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 קירוב הציבור לארכאולוגיה

 

 

 

יפו. עם זאת, על פיסת הקרקע התל אביבית שכנו בעבר ציביליזציות -לעיר תל אביב 011יום הולדת אך לאחרונה חגגנו 

קדומות, אשר הותירו חותמן בדמות שרידיהן ההיסטוריים והעתיקות הפזורות תחת פני העיר כאשר ביפו מתרכז חלק 

 ניכר מעברה העשיר של העיר, אבל לא רק שם. 

 

ביפו, בדבר התמשכות בלתי סבירה של עבודות תשתית  של תושבים ובעלי עסקים הכל בעצם התחיל ממכתבי תלונה

ברחוב יהודה הימית ביפו. לבקשתו של אחמד משהראוי,  חבר המועצה, בעקבות התלונה, כינסתי את שלושת הגורמים 

ים, במטרה החיצוניים לעירייה השותפים לעבודות: חברת החשמל, רשות העתיקות ומשרד הדתות, הממונה על הקבר

ליצור תהליך עבודה יעיל יותר.   אחת המסקנות הייתה כי העיכוב נגרם עקב גילוי אתרי עיתיקות. נציגי רשות 

יפו רוויה בשרידי עברה הסטורי מתקופות שונות וכי במסגרת ביצוע עבודות -העתיקות הדגישו כי  העיר תל אביב

רקע. כמו כן נמצא כי לעיתים קרובות כשמתגלים תשתית יש להתחשב בממצאים ארכאולוגיים מתחת לפני הק

ממצאים, נאלצת רשות העתיקות לכסות את הממצאים בחול והתשתיות נדרשות לשנות את התוואי.  הבעיה 

המרכזית של המשכות העבודות עצמן נובעת מן המחסור בפועלים שיחפרו באזורים שבהם הצפי לתגליות גבוה 

 ונדרשת עבודת נמלים "בכפיות". 

עירייה, בדיעה אחת עם נציגי המשלמה ומנהל בינוי ותשתיות שהשתתפו בפגישה, שאלנו את עצמנו כיצד ניתן כ

 להרחיב את היקף העבודות, לתזמן אותם למועד מרוכז ולהגדיל את מספר העובדים בו זמנית.

 

עובד בתקופת החופש הגדול ואני מצאתי  01אן גם משהו אישי, אני עצמי אם לשנים בן ובת בגיל הנוער. בני אלדר בן כו

 שתתקופת העבודה שלו היא זו שבה הוא חוזר הביתה מוקדם יחסית מתוך אחריות לעבודה שלו בקייטנה. 

ב', בין במסגרת תכנית הלימודים ובין כעבודות מכאן נולד הרעיון להעסיק בעבודות החפירה את תלמידי כיתות יא' י

לחופשת הקיץ בתשלום.    השבוע לאחר שגם מינהל החינוך נרתם ואגף כ"א, אנו מחפשים את המתכונת שתאפשר 

לבני הנוער שיהנו מעבודה מאתגרת שאולי ממצאים בצידה   Winבני נוער בתקופת החופש הגדול.   01-העסקה של כ

לעיר ולאזור העבודות  צפי   win-יה שתוכל להכפיל את כמות העובדים על כל בוגר  לצרף נוער ולעירי   winוגם שכר 

 קידום עבודות מהיר יותר. 

 

 

 

פרוייקט שכבר קורם אור וגידים, בסיוע מינהל החינוך, התרבות והספורט העירוני והמישלמה ליפו, הוא העסקת בני 

בפרויייקט "רוסלן" ביפו )בשיתוף משרד התיירות ורשות העתיקות(.  אין נוער בחופשת הקיץ, בחפירות ארכיאולוגיות, 
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ספק כי במקום שבני הנוער יסתובבו חסרי מעש בחופשת הקיץ הרי שהעסקתם בחפירות תספק להם עיסוק מהנה, 

 מלמד ושרווח כספי ותרבותי בצידו.

 
 

מסורת ומורשת מפוארת שחבוייה בה.  קשירת העיר לעברה טרום הקמתה כעיר העברית הראשונה  תאפשר שמירה על

 בעיר ביפו אך גם במערות תל ברוך, תל כודאדי, תל חשאש, גן הגת, הקריה, גן העצמאות, תל גריסה  ואתרים נוספים.

בימים אלו אנו בוחנים אפשרויות נוספות במטרה לקרב את הציבור לעברה של העיר באמצעות הצגת עתיקות שמקורן 

פו במוסדות חינוך, לאורך צירים ירוקים, גינות, כיכרות ושטחים פתוחים לציבור, כמוצגי רחוב י-ברחבי העיר תל אביב

 בעלי ערך היסטורי וגם אסתטי. 

אתרי חפירה פוטנציאליים אשר ישולבו בתוכניות הלימוד בבתי הספר העירוניים  01 -בסיוע רשות העתיקות נבחרו כ

רוב. בנוסף, יפתחו אתרי חפירה לציבור הרחב כמסלולים מומלצים מתוך כוונה שבתי הספר "יאמצו" אתר חפירה ק

לטיולי בני נוער ומשפחות.  רעיון, נוסף שנבדק, הינו לחייב יזמים להציג עתיקות בשטח הפתוח לציבור הרחב, כחלק 

ממטלות היזם.  בתמיכתה תל אביב עיר מודרנית מהמתקדמות בעולם, תוכל בתמיכתה בפרויקט זה לכבד את 

ולמעלה מזה של יפו תוך שמירה על האתרים  2111-ורת העתיקה שלה, להכין עצמה לחגוג את יום הולדת ההמס

 השכנים גם במזרחה ובצפונה של העיר. 

 

 

 

 להבי מיטל, סגנית ראש העירייה ויו"ר סיעת מרצ בתל אביב יפו

  
 

 

 


