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 מבוא

ואמונות מהווים מוקד משיכה תיירותי מימי קדם ועד  מקומות קדושים, מבנים, אתרים, דמויות

עולם רחב מאוד של  ןת בתוכותיירות מורשת בכלל ותיירות מורשת יהודית בפרט מגלמהיום. 

 לתייר בשפע דרכים וצורות. ומוצרים תיירותיים המוצעיםאטרקציות 

תחת ההגדרה של ומה נכלל כיצד לשמרה ולהציגה  ,מורשתמהות ההחשיבה המסורתית אודות 

 כי שינוי בחברה בכללה ובתוכה בעולם התיירות. ימשנה פניה בעקבות תהל מורשת,

המודל  מאורגן ועל פי מודל קיים הוא הבסיס למחקר זה. פן פיתוח תיירות מורשת יהודית באו

מהווה את הבסיס ממנו נובע מחקר  2017לפיתוח תיירות מורשת יהודית עירונית של קרקובר משנת 

המורשת שהמתמקד בבחינת התאמת המודל המרחבי לפיתוח מוצר מורשת יהודית בעיר  ,זה

 היהודית והתיירות בה מפותחות ואף מצליחות. 

ר הופכת יותר ויות סביבה, טיולי טבעהתארגנות ויציאה למוצא ל בעבר נקודת השהיוותהעיר 

בפני עצמו, ותיירות עירונית יצירתית ואלטרנטיבית היא אחת מתופעות התיירות  ילמוקד תיירות

 העכשוויות ביותר בשנים האחרונות.

דרנית לכדי בחינת פיתוח מומסורתית והשל התיירות ה רבים אלו מטרת מחקר זה לאגד היבטים

נשזרים בו לכדי יצירת מוצר תיירותי יהודי, שלל תחומים נרחב זה אשר  ,אתר תיירותי חדש

וכל זאת במעקב צמוד אחרי שלבי הפיתוח התיירותי שהוצע  אלטרנטיביו יצירתימורשתי, עירוני, 

חם המגורים בדיקת התאמתו למוצר הנחקר: הפיכת בית כנסת עתיק ומתו במחקרו של קרקובר

 סביבו למלון בוטיק באווירה יהודית וברוח התלמוד.
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 סקירת ספרות

 דתית ותיירות תיירות מורשת

 תיירות מורשת

בות בעולם משקיעות הון רב ויצירתיות בשימור  נופי טבע,  , מדינות ר20-מאז אמצע המאה ה

 ישנים.   אתרים עתיקים ומבנים

היסטורית, דתית,  ייחודיים ואתרי תרבות בעלי חשיבותהמקומות שאותם משמרים הם נופי טבע 

כלומר, יש  -מבטאים "מורשת" אדריכלית, אמנותית או מדעית. המשותף לכל האתרים הללו שהם

 .(2011, )גל ופריאל .להעבירם מדור לדורו בהם מרכיבים שחשוב, לדעת רבים, לשמור עליהם

שנותר  מורשת היא מה" ,האומות המאוחדותעל פי אונסק"ו, ארגון החינוך, המדע והתרבות של 

. הרבה מתעשיית "לנו מן העבר, איך שאנחנו חיים היום ומה שנעביר  הלאה לדורות הבאים

ורבים מהמקומות החשובים ביותר פתוחים  ,מורשתוהתיירות סביב העולם מבוססת על תרבות 

 החופשה שלהם.במהלך לציבור. עבור תיירים רבים, המורשת התרבותית היא מרכיב משמעותי 

)2011, Robinson &Southall   2011אצל, Robinson, Heitmann & Dieke(. 

לעתים היא נובעת מ"למטה", כלומר : היוזמה לשימור אתרי טבע או תרבות מגיעה מכיוונים שונים

 ופים שפועלים לשמר נכס ראוי בעיניהם; ולעתיםג עדים, ארגונים אוו -מתושבי היישוב או האזור 

ית או השלטון המרכזי, או הרשות המקומ -ממוסדות השלטון  ",היוזמה לשימור מגיעה מ"למעלה

בראשם מוסדות האו"ם, העוסקים בשימורם ובטיפוחם של אתרים ברחבי ו  אומייםל-ממוסדות בין

 אתרים שעוברים שימור:גים של שלושה סו ישנם  .העולם

מבנים או  ,אלה הם אתרים ארכיאולוגיים :(sites heritagecultural)אתרי מורשת תרבות 

וניברסלית. אתרי מורשת א תחמים שיצר האדם ויש להם ערך יוצא דופן, ברמה מקומית אומ

ונעלמים, אם לא היו דואגים לשימורם. אתרי  ציגים מגוון של נושאים, שהיו נשכחיםמתרבות 

ובים, בתים של אנשים שתרמו תרומה ל אירועים היסטוריים חשש מורשת תרבות כוללים שרידים

התיישבות  להתפתחותו של מקום מסוים, מקומות המלמדים על השקפות עולם, צורות מיוחדת

  .היו נהוגים בעברש מיוחדות, מסורות, טכנולוגיות, סגנונות אדריכליים ואורחות חיים

וביולוגיים  ייםמקומות בעלי מאפיינים פיז sites heritage:(natural)אתרי מורשת טבע 

ניכרת ביופיים, בערכם המדעי,  ייחודיים, שיש להם ערך מקומי או אוניברסלי יוצא דופן. חשיבותם

וצומח. שמורות טבע ברחבי העולם הם דוגמה לאתרים  או בהיותם בית גידול למינים נכחדים של חי

 .שכאלה
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 :( sitesheritage natural and cultural mixed)אתרים מעורבים של מורשת תרבות וטבע 

רמה מקומית ב טבע ליצירות האדם, שהן בעלות ערך ייחודי  אתרים שיש בהם שילוב בין תופעות

  .(2011, )גל ופריאל . או אוניברסלית

בעבר הפכה למילה רחבה ובינתחומית. שמורשת, ה ימה אודותקיים דיון מתבשנים האחרונות 

הורחב בעשורים האחרונים  ."של הפרט מאב קדמון מת ירושה"כמורשת הפירוש הנפוץ התמקד ב

 בעבר או בהווה; ותהמיוצר אמנות ואלכל תרבות  ,שם נרדף לכל שריד של העברוהפך  ל המונח 

מורשת מקיף מונח הכי , מציינים (Olsen, 2003 אצל Timothy and Boyd 2003טימותי ובויד )

  .)Olsen 2003( .תמלאכותיאותנטית או , תעירוני או יתטבע בסביבה  מגוון רחב של נופים והגדרות

טוענים כי "תיירות מורשת" אינה כוללת , ( Poria, Butler & Airey, 2003), פוריה ואחרים מאידך 

אלה המונעים  אינם רקורשת מרק את המקומות שתיירים מבקרים בהם "כי הם שם", וכי תיירי 

מוטיבציה העיקרית קבוצה, שבה ה-מורשת כ"תת ימהרצון ללמוד. לטענתם יש  להגדיר תייר

 (.2003:248)שם,  ".לביקור מתבססת על מאפייני המקום בהתאם לתפיסת המורשת של התייר

ניגוד לגישות קודמות כגון "תיירות ממוקדת מורשת יכולה להיות כל דבר: מבנים  הווההגדרה זו מ

תיירות מורשת "יכולה להיות תופעה  ;( Yale 1997:32 )היסטוריים,  יצירות אמנות, או נוף יפה " 

הגדרה זו מונעת סיווג אקראי של מקומות  ( וכןBalcar and Pearce 1996 211:הטרוגנית" )

 & Glen, 1991 ( .Poria, Butler)ואלמנטים כ"מורשת", מתוך חוסר הבנה מה כוללת כותרת זו. )

Airey  ,2003) 

המורשת נתפסת כדרך חיובית של העברת מצד אחד  :על מהות המורשתגם ישנן השקפות שונות 

נתפסת  מאידך היא ),Olsen, 2003אצל  Merriman  1991 :8) .תרבות  מוסר ונופים לדורות הבאים

אנשים ש ל ההיסטוריה שנועדה ליצור משהוע מודעת "מניפולציהעם  ניתן לקשר אותה שלילית כי 

 .)Olsen 2003  אצל Hubbard and Lilley, 2000) ."כסף עליו לבזבזו לבקר בושווה חשיבו ככזה שי

, 80-להתייחס אליה. במהלך בשנות ה  שחשובנקודה נוספת  האלמנט הכלכלי של תיירות זו מהווה

 .(Fainstein &   Judd, 1999; Law, 1996  הביקוש ליעדי התיירות העירונית החל לעלות במהירות 

שמש מליעדים תיירותיים בפני עצמן ולא רק מקום הערים הפכו (. 2017ואחרים,  Petrevska אצל 

כתוצאה מכך, ממשלות הבינו את הפוטנציאל  כנקודות התחלה עבור תיירות כפרית או טיולי טבע.

, 1990הכלכלי של התיירות והחלו להקצות כספים לפרויקטים תיירותיים עירוניים. עד סוף 

 .לי הפכו פופולריות בערים רבות בעולםאסטרטגיות התיירות של התחדשות עירונית ופיתוח כלכ

כיום, תיירות עירונית תורמת  מאוד לרווחה הכלכלית של הערים, והיא מעצבת את הנוף האורבני 

-Petrevska, Krakover &  Collins,  2017)   (.2017ואחרים,  Petrevskaאצל  ,Selby 2004) .שלהם

Kreiner) 
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היא אחד המשאבים התיירותיים  מורשתש (Olsen, 2003אולסן, )טענה זו נסמכת גם בדבריו של 

 (.(Olsen, 2003להוות רב מכר לשווקים שונים בו זמנית.  יכולתההמשמעותיים בשל אופייה הגמיש ו

"הן תיירות תרבותית והן תיירות תיירות המורשת כענף של התיירות התרבותית.  ראות את ניתן ל

ת בכך שהן משלבות מעורבות אישית של התייר, בין אם במובן של תחושת ומורשת הינן חווייתי

השתתפות  על ידיוזאת גורם מעורב או מגורה ובין אם היותו חלק מההיסטוריה של  מקום היותו 

 ,Robinsonאצל  Hall & Zeppel, 1990פעילויות תרבותיות כגון פסטיבלים ואמנויות הבמה )ב

Heitmann & Dieke ,2011 .)וב החוקרים טוענים כי המורשת קשורה בעבר, שהיא מייצגת "ר

פריטים הן מבחינת ירושה שצריכה להיות מועברת לדורות הבאים, הן מבחינת מסורות תרבותיות ו

 (.Robinson, Heitmann & Dieke ,2011אצל   Boyd, 2003& Dallen) פיזיים ".

על  המשפיעו קיימתמתא יבה ההתרבות ש את בלי להכיר גםממורשת  ולהבין  קשה להתמקד

 .)2011Robinson, Heitmann & Dieke ,) .ובז וז ותיים קשורתהש .נוכחותה

 

 מורשת דתיתתיירות 

קיימת מאז העובדה שהתופעה  על אףמשמעותי  שדה מחקר להתיירות הדתית התפתחה לאחרונה 

 -Collins)  ונצרות, יהדות אסלאם: בודהיזם, הינדואיזם, הדתות הגדולות בעולם לידתן של 

Kreiner, 2010   2013אצל ,, & MichalkóIrimiás( . עלייה לרגל היא אחד מסמלי החיים הנוצריים

תיירות הדתית יש פוטנציאל כלכלי למראים כי  ת התיירותמגמות בתעשיי בתנ"ך. עמוק יםמושרשה

שהייה במלון, , באמצעות רבות ברמה הארצית והמקומית מתא תוריובמקרים מסוימים ה ,גדול

תיירות התרבות והמורשת קשורה לתיירות דתית היות  שימוש בתחבורה ורכישות קמעונאיות.

ואתרים קדושים, כנסיות ומנזרים הם לא רק מקומות דתיים לטקסים ותפילות אלא גם 

 (.Irimiás, & Michalkó, 2013(מורשת. אתרי ו , אתרי עלייה לרגלאנדרטאות

גיאוגרפי ה מםהם מגנטיות רוחנית שנוצרה על ידי מיקוב שקיימתעדים מקומות "קדושים" הינם י

קום, עדויות על  נס מרפא, משמעות דתית היסטורית, שרידי יקדוש, התגלויות הנובעות מן המה

 של ריחוקהנובעת מה התגלמות הזהות האתנית של עם, או "רוחניות חזקה"שהוביל לאדם קדוש 

רוחנית הגנטיות מהמקור ל םה "קדושיםעקבות ". (  Tilson, 2005אצל  ,Preston 1990:20)האזור 

הליבה  הםבלתי נראה" ו ושיחעל " או סימן ,קבר, עץ קדוש -גלוי" "או סימן חותם : של יעדים כאלה

המבקרים שזה מה  (.  Tilson, 2005אצל  ,Preston  1990:21,22. )"של כל עלייה לרגל או מסע רוחני

 סחרית.מ -לעתים קרובות מאוד ו - תדתית ולקחת הביתה בצורה של מזכררוצים לראות, לגעת, 
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מתוך ההבנה כי תיירות דתית ורוחנית יכולה לתרום לכלכלה, מדינות לאום וממשלות מקומיות 

 ( Tilson, 2005). כדי לטפח תיירות זובעם ארגונים דתיים  ותעובדהחלו 

ליצור מנסה באופן סלקטיבי אם המורשת ה מעלה שאלות רבות ומורכבות:דיון על מורשת דתית ה

שלכות הה ןמה ?,העבר למטרות נוכחיות לנצל את אחרות, או במילים, מחדש את העבראו לפרש 

? וחברתיות ות, פוליטיותכלכלי מטרות  מורשת דתית משמשיםאתרי כיצד ל המורשת הדתית? ש

שלהם? מי שולט ונות והאמאת ההיסטוריה  מוסרות קבוצות דתיותכיצד מסופקת הדת? האם 

אתרי מורשת דתית מפורשים ומתוארים למבקרים פוטנציאליים? מה נשאר מחוץ באופן שבו 

או  עקריםמשווקי התיירות מ המוצגת למבקרים באתרים אלה כאשר תהרשמילהיסטוריה 

  היסטוריה הדתית?ל חוטאים 

מקרים רבים של יימים ו בזמן שקברבות משאלות אלה נותרות ללא מענה והן ממשיכות להיחקר 

בניית אתרי מורשת ולמסחור הדת ל, פוליטיים שונים אינטרסיםדתיים המשמשים לקידום  אתרים

 .ותדתיקבוצות על ידי כמו גם לצריכה תיירותית על ידי יזמים תיירותיים המיועדים  דתית

Klieger  1992; Guth 1995; Philp & Mercer, 1999) אצל. (Olsen 2003  

א דרך לחצים יה נהבשתי דרכים לפחות. הראשו להתרחש יםהדתית יכולהמורשת ומסחור הדת 

שלילית ההשפעה את הציינו  רבים תיירותיים על אתרים ומנהגים קדושים. חוקרים ופרשנים דתיים

יותר תיירים  ,במקרים רבים .של התיירות על הדתיות המקומית ועל טקסים דתיים ופולחנים

מספר יחד עם ה ,של אתרים אלהוהפיתוח  והשימור באתרי מורשת דתית,  מבקרים מאשר צליינים

ולהטריד את אלה שבאו לצורכי דת  ופולחן.  "תחושת המקום"פגום בלעלולים תיירים הגדול של ה

)2002 ,Shackley 2003 אצל ,Olsen( . 

התורה,  הדרך השנייה של מסחור הדת והמורשת הינה שקבוצות דתיות מציעות למכירה את

המנהגים ואמונות שלהם לצרכי רווח כלכלי, כמו לדוגמא חנויות מזכרות וחפצים דתיים במתחמים 

 . דתיים קדושים

זיהו שלושה סוגים שונים של אטרקציות   Olsen, 2003) אצל   (Nolan & Nolan, 1992נולן ונולן 

אטרקציות תיירותיות  ;מוטיבציה למסעות דת מוקד שלכתיירותיות דתיות: מקדשי עלייה לרגל 

 וטקסים משמעות היסטורית או אמנותית; ופסטיבלים בעלידתיות, בדרך כלל סביב מבנים דתיים 

מציע סוג רביעי של אטרקציה דתית:   Olsen, 2003) אצל   (Shackley, 2003: 161  שקלי דתיים.

