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דבר העורכים

ישראלי  מכון  עמותת  זה,  כרך  עורכי  ידי  על   ,2006 שנת  מאז  מנוהל,  לוד  בעיר  הארכיאולוגי-הקהילתי  הפרויקט 
לארכיאולוגיה ובחסות אקדמאית של מכון נלסון גליק בהיברו יוניון קולג' בירושלים.

מדובר בפרויקט חלוצי בתחום הארכיאולוגיה הקהילתית בארץ ומבחינות רבות זהו אחד הפרויקטים הגדולים והחשובים 
בעולם הרחב. השנה החלטנו להוסיף נדבך מרכזי לפרויקט - כנס שנתי לתולדות העיר לוד. את דברי הכנס וכן מאמרים 
נוספים, אנו מפרסמים בשנתון זה. הכנס והשנתון נועדו לשמש במה איכותית להפצת מגוון מחקרים אודות המורשת 
המפוארת של העיר לוד. לצד העיסוק בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של העיר, נציג בעתיד על במה זו נושאים הקשורים 

בפיתוח העיר העתיקה של לוד כאתר תיירות ברמה בינלאומית.
הניאוליתית  בתקופה  ראשיתה  אשר  העיר,  של  הארוכה  להיסטוריה  מדגם  המהווים  מאמרים  להציג  בחרנו  זה  בלקט 
בשכונת  בחפירה  הוגדרו  הלודאית שמאפייניה  התרבות  את  במאמרו  מגדיר  גופר  אבי  הספירה(.  לפני  השישי  )באלף 
נווה ירק בעיר. אלי ינאי מציג במאמרו, לראשונה בפרסום מדעי,  ממצאים מחפירות בעיר לוד המעידים על תרבותה 
בתקופות הברונזה והברזל ובתקופה הפרסית. יהושע שוורץ מגיש לנו סקירה רחבה על תולדות העיר, החל בתקופה 
בית שני,  חורבן  יחסית, לאחר  רוזנפלד מתמקד בתקופה קצרה  בן-ציון  ועד לתקופה הביזנטית. מאמרו של  הפרסית 
שבה הקהילה היהודית של לוד הגיעה לשיאים של יצירה רוחנית והלכתית. שמעון גת סוקר את תולדות העיר לוד בימי 
הביניים על סמך המקורות ההיסטוריים, מרביתם ערביים, ואילו תוופיק דעאדלה פותח בפני הקוראים צוהר להיכרות 

עם העיר לוד בימי המנדט הבריטי. 
הפסיפס המפורסם של לוד, אשר נחשף בשנת 1996 על ידי מרים אבישר מרשות העתיקות, יעסיק אותנו רבות בעתיד. 
טכנולוגיית  של  סקירה  העתיקות,  ברשות  הפסיפסים  מדור  ראש  אבו-דיאב,  ע'אלב  בפנינו  מציג  זה  מאמרים  בלקט 
ההקמה של הפסיפסים ובעיקר את הליכי השימור של יצירות אומנות כה מורכבות כרצפות הפסיפס העתיקות. אלון 
שביט וגיא רוזנס מציגים ראיון עם מר אבו רג'ב חסונה, מוותיקי ומנכבדי העיר לוד אשר הלך לעולמו השנה. בראיון 
הפוטנציאל  את  שביט  אלון  מציג  המסכם,  במאמר  מתקניו.  כל  על  חסונה  של משפחת  הבד  בית  את  רג'ב  אבו  מציג 
התיירותי הרב שגלום בעיר העתיקה של לוד. המאמר מציג, לראשונה בעברית, את עקרונות היסוד של הארכיאולוגיה 
קורא  בקול  העתיקה. המאמר מסתיים  בלוד  הפרויקט  ובניהול  בתכנון  אותנו  הנחו  אלה  עקרונות  בעולם.  הקהילתית 

לקהל הרחב, תושבי לוד ומתעניינים אחרים, להשתלב ולתרום למיזם במסגרת הוועדות המקצועיות.
ונרתמו להכנת הקובץ, למרות לחץ הזמן ו"חבלי הלידה", אשר  אנו מודים לכל הכותבים שתרמו מהידע הרב שלהם 

באים לידי ביטוי מן הסתם בליקויים שיימצאו בין השורות. בשנתון הבא נדאג לתקן את הטעון שיפור.

קריאה פורייה ומעשירה לכול.
העורכים
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االفتتاحية

المعهد  جمعية  الكتاب،  هذا  محرري  قبل  من   ،2006 عام  منذ  اللد،  مدينة  في  الجماهيري  اآلثرى  المشروع  يدار 
االسرائيلي للآلثر وبرعايه أكاديمية من قبل معهد نلسون كليك في الهيبرو يونيون كولج.

يعد المشروع من المشاريع الرائدة في مجال الحفريات اآلثاريه الجماهريه في البالد ويمكن القول أنه واحد من أكبر 
وأهم المشاريع في العالم.  هذا العام قررنا إضافة عنصر أساسي للمشروع بشكل مؤتمر سنوي عن تاريخ وآثار مدينة 
اللد. اوراق المؤتمر ومواد أخرى، منشوره في هذا الملخص. نأمل ان يصبح المؤتمر السنوي منصه راقيه ونزيهة 
لعرض الدراسات عن تراث المدينة المجيد. إلى جانب االهتمام بتاريخ وآثار المدينة، سنهتم باالوراق المستقبليه 

بعرض مسائل متعلقة  بتطوير البلدة القديمة باعتبارها موقع سياحي عالمي.
لقد اخترنا تقديم هذه المجموعة من المقاالت التي تضم ابحاث عن تاريخ المدينة الطويل، الذي يعود إلى العصر 
الحجري الحديث )األلف السادس قبل الميالد(. حيث يصف افي غوفر في ورقته خصائص "الثقافة اللدية" التي تم 
الكشف عنها تحت مدرسه االعدادية في حي الواحة الخضراء. ويقدم ايلي ياناي في ورقته نتائج من حفريات كشفت 
عن اللد خالل العصر البرونزي والعصر الحديدي والعصر الفارسي. ومن ثم يقدم لنا جوشوا شوارتز لمحة عامة عن 
البيزنطية. مقال بن صهيون روزنفيلد يركز على فترة قصيرة  ايام الحكم الفارسي وحتى الفترة  تاريخ المدينة من 
الروحي والديني.  ويستعرض  اإلبداع  اللد قمة  اليهودية في  الجالية  بلغت  الثاني، حيث  الهيكل  تدمير  بعد  نسبيا، 
المدينة في القرون الوسطى استنادا إلى مصادر تاريخية، في حين يفتح توفيق دعادله نافذة  شمعون جات تاريخ 

تعرف القراء على اللد حتى ايام االنتداب البريطاني.
اهتمامنا  اآلثار، سيكون في مركز  ابيسار من سلطة  قبل مريام  الذي كشف في عام 1996 من  الشهير،  الفسيفساء 
في المستقبل. في هذا العدد يقدم غالب ابو دياب, رئيس قسم الفسيفساء في سلطة اآلثار, مراحل رصف االرضية 
والطرق لصيانتها والحفاظ عليها. ألون شافيت وغاي روزانس يسردان مقابلة مع المرحوم السيد أبو رجب حسونه، 
من وجهاء المدينة. المقابلة مع أبو رجب تعرض مصبنة العائلة ومنشآتها. تقدم المادة األخيرة أللون شافيت المكنون 
الحفريات  لمنظومة  األساسية  المبادئ  العبرية،  باللغة  األولى  الورقه،  هذه  وتعرض  القديمة.  البلدة  في  السياحي 
الجماهريه. يختتم المقال بدعوة للجمهور، من سكان اللد وغيرهم من المهتمين، للالنضمام للجان المهنية والمشاركة 

في المشروع.
نشكر جميع المؤلفين الذين ساهموا بالتبرع بمعرفتهم الغنية إلعداد هذا العدد، وذلك برغم ضغط الوقت ومراحل 

الوالدة التي ستبان اعراضها بين السطور وخالل التصفح. في العدد السنوي المقبل سنحرص على تعديل الهفوات.

قراءة مثمرة ومغنيه للجميع.
المحررين
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Editors' Note

The Community-Archaeological project in the city of Lod is directed since 2006 by the editors of 
this volume and Israeli Institute of Archaeology )NPO(, under the academic auspices of the Nelson 
Glueck Institute of the Hebrew Union College in Jerusalem. 
This project is pioneering the community public archaeology field in Israel, and in many ways, one 
of the largest and most important of its kind worldwide. This year we have decided to introduce a 
significant addition to the project – an annual conference dedicated to the history of Lod. The papers 
presented at the meeting and others will be presented in this collection. The annual conference and 
volume are meant to provide a quality outlet for research regarding the city's rich legacy. Alongside 
archaeological and historical topics, we will present in the future information and papers about the 
development of the city as a world-class tourist attraction. 
In this year's volume we chose to present papers which represent the long history of Lod, beginning 
in the Neolithic Period )during the the 6th century BCE(. Avi Gopher will define the "Lodian 
Culture", defined following excavations at the Newe Yerek neighborhood. Eli Yannai will present 
the first scientific publication of the archaeological discovery dated to the Bronze and Iron Ages, 
and the Persian period. Joshua Schwartz presents the historical and archaeological sources from the 
Persian to the Byzantine periods; Ben Zion Rosenfeld focuses on a relatively short but important 
timespan, after the destruction of the Second Temple, when the Lod's Jewish community reached its 
zenith of spiritual and religious creation; Shimon Gat surveys the city's history during the Middle 
Ages, following the historical sources; Tawfiq Da'adli portrays a rare glimpse to the city of the 
British Mandate during the first half of the 20th century. 
Lod's famous mosaic which was unearthed in 1996 by Miriam Avissar of the IAA will be the focus 
of much deliberation in future publications of this series. In this volume, Raleb Abu-Diab the head 
of the Mosaic Department in the IAA, will present the technology behind mosaic construction, and 
the conservation techniques of such elaborate ancient works of art; Alon Shavit and Guy Rozanes 
present an interview with one of Lod's most distinguished citizens, Mr. Abu-Rajeb Hasuna, who 
passed away last year. Abu-Rajeb takes us on a tour in his family's Olive Oil factory, which was 
decommissioned in 1948, and describes the function of the different installations within it. 
In his concluding paper, Alon Shavit presents the great touristic potential the city holds. For the first 
time in Hebrew, the paper describes the principles of community public archaeology worldwide. 
These principles were our guide while planning and executing our project in the Old City of Lod. 
The paper calls to the general public, citizens of Lod and enthusiasts to take part and contribute to 
the endeavor through the professional committees.
We wish to thank the scholars who contributed from their knowledge and experience to this volume, 
despite the time constraints and "first steps" difficulties – elements which will most likely manifest 
in some error in the text. In the future we will certainly improve. 

