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פרק א – רקע כללי ומבואות

1.1 הרקע לביצוע הסקר
בשנת 2009 הושלם סקר “ההרים ממערב לירושלים״ ע״י מכון דש״א – מרכס הר חרת מערבה, עד לקו הר טייסים - קריית 

יערים )יובב ועמיתיו, 2009(. הסקר משמש לצרכי תכנון, ניהול השטח וממשק. 
זאת,  אילן.  נווה  ויער  יער הקדושים  בו את  ולכלול   ,38 לכביש  עד  כפרויקט המשך, עלה הצורך להרחיב את הסקר מערבה 
במטרה לשלבו בתהליך בניית “יער מודל״ ביער הקדושים, כחלק מתהליך יישום תורת ניהול היער החדשה שגובשה לאחרונה 
בקק״ל )אסם ועמיתיו, 2014(, ולכוון את פעילות הפיתוח העתידי, כמו פיתוח תשתית חקלאית ותיירותית מסוגים שונים ועוד. 
בנוסף, ישנה חשיבות להכנת סקר טבע, נוף ומורשת האדם באזור, שיסייע בחשיפת אתרים רלוונטיים לקהל, תוך שימור ערכי 

טבע ונוף של האזור. 

1.2 מטרות הסקר
• לתעד “תמונת מצב״ רב-תחומית של אזור הסקר לצרכים עתידיים.	
• אפיון והערכת חשיבותם של ערכי טבע, נוף ומורשת האדם באזור.	
• להוות רקע לתכנון וניהול עתידי של השטחים הפתוחים באזור הסקר.	
• איסוף מידע להערכת סיכוני שריפה בשטח הסקר.	

1.3 גבולות הסקר
בצפון: גדר ההפרדה בין ישראל לרשות הפלסטינית.

במערב: קו נחיתת הרי יהודה אל שפלת יהודה וכביש 38.
בדרום: אגן הניקוז של נחל שורק והשלוחה מהר הטייסים לעיי הכפר עקור.

הר  מורדות  דרך  עקור  עיי  מאזור  הולך  אשר  קו  זהו   ,)2009 ועמיתיו,  )זוהר  לירושלים״  ממערב  “ההרים  סקר  גבול  במזרח: 
הטייסים, גבעת יערים, אבו גוש עד הר אדר.

גבולות הסקר הנוכחי )ראה מפה 1: תחום הסקר( נקבעו כהמשך לגבולות סקר “ההרים ממערב לירושלים״ )זוהר ועמיתיו, 
2009( וכולל בתוכו את יער הקדושים, יער נווה אילן, גן לאומי הרי יהודה יער החמישה, שמורת טבע ויער הכפירה, שמורת 
המסרק ושמורת הר טייסים. קו הגבול המערבי, שיפולי הרי יהודה - הינו הגבול הטבעי היחידי של הסקר. יתר הגבולות נקבעו 
בין נחל שורק לנחל  כי נמצא סמוך מאוד לקו פרשת המים  )אם  – גבול שמורת טבע  משיקולים אנושיים/פוליטיים: בדרום 

כסלון(, בצפון – גדר ההפרדה ובמזרח – סקר קודם.

ובעקבותיהם תהליך הערכה של משאבים  והנוף,  ואפיון משאבי הטבע  תחום הסקר מהווה את האזור שבו התבצעו מיפוי 
אלו. יחד עם זאת, הסקירות הנושאיות השונות בחוברת זו כוללות גם רקע על אזור נרחב יותר, שתחום הסקר נמצא בזיקה 
אליו )בהיבטים יישוביים, גיאולוגיים, אקולוגיים ועוד(. אתרי המורשת שבתחומי היישובים מהווים חלק חשוב מנוף האזור, 

ומוזכרים בסקירות, אך אינם נכללים בתהליך ההערכה.

שטח הסקר הינו 77 קמ״ר.
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מפה 1: תחום הסקר

תצפית מערבה מחורבת מרג׳ אל קמוס. צילום: אוריה אורן.
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איור 1: שימושי קרקע מוכללים בתחום הסקר

מפה 2: שימושי קרקע מוכללים בתחום הסקר
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מפה 3: שמורות טבע וגנים לאומיים בתחום הסקר.

מפה 4: תמ״א 22 תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור בתחום הסקר.
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1.4 סקרים קודמים באזור
באזור הסקר בוצעו שני סקרים: 

1. ההרים ממערב לירושלים – סקר ניתוח והערכה של משאבי טבע, נוף ומורשת האדם )זוהר ועמיתיו, 2009(.
זה, אולם קיימת חפיפה בגבולות סקר  גבול סקר הצומח של סקר  ירושלים מהווה למעשה את המשכו של  סקר צפון הרי 
הנוף בין שני הסקרים, באזור שבין בית נקופה–הר אדר-קריית יערים-מעלה החמישה. ממצאי הסקר הנופי באזור חפיפה זה 

מבוססים על הסקר שנערך בשנת 2009. 

2. מתווה להכנת תוכנית אב וממשק יער ע״פ עקרונות תורת ניהול היער – יער הקדושים כמודל )פורת ועמיתיו, 2013(.
מטרת עבודה זו, שנערכה ע״י קק״ל, הינה להניח בסיס מקצועי מחייב לניהול מוכוון מטרה ובר-קיימא של יערות ישראל. על 
אף השוני במטרות שבין עבודה זו לסקר צפון הרי ירושלים, הרי שקיימים מספר מכנים משותפים לשתי העבודות: הייחוס 
הגיאוגרפי של סקר יער הקדושים נמצא בתוך תחומי סקר צפון הרי ירושלים, והפרק הנופי שבו שימש כמתווה לעריכת הסקר 

הנופי בסקר הנוכחי.

בנוסף, קיימים שני מקורות מידע אשר תרמו רבות לסקר זה: 
הרי ירושלים – סקר נוף ומסלולי טיול מאת מנחם מרקוס בהוצאת רשות הטבע והגנים, 1993. 
מערב ירושלים – סקר נוף ועקרונות תכנון מאת אורי רמון ואיריס ברנשטיין, מכון דש״א 2001.

1.5 שיטת העבודה
:1988 משנת  גדליזון  איתן  של  לעבודתו  בהמשך  ארץ(  של  )דמותה  דש״א  במכון  הסקרים  ביחידת  פותחה  העבודה   שיטת 

“הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון ושימושי קרקע בשטחים הפתוחים״. התהליך מתבסס על ארבעה 
שלבים עיקריים )איור 2(:

שלב א׳ - איסוף ואפיון המצאי
בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו המקורות הבאים: מפות מסוגים שונים )ליתולוגיה, גיאולוגיה , קרקעות, שיפועים(, 
אתרים  של  ומאפייניהם  מיקומם  על  מידע  והגנים,  הטבע  רשות  ע״י  שסופקו  ובע״ח  צומח  של  מידע  בסיסי  אוויר,  תצלומי 
מאנשים  בע״פ  ומידע  באזור,  העוסקים  שונים  ומחקרים  מאמרים  וכן  העתיקות(  רשות  ע״י  שסופקו  )כפי  ארכיאולוגיים 

המתמחים בתחומים הללו.
בעבודת השדה תועדו נתונים על ערכי טבע ונוף באזור. נתונים אלה מוחשבו ומופו. 

תוצרי שלב זה כוללים את כל מפות הרקע, מפת יחידות ותת-יחידות נוף, מפת אתרים ומפות הצומח השונות.

שלב ב׳ - הערכה נושאית – ערכיות נוף, ערכיות צומח ורצף השטחים הפתוחים
השטחים  רצף  של  חישוב  בוצע  כן  ערכיותן.  ודורגה  הצומח  ויחידות  הנוף  יחידות  מצב  הוערך  שנאספו,  הנתונים  בסיס  על 

הפתוחים. פירוט על תהליכי ההערכה וחישוב הרצף נמצא בהמשך. תוצרי שלב זה הם:
• מפת ערכיות נופית.	
• מפת ערכיות צומח.	
• מפת רצף שטחים פתוחים.	

שלב ג׳ - שילוב נתונים והערכות
הנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו במפות מסכמות. תוצרי שלב זה הם:

• מפת ערכיות משולבת: צומח ונוף – מפה המשלבת את ערכיות משאבי הטבע בשטח הסקר ואת ערכיות דמות הנוף.	
• מפת ערכיות כוללת: צומח, נוף ורצף שטחים פתוחים – מפה המשלבת את ערכיות משאבי הטבע והנוף עם הערכת רצף 	

השטחים הפתוחים.
חשוב לציין כי שלבי ההערכה השונים מתבססים על שלב אפיון המצאי, אך אינם “עומדים מעליו״ מבחינת חשיבותם, כלומר 
ממצאי הסקר כוללים אוסף כלים שכל אחד מהם ניתן לשימוש בהתאם לצורך המשתמש )תכנון, ממשק וכו׳( ואין לסקר מפה 

אחת המסכמת את כל ממצאיו.

שלב ד׳ - ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות
על פי התוצרים מכל השלבים הקודמים, נוסחו מספר המלצות כלליות הקשורות לתכנון ולממשק עתידיים של האזור.

לסקר זה נוסף גם פרק נפרד, שמבצע בחינה והערכה של ערכיות שירותי מערכת תרבותיים ונופש בשטחים הפתוחים.
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תצפית מגבעת שיש לכוון הישוב שורש. צילום: אוריה אורן.

איור 2: תרשים זרימה של שיטת העבודה

מסגרת זהובה – שלב א׳ - איסוף ואפיון המצאי: מסגרת זהובה – איסוף המידע, מסגרת כחולה – ניתוח המידע. מסגרת כתומה – תוצרים המציגים את המצאי. 
שלב ב׳ - הערכה נושאית: מסגרת ירוקה – תוצרים מעובדים )מפות ערכיות נושאיות(.

שלב ג׳ – הערכה משולבת: מסגרת ורודה – מפות ערכיות משולבות.
שלב ד׳ – ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות )מסגרת צהובה(.
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1.6 מאפיינים פיזיים של אזור הסקר
1.6.1 טופוגרפיה

הרי ירושלים הם חלק מהרי יהודה אשר נכללים בתוך פרוזדור ירושלים, בסמוך לעיר ירושלים הנמצאים בתחום הקו הירוק. 
והמערבי של הרי  כולל את חלקם הצפוני  אזור הסקר  גיאופוליטי מגיאוגרפי.  יותר מונח  ירושלים״ הוא  “הרי  לפיכך המונח 
של  הכללי  שהכיוון  הסקר(  לגבולות  ממזרח  מתחילות  )שחלקן  וארוכות  צרות  שלוחות  מספר  כולל  הסקר  תחום  ירושלים. 
רובן הוא ממזרח למערב )למעשה הן יוצרות מעין מניפה, כך שהצפוניות פונות מעט צפונה מהמערב והדרומיות – דרומה 
מהמערב(. לשלוחות אלה מדרונות תלולים מצדדיהן, וביניהן עוברים הנחלים הראשיים. בין ערוצי הנחלים לשלוחות קיימים 
הפרשי גבהים שעשויים להגיע לכ-300 מטרים. לפיכך, התנועה לרוחב השלוחות והערוצים – קשה, וכמעט שאין צירי תנועה 

בכיוון זה. צירי התנועה חופפים ברובם לצירי האורך של השלוחות – שלרוב שיפוען מתון, או לחלקים של עמקי הערוצים.

 בחלקים המזרחיים והגבוהים יותר של אזור הסקר, השלוחות יורדות במתינות מערבה. בקו המכונה “קו המצלעות העליון״
)ר׳ מפת השיפועים(, מחריף שיפוע השלוחות והן יורדות בתלילות עד לשולי השפלה – גבולו המערבי של הסקר )מרקוס, 1993(.

הרום הטופוגרפי נע בין כ-240 מ׳ מעפה״י בפינה הדרומית-מערבית של תחום הסקר )כביש 38 וערוץ נחל כסלון התחתון( 
מצפון למושב נחם, ועד ל-871 מ׳ מעפה״י בהר אדר.

להלן פירוט השלוחות העיקריות והנחלים העיקריים בתחום הסקר )מצפון לדרום, התיאור בעיקר על פי: מרקוס, 1993; זוהר 
ועמיתיו, 2009(:

• שלוחת נ״ג 714 – הר עוזרר: נמצאת מצפון לנחל כפירה )נמצא מחוץ ל״הרי ירושלים״ עפ״י מרקוס, 1993(. 	
• נחל כפירה: מתחיל באזור הר אדר – בידו, מתנקז אל נחל יתלה מעט ממערב לגבול הסקר, ובהמשך – מתנקז לנחל איילון 	

כ-3 ק״מ מצפון-מערב למבוא חורון.
• שלוחת הר אדר – מעלה החמישה – הר הרוח – נטף: מצפונה נחל כפירה, מדרומה במזרח נחל כסלון ובמערב נחל יתלה. 	

מתפצלת במערבה על ידי נחל החמישה. נוחתת לשפלה במפגש הנחלים יתלה וכפירה.
• נחל יתלה: מתחיל מצפון לקריית יערים. מנקז אליו את נחל החמישה, כ-2 ק״מ ממערב לנטף, ובהמשך עם נחל כפירה מעט 	

ממערב לגבול הסקר, מדרום למבוא חורון.
• שלוחת נווה אילן: נמצאת בין נחל יתלה לנחל אילן. השלוחה נוחתת לשפלה בין אזור מחלף שער הגיא לאזור מפגש הנחלים 	

יתלה וכפירה.
• נחל אילן: מתחיל בין נווה אילן לשואבה, ומתנקז אל נחל נחשון בשער הגיא )ההמשך מנקודה זו קרוי נחל נחשון(.	
• שלוחת קריית יערים – שורש – בית מאיר: בין נחל אילן לנחל כסלון. כוללת כמה תת-שלוחות. אחת מהן היא שלוחת שיירות 	

הנמצאת בין נחל נחשון )שבו עובר כביש מספר 1(, לנחל דרך בורמה שמדרומו. דרומה יותר עובר קו פרשת המים בין אגני 
איילון/ירקון לאגן נחל שורק. 

• נחל כסלון: מתחיל מצפון למבשרת ציון. ממשיך ויורד בכיוון כללי מערב – דרום-מערב ויוצא מתחום הסקר בקרבת צומת 	
שמשון. בהמשך מתנקז אל נחל שורק.

• שלוחת צובה )ממזרח לתחום הסקר( – הר הטייסים – רמת רזיאל – כסלון: נמצאת בין הנחלים כסלון ושורק. רוב גבולו 	
הדרומי של אזור הסקר עובר מעט מדרום לקו פרשת המים שביניהם. השלוחות הבולטות דרומה משלוחה זו ונוחתות לנחל 

שורק )כגון הר פיתולים(, נמצאות ברובן מחוץ לתחום הסקר.
• נחל שורק: הנחל הגדול ביותר בהרי ירושלים. תחום הסקר הנוכחי גובל בו במקטע קצר ממערב לגשר רפאים.	

1.6.2 גיאולוגיה
מבחינה גיאולוגית, תחום הסקר נמצא בחלקו הדרום-מערבי של קמר רמאללה, שהוא אחד מהמבנים הגיאולוגיים העיקריים 
בשדרת ההר של ישראל. כיוון ציר האורך של הקמר הינו מצפון – צפון-מזרח לדרום – דרום-מערב. קמר זה הינו אסימטרי 
מבחינת נטיית השכבות. באגפו המזרחי הנטייה הינה בשיעור של מעלות בודדות, ואין לה כמעט ביטוי בנוף )מרקוס, 1993(. 
באגפו המערבי הנטייה הולכת וגוברת כלפי מערב, ומגיעה לכדי 30-35 מעלות באזור הכפיפה לכיוון השפלה )נטיית השכבות 

הינה אחד הגורמים לכפיפה טופוגרפית זו(. 

קמר חברון, הוא המבנה הגיאולוגי העיקרי מדרום לאזור הסקר. צירו מקביל לזה של קמר רמאללה, ונמצא בהסטה מזרחה 
יחסית אליו. בין קצהו הצפוני של קמר חברון לחלקו הדרומי-מזרחי של קמר רמאללה, נמצא )מעט מדרום-מזרח לאזור הסקר( 

קער העובר בציר ירושלים – אורה – עמינדב – ואדי פוכין.

קמר רמאללה מורכב מרצף שכבות של סלעי משקע ימיים, שהורבדו החל משלהי תקופת הקרטיקון התחתון )לפני כ-110 
מיליון שנה(, דרך הקנומן והטורון ועד לתקופות הסנון והפליאוקן )לפני כ-65 מיליון שנה(. רצף זה כולל תצורות סלע רבות, 

שהצעירות מביניהן נחשפות רק באזורים הנמוכים שבמורדות המערביים של הקמר.
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שעיקר  יותר,  צעירות  תצורות  של  מחשופים  כמה  גם  ישנם  לשפלה,  סמוך  הסקר,  תחום  של  ביותר  המערביים  בחלקים 
השתרעותן נמצא בתחומי השפלה.

להלן פירוט התצורות הגיאולוגיות הנחשפות על פני השטח בתחום הסקר, מהעתיקה לצעירה )על פי: רוט ופלכסר, תשל״ז; 
מרקוס, 1993 ומפה גיאולוגית. הקשרים ההידרולוגיים בעיקר על פי כהן ופיימן, 2011(.

תצורות הנכללות בחבורת יהודה:
תצורת קטנה: בנויה משכבות גיר וביניהן שכבות דקות של חוואר. התצורה נחשפת בתחום הסקר רק במקום אחד – בחלקו 
העליון של נחל כפירה – ועובייה החשוף מגיע לכ-40 מ׳ )מחשוף זה מתחיל בכפר קטנה שעל שמו קרויה התצורה, מעט ממזרח 
לתחום הסקר(. עינות כפירה )וכן עין קטנה שממזרח לתחום הסקר( ניזונים מאקוות שעונות )אקוות מקומיות שיכולות להימצא 

מעל שכבה אטימה שאינה רציפה(, שמעל שכבות החוואר בתצורה. בחלוקות קודמות תצורה זו הוכללה בחבורת כורנוב.

תצורת כפירה: שכבות עבות של גיר דק גביש ודולומיט, בעובי של עד 180 מ׳. התצורה מכונה לעיתים “אמנטל״ בשל אופייה 
הסדוק וריבוי התופעות הקארסטיות שבה. בתחום הסקר נחשפת התצורה בחלק מהמדרונות, בחלקים הגבוהים-המזרחיים 
בערוצי הנחלים טייסים, כסלון, אילן, יתלה, החמישה, כפירה ובית חנן. מתקבל מכך, שהמחשופים מופיעים ברצועה בציר רמת 
רזיאל – שואבה – נווה אילן – קטנה. מיקומי מחשופי תצורה זו )ותצורת קטנה( מעידים על החתירה העמוקה ביותר, ולפיכך 

– על סביבת מיקום ציר הקמר, שלאורכו השכבות הקדומות מגיעות לרום המירבי.

תצורת גבעת יערים: שכבות עבות של דולומיט אפור גס גביש וגיר, עם עורקי קוורצוליט )ריכוזי גבישי קוורץ(, בעובי כולל 
ונחלים  מדרונות  של  יותר  גבוהים  בחלקים  התצורה  נחשפת  הסקר  בתחום  טרשונים.  נוף  יוצרת  התצורה  מ׳.  כ-70-90  של 
)ואף בכיפות ביניהם( ובכל מרחב מעלה החמישה – הר אדר. מחשופי תצורה זו “מקיפים״ את מחשופי תצורת כפירה. בחלק 

מהמקומות ניתן לסקל ולעבד מחשופים של תצורה זו )כפי שקורה באזור מעלה החמישה והר אדר(.

נוף של  יוצרת  היחידה  מ׳.  כ-120  כולל של  בעובי  חוואר,  חווארי עם שכבות  ודולומיט  דולומיט  חילופים של  תצורת שורק: 
מדרגות טבעיות, כאשר הדולומיט יוצר את מתלול המדרגה, והחוואר – את שלח המדרגה. רוב המדרגות הנוצרות אינן יוצרות 
מצוקים גבוהים, ושטחי מדרגות חקלאיות רבים באזור מושתתים על יחידה זו, בשל נוחות העיבוד בה )למשל באזור אבו גוש – 
קריית ענבים – בית נקופה(. אטימותן של שכבות הביניים החוואריות תומכת בקיומן של אקוות שעונות, המתנקזות במעיינות 
שכבה רבים. בתחום הסקר הנוכחי נמצאים מעיינות אלו בעיקר באגן נחל כסלון )עין כסלון, עינות בוקר, עין ערב(. תצורה זו 

נפוצה באזור הסקר וחשופה בשטחים נרחבים. 

