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מעניקים את ליפתא לקומץ עשירים

הכריז על הכפר ליפתא שבמבואות ירושלים כעל ביולי, שבוע אחרי ששר האוצר משה כחלון 12ב–

 וילות200 — התבקשה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים לאשר בנייה של שמורת טבע

מסביב לשמורה. יש להניח, שהשר כחלון לא התכוון להגן על ליפתא כדי שאפשר יהיה להעביר אותה

 מיליונרים — אבל מהנדס העיר, שלמה אשכול, החליט משום מה לקדם תוכנית בינוי200לידיהם של 

 שנה, ושרבים מהירושלמים מתנגדים לה. זאת בתואנה שיש להעניק את פנינת15שאושרה לפני 

הטבע ליפתא לקומץ עשירים, כי זו הדרך לשמר אותה.

, שעזבו את בתיהם לפניבהסכם ההיסטורי עם תושבי ליפתא היהודיםשר האוצר היה מעורב אישית 

 נמהל בתחושת הישג, לאחר שצווי50פחות מחודש. העצב על עזיבת הבתים שבהם חיו משנות ה–

הפינוי שקיבלו, שבהם הם הוגדרו כפולשים, הוחלפו בהסכם פיצויים, שדחה את הגדרתם כפולשים

 במארס, אמר8והכיר בהם כבחלוצים. בטקס המרגש שבו נחתם ההסכם בין התושבים למדינה, ב–

כחלון, כי סיפורם של תושבי ליפתא הוא הסיפור של משפחתו ושל משפחות יהודיות רבות שעלו

מארצות ערב, עבדו קשה במשך שנים רבות ולא זכו להכרה מהמדינה על תרומתן.

יוני יוחנן, שנולד וגדל בליפתא והוביל את המאבק להכרה במשפחות שעלו מכורדיסטאן ויושבו שם,

ראוי לפרס ישראל על המחקר ארוך השנים שערך בארכיונים, ושבו מצא כי רבים מהעולים ממדינות

 בכפרים פלסטיניים נטושים, לא הסדירו את בעלותם על בתיהם50ערב, שיושבו בתחילת שנות ה–

 רק בעיתון "דבר", וקראה לעולים להסדיר את1953מכיוון שלא קראו את הידיעה שהתפרסמה ב–

רישום בתיהם. לעומתם, תושבי טלביה, קטמון ושכונות אחרות שהתיישבו בבתים פלסטיניים, היו

 בכפר הפלסטיני50מקוראי "דבר" והסדירו את בעלותם בטאבו. תושבי ליפתא, שיושבו בשנות ה–

הנטוש שעל הגבול, וחיו בו שנים ללא חשמל וללא מים זורמים, חוששים שהמקום היפהפה, האהוב

על רבים כל כך מתושבי ירושלים, ייהפך לשכונת רפאים של יהודים עשירים מארצות המערב, שיקנו

בה בתים במיליונים רבים של שקלים ויבואו לגור בהם כמה שבועות בשנה.

, כשמגרשי ליפתא הוצעו למכירה, פנתה הקואליציה להצלת ליפתא לבית המשפט. הוא קיבל2010ב–

, שנערך על ידי רשות העתיקות. לדברי האדריכל אביסקר מקיףאת טענותיה וציווה לערוך במקום 

משיח, שעמד בראש צוות הסוקרים, התגלו בליפתא ממצאים ארכיאולוגיים חשובים מהתקופה

הרומית וההלניסטית, והוא מקווה ש"תוצאות הסקר יובילו לשימור למען הדורות הבאים". הוא גם

הזהיר, כי תוכנית הבנייה מסכנת את אחד המעיינות החשובים באזור ירושלים. על הטענה שלפיה

 מהבתים נתונים בסכנה כזאת, ויש5%בתי הכפר מצויים בסכנת התמוטטות אומר משיח, כי רק 

אפשרות לשמר את כל הבתים במקום. "זה צריך להיות תהליך איטי, מדורג, לא זבנג וגמרנו, אלא

בית בית, על פי הטכנולוגיה המקורית".

 ביולי להצביע על תוכנית12חברי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית ירושלים, שהתבקשו ב–

הבנייה בליפתא, לא קיבלו כל תוכנית כתובה, וגם לא את ממצאי הסקר של רשות העתיקות. ראש

מחוז ירושלים ברשות העתיקות, יובל ברוך, אמר כי הרשות תחליט מתי ואיך לפרסם את הסקר, וכי

ממצאיו הועברו לשני משרדים של אדריכלים פרטיים — גובי קרטיס ואהוד תייר. קרטיס, שתיכנן את

התוכנית המקורית לבנייה בכפר, הציג לפני הוועדה את התיקונים שערך בנספחי התוכנית, כדי

להתאימה לממצאי הסקר כפי שהוא הבין אותם. משרדו של תייר — שבזכותו אנחנו יכולים, כשאנחנו

נתקעים בפקקים בדרך בגין, להביט בהשתאות בכביש הרחב והריק שהוא תיכנן להולילנד — לא נכח

בדיון.

נראה ששני המשרדים הללו מתעשרים על חשבון הציבור, שעדיין לא זכה לראות את הסקר המקיף

והיקר שהוא מימן. ובכל זאת, ברור כבר שממצאי הסקר מראים, כי ליפתא היא פנינה ארכיאולוגית,

סביבתית ואדריכלית, התורמת מיופיה וייחודה לירושלים כולה.

מדוע, אם כן, למרות הממצאים הללו ולמרות שכחלון הכריז על חלק גדול מליפתא כעל שמורת טבע

— מנסה מהנדס העיר לשכנע את הוועדה המקומית להמשיך ולשווק את אדמותיה לקומץ מיליונרים?

 וילות לאלפיון העליון לא נועדה, כמובן, להקל על מצוקת200התוכנית להרוס את ליפתא לטובת 

. יש1948הדיור בירושלים. מטרתה היא למחוק את השריד האחרון ליישובים הפלסטיניים שננטשו ב–

לקוות ששר האוצר, הח"כים וראש עיריית ירושלים לא ייתנו יד להרס הכפר ולא ימחקו אלפי שנות

היסטוריה — כולל ההיסטוריה של העלייה מארצות ערב ויישובה בארץ — כדי להעלים את השרידים

של הכפר הפלסטיני האחרון הנטוש, ולהעניק לקומץ מיליונרים את אחת משמורות הטבע היפות

בישראל.
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