סביב  ותמבוסס שאינן אטרקציות תיירותיות דתיות הכוונה ל. דתי בנויים סביב נושאהאתרים 

ללא כל  ךנושא דתי, א בעלתמבקר סביבה עבור הכדי ליצור במצאו והאלא אתר מקודש מסורתי 

יסודות קדושים אותנטיים. האתרים האלה מפותחים אך ורק כדי למשוך תיירים למטרות רווח, 
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יצירת  המהותש אותנטיותהחשבון על באה רווח העשיית ו ,ולא על התוכןסגנון התוך שימת דגש על 

 .)Olsen, 2003 אצל    Prentice 1999 &Mcintosh ; AlSayyad, 2001) אותנטיות מבוימת

"ערים  לקטגוריה של ותקבוצ יה תתתוהעל כל העולםבהגלובליזציה שינתה ערים ומטרופולינים 

ואמריקאיות  תאסייתיוות, אירופי ערים ).Gantner, 2014אצל   Hannerz, 67 :84-1993 (בעולם" 

על ידי הרחבת התיירות. ואחת הדרכים לכך היא  ,תותרבותי תכלכלי מתחרות זו בזו על מרכזיות

מגוון תחרות זו. ב , ממלא תפקיד חשובועיל שלהיייצוג הערים אלה, ו המגוון האתני והתרבותי של

את  ייצגתסימבולית, המכלכלה מ חלק ,)Gantner, 2014אצל   Zukin, 1996 (מהווה סוג של הוןזה 

משיכת תעשיות  הגברת התיירות, כגוןיתרונות כלכליים קונקרטיים, ובכך יוצרת  דימויה של העיר 

  וקידום זרימת הון.

 כך שתוצג האינדיבידואליות שלהן מעצבות את והן "תרבות עצמית",  פיתחוערים  להצליח,בכדי 

  .)Gantner, 2014אצל  2Reckwitz 2009:  ;54–235n 2008: Mahnke–43( בצורה הטובה ביותר

עיצוב דימוי ב ימוי וקידום אירועים,בשל רבעי העיר, ב הדבר בא לידי ביטוי בשיפוץ ובפרשנות מחדש

 .)Gantner, 2014(דריכלות. א -התרבותית הבולטת ביותר דרך האטרקציה  ייחודי לעיר, ושיווקו

 

  בין שימור למורשת

כמוצר על פי דרישות הצרכן, בעיקר תיירים, הביאה למסחור המורשת לאחרונה, שיווק המורשת 

למטרה מרכזית בניהול ותכנון  כההפ תיירות ומורשת ביןשימור ערכים. כיום, הסימביוזה חשבון  על

השפעתו על בהעבר ועם קשר חשיבות הבמכירים  עירוניים של שטחים היסטוריים. מתכננים

. קהילות לשימורתרומה וכ, חיזוק הזהות המקומית ותכממד חשוב של קיימ ""תחושת המקום

Beatley & Manning, 1997)  אצלNasser, 2003.) 

פיזי, מרחבי  עירוני:שימור להגדיר שלושה יעדים ( Nasser, 2003 אצל(Orbasli, 2000 אובסלי 

העתיד וסוג של פיתוח על מנת להבטיח כי העבר, ההווה כ מבנים מבחינה פיזית, שימור  וחברתי.

מטרת השימור לראות את  מבחינה מרחבית,  .עיר משתלבים לכדי יחידה מאובחנת ורציפהה של

המטרה  .עיר כישות הוליסטית, על מערכות היחסים שלה בין החללים לבין השימוש בהםה

מקומיים   למשתמשיםת , אשר נוגעתחברתיהמטרה הא י, השעל פי רוב מוזנחתהשלישית, 

א ו, הרהשה להגדק הכי ד החברתימהמשלמרות  לטענתוה העירונית. האוכלוסיימהקהילה ומ

 שימור ניתן להשיג רק באמצעות ההמשך של החיים העירוניים.היות ו החשוב ביותר
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מורשת היא השלב המודרני ביותר של שימור.  זה הקונספט המספק "את הקשר בין  שימור העבר 

  (Ashworth and Tunbridge 1990: 24המודרנית"עבור הקהילה כלכלי לערכו הפנימי, וכמשאב 

 . Nasser, 2003)אצל

יש  הקהילהפיתוח ל עהשקפה הוליסטית ממורשת כחלק אינטגרלי  אתרי לש אג'נדה בנותלבכדי 

הצורה העירונית, כלומר,  שלמחדש  איחודהראשונה היא  הקשורות זו בזו:שתי גישות להתייחס ל

השנייה המתרחשים בתוכם. הגישה השימושים עם הפעילות ו יחד המבנים והחללים העירוניים

   (Campbell 1996; Jepson 2001 .ותחברתי מטרות עם תכנוןיחד קרקע  ישימושמתמקדת בשילוב 

בעיית לפתרון  נכון ומתןמורשת, משמעות הדבר היא ניהול  באתרי  Nasser, 2003).אצל

של המקומיים, כפי שהם באים הצרכים והשאיפות פני תיירותית על הפעילות הדומיננטיות של ה

במרחב הציבורי והפרטי, שינוי דפוסי הבעלות  הפרעהבשינוי שימושי קרקע ומבנים,  לביטוי

 המורשת. אתריחיוני להישרדותם ארוכת הטווח של  שילוב הגישות והחצנת הכלכלה המקומית.

של נכסי תרבות לדורות  חשובהון ל עשתי מטרות. ראשית, הוא מגן  ומחזורחידוש  תהליך זה שלל

ההיסטוריים את מספקת לאתרים ש "קוםהמ תתחוש"א משמר את וושנית, ה הבאים,

מהתמקדות  "אותנטיות" האינדיווידואליות שלהם. תהליך ההתחדשות מגדיר מחדש את המושג

 .(Nasser, 2003) מההמשכיות.בעבר בלבד לכוון ראיית ההווה כחלק 

המורשת משמשת לעתים קרובות כטיעון כאשר מתמודדים עם הדילמה האם לשפץ מבנים 

שהידרדרו במחוזות ההיסטוריים גם כאשר העלויות גבוהות, או האם יש להרוס אותם בכדי לפנות 

מקום למבני משרדים ודירות חדשות המעודדים כניסת גורמים מסחריים ודמוגרפיים חדשים 

הסביבה החזותית קשורה קשר הדוק לשינויים ביחסי הקהילות  לאזור. הטרנספורמציה של

העירוניות עם מיקומם. זיכרון קולקטיבי, העומד בבסיס הזהות של קהילה, הוא בלתי נפרד 

מהחוויות המרחביות של הקהילה. זה מעלה שוב שאלות לא נוחות: על מה אנחנו רוצים להגן? 

הגלום במנהגים חברתיים? האם ניתן לראות בבניין  המחוז, הבניין, החזית או הזיכרון הקולקטיבי

 (..(Polyák, 2006ריק, המחכה ל"המצאה "של תפקידו החדש, חלק ממסורת התרבות המקומית? 

עבור המתכננים, המטרה  חיוביות בשימור ופיתוח אתרי מורשת. השפעותלתיירות יכולות להיות 

 הרווחים  מתיירות. ומקסוםליליות מזעור ההשפעות הש של העיקרית היא ליצור אסטרטגיה 

, חדשהפיתוח  השל  ואיכות עלשל משאב התרבות ו נכוןניהול  לצורך השגת מטרה זו יש להקפיד על

עם  אינטגרציה של שני גורמים אלהלסביבה הבנויה, ובפעילויות ההשימושים והמשך לדאוג ל

 .((Nasser, 2003  תיים של הקהילה המקומית.תרבו-הצרכים החברתיים
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 אופייה ומאפייניה של תיירות מורשת יהודית

תיירות מורשת הקשורה עם מגוון תרבותי ומיעוטים אתניים בהווה או בעבר הפכה חלק משמעותי 

בתעשיית התיירות. מאז סוף הקומוניזם במרכז ובמזרח אירופה, גוברת התעניינות ביהדות, 

פן הדרגתי לחלק מהמורשת, בהיסטוריה ובתרבות היהודית וכן בשואה אשר הופכת באו

 ההיסטוריה והזהות המקומית, גם במדינות שבהן קהילות יהודיות נעלמו או היו הצטמצמו מאוד. 

תופעה זו מתפתחת באופן פרדוקסלי על אף גילויי  אנטישמיות, וכן מתרחשת במדינות שבהן 

האחריות של המקומיים כמשתפי פעולה בשואה מעולם לא נחשבה כנרחבת או מוכרת,  כגון 

 (.Corsale, 2017(בלארוס, קרואטיה, ליטא, אוקראינה או רומניה 

תחושת מתח או חוסר התאמה ב אופיינתהמ "יתמורשת דיסוננט"מורשת יהודית באירופה הינה 

הצגת מבנים או סמלים הקשורים לתרבות או לדת שאינה שלך. רגשות כאלה נוטים להתעצם  כלפי

עם קבוצות מיעוט בחברה. סוג זה של רגשות סותרים עלול   מזוהיםסמלים שלמבנים או ל ביחס

או שימור  חפצים של תרבויות  להוביל אנשים או קבוצות בתוך הרוב לנקוט פעולה נגד הצגת

החל מהרס  ,חומרת הפעולה הננקטת כנגד נכסי התרבות של המיעוטים משתנה. וקהילות מקומיות

 (.2017ואחרים,  Petrevska) .פיזי ומחיקה מתוך חוסר סובלנות ועד קבלה ואפילו הסתגלות

השנייה, בשנים נראה כי על אף הירידה במספר הקהילות היהודיות לאחר מלחמת העולם 

 2013האחרונות ניכרת לידה מחדש של התרבות היהודית בערים רבות באירופה. עם זאת, סנדרי )

Sandri,  אצלSmith, & Zatori 2015 ) דיון בטוען כי המורשת היהודית בערים נותרה נושא שולי

 ,Ruethersהתיירותי, למרות היותה "הון תרבותי חשוב בשוק העולמי של תיירות העיר" )

אצל   Gruber, 2002אחת הסיבות לכך לטענת גרובר )(. Smith, & Zatori 2015אצל    2013:675

Smith, & Zatori 2015  ) הינה  כי המורשת היהודית, ובמיוחד הנצחתה, אינה ניתנת לטיפול באותה

ת והנצחה חייבים להקדים את הבידור, והפרשנו זיכרוןדרך כמו אטרקציות תיירותיות אחרות. 

(. Tunbridge & Ashworth , 1996 שלה לעתים קרובות סותרת )למשל, אושוויץ כפי שתועדה על ידי

בעיה נוספת במרכז ומזרח אירופה וכן בארצות הבלטיות הינה שהנאצים ניסו לחסל את עקבות 

 ,Smithאצל  (Lemée, 2009   (’ethnocide‘) התרבות החומרית היהודית בתהליך של "אתנוסייד"

(& Zatori, 2015  וכן כיוון שהזיכרון הקולקטיבי נדחק תחת הקומוניזם במדינות מרכז ומזרח

 .. (Smith, & Zatori 2015) אירופה ורבעים יהודיים לשעבר ערים הפכו לעתים קרובות לנטושים

עם זאת, ברוב מדינות אירופה ניתן לראות שיקום או שחזור של בתי כנסת, פתיחת מוזיאונים 

בניית אנדרטאות לשואה, הפקת סרטים ורומנים, ארגון פסטיבלי מוסיקה עממיים  ותערוכות,

. התיירות היהודית הפכה לנישה )17Corsale, 20אצל   Valley ,1999)יהודיים ואירועים אחרים 
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מוכרת בתוך שוק התיירות התרבותית, וזאת באמצעות מעורבות של רשויות ציבוריות ומפעילים 

 (.Corsale, 2017אצל  2002Gruber, ; Krakover 2017(. פרטיים

בחרה להדגיש ביזמות תיירותית של המורשת היהודית שמקדוניה בניתן לראות  לכך דוגמא

מוטיבים הנושאים קונוטציות חיוביות  ולא את אלה השליליות. שני מניעים עיקריים להשקעה 

שהם רואים כעבר הרמוני כאשר  ופיתוח זה: ביטוי של כבוד כלפי יהודים לשעבר, ותחייה של מה

אנשים בעלי זיקות שונות חיו יחדיו בהרמוניה.  מאידך מקבלי ההחלטות התרחקו ממניעים  שיש 

להם קונוטציות שליליות כגון אשמה או הדגשת ההיסטוריה הקשה כסיבות להצדקת שימור או 

 הקמת אתרי מורשת יהודית.

ים כגון קרקוב, טולדו, בבודפשט וסרייבו בהן העבר תהליכים מסוג זה ניתן למצוא גם באזורים אחר

 Petrevska). של העיר מעצב את עתידה במונחים של פיתוח מוצרי מורשת לצריכה תיירותית

 (.2017ואחרים, 

במקביל לצמיחת ההתעניינות ביהדות  בשנים האחרונות, חיפוש  יהודי פנימי של שורשים ומורשת   

א באופן משמעותי לפיתוח נישה תיירותית זו, במיוחד מאז נפילת יהודיים אירופיים תורמת אף הי

הקומוניזם ותחיית החיים היהודים במרכז ומזרח אירופה. בתוך " מאקרו נישה " רחבה יותר של 

תיירות תרבותית, פיתוח מורשת יהודית באירופה מייצגת תכונות ייחודיות של מורשת מיעוט, גם 

ו לפני מאות שנים,  או מיוצג על ידי קבוצות קטנות מאוד של אם מיעוט זה  נכחד לעיתים אפיל

אנשים מבוגרים מאוד. מכאן שקהילות יהודיות אינן בהכרח מסוגלות לשמור על מקום מרכזי 

 .)Corsale, 2017(בתהליכי קבלת ההחלטות בנושא ניהול וקידום מורשתם. 

 

 הרובע היהודי

 ,Gantnerאצל  Schnur, 2008( .במחקרים עירוניים"רובע" הוא אחד המושגים הבעייתיים ביותר 

ניסיונות רבים להגדרתו עלו במהלך השנים: "רובע פירושו ההתמזגות המרחבית, הפרדה,  .(2014

הבחנה וניהול של קבוצה על פי גזע, מוצא לאומי, מעמד, דת, מקצוע או נטייה מינית באזור מסוים 

 .(2014tnerGan ,אצל   Abrahamson 1996: 25.(" של העיר

"הרובע הוא קומפוזיציה קוהרנטית גדולה של ריבוע ורחוב. זה מיוצר על ידי תוספת של מערכות 

 ".רחוב ומקום ... מאפיין של רבעונים בודדים היא ההבחנה לפי סיווג חברתי של רוב התושבים

)Coulin 2004: 6 &Kajnar   אצלGantner, 2014.) 

מובחנת בבירור, גיאוגרפית, השל המרחב העירוני גות יחידה למרות השוני בהגדרות, כולן מצי

 חברתית, מנהלית או פוליטית. 
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בשנות התשעים החלו לצמוח חללים יהודיים חדשים כייצוג אתני וזיכרון קולקטיבי. בנייתם 

מוסדות להציג סדרה חדשה הופיתוח "התרבות היהודית" במרחב האורבני החדש נבעה מרצון של 

 הם פעלו לשיקום האדריכלי . )Gantner, 2014אצל  Brauch et al 2008: 19 (רעיונות ואינטרסים של 

קהילות, כגון בתי הכנסת או בתי הספר היהודיים. במקרים אחרים, אף ניבנו מונומנטים מבני השל 

המאפיינים המיוחדים של אתרים אדריכליים אלה )בימה בבית הכנסת,  או מוזיאונים חדשים.

( ותולדות השכונות היהודיות, בתי הכנסת, מקוואות, בתי קברות ומקומות 'וכותיות עבריות או

 .של מרחבי התרבות והזיכרון שהוקמו סביבם "מהווים תפקיד בלגיטימיות ה'יהודית ,דומים

)2008 ,Kovács&  Gantner  אצלGantner, 2014( 

קיים קונצנזוס ות של אזורים אלה כאשר בוחנים את הספרות והמחקר אודות  התרבות והאדריכל

למשמעות המונח "רובע יהודי". המראה הייחודי של אוכלוסייה יהודית המתגוררת ברובע זה 

 מעניק לה את אופייה ה"יהודי". 

המונח "רובע יהודי" מופיע בסקירת הפרסום אודות אתרי תיירות של ערים אירופיות שונות כמו 

אדריכלות והגנת מורשת. לעתים הוא מזוהה עם דימויי השטעטל  פראג, פריז או בודפשט, ובדיון על

היהודי. הגדרות אלה מניחות קיומה של קבוצה שבזכות כוחה,  "גטו"ובמקרים אחרים כשם נרדף ל

אורח חייה והמראה שלה משאירה סימן חומרי, גלוי הניתן לזיהוי, בחלק מסוים של העיר. ואכן 

ות הנפוצות ביותר בערים ערי יבשת אירופה, בייחוד במדינות הרובע היהודי מהווה את  אחת התופע

 (Gantner, 2014(סוציאליסטיות . -הפוסט

 

  המורשת וההיסטוריה היהודית של בודפשט

 על ידי הטורקים ודוכאהעל ידי המונגולים   הנוסדה על ידי הרומאים, נהרסבודפשט, בירת הונגריה, 

כמעבדה מסוגים שונים היא שימשה  ככזאת, .שוב ושוב האת עצמ ההמציא אך, םהעות'מאניי

 Follath, 2013) לקומוניזם.ו לפשיזםוציאליזם ועד ס-לאידיאולוגיות פוליטיות שונות, החל בנציונל

 (.Smith, & Zatori, 2015אצל 

המטרופולינים הגדולים  לאחד השהופך אות , מה מיליון תושבים 1.7 מונה כבודפשט אוכלוסיית 

תהליך הפיתוח  ,וציאליסטיות רבות אחרותס-לערים פוסטבדומה  בודפשטבביותר במזרח אירופה. 

