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 6036 כניתות ביטולו ליפתא שימורל מתווה דון:יהנ

 

 שימור-ייצוב כניתות במקומה וליישם ליפתא, הכפר הרסו יוקרה דירות 259 תלבניי 6036 כניתות את לבטל מציעים אנו 

  לאומי. כגן כולו הכפר שטח את שתגדיר ,ש״ח מיליון 10-כ של מינימלית בעלות

  הציבור. לכלל – וחינוכית תרבותית חברתית, בריאותית, כלכלית, – אדירה תועלת מגולמת כניתובת

 

 ליפתא את להציל לנו עזרו ליפתא: שימור חשיבות את המסביר קצר לסרטון קישור *

 

 
 

-רב מחקר על מבוססת ,לאומי לגן או ,הסמוכות השכונות תושבי עבור עירוני טבע למרחב הכפר שטח את להפוך ההצעה

 ישראל מאיקומוס שימור מחיומו ירושלמים, וחוקרים פעילים העברית, האוניברסיטה בצלאל, אנשי של תחומי

 יהודה ושפלת ירושלים" ושליםיר מכון של בדו"ח שרוכזו ומחקרים עבודות על מבוססת זו הצעה הטבע. להגנת החברהמו

 מרחב  לשמר המבקשים הירוקים הגופים של ציהיהקואל דרישות על נשענתו  1"קיימא-בר ופיתוח שימור מדיניות

 גם מתאים והשימור הייצוב מהלך 2.הנחל למרחב המשיקות לאוכלוסיות התייחסות תוךמ ,לעיר לכניסה סמוך ביוספרי

 . 2017–2014 בשנים שנערך בליפתא העתיקות רשות של הסקר למסקנות

 :בהצעתנו המרכזיות הנקודות להלן

 

                                                 
 .ופיתוח שימור מדיניות יהודה ושפלת ירושלים מכון אתר ראו 1
 והמים.. הטבע תשתיות ואת הביולוגי המגוון את לשמר כדי ,ירוקה ירושלים קרן מקדמת הזאת תוכנית את 2

https://www.youtube.com/watch?v=Z5NyiU7h3WA&feature=youtu.be
http://www.apple.com/
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  ?תרבות נוף כאתר ליפתא את לשמר כדאי למה .1

 

 כלכלית כדאי – ליפתא שימור-ייצוב .1.1

 במסגרתהש ,1 מספר כביש של בהרחבה לירושלים. העולה הרכבת בתוואי האחרונות בשנים הושקעו רבים מיליונים

 שביל בבניית ושקעוה רבים ציבור כספי כן, כמו לשימור. אתר הוכרזו הכנסת בית נשמר ,לכביש הקרובים הבתים נהרסו

 חאירו מלונית ונבנ כבר בגין, לכביש מתחת ,הכפר של מערבי-הצפוני בצד .1 לכביש מתחת ליפתא מעל והטיילת האופניים

 ליפתא הכפר שרדי את להפוך מאפשר ,ירושלים של העירוני הטבע ממרחב חלק שהוא ,ליפתא מרחב .וחנייה גישה וכביש

 ש״ח מיליון 10-כ של מינימלית בהשקעה קיימות. כבר לכך כניותווהת ,ביוספרי ממרחב כחלק וארצי עירוני לפארק

 ,המעיין בריכות את ולתקן לנקות החורף, בתקופת יתמוטטו שלא כדי המבנים וקירות גגות את לחזק אפשר בלבד

 וסביבתית. חינוכית ארכאולוגית, היסטורית, חשיבות בעל תרבות נוף של כמרחב ולהתקיים להמשיך לאתר ולאפשר

 ביופיו אותו ישמורו מחדש, אותו לבנות בלי ,עולמי ערך בעל נוף כאתר ,שהוא כפי הכפר את ישמר שימור-הייצוב מודל

 מהשטחים כחלק ליפתא את להגדיר יאפשר זה מהלך מוקסם. להיות בליפתא ומבקר שיורד מי לכל גורםה הנפלא

 .בירושלים העירוני הטבע של הפתוחים

 שיהיה ,בליפתא תרבות נוף מורשת אתר פיתוח ויאפשר המבנים 50 של וייצובם המעיין ובריכות הבתים ואיטום ניקוי

 .חוץ יירותתלו מקומית לתיירות שואבת לאבן
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 לבריאות טוב ליפתא ימורש .1.2

