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לא בעיר ולא בכפר :ליפתא תחתית1967–1948 ,
הקדמה
בשער המאמר:
עולים על רקע
הכפר ליפתא,
שנות החמישים של
המאה העשרים

(הארכיון הציוני המרכזי)

תהליך העיור שהחל במערב אירופה בשלהי המאה השמונה עשרה הביא לצמיחה מהירה ולגידול
נרחב בשטחן של ערים קיימות ולהתפתחותן של ערים חדשות .אוכלוסיית הערים הלכה וצמחה בקצב
מהיר ובתחומן התפתחו אזורי מגורים ,תעשייה ,שירותים ומסחר .הגידול באוכלוסייה ובפעילות
הכלכלית הביא להתרחבות השטח העירוני .תהליך זה הושפע מגורמים כגון בעלות על הקרקע,
שימושיה וערכה הכלכלי ,מדיניות תכנון עירונית ולאומית ושונוּ ת חברתית ואתנית 1.במקרים
רבים התפשט האזור העירוני אל עבר המרחב הכפרי שסביבו .הפריפריה העירונית ,אזור הממשק
בין המרחב העירוני למרחב הכפרי ,הפך כתוצאה מכך לאזור של בנייה לא רציפה ושימושי קרקע
מעורבים ,עירוניים וכפריים :מגורים ,חקלאות ,מסחר ,נופש ופנאי ,מלאכה ותעשייה2.
תהליך זה הלך וגבר והתפשט במחצית השנייה של המאה התשע עשרה ובמאה העשרים מאירופה
וצפון אמריקה לאזורים אחרים בעולם .אלא שהמאה העשרים התאפיינה גם במלחמות רבות,
ובהן שתי מלחמות עולם ,שהמיטו הרס רב על אזורים עירוניים — בעיקר מלחמת העולם השנייה,
שבמהלכה נחרבו כמעט עד היסוד ערים רבות באירופה ובמזרח הרחוק .מרבית השטחים העירוניים
שנהרסו שוקמו לאחר המלחמה .אך השיקום לא היה בהכרח ׁ ִשחזור של המרקם העירוני שנהרס אלא
בנייה ועיצוב מחדש בהתאם למציאות החברתית ,הכלכלית ,הדמוגרפית והפוליטית שנוצרה לאחר
תום הקרבות 3.ההתפתחות העירונית במחצית השנייה של המאה העשרים הייתה שילוב של דינמיקה
מתמשכת של ימי רגיעה ,של תהליכים קיצוניים של ימי מלחמה ושל שיקום בתר־מלחמתי4.
התפתחות המרחב העירוני של ירושלים בעידן המודרני התנהלה בדינמיקה כמעט רציפה,
שתחילתה בשנות השלושים של המאה התשע עשרה ,טרם היציאה מן החומות .התפתחות זו נמשכה
עד ראשיתה של מלחמת העצמאות ,בשלהי  ,1947ובמהלכה נבנו בהדרגה על שטחים פתוחים סביב
העיר העתיקה ,מוקפת החומה ,שכונות מגורים ואזורי מסחר ומלאכה .התפתחות זו נקטעה רק בימי
* קיצורים בהערות :אה"מ — ארכיון המדינה ,ירושלים; א"צ — ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון; אצ"מ — הארכיון
הציוני המרכזי ,ירושלים.
1

2

3
4

על מאפייניה של ההתפתחות העירונית בעת ההיא עמדו אבותיה של הסוציולוגיה העירונית אנשי אסכולת שיקגו.
ראוE.W. Burgess, ‘The Growth of the City: An Introduction to a Research Project’, J. Lin & C. Mele (eds.), :
The Urban Sociology Reader, New York & Abingdon 2013, pp. 91–99
M.P. Johnson, ‘Environmental Impacts of Urban Sprawl: A Survey of the Literature and Proposed Research
Agenda’, Environment and Planning A: Economy and Space, 33 (2001), pp. 717–735; R.J. Pryor, ‘Defining the
Rural-Urban Fringe’, Social Forces, 47 (1968), pp. 202–215
P.J. Larkham, ‘Planning for Reconstruction after the Disaster of War: Lessons from England in the 1940s’,
Perspectivas Urbanas / Urban Perspectives, 6 (2005), pp. 3–14
P.F. Lewis, ‘Axioms for Reading the Landscape’, D.W. Meinig (ed.), The Interpretation of Ordinary Landscapes:
Geographical Essays, New York & Oxford 1979, p. 23; G.J. Ashworth, War and the City, London & New York
1991, pp. 84–87
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מלחמת העולם הראשונה ,שבה אומנם פחת משמעותית מספר תושבי העיר אך לא התחולל הרס רחב
היקף 5,והתפתחות העיר לאחר המלחמה הייתה במידה רבה המשך לזו שעד 6.1914
ערב פרוץ מלחמת העצמאות הגיע שטחו המבונה של המרחב העירוני של ירושלים ,כולל
שכונות שלא נכללו בתחומה המוניציפלי של העיר ,עד סמוך לתחומם הבנוי של כפרים השכנים לה.
התפתחותם של כפרים אלו הושפעה מזו של העיר ,אך הם עדיין לא נכללו בתחומה ,ולא נוצר מרחב
בנוי רציף שחיבר בין ירושלים לבינם .בצפון־מערבה של ירושלים הלך ונסגר הפער המרחבי שבין
השכונות היהודיות שלאורך ציר רחוב יפו לבין הכפרים שיח' באדר וליפתא .בתחומם של כפרים אלו
התחולל תהליך עיור ובמסגרתו הוקמה שכונת חלת אלטרחא ,שהייתה ידועה גם בשם ליפתא עילית,
אך בהיעדר רצף בנוי התאפיין האזור כשובל כפרי־עירוני של ירושלים.
רק לאחר  ,1948בעטיים של תהליכים שהתרחשו בימי המלחמה ולאחריה ,סופחו לירושלים
סביבה ,והיו לשכונות עירוניות ולחלק מן הרצף העירוני הבנוי .בחלקה
ּ
בהדרגה תחומיהם של כפרים
המערבי ,הישראלי ,של ירושלים ,שהיה לבירתה של מדינת ישראל ,ושהתפתח באופן ניכר במהלך
שני העשורים שמתום מלחמת העצמאות עד
פרוץ מלחמת ששת הימים ביוני  ,1967היו
אלו בעיקר עין כארם ומאלחה ,שמדרום־
מערב לעיר ,והתהוו בהם תהליכי אכלוס
ופיתוח נמרצים 7.לעומתם הכפר ליפתא —
אף ששטחו סופח לזה של ירושלים ואוכלס
ביהודים — לא התפתח לכדי שכונה עירונית
ונותר בסופו של דבר בשיממונו8.
בתיו הנטושים ברובם והחרבים למחצה
של הכפר ליפתא פזורים על מורדות הרכס
שבראשו שכונת רוממה ,המשקיפה על
מבואה הצפוני־מערבי של ירושלים .בשיא
ּ
התפתחותו ,ערב פרוץ מלחמת העצמאות,
התגוררו בכפר קרוב ל־ 3,000תושבים ,רובם
5
6

7

8

על ירושלים בזמן מלחמת העולם הראשונה ראוA. Jacobson, From Empire to Empire: Jerusalem Between Ottoman :
and British Rule, Syracuse, NY 2011
על התפתחותה של ירושלים בתקופה הנדונה קיימת ספרות ענפה .ראו למשל :י' בן־אריה ,עיר בראי תקופה :ירושלים
במאה התשע עשרה ,א–ב ,ירושלים תשל"ז–תשל"ט; ר' קרק ומ' אורן־נורדהיים ,ירושלים וסביבותיה :רבעים ,שכונות
וכפרים  ,1948–1800ירושלים תשנ"ה.
הכפר דיר יאסין שממערב לעיר אוכלס כמושב עובדים ,אך התפרק לאחר זמן קצר וחלק מבתיו שימשו להקמת בית
חולים לחולי נפש .ראו :נ' קנר ,כפר שאול :ציוני דרך :תולדותיו של בית חולים לחולי נפש מראשית דרכו במשך
מחצית יובל שנים ,ירושלים  .1993חלקו הצפוני של הכפר בית צפאפא שמדרום לעיר סופח לתחומה בהתאם להסכם
שביתת הנשק עם ירדן ,והיה לשכונה הערבית היחידה של ירושלים הישראלית.
על ירושלים המערבית בשנים  1967–1948ראו :א' בראלי (עורך) ,ירושלים החצויה ( 1967–1948עידן ,)18 ,ירושלים
תשנ"ה.
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(אוסף סקלי דוד לסלו
בלה ,ארכיון התצלומים,
יד יצחק בן־צבי)
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המכריע ערבים מוסלמים 9.שטחו הכולל עמד על  8,743דונם ,מתוכם  3,536דונם היו קרקע חקלאית
מעובדת ובהם  1,044דונם של מטעי זיתים .כ־ 756דונם מאדמות הכפר (כ־ 8.5אחוזים) היו רכוש
יהודי ,מתוכם כ־ 288דונם קרקע חקלאית10 .
בשטח הבנוי של הכפר היו שני חלקים :ליפתא עילית — ובשמה הערבי חלת אלטרחא — שבמעלה
הרכס ,החלה להתפתח בראשית המאה העשרים ,והייתה הלכה למעשה שכונה עירונית ערבית של
ירושלים .בתחומה התגוררו האמידים מקרב תושבי הכפר ,ולרבים מהם היו קשרים עסקיים עם יהודי
ירושלים .ליפתא תחתית ,שכללה את הגלעין הקדום של הכפר ואת סביבתו ,השתרעה מצפון־מערב
לליפתא עילית ,והייתה יישוב חקלאי שבתיו פזורים על מדרונותיו של אותו הרכס ,היורדים אל נחל
נפתוח (יובל של נחל שורק) ,שמצפון לכביש הראשי ירושלים — תל אביב .תושביה היו אמידים פחות
ונטו יותר לפעילות במסגרת המאבק הלאומי הפלסטיני ,כולל פעילות אלימה נגד השכונות היהודיות
הסמוכות11 .
במלחמת העצמאות נכבשה ליפתא על שני חלקיה ,בתיה אוכלסו ביהודים ,וחלק משטחה סופח
לתחומה של ירושלים .ליפתא עילית ,שבתיה אוכלסו בפליטי מלחמה ובעולים חדשים ,הייתה לחלק
אינטגרלי מהמרחב הבנוי של ירושלים ,בשל סמיכותה המיידית למרחב הבנוי הרציף של העיר
ואיכות בתיה .מאמר זה עוסק בליפתא תחתית ,ומטרתו לעמוד על הגורמים והתהליכים שבעטיים
נותר הכפר כאזור שוליים — שובל כפרי־עירוני של ירושלים .הדיון יתמקד בתקופה שמשנת  1948עד
 ,1967תקופה שבה עוצבה דמותה המרחבית של ירושלים המערבית ,וייבחנו בו התהליכים שהתרחשו
מנטישתו של הכפר על ידי תושביו הערבים בימי מלחמת העצמאות ועד הפינוי של רוב תושביו
היהודים ערב פרוץ מלחמת ששת הימים.