תצורת כסלון: שכבות עבות של דולומיט אפור עם גבישים גסים-בינוניים, המכיל עדשות או רבדי קוורצוליט, בעובי כולל של עד 
40 מ׳. התצורה מופיעה לרוב כמצוק כהה וגבוה עם יותר ממדרגה אחת, או כמתלול קיצוני – ובולטת מאד בטופוגרפיה. בתחום 

הסקר היא נחשפת ברצועה צרה במורדות המערביים, בציר מקורב כסלון – נטף, וכן במדרונות באזור רמת רזיאל ואיתנים.

תצורת בית מאיר: חילופים של שכבות דקות של דולומיט צהבהב רך עם שכבות חוואר, בעובי כולל של כ-80 מ׳. בחלקה העליון 
של היחידה )מתחת לחוואר מוצא – ראה להלן(, קיימת לעיתים שכבת דולומיט קשה היוצרת מצוק גבוה, וכן קיימות שכבות 
דולומיט המכילות עדשות צור. התצורה מתאפיינת בנוף מדרגות סלע טבעיות, והן בהירות וגדולות מאלו הנוצרות בתצורת 
שורק. כמוה, גם תצורה זו שימשה באופן נרחב לחקלאות מדרגות מסורתית בהרי יהודה )אם כי לא בתחום הסקר הנוכחי(. 
התצורה נחשפת במורדות המערביים ברצועה זיגזגית רחבה בציר מקורב כסלון – בית מאיר – מערבית לנטף, וכן באזור רמת 

רזיאל, איתנים, שורש וקריית ענבים.

תצורת מוצא )חוואר מוצא(: שכבות חוואר שביניהן שכבות ביניים של גיר עשיר במאובנים בעובי של כ-20 מ׳. רכות היחידה 
גורמת בד״כ להיווצרות נוף של מדרגה רחבה בשיפוע מתון מאוד, המכוסה בשכבת קרקע עבה הניכרת היטב בנוף. התצורה 
ניתן לראות דוגמהות לכך מצפון לבית מאיר. בנוסף, סלעי התצורה מהווים  ובהווה לחקלאות ובתחום הסקר  נוצלה בעבר 
כשכבה אוטמת )אקוויקלוד(, ובהרי ירושלים מעיינות נובעים רבים שעונים עליה )בתחום הסקר: עין א-שייח אחמד, שמצפון 
לכסלון(. החרסיות שבשכבה זו שימשו גם כמקור לתעשיות כלי חרס, לבנים ורעפים. התצורה נחשפת בתחומי הסקר בעיקר 

ברצועה בציר שלוחת הרטוב – בית מאיר – מערבית וצפונית לנטף, וכן באזור איתנים.

ה )מילה ערבית המציינת גיר לבן בקשיות בינונית,  תצורת עמינדב: שכבות עבות של דולומיט אפור וגס גרגר, וגיר מטיפוס ֶמֶלכֶּ
נוח לחציבה ומשמש במקומות שונים לתעשיית האבן(, לעיתים עם אופקים של קוורצוליט בעיקר בבסיסה. העובי הכולל בין 
40-90 מ׳. התצורה יוצרת נוף טרשים נרחב, לרוב ללא שיכוב או דירוג, עם אופי “פראי״ וכיסוי קרקע מוגבל. עקב אופי זה, אין 
כמעט עיבוד חקלאי על גבי מחשופי תצורה זו. נקבוביות התצורה ואופייה הטרשי מעודדים חידור מים, ובאזורים אחרים בהרי 
ירושלים והרי חברון, היא מהווה יחידת הזנה עיקרית למעיינות רבים. בתחום הסקר התצורה נחשפת במורדות המערביים, 

ברצועה זיגזגית ממערב לתצורת מוצא, בגבהים שבין 350 ל-550 מטר מעפה״י. 
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תצורת כפר שאול: בנויה משכבות של גיר קירטוני או קירטון חווארי לבן, רך ופריך, עם עדשות נרחבות בעובי של עד 20 מ׳ 
של גיר דק גביש משוכב דק, שצבעו משתנה מצהוב לאדמדם. גיר זה ידוע בכינוי “מיזי דיר יאסיני״ ומשמש לריצוף. עובייה 
הכולל של התצורה משתנה החל מ-0 )מקומות שבהם התצורה חסרה ואז תצורת ורדים מונחת ישירות על גבי תצורת עמינדב( 
ועד לכ-70 מ׳. התצורה יוצרת נוף מתון הבולט בצבעו הבהיר. בתחום הסקר התצורה נחשפת במורדות המערביים, ברצועה 

ממערב לתצורת עמינדב. 

תצורת ורדים: שכבות דולומיט בינוני גביש, קשה ואפור עם ריבוי תופעות קארסטיות )למשל מערת שורק ומערת התאומים 
שמדרום לאזור הסקר(. התצורה ידועה גם כ- “מיזי יהודי״ ועובייה משתנה בין 20 ל-90 מ׳. התצורה מתאפיינת בנוף טרשים גס 
הדומה לזה של תצורת עמינדב, וכמוה – אין בה כמעט עיבוד חקלאי. בתחום הסקר היא נחשפת במורדות המערביים ברצועה 

צרה, לרוב במרחק של כקילומטר ממזרח לגבולו המערבי של הסקר. 

תצורת בענה: מורכבת מ-3 פרטים שונים זה מזה: התחתון מורכב מדולומיט וגיר אדמדם עם רבדי ביניים של חוואר, ומכונה 
ה״ גס גביש  “מיזי אחמר״ )בערבית: “אבן אדמדמה״(. הוא יוצר מדרגות טבעיות שחלקן מעובדות. האמצעי מורכב מגיר “ֶמֶלכֶּ
נוף מדורג ומכונה “מיזי חילו״  יוצר  נוף טרשוני ומצוקי. הפרט העליון מורכב מגיר דק גביש עם שכבות בולטות. הוא  ויוצר 
במדרונות  התצורה  נחשפת  הסקר  בתחום  מטר.  ל-150   60 בין  נע  הפרטים   3 של  הכולל  עוביים  מתוקה״(.  “אבן  )בערבית: 

המערביים ברצועה ברוחב )היטל( של 200-600 מ׳, במרחק של פחות מקילומטר אחד מגבולו המערבי של הסקר.

תצורות הנכללות בחבורת הר הצופים:
הנוצר  קשה  גירני  )קרום  נארי  של  עבה  בשכבה  הגשומים  באזורים  המכוסה  סדוק,  לבן  מקירטון  מורכבת  מנוחה:  תצורת 
מהמסת חומר גירני/חווארי ושקיעה משנית שלו(, ולכן הקירטון נראה רק כשהוא נחצב. בליית הנארי יוצרת נוף טרשי למדי. 
עובי השכבה 10-100 מטר. בתחום הסקר מופיעה ברצועה צרה ברוחב של עד כ- 200 מ׳, במרחק סביב 500 מ׳ מגבולו המערבי 

של הסקר. 

תצורת מישאש: בנויה מחילופי קירטון וצור או צור מאסיבי, עם פוספאט בעוביים משתנים באזורים שונים )מניחים ששקעה 
תוך כדי הקימוט, מכיוון שעובייה גדול בקערים וקטן בקמרים(. במורדות הקמר )כמו בתחום הסקר(, עובייה 5-10 מטרים 

וחלקה מכוסה בשכבת נארי. מופיעה ברצועה צרה ומקוטעת לקראת תחתית המורדות המערביים, ממערב לתצורת מנוחה.

תצורת ע׳רב: מורכבת )באזור זה( מחוואר צהבהב רך, המכוסה בנארי שבלייתו יוצרת נוף טרשי. עובייה באזור זה עד 40 מטר. 
בתחום הסקר יוצרת את הרצועה המשמעותית התחתונה ביותר במורדות המערביים, בצמוד לגבול הסקר.

מחשופים קטנים של תצורות נוספות סמוך לתחתית המדרונות:
לתחום  בגבעות השפלה ממערב  נפוצה  )היא  בנקודה אחת  נחשפת  ע׳רב,  תצורת טקייה החרסיתית המונחת מעל תצורת 
של  המוערכים  והגילאים  )השמות  קטנטנים  בכתמים  הן  גם  נחשפות  )קונגלומרטים(  תלכידים  של  תצורות  מספר  הסקר(. 
תצורות אלה הם: קונגלומרט בית ניר – גיל מיוקן עליון, קונגלומרט אחוזם – גיל פליוקן, וקונגלומרט נחשון – גיל פלייסטוקן(. 
הקונגלומרטים שקעו באגני נחלים או בים רדוד, ומהווים עדות לתקופות של פעילות בלייה אזורית בתנאים יבשתיים. תקופות 
כאלה התרחשו לאחר אירועים של התרוממות האזור )על פי בר ועמיתיו, 2006, ר׳ גם בסעיף הגיאומורפולוגיה להלן(, והתרחשו 

מספר פעמים בין האוליגוקן לפלייסטוקן )34 עד 2 מיליון שנה(. 

אלוביום וטרסות נחליות: מופיעים בערוצי הנחלים בכל רחבי תחום הסקר. 

היחשפות השכבות הגיאולוגיות בנחל בית חנן, תצפית מהר עוזרר. צילום: אוריה אורן.
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1.6.3 גיאומורפולוגיה
עיצוב הנוף הנוכחי מושפע בעיקר מהיסטוריה גיאולוגית מורכבת, הקשורה בהתרוממות שדרת ההר ובלייה אזורית שפעלה 
אנושיות  והשפעות  המסלע  סוגי  של  השפעות  גם  ניכרות  יותר,  קטן  מידה  בקנה  יותר.  מאוחרת  נחלים  ובהתחתרות  עליה, 

)מרקוס, 1993(.

קמטי הקשת הסורית, שקמר רמאללה הינו אחד מהם, החלו להיווצר בתקופת הסנון )לפני 90-65 מיליון שנה לערך(. האזור 
המשיך להיות מכוסה בים, ועל מבנה הקימוט הראשוני הוסיפו לשקוע סלעי המשקע של חבורת עבדת במהלך רוב תקופת 
האיאוקן )לפני 55-35 מיליון שנה לערך(. מאוחר יותר, המשך הקימוט )המתבטא בהחרפת הנטייה מערבה( שלווה בהתרוממות 
אזורית ונסיגת הים, חשפו את האזור לכוחות בלייה יבשתיים, וסלעי חבורת עבדת שהיו מעל הקמר הוסרו. בשלב זה, נוצרה 
המדרגה בין במת ההר לשפלה. מהאוליגוקן ועד תחילת הפלייסטוקן )לפני 35-2.8 מיליון שנה לערך( התרחשו עוד מספר 
יציבות אלו  יציבות טקטונית. תקופות  פאזות של התרוממות אזורית, כנראה ללא המשך קימוט, שביניהן היו תקופות של 
קשורות לעיצובם של משטחים אזוריים נרחבים כמו משטח השפלה הגבוהה שממערב לאזור הסקר. המשטחים נוצרו במנגנון 
של גידוע על ידי נחלים רחבים בתנאים יבשתיים, או במנגנון של גידוד ולאחריו השקעת סדימנטים בסביבה חופית )בר ועמיתיו 

2006(. תקופות ההתרוממות מביאות להתחתרות נחלים במשטחים שעוצבו קודם לכן, וליצירת טופוגרפיה מורכבת יותר.

בקמר רמאללה ישנם העתקים רבים בכיוון מזרח-מערב, הגורמים לעיוותים בצורתו המקורית של הקמר. חלקם מהווים תוואי 
מועדף להתחתרות נחלים.

רוב  שלאורך  עמוקים  ערוצים  יצרה  במערב,  הכפיפה  במדרגת  הגדול  הגבהים  מהפרש  גם  שהושפעה  הנחלים  התחתרות 
מסלולם הם בעלי חתך בצורך האות V. הנחלים באגן הניקוז של נחל איילון )פרט לנחל כפירה( – קצרים באופן יחסי, ונמצאים 
רק בצדו המערבי של הקמר. הנחלים כסלון ושורק ארוכים באופן יחסי וחוצים את קמר רמאללה, כמו גם חלקו העליון ביותר 
של נחל כפירה. החצייה של נחל כסלון מוסברת כנראה באמצעות שביית ערוצים על ידי חלקו העליון של הנחל. חציית הקמר 
ע״י נחל שורק ומימדי הערוץ העמוק שלו, הם כנראה ביטוי לעובדה שתוואי אפיק הנחל התקיים עוד לפני ניתוק אזור יהודה 
מאזור עבר הירדן )ניתוק שהתרחש עקב יצירת בקע ים המלח(. נפתוליו התחתרו בתקופות של התרוממות אזורית. לאחר 

היווצרות הבקע, חלקו התחתון של נחל שורק נותק ממקורות הניקוז שבמזרח.

סוגי המסלע המגוונים בתכונותיהם מתבטאים גם בנופים שונים, הכוללים: טרשים, משטחי סלע, מדרגות רחבות או מצוקים 
)לפירוט, ראה סעיף 1.6.2 – גיאולוגיה(.

חקלאות הררית במהלך הדורות, השאירה את חותמה בטרסות הנמצאות בחלקים גדולים מהשטח. הטרסות מדגישות לעיתים 
מדרגות טבעיות בנוף, ראה מפת מדרגות חקלאיות בפרק 2.7.

1.6.4 הידרולוגיה

קו פרשת המים הטופוגרפי הארצי שבין הים התיכון לים המלח, עוברת מזרחית לאזור הסקר, בסביבות ירושלים. קו פרשת 
המים הגיאולוגי מושפע ממיקומו של ציר הקמר הקדום, שממנו נטויות השכבות למערב או למזרח. הוא נמצא באזור מערבי 
יותר )ציר קטנה – מעלה החמישה – רמת רזיאל – נס הרים( ביחס לקו פרשת המים הטופוגרפי. עובדה זו, היא הגורם לכך שחלק 

ניכר מהמים המחלחלים למי התהום בהרי ירושלים, מגיעים בסופו של דבר למעיינות באזור מדבר יהודה )מרקוס, 1993(. 

הסקירה שלהלן מתבססת בעיקר על המבואות בעבודתם של כהן ופיימן )2011( ועל זוהר ועמיתיו )2009(.

זרימה עילית )ראה מפת הידרולוגיה(: תחום הסקר נחלק בין אגני הניקוז של נחל איילון )המתנקז במורד לנחל ירקון( ושל 
נחל שורק. צפונו מתנקז לנחל איילון דרך הנחלים בית חנן, כפירה, יתלה/החמישה, אילן/נחשון ומאיר/דרך בורמה. קו פרשת 
המים בין אגן האיילון לאגן השורק בתחום הסקר, עובר בקו הר אדר – אבו גוש – שואבה – שורש – בית מאיר. תחום הסקר 
שמדרום לפרשת המים, מתנקז בעיקר לנחל כסלון )שמתנקז במורד לנחל שורק, מצפון לבית שמש(. חלקו הדרומי ביותר של 
תחום הסקר מתנקז ישירות לנחל שורק. הזרימה הטבעית בכל הנחלים הינה בעלת אופי שטפוני. בנחל שורק ישנה זרימת מי 
קולחין קבועה שמקורה במכון טיהור שפכים הנמצא באפיק הנחל ממערב לאבן ספיר. ככלל, אחוז המשקעים ההופך לנגר עילי 
בשטחים הטבעיים בתחום הרי יהודה הינו נמוך, ועומד על כ-1.5-5%. זאת, בעיקר עקב הנקבוביות ומוליכות המים הגבוהה 
של רוב תצורות הסלע. נחלים המנקזים אזורים נרחבים של שטח בנוי )כמו למשל נחל שורק(, מושפעים מהאחוז הגבוה של 

היווצרות הנגר בשטחים אלה, ובהם עשויות להתחיל זרימות כבר לאחר ירידת כמויות קטנות יחסית של גשם. 

זרימת מי תהום: רוב השטחים הפתוחים בתחומי הסקר מהווים אזורי הזנה למי תהום. הסלעים באזור הסקר מהווים ברובם 
חלק משתי היחידות – העליונה והתחתונה – של אקוות )=אקוויפר( הקנומן-טורון )אקוות חבורת יהודה/אקוות ההר(. תצורת 
קטנה ותצורות עין קיניה וטמון שמתחתיה, מתפקדות כאקוויקלוד אזורי, מתחת לאקווה האזורית כולה. רוב התצורות שמעליהן 

)תצורות כפירה עד בענה( מוליכות מים, כאשר ההולכה היא בעיקר דרך מערכות קארסט הכוללות סדקים, פירים וחללים.
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היחידה העליונה באקווה האזורית כוללת את התצורות: עמינדב, ורדים ובענה, עם חסימה מסוימת של תצורת כפר שאול 
שנמצאת בין התצורות עמינדב וורדים. 

היחידה התחתונה כוללת את התצורות: כפירה, גבעת יערים, שורק – חדירה חלקית, וכסלון. 
בין שתי היחידות מפרידות התצורות האטימות יחסית: בית מאיר ומוצא. תנועת מים מוגבלת קיימת גם בין שתי היחידות 

הללו, דרך העתקים וסדקים.

תצורות הסלע השייכות לחבורת הר הצופים, שנמצאות במיקום גיאולוגי מעל סלעי חבורת יהודה, הן ברובן בעלות מוליכות 
מים נמוכה עקב הרכב קירטוני, חווארי או חרסיתי. תצורות אלה כולאות את אקוות ההר שמתחת לאזור השתרעותן.

לעומת הנגר העילי, אחוז המשקעים המחלחלים למי התהום הינו גבוה. שיעור החלחול תלוי גם בתכסית, ועשוי לנוע בין 60% 
בשטחים חשופים, דרך 20-30% בשטחים עם צומח טבעי, ועד לכמעט 0% באזורים עם עצים צפופים, שבהם כמעט כל המים 

נתפסים על ידי שורשי העצים.

מעיינות: בתחום הרי ירושלים מעיינות רבים, שרובם ניזונים מאחד מהמקורות הבאים: אקוות שעונות בתצורת שורק – הכוללת 
אופקים מחלחלים ואטימים, המגע בין תצורת עמינדב החדירה לתצורת מוצא האטימה, ואקוות שעונות בתצורת בית מאיר.

זיהום מים: מהווה בעיה בחלק מהמעיינות ובחלקים של האקווה האזורית. מקור הזיהום העיקרי הוא בורות ספיגת ביוב של 
יישובים באזור, שעדיין לא חוברו למערכת ביוב מרכזית. מקור זיהום נוסף הוא תשטיפים מאזורי תעשייה לא מוסדרים. על פי 
סקר מעיינות בהרי יהודה שנערך לפני מספר שנים )כהן ופיימן, 2011(, ברוב המעיינות שנדגמו באזור הסקר הנוכחי נמצאה 
איכות מים טובה, ללא עדויות להשפעות אנתרופוגניות. במעיין אבו גוש שנמצא בתוך הכפר ובעין רזיאל, הסמוך מאד למושב 
רמת רזיאל )למעשה נמצא בשטח ההרחבה שלו(, נמצאו ריכוזי כלור וניטראט גבוהים, שמקורם כנראה מבורות ספיגה ו/או 

דישון גינות ביישובים.

טרשי סלע יפים בנחל כפירה. צילום: אוריה אורן.
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1.6.5 קרקעות

מפת חבורות הקרקע מראה שרוב אזור הסקר מכוסה בצירופים של קרקעות טרה רוסה ורנדזינה )ראה מפת חבורות קרקע(. 
סוגי  ביניהן עקב תהליכי הסחיפה במדרונות. תיאור  יחד עם ערבוב  חילופי תצורות הסלע,  ביניהן תכופים עקב  החילופים 

הקרקעות שלהלן מתבסס על דן )תשל״ז(.

ונוצרות בעיקר על גבי סלעי גיר קשה ודולומיט, הנמצאים בתצורות כפירה, גבעת  קרקעות טרה רוסה הן חומות-אדומות 
יערים, כסלון, עמינדב, ורדים ובענה. המינרל החרסיתי האופייני הוא המונטמרילוניט )מינרל סיליקטי(, ולרוב הן חסרות גיר. 
מכאן שהרכבן רחוק מזה של סלע האב, ולבלייה כימית יש חלק דומיננטי ביצירתן. קצב חידור המים בהן גבוה יחסית. הטרה 

רוסה לרוב רדודה, ולעיתים מופיעה בכיסי קרקע בין טרשי סלעים. המעבר לסלע האב הוא חד.

קרקעות טרה רוסה מתאימות לגידולי מטע נשירים )אם הן רציפות ועמוקות מספיק( ולגפנים.

קרקעות רנדזינה נוצרות על גבי סלעי גיר רך, קירטון, חוואר ונארי הנמצאים בתצורות מוצא, כפר שאול, מנוחה, וע׳רב. הרכבן 
קרוב יחסית לזה של סלע האב, והן מכילות גיר. בלייה פיזיקלית היא הגורם העיקרי ביצירתן. קצב החידור בהן נמוך יחסית 
לטרה רוסה. רצועת קרקעות הרנדזינה הנראית במערב אזור הסקר, מכסה את הסלעים הרכים מחבורת הר הצופים הנחשפים 

באזור זה.