 חוצה זו תפיסה עיר.ה תוךב פתוחים ירוקים אזורים של בחשיבותם ההכרה והתחזקה עלתה הקורונה ימי לפני עוד

-כ בצפיפות. מאוכלסותה הסמוכות החרדיות השכונות את במיוחד תשרת היא ליפתא של ובמקרה ,וקהילות מגזרים

 הפתוחים השטחים מטבעת חשוב חלק איה כיום ליפתא המעיין.מו מהכפר הליכה במרחק גרים ואנשים נשים 125,000

 בכניסה ,הכפר של המרכזי מיקומו בזכות ה.יהעירי שרהיאש העירוני הטבע כניתובת מרכזי ומרכיב ירושלים שסביב

 מהארץ רבים ולמטיילים בירושלים נותמגוו לאוכלוסיות שואבת ואבן במיוחד נגישה ירוקה ריאה מהווה הוא לעיר,

 לעיר, הכניסה מחוויית נפרד בלתי וחלק ירושלים מבואות של היכר סימן הוא ליפתא של היופי נופית, מבחינה ומהעולם.

 ומקסמה. העיר מנוף

 ותאנים באביב תבלין ועשבי פרחים בחורף, פורחים שקד עצי מאות בישראל, מהמרשימים ביולוגי מגוון בליפתא

 - לירושלים לרגל העלייה בדרך ,ליפתא כפרב נמצא בארץ ביותר העתיקים האלונים אחד גם .הקיץ סוף עם מבשילות

 לעיר. הראשית-המערבית והכניסה לכביש סמוך לאחרונה שנבנתה לטיילת מתחת המעיינות, דרך

 

 חינוכית חשיבות – ליפתא שימור-ייצוב .1.3

 המנוח הנשיא ומהעולם. מהארץ סטודנטיםול נוער, תנועות לחניכי ספר, בתי דיתלמיל סיורים אתר להיות יכולה ליפתא

 חשף העתיקות רשות של הסקר התנ״ך. בימי הקדומה לחקלאות כהמשך ליפתא של החקלאות על כתב צבי בן יצחק

 בכפר שנשמר הכנסת בית הקדומות. המזון ושימור עיבוד דרכי על המלמדים ,בד בתי שהיש לרבות ,תגליות של עושר

 תימן עולי התפללו ובהם ,העשרים המאה של החמישים בשנות בכפר שהיו הכנסת בתי חמשת של סיפורם את מספר

 חוויית ריםמאפש ובנייה תכנון בנושאי סיוריםו גאולוגים בוטניים, זואולוגיים, סיורים במקום. שהתיישבו וכורדיסטן

 זה. נדיר באתר תייחודי לימוד
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 חברתית חשיבות – ליפתא .1.4

 גרוסמן דוד של סיפרו למשל, בחברה. שונות מקבוצות אנשים נפגשים בוש אתר והוא ,כולו לציבור שייך ליפתא הכפר

 וישראלים ירושלמים של הילדות מנוף חלק ןה בחורף ליפתא של השקדיותו ליפתא,ב חלקוב מתרחש "איתו לרוץ מישהו"

 ארכאולוגי היסטורי, תרבותי, סביבתי, נכס להעביר המחשבה ישראל, מדינת נתונה בוש הקשה החברתי במצב רבים.

 חברתית-אנטי תפיסה על המעיד מיליונרים, של למשפחות יחידות 200-כ בו שיבנו כדי פרטיים יזמים ידיל כזה נדיר

 מים ביוב, מערכות ,אלו בכבישים לתמוך כדי ניכרים בגבהים תומכים קירות כבישים, מערך תבניי ./מעוותתבוטה

 חן פנינת מהציבור לקחת מדוע עצומה. כספית בהשקעה כרוכה תהייה ,ליפתא של הקשים הטופוגרפיים בתנאים וחשמל

 רבות שדירות רפאים שכונות די יש בירושלים ילה?ולו ש״ח ליוןימ 10-מ למעלה לשלם יוכל מי למיליונרים? אותה ולתת

 נוספת? רפאים לשכונת ליפתא את להפוך מדוע – מהשנה קטן חלק רק ומאוכלסות חו״ל תושביל שייכות בהן

 

 תרבותיותו היסטוריות ,ארכאולוגיות סיבות – ליפתא שימור-צוביי .1.5

 נפתוח מי עם מזוהה והאתר ,בליפתא שנים אלפי בן התיישבותי רצף על מעידים וארכיטקטוניים ארכאולוגיים שרידים

