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 אחרים המצויים בתי קברות ומקומות קדושיםומתן אפשרות ביקור ב טיפוח ,שימורפעולות ל

 :הערבים בישראל ימחוץ ליישוב

 עבורהוכלי יישום בהקשר זה מדיניות תכנונית מסגרת ל

 

 לדיוןנייר 

 ראסם ח'מאיסי

 מרכז תכנון ולימודים, כפר כנא

11.07.2020 

 כללי

, אינה מנותקת "مقامات-סוגיית שימור וטיפוח בתי קברות ומקומות קדושים כולל "מקאמאת

הקיים בין ארוך השנים מאבק הגיאופוליטי, הנרטיבי והטריטוריאלי השל מהסוגיה הרחבה 

  .הפלסטינית בישראלחברה הערבית כולל ה ,העם הפלסטינילבין מדינת ישראל ו התנועה הציונית

יא הוגבוהה רגישות נושאת  ,שימור בתי קברות ומקומות הקדושיםיה הממוקדת יותר, של יהסוג

 קדושיםהמקומות הקברות והבתי למקור הרגישות הוא לפחות כפול: מחייבת התמודדות מיוחדת. 

הנרטיב הגיאופוליטי,  –הנרטיבים המתחרים של הקהילות הלאומיות השלכות על יש  האחרים

קשורים  אתרים אלה, כמו כן(; קרקע בישראלעודי יכולל שימושי וי)סביבתי -מרחביהו ההיסטורי

חובה לזכור, לקדש ולבקר. /בזיכרונות של אנשים שיקיריהם קבורים במקומות אלה, ויש להם צורך

כרבע מקהילת המיעוט בישראל שייכים לקבוצה הנקראת "פליטי פנים/ , כי בין היתרנזכור, 

 ".مهجرين-נפקדים נוכחים/ מגורשים

חשוב  ואולי בשל כךלבין הסכסוך שהיא אחד מהיבטיו, הממוקדת ה יהסוגיקשה להפריד בין 

המחלוקת שממדים , קברותהעניין בתי  של יברסליים,, האונגיש את הממדים האנושייםדהל

וג של סהאנושיים של בתי הקברות נייר קצר זה אכן רואה בממדים בעניינם אמורה להיות מועטה. 

להיות בהחלט עשויה ; הסכמה שאומיאת קו השבר הלשחוצה שזוכה להסכמה  נקודת מוצא

 .רשויות התכנון השונותובכללן  –הארציות והמקומיות  –הרשויות הפוליטיות מאומצת על ידי 

סכסוך הלאומי טריטוריאלי בין התנועה הציונית הלמרות הקושי להפריד בין הממד הגיאופוליטי ו

גבולות הצורך בשימור וטיפוח מקד ולתחום הערבים, אך ניתן להת ומדינת ישראל לבין האזרחים

זה מה , ותרבותיים והדתיים-סוציובתי הקברות והמקומות הקדושים לממדים האנושיים, ה

מה עוד אין כוונה בנייר זה להרחיב בעניין  נקודת מוצא.שהנייר הקצר הזה באה להתמקד בו כ

התיאורטי, הערכי והגיאופוליטי של המאבק בין הערבים ליהודים על שייכות המקום, שיח 

הקדימות והמקוריות, אפיון מה מתרחש כיום לבתי הקברות והמקומות הקדושים שנתייחס אליהן 

לאימוץ מדיניות תכנונית  אפיקי פעולה בהצגת מסכמת של בהמשך, אלא ננסה לתחום עצמינו 

מות דשימור וטיפוח בתי קברות ומקו"בעלי עניין בכדי להשיג מטרת  באמצעותארגז כלים למימוש ו
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", ולהפוך מטרה זו כלגיטימית ומוסכמת לא רק על החברה הערבית, אלא קדושים ערביים בישראל

המרכזי,  הממסד התכנוניגם על זרמים מרכזיים בחברה היהודית, ותקבל תמיכה ואימוץ על ידי 

 בישראל.  המחוזי והמקומי

נקדים ונציין כי הארץ שלנו בנויה משכבות של התיישבות אנושית מתקופות שונות. העיקרון שאני 

המורשת מגוון ם מעל פנה האדמה ובתוכה.  כיבוד כיבוד שכבות הכוללים אלה הנמצאיהינו מציע 