May you have fruitful and enriching reading. 
The Editors    
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תקציר

במאמרו סוקר ד”ר אלון שביט מיזם ארכיאולוגי-קהילתי, חלוצי במדינת ישראל, אותו יזם מכון ישראלי לארכיאולוגיה 
בעיר לוד. מטרות המיזם לפתח את העיר העתיקה כאתר תיירות ברמה בין-לאומית תוך שילוב האוכלוסייה המקומית 
בעשייה. המיזם מסייע בהסרת מחיצות בין אוכלוסיות קוטביות בעיר ואם ימצאו המשאבים הנדרשים לבצעו, הוא יהווה 
מחולל מפנה דרמטי לעתיד טוב יותר לעיר לוד ולתושביה. המאמר קורא לתושבים ולמעוניינים מחוץ לעיר לוד להיות 

שותפים פעילים במיזם.

ملخص
يستعرض في هذا المقال, الدكتور ألون شابيط مبادرة آثارية جماهريه رائدة في إسرائيل من تنظيم المعهد االسرائيلي 
لآلثار. يهدف المشروع لتطوير البلدة القديمة كمنطقة سياحية على مستوى دولي من خالل العمل مع السكان. كذلك 
يأمل المشروع, إذا وجدت الموارد الضروريه, إلزالة الحواجز بين المجموعات المختلفه في المدينة والمساهمه من 

اجل مستقبل أفضل للبلده وسكانها. وتدعو الورقه اهل البلد وجيرانها للشراكه الفعاله في المشروع.

Preface
In the following paper Dr. Alon Shavit surveys the pioneering community archaeological project 
initiated by Israeli Institute of Archaeology. The Project aims to the develop the Old City as a 
world-class tourist attraction, while working together with the local population in the endeavor. 
The initiative helps remove barriers between polarized and alienated sectors, and given the proper 
resources, it might create a dramatic betterment of the future of Lod and its people. The paper calls 
for residents and supporters everywhere to become active partners in the project.  
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רקע
לוד  בעיר  ארכיאולוגיה-קהילתית  פרויקט  ליזום  לו  והצעתי  רגב,  בני  לוד,  עיריית  לראש  פניתי   2005 שנת  בשלהי 
שמטרתו לשקם את העיר העתיקה בלוד, לפתח אותה כאתר מרכזי על מפת התיירות של הארץ ולבצע את המשימות על 
פי עקרונות הארכיאולוגיה הקהילתית. בפגישה שקיימנו בלשכת ראש העיר, סיפרנו על הארכיאולוגיה הקהילתית אשר 
עד לאותם ימים כמעט שלא הייתה מוכרת בישראל. הדגשנו שמניסיוננו יהיה ערך מוסף מיוחד לפיתוח לוד העתיקה 
ובניכור  בעוני  חיים  העתיקה,  לעיר  בסמיכות  הגרים  התושבים  שמרבית  העובדה  לאור  וזאת  קהילתיים,  בתהליכים 
מהממסד ואם לא נשכיל לקרב אותם לתהליכים, קיים חשש סביר שכל השקעה שנגייס תרד לטמיון. דגש נוסף ניתן 
להערכה שלנו שפיתוח העיר העתיקה כאתר תיירות מרכזי במדינה יחולל מפנה דרמטי אשר יסייע לחלץ את העיר לוד 

ואת תושביה משפל תדמיתי עמוק ויוביל לתנופה כלכלית, תעסוקתית ותשתיתית בעיר.
ראש העיר האזין בקשב רב לדבריי ולדברי אנשי הצוות ממכון ישראלי לארכיאולוגיה אשר נלוו אליי. הוא סיכם את 
הפגישה ואמר: “התרשמתי מאוד מהרעיון, תנו לי לחשוב על זה ואחזור אליכם”. ניסיוני הרב במעמדים כאלה הוליך 
אותי במורד מדרגות לשכת ראש העיר בתחושה ברורה שאנחנו יכולים לשכוח מהמיזם הזה. כך נוהגים לענות ראשי 
ערים שמחפשים דרך מנומסת להיפטר מכל מיני יזמים מטרידים בעלי רעיונות מקוריים. אבל להפתעתי, עוד באותו יום 
צלצל אליי ראש העיר אישית והודיע לי שהוא מעוניין לקדם את הפרויקט, ויתרה מכך, הוא מינה את עו”ד יאיר רביבו, 
במהלך  העירייה.  מטעם  הפרויקט  כמרכז  העירונית,  רשת המתנ”סים  ומנהל  הכלכלית  החברה  סמנכ”ל  ימים  באותם 
השנים ידענו עליות ומורדות, תמיכה ממשלתית לצד הפניית גב ממשרדי הממשלה, אבל במהלך כל השנים הללו לא 
נכנענו לקשיים ולמחסור במשאבים ולא שכחנו את היעד - להביא לפיתוחה של העיר העתיקה של לוד כצעד מרכזי 

ליצירת מפנה בעתידה של העיר.

איור 1: הלוגו של המיזם הקהילתי בעיר לוד “מורשת מכוננת עיר”
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הפוטנציאל התיירותי של לוד
במצבה הנוכחי, העיר לוד לא ראויה להיכלל ברשימת אתרי התיירות. עם זאת, טובי המומחים לתיירות אשר בחנו לעומק 
את הפוטנציאל של העיר הגיעו למסקנה כי אם יוקצו השקעות משמעותיות לפיתוח תשתיות העיר, אתרי התיירות שלה, 

שכונות המגורים הסמוכות לאתרים וצירי הגישה לעיר העתיקה, תהפוך העיר למוקד תיירותי מרכזי בארץ.
להלן נציג עוגנים תיירותיים מרכזיים בעיר לוד:

כנסיית סנט ג’ורג’ - כנסייה יוונית אורתודוקסית אשר שוקמה בשלהי המאה ה-19 על גבי שרידים של קתדראלה גדולה 
ומפוארת מימי הצלבנים. לדעת חוקר ארץ ישראל הצרפתי, שארל קלרמון גנו, חלקים ממבנה מסגד אל-עומרי הסמוך 

לכנסייה הם קטעים שהשתמרו מהכנסייה הביזנטית על שם ג’ורג’ הקדוש. 

איור 2: ציור המתאר את ג’ורג’ הקדוש רכוב על סוסו ומכניע את הדרקון

בגלל  אך  דיוקלטיאנוס.  הקיסר  של  המשמר  בחיל  קצין  היה  הוא  לימים,  לספירה.  ה-3  במאה  לוד  בעיר  נולד  ג’ורג’ 
החלטתו לעסוק בהפצת הנצרות, בניגוד לחוקי האימפריה הרומית, הוא הוצא להורג והפך לאחת הדמויות המקודשות 
הוא  אנגליה.  ממלכי  רבים  נקראו  שמו  ועל  אנגליה  של  הפטרון  הקדוש  הוא  ג’ורג’  הנצרות.  בעולם  ביותר  האהודות 
העולם  ברחבי  רבות  קהילות  ועוד  טורינו  מוסקבה,  הערים  של  פטרון  והוא  שמו,  את  הנושאת  גיאורגיה  של  הפטרון 

הנוצרי. קברו של ג’ורג’ מזוהה בקריפטה התת-קרקעית בכנסייה בלוד.  

איור 3: כנסיית סנט ג’ורג’
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מסגד אל-עומרי - מסגד מהתקופה הממלוכית אשר הכתובת המתנוססת בכניסה אליו מעידה על הקמתו זמן קצר לאחר 
הכיבוש הממלוכי של ארץ ישראל, במאה ה-13. במסגד נמצאים חלקי מבנה קדומים ובהם קירות וגומחה חצי עגולה 
הכנסייה  ייתכן שהם שרידי  לעיל,  וכאמור  ומגרניט,  קורינתיות משיש  וכותרות  עמודים  שולבו   גם  במסגד  )אפסיס(. 

הביזנטית שהייתה במקום. 

איור 4: מסגד אל עומרי

ה-3  המאה  מן  מפואר  פסיפס   1996 בשנת  נחשף  החלוץ,  רחוב  תוואי  על  מלוד,  המזרחית  ליציאה  סמוך   - הפסיפס 
לספירה, אשר לדעת רבים הוא היפה ביותר מבין הפסיפסים שנחשפו בארץ ומהיפים מסוגם בעולם. בשנים האחרונות 
מוצג הפסיפס במוזיאונים החשובים בעולם והמוני מבקרים זכו להתרשם מפארו. בזכות תרומה נדיבה של הגברת שלבי 
וויט ייבנה מוזיאון באתר הפסיפס ועם השלמתו תשולב רצפת הפסיפס באתרה המקורי. סביב הפסיפס נחשפו פסיפסים 

איכותיים רבים וניתן לפתח את המרחב כולו כמוזיאון הפסיפסים הלאומי.

)www.lodmosaic.org איור 5: פסיפס לוד )מתוך אתר האינטרנט

חאן חילו - מבנה אבן מהתקופה העות’מנית אשר שימש כשוק עירוני והיווה מוקד לפעילות הכלכלית של תושבי העיר 
כמרכז  כמסעדה,  לשמש  יוכל  הוא  ושחזור  שימור  עבודות  בחאן  שיבוצעו  לאחר  לה.  הסמוכים  הכפרים  תושבי  ושל 
תרבות, כחנויות תיירותיות ולסדנאות אמנים. החאן ינוהל על ידי יזמים פרטיים, כפוף להגבלות חוזיות אשר יבטיחו את 

שמירת המבנה ואת השימושים הראויים לו.
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איור 6: שחזור אומן של חאן אל-חילו

בית הבד של חסונה - מבנה עתיק שהוקם על ידי משפחת חסונה כמפעל מסורתי יחידי במינו בארץ )פרטים על בית 
הבד ומתקניו בראיון עם אבו רג’ב חסונה המתפרסם בשנתון זה( . במקום נותרו על מקומם מרבית מתקני הייצור אשר 
ישראלי לארכיאולוגיה מתכנן לשקם את  )איילון תש”ן(. מכון  וסבון  זית, מוצרי טחינת הסומסום  לייצור שמן  שימשו 
המבנה ואת כל אמצעי הייצור שבתוכו ולאפשר למבקר לחוות את פעילות הייצור המסורתית כפי שהייתה לפני כמאה 

שנה. 

איור 7: שחזורי אומן של בית הבד של חסונה ושל מפעל הסבון של חסונה

בין  אשר  לוד,  במשפחות  מהוותיקות  חסונה,  מורשתה של משפחת  גם  תוצג  והמתקנים שבתוכו  המבנה  שיקום  לצד 
נכבדיה היו גם ראש העיר ופרנסי עיר נוספים. משפחת חסונה קיימה קשרי ידידות אמיצים עם יהודים שחיו בסביבת 
בשטחים  החקלאות  ענפי  ואת  עסקיהם  את  לפתח  השכילו  המשפחה  בני  ועוד.  לציון  בראשון  בבן-שמן,  לוד,  העיר 

שעובדו על ידם תודות לדיאלוג פורה  שקיימו עם שכניהם היהודים )גיסין 2010: 42-40(. 
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בית הקשתות - בית בד מסורתי אשר תקרתו העשויה קמרונות מוצלבים מושתתת על גבי אומנות רחבות. במבנה עדיין 
נותרו פרטי מפרכה לריסוק הזיתים, בהם אבן שכב ושתי אבני רכב. לאחר שיקום בית הקשתות ניתן יהיה להפעיל גם 
אותו למטרות יזמות תיירותית, תוך הקפדה על תנאי זיכיון שיבטיחו שמירה על המבנה, נגישות של הציבור הרחב לתוכו 

ושימושים ראויים במבנה. 