שיעור איטי יחסית של  למשל ,מערים במערב אירופה עבר מסלול שונה במקצתהעירוני 

 סוציאליסטיות.-בשנים הפוסט ג'נטריפיקציה

, עם ומבנה פוליטי, כלכלי, חברתי ותרבותי משלם לכל אחד מה מחוזות, אשר 23העיר מחולקת ל 

או שיתוף פעולה עם מחוזות אחרים. ראשי ערים הם לעתים קרובות  תיתממשלמעורבות מעט מאוד 
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להשפיע באופן משמעותי על יחסי הכוחות  ויכוליםקואליציה ים בבולט גורמים גם חברי פרלמנט או

השקת  דיור או ה,חברבתחומי שום מדיניות מועצת העיר. כאשר מדובר ביי עלו בין המחוזות

על פי חוק השלטון המקומי,  .רמה גבוהה של אוטונומיהמהתחדשות, מחוזות אלה נהנים  תכוניות

למחוזות יש עניין  כךואחריות של מועצת העיר בודפשט, בבדרך כלל הן  הוניהול פיתוח התיירות

 .מוגבל בתחום התיירות 

מחוזות, פני מספר  על תאשר לעתים קרובות משתרע ת התיירותתשתילגישה זו ללא ספק מזיקה 

מועצת העיר ששל סכסוכים בין רשויות המחוז. למרות באת פיתוח האטרקציות  וכן מאטה 

בין העירייה  הקצאת האחריות והמשאבים , במציאותמחוזכל לפקח על פעילות  אמורהבודפשט 

לעתים קרובות מתחים וסכסוכים, וכתוצאה מכך חוסר פעילות מלאה  יוצרתלבין ממשלות המחוז 

רשויות לא בהם האזורים מרכזיים של העיר, בתיירות  השפעה ישירה על במשך שנים רבות. יש לזה

 (.Smith at al, 2017תיירות )ה להסכים על איך לפתח את האזורים עבור הצליחו

 

 היהדות בבודפשט

הקהילות היהודיות בהונגריה והאנטישמיות המתמשכת, התרבות  למרות ההיסטוריה הטרגית של

 היא הגדולה ביותר במרכז ומזרח אירופה.היהודית היהודית פורחת בבודפשט והקהילה 

כמו במקומות אחרים באירופה, ההיסטוריה של היהודים בהונגריה ובבודפשט היא היסטוריה 

ומית והקהילה שגשגה במיוחד במחצית טרגית. היהודים חיו בהונגריה מאז ימי האימפריה הר

ישב בעיר בודה מספר גדול של מהגרים יהודים. החלו להתי 15-. במאה ה 11-השנייה של המאה ה 

אשר ההבסבורגים כבשו את הונגריה , אולם כ1541-היהודים טופלו היטב במשטר העות'מאני מ 

ערים. כשהונגריה קיבלה המבגירוש יהודים התבטאה גם ו, האנטישמיות גדלה 17-בסוף המאה ה 

ל הפרלמנט ההונגרי חוק הונגרית, קיב-והוקמה המלוכה האוסטרו 1867את עצמאותה בשנת 

שהכריז על שוויון האזרחים היהודים בזכויותיהם הפוליטיות. המצב הפוליטי, השגשוג הכלכלי 

חזקה הלאומיות הוהצמיחה המהירה של העיר משכו יהודים מפאתי המלוכה ומארצות שכנות. 

חדש של ה הזרםהעם ההונגרי. תוך מאסיבי של יהודים אל הטמעה העושר תמכו בתהליך ההו

כתנועת רפורמה מתונה, אימץ את השפה ההונגרית ותומכיו  הוקם", יהודית יה"נאולוג - הדותהי

הדתות הלאומיות  ת, היהדות התקבלה כאח1895ראו עצמם כהונגרים של הדת היהודית. בשנת 

Vörös, 2001). ) 

-יהודים חיים בהונגריה, המספר הגדול ביותר במזרח 100,000 הקשים, הההיסטורי יאירועעל אף 

המורשת והתרבות  (.Smith & Zatori, 2015אצל   (Jewish Virtual Library, 2013מרכז אירופה 
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קרב היהודית ממשיכות להיות חלק מהאטרקציות המעניינות והפופולריות ביותר בבודפשט, הן ב

התרבות והמורשת היהודית בהונגריה מטופחת  שאינם יהודים. תייריםתיירים יהודים והן בקרב 

שמירה על הומוערכת מאוד. הונגריה מתגאה באחת הקהילות היהודיות הגדולות באירופה, 

 (& Smith הממשלה.של הקהילה והן  שלבראש סדר העדיפויות הן  נמצאערכים ושאר הנכסים ה

Zatori, 2015 .) 

  קיימות בקרב קהילות יהודי הונגריה ארבע התארגנויות: 2014-נכון ל

 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségeברית הקהילות היהודיות בהונגריה ) .1

– (MAZSIHISZ  המזוהה עם היהדות הנאולוגית. בראש הממסד הדתי שלהם עומד הרב רוברט

 הכנסת הגדול ברחוב דוהאן בבודפשט.פרוליך. בית הכנסת המרכזי שלה הוא בית 

 Magyarországi Autonómהקהילה היהודית האורתודוקסית האוטונומית בהונגריה ) .2

Orthodox Izraelita Hitközség - MAOIH )  ארגון זה הוא יורשה של הלשכה האורתודוקסית

. בשנת 1950-ונכפה עליה איחוד עם הנאולוגים, בלחץ השלטון, ב 1871-הנפרדת שפעלה במדינה מ

ורתודוקסי ראש הקהל הא . בפועל,1993-הצטרפו חבריה לברית הקהילות, אך פרשו ממנה ב 1989

 משמש כסגן הארגון הקודם. מרכזה הוא בית הכנסת ברחוב קזינצי בבודפשט.

 EMIH - Egységes Magyarországi Izraelitaהקהילה היהודית המאוחדת של הונגריה ) .3

Hitközség )ומציגה עצמה כיורשת של קהילות הסטטוס קוו אנטה. הארגון  2004-שהתאגדה ב

הוקם על ידי תנועת חב"ד, ודוגל בגישה פתוחה יותר לקהל חילוני כדי לקרבם. בראשה עומד הרב 

 , בהנהגתו של הרב ברוך אוברלנדר.1989שלמה כובש. חב"ד השתרשה בהונגריה אחרי 

 1992רבה קוטולין קלמן קמה בשנת יהדות רפורמית: קהילת "שים שלום" בהנהגת ה .4

רב הבהנהגת  2006-במה . קהילת "בית אורים" ק2004וקיבלה הכרה רשמית של השלטונות בשנת 

 .(ויקיפדיה) .פרנץ רואי

במרכז  מיקומה ,של תיירים נותמספר הליאינה מבין בירות אירופה המובילות בשבודפשט  למרות

נמצאת אחרי פראג וינה, אבל  תמפגר , היאשלה זוראלערים בבהשוואה . משמעותיומזרח אירופה 

 .Smith at al, 2017)אצל  .(CSO, 2016 לה המדינות השכנות  של הרבה לפני ערי הבירה

התיירות של בודפשט חדל להתקיים לפני  משרד על התיירות,  תאחראיש, אין סוכנות בבודפשט

 לבודפשט בכל מקרה וכי יש להקדיש משאבים לקידום יבואו מספר שנים )"ההיגיון" הוא כי תיירים

 סוכנות התיירות ההונגרית בבעלות המדינה ממוקדת בעיקר שאר הונגריה אשר יחסית מבוקר(.

למרות שבודפשט התמקדה באופן מסורתי בתיירות  תכנון או פיתוח.בשיווק ותקשורת ולא ב

ת הגלובלית של תיירות יצירתית וערים פופולריוה, וושיווקהתיירותי שלה המורשת בפיתוח המוצר 



15 
 

ערים אשר  ןתיירים נמשכים יותר ויותר לאות .2000-מאז סוף שנות ה  עליה משפיעה גם ותיצירתי

 .(Smith at al, 2017או שכונות  מחוזות יצירתיים שיש בהןיצירתיים או ות נחשב

 

 בעיר הרובע היהודי

דתיים, ה בזרמים הבדלים יחד עם, 1850 במהלךלהתפתח החל של העיר הרובע היהודי הישן 

 יםמאכלסהבצורת שלושה בניינים  באים לביטוי בין זרמים אלהפילוסופיים. מתחים החברתיים וה

; בית הכנסת 1859הושלמה בשנת הקמתו אשר  חלל קטן: בית הכנסת ברחוב דוהאני, בצפיפות

. בסוף המאה 1869בנה בשנת ית הכנסת ברחוב רומבאך, שנבו  ;1911האורתודוקסי, שנבנה בשנת 

כולל גם  לפרולטריונים יהודים, ועדמפרופסורים  לל היהודים,ביתם של כ התשע עשרה היה הרובע

אומנים, חייטים, פקידים, סוכנים, ברוקרים  חברי המעמד הבינוני הנמוך כגון חנוונים, את

 וסטודנטים.

וא ה -דרות אדריכליות היסטוריות עם הג פיזימתחם הרובע היהודי בבירה ההונגרית הוא לא רק 

בספרות ההונגרית במאה השנים  . הרובע תואר ונדון פעמים רבות במיוחדינרטיבמרחב גם 

על הרובע. הדימויים המיוצרים בנרטיבים  הפכו לחלק מהדיון הציבורי האחרונות. נרטיבים אלה

 התפיסה של הרובע היהודי בימינו. אלה מעצבים את

הרס ה תמונה של וו( הTerézváros) ,7, רובע במרכז העיר י הישן, הרובע היהוד90-עד סוף שנות ה  

ההרכב החברתי ש, למרות נשארו , כמו בית הכנסת של דוהאני,יהודיים . מוסדות ובנייניםוריקבון

מלחמת העולם  והדמוגרפי של האזור השתנה. האוכלוסייה היהודית יצרה ועיצבה את האזור עד

התושבים היהודים ירד במהירות והותיר את מספר  השנייה, ובעשרות השנים שלאחר המלחמה

 .במשך עשרות שנים , והבניינים נותרו ללא שינוי1945לאחר  הרס. המחוז נידי הגורל"ב" המחוז

)49-Ladányi 2004: 233  אצלGantner, 2014( .  חיו גם  היהודיםמלחמת העולם השנייה  לפני

נאלצו לעבור  םה, 1944-1945כשהגטו הוקם בשנים .  8ו  6ים של העיר, כמו מחוזות בחלקים אחר

מאושרים כל כך, הפך למסגרת של טרור, פחד, רעב, מחלה  תזיכרונולגור בו. "הרובע, שהיה מלא 

 (.Gantner, 2014 אצל Gyárfás et al., 2013: 32.(ומוות "

 

 בהקשר היהודי בעיר שימור ושחזור

מרכזיות בודפשט, הפכו  כללןמהמחצית השנייה של שנות התשעים ואילך, נראה כי ערים, ובהחל 

  .תשומת הלב האקדמית והאזרחיתביותר ויותר 



16 
 

חלק גדול מהשיקום העירוני שכבר החל בשנות השמונים הוא שחזור עירוני במהותו. ההידרדרות 

לוותה בירידה במעמד החברתי של הפיזית המשמעותית במלאי הדיור במחוזות הפנימיים של פסט 

ף בעיקר בשל האוטונומיה הגבוהה קומוניסטי חל-התושבים. הפיצול של המרחב העירוני הפוסט

המוענקת לרשויות המקומיות על ידי החוקה, ובכך חוסמת למעשה כל אפשרות לתכנון עירוני 

ום העירוני הועברה מטרופוליני משולב. בפירוק האדמיניסטרטיבי של קבלת ההחלטות, חובת השיק

בסביבה משפטית וכלכלית זו, רשויות מקומיות מסוימות מצאו את המשאבים  השונים.למחוזות 

הדרושים לשיפוץ ולשיקום מוקדם יותר מאחרים, ולעתים קרובות הם נקטו בשיטות ובמטרות 

 ( (Polyák, 2006שונות.

ע היהודי הישן. כמה מן המבנים אזור הרובב , משקיעי נדל"ן פיתחו עניין2000-בתחילת שנות ה 

את האזור כאתר מורשת  קבע. אונסקו הם מוגנים תחילת המאה התשע עשרה ולכןב הוקמו במחוז

כי הוא מייצג  לגיטימציה לתביעה תןמידה מסוימת של הגנה, ונובכך העניק לו , 2002בשנת  עולמית

בע ו, כדי להגן על הר2004 "הרובע היהודי". ב דוגמה יוצאת דופן של המורשת התרבותית, של

קבוצה בשם הקימו  מההריסות, מספר תושבים ופעילים, ביניהם אמנים ואנשי רוח שונים

PROTEST,  הפגנות נגד מכירה והריסה של אתרים מוגנים ובניית מבנים באזור.  נוארגו 

החל האזור לעצב את התפיסה , הדימויים הנובעים מהוויכוחים הציבוריים שסביבויחד עם 

(, 2014הקיץ היהודי השנתי )פסטיבל המתבטאת במספר אירועי תרבות כמו  בעוהציבורית של הר

את הרובע עצמו  , חסידות, קבלה, יידיש, אוכל יהודי מסורתי,יםכוללת כליזמרשלו אשר התוכנית 

 העבר "הרצוי":נבנה הנרטיב של , אלה דימויים עם בתי הכנסת והרחובות הקטנים. על הבסיס

 (.Gantner, 2014( היהודית המזרחית שנעלמה.התרבות 

, המבנים אליו דורות צעירים עברו :את הרובע היהודי שינתההג'נטריפיקציה של העשור האחרון 

ההרוסים שוחזרו, ותעשיות יצירתיות הופיעו עם שפע של מקומות קהילתיים, ברים, פאבים 

ידן הקומוניסטי. עם זאת, רק ומסעדות. הרובע היהודי בבודפשט שרד את מלחמת העולם והע

בו האדריכלות קומפלקס יוצא דופן ש הוא הפךעכשיו, לאחר הקמת הדמוקרטיה בהונגריה, 

 במהירות. יםנעלמ והמבנים העתיקים

כדי למנוע את המשך מותו של הרובע בפעילים המכונה "אוואס" )"התנגדות"( הוקמה  תקבוצ

משמעות היסטורית", מה שאומר שבניינים בעלי בעל למעמד של " ביאוהיהודי הישן. הם הצליחו לה

  ערך היסטורי לא יכלו להיהרס גם אם הם נראו במצב גרוע.

בע מכיל והרכיום  הרובע היהודי הישן במרכז בודפשט הפך אטרקציה תיירותית גדולה.לאחרונה 

ליכה קצר(. פאבים וברים באזור קטן יחסית )שבו הכל נמצא במרחק ה 31-מסעדות ובתי קפה ו  180

חנויות  22גלריות,  15בתי מלון,  25מורשת תרבותית ומונומנטים אדריכליים,  220רובע כולל עוד ה
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רופאי שיניים ומרפאות אחרות. במסגרת שיתוף פעולה בין המגזרים הפרטיים  25-עיצוב ו 

עסקים,  אטרקטיבי לכלל בעלי העניין, כוללכמקום הוהציבוריים הוקם אשכול לחיזוק הפיתוח של 

 .תרבותי של בודפשט" -"הרובע הרבאותו כאשכול בחר סיסמא שהגדירה התושבים ותיירים. 

