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לכבוד
משהכחלוןמר
האוצרשר


שלוםרב,


 ביטול תוכנית הבניה ותכנון מחודש  - שרידי הכפר ליפתא בירושליםהחיוני לשימור ההנדון: 
 

יו"ר מועצת מקרקעי , מ"י( רמקרקעי ישראל ) רשותשבנדון בהיותך השר הממונה על  ,אני פונה אליך בעניין
 ובאמונה כי בגלל חשיבותו של הנושא הוא ראוי להתערבותך הדחופה.  השר הממונה על התכנון, ,ישראל

, אין כל חשיבות במאמץ הלאומי לקדם בינוי מגורים בהישג יד (6306) ליפתאבהמתוכננת בניה תכנית ל
יש חשיבות  . לעומת זאתמאחר והיא כוללת מספר מועט יחסית של יחידות דיור, המיועד לבעלי יכולת בלבד

להורות לביטול התכנית הקיימת ואני קוראת לך לפעול עצומה בהבטחת שימורו ופיתוחו הזהיר של הכפר. 
למחשבה חדשה ורעננה לרמ"י לקדם מהלך משותף עם עיריית ירושלים, רשות העתיקות ואנשי אקדמיה, 

.הקודם מההליך התכנוני שנעדרמידע ה, הפעם על בסיס מחדש על עתיד המתחם ותכנונו

 ,ממצאיולבין לתחומי הכפר ליפתא, התקפה כפי שאפרט כאן, קיים פער בלתי ניתן לגישור בין התכנית 
, להוראות בתכניתבמענה שנעשה מסקנותיו והמלצותיו של הסקר הארכיאולוגי המקיף של רשות העתיקות, 

לפגיעה קשה עד בלתי  פער זה עלול להביא .שמטרתן להבטיח את שימור ערכיו ההיסטוריים של המקום
 .הפיכה בתכלית השימור שבתכנית, ובשל כך, מתבקשת התערבותך

ימיביתראשון,הואמכלולייחודיורביופישלהיישובהמקראי"מינפתוח"מהמזוההכמקוםהכפרליפתא,
ציבוריים ומרחבים מתקניםחקלאיים דרכים, למבקר,מבנים, ומציג העתיקים מאפייניו על עדיין השומר

במשךדורותרבים.ככזה ירושלים הואנכסמורשתרבדיםרביםשלהתפתחותורצףיישובחקלאיבפאתי
שישלפתחובזהירותרבהכדילשמרולמעןהדורותהבאים.תרבותית,היסטוריתונופיתבעלחשיבותעולמית

 7114במאי תכנית תוקף וקיבלה ער6106אושרה ציבורי בדיון לוותה התכנית ליפתא. הכפר לתחומי
וארגוניםציבוריים,בהןגםהתנגדותשלהמועצהלשימוראתרים)אזחלקמהחברהאזרחיםובהתנגדויותשל

מאופן עלו המורכבותאשר שהתמקדהבסוגיותהשימור עצמאי( וכיוםארגון מימושהפיתוחלהגנתהטבע
מענה והצורךלתתלהן שלהכפר, השימורבתחומו הנרחבשבתכניתמולהערכיםהמיוחדיםהרביםוטעוני

בהוראותהתכנית.

(,כפישיוסברלהלןהחלה"טנמנעהמלהתנגדלתכנית,מתוךאמונה)שתקפותהמוטלתכעתבספקאדגישכי
עדכדיהיעלמותמוחלטת,אםלאתתבצעבניהבמקום,ששרידיהכפרעתידיםלהתפוררולהיגנב)ממשכך(,

שתבטיחגםשימורשלמבניםוערכיהמקום,המהווהדוגמהייחודיתושמורהיחסיתלמסורתהבניההכפרית
 לפני ישראל והוראת0441בארץ התכנית במסמכי מפורט אדריכלי שימור נספח של קיומו לאור כן כמו ;

כבסיסלתכניתהבינויהנדרשתלאישורהוועדההמקומית.,חהכפרהתכניתלסקרמקיףותיעודבשט

נתחיםולהטילאתהסקרוהתיעוד-,עתניסהמנהלמקרקעיישראללשווקאתשטחהתכניתנתחים7100-ב
אנשימקצועומומחים בגיבוי הפעיליםלשימורליפתא, פנו הנדרשיםלתכנוןהמפורטעלהקבלניםהזוכים,

לבית גםמהאקדמיה, עליו. והתיעודשהוטל מחובתהסקר וסטייתממ"י למנועקיוםהמכרז כדי המשפט,
 והשיכון הבינוי שר אל אז פנתה החלה"ט ואריאל המכרז לביטול בקריאה התיעודלאטיאס, מפעל ביצוע