איור 8: שחזור אומן של בית הקשתות

מסבנת אל-פאר – מבנה אבן שנמצא מדרום לשוק העירוני של לוד. המסבנה הייתה בבעלות משפחת אל-פאר. באגף 
הצפוני-מערבי של המבנה היה בית בד ובאגף הדרומי-מערבי היה טאבון אשר שימש תושבים רבים ולא רק את בעלי 
הבית. האגף המזרחי שימש כמפעל לייצור סבון על בסיס שמן הזית. בקומה השנייה של המבנה הוקם, בשלב מאוחר 
יחסית, אגף המגורים של בעלי המקום. לאחר שימור ושחזור המבנה יוצגו בו מכלולי הייצור. יתר חללי המבנה יועברו 
יהיה  ניתן  במקום  בחלליו.  נאותים  ושימושים  המבנה  על  שמירה  שיבטיחו  חוזיות  להגבלות  כפוף  פרטיים,  ליזמים 

להפעיל בית קפה וחנויות שישרתו את באי האתר ואת באי השוק הסמוך.

איור 9: צילום של מסבנת אל פאר משנת 1991 )על ידי אדריכל גיורא סולר(
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השוק - שוק לוד נחשב מזה שנים רבות למוקד משיכה של אלפי מבקרים. על פי התכנית הרעיונית לפיתוח לוד העתיקה, 
שהוכנה על ידי מכון ישראלי לארכיאולוגיה, השוק יאוכלס בתוך מבנה מקורה בעל מראה אדריכלי מרשים במתאר של 
פורום רומי. יהיה בכך רמז למורשתה המפוארת של לוד בתקופה הרומית. אנו ממליצים שהחלל המרכזי של המבנה 
יוכל לשמש לצורכי השוק, על פי הצורך, ובימים אחרים או בשעות הערב ניתן יהיה לקיים במקום אירועים ציבוריים. 

איור 10: שוק לוד היום

רחוב מסעדות - רחוב הרצוג נבנה בימי המנדט הבריטי ושימש כציר מרכזי בעיר. היום פועלות ברחוב שתי מסעדות 
פופולאריות ולצדן מאפיות וחנויות שונות. הרחוב ישוקם בסגנון אותנטי ככל האפשר ויהפוך מוקד לבני העיר, מבקרים 

מרחבי הארץ ותיירים.

בתי הכנסת – סמוך לכנסיית סנט ג’ורג’ ומסגד אל-עומרי הוקמו שני בתי כנסת: “שערי שמים” ו”ישועת ישראל”. בתי 
הכנסת ישוקמו וישולבו במרקם הפארק לצד המסגד והכנסייה ובכך יהוו ביטוי לרב-תרבותיות ולחיי השיתוף בעיר לוד.

תיאטרון פתוח - בתכנית הרעיונית שהוכנה על ידינו אנו ממליצים להכשיר תיאטרון פתוח אשר ימשוך למתחם קהל 
רב, בעיקר מקרב תושבי העיר אך גם מחוצה לה.

וישולב  ישוקם  ה-80 של המאה ה-20. המתנ”ס  לוד בשלהי שנות  בעיר  הוקם  קהילתי אשר  -  מרכז  מתנ”ס שיקגו  
אדריכלית במרקם של העיר העתיקה. אנו ממליצים שלצד הפעילות הקהילתית המבורכת המתבצעת במתנ”ס, יוכשר בו 
מרכז מבקרים ובו תצוגה מוזיאונית על תולדות העיר, אשר תכלול ממצאים מעתיקות לוד. האודיטוריום במתנ”ס ישוקם 

וישמש להקרנת מיצגים על לוד בעבר ובהווה.  מרבית אגפי המתנ”ס ימשיכו לשמש את הקהילה.

השטח הפתוח - במרחב הפתוח יהיו שטחי חפירה ארכיאולוגית אשר יהיו פעילים במשך חודשים רבים במשך השנה. 
החפירות תבוצענה על ידי תלמידי מערכת החינוך העירונית בלוד ותלמידי היישובים הסמוכים ללוד. המקומות שבהם 
יימצאו מונומנטים מרשימים  ישולבו בתכנית הפארק. שטחים אחרים יכוסו לאחר שהחפירה בהם תמוצה, ובמקומם 

יפותחו שטחים חדשים.

יודגש שהפוטנציאל התיירותי של לוד אינו מסתכם רק במונומנטים הגלויים ברחבי העיר. עיון בתולדותיה המפוארים 
של העיר לוד מלמד כי בתקופות מסוימות העיר הגיעה לשיאים של התפתחות. בתקופת המשנה היו בה בתי מדרש, 
בתי כנסת, בתי מרחץ ובתי עמידים לרוב )רוזנפלד 1997, שוורץ תשמ”ט(. באותם ימים היא גם הלכה והתפתחה כפוליס 
רומי מרכזי וחשוב.  המקורות ההיסטוריים מרמזים שהיא לא נפלה ביופייה מערים חשובות אחרות, כדוגמת בית שאן. 
לוד נקראה באותם ימים: דיוספוליס – עיר האלוהים ומכאן שמו של השנתון לתולדות לוד. העיר הזאת היוותה צומת 
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 .)Fischer et.al. 1996( מרכזי לדרכים הרומיות האימפריאליות בארץ ישראל ומיקומה האסטרטגי תרם לעושרה הרב
 Avissar( ביטוי חלקי לכך ניתן למצוא ברצפת הפסיפס המפוארת של לוד ובשפע רצפות הפסיפס שנמצאו סמוך לה
1998(. גם בתקופה הביזנטית ידעה העיר שגשוג ופיתוח, כאשר תושביה הסבו את שמה לגיאורגיו-פוליס, עירו של ג’ורג’ 

הקדוש. במפת מידבא מתוארת העיר לוד מן המאה ה-6 כעיר מתוכננת ובה מבני ציבור וכנסיות.

במאה ה-7, כאשר המוסלמים כבשו את הארץ, הם בחרו בלוד כבירה האזרחית של ג’ונד פלסטין )מחוז פלסטין אשר 
חלש על פני הארץ(. רק שלושה דורות לאחר מכן, בשנת 716 לספירה, הם יזמו את הקמתה של רמלה השכנה, כבירה 

חלופית לעיר לוד שנתפסה על ידם מערבית מדיי באופייה. 

ברור לחוקרי לוד שלא מעט מעושרה של העיר, כפי שהוא בא לידי ביטוי בדפי ההיסטוריה, ממתין עדיין בין מכמניה 
ולאחר שיבוצעו חפירות ארכיאולוגיות רחבות היקף בעיר, אנחנו צפויים לאתר שרידים רבים, בהם שרידים מונומנטאליים 

שניתן יהיה לשלבם בתחום הפארק התיירותי.

איור 11: תכנית רעיונית לפיתוח לוד העתיקה
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יתרונות מול מגבלות
בגלל מצבה של העיר בכלל ומצב מרחב העיר העתיקה בפרט, נקודת הפתיחה של המיזם התיירותי לפיתוח לוד העתיקה 

לוקה מבחינות רבות. להלן יוצגו המגבלות העיקריות שבפניהן אנו עומדים:

העיר סובלת מהזנחה מתמשכת והעדר השקעות לאומיות. התשתיות במתחם העיר העתיקה במצב לקוי ויש לבצע בהן 
שיקום יסודי. כמאה מבני מגורים נמצאים בשכונות המקיפות את העיר העתיקה; מרביתם מבני שיכונים ישנים, אשר 
הוזנחו ברבות הימים. דירות אחדות כלל אינן מאוכלסות ובחלק מהדירות המאוכלסות חיים תושבים קשי יום אשר אין 

בידם משאבים להשקיע בטיפוח חזות הבתים וסביבת המגורים.

תדמית העיר נמוכה בקרב תושביה ובקרב תושבי הארץ.  העיר סבלה מהעדר מנהיגות מקומית במשך  שנות דור. לפיכך 
לא היה מי שיציג בפניה אתגרים לפיתוח וידאג להכין תכניות ליישום.

בחלק מהעיר ניכרת תופעת הוונדליזם. במצב הנוכחי קשה מאוד ליזמים ולאנשי עסקים לשרוד בעיר.  במרחב העיר 
העתיקה וסמוך לה אין תנאים מינימליים ליזמות פרטית. בקרב תושבים רבים בעיר קיים ניכור כלפי הממסד הממלכתי 

והמוניציפאלי.

מרקם העיר העתיקה הרוס ברובו )בהשוואה לרמלה, לדוגמה(.

לצד המגבלות ניתן להצביע גם על יתרונות משמעותיים בפוטנציאל הפיתוח התיירותי של העיר העתיקה:

התיירות תהווה מנוף עיקרי למפנה תדמיתי, חברתי וכלכלי שהעיר כה זקוקה לו.  בעיר קיימים ממצאים היסטוריים 
רבים, גלויים ונסתרים.

וזמינה.  לוד נמצאת סמוך לנתב”ג עם פוטנציאל  נוחה  לוד נמצאת במרכז הארץ בסמיכות לגוש דן, והנגישות אליה 
יצירתי עשוי למנף את לוד ואת מתחם העיר העתיקה כעורף תומך בשדה  לביקור ראשון או אחרון. תכנון אסטרטגי 

התעופה בן-גוריון ואתר מבוקש על מפת התיירות בארץ.

ערך  בעלי  פנויים  מבנים  כמה  קיימים  בלוד  לפיתוח.   פוטנציאל  ובעל  ברובו  פנוי  גדול  היסטורי  מתחם  יש  בלוד 
בפיתוח  עירונית שתתמחה  ניהול  חברת  לרשות  להעבירם  וניתן  המדינה  בבעלות  מהם  רבים  והיסטורי.  ארכיטקטוני 
העיר העתיקה. העיר נמצאת על ציר הצליינות הארצי. כנסיית סנט ג’ורג’ מהווה אטרקציה וכוח משיכה של מבקרים. 

גם במצבה הנוכחי, מבקרים בעיר מאות עולי רגל נוצרים כל יום. 
בעיר מתקיים שוק שבועי המושך אליו אלפי קונים ומבקרים.  להנהגת העיר יש רצון לפתח את התיירות בעיר לוד.