בבודפשט מספר פסטיבלים יהודיים, והבולט שבהם הוא פסטיבל הקיץ  יםבמהלך השנה מתקיימ

המקומות המרכזיים בו. ישנם אירועים קטנים נוספים כגון הוא אחד בית הכנסת הגדול כשהיהודי, 

פסטיבל המאורגן פעמיים בשנה בחגים יהודיים גדולים, בעל פרופיל  ",התרבות הרבעוני"ל פסטיב

 ,קולינרי תרבותיפסטיבל  – "יודאפאסט"תרבותי וקהילתי, ומזמין אורחים יהודים ולא יהודים, 

פסטיבל "ו "פסטיבל הקיץ של שפינוזה"המיועד לקהל המעוניין בחיים הקהילתיים היהודיים, 

בע כ"מרחב וניתן לתאר את הרויש גם מספר גדל והולך של ירידי עיצוב ומלאכה באזור . "המוסיקה

 .Smith & Zatori), 2015אצל  . (Ruethers, 2013: 672הנצחה "של נוף  בתוךביצועי 

שמושך אליו את רוב המבקרים ורבים מהסיורים היהודיים נעשים הוא עם זאת, בית הכנסת הגדול 

מנקודת מוצא זו. רוב התיירות היהודית של בודפשט עדיין מתמקדת במורשת מוחשית, כגון מבנים, 

מוזיאונים ותערוכות. מעניין לציין כי אתרי מורשת יהודית ואנדרטות זיכרון מופיעים באטרקציות 

 מהםשלושה  כאשרתיירים יהודים ולא יהודים, לים האחרונות השנ 20-המובילות בבודפשט ב 

קשה לעתים ו מצד שני אטרקציות אלה אינן מקודמות ומפורסמות כראוי. המובלים 25ב  יםמדורג

 .Smith & Zatori), 2015) אותן. למצוא

אטרקציות  שאין בוי משחק תפקיד חשוב מאוד בעיר. למרות יעמבחינת התיירות, המחוז השב

המסעדות בבודפשט וחמישית מחדרי האירוח הפרטיים ממוקמים מותיות מסורתיות, עשירית תייר

 . (CSO, 2016שיעור התפוסה הגבוה ביותר בארחה מסחרית בבודפשט  כאן, ולמחוז השביעי יש

 (.Smith at al, 2017אצל 

 

 אלטרנטיביתיצירתית תיירות מורשת יהודית כתיירות נישה 

בעוד  מוכרים כאטרקציות תיירותיות גדולות בעלות משמעות אוניברסלית,אתרי מורשת מסוימים 

תיירות הנישה יכולה   .אחרים נוטים למשוך קבוצות  עניין מיוחד, מה שמוביל ליצירת תיירות נישה

  להיות מוגדרת כפילוח של תעשיית התיירות הרחבה לחלקים שניתנים לזיהוי  ספציפי .

ניתן לראות זאת כתגובה  )Corsale, 2017אצל   Robinson & Novelli 2005( לפי רובינסון ונובלי

לתופעת המסה הגלובלית תיירות. השיח על תיירות נישה שייך בעיקר למפיקי התיירות, ולא 

לצרכנים, כאלמנט של אסטרטגית שיווק תחרותית, על מנת לגוון את הדימוי של יעד וללכוד שווקים 

שיווק תיירות הנישה ניתן לראות כאסטרטגיה ספציפית אשר בוחרת  את. פוטנציאליים חדשים 
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להתרכז בשוק מוגבל, לעתים קרובות בעל כוח הקנייה משמעותי, הנחשב כמתאים לפעילות כלכלית 

במקרים רבים של פיתוח התיירות, ובמיוחד פיתוח תיירות המורשת   .או טריטוריאלית מוגבלת

עויות, וערכים המיוחסים לאתר מורשת לעתים קרובות כנישה תיירותית,  הדימויים, המשמ

 ,Corsaleאצל  et al. 2004). Poriaמשמעותיות ומכריעות יותר מהערך המהותי של האתר עצמו 

2017.) 

תיירות המורשת היהודית היא מוצר נישה תרבותי המוצע למבקרים ביעדים אירופיים רבים. עם 

על ידי קבוצות ותרבויות הזרות לאמונה היהודית, מה זאת, לעיתים קרובות מנוהלים אתרים אלה 

 .שמעלה שאלות על מידת האותנטיות 

 ,Hughes)לדברי יוז . העתעשייתית משתנה כל ת-התנהגותם של תיירים בעידן התיירות הפוסט

המסחור הוא שאפיין את התיירות בעידן התעשייתי,   (ski & Kubal, 2017ńPawlusiאצל   2003

התיירות הפוסט תעשייתית, נושאים חדשים הובאו לחזית, כגון חשיבות, חדשנות ואילו בעידן 

מעבר הדרגתי מהפרדיגמה של מתרחש   ודרנית",מ-וזהות. במקרה של מה שמכונה "תיירות פוסט

"3S ")ל )ים, חול ושמש "E"3  (דבר שגשות, חינבידור, התר ,)מעיד כי צריכה תיירותית בת זמננווך 

 (.Pawlusiński & Kubal, 2017אצל    .(Żabińska, 2012  ה"או "חווייסיון" היא צריכה של "נ

שינויים אלה מתרחשים בהקשר של גלובליזציה וטכנולוגיות חדשות, הדורשות הסתכלות מחודשת 

על תרבות ומורשת תרבותית, במיוחד ביחס לערים היסטוריות ולפרשנותן לאור התרבות 

 התיירותית בעיר.

בפיתוח התיירות העונה על צרכים חדשים של התייר   נוסףתיירות יצירתית היא מושג חדש, שלב 

המודרני. דור זה של תיירים אינו מעוניין רק בחקר המורשת התרבותית בדרך פסיבית, שלעתים 

קרובות לובשת צורה של תיירות המונית, אלא מחפש דרך אחרת ללמוד, לקיים אינטראקציה, 

  (.ski & Kubal, 2017ńPawlusi( חקור את היכולת היצירתית של המרחב העירוני .להתחייב ול

 

 בבודפשט סיורים אלטרנטיביים סביב המורשת היהודית וברובע היהודי

סיורים בלתי רשמיים, סיורים אלטרנטיביים וטיולים מאורגנים ברובע היהודי הישן של בודפשט 

 .Smith & Zatori), 2015אצל  (Lukács, 2005: 5הם תמיד הצלחה גדולה 

העיריות בבודפשט נאלצו לעצור באופן חלקי את  ,ÜVÁS בעקבות לחץ ציבורי מצד קבוצות כמו 

הרס בנייני המורשת על ידי מפתחים. עם זאת, הרשויות המקומיות של בודפשט ומשרד התיירות 

הלאומי אינן מעורבים בקידום אטרקציות יהודיות או תיירות בבודפשט, היוזמות נובעות בעיקר 

 Jewinformותרבות יהודיות. לדוגמה, מאנשים פרטיים, יזמים, עסקים קטנים ואגודות תרבות 
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היסטוריות יהודיות כולל סיורים -מדריך טיולים ומגזין המקדם נקודות חמות תרבותיות (2012)

מיוחדים במורשת היהודית. רובם מגיעים לרובע היהודי או לגטו לשעבר; בתי הכנסת העיקריים; 

רון השואה; מסעדות כשרות ובתי בתי קברות יהודיים ואנדרטאות; המוזיאון היהודי; מרכז זיכ

קפה. הם מוכרים גם כרטיסים לפסטיבל הקיץ היהודי באוגוסט / ספטמבר, הכולל קונצרטים, 

תערוכות, ריקודים, ירידי ספרים, סרטים וכשרות. בהונגריה מופיעים גם יהודים הונגרים 

 מפורסמים.

'זהו קטע משגשג'. על פי ההערכות נראה כי קיימת  'תיירות יהודית' בבודפשט ויש הטוענים אף כי 

תיירים מגיעים מדי שנה לבודפשט לתרבות ולמורשת היהודית, בעיקר לרגל  200,000נראה  כי 

ם יהודים ולא יהודים. מבקרי 80,000-פסטיבל הקיץ היהודי השנתי. אירוע זה לבדו מושך אליו כ 

למשל, ניצולי מלחמת העולם  השווקים העיקריים הם יהודים אמריקאים בעלי שורשים אירופיים,

 השנייה, ילדיהם או נכדיהם .

אפליקציות ניידות המתמקדות במורשת היהודית בבודפשט הושקו לאחרונה. סיור הליכה המבוסס 

על אפליקציה לנייד מאפשר למשתמש לגלות את מורשת הרובע. הוא מנחה את המשתמש במשך 

סת הגדול, אלא גם שני בתי כנסת קטנים שעתיים הליכה, ומספק מידע על לא רק את בית הכנ

וידועים פחות. מטרתו לחקור את החלל הפיזי והפילוסופי תוך מתן מידע על החיים היהודיים של 

הרובע היהודי. הסיור מסתיים במסעדה הנודעת בזכות המטבח היהודי המודרני. נראה כי מידה 

בין אם אישית וספציפית )מדריך מסוימת של גישור חשובה לחוויית תיירות יהודית בבודפשט, 

) & TripAdvisor  (.)2015 ,Smith כגוןטיולים( או וירטואלית וגנרית )אפליקציה או חוות דעת 

Zatori( 

 ( שחקרה את התיירות האלטרנטיבית בבודפשט קושרת את המשמעות שלHill, 2017סוזן היל )

כעוד שלב של העיר  לעבר  תיירות אלטרנטיבית לתהליכי יצירת הזהות וההפקה התרבותית,

הליברליות. לטענתה התיירות ברובע היהודי ה"נסתר" היא משמעותית  וזוהי מגמה שמתערבבת 

במידת מה עם המורשת היהודית של השכונה ותולדותיה הטראגיות כגטו בזמן מלחמת העולם 

זור שעד לאחרונה אל השנייה. חיי לילה גדלו, לטוב ולרע, ומושכים כמות הולכת וגדלה של תיירים  

 (.Hill ,2017(הוסר יחסית מ"מסלול התיירות ". 

 

 ערים אירופאיות נוספותמורשת יצירתית ב לתיירות דוגמאות

Kazimierz טיפוסי ) בקרקוב, פולין, מוכר כ"רובע תרבות" רובע קז'ימייזKupisz, 2012-Murzyn 

אזור זה עבר תמורות משמעותיות בשנות התשעים: החלל שלו (. ski & Kubal, 2017ńPawlusi אצל
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פעילויות תרבות מתקיימות בו שופץ, מונומנטים היסטוריים רבים, כולל בתי כנסת, שופצו, ו

לגיבוב של  ךובידור. כתוצאה מכך, חלק זה של העיר, בדומה לרובע היהודי של פסט או לפראג, הפ

עד מלחמת .( ski & Kubal, 2017ńPawlusi אצל  ,Vajda, Szego, & Kunt 2014(פאבים ומסעדות 

 ההייתהעולם השנייה היה קז'ימייז מרכז חשוב של חיי הדת והתרבות היהודית. בתקופה זו, קרקוב 

יהודים, רובם התגוררו בקז'ימייז. למעשה, כל האוכלוסייה של יהודי  60,000מיושבת על ידי כ 

קרקוב נספתה במהלך מלחמת העולם השנייה. בתקופה שלאחר המלחמה, מחוז זה נחרב 

והמונומנטים שלו, במיוחד ממוצא יהודי, נהרסו. מאז שנות התשעים גדל העניין בתרבות היהודית. 

היסטוריה ב( נתנו תנופה להצגת היהודים 1993יהודי  והסרט "רשימת שינדלר" )ות ההתרבפסטיבל 

 בדרך לאושוויץ. עירשל קרקוב. מאז, גברו גם הסיורים של אזרחי ישראל בעיקר כביקור ב

פסטיבל התרבות היהודית, שנערך בסוף יוני או בתחילת יולי, מפגיש בין אמנים יהודית מכל העולם. 

ם, מיום שבת עד יום ראשון הוא כולל קונצרטים, תערוכות, הצגות, הרצאות, ימי 9הוא נמשך 

סדנאות וכן הלאה. הפסטיבל מקדם מגוון רחב של סגנונות שונים של מוסיקה יהודית: שיר בית 

הכנסת, חסידית, קלאסית, יהודית וכליזמר. בפסטיבל נערכות סדנאות המלמדות  על מטבח יהודי 

 (.1)ראה נספח מס' קליגרפיה ותרבות יהודית.  מסורתי, מחול, מוסיקה,

 הפסטיבל כוללת גם סיורים בבתי הכנסת ובתי הקברות של קז'ימייז כמו גם את גטו קרקוב  תכונית

הסמוך. במהלך הפסטיבל, גויים מוזמנים גם לצפות או להשתתף בתפילות יהודיות בבית הכנסת. 

 בות היהודית ולתת כבוד לקהילה שהתגוררהעבור הפולנים, אירוע זה מציג דרך לקדם את התר

 פולין, אם כי יהודים רבים נפגעו על ידי מסחור תרבות יהודית פולנית.ב

מקום שמשנה את ההבנה על היהודים ומקנה לה ממד חדש בהקשר של המורשת כיום קרקוב היא 

במקרה זה, רעיון של תיירות יצירתית בעיר. לקז'ימייז נחשב המחוז המחובר ביותר  היהודית.

בום "ייצג מקרה טיפוסי של דיפוזיה של חדשנות. קז'ימייז היא דוגמה למהרעיון של יצירתיות 

יזמים פרטיים שהביעו עניין רב במורשת היהודית. המיקום של מיזם אחד מבעיקר   נבעש י"תיירות

ת בעבודת לפיתוח מיזמים אחרים בשכונה. לדוגמה, הקמת חנויות מזכרו לזרזהופך לעתים קרובות 

מזון מסוים, הקדרה המפורסמת מקז'ימייז. חיבור עם יד ברחוב יוסף הולידה את "המסורת" של 

הפיכתו של קז'ימייז למודל התיירות הנפוץ בעיר העתיקה. מ מסתייגיםקולות הגם עם זאת, יש 

 ,Murzyn-Kupiszמדי )ר ימסחור מהנפגע כתוצאה ממחברים רבים מדגישים כי מחוז קז'ימייז 

 (.ski & Kubal, 2017ńPawlusiאצל אצל  2015,

תיירות יצירתית פונה לתייר מנוסה יותר, מחויב ומוכן לחקור את העיר בהקשר של התרבות 

והמורשת שלה. שלב זה  מזוהה כעידן שלאחר התיירות בו התייר לא רק לומד על המורשת 
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מבין טוב  כךתו בחיי העיר, ודרך מעורבו תרוחנית והמוחשיהמורשת ההחומרית אלא גם תופס את 

 (.ski & Kubal, 2017ńPawlusi(. המקומיתהקהילה את יותר 

, שהוקמו כדי לשרת היהודים המקומיים, הפכו בפוליןהקהילות היהודיות לובלין:  –מלון אילן 

אטרקציות תיירותיות, בניינים ששמשו בעבר כאתרים יהודיים )בתי כנסת, ישיבות וכדומה( ל

 מחוזרים בחלקם לידי הקהילות היהודיות. 

מלון "אילן" מהווה דוגמא לכך. בית כנסת ששכן בתוך ישיבה הוחזר לקהילה היהודית בפולין בשנת 

נראה על שיפוץ חלקי הבניין  2010לשנת , שוחזר למצבו לפני המלחמה ונפתח למבקרים. בדו"ח 2004

עתידי של האתר. אלה השימוש אודות הדיונים עולים בו מתכננים להמשיך את השיפוצים וכן  כי

הישיבה  הפיכתלא רק יצירת ''מרכז עבור הקהילה היהודית הזעירה של העיר", אלא גם  יםללוכ

ן שיכול לשמש בסיס לאתרים לאתר של מורשת יהודית  בפולין: "מוזיאון לחסידיות או מלו

  ."מלון אילן"כ, בניין הישיבה לשעבר נפתח מחדש 2014בשנת ואכן, הקשורים ליהודים בפולין " 

הבניין, שהיה פעם בית הספר הרבני הגדול והיוקרתי ביותר בעולם, מהווה כיום מקום שבו המסורת 

מלון מגישה ''סינרגיה ביותר. מסעדת ה האיכות הגבוהבהיהודית משולבת באירוח בסטנדרט 

מדהימה של המטבח הפולני והמסורתי '' )שאינה כשרה( ואורחים יכולים "לחקור את בית הכנסת 

פאנל על קיר המתאר "תוכנית יום טיפוסי" ב מונצחית הכנסת ב .והמקווה ללא תשלום נוסף"

דף היומי )דף דקות של לימוד  90בבוקר עם  6בישיבה של תלמידים בשנות השלושים, שהחלו בשעה 

יכולים לקרוא זאת ואולי אף לדמיין  "מלון אילן"יומי של התלמוד( לפני ארוחת הבוקר. המבקרים ב

זאת כפי שהם מוזמנים לחקור את החללים המשוחזרים של הבניין ובכך "לחוש את המסורת". 