ה "ּוְפַאת :ובנימין יהודה שבט נחלות בין כגבול המוזכר המקראית, ִרים ִקְרַית ִמְקֵצה ֶנְגבָּ א ְיעָּ ה ַהְגבּול ְויָּצָּ א יָּמָּ  ַמְעַין ֶאל ְויָּצָּ

 בשם הכפר נודע שני בית בימיו ין,ילמע סמוך יהודי ישובי התפתח הברזל ופתבתק הנראה ככל טו(. יח, )יהושע ֶנְפּתֹוַח" ֵמי

 לפתפי. בית

 אלפי במשך התיכון במזרח נפוצה שהייתה חקלאיתהו אדריכליתה תרבותהמ היחיד השלם השריד הוא ליפתא הכפר

-תרבותי מאפיין כל איבדה ולכן ,והתפתחות מודרניזציה עברה או ,1948-ב בישראל כליל כמעט נהרסה זו תרבות שנים.

 את המשקף התיישבותי מכלול של באזורנו ביותר השמור השלם האתר זהו השכנות(. ובמדינות )בישראל עתיק היסטורי

 עוד. ואיננו יםשנ אלפי בארץ נפוץ שהיה לנוף חיה עדות ,תוהמקומי והתרבות הארכיטקטורה החקלאות, התפתחות
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 נדירים, חלקם רבים, חיים ובעלי צמחים לש ועשיר טבעי גידול בית היום מתקיים ןובמעיי החקלאיות בטרסות בכפר,

 החקלאית המערכת הבתים, האנושית, ההיסטוריה – כולו המכלול בשימור היא המקום חשיבות הכחדה. ובסכנת מוגנים

 .ליפתא של התרבות נוף את יחדיו היוצרים – והטבע

 

  עולמית מורשת אתר – ליפתא .1.6

 הישראלית הטנטטיבית רשימהל לאונסקו הישראלי ועדוה ידי על 2012-ב ליפתא נסההוכ המקום וחשיבות ייחודיות בשל

 העומד תרבות מורשת נוף כאתר הוכר אתרה 3.העולמי באונסקו ואושרה גובתה זו החלטהו ,עולמיים מורשת אתרי של

  הבאים: בקריטריונים

 ניכר אוניברסלי ערך בעלי שהם ארכאולוגיים אתרים שבהם ואזורים והאדם, הטבע עבודת של שילוב או אדם עבודת

 וחורגת מיוחדת הטבעית ו/או התרבותית שהחשיבות [...] אנתרופולוגית או אתנולוגית אסתטית, היסטורית, מבחינה

 הקבועה בהגנה יש לפיכך, כולה. האנושות של הבאים לדורות והן הנוכחי לדור הן חשיבות לה ושיש הלאומיים מהגבולות

 כולה. לאומית-הבין לקהילה עליונה חשיבות זו מורשת על

 הנמצאים עולמיים מורשת אתרי לרשימת בליפתא dFun Monuments World הבינלאומי הארגון בחר 2018 בשנת

 אתרי בשימור בעבר סייע זה ארגון .התיכון״ הים של המזרחי באגן כמוהו שאין אתר הוא ליפתא״ כי: והבהיר בסכנה

 ליפתא. שימור-לייצוב משאבים בגיוס גם לסייע מעוניין הואו ,בעולם רבים מורשת

 

  

                                                 
 village Mountain Traditional – Naftoah) (Mey Liftah 3  http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6061/   

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6061/
https://www.wmf.org/project/lifta
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6061/
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 6036 תוכנית ביטול .2

 

  כניתוהת את לבטל יש כי יםחמוכי העתיקות רשות סקר ממצאי .2.1

 הסקר .בישראל שנערך ביותר והיקר המקיף השימור סקר ואה (2017–2014) בליפתא שנערך העתיקות רשות של סקר

 ליפתא להצלת הקואליציה של לעתירה בתגובה ,(2012) מרזל יגאל השופט של הוראתו בעקבות העתיקות מרשות הוזמן

  https://youtu.be/T7zsRqUehYc :הסקר עריכת על העתיקות רשות של סרטון ראו .ליפתא אדמות מכירת את לעצור

 

 4:העתיקות רשות סקר מסקנות מתוך

 ונופיים אדריכליים ,היסטוריים ,תרבותיים ערכים בעל מכלול הינו שסביבו והטבע התרבות נוף על ,ליפתא הכפר