עיקרי התכנית הרעיונית לפיתוח העיר העתיקה בלוד
את התכנית הרעיונית לפיתוח לוד העתיקה הכין צוות בניהול מכון ישראלי לארכיאולוגיה ובהזמנת משרד התיירות, 
התיירות  יועץ  מנדל,  ויריב  מנדל  סעדיה  האדריכלים  שותפים  היו  בצוות  לוד.  ועיריית  לתיירות  הממשלתית  החברה 
עמנואל אלון, הכלכלנים שלמה בלוזר וטל צמרת. האדריכל גיורא סולר והארכיאולוגים ד”ר תאוופיק דעאדלה  וד”ר 
יובל גדות ליוו את עבודת הצוות. במהלך תהליך הכנת התכנית הוצגו הרעיונות המנחים בפני צוות העירייה שבראשה 
עמד באותם ימים, יו”ר הוועדה הממונה – אילן הררי. מידע ורעיונות רבים התקבלו מקרב עובדי העירייה. נוסף לכך, 
קיימנו תהליך ממושך של שיתוף הציבור בסיוע של קרן לוד והמנהל המייסד של הקרן – עו”ד אביב וסרמן. בסדרה של 
מפגשים עם עשרות נציגים מהעיר, בהם בני העדות והדתות השונות ונציגי השכונות השונות, העלנו את עיקרי התכנית 

וקיבלנו משוב מהנציגים. 
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להלן נציג את עיקרי התכנית.
התכנית תהיה מבוססת על מדרג תיחום בשלושה מעגלים, שיוצגו להלן מהמרכזי לחיצוני:

הגן הארכיאולוגי - יהיה לבו של האתר ובו יהיו מרבית המונומנטים ומוקדי העניין.
המתחם התיירותי - יכלול בתוכו, נוסף לגן הארכיאולוגי, גם את המעגל האמצעי שיכלול את אתר מוזיאון הפסיפסים, 

את רחוב הרצוג ומוקדים נוספים שישולבו במרקם אתר התיירות.
המרקם האורבאני של לוד העתיקה - מרקם זה יהווה אזור חיץ ומרחב גישה לתוך אתר התיירות. אמנם מרבית המרקם 
הקדום של לוד נהרס, אך ניתן בהחלט להתרשם ממקטעים שלו הן בסביבת כיכר השוטר, הן לאורך רחוב צה”ל וגם 

בקטעים נוספים.

איור 12: סביל סובייח, הסמוך לכיכר השוטר, לאחר ששוקם על ידי  מכון ישראלי לארכיאולוגיה

עקרונות התיחום התבססו על בחינת שטחים ציבוריים ופתוחים הזמינים לצורכי הפיתוח ומאפשרים תכנון גמיש יחסית. 
וזאת אל מול שטחים פרטיים ומבונים, שבהם יהיה קשה יותר להשפיע על הפיתוח העתידי.

הגדרת הגן הארכיאולוגי נשענה על אינטנסיביות המונומנטים במרחב ועל אפשרויות התנועה בין המוקדים התיירותיים. 
כמו כן הבאנו בחשבון את הפריסה המרחבית של השרידים הארכיאולוגיים. עקרונות התכנון בחנו את סוגיית הנגישות 
לדעיכה  זרז  בדיעבד  הייתה  לוד,  עוקף  ככביש   40 כביש  כך שפיתוחו של  על  עמדו  גורמי תכנון  ברגל.  והן  ברכב  הן 
הכלכלית של העיר. צוות התכנון הביע חשש שהתמקדות במוזיאון הפסיפסים תעודד תיירים לבקר במוזיאון הנמצא 
בכניסה לעיר, סמוך לכביש 40 ולאחר מכן ימשיכו התיירים בדרכם, מבלי לבקר בעיר עצמה. מסיבה זו המלצנו למנוע 
ולהכשיר חניות במרכז העיר העתיקה. טיפוח צירי הגישה לעיר העתיקה  ככל שניתן אופציה לחנייה סמוך למוזיאון 
במוזיאון  הביקור  לצד  העתיקה בשלמותה  העיר  את  לכלול  התיירים  ישכנעו את  בתוכה  נוספים  עניין  מוקדי  ופיתוח 

הפסיפסים.
עקרון חשוב נוסף היה שילוב של אתר התיירות במרחב האורבאני. הומלץ לבצע את שיקום שכונות המעטפת של העיר 
העתיקה תוך ניסיון לשמר את המרקם החברתי באזור. ברור לכול שתהליכי פיתוח תיירותיים כרוכים בדחיקה של חלק 
מהאוכלוסייה הוותיקה והחלפתה באוכלוסייה חדשה וחזקה. תהליכים כאלה אירעו ביפו בשנים האחרונות. אך ביצוע 
המהלך מתוך מודעות לערך הייחודי שבשימור המרקם החברתי, יאפשר לפחות לחלק מהתושבים להתבסס במרחב. 
נוסף לכך, הוחלט שאתר התיירות לא יהיה תחום והוא יזמין קודם לכול את תושבי העיר כמרחב לבילוי, לפנאי ולתרבות.
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איור 13: בתי שיכון סמוך לפארק הארכיאולוגי של לוד העתיקה

החזון של התכנית
הפיכת לוד למוקד תיירות ארצי ••

שימוש בתיירות להעלאת קרנה של העיר  - ••

כבעלת מוקדי משיכה ברמה בינלאומית;  •

כמקום בעל אוצרות ארכיאולוגיים; •

כעיר של שלוש הדתות. •

דגש על שיתוף התושבים בתהליך והעלאת הגאווה המקומית ••

עקרונות משמעותיים נוספים לביצוע התכנית
שילוב הקהילה בכל רמות העשייה, החל בתכנון ועד לביצוע ולניהול••

שימור חברתי לצד שימור פיסי••

הקמת חברה לפיתוח לוד העתיקה לצורך הפיתוח והניהול השוטף אשר תקבל לידיה נכסים לצורך ••

השבחתם כנכסים מניבים שיממנו את פעולתה

שימוש  בתכנית  כמחולל מפנה כלכלי, תעסוקתי וחברתי בעיר לוד••

ביצוע פעילות השימור, השחזור והפיתוח  בסטנדרטים תיירותיים בינלאומיים••

שילוב הפארק התיירותי  ברקמה העירונית כך שישרת קודם כל את תושבי לוד••

הפארק הארכיאולוגי יהיה דינאמי ותבוצענה בו חפירות במשך חודשים רבים בשנה.••
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הארכיאולוגיה הקהילתית בעולם
הארכיאולוגיה הקהילתית התגבשה לראשונה בשלהי המאה ה-20. ביחס לזרם המרכזי בארכיאולוגיה, אשר פעיל כבר 
כ-150 שנה, מדובר בתחום צעיר אשר עדיין מחפש את זהותו. חוקרים שונים ניסו להגדיר את הארכיאולוגיה הקהילתית. 
טריגר קבע שהארכיאולוגיה הקהילתית “מערבת קהילות בתכנון ובביצוע פרויקטי מחקר שהם עניינה של הקהילה” 
זוכה לתפקיד מרכזי בפרשנות הממצא  )Trigger 2007:260(. מרשל הגדירה את התחום: “פרויקטים שבהם הקהילה 
ובפרסום” )Marshall 2002:212(. על פי Pardoe )1992:139( עקרון היסוד של הארכיאולוגיה הקהילתית מבוסס על 
ינוהל אם פרשנות העבר תתבצע על בסיס קולות רבים ומגוונים, כל זאת מבלי לוותר על  ההנחה שמחקר טוב יותר 
 Moser et.( העקרונות המדעיים של הארכיאולוגיה. מוסר מגדירה את הארכיאולוגיה הקהילתית כפוסט-קולוניאלית
al. 2002:220(. היא מדגישה בכך את העובדה שעד להופעתה של גישה זו, התנהל כל המחקר הארכיאולוגי של תרבויות 
העולם כמעט אך ורק על ידי חוקרים ממוצא אירופאי, אשר במקרים רבים ייצגו מדינות ששלטו בקולוניות הנחקרות 
 Greer( גריר   ועניין.  דבר  לכל  קולוניאלית  הייתה  גישתם  אבל  ריבוניות,  בארצות  מחקרים  ביצעו  אחרים  ובמקרים 
1996 ,1995( קובעת שהארכיאולוגיה הקהילתית צריכה להיות אינטראקטיבית ולא ריאקטיבית. בעבר אנשי האקדמיה 
היו מציגים סדר יום למחקר והקהילה הייתה מגיבה לעתים לסדר היום. לשיטתה של גריר, הקהילות הנחקרות צריכות 
להיות שותפות בהגדרת סדר היום. מטרתה של הארכיאולוגיה הקהילתית להעצים קהילות על ידי תרומה בגיבוש הזהות 

.)Greer 1995:231( המקומית שלהן
פאולקנר מציג את הארכיאולוגיה המסורתית כשמרנית ואליטיסטית. הוא מכנה את הארכיאולוגיה הקהילתית, על בסיס 
 .)Faulkner 2000:22( כ”ארכיאולוגיה מלמטה” המונעת על ידי נציגי הקהילה ,Sedgeford פרויקט שהוא ניהל באתר
הפרויקט שעליו מדבר פאולקנר הושתת על מערך שבו היה מינימום של היררכיה, ומתנדבים שעברו הכשרה בסיסית 
הובילו תהליכים במחקר השטח ובעיבוד הממצאים. פאולקנר סוקר 300 חפירות הצלה שבוצעו בלונדון במהלך שנות 
ה-70 וה-80 של המאה שעברה. הוא קובע שהמנגנונים הממסדיים באנגליה מגבילים את המחקר הארכיאולוגי לקבוצה 

סגורה ומקובעת של אנשי מקצוע אשר חוסמים יוזמות מחקר לא ממסדיות )שם 24-23(.

בניו-  Zuni בכפר  פרויקט  לדוגמה,  בארה”ב.  שנוהלו  חלוציים  בפרויקטים  הקהילתית  הארכיאולוגיה  של  ראשיתה 
מקסיקו אשר נוהל כבר בראשית שנות ה-70 של המאה ה-Anyon and Ferguson 1995( 20(. פרויקט חלוצי נוסף היה 
הפרויקט הארכיאולוגי של Ozette אשר החל במדינת וושינגטון בארה”ב בשנות ה-70 של המאה ה-20. זאת אולי הייתה 
דוגמה מקיפה ראשונה לפרויקט של ארכיאולוגיה קהילתית שבו בני השבט האינדיאני Makah הזמינו את הארכיאולוג 
בסופו   .)Samuels and Daugherty 1991:1-27( בוץ  מפולות  תחת  שנקבר  כפר  שרידי  איתם  לחשוף   Daugherty
של הפרויקט הוקם מוזיאון שבו הוצגה המורשת של השבט כפי שנחשפה במחקר, שוחזר בית מסורתי והוכנו מיצגים 

ופרסומים רבים בשיתוף מלא עם בני השבט.
היחס לפרויקטים הללו היה כאל CRM- Cultural Resource Management ניהול אוצרות תרבות ולא כהליך מדעי 
)Marshall 2002:213(. היום,  ובניו-זילנד  אקדמאי, כפי שהתבסס מעמדה של הארכיאולוגיה הקהילתית באוסטרליה 
תכנית  יש  בארה”ב  אינדיאנה  באוניברסיטת  בעולם.  רבות  במדינות  אקדמאי  למעמד  הקהילתית  הארכיאולוגיה  זוכה 
לתואר דוקטור,      וב- CAPI “המרכז לארכיאולוגיה לטובת הציבור” ביוניברסיטי קולג’ בלונדון )UCL( פועלת תכנית 

לתואר שני בארכיאולוגיה קהילתית.