הנוף שלה, יצור שהתגוררו בארץ ותרמו לעיצוב דמותה וחברות ואנשים  לשוהמצטברת  מההמשלי

חלקם קבורים בבתי הקברות שעדיין נראים בנוף, ואינם בהכרח מחייבים חפירות ארכיאולוגיה ש

 מציעים שתהיה הקדימות לכבדם, לשמרם ולטפחם אלה.  ,בכדי לגלות אותם

בערים,  הנמצאיםכאלה פונה בעיקר לאתרים ש אחרים הדיבור על בתי קברות ומקומות קדושים

ולאחר  במהלך ,Spacio-cideשעברו תהליך של טיהור מרחבי  שבטים הערביםהמרחבי בבכפרים, ו

". הנטושים"הכפרים המקומות/ :הישראליונקראים בשיח הציבורי  – הנכבה – 1948מלחמת 

קהילה בני היו מיושבים ב ,על פי מקורות שוניםיישובים  575-418 שמספרם נע בין ,מקומות אלה

. סיותבמסגדים ובכנ פולחן דתיבבתי קברות מוסדרים וקיימו  םקברו את יקיריהשערבית קבועה, 

להם )ולנו( אתרים קדושים נוספים בדמות קברי שיח'ים ומקאמאת. והיו להם )ולנו( גם אתרים  היו

ם שהיו בנוף הפתוח, וחלקרגשית או חברתית אחרת, כגון מצודות וח'אנים, נוספים בעלי חשיבות 

יותר מבית קברות/ מסגד/  היונכבה העקורים של החלק מהיישובים בקיימים עד היום הזה.  אף

 . חברתי והעדתי-ובהרכבו האתנובמרחב,  מומיקוב, היישובתלוי בגודל  . המספר היהתסיה אחכנ

 הקיימים,הנמצאים ביישובים הערבים לבתי הקברות ולמקומות הקדושים נייר זה אינו מתייחס 

הכפרים שעדיין אינם מוכרים ישובים מוכרים )ולכך יש להוסיף את  135-שמספרם כיום מגיע לכ

 בישובים הערבים המוכרים. (משותפותבערים הנקראות ערים מעורבות/כן שכונות ערביות ו בנגב

רגשית ודתית.  תושביהםרכי החיים ואת שחשוב לקיים שלטון מקומי שאמור לשמור ולקיים את צ

בה ההנחה שהיישובים הערבים המוכרים ינוהלו על ידי הקהילה הגרה ביישוב והרשות המקומית 

 המנהלת אותם.

ם הערבים אחרים שהם מחוץ לישובישאלה מרכזית היא זיהויים של בתי קברות ומקומות קדושים 

עדיין לא שלמה. קיימות הערכות/ קיימים היא נעשתה כאן עבודה רבה אבל . שנותרו במקומם

מתודולוגיה על התקיימו אינם מתבססים וסקרי השדה ש, של האתרים הללו אומדנים שונים

בתחילת  ,אקצא-מואססת אל על ידיאקצא ו-הניסיון שנעשה על ידי עמותת אל עקבית ומוסכמת.

ביישובים נטושים/ אחרים , לערוך סקר שדה לאיתור בתי הקברות ומקומות קדושים 2000-שנות ה

, או שמורות או מעורבים יישובים יהודיםבשהפכו להיות שכונות כן במקומות , ו(מוהג'רין) מגורשים

אחד מבין יוזמי . בהיותי בתי הקברותהראה כי קיים קושי לאתר ולמדוד את  טבע וגנים לאומיים,

הקשיים . המתגלות בשטח ות והבעייתיותבאת המורכ לעומק מכיראני אחד ממשתתפיו הסקר ו

 מגיעים ממספר מקורות. 