)Shandler, 2016.)  '(.2)ראה נספח מס 

 ששהה בו: ישראלי ריו של תייר יהודיאת החוויה בשהייה במלון זה ניתן לראות בדב

המלון בעברו היה בניין ”. מלון אילן”אני ממליץ לשהות ב לובלין"למי שמגיע ל

אשר בתקופת השואה פונה מיושביו והשתמשו בו לצרכי ”, ישיבת חכמי לובלין“

הנאצים. בסמוך לו יש את בית החולים אשר גם הוא פונה באופן אכזרי. הבניין 

המלון  שוחזר והפך להיות מלון. השחזור החיצוני אותנטי ומרגש. למיטב ידיעתי,

בבעלות הקהילה היהודית וההכנסות ממנו משמשות לאחזקת המבנה. הייתי 

בהרבה מלונות בחיי, את זה לא אשכח לעולם. בעת השהיה שם אתה מרגיש שאתה 

מלון, אלא בחלק מן ההיסטוריה היהודית. בקרו גם בבית הכנסת ” סתם”לא ב

ו עבורכם(, שבתוך המלון )ששוחזר וצריך לבקש בקבלה שהשומר יפתח אות

ובמיוחד אני ממליץ לבקר בבית הקברות הישן )יש גם חדש, אולם לא היינו בו( 
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דקות הליכה מן המלון )גם כאן המפתחות אצל שומר המלון, אשר  5-שנמצא כ

ממליץ לתת לו טיפ  –ישמח להדריך אתכם וייתן לכם את מפתח הכניסה לשער 

יהודי גאה. אמנם המלון נמצא בסוף(, הביקור בו מרגש מאוד. לדעתי חובה לכל 

כקילומטר מהעיר העתיקה והצוות אינו יהודי, אבל זאת חוויה בלתי נשכחת, 

מעבר לכך החדרים גדולים ומרווחים, ארוחת הבוקר טובה והמחירים סבירים" 

 . (2005)אתר למטייל 

בשואה   מהם נרצחו %08-יהודים לא נשארו בטרנבה שבסלובקיה לאחר שיותר מ : טרנבה סלובקיה

בית קפה שאף לאחרונה השנים. באחד מהם נפתח  900אבל שני בתי כנסת נותרו מהקהילה בת 

 מתהדר בשם "קפה סינגוג", ובעבודות השחזור שעשה הבעלים במקום. 

 מרחבב להשתלב שמנסה ומהה קפה בית מתנהל מתפלליםה לספסלי הקודש ארון בין

 (.3 ס'מ נספח )ראה לגמרי. אותו להחריב בלימ הארכיטקטוני

 בזיליקהל בסמוך נסתכ תיב ניש וב ומופיעים העיר של גםד יש הראשי "ברחוב

 ביאפים מלא עיל,פ קפה בית םש לגלות הופתענוו אותם נוחיפש המקומית,

 .(ישראלי תייר) מקומיים".

 "קפה במפורש: אותו מציינת ואף ההמבנ של הקודם יעודוי את טשטשל מנסה אל הקפה הנהלת

 .בתפריט" ופיעמ הכנסת בית של יפורוהס המקום, םש הוא סינגוג"

  בו: שביקר הישראלי תיירה לדברי זאת עם

 אנדרטה אפילו אין לה. קרהש מה על ילהמ שום קהילה.ה לע לוםכ תובכ לא"

 הכיל ץהשיפו מעורבים. ורגשות זהע טלטלה רגשנוה מתבקש. מאודש ברד לזכרם,

 מליםס צדקה, ותקופ במה,ה יקוםמ קרה,ת יוריצ דש,הקו ארון כולל מקיף, שימור

 ופנתי,א לקפה הפכו המשוחזר מקוםה את .מדהימה עבודהה שים.נ עזרתו יהודיים

 ...העוגות גם כךו משובח הבר הופעות.ו לקונצרטים מקוםו תרבותי מרכז

 והסמלים העבריות אותיותה 'סינגוג', שהמילה ורד שם דלג מורכב, אמתב זה...

 שם ישו כשר איננו מסעדהב האוכל בלא יובית.ח חוויהו עיםנ שהומ להם מסמלים

 אם היא השימור עולםב השאלות אחת יהדות.ל קשר לאל דפיםמ לע פריםס מאות

 אבל תשובה, אין לי תרבותיים.ה ערכיו את םג או מבנה,ה את קר שמריםמ אנחנו

 (.2018 ,מנדלבאום) ".ותרב שלכותה לה שיש שאלה זו
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 (.  7201הפיתוח של תיירות מורשת יהודית על פי קרקובר )מודל 

( מציע מודל המסרטט נתיב כללי של התפתחות פרוגרסיבית של  אתרי Krakover, 2017ובר )קקר

 (.Corsale, 2017(מורשת יהודית, אשר נראה ישים גם לאתרי מורשת אחרים. 

המוצג בשני שלבים, השלב הראשוני  לטענתו היווצרות מוצר מורשת עוקב אחר קו מובנה של פיתוח,

של  התפתחות המוצרים העיקריים והמוחשיים, ושלב בוגר המטפל בהוספת אלמנטים קטנים יותר, 

חלקם בעלי אופי מוחשי וחלקם פחות. כל שלב מורכב ממספר שלבים, במתן מעין פרוטוקול יצירת 

 מוצרים מורשת.

 על ידי טימותי ובוידתוך ניסיון למלא פער שזוהה מודל הפיתוח מתייחס בעיקר לשיקולי צד ההיצע, 

(2006 ,Boyd& Timothy    אצלKrakover, 2017(  לפיו "צריך להבין טוב יותר את צד ההיצע של

 תיירות המורשת, כולל איך משאבים "מסומנים" כאתרי מורשת בתרבויות שונות ... ".

 ם: אתרי המורשת היהודית מאופיינים בכמה מאפיינים ייחודיי

 .הם נמצאים מחוץ לישראל ומכאן מייצגים את תרבות המיעוט   .1

בימינו, מיעוט זה לעתים קרובות  נעדר או מיוצג על ידי קבוצה קטנה של ניצולים או   .2

 .צאצאים של ניצולי זוועות 

 .וכן לרוב בבניין קטן וחסר ייחוד ש -ית הכנסת ב -מוקד המורשת  .3

ם או שרידים הקשורים לתרבות היהודית כמו בתי מלבד בית הכנסת, ישנם עוד כמה אתרי .4

 קברות, רחובות יהודיים לשעבר, אנדרטאות לזכר השואה.

של תיירות מורשת עוסקות באֹוֶתְנִטיּות ,מסחור המסגרות התיאורטיות המרכזיות הנוגעות להיצע 

המוצג  JHTוזהות המקום. המסגרת השלישית, זהות המקום, נראית רלוונטית ביותר לנושא של 

 במחקר זה.

זהות המקום נשענת על המחקר הפסיכולוגי של הזהות האישית  העצמית, לכן הזהות האישית 

נבחרה כנקודת ההתחלה לתיאור תפקידם של אתרי המורשת בזהות האישית ובזהות המקום. 

לזהות האישית תפקיד מכריע ולא ניתן להפריז בהערכת חשיבות זהות זו לתפקוד הפרט בחיי 

 יום.היומ

טיעונים אלה מובילים לנקודה משמעותית ביותר בהקשר זה של מורשת מיעוטים: איזה אתרים 

ניתן לטעון כי בדמוקרטיות של השוק  .נכללים ואיזה  אינם נכללים, בייצוג של  'זהות מקום' 

 החופשי, זהות המקום המוצדקת הינה מורשת הרוב. 
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ב( היא נסבלת / מותרת כמורשת נוספת הקיימת למורשת מיעוטים שלוש אפשרויות: )א( השתקה )

לצד זו הדומיננטית  )ג( היא  משולבת בתוך הסצנה המקומית תוך יצירת זהות מקום משולבת 

 ומורכבת.

פחות השתקה ויותר  –עדויות אחרונות מראות שינויים משמעותיים ביחס לפיתוח מורשת מיעוטים 

 אפשריות של קבלה / התרה ושילוב .

גמו  עבור מחקר זה נבחרו על בסיס שני פרמטרים: יש להן בית כנסת היסטורי וקיימת הערים שנד

 קהילה יהודית מאורגנת. 

קיומו של בית כנסת ישן הווה תנאי מוקדם להשתתפות במחקר משום שהוא מייצג מוקד משיכה 

כת ראיונות עבור תיירים. קהילה יהודית פעילה עם יו"ר ופעילות קהילתית היתה חיונית לצורך ערי

 והערכת נכונותה של הקהילה לפתוח את עצמה ואת המשאבים שלה למבקרים זרים.

ה מחויבות מוחלטת של קהילות יהודיות לפתוח את המשאבים הערים גיל 15-סקר השדה שנערך ב 

שלהם לתיירות. ברוב המקומות  מונומנטים יהודיים כגון בתי כנסת, מרכזי הקהילות ובתים 

  .לפני מלחמת העולם הראשונה, בתקופה של עושר יחסי נבנו -עתיקים 

למרות שכל הקהילות שנחקרו נמצאו כמעוניינות להוקיר ולנצל את  חופש הפולחן המחודש ואת 

הארגון כקבוצה דתית ייחודית, מידת המוכנות של  מקומות אלה להציג את המשאבים של המורשת 

. JHT ת  ההזדמנות להציע מודל של  היווצרות היהודית שלהם שונה מאוד. הבדלים אלה סיפקו א

 מודל זה מסוכם בשני לוחות המתוארים באיורים הבאים. 
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 שלב בסיסי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט השלב הבסיסי:

בתי כנסת היו ועודם מקומות בהם יהודים משתמשים  - JHTבית כנסת כמרכז עבור  פיתוח   . 1

לתפילה, ללמידה ולחברה. באירופה היו בעבר מוקדי חיים יהודיים. כיום, במקומות רבים בתי 

תפקידם המכריע של בתי הכנסת כנקודות  כנסת ישנים שסבלו מלחמות והרס שופצו או שוחזרו. 

 מוכח במחקר זה.  JHTמוקד עבור פיתוח 

תפקידם המכריע של בעלי העניין בפיתוח משאבים תיירותי כבר נידון באופן  - י בעלי העניין . זיהו2

נרחב בספרות. משרד התיירות המקומי והקהילה היהודית המקומית הם בעלי העניין העיקריים 

מלבד שני בעלי העניין העיקריים, גופים חיצוניים אחרים מעורבים לעיתים  .JHT של משאבי 

ידום הפיתוח של אתרי המורשת כגון רשויות אזוריות וממלכתיות, מחד גיסא, ומערכת קרובות בק

 יהודיים, מאידך גיסא.-של ארגונים יהודיים ארגונים לא

במשטרים קודמים הונהגה הריסת מבני מורשת, במיוחד במקרים בהם  -. א. שיפוץ / שיחזור 3

שטרים דמוקרטיים בשוק החופשי. הם שייכים לקבוצות מיעוט. נוהג זה כמעט ונפסק תחת מ

במקום זאת, מספר עצום של גופים כלכליים,  פוליטיים, ממשלתיים  וסוכנויות שאינן ממשלתיות 

 מהווים  שדולה בכדי להציל את המבנים ולקדם את תיעדוף  תהליכי שיפוץ ושיקום.

ביותר בתהליך של  רישום ומיפוי הוא אולי השלב החשוב-. ב. רישום ומיפוי כאטרקציה עירונית 3

הכרה באנדרטה כאטרקציה בעיר. הכרה זו על ידי משרד התיירות של העיר באה לידי ביטוי על ידי 

 .קיום של בית כנסת1

.ב. רישום / מיפוי 3 .א. שיפוץ / שחזור3

 כאטרקציה עירונית

 

. מימון על ידי תרומות ללא 4

 מחויבות לשעות פתיחה

.א. כניסה בתשלום 5

 ומיסוד שעות פתיחה

 

 .ב. מוזיאון יהודי מקומי5

 זיהוי בעלי עניין.2
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הוספת מונומנטים  היסטוריים למפות תיירות, חוברות ואתרי אינטרנט. הכרה זו משמעותית אף 

 בעיר. יותר כאשר האנדרטה מוצגת כחלק ממערכת החיצים התיירותית החומה של אטרקציות

הכנסת חופשית. כניסה  הכניסה לבית JHT בדרך כלל, בשלבים המוקדמים של פיתוח  -. תרומות  4

מבוססת תרומות אינה  דורשת כוח אדם בכדי למכור כרטיסים ואינה מחייבת  שעות פתיחה רבות 

  וקבועות.

יכה בעיר. נראה ת כרכיב של מוקד מששלב זה מהווה מיסוד רשמי של בית הכנס -. א. דמי כניסה 5

כי מספר המבקרים בבית הכנסת מושפע מכמה גורמים. הראשון הוא נפח המבקרים הכולל באותה 

עיר. שנית, עד כמה מרשים בית הכנסת,  והשלישי הוא המיקום של בית הכנסת בתוך העיר. כאשר 

פח לבית הכנסת יש משמעות היסטורית מיוחדת, זה עשוי לשמש יתרון תחרותי ולהגדיל את נ

המבקרים. גביית דמי כניסה באה יחד עם מחויבות גבוהה יותר לשעות הפתיחה, לתצוגה של חפצים 

ומסמכים יהודיים וכן לחנות  או דוכן של מזכרות יודאיקה, כגון גלויות, כיפות וחפצים סמליים 

 אחרים בעלי משמעות יהודית. 

טרקציה תיירותית מלאה מלווה עתים קרובות, את הקמתו של בית הכנסת כאל - . ב. מוזיאון5

הגדרתו כמוזיאון להצגת חפצים, מסמכים ותצלומים המתארים את ההיסטוריה היהודית 

המקומית. רכישה או השבת של שטח מיוחד להקמת המוזיאון הפורמלי הינה צעד משלים למיסוד 

  בית הכנסת.
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פחות במספר הכולל של היווצרות של רמה בוגרת, לעומת הרמה הראשונית, נראית כתלויה 
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בשלב בוגר, המוצר מותאם יותר לתיירים שנמשכים אל המורשת היהודית באופן מובהק. הבדל 
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שלב זה מייצג את החיפוש אחר אטרקציות קטנות נוספות הקשורות לתרבות  -שיפור האספקה .1

 היהודית.

יות אלה כוללות לא רק את בית העלמין היהודי ואת נקודות קריט - . א. נקודות עניין קטנות1

מצבות השואה, אלא גם חפצים יהודיים נלווים כגון פסלים, שלטי רחוב הקשורים ליהודים או 

מזוזות על עמודי דלתות, תסריטים עבריים ועיטורים סמליים אחרים, כולל  ליהדות,  חורים של

 מגן דוד ומנורות. חפצים אלו נראים בדרך כלל בסיורים רגליים ברובע היהודי הישן.

במידה ונקודות אלה מוצגות לציבור ברשימות מסודרות, יש להן השפעה על מסלולי תיירים, בעיקר   

ורים  של מיקום, ומפורסמות באתר התיירות המקומי. ככל שיש כשהן מלוות במפות ואינדיקט

 יותר אתרים לראות,  לא רק החוויה התיירותית מועשרת אלא גם משך הזמן בו התייר שוהה בעיר.

ש תושב יהודי בולט אחד או יותר, אשר ברוב הערים י -. ב. הבלטת דמויות היסטוריות מקומיות 1

)או לפחות התגורר שם זמן מה(. קבוצות או אנשים מילא תפקיד בהיסטוריה המקומית, 

המתעניינים במורשת יהודית שמחים, ולפעמים אפילו נרגשים, מהאופן שבו העיר נותנת כבוד 

 לאישים היהודיים הבולטים שלה.

של חוויית אתרים באמצעות סיפורים הודגשה החשיבות  -לאתר . ג. סיפורים ספציפיים 1

לכל עיר יש סיפור מורשת יהודי   ).Krakover, 2017אצל   Moscardo, 0102( .במחקרלאחרונה 

משלה. למרבה הצער, קיימת חפיפה בסיפורים הטרגיים של ערים מרכזיות באירופה במהלך 

מלחמת העולם השנייה. זה אמנם בלתי אפשרי ולא ראוי להתעלם מהיסטורית השואה המקומיות, 

ים קרובות סיפור ייחודי שיצורף למורשת של אבל חשוב להתייחס לכך שתיירים מחפשים לעת

 העיר, כחוויה ספציפית לאתר.

כל שמזוהות נקודות עניין נוספות הקשורות למורשת היהודית, כ -. א. מדריכי טיולים מיוחדים 2

כולל דמויות בולטות וסיפורים הספציפיים לאתר, הצורך במדריכי טיולים מיוחדים גדל. בשלב זה, 

רשנות המדריכים. זה לא אומר כי פהמקומית ללא  JHT -להבין את חוויית הכמעט בלתי אפשרי 

מדריכים תיירותיים מיוחדים לא נדרשים לפני שלב זה. ההפך הוא הנכון, הם הראשונים לזהות 

את התפקיד שמילאו השרידים הקטנים הנוספים. עם זאת, בשלב זה תפקיד המדריכים הופך בולט 

 יותר.