האוסטרלית  האגודה  בניוזלטר של   1975 באוסטרליה, החל בשנת  בארכיאולוגיה  לגישה הקהילתית  הביטוי הראשוני 
לארכיאולוגיה )Crawford 1975; Golson 1975; Lampert 1975; Moore 1975(. בשנים הראשונות, עיקר הממשק 
בין החוקרים לקהילות באוסטרליה התבסס על דרישות החוק לתאם מחקר ארכיאולוגי באתרי מורשת עם הקהילות 
הרלוונטיות לאתרים. בשלב הזה מרבית החוקרים הסתפקו בדרישות החוק ולא עשו מאמץ לשלב את הקהילות במחקר 
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)Greer et.al. 2002:266(. בהמשך, החלו החוקרים להעמיק ולבסס את הקשר בעיקר במחקרים שעסקו בפרה-היסטוריה 
של אוסטרליה, בתקופה הפרה-קולוניאליסטית.

יש מודלים רבים ומגוונים לניהול הארכיאולוגיה הקהילתית. יש פרויקטים המנוהלים על ידי אנשי אקדמיה מארצות 
לפרויקט  דוגמה  הוא  להלן,  יתואר  אשר  שבמצרים,   Qusier ב-  הפרויקט  מתפתחות.  ובקהילות  באתרים  מפותחות 
הפרויקט  הרומית.  מהתקופה  אתר  של  מחקר  סביב  במצרים  קהילתי  מיזם  ניהלה  מאוסטרליה  חוקרים  קבוצת  שבו 
Banteay Kdei  בקמבודיה התנהל על ידי חוקרים מאוניברסיטת סופיה ביפן. במסגרתו בוצעו מיזמים חינוכיים  ב- 
בקהילה, הוקם מוזיאון עתיקות והייתה פעילות תרבותית-קהילתית בקרב אוכלוסיות מוחלשות. פעילות המורשת ביזמת 
.)Marui 2010( הפרויקט סייעה להעצמת הקהילות הסמוכות לאתר, שהוא אתר מורשת עולמית ובו מקדשים עתיקים

המורשת  את  מייצגת  אינה  הנחקרת  התרבות  אם  גם  מגוריהן,  מקום  בסיס  על  לפרויקטים  המתחברות  קהילות  יש 
הקהילתית. לעומת זאת, יש פרויקטים המשלבים קהילות בחקר מורשת אבותיהם, גם אם הן אינן מתגוררות יותר סמוך 

לאתר המחקר.
פרסומים שונים המתארים מיזמי ארכיאולוגיה קהילתית בעולם, מדגישים את אחד מההישגים החשובים של התחום 
ו-וואסון מתארים פרויקט מחקר אודות חיסול הכפר האינדיאני  ביצירת פישור, צמצום קיטוב ועוינות חברתית. מוס 
 .)Moss and Wasson 1998( ותושביו, בשנת 1856, על ידי מחלקה של 34 אמריקנים לבנים Chet-less-chun-dunn
המחקר בוצע בשיתוף מלא של צאצאי השבט, אשר כמו קהילות רבות אחרות, הרגישו עד אותו מועד שהמחקר מתנהל 
תוך התעלמות מקיומם. המיוחד באותו מחקר היה בעובדה ששולבו בו גם צאצאים של מחריבי הכפר ובכך נוצר מפגש 

בין הצאצאים משני צדי הקונפליקט.

ועדיין לא מוגדרת מבחינה מתודולוגית. הוא מבסס  )Tully 2007( מציג את הארכיאולוגיה הקהילתית כמגוונת  טולי 
דרומית  האדום,  הים  שפת  על  במצרים,   )Quseir( בקוסייר  הפרויקט  על  לתחום  מגובשת  תבנית  להציג  ניסיונו  את 
ידי  נוהלה על  לעיר ע’רדגה. קוסייר העתיקה שימשה כנמל בתקופה הרומית ובתקופה הממלוכית. החפירה בקוסייר 
 Moser et. al.( אשר הזמין את סטפני מוסר ושותפיה לשלב בפרויקט החפירה את המיזם הקהילתי )Peacock( פיקוק
2002(. הפרויקט קיבל השראה מפרויקטים קודמים באוסטרליה, ולימים הוא זכה לחשיפה רחבה ולתמיכות רבות יותר 
מכל פרויקט אחר בתחום. במאמרו מתבסס טולי על הפרסומים הרבים של קוסייר שעוסקים במתודולוגיה של המיזם 
ומשווה אותם לשישה פרויקטים אחרים. על בסיס עיון באותם פרויקטים, טולי קובע שניתן לגבש הגדרה רחבה לתחום 
בסיס  על  בתחום.  ההכרה  לקבלת  יסייע  המתודה  גיבוש  מדעי.  ענף  כאל  אליו  ולהתייחס  הקהילתית  הארכיאולוגיה 
ההנחה שהקהילה צריכה להיות שותפה בהליך כולו, כולל בפרשנות ובהצגה של הממצאים, התפתחה המוזיאולוגיה 

הקהילתית המשתפת קהילות בתכנון, בעיצוב, בניהול ובהדרכה במוזיאונים.
במאמרו מציג טולי הגדרות מפורטות למתודת העבודה של הארכיאולוגיה הקהילתית )Tully 2007:162-165(.  הגדרות 

.)Moser et. al. 2002:229-242( אלה מבוססות על הקריטריונים המרכזיים, כפי שהוגדרו על ידי מוסר ושותפיה

קשר ושיתוף פעולה .1
דיאלוג שוטף עם הקהילה באשר לפרשנות ולהצגה של המחקר .1.1
שיתוף פעולה עם ארגונים לייעוץ ושימור מורשת בקהילה .1.2
דיווח עדכני ומחזורי בשפת אנשי המקום, הן מבחינת הכתב והן מבחינת התוכן .1.3
שקיפות, שיתוף מלא של הקהילה, עדכון הקהילה גם כשהמשלחת לא באתר .1.4
שיבוץ מקומיים בתפקידי מפתח להצגת הפרויקט  .1.5
שמירה על קשר חברתי עם הקהילה גם כשהפרויקט לא פעיל .1.6
הכרה בקשיים הצפויים והכנת השותפים לכך  .1.7
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תעסוקה והכשרה .2
בני הקהילה צריכים לשאת בתפקיד המרכזי בהצגת המורשת. .2.1
תמיכה על ידי מקבלי החלטות המייצגים את הפרויקט גם כשהחוקרים לא בשטח .2.2
תמיכה בעובדי הפרויקט באמצעות פיתוח והעצמה .2.3
המועסקים רשאים להפיץ ידע ורעיונות ללא הגבלה .2.4
שמירה על רציפות העסקה )ולא העסקה חלקית( כדי לייצר מומנטום .2.5
הכשרה פורמלית ובלתי פורמלית .2.6

חשיפה ציבורית .3
פרסום הממצאים ומשמעותם לאזור .3.1
גיבוש תבניות ושיטות פרסום .3.2
תיעוד ופרסום המורשת המקומית המאוחרת ולא רק הקדומה .3.3
שילוב הקהילה בבחינת נושאי הדיווח ואמצעי הדיווח .3.4
שילוב קבוצות ייצוג שונות בשפה ובגישה המוזיאונית .3.5
פיתוח האתר להצגה לקהל .3.6
שילוב הקהילה באסטרטגיית התצוגה .3.7
הכנת תצוגה זמנית עד שתוקם תצוגת קבע .3.8
יצירת קשרים בינלאומיים לפרויקט .3.9

ראיונות ואיסוף היסטוריה בעל-פה .4
ריכוז המידע ההיסטורי של מרכיבי הקהילה השונים והנרטיבים שלהם .4.1
בחינת מטרות הקהילה בפרויקט וייזום תהליכים במעורבות הקהילתית .4.2
תשאול הקהילה על בסיס תכנון מקדים של נושאים ושיטות תשאול .4.3

משאבים חינוכיים .5
פיתוח האתר לביקורים של תלמידי בתי ספר .5.1
פיתוח ספרות לילדים להנגשת ידע וסקרנות לעבר .5.2
אמצעי הוראה, תכניות ועזרים .5.3
יצירת בסיס נתונים דיגיטאלי נגיש לציבור .5.4

ארכיון צילום ו-וידאו .6
תיעוד של שיתוף הפעולה הקהילתי נוסף לתיעוד המדעי .6.1
קטעי וידאו לתיעוד המעורבות הקהילתית וכן ראיונות עם נציגי קהילה .6.2

יזמות מבוססת קהילה .7
ליווי נציגי הקהילה בפיתוח, שיווק ומכירה של מזכרות  .7.1
מיתוג הפרויקט והכנת פרטי לבוש עם לוגו הפרויקט .7.2

 )Shoreditch Park( ’מתואר פרויקט בפארק שורדיץ )Aitken and Simpson 2005( במאמרם של איטקן וסימפסון
שממחיש כיצד הארכיאולוגיה הקהילתית מצליחה לחבר קבוצות מקוטבות בקהילה סביב חיפוש המורשת. 
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מחקרים רבים אשר נערכו ברחבי העולם מצביעים על שימור המורשת ופיתוח אתרי המורשת כמנוף מרכזי לפיתוח 
תיירותי-כלכלי. כיום ברור לכול שאין לראות בעיסוק בארכיאולוגיה הקהילתית ביטוי לסקרנות אקדמאית בלבד, אלא 
בפעילות  קשור  כיום  התיירות  מנפח  מ-50%  יותר  כי  מדגיש  טימותי  בקהילות.  וכלכליים  חברתיים  לתהליכים  זרז 
)Timothy 2014:30(. עולם התיירות עובר שינויים  ועוד  של מורשת תרבות, הכוללת  אתרים היסטוריים, מוזיאונים 
)שם  המורשת  אתרי  ברחבי  ואקטיבית  אותנטית  ייחודית,  לחוויה  ומצפה  יותר  משכיל  המודרני  התייר  משמעותיים. 
בעל  הוא  אחרים,  באתרים  לתיירים  בהשוואה  יותר  משכיל  אדם  הוא  המורשת  באתרי  שהתייר  מראים  מחקרים   .)33
 .)Herbert, et al., 1989( יותר בממוצע יותר והוא נוטה להישאר באתר זמן ממושך  יותר, הוא מבוגר  הכנסה גבוהה 
אחד המאפיינים של תיירי המורשת הוא העובדה שהם נוטים לשוב ולבקר באתרים אלה והם מתכננים את החופשה 
לאתרי  גובר  ביקוש  של  מגמה  יש  האחרונות  בשנים   .)Stebbins 1996( המורשת  באתרי  ביקור  שתכלול  כך  שלהם 
מורשת שאינם בהכרח מונומנטאליים, אלא אתרים המאפשרים מגע עם תרבותה של האוכלוסייה בתחומים שונים. כך 
למשל, יש התפתחות בטיפוח המורשת הקולינארית המסייעת בהעצמה כלכלית של קהילות, בפיתוח הגאווה המקומית 
גולד   .)Holtzman, 2006; Timothy and Ron, 2013( שלהם  האתנית  או  הלאומית  הזהות  ובעיצוב  התושבים  של 
מדגיש את העובדה ששימור המורשת והכלכלה אינו משתמש בכלים דומים של חשיבה, תכנון ומדידה. הוא אף מזהיר 
היו   2012 קובע שבשנת  הוא  זאת,  עם  יחד  כלכלי.  לפיתוח  מקור  מורשת  למצוא באתרי  בניסיון  מהבעייתיות האתית 
לקיים  מאלצת  התיירות   .)Gould 2014:5( לארצותיהם  מחוץ  שטיילו  תיירים  ממיליארד  יותר  בהיסטוריה  לראשונה 
את המפגש בין הכלכלה למורשת. בעידן שבו תעשיות מסורתיות רבות נדחקות לארצות העולם השלישי, שבהן שכר 
העבודה נמוך, הופכת התיירות בכלל ובעיקר תיירות המורשת, אשר לא ניתן לרכוש לה תחליף במחיר כרטיס טיסה, 

לעוגן כלכלי ייחודי במינו בעיקר בארצות המפותחות.