זו רדודה והמעבר לסלע האב חד. כשהיא עמוקה  גיר. קרקע  נוצרת על סלעי נארי, קירטון קשה ולעיתים   – רנדזינה חומה 
עשויה קרקע זו להתאים לגידול זיתים ועצי פרי אחרים.

רנדזינה בהירה – נוצרת על קירטון או חוואר. המעבר לסלע האב הדרגתי. מכילה גיר רב. עם זאת, עקב עומקה ורציפותה, 
משמשת לעיתים לחקלאות, בעיקר של גידולי שדה.

בתצורות שורק ובית מאיר הכוללות חילופי חוואר ודולומיט, סוג הקרקע נקבע לפי דומיננטיות חומר האב.

בעמקי הנחלים ישנן גם קרקעות קולוביות–אלוביות, הנוצרות מסחיפת קרקע מהמדרונות שמעליהם. עקב ההפרדה הנמוכה 
של מפת חבורות הקרקע, והעובדה שקרקעות אלה נמצאות ברצועות צרות וארוכות, הן כמעט שאינן נראות בה. שטחים עם 

צירופים של רנדזינות עם גרומוסולים )שהם קרקעות אופייניות לעמקים( נמצאים בעיקר ממערב לגבול הסקר. 

מערה מעל נחל בית חנן. צילום: אוריה אורן.
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1.6.6 אקלים

אזור הסקר נמצא בתחום החבל הים-תיכוני של ישראל. החורף בו קצר, קריר וגשום, והקיץ ארוך, חם ויבש. משרעת הגבהים 
הניכרת של האזור, מתבטאת בהבדלים גדולים בטמפרטורות ובכמויות המשקעים לאורך הציר מערב-מזרח. המרחק מהים 

גורם ללחות יחסית נמוכה יותר מאשר זו שבמישור החוף )ביתן ורובין, 1991(.

משקעים: נתוני כמויות המשקעים השנתית הובאו מתחנות שחלקן באזור הסקר )בית מאיר, קריית ענבים, שורש( וחלקן מעט 
מחוצה לו )בית ג׳מל, צרעה, צובה, ירושלים(. מקור הנתונים באטלס האקלימי החדש )ביתן, 2011(. המשקעים יורדים ברובם 

בחורף, ויתרתם – בעונות המעבר. ¾ מהמשקעים יורדים בחורף, כתוצאה ממערכות סינופטיות המכונות “שקע קפריסאי״.

בחתך מערב-מזרח קיימת עלייה בכמות המשקעים מגבעות השפלה ועד לאזור קריית ענבים )וצובה שמחוץ לתחום הסקר(. 
הממוצעים השנתיים לשנים 1980/81-2009/10 הם 509 מ״מ בבית ג׳מל, 515 מ״מ בצרעה, 617 מ״מ בבית מאיר, 686 מ״מ 
בקרית ענבים ו-676 מ״מ בצובה. עלייה זו מוסברת בעלייה ברום. משם לכיוון ירושלים פוחתות כמויות המשקעים ל-537 מ״מ 
)בתחנת ירושלים-מרכז וכמויות דומות בתחנות נוספות בעיר(. עוד יותר מזרחה, לכיוון מדבר יהודה, הכמויות פוחתות בצורה 
תלולה. מספר ימי הגשם שמעל 1 מ״מ מראה על מגמה דומה. 41 ימים בבית ג׳מל ובצרעה, 45-46 בבית מאיר, קריית ענבים 

וצובה, ו-43 בירושלים מרכז.
המשקעים  כמויות  הסקר  תחום  שברוב  לראות  ניתן  ואקסטרפולציה(,  ארציים  נתונים  )הכוללת  ההידרולוגיה  ממפת  גם 
בין שנים שחונות לשנים  ניכרת  רבים בארץ, קיימת שונות  כמו באזורים  בין 550-700 מ״מ.  נעות   )1980-2009( הממוצעות 
מרובות גשם. משרעת זו נעה באזור הסקר בין 200-300 מ״מ בחורף השחון של 1998/99 ל-1100-1300 מ״מ בחורף הגשום 

מאד של 1991/92.

טמפרטורה: הטמפרטורות הממוצעות הובאו על סמך נתונים מהשנים 1995-2009 מתחנות בית ג׳מל וירושלים )אטלס אקלימי 
חדש – ביתן, 2011(. תחנות אלו הנמצאות ממערב וממזרח לאזור הסקר, בהתאמה, יכולות לתת קירוב למשרעת הטמפרטורות 
באזור הסקר. המקסימום היומי הממוצע נע בבית ג׳מל בין 16.9 מ״צ בינואר, ל-32.9 מ״צ באוגוסט. בירושלים-מרכז הנתונים 
המקבילים הם 12.8 מ״צ ו-30 מ״צ בהתאמה )כ-3-4 מ״צ פחות מבית ג׳מל(. ערכי המינימום היומי הממוצע בבית ג׳מל הם 
9.2 בינואר ו-21.7 מ״צ באוגוסט, ובירושלים 6.9 מ״צ ו-20.0 מ״צ בהתאמה )כ-2 מ״צ פחות מבית ג׳מל(. המקסימום המוחלט 

בתקופת המדידות בתחנות עומד על כ-44 מ״צ בשתי התחנות. 

לחות יחסית )על פי ביתן ורובין, 1991(: בכל האזור ניכרת התבנית השנתית של “גל כפול״ – שני שיאים ושני שפלים בלחות 
היחסית היומית הממוצעת. הערכים הגבוהים במשתנה זה מתקבלים בחורף )76% בירושלים, 66% בבית ג׳מל(, והשיא המשני 
 52%( באפריל-יוני  בעיקר  נמוכים  ערכים  ישנם  שרב,  אירועי  עקב  המעבר,  בעונות  בהתאמה(.   64%  ,66%( בספטמבר  הוא 

בירושלים, 56% בבית ג׳מל(, ומינימום משני באוקטובר )כ-60% בשתי התחנות(. 
ההתאדות הפוטנציאלית בממוצע שנתי נעה באזור הסקר בטווח 140-160 ס״מ.

וירושלים,  – סמוך לפינה הדרומית-מערבית של אזור הסקר, מהשנים 1980-1983;  )על פי תחנות: אביעזר  משטר הרוחות 
עטרות, מהשנים 1970-83, שניהם מביתן ורובין, 1991(: 

באביעזר, בקיץ ובעונות המעבר, שכיחות רוחות צפוניות-מערביות במשך היום. מקורן בבריזת הים בשילוב עם אפיק המפרץ 
הפרסי. בחורף )ובמידה מסוימת גם בעונות המעבר( עשויות לנשב במשך היום רוחות מכיוונים שונים, בהתאם למעברן של 
מערכות לחץ סינופטי, כאשר בתנאים יציבים יותר – שכיחות גם בהן הרוחות הצפוניות-מערביות. במשך הלילה לאורך רוב 
השנה, שליטות רוחות מזרחיות קטבטיות )רוחות הגולשות במורד הרים בלילה, עקב התקררות גדולה יותר באוויר הסמוך 

להר, יחסית לאוויר הרחוק יותר ממנו(. לרוב הן חלשות יחסית. בחורף הן עשויות לנשוב גם בשעות הבוקר.

בירושלים שליטות רוחות מערביות בכל עונות השנה ושעות היממה. בקיץ ובסתיו הרוחות עשויות להיות גם צפוניות-מערביות. 
מקורן של רוחות אלה בהשפעה משולבת של בריזת הים-התיכון עם אפיק המפרץ הפרסי. בחורף ובעונות המעבר עשויות 

לנשוב לעיתים רוחות מכיוונים נוספים )בפרט מזרחיות(, עקב מעבר מערכות לחץ סינופטי שונות.

תופעות אקלים נוספות )על פי ביתן ורובין, 1991(: שלג נדיר מאד בשפלה, אך הולך ונעשה שכיח בהרי יהודה ככל שעולים 
בגובה. בירושלים ישנם אירועי שלג ב-4 מכל 5 שנים. אירועי קרה נדירים למדי בבית ג׳מל )כ-2 בעונה בממוצע(, כנראה עקב 
הרוחות הליליות המזרחיות שמונעות הצטברות אוויר קר ליד הקרקע. באזורים נמוכים – מקומית בתחום הרי יהודה, עשויים 

להתרחש כשמונה אירועי קרה בשנה.
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נחל כסלון זורם, חורף 2015. צילום: אוריה אורן.
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פרק ב - נוף ותרבות

נחל כפירה. צילום: אוריה אורן.

2.1 מטרת הפרק הנופי-תרבותי
מטרת חלק זה היא לאפיין ולהעריך את מרכיבי הנוף השונים באזור, לסקור את מורשת האדם לאורך התקופות, להציג את 
מצאי האתרים ולבצע דירוג ערכיות יחסי של חלקים שונים בנוף )תת-יחידות נוף(. בגישה הנקוטה כאן, אתרי מורשת האדם 

מהווים חלק מהנוף ותורמים לערכיותו.

2.2 שיטות עבודה באפיון הנוף והערכתו
2.2.1 מבנה כללי

גבולות הסקר הנם ממזרח במת ההר של הרי ירושלים, קו פרשת המים 
השפלה  אל  השלוחות  השתפלות  קו  ממערב  לשורק,  כסלון  נחל  בין 

ומצפון מורדות נחל בית חנן. 

וצרות  ארוכות  ושלוחות  רכסים  הוא  בשטח  הבולט  הנופי  המאפיין 
בכיוון כללי מזרח - מערב היורדים לכיוון השפלה. רכסים ושלוחות 
המבנה  את  המדגישים  אופקיים  קווים  על-ידי  מאופיינים  אלו 

הטופוגרפי המקומי.

משמאל: מאפיין נופי בולט - קווים אופקיים )מקור: אהרונסון, 1972( 

הקווים האופקיים מייצרים זרימה והמשכיות של “נוף שלוחתי״ הנמתח 
בכיוון מזרח–מערב, כאשר בין השלוחות מתחתרים ערוצי הנחלים.

מאפיין נוסף הבולט בנוף והמנוגד לקווי הנוף שתוארו לעיל, הנו המצלעות 
המערביות המהוות את הגבול בין השפלה להר, וכיוונן צפון-דרום.

משמאל: המשכיות וזרימה אל הערוצים.
)מקור: אהרונסון, 1972(
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2.2.2 גיאומורפולוגיה

נחלים

בתחום הסקר מצויים שני אגני ניקוז ארציים: אגן נחל שורק 
ואגן נחל ירקון. הנחלים זורמים מערבה אל ערוצי משנה ואל 

נחלים מרכזיים אלו.

הנחלים הראשיים המופיעים בתחום הסקר הם נחל בית חנן, 
נחשון  נחל  אילן,  נחל  יתלה,  נחל  החמישה,  נחל  כפירה,  נחל 

)כביש מס׳ 1( ונחל כסלון. 
יחסית.  תלולים  הסקר  בתחום  הנחלים  ערוצי  כללי  באופן 
למערב  ממזרח  הנחלים  באופי  מסוימת  השתנות  קיימת 
כאשר במוצא הנחל מתון יחסית ומסועף ובהמשך עד לתפר 

עם השפלה יותר תלול. 

ערוץ נחל בית חנן. צילום: אוריה אורן.                מפת אגנים ארצית, קנה מידה מקומי.

קיימים שלושה טיפוסי חתך לערוצים בתחום הסקר:
1. ערוץ בעל חתך סימטרי עם גובה שווה משני צידי השלוחות התוחמות אותו. 

2. ערוץ בעל חתך א-סימטרי עם גובה משתנה משני צידי השלוחות התוחמות אותו. כלומר, שלוחה אחת גבוהה, ושניה נמוכה. 
3. ערוץ בעל חתך משונן ומשתנה. שיפועי דופן הנחל משתנים ומייצרים מעין כתפיים ו״בליטות״.

טיפוס 1 - ערוץ סימטרי          טיפוס 2 - ערוץ א- סימטרי                  טיפוס 3 - ערוץ עם חתך משתנה

מפת אגנים ארצית, קנה מידה אזורי.
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שלוחות

שלוחות בכיוון כללי מזרח-מערב מרכיבות את החלק העיקרי 
והארוכה  הברורה  היא  הדרומית  השלוחה  הסקר.  תחום  של 
מבין כולן - שלוחת כסלון. חלקה המזרחי נמצא מחוץ לגבול 
הסקר. שלוחה זו מהווה את תצורת “רכס הבננה״ )ראו פירוט 
יערים,  גבעת  היישובים  מצויים  זו  שלוחה  על  הבא(.  בסעיף 

רמת רזיאל וכסלון.

השלוחות הצפוניות לשלוחת נחל כסלון יוצאות מרכס מרכזי 
)הר ההגנה והר אדר(. רכס זה הנו אובאלי ויושב עליו ריכוז של 
מספר יישובים יהודים וערבים: אבו-גוש, קרית ענבים, מעלה 
החמישה, הר אדר, קטנה וצפונה יותר )מעבר לגדר ההפרדה( 

- בידו, אל-קובייבה ובית איענאן.

ניתן לחלק את השלוחות הצפוניות היוצאות מרכס זה לשלוש: 

שלוחות  משלוש  –מורכבת  אילן  מאיר/נווה  בית  שלוחת 
יישובים  מספר  נפרשים  הדרומית  השלוחה  על  מרכזיות. 
פרישת  עם  השלוחה  )זו  מאיר  בית  הנו  ביותר  שהמערבי 
קו  את  למעשה  מהווה  זו  שלוחה  ביותר(.  הרחבה  היישובים 
הירקון  הסקר:  בתחום  הניקוז  אגני  שני  בין  המים  פרשת 
נוספת הינה השלוחה שעליה מצוי היישוב  והשורק. שלוחה 
נווה אילן. בין שתי השלוחות הללו קיימת שלוחה צרה נוספת 

)שלוחת משלטים(.

שלוחת מעלה החמישה – מורכבת משתי שלוחות מקבילות 
וצרות. על שלוחות אלה לא מצויים יישובים, מלבד היישוב נטף.

המורכבת  ביותר,  הצפונית  השלוחה   – אל-קובייבה  שלוחת 
בעלות  שבהן  שהצפוניות  מרכזיות,  משנה  שלוחות  משלוש 
הצפונית  השלוחה  צפון-מערב.   – דרום-מזרח  בכיוון  נטייה 
גם  ועליה  ערביים,  יישובים  ברצף  מאופיינת  מביניהן  ביותר 
עובר תוואי דרך, המקשר בין יישובים אלו ליישוב בית ליקיא 

המצוי בתחום השפלה, למרגלות המצלעות.

והר אדר,  יחד עם הרכס הרחב של הר ההגנה  אלו,  שלוחות 
מהוות את תצורת “עלה התאנה״ )ראו להלן(.

שלוחות בכיוון כללי מזרח - מערב

מפת השלוחות הצפוניות

נחל כפירה. צילום: יוסי זמיר
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ניתן לאפיין שלושה טיפוסי שלוחות בתחום הסקר:

טיפוס 1: שלוחה עם רמה - שלוחה עם רמה יחסית גדולה בחלק העליון – 
זו. בשלוחת  מעין במה. שלוחת כסלון ושלוחת בית מאיר שייכות לקבוצה 
כסלון ממוקמים היישובים כסלון, רמת רזיאל, איתנים וגבעת יערים. צובה 
ומעוז ציון נמצאות אף הן על רכס כסלון, אך ממוקמות מחוץ לתחום הסקר. 

בשלוחת בית מאיר ממוקמים היישובים: בית מאיר, שורש, שואבה.

טיפוס 2: שלוחה מחודדת - שלוחה עם פסגה יחסית מחודדת. בשלוחה זו 
אין משטחים מישוריים בחלק העליון, ובהתאמה אין עליה ישובים, למעט 
היישוב נטף בשלוחת מעלה החמישה, הממוקם על מדרונות שלוחת משנה 

יחסית רחבה.

טיפוס 3: רכס/מפגש של מספר שלוחות - רכס המהווה את נקודת החיבור 
של כל השלוחות. החתך האופייני בחלק זה הינו של חתך גבשושי עם פסגות 
משנה וגאיות משנה, המייצרים מרחב עם השתנות גובה אינטנסיבית. באזור 
זה נמצאים היישובים: מעלה החמישה, הר אדר, וקריית יערים. יוצאי דופן 
הם אבו גוש וקריית ענבים, אשר יושבים בעמק מקומי שנמצא באוכף בין 

שלוחת כסלון לשלוחת בית מאיר.

.
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מצלעות

כאמור, השלוחות שנמתחות בכיוון מזרח–מערב, מסתיימות 
באופן דרמטי בחלק המערבי בחיבור אל השפלה. המופע 
הנופי הינו של מצלעות תלולות, הנשברות ונפגשות עם נוף 
ניגודים  שני  של  מפגש  רחבים.  וואדיות  עמקים  של  פתוח 

אלו הינו ייחודי ודרמטי.

קו מצלעות – חיבור דרמטי של רצועת ההר אל רצועת השפלה. 

מפתח נחל כפירה אל שפלת יהודה. צילום: אורי ערד.
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צירי תנועה

את מערכת הדרכים ניתן לחלק לשלושה מרכיבים עיקריים 
מההיבט הנופי:

ביחידה  הדומיננטית  הדרכים  מערכת  השלוחות:  צירי   .1
הררית זו, הינה מערכת צירים בכיוון מזרח-מערב. מערכת זו 
עוקבת בעיקר אחר קווי הרכס, ונהנית מנוחות טופוגרפית 
ניתן  השלוחה.  קו  שיא  של  המרכזי  הציר  לאורך  מתונה 
לזהות בצירי השלוחות שני כבישים עם המשכיות רציפה, 

מאזור ההר ועד לעמק במערב:
בצפון – כביש 443 )מחוץ לתחום הסקר, אך סמוך לו( .

בדרום – כביש 395 בתוואי של שלוחת כסלון.

2. ציר ערוץ חוצה רכס: בניגוד מוחלט לסכמת צירי השלוחות, 
עובר כביש מס׳ 1 בערוץ נחל נחשון, דרך עמק שער הגיא. 
ציר זה הינו ציר תנועה ראשי, המאופיין בחציבות גדולות, 
לכביש  הדרך.  צידי  של  נרחבות  נופי  שיקום  ובפעולות 
הנחשפת  ירושלים,  הרי  רקע  על  בולטת  נופית  נוכחות 

מנקודות תצפית שונות לאורך התוואי. 

3. ציר חוצה ערוצים למרגלות המצלעות: כביש 38 – חריג 
בהתוויה שלו מהמערכת שהוצגה לעיל, בהיותו סלול בכיוון 
בגבול  יהודה,  הרי  של  המצלעות  למרגלות  צפון-דרום, 
נחל  של  יובלים  לאורך  עובר  זה  ציר  הסקר.  של  המערבי 
נחשון ושל נחל שורק, ומהווה את החיבור המרכזי ליישובי 

מ.א. מטה יהודה, והעיר בית שמש. 

חתך סכמתי לכביש על רכס – צירי השלוחות

חתך סכמתי לכביש בעמק – כביש מס׳ 1

סכמה מארגנת

המכונה  סכמה  היא  הסקר  מרחב  את  המארגנת  הסכמה 
בפינו: סכמת “הבננה והתאנה״. 

סכמה זו מהווה את המבנה השלדי של תחום הסקר, והינה 
הבסיס לחלוקת יחידות הנוף ותת-יחידות הנוף. 

תוואי השלוחות ותוואי הנחלים מהווים את השלד לרצועות 
הרוחב מזרח-מערב, והן מהוות את עיקר שטח הסקר. 

תצורת  את  מהווה  כסלון,  שלוחת   – הדרומית  השלוחה 
ה״בננה״, ושלוש קבוצות השלוחות הצפוניות: שלוחת בית 
מאיר )שלוחת בית מאיר מהווה את קו פרשת המים בין אגן 
נחל הירקון(, שלוחת מעלה החמישה  אגן  לבין  נחל שורק 

ושלוחת אל-קובייבה - מהוות את תצורת ה״תאנה״. 

נקודת המפגש של שלוש הקבוצות של השלוחות הצפוניות, 
מייצרת את בסיס תצורת “עלה התאנה״. מפגש זה מאופיין 
פני  מעל  מ׳   700-850 של  ברום  פסגות  מספר  עם  ברכס 
 הים )הר ההגנה והר אדר(, ובו מצוי ריכוז של יישובים, כגון:
אבו-גוש, בית נקופה, קריית ענבים, מעלה החמישה, הר אדר, 

אל-קובייבה ובידו. 

של  צפון-דרום  בקו  תחומה  כולה  המערבית  הגזרה 
המצלעות המשתפלות לכיוון השפלה.

