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של  השני  הגיליון  את  משיקים  אנו  טובה  בשעה 
מעשי  מידע  ובו  הדרך"  "על  הדרך  מורי  ביטאון 
שלדעתנו  בנושאים  כתבות  כמה  הדרך,  למורי 
וכן  מקצועי,  ואם  פיקנטי  אם   - עניין  בהם  תמצאו 

דיווחים לחברים מפעילות הנהלת האגודה.

ינון שבטיאל, היסטוריון וחוקר מערות בגליל, שופך 
אור חדש על פרשת הקרב הימי של יהודי טריכאי 
בורשטיין  איתן  הגדול.  המרד  בעת  הרומאים  נגד 
 – מעשית  לאומי,  בבנק  ומדריך  כלכלן   – )רשמית 
מרצה נהדר לתולדות הנצרות( מגלה לנו במאמרו 
של  ובמעש  בחזון  עלומים  היסטוריים  שורשים 
עשיר  לקסיקון  כתב  איתן  אביב.  תל  העיר  הקמת 
ומפורט לנצרות )ראו פרטים בביטאון( – ללא ספק 

כלי עזר חיוני לעבודת מורי הדרך. 

עבדכם הנאמן )העורך( תרם את תרומתו הצנועה 
הסכם  שברקע  מוכרת  הלא  הדרמה  בחשיפת 
השלום בין ישראל לירדן – הלא היא פרשת חילופי 
את  משמעית  חד  שהצילה  בערבה  הקרקעות 
ממש.  של  כלכלית  ממהלומה  הערבה  חקלאי 
מידע  מוסיף  הרט"ג  ארכאולוג  צוק,  צביקה  ד"ר 
חשוב על גילויים ארכאולוגיים באתר סוסיתא – מן 

האתרים המרהיבים בצפון הארץ, ועוד. 

ובנימה אישית. נעניתי ברצון לאתגר שהוצב בפניי 
 - כ-38 שנים  מורי הדרך. לאחר  ביטאון  עריכת   –
מורי  להכשרת  רבה  בהנאה  מתמסר  אני  שבהן 
דרך בישראל, ופוגש אותם בהמשך הדרך מובילים 
כי  לי  נדמה   - רבה  בהצלחה  קבוצות  ומדריכים 
אף  תתרום  תצלח...(  )אם  העיתון  עריכת  משימת 
היא את תרומתה הצנועה להעשרת הידע של מורי 
בסבלנות  הקשיבו  מהם  שרבים  בישראל  הדרך 
לשיעורי הגיאולוגיה והגיאומורפולוגיה של א"י )וכן 
קארה  לה  ג'ין  "הדלתות",  להקת  על  לאנקדוטות 

וקלינט איסטווד...(.
מורי  אגודת  של  ביטאונה  הוא  הביטאון  ולסיום, 
הדרך וביטאונם של מורי הדרך! אני תקווה כי הוא 
מאמרים,  לנו  )שיתרמו  הדרך  למורי  במה  ישמש 
כתבות ואף חוויות אישיות מעבודתם( וכן, כלי ביטוי 
נאות לאגודה, להצגת עבודתה ומאמציה להשגת 

צרכיהם המקצועיים של מורי הדרך בישראל.
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חדשות
האגודה

אחורה  מסתכל  אני  האגודה,  הנהלת  של  בפעילות  עמוסה  שנה  של  בסופה 
בתערובת של סיפוק וחשש. סיפוק, מהעובדה שפעילות האגודה בכל מישור 
אפשרי הביאה לגידול חסר תקדים במספר המצטרפים החדשים לאגודה, וניתן 
להגיד בפה מלא כי קרוב לשלושה רבעים ממורי הדרך הפעילים – שעוסקים 
בהוראת דרך לפרנסתם - חברים היום באגודה. השנה גם ראינו מספר רב של 
מצטרפים - צעירים נלהבים, בוגרי קורסים - שהחליטו שמקצוע הוראת הדרך 
יהיה פרנסתם ודרך חייהם. ראיתי אותם מגיעים לאגודה, מתנדבים לפעולות 

לפי צורך, ומשתתפים בהשתלמויות וכנסים.
הנהלת האגודה, חברי מזכירות ומועצה וחברים מזוהים נוספים נרתמו ופעלו 
מקצועית לייצוג מול המעסיקים, למען הסדרת הפרשות לביטוחים פנסיוניים 
ביטוח קולקטיבי לכיסויי תביעות אחריות  בין היתר, הסדרת  פיצויים.  וקרנות 
התיירות,  במשרד  שלנו  היומיומיים  הממשק  גורמי  מול  ופעילות  מקצועית; 
הגנים הלאומיים, אצל ספקים בתעשיית התיירות, ברשויות השלטון  ברשות 
והמס ובבתי הספר לתיירות. למרות הצלחות רבות אלה, אני חש תסכול אישי 
לגבי חלק מהחברים על אי קבלת הגיבוי למוסדות האגודה שנבחרו בצורה 

דמוקרטית.
החשש הגדול שלי הוא מפעילותם של גורמים אינטרסנטיים לסחף במעמד 

מורה הדרך ובחשיבות המקצוע ורישיון ההדרכה שהשקענו בו רבות. 

אנחנו מוצאים עצמנו בתהליך מתמשך של קיפוח פרנסתנו מול גידול עצום 
מלווי  של  חוקית  בלתי  בהדרכה  האחרונות  השנים  בשלוש  בעיקר  שחל 
מהמזרח  קבוצות  של  תיירים  מלווי  הפלסטינית,  הרשות  תושבי   - קבוצות 
הרחוק – הפועלים תוך עצימת עין של הריבון. משרד התיירות, שלצד פעילותו 

דרך,  למורי  רצינית  והסמכה  הכשרה  מערכת  ביצירת  ידינו,  על  המוערכת 
מתנהל בדואליות, שעל גבול הרשלנות באכיפת החוק שהוא עצמו ממונה עליו 

בנושא חובת השימוש במורה דרך מורשה להדרכה.
משרד  פקידי  של  היומיומית  ההתנהלות  אחר  כלות  בעיניים  עוקבים  אנחנו 
הדרך,  מורי  עם  פעולה  משתפים  אחד  שמצד  כאחד,  וזוטרים  בכירים 
מסתייעים בהם ומציינים את איכותם ומצוינותם מעל כל במה אפשרית; ומצד 
שונים  פירושים  ממציאים  בארצנו,  התיירים  של  המספרי  הגידול  בשם  שני, 
ומשונים לחובת החוק, ומתירים באופן גורף לעובדים זרים לקפח את פרנסתנו 

ולהדריך ללא רישיון.
העומדים  והחוקיים  הציבוריים  האמצעים  בכל  תתנגד,  דרך  מורי  אגודת 
מורשים;  לא  קבוצות  למלווי  הדרכה  רישיונות  למתן  מייצג,  כארגון  לרשותה 
שאינו  זרים  קבוצות  למלווי  מקוצרות  הכשרות  של  תהליך  כל  נבלום  אנחנו 
מורי  מציבור  ההסמכה  במבחני  המשרד  שדורש  דרישות  אותן  לפי  בדיוק 

הדרך, תושבי ישראל.

כתוצאה  ממקצועו  להתפרנס  יוכל  שלא  שלם  ציבור  של  אפליה  נקבל  לא 
מהתכופפות הריבון מול לחץ של כנסיות או סוכני נסיעות אינטרסנטיים, שכל 

מטרתם היא הורדת העלויות.
מועצת האגודה ואני מודים לכם על שנה של מעורבות ועשייה, ובעיקר על כך 

שלמרות הכול אתם מוסיפים כבוד למקצוע מורה דרך ישראלי.

יוסי וייס - יו"ר

עקב תלונות חברים מצאה הנהלת האגודה כי חברי אגודה לא מעטים 
מועסקים על ידי סוכנים שאינם מפרישים כחוק עבורם לקרנות פיצויים 
והסדרים פנסיוניים. תופעה זו נפוצה בעיקר בקרב המעסיקים בתיירות 

פנים, אולם גם בקרב התיירות הנכנסת.
טענת המעסיקים הייתה שמורה הדרך הינו קבלן עצמאי ונותן שירות, 
הביטוח  קבע  כידוע,  אך  וניכויים.  בהפרשות  חייבים  הם  אין  ולפיכך 
הלאומי כבר לפני מספר שנים כי מורה דרך, המקבל את שכרו כנגד 
לנהוג  המעסיק  את  מחייבת  זו  הכרה  יום".  "שכיר  הוא  גם  חשבונית, 
ולכן, חלות  עובד/מעביד,  יחסי  ביניהם  כאילו מתקיימים  במורה הדרך 

עליו חובות הפרשות וניכויים לפיצויים וגמל.
בנוסף, מעסיק שלא מקיים חובה חוקית זו יהיה חשוף לתביעות מורה 
הדרך, בכל מקרה של הפסקת עבודה, תאונה ואובדן כושר עבודה, או 

חלילה במקרה מוות, על ידי שאיריו.

כי אגודת מורי דרך תתקשה להגן על חבר בייחוד במקרים  יש לזכור 
חשבונית,  כנגד  שכרו  את  לקבל  דרש  הדרך  שמורה  הוכח  שבהם 
מעסיקיהם.  מול  שכירים  לסטטוס  לעבור  לכולם,  לפיכך  וממליצה 
סטטוס שכיר מאפשר לאגודה, וגם לרשויות החוק הרלוונטיות, לאכוף 
בייצוגם  ולסייע  המעסיקים,  ידי  על  והניכויים  ההפרשות  חובת  את 

במקרה של תביעה.
מייצג,  מקצועי  שכאיגוד  בזאת  "מודגש  עוד:  מוסרת  האגודה  הנהלת 
של  האישיים  לשיקולים  להיכנס  מעוניינת  ואינה  יכולה  לא  האגודה 
מורה דרך שמחליט, למרות ההמלצות, להמשיך לפעול בסטטוס של 
'עצמאי'. כמו כן, האגודה מתנערת מניסיון מעסיקים מסוימים להפנות 
'אצבע מאשימה' אליה כמי שמשנה סדרי עולם. לפיכך, הננו ממליצים 
ההפרשות  לקבלת  לדאוג  עצמאים,  להישאר  שמחליטים  דרך  למורי 

הסוציאליות ולהסדיר את תשלום הביטוח הלאומי".

יוסי וייס, יו"ר אגודת מורי הדרך, מסכם שנה 
ברגשות מעורבים

המוסד לביטוח לאומי: 
"מורה דרך המקבל שכר כנגד חשבונית הינו שכיר יום"

קביעה זו באה בהמשך לחשיפת האגודה ולתלונת חבריה כי סוכני תיירות אינם מפרישים למורי דרך פיצויים והסדרים פנסיוניים. 
כתוצאה מכך, מעסיק שלא יקיים חובה חוקית זו יהיה חשוף לתביעות מורה הדרך 
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חדשות
האגודה

שלום לחברי אגודת מורי דרך,
כפי  כולכם,  של  ולצרכים  לאינטרסים  הקשורה  הממוקדת,  הפעילות  לצד 
שביטא יוסי וייס ושמפורטת בגיליון זה, עסק משרד האגודה בשנה האחרונה 

בפעילות שוטפת ואינטנסיבית.
פעילות זו עוסקת בממשקי החברים במוסדות השלטון הקשורים עם האגודה 
שעסקו  הכנסת  וועדות  וההסברה,  התחבורה  הסביבה,  התיירות,  משרדי   -
בענייני החברים בתחומי: כלכלה, כספים, עובדים זרים, נגישות, שלטונות מס 
הכנסה וביטוח לאומי, וכן אצל המעסיקים, חברות הביטוח והחיסכון הפנסיוני 

ושאר גורמים בתעשיית התיירות.
כולכם  המיידית.  התקשורת  דרכי  את  ושיפרנו  האינטרנט  אתר  את  שידרגנו 
ראיתם את אינדקס מורי הדרך המשופר בעברית ובאנגלית המיועד לסוכנים. 
אתם יכולים להפנות למשרד האגודה מסמכי פרופיל אישיים או קישורים שאנו 

נשלב צמוד לפרטיכם, כדי לחשוף אתכם לסוכנים בארץ ובחו"ל. 
מוציאים  ואנחנו  לקחים  הפקנו  עינינו,  את  והאירו  שפנו  מכם  רבים  בעזרת 
עתה לאור את הגיליון השני המודפס והאלקטרוני של ביטאון האגודה. הגיליון, 
מורי  בקורסי  ותיק  ומורה  טייל  טיולים,  כתב  סופר,  מרקוס,  מנחם  בעריכת 
דרך, שמוערך ומוכר לרבים מכם. העיתון מאפשר דיווח רחב יותר על פעילות 

האגודה, לצד אסופת מאמרים מקצועיים לטובת כולם.
שנים  במשך  האגודה  ומזכירת  דרך  מורת  ז"ל,  רול  גבי  את  זוכרים  כולם 
שנפטרה ערירית בשנה שעברה. הנהלת האגודה החליטה להנציח את זכרה 
של גבי ולאסוף תרומות מכולכם לטובת נטיעת מטע זיתים בכפר מוגבלים–

יהווה  הזיתים  מטע  בטבעון.  זייד  אלכסנדר  גבעת  על  תקווה"  "כפר  חוסים, 
מטפלים  אנו  אלו  ובימים  נאספו,  התרומות  החוסים.  בעבור  תעסוקה  מקור 
בהעברתן ובהקמת שלט ההנצחה. בקרוב נזמין אתכם לטקס פתיחה שנקיים 

יחד עם החוסים.
אנחנו פועלים באופן שוטף מול המעסיקים להעביר את הנחיותיכם לבצע את 
הפרשות החיסכון הפנסיוני לקרן החיסכון של חברת הביטוח "הראל" שזכתה 
במכרז שקיימנו. להזכירכם, דמי הניהול שהשגנו בעקבות המכרז הם פחות 
מחצי בעלותם מדמי הניהול המשולמים בדרך כלל למגוון הקרנות הקיימות 
בשוק. הרעיון הוא גם לנצל את האפשרות החוקית להפסיק לבצע הפרשות 
לקרן  המצטבר  החיסכון  את  להעתיק  גם  הנחייתכם  ולפי  קיימות,  לקרנות 
)בהתייעצות  המורחב  הכיסוי  של  היתרון  קבלת  תוך  נזק,  כל  ללא  החדשה, 
עם יועץ פנסיוני מורשה מטעם "הראל"(, כמו גם פוליסת הכיסוי מפני אובדן 
כושר עבודה מקצועי כמורי דרך )לא קיים בשום קרן אחרת(. עקב העובדה 
שהמעסיקים מחויבים היום, בהוראת חוק, לבצע הפרשות פיצויים ופנסיה גם 
למורי דרך המקבלים את שכרם דרך חשבונית, חבל שלא לנצל את יתרונות

הוא למלא את הטופס המתאים  הקרן שזכתה במכרז. כל שעליכם לעשות 
ולציין  יש לכם ריבוי מעסיקים, לקבלו במשרד האגודה  ואם  אצל מעסיקכם, 
את ההנחיות שלכם להפרשה. לשאלות תוכלו לפנות למשרד האגודה שיקשר 

ביניכם ובין סוכן חברת "הראל" הממונה על תיק האגודה.
בתעשייה  אחרים  גורמים  ועם  התיירות  משרד  עם  פעולה  שיתפה  האגודה 
וזכו ברובם להערכה  ואזורים שאורגנו באופן משותף  לסיורי חשיפת אתרים 
אלו  ובימים  זו  בפעילות  ממשיכים  אנחנו  בהם.  שהיה  החידוש  משום  רבה 

מתגבש סיור לאזור חבל יואב.
אחרים  ובמקומות  ציון  בהר  העבודות  להתחלת  אלה  בימים  עדים  רובכם 
הפעילה  האגודה  הנהלת  אוטובוסים.  ופריקת  חניה  להסדרת  בירושלים, 
- החל מעיריית  לדבר  כל הקשורים  בנושא אצל  כבד  בשנה האחרונה לחץ 
ירושלים דרך הנהלת משרד התיירות, שמסייעת רבות, ארגוני סוכני הנסיעות 

והמשטרה. נקווה שמטרד העבודות יהיה קצר וכשיסתיים ירווח לכולנו.
שמחנו כולנו והתגאנו בשני מורי הדרך, חברי האגודה, נפתלי כהן ורוני סימון, 
שמתוך אלפים רבים העוסקים בתעשיית התיירות נבחרו עם 23 איש נוספים 
איכותם  את  לעתים  השוכחים  לכל  כתזכורת  זאת,  התעשייה".  ל"מצטייני 
המוצר  לאיכות  ותרומתם  בישראל  הדרך  מורי  של  והמקצועית  האישית 

התיירותי.
במשרד  מגמות  על  האגודה  מועצת  חברי  שמעו  שוב  עניין,  באותו  כמעט 
לאזרחים  המינימום  דרישות  והקטנת  מקוצרות  הכשרות  "לייצר"  התיירות 
זרים, בייחוד מהמזרח הרחוק, מזרח אירופה וברזיל, על מנת שיוכלו להדריך 
קבוצות בשפתם. מגמה זו מנומקת על ידי משרד התיירות בטענה שלא ניתן 
טענה  התייר.  בשפת  מדבר  לא  הדרך  מורה  אם  בארץ  תיור  חבילות  לשווק 
זו את חובת המשרד  זו מול  זו, כשהיא מגובת בלובי סוכני נסיעות, מעמידה 
לשמירת חוק שירותי התיירות שמחייב מורה דרך בעל רישיון להדרכת קבוצה, 
מול כל הקשיים בשיווק הארץ לתיירים מהמזרח. המועצה הנבחרת הנחתה 
העומדים  והחוקיים  הציבוריים  האמצעים  בכל  לפעול  האגודה  הנהלת  את 
לרשותה כאיגוד מקצועי מייצג, ולהתנגד למגמה זו שאין לה אח ורע בעולם - 

שם הצורך במורה דרך מקומי ומתורגמן לפי הצורך הם כורח טבעי. 
בחירות  בנושא  הבחירות  וועדת  האגודה  הודעות  את  קיבלתם  אלו  בימים 
הבחירות   .2012 בפברואר  ב-7  שיתקיימו  הביקורת,  וועדת  האגודה  מועצת 
ייערכו במסגרת הכנס השנתי של האגודה ובמהלכן ייבחרו 21 חברים. רשמו 

את התאריך ובואו לבחור את המתאימים ביותר.