של מחיקה,  –לעיתים אקטיבי  –ת תהליך ראשית, בעשרות השנים שחלפו מתקיים בחלק מהמקומו

 . של האתר המדובר תייהאמאת השטח  ושרידי בית הקברות אינם מבטאים עוד

ותהליך הרישום של הקרקע, ויצירת שכבת  השינוי במשטר המקרקעין, שיטת הקדיסטרשנית, 

לא  ,ניההמוקדמים שנעשו, בעיקר בשטחים רוויי בשימושי קרקע חדשים שהתנכרו לשימושים 
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האחרים שהיו ות והמקומות הקדושים רהמדויקים של בתי הקב אפשרו לאתר את השטחים

יתור הגבולות של בתי הקברות מבוסס על מפות . חלק מאאו הנפרדים מהןממוקמים בהם 

 זיכרונות של אנשים המחייבים תיעוד. מסמכים שונים ומנדטוריות, תצלומי אויר, שרידים בשטח, 

פרויקט תיעוד, אשר יתבסס על הידע  מרכיב חשוב במענה שכזה הוא .הקשיים הללו מצריכים מענה

 GISוהמידע הקיים, יבחן אותו וידייקו לפי מתודולוגיה מוסכמת. תיעוד זה יאותר על מערכות 

  כפי שנציע בהמשך.של אותם אתרים  םשמירתם וטיפוחאת קיימות במטרה לקדם 

חברה האזרחית, או של איתור בתי קברות ומקומות קדושים על ידי עמותות הקיימת השיטה 

באמצעות  –למניעת פגיעות באתרים הללו  , היא שיטה חשובהזןובשיטת המידע המתגלגל מפה לא

לשדרג  . יש הכרחאינה מספיקההיא אך  – התערבות פוליטית, ארצית ומקומית, או דרך בתי משפט

  .ל ענייןעיהיה נגיש לכל בו ייםפרויקט התיעוד הנזכר, שירכז ויוסיף למידע הק אותה על ידי

של מדיניות ושל כלים ביישומה. את מתווה  תמצתלהלן ננסה לאיך לעשות זאת ומה להוסיף לכך? 

 . בשלאחר  הכלים יש לבנות ולהפעיל במצטבר ובמקביל, ולא בדרך של שלב

 מגמות חברתיות עכשוויות שהן רלבנטיות לבתי הקברות והמקומות הקדושים האחרים

באופן ישיר )והן משפיעות  ,היהודיתהן הערבית והן תמורות רבות בחברה בישראל,  מתרחשים

 הנה העיקריות שבהן:בישראל. אחרים הפגיעה בבתי קברות ובמקומות קדושים מידת על  (ועקיף

עולה, וזאת גם בתגובה לעליה  בתי קברות ומקומות קדושיםלהמודעות בקרב הקהילה הערבית  .1

. פרטייםגורמים רשויות מקומיות,  גופי ימין, נדלנס"טים,הללו מצד  באתריםבפגיעה הנעשית 

ול: להפגין ולמחות אך גם בדרך של העלייה במודעות הציבורית מתורגמת לעליה בנכונות לפע

נכונות זו להבליט ולהנכיח בתי קברות. לשמר,  לשקם, לשפץ, לנקות,בכדי חנות עבודה מ

 .לפעולה יכולה להתרחב עוד

בכדי להשיג פסקי דין נקודתיים ו/או שונות, ת ועל ידי בעלי עניין, כולל עמותתי משפט פניה לב .2

מאמץ בהן לצורך מניעת פגישה ועצירתה בהתבסס על צו שיפוטי.  שמתקדימיים בכדי להשת

זה חייב להימשך, מתוך תקווה שנצליח להעביר לשופטים את גודל העוול ואת עומק הצביעות 

 למול קהילת רוב שכה רגישה לבתי קברות יהודיים בישראל ובעולם. 

לשיח הלאומי בעניין שימור בתי קברות  מתפתח תהליך של הבחנה והפרדה בין השיח האזרחי .3

גם מבני  תומכיםלמאבק לחבר ולגייס הפרדה זו והדגש האזרחי מצליחים ומקומות קדושים. 

וצל הסכסוך מערער אותה כל  הפרדה זובהחברה היהודית. אומנם קיימת בעיתיות בהבחנה ו

 העת, אך היא בכל זאת רבת משקל. 

. הדבר הזה מקבל ביטוי בגידול עירוב ושיתוףים מתפתחים בכיוון של יהיישובהמרחבים  .4

שהיו הגרה בערים המעורבות/ המשותפות, ביישובים עירוניים הערבית האוכלוסייה  שיעורב

גרים בערים המוגדרים כערים ה םאלף ערבי 70-כהוא של יהודיים )האומדן כיום במקור 

מתפתחים יישובים ערבים כפריים גם במועצות האזוריות היהודיות )משגב, . במקביל יהודיות(

, יוביל גם לעליית בעירוב האוכלוסיןגידול העמק יזרעאל, הגלבוע, בני שמעון ועוד(. 