ארכיאולוגיה קהילתית בישראל ופרויקט מורשת מכוננת עיר בלוד
אותה בשלבים  ויש אף שכינו  היהודית החילונית  מיוחד בקרב האוכלוסייה  היה תמיד מעמד  בישראל  לארכיאולוגיה 
מסוימים “תחביב לאומי” )פייגה 2008(. פעילויות ארכיאולוגיות בשנות החמישים כללו כדרך קבע  גיוס של מאות ואלפי 
בני נוער להשתתף בחפירות הארכיאולוגיות המרכזיות, כגון חפירתו של ידין במצדה. דומה שדווקא בקרב אוכלוסיות 
העבר  תפיסת  את  להשליט  הרוב  של  כניסיון  בארכיאולוגיה  העיסוק  נתפס  ישראל  ערביי  או  החרדים  כמו  המיעוט, 
שלו על-גבי הזהות המקומית )פייגה 2008(. החל מראשית שנות האלפיים נעשו מספר ניסיונות לניהול פרויקטים של 
ארכיאולוגיה קהילתית. כך יש לציין את הפרויקט פורץ הדרך שהתנהל ברוגם גנים )צינמון 2008(, הפרויקט בגבעת שר 

.)Paz 2010( ובמספר יישובים נוספים Ilan and Gadot 2010(( במודיעין
מצוידים בתובנות שתוארו לעיל, החלנו לגבש את הפרויקט בלוד שכיום הינו אחד הפרויקטים הגדולים ביותר שבוצעו 
בעולם עד כה בפרמטרים שונים, בהם: משך הפרויקט, החשיפה שלו בקרב הקהילה וגם היקף המחקר, אף שבתחום זה 

אנו מצפים להיקפים גדולים משמעותית.
בתום שמונה שנים של פעילות חינוכית וקהילתית בעיר לוד, ניתן לקבוע בוודאות שפרויקט “מורשת מכוננת עיר”, לו 
שותפים רבים תורם משמעותית להסרת מחיצות ולמפגש קונסטרוקטיבי בין הקהילות השונות בעיר ככלל ובין תושבי 

העיר היהודים והערבים בפרט.
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איור 14: תלמידי העיר לוד בחפירה ארכיאולוגית קהילתית

מרכיבי הפרויקט הארכיאולוגי-הקהילתי בלוד
הקשר עם הקהילה: מתחילתו של הפרויקט הקפדנו לנהל את הפרויקט ברגישות הנדרשת לעיר לוד בהיותה  א. 
עיר רב-תרבותית שעם אוכלוסייתה נמנים יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, ותיקים ומהגרים משבעים מדינות שונות 

ויותר. את הפרסומים שלנו ואת שלטי החוצות אנו מקפידים להפיק בעברית, בערבית ובאנגלית. 

איור 15: שלט רב-שפתי שמציג את לוד העתיקה

Khan al-Hilu is an Ottoman-era structure dating back to the 17th century (though its present layout was formed at 
the beginning of the 19th century), located in the heart of Lod. Its central position indicates that the Khan was urban, 
used primarily by merchants. The merchants would come to Lod from surrounding villages, at a distance of several 
hours by foot, to sell their products at market. Rural merchants would ride to Lod and exchange agricultural goods at 
shops located in the Khan and across town, returning to their villages on the same day or on the following one. The 
Khan was active during the Ottoman period and until the establishment of the State of Israel. 
The name “al-Hilu” (meaning sweet in Arabic) was given to the structure during the British Mandate, when sweet 
Lupine "Turmus" was prepared and sold onsite.
The structure, as it is today, consists of three wings:
The northern wing - a large hall with crossed vaults, the oldest part of the structure
The southern wing - composed of two sections, one with rooms arranged facing the courtyard and another with two 
floors facing the outside. The ground floor rooms were used as stores while the rooms on the second floor functioned 
as an inn
The eastern wing - a single-storied structure with a row of rooms that face a covered vestibule and the courtyard
Other features of the Kahn included:
The courtyard - uncovered, usually containing a cistern and a fountain. 
The gate: wide and impressive, along the southern wing, the doorpost was adorned with stone-chiseled serrations 
The western edge was a built wall separating the courtyard of the Khan from adjacent residences.
Genesis – established by the Israel Institute of Archaeology – initiates a unique community project incorporating 
students from public schools in Lod and adult residents of the city in archaeological excavation, with the objective of 
researching the origins of the Khan and the remnants preceding its building. Conservation work is undertaken by a 
professional team, “Yesodot” by the Israeli Institute of Archaeology, alongside youth of Lod who receive special training. 

חאן אל-חילו נמצא בלב לוד העתיקה; במקום הוקם מבנה כבר במאה ה-17 אך תכניתו הנוכחית של החאן 
עוצבה בראשית המאה ה-19, בתקופה העות'מאנית. מיקומו של החאן במרכז העיר מלמד שהיה זה חאן 
עירוני - חאן שמשמש בעיקר סוחרים המגיעים לעיר מכפרי הלוויין כדי לסחור בשוק. כפרי הלוויין נמצאים 
על פי רוב במרחק שעות הליכה אחדות מהעיר. בני הכפר יכלו להגיע לעיר רכובים על בהמה, למכור את 
תוצרת אדמתם, לרכוש מוצרי מלאכה מחנויות בחאן וברחבי העיר, ולשוב לכפרם בו ביום או לכל המאוחר 

למחרת.  החאן פעל במהלך התקופה העות'מנית ולאחר מכן, עד קום המדינה. 
השם 'אל-חילו' שפירושו המתוק, ניתן למבנה בתקופת המנדט הבריטי, אז נהגו להכין ולמכור במבנה החאן 

גרעיני 'תורמוס חילו' (תורמוס מתוק).

מבנה החאן, כפי שהוא נראה היום, כולל שלושה אגפים: 
האולם הצפוני: אולם גדול מקורה בקמרונות מוצלבים. זהו חלקו הקדום ביותר של המבנה.

האגף הדרומי: מורכב משתי יחידות הבנויות גב אל גב; האחת מורכבת מסדרת חדרונים הפונים אל החצר, 
והאחרת, בעלת שתי קומות, פונה החוצה. החללים בקומה הראשונה שימשו כחנויות בעוד שהחדרים 

בקומה השנייה שימשו כאכסניה. 

عــرف الخــان بهــذا االســم بســبب تحليــة الرتمــس فيــه، ويقــع هــذا الخــان يف قلــب البلــدة القد
ــة، وتــم انشــاؤه يف القــرن الســابع 
عــرش، ولكــن الخــان يف صورتــه الحاليــة يرجــع اىل الفــرتة العث�نيــة يف القــرن التاســع عــرش، وموقــع الخــان يف وســط املدينــة يشــ� 
ــة، كــ� ان موقعــه ســهل ألهــل الناحيــة  ــة، حيــث كان مقــر وكيــل الســلطنة لجمــع الرضائــب مــن اهــل الناحي ــه خــان وكال اىل ان
التجــارة بأســواقها وخانهــا واملكــوث بهــا بعــض الوقــت مســتخدم© الخــان لراحتهــم وراحــة بها¨هــم، وقــد اســتمر اســخدام الخــان يف 

املدينة حتى قيام الدولة.

يضم الخان يف عرصنا الحايل االقسام التالية:   
القاعة الش�لية: وهي قاعة كب�ة معقودة بالعقد املصلب وهي اقدم جزء بالخان. 

القســم الجنــو�: مبنــي مــن وحدتــ© خارجيــة وداخليــة ملتصقتــ© ببعضهــ� البعــض، الداخليــة وتضــم غــرف تطــل عــىل ســاحة 
الخــان، والخارجيــة تتكــون مــن طابقــ©، وغرفهــا تطــل عــىل ســاحة الخــان وعــىل الطريــق املجــاور للخــان مــن الجنــوب، وهــذه 

الطريق استخدمت للتجارة، ويف الطابق الثا¼ غرف النوم ملن يحرض من التجار اىل املدينة.  
القسم الرشقي: يضم غرف تطل عىل رواق معقود مفتوح عىل الساحة الس�وية. 

الســاحة: وهــي التــي تتوســط الخــان، وتبيــت فيهــا الــدواب، كــ� تحيــط بهــا جميــع مرافــق الخــان، وعــىل االغلــب ان ســبيل مــاء كان 
يتوسطها. 

البوابة: وهي بوابة كب�ة الحجم لÂ تتسع لدخول الج�ل املحملة، وهي مزخرفة بالنقوش املسننة املنحوتة يف الحجر الج�ي. 
الحائط الغرÃ للخان، هو عبارة عن حائط فاصل ب© الخان واملجاورين.

"براشيت" املعهد االرسائييل لآلثار (ش.م.ض)  
ــة،  ــدارس وســكان املدين ــة، لدراســة الخــان Ðشــاركة طــالب امل ــات ج�هري ــر مــرشوع حفري ــار بتطوي ــيل لالث ــد االرسائي ــام املعه ق
وهــدف املــرشوع اىل دراســة تاريــخ الخــان وترميمــه، واعــادة ابــراز هــذا املعلــم االثــري، والــذي هــو جــزء مــن تاريــخ املدينــة، وقــد 
شــارك بشــكل اســايس يف الصيانــة والرتميــم  مؤسســة "يســودوت"، وهــي مؤسســة تضــم مرممــ© مؤهلــ© ومختصــ© يف ترميــم االثــار، 
ــن  ــم شــباب م ــص، شــارك يف الرتمي ــق املخت ــب الفري ــار (ش.م.ض)، واىل جان ــيل لآلث ــد االرسائي ــن تأســيس املعه ويســودوت هــي م

مدينة اللد، من اجل اكتساب املعرفة يف الرتميم . 

האגף המזרחי: אגף חד-קומתי והוא מורכב משורת חדרונים שנפתחים אל אכסדרה מקורה הנפתחת אל 
החצר.

החצר המרכזית: חצר קטורה שעל פי רוב היה בה בור מים ואף סביל להשקות את באי החאן. 
השער: שער רחב ומרשים קבוע באגפו הדרומי של החאן. משקוף השער מעוטר בדגם משונן המסותת באבן. 
הצלע הרביעית של החאן (לכיוון מערב) הייתה קיר בנוי, אשר חצץ בין חצר החאן לבין בתי מגורים שנבנו 

צמוד לקיר ממערב. 