ליפתא ושכניה היהודים :מימי המנדט למלחמת העצמאות
בימי המנדט הבריטי ,לנוכח ההתרחשויות במאורעות תרפ"ט ( )1929ובימי המרד הערבי בשנים
תרצ"ו–תרצ"ט ( ,)1939–1936יצא לליפתא מוניטין של כפר פורעים בקרב היישוב היהודי בירושלים.
עיקרה של הפעילות האלימה הייתה מצידם של תושבי ליפתא תחתית ,שמתחומה נערכו התקפות
חוזרות ונשנות על השכונות היהודיות הסמוכות ועל התחבורה היהודית שעברה בקרבתו12.
United Nations Conciliation Commission For Palestine, ‘Appendix B: Non-Jewish Population within the 9
Boundaries Held by the Israel Defense Army on 1.5.49’, http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/5FBCED3
( 943293BBD0525656900654AA6אוחזר ב־ 20בינואר S. Hadawi, Palestinian Rights and Loses in 1948: ;)2018
A Comprehensive Study, London 1988, p. 279
 10קרק ואורן־נורדהיים (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;290הדאוי (שם).
' 11ליפתא על פרשת דרכים' ,דואר היום 5 ,ביוני .1936
 12ראו למשל' :שבוע הדמים בירושלים ובארץ ישראל' ,דואר היום 2 ,בספטמבר ' ;1929פרטי ההתנפלות על גבעת שאול',
שם 4 ,בספטמבר ' ;1929מעשי טרור של המשביתים' ,דבר 13 ,במאי ' ;1936סוף סוף נגעו בליפתא' ,שם 21 ,ספטמבר
' ;1936יריות על מכונית בדרך ירושלים' ,שם 25 ,בינואר ' ;1938פצצה אל אוטובוס ליד גבעת שאול ,בשערי ירושלים',
הבוקר 6 ,במאי ' ;1938הכפרים הערביים ממערב לירושלים' ,מעריב 11 ,באפריל .1948
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בראשיתה של מלחמת העצמאות היה הכפר ליפתא על שני חלקיו בעל ערך צבאי רב עבור
הצד הערבי ,מפני ששלט על ציר התחבורה שחיבר את מרכזה של ירושלים לשכונות היהודיות
שבמערבה — קריית משה ,גבעת שאול ,בית הכרם ובית וגן — ואת ירושלים כולה לאזור הליבה של
היישוב הציוני ,העיר תל אביב וסביבתה .עם פרוץ הלחימה ,בתחילת דצמבר  ,1947תפסו לוחמים
ערבים עמדות בבתים החולשים על הכביש הראשי וצלפו מהם על התחבורה היהודית .כמו כן
הטרידו באש את האוכלוסייה היהודית שהתגוררה בסמוך ,ברוממה וסביבתה .בתגובה פוצצו כוחות
של ה'הגנה' ולח"י בתים בכפר .עקב הלחימה שהלכה והתגברה נטשו את ליפתא רבים מתושביה,
ובמקביל נטשו את רוממה היהודית רבים מתושביה13.
עם השתלטות כוחות ה'הגנה' בשלהי ינואר  1948על ליפתא עילית הוחל באכלוס הבתים
הנטושים ַּבמקום בפליטי מלחמה יהודים שנמלטו משכונות
הספר שבצפון־מזרח ירושלים היהודית — בית ישראל ,נחלת
שמעון ,שמעון הצדיק וסביבתן — וכן מימין משה ומהרובע
היהודי שבעיר העתיקה .במאי וביוני שוכנו שם פליטים
ממושב עטרות ,שמצפון לירושלים ,שנפל בידי הערבים
ביום שבו קמה מדינת ישראל .תושבי ליפתא תחתית אף הם נטשו
בהדרגה ,ולוחמי ה'הגנה' השלימו את כיבושה בראשית אפריל כשהיא ריקה מיושביה14.
מאמצע אפריל נחשבו שכונותיה הצפוניות־מערביות של ירושלים בטוחות יחסית ,ועיקר הלחימה
בעיר התנהל במרכזה ,בדרומה ובמזרחה .אי לכך החלו לאכלס גם את ליפתא תחתית ביהודים.
הראשונים להשתכן במקום היו פליטים משכונת ימין משה .הם התגוררו בבתים שבקרבת המעיין,
מקור המים הזמין בכפר .הבתים היו במצב פיזי רעוע או שבנייתם לא הושלמה; היו חסרות בהם
תשתיות פיזיות ,וגגותיהם היו חדירים למי הגשמים .בהיעדר כביש גישה ניתן היה להגיע לבתים
רק דרך שבילים להולכי רגל .ליפתא תחתית נחשבה מקום השיכון הגרוע ביותר בירושלים ,שכל מי
מהפליטים שהיה יכול להשתכן במקום אחר עזבוֹ עד מהרה; רק החלשים והחולים מקרב הפליטים
נותרו להתגורר שם15.
ב־ 1בדצמבר  1948נכנס לתוקף הסכם הפסקת אש שנחתם בין מפקדי הכוחות הלוחמים בירושלים.
הלחימה הלכה ודעכה ,והסתיימה הלכה למעשה עם חתימת הסכם שביתת הנשק בין ממלכת ירדן
לבין מדינת ישראל ב־ 3באפריל 16.1949
13
14

15
16

כנראה מקצתם שוכנו בבתים נטושים בטאלביה כאותה משפחה ששוכנה בבית חלאק ,כיום רחוב חובבי ציון  .18ראו:
תעודת קבלה לשיכון 22 ,ביוני  ,1948ארכין העיר ירושלים.1525 ,
B. Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, Cambridge 2004, p. 392; M. Gilbert,
 ;Jerusalem in the Twentieth Century, New York 1996, p. 251יואב אל מזרחי' ,הפעולות ברוממה' 13 ,בדצמבר ,1947
א"צ ;446-23-1948 ,התכתבות בין מיכאל לזהר' ,מבצע' ו'דו"ח ביצוע' 19 ,בינואר  ,1948שם.
עו"ד מ' לוי אל המחלקה לפיתוח ירושלים 21 ,בספטמבר  ,1949אצ"מ' ;S21/148 ,בשכונות ליפתא' ,הד המזרח ,ז2 ,
( 11בנובמבר  ,)1949עמ' .15–14
על מהלך הלחימה בירושלים ראו :י' לוי (לויצה) ,תשעה קבין :ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות ,תל אביב תשמ"ו.
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שמונה השנים הראשונות :מתום מלחמת העצמאות ועד מלחמת סיני
בחודשים הראשונים לאחר תום הקרבות שבו פליטים יהודים רבים לבתיהם ,אך לא מעטים מן
הפליטים לא יכלו או לא רצו לשוב לבתיהם ,שנפגעו בלחימה או שנותרו בקרבת עמדות הירדנים.
בד בבד המשיך הממסד הישראלי להעביר עולים חדשים לירושלים ,וכן הוחל בהעברתם של משרדי
ממשלה ושל פקידים שהועסקו בהם לעיר .בנסיבות אלו ,ומאחר שעשרות מבנים עדיין היו תפוסים
על ידי יחידות צבאיות ,הלך ונוצר בירושלים מחסור בדיור .אי לכך הוחלט בשלהי מרס  1949לשוב
ולאכלס בתים בליפתא תחתית שניתן היה להכשירם למגורים ,למרות מצבם הרעוע של מרבית
המבנים במקום והחוסר בתשתיות .ההערכה הייתה כי ניתן יהיה ליישב במקום כ־ 700נפש17.
שחרורם מן הצבא של חיילים רבים שהוצבו בירושלים בזמן מלחמת העצמאות ,פירוקן של
מסגרות צבאיות לאחר חתימת הסכם שביתת הנשק עם ירדן ומסירתן של דירות רבות שנתפסו על
ידי הצבא לאזרחים — כל אלו כמעט לא הביאו להקלה במחסור בדיור .המבנים שהתפנו ,בעיקר
בדרום ירושלים — בטאלביה ,במושבה הגרמנית ,במושבה היוונית ובבקעה — הוקצו ברובם לפקידי
ממשלה מן הדרגים הבינוניים והבכירים ולחיילים משוחררים .לנוכח המחסור החליטו הרשויות
הצבאיות והאזרחיות בעיר לאכלס אזורים הסמוכים לקו שביתת הנשק ,שעד אז נחשבו מסוכנים עבור
אוכלוסייה אזרחית .וכך הופנו אל השכונות מוסררה ודיר אבו טור עולים חדשים ופקידי ממשלה
זוטרים ,אך נקבע כי בליפתא תחתית ישוכנו עולים בלבד .במהלך מאי  1949פונה שטחו של הכפר
ממוקשים ,וביוני ביקרו בו עובדי משרד הבריאות והמחלקה הטכנית של הסוכנות על מנת להתחיל
בהכנתו לקליטת התושבים18.
אכלוס ליפתא תחתית עורר חילוקי דעות בין הרשויות .מהנדס מחוז ירושלים במחלקת עבודות
ציבוריות (מע"צ) — שפעלה במסגרת משרד העבודה ,שבאחריותו היו בעת ההיא גם ענייני השיכון —
טען באוקטובר  1949ש'יש [ ]...לבטל את הרעיון של שכון ליפתא התחתונה' ,שכן בסכום הכסף
שיידרש על מנת לסלול כביש גישה למקום ולהכשיר בו כ־ 200חדרים למגורים ניתן יהיה לבנות
שכונה חדשה 'במקום יותר מתאים ובזמן יותר קצר' .עוד טען כי קיימת בעיה ביטחונית בסלילת
הכביש ,שאמור היה לעבור בקרבת קו שביתת הנשק עם ירדן 19.דומה כי גם הפיקוד הצבאי בירושלים
פקפק באפשרות אכלוסה של ליפתא תחתית .כך עולה מתזכיר ששלח מפקד חטיבת מחוז ירושלים
למפקדת פיקוד מרכז ,ושנושאו מתן מעמד של משקי חזית למספר כפרים בסביבת העיר .בעוד
שהכפרים דיר יאסין ,מאלחה ועין כארם נכללו ברשימה ,הכפר ליפתא בלט בהיעדרו20.
על אף הסתייגויות אלו הוחל ביוני  1949בהכנות לאכלוס ליפתא תחתית בעולים חדשים.
העבודות התמשכו בגלל המצב הפיזי הירוד של המבנים וקשיי הנגישות .בעצם אותם הימים חל שינוי
17
18
19
20