שלכם, דן אגיון - מנכ"ל

עדכונים ומידע ממשרד הנהלת האגודה

ניסתה האגודה, ללא הצלחה, לחתום על הסכם  לאחר תקופה ארוכה שבה 
עמה  להיכנס  ההתאחדות  הסכימה  הנסיעות,  סוכני  התאחדות  עם  קיבוצי 
למתן ומתן. זאת, עקב המודעות הגוברת בקרב הסוכנים בהתאחדות לחשיפה 
משפטית, במקרה של אי עמידת המעסיקים בחובות החוק הנוגעות לעובדים.

כזכור, צו ההרחבה הקיים הינו בין האגודה ובין לשכת מארגני תיירות נכנסת. 
זאת, הואיל וצו ההרחבה - שכלל את כל גורמי התעשייה המעסיקים מורי דרך 

ובמיוחד סוכני הנסיעות בתיירות - פקע כבר בשנת 2010.
יוסי וייס, יו"ר האגודה: "בפגישה הראשונה מצאנו רצון ונכונות לשתף פעולה 
איתנו גם בנושא ההסכם הקיבוצי וגם בנושאים נוספים שלמורי הדרך ולסוכנים 
עניין משותף בהם. הנהלת ההתאחדות עדכנה אותנו גם בדבר הקמת חטיבה 
גם  בהתאם  לטפל  שנוכל  כך  נכנסת,  בתיירות  שתעסוק  בהתאחדות  חדשה 

בצורכי מורי הדרך בתיירות הפנים וגם באלו של תיירות נכנסת בהתאחדות.

ההסכם הקיבוצי: 
האגודה החלה במגעים עם התאחדות סוכני הנסיעות

ומתן עם האגודה  עקב המודעות הגוברת של הסוכנים לחשיפה משפטית, הסכימה הנהלת התאחדות סוכני הנסיעות להיכנס למשא 
לחתימת הסכם קיבוצי. בנוסף, הנהלת ההתאחדות הודיעה כי חטיבה חדשה תעסוק בתחום התיירות הנכנסת ותטפל בצורכי מורי הדרך
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אלפי תיירים הגיעו השנה לנמלי אילת, אשדוד וחיפה ויצאו מהנמלים לסיורי יום 
בליווי מורי דרך. לפני כשלושה חודשים נוצר מצב שבמסגרתו שינתה הנהלת 
נמל אשדוד את נוהלי כניסת רכבי אשכול לרציף הנמל לצורך איסוף תיירים. 
איפשרה  גם שהנהלת הנמל  נמצא  נציגי הנהלת האגודה  בביקורות שביצעו 

לחברת מוניות להציע שירותי הסעות והדרכה מהרציף.
כדי לתקן את המצב. תלונות  לאגודה  רבים  דרך  מורי  פנו  בעקבות הדברים 
המורים נגעו בעיקר לבלבול ולאי הסדר שנוצר ברציף, ולחוסר היכולת לאסוף 

את נוסעיהם בזמן, מה שגרם לנוסעים ולמורי הדרך עגמת נפש רבה.
הנהלת האגודה הפעילה לחץ כבד על הנהלת הנמל כשהציפה את הבעיה 
התיירות  משרד  את  רותמת  שהיא  תוך  והאלקטרונית,  הכתובה  בתקשורת 
שלטונות  של  מלא  פעולה  שיתוף  האגודה  השיגה  דבר  של  בסופו  לעזרתה. 

הנמל להתאמת הנהלים.

מים  תשתיות  עם  מקורה  כינוס  שטח  התאמת  כוללים:  החדשים  הנהלים 
ושירותים להתכנסות מורי דרך בשער הנמל למקרה של הגעת אניות גדולות 
עם יותר מ- 1,500 נוסעים; כמו כן, מורי הדרך יחנו את רכבי האשכול בשטח 
הכינוס ויועברו בהסעה מטעם הנמל לכבש האנייה, על מנת לקבל את נוסעיהם 

ולחזור באמצעות אותה הסעה לשטח הכינוס; לגבי אניות קטנות, התיר הנמל 
כניסת רכבי אשכול כהגדרתם עד לכבש האנייה וימנע לחלוטין כניסת רכבים 
למשרדי  להעביר  החלה  הנמל  הנהלת  התיירים;  לאיסוף  כחוק  מורשים  לא 
לצורך  ומייל  פקס  פרטי  כולל  אניות,  פקידת  על  מסודרות  הודעות  האגודה 
תיאום רישיון כניסה. הודעות אלה מועברות בדוא"ל לכל החברים, באמצעות 

מערכת התקשורת של האגודה.

יוסי וייס יו"ר האגודה: "אנו שמחים לבשר על הסדרת הנהלים בנמל אשדוד. 
קיבלנו תלונות רבות ממורי הדרך ואני שמח כי הם פנו אלינו לעזרה. אנו נמשיך 

לסייע למורים לפתור את בעיותינו". 
תלונות  האגודה  להנהלת  הגיעו  "לאחרונה  נמסר:  האגודה  הנהלת  ממשרד 
רבות, גם בקשר לנמל חיפה. בביקורת שערכה הנהלת האגודה בחיפה, ביום 
ששהו בו שלוש אניות, מצאנו תקלות רבות בהתנהלות, דבר שגרם בזבוז זמן 
באיסוף התיירים. כמו כן, מצאנו תופעות של התנהלות לא תקינה של סוכני 
האניות שלא איפשרו למורי דרך שאינם מתואמים עימם לאסוף את נוסעיהם 
בצורה תקינה. בעיות אלו יועלו בעת פגישה מתוכננת עם הנהלת נמל חיפה, 

בנוכחות ובסיוע משרד התיירות".

מכרז הביטוחים שביצעה הנהלת האגודה בשנה שעברה, לכיסוי מפני תביעות 
הרציניות  הביטוח  חברות  כל  את  בתור"  "העמיד  ג',  וצד  מקצועית  אחריות 
ביותר  הנמוך  במחיר  ביותר  המקיף  הכיסוי  מתן  על  ביניהן  שהתחרו  בארץ 

לחברי האגודה.
קרוב ל-800 חברים רכשו את הפוליסה, וחלק לא קטן גם את ההרחבות שלה 
הנוגעות לארגון טיולים, לטובת מעבידים ולהדרכה בחו"ל. רבים ממורי הדרך 
רכשו בעבר פוליסות דומות בכיסוי חלקי, או לחלופין - באופן פרטי ובמחירים 

מופקעים.
מחברת  וקיבלה  האגודה  הנהלת  דרשה  בדצמבר,  הפוליסה  חידוש  לקראת 
הביטוח "הראל" הטבות נוספות והכרות בכיסויים רחבים יותר, באופן שאין לו 

תקדים בענף, גם לארגונים שמספר חבריהם גדול הרבה יותר.
הנהלת האגודה מוסרת: "בהודעה לחברים, שתתפרסם באתר האגודה, אנחנו 
מצרפים גם את מכתב האישור לכיסויים הנוספים וגם את נוסח הפוליסה. כדי 
את  להוריד  וכדי  מבוטחים,  היו  שלא  חברים,  של  מיידית  הצטרפות  לאפשר 

העומס ממשרד האגודה, הסכימה הנהלת "הראל" להוסיף ללא חיוב את חודש 
דצמבר 2011 לכיסוי פוליסת 2012, וכך בעצם מכסה הפוליסה 13 חודשים".

 - ב-2011  ועיקרי הכסויים: הפרמיה נשארה כשהיתה  עיקר התוספות  להלן 
2011. כל הכיסויים,  13 חודשים, החל מדצמבר  530 ₪ לשנה – והיא מכסה 

ההרחבות ומחיר הרחבות שהיו בשנה החולפת יישארו ללא שינוי.
הפוליסה נערכה על בסיס יום האירוע, עם כיסוי ביטוח רטרואקטיבי החל מ-1 
בינואר 2006, גם אם המבוטח לא היה מבוטח בהראל באותו יום. כלומר, חבר 

מבוטח שהגיעה אליו תביעה על אירוע שקרה מ-2006 עד היום, הינו מבוטח!
הוסרו הדרישה והתנאי לדיווח לחברת הביטוח על קרות אירוע בתוך 30 יום; 
כיסויי ההרחבה  ל-3,000 ₪;  הוקטנה  ג'  צד  ההשתתפות העצמית בתביעות 
לחבות  כיסוי  טיולים,  למארגני  כיסוי  שעברה:  שנה  של  בעלות  נשארים 
וכיסוי מורחב  מעבידים כולל אחריות שילוחית, כיסוי להדרכת טיולים בחו"ל 

לפעילות שטח.

סודרו נוהלי איסוף תיירים בנמל אשדוד

ביטוח אחריות מקצועית וצד ג': 
שיפורים נוספים לשנת 2012

נמל אשדוד הורה להוציא כלי רכב מורשים )רכבי אשכול( מהרציף בנמל, ולהרשות בניגוד לחוק, 
ביצוע סיורים בארץ באמצעות מוניות. האגודה הביעה את מחאתה מול נמל אשדוד והפעילה לחצים כבדים בכלי התקשורת

 מה שהביא להסדרת הנהלים 

בין השיפורים, הקטנת ההשתתפות העצמית לסכום של 3,000 ₪; פוליסה שתפעל עם כיסוי ביטוח רטרואקטיבי 
החל משנת 2006;  וגם הסרת הדרישה והתנאי לדיווח על אירוע ביטוחי בתוך 30 יום

מעקב
על הדרך
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מילים רבות כבר נאמרו על ההסדרים החדשים בבית שאן, שלדעת 
רבים היו שילוב של אינטרסים פוליטיים ומעט מאוד עיסוק אמיתי 
בתייר, באיכות המוצר התיירותי ובפרנסתם של תושבי בית שאן 
של  הטיולים  תכנוני  ממפת  יוצא  שלהם  הלאומי  הגן  כיצד  שראו 

סוכני הנסיעות לשנה הקרובה.
לאור השינויים שחלו במקום פעלה האגודה נמרצות והשיגה את 
שיתוף הפעולה של רשות הטבע והגנים, של סוכני הנסיעות ושל 
פרנסי העיר בית שאן, והצליחה להחזיר לקדמותם את ה"חידושים" 

שבוצעו במקום. 
סוכם כי: הכניסה הראשית לאתר לא תבוטל וכי תתאפשר הגעת 
הסיור;  של  מיידית  התחלה  לצורך  תיירים  ופריקת  אוטובוסים 
קופת הכרטיסים שבכניסה לאתר לא תבוטל ולא תועבר למתחם 
החנויות החדש שבמתחם הסראיה; הגן הלאומי וקופת הכרטיסים 

יפעלו במשך כל השבוע, כולל שבתות וחגי ישראל.
ההנאה  להעצמת  מסייע  כגורם  תופעל  הרכבת  כי  נקבע,  עוד 
מבעיות  כתוצאה  עיכוב,  של  מקרה  בכל  אולם  באתר,  מהביקור 
קיבולת, תתיר הנהלת האתר לקבוצה לעלות לאוטובוסים בכניסה 

הראשית. 
כמו כן, התחייבה הנהלת האתר לדאוג לבטיחות מקסימלית של 
מגשם,  הקרונות  להגנת  לנכים,  נגישים  קרונות  להוסיף  הרכבת, 

ולהוסיף מערכת רמקולים לשם הדרכה תוך כדי תנועה.
דברי מזכירות האגודה: "הוכחנו כי בכוחה של האגודה להשפיע 
ולשפר תהליכים תיירותיים הנוגעים למורי הדרך, לתיירים ולמוצר 
הטבע  רשות  הנהלת  ליישום,  כלקח  בכלל.  הישראלי  התיירות 
באתרים,  מחדש  ארגון  תהליכי  יבוצעו  שלא  לנו  הודיעה  והגנים 
מבלי להיוועץ באגודת מורי הדרך והסוכנים בזמן תכנונם בעתיד".

הגן הלאומי בית שאן - הלחץ והתוצאה
בעקבות לחץ האגודה החזירו לקדמותם - רשות הטבע והגנים, בשיתוף סוכני הנסיעות וראשי העיר בית שאן - 

את "החידושים" שבוצעו במקום 

זוכרים את 
דוד נבון ז"ל

יתקיים   .27.12.11 ג',  ביום 
נבון  דוד  של  לזכרו  ערב 
שנספה  האוטובוס  נהג  ז"ל, 
אות  וקיבל  הכרמל  באסון 

הוקרה מטעם האגודה.  
יתקיים  דוד",  של  לזכרו  ומספרים  "שרים  הערב 

בהיכל התרבות של נס-ציונה בשעה 19:45. 
בתכנית: הדלקת נר שמיני של חנוכה, דברים לזכרו, 
קריאה,  וידאו,  קטעי  בשילוב   - אומנותית  תוכנית 
האמנים:   ישתתפו  עוד  נגנים.  בליווי  ושירים  תנועה 
הנודע  והכנר   אבו,   - בן  אבי  דור,  יובל  גיאת,  גלית 

מירל רזניק.

כפי שנמסר לנו מעיריית ירושלים, לאחר כשנה וחצי של עבודה, בשיתוף משרד התיירות ועיריית ירושלים, 
עומדים להסתיים סידורי החניה החדשים באגן העיר העתיקה. 

ולהלן השינויים:
הר ציון: תותר כניסת אוטובוסים מכיוון בריכת הסולטן אל הר ציון – במקום הוקמה סובה להעלאה והורדת נוסעים בלבד, 

וכן הוכשרו מקומות חניה לרכבי אשכול.

גת שמנים: בימים הקרובים יחלו עבודות להקמת מעבר חצייה מגת שמנים לעברו השני של הכביש )נחל קדרון(. 
מפרצי החניה הסמוכים לגת שמנים )משני צידי הכביש( יוסבו לתחנות העלאת נוסעים והורדתם.

דרך העופל: בחלק התחתון )משערי חולדה ועד הפנייה לעיר דוד( – מותרת חניה לאוטובוסים ורכבי אשכול. 
מעיר דוד ועד לשער האשפות – מותרת העלאת נוסעים והורדתם בלבד.

סידורי החניה נועדו להקל על תנועת התיירים בעיר העתיקה.  אנו מבקשים ממורי הדרך לשתף פעולה ולהקפיד על ההסדרים הנ"ל.

הסדרי חניה חדשים באגן העיר העתיקה

מעקב
על הדרך

מעקב
על הדרך

סדנת צילום חווייתית 
מבית "יומן מסע"

"יומן  חברת  מטעם  צילום  בסדנת   ,9.12.11 שישי,  ביום  השתתפה  האגודה  הנהלת  נציגת 
מסע".

חברת "יומן מסע" מציעה סדנאות צילום ייחודיות למטיילים, במפגש אחד ממוקד, בן 5 שעות, 
שבו נלמדים יסודות הצילום, "שפת הצלמים" והתייחסות ספציפית לעולם הצילום למטיילים. 

הסדנה מתאימה לכל רמות הצילום ולכל מותגי המצלמות, ולא נדרש ידע קודם. 
יומן מסע. הסדנה הועברה בשפה קלילה,  ומנכ"ל  גורל, מייסד  את הסדנה העביר אלון בר 
מוקדם  ידע  חסרי  רובם  משתתפים,  כ-15  מנתה  הקבוצה  בהומור.  ומתובלת  חווייתית 
מעולם  יסוד  מושגי  נלמדו  ובו  התיאורטי  לפן  הוקדש  הסדנה  של  הראשון  חלקה  בצילום. 
הצילום, טכניקות צילום, התייחסות למישור הצלם, שפת הצלמים ועוד; בחלק המעשי יצאו 

המשתתפים לשטח והתנסו בצילום, בלוויית מדריכי יומן מסע.
הסדנה מיועדת לכל מי שמעוניין לקבל כלים וידע על עולם הצילום, באופן פרקטי וממוקד, 

תוך דגש על תחום "הצילום למטיילים".
דרך, חברי האגודה, בהצגת תעודת  למורי  בגובה של 25%  החברה הציעה להעניק הנחה 

חבר בתוקף. 
לפרטים נוספים, ניתן לפנות לאורית במשרדי האגודה, טל': 03-61864110,

.web.itga@gmail.com 

mailto:.web.itga@gmail.com
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מטיילים בנחל תנינים
יוסי האן, רשות הטבע והגנים

< איך מגיעים? 
הכניסה לאתר נמצאת בחלק הדרומי מערבי של השמורה. מכביש ת"א-

חיפה הישן פונים לכיוון בית חנניה ועוברים בגשר שמעל כביש החוף.
מידע כללי:

טלפון: 04-6265151
שעות פתיחה: כל השבוע 08:00 – 16:00, 

15:00, כניסה אחרונה לשמורה שעה אחת   – וערבי חג 08:00  בימי שישי 
לפני שעת הסגירה.