ההלכה היהודית מחייבת שמירה על דיאטה מיוחדת )כשרה(. - יוחדים.ב. אספקת צרכים מ 2

היהודים  גם מוגבלים בשימוש בתחבורה ובחשמל בשבת, ויש צורך במניין של עשרה זכרים 

יומיות. רוב היהודים, גם שומרי המסורת, יכולים להתנהל כמבקרים ללא מילוי -לתפילות יום

נוחות. עם זאת, ברגע שיש בעיר יש חנות כשרה או דרישות אלה, אם כי במידה מסוימת של אי 

מסעדה ובתי מלון מנוהלים על פי התנאים המיוחדים של השבת, העיר עשויה ליהנות מזרימה 
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נוספת של תיירים יהודים אדוקים יותר. לרוב, אוכל כשר בתי מלון שומרי שבת זמינים רק בערים 

 הגדולות עם אוכלוסייה יהודית משמעותית.

יג בפני תיירים המתעניינים במורשת ככל שלעיר יש יותר נקודות עניין להצ -ם ויציאה לאור . פרסו3

 יהודית, הצעד המחויב הבא הוא לפרסם ידע זה בדפוס ובאינטרנט. 

לחבריהם.  רשתות עסקיות וחברתיות מאורגנות בדרך כלל כדי לתמוך ולתרום -. רישות אזורי 4

לכסות תחומים כגון העברת ידע פנימי, גירוי של פעילויות  מערך היתרונות הפוטנציאליים עשוי

 עסקיות וטיפוח ערכי הקהילה .

 

 על פי קרקובר, מודל זה מעורר דיון במספר נושאים:

מידת תחולתו למוצרים פרט למורשת היהודית, סוגי ההשפעות של מוצרי מורשת מיעוטים על 

בת מורשת המיעוטים את זהות המקום המבקרים בהם ועל זהות המקום של התושבים וכיצד משל

 המקומי.

נראה כי הוא יכול לחול    לגבי הנקודה הראשונה, למרות שהמודל מבוסס על מוצר  מורשת יהודית

 .רבותיות ת-על מגוון מוצרים מורשת של קבוצות דתיות אחרות או קבוצות אתניות בחברות רב

בהתחשב בנקודה השנייה הדנה במידת ההשפעה הצפויה של אתר מורשת יהודית מחודש על זהות 

המקום, נראה כי קנה המידה של משאבי המורשת היהודית במדינות הנחקרות קטן בהרבה 

מהמגוון העשיר של משאבים ביעדים בהם מורשת יהודית מבוססת היטב, )כגון קז'ימייז בקרקוב(,  

 להשפיע מעט, או אפילו לא להיות מוכרת  לתושבים רבים. ולכן היא עשויה 

נראה כי זהות המקום –ת יהודיות בזהות המקום המקומית שילוב זהויו -באשר לנקודה השלישית 

של הרוב וזהות המיעוט היהודית הנלווית באתרים הנחקרים מתקיימות יחדיו ברמה מסוימת של   

 )Krakover, 2017)אינטראקציה. 

 

 מודל בבוקרשט רומניהבחינת ה

בדק האם מודל זה  (Corsale, 2017( קורסל קיימת התייחסות בספרות. של קרקוברלמחקר זה 

 תואם את התפתחות תיירות המורשת היהודית בבוקרשט. 

הקהילה היהודית בבוקרשט נחלשה בעקבות הגירה, התבוללות, הזדקנות ומצוקה כלכלית אך היא  

כנסת שנותרו, אחד מהם עדיין פעיל, בעוד שניים האחרים ישנם  עדיין מנהלת את שלושת בתי 

מוזיאונים יהודיים. מבנים אלה שוחזרו לאחרונה בעזרת קרנות ציבוריות ופרטיות. בית כנסת 

רביעי, הממוקם מחוץ לאזור היהודי לשעבר, שופץ לאחרונה לאחר שנרכש על ידי הקהילה החרדית 
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ול בתי הכנסת הוא אתגר כלכלי משמעותי בעיקר עבור הקהילות והוא מיועד אך ורק לקבוצה זו. ניה

העניות, להן  אין משאבים עבור שיקום ותחזוקת בתי הקברות וחורבות של בתי כנסת או אתרים  

אחרים. בבוקרשט אין חנויות או מסעדות כשרות, אין חנויות מזכרות או חפצים יהודיים הפתוחות   

ם, שרובם רומנית וחלקם באנגלית או בעברית, המוצגים באופן קבוע, למעט ספרים מודפסי

 לסירוגין במשרדים של מוסדות קהילתיים.

לפיתוח תיירות מורשת יהודית ארצות  (2017קרקובר )בהתייחס  למודל שהוצע על ידי 

קומוניסטיות לשעבר, ניתן לראות כי בבוקרשט, השלבים הראשון והשני, דהיינו שיקום בתי הכנסת 

ההיסטוריים והבאתם לרמה המוערכת כאטרקציות תיירותיות, ומעורבות מגוון רחב של בעלי 

 פרטיים,  כל אלה כבר הושגו. עניין, כולל הקהילה היהודית, גופים ציבוריים ומפעילי תיירות

השלבים המאוחרים יותר בפיתוח תיירות המורשת היהודית, מאידך, עדיין רחוקים. בתי קברות 

ובתי כנסת קטנים, אינם פתוחים כרגע לציבור הרחב. המחוז היהודי הישן וההרוס אינו מושך או 

תקלת בהתנגדות קטנה מפותח ואין תוכניות לשיקומו. הבניה אשר מתחילה להתקיים באזור, נ

מאוד מצד החברה הרומנית, מה שמוכיח את היעדר ההתחשבות בפוטנציאל התרבותי והתיירותי 

של המחוז, ומערער את הפוטנציאל של שחזור המראה ההיסטורי של האזור הזה על ידי הקהילה 

אינם היהודית. האתרים בהם קיימת נוכחות היהודית היסטורית בשאר חלקי הארץ העיר ברובם 

מוכרים. מורשת בלתי מוחשית, כולל ספרות, מוסיקה ואוכל, המציגה ערך תיירותי, נדירה. העדר 

שירותים בסיסיים, הן למבקרים יהודים )כגון אוכל ומסעדות כשרות ומלונות בעלי זיקה דתית( 

רשט והן למבקרים לא יהודים )מזכרות, מפות, חוברות( הוא סימן משמעותי לחולשה זו. מכאן, בוק

מזרח -היהודית אינה נחשבת כיום מסלול תיירותי  לתייר המתעניין במורשת יהודית במרכז

 אירופה, שלא כמו ורשה, קרקוב, וילנה, פראג או בודפשט.

על פי מחקר זה, בעלי העניין היהודים מודעים הן לחולשות והן לפוטנציאל, אך חסרים את 

תיירות רווחיים. המוזיאונים היהודיים המשאבים הדרושים ואת המומחיות לעסוק בעסקי 

נדרשים לשדרוג ועדכון מהמודלים המסורתיים שלהם לעבר נוסחאות חדשות מסוגלות למשוך קהל 

רחב יותר )עם זאת יש לציין כי התיאטרון הממלכתי היהודי מתחיל לנוע בהדרגה בכיוון זה(. בה 

חדים, כבר החלו בפיתוח מוצרים המציעים בעת, בעלי עניין לא יהודיים, במיוחד מדריכי טיולים מיו

 הן סיורים סטנדרטיים אל המראות הבולטים ביותר והן סיורים לערים אחרות ברומניה. 

בהתחשב בדוגמה של ערים ברות השוואה אשר, על פי המודל של קרקובר, כבר הגיעו לשלבים 

וסרייבו, מאמצים  מתקדמים יותר בפיתוח נישת תיירות המורשת כגון פראג, קרקוב, בודפשט

משולבים יכולים לסייע בהגברת הנראות של הקהילה ולהפעלה מחדש של חלק מהשירותים 

האבודים, כגון זמינות מזון כשר. עם זאת, החולשה של הקהילה היהודית המקומית, הבא לביטוי 
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ים בגודלה, עושרה והשפעתה, יחד עם ההתפתחות ממוקדת הפרט של מפעילי תיירות פרטיים, יכול

גם להוביל בקלות לחדירה של גישות יותר תוקפניות, ונצלניות, כלפי הקהילה המקומית, תוך ביטול 

 .)Corsale, 2017סוגיות חברתיות וקיימות תרבותית. )

 

 

המחקר שלהלן בא לענות על השאלה האם המודל שהציע קרקובר עבור פיתוח תיירות מורשת 

יהודית בערים מזרח אירופאיות, יכול לחול ולהתאים גם לאתר מורשת יהודית ספציפי, הנמצא 

בתוך עיר בה אתרי מורשת יהודית בכלל והתיירות בהם בפרט, כבר פועלים, מפותחים ומהווים 

 מוקד משיכה. 
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 מתודולוגיה ושיטות מחקר

תרבות )שקדי, המחקר להלן הינו מחקר אתנוגרפי איכותני, שעיקרו תהליך של תיאור ופירוש 

 " הנמצאSasz Chervra Lubavicsi Zsinagoga (. שדה המחקר הנבחר הינו בית הכנסת  " 2003

 .Budapest, Vasvari Pal 5    כתובתב

 מטרת המחקר

פיתוח תיירות מורשת יהודית המיועד למודל  מחקר זה יתמקד בשאלה ובבחינה האם ובאיזו מידה 

אתר מורשת יהודית ספציפי, הנמצא בתוך עיר בה פיתוח גם לולתרום להתאים , , יכול לחולעירונית

 והתיירות בהם בפרט, כבר פועלים, מפותחים ומהווים מוקד משיכה.  ,אתרי מורשת יהודית בכלל

 ליובאווייטש, ישיבה גדולה דבודאפשט" –"ש"ס חברה מחקר מתמקד בבית הכנסת העתיק ה

. בית כנסת זה ניצב במרכזה של חצר פנימית  חמישי בעיררחוב ואשווראי פאל ברובע ההנמצא ב

מוקפת מבני מגורים בהם התגוררו עד כה בעלי תפקידים ומקורבים מבני הקהילה היהודית בעיר. 

לאחרונה, פונו בניני המגורים מיושביהם מתוך כוונה לשפץ ושלחזר אתר זה ולהפוך את כל המתחם, 

שסביבה לאתר תיירות יהודית, המשלב מלון  דהיינו בית הכנסת, החצר הפנימית ומבני המגורים

בוטיק, עם שרותי דת ואווירה יהודית, תוך שיתוף פעולה עם אתרים יהודיים נוספים באזור כגון 

 מסעדות כשרות, מכולות יהודיות, בתי כנסת נוספים ומדריכי סיורים המתמקדים ברובע היהודי.

 



33 
 

 הנחות המחקר 

 יית התיירות, המאופיינת במניעי היצע וביקוש תיירות מורשת הפכה לחלק ניכר מתעש     

 משמעותיים. 

 אודות צד ההיצע של תיירות המורשת, כולל כיצד משאבים ואתרים  ידעקיים פער ב

, על רקע השתייכותם במקרים רבים "מסומנים" כאתרי מורשת בתרבויות שונות

 . למיעוטים

  מגמות  מהוות ,לאתרי מורשת המקושרותיצירתית תיירות הנישה ותיירות אלטרנטיבית

 העכשווי. בולטות בשוק התיירותי המודרני

 .אתרי המורשת היהודית הקיימים בבודפשט מהווים אטרקציה תיירותית משמעותית 

 סוגיות המחקר

 דתית ותיירות מורשת  , תיירות מורשת דתיתאופייה ומאפייניה של תיירות מורשת

 אירופאיות., כפי שבאה לביטוי במדינות מזרח יהודית

 המורשת וההיסטוריה היהודית של בודפשט כפי שבאה לביטוי באתרי תיירות. 

  אלטרנטיביתיצירתית תיירות מורשת יהודית כתיירות נישה. 

 ( לאתר 2016של קרקובר ) תעירונימורשת יהודית מודל פיתוח  ה שלהתאמבחינת מידת ה

 ספציפי.  יהודית מורשת 

 איסוף נתונים וניתוחם

 שלושת. ואיסוף מידע כתוב וניתוחו מתודות: תצפית וראיון שלושלצורך איסוף הנתונים, נבחרו 

הבניית לצורך . (( ומשני )תצפיתניתוח תוכן, מתודות אלה מהוות מקורות מידע ראשוני )ראיון

, בית הכנסת עצמו 7רובע  - )אזור הרובע היהודי בעירהמתודות הנבחרות, הוגדרו אזורי התצפית 

 ;רב הקהילה ויזם הפרויקט –שניתן לראיינם הוגדרו בעלי העניין  ;בניין הקהילה היהודית בעיר(ו

של האתר הספציפי  , כולל מסמכים  פנימייםחקרי והיסטורי מתאורטי, - )מסמך( מידע כתובונאסף 

פליירים ופרסומים קהילתיים פנימיים ומידע  , ניהול, כספים, דמויות מפתח ועוד(ה)היסטורי

 .מרחבי הרשת 

  .2017בעיר בודפשט בחודש דצמבר נערכו  תצפיותהו , איסוף המידעהראיונות

ראיון הוא שיחה שבה המראיין שואל את השאלות במטרה  -חצי מובנהעל בסיס שאלון ראיון 

כב ממערך של שאלות הנתונות לאסוף נתונים תוך כדי תיעוד התשובות. ראיון חצי מובנה מור

איון היא להבין את מערכת ילשינויים בהתאם לדינאמיקה עם המרואיינים, כאשר מטרת הר
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ליצור  שיטה זו נבחרה היות והיא אפשרה (.2003שקדי, הנורמות, האמונות והמניעים של המרואיין )

. מבנה הריאיון סיפק עודדו פיתוח תיאורי והענקת משמעויות לדברים בקרב המרואייניםישאלות ש

מצד אחד "עוגן מרכזי" ומצד שני גמישות, אפשר לשיחה להתפתח, וכן סיפק אפשרות לחרוג 

המרואיינים. יתרונה של מתודה זו התבטא  דברימהשאלות שהוכנו מראש ולתעל את השיחה על פי 

כך שיאפשר על שאלון שהכיל שאלות מוגדרות והיווה "עוגן מרכזי" בריאיון, היא מבוססת בכך ש

לשנות את סדר השאלות ולהוסיף עליהן בהתאם  מאפשרהבנה כוללת של הנושא הנחקר אך עדיין 

הבנת החוויה של המרואיין והמשמעויות שהוא מייחס לה. יתרון  היאלהתפתחות השיחה. המטרה 

  (Patton, & Michael, 1980 )נוסף התבטא במתן החופש למרואיין להתמקד בתכנים על פי בחירתו.

גם כנציג הרשמי של  עם הרב האחראי על האתר כיום המכהן -חצי מובנים ראיונות נערכו שני 

 םתבססו על הקריטריוניהראיונות שאלון והה. הפרויקטהקהילה היהודית בבודפשט ועם היזם של 

ינותח מה  ם( ועל פיה2017המופיעים במודל לפיתוח תיירות מורשת יהודית עירונית של קרקובר  )

 ים / חסר היום בשטח ומה ניתן לפתח בעתיד.קי

מידע פנימי אודות האתר, ההיסטוריה שלו,   דרכים: מספרהתבצע ב - איסוף המידע הכתוב וניתוחו

דרכי הניהול ובעלי התפקידים התקבל ישירות מהרב הממונה על האתר, תורגם ונותח לצורך הבנת 

מהם ניתן ללמוד הן על המורשת היהודית  סוגיות המחקר. מידע נוסף נאסף מאתרים שונים ברשת

בעת הביקור באתר ובבית נאספו עלוני מידע ופליירים  בבודפשט בכלל והן על האתר הנחקר.

 הקהילה היהודית בעיר ונדגם מתוכם מידע רלוונטי.

ת ותצפי שתי נערכוכמתודה משנית ועל מנת לחוות עד כמה שניתן את שדה המחקר,  -תצפיות 

 אתרי מורשת נוספים באזור. אחת על ו עצמו  באתר אחת ,ותטהור

התצפיות תהוונה מקור מידע למצב הקיים היום באתר הנחקר מחד ובאתרים יהודיים אחרים כגון 

 ני", מסעדות כשרות באזור ואחרים.אבית הכנסת הגדול, "דוה

האפשר בתצפית מסוג זה החוקר אינו ממלא תפקיד חברתי בקבוצה הנחקרת ומצמצם עד מידת 

יתרונותיה של תצפית זו בהתמקדות מלאה בתפקיד החוקר  את יחסי הגומלין שלו עם הנחקרים.

ובתיעוד עשיר מאוד של המתרחש בשדה המחקר ואילו חסרונותיה בכך שהחוקר עלול לזכות ליחס 

של חשדנות ויתכן כי יהיה מנוע מגישה לתחומים הפרטיים יותר בחיי הקבוצה הנחקרת, למידע 

 מהסוגיהבנות ופרשנות מוטעית בשל הריחוק ה-מן העין, ובנוסף קיים פוטנציאל גבוה לאי הסמוי

ובכך ניתן היה ובניתוח התוכן, בראיונות  מתודה זו שלובהחסרונות אלו  בכדי לנטרל הנחקרת. 

