה” ישבה על “העיר הארכיאולוגית”, האחת נהרסה ברובה והשנייה . 1

נמצאת מתחת לפני הקרקע. אין גם ספק שבתקופות קדומות לוד הייתה עיר חשובה ומכאן שיש סיכוי לממצאים 
שמרבית  מאחר  יותר(.  קדומות  מתקופות  גם  )אולם  המפורסם  הפסיפס  כדוגמת  ומרשימים  חשובים  בנויים 
השטח הארכיאולוגי איננו בנוי, מוצע לתכנן בתחומו בינוי מיוחד, וזאת לאחר שתבוצענה בשטחים אלה חפירה 

ארכיאולוגית יזומה, שמטרתה מחקר, פיתוח תיירותי ובמידת הניתן, שחרור שטחים לבנייה.
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כל תכנון אחר, אם יגיע לשלבי מימוש, ייתקל בצורך בחפירות הצלה נרחבות ובסיכוי/סיכון שהממצא הבנוי בשטח   
לא יאפשר את הבנייה. ממצא עתיק מרשים בשטחי העיר העתיקה יתרום לעיר ולארץ תרומה גבוהה משמעותית 

משכונת מגורים חדשה שאותה יהיה אפשר להקים במקום אחר.

שטח העיר העתיקה כולל גם היום את מוקד התיירות היחיד של לוד – כנסיית ג’ורג’ הקדוש, מהקדושים החשובים   
והמשמעותיים ביותר לנצרות ומקור למורשת לא מוחשית חשובה בלוד. הכנסייה תישאר מוקד מרכזי גם כאשר 
בשעה טובה ייפתח בעתיד מוזיאון הפסיפס. כיום המבנה מנותק מכל הקשר תיירותי ומהווה מוקד משיכה בעיקר 
לצליינים, שלמרבה הצער התועלת הכלכלית שהם מביאים ללוד דלה. פיתוח שטח ארכיאולוגי משמעותי, במרכזו 
הכנסייה והמסגד הגדול )בתוכו חלקים מהכנסייה העתיקה( ובו שירותי מבקרים והצגה נכונה של הממצאים  יבטיח 

את הפיכתה של לוד העתיקה לנכס תיירותי-כלכלי ברמה הארצית והבינלאומית.

)ובחלק קטן מהעיר העות’מאנית( השתמרו בתי מגורים, . 2 העיר ההיסטורית: בחלקים רבים מן העיר המנדטורית 
מבני מסחר, מעט מבני ציבור, מיתקנים, קברים מקודשים, מתחמים וצירים,  ששימורם ושילובם בתכנון החדש ייתן 

ללוד אופי משלה ואטרקטיביות, מעבר לעוד “עיר שינה” הנמצאת במרחק תחנת רכבת אחת מתל-אביב. 

כיום, מרבית הבתים ה’פשוטים’ נראים במצב קשה, לא אטרקטיביים חזותית, מפוזרים, לכאורה חסרי משמעות   
אדריכלית-תרבותית ויש אף מי שרואה בהם מפגע לפיתוח. אך אם היה נבחר בית אפייני אחד, אותו ישמרו בקפידה 
איכויות העולות  יש  לוד ההיסטורית  להיווכח שלבתי  נוכל  אזי  ו’מפגעים’,  בנייה מאוחרות  תוספות  ויסירו ממנו 

עשרות מונים על הבנייה המודרנית.

שילוב נכון של הבנייה ההיסטורית בתכניות פיתוח ובנייה חדשות, תוך שיקומה ושיפוצה, הוא אתגר תכנוני, שניתן   
וחשוב לעמוד בו, לטובת העיר בדורנו ובדורות הבאים.

לעתים חשוב וניתן לשמר בית שלם, לעתים קרובות ישומרו וישולבו בתכנון חדש רק חזית אחת או מספר חזיתות   
ובמקרים מסוימים יהיה צורך לפרק חזית ולהרכיבה מחדש בקו בניין שמתאים לרוחב חדש של רחובות – כל אחד 

מהפתרונות הללו אפשרי וחשוב! 

את  יקלקל  הנדסית,  יציב  לא  לשימור,  יקר  יפה,  לא  חשוב,  לא  שהבניין  באמירה  הריסה,  לאפשר  לרשויות  קל   
התכניות החדשות ועוד כהנה וכהנה טענות, שכל העוסק בשימור מכיר אותן ונאלץ להתמודד איתן.

הריסה היא מהלך בלתי הפיך וצריכה להיות חריגה בעיר היסטורית. עם זאת – עיר היסטורית ללא פיתוח, ושגרת   
חיים נורמאליים, איננה עיר ואיננו רוצים ליצור עיר מוזיאון.

ותמצא  מוחלטת  הריסה  מנחה תצמצם  כעיקרון  אשר  לוד’,  של  שימור  ‘שפת  ליצור  ומומלץ  תכנוני  הוא  האתגר   
דרכים נכונות לשילוב הישן והחדש, כאשר כולם, תושבי העיר, היזמים והמבקרים, יצאו נשכרים מכך.

יש לראות את העיר כאתר מתפתח, שאיננו מוחק את תולדותיו. כאתר ארכיאולוגי ששומר על שכבות היסטוריות שונות, 
אולם עושה לעתים שימוש וניצול של השכבה הקודמת. עיר רב-שכבתית; במורשת הבנויה, במורשת הבלתי מוחשית 
ובמגוון החברתי שבה, צריכה לשמור על תולדותיה ועל החיוניות והאטרקטיביות שלה, לכל בעלי העניין. בנוסף לשימור 
אירועים,  רחובות,  שמות  קביעת  באמצעות  יישמרו  השונים,  העיר  תושבי  של  והמסורות  שההיסטוריה  חשוב  הבנוי, 

מסורות של הקהילות השונות, תכנית לימודים, פיתוח תיירותי, צמחיה אופיינית ועוד.

לוד היא עיר מיוחדת בכל המובנים וחשוב שייחודיותה תישמר ואף תודגש בכל תכנון עתידי. ראוי ומשמעותי שיזמים 
ילמדו היטב את  ולא פחות מקבלי ההחלטות,  ומתכנני ערים שמכינים בה תכניות  שבאים לפתח את לוד, אדריכלים 

תולדות העיר ויכירו את המצאי התרבותי שבה, הן הבנוי והן הבלתי מוחשי. 

לוד העתיקה – מבנים וצמחיה אופיינית
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