אזור מעלה החמישה. צילום: יוסי זמיר.
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2.2.3 אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות הנוף

כמעט כל המרחב נמצא בחטיבת נוף אחת - פרוזדור ירושלים, ורק שוליו הדרומיים-מערביים שייכים לחטיבת נוף שנייה - 
גבעות השפלה(. לצרכי תכנון מדויק ומפורט יותר, בוצעה החלוקה הפרטנית ליחידות נוף.

שטח הסקר מחולק ליחידות נוף, כאשר יחידת נוף מוגדרת כחבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי נוף, השונה במידת מה מזה 
של החבלים השכנים לו. קו נוף, המבדיל בין יחידה ליחידה, נקבע על פי תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצוב נופו החזותי, 
הביולוגי ו/או התרבותי של חבל ארץ מסוים. מפת יחידות הנוף מציגה ומאפיינת את מגוון נופי האזור, וכוללת תיאור ותיחום 
של יחידות הנוף השונות. הגדרת יחידות הנוף נועדה להיות כלי לניתוח ערכי הטבע והנוף ביחידות השטח, ולגיבוש מדיניות 

השימוש באותם שטחים, תוך שמירה על מגוון הנופים המאפיין אותם.

2.2.4 מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף

• מאפיינים גיאומורפולוגיים המקנים לאזור את זהותו: קווי רכס, גבעות משאר, מערכות ניקוז, בתרונות, “שערים טופוגרפיים״ 	
בין רכסים או שלוחות, מצוקים גבוהים, פסגות בולטות בנוף וכו׳.

• צומח ותכסית: השתנות דרמטית באופי הצומח, מפנים וכו׳.	
• תכסית דומיננטית רציפה: כמו שלוחות מיוערות. באזורים אלה, על פי רוב, יש חשיבות חזותית לקו המגע של יחידת הנוף 	

עם היחידה הגובלת בה.
• פיתוח בולט בשטח טבעי: כמו מחצבה, יישוב או קבוצת יישובים. בנוסף, במקרים מסוימים משמשים כבישים כגבול בין 	

יחידות נוף או תת-יחידות נוף.
• תופעות טבע ונוף ייחודיות: כמו מצוקים, מכתשים ובתרונות.	

הגדרת יחידות הנוף באזור הסקר מלווה פעמים רבות בהתלבטויות רבות, שכן חלקים רבים של השטח נראים במבט ראשון 
בין  הבדלים  לזהות  הקושי  הנוף.  יחידות  וגבולות  ההבדלים  מתגלים  יותר,  מעמיק  לימוד  לאחר  רק  דומים.  מאפיינים  בעלי 

יחידות הנוף השונות מתבלט בעיקר בנופים מתונים עם תוואי נוף שאינם חד-משמעיים. 

כך למשל, ישנה התלבטות האם לחלק את השטח לפי אגני ניקוז או אגנים חזותיים, דבר שגורם לכך שרכסי ההרים מחולקים 
בין כמה יחידות נוף; או לפי רכסי ההרים, שאז אגן הנחל מתחלק בין כמה יחידות נוף. אין תשובה אחת לשאלות אלה, והחלוקה 
אנשים שמייצגים  בו מספר  זה, משתתפים  כדי למתן את ההיבט הסובייקטיבי בתהליך  היא אמירה פרשנית.  נוף  ליחידות 

נקודות ראות שונות, תוך ניסיון לבנות חלוקה ולאחר מכן הערכה מוסכמות. 

הגדרת יחידות הנוף התבצעה תוך בחינת כלל מאפייני השטח ומבוססת על האמצעים הבאים:

• סיורים בכלל שטח הסקר וביחידות הנוף הקיימות בו.	
• מקורות מידע קיימים ומסמכים רשמיים של רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה בנוגע לחלוקת השטח ליחידות נוף.	
• שכבות ממ״ג: מפת שיפועים, מפת גבהים, מפת מפנים, מפות גיאולוגיות ותצלומי אוויר.	
• חוות דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים.	

2.2.5 דירוג ערכיות נופית-תרבותית 

לאחר הגדרת יחידות הנוף, מחולקת כל יחידת נוף ליחידות משנה קטנות יותר הנקראות תת-יחידות נוף, שבהן רמת ההומוגניות 
של מרכיבי הנוף – גבוהה יותר. אומדן הערכיות הנופית נערך ברמה של תת-יחידות, זאת מתוך תפיסה שיש לשמור על המרכיבים 

והאיכויות של יחידות הנוף כולן, לפחות בחלק משטחן. כך יישמר מגוון הנופים של הארץ בכלל ושל אזור הסקר בפרט.

ערכיות נופית-תרבותית )המתייחסת גם לאתרי מורשת(, מבוססת על ניתוח איכותני, ולפיכך הקריטריונים מוגדרים ברובם 
באופן כזה – בשורת תארים כגון: עוצמה, מגוון, דרמטיות וכד׳ )ראו להלן – מדדי ערכיות נופית(.

על סמך דירוג כל אחד מהקריטריונים, חושב לכל אחת מתת-היחידות )פרט לתת-יחידות בנויות(, דירוג ערכיות נופית סופי 
בסולם של חמש דרגות ערכיות: 1 – נמוכה, 2 – בינונית, 3 – גבוהה, 4 – גבוהה מאד, 5 – מירבית. בתהליך דירוג כזה קיים 
אלמנט סובייקטיבי, וניתן להציע אומדן ערכיות שונה, ואף חלוקה שונה לתת-יחידות נוף. בנוסף, לעיתים גם השלם )יחידת 
הנוף( – גדול מסכום מרכיביו. אנו מקווים שהחלוקה ליחידות ותת-יחידות נוף, והגדרת המצאי שבהן )תהליכים סובייקטיביים 
פחות(, יתרמו ליכולת של הגופים המנהלים את השטח לבצע, אם ירצו בכך, הערכה משלהם ולתכנן באופן שיתחשב בערכים 

הנופיים-תרבותיים של האזור.
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2.3 אפיון יחידות הנוף
טופוגרפיים  מאפיינים  פי  על  לעיתים  נעשתה  זו  נוספת  חלוקה  נוף.  לתת-יחידות  חולקו  הן  הנוף,  יחידות  שהוגדרו  לאחר 
או  לחקלאי,  טבעי  אזור  בין  הבדל  למשל,  תכסית.  הבדלי  פי  על  תת-היחידות  חולקו  אחרים,  במקרים  משותפים.  וחזותיים 
הבדלים בין אזור עם עצים נטועים בוגרים לאזור ללא נטיעות. באופן זה, חולקו 12 יחידות הנוף ל- 152 תת-יחידות )ראו מפת 

יחידות הנוף(.

לכל אחת מתת-יחידות הנוף נקבעה ערכיות נופית.

בהתווייה הסופית של גבולות יחידות ותת-יחידות הנוף, נעשה מאמץ להצמיד במידת האפשר את גבולותיהן לגבולות המיפוי 
של יחידות הצומח. זאת, פרט למקרים שבהם הגיון טופוגרפי/חזותי דורש “חיתוך״ של יחידות צומח. הסיבה להצמדה זו היא 
שבתהליך שילוב ההערכות )ראו איור 2(, מתבצע “חיתוך״ ממ״גי של שכבות הצומח והנוף. הצמדת הגבולות עוזרת למנוע 

היווצרות “רסיסים״ קטנים בחיתוך השכבות.

להלן פירוט יחידות הנוף, כולל תיאור ופירוט תת-יחידות הנוף, וערכיותן הנופית-תרבותית. פירוט חישוב הערכיות הנופית-
תרבותית ומפת ערכיות נופית – נמצאים לאחר הסעיפים העוסקים בתרבות האדם.

לאחר ההגדרה הראשונית של תת-יחידות הנוף, בוצע עידון נוסף לשכבה, וזאת ע״י סימון רצועה ברוחב 50 מ׳ משני עברי 
הנחלים העיקריים, שהוגדרה כתת-יחידת נוף בפני עצמה. זאת במטרה להדגיש את חשיבותם של הנחלים כאלמנטים נופיים-

אקולוגיים מרכזיים במרחב.

יש לזכור כמובן שחלוקות אלו נעשו לנוחיות האדם ושישנם גם תהליכים ואלמנטים משותפים ומחברים בין היחידות השונות.

נחל כסלון אחרי שלג, ינואר 2015. צילום: יוסי זמיר.
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2.3.1 ארץ הכפירה

באזור זה נכלל מקבץ שלוחות וערוצים בחלק הצפוני של פרוזדור ירושלים. המרחב מאופיין בשלוחות צרות המופרדות ע״י 
גיאיות עמוקים )עומקם עד 200 מ׳ מתחת לגב השלוחות(, כאשר מרבית תחום היחידה אינו מיוער )בניגוד למקובל בשאר הרי 

ירושלים(. הכיוון הכללי של השלוחות הינו ממזרח למערב. 

המרחב נמשך צפונה מעבר לגבולות “הקו הירוק״, וצורתו נקבעה כתוצאה מתפיסתם של משלטי בית נובא ברכס הר עוזרר, במהלך 
מלחמת העצמאות – מהלך שהביא לתפיסת אזור השלוחות, ללא שליטה מקבילה על במת ההר במזרח או על העמק במערב.

גבולות
• ממערב – אזור מורדות ההר )אשדות כפירה(.	
• מצפון – תוואי גדר ההפרדה( צפונית לנחל בית חנן.	
• ממזרח – תוואי גדר ההפרדה	
• מדרום – ערוץ נחל יתלה.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן הניקוז של נחל הירקון. המרחב מתנקז למספר ערוצים – נחל בית חנן, נחל כפירה, נחל יתלה 
ויובלו – נחל החמישה. נחלים אלו מתנקזים לנחל איילון בתחום עמק איילון, שבהמשך מתנקז לירקון. יש לציין כי נחל החמישה 
הוא אחד הנחלים נושאי השם המעטים בארץ מסדר חמישי )החמישה נשפך לנחל יתלה, הלה נשפך לנחל כפירה, זה נשפך 

לנחל איילון והלה בתורו נשפך לירקון המגיע לים(.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 787 מ׳ מעפ״י בפסגת הר רפיד, ל- 350 מ׳ לערך לאורך הגבול המערבי של היחידה.

מסלע וקרקע
נחשפת  כפירה  נחל  בקרקעית  כאשר  דולומיט,  ומעט  גיר   – כפירה  תצורת  בולטת  המזרחי  בחלק  מגוון.  זו  ביחידה  המסלע 
תצורת קטנה – חוואר ומעט גיר )זהו המקום היחיד בהרי ירושלים שבו נחשפת תצורה נדירה זו(. העתק כפול בציר צפון-דרום 
חוצה את היחידה, וממערב לו בולטת תצורת גבעת יערים – דולומיט ומעט קוורצוליט. באזורים המערביים יותר שכיחה תצורת 

שורק – דולומיט וחוואר.

מאזור קו הר עוזרר – באר אורח ומערבה, מתחילות השכבות הגיאולוגיות של המצלעות המערביות. תצורות אלו, ממזרח 
למערב: תצורת כסלון )גיר ומעט מאובנים(, תצורת בית מאיר )דולומיט, חוואר ומעט צור(, תצורת מוצא )חוואר ומעט מאובנים( 

ותצורת עמינדב )גיר ודולומיט(.

אופי הצומח
הצומח ביחידת נוף זו משתייך לתצורות צומח שונות, ועם זאת – ייחודו במיעוט יחסי של יערות מחטניים, וריבוי בתות בשלטון 
סירה קוצנית, בייחוד בסביבת נחל כפירה ונחל בית חנן. כמו כן, קיימים בו שיחיות בשלטון קידה שעירה וחורשים בשלטון אלון 

מצוי, שאינם נפוצים בסקר.

דפוסי תרבות חקלאית
בשטח זה יש שרידים מעטים יחסית לחקלאות קדומה. ראוי לציון בית חווה סמוך לעין כפירה, וכן מכלול חורבת נטף ועין נטף. 

כמו כן, יש מספר חורבות קדומות ברכס הר עוזרר. 

מקורות מים
גדולה  ואף מאגורה  בורות מים  כן, תועדו מספר  נחל כפירה. כמו  נטף, בערוץ  ועין  עין כפירה   – יש שני מעיינות  זה  בשטח 

בחורבת חורש )ליד נחל יתלה(, ובריכה חצובה בסלע באזור נ״ג 714.

אתרים מרכזיים
עין כפירה, עין נטף, הר עוזרר, נ״ג 714, קניון נחל יתלה, עיי בית תול, חורבת חורש.

יישובים
היישוב היחיד הנמצא בתחום היחידה הינו היישוב נטף.

תשתיות ומפגעים
גדר ההפרדה תוחמת את גבול היחידה בצפון ובמזרח. כמו כן, כביש הגישה ליישוב נטף חוצה את היחידה.

בתחום היחידה נמצא גשר הרכבת מעל קניון נחל יתלה, וסביבו אזור עבודות עפר והתארגנות, המיועד לשיקום נופי. כמו כן, 
קיים מתקן תקשורת בהר רפיד.
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ייחוד חזותי ותרבותי
אזור זה, שאינו מיוער, נצפה היטב ממרחב מודיעין ועמק איילון.

חלקים ניכרים מהמרחב מהווים עד היום אזור ספר שהמטיילים בו מועטים בהשוואה לשאר הרי ירושלים.

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

אזור הררי תלול ולא מיוער המתנקז לנחל בית נחל בית חנן – צפון-מערב1.01
חנן. הגבול המערבי הוא גבול גיאולוגי.

נוף טרשים פתוח שכמעט ואין לו 
ייצוג בגבולות גדר ההפרדה

מרבית )3.3(

רצועה לאורך ערוצי נחל בית חנן, הוגדרה ערוצי נחל בית חנן – הררי1.02
אוטומטית כרצועת חיץ לאורך אפיקי הנחלים.

מרבית )3.3(

אזור הררי תלול ולא מיוער המתנקז לנחל בית נחל בית חנן – צפון1.03
חנן, ותחום בין הערוצים הראשיים של הנחל.

מרבית )3.3(

אזור הררי תלול ולא מיוער המתנקז לנחל בית נחל בית חנן – צפון-מזרח1.04
חנן, ומופרד ע״י יובלי הנחל.

מרבית )3.3(

גבוהה )3.1(מדרונות לא מיוערים ממזרח לערוצי נחל בית חנן.נחל בית חנן – מזרח1.05

 המדרון הדרומי של נחל בית חנן –נחל בית חנן – דרום1.06
אזורים מיוערים.

 הייעור פוגע בייחוד הנופי.
לא נצפה מרכס הר עוזרר.

גבוהה )3.1(

 אזור מתון וטרשי, מעט יחסית ייעור.הר עוזרר1.07
מספר אתרים ארכיאולוגיים.

רכס בולט הנצפה מאזור מודיעין. 
 נוף טרשים נדיר.

אתרי עתיקות רבים.

מרבית )3.3(

 הייעור פוגע בייחוד הנופי.אזורים מיוערים מצפון לגב שלוחת עוזרר.מורדות עוזרר צפון1.08
לא נצפה מרכס הר עוזרר.

גבוהה מאוד 
)3.2(

אזור חשוף מצפון לנחל כפירה. גבול מערבי עם מורדות עוזרר – כפירה1.09
הנחל באזור המצלעות העליון.

מרבית )3.3(נצפות גבוהה מהיישוב נטף

מדרונות ערוץ קצר ועמוק המפריד בין שלוחת נחל סומר – צפון1.10
עוזרר לשלוחת מג׳נונה.

מרבית )3.3(חלק ממכלול יחסית בלתי מופר

קניון הנחלים כפירה 1.11
וסומר

ערוצים עמוקים עשירים בצמחייה וחורש, 
מצוקים ומעיין )עין נטף(

מרבית )3.3(אזור בעל ערך נופי מרבי

שלוחה היורדת מבמת ההר מערבה, בין נחל שלוחת מג׳נונה1.12
 סומר בצפון לנחל כפירה בדרום.

מספר אתרים ארכיאולוגיים.

אתרי עתיקות, שרידי חקלאות. 
יחסית לא נצפה ממסלולי הטיול.

מרבית )3.3(

מרבית )3.3(המדרון הצפוני של נחל כפירה. שלוחת מג׳נונה – דרום1.13

המקטע העליון של אזור המצלעות בנחל כפירה. נחל כפירה מערב1.14
מכוסה ברובו בשיחייה וחורש מפותח.

גבוהה מאוד 
)3.2(

כיפה טופוגרפית בשטח גדול יחסית. הגבול אינו כיפה 1.15496
גיאולוגי אלא בעיקר טופוגרפי.

גבוהה מאוד 
)3.2(

מפותח )0(יחידת נוף בנויהיישוב קהילתי.נטף1.16

קטע מפותל של נחל כפירה. מפנה צפוני עשיר ברך כפירה1.17
בשיחייה וחורש. אתרים מעניינים – חורבת נטף, 

חורבת נטף עליונה

נוף מצוקים מרשים ואתרים 
מטויילים

מרבית )3.3(

ערוץ עמוק ומרשים ההולך בקו כמעט ישר נחל כפירה עליון1.18
ממזרח למערב. אתרים מרכזיים – עין כפירה 

ובית החווה בקרבתו.

ערוץ מרשים במיוחד, כולל הרקע 
של תל כפירה.

מרבית )3.3(

מצלעות מצפון ליתלה – 1.19
החמישה

גבוהה מאוד אזור לא מיוער במצלעות מצפון לנחל.
)3.2(

 נחל החמישה – 1.20
מפנה דרומי

אזור לא מיוער לאורך נחל החמישה, עד קו 
המצלעות במערב.

גבוהה מאוד 
)3.2(

אזורים לא מיוערים במרכז נחל החמישה אוכף נטף1.21
ובאוכף בין הר רפיד לאזור נטף.

גבוהה )3.1(

מרבית )3.3(המפנה הצפוני מדרום לנחל כפירה.נחל כפירה עליון – דרום1.22

גבוהה )3.1(אזור מיוער בגב השלוחה ממערב להר רפיד.רפיד מערב1.23
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

מדרונות תלולים המשלימים את מדרונות תלולים מצפון לבמת הר רפיד.מורדות רפיד1.24
קניון כפירה.

גבוהה מאוד 
)3.2(

שלוחה מערבית של במת ההר. מדרונות תלולים הר רפיד1.25
מאד לכיוון צפון. גבול דרומי פחות מובהק.

גבוהה )3.1(

ערוץ נחל החמישה )רצועת חיץ שיוצרה נחל החמישה1.26
אוטומטית לאורך הנחל(.

מרבית )3.3(

מרבית )3.3(המדרונות ממערב לקניון יתלה.קניון יתלה – מערב1.27

הקטע הקניוני של נחל יתלה, בו הערוץ משנה קניון יתלה1.28
כיוון ממערב לצפון. אתר מרכזי – מצוק יתלה.

מרבית )3.3(אתר נוף מרכזי באזור.

גבוהה מאוד כיפה בולטת בגבול המערבי של שלוחות הר הרוח.גבעת אורח1.29
)3.2(

חלקה המרכזי של שלוחת הר הרוח. אזור לא בית תול1.30
 מיוער ומובחן גיאולוגית משאר השלוחה.

אתר מרכזי – שרידי בית תול.

גבוהה מאוד ריכוז גדול של אתרים נקודתיים.
)3.2(

גבוהה מאוד יער אורנים ותיק במדרונות.ראש נחל החמישה1.31
)3.2(

שלוחה ובה יער אורנים ותיק, אתרי הנצחה הר הרוח1.32
וחניוני מטיילים.

אזור מטוייל במיוחד. הרבה 
אתרים נקודתיים.

גבוהה מאוד 
)3.2(

גבוהה מאוד קטע חשוף יחסית מצפון לנחל יתלהמפנה צפוני נחל יתלה1.33
)3.2(

גבוהה מאוד יער אורנים ותיק במפנה הדרומי בנחל יתלה.יער יתלה1.34
)3.2(

נחל הכפירה. צילום: אוריה אורן.

נחל בית חנן. צילום: אוריה אורן.
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2.3.2 מצלעות הכפירה

אזור זה כולל את המצלעות באשדות ההר, מערבית לארץ הכפירה ומזרחית לעמק איילון. יחידת נוף זו הינה קטנה יחסית 
בשטחה, אך בולטת במיוחד בנוף.

גבולות
• ממערב – גבול הסקר )שולי עמק איילון ואזור מבוא חורון(.	
• מצפון – תוואי גדר ההפרדה צפונית לנחל בית חנן.	
• ממזרח – מרחב ארץ הכפירה.	
• מדרום – שער הגיא.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן הניקוז של נחל הירקון. המרחב מתנקז למספר ערוצים: נחל בית חנן, נחל כפירה, נחל יתלה ונחל 

נחשון. נחלים אלו מתנקזים לנחל איילון בתחום עמק איילון, שמתנקז במורד לירקון.

רום פני הקרקע
הגבול המזרחי של היחידה נמצא ברום של כ- 350 מ׳ מעפה״י. הנקודה הנמוכה ביחידה הינה ביציאת נחל בית חנן לעמק איילון, 

ברום של כ- 250 מ׳.