 את המראות בתצפית. ומפרשים מחדדים ראיונות ה כאשר השדה בכללותו,  לנסות ולהבין את
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 ממצאים

, תוך בחינה 2017זה יתחקה אחרי שלבי המודל לפיתוח תיירות מורשת יהודית על פי קרקובר פרק 

 וניתוח כיצד כל שלב במודל בא לביטוי במצב הקיים באתר הספציפי של בית הכנסת ברחוב 

Vasváry Pál  2017מהלך דצמבר בבבודפשט. 

 

 שלב בסיסי

קיים ועל בית כנסת על מחקר זה מתבסס  - כמרכז עבור אתר מורשת יהודיתבית כנסת  .1

 נתוניםעל פי ממצאיו של קרקובר אין בנמצא  לאתר תיירות.והפיכתם מתחם המגורים שסביבו 

ים רממחקרו וממחק עולהר בבתי כנסת, אך עם זאת יקובב םהמעונייניהמעידים מיהם התיירים 

תופסים מונומנטים יהודיים כמוצר   יהודיםנוספים כי ספקי אתרי מורשת יהודית יהודים ולא 

 .ראוי לפיתוח במטרה לשפר את האטרקטיביות המקומית 

אתרים,  22מופעים בבודפשט תיים וקדושים" תחת הקטגוריה "אתרים ד TripAdvisorבאתר 

  .)כמעט רבע מכלל האתרים מסוג זה( אתרים הקשרים ליהדות 6  מתוכם

אגודת תלמוד בבודפשט )ש"ס קדישא(, על פי הנוהל עבור  1885בית הכנסת החל להבנות בשנת 

סביב בתי המגורים של הרבנים U לא בקו החזית אלא בעיצוב חצר פנימית בצורת  –המקובל ברובע 

 וזקני הקהילה.

טפח במטרה ל "האגודה לתלמוד"סביבו הועברו לידי  ןוהבנייבית הכנסת  19 -ה המאה  תבתחיל

 ותיג-ניאו בניה משלבה נבנה בסגנון ןהבנייי התלמוד המקראי. מסורות יהודיות ולשמור על לימוד

 השמיים. מקום לחתונות שנערכו על פי המסורת תחת כיפתכהחצר שימשה גם  ,רנסנס-ניאוו

 ההשנייהם נהרסו במהלך מלחמת העולם  ,היהודיוקהילה לא היו חלק מהגטו  מתחםשהלמרות 

 והקהילה הצטמצמה מאוד. קומוניסטיובשנות המשטר ה

 2004 יםהוא חודש בפעם הראשונה, לאחר מכן שוב בשנ  1990 -ב : מספר סבבי שיפוץבאתר ערכו נ

 ארוחות וקבלות שבת. , לימוד,כיום הוא פועל באופן חלקי לתפילה .2011 -ו 

ילות בין הקה ל המבנהעסביב הבעלות והשייכות ארוך שנים נחתם הסכם פשרה בעימות  2016בשנת 

BZSH -(  הקהילה היהודית בבודפשט BZSH רשותשנה ל 25 - האתר הועבר ל ולפי ,השונות בעיר

,Budapesti Zsidó Hitközség) הרב שלומה כובש לתנועת חב"ד ובראשה  המשויכת .  

נו דתפקיד מכריע שיחקו על ידי בעלי העניין בפיתוח משאבים תיירותי כבר  - בעלי העניין .2

משרד התיירות (.  (Aas, Ladkin, & Fletcher, 2005; Sautter & Leisen, 1999בספרות למשל  נרחב

 (.2016. )קרקובר JHTהקהילה היהודית המקומית הם בעלי העניין העיקריים של משאבי ו המקומי
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הקהילה היהודית בעיר, גורמים  :מספר בעלי עניין מרכזיים םרלוונטייהאתר הנחקר  פיתוחל

 ממשלתיים / מוניציפליים ויזמי התיירות.

מעוניינים מאוד בפיתוח  ,הקהילה היהודית ובראשה הרב כובש על פי הממצאים במחקר נראה כי 

  בעלי העניין המרכזיים. המתחם והפיכתו לאתר תיירותי וכי הם

בדרך כלל הן  הוניהול פיתוח התיירות על פי חוק השלטון המקומי, ,בסקירת הספרות נאמרכפי ש

 (Smith at al. 2017) .מחוזות יש עניין מוגבל בתחום התיירותולאחריות של מועצת העיר בודפשט, ב

מבחינת המדיניות הממשלתית והעירונית, על אף גילויי אנטישמית באירופה בכלל ובהונגריה בפרט, 

ליהודים  ,תותורמאף ו ,תולויים אלה ומאפשרגי ועיריית בודפשט מגנותנראה כי ממשלת הונגריה 

  לחיות בשקט יחסי ולפתח את מורשתם. החיים בה

לא אנטישמי וזה ברור. איש לא יגיד לך אחרת.  )ראש ממשלת הונגריה( "אורבן

ובש, מראשי קהילת כהרב שלמה )ולא רק זה, אלא שהוא עוזר לקהילה היהודית", 

שנה, נולד וגדל כאן.  250ובש, צאצא למשפחה החיה בהונגריה כ,. (חב"ד בבודפשט

ניכר כי הוא בקי בהוויה המקומית ובדקויות יחסה לעצמה וליהודים. הוא מפרט 

שורה של פעולות מטעם ממשלת אורבן להגנה על היהודים ולסיוע בחידוש החיים 

פה הכנסת שחידש שימש אולפן טלוויזיה בתקו תיבאחד מהיהודיים במדינה. 

  ..."הקומוניסטית והממשלה מסרה אותו לחב"ד, בחינם

הונגריה היום היא אחת המדינות הבטוחות והנוחות ביותר מבחינת חיים "

תיים, על החיים הד -ות באירופה כמדינות שונ -. "הונגריה אינה מקשה ..יהודיים"

לא באיסור השחיטה הכשרה, לא בהגבלת ברית מילה ולא באיסור חבישת כיפה 

סממן יהודי. הממשלה תומכת בקהילות היהודיות, מאפשרת חופש דת ופועלת כ

 (.2017)כהנא,  ."ללא הרף למנוע ככל האפשר את מעשי האנטישמיות במדינה

 

לגבי עתידו של הרובע היהודי הסכים שזו השאלה האקטואלית ביותר  בודפשטכל מי שנשאל ב 

בתכנון העירוני. סגן ראש העיר דיבר על חידוש הרובע כעל האתגר הגדול ביותר של העירייה. על פי 

בניינים מבין  47נתונים של העירייה בסקר מקיף שנערך ברובע לפני שנה התגלו הנתונים הבאים: 

בניינים בעלי ערך אדריכלי ייחודי נהרסו ועשרים נוספים  8ובע נמכרו למשקיעים. שניצבים בר 380

מוגנים עתה בידי העירייה מפני הריסה. חלק מן ההגנה מובטח בזכות העובדה שהרובע גובל ברחוב 

עולמית בידי אונסק"ו. נציגי הארגון אמורים  הסמוך, שהוכר כנכס מורשת (Andrassy) אנדראשי

 (2007,  גלעד) .ט בימים אלה כדי להבטיח שימור מבנים ברובע יהודילהגיע לבודפש

http://masa.co.il/search_res.php?area_id=56&an=%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A4%D7%A9%D7%98
http://masa.co.il/search_res.php?area_id=56&an=%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A4%D7%A9%D7%98
https://www.masa.co.il/authors?aid=63518&type=writers
https://www.masa.co.il/authors?aid=63518&type=writers
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נראה כי אפשר להתייחס אך סמוך אליו, באומנם האתר הנחקר אינו נמצא בתוך הרובע היהודי אלא 

 אליו באותו האופן.

יזמי הפרויקט. מדובר באנשי עסקים יהודיים המתגוררים בעיר, חלקם  גורם משמעותי שלישי הם

בפיתוח האתר בעיקר מטעמים כלכליים אך גם מטעמי זיקה ליהדות  םישראלים, המעונייני

 ולביטויה בעיר.

במשטרים קודמים הונהגה הריסת מבני מורשת, על פי קרקובר,  – א. שיפוץ / שיקום .3

קבוצות מיעוט. נוהג זה כמעט ונפסק תחת משטרים במיוחד במקרים בהם הם שייכים ל

הנחקר מוכיח זאת.  כפי שנראה לעיל, האתר עבר כבר מספר  רהאת החופשי.דמוקרטיים בשוק 

 –אשון נערך ב רשלבי שיפוץ ושיקום הן בית הכנסת עצמו והן במבני המגורים בחצר שסביבו כשה

תהליך של בניית תוכנית עסקית לצורך לאחר נפילת הקומוניזם. כיום האתר נמצא במיד , 1990

הפיכתו לאתר תיירות ומלון בוטיק. העלות המשוערת היא כשמונה מאות אלף דולר. היזם והקהילה 

, הן ממוסדות הקהילה תהיהודית עוסקים בבחינת האפשרויות השונות לגיוס הכספים הן מהרשויו

 והן ממקורות פרטיים. 

חשוב ביותר בתהליך ההכרה של אתר מורשת יהודית.  נכון  שלב זהו –רישום ומיפוי ב.         . 3

העירוניות בעיר  תלהיום מתחם בית הכנסת כמעט ואינו מוכר, אינו מופיע ברשימת האטרקציו

כלל אלא מקום תפילה לימוד ומגורים. האתר אף נעול בשער  תולמעשה הוא אינו אטרקציה תיירותי

 ובתי כנסת אחרים בעירדוהאני, , יגוד לבית הכנסת הגדולואינו פתוח לקהל הרחב לביקור וזאת בנ

ש טוען כי קיים באו אנדרטת הנעלים לזכר קורבנות השואה. עם זאת הרב כו כגון רומבך וקזינצי, 

שיתוף פעולה עם משרד התיירות בעיר וכי הם ישתפו פעולה עם הפרויקט מבחינת כל הקשור 

 לפרסום והפצת המידע. 

ן לתיירים ועל כן אין בו גם התבססות על מת מוכרכאמור האתר אינו פתוח ואינו  –תרומות .        4

 תרומות בעת הביקור. האתר מתקיים כיום מכספי הקהילה היהודית ומוסדותיה. 

היות והאתר מבקש להפוך לאתר מורשת יהודי הכולל אירוח ולינה ולא רק – א. דמי כניסה .      5

ור קהמדיניות בדבר בי גובשה סופיתיגבה כסף עבור כך. עדיין לא ר בבית הכנסת, מן הסתם קובי

מוזאון או  ,כגון מקווה צטרפו אליוויחד פעמי בבית הכנסת ובשאר  האלמנטים היהודים שיתכן 

 שאלות אלו יבחנו בשלב מאוחר יותר בהתאם להחלטות הפיתוח של האתר.מסעדה. 

כפי שמצא קרקובר לעיתים קרובות מלווה את בית הכנסת מוזאון ובו מוצגים  –מוזאון  ב.  .5

היהודית המקומית. לפי דברי הרב כובש, היות וזה היה  החפצים שונים המתארים את ההיסטורי

כמוטיב מרכזי באתר התיירותי ולשלב חפצים  זאתבית ללימוד התלמוד הוא מעוניין לשמר 

מסר  הן. לטענתו הצגת המוצגים כחלק מהעיצוב של המקום מעבירברחבי המלו םומוצגים רלוונטיי
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שישמש כמעין מוזיאון  יערך מוסף לאתר. קיימת  גם מחשבה על הקמת חדר ייחוד תחזק ומספק

 קטן באתר ויאפשר כניסה גם לתיירים שאינם אורחי המלון כפי שנאמר בסעיף הקודם.

 

 שלב בוגר

החיפוש אחר אטרקציות קטנות נוספות הקשורות לתרבות שלב זה מייצג את  -שיפור האספקה. 1

 היהודית.

יות אלה כוללות לא רק את בית העלמין היהודי ואת נקודות קריט - א. נקודות עניין קטנות          .1

מצבות השואה, אלא גם חפצים יהודיים נלווים כגון פסלים, שלטי רחוב הקשורים ליהודים או 

ליהדות,  חורים של מזוזות על עמודי דלתות, תסריטים עבריים ועיטורים סמליים אחרים, כולל 

 (.7201 קרקובר)ים בדרך כלל בסיורים רגליים ברובע היהודי הישן.מגן דוד ומנורות. חפצים אלו נרא

נראה כי קיימות ברחבי נקודות רבות תיירות מורשת יהודית בבודפשט קיימת ומפותחת מאוד. 

 םסיורים מודרכים, מידע כתוב, פרסומים תיירותיי –מסוג זה והן מוצגות לתייר במגוון דרכים 

ר סמוך מאוד לרובע היהודי הוא יוכל להשתלב בקלות במערך רשמיים ופרטיים ועוד. היות והאת

 .(4מס' ראה נספח ) הכולל של אתרי תיירות המורשת היהודית בעיר.

בעיר קיימות אנדרטאות לזכר היהודים שגרו בה בעבר או  :ב. דמויות היסטוריות בולטות .1

יא  האנדרטה לזכר  לזכרם והוקרתם של אישים שתרמו להצלת יהודים בזמן השואה. דוגמא לכך ה

 יהודים בתקופת המלחמה, 62,000אדם שהתנגד להשמדת היהודים והציל כ  קארל לנץ יליד שוויץ,

הקים ברחבי העיר לבתי מחסה אשר  הוא אף דרש חסינות דיפלומטית בהנפקת אלפי תעודות הגנה,

 נוספת היא  הדרטאנומחוצה לה, הפסל ממוקם בתחילת הרובע היהודי. 

דיפלומט שוודי אשר התנגד להשמדת העם היהודי שהיה  ראול ולנברג  האנדרטה לזכרו של 

ואכסן אותם בבתים ומנע בזאת  בדרכו הוא הנפיק אלפי דרכונים של שוודיה ליהודים, בהונגריה,

האנדרטה  אחר המלחמה הועבר למחנות סיביר ושם מצא את מותו.ל העברתם ברכבות להשמדה,

  בקרבה לבית הכנסת הגדול.  Szent Istvan ,  ממוקמת בפארק

שלט המצוי במוזיאון היהודי הסמוך לבית .בנימין זאב הרצל מקום לידתו שלגם בודפשט היא 

 . הכנסת ברח' דוהאן מציין את בית הולדתו

החשיבות של חוויית אתרים באמצעות סיפורים הודגשה  - ספציפיים לאתרסיפורים ג. .     1

למרבה הצער,  .יש סיפור מורשת יהודי ולכל אתר . לכל עיר  .Moscardo (2010)לאחרונה על ידי 

קיימת חפיפה בסיפורים הטרגיים של ערים מרכזיות באירופה במהלך מלחמת העולם השנייה. זה 

http://www.malon.co.il/article.aspx?id=5104&catid=2268
http://www.malon.co.il/article.aspx?id=5104&catid=2268
http://www.malon.co.il/article.aspx?id=5104&catid=2268
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
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להתעלם מהיסטורית השואה המקומיות, אבל חשוב להתייחס לכך אמנם בלתי אפשרי ולא ראוי 

 שתיירים מחפשים לעתים קרובות סיפור ייחודי שיצורף למורשת של העיר, כחוויה ספציפית לאתר.

בית ללימוד התלמוד שהוקם על  ואתר הנחקר קשור להיותה לש( .הסיפור הספציפי 2017)קרקובר  

לימודי גמרא באופן קבוע ויומיומי כפי שדורשת המסורת היהודית .  לאפשרש"ס בכדי  תידי חבר

ת וסכסוכים ארוכי שנים, ובכדי לעקוף קוולהיות ובין הזרמים היהודים השונים בבודפשט ישנן מח

לזרם  לאפשרובכך  "בית תלמוד"שלאין להקים עוד בית כנסת , הוחלט להקים  ןביניהאת ההסכם 

. נושא זה חשוב גי הנפוץ מאוד בהונגריהוזרם הנאולהשל  שונה מזוכו הרלהתפלל בד האורתודוקסי

מאוד לרב הקהילה היהודית האחראי על האתר והוא מעוניין מאוד להגדיש זאת  באתר התיירותי 

 המתוכנן לקום.

יימים כיום ברחבי בודפשט מפעילי קכפי שנאמר לעיל,  – א. מדריכי טיולים מיוחדים .2

פעילות תיירותית זו זוכה וע היהודי ובמורשת היהודית בעיר תיירות רבים המתמחים ברוב

לפופולריות רבה הן בקרב תיירים ישראלים, יהודים מרחבי העולם או תיירים שאינם יהודים. 

