עיר דוד :לידתו של אתר מורשת נרטיבי במרחב של קונפליקט

ד"ר שחר שילה  -המחלקה לניהול מלונאות ותיירות באונ' בן גוריון

תיירות ותיירות מורשת
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עולמה המורכב של תופעת התיירות  -תופעה בינתחומית



תיירות ופוליטיקה



אתרי מורשת כמשאבים פוליטיים



אתרי תיירות מורשת ,מבליטים פערים בין קבוצות שונות

()Shoval and Cohen-Hattab 2015

()Poria & Ashworth 2009

(.)Ashworth & Tunbridge 1996


הגדרת תיירות מורשת לצורך מחקר זה :תת קבוצה בעולם
התיירות ,אשר בה המוטיבציה לביקור נשענת על מאפייני האתר,
כפי שנתפסים על ידי התייר ביחס למורשתו שלו

(.)Poria et al 2003

עד שלהי המאה ה  ,19 -הר ציון מזוהה כעיר דוד המקראית

נוסעי המאה ה  19 -רובם ככולם דיווחו על ביקורים בעיר דוד המקראית
במרחבי הר ציון ,בסמוך למצודה העות'מאנית  -ביניהם:


שאטובריאן ()1806-1807



אדוארד רובינסון ()1838



פרדריק ויליאם רוברט סטיוארט ()1847



רוברט ביוקנן ()1859



תומס ג'נר ()1873



קנינגהאם גייקי ()1887

מדריכי הטיולים של המאה ה19-
ספרי הדרכת הטיולים עשו שימוש בידע מחקרי ראשוני שהוצג באופן פופולארי

 מדריכי "בדקר"
 מדריכי "תומס קוק"
 מדריך ריינולדס בול
 מדריך מקמילן
 מדריכי ג'ון מוריי
כפר השילוח 1890
 מדריך ירושלים של הכומר אדוארד הנאואר
 מדריך ירושלים של ג'ורג' אדם סמית
 מדריך אולף מטסון  -המושבה האמריקאית
 מדריך ירושלים של אברהם משה לונץ
בכל אלה מצויה עיר דוד בהר ציון עד לשנת 1907

בעקבות התגלית  -תיירות לאתר החדש


היצעי התיירות בעיתונים יומיים בני התקופה .בין השנים 1947 - 1920
הוצעו בעיתונות היומית לא פחות מ 30 -סיורים לחפירות עיר דוד,
ולצידם גם הרצאות וכנסים מדעיים לציבור הרחב.



החל משנת  1908עודכנו ספרי ההדרכה באשר לחפירות החדשות
ולאתרי הטיולים החדשים .מערך השמות החל להשתנות.



לצד אלה החלו להתעדכן דיווחי הנוסעים והתיירים ,אשר החלו לדווח על
סיורים בעיר דוד במיקומה הנוכחי והמעודכן.

תיירות לעיר דוד לאחר 1967


בשנת  1974מוכרז הגן הלאומי סובב חומות ירושלים.



בשנים  1985 - 1978נערכת חפירה ארוכה ומקיפה בעיר

דוד על ידי משלחת בראשות פרופסור יגאל שילה.


בשנים הללו בעיקר ,מתכסה התל של עיר דוד בבנייה
אינטנסיבית ,המכסה את מרבית שטחי ירושלים הקדומה
(פעילות זו מתרחשת באין מפריע דווקא תחת שלטון ישראל)

התיירות בעיר דוד לאחר חפירות שילה


בשנת  1985הקימה עיריית ירושלים באמצעות חברת פמ"י את אתר
התיירות עיר דוד לראשונה.



בשנים  1985-1987האתר שוקק תיירים מהארץ ומחו"ל.



דצמבר  - 1987האינתיפאדה הראשונה גודעת את זרם המבקרים,
האתר מתרוקן ממבקרים ,ובמשך שנים עומד כמעט שומם.



 - 1986הקמת עמותת אלע"ד .ליל  9באוקטובר  ,1991כניסת משפחות
יהודיות להתיישבות מחודשת בעיר דוד.



 2005החלטת ממשלה מספר  ,4090מביאה לארגון תיירות עיר דוד

במתכונתה החדשה .גן לאומי עיר דוד חוזר להיות שוקק חיים ותיירים.

קונפליקטים בתיירות מורשת
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מורשת תלויה בפרשנות ובמשמעויות



אתרי תיירות מורשת כמוקד לקונפליקטים

(ג'בארין .)2009
(לוינסון :)2011

פוליטיים ,מדיניים ,תרבותיים ,דתיים ,חברתיים ,כלכליים,
אסתטיים ,פסיכולוגיים ,ניהוליים.

