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בענה הוא ישוב שהגרעין ההיסטורי שלו בנוי במדרון והיום החלק הבנוי שלו מגיע גם לחלק המישורי של בקעת בית הכרם.
בענה נמצא בסמוך לשני ישובים היסטוריים נוספים דיר אל אסד ומג'דל אל כרום והיום הם בנויים ברצף אורבני .בישוב
מתקיימים חיים משותפים של מוסלמים ונוצרים לאורך ההיסטוריה ועד היום ,עובדה המשפיעה על ייחודיותו של הישוב.
הגרעין ההיסטורי של בענה ממוקם בראש כיפה והוא קטן ומרוכז יחסית לישובים השכנים ובישוב מגוון אתרי מורשת מוחשיים
ומגוון מנהגים ומסורות לא מוחשיים .בגרעין הכפר נשתמרה רקמה בנויה ומבנים מתקופות שונות של הישוב ,מרבית המבנים
בשימוש היום.

פרק זה מהווה בסיס נתונים לזיהוי ,מיפוי ותכנון נכסי המורשת בישובי בקעת בית הכרם  -מג'ד אל כרום ,בענה ודיר אל-
אסד .במסגרת הסקרים שנערכו בישובים ,כחלק ממתודת העבודה על תכנית המתאר ,נבחן המצאי של נכסי מורשת ,אתרים
ומבנים היסטוריים וארכיאולוגיים המרכיבים את הרקמה ההיסטורית ואת מצע הנרטיב היישובי .נכסי המורשת והאתרים
שזוהו מהווים בסיס להמלצה על מתחמים ולנכסי מורשת לשימור .מבחינת היבטי השימור ,ההתייחסות היא להיסטוריה רבת
השנים ואופן ההתפתחות של הישוב לאורך שנות קיומו .המוקד ההיסטורי הבנוי של הישובים נשתמר עד היום וכן מבנים
מתקופות שונות של הישוב ,מרביתם מאוכלסים עד היום ,ואתרי מורשת מתקופות שונות  -מצודה צלבנית מרשימה (בדיר
אל אסד) ,מסגדים ,כנסיה (בבענה) ,משטרת טיגראט (במג'ד אל-כרום) ועוד.
על פי המידע שנאסף במהלך עבודה זו ,אין לישובים תכניות סטטוטוריות המגדירות נכסי מורשת לשימור ,למעט גרעין הכפר
של דיר אל אסד המוגדר בתמ"א  35כמכלול עירוני לשימור .לא נערכו בישובים סקרים רשמיים לאיתור נכסי מורשת ולא
הוגדרו אתרי מורשת ומרקמים לשימור .בחלק מהישובים פועלים תושבים באופן פרטי לשימור ההיסטוריה הבנויה.
שמירה על הרקמה ההיסטורית של הישוב תתרום לחיזוק זהותו ,תדגיש את ייחודו ותהווה בסיס לגאווה מקומית ומוקד
משיכה תיירותי.
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 1.1מתודת עבודה
נספח השימור של תכנית המתאר הכוללנית מתבסס על הנחיות מינהל התכנון לשילוב נושא השימור בתכניות
מתאר (יולי  .)2015נספח השימור מתבסס על לימוד וניתוח של רבדים שונים ,אזוריים ומקומיים ,עבור בענה,
בכללם רבדים פיזיים והיסטוריים .כחלק מתהליך הלימוד נערך מחקר היסטורי כללי על תולדות האדם
וההתיישבות באזור לאורך ההיסטוריה ועד היום ,סקירת ארכיונים ,ספרות מקצועית ,מפות ,תצלומי אוויר.
נערכו סקרי שטח במרחב ובישוב ונבחנו אתרים ומבנים היסטוריים וארכיאולוגיים ,דרכים ונופי תרבות .נערכו
סיורים בישוב שכללו איתור ומיפוי מתחם היסטורי ואתרי מורשת שיהוו בסיס לתכנית שימור ,כך שרובד
המורשת יהיה חלק בלתי נפרד מהתכנון העתידי לישוב .המידע המדעי-המחקרי על התקופות השונות בתולדות
הישוב ואופן התפתחותו שפורסם בעברית מצומצם מאוד ,ולכן מרבית התוכן בסקירה ההיסטורית מסתמך על
איסוף רסיסי מידע מספרי חוקרים שכתבו על המקום בעיקר במאות התשעה עשרה והעשרים ומניתוח מפות
ותצ"אות היסטוריות.
סיכום וניתוח הממצאים מגדיר את הרקמה ההיסטורית ,רקמה המייצגת אבני דרך בהתפתחות האזור והישוב.
בתחום הישוב מספר משבצות הכרזה של אתרים ארכיאולוגיים אך לא בוצע בו סקר ארכיאולוגי .על פי המידע
הקיים ברשותנו ,לא נערך בישוב סקר רשמי לאיתור אתרים לשימור ולא הוגדרו אתרים ,נכסי מורשת ומרקמים
לשימור .בישוב פועלים תושבים באופן פרטי לשימור ההיסטוריה הבנויה.
הגדרת נכסי המורשת בנספח זה מהווה כלי עזר בתכנון הכולל של הישובי ובגיבוש תכנית המתאר.
אופן ביצוע הסקר:
 .1איסוף ולימוד מפות היסטוריות.
 .2איסוף ולימוד תצלומים ותצלומי אוויר היסטוריים.
 .3איסוף מידע סטטוטורי.

 .4איסוף מידע לגבי סגנונות וטכנולוגיות בניה אופייניות.
 .5סיורים בתחום הקו הכחול של התכנית.
 .6שיחות עם בעלי ענין.
 .7ניתוח התפתחות האזור והישובים.
 .8מיפוי ראשוני של נכסי מורשת ורישומם (יופיע בחלק היישובי).
נספח שימור זה הוכן במסגרת תכנית מתאר כוללנית ואינו מהווה תחליף לעריכת סקר שימור מפורט ומקיף
שיידרש במסגרת של הכנת תכנית שימור עירונית או תכניות מפורטות שיקודמו בישוב.
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 1.2אופן ביצוע סקר נכסי מורשת
סקר נכסי המורשת בוצע בשלושה שלבים עיקריים :סקר שטח ואיסוף נתונים ,ניתוח והערכה ,מסקנות והמלצות.
 1.3שלב הסקר ואיסוף הנתונים


סקירה היסטורית של הישוב המתבססת על ניתוח ,איסוף ולימוד של מפות היסטוריות ,מסמכים ,ספרות ,תצלומי
אוויר ותצלומים היסטוריים לצורך הבנת התפתחות הישוב מראשיתו ועד היום.



סקירה אדריכלית וגיאוגרפית מרחבית של המצב הקיים :מיפוי נכסי מורשת ברמה היישובית ובחינת המאפיינים
הסביבתיים והאדריכליים.



איסוף מידע סטטוטורי כולל נתונים לגבי סקרים ותכניות קודמות שהתייחסו לנכסי מורשת בישוב ונתונים על
אתרים והכרזות ארכיאולוגיות.



סקר שטח פיזי בתחום הקו הכחול של התכנית ובשטחים הצמודים לו.



שיחות עם תושבים ,אנשי מקצוע ובעלי עניין.



זיהוי ומיפוי ראשוני של נכסי מורשת בולטים.

 1.4שלב ניתוח והערכה

ניתוח ממצאי הסקר ,הגדרת מתחם שימור ואפיונו ,הגדרת אזור חיץ ואפיונו ,זיהוי  Landmarksבמתחם לשימור וברחבי
הישוב ,הבנת "רוח המקום" ונרטיבים ,בחינת משמעות מתחם השימור ונכסי המורשת במרחב ולמידת הפוטנציאל
הסביבתי שלהם .הערכת משמעות המתחם הנסקר מבחינת ערכי השימור על פי קריטריונים ואמות מידה מוגדרים.
 1.5שלב מסקנות והמלצות
סיכום ומתן המלצות ליצירת בסיס של שכבת שימור ומורשת במסגרת תכנית זו תוך הטמעתה במסמכי התכנית .מתן
המלצות לשימור ולפיתוח מתחם שימור ונכסי מורשת מהן יגזרו רשימת נכסי מורשת לשימור ,המלצות ראשוניות לטיפול,
מתן כלים להכנה וביצוע מדיניות שימור יישובית.