בתוכנית הקמת האתר קיימת כוונה ברורה לשיתוף פעולה עם ארגונים אלה והכנסת האתר לתוואי 

ת וההבדלים בין הזרמים השונים ביהדות והחשיבות המסלול כאטרקציה יהודית משמעותית. היו

, אין ספק שמדריך מומחה אשר יסביר השל התלמוד והגמרא אינם מוכרים לכלל האוכלוסיי

 נושאים יספק ערך מוסף משמעותי ביותר עבור האתר.

 –: כשרות, שמירת שבת, מנין בתפילה, וקיום חגים ומועדים אספקת צרכים מיוחדים . ב .2

ים מאוד ליהודי שומר המסורת. בבודפשט קיימת תשתית יהודית מפותחת הכוללת כל אלו חשוב

מוסדות אלה. עם זאת, לדברי הרב כובש לתייר הממוצע לא תמיד קל למצוא את כלל השירותים 

והמוסדות המספקים אותם. לטענתו ככל שאתר יכלול ויספק מגוון רחב יותר של שירותי דת כך 

ר של ביטחון ומוטיבציה להגיע לאתר מסוג זה. לדבריו זוהי נקודה ירגיש התייר מידה רבה יות

 קריטית ביותר בפיתוח אתר מסוג זה ולמידת הצלחתו. 

הן היזם והן נציג הקהילה  –כאמור לעיל, לדברי בעלי העניין  – ויציאה לאורפרסום  .3

שיתוף פעולה וגיבוי מלא מהרשויות וברגע שהאתר יוקם לא תהיה כל בעיה לשווקו  קיים ,היהודית

 בכל צינורות השיווק הנדרשים. 

ום רשתות עסקיות וחברתיות מאורגנות בדרך כלל כדי לתמוך ולתר  -רישות אזורי   .4

של  לחבריהם. מערך היתרונות הפוטנציאליים עשוי לכסות תחומים כגון העברת ידע פנימי, גירוי

 )קרקובר(פעילויות עסקיות וטיפוח ערכי הקהילה .

נראה כי לקהילה היהודית בעיר ולראשיה יש קשרי עבודה וידידות עם קהילות ואתרים אחרים 

הרב כובש נמצא בקשר לדוגמא, . םמשתייכי, בעיקר לפי הזרם אליו הם בפרט ובמדינה בכלל בעיר
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 פוקדים אותהוחסידים  ,קברי צדיקיםו ריכוז של שם ישנ (MAD, )בעיר מאד היהודיתעם הקהילה 

ן ליד בית הרב נבנה בית מלון קט בעיירה. בדומה למרחש באומן, אוקראינה לשם להילולות

ם לשם יוצאים בטיולים מגיעיורבים מהתיירים ש קטן למורשת היהודית, מוזאוןכן ו המקומי, 

אתרי  חפשתיירות להציע לתייר המר ליזמי השמסוג זה מאפ פעולהמאורגנים מבודפשט. שיתוף 

הנלווים החשובים  השירותיםמורשת יהודית מסלול טיול המשלב את מושא העניין שלו יחד עם כל 

משותף  ק, החלפת ידע, שיוורישותזוהי דוגמא אחת לאפשרויות רבות של זו.  הלאוכלוסיימאוד 

 והפניה בין אתרים שונים.

 

 דיון וסיכום

ביבו סר שאומתחם המגורים  ,18-מהמאה הומרשים במרכז מחקר זה ניצב בית כנסת עתיק 

לאתר תיירות מורשת יהודית יצירתי ועכשווי המשלב את בית התפילה עם מלון בוטיק  םוהפיכת

 (. 5)ראה נספח מס' ספק חוויה יהודית כוללת לתייר.ומיועד ליהודית  הבאוויר

יהודית קה מידת התאמתו של מודל עירוני כללי לפיתוח אתרי מורשת לצורך פיתוח תיירותי זה, נבד

( גם למוצרי תיירות ספציפיים, אתרים או אטרקציות, הממוקמים 2017שפותח על ידי קרקובר )

 במרחב בו תיירות המורשת היהודית כבר מפותחת ומהווה מוקד משיכה לתיירים רבים. 

השזורים זה בזה, בהם תיירות  םרב של  היבטילמספר  סבבחינת שאלה מחקרית זו יש להתייח

מורשת, תיירות דתית, מורשת יהודית כמורשת מיעוטים והדיסוננס שהיא מייצרת, התחדשות 

אלטרנטיביות, מסחור המורשת והדת ועוד. כמו  תעירונית והתפתחות ערים יצירתיות, נישות תיירו

דיפת היהודים והשמדתם בשואה, הריסת היהודית באירופה, ר הכן יש לבחון את סוגיית ההיסטורי

והשפעתם,  םמבנים ומונומנטים יהודיים בעבר ושחזורם או שיפוצם בהווה, המשטרים ההיסטוריי

פיתוח מוצר המושתת על תיירות  בדיון אודות משמעות רבהלכל אלה  –אנטישמיות אז והיום

 מורשת יהודית בבודפשט.

להתייחס לכלל  התחומים הללו, המשפיעים כל אחד בדרכו על הנושא  ןבסקירת הספרות נערך  ניסיו

 הנחקר. 

מהווה נישה תיירותית משמעותית בערים ברחבי  תיירות מורשת יהודית דתיתמהספרות עולה כי 

תיירי  מגדירים (Poria, Butler & Airey, 2003), פוריה ואחריםהעולם ובמדינות אירופה בפרט. 

ה המוטיבציה העיקרית לביקור מתבססת על מאפייני המקום בהתאם קבוצה, שב-מורשת כ"תת

היא מורשת ש (Olsen, 2003)אולסן טענה זו נסמכת גם בדבריו של  לתפיסת המורשת של התייר".
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להוות רב מכר לשווקים  יכולתהאחד המשאבים התיירותיים המשמעותיים בשל אופייה הגמיש ו

  .שונים בו זמנית

וכן  ל התחדשות עירונית ופיתוח כלכלי הפכו פופולריות בערים רבות בעולםאסטרטגיות התיירות ש

 . האורבניתיירות עירונית תורמת  מאוד לרווחה הכלכלית של הערים, והיא מעצבת את הנוף כי 

(2017  ,Petrevska, Krakover &  Collins-Kreiner  ; Poria, Butler & Airey, 2003.) 

אטרקציה או אתר אירוח תיירותי כאלמנט יצירתי, אלטרנטיבי  שילוב מונומנטים יהודיים ב

 ה של ממד חדש בהבנת המורשת היהודית. יכבר נדונה בספרות ונמצאה כמאפשרת הבני יועכשוו

מראות כי השילוב  סלובקיהב "סינגוג"או בית הקפה בפולין  "אילן"מלון ו קז'ימייזדוגמאות כרובע 

של יצירתיות וחשיבה "מחוץ לקופסא" יכולות להוות גורם חיובי בהבנה, שימור והנצחה של 

 המורשת היהודית באירופה.

 בפרויקטאף הם  ביטוילשימור עירוני באים לידי  ((Orbasli, 2000 אורבסלי שלושת היעדים שהגדיר

נה הן לבחינה הפיזית )שימור המבנה( הן ק מעספאתר מסוג זה משתיירותי מהסוג הנחקר מכיוון 

ולשימוש הנעשה בהם( והן לפן  בעירולחללים הוליסטית לאתרים  תהתייחסומהבחינה המרחבית )

תהווה מקום המאפשר שימוש יומיומי גם לתושבים  תהחברתי שכן האטרקציה התיירותי

 חגיגיים. םהמקומיים וגם לתיירים אשר יגיעו לבית הכנסת לתפילות, לימוד ואירועי

בודפשט הינה דוגמא לבירה אירופאית בעלת קהילה יהודית משגשגת בעברה אשר כמעט ונכחדה 

, אך הצליחה לחזור להתפתח הבמהלך השנים ועברה אירועים קשים מנשוא במלחמת העולם השניי

ומכאן נמצאה כמתאימה  יתואף לשגשג מחדש. תיירות המורשת היהודית בעיר מפותחת ואטרקטיב

נראה כי קיימת  'תיירות יהודית' בבודפשט ויש לחקר הסוגיה. כפי שעולה  מהספרות המחקרית,  

תיירים מגיעים מדי שנה לבודפשט  200,000 -כ . על פי ההערכות כי היא משגשגתהטוענים אף 

 . (Smith & Zatori, 2015) .תרבות ומורשת יהודיתצריכת ל

קיום בית כנסת כבסיס לאתר תיירות מורשת יהודי, זיהוי בעלי העניין  –סי שלבי המודל הבסי

ויכולתם או רצונם לתרום לפיתוח האתר, שיפוץ, שיחזור ורישום האתר כאטרקציה עירונית  הינם 

 גורמים משמעותיים בפיתוח האתר הנחקר.

או ביקור בפני עצמו, סעיף התרומה בכניסה אינו רלוונטי לאתר זה היות והוא אינו מוקד תיירות 

 אלא מוסד יהודי פנימי המיועד בעיקר לתושבים מקומיים ואינו פתוח לביקורי תיירים. 

סעיף הכניסה בתשלום ומחויבות לשעות פתיחה קבועות ויודעות של בית הכנסת וכן סעיף הקמת 

ל האתר. מוזאון יהודי המספר ומציג את תולדות המקום, שניהם נבחנים בתמהיל הפיתוח הכללי ש

הקמת המוזאון או הצגת אלמנטים יהודיים במרחבי האתר נראים כגורם משמעותי במידה ואכן 

יוחלט לפתוח  חלקים  מהאתר לביקור עבור תיירים שאינם אורחי המלון ונושא זה נבדק בתוכנית 
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את  העסקית. חשוב לציין כי בעלי העניין ובראשם רב הקהילה היהודית והיזמים  מעוניינים להציג

התלמוד כמוטיב מרכזי בפיתוח האתר התיירותי ומכאן חשיבות המוזאון . טענה זו תמכת גם 

סימן מהווים מוקד משיכה משמעותי עבור יעדי תיירות מורשת וכל "עקבות קדושים" בספרות, 

זה מה שהמבקרים רוצים לראות, לגעת,  או סמוי משמשים גורם לעלייה לרגל או למסע רוחני  גלוי 

    (.Tilson, 2005אצל   . (Preston, 1990על פי רוב ממוסחרתת הביתה בצורה של מזכרת דתית ולקח

היות ובודפשט הינה עיר בה המורשת היהודית מפותחת, הקהילה היהודית  –שלבי המודל הבוגר 

חזקה ובעלת אמצעים, מידת האנטישמיות אינה גבוהה במיוחד ואינה מגובה על ידי ההנהגה 

יש הטוענים כי הקהילה מחובקת ונתמכת על ידי הרשויות,  –ארצית, נהפוך הוא המקומית וה

כל אלה אפשרו לשלבי המודל הבוגר להתקיים עוד לפני הקמת האתר הנחקר. למעשה,  (2017כהנא, )

מלבד שלב הפרסום והיציאה לאור שיכול להתרחש רק בסמוך או לאחר הקמת האטרקציה 

קיימים  וכל שנותר הוא לחבור אליהם וליצור מוצר תיירותי המספק התיירותית, כל שאר השלבים 

חוויה תיירותית יהודית כוללת. בעיר נקודות עניין יהודיות רבות המוצגות לתיירים בפרסומים 

שונים, במפות ובסיורים רבים הנערכים ברובע היהודי וסביבותיו. קיימת הנצחה לאישים בולטים 

. הצגת הספור הספציפי של האתר וכן הזרו לה במהלך ההיסטורימהקהילה היהודית או כאלה שע

 הנצחת מקימי בית התלמוד והעומדים בראשו תתבצע בתוך האתר. 

בעיר קיימות יוזמות תיירותיות המספקות סיורים מודרכים המתמחים ברובע היהודי וביהדות 

 הונגריה כך שכל שנותר הוא לחבור אליהם ולשתף פעולה.

המספק צרכי דת לשומרי המסורת החל ממסעדות כשרות, מכולות, מקוואות,  קיים בעיר מערך

 בתי כנסת, מנינים לתפילה וכל היוצא בזה.

קיימת מידה של רישות אזורי אם כי סעיף זה תמיד יכול להתפתח עוד לצורכי פרסום, שיווק 

 והגדלת נפח המבקרים באתרים השונים העוסקים בנושא.

 

המודל העירוני לפיתוח אתרי מורשת יהודית יכול בהחלט להתאים גם  מחקר זה מראים כיממצאי 

לפיתוח האתר הנדון בפרט, ומוצרי מורשת יהודית אחרים בתוך עיר בה המורשת היהודית כבר 

 ימפותחת . השלבים המופרטים בשני חלקי המודל, הן במודל הבסיסי והן במודל הבוגר באים לביטו

 רחבי אלא גם בהיבט ממוקד אתר. עירוני מ טוחשובים לא רק בהיב

 עם זאת יתכן שבמקרים מסוג זה יש להפוך את סדר המודלים כפי שיוסבר להלן.

עיר שבה המורשת היהודית והתיירות בה כבר  ןנראה כי המסקנה העולה מחקר זה היא כי בהינת

ת קיימות ומפותחות, למעשה התהליך המוצג במודל של קרקובר מתהפך. נקודת המוצא הופכ
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להיות התשתית הנרחבת המפורטת בשלב הבוגר, אותה יש לזהות ואליה לחבור, ופיתוח האתר 

 הספציפי נסמך ונתמך בתשתית זו ובכך הופך לשלב השני בתהליך.

במילים אחרות, בעיר שיש בה תשתית מפותחת של מורשת יהודית כדוגמת בודפשט, וקיים בה אתר 

רותית או בכלל, )כגון בית הכנסת ברחוב ואשווארי פאל(  יהודי שאינו מפותח עדיין, מבחינה תיי

ת על הקיים כפי שמפורט בשלב הבוגר ומשלימה ביתר סמתהפך סדר המודלים, הקמת האתר מתבס

 קלות את השלבים החסרים מהשלב הבסיסי.

על מוצרי מורשת  ונוספות ביחס למודל: החלת תקרקובר במחקרו העלה שלוש נקודות התייחסו

ורים ליהדות, השפעת אתר מורשת יהודית על זהות המקום ושילוב זהויות יהודיות שאינם קש

 בזהות המקום המקומית. שתי הנקודות הראשונות לא נדונו במסגרת מחקר זה. 

ממחקר זה וממחקרים קודמים נראה  –ילוב זהויות יהודיות בזהות המקומית ש-הנקודה השלישית 

ושביה מגלה יחס סובלני ומכיל ליהדות. הרובע היהודי בעיר כי בודפשט על מוסדותיה, מנהיגיה ות

הופך למוקד משיכה תיירותי, היהודים חיים בה בסך הכל בנחת, בתי הכנסת הומים והקהילה 

היהודית   חזקה, בעלת יכולת השפעה וקשרים טובים עם הרשויות. נראה כי הזהות היהודית אכן 

מית, או לפחות אינה יוצרת דיסוננס משמעותי חיובית עם הזהות המקו המקיימת אינטראקצי

מוקד מורשת יהודית נוסף בעיר יכול להתקבל בברכה ולהשתלב כומכאן שהקמת האתר הספציפי 

 הן בנוף העירוני והן במסלולי התיירות ממוקדי היהדות בעיר.

 מחקר זה קשורה לתחוםנוספת שיש לתת עליה את הדעת  ונשארה ללא מענה ב תנקודת התייחסו

והפן הכלכלי  "מסחור הדת"אודות פיתוח תיירותי של אתרי מורשת בהקשר של  בסקירהשהוזכר 

של פיתוח מסוג זה. האם הפיכת אתר קדוש למתחם אירוח עדיין שומרת על קדושתו? מהם 

הסמויים של בעלי העניין בפיתוח מסוג זה? האם שימור המורשת עומד לנגד עיניהם  האינטרסים

? מאידך, האם אפשר היה העדיפותבראש סדר  העומדיםלכליים עתידיים הם או שמא רווחים כ

זה ללא הפיכתו לאטרקציה מניבה? האם היו נמצאים המקורות הכספיים מסוג לשפץ ושלחזר מבנה 

בעולם המודרני  ומורשתהלשמר את מבניה  תהמעוניינהעומדות בפני קהילה  האפשרויותלכך? מהן 

 ?הנלוות לכך ההכנסותמבלי להפכם לאבן שואבת לתיירים והתבססות על 

 .מודלים לפיתוח תיירות מורשת יהודית אודות כל אלה יכולים להוות בסיס מחקרי להמשך הדיון 
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 ל הרובע היהודי, מתוך עלון בית חב"ד, בודפשט, הונגריהמפה למטיי. 4
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 , בודפשט, הונגריה"ש"ס חברה ליובאוויטש"בית הכנסת . 5
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