א' גרינברג אל ג' יוספטל 29 ,במרס  ,1949אצ"מ.S84/297 ,
א' ברין וא' גולן' ,איכלוסה של ירושלים המערבית ושיכון תושביה ,'1967–1949 ,א' גולן ואחרים (עורכים) ,ירושלים
( 1973–1948בדפוס).
מהנדס מחוז ירושלים במע"צ אל מנהל המחלקה הטכנית בסוכנות 4 ,באוקטובר  ,1949אצ"מ.S84/292 ,
סגן אלוף מ' שכטר אל מטה מפקדת פיקוד מרכז  /מבצעים 12 ,בספטמבר  ,1949א"צ.6-166-1951 ,
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בייעודו של המקום משכונה עירונית ליישוב כפרי .הוא נועד להיות כפר עבודה ,והאחריות לאכלוסו
עברה מידי מחלקת הקליטה לידי המחלקה להתיישבות של הסוכנות .בנובמבר  1949שוכנו בבתי
הכפר כ־ 100מעולי תימן שהובאו ממחנה העולים בתלפיות ,ניתן לו שם עברי ,מי נפתוח ,ובתחילת
דצמבר נפתח במקום בית ספר יסודי .באמצע מרס  1950התגוררו בכפר שישים משפחות — מתוך
 100המשפחות שתוכנן לשכן בתחומו — והן מנו כ־ 240נפש; בסופו של אותו החודש אמורות היו
להתווסף עליהן עשרים משפחות21.
קשיי האכלוס נבעו הן ממחסור בקרקעות לעיבוד והן מהתקפות חוזרות ונשנות של מסתננים
ערבים על בתי הכפר שהיו סמוכים לקו שביתת הנשק .עד מהרה התברר שהקמתו של יישוב חקלאי
בליפתא תחתית אינה כדאית .המחלקה להתיישבות הסירה ידיה מן המקום ,וביולי  1950הוא סופח
לשטח השיפוט של ירושלים במעמד של שכונה עירונית .באוגוסט התנהלו מגעים בין העירייה לבין
משרד העבודה בנוגע למימון סלילתו של כביש גישה למקום ,אולם ללא תוצאות .אף שלא חל שיפור
בתנאי החיים ,נוספו בשלהי  1951אל עולי תימן שנותרו להתגורר בליפתא תחתית כ־ 100משפחות
של עולים מכורדיסטן שהגיעו לארץ זה לא כבר ,ואשר שוכנו תחילה במעברות תלפיות ומקור
 21מ' הלוי אל ב"צ לוריא ,י"ג בטבת תש"י ,אה"מ ,גל ;1113/4-המדור לטיפול בעולה אל האגף לרפואה סוציאלית של
משרד הבריאות 12 ,במרס  ,1950אצ"מ 115' ;S84/292 ,ישובים הוקמו מאז ינואר' ,קול העם 12 ,בדצמבר .1949
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חיים .מספר משפחות עולים הובאו למקום גם ממעברת מגידו וממעברות אחרות מחוץ לתחומה של
ירושלים22.
אל העולים הללו נוספו ביוזמתם שלהם עולים חדשים שנטשו את מקומות מגוריהם במעברות
וביישובים חקלאיים שנוסדו בהרי ירושלים; הם סבלו ממצוקה כלכלית וביטחונית קשה במקומות אלו,
והאמינו כי מצבם ישתפר אם יעברו להתגורר בירושלים גופה .עולים אלו ,שרובם היו מכורדיסטן,
הוגדרו על ידי הרשויות כפולשים 23.בה בעת הוקצו אדמות משטח הכפר שהיו סמוכות לליפתא
עילית — מרביתן נכסי נפקדים ומיעוטן רכוש יהודי — להקמת שיכונים לוותיקי ה'הגנה' ,לחיילים
משוחררים ולאנשי מרכז הקואופרציה וכן לאזור תעשייה24.
תנאי החיים בליפתא תחתית נותרו קשים ,בהיעדר אספקת מים סדירה ,חיבור לרשת החשמל ודרך
גישה לכלי רכב 25,אך בראש ובראשונה בגלל מצבם של מבני המגורים ,הן אלו ששופצו ואוכלסו

עולים חדשים
בליפתא ,חורף 1950
(צילום :פריץ שלזינגר,
הארכיון הציוני המרכזי)

22

23
24

25

'הורחב תחום עיריית ירושלים' ,על המשמר 28 ,באוגוסט ' ;1949הוקם כפר תימני בליפתא' ,דבר 18 ,בנובמבר ;1949
'שוב מתנוצצים אורות בליפתא' ,מעריב 16 ,בדצמבר  ;1949א"ח אלחנני' ,למעלה מ־ 30ישובים בהרי ירושלים' ,דבר,
 11ביוני ' ;1950היסלל כביש למי נפתוח?' ,חרות 28 ,באוגוסט ' ;1950מסמך אבוד :כך פונו אלפים מבתים שננטשו
ב־ — '48בניגוד לנהלים' ,הארץ 10 ,בפברואר .2012
י' הטמן' ,קלות וחמורות בעולמנו הקטן' ,חרות 22 ,בנובמבר .1953
לאתור המצורף' 15 ,בינואר  ,1952אה"מ ,גל ;19703/10-ש' עצמון,
'שכון עממי בליפתא עילית ירושלים ,בהתאם ִ
מנהל הלשכה המחוזית של רשות הפיתוח ,אל ד' זסלבסקי ,אגף השיכון ,הקריה 12 ,בפברואר  ,1952שם; 'קרקעות
לשיכונים במי־נפתוח ,בית־מזמיל וקטמון' ,חרות 28 ,בספטמבר ' ;1952רוממה :ראשיתה מצבת זיכרון' ,מעריב,
 5ביולי .1951
'צנור מים יונח אל הכפר ליפתא' ,קול העם 25 ,ביולי  ;1950היסלל כביש (לעיל ,הערה ' ;)22נציגי הכלכלה ונציגי
שכונות בירושלים העידו בפני וועדת החקירה' ,הצופה 9 ,במרס .1953
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על ידי הסוכנות והן אלו שבהם השתכנו התושבים ביוזמתם .באוקטובר  1951מחו התושבים על
מצב המבנים ,וטענו שאף על פי שהיו נכונים לשאת בהוצאות התיקונים לא נעשה דבר בנדון .גשמי
החורף הביאו להתדרדרות נוספת ,ומספר משפחות פונו ממבנים שעמדו על סף התמוטטות .עובדי
הסוכנות שפעלו במקום התריעו על מצב המבנים בפני המפקח מטעם האפוטרופוס על נכסי נפקדים,
שהחזיק בזכות הבעלות מטעם המדינה ,והמליצו להזדרז להרוס את אלו שהיו בסכנת התמוטטות.
ימים ספורים לאחר מכן הוחלט על פעולה משותפת של מע"צ וצה"ל לפינוים ופיצוצם של רוב בתי
הכפר ,והממונה על המחוז מטעם משרד הפנים דרש מן העירייה למנוע את המשך הפלישות של
תושבי מעברות לבתים בתחומו26.
עד מהרה ,על רקע מצוקת הדיור בירושלים ובמדינת ישראל כולה ,התברר כי התוכנית לפינוי
הכפר ופיצוץ בתיו אינה מעשית .אי לכך שב ועלה הצורך לשפץ את המבנים בכפר ,אך גם אפשרות
זו לא הייתה מעשית ,בשל מצבם הירוד וההשקעה הניכרת שנדרשה לשיפוץ .עיריית ירושלים טענה
שאין ברירה אלא להעביר את תושבי הכפר לשיכון חלופי .הסוכנות תמכה בכך ואף הייתה מוכנה
להעמיד עבור המפונים בדונים במעברות בדרום ירושלים .הצעה זו וכן הצעה לעבור להתגורר במושבי
עולים שהוקמו בסביבה ,נדחו על ידי תושבי ליפתא תחתית ,שראו בכך הרעה בתנאי חייהם .משרד
הפנים הציע להרוס את הבתים הרעועים ולבנות את המקום מחדש באתרו תוך שימוש באבני הבתים
שייהרסו .העירייה תמכה בהצעה ,גם מפני שאפשרה לספק תעסוקה לתושבי הכפר ,אך תוכנית זו אף
היא לא יצאה אל הפועל27.
בהיעדר אפשרות למציאת פתרון כולל לבעיית ליפתא תחתית ,דנו האפוטרופוס על נכסי נפקדים,
המחלקה הטכנית ומחלקת הקליטה של הסוכנות ועיריית ירושלים בשאלה מי יישא בעלות עבודת
השיפוצים שישפרו לפחות במעט את תנאי החיים של התושבים 28.גורמי הממסד ניסו לשכנע את
התושבים לשאת ולו במקצת עלות השיפוצים או להשתתף במלאכת השיפוץ ,אך ללא הצלחה .כ־400
העולים מכורדיסטן שהתגוררו בליפתא תחתית סירבו לממן את העבודות או לקחת בהן חלק .בנסיבות
אלו ועקב פגעי החורף של ראשית  1952פסקו זמנית הפלישות לבתי הכפר ,ואף היו משפחות שביקשו
מן הסוכנות שתעבירן מן המקום או שתשיבן למעברת מקור חיים29.
על מציאות החיים בליפתא תחתית ועל תדמיתו הנחותה של המקום בעיני יושביו ניתן ללמוד
ממכתב ששלחו במר ייאושם חברי ועד הכפר מיוצאי תימן אל ראש הממשלה דוד בן־גוריון .הם
26

27
28

29

'בתינו מתמוטטים מזהירים תושבי ליפתא' ,חרות 16 ,באוקטובר  18' ;1951משפחות פונו מבתיהם לרחוב בכפר
נפתוח' ,שם 18 ,בינואר  ;1952מחלקת הקליטה במחוז ירושלים אל א' גבעוני 30 ,באוקטובר  ,1951אצ"מ;S84/399 ,
דו"ח של ישיבת הוועדה לבניינים רעועים 4 ,בנובמבר  ,1951שם.
דו"ח לישיבת הוועדה לבתים מסוכנים 18 ,בינואר  ,1952אצ"מ.S84/399 ,
ר' קלזמר אל המפקח על נכסי נפקדים 17 ,אוקטובר  ,1950אצ"מ ;S84/292 ,מהנדס העיר אל הממונה על המחוז,
 25ינואר  ,1951שם; מחלקת הקליטה מחוז ירושלים אל המחלקה לעבודה סוציאלית של העירייה 11 ,ביוני ,1951
שם; ש"ז שרגאי אל מנהלת המחלקה לקליטה של הסוכנות היהודית 28 ,באוקטובר  ,1951שם; א' גבעוני אל מחלקת
הקליטה 6 ,בנובמבר  ,1951שם.
ד' טנה אל א' פורת 2 ,באפריל  ,1951אצ"מ ;S84/292 ,ש' ברוך ,ראש התאחדות יהודי כורדיסטאן ,למחלקת הקליטה,
 17במרס  ,1952שם.
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התלוננו על ש'הסיעו אותנו לכפר ערבים נטוש בלי ידיעתנו והטעו אותנו ואמרו לנו לירושלים []...
לא חשבנו שרצונם לזרוק אותנו במקום חושך וצלמוות ,מקום ציה ושממה ,מקום עליה וירידה ,מקום
שאין לו תקנה לעולם ועד ,מקום חיות ומסתננים ,מקום גבול ואויבים [ ]...מקום הפקר ופחד [ ]...אוי מה
בא עלינו [ ]...תעינו כצאן ואבדנו' .בקשתם הייתה שהממסד הישראלי יבחר באחת משתי אפשרויות:
'או שתשלח לנו בטחון במקומנו בליפתא תחתית ביום ובלילה הו [צ"ל :או] שתקחו אותנו מהמקום
למקום מתאים ובטוח לנו' 30.אלא שלא הייתה הסכמה בין התושבים לבין הממסד הישראלי וגם לא
בין גורמי הממסד לבין עצמם בדבר אותו מקום מתאים ובטוח.
במהלך  1953נמשכו דיונים בין נציגי עיריית ירושלים ,הסוכנות והאפוטרופוס על נכסי נפקדים
על פתרון למצוקתם של תושבי ליפתא תחתית .בספטמבר  1953נותרו במקום כארבעים וארבע
משפחות מקרב עולי כורדיסטן ,והן מנו כ־ 160נפש .שלא כעולי תימן ,שדומה כי מרביתם נואשו
מישיבתם בליפתא תחתית ,ביקשו העולים הכורדים להקים על אדמות הכפר יישוב חקלאי ,ופנו
לסוכנות בדרישה שזו תסייע בהכשרתם בחקלאות .רענן ויץ ,מנהל מחלקת ההתיישבות בסוכנות,
ענה לתושבים רק כעבור חמישה חודשים ,וטען שהמקום אינו מתאים להתיישבות חקלאית ולכל
היותר תהיה המחלקה מוכנה לסייע בהקמת משקי עזר למעוניינים בכך31.
מנהל אזור הרי יהודה ב'קרן קיימת לישראל' (קק"ל) החרה החזיק אחרי ויץ ואמר ש'ספק רב אם
האנשים הללו' אכן יהיו מוכנים לעבד את אדמות הכפר ,וכי 'יש לי הרושם שבין אנשים אלה יש מספר
לא קטן של מתיישבים לשעבר שעזבו כפרים והסתדרו ב"ליפתא" בצורה פרטיזנית' 32.בליפתא תחתית
ובשכונות ירושלמיות אחרות שהיו סמוכות לגבול התגוררו בעת ההיא תושבים שעזבו ביוזמתם את
בתיהם בפריפריה הכפרית .למרות מצוקתם הקשה ,שאיש לא ערער עליה ,היה הטיפול בהם בתחתית
סדר העדיפות של הממסד הישראלי 33.גם הצבא התנגד להקמת יישוב קבע על אדמות ליפתא תחתית,
בשל הסמיכות המסוכנת לגבול הירדני — שסער באותם הימים בשנת  1953ובתחילת — 34 1954
ובהיעדר דרך גישה למקום .כמו כן עלה חשש שחלק משטחי הכפר עודם זרועי מוקשים35.
התאחדות יהודי כורדיסטן נכנסה לעובי הקורה ופנתה אל נשיא המדינה יצחק בן־צבי בבקשה
שיתערב למען הקמת יישוב קבע חקלאי עבור תושבי ליפתא תחתית .הרב יעקב שלום ,מראשי העדה
30
31