הקריטריונים ואמות מידה שעל בסיסם נבחנו מתחמים ואתרים בישוב
ערך היסטורי מתחם ,אתר או מבנה המאפיינים תקופה ,אתר או מבנה בהם התרחש מאורע כלשהו ,גרה אישיות חשובה
וכדומה.
ערך מרקמי-אורבני מתחם ,אתר מבנה ,צמחיה ונוף בעלי משמעות מרחבית עירונית.
ערך אדריכלי אתר או מבנה אשר שלמות סגנונית ,איכות הפרופורציות ,יחסי המסות ,פרטי הבניין ,עיטורים ייחודיים
ניכרים בהם.
ערך מדעי-טכנולוגי אתר או מבנה המשמרים טכנולוגיית בנייה ,התפתחות מדעית וכדומה.
ערך חברתי-קהילתי מתחם ,אתר או מבנה הקשורים לדת ,אמונה ,מסורת ,מהווים סמל וכדומה.
ערך נופי /נצפות ,טבע אתר נוף ,אתר או מבנה בעלי משמעות בנוף העירוני ,נקודת ציון וכדומה.
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 .2רקע היסטורי מרחבי
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 2.1התפתחות האזור
הישובים מג'ד אל-כרום ,בענה ודיר אל-אסד ממוקמים בבקעת בית הכרם שבגליל .בקעת בית הכרם היא הצפונית בבקעות הגליל
התחתון ומהווה את הגבול בינו לבין הגליל העליון .כיוונה של הבקעה מערב-מזרח והיא קרויה על שם העיר הקדומה 'בית כרם'
ששכנה באזור ומיקומה הוודאי לא ידוע .הבקעה היא תוואי מעבר טבעי המחבר בין הים התיכון לבקעת הירדן ולדמשק .עיקר חשיבותה
ההיסטורית של הבקעה היא בזכות הדרך שעברה בה ,אולם בגלל המבנה ואופן הניקוז הטבעי של הבקעה ,שיצרו אדמות בוצניות,
לא התאפשר בה מעבר רציף ומנע מהדרך להפוך לדרך ראשית .האקלים והאדמה בבקעה מתאימים לגידול של עצי זית ,גידולי שדה
התאפשרו באזורים המישוריים יותר בעיקר בסביבת מג'ד אל-כרום.
תקופות עיקריות
התקופה הפליאוליתית התיכונה
 250,000-45,000לפני הספירה
אחד מאתרי המפתח להתיישבות ולהתפתחות האדם בתקופה הפרהיסטורית בעולם הוא 'מערת יונים' ,הנמצאת מערבית למג'ד אל-
כרום .במערה התגלו קבורות של האדם הניאנדרטלי והאדם המודרני.
התקופה הביזנטית
בארץ ישראל 324-638 ,לספירה
באזור בקעת בית הכרם היו בתקופה הביזנטית מנזרים נוצריים רבים שמרכזם היה הכפר  Bataששרידיו נמצאים היום בשטחה של
העיר כרמיאל .המערות שבאזור שימשו את הנזירים להתבודדות.
התקופה הצלבנית
 1099-1291לספירה
בתקופה הצלבנית עברה בבקעת בית הכרם הדרך הראשית מעכו למבצר הצלבני בצפת ומשם לדמשק' .מנזר האריה' ,ששרידיו
נמצאים היום בשטח הגרעין ההיסטורי של דיר אל-אסד הגן על חלק זה של הדרך .חשיבותו של המקום נבעה גם מכך שהיה זה אזור
חקלאי פורה.
תקופה העות'מנית
 1517-1917לספירה
בשנת  1875הדרך שעברה בבקעה היתה דרך שיירות שקישרה בין עכו לדמשק דרך צפת .האזור היה שייך לנאחית (נפה) אש-
שאגור .גיאוגרף צרפתי הגדיר במאה ה 19-את הישובים דיר אל-אסד ומג'ד אל כרום ככפרים גדולים ואת בענה ככפר קטן .הכפרים
נבנו מאבן ואספקת המים אליהם היתה ממעיינות ,החקלאות התבססה על מטעי זיתים וגידולי שדה .הבקעה מנתה כ 3,500-תושבים.
התקופה הבריטית
1917-1948
הדרך עכו-צפת נסללת על ידי הבריטים בשנות ה 20-של המאה ה .20-הדרך מוגדרת במפות מתקופה זו כ'דרך ראשית' .כחלק

ממערך ההגנה הכולל של הבריטים בארץ ישראל ,דרך זו היתה "קו ההגנה השני" אחרי קו גבול הצפון .במסגרת הקמת מערך תחנות
המשטרה הבריטיות במרחב השליטה שלהם ,בנו הבריטים בסמוך למג'דל אל-כרום ,על אם הדרך עכו-צפת ,תחנת משטרה (משטרת
'טיגארט').
מקום מדינת ישראל ועד היום
במהלך הזמן שחלף מקום המדינה ועד ימינו יש גידול ניכר במספר התושבים בכל שלושת הישובים ,מה שהוביל להתפתחות ולגידול
פיזי משמעותי בשטח הבנוי של הכפרים המקוריים ולפריסתם במרחב .מבחינת השטח הבנוי הישובים בענה ודיר אל אסד כמעט
מחוברים .גרעיני הכפרים צופפו והבניה בהם היא לגובה ולרוחב ,לעיתים על חשבון החצרות הפנימיות והבוסתנים האופייניים לבניה
בישובים אלו .תוספת קומות נראית מעל מרבית הבתים ההיסטוריים בגרעיני הכפרים .בדיר אל אסד הבניה מקיפה וממש 'נוגעת'
במבצר ההיסטורי .הגידול בשטח הפיזי של הכפרים וכן הקמת העיר כרמיאל והמצפים שמסביב ,הובילו לצמצום השטחים החקלאיים

מה שהוביל לשינוי מהותי בנוף וב'נוף תרבות' .היום יש עדיין כרמי זיתים בהיקף הבנוי של הישובים ,מעט גידולי שדה בבקעה וכן
חלקות זיתים קטנות בעיקר בשוליים של השטח המבונה .הגידול הכללי באכלוסייה באזור ובצפון הארץ הוביל להרחבה ולהסטה
נוספת דרומה של כביש .85
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PALESTINE of the CRUSADES
שנת הדפסת המפה לא ידועה.
מפה המתארת את ההתיישבות באזור ארץ ישראל בתקופה
הצלבנית.
דיר אל-אסד מצוינת כישוב צלבני ושמו Abbey St. Georges
כנסיה.
מג'ד אל-כרום מסומנת כישוב צלבני ושמו .Mergecolon
בענה מופיעה כישוב שהוזכר בכתבים ערביים מימי הביניים.
הדרך המחברת בין עכו לצפת ועוברת בסמוך לדיר אל-אסד
מסומנת כ'דרך עיקרית'.

מקור :ספריית המפות ע"ש מיכה גרנית ,אוניברסיטת תל אביב

 .de Labeynetליד שם הישוב מסומן שיש במקום מנזר או
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גליון 1878 ,Palestine Exploration Fund ,03
שלושת הכפרים מופיעים במפה ,גודלם דומה .סביב
הכפרים מסומנים גידולים חקלאיים ועצי סרק .בבקעה,
מדרום לישובים עוברת הדרך ההיסטורית בכיוון מזרח-
מערב .דרכים צרות יותר מחברות את הישובים לדרך
ומקשרות ביניהם .ממערב לבענה מסומנת ברכת מים.

מקור :רשות העתיקות

מאפייני הטופוגרפיה נראים בברור.