מסלע וקרקע
יחידה זו מאופיינת במעבר מגוון של שכבות ממזרח למערב. באזור הגבול המזרחי של היחידה נמצאת תצורת עמינדב )גיר 

ודולומיט(, וממנה מערבה מתחלפות מספר תצורות:
• תצורת כפר שאול – קירטון, חוואר ומעט מאובנים.	
• תצורת ורדים – דולומיט ומעט גיר.	
• תצורת בענה – דולומיט, קצת גיר, קצת חוואר, מעט חול ומעט מאובנים.	
• תצורת מנוחה – קירטון ומעט מאובנים.	
• תצורת מישאש – צור ומעט קירטון.	
• תצורת ע׳רב – קירטון ומטה-סדימנט.	
• בשוליים המערביים ביותר נמצאים קונגלומרט נחשון וקרקעות סחף אלוביאליות.	

תופעה מעניינת באזור זה היא ריכוזים של סלעי צור בשולי עמק איילון )תצורת מישאש(. ריכוזים דומים קיימים גם בצידו השני 
של העמק, וייתכן שהם מהווים את הבסיס לסיפור המקראי על קרב יהושע במלכי המרכז שצרו על הגבעונים – “ַוְיִהי ְּבֻנָסם 
ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵהם ְּבמֹוַרד ֵּבית-חֹורֹן ַוה׳ ִהְׁשִליְך ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ִמן-ַהָּׁשַמִים ַעד-ֲעֵזָקה--ַוָּיֻמתּו: ַרִּבים, ֲאֶׁשר-ֵמתּו ְּבְבֵני ַהָּבָרד, 

ֵמֲאֶׁשר ָהְרגּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶּבָחֶרב.״ )יהושע י׳, פסוק י״א(.

אופי הצומח
רוב שטח היחידה מאוכלס בשיחיות של אשחר ארץ-ישראלי ומלווים, וחלקים גדולים אחרים מקיימים בתות בשלטון סירה 

קוצנית. מיעוט יחסי של השטח הוא בשלטון יערות מחטניים. יחידת נוף זו מתאפיינת בעושר צומח עשבוני בן-חלוף.

דפוסי תרבות חקלאית
שיבלי  ח׳רבת  שם:  נושאות  חורבות  שתי  נמצאות  זה  בתחום  חקלאיים.  בשרידים  למדי  עשירה  היא  היחידה,  לגודל  יחסית 

וח׳רבת א-צוואנה. בקרבתן יש מדרגות עיבוד, מספר שומרות ושרידי בוסתנים.

מקורות מים
אין מעיינות בתחום היחידה. בקרבת החורבות נמצאים בורות מים.

אתרים מרכזיים
ח׳רבת שיבלי, ח׳רבת א-צוואנה.

יישובים
אין יישובים בתחום היחידה. מעט ממערב נמצא היישוב מבוא חורון.

תשתיות ומפגעים
נרחבות בקרבתו. ואזור עבודות עפר  לירושלים,  נמצא פתח מוצא מנהרת הרכבת הארוכה   בשוליים הדרומיים של היחידה 

כמו כן, קיימת באזור תחנת מיתוג גדולה של חברת החשמל.
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ייחוד חזותי ותרבותי
• אזור זה, שרובו אינו מיוער, נצפה היטב ממרחב מודיעין ועמק איילון.	
• חלקים ניכרים מהמרחב מהווים עד היום אזור ספר, שהמטיילים בו מועטים בהשוואה לשאר הרי ירושלים.	

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

גבוהה )3.1(אזור נחיתת המצלעות מצפון לנחל בית חנן.אשדות בית חנן2.01

גבוהה )3.1(ערוץ נחל בית חנן ביציאה מההר לשפלה.נחל בית חנן - גבעות2.02

אזור נחיתת המצלעות. מצפון לנחל כפירה, בין אשדות עוזרר2.03
הערוצים, יש מבנה מובהק של שלוחות ובראשן 

כיפות מעוגלות.

גבוהה )3.1(

גבוהה )3.1(נחל כפירה ביציאתו מההרים אל הגבעות.נחל כפירה – גבעות2.04

אזור המצלעות. במקטע זה, בניגוד למקבילים מצפון אשדות כפירה2.05
ומדרום, אין מבנה של כיפות בראשי השלוחות.

גבוהה )3.1(

גבוהה )3.1(ערוץ נחל יתלה ביציאתו לאזור הגבעות.נחל יתלה – גבעות2.06

אזור המצלעות. במקטע זה, בניגוד למקבילים מצפון אשדות יתלה2.07
ומדרום, אין מבנה של כיפות בראשי השלוחות.

גבוהה )3.1(

 אזור מדרום לפתחת נחל יתלה, המאופייןשלוחת אילן – צפון-מערב2.08
בנוף במתי. ההבדל הינו טופוגרפי בעיקרו ללא 

הבדלים גיאולוגיים.

גבוהה )3.1(

גבוהה )3.1(החלק המערבי של שלוחת אילןכיפה 2.09387

מורדות הרי יהודה, סמוך למבוא חורון. צילום: אורי ערד.
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2.3.3 שלוחת נווה אילן

זוהי  וכן אולפני תקשורת.  ויד השמונה,  נווה אילן  יחסית, שעליה ממוקמים היישובים  נווה אילן היא שלוחה רחבה  שלוחת 
הצפונית בשלוחות המיושבות בהרי ירושלים )למעט היישוב נטף(.

גבולות
• ממערב – יחידת “מצלעות הכפירה״.	
• מצפון – ערוץ נחל יתלה.	
• ממזרח – האזור הבנוי בשולי אגן הכסלון – היישובים אבו גוש וקריית יערים.	
• מדרום – מדרונות נחל אילן.	

אגני ניקוז
חלקה הצפוני של תחום היחידה מתנקז לנחל יתלה, ואילו חלקה הדרומי מתנקז לנחל אילן. השטח כולו נמצא באגן הניקוז של 

נחל הירקון )דרך נחל איילון(.

רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא בתחומי היישוב יד השמונה, ברום 698 מ׳ מעפה״י. החלק הנמוך ביחידה נמצא בגבולה הצפוני-

מערבי, ברום 350 מ׳.

מסלע וקרקע
יערים  והדרומיים בולטת תצורת גבעת  וחוואר(, כאשר בשוליים הצפוניים  )דולומיט  בנויה מתצורת שורק  מרבית השלוחה 
המערביות.  המצלעות  של  הגיאולוגיות  השכבות  מכלול  מתחיל  ומערבה,  מצד  חורבת  מאוכף  קוורצוליט(.  ומעט  )דולומיט 
תצורות אלו, ממזרח למערב: תצורת כסלון )גיר ומעט מאובנים(, תצורת בית מאיר )דולומיט, חוואר ומעט צור(, תצורת מוצא 

)חוואר ומעט מאובנים( ותצורת עמינדב )גיר ודולומיט(.

אופי הצומח
קידה  מצוי,  אלון  הם:  האופייניים  המלווים  בינונית.  בצפיפות  רובם  נטועים,  אורנים  ביערות  מאופיין  הנוף  יחידת  שטח  רוב 

שעירה, סירה קוצנית, לוטם מרווני ולוטם שעיר. 

דפוסי תרבות חקלאית
סביב נווה אילן נמצאים שטחי חקלאות מודרנית – כרמים מגודרים. בנווה אילן יש גם מתחם לולים.

מקורות מים
ביחידה זו נובעים שני מעיינות עונתיים דלים, האחד ממזרח ליד השמונה, והשני מצפון לנווה אילן. לצד חורבת מצד נמצא 

מאגר מים גדול )אינו מתפקד כיום(.

אתרים מרכזיים
חורבת מצד, נווה אילן ההיסטורית, אבני מיל.

יישובים
בחלקה המזרחי של היחידה נמצאת התיישבות בעלת אופי כפרי: נווה אילן, יד השמונה. בנוסף, ביחידה קיים מתחם אולפני תקשורת.

תשתיות ומפגעים
ביחידה זו אין מתחמי תשתית בולטים. מתחם אולפני התקשורת שבמזרח היחידה מהווה מפגע נופי, אם כי בעל נצפות נמוכה יחסית.

ייחוד חזותי ותרבותי
מרחב זה הינו חלק מגוש היערות של פרוזדור ירושלים, המושך רבבות מבקרים מדי שנה.
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס'
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

בינונית )2(החלק המערבי של שלוחת נווה אילן, מיוער ברובו.יער קרנה3.01

בינונית )2(המדרונות של נחל אילן מדרום לאזור חורבת קרנה.מורד קרנה3.02

המדרונות מצפון לחורבת מצד. תלול יחסית יתלה – מצד3.03
ומכוסה ביער/חורש בהיקף משמעותי.

גבוהה מאוד 
)3.2(

חלק חשוף יחסית בשלוחה ובו שתי כיפות חורבת מצד3.04
צמודות, חורבת מצד וכיפה 521.

אזור עם נטיעות צעירות בלבד, 
נקודת ציון בדרך עתיקה לירושלים.

גבוהה )3.1(

גבוהה מאוד )3.2(אזור מיוער מצפון לנחל אילן.מורדות צפוניים נחל אילן3.05

כיפה מאורכת ומיוערת המופרדת באוכפים יער המכללות3.06
טופוגרפיים משאר חלקי שלוחת נווה אילן. 

שיפועים טופוגרפיים מתונים.

גבוהה )3.1(

מערך של שלוחות קצרות בעלות אופי כיפתי, כיפות מסמר3.07
וביניהן גיאיות לא מפותחים. אזור מיוער.

גבוהה )3.1(

נמוכה )1(חקלאות מודרנית.אזור כרמים בין נווה אילן ליער המכללות.כרמי מסמר3.08

מרבית )3.3(ערוצו העליון של נחל יתלהראש נחל יתלה3.09

שני ערוצים עמוקים היורדים מראש שלוחת נווה יער ראש נחל יתלה3.10
אילן, יער ותיק, שני מעיינות זעירים ויבשים.

גבוהה מאוד 
)3.2(

יישוב כפרי, כולל בית מלון והרחבה מצפון נווה אילן3.11
ומדרום ליישוב.

מפותח )0(יחידת נוף בנויה

יישוב משלט ששמר על האופי גבעה מבודדת ובולטת בנוף, אתר התיישבות.נווה אילן ההיסטורית3.12
הטופוגרפי של הגבעה

גבוהה )3.1(

מפותח )0(יחידת נוף בנויהיישוב כפרי ולצידו מתחם אולפני שידוריד השמונה3.13

גבוהה )3.1(אזור פתוח בגב השלוחהחיץ נווה אילן – יד השמונה3.14

נמוכה )1(חקלאות מודרנית.אזור כרמים בראש נחל אילןכרמי נווה אילן3.15

נחל אילן והישוב בית אילן. צילום: אוריה אורן.
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2.3.4 רכס מעלה החמישה

רכס מעלה החמישה הינו רכס מרכזי באזור החולש על מבואות ירושלים המערביים. ראש הרכס נמצא בחלקו הדרומי של הר 
אדר וממנו נמשך רכס אחד לכיוון דר׳-מז׳, שבקצהו פונה דרומה ויוצר נוף במתי. רכס נוסף נמשך מראש הרכס לכיוון דרום, עד 
לכיפה שעליה מצוי מלון מעלה החמישה, וממנו פונה הרכס מערבה. חלקה המזרחי של יחידת הנוף כולל את שידרת הרכס, 
שקצהו המזרחי – במתי, וגולש לכיוון דרום, ואת המורדות הדרומיים התלולים. חלקה המערבי של יחידה זו כולל את שדרת הרכס 
והמורדות הצפוניים התלולים לכיוון נחל כפירה. כמו כן, נכללים בשטחה גם ראש נחל החמישה הבמתי, ואחד מראשי אגן נחל 
יתלה. קיבוץ מעלה החמישה ממוקם גם הוא בחלק זה. החלקים הגבוהים של הרכס שממזרח למעלה החמישה, מיוערים ויוצרים 
את נוף הרכסים המיוערים של האזור. שאר חלקי היחידה פתוחים ברובם, עם שיחיות, בתות ובתות עשבוניות, ומספר כתמי יער.

לקיבוץ מעלה החמישה המצוי בתחום היחידה, שמור חלק חשוב בקביעת גבולות המדינה, ערב מלחמת העצמאות. כמו כן, 
קיים בו מרכז נופש ופנאי, עם מלון ומרכז ספורט המהווים מוקד משיכה אזורי.

הערה – אפיון יחידת נוף זו מבוסס על אפיון היחידה כפי שמופיע בסקר “ההרים ממערב לירושלים״ )זוהר ועמיתיו, 2009(, 
ביחד עם תוספת של תחום הישוב הר אדר.

גבולות
• ממערב – הגבול המערבי של קיבוץ מעלה החמישה.	
• מצפון – גדר ההפרדה.	
• ממזרח – גדר ההפרדה והמדרונות היורדים לנחל כסלון עליון.	
• מדרום – תחילת המורדות של הנחל שבין קריית ענבים לאבו גוש.	

אגני ניקוז
מרבית שטח היחידה מתנקז לנחל כסלון. השוליים המערביים מתנקזים לנחלים: החמישה ויתלה, והשוליים שמצפון למעלה 

החמישה מתנקזים לנחל כפירה.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 880 מ׳ מעפה״י בגבעת הרדאר, ל- 670 מ׳ באזור בית נקופה.

מסלע וקרקע
במת הר אדר וחלק מהאזור מעל בית נקופה בנויים מתצורת שורק )דולומיט וחוואר(, וחלק ניכר נוסף מהיחידה בנוי מתצורת 

גבעת יערים )דולומיט ומעט קוורצוליט(.
בגיא קריית ענבים נחשפת תצורת כפירה )גיר ומעט דולומיט(, ואילו ממזרח לבית נקופה נמצאות גם תצורת כסלון )גיר ומעט 

מאובנים( ותצורת בית מאיר )דולומיט, חוואר ומעט צור(. 
גבולה הדרומי של היחידה הינו לאורך העתק גיאולוגי, הנמשך מאזור הר מבשר במבשרת ציון, דרומית להר ההגנה ולהר רפיד 
והלאה מערבה. מבחינה גיאולוגית, השטח שממזרח לבית נקופה היה צריך להשתייך ליחידה הבאה )אגן כסלון עליון(, שכן 

הוא נמצא דרומית להעתק האמור.

אופי הצומח
מרבית השטח מאופיין ביערות אורנים נטועים, רובם בצפיפות גבוהה או בינונית, המלווים על ידי קידה שעירה, לוטם מרווני, לוטם 
שעיר וסירה קוצנית. ביחידת נוף זו קיימת אוכלוסייה גדולה של שיטה עגולת-זרעים - מין אוסטרלי שזהו מוקד הפלישה העיקרי שלו.

דפוסי תרבות חקלאית
סביב הר אדר נותרו שרידי חקלאות מסורתית, חלקם עובדו עד הקמת גדר ההפרדה. באזור חורבת מדור יש גוש גדול של כרמי 

גפנים מודרניים. 

מקורות מים
מעט בורות מים באתרים ההיסטוריים שביחידה.

אתרים מרכזיים
גבעת הרדאר, הר ההגנה, אנדרטאות ועמדות שמירה סביב קריית ענבים.

יישובים
בצפון היחידה נמצא היישוב הר אדר. בחלק המערבי נמצא קיבוץ מעלה החמישה לאורך הרכס. במזרח הקיבוץ מצוי מרכז 

נופש וספורט עם בית מלון, שמהווה מוקד משיכה אזורי. מדרום גובלת היחידה בקיבוץ קריית ענבים וביה״ס שלידו.
תשתיות ומפגעים

גדר  לדרך  בנוסף  בנוף.  ופוצעות  למרחוק  הבולטות  עפר  עבודות  עם  ההפרדה,  גדר  עוברת  היחידה  של  והמזרחי  הצפוני  בגבולה 
ההפרדה, מרושת החלק המערבי בכבישי הגישה של הר אדר, מעלה החמישה, נטף והכביש שבין קריית ענבים לכביש מעלה החמישה.
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ייחוד חזותי ותרבותי
• רכס מעלה החמישה הינו אחד הרכסים הגבוהים והבולטים באזור, ונופו המיוער הינו מרכיב מרכזי בנוף, הנצפה מכל הסביבה.	
• קיימים ביחידה מקטעים של חקלאות הר מודרנית. כמו כן, קיימים בה שרידים של חקלאות מדרגות מסורתית שחלקה 	

עדיין פעיל.
• מתחם המלון של מעלה החמישה מהווה מוקד משיכה אזורי.	
• בחלק הצפוני של היחידה יש נוף טבעי ומיוער שמור.	

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

מפותח )0(יחידת נוף בנויה.יישוב קהילתי. אתר עיקרי – גבעת הרדאר.הר אדר4.01

גבוהה )3.1(אזור פתוח ולא מיוער בין הקו הירוק לגדר ההפרדה.הר אדר מזרח4.02

אזור לא מיוער. טרסות וחקלאות מסורתית בין הר אדר מערב4.03
הקו הירוק לגדר ההפרדה.

שטחי חקלאות מסורתית 
הנדירים במרחב הסקר.

בינונית )2(

גבוהה )3.1(ריכוז גדול של אתרים נקודתיים.יער ותיק ורציף. הרבה אתרי מורשת.יער קריית ענבים4.04

גבוהה )3.1(חקלאות מודרנית.שטח גדול לא מיוער, טופוגרפיה מתונה יחסית.כרמי מדור4.05

בינונית )2(אחת הכיפות הבולטות בנוף.במת בית נקופה4.06

 מדרונות מיוערים המשתפלים לכיוון אגןיער החמישה - צפון4.07
נחל כפירה.

בינונית )2(

רצועה מיוערת ותיקה העוטפת את פסגת הר מורדות הר ההגנה4.08
ההגנה. שטח מצומצם בעל נצפות גבוהה במיוחד.

בינונית )2(קו רכס בולט במיוחד בנוף

שטח בנוי, הפסגה השלישית בגובהה במרחב הר ההגנה4.09
הסקר )815 מ׳(.

מפותח )0(יחידת נוף בנויה, נצפות גבוהה מאד.

מפותח )0(יחידת נוף בנויה.יישוב כפרי מהתקופה שלפני קום המדינה.מעלה החמישה4.10

כרמים באזור מעלה החמישה. צילום: יוסי זמיר.
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2.3.5 אגן כסלון עליון 

זו נכללים מספר ערוצים קצרים המתנקזים לחלקו העליון של נחל כסלון. השטח מאופיין בבינוי כפרי- בתחום תת-יחידה 
פרברי נרחב, ובו משולבות חלקות חקלאיות.

גבולות
• ממערב – גבול הרצף הבנוי של אבו גוש וקריית יערים.	
• מצפון – המדרגה הטופוגרפית של רכס מעלה החמישה.	
• ממזרח – גבול הסקר.	
• מדרום – כביש 1.	

אגני ניקוז
כל שטח היחידה מתנקז לנחל כסלון.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 756 מ׳ מעפה״י בתל קריית יערים, ל- 600 מ׳ במפגש ערוץ אבו גוש עם כביש 1.

מסלע וקרקע
התצורה השכיחה ביחידה הינה תצורת שורק )דולומיט וחוואר(. בשולי קריית ענבים בולט אזור של תצורת כסלון )גיר ומעט מאובנים(.

אופי הצומח
ביחידת נוף זו כרמי גפנים, וכן משארים של צומח טבעי ויערות אורן נטועים בצפיפויות שונות. המלווה העיקרי של האורן הוא 

אלון מצוי. 

דפוסי תרבות חקלאית
גוש  נקופה. בתחומי הכפר אבו  היחידה מאופיינת בבינוי אינטנסיבי, עם כתמים קטנים של חקלאות מודרנית בקרבת בית 

ובשוליו שרדו חלקות זעירות של חקלאות מסורתית.

מקורות מים
בתחומי היחידה נובע מעיין אחד בכפר אבו גוש. במפות היסטוריות קיים תיעוד למספר מעיינות נוספים באזור בית נקופה, 

שככל הנראה חרבו כתוצאה מהפיתוח ההתיישבותי באזור.

אתרים מרכזיים
בתחום היחידה קיימים מספר אתרי ביקור בולטים. המכלול הגדול ובעל נפח הפעילות הגדול ביותר הוא מכלול אבו גוש, שבו 
והאתרים  יערים, עם הקונצרטים  וקריית  גוש  כנסיות אבו  ניתן למנות את  ופעילויות. בתוך המכלול  נושאים  מגוון רחב של 
הארכיאולוגיים שבהם; המעיין הנובע בתחומי הכנסייה והמסגד, ואחד ממרכזי צריכת החומוס הידועים בארץ. כמו כן, ראויים 

לציון משטרת אבו גוש ואנדרטת האלוף דוד מרכוס בקריית יערים.