32
33
34

35

ועד התימנים בליפתא תחתית אל ד' בן־גוריון 2 ,בנובמבר  ,1952אצ"מ.S84/292 ,
ס' בן־ממודה אל הוועדה הציבורית ,לידי ד"ר א' בירן 22 ,בינואר  ,1953אצ"מ ;S84/399 ,ועד תושבי מי נפתוח להנהלת
קק"ל ולמחלקת ההתיישבות בסוכנות 22 ,בספטמבר  ,1953אצ"מ ;KKL5/21614 ,ר' ויץ אל י' שלום 21 ,בפברואר
 ,1954שם.
טייטלר אל ע' קרול 25 ,באוקטובר  ,1953אצ"מ.KKL5/21613 ,
טנה אל ד' אלינר' ,הקצאת שיכון עבור דיירי הגבול' 20 ,ספטמבר  ,1954אה"מ ,ג.2318/6-
פעולת התגמול הראשונה שנערכה בפיקודו של אריאל שרון ,ושבעקבותיה קמה יחידה  ,101הייתה פשיטה על
הכפר אלנבי צמויל ,שמצפון לליפתא ,שהיה מוקד לפעילות מסתננים שפשטו על יישובים בפרוזדור ירושלים .ראו:
ד' מרגלית ,יחידת קומנדו  ,101תל אביב תשכ"ח.
א' גולן ,שינוי מרחבי :תוצאת מלחמה :השטחים הערביים לשעבר במדינת ישראל ,1950–1948 ,קריית שדה בוקר
תשס"א ,עמ'  .56על פי אבני בתי הכפר העזובים שימשו לאימונים של יחידות צבאיות .חלקם פוצץ ,ואחרים שנהרסו
שימשו מקור לאבני בניין .בשנות השישים פוצץ מנהל מקרקעי ישראל כמה מגגות הבתים בשכונה על מנת למנוע
פלישות .ראו :ע' אבני ,פרופיל שכונתי :רוממה ,ירושלים  ,2008עמ' .7
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הכורדית בירושלים ומרבניה הבולטים ,הציג עצמו כבא כוחם של מי שכינו עצמם מתיישבי ליפתא,
ושהתארגנו כגרעין התיישבותי .הוא טען בפני הנשיא ש'משפחות אלה הנן כולן מנעוריהן חקלאים
ואנשי אדמה בארצות נכר ומדוע לא ִת ָּנתן להן האפשרות להפריח שממת ישראל וכן לשמור על
גבולותיה?' 36.הנשיא ורעייתו רחל ינאית־בן־צבי גילו אהדה לבקשתם של תושבי ליפתא תחתית ,אך
לא היה בכך די כדי לקדם את ההתיישבות החקלאית במקום37.
גם המרכז החקלאי של ההסתדרות תמך בהקמת יישוב חקלאי עבור תושבי ליפתא תחתית,
וראה בפיתוח משקי עזר פתרון תעסוקתי ראוי ומקור לאספקת תוצרת חקלאית לתושבי הבירה.
והקרבה לקו שביתת הנשק — הייתה לרועץ לכל
אלא שהמציאות המרחבית — בעיית הנגישות ִ
יוזמת פיתוח ,וכן הקשתה לספק שירותים לתושבים ואף הקשתה עליהם לקיים את שגרת חייהם.
תנאי החיים בליפתא תחתית הלכו והורעו לאחר שבאביב  1954הודיעה האגודה השיתופית 'צרכניית
ירושלים' ,אף היא מוסד עם זיקה להסתדרות ,על החלטתה לסגור את הצרכנייה שהפעילה בכפר
עקב הקושי באספקת הסחורה למקום .הצרכנים הרשומים באגודה מקרב תושבי הכפר נאלצו לכתת
רגליהם אל הצרכנייה ברוממה38.
נראה כי תכונות המיקום והאיתור של ליפתא תחתית היו בעוכרי התפתחותה ,ושבעטיין ביקשו
בראשית שנות החמישים הן הרשויות שטיפלו בהתיישבות עירונית והן אלו שעסקו בהתיישבות
כפרית להיפטר מהאחריות לפיתוחה .אי הבהירות יצרה מעין ריק מרחבי ,ואליו נמשכו מי שנואשו
מהתלות במוסדות המיישבים — עולים חדשים יוצאי כורדיסטן שנטשו את האתרים בהרי ירושלים
שבהם שוכנו במטרה שיקימו בהם מושבי עולים ,ושביקשו לשפר את תנאי חייהם באמצעות
התמקמות בסמוך לעיר .אלו נחשבו בעיני הממסד הישראלי כעריקים וכפולשים ,ועל כן היו בתחתית
סדר העדיפות מבחינתו.
בעוד שבקשתם של תושבים מליפתא תחתית להקים יישוב חקלאי לא נענתה ,במהלך שנת 1952
הוחל בעיבוד חקלאי של אדמות הכפר שבעמק הארזים ,המשתרע לאורך אפיק נחל שורק שמצפון
לכפר .העיבוד נעשה על ידי חברה פרטית' ,מטעי עמק הארזים' ,בבעלותו של היזם זאב טור־סיני39.
טור־סיני היה בנו של פרופ' נפתלי הרץ טור־סיני (טורצ'ינר) ,פילולוג ידוע שם ,איש האוניברסיטה
העברית ,שנמנה עם מחדשי השפה העברית ,ושעמד שנים רבות בראש האקדמיה ללשון העברית.
בן־צבי ,בן־גוריון ,לוי אשכול ושרי ממשלה נוספים הביעו תמיכה ביוזמה של טור־סיני ,וכנראה לא
36
37

38

39

י' שלום אל י' בן־צבי ולענף ההתיישבות במטכ"ל 17 ,באוקטובר  ,1954אצ"מ ;KKL5/21613 ,חכם י' שלום ,ר' דניאל,
א' רובבג'י בשם ועד אנשי ליפתא אל הסוכנות היהודית ,המחלקה להתיישבות ,לידי ר' ויץ (ללא תאריך) ,שם.
'מאבק המשפחות בליפתא' ,אתר 'המעברה (המאבק הירושלמי לדיור ציבורי)' 12 ,בדצמבר https://hamaabara. ,2011
( wordpress.comאוחזר ב־ 21בספטמבר  ;)2016מסמך אבוד (לעיל ,הערה  .)22גם לפני שהיה לנשיא המדינה פעל
בן־צבי לשיפור רווחתם של עולים בני עדות המזרח בירושלים ,ולמשל דרש מן הסוכנות לשפץ את הבתים שבהם
התגוררו עולים מטורקיה במושבה היוונית .ראו :בן־צבי אל גרינברג 18 ,באוגוסט  ,1949אצ"מ.S84/77 ,
'צרכניית ירושלים' למשרד המסחר והתעשייה 26 ,באפריל  ,1954אצ"מ .S84/404 ,עוד על המצב הקשה ששרר
בליפתא ראו :י' עילם' ,מי־נפתוח — עמק הבכא המזעזע של ירושלים' ,ירושלים עירי :ביטאון המפלגה הליברלית
בירושלים ,יוני  ,1964עמ' .13–12
'הפרוזדור :אדמות מי נפתוח למי?' ,דבר 8 ,בדצמבר .1960
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הכשרת קרקע
במטעי עמק
הארזים על ידי
פועלים עולים
תושבי הסביבה,
שנות החמישים של
המאה העשרים

(אלבום עודד טור־סיני,
ארכיון התצלומים,
יד יצחק בן־צבי)

בכדי זכתה הקמת החווה ,ששטחה עמד על כ־ 400דונם ,לאישור של גורמי הממסד .בחווה ניטעו עצי
פרי ,מרבית הפועלים שהועסקו בה היו עולים מכורדיסטן תושבי מעוז ציון (כיום החלק הדרומי של
מבשרת ציון) ,והיא סיפקה פרנסה לכ־ 250משפחות 40.לא ידוע לנו אם גם תושבים מליפתא תחתית
הועסקו בחווה זו.
ייתכן שהצלחתה של החווה שהקים טור־סיני הביאה לכך שבשלהי  1954שינו קק"ל והמחלקה
להתיישבות בסוכנות את עמדתן והסכימו להקצות קרקע למשקי עזר למתיישבי ליפתא תחתית41,
אולם הצבא עמד בהתנגדותו .כחמש שנים עברו מאז תחילת ההתיישבות של עולים בבתים הנטושים
והרעועים ,אך לא הרבה השתנה בליפתא תחתית ,והיא נותרה בעליבותה 42.יוסף ויץ ,ראש מחלקת
קרקעות בקק"ל ,ציין במכתב אל אשכול — שבין יתר תפקידיו היה ראש המחלקה להתיישבות
בסוכנות — את חוסר התאמתם של מבני הכפר למגורים ,וטען כי אם יוקם יישוב של משקי עזר,
'לעת עתה יֵ שבו [המתיישבים] בבתי הכפר נפתוח [ ]...אולם לאחר שנה־שנתיים יהיה צורך לבנות
בתים [חדשים]'43.
במחצית השנייה של שנות החמישים נקבעו שני נהלים שאפשרו לתושבי ליפתא תחתית — כמו
לכל תושבי השכונות והיישובים הערביים לשעבר — לקבל חזקה חוקית על הבתים שבהם השתכנו.
בשנת  1955פרסם משרד האוצר 'הוראות נוהל לקבלת דמי היתר בנכסים העירוניים של רשות
הפיתוח' .בהוראות אלו נקבעו הנהלים לקבלת זכויות של דיירות מוגנת בבתים שהיו שייכים לרשות
הפיתוח — שלאחריותה הועברו המבנים שהיו בחזקת האפוטרופוס על נכסי נפקדים — בתמורה
40
41
42
43