דיר אל אסד
אל בינה
מג'ד אל כרום
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גיליון 17-26
TARSHIHA
1941
קנ"מ במקור 1:20,000

מקור :המרכז למיפוי ישראל

גיליון 17-25
MAJD EL KURUM
1945
קנ"מ במקור 1:20,000
על פי מפת טופו-קדסטר 1932
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1941

4

1945
3

5

2

1

במפות אלו ניתן לראות בברור את גרעיני הכפרים ואת התרחבות הבניה סביב הגרעין המסומנת כמבנים
בודדים .במפה מצוינים גם בתי קברות ,קברי שיח' ומבני ציבור .כביש  85מוגדר במפה כ'דרך מדרגה ראשונה'
ומג'ד אל-כרום ( )1משתרעת מצדו הצפוני והדרומי .בהמשך הכביש ,מזרחית למג'ד אל-כרום נמצא הPolice -

 )2( Postולאחריו דרך המוגדרת 'דרך אחרת' העולה צפונה לכיוון אל-בינה ( )3ודיר אל-אסד ( .)4ממג'ד אל-
כרום יוצא שביל לאל בינה ולדיר אל-אסד ( )4וממערב לו מסומנת בריכת מים ( .)5הישובים אל בינה ודיר אל-
אסד מוקפים בכרמי זיתים ,סביב מג'ד אל-כרום קיים שטח שאינו מעובד ומעבר לו נראים כרמי זיתים נוספים.
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1959
גיליון

,17-26

מעונה,

מקור :ספריית המפות ע"ש מיכה גרנית ,אוניברסיטת תל אביב

 ,1959קנ"מ 1:20,000

גיליון  ,17-25שגב,1959 ,
קנ"מ 1:20,000

מקור :המרכז למיפוי ישראל
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1959

4

1959

3

5

2

1

במפות אלו שטחי הכפרים מסומנים כ' שטח בנוי' ,שטח זה כולל את הגרעין ההיסטורי ובניה מאוחרת יותר .בנוסף,
בשלושת הכפרים יש בניה של מבנים בודדים סביב הגרעין הוותיק ,במג'ד אל כרום הבניה מתרחבת בכל היקף הגרעין,
בבענה ההתרחבות בעיקר לכיוון דרום ומערב מהגרעין ובדיר אל אסד ההתרחבות לכיוון דרום .כביש  85מסומן במפה
כ'כביש סוג א' ,הכביש מתפצל ממזרח וממערב למג'ד אל-כרום ( ,)1הפיצול הוא ההסטה הראשונה שנעשתה לכביש.
הכביש הצפוני עובר בצמוד ומדרום לשטח הבנוי של הכפר והכביש הדרומי עובר בשטחים החקלאיים של הכפר .דרכים
סלולות ובלתי סלולות מחברות את הכפר עם החלק הדרומי של הכביש .מזרחית למג'ד אל-כרום ,מסומנת תחנת משטרה
( )2במיקום שלפני כן היתה ה Postal Post-הבריטית .ממזרח לתחנת המשטרה יש דרך העולה צפונה ומוגדרת 'כביש
סוג ב' לכיוון בענה ( )3ולדיר אל-אסד ( .)4ממג'ד אל-כרום יוצאת דרך המוגדרת 'דרך בלתי סלולה' לבענה וממערב לה
בריכת מים ( .)5בענה ודיר אל-אסד מוקפים כרמי זיתים ,השטח הלא מעובד סביב מג'ד אל-כרום מתחיל להבנות ומעבר
לו נראים כרמי זיתים נוספים.
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1979 ,1978

מקור :ספריית המפות ע"ש מיכה גרנית ,אוניברסיטת תל אביב

גיליון  ,2-VIנהריה,1978 ,
קנ"מ 1:50,000

גיליון  ,3-IIשפרעם,1979 ,
קנ"מ 1:50,000

מקור :המרכז למיפוי ישראל
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1978

4

5

3

2

1

לפי המפות בשנים אלו שלושת הישובים ממשיכים להתפתח באינטנסיביות .הבניה במג'ד אל כרום היא סביב כל גרעין
הישוב ,עיקר הבניה החדשה מרוכזת לאורך דרכים וכבישים .בענה ממשיכה להתרחב בעיקר לדרום ולמערב עם מבנים
ראשונים ממזרח לגרעין הכפר .הבניה בדיר אל אסד מתפתחת סביב כל הגרעין הוותיק עם דגש לכיוון צפון ודרום.
כביש  85מסומן במפה כ'כביש סוג א' .הכביש מתפצל ממזרח וממערב למג'ד אל-כרום ( .)1הכביש הצפוני (ההיסטורי)
עובר בשטח הבנוי של הכפר .הכביש הדרומי (הסטה ראשונה) עובר במה שהיו השטחים החקלאיים של הכפר .דרכים
סלולות ובלתי סלולות מחברות את הכפר עם הכביש הדרומי .מזרחית למג'ד אל-כרום ,מסומנים שני מבנים במתחם של
תחנת משטרה ( )2במיקום שלפני כן היתה ה Police Post-הבריטית .ממזרח לתחנת המשטרה יש דרך העולה צפונה

לכיוון בענה ( )3ולדיר אל-אסד ( .)4ממג'ד אל-כרום יוצאת דרך המוגדרת 'דרך בלתי סלולה' לבענה וממערב לה בריכת
מים ( .)5כרמי זיתים עדיין מקיפים את בענה ודיר אל-אסד עם התרחבות מג'ד אל כרום גם היא מוקפת כעת בכרמי
זיתים.
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מקור :ספריית המפות ע"ש מיכה גרנית ,אוניברסיטת תל אביב

גיליון  ,2-VIנהריה,1995 ,
קנ"מ 1:50,000

מקור :מרכז מיפוי ישראל
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1995

4
1995
5

3
2
1

גרעיני הכפרים ושטחים צפופי בינוי בישובים מסומנים כגוש אחד ,התרחבות הבניה אל השטחים שהיו עד כה לא מבונים
נראית בברור בשלושת הכפרים ,קיימת בניה משמעותית של מבנים בודדים מחוץ לגרעיני הכפר הוותיק .הדרכים
ההיסטוריות המובילות אל הכפרים ובתוכם נראות אף הן במפה.
כביש  85מסומן במפה כ'כביש דו מסלולי' וכעת הוא עובר דרומית למג'ד אל כרום ( ,)1הסטה שניה של כביש זה .הכביש
הצפוני (ההיסטורי) עובר בשטח הבנוי של הכפר .הכביש הדרומי (ההסטה הראשונה) עובר במה שהיו השטחים
החקלאיים של הכפר וכעת זה קצה האזור הבנוי של הכפר .דרכים סלולות ובלתי סלולות מחברות את הכפר עם הכביש
הדרומי .מזרחית למג'ד אל-כרום ,מסומנים שני מבנים במתחם של תחנת משטרה ( )2במיקום שלפני כן היתה הPolice -
 Postהבריטית .ממזרח לתחנת המשטרה יש דרך העולה צפונה לכיוון בענה ( )3ולדיר אל-אסד ( .)4ממג'ד אל-כרום
יוצאת דרך המוגדרת 'דרך בלתי סלולה' לבענה וממערב לה בריכת מים ( .)5שטח כרמי הזיתים הצטמצם מאוד סביב
שלושת הכפרים.
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 2.3תצלומי אוויר היסטוריים
תצ"אות1948 ,
קומפילציה 'שואף רונן אדריכלים'
חץ הצפון הוא בקירוב

4

3

2

1

מקור :ספריית המפות ע"ש מיכה גרנית ,אוניברסיטת תל אביב

5056 ,5054 ,PS10 ,3.1.1945
6135 ,6082 ,PS11 ,4.1.1945

בתצלומי אויר משנת  ,1945נראים שלושת הכפרים כשהם בנויים בצפיפות .כביש  85של היום בולט במיקומו במרכז
הבקעה שמצדו הצפוני והדרומי גבעות ורכסים .עיקר השטח הבנוי של מג'ד אל כרום ( )1נמצא מצפון לדרך ומדרום
לדרך יש שטח בנוי קטן יותר .שטח הבקעה שבסביבת הכפר מעובד ומתווה החלקות בכיוון צפון-דרום נראה בברור.
מזרחית למג'ד אל-כרום ,רואים שני מבנים במיקום של ה )2( Police Post-הבריטי .ממזרח ל Police Post-יש דרך
העולה צפונה לכיוון אל-בינה ( )3ולדיר אל-אסד ( .)4באל-בינה יש מרכז בנוי בצפיפות ומעט דרומה ממנו יש מספר
מבנים וחלקות מעובדות .כרמי הזיתים נמצאים במרחק מה ממג'ד אל-כרום ,ואל-בינה ודיר אל-אסד מוקפות בכרמים.
ניתן להבחין בטרסות בנויות במרחב הסובב את הכפרים.
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הכרזות רשות העתיקות
בשטח התכנית יש מספר הכרזות של רשות העתיקות עם ממצאים מתקופות שונות .מרכז מג'ד אל כרום וחלקו
המערבי של הכפר נמצאים במשבצת הכרזה ,בענה נמצאת ברובה במשבצות הכרזה כולל גרעין הכפר .גרעין הכפר של
דיר אל אסד נמצא אף הוא במשבצת הכרזה .פרוט ההכרזות נמצא בפרקים היישוביים.