בכלל זה בתי קברות )לדוגמא הקהילה ובצריכה של מקומות קדושים לגידול  /ותנייההתענ

 ותשמישים לאוכלוסיות אלה הנכנסעשויים להפוך להערבית בבאר שבע(. כך שבתי קברות אלה 

  "המרחב העברי/ היהודי(. הלמה שנקרא עד כ
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שאיפה של מגבירים את העירונית, והערך הקרקע העיור וגידול האוכלוסין מעלים כמובן את  .5

. הלחצים יםינדל"נסטים להקים פרויקטים על שטחים של בתי קברות ולגרוף רווחים כספ

 .הגוברים הללו מחייבים אותנו לעירנות מיוחדת

גנים  , חורשות,פעילות של מערכת התכנון לשמור על שטחים פתוחים הכוללים יערותקיימת  .6

נמצאים בתי קברות ומקומות קדושים. בעבר  ומה. בחלק מהאזורים הללולאומים וכד

והעלמה של שרידים של  מחיקה, הריסה יתההי שכיחההההתנהלות הובילה שההדוקטרינה 

. של כיבוד שרידים אלה והכלתם בנוףשונה: לאחרונה מתפתחת מגמה  יישובים ערביים.

או נקודות ציון בתוך מרחבי  כמקומות לשימור לפיתוח תיירות תרבותיתנים יויאתרים אלו מצ

 השטחים הפתוחים.

צמיחה של גופים הפועלים בתחום השימור, כולל התחזקות המועצה עוד במקביל, מופיעה  .7

בכדי  אליהםגופים שניתן לחבור מדובר ב. לשימור אתרים, ואגף השימור ברשות העתיקות

 .המקודשים לנו המטרה של שימור אתרים אתלהשיג 

התחזקות הכוח של הנציגות הערבית בגופים שונים הכוללים את הכנסת, מגמה נוספת היא  .8

התחזקות זו ממשיכה להדגיש מוסדות התכנון. ו האיגודים המקצועיים, מרכז השלטון המקומי

את שיח הזכיות האזרחיות, למרות השונות בשיוך הלאומי, מה שעשוי להתקדם ולהשתמש בו 

יצור המרחב הציבורי, למרות ניכוס וכמנגנון שבמהות אי הסכמה עם ההדרה המסורתית מ

ביעה שעולה על שהאוכלוסייה הערבית צורכת את המרחב הזה והמשאבים הנמצאים בו, והת

סדר היום הינה תביעה לשיתוף בניכוס ויצור המרחב הציבורי, בכלל זה שטחים הנמצאים מחוץ 

לנקיטת צעדים לשימור,  לתחומי שיפוט של רשויות מקומיות ערביות, מה שפותח צוהר ואשנב

אחזקה וטיפוח מקומות קדושים במרחבים שלאוכלוסייה הערבית יש לה זכות וזיקה לצרוך 

פיעה הבנה גוברת כי האזרחים מוכן, ל ע יצר, בכלל זה בתי קברות ומקודמות קדושים.ולי

 שוביהם. יהערבים מתעניינים במרחב הציבורי גם מעבר לגבולות המוניציפליים של י

והנכונות של הנציגות הערבית בחברה הישראלית, פלורליזם( )ההכרה בהתחזקות השונות  .9

הרגישות יותר לבתי קברות הישראלית בחברה אחרות לקיים קואליציות עם קבוצות 

 . החרדיםמקומות קדושים, כגון לו

דים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים וכדומה. עדתי: יהו-הדין האישי בישראל מוסדר על בסיס דתי .10

לא זכו המוסלמים  –שהיו רוב בעת שהתבססה שיטת 'המילט' מעת  –מסיבות היסטוריות 

התגברות ת מוכרת, וקיימת פעולה בשנים האחרונות בכיוון זה. הרצון הוא למעמד של עדה דתי