< מוקדי עניין
נקודות עניין במסלול הטיול כוללים: סכר רומי אדיר ומתקן ויסות לשילוח 
המים לאמות, טחנות קמח משוחזרות המופעלות בשיטות טחינה שונות, 

אמות מים חצובות, מי נחל זורמים ועושר של צמחיית סבך.
את כל אלה הכשירו ארבעה גופים: המשרד להגנת הסביבה, רשות ניקוז 
חוף הכרמל, רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים. עוד השתתפו בתהליך, 

אנשי קיבוץ מעגן מיכאל, ג'סר א-זרקא ומועצה אזורית חוף הכרמל. 

< על נחל התנינים 
בחורף  מנשה.  רמות  של  המערביים  המורדות  את  מנקז  התנינים  נחל 
ומוחדרים  מנשה"  "נחלי  מפעל  ידי  על  הנקלטים  שיטפונות  מי  בו  זורמים 
לחולות כדי להעשיר את מי התהום. הנחל חוצה את רכס הכורכר של מעגן 
לים. ממזרח לרכס  ומשם ממשיך  מים  – במפער  ג'סר א-זרקא   – מיכאל 
מצויה בקעת הכבארה: בעבר נבעו בה אלפי נביעות שיצרו את נופי ביצת 
הכבארה, היום נותרו שרידים מנופי הביצה בשמורת בריכת התמסח שבלב 
מהמים  חלק  לים.  עד  וטבעי  רחב  באפיק  הנחל  זורם  מהבריכה  הבקעה. 

הזורמים מנוצלים בידי קיבוץ מעגן מיכאל להשקיה ולבריכות הדגים.

< שמורת נחל התנינים 
ועולם  איתן  נחל  נופי מים של  ימצא המטייל  נחל התנינים  בשמורת טבע 
טבע עשיר הטומן בחובו סיפורי מורשת תרבותית של דרכי הובלת המים 
בעבר. כאן נחשפים פלאי הטכנולוגיה ההנדסית של העולם הקדום: סכר 
הפעלה  בשיטות  שפעלו  שונות  מתקופות  קמח  וטחנות  מים  אמות  גדול, 

מגוונות. את כל אלה ניתן לראות בהפעלה "על רטוב" במקום.
ולתאם  הסיור,  למסלולי  ודפדפת  הסבר  לקבל  ניתן  השמורה  בקופת 
של  הכפות  בגלגלי  המים  תנועת  את  הממחיש  הסכר  מתקן  של  הפעלה 

טחנות הקמח העתיקות.

< תצפית המאגר הקדום 
מקור המים העיקרי של נחל תנינים במעיינות הכבארה. מפלס המעיינות 
שבבקעת הכבארה נמוך בשני מטרים לערך מהעיר קיסריה. כדי שניתן יהיה 
להוביל מים בכוח הכבידה אל העיר היה צורך להגביה את מפלס המים. שני 
סכרים נבנו בבקעה - אחד בצפון, ליד המקום שבו ממוקמת תחנת הרכבת 
הישנה של זכרון יעקב, והאחר בפתח הצר שבו חוצים הנחלים עדה ותנינים 
את רכס הכורכר. לאחר סכירת הפתחים נוצר מאגר מים גדול בשטח של 
כ-6,000 דונם שהציף את הבקעה. ממאגר זה, דרך מתקן הוויסות שבסכר 

הרומי, הובילו מים לאמת המים של קיסריה הקדומה.

< מבנה הסכר 
בתצפית ובהליכה על הסכר ניתן להתרשם מעוצמתו. זהו מבנה ענק באורך 
לראות  ניתן  מטרים.  לעשרה  ארבעה  בין  נע  שרוחבו  אבן,  בנוי  מטר,   194
בטכניקת  ומסותתות,  גדולות  כורכר  מאבני  בנויות  הסכר  קיר  שדופנות 

הבנייה של ראש ופתין. 
פנים הסכר עשוי אבני לקט המשוקעות בטיט אפור. האבנים לבניית הסכר 
סכר  המפואר  ההנדסי  המבנה  אליו.  הסמוכות  הכורכר  ממחצבות  הובאו 
את אפיקי הנחלים עדה ותנינים, ומילא את תפקידו בהצלחה רבה מבנייתו 

ועד ראשית המאה העשרים.

< ארץ טחנות הקמח 
עד תחילת המאה העשרים פעלו בצמוד לסכר 11 טחנות קמח - כל יחידת 
טחינה הורכבה מגלגל וזוג אבני ריחיים, כשמקור הכוח להפעלת הטחנות 
היו מיגלשים שהזרימו את המים לגלגלי הכפות שהותקנו במפלס התחתון 
של מבני טחנות הקמח; אלה סובבו את אבני הריחיים שבקומת הטחינה. 
שנתי  שבחישוב  מכאן  לשעה,  קמח  ק"ג   50 לטחון  ניתן  ריחיים  אבני  בזוג 
ויחידני בעולם!  זהו מפעל כביר  ניתן היה לטחון אלפי טונות קמח בשנה. 
הסולטן  בבעלות  כתר  כאחוזת  נחשב  הוא  העותמאני  השלטון  בתקופת 
טול  ועד  בצפון,  הכרמל  מטירת  רבים  שלקוחות  ידוע  )ג'פתליק(.  התורכי 

כרם בדרום, השתמשו בטחנות הקמח שלצד הסכר. 
ליד  נחשפה  הביזנטית  נוספת של טחנות קמח שפעלו בתקופה  מערכת 
מיתקן הוויסות. טחנות אלה פעלו בטכנולוגיה שונה ומיוחדת - גלגלי הכפות 
אבני  מערכות  את  והפעילו  בכורכר  חצובים  בפתחים  הותקנו  האנכיים 
הריחיים שלצידן. היום ניתן לראות את שחזור תנועת המים בגלגלי הכפות 
בטחנת  משוחזר  שלם,  במבנה  השונות.  מהתקופות  הקמח  טחנות  של 
הזרעים  ובמשפך  הריחיים  אבני  בתנועת  לצפות  ניתן  הצפונית,  הקמח 

המופעלים על ידי גלגל כפות בכוח המים העוברים במגלשי הטחנה. 

צילומים: יוסי האן רשות הטבע והגנים

טחנת הקמח המשוחזרת בנחל תניניםגלגל הכפות המשוחזר בטחנת הקמח הביזנטית

פינה חמה
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חדשות
בעתיקות

של  בליבה  הממוקם  מרשים  רומי  ציבורי  מבנה  היא  הבזיליקה 
למוקד  והיה  לספירה  הראשונה  המאה  בשלהי  הוקם  המבנה  העיר. 
של  שטחו  רוב  יחד.  גם  והמשפטית  הכלכלית  החברתית,  הפעילות 
הצפוני.  חלקו  למעט  נחשף,  מ'(   30X55( הגדול  המלבני  המבנה 
הבסיליקה בנויה אבני גזית והיא בעלת תכנית פשוטה ויעילה: ארבעה 
סטווים של עמודים הסדורים במקביל לארבעת הקירות ויוצרים אולם 
מרכזי מוקף ארבע סיטראות. הכניסה הראשית אל הבסיליקה הייתה 
בקיר הדרומי הקצר שפנה אל הפורום. הקירות הפנימיים עוטרו בטיח 
ודמויי  מסוגננים,  צמחים  הנדסיים,  בדגמים  שעוצב  )סטוקו(  מכויר 
אדם שנעשו בתבליט גבוה. שרידי הצבע שנתגלו על עיטורי הסטוקו 
פריטים  עשרות  להפליא.  צבעוני  היה  הפנימי  שהחלל  מאשרים 
זכו  קורינתיות  וכותרות  עמודים  גזעי  בסיסים,  שכללו  ארכיטקטוניים 
- חלקם הוצבו באתרם המקורי, דבר שהמחיש את עוצמתו  לשימור 

ואת פארו של המבנה.

גזית  אבני  הבנוי  רושם  רב  מבנה  הוא  הדרומי  המרחץ  בית 
גדולות. מיקומו, במדרון תלול למדיי מעל חומת העיר הדרומית. לפני 
חודשים ספורים נחשף כאן, בעקבות גשמי הזעף של החורף האחרון, 
תבליט מרשים של ראש הרקולס. תגלית זו, שזכתה להד רב, רומזת 
כי ייתכן שלפנינו הגימנסיון של סוסיתא - מוסד חינוכי מרכזי בכל עיר 
יותר לבית מרחץ.  יוונית. יש לציין שבתקופה הרומית הגימנסיון דמה 
הכוח,  כלומר  הפיזיות,  הסגולות  את  מכל  יותר  המסמל  הרקולס, 
הסיבולת והכושר הגופני, היה לפטרונם של כל הגימנסיונים הן בעולם 

היווני והן בעולם הרומי. 
על אף המאמץ הניכר שהשקיעו החופרים, עדיין רב הנסתר על הגלוי. 
המרחץ,  לבית  בצמוד  כאן,  נחשפת  החלה  החפירה  תום  עם  ממש 
הארכאולוגים  עבור  לזהב  שקול  העתיק  הזבל  עירונית.  מזבלה 
על  ללמוד  יהיה  ניתן  כאן  הקרובות.  בשנים  רבות  בו  לנבור  העתידים 
הדיאטה של תושבי סוסיתא, על אופן השחיטה של בעלי החיים, על כלי 
החרס המגוונים שבהם השתמשו, כלי זכוכית לרוב, ועל מנהגים רבים 

נוספים שרק "פח האשפה העירוני" יכול לספק להם מענה.

הרצון  בזכות  נחשף  הדרום-מערבי  בצד  מגורים  רובע 
ההיבטים  על  ללמוד  היא  המטרה  אחד.  מגורים  רובע  ולו  לחשוף 
על  בסקר  הרומית-ביזנטית.  סוסיתא  תושבי  של  בחייהם  היומיומיים 
ומפולות  קירות  ובקטעי  הרחובות  בקווי  להבחין  היה  ניתן  השטח  פני 
אבני הבנייה. בתום העונה הראשונה התברר כי רובע המגורים הדרום-

יתר חלקי העיר, לפי עקרון התכנון האורתוגונאלי,  מערבי תוכנן, כמו 
כלומר, רשת רחובות המצטלבים בזווית ישרה ויוצרים מבנים )בלטינית: 
insulae( מסודרים של בתי מגורים. הצצה ראשונית זו לחיי היומיום 
של תושבי סוסיתא תניב מידע חשוב על הרגלי הצריכה וחיי הכלכלה 
ומשק הבית של התושבים. בעונה הראשונה נחשפו שכבות מאוחרות, 
אך  לספירה(,  ו'-ח'  )מאות  והאומאית  הביזנטית  מהתקופות  בעיקר, 

בהמשך תגיע החפירה גם אל התקופה הרומית.

בית האמידים שממזרח לכנסייה הצפון-מזרחית 
משלחת  האמריקנים:  השותפים  מטעם  נערכת  במקום  החפירה 
פרופ'  ובראשה  מינסוטה,  פאול,  בסנט  קונקורדיה  מאוניברסיטת 
 domus מרק שולר. כאן נחשף בית מגורים עירוני מפואר )בלטינית: 
urbana(, התחום מכל צידיו ברחובות. במרכז הבית, שהוקם במאה 
השלישית לספירה והמשיך להתקיים כמה מאות שנים, חצר מרוצפת 
מוקפת סטווים וסביבה חדרי מגורים בגדלים שונים. בצפון הבית חצר 
חדרים  הבית  של  המזרחי  בחלקו  נאה.  עיטורית  מזרקה  ובה  נוספת 
נוספים. מה רבה הייתה התרגשות החופרים כאשר יום אחד גילו על 
גבי רצפות הפסיפס שתי כתובות יווניות. באחת מהן הממוקמת ממש 
בכניסה לחצר עם המזרקה נכתב: "בר מזל הוא הבונה", ואילו השנייה, 
שנמצאה בחדר רחב ידיים בצידו הדרומי של הבית, מצווה על האורח: 

"כנס בטוב", כלומר, היכנס לבית כשכוונותיך טובות.
 

בזיליקה רומית מרשימה ומזבלה ששוויה זהב, סמוך לבית במרחץ העירוני, הן רק חלק מתגליות 
העונה ה-12 של החפירות בסוסיתא שמעל לכינרת

דיווח ממנהלי החפירה: פרופ' ארתור סג"ל וד"ר מיכאל איזנברג, המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן, אוניברסיטת חיפה
צילום: ד"ר מיכאל איזנברג 

שמורת טבע וגן לאומי
סוסיתא 

ד"ר צביקה צוק - ארכיאולוג הרשות
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האורקולית בקומראן
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בתאריכים 1-19 בינואר 2012, יתקיימו שיפוצים במערת 
במערכת  העבודות,  סגורה.  תהיה  והשמורה  הנטיפים 
את  להגביר  נועדו  בטיחות,  מעקה  והחלפת  התאורה 

חוויית הביקור ובטיחות המטיילים בשמורה.

מערת הנטיפים 
טלפון: 02-9911117  

3639* מוקד מידע

שמורת מערת הנטיפים 
עבודות

לסרטון המוצג בשמונה שפות )עברית, אנגלית, צרפתית, 
הוספו  קוריאנית(  גרמנית,  רוסית,  איטלקית,  ספרדית, 
אינדונזית,  פינית,  פורטוגזית,  פולנית,  בשפות:  כתוביות 

ערבית, אנגלית ועברית.
הטוב,  השומרוני  אתר  באזור:  נוספים  מומלצים  אתרים 
מנזר אויתימיוס, שמורת נחל פרת, אתר הטבילה בירדן.

שעות פתיחה גן לאומי קומראן
וערבי  ימי שישי  קיץ 08:00–17:00, חורף 08:00–16:00. 
להארכת  אפשרות  לכן.  קודם  אחת  שעה  סגירה  חג 

שעות הפעילות בתיאום מראש.

• אפשרות להזמנת סיורי לילה ייחודיים בהדרכת רשות 
הטבע והגנים. סיורים לקבוצות ניתן לתאם במרכז חינוך 

והסברה הר ובקעה 02-06541255,
mh.deadsea@npa.org.il 

פסיפס
חדשות ועדכונים

הקמת דסק דתות במשרד התיירות

הדתית  שלתיירות  ספק  אין  האחרונות,  בשנים  העולמית  התיירות  מגמות  את  לבחון  בבואנו 
הנוצרית משמעות גדלה והולכת. עובדת היותה של ישראל חלק מארץ הקודש ושפע האתרים 

הנוצריים שבה,  מציבים בפנינו אתגר עצום. 
בשנת 2010 ביקרו בארץ כ-3.45 מיליון מבקרים, מתוכם 2.8 מיליון תיירים שהו בארץ יותר מיום 
אחדו- 31% מתוכם הצהירו שמטרת הביקור שלהם היא צליינות. על כך יש להוסיף גם תיירים 

פרוטסטנטים רבים, אף הם למטרות ביקור דתיות )גם אם אינם מגדירים את ביקורם כצליינות(. 
ישראל, וירושלים במרכזה, ממותגת כארץ הקודש. כפועל יוצא, ניתן דגש שיווקי מיוחד לקהילה 
הקמת  על  הוחלט  זו  מדיניות  במסגרת  משמעותית.  להגדילה  במטרה  העולם,  ברחבי  הנוצרית 
דסק הדתות במשרד התיירות: יחידה שתפקידה לפתח את כל ההיבטים הנוגעים לתיירות הדתית 
הנוצרית, מול יחידות המשרד השונות, ולבצע את ההתאמות הנדרשות ביחידות המשרד. ככלל, 

דסק הדתות לא אמון על ביצוע הפעולות, אלא על אחידות המסר והפעילות בתחום הנוצרי.
הטיפול בתיירות הנוצרית מבוצע בשני רבדים עיקריים. האחד, בהתאמת המוצר הקיים לדרישות 
הקהל הנוצרי המבקר כיום בישראל; האחר עוסק בפיתוח עתידי. התאמת המוצר צריכה לבוא 
לידי ביטוי בנושאים שונים, כגון היצע של תשתית ציבורית תיירותית העונה לדרישות התייר הנוצרי, 
שמירה על ניקיון ואיכות האתרים, איכות ההדרכה ועוד. רובד הפיתוח העתידי מאתגר מאוד ודורש 

יצירתיות ומקצועיות רבה. הרצון להגדיל את מספר המבקרים מחייב פעולות במספר מישורים:

פיני שני - סגן ראש מנהל השיווק ומנהל דסק הדתות 

אירועים:  מרביתם של סיורי התיירים בישראל אינם קשורים לאירוע כלשהו. תוכן אירועים יכול 
להפוך לגורם משיכה משמעותי עבור תיירים אלו ולהופיע במגוון רחב מאוד: החל מאירועים בעלי 
אופי דתי מובהק ועד לאירועים, כגון מרתון ירושלים, שבו משולב תחביב הריצה, עם הקשר למקום 
ייחודי מבחינה דתית, קרי ירושלים. כבר היום מושך מרתון ירושלים יותר מאלף רצים מחו"ל, ועוד 

היד נטויה. 
מאמצי שיווק מוגברים וממוקדים, בקרב הקהל הנוצרי, ובהם: הקמת מועדון ייחודי של  שיווק:  
ליחס  יזכו  אלו  כמרים  רבה.  והשפעתם  לליבם  קרוב  התיירות  שנושא  בעולם  מובילים  כמרים 
אישי משר התיירות ומצוות המשרד. במקביל ייעשה שימוש בכל אמצעי השיווק המוכרים, אתרי 
 -  www.holyland-pilgrimage.org המשרד  של  הקתולי  האתר  ובהם  ממוקדים,  אינטרנט 
ערוצי  כן,  כמו   - מרשים  המרה  ביחס  כניסות  אלפי  מאות  לו  יש  היום  וכבר  שפות  בשבע  הפועל 

YOUTUBE; עמודים במדיה החברתית; ופרסום באמצעים מסורתיים. 