מקור:
www.govmap.gov.il

סיכום נתונים למרחב
אזור בקעת בית הכרם היווה במהלך ההיסטוריה אזור מעבר טבעי וקצר בין הים התיכון לבקעת הירדן ולדמשק.
בסביבת הבקעה נמצאו עדויות להתיישבות האדם באזור עוד מהתקופה הפרהיסטורית .העדות הראשונה
להתיישבות בישובים המוכרים לנו היום היא מהתקופה הצלבנית ,אז הוקמה המצודה בדיר-אל אסד שתפקידה היה
לשמור על הדרך הראשית בין עכו לצפת ומשם לדמשק.
אדמות הבקעה פוריות ושימשו לגידולים חקלאיים כאשר מורדות הגבעות הטרשיות שימשו לגידול כרמי זיתים.
עיקר החשיבות של הבקעה היא בדרך שעברה בה לאורך ההיסטוריה אולם בשל המבנה הטבעי של הבקעה יש בה
בעיות ניקוז בתקופת החורף דבר שהביא לכך שהדרך לא התפתחה להיות עורק תחבורה ראשי ועיקרי.
היום ניתן לזהות בשלושת הישובים את גרעיני הכפר ההיסטוריים המאופיינים במתווה בניה של סמטאות צרות ,בתי
מגורים בבניה בקו אפס לרחוב ובתוואי הדרכים ההיסטוריות שקישרו בין הכפרים לשטחי החקלאות ובין הכפרים
לסביבתם הקרובה.
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 .3רקע היסטורי ישובי
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בענה הוא ישוב ערבי הממוקם בבקעת בית הכרם בסמוך לכביש  .85הישוב הוכרז כמועצה מקומית בשנת  .1976בשנת
 2014כ 92%-מתושביו היו מוסלמים וכ 8%-נוצרים (על פי הלמ"ס .)2014
הישוב הוקם במיקומו הנוכחי בתקופה העות'מנית על ידי צאצאים של תושבי הכפר 'דיר אלֶּ -בנָה' ('דיר אלֶּ -בנָה' הוקם
בתקופה הצלבנית ( )1099-1260במקום שהיום נמצא הישוב דיר אל-אסד).
בספרו' ,תיאור ארץ ישראל ,הגליל' ,אוגוסט  ,1875מתאר ויקטור גרן (משכיל צרפתי שערך מסעות מחקר בצפון אפריקה,
ביוון ובאיי יוון ,בסוריה ובארץ ישראל וכתב ספרים שהיו סיכומי מסעות אלה) את בענה:
"אלבענה (באינה?) מרוחקת כחצי שעה רכיבה ממג'ד אל כרום .בכפר יושבים דרוזים ("כנראה טעה ,והתכוון למוסלמים"

עמוד ' ,333ארצות הגליל') ויוונים-אורתודוקסים .לדרוזים יש מסגד שנבנה ככול הנראה באתרה של כנסיה קדומה.
בסמוך ,נמצא אגן הטבילה הבנוי מגוש אבן אחד ושהוצא מהכנסיה .מסביב למבנה בנוי קיר גדול היוצר מדרגה והוא בנוי
מאבנים נאות ,עתיקות למראה .הכנסיה היוונית נבנתה לאחרונה על חורבה קדומה אחרת והוקדשה לברברה הקדושה.
הכנסיה נקיה ,מתוחזקת וסביב לה משתרע בית הקברות הנוצרי" .בנוסף מציין גרן כי מחוץ לכפר ראה באקראי ארון
קבורה גדול נטול מכסה והוא מעלה השערה והסתייגות שיכול להיות שהמקום הוא העיר 'באינה' הנזכרת בתלמוד
הירושלמי.
על פי מפקד האוכלוסין הבריטי שנערך בשנת  1922גרו במקום  207תושבים נוצרים ו 311-תושבים מוסלמים.
על פי מפקד האוכלוסין הבריטי שנערך בשנת  1931היו במקום  133בתים מיושבים 441 ,תושבים מוסלמים ו210-
תושבים נוצרים.
התושבים הנוצרים משתייכים לכנסיה היוונית-אורתודוקסית ולכנסיה המלכיתית (שילוב של מספר כתות נוצריות במזרח
התיכון השייכות לנצרות המזרחית הקתולית ובעיקר לכנסיה המלכיתית היוונית-קתולית).

https://archive.org/details/PalestineCensus1922

מקור :מפקד האוכלוסין של פלשתיןCensus of Palestine, 1931 ,
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מפות היסטוריות
1878
במפת ה PEF-הכפר נקרא .El Bineh
האזור הבנוי של הכפר מסומן בוורוד
והוא דומה לשטח הבנוי של מג'ד אל-
כרום ושל דיר אל-אסד .הכפר מוקף ב-
( Orchardמטעים ,בוסתנים) והכוונה
היא לכרמי הזיתים .מערבית לכפר
ובקרבתו מסומנת בריכת מים . Bkt.
אל הישוב מובילה דרך אחת.
מקור :רשות העתיקות

1944
קנ"מ במקור 1:20,000
במפה הבריטית נקרא הכפר  El Binaהוא נמצא על ראש פסגה של גבעה .האזור הבנוי של הכפר מסומן באדום
ובשטחו יש מסגד ובית ספר .מחוץ ובצמוד למתחם הכפר הוותיק מסומנים מספר מבנים בודדים .הכפר מוקף בכרמי
זיתים ובמעט בוסתנים וכן מסומן אזור דייש .מדרום ובצמוד לכפר מסומן בית קברות ובשטחו כנסיה .בית קברות נוסף
מסומן מחוץ לגבול הכפר ,ממערב .ממזרח לכפר יש קבר שייח' בשם  .Esh Sh. Abu Muhjanaבין כרמי הזיתים
ממערב ,יש בריכת מים.
אל הכפר מובילה דרך מהכביש הראשי ושבילים מכיוון מג'ד אל-כרום ומדיר אל-אסד.

מקור :ספריית המפות ע"ש מיכה גרנית ,אוניברסיטת תל אביב
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1959
קנ"מ במקור 1:50,000
האזור הבנוי של גרעין הכפר מסומן בקווים שחורים אלכסוניים ובשטחו מצוין מסגד .מחוץ לאזור הגרעין הבנוי
מסומנות שתי כנסיות ובית הספר מסומן במרחק מה מגרעין הכפר .מבנים בודדים מסומנים מחוץ לגרעין הכפר
בעיקר מדרום וממערב לגרעין .ריכוז מבנים נראה על פסגה טרשית בסמוך ומדרום לאזור הגרעין .הכפר מוקף
בכרמי זיתים ובמעט עצי פרי .ממערב לאזור הבנוי של הכפר מסומן בית קברות ויש בו בור מי גשם .ממזרח לכפר
מצוין קבר שייח' 'אבו מהגן' .בין כרמי הזיתים ממערב ,יש בריכת מים .מהכביש הראשי עולה צפונה כביש המוגדר
'כביש סוג ב' ומגיע לדיר אל-אסד .מהכביש מובילות אל הכפר שתי דרכים לא סלולות.
מקור :ספריית המפות ע"ש מיכה גרנית ,אוניברסיטת תל אביב

1978
קנ"מ במקור 1:50,000
האזור הבנוי של גרעין הכפר מסומן בקווים שחורים
אלכסוניים ובשטחו יש מסגד .מחוץ לאזור הבנוי
מסומנות שתי כנסיות .יש מספר רב של מבנים
בודדים מחוץ לגרעין הכפר לאורך השבילים
המוליכים לכפר ,התרחבות האזור הבנוי הוא בכל
ההיקף של הגרעין הוותיק .הכפר מוקף בכרמי
זיתים .ממזרח לכפר מצוין קבר שייח' 'אבו מהגן'.
בין כרמי הזיתים ממערב ,יש בריכת מים .מהכביש
ומבצע עיקוף מצפון לכפר לכיוון מערב .שלוחה
אחת של הכביש מסתיימת במרחק מה מגרעין

הכפר והשלוחה השניה הופכת לדרך המוגדרת 'לא
סלולה' .את הכביש חוצות שתי דרכים לא סלולות

מקור :מרכז מיפוי ישראל

הראשי עולה צפונה כביש המוגדר 'כביש סוג ב',

שכיוונן מזרח-מערב הן מתמזגות לדרך אחת
העוברת מדרום לגרעין הכפר.
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1995
קנ"מ במקור 1:50,000
האזור הבנוי של גרעין הכפר מסומן באפור ובשטחו יש מסגד .מחוץ לאזור הבנוי מסומנות שתי כנסיות .מדרום
לגרעין הכפר מסומן אזור בנוי נוסף .ישנם מבנים בודדים מחוץ לשטחים הבנויים ושטחו של הכפר גדל .מערך
הדרכים בסביבת הכפר התפתח ,נוספו ושופרו כבישים .שטחי מטעי הזיתים הצטמצמו ממערב לאזור הבנוי של
הכפר מסומן בית קברות ויש בו בור מי גשם .ממזרח לכפר מצוין קבר שייח' 'אבו מהגן' .מהכביש הראשי עולה
צפונה דרך המוגדרת כ'כביש סוג א' והיא מקיפה את הכפר בצורת טבעת.