משרד הפנים ,מחוז ירושלים ,פרוטוקול ישיבת הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 18 ,ביוני  ,2002עמ' ;3
( http://tursinai-organy.co.ilאוחזר ב־ 18בפברואר .)2018
א' הרצפלד אל ש' בן־שמש 12 ,בנובמבר  ,1954אצ"מ.KKL5/21613 ,
י' אחיוסף' ,מי נפתוח — שכחת אלוקים ואדם' ,חרות 3 ,בפברואר .1955
י' ויץ אל ל' אשכול 16 ,בינואר  ,1955אצ"מ.KKL5/21614 ,
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לתשלום דמי מפתח .על פי הוראות אלו יכלו התושבים שהשתכנו בליפתא תחתית לפני התאריך
הקובע 15 ,במרס  ,1953גם מי שבעבר נחשבו פולשים ,לקבל מעמד של דיירות מוגנת .כעבור כשלוש
שנים פרסם משרד האוצר 'הוראות למכירת נכסי רשות הפיתוח' ,שהעניקו זכות קדימה ברכישת
המבנים לתושבים שהתגוררו בהם .קביעת מחיר הנכסים הוטלה על השמאי הממשלתי44.
בשלהי  1955שינה הצבא את עמדתו באשר להתיישבות במרחב הסמוך לליפתא ,כנראה לנוכח
הרגיעה היחסית שהשתררה לאורך הגבול לאחר שורת פעולות תגמול נגד מטרות ירדניות 45.ענף
ההתיישבות במטכ"ל הציע להקים יישוב אזרחי באתר בשם גבעה  ,712.5שמצפון לבתי הכפר (כיום
מצפה נפתוח) .תושבי ליפתא תחתית הסתייגו מן הרעיון ,מפני שהאתר נצפה מן הצד הירדני ,והמיקום
שהציע הצבא לא היה מקובל גם על הרשויות המיישבות .אך הצבא התבצר בעמדתו ,בגלל החשיבות
הביטחונית שייחס ליישובה של הגבעה46.
ביולי  1956התקיימה ישיבה בהשתתפות נציגי הגורמים המעורבים ,וסוכם בה על מיקום היישוב
באתר שמדרום לזה שהציע הצבא ,ושהיה מוסתר מהכפר הירדני בית ִאכסא .היישוב תוכנן לשבעים
משפחות ,ולכל משפחה הוקצתה חלקה בת דונם אחד ליחידת הדיור ועוד  5דונמים למשק עזר.
המועמדים להתיישבות מקרב תושבי ליפתא תחתית הביעו נכונות לשלם את חלקם — כמה מאות
לירות למשפחה — עבור בניית בתי המגורים 47.אולם קק"ל ,שבתחילה תמכה בהקמת יישוב של
משקים זעירים עבור תושבי ליפתא תחתית ,שינתה עד מהרה את עמדתה ,ובאוקטובר  1956נדונה
יוזמה משותפת לה ולעיריית ירושלים להקים שיכון מפונים עבור תושבי הכפר .קק"ל הקצתה למטרה
זו חלקה בת כ־ 300דונם בקרבת שכונת רוממה48.

תקופה חדשה ,בעיות ישנות :מתום מלחמת סיני ועד פינוי ליפתא תחתית
מלחמת סיני ,שפרצה באוקטובר  ,1956הקפיאה את המצב הקיים בכפר ,ולאחריה השתררה רגיעה
בגבול עם ירדן .לפיכך הרחיבה כעת עיריית ירושלים את תוכניותיה המקוריות ,וביוני  1957ביקשה
מקק"ל להעמיד לרשותה שטח גדול יותר לשיכון מפוני שכונות עוני ,כולל ליפתא תחתית 49.בשנת
 1958אושרה תוכנית מפורטת להקמת שיכוני מפונים50.
44
45
46

47

48
49
50

'הכרת המדינה בזכויות תושבי ליפתא מפיחה תקווה בשכונות לא מוסדרות' ,הארץ 3 ,במרס .2017
על ההסתננות מירדן בשנים  1956–1949ראו :ש' ברטל ,הפלסטינים מהנכבה לפדאאיון  ,1956–1949ירושלים תש"ע,
עמ' .81–63
סרן מ' בורשטיין אל י' ויץ ,א' דודאי ואחרים 1 ,בספטמבר  ,1955א"צ  ;16-347-1957סגן אלוף א' חרסינה לחטיבה
מחוז /16אג"ם 8 ,בנובמבר  ,1955שם; מפה המציינת את מיקום הנקודה המוצע ,א"צ ;106-756-1961 ,מפה מפורטת
של האזור בקנה מידה  ,1:20,000אה"מ ,מפה' ;5940/1-גידולי פרחים בכניסה לירושלים' ,הצופה 10 ,בדצמבר .1957
'מי נפתוח ,סיכום דברים מסיור במי נפתוח שהתקיים ב־ 1ביולי  ,'1956אצ"מ ;KKL5/18297 ,נציגי ליפתא אל
ר' ויץ 3 ,באוקטובר  ,1956שם; סגן אלוף א' טמיר ,קצין אג"ם ,בשם אלוף הפיקוד אל אג"ם/מבצעים ,ענף גיוס וכוננות,
 11ביולי  ,1956א"צ.106-756-1961 ,
ש' בן־שמש אל מחלק הבעלות והרישום 17 ,באוקטובר  ,1956אצ"מ.KKL5/18297 ,
שם; י' הלוי אל מהנדס העיר ירושלים 21 ,ביוני  ,1957אצ"מ ;KKL5/18297 ,מהנדס העיר אל המהנדס י' הלוי ,קק"ל,
 23ביוני  ,1957שם.
'נסלל כביש חדש שיקצר הדרך מהבירה לבאר־שבע' ,דבר 28 ,בינואר .1960
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ילדי העולים בבית
הספר בליפתא
עילית (חלת
אלטרחא) ,שנות
החמישים של
המאה העשרים

(הארכיון הציוני המרכזי)

כעת נדמה היה שהתוכנית להקמת יישוב של משקי עזר לתושבים מליפתא תחתית החלה
לקרום עור וגידים ,במסגרת תוכנית כוללת לפיתוח אזור הרי ירושלים 51.שוב נקבע כי לכל משק
תוקצה חלקה בת  6–5דונמים מתוך שטח כולל של כ־ 600דונמים שהוכשרו על ידי הקק"ל עבור
שישים‑שבעים משפחות מקרב תושבי הכפר .תוכנן כי קיומן הכלכלי של המשפחות יושתת על גידול
פרחים וכן על עבודות חוץ ,שכן במשק עזר לא היה כדי לכלכל משפחה.
ביולי  1958נערכה תוכנית מפורטת' ,תב"ע יג 112/מי נפתוח' ,להקמת יישוב שישתייך לתנועת
המושבים ,ושיתבסס על עיבוד של משקי עזר .התוכנית אושרה על ידי הוועדה המקומית לבניין
ערים ירושלים ,ובשלהי אותה שנה גם על ידי הוועדה לתכנון ובנייה של מחוז ירושלים 52.אישור
הקמת יישוב חקלאי על ידי ועדת תכנון מקומית עירונית היה בבחינת אנומליה מרחבית־מוניציפלית.
הסיכויים להקמת מושב של משקי עזר בתחומה העירוני של ירושלים היו קטנים מלכתחילה ,והיוזמה
אכן נשארה על הנייר.
עם זאת ככל הנראה בעקבות ההכרה הרשמית בזכותם של תושבי ליפתא תחתית על בתיהם ,החל
בקרבם תהליך של התקבעות והתמסדות .בשלהי שנות החמישים פעלו במקום מספר בתי כנסת ובית
ספר אחד ,שהשתייך לזרם הממלכתי־דתי ,בהנהלתו של אביעזרי וולף ,שעשה רבות למען שיפור
מצב החינוך בכפר ורמת החיים בו .באותה תקופה הוקם ועד תושבים ובראשו עמד אהרון כתריאלי.
' 51תביעה להגדלת תקציב ההתיישבות בחבל ההר' ,למרחב 25 ,בדצמבר .1957
' 52תוכנית מפורטת יג ,112/מי נפתוח' ,1958 ,אה"מ ,גל' ;3966/28-עולים ראשונים נאחזו בעדולם' ,דבר 4 ,באפריל ;1958
'תכניות התיישבות נרחבות יבוצעו בקרוב באזורים שונים של הארץ' ,על המשמר 20 ,ביולי .1958
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הנשיא יצחק בן־צבי,
רעייתו רחל ינאית
וראש העיר ירושלים
מרדכי איש־שלום
עם תושבי ליפתא
בעת ביקורם בכפר,
 9במאי 1961
(ארכיון התצלומים,
יד יצחק בן־צבי)

כתריאלי היה פעיל נמרץ וניהל התכתבות ענפה ,לעיתים בלשון חריפה ,עם משרדי הממשלה ועם
עיריית ירושלים בתביעה לשפר את תנאי החיים של התושבים באמצעות שיפוץ הבתים והתשתיות
הפיזיות במקום ,שיפור הנגישות ואספקת שירותים רפואיים וכן מים וחשמל .מכתב ששלח כתריאלי
לעיריית ירושלים במאי  — 1957עם עותקים ללשכת נשיא המדינה ולמשרדי ממשלה — שב ועורר
את התעניינותם של בן־צבי ורעייתו בליפתא תחתית ,וכשנה לאחר מכן הם אף ביקרו במקום .מה
שראו עיניהם הניע אותם לחזור ולפעול למען תושבי הכפר53.
מעמדו של כתריאלי לא היה בלבדי בעת ההיא — היה לו מתחרה ,משה חנוכה ,שראה עצמו כ'יו"ר
הועד של לפתה [כך במקור!] התחתונה' .חנוכה טרח וצילם את ביקורם של בן־צבי ורעייתו ושלח להם
את התמונות בליווי מכתב בשפה מליצית ומתרפסת 54.הפוליטיקה הפנימית של הכפר אינה נהירה
לנו ,אך דומה שכתריאלי ,שפנה לגורמי השלטון בשפה עניינית ובצורה ישירה ובוטה והפגין עמידה
תקיפה מול הממסד ,היה עד מהרה לדובר היחיד של תושבי הכפר.
באותה העת החלה מעורבותם של הנשיא ורעייתו בענייני ליפתא תחתית לשאת פרי.
בהשתדלותם הוחלט ביוני  ,1958זמן קצר לאחר ביקורם במקום ,לחבר את הכפר לרשת של חברת
החשמל הירושלמית .עלות החיבור הייתה כ־ 20,000ל"י ,וההוצאה אמורה הייתה להתחלק בין
 53א' וולף אל שר הדתות (ללא תאריך ,כנראה מראשית  ,)1962אה"מ ,פ ;2079/14-א' כתריאל ,יושב ראש הוועד של מי
נפתוח ,אל ג' אגרון ,ראש עיריית ירושלים 24 ,במאי  ,1957אה"מ ,נ ;18/62-ד' ברטוב ,מנהל לשכת הנשיא ,אל כתריאל,
יושב ראש הוועד של מי נפתוח 28 ,במאי  ,1957שם; כתריאלי אל כבוד נשיא המדינה ורעייתו 20 ,במאי  ,1958שם.
 54מ' חנוכה אל 'הוד מעלת שבטי ישורון ,כבוד נשיא מדינת ישראל ,מר יצחק בן־צבי היקר' ,ב' בסיוון תשי"ח,
אה"מ ,נ.18/62-
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מכתב תודה
לנשיא בן־צבי
ולרעייתו מחנה עודי
המתגוררת ולומדת
בליפתא .המכתב
הוא אחד מכמה
מכתבי תודה מילדי
כיתה ה בבית
הספר 'מי נפתוח'
שנשלחו יחד אל
בית הנשיא,
י' בסיוון תשי"ח