"בראשית" - מיסודו של מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע"ר) יזמה פרויקט קהילתי ייחודי המשלב את תלמידי 
מערכת החינוך העירונית בלוד לצד תושבים מבוגרים בביצוע חפירה ארכיאולוגית שמטרתה לחקור את 

תולדות החאן ואת השרידים שקדמו לימי הקמתו. 

הדמיה של החאן לאחר שישוקם
Imaging of the Khan at the end of the restoration works

صورة الخان مع انتهاء اع�ل الرتميم

תצלום אויר מימי מלחמת העולם הראשונה. במרכז לוד העתיקה נמצא החאן
Aerial photograph dated to World War I. The Khan is at the centre of ancient Lod

صورة جوية تعود اىل الحرب العاملية االوىل- الخان يف مركز اللد القد
ة

Khan al-Hiluחאן אל-חילו خان الحلو

www.ancientlod.com
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דגש מיוחד ניתן ליצירת קשר עמוק ומהותי עם נציגים רבים מקרב ערביי לוד. האוכלוסייה הערבית בלוד חשה במשך 
השנים שהנהגת העיר והנציגים הממלכתיים אינם מתייחסים אליה כראוי. הצורך לשמר דיאלוג עם נציגות של ערביי 
לוד, כמו עם נציגי כל הקהילות בלוד אינו נובע רק בשל היותם חלק מהמרקם החברתי של העיר אלא גם בשל זכותם 
האזרחית וההיסטורית. גישתנו היא שאתרי המורשת בלוד שייכים לקהילה והזכות להיות שותפים אינה יכולה להינתן 
או להילקח על-ידי  מובילי הפרויקט, היא פשוט קיימת. יתרה מכך, האוכלוסייה הערבית המבוגרת של לוד משמשת 

עבורנו כמקור עדות הולך ונעלם למראה העיר ובתיה החשובים במחצית הראשונה של המאה ה-20. 

במשך תקופה ממושכת התקיים פורום היגוי בעיר אשר חבריו היו נציגים של שכונות העיר השונות והקהילות השונות 
המייצגות את העיר. במסגרת הפורום הזה הוצגו יעדי הפרויקט, נדונו התכניות לביצוע והגדרת החזון ונבחנו אפשרויות 

מגוונות לשיתוף הקהילה. 

www.anceintlod.com המציג את הפרויקט על  לצורך ביסוס הקשר עם הקהילה השקנו פורטל אינטרנט לפרויקט 
מרבית מרכיביו. הפורטל מוצג כיום בעברית, באנגלית ובערבית ואנו נערכים לפרסומו גם בצרפתית. דף הפייסבוק של 
מכון ישראלי לארכיאולוגיה מדווח לעתים קרובות על התפתחויות במסגרת הפרויקט ומאות מתושבי העיר לוד עוקבים 

אחריו.

www.anceintlod.com איור 16: אתר האינטרנט

כחלק מהחשיבות שאנו מייחסים לקשר עם הקהילה, אנו שמים דגש רב על שיתוף פעולה עם עמותות, ארגונים ואנשים 
פרטיים אשר שואפים כמונו לקדם את העיר לוד בכלל ואת העיר העתיקה בפרט. אנו משתפים פעולה עם קרן לוד מיום 
הקמתה. אנשי צוות מכון ישראלי לארכיאולוגיה מציגים את העיר העתיקה ואת התכניות שלנו לפיתוחה בפני מאות 
ג’ינדאס. יחדיו הגשנו הצעה  רבות של אורחים המגיעים לעיר בהזמנת הקרן. שיתוף פעולה רחב מתנהל עם עמותת 
לבנק האירופי במסגרת תחרות בין-לאומית להתחדשות עירונית במדינות הים התיכון. ההצעה שמטרתה לשקם את 
העיר העתיקה, את השכונות הסובבות אותה ומקטע סמוך של נחל איילון, זכתה בתחרות ואושרה על ידי נציגי הבנק 

האירופי ואנו מקווים שהם יעמדו בהתחייבות שלהם להקצות מענקים והלוואות לביצוע המיזם.
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איור 17: אירוח נציגי  הבנק האירופי בחאן חילו

ואותנטית  עממית  ארוחה  להם  ולהציע  לוד  בעיר  מבקרים  לארח  נועד  “נעם”  עמותת  עם  בו  שהחלנו  פעולה  שיתוף 
ריקודים עממיים  רקומות,  לאורחים שמלות  הנשים  לצד הארוחה, מציגות  העיר.  בנות  ערביות  נשים  מכינות  שאותה 
ומוסיקה עממית. האירוח מתקיים בחאן חילו אשר יוצר תפאורה מרגשת וייחודית לאירוע. שיתוף פעולה מתקיים גם 
אזרחים  הגרעין התורני, עם המכינה הקדם-צבאית, עם מתנ”ס שיקגו, עם עמותת  בעיר, עם  עם אגודת הסטודנטים 

בונים קהילה ועוד.

אחת מהמטרות של הפרויקט היא לקיים מדי שנה כנס רב תחומי שיעסוק בארכיאולוגיה, בהיסטוריה ובתיירות בעיר 
לוד. לכנס יוזמנו קודם כל תושבי העיר. דברי הכנס יפורסמו ברבים. מליאת הכנס אמורה לשמש כאסיפה לא פורמלית 
של תושבי העיר ומתעניינים אחרים המוכנים לתרום למיזם. בתום הכנס ייקראו המוזמנים לבחור בוועדות מקצועיות 
בתכנון  בתיירות,  בחינוך,  הקהילה,  עם  בקשר  תעסוקנה  הוועדות  בפרויקט.  לתמוך  במגמה  השנה,  במהלך  שיופעלו 

ואדריכלות, בגיוס משאבים, בשיווק, תדמית ועוד. 

ב.       חינוך: החל בשנת 2007 מתנהלת בבתי ספר רבים בעיר לוד תכנית חינוכית שנתית, שפותחה על ידי 
“קרן קרב”, ובה לומדים תלמידי בתי הספר היסודיים על הארכיאולוגיה, על שיטות המחקר הארכיאולוגיות, 
המסורתיים  ולחגים  השנה  לעונות  החומרית  התרבות  בין  והזיקה  הקשר  על  לוד,  העיר  של  ההיסטוריה  על 
ועוד. בשנים האחרונות נוספה לתכנית זו תכנית המנוהלת על ידי עמותת “אפשר אחרת”, העוסקת במפגש 
סגלי  של  ממושכת  הכנה  על  מבוססת  התכנית  העיר.  בני  וערבים  יהודים  ונוער  ילדים  בין  מחיצות  והסרת 
ההוראה והתלמידים עוד בטרם מפגש. המפגשים כוללים אינטראקציה בין-אישית בהנחיית אנשי תיאטרון, 

תוך הימנעות מעיסוק בנרטיבים לאומיים או בנושאים פוליטיים. 
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איור 18: מפגש תלמידים יהודים וערבים בהנחיית עמותת “אפשר אחרת”

אנו  שאותן  קהילתיות  ארכיאולוגיות  בחפירות  התלמידים  של  במפגש  ביטוי  לידי  בא  הנ”ל  התכניות  שתי  של  השיא 
מקיימים מזה 8 שנים בחאן ח’ילו ובשטח אחר סמוך לו בתחומה של העיר העתיקה בלוד )וראו להלן(. יותר מחמשת 
אלפים מתלמידי העיר לוד היו שותפים בתכניות הללו בשנים האחרונות ובכך מתפתח דור שלם של בני העיר אשר 

מודע למורשתה המפוארת ומזוהה עם הצורך לפתח את העיר העתיקה כמקור גאווה ומנוף לפיתוח העיר כולה.

הספר  בתי  תלמידי  של  האישית  המחויבות  את  לעודד  נועדה  האחרונות  בשנים  מנהלים  אנו  שאותה  נוספת  תכנית 
ללקיחת אחריות על איכות החיים ועל איכות הסביבה בעירם בכלל ובעיר העתיקה בפרט. במסגרת התכנית, תלמידי 
בתי הספר השונים מאמצים מונומנט ברחבי העיר העתיקה וכן את הסביבה המיידית למבנה. בהנחיית איש צוות של 
מכון ישראלי לארכיאולוגיה התלמידים עוסקים בעבודות ניקיון, בחשיפה של מכלולים שכוסו בשפכים בתחום המבנים 

העתיקים, בעבודות תחזוקה בסיסיות, בפעולות תומכות לעבודות השימור אשר מבוצעות על ידי אנשי המקצוע ועוד.

איור 19: תלמידי בתי ספר תיכון אורט ערבי בפעילות אימוץ מסבנת אל-פאר

מקצוע  אנשי  של  בהנחיה  מתנהלת  התכנית  אבני.  תמר  והצלמת  האמנית  ידי  על  שפותחה  תכנית  היא  שני”  “במבט 
המורים  המצלמה.  עדשת  דרך  דיאלוג  מקיימים  וערבים  יהודים  ספר  מבתי  מורים  צוותי  ובמסגרתה  וערבים  יהודים 
לומדים עקרונות בסיסיים של צילום במצלמות לא מקצועיות, הם זוכים לסיור מודרך בעיר העתיקה ומקבלים הסבר 
על תולדותיה ועל המבנים העתיקים בתחומה. לאחר מכן הם מתעדים בצילום את הווי העיר, את המרחב הציבורי שלה 
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ואת בנייניה. הצגת הצילומים במהלך הסדנא המעורבת והדיון שמתפתח אודות הפרשנות הסובייקטיבית של הצילומים 
משמשים ככלי לקירוב בין המורים היהודים לערבים.  במהלך המפגשים המורים מקבלים כלים להפעלת התכנית בקרב 

התלמידים, בתמיכה מקצועית מינימלית.

את  הניתן  ככל  מוקדם  ולהפעיל  לשקם  שיש  מסקנה  לידי  הגיע  לארכיאולוגיה  ישראלי  מכון  פסיפס:  מרכז  ג. 
המבנים העתיקים ברחבי העיר העתיקה. מבנים אלה עומדים שוממים ומוזנחים והם בסכנת הריסה. מנגד, העדר פעילות 
חינוכית וקהילתית במרחב העיר העתיקה מותיר את השטח לפעילות של גורמים עבריינים אשר פוגעים בסיכויים לייצר 
לוד  – המרכז למורשת הרב-תרבותית של  יזמנו תכנית להקמת מרכז פסיפס  לפיכך  תיירותי.  לפיתוח  נאותה  סביבה 
העתיקה. אם יימצאו המשאבים הנדרשים לכך, יעלה בידינו להשלים שיקום ראשוני של חאן אל ח’ילו ולהפעילו כמרכז 

חינוכי, תרבותי, תיירותי והדרכתי וכל זאת במשאבים צנועים ביותר.

הכשרה מקצועית: בסיוע לשכת התעסוקה בלוד ומשרד התמ”ת גיבשנו תכנית להכשרת בני העיר מחוסרי  ד. 
עבודה, במקצועות השימור. למקצוע השימור יתרונות רבים ביחס למקצועות אחרים המוצעים על פי רוב למובטלים 
חסרי השכלה תיכונית. ראשית, מלאכת השימור מתגמלת את העוסק בה ביכולתו להיות גאה בחלקו בשימור ובפיתוח 
את  מכשיר  השימור  מקצוע  שנית,  התושבים.  לכלל  משיכה  למוקדי  להפוך  עתידים  אשר  בעיר  מרכזיים  מונומנטים 

העוסקים בו בתחומים רבים ומגוונים בענף הבנייה, ענף שיש בו ביקושים רבים מאוד לידיים עובדות ובשכר ראוי.  