מקור :ספרית אוניברסיטת תל אביב ,יד אבנר

סיכום התפתחות הישוב על פי מפות
על פי המפות נראה שמסוף שנות ה '70-של המאה ה 20-חלו שינויים משמעותיים לעומת השנים הקודמות .גרעין הישוב
גדל וכן גדל מספר הבתים הבודדים שנבנו סביבו .מערך הדרכים סביב הישוב התפתח ונוספו כבישים חדשים בשטח הישוב.
השטחים הפנויים סביב הישוב הולכים ומצטמצמים עקב הגידול בשטח הבנוי.
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1932
קנ"מ במקור 1:10,000
סקר שנערך בשנת  1932על ידי שלטונות המנדט הבריטי .במפה מסומנים גבולות בענה והשטחים החקלאיים שלה .ניתן
לראות את גרעין הכפר הבנוי ,את החלקות החקלאיות שסביב הכפר ,שמות בעלי החלקות והגידולים החקלאיים שבהן.
* למפה אין מקרא כך שניתן רק לשער את משמעות הצבעים והקיצורים המופיעים בה.

מקור :מרכז מיפוי ישראל
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תצלום אוויר
1945
בצילום בולט גרעין הכפר הבנוי בצפיפות ומדרום לו מתהווה מקבץ נוסף של מבנים .ניתן להבחין בהיררכיית מערך הדרכים
המקיפה את הכפר .באזור שמצפון לכפר צומחים עצי זית והאזור מדרום לכפר טרשי בגלל המבנה הטופוגרפי.

הגדלה של מרכז הכפר הבנוי

מקור :ספריית המפות ע"ש מיכה גרנית ,אוניברסיטת תל אביב
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 .4מצב קיים
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מבט דרומה אל בתי הכפר ,כרמיאל ובקעת בית הכרם

מבט לכיוון דרום-מערב אל בתי הכפר ,מג'ד אל כרום
והר גילון
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מבט לכיוון צפון .ברקע ,בתי הישוב דיר אל אסד ומתלול
צורים

רחוב בישוב ,בשולי הגרעין ההיסטורי

מבט צפונה מהגרעין ההיסטורי למתלול צורים

רחובות בישוב
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שטחים בין הבתים בגרעין ההיסטורי

שער כניסה למתחם מגורים

רחוב בגרעין ההיסטורי

מקבץ סגנונות בניה
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אתרים

מסגד עומאר אל ח'טיב

מקור :רז ארבלTREKIT ,

כנסית ברברה הקדושה/סנט ג'ורג'

חלק מח'אן עות'מני הבנוי על בסיס מצודה רומית
ואלמנטים מהתקופה הצלבנית
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מבנים ואלמנטים היסטוריים בגרעין ההיסטורי
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סיכום מצב קיים
בבענה מג וון של אתרי מורשת מוחשיים ומגוון של מנהגים ומסורות לא מוחשיים שנוצרו כתוצאה מייחודיות הישוב בו מתקיימים
חיים משותפים של מוסלמים ונוצרים לאורך ההיסטוריה ועד היום.
הגרעין ההיסטורי של בענה ממוקם בראש כיפה והוא קטן ומרוכז יחסית לישובים השכנים.
בשלב זה ניתן לסווג את בענה כישוב בסיווג ב' מבחינת היקף נכסי המורשת שבתחומו .בשטח הישוב גרעין כפר היסטורי
ומספר אתרי מורשת שהם בעלי חשיבות ברמה המקומית והאזורית .בגרעין הכפר ניתן להבחין במבנים מהתקופה העות'מנית,
המבנים גדולים ובנויים אבן ובהם מרכיבים אדריכליים מקוריים כגון קשתות ,קמרונות ,עיטורים וכדומה .בגרעין הכפר נשמר
מתווה הבניה הגושני במבננים ,בניה סביב חצר ,בניה בקו אפס וסמטאות צרות בבניה צפופה האופיינית לבניה בישובים ערבים

בעלי אוריינטציה כפרית-חקלאית מתקופת ייסוד הכפר .נשמר גם תוואי הדרכים ההיסטוריות סביב הגרעין .אתרי המורשת
ומונומנטים בולטים כגון מסגד עומר אל חט'יב ,הכנסיה היוונית אורתודוקסית והח'אן העות'מני נמצאים בסמיכות ובמרחק
הליכה אחד מהשני .מרכיב בולט נוסף בישוב בכלל ובגרעין ההיסטורי בפרט הוא גינון וטיפוח של צמחיה ב'גינות כיס' קטנות
בין המבנים ,בקצה מגרשים ובמרפסות הבתים.
בזכות מיקומו הטופוגרפי הגבוהה יחסית של גרעין הכפר נשקפים ממנו מבטים אל הנוף הסובב ואל בקעת בית הכרם.
אתרי המורשת נבדלים אחד מהשני באופן משמעותי במצבם הפיזי .חלק מהאתרים כגון המונומנטים במצב פיזי טוב ומתוחזקים
באופן שוטף .לעומתם אתרים אחרים בעלי ערך שימורי כגון מבנים נטושים בגרעין הכפר ,מצויים במצב של תחזוקה לקויה,
הזנחה והרס .יש לגבש מדיניות שימור מנחה באתרים אלו בכדי למנוע את המשך התדרדרותם או שינויים באופן בלתי הפיך

ובכדי שהכפר לא יפסיד חלק משמעותי מיופיו ,מורשתו וייחודו.
לשמירה על האתרים ההיסטוריים חשיבות מכמה בחינות והם יכולים להוות בסיס גם למינוף:
תדמית הכפר  -חיזוק הגאווה של התושבים במורשת ובהיסטוריה של הכפר.
מנוף כלכלי  -האתר יכול להוות מוקד משיכה תיירותי.
קרבתו של הגרעין ההיסטורי בבענה לגרעין ההיסטורי של דיר אל-אסד השכנה יוצר
הזדמנויות לשימור ותיירות תוך פיתוח מרקם היסטורי בעל איכויות ונפח משמעותיים.
בכדי לאפשר את שימור גרעין הכפר ואת אתרי המורשת המצויים בו יש צורך בשילובם
ובשילוב עקרונות שימורם בתכנון הישוב.

שמלת חתונה רקומה ברקמה מסורתית
34
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קומפילציה זו מראה את תחום התכנית של בענה ,את משבצות ההכרזה הארכיאולוגיות ,סימון המבנים
בגרעין הוותיק ואת הדרכים היסטוריות.

מקרא
גבול התכנית
הכרזות ארכיאולוגיות
גרעין היסטורי
דרך היסטורית
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 .5המלצות התכנית
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 .1הגדרת גרעין הכפר ההיסטורי כמתחם מרקמי לשימור וכמרכז תרבותי-תיירותי לפעילות המסחרית והתרבותית
המתקיימת בישוב.
 .2הגדרת אזור חיץ סביב הגרעין ההיסטורי שהוגדר כמרקם לשימור.
 .3הגדרת אתרים בולטים כנכסי מורשת :מסגד עומר אל ח'טיב ,כנסיה יוונית אורתודוקסית (על גבול הגרעין ההיסטורי),
ח'אן עות'מני.
 .4קביעת מדיניות שימור למתחם ההיסטורי ולמאפייניו המרחביים תוך שמירה על קנה המידה ,צביון ו"רוח המקום"
הייחודית לו.