המוצר: רוב התיירים הנוצרים רוכשים היום חבילה המורכבת ממסלול מעגלי שמתרכז במרכז 
ובצפון הארץ. מדובר אכן בריכוז משמעותי של אתרים נוצריים, אולם לשם הגדלת התנועה נדרש 
יותר של תנועת התיירות, משיכת קהל רב  גיאוגרפי רחב  יותר שיאפשר פיזור  היצע מוצרים רב 
יותר לביקור חוזר, וכן חשיפת הקהל הנוצרי למגוון רחב יותר של אנשים בישראל. לדוגמה, הקהל 
משמעויותיו  ואל  התנ"ך  אל  מתקרב  הוא  שבאמצעותו  כביקור  בארץ  הטיול  את  מגדיר  האוונגלי 
האלה  התיירים  את  לחשוף  בהחלט  ניתן  הזאת  להגדרה  בהתאם  והחדשה(.  הישנה  )הברית 
ובחברה  בתנ"ך  נשים  תנ"כי,  אוכל  כגון  נושאיים,  מוצרים  להציע  ניתן  כן  בנגב.  שונים  לאתרים 

המודרנית בישראל ועוד.
• בהתאם לסל המוצרים החדש יהיה הכרח להתאים את התשתית הפיזית באתרי הארץ השונים, 

את הכשרת מורי הדרך ועוד.

המאמץ הממוקד מול הקהל הנוצרי החל לאחרונה ויימשך בעתיד, 
בתקווה שכולנו נהנה מפירות ההצלחה. 

מסע בעקבות הסקרנות - מכון ויצמן
המרתק  עולמם  את  מקרוב  להכיר  שיאפשר  חדש  מבקרים  מרכז  למדע  ויצמן  מכון  יפתח   2012 בשנת 

והמרגש של מדעני המכון.
אינטראקטיבית  מערכת  היתר,  בין  ואינטראקטיביות,  מתקדמות  טכנולוגיות  על  מבוסס  המעוצב  המרכז 
ייחודית, ראשונה מסוגה, שמאפשרת תוך כדי התנסות אישית להבין את אופיו הרב-תחומי הייחודי של המכון. 
בחלק הראשון של הביקור עוברים המבקרים בין מספר תחנות ופוגשים את מדעני המכון שמספרים להם 

על רגעים של גילוי והמצאה, על ילדותם, ועל מסלול החיים שהביא אותם לעיסוקם הנוכחי במדע.
רצפת  על  הקירות,  על  אחת  ובעונה  בעת  המוקרן  מרהיב  וידיאו  מיצג  באמצעות  החוויה  תועצם  בהמשך 
והמרגשים  המתקדמים  התכנים  הרב-מפלסית,  ההקרנה  הזכוכית.  לרצפת  מבעד  ובעומק,   – הזכוכית 

והעיצוב החדשני מעניקים למבקרים חוויה בלתי נשכחת ממקום שבו המדענים מעצבים את העתיד.
- כ-20 דקות לחוויה  הביקור במרכז המבקרים אינו כרוך בתשלום ומומלץ להקדיש לו חצי שעה לפחות 

האינטראקטיבית ועוד כ-10 דקות למיצג.
 

מועדי פעילות
ימים א'-ה' בין 09:00 ל 16:00. 

במקום חנות מזכרות ובית-קפה הצופה לגן מרהיב.

פרטים ותיאום: 08-9344499
 Visitors.Center@wezimann.ac.il

www.Weizmann.ac.il/visitors.Center

mailto:mh.deadsea@npa.org.il
http://www.holyland-pilgrimage.org
mailto:Visitors.Center@wezimann.ac.il
http://www.Weizmann.ac.il/visitors.Center
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 ÆÆÆמי היה מאמין
זה כאן בבנימין°

הקליק החדש שלכם עם תיירות חבל בנימין.   

ÔÈÓÈ· ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓ

בואו להכיר את בנימין
הירשמו עכשיו להשתלמויות חשיפה למורי דרך∫
go@binyamin.org.il או ∞≤≠ππ∑∑±π∑
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http://www.gobinyamin.org.il
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הקרב במגדל- נוניא )טריכאי( לחוף ים כינרת

הקרב הימי היהודי הראשון בעולם
בתקופת מרד החורבן

ד"ר ינון שבטיאל

ים  טבריה,  של  ימה  כגון  בשמות,  הכינרת  אגם  נודע  העתיקה  בעת 
העת  סופרי  בקרב  יתרה  לחיבה  זכה  האגם  ִגֵנסר.  ים   - ובעיקר  הגליל 
העתיקה, ותואר על ידם כמקור מים חיים ומשובחים, זאת בזכות היותו 
כלי קיבול לנהר הירדן. לימים זכה האגם להיות אחד האתרים החשובים 
ביותר לפעילותו של ישו. פינות החמד שמסביבו היו לאתרים מקודשים 
וירושלים,  לחם  בית  עם  יחד  עצמם,  בזכות  היום  עומדים  והם  לנצרות 
)בית  ברשימת האתרים המתוירים בעולם הנוצרי. כך, באזור הבטיחה, 
ציידא(, באזור כפר נחום, בכורסי שבמזרח הכינרת, במוצא הירדן בדרום 

הכינרת וכמובן שאף בפינות קסומות שבצפון מערב האגם.
יהודית  באוכלוסייה  מיושבים  הכינרת  חופי  היו  שני  בית  ימי  בתקופת 
מהחופים  כמה  מדיג.  בעיקר  שהתפרנסה  ובעיירות,  בכפרים  נרחבת 
ורציפי  עתיקים  עוגנים  התגלו  שבהן  ארכאולוגיות  בחפירות  או  נחשפו 
עגינה קדומים, או בשנות שפל של הכינרת שבהן בצבצו מזחים ואבני 
קשירה לסירות. אפילו סירה עתיקה, זכר לצי הדייגים הלוחם של מגדל, 
התגלתה והפכה בקרב מדריכי התיירים ל"סירה של ישו". סירה זו שוכנת 
לה אחר כבוד במוזאון "בית יגאל אלון" בקיבוץ גינוסר. מחקרה הרשמי 
של הסירה העלה את הסיכוי כי מדובר בסירת דייגים שהייתה קשורה 

לקרב הימי שלו מוקדש מאמר זה. 
באחרונה חשפה הארכאולוגית דינה אבשלום גורני, במגדל, בית כנסת 
נדיר  ארכאולוגי  ממצא  ובו  לספירה  הראשונה  המאה  מן  קדום  יהודי 
בעיטורי  בזיכי שמן, המוקפת  צידיה  של אבן מעוטרת במנורה, שמשני 
באבן  מדובר  החופרת  לדעת  המקדש.  חזית  את  שמזכירים  קשתות 
שעליה הניחו יהודי מגדל את מגילת ספר התורה בזמן הקריאה בתורה 
עמד  המקדש  שבית  שעה  קיימים  שהיו  כנסת  בבתי  נהוגה  שהייתה 
על מכונו. האתר עדיין אינו פתוח לביקורים, אך על הדוח הראשוני של 

הממצאים ניתן לקרוא באתר רשות העתיקות.
היישוב המוכר לנו מן המקורות של אותה תקופה כיישוב מצטיין בתחום 
"טריכאי"  היווני  ובשמו  הדייגים,  מגדל   – נוניא  מגדל  היישוב  היה  הדיג 
שמשמעותו מקום המלחת הדגים - דבר שהעיד על מרכזיותו של היישוב 
שהיה מקור הדגה הטובה ביותר לעשייתם של דגים מלוחים )כך על פי 
וחייהם של כפרי הדייגים מסביב  ההיסטוריון הרומי סטראבו(. שלוותם 
לכינרת, ובראשם מגדל, הופרו עם הכיבוש הרומי את ארץ ישראל והגיעו 
לפגיעה אנושה בהם בזמן דיכויו של המרד הגדול בגליל על ידי הצבא 

הרומי. 

פלביוס - אלוף פיקוד הצפון 
בשנת 66 לספירה היה דומה שסיר הלחץ - שבתוכו התבשלה מרירות, 
לנוכרים,  יהודים  בין  עכורה  יחסים  מערכת  כבדים,  מסים  כלכלי  סבל 
עמד   – הרומאיים  השלטונות  יצקו  שאותה  רבה  שנאה  של  ותוספת 
לפני פיצוץ. גם המתונים בהנהגה היהודית הבינו שלא ניתן לעצור את 
שישבה  המרד  להנהגת  הרומי.  השלטון  נגד  המתקרבת  ההתפרצות 
הכוחות  את  לתגבר  שאמור  צבאי  מסע  שכל  ברור  היה  בירושלים 
הרומיים בדיכוי המרד, כשיפרוץ, יתרכז בגליל. כדי לקדם את פניו של 
בפני  לעמוד  הגליל  את  להכשיר  אמור  שהיה  מי  לגליל  נשלח  זה  כוח 
חיילים.  כ-60,000  ובו  עכו  בחופי  מתרכז  שהחל  העצום  הרומי  הצבא 
אדם זה שקיבל על עצמו את תפקיד אלוף פיקוד הצפון )שהיה ללא כל 

ניסיון צבאי(, נודע לימים כהיסטוריון שחיבר את אחד מספרי ההיסטוריה 
"מלחמת  בשם  והמכונה  התקופה  של  ביותר  והנלמדים  החשובים 
היהודים ברומאים" )והותיר בידינו למעשה ארבעה ספרים(. האיש, יוסף 
בן מתתיהו, שהסגיר עצמו לרומאים וזכה להיות סמוך על שלחנם של 
קיסרי רומא מהשושלת הפלבָינית, שינה לימים את שמו ליוספוס פלביוס.
עד כמה שדמותו שנויה במחלוקת - הן כיהודי שבגד בעמו, או כמי שהיה 
האדם האחרון שהתאים למשימה אליה נשלח - העדות שלו הכתובה, 
אלפיים  בן  ראשון  מקור  של  עדות  היא  זה,  במרד  שהתרחש  מה  לגבי 
שנה, ואין זולתה לתיאור עוקב ומפורט של הוויית חייהם של יהודי ארץ 

ישראל בתקופת בית שני בכלל ושל הגליל בפרט. 

המערכה בטריכאי
עם פרוץ המרד נקטו היהודים בגליל טקטיקה שהכתיב יוספוס, לפחות 
היו  יותר  עוד  רבים  שהרי  מנהיגה,  את  בו  שראתה  האוכלוסייה  בקרב 
הייתה מאורגנת במסגרת צבאית  היהודית, שלא  מתנגדיו. האוכלוסייה 
רחבה ומסודרת, העדיפה להתבצר בתוך הכפרים, לבנות חומות מסביב 
מקלטים  ולהכשיר  קרקעיות  תת  מסתור  מחילות  לחפור  ליישובים, 
מאמר  )ראו  תלולים  צוקים  בראשי  פעורות  שנראו  טבעיות  במערות 
מקיף בנדון: שבטיאל, י', תשס"ט, "מקלטי מצוקים בגליל בתקופת מרד 
מחקרים  )עורכים(,  מ',  עבאסי,  ח',  גורן,  צ',  גרוסמרק,  בתוך:  החורבן", 

חדשים של הגליל, תל חי, עמ' 21-3(. 

מלכות הפרי - נותנות את פריין
ההיסטוריון  של  עטו  פרי  התיאור,  יעיד  האגם  אזור  של  הפוריות  על 
יוסף בן מתתיהו )יוספוס פלביוס(: "חבל הארץ המשתרע לאורך אגם 
ובתכונותיו  ביופיו  מצטיין  ִגֵנסר(,  )בקעת  זה  שם  הוא  אף  ונושא  ִגֵנסר, 
המופלאות. בזכות אדמתו הדשנה גדלים בו כל סוגי הצמחים ואין גם 
זן אחד שנפקד ממקומו. יושבי החבל הזה נוטעים עצים מכל הסוגים 
והאוויר כה נוח עד כי הוא מתאים לגידולים של מינים שונים ביותר זה 
מזה; עצי אגוז שיאה להם קור חורפי, גדלים כאן בשפע לצד עצי תמר 
המשגשגים בחום לוהט ובסמיכות להם - עצי תאנה וזית שדרוש להם 
מזג אוויר מתון. יכול אדם לומר כי ניכר כאן מאמץ של הטבע לחבר בעל 
כורחם בין מינים מנוגדים, ונערכת תחרות מבורכת בין עונות השנה... 
לא זו בלבד שגדלים בו פירות שונים זה מזה עד להפתיע, אלא גם משך 
תנובתם ארוך מן הרגיל. הגפן והתאנה - מלכות הפרי -נותנות את פריין 
עשרה חודשים רצופים בשנה ושאר הפירות מבשילים כסדרם כל ימות 

השנה..." מלח', ג', 516 – 519(. 
על ים ִגֵנסר עצמו מספר יוסף בן מתתיהו: "מימיו מתוקים וטובים מאוד 
לשתייה והם נקיים... מיני הדגים שונים בטעמם ובמראיהם מדגים בכל 
מקווה מים אחר, נהר הירדן חותך את האגם... הוא חוצה את אגם ִגֵנסר 
 .515 – 506 ג',  לאורכו" )יוסף בן מתתיהו, מלחמת היהודים ברומאים, 

מעובד מתרגום אולמן(.
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נגד הרומאים  יזומים פנים מול פנים  התארגנות להתקפות של קרבות 
היתה מועטה ביותר, עקב היתרון המספרי והכוח המאורגן והיעיל שהציב 
למערכה האויב הרומאי. יוצא מן הכלל היה הקרב שהתחולל בטריכאי: 
כבשו  יום(,   30( גמלא  ועל  יום(   47( יודפת  על  הממושך  המצור  מלבד 
הרומאים את כפרי הגליל בקצב מהיר ביותר. ציפורי וטבריה נכנעו ללא 
מבוצרת  גם  שהייתה  בטריכאי  עכשיו  התקבצו  המורדים  ופליטי  קרב 
ִגֵנסר( משמש  )ים  צידיה כשאגם הכינרת  היטב מכל  וממוגנת  בחומות 

לה עורף הגנה ממזרח ומהווה מכשול ימי טבעי. 

פתוחים  רציפים  של  אזור  חלקים:  משני  בנוי  היה  טריכאי  של  נמלה 
היה  ואורכה  מ'   6 שרוחבה  בסוללה  היטב  מוגנת  ים  חלקת  של  ואזור 
כ-70 מ'. חלק זה נבנה מפני סערות החורף, כאשר הרוחות המזרחיות 
תושבי  ומסוכנים.  גבוהים  גלים  ומעלות  הגולן  מהרי  גולשות  והצפוניות 
הכינו  אף  אדם,  בני  אלף  ל-40  הגיע  יוספוס  לפי  שמספרם  טריכאי, 
דיג שעברו הסבה לספינות קרב. הצבא  מבעוד מועד כמאתיים סירות 
טיטוס  ומפקדם  טריכאי,  על  התקפה  לקראת  בהתארגנות  החל  הרומי 
)המצביא הרומאי שהיה אחראי על שריפת בית המקדש(, החל להלהיב 
את לוחמיו בנאום שלפני הקרב. כשהחלה ההתקפה הרומית הראשונה 
ומטווח  זו לזו  הפליגו ספינות הקרב היהודיות לים, קירבו את הספינות 
מתוכנן היטב ירו חיצים לעבר האויב שעל החוף. טיטוס הזעיק תגבורת 
מחוץ  עדיין  החוף,  על  שהתבצרו  התושבים  על  כבדה  בהתקפה  ופתח 
לעיר. יחידות של חיל הפרשים הרומי, בפיקודו האישי של טיטוס, פרצו 
היהודים.  המורדים  את  הסוסים  בפרסות  ורמסו  היהודי  ההגנה  קו  את 
מחלוקת, שפרצה בעיצומו של הקרב בין התושבים הקבועים לפליטים 
שהגיעו אל עירם, יצרה אווירה עכורה שהשפיעה מיד על כל המערכה. 
האנדרלמוסיה  את  ניצל  היהודים  בקרב  המתרחש  את  שתפס  טיטוס 
ועודד את צבאו לתקוף את חומות העיר. לאחר שנפרצו החומות החל 
היהודי  הכוח  של  מבוהלת  נסיגה  ובעטיו  אבחנה,  ללא  ביהודים  טבח 
כדי  בשחייה  ופתח  לים  זינק  התעשת,  מהמורדים  חלק  המסוכסך. 
משדה  בטוח  במרחק  שעגנו  היהודיות  המלחמה  לסירות  להצטרף 
כמיטב   .)522-531 ג',  )מלח',  טריכאי  יהודי  של  מדמם  העקוב  הקרב 
הדוקטרינה הרומית האכזרית, שאין להשאיר קיני התנגדות של מורדים 
בשום שלב ומקרה, אביו של טיטוס, אספסינוס, שהגיע לחוף, נתן הוראה 
לבנות רפסודות כדי לצאת לים הפתוח ולהמשיך את הלחימה ביהודים 
ובזמן  לבנייה,  עצים  בקלות  איתרו  הרומי  ההנדסה  מחיל  ָנגרים  שבים. 
קצר הוכנו רפסודות גדולות דיין לשאת יחידות קשתים ולגיונרים על גבן. 
הרפסודות הושקו לים ִגֵנסר ומיד התבררה נחיתותם הרבה של הדייגים, 
שהיו מצוידים בעיקר באבנים, מול כוח מחץ של קשתות וחצים. מלחמת 