המוסלמית, הנוצרים, העלאת נושא מעמד הקהילה הערבית בהתייחס בהרכבה העדתי/ דתי 

בחוק של הקהילה המוסלמית.  ההדרוזים וכד', מה שעשוי להביא לגיבוש מתווה לקביעת מעמד

בכלל זה בתי ואדמות הווקף, על סוגיו השונים, את לנכס  /לנהלבמסגרת זו תעלה הדרישה 

הוא משטח המדינה, ו 6%-הקברות והמקומות הקדושים. כיום שטח אדמות הווקף נאמד בכ

  האפוטרופוס לנכסי נפקדים.ו והל ברובו על ידי רשות מקרקעי ישראלמנ

 על ידינו והכלים ליישומה המדיניות המוצעת

, ותכלול תוהמקומי ת, המחוזיתהארצי :. התערבות זו תעשה בשלוש רמותהתערבות תכנונית .א

 .הקייםתכנון בתכנון קיים או שינוי של מימוש 

והיא  –תי עלמין פעילים ולא פעילים שעיסוקה בב – 19רמה הארצית קיימת תכנית תמ"א ב .1

הוראות את קובעת הגבלות על בניה בסמוך לבתי קברות קיימים. קיים צורך ללמוד 
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 םאיתורם ולמנוע בניה עליהלשמור על בתי קבורה לאחר  על תיקוניה בכדיהזו תמ"א ה

 ובסמוך להם.

 1, ותמ"א 1תיקון  35תמ"א  חשובה ורלבנטית נוספת: קיימת תכנית מתאר ארצית .2

. תכניות אלה נבחנות מיוחד ךהנחיות והגבלות לשימור שטחים בעלי ער ותהקובע

שנים. על כן, יש לפנות למועצה הארצית/ משרד הפנים בכדי לקובע מדיניות  5ומתוקנות כל 

בתשריט ובהוראות  אחרים קומות קדושיםמשימור בתי קברות ושל מוצהרת ומסודרת 

התכנית, וכחלק מנספחי השימור. במסגרת זו יש להיעזר במועצה לשימור אתרים, וכל גוף 

 אשר יכול לתרום לכך.

למקום  איגוד המתכננים בכדי להעלותעם ו נהל התכנוןילקיים יום עיון בשיתוף עם ממוצע  .3

: ושל הקבורה. הדיון יהיה כפול בתי קברותהנושא של  גבוה יותר בסדר היום את

 ופיתוח בתי קברות חדשים. (;שימורם וטיפוחם) קיימיםהתמודדות עם בתי קברות 

ברמה הן לבחון תכניות מתאר מקומיות הקובעות ייעודי קרקע הן ברמה העירונית ויש  .4

להפעיל יש . כמו כן, אחרים מקומות קדושיםברות והאזורית בכדי למנוע פגיעה בבתי קב

 . בכדי להשתמש בכוחה להכריז על אתרים לשימור ועדת שימור עירונית

עיר,  – היהודיותמרכז השלטון המקומי בכדי שישפיע על רשויות מקומיות גם את לגייס יש  .5

 אחרים. שבהן קיימים בתי קברות ומקומות קדושים –מועצה מקומית, מועצה אזורית 

ולבקש  – 22, תמ"א 8תמ"א  –ים חלהתחבר לתכניות ארציות של שימור שטחים פתוועוד:  .6

 במרחבן.קדושים הנמצאים אתרים של את הצורך בשימור וטיפוח בהן לציין 

, קיימת לישראלהקרן כן נציגי הישראל ושות עבודה עם נציגי רשות מקרקעי לקיים פגייש  .7