 .5ציון מבטים לשימור אל ומגרעין הכפר ההיסטורי.
 .6הגדרת אזורי מטעי הזיתים והבאר כנוף תרבות.

מתחם שימור ונכסי מורשת
גבול התכנית

מתחם מרקמי לשימור ונכסי מורשת בתחום הקו הכחול של התכנית.

מתחם לשימור
הגרעין ההיסטורי

דיר אל אסד

אזור חייץ
מבנים היסטוריים
ע"פ תצ"א 1945
אתר/מבנה לשימור
דרך היסטורית
מבטים

בענה
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 .6נכסים ואתרי מורשת לשימור
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בבענה הוגדר גרעין הכפר ההיסטורי כמתחם מרקמי לשימור ובו נכסי מורשת לשימור .אזור החיץ סביב הגרעין נקבע בהתאם
לתוואי הרחובות והחלקות המקיפים את הגרעין ומטרתו לשמש כאזור ביניים בין המתחם לשימור מרקמי לבין חלקי הישוב
שאינם מוגדרים לשימור .בגרעין הכפר נשתמרה רקמה היסטורית הבנויה כולל מתווה רחובות וסמטאות ,מבני ציבור ,בתים
ומקבצי מגורים בבעלות פרטים ,מרביתם מאוכלסים ובשימוש.

 6.1מתחם מרקמי לשימור
מתחם מרקמי לשימור  -גרעין הכפר ההיסטורי

גבולות המתחם (בקירוב):
גבולות השטח הבנוי שאינו
מוסדר (ללא גושים וחלקות)
אזור חיץ :בהיקף הגרעין ,על
והחלקות
הרחובות
תוואי
המוסדרות

1944
1941

מאפייני גרעין הכפר ההיסטורי
גרעין הכפר ההיסטורי והמבנים הקיימים בו הם מתקופות שונות ולעיתים קיימות ומשולבות מספר תקופות וסגנונות בניה
באותו אתר .המתחם מורכב ממבנים וסמטאות שנותרו מהגרעין ההיסטורי וכן מבניה מאוחרת של סוף המאה העשרים.
גבולות השטח הבנוי שאינו מוסדר (ללא גושים וחלקות) תואם את גבולות הגרעין ההיסטורי כפי שבא לידי ביטוי במפות
ובתצ"אות .תוואי הסמטאות והדרכים הקיימות בו והמובילות אל הגרעין ההיסטורי הינו לרוב כתוואי הדרכים ההיסטוריות
המקוריות .הרקמה הבנויה בגרעין ההיסטורי שמרה על המאפיינים של הבנייה המקורית :בניה בקו אפס ,לרוב רציפה,
מקבצי מבנים גושניים סביב חצרות פנימיות שלעיתים כוללות עצי פרי בודדים .מבני קמרונות ,שערים וקשתות כשחומר

הבניה העיקרי הוא אבן .תוספות הבנייה המאוחרות מגוונות מבחינת חומרים .מבני האבן ההיסטוריים בנויים לרוב בקומה
אחת גבוהה ,ויוצרים את הסמטאות והרחובות שהינם ברוחב משתנה של  4-6מטר .בגרעין קיימות גם סמטאות צרות יותר
המאפשרות מעבר הולכי רגל בלבד .ברבים מהמבנים ההיסטוריים נוספו ברבות השנים קומה עד שתיים ,אך לרוב קומת
הקרקע ולעיתים הקומה הראשונה בנויות אבן .בחלק מהמבנים קיימים עדיין פרטים אדריכליים מקוריים כגון קמרונות,
קשתות ,חלונות ,תריסים ,דלתות ,דרגשים בנויים ,מדרגות ,ריצוף ,פיתוחי ותבליטי אבן ,סורגים ,גדרות ועוד.
במתחם גרעין הכפר ההיסטורי ובשוליו נכסי מורשת ייחודיים:
 מסגד עומר אל ח'טיב.


כנסיה יוונית אורתודוקסית.



ח'אן עות'מני.
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גבול התכנית
מתחם לשימור
הגרעין ההיסטורי
אזור חייץ
מבנים היסטוריים
ע"פ תצ"א 1945
אתר/מבנה לשימור
דרך היסטורית
מבטים

1

3

2

 1מסגד עומר אל ח'טיב

2

כנסיה יוונית אורתודוכסית

 3חאן עות'מני

ערכי שימור בגרעין הכפר ההיסטורי
ערך היסטורי הגרעין העתיק של בענה הוא נדבך היסטורי משמעותי בהתפתחותו של הישוב ומהווה עדות
להתיישבות במקום החל מהתקופה העות'מנית המוקדמת ועד ימינו.
ערך מרקמי-אורבני כלל מרכיבי הגרעין ההיסטורי יוצרים מתחם מרקמי בעל משמעות מרחבית-עירונית.
ערך אדריכלי קנה המידה ,הפרופורציות ,סגנון הבניה ,הצורניות ופרטי הבניה המקוריים הקיימים עדיין ברבים
מהמבנים בגרעין הכפר יוצרים שלמות אדריכלית-סגנונית ייחודית.
ערך מדעי-טכנולוגי על פי מקורות המידע המהווים את הבסיס לגיבוש מסמך זה ,מרכיביו הפיזיים של הגרעין
העתיק של בענה כוללים מבנים מהתקופה העות'מאנית והמנדטורית .מבנים אלו נבנו באבן ובטכנולוגיות בניה
מסורתיות.
ערך חברתי-קהילתי המערך הבנוי מביא לידי ביטוי במאפייניו ובמרכיבי הבנייה שבו ,מסורות חברתיות ,תרבותיות
וקהילתיות.
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עקרונות לשימור מתחם גרעין הכפר ההיסטורי
גרעין הכפר ההיסטורי הוא מתחם מרקמי לשימור .למתחם תוכן תכנית מפורטת שתכלול הנחיות שימור ופיתוח למתחם,
התכנית תכלול גם הנחיות לפיתוח המרחב והשטחים הציבוריים בהתאם לאופי ולמאפייני המתחם המרקמי .תכנית מפורטת
במתחם תתבסס על סקר שימור .עד להכנת תכנית מפורטת למתחם גרעין הכפר ,לא תותר הריסת מבנים במתחם אלא
לאחר בדיקת ערכיהם בהיבט השימורי על ידי מתכנן בעל מומחיות בתחום השימור .בכל שינוי מבוקש במבנה או במרחב
פתוח בגרעין הכפר ההיסטורי יוגש תיעוד אתר בהתאם להנחיות מנהל התכנון והוועדה המקומית.


תוספות בניה מזעריות ,במבנים היסטוריים ובמבנים שאינם היסטוריים .שמירה על נפחי בניה וגובה בניה יחסי

למבנים ההיסטוריים ,שמירה על חצרות פנימיות פתוחות ללא תוספות בניה .אפשרות לבינוי חדש באינפילים או
במקום מבנים קיימים שאינם מקוריים תוך שמירה על מאפייני הבינוי הקיימים .לא תותר הריסת מבנים או חלקי
מבנים ללא בדיקה מפורטת בהיבט של שימור.


שמירה על נפחי בניה של עד  3-4קומות ,גובה מקסימלי של  12מטר מפני הקרקע ,גובה יחסי לטופוגרפיה ולבינוי
במגרשים השכנים.



הגדרת אזור חיץ סביב גרעין הכפר ההיסטור י ,מתן הנחיות בניה באזור החיץ כך שגובה ונפח בינוי חדש לא יפגע
או יעפיל על גרעין הכפר.



גילוי והדגשה של המבנים המקוריים ושימורם תוך מתן דגש על קומת הקרקע והקומה הראשונה.



התייחסות לבתים/חללים נטושים שיש להם משמעות ארכיטקטונית ו/או היסטורית והשמשתם.



בניה והגדרת מרחב ציבורי בחלק מהשטחים הלא בנויים.



חזית חמישית  -בניה/השמשה של 'מרפסות גג' כאזור פתוח/ישיבה בחוץ .הפיכת הגגות במבני ציבור לשטח פתוח
לציבור .הסדרת תשתיות קיימות ועתידיות בגגות הבתים בצורה מוצנעת.