האבנים  מטר  בתותחים.  קשתות  כמלחמת  כמוה  בקשתות  אבנים 
שגרמו  מגינים  של  צפופה  במטרייה  נתקל  היהודים  מסירות  שהושלך 
לרעש בלבד של פגיעה במתכת. מדי פעם הצליחו לוחמי סירה יהודית 
לחדור אל בין הרפסודות ולהסב נזק לרומאים אחדים, אך יתר הלגיונרים 
ולשלח חיצים לגופם  נהגו לדקור בחניתותיהם  שברפסודה המותקפת 
ולצלילתן  החשוף של המתקיפים הנועזים, לגרום להתהפכות הסירות 
לתהומות האגם. אלה שמצאו עצמם נאבקים על חייהם בים, וניסו לטפס 
ולהכות ברומאים עד מותם,  גבורה אחרון  על הרפסודות מתוך מעשה 
מצאו עצמם מתים בלהב החרבות הרומאיות, עוד בטרם הספיקו לבצע 
את משימתם. תוך כדי קרב החלו הרומאים לכתר את סירות הלוחמים 
ניסו  התחתונה,  על  ידם  כי  היהודים  הלוחמים  כשראו  ואז,  היהודים, 
ולחתור לחוף עירם  להבקיע עם סירותיהם את המצור של הרפסודות 
המובסת. אך גם אז, עוד בטרם קפצו לחוף, השיגום חיצים ורומחים של 

כוח העתודה הרומי שהמתין ערוך ומוכן על חופה של טריכאי הכבושה.
על  הסופר  ויתר  לא  יוספוס  ידי  על  שנמסר  הנורא  הקרב  פרטי  בכל 
מספר  הכינרת.  פני  על  שצפו  הלוחמים  גופות  של  קשים  תיאורים 

הנופלים בעיר ובקרב הימי היו לפי דבריו 6,700 איש.
נכנס אספסינוס לטריכאי, העניק  לאחר מיגור הכוח הימי של היהודים 
חנינה לניצולים מתושביה הקבועים של העיר ואת יתר המורדים שנותרו 
והחליט  וכמסוכנים  כמתסיסים  ראה  אחרים  מיישובים  ושהגיעו  בחיים 
לטפל בהם ביד קשה. הוא העבירם לטבריה ובעצת יועציו ציווה להרוג 
נירון  לקיסר  נשלחו  יהודים  צעירים   6,000 גוף,  וחלשי  זקנים   1,200
כפועלים ו-30,400 נמכרו לעבדות. היה זה סוף עצוב לאלה שפרצו דרך 

ללוחמה ימית יהודית.

העיר היהודית לחופו של אגם
הסירה  את  כאן  יגלו  ִגֵנסר  בקיבוץ  השוכן  אלון  יגאל  בבית  המבקרים 
הקדומה ביותר שנמשתה מהכינרת לפני שנים אחדות. כאמור בפתיח, 
ייתכן שזו אחת הסירות של אותם לוחמים נועזים מאנשי מגדל נוניא – 

טריכאי, העיר היהודית שלחופו של האגם.
טריכאי חזרה להיות למגדל נוניא ולמקור הדגים המלוחים המשובחים 
בתקופת התלמוד. יחד עם יישובים נוספים בגליל, זכתה העיר לפריחה 
כלכלית ולשגשוג וכבר נודעה לא רק בזכות הדגים המלוחים שלה, אלא 
את  שמסמלת  הנוצרי  העולם  גיבורת  המקום,  ילידת  של  בזכותה  גם 
החזרה למוטב, הלא היא מרים המגדלית. מרים נודעה כ"אישה חוטאת" 
שהייתה מעריצתו הגדולה של ישו וזכתה בשל כך גם להוצאת שבעה 
שדים מגופה )לוקס, ח', 2( וגם... לראות אותו קם לתחייה )מרקוס, טז, 9(. 
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פרשת חילופי השטחים בערבה 
בהסכם השלום עם ירדן

מנחם מרקוס

אין זה סוד כי במשא ומתן לקביעת הגבול הבינלאומי בין ישראל וירדן, בשנת 
1994, בוצע מהלך חריג שבו ניאות המלך חוסיין להעביר לריבונות ישראל 
שטחים שמעבר לקו שביתת הנשק, ובתמורה קיבלה ירדן שטח חלופי, שווה 
גודל, באזור הערבה התיכונה. אך נראה שמעטים בציבור מכירים את הרקע 
לפרשת חילופי השטחים, את חשיבותו העצומה ליישובי הערבה התיכונה 

ואת הדרמה שליוותה את המהלך הזה.
להלן הרקע לסיפור המעניין הזה: בקיץ של שנת 1969 חדרה חוליית מחבלים 
אל תוך מושב עין יהב וירתה רקטות ר-פי-ג'י אל תוך מרפאת המושב. בנס 
נמנע אסון. בפיקוד דרום של צה"ל ראו בפיגוע הזה עליית מדרגה מסוכנת, 
וללא דיחוי חדרו כוחות צה"ל מרחק של 4-3 ק"מ אל תוך הערבה הירדנית, 
מתחו גדר ביטחון וסללו דרך פטרולים לאורכה. חקלאי הערבה התיכונה, 
שבעת ההיא היו במצוקת קרקעות )בשל קליטה אינטנסיבית של מתיישבים 
חדשים(, קיבלו היתר יוצא דופן לעבד אדמות ב"שטח ההרחבה" הנזכר. סך 
הכול נתפסו ועובדו מעבר לקו הגבול כ-5,000 דונם – כ-50% מכלל שטחי 
היתה  ירדן  ממלכת  של  תגובתה  התיכונה.  הערבה  מושבי  של  החקלאות 

מינורית בעליל )למעט תלונה רשמית לאו"ם(. 
הקביעה  במלאכת  וישראל  ירדן  של  משותפת  ועדה  החלה   1994 ביולי 
והסימון של גבול בינלאומי לאורך הערבה. לחקלאי הערבה התחוור פתאום 

שהם עלולים לאבד את כל השטחים שמעבר לקו שביתת הנשק 
אליהו,  בן  שי  הערבה.  יישובי  לכל  ממש  של  כלכלית  מהלומה   –
מראשוני עין יהב וראש המועצה האזורית, בא בדברים עם אליקים 
חברי  כי  הסתבר  להסכם.  הישראלית  הוועדה  ראש  רובינשטיין, 
המעובדות  האדמות  לסיכוי  באשר  אופטימים  אינם  כלל  הוועדה 
הגבול  סימון  מהלך  את  לקדם  העז  רצונם  בשל  מזאת,  יתרה   –
ללא עיכובים הציעו מרביתם לוותר מראש על כל תביעה באשר 

לשטחים שמעבר לקו שביתת הנשק. 
על  זכותנו  של  המאבק  את  לנהל  אפשר  היה  משפטית  מבחינה 
האדמות הללו מן הטעם שהגבול נקבע ע"י הבריטים בערבה - בין 
עמק  במרכז  עבר   ,)1922 )בשנת  לפלסטינה  הירדן  עבר  אמירות 
הערבה  עמק  הגדרת  הוא  הערבים  בלשון  ערבה  )ואדי  הערבה 
לירדן  ישראל  בין  הנשק  שביתת  הסכמי  שבעקבות  ומכיוון  כולו(, 
קיבלה ישראל רק שליש משטחה של הערבה, הרי שיש כאן טיעון. 

נוצר אפוא מצב מתוח של ממש: מצד אחד – מהלומה כלכלית למתיישבי 
הוועדות שעלולה לחבל  – העלאת המתח בקרב שתי  הערבה; מצד אחר 
במשימת סימון הגבול ולעכב את תהליך השלום שכבר היה בהילוך גבוה. ואז 
כשהעלה רבין את הסוגיה הקשה הזאת בפני המלך, והסביר את משמעותה 
החמורה למתיישבי הערבה, הגיב חוסיין בצורה ברורה ופשוטה: "אני מכבד 
נזק כה כבד. לכן אני מציע  ואינני מעוניין לגרום לכם  את הבקשה שלכם 
מדינת  לריבונות  יעברו  מדינתי  בתחומי  שלכם  המעובדים  השטחים  שכל 
גבול  על  בגודלו,  זהה  ירדן, שטח חלופי  לריבונות  ובתמורה אקבל  ישראל 
הערבה". וכך היה: באזור היישובים עידן, חצבה, עין יהב ופארן סומן הגבול 
מנוחה,  ובאר  הערבה  גב  שבין  ובאזור  העיבוד  לשטח  ממזרח  הבינלאומי 

אזור צחיח וריק, הועתק הגבול המסומן מערבה אל תוך שטחי ישראל.
לגבול  שמעבר  העיבוד  בשטחי  מקורות  חברת  שביצעה  המים  קידוחי  גם 
נשארו בריבונותנו, ובתמורה למים ששואבת ישראל באזור זה )כ-16 מיליון 
יותר( מאגן  ירדן מים )בכמות גדולה  ממ"ק בשנה(, מספקת ישראל לצפון 

הכינרת.
ערבי  מנהיג  של  שגרתית  לא  מחווה  בו  שהיתה  זה,  ג'נטלמני  הסכם  אכן 
)חוסיין( כלפי עמיתו הישראלי )רבין(, מעיד על הרצון האמיתי העז של שתי 

מדינות עוינות לשלום בר קיימא.

למעוניינים להכיר את סיפור החלפת השטחים נמליץ לסייר לאורך כביש השלום שבנחל הערבה, ממושב עידן בצפון, דרך שטחי חצבה ועד למיצפה היפה 
של ג'בל חופירה שממזרח לעין יהב. זאת גם הזדמנות להכיר את המפעל החקלאי החלוצי הנהדר של תושבי הערבה התיכונה, שמזה שנים לא מעטות מוכר 

"כאוניברסיטה" הטובה בעולם ללימוד חקלאות מדבר.
להלן פירוט ומידע על המסלול בדרך השלום, על גבול ישראל-ירדן בערבה: המסלול כולו מתאים לאוטובוס, אורכו כ-26 ק"מ. משך הטיול שעה וחצי-שעתיים:

נפנה מכביש הערבה מזרחה אל הכביש המוביל למושב עידן. הכביש חוצה את עמק נחל עידן ועולה ממנו הלאה מזרחה אל שער המושב. כאן נפנה ימינה )דרומה( 
אל דרך השלום. ניסע בכביש כקילומטר, תחילה בשולי החממות החקלאיות של מושב עידן ובהמשך בנוף בוהק צחיח, מבותר בעשרות ערוצים: נוף בתרונות קלסי 
בסלעי חוואר הלשון של צפון הערבה. לאחר קילומטר – שלט הפניה שמאלה )מזרחה( אל דרך רחבה סלולה, איתה נרד אל מאגר מי השיטפונות הגדול שבערוץ נחל 
ערבה )מאגר חצבה(. נחזור כלעומת שבאנו אל דרך השלום ונמשיך הלאה דרומה אל מצפה נוף בצד הדרך: מכאן נביט אל שטחי החקלאות המרהיבים של עידן וחצבה 
שבעמק נחל ערבה )ממזרח לו( ואל צפון הרי אדום. נמשיך דרומה בכביש השלום לכיוון חצבה ומעט לפני בתי המושב – שלט הכוונה שמאלה )מזרחה( אל המשך דרך 
השלום – הכביש יורד תחילה בין מטעי התמרים של חצבה ולאחר כמה מאות מטרים נפנה איתו ימינה )דרומה(. מנקודה זו ממשיך הכביש לאורך קו הגבול ישראל-ירדן, 
כשהוא חוצה בדרכו את נחל שיזף, ולאחריו חוצה הכביש את אפיקו של נחל ערבה ונמשך על גדתו המזרחית, בשולי שדות עין יהב – עד למצפה הנוף שבג'בל חופירה: 
מבט נהדר מכיוון מזרחה אל הרי אדום, אתר הנחושת הקדום של פונון, וואדי דנה, ג'בל הרון ואל המרחב החקלאי הענק של עין יהב שבעמק נחל הערבה וממזרחה לו.

למערב: תצפית אל הרי הנגב המרכזי ואל רכס חצרה )המכתש הקטן(. מג'בל חופירה נמשיך בכביש השלום אל ערוץ נחל ערבה ומכאן, על פי שילוט טוב לאורך הנתיב 
- אל שער הכניסה המזרחי של עין יהב. נחצה את המושב ולאחריו - עוד 3 ק"מ עד למפגש עם כביש הערבה.
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האם נוסדה תל אביב בהולנד?

תיאודור  ד"ר  הציונית  התנועה  מקים  חזה  היהודים  מדינת  את  רק  לא 
הרצל, אלא גם את העיר תל אביב.

בסוף חודש ספטמבר 1898, בעוד הוא צופה אל האג שבהולנד )1(, רשם 
הרצל ביומנו: "אני רואה לפתע עיר עולה מן השפלה, בלי הר, בלי ים, זאת 
היא האג. בלי עילה כביכול, אם אנו נוֶרה באצבע על נקודה ונאמר קומי 

והיי לעיר - ותקום" )2(. 
בשם  נוטריון  של  בלשכתו   ,)1905 במאי  )ב-3  מכן  לאחר  שנים  שבע 
הרשאה  הוענקה   ,)38 מספר   Noordeinde )ברחוב  בהאג  איקנדל 
למספר מיופי כוח למכור את אדמות כרם ג'באלי לחברי אגודת "אחוזת 

בית" שייסדה את תל אביב והגשימה את החזון האורבני של הרצל. 
על קרקעות אלו, שרכש קודם לכן בנקאי בשם יעקובוס הנריקוס קאן, 

גם הוא תושב האג, נבנתה לימים העיר העברית הראשונה.
את  שאישרו  לישראל,  הקיימת  הקרן  והנהלת  השמיני  הציוני  הקונגרס 
כן  גם  פלא,  זה  ראו  התכנסו,  רכישה,  אותה  למימון  הכספים  העברת 

בהאג. 
כל אותם מיופי כוח שחלקם יוזכרו בשמם, ובהם יעקובוס הנריקוס קאן, 
עובדה  פלשתינה,  אנגליא  חברת  בהנהלת  מרכזיים  תפקידים  מילאו 
שמלמדת על תרומתו הייחודית של הבנק להקמת תל אביב. ייסוד העיר 
וייס, שהתעקש והצליח לשכנע את  מיוחס, ובצדק, לשען עקיבא-אריה 
חברי האגודה לרכוש את אדמת כרם ג'באלי )3( - שטח גדול, מרוחק דיו 

מיפו, שיאפשר התפשטות והתרחבות בעתיד.
מקוריים  מסמכים  מספר  נמצאים  לישראל  לאומי  בנק  בארכיון 
ג'באלי.  כרם  בשם  הידועות  הקרקעות  רכישת  לנסיבות  המתייחסים 
שאלת רכישת הקרקעות, והבעלות המקורית עליהן, מעולם לא הוארה 
די הצורך. באופן כללי, הרכישה יוחסה לחברי אגודת "אחוזת בית", עם 
מעורבות של המשרד הארצישראלי )Palästina Amt( - הארגון הציוני 
שפעל בא"י בראשותו של ד"ר ארתור רופין, ושל "הקרן הקיימת לישראל" 
מכיוון  לרכישה.  ההלוואה  לביצוע  הכספים  את  העניקה  האחרונה  זו   -
שהקרן הקיימת לא הייתה גוף בנקאי, ניתנו ההלוואות עצמן באמצעות 
סניף יפו )אז הסניף הראשי( של חברת אנגליא פלשתינה, שעל תפקידה 

נעמוד בהמשך.
ב- 23 ביוני 1907 פנה ועד אגודת "אחוזת בית" ל"קרן הקיימת" באמצעות 
ארתור רופין, שהגיע ליפו באותה שנה וביקש הלוואה להקמת השכונה 
ביולי  ב-16  אושרה  פרנק,  מיליון  רבע  של  בסכום  ההלוואה,  החדשה. 
אותה שנה באספה הכללית של הקרן הקיימת, שהתכנסה בהאג כמובן. 
זאת, למרות התנגדות מסוימת של הקרן הקיימת, שנוסדה כמו אפ"ק 
בשנת 1902, שמדיניותה היתה להפנות את משאביה לפיתוח החקלאות. 
הקונגרס הציוני השמיני שהתכנס חודש לאחר מכן, גם כן בהאג, אישר 
באירוח  הצטמצם  לא  האג,  של  תפקידה  אך  האלה  ההחלטות  את 
ידועה  אחרת  לפעילות  זירה  הייתה  האג  שבמקביל,  הקונגרס.מתברר 
פחות. השלטון העותומאני אסר על יהודים נתיני האימפריה העותומאנית 

לרכוש אדמות. הדבר מנע מחברי אגודת אחוזת בית קנייה ישירה של 
רכישת  בוצעה  הזאת  המגבלה  את  לעקוף  כדי  ג'באלי.  כרם  אדמות 

הקרקע על ידי אזרח ארצות השפלה. 