(ארכיון המדינה)

חברת החשמל ,עיריית ירושלים ,רשות הפיתוח ובית הנשיא 55.הנשיאה בעלות החיבור לרשת
החשמל עוררה מחלוקת בין הגורמים הממסדיים ,אך ביצועה הושלם בסתיו  ,1958לאחר
שבהתערבות בית הנשיא התקבל סיוע כספי מ'מפעל הפיס' ,ולאחר שכל משפחה שילמה 130
ל"י עבור החיבור .ארבע משפחות שיחסיהן עם כתריאלי היו מעורערים הוצאו מכלל זה ונשארו
ללא חשמל .תשומת הלב של בית הנשיא למצוקותיהם של תושבי ליפתא תחתית באה לידי ביטוי
גם בזוטות של יום־יום — בארגון תרומות בגדים לחורף ואמצעי לימוד לבית הספר ,מסיבות חג
לילדים ועוד .בית הנשיא נתפס על ידי התושבים כאפוטרופוס וכגורם הממסדי היחיד המסייע להם
במצוקתם56.
אך גם בית הנשיא לא יכול היה לפתור את כל הבעיות שהיו כרוכות במגורים בליפתא תחתית.
על פי דו"ח שחיבר המדור להחזקת נכסים של רשות הפיתוח באוגוסט  ,1958עלות שיפוץ המבנים
ושיפור דרכי הגישה והתשתיות אמורה הייתה להיות כ־ 75,000ל"י ,יותר מאשר בכל שכונה
בירושלים ,בגלל הטופוגרפיה הבעייתית של הכפר .כותבי הדו"ח הטילו ספק בכדאיות השקעה
בהיקף זה עבור שישים מבנים ,שהצטופפו בהם תשעים ושש משפחות ,שמרביתן הגיעו לליפתא
תחתית על דעת עצמן ,ושראו בהתיישבותן בכפר הנטוש פתרון זמני בלבד .דומה כי החיבור לרשת
 55מ' איש־שלום ,סגן ראש העיר ,אל א' דסקל ,מנהל חברת החשמל והשירות הציבורי לירושלים 14 ,ביוני ,1958
אה"מ ,פ.2079/14-
 56ברטוב אל איש־שלום 22 ,ביוני  ,1958אה"מ ,נ ;18/62-א' דהן ,מ' גדעון (ועוד שתי חתימות שקשה לפענחן) אל
בן־צבי 12 ,בנובמבר  ,1958שם; לשכת הנשיא אל מ' לנדאו ,מפעל הפיס 20 ,ביוני  ,1958אה"מ ,פ .2079/14-בשני
התיקים המוזכרים לעיל מצויים מכתבי תודה שנשלחו לבית הנשיא על הסיוע שהמשיך להעניק לתושבי המקום גם
בראשית שנות השישים.
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החשמל הפיח בקרב התושבים תקווה שבעקבותיו יבואו
פעולות נוספות שישפרו את איכות חייהם במקום ,אך עד
מהרה נכזבה תוחלתם .הם שבו ודרשו שעיריית ירושלים
תסלול דרך גישה לכפר ,תשפץ מבנים ותשתיות ,תדאג
לפתיחת מרפאה ולהצבת פנסי תאורה ,תקים במקום גן
ילדים ומועדון נוער ,ותפטור אותם מתשלום ארנונה
משום שישבו באזור הגבול .בניגוד לנאמר בדו"ח טען
כתריאלי שאין ביכולתם של מרבית  450התושבים
לעזוב ,בהיותם חסרי אמצעים וחולים במחלות
שונות57.
מדי פעם נעשה שיפוץ חלקי של מבנים ותשתיות,
אך לא היה בכך כדי לחולל שינוי כולל בתנאי החיים
הירודים .מעת לעת פורסמו בעיתונות מאמרים
שחשפו את מצוקתם של התושבים 58,ואלו הביכו
והדאיגו את הממסד ,בעיקר לאחר שמהומות ואדי

למעלה :מכתב
ששלח אהרון
כתריאלי לרחל
ינאית־בן־צבי ובו
תודה על עזרתה
הרבה לחיבור הכפר
לרשת החשמל ועל
מתנות ששלחה
לילדי הכפר,
 15ביולי 1959

(ארכיון המדינה)

מימין :שיפוץ מבנה
מגורים בליפתא,
פברואר 1957
(אוסף סקלי דוד לסלו
בלה ,ארכיון התצלומים,
יד יצחק בן־צבי)

 57א' בקר ,מנהל המדור להחזקת נכסים במחוז ירושלים ,אל מנהל המחלקה לנכסים עירוניים באגף הנכסים 25 ,באוגוסט
 ,1958אה"מ ,פ ;2079/14-כתריאל אל מ' פלקון 23 ,ביוני  ,1959אה"מ ,נ.18/62-
 58י' מאראש ,מזכיר העיר ירושלים ,אל ברטוב ,מרכז לשכת הנשיא 24 ,בנובמבר  ,1961אה"מ ,נ' ;18/62-טיפה מן הים',
קול העם 22 ,במרס  ;1959ש' גינוסר' ,מי נפתוח העכורים' ,על המשמר 27 ,בינואר ' ;1961עירית ירושלים מקפחת
שכונת עוני' ,חרות 18 ,בינואר  ;1962א' שרף' ,האמנם עלינו לצאת בהמונינו אל הכביש?' ,הבוקר 4 ,בפברואר .1962
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סאליב ,שפרצו ביולי  ,1959העלו על סדר היום הציבורי את מצוקותיהם של עולים ,מרביתם בני עדות
המזרח ,שהתגוררו בתנאי חיים קשים בשכונות וביישובים ערביים לשעבר .הרשויות ביקשו לפרק את
מה שנראה להן כפצצת זמן חברתית־עדתית ולפנות את תושבי שכונות המצוקה לדירות בשיכונים
שיוקמו עבורם59.
השיפור במצב הביטחוני והכלכלי במדינה לאחר מלחמת סיני הביא להתרחבות הפעילות הכלכלית
והעניין באדמות ליפתא בקרב יזמים פרטיים .טור־סיני חכר מהקרקעות שהכשירה קק"ל  50דונם
למטרת גידול פרחים ,מתוך הבנה שאם יצליח לגייס הון נוסף יורחב השטח שיוקצה לשם כך .יזם
יהודי מבריטניה הביע נכונות להשקיע בנטיעת עצי פרי באדמות ליפתא כדוגמת הנטיעות בחוותו
של טור־סיני .גם תושבי מושבים מאזור ההר גילו עניין באדמות שהכשירה קק"ל ,ודרשו כי יוקצו
להם חלקות לעיבוד ,שלטענתם היו חיוניות להתבססותם הכלכלית .יוסף ויץ טען שדרישת מושבי
ההר אינה מוצדקת ,ושקק"ל מכשירה עבורם קרקעות אחרות .גורמים בהתיישבות העובדת טענו נגדו
כי ֶהעדיף יזם פרטי על פני מושבי פרוזדור ירושלים ,שסבלו ממחסור קשה בקרקעִ .מנהל התכנון
הממשלתי מצידו התנגד למסירת שטח בן  600דונם לטור־סיני ,צעד שמשמעותו הייתה הרחבת שטח
החווה שבבעלותו עד כדי  1,000דונם60.
משרד החקלאות בראשותו של השר משה דיין ,שהנושא הועבר לטיפולו ,תמך בדרישות של מושבי
ההר לתוספת קרקע .המחלוקת נותרה בעינה עד שבשלהי  1960גייס טור־סיני משקיע מארצות־
הברית לשם הרחבת החווה שבבעלותו .במצב עניינים זה התקבלה החלטת פשרה שלפיה כ־ 200דונם
ממה שכונה 'אדמת המריבה בואדי מי נפתוח' יעברו לרשות מושב גבעת יערים ,וכ־ 370דונם יעברו
לחוותו של טור־סיני .כמו כן ניתן אישור לחברה שבבעלות טור־סיני להקים מפעל לטיהור מי ביוב
עבור השקיית המטעים שעיבדה 61.מי ששילם את מחיר ההסדר היו תושבי ליפתא תחתית ,שהיישוב
שנועד עבורם לא הוקם.
בשנת  1961הוקמה חברת 'פרזות' העירונית כדי לבנות דירות למפונים משורה ארוכה של מבנים
רעועים ברחבי ירושלים .בשל הצורך לבנות דירות רבות ,ואף שהוקמה חברה ייעודית למטרה זו ,שוב
נשקלה אפשרות לשפץ ולו חלק מן המבנים בליפתא תחתית .בשנת  1963ערכה העירייה סקר של
מצב הדירות במקום ,ונקבע כי דרושה השקעה של כרבע מיליון ל"י על מנת להכשירן למגורים .אלא
שכעת ,לאחר שרבים כבר עזבו את ליפתא תחתית ,בעיקר לדירות חלופיות בשיכוני מפונים ,ביקשו
גם מרבית הנותרים לעזוב .כתריאלי טען שאת הסכום שננקב לעיל רצוי היה להשקיע בשיכון חלופי
עבור ארבעים וחמש משפחות שהתגוררו בליפתא תחתית בתנאים קשים ביותר ,וכי 'סוף סוף כל
 59מאבק המשפחות (לעיל ,הערה .)37
' 60מטעי עמק הארזים בע"מ' אל קק"ל ,לידי י' ויץ 12 ,ביולי  ,1957אצ"מ ;KKL5/18297 ,מ' כהנוביץ אל ג' שגיב,
 17ביולי  ,1957שם; 'גידולי פרחים בכניסה לירושלים' ,הצופה 10 ,בדצמבר ' ;1957מחלוקת קשה סביב מסירת קרקע
יקרה לחברה פרטית' ,למרחב 16 ,אוגוסט ' ;1960הקק"ל :אין יסוד לתביעת הישובים' ,הבוקר 18 ,באוגוסט ;1960
'מנהל התכנון המליץ להעביר אדמות מי־נפתוח לחקלאים ,ולא לחב' פרטית' ,למרחב 8 ,בספטמבר .1960
 61י' לוי וי' ויץ' ,החלטה בענין אדמת נפתוח' 13 ,בנובמבר  ,1960אצ"מ 200' ;KKL5/18297 ,דונם למושב קרית יערים',
מעריב 27 ,בדצמבר ' ;1960הפרוזדור :אדמות מי נפתוח למי?' דבר 8 ,בדצמבר ' ;1960נסלל כביש חדש שיקצר הדרך
בין הבירה לבאר שבע' ,דבר 28 ,בינואר .1960
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התושבים הם עולים חדשים וזכאים לקבל שיכון עולים' 62.בנובמבר  1964הוחלט לפנות את תושביה
הנותרים של ליפתא תחתית ולהעבירם לשיכוני מפונים בירושלים63.
עד ראשית  1965פונו מליפתא תחתית כ־ 220משפחות ,ושבעים וחמש משפחות נותרו להתגורר
במקום ,ובסך הכול עמד מספר התושבים במקום לדברי כתריאלי על כ־ 350נפש ,למעלה ממחציתם
ילדים ובני נוער .מספרים אלו סותרים נתונים משלהי שנות החמישים שלפיהם מספר המשפחות
במקום היה פחות מ־ .100ייתכן שהדבר מרמז שהיו מי שפלשו לבתים שהתרוקנו ,ושהיה צורך לפנות
גם אותם ,וייתכן שכתריאלי ספר גם משפחות שעזבו בשנים עברו .כך או אחרת הנותרים היו מן
המשפחות החלשות ביותר ,שלא יכלו לפרוע הלוואות לרכישת מגורים חלופיים ,ועל כן הוצע כי
כל משפחה תקבל ממנהל מקרקעי ישראל  3,000–2,000ל"י כפיצוי על הפינוי .הסכום נועד לעבור
שהמנהל נמלך בדעתו וביקש להקטין את סכום הפיצוי
ִ
לידי חברת 'פרזות' עבור דיור חלופי ,אלא
ל־ 1,200–1,000ל"י למשפחה ,והחברה חזרה בה מהסכמתה64.
ההתייצבות שחלה בתנאי הביטחון בגבול עם ירדן הייתה לחרב פיפיות :מצד אחד היה זה מניע
מרכזי לנכונות הממסד הישראלי לתכנן ולהקים יישוב עבור תושבים מליפתא תחתית על אדמות
הכפר ,ומצד אחר הביאה ההתייצבות להתעניינות של גורמים שונים באותן אדמות ממש — היזם
הפרטי טור־סיני וכנראה גם אחרים ומנגד מושבי ההר בתמיכת משרד החקלאות ,שהעומד בראשו
היה בן תנועת המושבים .בהיעדר משאבים כלכליים או תמיכה של הממסד החקלאי נדחקו תושבי
ליפתא לתחתית סדר העדיפויות — ממתיישבים בכוח הם הפכו לתושבי שכונת עוני הזכאים לסיוע
בפינוי לשיכון ציבורי.
הנותרים מקרב תושבי ליפתא תחתית המשיכו להתגורר בבתים רעועים ,שלא הייתה כל כוונה
לשפצם או לתחזקם .עליבות המקום משתקפת מכתבה שפורסמה במרס  ,1965ושבה תואר בתור
'השכונה הדלה והענייה ,המוזנחת והמנותקת ביותר במדינה [ ]...עזובה ומתייסרת בניכור כללי'.
כתריאלי ,שרואיין לכתבה ,האשים את רשויות המדינה ואת עיריית ירושלים בהפקרת התושבים
לגורלם65.
מנהל מקרקעי ישראל היה מעוניין להרוס את ליפתא תחתית ולמכור את הקרקע לצורכי פיתוח
עירוני ,אך לשם כך היה עליו להשלים את פינוי האוכלוסייה כולה .בעצה אחת עם חברת 'עמידר'
הממשלתית הוחלט על פיצוי שיינתן לשבעים וחמש המשפחות שנותרו במקום ,בהתאם להערכה
הנמוכה שנקבעה .לקראת ההריסה ביצע אגף העתיקות והמוזיאונים סקר מקיף וסימן במקום מבנים
לשימור .עיריית ירושלים התנגדה להריסה ,וסטודנטים לאומנות מ'בצלאל' מחו נגדה וביקשו לייסד
בליפתא תחתית כפר אומנים .ראש העיר הטרי טדי קולק לא שלל את הקמת כפר האומנים ,אך הדגיש
62
63
64
65