שמירה על תוואי הדרך ההיסטורית ,רחובות ,סמטאות ומעברים.



תמרוץ יוזמות לשימור מבנים היסטוריים ושיתוף הקהילה בתהליך.

גרעין הכפר ההיסטורי
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עקרונות לשימור נכסי מורשת במתחם גרעין הכפר
מסגד עומר אל ח'טיב הבניין יוגדר לשימור והשטח שסביבו יוגדר כשטח שאין לבנות עליו .כל הצעה להתערבות ,שינוי או
ביצוע התאמות חיצוניות/פנימיות תעשה על בסיס מסקנות סקר מתחמי/תיעוד מקדים/תיק תיעוד בהתאם לפרוט
התכנית/הבקשה ובכפוף להנחיות יועץ בעל מומחיות בשימור.
כנסיה יוונית אורתודוקסית ובית הקברות המבנה וסביבתו יוגדרו לשימור והשטח שסביבו יוגדר כשטח שאין לבנות עליו.
כל הצעה להתערבות ,שינוי או ביצוע התאמות חיצוניות/פנימיות תעשה על בסיס מסקנות סקר מתחמי/תיעוד מקדים/תיק
תיעוד בהתאם לפרוט התכנית/הבקשה ובכפוף להנחיות יועץ בעל מומחיות בשימור.
חאן עות'מני אתר ארכיאולוגי .חוק העתיקות חל על האתר על כלל מרכיביו :מבנה ,חצר ,גדר וכדומה .על פי הנחיות רשות
העתיקות ,יש לוודא ביצוע תחזוקה קבועה של האתר .כל הצעה להתערבות ,שינוי או ביצוע התאמות חיצוניות/פנימיות
ובכללם תחזוקה ,תעשה בהנחיה ובתאום עם רשות העתיקות על בסיס מסקנות סקר מתחמי/תיעוד מקדים/תיק תיעוד,
בהתאם לפרוט התכנית/הבקשה ובכפוף להנחיות יועץ בעל מומחיות בשימור.
במסגרת תכנית מפורטת או בקשה להיתר בניה ,יש לערוך לנכסי המורשת :תיעוד ,שיקום ושימור ,גיבוש הנחיות לעריכת
שינויים ותוספות היה ונדרשים וגיבוש הנחיות תחזוקה .כל אלו יעשו על ידי בעל מומחיות בתחום השימור.

מסגד עומר אל ח'טיב

כנסיה יוונית אורתודוכסית

חאן עות'מני
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 6.2נוף תרבות ומבטים
נוף תרבות הוא נוף שמתקיים בו שילוב של טבע ושל מעשה ידי אדם ו/או נוף המהווה מקור להשראה וזיכרון בעבור
האדם .במרחב התכנית ראוי כי הנכסים הבאים יוגדרו לשימור:


מטעי הזיתים משתרעים מסביב לישוב ,מטעי הזיתים נראים במפת הסקר הבריטי ( )PEFמשנת  1878וניתן
לשער שחלקם עתיקים יותר.



מבט ,כמעט פנורמי מגג המסגד לכיוון מתלול צורים ובקעת בית הכרם.

ערכים לשימור
ערך היסטורי מטעי הזיתים הנרחבים מהווים מקור לגאווה מקומית ומייצגים את הקשר ההיסטורי של התושבים למקום.
הזיתים והפקת השמן משמרים מסורות חקלאיות והיוו לתושבי המקום גם מקור הכנסה משמעותי במשך השנים.
ערך מרקמי-אורבני-סביבתי מטעי הזיתים הנטועים בתוך הישוב מהווים איים ירוקים בין בתי המגורים והינם תזכורת
לחלקות החקלאיות ההיסטוריות שהיו סביב ובחצרות הבתים .מטעי הזיתים המשתרעים ממזרח ומצפון לישוב הינם חלק
מהמורשת התרבותית-חקלאית נוכחותם תורמת לקשר של האדם אל האדמה והטבע ומעצימה את הנוכחות של השטחים
הפתוחים לעומת השטחים הבנויים.
ערך חברתי-קהילתי מטעי הזיתים מבטאים מסורות חברתיות-קהילתיות של אורח חיים משפחתי-חמולתי וקשר לאדמה
ולמקום.

עקרונות לשימור
 שימור ושילוב אתרי נוף תרבות במערך התיירותי של הישוב.


מומלץ לשמור ,עד כמה שניתן ,על רצף מטעי זיתים ממזרח ומצפון לישוב ועל המטעים הקטנים באזור השטח
העירוני הבנוי.



הגדרת אזורים בהם ישמרו השטחים החקלאיים הפתוחים ו/או נוף טרשי תוך מתן אפשרות לתחזוקת הקיים
ואיסור על בניה או הקמת מתקנים באזורים אלו.



סימון נקודות תצפית/משפכי מבט ומתן הנחיות לבניה ולצמחיה באופן שיאפשר שמירה על המבטים גם בעת
הגדלת נפחי הבניה בישוב והתבגרות הצמחייה.

נופי תרבות
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 .7הכרזות ארכיאולוגיות
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מרבית השטח הבנוי של דיר אל אסד נמצא בתחומי הכרזות ארכיאולוגיות.

מקורwww.govmap.gov.il :

טבלת אתרים ארכיאולוגיים
מקור :רשות העתיקות ,ספטמבר 2019

התייחסות רשות העתיקות בנוגע לדיוק ההכרזות:
" הכרזות העתיקות ברובן הן הכרזות קודמות להופעת כלי מדידה מדוייקים כ .GPS-שיטת הכרזת הפוליגונים התוחמים
שטחי עתיקות היו בעבר בשיטה של  1ק"מ על  1ק"מ .היום ההכרזות הן מדוייקות הרבה יותר ובשטח מצומצם .אנו פועלים
לדיי ק את תיחום שטחי העתיקות ,אולם זהו "פרוייקט" ארוך טווח .מכל מקום ,המעמד של המקרקעין בפוליגון הגדול נותרו
כאתרי עתיקות מוכרזים על פי דין .בעת תכנון הפיתוח אנו משתדלים לדייק ככול הניתן בהבנת השתרעות העתיקות
ובדרישות רשות העתיקות".
גלעד צינמון ,ארכיאולוג מחוז גליל מערבי
ספטמבר 2019
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בבענה מגוון של אתרי מורשת מוחשיים ומגוון של מנהגים ומסורות לא מוחשיים שנוצרו כתוצאה מייחודיות הישוב בו
מתקיימים חיים משותפים של מוסלמים ונוצרים לאורך ההיסטוריה ועד היום.
הגרעין ההיסטורי של בענה ממוקם בראש כיפה והוא קטן ומרוכז יחסית לישובים השכנים.
מבחינת היקף אתרי המורשת הבנויה שבתחומי בענה ניתן לסווגו כישוב בסיווג ב' לפי הנחיות מנהל התכנון לשילוב השימור
בתכניות מתאר .בשטח הישוב קיים גרעין כפר היסטורי ומספר אתרי מורשת שהם בעלי חשיבות ברמה המקומית והאזורית.
בגרעין הכפר ניתן להבחין במבנים מהתקופה העות'מנית ,המבנים גדולים ובנויים אבן ובהם מרכיבים אדריכליים מקוריים
כגון קשתות ,קמרונות ,עיטורים וכדומה .בגרעין הכפר נשמר מתווה הבניה הגושני במבננים ,בניה סביב חצר ,בניה בקו
אפס וסמטאות צרות בבניה צפופה האופיינית לבניה בישובים ערבים בעלי אוריינטציה כפרית-חקלאית מתקופת ייסוד הכפר.
נשמר גם תוואי הדרכים ההיסטוריות סביב הגרעין .אתרי מורשת ומונומנטים בולטים כגון מסגד עומר אל חט'יב ,הכנסיה
היוונית אורתודוקסית והח'אן העות'מני נמצאים בסמיכות ובמרחק הליכה אחד מהשני .מרכיב בולט נוסף בישוב בכלל
ובגרעין ההיסטורי בפרט הוא גינון וטיפוח של צמחיה ב'גינות כיס' קטנות בין המבנים ,בקצה מגרשים ובמרפסות הבתים.
בזכות מיקומו הטופוגרפי הגבוה יחסית של גרעין הכפר נשקפים ממנו מבטים אל הנוף הסובב ואל בקעת בית הכרם.
גיבוש מדיניות שימור מנחה לגרעין הכפר ולאתרים שבו תדגיש את יופיו ,מורשתו וייחודו של הישוב תוך מתן אפשרות
לפיתוח והתחדשות.
מומלץ להקים גוף משותף שיכלול נציגי תושבים ,נציגי הרשות המקומית ,רשות העתיקות ,מומחים מתחום התיירות,
הכלכלה והשימור ולרכז מאמצים בפיתוח ושימור גרעין הכפר האיכותי של הישוב.
המרקם ההיסטורי שנשמר בבענה ונכסי המורשת שבתחומו וסביבו מהווים מערכת אחת המספרת את סיפור ראשיתו,
התפתחותו וייחודיותו של הישוב .לשמירה על המרקם והאתרים ההיסטוריים חשיבות מכמה בחינות והם יהוו בסיס למינוף
של:
תדמית הכפר  -חיזוק הגאווה של התושבים במורשת ובהיסטוריה של הכפר.
מנוף כלכלי – הישוב והאתרים שבו יכולים להוות מוקד משיכה תיירותי.
קרבתו של הגרעין ההיסטורי בבענה לגרעין ההיסטורי של דיר אל-אסד שגם בו אתרי מורשת משמעותיים ,יוצר הזדמנויות
לשימור ותיירות תוך פיתוח מרקם היסטורי בעל איכויות ונפח משמעותיים.
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 .9מקורות מידע
ספרים
ארצות הגליל ,עורכים :שמואלי ,א ,.סופר ,א ,.קליאוט ,נ ,.חברה למחקר מדעי שימושי אוניברסיטת חיפה ,משהב"ט,
ירושלים1983 ,
בנבנישתי ,ד ,.כהן ,פ ,.מורה דרך בארץ ישראל ,1937 ,ירושלים
גרן ,ו ,.תיאור ארץ ישראל ,הגליל ,יד יצחק בן צבי ,ירושלים1985 ,