ד"ר איתן בורשטיין  

תל אביב, "העיר הלבנה", "העיר ללא הפסקה", זוכה היום לתואר "אחת ממאה הערים התיירותיות 
האטרקטיביות בעולם". לפניכם כתבתו של ד"ר איתן בורשטיין – מסמך נדיר ומרתק השופך אור 

חדש על חזון הקמתה של העיר על ידי תאודור הרצל, וכן, קוריוז מעניין מראשית הקמתה

מיהו יעקובוס 
הנריקוס קאן? 

בנם   ,)1872-1944( קאן  י"ה 
היימנס,  ויוהנה  קאן  מוריס  של 
נולד בהאג, החל את הקריירה 
בחברה  שלו  הבנקאית 
 ,Oyens & Zonen הבנקאית
 ,Joukes & Oyens  - היום 
הבנק  את  ניהל  יותר  ומאוחר 
ההולנדי המשפחתי ליסה וקאן 

 .)6() Lissa & Kann(
ראשוני  בין  היה  קאן  י"ה 

בקונגרס  השתתף  ואף  הציונית  לתנועה  שהצטרפו  היהודים 
הציוני הראשון בבזל, בשנת 1897, כנציג יהודי הולנד.

בהולנדית  ספר  קאן  חיבר  ישראל  בארץ  שביקר  לאחר 
 Erets Israël.( היהודית"  הארץ   - ישראל  "ארץ  שנקרא 
תורגם  ב-1908,  שפורסם  הספר,   .)Het Joodsche Land

לגרמנית ולצרפתית בשנים 1909 ו-1910 בהתאמה.
הבלתי  והכרתו  הציוני  לרעיון  מחויבותו  הבנקאי,  ניסיונו 
אמצעית את הארץ, מסבירים את מעמדו כאחד ממייסדי "אוצר 
 Jüdische( אפ"ק   של  האם  חברת   - היהודים"  התיישבות 

Colonialbank( - וממנהליו הבכירים. 
מועצת  לחבר  גם  כישוריו  מתוקף  התמנה  קאן  שי"ה  כמובן 
המנהלים של אפ"ק בשנים 1904-1929)7(; ובשנים 1918-1922 

אף עמד בראש מועצת המנהלים של אפ"ק. 
לקונסול  השפלה  ארצות  ממשלת  ידי  על  קאן  מונה  ב-1924 
ושב  להתפטר  נאלץ  שנים  שלוש  לאחר  אך  ישראל,  בארץ 
להסתגל  יכלה  לא  אנה,  אדריאנה  שאשתו,  מכיוון  להולנד, 

לאקלים הארץ ישראלי. החזרה לאירופה חרצה את גורלו. 
מלחמת  בראשית  הגרמני,  הצבא  בידי  הולנד  כיבוש  לאחר 
העולם השנייה, דחו יעקובוס קאן ואשתו את ההצעות לברוח 
יהודי  שאר  עם  סולידריות  ומתוך  עצמם,  את  ולהציל  מהולנד 
הולנד נשארו בהאג. שניהם נשלחו למחנה הריכוז טרזינשטאט, 

שם נספה י"ה קאן ב-7 באוקטובר 1944. 
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המסמכים המקוריים המתפרסמים כאן לראשונה במלואם, כולל הדף 
שעליהן  האדמות  של  המקורי  כרוכש  קאן  י"ה  על  והמצביעים  הפנימי, 
וכמובן  המודפס  בנוסח  אחידים  הם  הראשונה,  העברית  העיר  תקום 

שונים בטקסט שהוסף בכתב יד. 
1906, כלומר, שלוש שנים לפני התאריך  הטקסט המודפס הוא משנת 
 ,)1909 תרס"ט  בפסח  המגרשים  )הגרלת  אביב  תל  להקמת  המקובל 
בעוד התוספות בכתב יד הן משנת תר"ע )1910( ותרע"ג )1913(, כלומר, 
המהנדס  יותר.  מאוחרות  לרכישות  ומתייחסות  הגרלה,  אותה  לאחר 

המוזכר בשם משפחתו בלבד הוא אברהם גולדמן )8(. 
נרשם  ביפו,  קפה  בבית  שהתקיימה  ההגרלה,  שלאחר  לחלוטין  ברור 
עבור כל אחד מ- 66 מייסדי תל אביב מסמך מודפס זהה, ועודכן בפרטים 
החלקה  שטח  קאן,  י"ה  של  מידיו  המשני  הרוכש  שם  כמו:  הרלוונטיים, 
וגבולותיה, תאריך הביצוע ושם המורשה או המורשים מטעמו של קאן - 

שהיו כולם מנהלים באפ"ק. 
מהמסמכים עולה בבירור שי"ה קאן רכש את הקרקעות )אין התייחסות 
וקאנון   1324 תאני  תשרין  מועדים:  בשני  אחרים(  למוכרים  או  למוכר 
תאני באותה שנה. התאריך הוא בעייתי. אכן, 1324 )להג'רה או להגירה 
התאריך  הוא  לספירה(   622 בשנת  למדינה,  ממכה  מוחמד  הנביא  של 
אל  קאנון   - המוזכרים  החודשים  אך   ,1906 לשנת  המקביל  המוסלמי 
תאני ותשרין אל תאני - אינם שמות של חודשים מוסלמיים, אלא שמות 

חודשים גרגוריאניים שכלל אינם חופפים את החודשים המוסלמים.
מן  לחלק  המוסלמים  העניקו  העותומני  השלטון  שבתקופת  מתברר 
עבריים  חודשים  של  משמות  יותר  ולא  פחות  לא  הגרגוריאניים  החודשים 
)שמקורם למעשה אשורי( כמו: תשרי, אדר, ניסן, אייר, תמוז, אב ואלול. חודש 
קאנון אל תאני 1324 הוא המקביל אפוא לינואר 1906, ותשרין )תשרי( אל 
תאני מקביל לחודש נובמבר באותה שנה. הקושאנים נושאים את המספרים 
כך  על  מעידים  והתאריכים  הקושאנים  מספרי  בהתאמה.  ו-24/81   75/17

שהקרקעות, המכונות כרם ג"באלי, נרכשו בשתי עסקאות שונות. 

רוכשי הקרקעות יהפכו לשמות רחובות העיר – ולמי נעשה אי 
צדק היסטורי? 

ל"דוקטור  קאן  י"ה  של  מטעמו  הקרקע  למכירת  ההרשאה  בעוד 
ליעקב  ניתנה   )28.2.1910( תר"ע  א"  אדר  י"ט  מיום   )9( בגרצ"וב"  חיים 

תרע"ג  סיון  בכ'  שנחתם  השני,  במסמך  ההרשאה  לוי,  וליצחק  שלוש 
)25.6.1913(, המתייחס למכירת הקרקע למאיר דיזנגוף - לעתיד ראש 
הוועד והעירייה )אשר, אגב, כבר רכש קודם לכן את החלקה שעליה עמד 
ביתו, כיום שדרת רוטשילד 16( - וההרשאה לבצלאל יפה ניתנה לזלמן 

דוד ליבונטין – מנכ"ל אפ"ק.
המשפט הקצר המסיים את התעודה - "פה יפו" - מתייחס למיקום שבו 
נחתמו המסמכים,  המשרד הראשי של אפ"ק שנפתח ביפו בשנת 1903. 
כמנכ"ל  היחידה  )שחתימתו  ליבונטין  דוד  זלמן  של  חתימתו  בשל  זאת 
בתעודת  ויפה.  לדיזנגוף  הקרקע  מכירת  תעודת  על  הספיקה(  אפ"ק 
יהודה שלוש  הרכישה של בוגרשוב חתמו כמקובל שני מורשי חתימה, 
גזבר הסניף וד"ר יצחק לוי מנהל הסניף בירושלים )10(. ליד חתימותיהם 
The Anglo- הבנק  חותמת  מתנוססת  ליבונטין(  של  זו  ליד  לא  )אך 
Palestine Company, המאשרת את המיקום. כל החתימות זוהו על 
שפורסמה  אפ"ק  של  החתימה  ודוגמאות  החתימה  מורשי  רשימת  פי 
באוקטובר 1912. נזכיר שנית שי"ה קאן היה גם הוא קשור באותה תקופה 

לאפ"ק שכן כיהן במועצת המנהלים של הבנק.
 ,)11( אליהו ספיר  עולה שגם  כאן  נוסף שאינו מתפרסם  אגב, ממסמך 
סגנו של ליבונטין, ולמעשה המנהל בפועל של סניף יפו הראשי, גם הוא 
רכש קרקע מי"ה קאן. בשני המסמכים המופיעים כאן אושרה ההרשאה 
לייפוי הכוח על ידי נוטריון בשם איקנדל. באופן מוזר לחלוטין לא נרשם 
שמו הפרטי. הדבר תמוה שבעתיים כיוון שמדובר במסמך משפטי בעל 

חשיבות עליונה )רכישת מקרקעין(. 
התאריכים  השוואת  עם  תוקף  משנה  המקבלת  נוספת,  מוזרה  עובדה 
העותומניים עם הגרגוריאניים, היא תאריך ההרשאה – 3.5.1905. הגיוני 
לחלוטין שהיא ניתנה לפני העסקה שבין ליבונטין )או שלוש( ובין דיזנגוף 
וכאן הבעיה - ההרשאה קדמה גם  )או בוגרשוב( בהתאמה, אלא,  ויפה 

לרכישת הקרקע על ידי קאן שהתבצעה בשנת 1906.
התאריך  עקב  הקורא  לעיני  הזדקרה  שלא  דפוס  בטעות  מדובר  האם 

העותומני? אין לנו על כך תשובה מספקת. 

 המשך בעמוד הבא <<
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הנוטריון איקנדל 
מי היה האדם המוגדר כ"נטריוס איקנדל" )הנוטריון שבלשכתו הוענקה 
מבדיקה  ובכן,  בית"(?  "אחוזת  לחברי  ג'יבאלי  כרם  למכירת  ההרשאה 
שנעשתה לבקשתי בארכיון אגודת הנוטריונים בהולנד התברר שבהאג 
 .)Eikendal( איקנדל  היה  ששמם  נוטריונים  שני   1906 בשנת  פעלו 

נוטריון שלישי בשם זהה לא פעל בשנה זאת.
מכיוון שכתובתם היא שונה, אין זה סביר שמדובר באב ובנו, אם כי אין 

לשלול אפשרות זו על הסף, כיוון שמשרדיהם היו קרובים למדי.
פיטר  הציורי,  השם  בעל  של  זו  היא  ביותר  והסבירה  הראשונה  הדמות 
נוטריון  שהיה   ,)Pieter Cato Louis Eikendal( איקנדל  לואי  קאטו 

בשנים 1920-1883. 
את  למקם  הצלחנו  שנה  מאותה  האג  של  הטלפונים  בספר  בבדיקה 
משרדו )המקום שבו נתנו ההרשאות למכירת אדמות י"ה קאן למייסדי 
היה  זה  פרט   .38 מספר   Nooreinde ברחוב  שכן  המשרד  אביב(.  תל 
הכללית  ההגדרה  הופיעה  במקומו  אך  המסמך,  על  להופיע  אמור 

"הנטריוס אקנדל מהאג".
מתברר  ולקאן.  איקנדל  לפק"ל  היחיד  המשותף  הציוני  המיזם  זה  אין 
1910, הקים פק"ל איקנדל, בשיתוף  שארבע שנים מאוחר יותר, בשנת 
פעולה עם קאן, חברה לעידוד החקלאות היהודית בארץ ישראל. כיאה 
"החברה  הרשמי,  בשמה  החברה  מטרות  היטב  הוגדרו  ההולנדי  לדיוק 

היהודית לגננות, להרבעת בקר וצאן ולחליבה", ובהולנדית:
"Joodse Tuinbouw, Veeteelt - en Zuivelbereiding 
Vereeniging".
הנוטריון השני ל' איקנדל אכן היה בקשרים עסקיים עם בנק ליסה וקאן 
)Lissa & Kann( שניהל קאן, אך אין כל תיעוד שקושר אותו עם פעילות 

ציונית או מיזם בארץ ישראל.

מה חסר במסמך זה? 
העיקר - הסכום או הסכומים ששולמו עבור המקרקעין.

בהקשר זה כדאי לציין שמתוך קריאת החוזה המקורי, מיום 15.3.1908, 
היה  הראשונית  הקנייה  שבעת  מתברר  אביב,  תל  בארכיון  הנמצא 
נמכרו  הבנייה  תחילת  לאחר  כשנה  לאמה.  פרנק   0.95 הקרקע  ערך 
 2.25 של  בסכום  ויותר(  דונם  )כ-30  אביב  תל  של  הפנויות  קרקעותיה 
פראנק לאמה )12(, כלומר, פי שניים ויותר. נראה שכבר אז החל תהליך 
שליווה את בניינה של תל אביב במשך כל השנים – ספסרות בקרקעות, 
גדול, תהליך  זמן קצר ברווח  ומכירתן בתוך  דהיינו, השקעה בקרקעות 
זה, שרבים וטובים החלו לקבול עליו בשנים שלאחר מכן, עם ייסוד העיר.
כיוון  מעניין  הקונה,  בפני  העומדת  כאפשרות  המופיע  המפרוז,  נושא 
אחד,  מקונה  יותר  ידי  על  נרכשת  הקרקע  שבו  למצב  מתייחס  שהוא 
למשל, על ידי דיזנגוף ויפה, ואז היא מוגדרת כ- מושאע - קרקע בבעלות 
המושאע  של  חלוקה  היא  המפרוז  של  המעשית  המשמעות  משותפת. 
באופן שלכל אחד ואחד יש חלק מוגדר במקרקעין - פרצלציה. לתהליך 
זה ישנה משמעות כלכלית מאחר שערכה של קרקע, המוגדרת מפרוז, 
יותר מקרקע המוגדרת מושאע. אליהו ספיר, שהוזכר קודם, היה  גבוה 

אחד מבני הסמכה הגדולים בדיני קרקעות, ולא בכדי מונה גם לבורר.
מן התוכן בעמודים הפנימיים עולה שכחמישה חודשים מאוחר יותר, בי"ג 
מוזר  ליעקב  בוגרשוב  של  נחלתו  מושכנה   ,)20.7.1910( תר"ע  בתמוז 
בח'  יותר  מאוחר  ושנה  פרנק;  אלפים  ששת  בסך  הלוואה  תמורת   )13(
אלול תרע"א )1.9.1911( נמסרה למוזר לצמיתות. אדמת מאיר דיזנגוף 
ובצלאל יפה מושכנה בי"ז בסיון תרע"ג )22.6.1913 ( לאפ"ק, והדבר בא 
ליד ביטוי בהצהרה כתובה בחתימת ידם של דיזנגוף ויפה שלושה ימים 

לאחר מכן.

מוזר,  ליבונטין,  יפה,  וייס,  דיזנגוף,  בוגרשוב,  שהוזכרו:  דמויות  מספר 
זכו לרחובות על שמם, אך הכבוד הזה מעולם לא  ספיר, רופין, שלוש, 
הוענק להנריקוס יעקובוס קאן - אף רחוב או סמטה בתל אביב אינו נושא 
את שמו של האיש שלו זכות ראשונים ברכישת אדמות העיר העברית. 

גם המהנדס הראשון של העיר, יעקב גולדמן, שקע בתהום הנשייה.
וגולדמן לא הותירו אחריהם שתדלנים או מפלגה  האם לעובדה שקאן 

יש קשר לכך?

הערות והארות:

1. הכינוי "הולנד" השגור בעברית ובשפות אחרות, אינו שמה הרשמי של 
המדינה Nederland, כלומר "ארצות השפלה".

השם "הולנד" ניתן לממלכה כולה מכיוון ששניים מן המחוזות הגדולים 
נקראים הולנד הצפונית והולנד הדרומית. 

השלטון  מוסדות  אך  הבירה,  כעיר  מוגדרת  אמנם  אמסטרדם 
גם  המכונה   )Den Haag( בהאג  למעשה  נמצאים  המלוכה  וארמון 
הים  חוף  "מושב הרוזנים". העיר שוכנת על  כלומר,   s-Gravenhage"

הצפוני.
 

2. ראה יומני הרצל ספר חמישי, במקור הגרמני: 
 Ich sehe ploetzlich eine Stadt aus der Ebene 
aufsteigen, ohne Berg, Fluss oder Meer.sozusagen ohne 
Veranlassung. das ist Haag.
Ein Beweiss, dass der Wille die Staedte erhebt. 
Wenn ich mit dem Finger auf einen Punkt zeige:hier soll 
eine Stadt sein! So entsteht da eine Stadt.