 הבעיה ודרכים להתמודדות עמה. בכדי לדון איתם על  זאת

הוצאת חוברת , בכלל זה בליציסטיים בהקשר זהאקדמיים ופו ליזום כתיבת מאמרים .8

מות קדושים )קיימות כתבי עת נושאיים דמיוחדת הדנה בסוגיית שימור בתי קברות ומקו

בנושא שימור השייכים למועצה לשימור אתרים, רשות העתיקות וקרן קיימת( בכדי לשים 

 .דר היום התכנוני והציבורי ולקדמו כנושא גם תכנוני ברמות השונותסהנושא על ה את

סמוך להצגתן לתכניות  התנגדויותלשלוח וכן וי, יגועדות הולהיות ערוכים להשתתף ב .9

 . נהל התכנון, במסגרת תכנון זמיןיבאתר של מ

ם כגון כנס מהנדסי ערים, כנס איגוד המתכננים, כנס יליזום מושבים בכנסים נושאי .10

במסגרת מושבים אלה לתת ו ;האגודה הגיאוגרפית והאגודה לאדריכלים והאינג'ינרים

דוגמאות מוצלחות לשימור בתי קברות ואתרים קדושים על הבעיה, וגם להציג הרצאות 

 . בשטחים פתוחים אוהאורבנית ו/ברקמה 

: ועדת המעקב, חברי כנסת, ועד ראשי הרשויות הערביות, ראשי רשויות התערבות פוליטית  .ב

 :מהלכיםולנקוט במספר  םיכולים לסנכרן את פעולותיה

שנה  ת. במסגראחרים יםשימור בתי קברות ומקומות קדוש תהכרזה על שנה מסוימת כשנ .1

יכלול כנסים, וברכישת כלים לשימור ולטיפוח. המאמץ בהגברת המודעות זו למקד מאמץ 

הן של הציבור והן של  – ביקור מכוון ומאורגן למקומות אלה ,פרסומים, הצעות חקיקה

כן ו יהודית-תמהחברה הישראלינוספים לגייס תומכים נציגי הציבור. השאיפה היא 

 .העולםמ
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לגייס משאבים ציבורים, בכלל זה תקצוב ממשלתי, לשימור ולטיפוח בתי קברות וזאת  .2

 .עם מפלגות וחברי כנסת קואליציהלאחר גיבוש 

בכדי להשיג את מטרת  ,או תיקוני חוק, בכלל זה חוק תכנון ובניה לקדם הצעת חוק .3

החקיקה אשר יבחן את  –של מתכננים ומשפטנים  – להקים צוות , ישךהשימור. לשם כ

 .הקיימת כולל תוכניות המתאר, הנחיות המנכ"ל והשר וכדומה

סמוכות בכדי רשויות יהודיות ראשי ראשי רשויות מקומיות ערביות עם בין יצירת קשרים  .4

  לפעול יחדיו למנוע פגיעה בבתי קברות.

של מעמד ומצב, בקשה שמרכז המחקר והמידע בכנת לכתוב  מחקר/ סקר בנושא ליזום  .5

  קדושים מוסלמים, במקביל לבקש ממבקר המדינה לחבר דוח בנושא. בתי קברות ומקומות

ן העוסקים לשפר את הקיים באמצעות שילוב ידע בין מתכננים ועורכי די: התערבות משפטית .ג

 בתחום. 

 .בודה אינטנסיבית יותר למול התקשורת בעבריתע :תקשורת .ד

את ולשים י השטח שהתקיימו; סקראת להשלים את המיפוי ו , שפורט לעיל,קיים צורך :תיעוד .ה

זמינה שניתן לבקש  GISעל מפה במערכת זה שיתווסף לאחר מאמץ נוסף, הקיים ו ,המידע

ארצי, אזורי  בתכנון של האתרים זמינות מידע זה יעזור לשילובם. Govmap-לצרפה כשכבה ל

  .שימור וטיפוח האתרים הללו חשובים להםאחרים שחוקרים ובעלי עניין  שומקומי וגם ישמ

מיליון  5-בסך של  . מדוברהקמת קרן למימון פעולות לשימור וטיפוח בתי קברות :קרן למימון .ו

 .בשנה]?[. חייב להיות ניהול מקצועי ובקרה מקצועית על הקרן הזו ₪

 סיכום

שונות, שאותן יש ללבן ולבחון למול  אופרטיביות. יש בו הצעה לפעולות נייר זה מהווה בסיס לדיון

 קדימויות ודרכי פעולה.  גם שאולי יושמעו. יש לקבועאחרות חלופות 

ודרכי יקבע קדימויות יבצע את הליבון, ההכרעה, יש – להקים צוות פעולה רב תחומילצורך כך יש 

כבני אדם, כבני משפחה, כבני  .אנו נתונים בהוינהיג את תגובותינו למול הבעיה הקשה ש ,פעולה

בבתי הקברות ואתרים מקודשים  טיפוח ואפשרות ביקור ,תובעים שימורקהילה לאומית ילידה אנו 

 אחרים. 

 