עילם (לעיל ,הערה  ,)38עמ' .13
י' בן־שאול' ,ליפתא התחתית — מצוקה גדולה' ,מעריב 20 ,אוגוסט ' ;1963תושבי מי נפתוח יועברו לשיכוני המפונים',
דבר 25 ,בנובמבר .1964
'תושבי מי־נפתוח ישבתו־שבת ליד משרדי "עמידר" ו"המנהל"' ,על המשמר 17 ,בפברואר  ;1965א' דולב' ,ה"שסתום"
בצלע ההר' ,מעריב 26 ,במרס ' ;1965חברת פרזות תבדוק מצב תושבי מי נפתוח' ,על המשמר 4 ,באפריל .1965
דולב (שם).
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את העלויות הכבדות הכרוכות בכך .הנהלת האוניברסיטה העברית שקלה
לבנות על בסיס המבנים שנותרו בכפר מעונות לסטודנטים .הצעה נוספת
הייתה לנצל את משאבי הנוף הטבעי והאנושי הקיימים במקום ולהפוך את
ליפתא תחתית וסביבתה לפארק לאומי66.
התושבים מחו על הפיצוי הנמוך שהוצע להם ושבתו במשרדי העירייה,
ורק אז הושג עם רובם הסדר שהשביע את רצונם .הפינוי התנהל לאיטו
והסתיים בראשית שנות השבעים ,ואז נותרו בליפתא תחתית שלוש עשרה
משפחות ,שבתיהן היו סמוכים לכביש ירושלים — תל אביב 67.מסיבות
שונות ,שהדיון בהן חורג מתחום העניין של מאמר זה ,תוכניות הפיתוח לא
מומשו ,ורבים מבתי הכפר נותרו עומדים בשיממונם.
דומה כי ההחלטה שלא להרוס את בתי הכפר לאחר שננטשו בשנית,
נעוצה הייתה בדימויו הדו־משמעי של הכפר בעיני מי שלא נמנו עם תושביו:
מצד אחד יישוב עולים עלוב ומצד אחר ,כפי שכתבה ינאית־בן־צבי למשורר
אברהם ברוידס לאחר הביקור בליפתא' ,מראיה של ליפתה מהמרחק מרהיב
את העין .מדמה אתה לראות כפר עברי משכבר הימים'ַ 68.חברת 'איחוד
נשים דמוקרטיות' ,ארגון שהיה מסונף ל'מפלגה הקומוניסטית הישראלית',
ראתה אף היא את הכפר מנקודת מבט אירופוצנטרית־רומנטית ,גם אם לא
לאומית ,וציינה בעקבות ביקורה בכפר את הפער שבין מצוקות התושבים
לבין '[ה]נוף [[ ]...ה]מקסים [[ ]...ה]יכול לשמש מקום לאוהבי טבע ולציירים'69.
נראה כי משפונתה ליפתא תחתית מתושביה קשי היום התחזק דימויה
כמייצגת את נופי העבר של הארץ ואת ייחודם .לא בכדי היא הייתה
לסמל בימים שבהם החל תהליך ההתפכחות מסגנון האדריכלות המודרני־
הברוטליסטי ,שעיצב חלקים ניכרים מן המרחב של מדינת ישראל בשני
מכתב שכתבה רחל ינאית־בן־צבי לאחר ביקורה בליפתא
אל המשורר אברהם ברוידס בעקבות פרסום שירו 'כל עוד'
(דבר 1 ,ביוני )1958

66

67

68
69

'יו"ר הסתדרות הסטודנטים מציע להקים "רובע סטודנטים" בבירה' ,דבר 4 ,בנובמבר
 75' ;1963משפחות מרובות ילדים ומעוטות אמצעים — ב"מי־נפתוח"' ,מעריב,
 17בפברואר ' ;19מה ייעשה בליפתא?' ,שם 8 ,ביוני ' ;1966מבקשים לא להרוס בתי
אבן בבירה' ,דבר 7 ,באפריל  ;196ראו גם תצלום של אתר ארכיאולוגי בכפר ,מעריב,
 30במאי .1965
' 80משפחות משכ' מי נפתוח ישבתו שבת ליד עירית י־ם' ,על המשמר 2 ,באפריל ;1965
'רוממה המורחבת' ,הצופה 19 ,באוקטובר  ;1966ד' טברסקי' ,זכו להכרה' ,דבר העובדים
בארץ־ישראל 5 ,במרס ( http://www.davar1.co.il/57228/ ,2017אוחזר ב־ 23בפברואר
.)2018
ר' ינאית־בן־צבי אל א' ברוידס 18 ,במאי  ,1958אה"מ ,פ.2709/14-
'טיפה מן הים' ,קול העם 22 ,במרס .1959
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העשורים הראשונים לקיומה .בביקורתו הבוטה על הארכיטקטורה הישראלית בת זמנו השווה
האדריכל צבי הקר את יופיו של הכפר ליפתא תחתית ,הנמצא 'למרגלות ההר בכניסה לירושלים ,על
בתיו המשולבים בחמוקי ההר [ ]...מטפסים כצמח במדרונות' ,לשכונת רוממה החדשה ,שבתי השיכון
שלה אינם אלא 'רכבת ארוכה של קופסאות מגושמות ,מגוידות ,המשרות קדרות על כל הסובב
אותן' 70.עזריה אלון ,איש ידיעת הארץ שהיה ממייסדיה של ה'חברה להגנת הטבע' ,הציג את הניגוד
שבין שיכוניה של רוממה שקמו על הרכס בקרבתה של ליפתא עילית לבין ליפתא תחתית העזובה
כסמל לפגיעה בנוף המאפיין את הארץ ולהרס שלו ,תוצאת הפיתוח המודרני הנרחב והלא מרוסן
מעשה ידיו של הממסד הישראלי71.
מרבית מפוני ליפתא תחתית שוכנו באותה 'רכבת ארוכה של קופסאות מגושמות' ברוממה.
עבור רובם הדירות שבהן שוכנו היו טובות לאין ערוך מהמבנים הערביים לשעבר בליפתא תחתית.
בתחומים אחרים דומה שהשיפור בחיי המפונים לא היה כה ניכר .העיתונות באותם הימים ציירה
תמונה עגומה של רוממה ,שתוארה כשכונת מצוקה ('סלאמס') שהשטחים הציבוריים בה מוזנחים,
ושרמת השירותים הניתנת לתושביה ירודה .לא בכדי גם ברוממה התארגן ועד מקומי שנאבק על
זכויותיהם של התושבים מול הממסד העירוני והממשלתי.
באמצע שנות השישים חלה התדרדרות במצב הביטחוני לאורך הגבול עם ירדן .מטעני נפץ שהוטמנו
באוקטובר  1966ברוממה על ידי מחבלים גרמו נזק ניכר לרכוש ולפציעתם של ארבעה תושבים.
הסכנה הביטחונית שבה ורדפה את מפוני ליפתא תחתית עד תחומה של רוממה .ראש הממשלה דאז
אשכול ביקר במקום והגיב על האירועים באמירתו הידועה 'הפנקס פתוח והיד רושמת' 72.החשבון
נפרע בסופו של דבר בשישה ימים ביוני  1967שלאחריהם השתנתה המציאות הירושלמית ללא הכר.