יעקובוס  עם  דיונים  לצורך   2.10.1989-30.9 בימים  בהאג  ביקר  הרצל 
קאן אודות "אוצר התיישבות היהודים". על מעמדו של קאן ב"אוצר" ראה 

להלן.   
השמות  אחד  את  מסבירה  אביב  תל  העיר  כחוזה  הרצל  תפישת 
שם  שבה  הראשונה  העברית  העיר  עבור  ונדחה  שהוצע  )"הרצליה"(, 
רחוב  אותו  בקצה  שהוקמה  הגימנסיה  ושם  הרצל  היה  הראשי  רחובה 
גם  תקופה  באותה  התאגדה  )הרצליה(  זהה  בשם  אגודה  "הרצליה".   -

בחיפה, עם מטרה דומה הקמת פרוור יהודי מודרני.
על סמלה של תל אביב מופיעים שבעת הכוכבים בצבע זהב שאמורים 
היו לעטר את דגל המדינה היהודית שחזה הרצל בשהותו בפאריז. נזכיר 
שושנים  שלושה  היו   ,1789 בשנת  למהפכה  שקדם  הצרפתי,  שבדגל 
הכוכבים  שבעת  לבן.  רקע  על  זהב  בצבע   )Fleur de Lys( צחורים 

השתמרו בשם רחוב )וקניון( בעיר שמצפון לתל אביב – הרצליה. 
כותר תרגום  הוא  "תל אביב" עצמו  מיותר להזכיר שהשם  זה  אין  אגב, 
הרומן של תיאודור הרצל Altneuland )בגרמנית "ארץ ישנה חדשה"( 
הפורח,  ולהווה  לעבר  מתייחסות  ו"אביב"  "תל"  התיבות  לעברית. 
בהתאמה. תרגום זה נעשה בידי העיתונאי נחום סוקולוב, לימים - נשיא 

ההסתדרות הציונית. 
כידוע, השם "תל אביב" עצמו מוזכר בספר יחזקאל ג' ט"ו. המוטו המופיע 

על סמל תל אביב, "אבנך ונבנית", לקוח דווקא מספר ירמיה ל"א ג'.

85 דונם  - המושג "כרם" מהווה הגזמה פרועה לתיאור  3. כרם ג'באלי 
של דיונות צחיחות ושוממות מצפון ליפו, הגזמה שנועדה כמובן להפקיע 

את מחירן.

 >> המשך הכתבה "האם נוסדה תל-אביב בהולנד?"
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תיאודור  ד"ר  ע"י  ב-27.2.1902,  שנוסדה  פלשתינה  אנגליא  חברת   .4
הרצל. ידועה יותר בקיצור אפ"ק שנגזר מראשי התיבות של שם החברה 

.Anglo-Palestine Company באנגלית
 ,11 הערה  ראה  אנגלו-פלשתינה.  בנק  נקראה  מ-1930,  יותר,  מאוחר 
מיום 1.5.1951 נפתחו כל סניפי בנק אנגלו-פלשתינה תחת השם הנוכחי 

"בנק לאומי לישראל".

5.  ארתור רופין - מראשי הציונות, יליד גרמניה. נמנה עם יוזמי הקמת 
שנקנו  אדמות  על  שהוקמה  "רחביה"  היא  בירושלים  גם  חדשה  שכונה 

מהפטריארכיה היוונית האורתודוקסית בעיר. 

6. ליסה וקאן - בנק זה נוסד בשנת 1805 ע"י הסבא רבא של י"ה קאן - 
הירשל קאן. כל הבנקים שהוזכרו התמזגו מאוחר יותר, ונבלעו בחברת 

.)Fortis( הענק לבנקאות ולביטוח פורטיס

7. אוצר התיישבות היהודים, אפ"ק - שני הבנקים הוקמו ע"י ד"ר תיאודור 
הרצל ונרשמו בלונדון בשנים 1899 ו-1902 בהתאמה.

1909, אלא נראה כי שנה אחת קודם.  8. תל אביב הוקמה לא בשנת 
היום הכול מכירים בעובדה שלצילום המפורסם של הקבוצה בחולות אין 
בין  זה סבור שהתאריך השגוי אומץ  כלל קשר להגרלה. מחבר מאמר 

השאר כדי לבדל את שנת יובל תל אביב משנת הקמת המדינה.
המהנדס אברהם גולדמן חי בשנים 1944-1868. הוא תכנן בניית כמאה 

בתים בתל אביב. 

חיים  ד"ר  בוגרשוב.   - - הכתיב המקובל היה שונה קמעא  9. בגרצ'וב 

מימן  בנייתה  שאת  "הרצליה",  גימנסיה  מנהל  לימים  שימש  בוגרשוב 
יעקב מוזר, ראה להלן. הרחוב בתל אביב נקרא על שמו עוד בחייו. 

10. ד"ר יצחק לוי - 1950-1866, שלט בשמונה שפות על בוריין; נמנה 
עם מייסדי שכונת "תלפיות" בירושלים.

יעקב ספיר החוקר, השד"ר  1911-1869, נכדו של   – 11. אליהו ספיר 
)שליח דרבנן( והנוסע שעל שמו המושב "אבן ספיר" בהרי ירושלים. בנו 

של אליהו היה השר יוסף ספיר.
והמיועד  ליבונטין  של  סגנו  ספיר,  אליהו  של  הפתאומית  פטירתו  עם 
אוטרכט  יליד  הופיין,  זיגפריד  אליעזר  לבנק  הובא  כמנכ"ל,  להחליפו 

שבהולנד.     
 ,1936 בשנת  אביב.  תל  נמל  בבניין  מכריע  תפקיד  לימים  מילא  הופיין 
שבה הוקם הנמל היה א"ז הופיין הן מנכ"ל הבנק שנקרא אז בנק אנגלו-
הנמל  את  שהקימה  החברה  של  המנהלים  מועצת  יו"ר  והן  פלשתינה 
יוצא הארץ,  "אוצר מפעלי ים". קשה לתאר את בניין הנמל ללא הופיין, 
ובכלכלתה.  באופיה  מרכזי  מרכיב  הוא  בים  והמאבק  הנמלים  שבה 
גיסו של הופיין )הם נישאו לשתי אחיות( היה זיגפריד ואן וריזלנד, גזבר 

הסוכנות.

12. אמה מרובעת )מידת קרקע( = 0.575 מטר מרובע. 
1 דונם תורכי = 1.600 אמות מרובעות = 919.3 מטרים מרובעים.

 ,)Bradford( 1922-1839 - שופט יהודי בברדפורד  Jacob Moser .13
אנגליה, לימים גם ראש אותה העיר ברדפורד, תרם סכום נכבד להקמת 

הגימנסיה העברית "הרצליה". 

מעמד הגרלת הקרקעות לחברי "אחוזת בית", צילום: אברהם סוסקין ז"ל
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משרד התיירות השיק את "דרך הבשורה" - תוואי דרכו של ישו בגליל 
התחתון, מנצרת אל צפון הכינרת. הדרך, לאורך 62 ק"מ של דרך עפר, 
חוצה יישובים ומטעים ומתאימה להליכה ברגל, לרכיבה על אופניים ועל 
גבי סוסים. תחילתה של הדרך בהר הקפיצה בנצרת וסופה בכפר נחום. 

לכל אורכה סימון מיוחד לצד סימון שבילים.
עבור  ישראל  של  התיירות  מוצרי  את  להעשיר  מיועד  החדש  התוואי 
הנכנסת  התיירות  מתנועת   65% מ-  יותר  המהווה  הנוצרית,  התיירות 

לישראל, ולתת לישראלים מקום בילוי חדש וייחודי.
הקרן  בשיתוף  הייחודית,  הדרך  את  ושיפץ  פיתח  התיירות  משרד 
הקיימת לישראל, בהשקעה כוללת של 3 מיליון שקלים. המשרד מאמין 
לפריחה  תביא  רלוונטיים,  קהלים  בקרב  ושיווקה  הדרך  של  קידומה  כי 

כלכלית באזור ולמימוש הפוטנציאל התיירותי הקיים בו.
נתיבי תנועה מודולרית המעמידה  במסגרת העבודה הוכשרה מערכת 
לרשות התייר מסלולים שבהם ניתן לשלב סיור רגלי, רכוב )באופניים או 
רכב( וכן שיט לאורך הכינרת. בנוסף, הוקמו תחנות רענון ומנוחה לאורך 

הדרך.
אחד  נדבך  רק  מהווה  הבשורה  דרך  ושיפוץ  פיתוח  כי  לציין  חשוב 
מהפיתוח הכלכלי והתיירותי שאותו מקדם משרד התיירות באזור. על פי 
הערכות המשרד, פיתוח דרך הבשורה יביא לעלייה משמעותית במספר 
המבקרים הישראלים והתיירים, ימשוך בעלי עסקים ויזמי תיירות, ויביא 

דרך  על  חדשים  עסקים  להקמת 
הבשורה. 

השיווקית  לפעילות  בהמשך 
של  למיצובה  בהתאם  הענפה, 
במרכזה  הקודש  כ"ארץ  ישראל 
התיירות  משרד  הקים  ירושלים", 
)ראו  בשנה האחרונה דסק דתות 
באופן  הפועל   )12 בעמ'  בפירוט 
ממוקד לשיפור ולהתאמת פעולות 
במדינות  הנצרות  לזרמי  השיווק 
ערוץ  המשרד  השיק  כן  השונות. 
על  לתיירים,  ייעודי   youtube
בקרב  ועניין  סקרנות  לעורר  מנת 
העולם,  מרחבי  אוונגלים  תיירים 
בישראל.  ביקורם  את  ולעודד 
סרטונים  למצוא  ניתן  באתר 
במגוון שפות ונרשמו בו כבר אלפי 

צפיות. כתובת האתר:
http://www.youtube.com/
userHolyLandVisit?blend

=22&ob=5

הערת העורך: 
 )2008( שנים  כ-3  לפני  כבר  הקודם,  הדרך"  "על  בגיליון  שפורסם  כפי 
נחנך למען קהל המאמינים הנוצרי נתיב באורך 65 ק"מ מנצרת לכינרת 
בשטח  סומן  ינון,  מעוז  של  יוזמתו  פרי  הזה,  השביל  ישו".  "שביל  בשם 
השבילים  סימון  במפת  מופיע  והוא  ישראל  שבילי  של  התקני  בסימון 
יישובים  חוצה  ישו  שביל  הבשורה"  "דרך  כמו  שלא   .)1:50,000 )ק.נ.מ 
לציין  חשוב  ובעיקר  ובדואיים,  דרוזיים  יהודיים,  מוסלמיים,  נוצריים, 
ישו  – תחנה בעלת משמעות רבה בנתיבו של  כנא  כי הוא עובר בכפר 
הנוצרי )כבר ביום הראשון של המסלול פוקדים עולי הרגל ההולכים בו 
8 כנסיות!(. ינון ואנשי מקצוע נוספים מותחים ביקורת על דרך הבשורה, 
שנחנכה ביוזמת משרד התיירות: עולי הרגל יוצאים לדרך מהר הקפיצה, 
ולא מנצרת, ורק לאחר 60 ק"מ של מסע, על סף סיומו של הנתיב, הם 

פוקדים את האתר הנוצרי הראשון במסלול.
קתולי  )כומר  סולאנה  מריה  חואן  האב  של  תגובתו  מאוד  מעניינת 
"כל  הכינרת(:  שלחוף  מגדלא  של  הנוצרי  באתר  הפעיל  מירושלים, 
יוזמה של פתיחת שביל לעולי רגל בעקבות מסעותיו של ישו בגליל הוא 
מבורך", ובמילים פשוטות: שביל אחד בעקבות ישו – טוב. שביל נוסף, גם 

אם בנתיב שונה – טוב יותר! 
אז נברך על שני השבילים )מ"מ(.

משרד התיירות השיק את

דרך הבשורה
במטרה להעשיר את המוצר התיירותי הישראלי 

ולהביא לפריחה כלכלית בגליל

קטע השביל באזור כפר כנא, צילום: דויד לנדיס

http://www.youtube.com/


קטע השביל באזור כפר כנא, צילום: דויד לנדיס

מציע למורי הדרך קורסי הכשרה והתמחות:
< מדריכי טיולים בחו"ל - מסלול מקוצר למורי דרך

TOUR OPERATORS - מפעילי תיירות >
< התמחות להדרכה בתל אביב

< תיירות יין
< השלמה לתו תקן

< סוכני נסיעות בשילוב יועצי טיולים
< קורס צילום למדריכים

< לימודי שפות זרות
< וכמובן- )למי שאינו מורה דרך( קורס מורי דרך

בית הספר לתיירות 
המקצוענים שמובילים את 
ענף התיירות כבר 50 שנה
תל אביב     חיפה     ירושלים     באר שבע

1800-322-888
www.tayarut-school.co.il

סיוע להשמה בעבודה באמצעות אתר בית הספר

בית הספר לתיירות מזמין מורי דרך המתמחים בתחומים מיוחדים להעלות רעיונות לשיתופי פעולה 
isot@netvision.net.il

מסלולים מיוחדים 
למורי דרך 
באונ' חיפה 

לתואר ראשון ושני

נקודות זכות 
למורי הדרך

http://www.tayarut-school.co.il
mailto:isot@netvision.net.il


2  דצמבר 24242011 על

ראשית מעשה
כל אומה שומרת על ציוני הדרך בתרבותה, ובמיוחד אלה הבאים לידי ביטוי במבנים 
וארכיטקטורה.  התיישבות  של  תהליכים  ומאפיינים  המציינים  חשובים  ובמקומות 
דבר זה נעשה בעזרת שימור וטיפוח מבנים ואתרים בעלי חשיבות מקומית ולאומית. 
עקרונות  ההיסטוריה.  משחר  עוד  ידועה  מבנה  חיי  בהארכת  הקשורה  הטכניקה 
בשימור  והתמקדו  ה-19  במאה  לראשונה  הוגדרו  הזאת  הטכניקה  של  הפעולה 
מבנים מרשימים )מונומנטים(. בעקבות מלחמת העולם השנייה, והרס מרכזי הערים 
ההיסטוריות, השתנו תפיסות העולם, כמו גם הגישה אל השימור. כך אנו מקבלים 
)בהתאם  עולם  מורשת  ולאתרי  תרבות  לשכיות  שהפכו  באירופה  ומבנים  ערים 

להכרזה של אונסקו( המושכים אליהם תיירים מכל רחבי העולם.

מן ההיסטוריה
תפיסת התכנון של תנועת שימור המורשת הבנויה בישראל החלה בשנות השמונים 
הרס  בישראל.  מורשת  אתרי  לשימור  המועצה  הקמת  עם  העשרים,  המאה  של 
הרס  נגד  ציבורית  מחאה  של  גל  העלה   ,1959 ביולי  אביב,  בתל  הרצליה  גימנסיה 
שכיית תרבות בהוויה הארץ ישראלית בכלל וזו של תל אביב בפרט. אולם המחאה 
גוועה, ועמה גוועו עוד מבנים ואתרים ברחבי הארץ, בשם צרכים מיידים של הארץ 
הנבנית )קליטת עלייה(, ובעיקר מחוסר מודעות של מקבלי החלטת שעם כל הרס 

של מבנה נעלם הסיפור שמאחורי המבנה - סיפורה של ארץ ישראל.
100 שנה להקמת הגל  )1982(, לציון  בראשית שנות השמונים של המאה העשרים 
הראשון של מושבות העלייה הראשונה )מזכרת בתיה, ראשון לציון, פתח תקוה, ראש 
שליטא  בני  דאז,  הכנסת  חברי  בכנסת,  לדיון  העלו  המעלה(,  יסוד  ציונה,  נס  פינה, 
מבנים  הרס  נושא  את  הראשונה,  הפעם  זו  בתיה(,  )מזכרת  סוויסה  ורפי  )מנחמיה( 
ביישובים של ראשית ההתיישבות. בעקבות זאת פנתה ועדת החינוך של הכנסת אל 
"החברה להגנת הטבע" להקים גוף שיטול את האחריות והפעולה למניעת הרס של 

מבנים ואתרים שהם ציוני דרך ביישוב בארץ ישראל, ששנת הקמתם 1700 ואילך.
"המועצה לשימור אתרי מורשת  רבים את  וחברים  יוסי פלדמן  1984 הקימו  בשנת 
בישראל". משנת 2008 פועלת "המועצה כעמותה עצמאית.  משנת 2010 מכהן עמרי 

שלמון כמנכ"ל המועצה. 
1975: "עם  יגאל אלון בוועדה הציבורית לשחזור ראש פינה בשנת  הדברים שאמר 
של  לרגליה  נר  הם  בערפל",  לוט  ועתידו  דל  חי  בו  ההווה  עברו  את  מכבד  שאינו 
1984 ועד היום נתונה המועצה במסע מתמשך של יצירת מסורת  המועצה. משנת 
שימור,  שיקום,  ומבנים,  אתרים  הרס  מניעת  הם  שנדבכיה  הבנויה  המורשת  שימור 
ושיטות  לגישות  בהתאם  החלטות,  מקבלי  בקרב  ופעילות  ציבורית,  מודעות  חינוך, 

המקובלות בעולם תוך התאמה למציאות הארץ ישראלית.

"ארץ היא כל דורותיה – תרבות היא כל זמניה. 
אנחנו בעלי חוב לאלו שקדמו לנו 
ומורישים לבאים אחרינו", חיים גורי.

לשם מה משמרים מבנים ואתרים היסטוריים?
המועצה יצרה תנועה אוהדת ומקיימת למען שימור שימור מבנים היסטוריים. שימור 

מהעבר  שכבות  בתוכה  המשלבת  ואיכותית  עשירה  סביבה  יוצר  הבנויה  המורשת 
ומאפשר חיבור של החברה העכשווית אל המורשת שקדמה לה ומחויבות לדורות 
ביטוי  שנותן  מקום   - חוויה  עם  איכותי  מקום  יוצרים  ההיסטוריים  המבנים  הבאים. 
פיזי לזהות ברמה המקומית וברמה הלאומית ומספק תחושה של שייכות. השימור 
עוזר לאנשים למצב את עצמם בסביבה ביחס למקום ולזמן. בני אדם מעריכים את 
השהות בתוך נכס היסטורי או בקרבתו, כיוון שהוא נותן להם פרשנות ומהווה עדות 

מוחשית ומיידית ביחס לעבר ולזהות.