יישובים
רוב תחום היחידה בנוי, בעיקר ע״י הכפר הגדול אבו גוש והמועצה המקומית קריית יערים, וכן מושב בית נקופה. כמו כן, נמצא 

בתחום היחידה מוסד חינוכי בפאתי אבו גוש.

תשתיות ומפגעים
היחידה גובלת בכביש 1, העובר בימים אלו עבודות הרחבה אינטנסיביות.

בשטח החקלאי של מושב בית נקופה הוקמו מבני תעשיה ומסחר המהווים מפגע נופי.
בשטחים הפתוחים קיים ריבוי של שפכי פסולת, בייחוד לאורך דרכים צדדיות.

ייחוד חזותי ותרבותי
מוקד העניין המרכזי ביחידה זו הוא הכפר אבו גוש, המציע מכלול אתרי ביקור: כנסייה, מסגד חדש ומפואר, מעיין ומסעדות 
רבות. בית הקברות של קריית ענבים הסמוכה הינו אחד מהאתרים החשובים לסיפור קרבות מלחמת העצמאות, )ראה פירוט 

בפרק מורשת האדם(.
ליחידה יש נצפות גבוהה במיוחד מצד החולפים בכביש מס׳ 1, תושבי אבו גוש, והתיירים המתארחים בכפר ובאתריו השונים.
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

בינונית )2(אזור חקלאי מצפון למושב בית נקופהעמק בית נקופה5.01

מפותח )0(יחידת נוף בנויהיישוב כפריבית נקופה5.02

פסיפס של יערות ושטחים חקלאיים פעילים אבו גוש מזרח5.03
ונטושים, בין אבו גוש לקריית ענבים ובית נקופה.

גבוהה )3.1(

יישוב כפרי, כולל שטחים הנמצאים בפיתוח קריית ענבים5.04
סביב היישוב.

מפותח )0(יחידת נוף בנויה

כפר ערבי ותיק, רובו בנוי בעמק נחל. החלקים אבו גוש5.05
המערבי והצפוני מטפסים לאזורים שונים טופוגרפית.

מפותח )0(יחידת נוף בנויה

יישוב חרדי פרברי. אתר מרכזי – מצבת האלוף קריית יערים5.06
דוד מרכוס.

מפותח )0(יחידת נוף בנויה

גבוהה )3.1(שטחים פתוחים בראש אגן נחל החמישה.מעלה החמישה - דרום5.07

גבעה בולטת בנוף ובינוי מוסדי יחידת נוף בנויה. אתר מרכזי – תל קריית יערים.תל קריית יערים5.08
)מנזר ומוסד נוער( השונה מהסביבה.

נמוכה )1(

נחל כסלון. צילום: יוסי זמיר.
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2.3.6 יערות שער הגיא 

יחידה זו מאגדת מקבץ שלוחות וערוצים בלב מרחב הסקר. הנחל המרכזי הינו נחל נחשון, שצביונו טושטש כמעט כליל כתוצאה 
מפיתוח והרחבת כביש מס׳ 1. ערוץ נוסף בצפון היחידה הינו נחל אילן, וכן נכללים מספר ערוצים קצרים ללא שם המתנקזים לנחל 
נחשון. אגן נחל נחשון נהנה מנצפות מירבית עבור הנוסעים לירושלים, וסביבו נמצאים ציוני דרך רבים מתקופת מלחמת העצמאות.

גבולות
• בצפון – ערוץ נחל אילן.	
• במזרח – קריית יערים, גבעת משב, כרמי שורש והיישוב שורש.	
• בדרום – שלוחת בית מאיר, היישוב שורש, שטחים חקלאיים ושלוחת שיירות.	
• במערב – שער הגיא.	

אגני ניקוז
כל שטח היחידה מתנקז לנחל איילון, בעיקר דרך נחל נחשון. החלקים הצפוניים של היחידה מתנקזים לנחל אילן.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 630 מ׳ מעפה״י בראש נחל אילן, ל- 300 מ׳ בשער הגיא.

מסלע וקרקע
נחל אילן(  )בעיקר  נקודות לאורך ערוצי הנחלים  וחוואר(. במספר  )דולומיט  חלקה המזרחי של היחידה בנוי מתצורת שורק 
נחשפות קרקעות אלוביאליות, ובמעלה נחל אילן נחשפת תצורת גבעת יערים )דולומיט ומעט קוורצוליט(. מאזור הר ארנה עד 

שער הגיא, נחשף כל החתך הגיאולוגי של מערב הרי ירושלים: 
• תצורת כסלון - מצומצמת מאד ביחידה זו: גיר ומעט מאובנים	
• תצורת בית מאיר - דולומיט, חוואר ומעט צור	
• תצורת מוצא - חוואר ומעט מאובנים	
• תצורת עמינדב - גיר ודולומיט	
• תצורת כפר שאול – קירטון, חוואר ומעט מאובנים	
• תצורת ורדים – דולומיט ומעט גיר	
• תצורת בענה – דולומיט, קצת גיר, קצת חוואר, מעט חול ומעט מאובנים.	
• תצורת מנוחה – קירטון ומעט מאובנים.	
• תצורת מישאש – צור ומעט קירטון.	
• תצורת ע׳רב – קירטון ומטה-סדימנט.	

אופי הצומח
ביחידת נוף זו כרמי גפנים, וכן משארים של צומח טבעי ויערות אורן נטועים בצפיפויות שונות. המלווה העיקרי של האורן הוא 

אלון מצוי. 
מרבית השטח נשלט על ידי יערות אורן נטועים, רובם יערות גבוהים )מעל 6 מ׳( ומיעוטם – נמוכים יותר. כמו כן, קיימים באזור 
בוסתנים נטושים בשלטון שקד וזית. יחידת נוף זו נפגעה ברובה בשריפת הענק שהתרחשה ב-1995. שרידי השריפה כמעט 
שלא נראים כיום באופן ישיר, אך השפעתה הבולטת היא בנוכחות רבה של שיטה כחלחלה, שהתפשטה בעקבות השריפה, וכן 
דומיננטיות בולטת של קידה שעירה, השולטת ב-30 מתוך 57 יחידות הצומח של יחידת הנוף, להרחבה בנושא שריפות ראה 

נספח ו'.

דפוסי תרבות חקלאית
ובוסתנים  נטושים,  בין שורש לבית מאיר יש שטחי חקלאות מודרנית. סביב חורבת עלקת נמצאים שטחים חקלאיים  בגיא 

נטושים נמצאים סביב שרידי הכפרים ‘סריס׳ ובית מחסיר, אך ככלל – היחידה דלה בשטחים חקלאיים.

מקורות מים
ביחידה יש כיום שני מעיינות )עינות עלקת(, וכן הזרמת עודפי מים מתחנת השאיבה של “מקורות״ בנחל אילן, ובורות מים 

במספר נקודות. אתר “באר גרבית״ המסומן במפות, הוא כפי הנראה בור מים אופייני.

אתרים מרכזיים
האתרים הבולטים ביחידה הינם ח׳אן שער הגיא, מצודת שער הגיא )חורבת חרסיס(, מקאם אימאם עלי, ואתר המשוריינים 

המזרחי, וכן חורבת עלקת ומעיינות עלקת.

יישובים
בתחום היחידה אין יישובים.
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תשתיות ומפגעים
כביש 1 עובר במרכז היחידה. לאורך כביש זה מתבצעות עבודות הרחבה אינטנסיביות מאז קיץ 2013, להן יש השפעה עצומה 

על נוף האזור.
באפיק נחל אילן עובר קו המים הרביעי לירושלים, וכן ממוקמות בנחל שתי תחנות שאיבה ובריכות בטון גדולות.

באזור שורש ומערבה יש מספר מחצבות נטושות בנות עשרות שנים, שחלקן עברו שיקום נופי.

ייחוד חזותי ותרבותי
סיפורה המרכזי של יחידה זו הוא “הדרך אל העיר״ – הדרך לירושלים במהלך המאות האחרונות: ח׳אן שער הגיא, המשטרה 

הטורקית, בתי המשאבות הבריטיים, קרבות מלחמת העצמאות וכיום גם השדרוג של כביש 1.
ליחידה יש נצפות גבוהה במיוחד בשל מיקום כביש 1 בלב היחידה.

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

גבוהה מאוד )3.2(רצועה לאורך חלקו התחתון של נחל אילן.מורד נחל אילן6.01

גבוהה מאוד )3.2(רצועה לאורך חלקו העליון של נחל אילן.מעלה נחל אילן6.02

החלק המערבי של שער הגיא. קיטוע רחב ע״י נחל נחשון - מערב6.03
כביש 415. אתרים מרכזיים – ח׳אן שער הגיא, 

חורבת חרסיס.

השטח נפגע קשות בגלל כביש 1. 
בשנת 2016 הודברה חורשת 
השיטה הכחלחלה ע״י רשות 

הטבע והגנים. 

גבוהה מאוד )3.2(

המצלעות בשלוחת משלטים. אתרים – משלטי רכס גרבית6.04
שער הגיא.

בקטע זה נמצאים רוב 
המשלטים לאורך השלוחה.

גבוהה מאוד )3.2(

גבוהה מאוד )3.2(אזור חשוף במדרון הדרומי בנחל אילןעלקת מערב6.05

גבוהה מאוד )3.2(האזור המיוער העיקרי לאורך נחל אילןנחל אילן עליון – דרום6.06

רצועה צרה וארוכה של שלוחה מתונה מעלה שלוחת משלטים6.07
טופוגרפית בין מדרונות תלולים.

גבוהה )3.1(

גבוהה )3.1(נפגע בהרחבת כביש 1אזור מיוער במדרונות תלולים לעבר נחל נחשוןמורד שלוחת משלטים6.08

גבוהה מאוד )3.2(נפגע בהרחבת כביש 1אזור מיוער במדרונות תלולים לעבר נחל נחשוןגיא שיירות - דרום6.09

אזור מיוער ובו שני ערוצים עמוקים היורדים עוטף שורש6.10
לנחל נחשון. אתר מרכזי – חורבת זעתר.

 אזור שמור יחסית וכמעט
לא מטוייל.

גבוהה מאוד )3.2(

יערות שער הגיא. צילום: יוסי זמיר.
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2.3.7 הגיאיות המערביים 

במרחב זה נכלל חלקו הדרומי של אזור המצלעות, משער הגיא בצפון עד נחל כסלון בדרום. במרחב עוברים מספר גיאיות 
קצרים ותלולים, כאשר קו פרשת מים אזורי מפריד בין יובליו של נחל איילון בצפון לבין יובליו של נחל שורק בדרום.

גבולות
• בצפון – קו שלוחת שיירות – שער הגיא.	
• במזרח – גב השלוחה, מאזור הר ארנה דרך בית מאיר לשלוחת כרמילה.	
• בדרום – נחל כסלון.	
• במערב – כביש 38.	

אגני ניקוז
חלקה הצפוני של היחידה מתנקז לנחל איילון, בסדרת ערוצים קטנים המתנקזים לנחל נחשון: נחל דרך בורמה, נחל מאיר, נחל 

שחלת ונחל צפרן. דרום היחידה מתנקז לנחל כסלון.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 497 מ׳ מעפה״י בראש צוקי מחצבת בית מאיר, ל- 250 מ׳ בקירוב במפגש נחל כסלון עם כביש 38.

מסלע וקרקע
בתחום היחידה נחשף רוב החתך הגיאולוגי של מערב הרי ירושלים, ממזרח למערב: 

• תצורת בית מאיר - דולומיט, חוואר ומעט צור	
• תצורת מוצא - חוואר ומעט מאובנים	
• תצורת עמינדב - גיר ודולומיט	
• תצורת כפר שאול – קירטון, חוואר ומעט מאובנים	
• תצורת ורדים – דולומיט ומעט גיר. בתצורה זו ממוקמת מחצבת בית מאיר	
• תצורת בענה – דולומיט, קצת גיר, קצת חוואר, מעט חול ומעט מאובנים. זוהי התצורה הרחבה ביותר ביחידה, והיא מגיעה 	

לרוחבה המקסימאלי ממערב לנחל כרמילה ובאזור חורבת חמדה )המשוייך בעבודה זו ליחידת שלוחת רזיאל – כסלון(
• תצורת מנוחה – קירטון ומעט מאובנים	
• תצורת מישאש – צור ומעט קירטון	
• תצורת ע׳רב – קירטון ומטה-סדימנט	

אתר גיאולוגי ייחודי הממוקם ביחידה הוא דולינת התמוטטות ממערב לבית מאיר.

אופי הצומח
פרט  קוצנית.  וסירה  המסטיק  אלת  מצוי,  באלון  בעיקר  מלווים  אלה  נטועים.  אורן  ביערות  מאופיין  השטח  של  מוחלט  רוב 

אליהם, קיימים שטחי שיחיות בשלטון קידה שעירה ואלת המסטיק. 
ממערב לבית מאיר קיים שטח מגוון יותר המקיים חורש ים-תיכוני, שיחיות קידה שעירה ובוסתנים נטושים.

דפוסי תרבות חקלאית
כרם זיתים בגב שלוחת שיירות, שטחי חקלאות מסורתית נטושים ממערב לבית מאיר, בעיקר כרמי זיתים ושקדים.

מקורות מים
אין מקורות מים טבעיים בכל תחום היחידה.

אתרים מרכזיים
האתרים הבולטים ביחידה הינם דולינת בית מאיר ומחצבת בית מאיר.

יישובים
בתחום היחידה אין יישובים.

תשתיות ומפגעים
מחצבת בית מאיר – מחצבה נטושה גדולה הממוקמת בלב היחידה.

כביש 38 נמצא כיום בשלבים ראשונים של שדרוג.

ייחוד חזותי ותרבותי
ביחידה זו עוברת “דרך הג׳יפים״ – המשכה המזרחי של “דרך בורמה״.
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

גבוהה מאוד )3.2(יער אורנים מפותח לאורך כביש 38.יער כביש 7.0138

גבוהה )3.1(יער אורנים לאורך ערוץ נחל דרך בורמה.נחל דרך בורמה - צפון7.02

גבוהה מאוד )3.2(רצועה לאורך נחל דרך בורמה במורדות ההר.מורד נחל דרך בורמה7.03

גבוהה )3.1(רצועה לאורך חלקו העליון של נחל דרך בורמה.נחל דרך בורמה עליון7.04

גבוהה מאוד )3.2(יער אורנים מפותח לאורך כביש 38.מבואות מסילת ציון7.05

אזור מדרונות נרחב, יער דליל יחסית, שרידים אשדות צפרן7.06
מהכפר בית מיחסיר, דולינת בית מאיר.

גבוהה )3.1(

גבוהה )3.1(יער אורנים לאורך ערוץ נחל דרך בורמהנחל דרך בורמה – דרום7.07

שטח הרוס נופית-סביבתית, יש מחצבה נטושה, הגדולה מסוגה בתחום הסקר.מחצבת בית מאיר7.08
צורך במשאבים רבים בכדי לשקמו.

נמוכה )1(

גבוהה )3.1(יער מפותח במדרונות מדרום לנחל שחלת.יער שחלת7.09

מחצבת בית מאיר. צילום: עמית מנדלסון.
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2.3.8 שלוחת מאיר 

שלוחת מאיר היא שלוחה ארוכה יחסית החוצצת בין אגן נחל כסלון בדרום ובין סדרת ערוצים המתנקזים לנחל איילון בצפון. 
השלוחה מיושבת ורחבה למדי, ובחלקה המערבי מתפצלת לשלוש שלוחות משנה: שלוחת שיירות, שלוחת כרמילה מערב 

ושלוחת הר כרמילה.

גבולות
• בצפון – מערכת הערוצים היורדים צפונה לנחל אילן ולנחל נחשון.	
• במערב – קו המגע בין גב שלוחות שיירות וכרמילה מערב ובין אזור המצלעות שממערב.	
• בדרום – מדרונות נחל כסלון.	
• במזרח – השתפלות טופוגרפית. 	

אגני ניקוז
בשלוחה עובר קו פרשת מים אזורי. חלקה הצפוני מתנקז לנחל איילון, דרך נחל נחשון ויובליו. החלק הדרומי מתנקז לנחל כסלון.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 677 מ׳ מעפה״י מזרחית לגבעת משב, ל- 350 מ׳ בקירוב במורד נחל כרמילה.

מסלע וקרקע
חלקה המזרחי של היחידה בנוי מתצורת גבעת יערים )דולומיט ומעט קוורצוליט( וממערב לה תצורת שורק )דולומיט וחוואר(. 

בין שורש לבית מאיר נחשף גוש גדול יחסית של קרקעות אלוביאליות.
בחלק המערבי )וכן בכתם קטן בתחום שורש( נחשפות תצורות נוספות:

• תצורת כסלון - מצומצמת מאד ביחידה זו: גיר ומעט מאובנים(	
• תצורת בית מאיר - דולומיט, חוואר ומעט צור	
• תצורת מוצא - חוואר ומעט מאובנים	
• תצורת עמינדב - גיר ודולומיט. פסגת הר כרמילה בנויה מתצורה זו	
• תצורת כפר שאול - קירטון, חוואר ומעט מאובנים	
• תצורת ורדים - דולומיט ומעט גיר	

אופי הצומח
רוב השטח נשלט על ידי יערות אורנים נטועים. המלווה הדומיננטי ביותר הוא אלון מצוי. בהר כרמילה קיים ריכוז מרשים של 
עצי קטלב. פרט לאלה קיימים שטחים, בעיקר מצידי נחל כרמילה, המציגים מגוון של תצורות צומח: שיחיות קידה שעירה, 

חורש אלון מצוי ובתת סירה קוצנית. 

דפוסי תרבות חקלאית
בשלוחה יש שטחים ניכרים של חקלאות מודרנית, בעיקר כרמי גפנים סביב שורש, וכן לולים בין שורש לבית מאיר. בעמק 

העליון של נחל כרמילה נמצאים שטחים חקלאיים נטושים.

מקורות מים
אין מקורות מים טבעיים בכל תחום היחידה. במפות מסומנים שני מעיינות באזור מחלף שורש. המעיינות האמורים אינם 

קיימים בשטח, וקיימת סבירות גבוהה לכך שמקור סימונם במפות הוא בטעות דפוס של סימון בורות מים כמעיינות.

אתרים מרכזיים
ובית  האתרים הבולטים ביחידה הינם אנדרטת פורצי הדרך בגבעת משב, שמורת המסרק והר ארנה, נחל כרמילה ומצוקיו 

המשאבות בשואבה.

יישובים
היחידה מיושבת יחסית, וכיום נמצאים בה שלושת היישובים: שואבה, שורש ובית מאיר.

תשתיות ומפגעים
כביש 1 עובר בשוליה הצפוניים-מזרחיים של היחידה.

ייחוד חזותי ותרבותי
כתוצאה  הועם  )זוהרו  לירושלים  בדרך  המרכזיים  ההיסטוריים  הדרך  מציוני  אחד  את  מהווה  זו  ביחידה  הנמצא  “המסרק״ 

מהייעור הנרחב באזור(, וכן ראויים לציון משלטי תש״ח באזור זה.
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

גבוהה )3.1(שלוחה ובה משלטים ממלחמת העצמאות.שלוחת שיירות8.01

מפותח )0(יחידת נוף בנויהיישוב כפרי, על שרידי הכפר בית מיחסיר.בית מאיר8.02

 כיפה טופוגרפית מרשימה, ציון דרך נופי-היסטורי חשובהמסרק8.03
מימי מלחמת העצמאות ואילך, שזוהרו הועם בגלל הייעור.

גבוהה מאוד )3.2(אתר טיולים מרכזי במרחב.

בינונית )2(חקלאות מודרנית.שטחים חקלאיים פעילים ונטושים על גב שלוחת מאיר.חקלאות בית מאיר8.04

מרבית )3.3(שלוחה היורדת בין נחל כרמילה עליון לנחל שחלת.שלוחה 8.05506

גבוהה )3.1(מדרונות חשופים יחסית מדרום לבית מאירמורדות מאיר דרום8.06

מרבית )3.3(מסלול טיולים מרכזי.ערוץ עמוק ובשוליו מצוקים מרשימיםנחל כרמילה8.07

מרבית )3.3(הר התחום היטב ע״י ערוץ נחל כרמילה עליון ודרכי ייעור.הר כרמילה8.08

גבוהה מאוד )3.2(מדרונות מיוערים מצפון לנחל כסלוןמורדות שורש דרום8.09

מפותח )0(יחידת נוף בנויהיישוב כפרישורש8.10

אזור כרמים משמעותי ורצועות צרות של צומח כרמי שורש8.11
טבעי בקרבת הכביש, שרידי הכפר סאריס.

 חקלאות מודרנית, שילוב
צמחיית חורש.