 שהביאה ,שנים אלפי ואף מאות בת התפתחות המשקף שלם מכלול זהו .התיעוד מעבודת כעולה ,ייחודיים

 ביהודה הכפרית ההתיישבות תרבות את מבטא זה מכלול .והטבע החקלאות ,הדרכים ,האדריכלות ,הנוף לעיצוב

 מאורעות של ייחודי שילוב שלב אשר ,שכזה למכלול מסוגה יחידה דוגמא זוהי .20-ה המאה ועד קדם מימי

 או מכוון באופן נהרס ולא דופן יוצאת בשלמות השתמר ,20-ה המאה של במחציתה בזמן "קפא" היסטוריים

 כל כי נדרש ,י"בא האחרון השלם הכפר של נדירותו בשל .מודרניזציה מתהליכי כתוצאה היכר ללא השתנה

 את למינימום ויקטין זו ייחודית שלמות יוצריםה המרכיבים על ישמרו שלו ופיתוח הזה במכלול שימוש

 .העכשוויים לצרכים המקום מהתאמת הנובעים השינויים

 

  הם: וסביבתו הכפר של יחודייםיה מרכיביו

 כמעט שנכחדה היבני תרבות – הקדומה ישראלית-הארץ הכפרית היהבני לתרבות וכוללת ייחודית שלמה, עדות (1

 .מודרנית התערבות מכל ונקייה רבדיה כל על שמורה ,הארץ מנופי לגמרי

 – ונוף חקלאות ומערכות    דרכים תשתיות מסורתית, ארכיטקטורה – לסביבה אדריכלות בין לשילוב נדירה הדוגמ (2

 בטופוגרפיה. ומשולבים במסלע נטועים

 ומהווה הנטוש באתר שהשתרש המגוון הטבע נוסף ההיסטורי המכלול למורכבות – ונדירה ייחודית טבע שמורת (3

 ונדיר. ייחודי גידול בית

 

 כמכלול הכפר את לשמר יש כי ליישום ניתנת איננה 6036 כניתות העתיקות רשות סקר לפי  .2.2

 אלפי התגלו הסקר במסגרת כיו זה, וחשוב ייחודי באתר תפגע כולו הכפר מכלול שימור ללא בנייה כי מדגיש הסקר

 כניתוהת של ביטול מחייבת כשלעצמה זו עובדה המקורית. בתוכנית כלולים שאינם עליהם ידוע היה שלא מטרים

 רשות סקר באתר. שהתגלתה הקדומה קרקעית-התת לבנייה חדשה סטטוטורית כניתות כל של התאמהו הקיימת

 במסקנותיו: מדגיש העתיקות

 שקףהמ שלם כמכלול המקום של ההיסטוריים מרכיביו כל של המלאה בהשתמרות היא ליפתא הכפר של ייחודיותו

 והטבע. החקלאות והדרכים, השבילים הארכיטקטורה, הנוף, של לעיצובו שהביאה שנים, אלפי ואף מאות בת התפתחות

 .20-ה המאה ועד קדם מימי ביהודה הכפרית ההתיישבות תרבות על וקיים מוחשי באופן מעיד זה שלם מכלול

 

 העתיקות רשות סקר פי על ,סביבה לע מתוכנןה פיתוחה של הרסניות השפעות  .2.3

                                                 
 https://drive.google.com/open?id=1qNdT4yJ1EPLs4EPUPbi6Q7p6BSkvjwxR 4   

https://youtu.be/T7zsRqUehYc
https://drive.google.com/open?id=1qNdT4yJ1EPLs4EPUPbi6Q7p6BSkvjwxR
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  נופיות השפעות  .2.3.1

 מתוכננת,ה החדשה לדרך גבוהים תמך קירות לבנות הצורך בגלל ייםהק בנוף קשות תפגע המוצעת כניתוהת 

  .הקיים הטרסות נוף במכלול געויפ מטר 11.0 עד יגיע שגובהם אלו תמך קירות

 משטחי הטרסות, נוף רקע על ניכרת במידה יבלוט הכפר במרכז להיבנות המתוכנן ושטוח נרחב היחני משטח 

 הסמוך. הכפר גלעין של התלולה והטופוגרפיה הסלע

 הפראי המדרונות בנוף תמזגה הוא ולכן ,משמעותיות פיתוח פעולות בו נעשו לא היום ועד הכפר נטישת מאז 