הסקר ביצוע ועל המכרז ביטול על וציווה לעותרים נענה המשפט בית התכנית. בהוראות הנדרש והסקר
עודכנדרש,באמצעותרשותהעתיקות.והתי

שבוצעעדכהבארץ(נמשךלמעלהמשנתיים,והפיקעבודתתיעודובהיקפוסקררשותהעתיקות)יחידמסוגו
המקום ערכי לגבי מוחלט תפיסה לשינוי מובילים העיקריים הסקר ממצאי כולו. ליפתא במתחם מקיפה



 

 

מסתברשמתחתלבניההכפריתהמפ שכן השטחישעודעולמותשלמיםוחשיבותו, ראוייםהוארתשעלפני
לחשיפהולשימור,עתיקיםיותרומיוחדיםלאפחות.ממסקנותהסוקריםוהמלצותיהם,עולהבבירורההבנה
לחשיפה, וראוי עדיין שטעון מה את ובמיוחד המתחם את כליל להרוס עתיד הקיימת התכנית ביצוע כי

רותכהלכתןשישלבצעבמקום.שהתגלהבסקרועתידלהתגלותבחפי

בתיעודהסקר,הכוללמאותמסמכים,מסקנותוהנחיותלשימור,ניתןלעייןבקישורהבא:

http://atikot.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b2c245d1d86e4fbaab96d92c8ae
cfe3d

להתאיםאתעלידיהיזםרמ"יעלבסיסהמסמך,עלממצאיו,מסקנותיווהנחיותיו,נתבקשואדריכליהתכנית
העדרהלאישורהוועדההמקומית.אלאשכלברדעתמביןכילנוכחוהביאלנספחהבינוילהנחיותהשימורו

ראויה עבודתסקר של ואישורהבעברכליל הכנתהתכנית הסקרבשלבי ולאורממצאי מעשור, יותר לפני ,
 אפשרית. בלתי במשימה  מדובר עורכיו, בינויומסקנות נספח תכנית לעקרונות ממשיך6106המותאם

החלמהעובדהשלהתבססעלתכניתשהוכ המגרשיםנהללאבסיסמידעמספקועלטעויותקשותבתכנונה,
כוללהמתחמיםשבשטחיהכפרהמיועדיםלבניההמוצעים אינםתואמיםאתגבולותהמתחמיםשבתכנית,

מחמיר בכבישיםלשימור וכלה ומחייב,המתוכננים, העתיקות הכפר לדרכי לחלוטין מנוגדים יםשציריהם
ב קשה פגיעה הרס מחייב הנוכחית הבינוי תכנית יישום להם. הסמוכים ובמבנים מערכידרכים רבים של

שינותקו מאחרים, ליהנות הציבור יכולת יימנע או ויעלים הסוקרים, ידי על ונחשפו שהתגלו המקום
.השגת מטרות השימור של התכנית ומסכן את ששרד עד כה את פגעי הזמן אינו מאפשרהוא מהקשרם.

,ביטולהתכניתותכנוןמחודשלמתחםאשריסתמךעלהתיעודהמקיף–בשלבזה,ישרקדרךאחתללכתבה
בו,ביצועחפירותבמידתהצורךוהבטחתשימורושחזוראיכותייםבכלאלמנטראוי.שעלכלתגותו

מלונאי. אין -תיירותיתכנית ליפתא כוללת בניית מספר מוגבל של יחידות דיור, לבעלי יכולת בלבד, ומתחם 
לה כול חשיבות במאמץ הלאומי לקדם בינוי מגורים בהישג יד. לעומת זאת יש חשיבות עצומה בהבטחת 

 שימורו ופיתוחו הזהיר של הכפר. 

לקדם מהלך משותף עם  להורות לרמ"ילביטול התכנית הקיימת ואני קוראת לך לפעול לאור כל האמור לעיל, 
 תכנונוללמחשבה חדשה ורעננה על עתיד המתחם ועיריית ירושלים, רשות העתיקות ואנשי אקדמיה, 

.מידע שנעדר מההליך התכנוני הקודםה, הפעם על בסיס מחדש


בברכה,


איריסהאן
מנכ"לית

החברהלהגנתהטבע)ע"ר(
:יםהעתק

ראשעירייתירושלים-מרנירברקת
מנכ"לרמ"י-מרעדיאלשמרון
מנכ"לרשותהעתיקות-מרישראלחסון
מנכ"להמועצהלשימוראתריםומבנים-מרעומרישלמון
וזירושלים,רמ"ימנהלמח-מראסףרפלד

מהנדסהעירירושלים-מרשלמהאשכול
,משרדהאוצרמנהלתמנהלהתכנון-גב'דליתזילבר
,משרדהאוצרמתכננתמחוזירושליםומ"מיו"רהוועדההמחוזית-גב'שירהתלמי
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