גבוהה )3.1(

מפותח )0(יחידת נוף בנויהיישוב כפרישואבה8.12

גבוהה )3.1(נצפות גבוהה מאד מכביש 1.גבעה בולטת – אנדרטת פורצי הדרך וחניון קק״ל מרכזי.גבעת משב8.13

תצפית מבית מאיר לכוון צפון. צילום: אוריה אורן.
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2.3.9 נחל כסלון 

נחל כסלון הינו אחד משלושת הערוצים הגדולים ביותר בפרוזדור ירושלים, והגדול ביותר במרחב הסקר. הנחל העמוק מתחתר 
לעומק 200 מ׳ ויותר, בהשוואה לגב השלוחות הסמוכות, ובגדותיו נחשפים מצוקים מרשימים.

גבולות
• בצפון – שולי שלוחת מאיר, מגבעת משב במזרח ועד לאזור מפגש הנחלים כסלון וכרמילה בדרום-מערב.	
• במערב – מפגש נחל כרמילה עם המצלעות המערביות של הרי ירושלים.	
• בדרום – שלוחת רזיאל-כסלון.	
• במזרח – גבול הסקר )למעט מושב גבעת יערים(.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן הניקוז של נחל כסלון.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 650 מ׳ מעפה״י בשולי קריית יערים, ל- 280 מ׳ בקצה המערבי של היחידה.

מסלע וקרקע
באזור שממזרח למערת בני ברית, חלקה העליון של היחידה בנוי מתצורת גבעת יערים )דולומיט ומעט קוורצוליט(, ומורד 
המדרונות בנוי מתצורת כפירה )גיר ודולומיט(. נחל טייסים עובר ברובו בתצורת שורק )דולומיט וחוואר(. מאזור מערת בני 
ברית ומערבה, נחשפות קרקעות סחף אלוביאליות בערוץ הנחל ומעליהן תצורת שורק, תצורת כסלון )גיר ומעט מאובנים(, 

תצורת בית מאיר )דולומיט, חוואר ומעט צור( ופס צר של תצורת מוצא )חוואר ומעט מאובנים(.

למרגלות הר כרמילה נחשפות שלוש תצורות נוספות, כאשר ניתן לומר שהגבול בין “שכבות ההר״ לבין “שכבות המצלעות״ 
עובר באמצע הדרך בין מערת בני ברית לשפך נחל כרמילה:

• תצורת עמינדב – גיר ודולומיט	
• תצורת כפר שאול – קירטון, חוואר ומעט מאובנים.	
• תצורת ורדים – דולומיט ומעט גיר.	

בקצה המערבי של היחידה נחשפת גם תצורת בענה – דולומיט, קצת גיר, קצת חוואר, מעט חול ומעט מאובנים.

אופי הצומח
רוב מוחלט של יחידת הנוף נשלט על ידי יערות מחטניים נטועים, בייחוד במיני אורן. המלווה הדומיננטי ביותר הוא אלון מצוי. 
גם שטחי חורשים ויערות בשלטון אלון מצוי הנמצאים ביחידה, מלווים באורנים, חלקם זריעים. שטחים אחדים, בייחוד במורד 

נחל כסלון, מלווים בשיטה כחלחלה. 

דפוסי תרבות חקלאית
המרחב מאופיין בשיפועים תלולים ביותר, ולכן הוא מאופיין במיעוט חקלאות בעבר וללא פעילות חקלאית בהווה. 

מקורות מים
עינות בוקר – בשוליים הדרומיים של היחידה. נחל כסלון עצמו, למרות ממדיו המרשימים, הינו נחל אכזב עם זרימת מים לימים 

ספורים בלבד אחרי אירועי גשם חזקים בחורף.

אתרים מרכזיים
האתרים הבולטים ביחידה הינם מערת בני ברית )אתר התייחדות מרכזי עם קורבנות השואה( ושער האבן ביער הקדושים, וכן 

עינות בוקר.

יישובים
אין יישובים בתחומי היחידה.

תשתיות ומפגעים
לאורך אפיק נחל כסלון עובר קו גז.

ייחוד חזותי ותרבותי
יחידה זו מזוהה כיום עם יער הקדושים, מפעל ההנצחה הגדול ביותר של קק״ל לזכר קורבנות השואה.
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

 נחל כסלון – דרומית 9.01
להר כרמילה

רצועה לאורך נחל כסלון באזור מערת בני ברית. 
אתרים מרכזיים – מערת בני ברית ושער ההנצחה.

גבוהה מאוד )3.2(

גבוהה )3.1(אזור טיולים מרכזי במרחב.יער הקדושים מדרום לנחל כסלון. פתחת יער הקדושים9.02

אזור מיוער נרחב בנחל כסלון. מדרונות תלולים יער הקדושים – צפון9.03
מאד כולל פסי מצוקים מרשימים.

גבוהה )3.1(

גבוהה מאוד )3.2(חלקו התיכון של נחל כסלון בתחום הסקר.נחל כסלון תיכון9.04

מורדות מצפון לנחל 9.05
כסלון תיכון

אזור מיוער בצפיפות משתנה, משפך נחל 
טייסים ומערבה.

גבוהה מאוד )3.2(

גבוהה )3.1(אזור חשוף יחסית בגדה הצפונית של נחל כסלון.מורדות שורש9.06

גבוהה מאוד )3.2(המדרונות מצפון לנחל כסלון באזור שואבה.מורדות שואבה9.07

גבוהה מאוד )3.2(חלקו העליון של נחל כסלון בתחום הסקר.נחל כסלון עליון9.08

גבוהה מאוד )3.2(המדרונות מצפון לגבעת יעריםמורדות גבעת יערים9.09

כתוצאה מעבודות קק״ל גבעה בולטת בין נחל כסלון ונחל טייסים.גבעת מיש9.10
לאחרונה, הגבעה בולטת יותר 

מבעבר בנוף האזור.

גבוהה מאוד )3.2(

גבוהה )3.1(אזור קירטון חווארי במעלה נחל טייסים.מורדות יערים – טייסים9.11

גבוהה מאוד )3.2(מורד נחל טייסים.מורד נחל טייסים9.12

בינונית )2(יער מפותח מדרום לנחל טייסים, כולל שלוחה 576.יער טייסים9.13

מורדות מדרום לנחל 9.14
כסלון תיכון

אזור מיוער בצפיפות משתנה, משפך נחל 
טייסים ומערבה.

גבוהה מאוד )3.2(

שני ערוצים היורדים משלוחת רזיאל לכיוון נחל נחל בוקר עליון9.15
כסלון. אתר מרכזי – עינות בוקר

גבוהה )3.1(

אזור מיוער נרחב בנחל כסלון. מדרונות תלולים יער הקדושים - דרום9.16
מאד כולל פסי מצוקים מרשימים.

גבוהה )3.1(

יער הקדושים ונחל כסלון. צילום: יוסי זמיר.
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2.3.10 נחם 

יחידה זו הנכללת בגבול הסקר, משתייכת גיאוגרפית למעשה לשפלה ולא להרי ירושלים. המרחב מאופיין בשיפוע טופוגרפי 
מתון יחסית.

גבולות
• בצפון – נחל כסלון.	
• במערב – תוואי כביש 38.	
• בדרום – גבול הסקר )מושב נחם ומחצבות סמוכות(.	
• במזרח – מצלעות הרי ירושלים.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן הניקוז של נחל שורק. חלקו הצפוני מתנקז לנחל כסלון ואילו הדרומי לנחל שמשון.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 300 מ׳ מעפה״י לאורך הגבול המזרחי של היחידה, ל- 230 מ׳ בגבולה הדרומי-מערבי.

מסלע וקרקע
ומטה-סדימנט(  )קירטון  ע׳רב  אזורים של תצורת  היא משלבת  שונה מהותית מהיחידות האחרות בתחום הסקר.  זו  יחידה 
ותלכיד נחלים )קונגלומרט נחשון(. בפינה הדרומית-מזרחית )חורבת מרמיתא( נחשפות גם תצורת משאש )צור ומעט קירטון( 

ותצורת מנוחה )קירטון ומעט מאובנים(.

אופי הצומח
מבחינת תצורות צומח, יחידת נוף זו מגוונת באופן יחסי. לצד יערות אורן נטועים המלווים על-ידי אשחר ארץ-ישראלי, יש בה 
כרמי זיתים שניטשו ב-48׳, ומאז התפתח לצידם חורש; בתות עשבוניות בשלטון סירה קוצנית, אזוב מצוי וזקנן שעיר; ושטחים 

מופרים הנשלטים על ידי צמחים פולשים כדוגמת שיטה כחלחלה וקיקיון מצוי. 
בפתחת נחל כיסלון, וכן ממזרח לנחם, קיימים שטחים חקלאיים שננטשו בשנים האחרונות.

דפוסי תרבות חקלאית
בפתחת נחל כיסלון וכן ממזרח לנחם, קיימים שטחים חקלאיים שננטשו בשנים האחרונות. כמו כן, ביחידה כרמי זיתים שננטשו ב-48׳.

מקורות מים
אין ביחידה מקורות מים טבעיים.

אתרים מרכזיים
הנמצאת  מרמיתא  ח׳רבת  וכן  שבתוכו,  החורבן״  “סלע  ואתר  החיים״  “ארץ  הקברות  בית  הינם  ביחידה  הבולטים  האתרים 

בתהליכי חציבה מתקדמים.

יישובים
אין יישובים בתחומי היחידה. עם זאת, נמצא בשטח זה בית הקברות הגדול “ארץ החיים״.

תשתיות ומפגעים
קו המים החמישי לירושלים עובר בתחום היחידה.

ייחוד חזותי ותרבותי
האלמנט המרכזי ביחידה כמעט שאינו מוכר למטיילים ישראליים – בית הקברות “ארץ החיים״ ליהודי הגולה.

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

בינונית )2(חקלאות מודרנית.גוש מטעים בפתחת נחל כסלון.מטעי אשתאול10.01

 נחל כסלון –10.02
קטע נחם

נחל כסלון באזור הגבעות, כולל שטחים זעירים 
הכלואים בין הנחל לכביש )למרות שהם מופרים למדי(.

גבוהה מאוד )3.2(

 תא שטח קטן יחסית ועשיר בהפרותפתחת אשתאול10.03
ובשטחים חקלאיים.

בינונית )2(חקלאות מודרנית, שטחים מופרים.

גבוהה )3.1(יער אורנים ותיק.אזור מיוער למרגלות הרי ירושליםיער נחם10.04

בית קברות ליהדות הגולה, בנוי כנקניק צר ארץ החיים10.05
וארוך תוך קיטוע מקסימאלי של השטח הפתוח.

מפותח )0(יחידת נוף בנויה

אזור פתוח ההולך וננגס ע״י מחצבה גדולה.חורבת מרמיתא10.06
אתר מרכזי – חורבת מרמיתא.

אתר ארכיאולוגי מרשים ותצפית 
יפה לאזור הר יעלה.

גבוהה )3.1(
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גדר אבן. צילום: עמית מנדלסון.
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2.3.11 שלוחת רזיאל - כסלון 

יחידה זו משתרעת בשלוחה ארוכה המהווה את השלוחה המרכזית בפרוזדור ירושלים בגבולות “הקו הירוק״. שלוחה זו יוצאת 
ממבשרת ציון מערבה, ובחלקה בתחום הסקר ממוקמים שני היישובים רמת רזיאל וכסלון. השיפוע המתון יחסית בגב היחידה 
איפשר הן פיתוח התיישבותי והן העברת כביש רוחב אזורי )כביש 395( – שלפני מלחמת ששת הימים תוכנן להפוך לכביש 

הגישה הראשי לירושלים.

גבולות
• בצפון – המדרונות היורדים לנחל כסלון.	
• במערב – תחתית מצלעות ההר.	
• בדרום – גבול הסקר )גבולה הצפוני של שמורת נחל שורק(.	
• במזרח – גבול הסקר.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן הניקוז של נחל שורק. חלקו הצפוני מתנקז לנחל כסלון ואילו הדרומי לנחל שמשון.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 796 מ׳ בפסגת הר הטייסים עד לרום 300 מ׳ לאורך הגבול המערבי של היחידה.

מסלע וקרקע
התצורה השכיחה ביחידה זו הינה תצורת שורק )דולומיט וחוואר(, אך בפסגות הגבוהות ביותר )הר טייסים וגבעה 778( בולטת 

תצורת מוצא )חוואר ומעט מאובנים(.

בגב הרכס ניתן לפגוש שתי תצורות נוספות:
• תצורת כסלון )שכיחה למדי במערב היחידה( - גיר ומעט מאובנים. 	
• תצורת בית מאיר - דולומיט, חוואר ומעט צור.	

באזור המערבי נחשפת שוב תצורת מוצא, וממערב לה מקבץ התצורות הבאות:
• תצורת עמינדב - גיר ודולומיט.	
• תצורת כפר שאול – קירטון, חוואר ומעט מאובנים.	
• תצורת ורדים – דולומיט ומעט גיר.	
• תצורת בענה – דולומיט, קצת גיר, קצת חוואר, מעט חול ומעט מאובנים.	
• תצורת מנוחה – קירטון ומעט מאובנים.	
• תצורת מישאש – צור ומעט קירטון.	

אופי הצומח
אלון מצוי, אלת  ידי  על  בעיקר  ואיקליפטוס. אלה מלווים  ברוש  וכן  אורן  מיני  בעיקר  נטועים,  ביערות  היחידה מאופיין  רוב 
המסטיק ומיני לוטם. יחד עם זאת, בהשוואה ליחידות הנוף האחרות, קיים בה ריכוז משמעותי של חורש טבעי, רובו נשלט על 

ידי אלון מצוי. בהר טייסים קיימים חורשים בשלטון קטלב מצוי. 
בשטחים אחדים, סביב הכפרים הנטושים כיסלא ובית אום אל-מיס, שרדו כרמי זיתים ושקדים נטושים.

דפוסי תרבות חקלאית
בתחום  רזיאל.  לרמת  וממזרח  עליון(  רזיאל  )נחל  כסלון  באזור  ערוצים,  של  מצומצם  למספר  מוגבלת  ביחידה  כיום  החקלאות 
היחידה נמצאים שני כפרים ערביים נטושים, כיסלא ובית אום אל-מיס, סביבם יש מערכת מפותחת של טרסות ושרידי בוסתנים.

מקורות מים
המעיין העיקרי בשטח היחידה הינו עין כסלון. מעיינות נוספים כוללים את עין רזיאל צפוני, עין שייח׳ אחמד )יבש(, עין ערב 

)יבש(, עין רזיאל )מגודר וסגור למבקרים( ו״באר השקתות״ בערוץ ללא שם.

אתרים מרכזיים
האתרים הבולטים ביחידה הינם הר טייסים, אנדרטת מגילת האש, תל כסלון ועין כסלון.

יישובים
בתחום היחידה נמצאים שלושה יישובים: רמת רזיאל, כסלון וגבעת יערים, וכן מוסד איתנים עילית.

תשתיות ומפגעים
קו מתח גבוה יוצא מצומת שמשון מזרחה ועובר בשוליים הדרומיים של השלוחה.

קו המים החמישי החדש לירושלים עובר בחלקה הצפוני של השלוחה.
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ייחוד חזותי ותרבותי
ביחידה זו עובר כביש 395, הנחשב לאחד הכבישים הנופיים היפים בישראל. כמו כן, נכללים בשטח זה שניים מאתרי הטיול 

וההנצחה החשובים בפרוזדור ירושלים: שמורת הר טייסים ואנדרטת מגילת האש.

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

גבוהה )3.1(החלק המערבי של המצלעות בקצה שלוחת שפי.אשדות כסלון11.01

אזור מתון בין מתלול כסלון בצפון לערוץ נחל במת שמשון11.02
שמשון בדרום.

גבוהה )3.1(

שתי גבעות מבודדות וחשופות, הבולטות מאד תל כסלון11.03
 בנוף הסביבה. אתרים מרכזיים – תל כסלון

ועין שייח׳ אחמד.

מרבית )3.3(רכס מרשים ומובחן טופוגרפית.

גבוהה מאוד )3.2(ערוץ עמוק ומרשים.גיא רזיאל11.04

 כביש 395 -11.05
גיא רזיאל

ערוץ עמוק ומרשים, הקטע היפה ביותר של 
כביש 395.

גבוהה מאוד )3.2(

יער אורנים מפותח. אתרים בולטים – מגילת גבעת שפי11.06
האש, חורבת מדרג.

גבוהה מאוד )3.2(אתר טיולים מרכזי במרחב.

מפותח )0(יחידת נוף בנויהיישוב כפרי.כסלון11.07

גב שלוחת שפי, כולל קטע קטן מהמדרונות הר שפי11.08
היורדים לאפיק נחל שורק.

גבוהה מאוד )3.2(

גבוהה מאוד )3.2(שילוב יפה של טרסות וחורש.מדרון תלול המכוסה בעיקר בחורש טבעי.מורדות כסלון11.09

גבוהה מאוד )3.2(חלקו העליון של נחל רזיאל.נחל רזיאל עליון11.10

 רכס תחום בין נחל רזיאל ובין כביש 395.גבעת רזיאל11.11
אתר מרכזי – עין כסלון

כיפה טופוגרפית לא מטויילת. 
המעיין העשיר ביותר בצמחיית 

מים במרחב הסקר.

גבוהה )3.1(

 אזור מדרונות עשיר במיוחד בקטלבים.מורדות רמת רזיאל11.12
אתר מרכזי – “באר השקתות״.

גבוהה מאוד )3.2(חורש קטלבים ייחודי

מפותח )0(יחידת נוף בנויהיישוב כפרי.רמת רזיאל11.13

גבוהה מאוד )3.2(כיפה מבודדת בין הר טייסים לבין רמת רזיאל.גבעה 11.14778

 המורדות הצפוניים של הר טייסים.בית אום אל-מיס11.15
שלוחה עם שרידי כפר ובוסתנים.

מרבית )3.3(מכלול מרשים של בוסתנים.

אחת הפסגות הגבוהות ביותר בסקר )הגבוהה הר טייסים11.16
ביותר מדרום לאזור מעלה החמישה – הר אדר(. 

מערכת העתקים מפותחת.

גבוהה מאוד )3.2(אתר טיולים מרכזי במרחב.

גבוהה מאוד )3.2(אזור מיוער במדרון בין נחל טייסים לנחל איתנים.מורדות איתנים11.17

מפותח )0(יחידת נוף בנויהמוסד לחולי נפש.איתנים עילית11.18

מפותח )0(יחידת נוף בנויהיישוב כפרי.גבעת יערים11.19

שלוחת רזיאל. צילום: עמית מנדלסון.
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2.3.12 נפתולי שורק

יחידה זו הינה “בן חורג״ לסקר. השטח נמצא במדרונות המשתפלים לאגן נחל שורק, ומאופיין בהפרש גבהים ניכר )כ- 300 מ׳(.

גבולות
• בצפון – גבעה 778 והר טייסים.	
• במערב – גבול הסקר )פסגת הר פיתולים(.	
• בדרום – גבול הסקר )אפיק נחל שורק(.	
• במזרח – גבול הסקר )מערבית לאפיק נחל צובה(.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן הניקוז של נחל שורק.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין כ- 720 מ׳ בגבול העליון שלה לבין כ- 420 מ׳ בקרבת אפיק נחל שורק.

מסלע וקרקע
חלקה העליון של היחידה בנוי מתצורת גבעת יערים )דולומיט ומעט קוורצוליט(, ומורד המדרונות בנוי מתצורת שורק )דולומיט 

וחוואר(. קרוב לערוץ נחל שורק נמצאות קרקעות סחף אלוביאליות.

אופי הצומח
רוב השטח מאופיין ביער מחטני נטוע, המלווה באלון מצוי, אלת המסטיק ומיני לוטם. קיימת יחידה משמעותית של חורש אלון 

מצוי, המלווה בזריעי אורן. בסביבת שרידי הכפר עקור, קיימים כרמי זיתים נטושים. 

דפוסי תרבות חקלאית
ביחידה יש שרידי מדרגות חקלאיות, בעיקר בחלק התחתון הסמוך לשרידי הכפר עקור.

מקורות מים
בגבולה התחתון של היחידה נובע עין עקור, מעיין הנובע מתוך באר חפורה בקרקע.

אתרים מרכזיים
האתרים הבולטים ביחידה הינם עין עקור ועיי הכפר עקור.

יישובים
אין יישובים קיימים בתחומי היחידה. בשטח נמצאים שרידי הכפר עקור.

תשתיות ומפגעים
אין תשתיות בתחום היחידה.

ייחוד חזותי ותרבותי
ייחודה של היחידה במרחב הסקר הוא בייצוג לנפתוליו הגדולים של נחל שורק.

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

החלק העליון של המדרונות מדרום להר טייסים. טייסים דרום12.01
חורש פתוח.