כמה דוגמאות לאתרי מורשת בקונפליקט
9



כנסיית הקבר



הכותל המערבי



פטרה ( )Petraבירדן



עמק קטמנדו ( )Kathmanduבנפאל



תל דיבון ( )Dhibanבירדן



אתר מורשת עולמית  Chichen Itzaמקסיקו



מסגד שיהאב א דין בנצרת






אתר ההנצחה  11/9בניו יורק
העיר מרדין ((Mardin

בתי הכנסת בחלב (.)Aleppo

המחקר הארכיאולוגי ,הקונפליקטים
והתפתחות התיירות לעיר דוד
10



תולדות המחקר הארכיאולוגי בעיר דוד



תולדות התיירות לעיר דוד



מחלוקות פוליטיות ואקדמיות בחפירות עיר דוד



מקסימליזם ומינימליזם בארכיאולוגיה מקראית



פיתוח התיירות ככלי פוליטי

(רייך .)2001

(שילה .)2012

(מזר ולוין .)2002

(הופמן  ,2002פינקלשטיין .)2011

()Shoval & Cohen-Hattab 2015

מגוון הקונפליקטים באתר התיירות עיר דוד
11



חפירות ארכיאולוגיות = כלי מחקרי לחשיפת העבר

(פייגה ושילוני .)2008

"הארכיאולוגים הישראלים מחפשים לא חרסים במעמקי האדמה ,הם
מחפשים גם זהות ושורשים"

(אילון .)1981



מקומה של הארכיאולוגיה בגיבוש הזהות הלאומית



השימוש בשם עיר דוד ולא סילוואן -מהות הקונפליקט הלאומי  -פוליטי

האופייני כל כך למזרח ירושלים


(.)Noy 2012

ההתיישבות היהודית ופיתוח התיירות = הדרת הפלשתינים

( Hercbergs

.)and Noy 2013


מדוע מנוהל הגן הלאומי עיר דוד בידי עמותת אלע"ד בשיתוף עם רט"ג?

דוגמא למהות הקונפליקט
מפת עיר דוד  /סילוואן  -גרסת אלע"ד

12

דוגמא למהות הקונפליקט
מפת עיר דוד  /סילוואן  -גרסת "עמק שווה"
13

ממצאי המחקר  -חלוקה לתקופות
התקופה:

שם התקופה

אופי הפעילות המרכזית
14

1985-1986 .1
1986-1991 .2

לפני המבול -

הקמת אתר התיירות עיר דוד על ידי החברה

טרם הקמת אלע"ד

לפיתוח מזרח ירושלים

כך הכל התחיל  -השנים איתור נכסים ומסמכים
הראשונות

1991-1995 .3

מחזון למציאות -

התיישבות יהודית חדשה בסילוואן

שנות ההתבססות

1995-2005 .4

חופרים לאמת -

העברת ניהול התיירות לידי אלע"ד.

חידוש החפירות ופיתוח התחדשות החפירות הארכיאולוגיות באתר.
האתר

2005-2014 .5

מעצבים

מחפירות

מציאות

 -הקמת מחלקה מקצועית גדולה לתיירות

והתיישבות בתוך הארגון.

ממצאי המחקר  -חלוקה לקבוצות
מאפייני הקבוצה

הקבוצה

 .1אנשי עמותת אלע"ד מגוון בעלי תפקידים בכירים בעמותת אלע"ד בעבר ובהווה
.2

נציגי

הסטטוטוריות

הרשויות  רשות העתיקות
 עיריית ירושלים
 רשות הטבע והגנים
 גורמי ממשלה ובטחון

 .3פעילי עמותות שמאל ,מגוון גופים שמוקד פעילותם הינו התנגדות פוליטית למתחולל
פעילי

שלום

זכויות אדם

ופעילי במרחב סילוואן  -עיר דוד .חברי קבוצה זו פועלים במגוון דרכים נגד
עמותת אלע"ד ופעילותה במרחב.

 .4הארכיאולוגים חופרי ארכיאולוגים שחפרו בעבר או חופרים בהווה במרחב עיר דוד

עיר דוד

15

ממצאי המחקר
איור מספר ...

 ניתוח על פי מודל מסגרת ההבנה16

סיכום ומסקנות
18



המחקר שהוצג תיעד ובחן לראשונה את התפתחותו של אתר תיירות מורשת
גדול ומרכזי בישראל  -הגן הלאומי עיר דוד.



התמקדנו בהשפעת הקונפליקט על התפתחות האתר ובהשפעת האתר על
הקונפליקט ,תוך חשיפת ההנעה של בעלי עניין המעורבים באתר ובסביבתו.



מחקרנו חשף את תהליכי יצירת אתר המורשת ואת אבני הבניין של התהליך,

כפי שאלה נתפסים על ידי בעלי העניין השונים.


לאורן של תובנות אלו ,הציע מחקרנו מסגרת תיאורטית להתפתחותם של אתרי
מורשת במרחב של קונפליקט ,על בסיס המודל המורכב של עיר דוד.

19

מאחל שנלמד מהניסיון
תודה על ההקשבה
ד"ר שחר שילה ()Ph.D.