סיכום ואחרית דבר
שכונות וכפרים ערביים לשעבר בירושלים ובקרבתה התפתחו במידות הצלחה שונות כרובעי מגורים
של ירושלים הישראלית לאחר המהפך המרחבי שהיה תולדה של מלחמת העצמאות .ליפתא תחתית
היא דוגמה בולטת לכישלון ,בראש ובראשונה מפני שאתרו של הכפר התאפיין בטופוגרפיה קיצונית,
ומפני שמיקומו היה סמוך לקו שביתת הנשק עם ירדן .בתיו נותרו ברובם במצב רעוע ,והתשתיות
הפיזיות — דרך גישה וחיבור למים ולחשמל — ירודות או חסרות .אומנם היו מקרב תושביו היהודים
מי שרצו מאוד להיאחז במקום ולפתחו ,אך הממסד הישראלי לא ראה בהם מי שיכולים לפתח
יישוב בר קיימא לנוכח מאפייני האתר ומיקומו .בתי הכפר ,למרות מצבם ,נותרו מאוכלסים עקב
מצוקת הדיור הקשה ששררה בירושלים עד שלהי שנות החמישים ,ולעצם נוכחות התושבים בסמיכות
 70פ' רם' ,האם תעורער השגרה בארכיטקטורה?' דבר 6 ,בינואר .1967
 71י' בילין' ,עם הנוף — או נגדו' ,דבר 1 ,בפברואר .1971
 72רוממה המורחבת (לעיל ,הערה ' ;)67חכם יעקב שלום ז"ל (שלושים לפטירתו)' ,הצופה 3 ,בינואר ' ;1968הפנקס פתוח
והיד רושמת' ,שם 9 ,באוקטובר ' ;1966פתאום הרגשתי שאני עף באויר' ,מעריב 9 ,באוקטובר .1966
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כה רבה לגבול היה ערך הצהרתי־מדיני וכן ערך ביטחוני ,אלא שמעלות אלו נחשבו פחותות ביחס
לחסרונותיו של המקום.
הסוכנות היהודית עסקה באכלוס ליפתא תחתית ובטיפול בתושביה ,ובהתאם לשינויי הייעוד
של המקום הופקדו על כך מחלקות הקליטה וההתיישבות לחלופין .הגורם האחראי מטעם הממשלה
היה בתחילה האפוטרופוס על נכסי נפקדים ,ובהמשך הוא העביר את נכסיו לרשות הפיתוח ,וכן היו
מעורבות בעניין מחלקות של משרדי הפנים ,החקלאות והעבודה .בשיקולי הביטחון המילה האחרונה
הייתה נתונה לצה"ל; נושאים מוניציפליים היו בתחום אחריותה של עיריית ירושלים; והקרקעות היו
באחריותה של קק"ל ומאז  1960באחריות מנהל מקרקעי ישראל .באופן יוצא דופן אף בית הנשיא
היה מעורב לעיתים בטיפול בתושבי הכפר .ליזם זאב טור־סיני וליישובי האזור היה עניין באדמותיו,
ומנגד תושבי המקום שהתארגנו בגרעין התיישבותי והקימו ועד לוחמני ביקשו לקחת את גורלם
בידיהם .בשל ריבוי הגורמים שפעלו בשטח ומטרותיהם הנוגדות ,נוסף על תכונות המיקום והאתר,
נותרה ליפתא תחתית בנחשלותה ,משאר של השובל הכפרי־העירוני של ירושלים שלפני .1948
מי ששילם את מחיר חוסר הפיתוח היו תושבי המקום — עולים חדשים ,חלקם מתימן ומרביתם
מכורדיסטן ,שהיו חסרי הון כספי או כוח פוליטי ,ושהיו תלויים בחסדי הממסד ,שהציבם בתחתית
סדר העדיפויות שלו.
זמן קצר לאחר פינוי רובם הגדול של תושבי המקום ,לאחר מלחמת ששת הימים ,עבר מוקד העניין
בפיתוחה של ירושלים לחלקה המזרחי של העיר ואחר זמן לפאתיה הצפוניים והדרומיים ולערי
הלוויין שקמו והתפתחו משני עברי הקו הירוק .בתוך פחות משני עשורים עבר המערך העירוני של
ירושלים שינויים מפליגים ,ואלו עיצבו מחדש את תחומה ואת מרחבה המטרופוליטני ,בעוד בתיה
של ליפתא תחתית נותרו על עומדם בכניסה המערבית של העיר .לנוסעים שצפו בה מחלונות רכבם
בנוסעם בכביש הראשי המוביל לתל אביב ,דומה היה כאילו חדל הזמן מלכת בתחומה .תכונות האתר
ומיקומו היו בעוכרי פיתוחו ,אך בה בעת דומה כי בזכותם שרדו בתיו ונותרו על מכונם עד שלהי
העשור השני של המאה העשרים ואחת ,מרביתם אך לא כולם נטושים ומתפוררים.
בשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל פעלו הרשויות להריסת המרחב הכפרי
הערבי ,מפני שמרכיביו הפיזיים נחשבו כלא ראויים ונתפסו כסמל להזנחתה של הארץ ולעליבותה
טרם בואם של העולים הציונים ,וכן מפני שמרחב זה היה ביטוי מוחשי לאיום הקיומי שבו נתונה
הייתה המדינה ,ולעיתים שימש מחסה למסתננים ולמחבלים .מדיניות זו דעכה במחצית השנייה של
שנות השישים .לאחר הניצחון במלחמה בשנת  1967שררה בממסד ובקרב רוב הציבור הישראלי
הדעה שהערבים אינם מסכנים עוד את קיומה של המדינה .במקביל הדחייה שעורר המרחב הכפרי
הערבי הלכה והתחלפה בכמיהה רומנטית לעבר ,ובמסגרתה ייצג מרחב זה את המיזוג של הנוף
האנושי עם המרחב הטבעי הסובב ,ונמצאה בו הרמוניה שהופרה על ידי המודרניזציה שכפו על
המרחב התנועה הציונית ומדינת ישראל.
בתי הכפר ליפתא תחתית היו בראייה זו למשאר מרחבי ,למסמן של הנוף הכפרי של הרי ירושלים
ושל הנוף האנושי האותנטי של ארץ האבות ,המולדת ההיסטורית .בתים אלו ,שבעצם קיומם קראו
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תיגר על האתוס הלאומי־המודרניסטי הציוני שעל בסיסו התפתח המרחב הישראלי ,היו לסמל
לכמיהה לעבר שיכול להיות בסיס לעתיד טוב יותר בראייה אקולוגית של עיצוב המרחב ופיתוחו.
ובה בעת הם גם נותרו סמל לתבוסת הצד הערבי־הפלסטיני ולניצחון היהודי־הציוני .ליפתא תחתית
נותרה עומדת כעד דומם לתוצאות המלחמה בשנת  ,1948במקומה בשולי העיר הנצפה על ידי כל
הבא בשערה של בירת ישראל.
גם לאחר שפונתה מרוב תושביה היהודים לא גילה הממסד הישראלי עניין רב בליפתא תחתית.
מתחם הכפר היה לזירה לפעילות חוץ־ממסדית כפלישתם של חברי 'תנועת האוהלים' בשנת 1980
לבתים נטושים במקום .תנועה זו הובילה את מאבקם של זוגות צעירים מעוטי אמצעים שנואשו מן
הממסד ,ושביקשו לפעול בכוחם שלהם להשיג דיור ולפתור את מצוקתם ,והפלישה לבתים בליפתא
הייתה מעין חזרה על המהלך שנקטו מי שנואשו מההתיישבות בהר בראשית שנות החמישים .כמו כן
התגוררו במקום בעת ההיא חברי כנופיית ליפתא ,קנאי דת תמהונים שביקשו לפוצץ את מסגדי הר
הבית למען ישוב ויוקם עליו בית המקדש 73.בשנת  1971הוקם בליפתא בית הספר הפתוח הראשון
מסוגו בירושלים עבור תלמידים שהתקשו להשתלב במסגרות חינוך רגילות .אף שבית הספר כבר
' 73אנשי "האוהלים" פלשו לבתים נטושים בליפתא ופונו אחה"צ' ,דבר 23 ,ביולי ' ;1980ראש "כנופיית ליפתא" נידון
ל־ 8שנות מאסר' ,מעריב 19 ,בספטמבר .1985
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אמנויות'74.

אינו ממוקם כיום בתחום הכפר הוא עדיין נושא את השם 'ליפתא — תיכון עיוני בשילוב
השם ליפתא היה לסמל לקריאת תיגר על הממסד על ידי מי שנדחקו אל השוליים החברתיים .בשנת
 1984הוכרזה ליפתא שמורת טבע עירונית ,צעד שקיבע באופן חוקי את מעמדו של הכפר הנטוש
כחלק מהשובל הכפרי־העירוני 75.אך מעבר לכך לא נעשה הרבה לפיתוחו כמוקד לפעילות ברוח זו.
בעשור השני של המאה העשרים ואחת ,כאשר דומה כי השטח הבנוי ותשתיות התחבורה המתפתחות
של ירושלים סוגרים על מה שנותר מליפתא תחתית ,שב ועלה העניין בגורלה .היא הוכרזה ביוני
מרחבה .בין המבקשים לשמרה
ּ
 2017שמורת טבע ,אך גורמים שונים עדיין מבקשים לנכס להם את
יש הדורשים להשתמש במבנים שעדיין עומדים על תילם לצורכי קידומו של סיפר (נרטיב) לאומי
פלסטיני .בין המבקשים לנצל ולו חלק מן השטח למטרות פיתוח ורווח נדל"ני נמצאים גם צאצאי
המתיישבים היהודים ,הרוצים לא רק לקצור רווח כלכלי אלא גם להנציח את מקומם של הוריהם
בסיפר הישראלי כחלוצים בני עדות המזרח שיישבו את המקום בשנים המכוננות של מדינת ישראל,
ושנטלו חלק בבניינה ובכינונה של ירושלים כבירתה76.

( https://www.lifta.org.il 74אוחזר ב־ 8באוקטובר .)2018
' 75הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר עירונית' ,מעריב 31 ,באוקטובר .1984
 76ראו למשל :רשות העתיקות ,תחום השימור' ,ליפתא :תיעוד וסקר ראשוני' ,יולי http://www.iaa-conservation. ,2008
( org.il/Projects_Item_heb.asp?subject_id=6&site_id=3&id=114אוחזר ב־ 27באוקטובר D. Golan, ;)2020
Z. Orr & S. Ershied, ‘Lifta and the Regime of Forgetting: Memory Work and Conservation’, Jerusalem Quarterly,
 ;54 (2013), pp 69–81טברסקי (לעיל ,הערה .)67
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