 ובכך ,הטבעי אופיוב שינויה את ותבליט הנוף על תשפיע הכפר לפיתוח כניתות כל .בצמחייה כוסו ושביליו ובתיו

  .ירושלים העיר של המבואה מראה על תשפיע

 סחף למניעת והן ההיסטורי המדרונות נוף לשמירת הן מהותי בליפתא החקלאיות והמדרגות הטרסות שימור 

 שימור אולם (בתקנון 15 יףסע) בלבד פתוחים בשטחים טרסות לשימור מתייחסת 6036 כניתות .קרקעות

 .הקרקע וביציבות הניקוז במערך תפגע הבנוי באזור הסלע במדרגות פגיעהו ,הבינוי באזור גם חשוב הטרסות

 

 6036 כניתות בעקבות יקוזנ מפגעי .2.3.2

 הטבעית הקרקע סחף ומניעת הניקוז מערכת היום עד העתיק כפרב השתמרה שנים עשרות לפני שננטש פי על אף 

 את שמרו נכון נגר וניהול הצומח התפתחות העמק. של הטבעי מבנהו על ושמרה ירושלים להרי האופיינית

 צומח. של התפתחות ואפשרו מיטבית בצורה המדרון

 ישנה המתוכנן הפיתוח !ראוי לא ניקוז מערך זהו – חשוף יישאר הכפר גלעין משטח %10 רק ,6036 כניתות יפ לע 

 .גידול בתי-ומיקרו טבעיות טרסות וייבש יובלים יסיט ,הטבעי בניקוז יפגע מכך וכתוצאה הטופוגרפיה את

 על ניקוז ללחץ לגרום עשויה (מודרניים גגות ובניית כבישים סלילת בעקבות) החדשה מהשכונה הנגר הגברת

 ולשבש אליהם, הניגרים המים עודפי עקב המבנים יסודות את  ערערל עלול זה מצב .לאחור התחתרותולו הנחל

 .וסביבתם ההיסטוריים המבנים בין שנים מאות כבר שנשמר העדין האיזון את
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  מקצועיות דעת חוות .3

 מדוע המבהירות מקצועיות דעת חוות שלוש רפנויצ המכרז. את לעצור בבקשה המשפט לבית עתרנו 2021 באוגוסט

 .העתיקות רשות סקר בעקבות ישימה איננה 6036 תוכנית

 

 שימור בנושא דעת חוות .3.1

פרופ'  ,רופ' אדריכל משה מרגליתפ, פרופ' אדריכל אמנון בר אור :בארץ השימור בתחום מהמובילים ,הדעת חוות כותבי

  5:בסיכום חוות דעתם המקצועיתכתבו  –אדריכל שמואל גרואג ו אדריכלית מיכל פירסטון ,ראסם ח'מאיסי 

 

 ידי על שהוצעו השימור בדרישות עומדת איננה ,למציאות מתאימה איננה התוכנית כי העתיקות רשות מסקר ברור היום

 ..[.] להתנגדויות לציבור החזרתה ללא אפשרי איננו השימור לדרישות והתאמתה התוכנית ״תיקון״ו ,העתיקות רשות

  ..[.]ליישם את המסקנות שעלו בסקר השימור במתכונתה הנוכחית וגם 6036כנית ולא ניתן לממש את ת

כנית הקיימת וליזום תכנון חדש הנשען על מסקנות והת על רשות מקרקעי ישראל לבטל את ,מגרשיםווק יקודם לש

 .השימור ולמעמדה המתהווה של ליפתא כאתר מורשת עולמית הסקר ומתאים לסטנדרטים העכשוויים בתחום

 

 אקולוגית דעת חוות .3.2

 6דעתו: חוותב כתב ,לאקולוגיה מומחה שוהמי, דויד ד״ר

ישראל,  שמכוחה פורסם או עתיד להתפרסם מכרז מטעם רשות מקרקעי 6036כנית והמקצועית היא שת עמדתי

אחר תחת קונטקסט  אינה מספקת כל מענה לשימור ליפתא. חשיבות המקום אינה בשימור בית עתיק כזה או

לליפתא. סקר חדשה ומודרנית  תעירוני, אלא במכלול השלם של האתר, והמכלול ייהרס עם כניסת התיישבו