איור 20: הכשרת נוער במקצוע השימור בחאן אל-חילו בלוד

ומקרא  לארכיאולוגיה  המכון  עם  פעולה  בשיתוף  מקיימים  אנו   ,2007 בשנת  החל  הארכיאולוגית:  החפירה  ה. 
יוניון קולג’ בירושלים, כל שנה עונת חפירה ארכיאולוגית בלב העיר העתיקה. את החפירה  ע”ש נלסון גליק בהיברו 
קרן קרב. החפירה  והיא משולבת כחלק מתכנית הלימוד בבתי הספר של   Morningstar(( מורנינגסטאר  קרן  ממנת 
הארכיאולוגית, כמו כל פעילות קהילתית שאותה אנו מנהלים, מנוהלת על ידי צוות ארכיאולוגים דוברי עברית וערבית. 
החפירה מתבצעת בעיקר על ידי תלמידי מערכת החינוך אך לצדם גם קבוצות ובודדים מקרב תושבי העיר ואף מחוץ 
לעיר. החפירה מתנהלת על פי מיטב העקרונות המדעיים המקובלים, אף שהיא משמשת במקביל גם ככלי להעצמה 
ערכית וחינוכית עבור התלמידים )Bonn-Muller 2010(. ממצאי החפירה סייעו לבחון את סוגיית מועד הקמתו של חאן 
אל-ח’לו, הם אפשרו זיהוי של מאפייני האגף המערבי של החאן אשר לא שרד. הממצאים מלמדים אותנו אודות שכבות 
הקיום של העיר עוד בטרם הוקם החאן באתר. בשטח נוסף, שחפירתו החלה בשנת 2013, נחשף ציר רחוב מרכזי בעיר 

העתיקה מן התקופה העות’מנית, אשר ייתכן שהוא שימש כציר ראשי גם בתקופות קדומות.
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שימור ושחזור: במסגרת הפרויקט אנו משקיעים מאמץ מרכזי בעבודות שימור של המבנים העתיקים בלוד.  ו. 
מדובר במבני אבן אשר נבנו בשיטות מסורתיות, תוך שימוש במלט על בסיס סיד. חללים רבים בקמרונות הגגות מולאו 
בעפר ללא חומרי מילוט בכלל. המבנים הללו לא זכו לתחזוקה במשך כ-70 שנים ומדי שנה בחורף הגשמים שוטפים את 
ליבת המבנים ומערערים את חוזקם. נוסף לכך, אנו עדים לפעולות הרס בידי נערים משועממים אשר לא בהכרח מודעים 
למשמעות המבנים הללו. שיקום ושחזור ראוי של המבנים העתיקים במרחב העיר העתיקה של לוד ידרוש תקציבים 
בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. עד שנצליח לגייס את התקציבים הנדרשים, אנחנו עושים מאמץ רב לבצע עבודות 

שימור מייצב במרבית המבנים, וזאת במטרה לעצור את תהליכי ההרס שלהם. 

איור 21: משמר מבצע פעולות לייצוב חאן אל-חילו

עקרונות הניהול הקהילתי של הפרויקט 
הנהלת הפרויקט: הפרויקט מנוהל ישירות על ידי צוות מכון ישראלי לארכיאולוגיה. את מעורבות הקהילה אנו מבקשים 

לבסס על פעילות הוועדות המקצועיות שיתוארו להלן.  

הוועדות המקצועיות: כל ועדה תנוהל על ידי יו”ר אשר ייבחר מבין חבריה. איש צוות מטעם הפרויקט יסייע ליו”ר בניהול 
הוועדות ובהנחייתן. יומלץ לבחור יו”ר מקרב אישים בעלי מוניטין בתחום עיסוקה של הוועדה. הוועדות תקיימנה דיונים 
כמה פעמים בשנה בהתאם לסדר היום הנדרש ובהתאם לבקשת החברים, בכפוף להחלטת היו”ר. פעם בשנה, כחודש 
לפני כנס המליאה, תגיש הוועדה להנהלת הפרויקט דוח פעילות שנתי בכתב. הוועדות המקצועיות תהיינה מחויבות 
לקדם נושאים שנדרשים לטיפול על ידי הנהלת הפרויקט. תקציב הוועדות, ככל שיהיה בידן תקציב, יהיה מאושר מראש 
על ידי הנהלת הפרויקט ולא תהיה לוועדות סמכות להתחייב על הוצאות כספיות באופן עצמאי. להנהלת הפרויקט תהיה 

סמכות לפזר ועדה מקצועית שלא תתפקד, וזאת לאחר שתינתן התרעה מראש ליו”ר הוועדה.
הוועדה המדעית – ועדה זו תנוהל על ידי נציג של מכון ישראלי לארכיאולוגיה. לוועדה יוזמנו אנשי מקצוע מתחומי 
העשייה הרלוונטיים לצד מתעניינים מהציבור. הוועדה תעסוק באיסוף מידע ארכיאולוגי, מידע היסטורי קדום, היסטוריה 
הוועדה  המיזם.  באופי  בהתחשב  האופטימליים  המחקר  לאמצעי  באשר  עמדה  תגבש  הוועדה  ועוד.  ה-20  המאה  של 
תתכנן כנס שנתי שיעסוק בסוגיות נרחבות אודות ההיסטוריה והמורשת של העיר וכן אודות הפיתוח התיירותי שלה, 
והיא תמליץ על פורמט פרסום לדברי הכנס. הוועדה המדעית תהיה אמונה על יצירת קשרים עם גופים אקדמאיים בארץ 
ובחו”ל ושיתופם במיזם. הוועדה תחתור לשלב חוקרים ותלמידי מחקר בני העיר לוד, העוסקים בתחומים רלוונטיים 
לפרויקט הארכיאולוגי-הקהילתי במטרה לספק להם במה נאותה למחקר ולשם העשרת המחקר בקשת רחבה של תחומי 

חקר.
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הוועדה תתכנן  וחשיפתה למיזם במגוון רחב של ממשקים.  זו תהיה אמונה על שילוב הקהילה  ועדה   – ועדת קהילה 
טקס או אירוע שנתי אחד לפחות, אשר יכנס קהל רב מקרב תושבי האזור באתר. המטרה למסד אירועים אלה כחלק 
ממסורת ומשגרת התנהלות האתר. ועדת הקהילה תהיה אמונה על הקשר השוטף בין המיזם לתושבים. היא תנסה לאתר 
יכולים  ויכולת מקצועית אשר  ידע  גורמים בקהילה במסגרת הפרויקט. למשל, תושבי העיר בעלי  הזדמנויות לשילוב 
לתרום, תושבים שעובדים בארגונים וחברות שיש בידם לתרום למיזם,  תכניות ממשלתיות ממומנות אשר ניתן ליישמן 

במסגרת הפרויקט ועוד.
ועדת חינוך – ועדה זו תעסוק בטיפוח הקשר בין מערכות החינוך בעיר למיזם. הוועדה תפעל ליצירת תכנית אב לשילוב 
מערכות החינוך, החל בגני ילדים ועד למוסדות האקדמאים, במסגרת הפרויקט. יש לשאוף לעצב תכנית פעילות רב-
שנתית בשיתוף עם צוותי ההוראה במוסדות החינוך ובחסות מנהל החינוך העירוני. התכנית תהיה מותאמת לגילאים 
השונים מבחינת נושאי העיסוק, הדרישות הפיסיות, משך הפעילות ועוד. שיאה של התכנית צריך להיות בהשתלבות 
של תלמידים בחפירה ארכיאולוגית באתר. הוועדה תבחן אפשרויות, מול גופים אקדמאים, לשלב את הפרויקט בתכניות 

המחקר וההוראה וכן בפעילויות של מעורבות חברתית, הן מטעם המוסדות והן מטעם אגודת הסטודנטים.
ועדת גיוס משאבים – תפקידה של ועדה זו לפעול לאיתור מקורות מימון לקידום הפרויקט. העיקרון המנחה של הוועדה 
יתבסס על ההבנה שעיריית לוד תוכל, לכל היותר, לסייע בסכומים צנועים, בעיקר במקרים שבהם השקעה קטנה עשויה 
לחלץ תקציבים משמעותיים. עיקר התקציבים למיזם צריכים להגיע מגורמים ממשלתיים, מגורמים ממלכתיים, מקרנות 
ניתן לגייס משאבים בעלי משמעות שאינם נמדדים בכסף אלא בכוח אדם או  וכו’. לעתים,  שונות, מהסקטור העסקי 
ובאנגלית, לפחות.  יהיו חברים אשר אמונים על כתיבת בקשות סיוע בעברית  זו  באמצעים אחרים. מומלץ שבוועדה 

דוברי שפות נוספות יוכלו לסייע וכן נציגים של הסקטור העסקי.
ועדת תכנון – ועדה זו תהיה אמונה על קידום התכנון הרעיוני ועל תכנון אדריכלי ארוך טווח. משימות של תכנון נקודתי 
יוטלו על פי רוב על יועצים מקצועיים בשכר. מומלץ שבוועדה יהיו חברים  בעלי ניסיון באדריכלות, באדריכלות נוף 

ובתכנון אורבאני, אנשי מקצוע מתחום הארכיאולוגיה, השימור וההיסטוריה, אנשי תיירות ועוד.
ועדת תיירות – הוועדה תעסוק בעיצוב המוצר התיירותי של העיר העתיקה. חברי הוועדה ימליצו על פיתוח מוקדי עניין, 
שבהם קיימים ממצאי החפירה הארכיאולוגית, מבנים היסטוריים ועוד. נוסף לכך, הוועדה תמליץ  על פיתוח אירועים 
מושכי קהל שיתקיימו בעיר. חברי הוועדה יסייעו לצוות ועדת התכנון בהתוויית מסלול תיירותי, בתכנון מכלולים שונים, 

חללי תצוגה ומרכיבי תכנון נוספים הקשורים לחוויית המבקר בעיר.
את  שיציג   www.anceintlod.com הפרויקט  האינטרנט של  אתר  את  תלווה  הוועדה   – ופרסום  שיווק  מיתוג,  ועדת 
מגוון הפעילויות במסגרת הפרויקט: תכנון, חינוך, תרבות, אירועים, מחקר מדעי, תיירות וכו’. הוועדה תמליץ על מיתוג 
המקומית,  ובתקשורת  הארצית  בתקשורת  הפרויקט  אודות  מידע  בהפצת  תעסוק  והיא  שבו  העניין  ומוקדי  הפרויקט 

בסיוע של דובר העירייה ובסיוע צוות מכון ישראלי לארכיאולוגיה.
שיסייעו  איכותיים  וכותבים  וידאו  עורכי  וסטילס,  וידאו  צלמי  אינטרנט,  מומחי  תקשורת,  אנשי  לגייס  תנסה  הוועדה 

בעבודתה השוטפת.
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