וילנאי ,ז ,.ארצות הגליל ,1935 ,סטימצקי ,תל אביב
טל ,א ,.ארץ ישראל במקורות ערביים מימי הביניים ( )634-1517אסופת תרגומים ,יד יצחק בן צבי ,ירושלים2014 ,
כל מקום ואתר ,משרד הבטחון1980 ,
ליש ,א ,.הקדש והתנחלות של דרווישים בארץ -ישראל בראשית התקופה העות'מאנית , ,קתדרה  ,35עמ' ,17-52
 ,1985יד יצחק בן צבי
סגל ,י ,.הבניה בכפרים הערבים בגליל והתפתחותה ,טכניון ,ירושלים1967 ,
קרויזר ,ג ,.הטיגרטים ,ספריית יהודה דקל ,המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ,מקוה ישראל2011 ,

שידלובסקי ,ב ,.עורך ,הישובים הערבים והדרוזים בישראל ,משרד ראש הממשלה ,ירושלים1969 ,

אחר
מאפיינים דמוגרפיים ופיזיים של הישובים הערביים במרחב בקעת בית הכרם ,אבריאל ,י ,.חמאיסי ,ר ,.שקולניק,
צ ,.פארס ,א ,.ג'בראן ,ר ,.המרכז לתכנון אסטרטגי ומחקר כלכלי1997 ,
תכנון בניה ופיתוח בכפרים הערביים במרחב בקעת בית הכרם ,ג'ובראן ,ר ,.עורך ,המרכז לתכנון אסטרטגי ומחקר
כלכלי1998 ,

אתרי אינטרנט
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13152
http://www.biblewalks.com
http://lib.cet.ac.il/
http://www.gahetna.nl/
http://www.antiquities.org.il/
http://iplan.gov.il/
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גוש

חלקה

מס סקר

שם האתר

1

גרעין הכפר
ההיסטורי

לא מוסדר לא מוסדר

2

מסגד עומר אל
ח'טיב

לא מוסדר לא מוסדר

רחוב

בית

שנת הקמה

שונות

שונות

ראשית ההתיישבות
מוערכת לאמצע
התקופה העות'מנית
)(1517-1917

בעלות *
המידע
נכון
לדצמבר
2018

שימוש
מקורי

שימוש
נוכחי

תיאור

בתחום
עתיקות
מוכרז

גרעין הכפר ההיסטורי הוא קטן יחסית וניתן להבחין בו במבנים
מגורים,
מגורים,
מרשימים מאוד מהתקופה העות'מאנית והבריטית .הסמטאות
מסחר,
מסחר,
והרחובות בגרעין הכפר שמרו על מאפייני הבניה המקורית של
מבני ציבור
מבני
בניה צפופה בקו אפס ,בניה באבן ,חצרות ,מבני קשתות
ועוד
ציבור ועוד
וקמרונות.

כן

**

**

לפני 1945

מסגד

מסגד

מבנה המסגד המקורי הוא אולם מאורך ) ,(1בעל תקרה
מקושתת ,מח'רב וממבה )במה המשמשת לדרשות יום שישי(.
הרצפה המקורית היתה נמוכה בכמטר מהרצפה היום .בשנת
 1989הורחב המסגד ) (2לכיוון צפון ונבנה מעל בית קברות שהיה
במקום .מהמבנה יש יציאה לגג וממנו נשקפת תצפית רחבה
לבקעת בית הכרם .על גג המסגד המקורי בנוי מינרט.

כן

3

כנסייה יוונית
אורתודוקסית

18972

83

**

**

 1870לערך ,על
חורבות כנסיה
קדומה יותר

כנסיה

כנסיה

כנסיה יוונית אורתודוקסית שנבנתה על חורבות כנסיה מוקדמת.
הכנסיה היא מבנה בזיליקה קטן יחסית .לכנסיה  3קפלות
)גומחה ללא מוצא הצמודה לחלל המרכזי( ואפסיס מרכזי.
בחזית הכניסה גדל עץ תמר .גרם מדרגות חיצוני מוביל לגג
המבנה שעליו בנוי מגדל פעמונים .הכניסה לכנסיה היא דרך
רחבה גדולה ובה קברים .החזית הדרומית של הכנסיה בנויה בקו
אפס לרחוב.

כן

4

חאן עות'מני

לא
מוסדר,
18972

לא
מוסדר80 ,

**

**

בסיס המבנה נבנה
ככול הנראה
בתקופה הרומית )37
לפני הספירה324-
לספירה(

מצודה,
ח'אן

5

באר

16

**

**

מופיע במפה
היסטורית משנת
1878

18980

מדינה

על פי מידע שהתקבל מרשות העתיקות הקיר הוא חלק ממבנה
ללא שימוש ששימש כח'אן בתקופה העות'מנית .החאן בנוי על בסיס מצודה
רומית שעליה אלמנטים צלבניים.

מעין/נביעה הממוקם בשטחים הפתוחים מזרחית לבענה .סיפק
מים ל 4-כפרים סמוכים – בענה ,דיר אל אסד ,נחף ומג'דל כרום
ומכונה ביר א שרקי )הבאר המזרחית/הבאר ממזרח( .נמצא
למרגלות מתלול צורים ושימש להשקיית עדרים ,להשקיית
מעין /נביעה ללא שימוש
השדות החקלאיים ,לשתיה ולבישול .בתחילת שנות ה 2000-נבנה
מבנה סביב המעין/נביעה כדי להגן עליה .ככול הנראה היום יש
מים במעין/נביעה אולם המקום לא מטופל** .על פי מידע
שהתקבל ממר אחמד בדראן

כן

לא

מצב האתר

תמונה 2

תמונה 1

גרעין הכפר מיושב
ופעיל ,מרבית
המבנים מאוכלסים
ומתוחזקים
ומקצתם מוזנחים
ונטושים.

המסגד פעיל ומשמש
לתפילות חמש
פעמים ביום ,נמצא
בלב הגרעין
ההיסטורי .המבנה
מתוחזק ברמה
גבוהה

1

2

הכנסיה פעילה
ומשמשת לתפילות
יום ביומו ,רחבת
הכנסיה משמשת גם
כבית קברות.
המבנה מתוחזק
ברמה גבוהה

ניכר כי הקיר
החיצוני עבר שיקום
לפני זמן לא רב  .יש
לשים לב לצמחיה
הגדלה בין המשקים
דבר העלול לפגוע
בקיר

לא מטופל

מקור :מר אחמד בדראן
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