התיישבות חקלאית לאורך אלפי שנים שנשמרה  רשות העתיקות שנערך לאחרונה בליפתא חשף היסטוריית

המפתח להבנת היסטוריה זו והתהליכים שעיצבו אותה נמצא בסביבה הטבעית . באופן כל כך ייחודי שאין כמותו

לבתי  כנית שימור כוללנית חדשה:ות הנוכחות האנושית. על כן עמדתי היא כי יש להכין בה נוצרה והתפתחה

רשויות שביניהם. לחקלאות הטרסות, ולשטחים הטבעיים  למערכת החקלאית הנשענת על מי המעיין, הכפר,

ליפתא לרשימה  המדינה לא השכילו עד כה לדאוג לשימור ולשמירה על המכלול השלם של ליפתא. הכנסת

 WMF-על ידי ה עם הכרזתו כאתר מורשת בסיכון בבד הטנטטיבית של אתרי מורשת עולמיים של אונסקו, בד

מכיר בערכי המקום ובעקרונות שימור נאותים  מחייבים את הרשויות לעצור את התכנון הקיים והמיושן, שאינו

מעמיק ומאתגר של תכנון מחודש שמטרתו שימור ליפתא על  ,הנגזרים מערכים אלו. יש להתחיל מהלך מחושב

 .כל מרכיביו

 

 הנדסית דעת חוות 3.3 

 7:כתב ,יזרחא מהנדס שירן, עמוס מומחהה 

 דרך" מבנים קיימים."חלק מהדרכים המתוכננות משיקות למבנים קיימים ובמקרים מסוימים אף עוברות 

מטר  20־דרכים בתחום קטן מ לאור זאת, מוצע לאמץ את המלצות מומחי השימור מטעם רשות העתיקות ולא לבנות

 .מבתי הכפר הקיימים

                                                 
 content/uploads/2021/08/%-http://savelifta.org/wp 5  

 
 content/-http://savelifta.org/wp 7 

http://savelifta.org/wp-content/uploads/2021/08/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8-1.8.2021-_.pdf
http://savelifta.org/wp-content/uploads/2021/08/1317_23072021_%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%90-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%AA-compressed.pdf
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 הסביבה על השפעה תסקיר נערך לאו םסייסמיי סיכונים סקר נערך לא .4

 

 המכון עבודות ,כן על יתר .חריגים שיפועים עקב מוגבר סיכון של כאזור הגיאולוגי המכון ידי על מופה ליפתא הכפר

 של האדמה ברעידת נפגע הכפר ,ואכן .וסיכון קרקע תנודות מגבירה חורבות של תשתית על יהיבנ כי מראות הגיאולוגי

 רעידה .פצועים ושלושה הרוג מנונו ,נהרסו או קשה נפגעו בנינים 12 .בירושלים שנרשמו ביותר הגבוהות בעוצמות 1927

 מאותלו בתים עשרות להרס גורמת הייתה היא ,חזקה אדמה רעידת 1927-ב היכתה אילו .עוצמתהב לבינונית נחשבת זו

 תקן .הנזקים את למזער סייעה היא הסלע על מסורתית בנייה התאפשרה בהםש שבמקומות סביר .בליפתא נפגעים

 .הבתים לייצוב גבוהות בטון חומות בבניית עצומה השקעה ידרוש אלא מסורתית בנייה יאפשר לא החדש אדמה רעידות

 העתיקות. רשות סקר שמראה כפי ,בנוף אנושה פגיעה יפגעו לבתים מסביב ואל גבוהות חומות

 של העירוני הטבע כניתובת מרכזי מוקד ואה האתר כי ידוע וכעת הסביבה, על השפעה תסקיר נערך לא 

 .ירושלים

 אליה סמוך לגור המיועדים התושבים בריאות על בליפתא המרכזית הכוח תחנת השפעת נבדקה לא. 

 

 התכנון גופיו המקצוע בעלי כל עמדת פי שעל ,6036 כניתות את לבטל יש כי מעידות לעיל שהועלו הסיבות כלל

 שימור-לייצוב מתווה במקומה וליישם ,ליפתא כמו ייחודי למקום רשיםהנד לסטנדרטים מתאימה אינה המרכזיים

 תא ,העיר תושבי כל את שיישרת טבע שמורת או לאומי כגן כולו השטח את שתגדיר חדשה עירונית כניתוות המבנים

 והזרים. הישראלים התיירים ואת הסמוכות השכונות תושבי