מה משמרים?
מבנה  היסטורי;  לאירוע  עדות  המהווים  אתרים  היסטוריים:  ערכים  בעלי  מבנים 
מבנים  ייחודית;  תרבות  לקבוצת  המשויך  מבנה  אישיות;  של  מפעילות  שהושפע 
בית  כמו:  וממשל  דת  חינוך,  ומבני  מעבר;  ודרכי  תחבורה  התפתחות  על  המעידים 
פרומין בירושלים, מושב הכנסת הראשונה, היכל העצמאות בתל אביב, מקום הכרזת 

המדינה, חצר כנרת, צריף בן צבי בבית קשת, בית ש"י עגנון בירושלים ועוד.
המהווה  מבנה  בנייה;  לסגנון  דוגמה  המהווה  מבנה  אדריכליים:  ערכים  בעלי  מבנים 
או  ביופים  המצטיינים  מבנים  מכלול  או  מבנה  בנייה;  לטכנולוגיה  אופיינית  דוגמה 
בנדירות אדריכלית; מבנים בעלי סגנון אקלקטי; הסגנון הבינלאומי בתל אביב; בית 

ויצמן ברחובות; מגדלי מים ועוד.
מתחמים: מקבץ של אלמנטים בנויים המאוחדים היסטורית או פיזית ויוצרים יחידה 
פיזית או אסתטית בעלת מאפיינים ברורים )שכונה, רחוב, אזור מסחרי ישוב כפרי וכו'( 
- נווה צדק, דרום הקריה בתל אביב, כפר קמא. מבנה, אתר, מתחם ייקבעו לשימור 
אם הם עונים לפחות על אחד מהקריטריונים - מצבו הפיזי של האתר, שיקולים של 

דחיפות השימור, שיקולים כלכליים ועוד.

כיצד משמרים?
תיעוד  סקר  מצאי;  ברשימת  ורישום  זיהוי  שלבים:  ממספר  מורכב  השימור  תהליך 

והערכה; תכנון שימור ויישומו; ניהול האתר ותחזוקה.

מעשה השימור
כמה שיטות וגישות מבטיחות את המשך הקיום התקין והשלם של מבנים ואתרים, 
שיחזור,  הקיים,  שימור   - היתר  בין  התערבות,  ללא  מתקיים  שהיה  לתקופה  מעבר 
שיקום. כל גישה בפני עצמה אוצרת עבודה מדויקת המתבססת על חקר והבנה של 

המבנה וסביבתו, התקופה והתנאים.

לסיכום
מעשי  בתוך  המציאות,  והבנת  העבר  הבנת  של  תהליך  הינו  ואתרים  מבנים  שימור 
התרבות בהווה והמורשת לדורות הבאים. המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 
תוך  העשייה,  את  לבסס  וממשיכה  השימור,  לפעולות  הראשון  הנדבך  את  הניחה 

הקפדה על שילוב השימור בפיתוח ובצורכי החברה העכשווית.
בשיתוף  הארץ,  ברחבי  רבים  מבנים  המועצה  שיקמה  פעילותה  שנות  במהלך 
ביקור  אתרי  מפתחת  והיא  בפיתוח;  השימור  שילוב  בתהליכי  מקומיות  רשויות  עם 
אתרים   - החינוך  ולמערכת  לקהל  הפתוחים  מ-130(  )יותר  היסטוריים  ומוזאונים 

שהפכו לאבן שואבת למבקרים ולתיירים.

המועצה השומרת על המורשת הבנויה
עמרי שלמון - מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

חצר תל חי, צילום: רויטל חפץ
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חופשה - רק בישראל 
ריאיון עם דבי מנצור – מנהלת האגף לעידוד תיירות פנים במשרד התיירות

פגשנו את דבי מנצור, מנהלת האגף לעידוד 
ותיקה  עובדת   - בישראל  הפנים  תיירות 
כשלושים שנה במשרד התיירות בתחומים 

שונים. 
הייתי  שבה  הענפה  הפעילות  כי  ספק  "אין 
להכשרה  אגף  כמנהלת  גם  מעורבת 
צפון  תחום  ומנהלת  בתיירות  מקצועית 
מאפשרת  השיווק,  במינהל  אמריקה  ודרום 
לי ראייה רחבה לנושאים של פיתוח המוצר 

וקידום התיירות בארץ".
ויצירתיות  גמישות  דורש  הוא  מאוד.  מאתגר  הפנים  תיירות  "תחום 
ומגזרים  קהלים  מגוון  בפני  הישראלית'  התיירותית  'החוויה  בפריסת 
ובראשונה,  "בראש  דבי,  אומרת  בישראל",  התיירות  לעידוד  מיוחדים 
ביקושים  ולהגביר  בכלל,  בישראל'  'חופשה  למוצר  ביקוש  ליצור  עלינו 

בעונות שבהן פוחתת תנועת התיירות הנכנסת, בפרט. 
תפוסות  לשיפור  ולסייע  ביקושים  פריסת  לאזן  היא  שלנו,  "המטרה 

במלונות ובמתקני אכסון אחרים בהתאם לתנודה עונתית וגאוגרפית". 

תיירות פנים - האתגר
 - אתגר  בפנינו  הציבה  גם  האחרונה  בשנה  החברתית  המחאה  דבי: 
כדי  כיס".  "לכל  ומתאים  נגיש  למוצר  הישראלית  החופשה  את  להפוך 
להשיג את המטרה הזאת נעבוד ליצור פלטפורמה רחבה מאוד למידע 
מוצרים  של  רחב  מגוון  הצגת  המידע,  זמינות  בעיניי  חשובה  התיירותי. 
מייצרים  האלה  המרכיבים  שלושת  הנופש.  אפשרויות  בדבר  ושקיפות 
למגוון  חשיפה  תועלת.  עלות  לפי  המצאי  השוואת  ומאפשרים  אמינות 
יותר של  יותר של מוצרים במחירים שונים מאפשרת למספר רב  רחב 
קהלים בארץ להתאים מוצר לצרכים ספציפיים. לשם כך, קיים המושג 

.”tailor made“ תפירת חליפה" – תיירות פנים"
לינה  כלומר,  כמכלול,  בישראל"  "חופשה  המושג  את  לשווק  לנו  חשוב 
יחד עם תוכן משלים -תרבותי, בריאותי, נישות מיוחדות ועוד. אנו פועלים 

 ."stay out" בחופשת  לבית  מחוץ  ללון  הישראלי  התייר  את  לעודד 
אזוריות.  ואטרקציות  באתרים  ויבקר  שלו  הטיול  את  יארגן  זה,  ממקום 
 ,"slow" הכוונה להפוך את תרבות הפנאי של הקהל הישראלי לתיירות
ומגוונת  עשירה  מחופשה  ליהנות  אלא,  הביתה,  למהר  שלא  במסר 

במקומות מרוחקים בארץ.

וכיצד מתמודדים עם האתגר
לעודד  ונפעל  לרשותנו  עומדים  אפקטיביים  שיווקיים  כלים  מספר  דבי: 
מגזרי.  ושיווק  סיורי חשיפה  מיזמים משותפים,  כמו:  את השימוש בהם 
כלים אלה מסייעים לנו לבנות קשר מקצועי ויעיל אל מול גורמי התיירות. 
לא פחות חשוב, כלים אלה מאפשרים עקביות במסרים שמועברים אל 
הציבור. בנוסף, אנו מעודדים שיווק משותף עם גורמי תיירות ממלכתיים 
במטרה לקדם הצעות מכר ברמה ארצית. במקביל, אנו פועלים לשיפור 
וחשיפה  ביקוש  ליצירת  קמפיינים  באמצעות  הפנים  תיירות  תדמית 

מוגברת. 
מוכר  למותג  הופכת  בישראל"  "חופשה  האחרונות  בשנים  כי  ספק  אין 
בקרב התייר הישראלי. יחד עם זאת, יש מקום להרחיב פעילות אל מול 
קהלים חדשים ולפתח מוצרים נוספים. בהזדמנות זו, אני מודה לאהובה 
זקן, קודמתי בתפקיד, שיצרה קרקע פורייה לעשיה ושיתוף פעולה אל 
גורמי התיירות. אציין שכבר עתה אני נהנית מעבודה מאומצת  מול כל 
ומקצועית באווירה טובה אל מול כל מרחבי התיירות, הוכחה עד כמה 

כול אנשי התיירות "מכורים" לנושא. 

שטח  ובעבודת  במסירות  התיירות  ענף  את  לשרת  אמשיך  אישית, 
הטמון  התיירותי  הפוטנציאל  את  לממש  במטרה  וממוקדת  מאומצת 

בהנעת התיירות הפנים בארץ. 
התיירות  גורמי  לכל  זמינה  להיות  ואמשיך  הצעות  לקבל  תמיד  אשמח 

באמצעות פרטי הקשר להלן: 
debbiem@tourism.gov.il :דוא"ל

טלפון: 02-4232666

חופשה בישראל - בנופי הגליל
צילום: דויד לנדיס

mailto:debbiem@tourism.gov.il
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שטח מדף

מים בקצה המנהרה
ספר חדש ובו 40 מסלולי טיול במפעלי המים הקדומים

צביקה צוק

"שער הזהב"  לנצרות
 על המהדורה המורחבת של לקסיקון לנצרות, מאת ד"ר איתן בורשטיין

הם  ימינו.  עד  רואיהם  את  מרשימים  ישראל  בארץ  הקדומים  המים  מפעלי 
בפנינו  ומציבים  הקדומה  בעת  האנושי  ולתחכום  לתושיה  עדות  מהווים 
היו בגדר פריצת דרך טכנולוגית  חידות שטרם באו על פתרונן. רבים מהם 
בארץ  האדם  בני  התקינו  שנה  כ-8,000  לפני  כבר  ישראל.  בארץ  והומצאו 
לא  החדשה  העת  ועד  מאז  מימיהם.  את  להם  שיספקו  מים  מפעלי  ישראל 
ואמות  מנהרות  פירים,  בורות,  בארות,  ולבנות  מלחצוב  הארץ  תושבי  פסקו 
מים לעתות שלום ולעתות מלחמה. ללא מפעלי המים הללו לא הייתה יכולת 
מוגבלת  בה  המים  שכמות  המדבר  גבול  על  השוכנת  הארץ  לתושבי  קיום 
ועונת הגשמים בה קצרה. כך הובאו מים בתקופות השונות לערים, לכפרים, 

למבצרים ולמנזרים. 

מים בקצה המנהרה - נדבך נוסף בסדרת ספרי הסיורים של יד יצחק בן צבי. 
יותר מ-30 שנות מחקר של  נפש  הספר מסכם לראשונה באופן שווה לכל 
את  להכיר  בתחום  בקיא  שאינו  למי  גם  ומאפשר  הקדומים,  המים  מפעלי 

המנהרות, הִנקבות ומפעלי המים בכל רחבי הארץ. 

מבוא  פרקי  שלושה  הספר  בפתח 
מפעלי  את  כללי  באופן  המתארים 
המים השונים. הפרק הרביעי, שהוא 
40 מסלולי סיור  עיקר הספר, מציע 
אל מבחר ממפעלי המים הקדומים 
בדרום.  עברונה  ועד  בצפון  מחצור 
בכל סיור ניתן מידע על האתר שבו 
התגליות  מוצגות  המפעל,  נמצא 
המים,  מפעל  ומתוארים  המרכזיות, 
הקשורות  המחלוקות  תולדותיו, 
מופיעות  הסיור  בצידי  ועוד.  בו 

אנקדוטות ופּכים קטנים מתולדות האתר והמחקר.
מהדורה מהודרת זו מלווה במאות תמונות צבע שצולמו במיוחד לספר זה, 
מאירי  ובשרטוטים  בתכניות  לסיורים,  שהותקנו  מפורטות  מפות  בעשרות 

עיניים. 

בימים אלו יוצאת בהוצאת "איתאב" מהדורה שנייה, מורחבת ומתוקנת, של ה"לקסיקון 
לנצרות" שמהדורתו הראשונה אזלה מן השוק. מדובר בספרו של ד"ר איתן בורשטיין, 
המוכר לרבים מאיתנו מהרצאותיו בשלוחות השונות של בתי הספר לתיירות ובקורסים 

להשתלמויות.
מתוארים  המרכזי  בטור  טורים:  לשני  מחולקים  התוכן  עמודי  עמודים.   540 בספר 
כ-1,500 מושגים, אישים ואתרים השייכים לכל זרמי הנצרות; בטור המשני, המקביל, 
נסקרים המקורות הפגאניים והיהודיים של המושגים, כולל הערות, בחלקן פיקנטיות, 
זה  בטור  החדיש.  לומר  שלא  המודרני  לעולם  ההקשרים  עם  הנכתב  את  המשלימות 

נמצאים גם ההסברים האטימולוגיים והפילולוגיים למושגים.
כך, בערך העוסק במילה הראשונה הנאמרת בתרגום הלטיני של התנ"ך )הוולגאטה( 
המוקדש  הערך   .)!(FIAT האיטלקי  ולמפעל  למותג  התייחסות  מופיעה  אלוהים  ע"י 
ל"לוגוס" )דבר, ערך(, שהוא "הבן" בשילוש הקדוש, יפנה אותנו לתוכנת ה WORD של 

חברת מיקרוסופט...
לצורך מניעת כפילות נמצאת בסוף כל ערך התייחסות לערכים אחרים המשלימים את 
המידע. לכן, למשל, בסוף הערך "לותר" ישנם מראי מקומות לערכים דוגמת הסמכה, 

וידוי, טצל, ליטורגיה, מור, תומס, מינצר, מלנכתון וצווינגלי. 
אין מדובר כמובן בחיבור פולמוסי, אלא בניסיון לתאר את הדת היחידה שנולדה בתחומי 

ארץ ישראל, בצורה אובייקטיבית ושקולה. 
ההשפעה העצומה של הנצרות )בשונה מן היהדות( על האמנות על כל היבטיה )פיסול, 
אדריכלות, ציור ומוסיקה( באה היא לידי ביטוי גם בחיבור זה. ליד ההסברים על מושגים 
בתווים  אלה  מושגים  שתיארו  האמנים  אודות  סקירה  ניתנת  ו"הירונימוס"  "פסיון"  כמו 
או בציור. הלקסיקון עשיר בדוגמאות חזותיות של יצירות שחלקן ידועות פחות, דוגמת 
זוכרים  אנו  שאותו  צייר  של  למרים"  ו"הבשורה  בוטס,  דירק  של  האחרונה"  ה"סעודה 
מסיפורי התנ"ך דווקא - גוסטב דֹוֶרה. כן עתיר הספר במושגים מעולם האמנות, דוגמת 

"טריפטיך" ו"נוויס".
חידושו של ה"לקסיקון לנצרות" הוא היותו מבוסס לא על ספרות משנית, אלא על מקורות 

ראשוניים, דוגמת "הברית החדשה" ואבות 
הכנסייה שנכתבו בלטינית, יוונית וסורית.

המובאות  החדשה,  הברית  מן  הציטטות 
פשרן  את  אותנו  מלמדות  ביוונית,  בספר 
מתברר  הראשונה.  בפעם  אולי  המקורי, 
למשל, שהביטוי "אין נביא בעירו", הלקוח 
התרגום  אינו  לוקס,  לפי  האוונגליון  מן 
המדויק וצריך להיות "אין נביא במולדתו". 

מדובר, כידוע, בנצרת ולא בבית לחם...
ביוונית  שולטים  שאינם  קוראים  לעזרת 

ניתן, לצד התרגום העברי, גם שעתוק )טרנסליטרציה( באותיות עבריות.
המידע  בידול  על  הדגש  את  שם  ובהדרכה,  בהוראה  רבות  שנים  שעסק  המחבר, 
לקהלים מגוונים מארצות שונות. כל תייר פולני יחוש הזדהות עם האתר בארץ הקודש 
של  האלמותי  לרומן  לקישור  יזכה  הוא  בטבריה  או  ביפו  פטרוס  שם  על  בכנסייה  אם 
הנריק סינקביץ "קוו ואדיס"; והוא בוודאי יתרגש אם בעקבות ביקור בכנסיית הבשורה 

בנצרת ישמע התייחסות למדונה השחורה השרוטה שבכנסייה בצ'סטוחובה.
כך, למשל, מורה הדרך ימצא עבור התייר מספרד את הזיקה שבין הכנסייה הארמנית, 
מולדתו  שבארץ  האדירה  הכנסייה  ובין  ג'יימס,  סט.  דווקא,  האנגלי  בשמה  הידועה 

בסנטיאגו דה קומפוסטלה.
לתייר האמריקני, ולא רק לו, יתברר ששם המטבע שבו הוא משתמש, הדולר, נגזר משמו 
ומקליפורניה  מאוקראינה  התיירים  קבוצות  יהויכים.   - ישוע  של  האם(  )מצד  סבו  של 
ישמחו לדעת ש"שער הזהב" המקורי היה לפי המסורת בירושלים, ולא דווקא בקייב או 

בסן פרנסיסקו, והוא קשור לאותו סב שהוזכר. 
בסוף הספר, בנספח – רשימת הקדושים, לפי תאריך ובזיקה לזרם המתאים. המחבר 
מקווה שמעבר לידע יתרום הספר להבנה בין שתי הדתות, לאחר תקופה ארוכה של 

עוינות ורדיפות. 

הספר ניתן לרכישה בהנחה לחברי האגודה בחנויות של רשות הטבע והגנים, 
בהוצאת יד בן צבי, ובחנויות ספרים אחדות כולל צומת ספרים וסטימצקי 
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