גבוהה מאוד )3.2(

גבוהה )3.1(שטח קטן ועשיר באתרי מורשת.יער אורנים ותיק. שרידי כפר נטוש ומעיין.יער עקור12.02
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2.4 תרבות האדם
2.4.1 מטרת פרק תרבות האדם

בו.  ולתעד את אתרי תרבות האדם השונים הנמצאים  זה לתת רקע על מורשת האדם באזור לאורך התקופות  מטרת פרק 
בתפיסה הנהוגה בסקרים מסוג זה, האתרים האנושיים מהווים חלק מהנוף ומהווים את אחד מהגורמים לקביעת ערכיותו 
שאתרי  הרי  פתוחים,  בשטחים  רק  מתבצע  הערכיות  דירוג  שתהליך  מכיוון  הנופית-תרבותית(.  הערכיות  בסעיף  לעיל,  )ר׳ 
מורשת הנמצאים בתחומי יישובים, כמו גם היישובים עצמם, אינם “משתתפים״ בתהליך דירוג הערכיות הנופית. בפועל, מובן 
שהיישובים עצמם ואתרי המורשת בהם מהווים חלק חשוב מנופו של אזור הסקר. בתחומי היישובים חלים “כללי משחק״ 

תכנוניים אחרים ולפיכך אין להם ביטוי בסקר זה המתמקד בשטחים הפתוחים.

2.4.2 סקירה היסטורית לאורך התקופות
מבוא

חשיבותם של הרי יהודה )ובכללם הרי ירושלים( בהיסטוריה של ארץ ישראל חורגת מגבולות המרחב, וזאת בשל סמיכותם 
)מאוחרת( לאיסלאם.  גם קדושה  וראשית הנצרות כמו  נכבדים מההיסטוריה היהודית  – בה קשורים חלקים  ירושלים  לעיר 

המרחב כולו מתאפיין בצפיפות התיישבותית גבוהה ורצף התיישבותי הנמשך אלפי שנים.

מכיוון שבשלב זה טרם פורסם הסקר הארכיאולוגי של אזור הסקר, המידע בסקירה שם דגש על התיישבות בתקופות היסטוריות 
מאוחרות. כאשר תפרסם רשות העתיקות סקר ארכיאולוגי מעודכן, יהיה ניתן לעדכן את הסקירה המצורפת ולהשלים את המידע.

הדרכים העתיקות לירושלים
בשל המבנה הטופוגרפי של הרי ירושלים )שלוחות מזרח-מערב וביניהן ערוצים עמוקים(, הדרכים התפתחו בעיקרן לאורך 
הנחלים או על גבי השלוחות, ורק בגב ההר עוברת דרך ראשית צפון-דרום )דרך האבות(, העוברת על קו פרשת המים ובכך 

נמנעת מהמכשולים הטופוגרפיים של חציית שלוחות וגיאיות.

יותר, שעד לאחרונה )טפר וטפר,  דרכים לירושלים הוכשרו כבר בימי הבית הראשון ובימי הבית השני, אולם פיתוח מאוחר 
2013( יוחס לרומאים, מקשה על איתור דרכים קדומות.

הדרכים “הרומיות״ הוכשרו בפילוס ובחציבה בסלע, מילוי אבנים ועפר ובניית קירות תמך. רוחבן השכיח היה כ- 4.5 מ׳. לצד 
הדרכים הוצבו אבני מיל המעידות על הסלילה הרשמית, התיקונים והתחזוקה השוטפת של הדרכים.

לארץ  מחוץ  רומיות  בדרכים  קיימות  אינן  רומית,  לסלילה  כה  עד  שיוחסו  קדומות,  מדרגות  כי  גורסים   )2013( וטפר  טפר 
ישראל ולסביבתה הקרובה, ולפיכך הם משייכים דרכים אלו לדרכי עולי הרגל לבית המקדש השני – “דרכים נושאות עם״ כפי 
שהגדיר יוסף בן-מתתיהו. בגבולות הסקר הנוכחי אותר מספר מצומצם של קטעי מדרגות חצובות. סביר כי הדרכים שהוכשרו 

מלכתחילה לצרכי עלייה לרגל, המשיכו להיות בשימוש גם במהלך התקופה הרומית.

בתחום הסקר הנדון עברו מספר דרכים עתיקות:
• דרך שעלתה לירושלים מצפון-מערב, דרך אבו גוש, מוצא ומעלה רומאים. דרך זו שימשה לסירוגין עם הדרך הבאה להלן.	
• דרך ראשית מאמאוס דרך אזור נווה אילן )חורבת מצדית(, תל קריית יערים, רכס מעלה החמישה, הר אדר, בידו, נבי ס'מואיל, 	

והגיעה לצפון ירושלים. 
• דרך מקבילה מאמאוס דרך שלוחת יתלה לעבר קריית יערים.	
• ויקטור גרן )1982-3( מזכיר שרידי מעלה מדרגות קדום באזור כסלון. מעלה זה לא מוזכר בספרם של טפר וטפר “דרכים 	

נושאות עם״ )2013(, וייתכן כי נהרס במהלך סלילת כביש מס׳ 395 הקיים.
לאורך הדרכים הוקמו מצודות, בין היתר בתקופה הרומית ובתקופה הצלבנית.

וירושלים. לאורך  גוש למעלה רומאים  ואבו  1869 סללו הטורקים דרך עגלות מלטרון לשער הגיא ומשם בואכה שואבה  ב- 
הדרך הוקמו מצודות משמר, אולם באזור אבו גוש לא הוקמו מצודות שכן השייח׳ אבו גוש נתן את חסותו לנוסעים בדרך. דרך 
זו הפכה בתקופת המנדט הבריטי לכביש אספלט. עוד בתקופת המנדט נסלל המעקף הקיים ל״שבע האחיות״ וקטע מוצא – 

הכניסה לירושלים.

לאחר מלחמת העצמאות וניתוק כביש יפו-ירושלים באזור לטרון, נסלל “כביש הגבורה״ – כביש מס׳ 44, המתחבר לכביש 38 
וממנו לשער הגיא. התנועה מלטרון חודשה לאחר מלחמת ששת הימים.

בשנת 1971 נסלל התוואי הנוכחי של כביש מס׳ 1 במזרח אזור הסקר, ובמסגרת זו הוסטה התנועה שעברה בכפר אבו גוש 
ובאזור נחלת יצחק. החלק המערבי שודרג לקראת סוף שנות ה- 70׳.

בקיץ 2013 החלו העבודות לשדרוג כביש מס׳ 1.
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התיישבות בתקופות הקדומות
בתקופות הפרהיסטוריות ידועים יישובים באבו גוש )מתואר בנפרד( ובמוצא, בה נתגלו שרידי יישוב מהתקופה הניאוליתית 
הקראמית )לפני כ- 8,000 שנה(, הכוללים כלי צור, כלים ותכשיטים מאבן, צלמית פריון של אישה מאבן גיר וחרסים מעוטרים. 

כמו כן, סביר להניח שריכוזי סלעי הצור בשולי עמק איילון נוצלו בידי אדם עוד בתקופות אלו.

בתקופת ההתנחלות הישראלית, המרחב נכלל בנחלת שבט יהודה, ונמצא בקרבת גבול השבטים יהודה ובנימין – יהושע ט״ו 10-9: 
ַהְּגבּול  ְוָנַסב  ְיָעִרים.  ִקְרַית  ַּבֲעָלה, ִהיא  ַהְּגבּול  ְוָתאר  ְוָיָצא, ֶאל-ָעֵרי ַהר-ֶעְפרֹון;  ֶנְפּתֹוַח,  ֵמי  ָהָהר, ֶאל-ַמְעַין  ַהְּגבּול ֵמרֹאׁש  אר  “ְותַָ
ִמַּבֲעָלה ָיָּמה, ֶאל-ַהר ֵׂשִעיר, ְוָעַבר ֶאל-ֶּכֶתף ַהר-ְיָעִרים ִמָּצפֹוָנה, ִהיא ְכָסלֹון; ְוָיַרד ֵּבית-ֶׁשֶמׁש״ בימינו מקובל לזהות את מי נפתוח 
עם ליפתא, את קרית יערים עם תל קרית יערים שבתחומי הכפר אבו גוש, את כסלון עם שרידי הכפר כיסלא, ואת בית שמש 
עם תל בית שמש. בתרגום השבעים בתיאור נחלת יהודה, מופיע פסוק ובו מוזכרות תריסר ערים נוספות שנשמטו מן המסורה, 

ובכללן סריס )היא שורש( וביתר.

יערים כמקום  ט׳(, אולם כבר בספר שמואל מוזכרת קרית  )יהושע פרק  יערים מוזכרת כאחת מארבע ערי הגבעונים  קרית 
מושבו של ארון הברית )שמואל א׳ פרקים ו׳-ז׳(, דבר שניתן להסבר ע״י התיישבות בני ישראל במקום.

במקום  הוקמה  החשמונאית  בתקופה  הביניים.  לימי  עד  שנמשכה  מצד,  בחורבת  התיישבות  החלה  הברזל  תקופת  בשלהי 
מצודה, ועל גביה הוקם מצד גדול יותר בתקופה ההרודיאנית.

ההתיישבות בתקופות הרומית והביזנטית
בתקופות אלו הוקמו יישובים ומצודות לאורך הדרך לירושלים. אבו גוש מתואר בנפרד. 

ההתיישבות בתקופה הצלבנית
בתקופה זו הוקמו מצודות וחוות חקלאיות מבוצרות בדרך לירושלים ובהרי יהודה, בין היתר – עין חמד )אקווה בלה(, הקסטל, 

צובה )בלמונט( ואבו גוש.

ההתיישבות בתקופה העות׳מאנית
תנודות יישוביות רבות ונטישת יישובים בעיקר באגני הנחלים שורק-רפאים וכסלון. בחלק מהמקומות היו תנודות שהתבטאו 

בהעתקת יישוב ממקום אחד למשנהו: אקווה בלה – בית נקובה.
יישובים רבים באזור היו חרבים או עונתיים בראשית התקופה העות׳מאנית, ובכללם צובא וקסטל, והפכו ליישובי קבע בסוף 
התקופה, ולעומתם יישובים שהתקיימו בראשית התקופה: קוצור, בח׳תיאר ואקווה בלה - שחדלו להתקיים במהלך התקופה. 
אזור הכפירה וצפונה בולט במיוחד במספר הכפרים שהיו נטושים/לא מיושבים בראשית התקופה העות׳מאנית, והפכו ליישובי 

קבע בסוף התקופה. מהם נמצא בגבולות הסקר רק הכפר בית תול, והשאר נמצאים צפונה יותר בואכה מעלה בית חורון.

מצבו של הכפר ג׳בעא )אזור גבעת יערים( בראשית התקופה אינו ברור, אולם בסוף התקופה, ע״פי גרוסמן )1994(, הוא היה חרב. 

ארבעה יישובים בלבד באזור: קרית אל-ענב )אבו גוש כיום(, סריס )שורש(, כיסלא )כסלון( וערטוף )ליד נחם( מוזכרים כיישובי 
קבע הן בתחילת והן בסוף התקופה העות׳מאנית. יישובים נוספים שלא מוזכרים בתחילת התקופה הפכו ליישובי קבע. הכינוי 
ח׳ירבה ליישובים קיימים קשור ככל הנראה להתיישבות ערבית מאוחרת על שרידי ישובים קדומים ששימרו את היותם ישובים 

עתיקים שניטשו. 

במהלך התקופה העות׳מאנית התרחשו סכסוכים התיישבותיים קשים במרחב, בפרט בין איגוד הכפרים בראשות משפחת אבו 
גוש, ששלטו בכפר קריית אל-ענב )הקרוי כיום בשם המשפחה(, ובין איגוד הכפרים בראשות משפחת לחאם מבית עיטאב. 
רפורמות בשלהי המאה ה- 19 חייבו את רישום הקרקעות בשפלה, דבר שאיפשר לבני משפחת אבו גוש לרשום על שמם שטחי 

קרקע נרחבים בעמק איילון. בני המשפחה ניצלו את מעמדם כחוכרי מס וכגובי דמי מעבר לירושלים, כדי לצבור רכוש רב.

במאה ה- 19 ניכרת התפשטות יישובית בעיקר במרחב שבין רכס איתנים לבין רכס קרית ענבים, בין היתר כתוצאה מהמודרניזציה 
והשלטת מרות שלטונית על דרכי האזור. 
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טבלה 1: היישובים הערביים במרחב בתקופה העות׳מאנית )עפ״י גרוסמן, 1994(

הערות/מיקוםמצב בסוף התקופהמצב בתחילת התקופהשם היישובמס׳

יישוב קבעיישוב עונתי/חרב זמניתקטנה1

אבו גושיישוב קבעיישוב קבעקריית אל-ענב2

בית נקופהיישוב קבעלא מוזכרבית נקובה3

ליד עין לימוריישוב קבעלא מוזכרעמור4

מזרחית לשורשיישוב קבעיישוב קבעסריס5

חורבת נטףיישוב חרב/נטושלא ברורנטף6

מערבית להר הרוחיישוב חרב/נטושלא ברורבית תול7

גבעת יעריםיישוב חרב/נטושלא ברורג׳בעא8

איתניםיישוב קבעלא מוזכרדיר עמאר9

מזרחית לרמת רזיאליישוב קבעלא מוזכראום אל-מיס10

צומת כסלוןיישוב חרב/נטושיישוב קבעבית פג׳וס11

תל כסלוןיישוב קבעיישוב קבעכיסלא12

בית מאיריישוב חרב/נטושלא ברורבית מיחסיר13

עין עקוריישוב קבעלא מוזכרעכור14

ליד נחםיישוב קבעיישוב קבעערטוף15

הר עוזררמיושב עונתית/לא מיושבמיושב לסירוגין/עונתי זעיראבו זערור16

התיישבות ערבית בתקופת המנדט ובימינו
בשנות ה- 20׳ של המאה ה- 20, נוסד הכפר עין רפה, ע״י מוסה ברהום ובני משפחתו. עין רפה היה תחילה עיזבה בה התגוררו 
תושבי צובא בעונת הקציר בקיץ. משנת 1924 לערך החל להתפתח היישוב ככפר-בת, ובשנת 1936 הוכר עין רפה ככפר עצמאי.

במהלך תקופה זו הוקם בדיר עמר מוסד חינוכי לנוער ערבי ששימש כבי״ס חקלאי. מוסד זה הוקם בתחומי מוסד איתנים של 
ימינו, ונעזב במלחמת העצמאות. כביש שנסלל למקום שירת גם כפרים סמוכים כדוגמת צובא, והאיץ תהליכי מודרניזציה.

מחקר מפורט שנערך על הכפר צובא מאפשר לעמוד על תהליכי ההתפתחות היישובית בתקופת המנדט הבריטי. אוכלוסיית 
צובא שולשה בשנים 1870-1945, מ- 200 תושבים לערך ל- 600 תושבים. הכפר שהיה כפר טיפוסי וצפוף התחיל להתפשט 
מחוץ לגלעין הכפר, )בעיקר דרומה(, ותבניתו השתנתה מתבנית של “כפר מגובב״ לתבנית של “כפר רחוב״ בו הבנייה מפוזרת 
לאורך הדרכים הראשיות. במקביל התבסס כפר הבת עין רפה והפך ליישוב עצמאי. עם זאת, במבנה הבניינים בכפר לא חל 
שינוי גדול, ככל הנראה בשל ניתוקו התחבורתי מכבישים עד לשנות ה- 40׳ של המאה ה- 20׳ והקושי בהובלת חומרי בנייה. 
כפרים שהיו סמוכים יותר לדרכים ראשיות כמו ליפתא ועין כרם, עברו תהליכי מודרניזציה מהירים יותר ובשלב מוקדם יותר. 

במהלך מלחמת העצמאות נכבשו ונחרבו מרבית יישובי פרוזדור ירושלים, למעט הכפרים אבו גוש ועין רפה. הכפרים שנעזבו 
בגבולות הסקר הם: בית נקובא, דיר עמאר, בית מיחסיר, סאריס, בית אום אל-מיס. 

תושבי הכפר בית נקובא )שהיה כפר בת של אבו גוש( פונו מיישובם, עליו הוקם מאוחר יותר מושב בית נקופה, אולם בשנת 
1962 ניתנו להם אדמות חלופיות עליהם הוקם היישוב עין נקובא. עד לשנת 1976 נחשב היישוב כשכונה של עין רפה, ובאותה 

שנה הוכר המקום כיישוב עצמאי.
בשנת 1992 הוכר הכפר אבו גוש כמועצה מקומית עצמאית. הכפרים האחרים – עין רפה ועין נקובא – ממשיכים להשתייך 

למועצה אזורית מטה יהודה.

התיישבות יהודית חדשה באזור עד מלחמת העצמאות
היישוב היהודי הראשון במרחב בעת החדשה הוא המושבה הר-טוב, שראשיתה חריגה: המסיון האנגלי בירושלים רכש ב- 1883 
החדשות,  באדמות  ליישבם  בניסיון  ירושלים  יהודי  של  הכלכלית  מצוקתם  את  וניצל  ערטוף,  הכפר  מאדמות  דונם  כ-6000 
מאמצי  למרות  התנצרו  מתוכן  שלוש  רק  אך   ,1883 בשנת  לערטוף  עלו  משפחות   25 היום.  בבוא  דתם  את  להמיר  בתקווה 
את  המסיון  הציע   1893 ב-  מיושביו.  המקום  התרוקן   1886 ולקראת  המקום,  את  החרימו  ירושלים  תושבי  מרבית  המסיון. 
המקום למכירה, וב- 1895 נרכשו האדמות בידי יהודים מבולגריה. היישוב סבל מקשיי התבססות חמורים, והקלה מסויימת 
הייתה ב- 1910 עם רכישת כשליש מאדמות המושבה בידי הנדיב יצחק גולדברג. לאחר מלחמת העולם הראשונה, שופרה 
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הגישה למקום, והוקמה מחצבה בקרבתו. ב- 1929 נבזזה ונשרפה המושבה, כאשר התושבים מצאו מחסה זמני בתחנת הרכבת 
הסמוכה. הר-טוב שוקמה ב- 1930, ובקרבתה הוקם בית חרושת למלט. ב- 1940 הוקמה בקרבת המושבה מצודת טגארט 
)משטרת בית שמש הפעילה עד ימינו(. עם פרוץ מלחמת העצמאות, עמדה הר-טוב במצור ממושך. ב- 18 במרץ הגיעה שיירת 
אספקה מירושלים להר-טוב, אולם עם צאתה חזרה לירושלים, הותקפה השיירה ו- 11 ממגיניה נהרגו. יום למחרת פוצץ בית 
החרושת למלט. עם נפילת גוש עציון, התקבלה ההחלטה לפנות את הר-טוב. השטח שוחרר בשלהי מבצע דני )סוף יולי 1948(, 
אך המושבה לא הוקמה מחדש ועל אדמותיה הוקם בשנת 1950 מושב נחם. בגבול הסקר שרד אחד מארבעה כבשני הסיד 
שהוקמו ע״י בני המושבה הר-טוב, בכניסה לבית הקברות “ארץ החיים״. כבשן זה הוקם כפי הנראה בתקופת העלייה השנייה.

בין היתר מהתנגדות  נבע  זה  זה. פער התיישבותי  לאחר הקמת הרטוב חלפו עשרות שנים עד להמשך ההתיישבות באזור 
מוסדות ההתיישבות להקמת התיישבות בהר, לה אין בסיס כלכלי המאפשר קיום חקלאות רווחית.

בשנת 1920 הוקם קיבוץ קרית ענבים ע״י עולים מאוקראינה, אחרי מאמצי התיישבות שהחלו כבר ב- 1910 )ורק ב- 1914 
נרכשה אדמת המקום ע״י חברת “הכשרת היישוב״(. שם היישוב הוא תרגום של השם קרית אלענב – שמו הקודם של הכפר אבו 
גוש, אולם שמו הראשון היה דילב/דולב, לציון עץ הדולב הבודד שצמח באזור )כנראה בעין חמד – עמית מנדלסון, מידע בע"פ(. 

במהלך מאורעות תרצ״ו-תרצ״ט, היווה הקיבוץ אחד ממוקדי הפעילות החשובים של ה״הגנה״ באזור ירושלים.

במלחמת העצמאות היתה בקיבוץ מפקדת חטיבת הראל, ובתחום הקיבוץ נמצא בית קברות לחללי מלחמת העצמאות.

ב- 17/3/1938 הוקם קיבוץ מעלה החמישה שנקרא ע״ש חמישה מחברי הגרעין המייסד )גרעין “במעלה״(, שיצאו להכשרת 
הקרקע ונרצחו בידי ערבים, ולזכרם השיר “חמישה יצאו מולדת לבנות״ של המשורר ש. שלום. הקיבוץ הוקם כיישוב חומה 
ומגדל, ושימש במלחמת העצמאות כבסיס לגדוד “הפורצים״ של חטיבת הראל. הקיבוץ היה היישוב היחיד מיישובי “חומה 
ומגדל״ שהוקם בפרוזדור ירושלים, וזאת מתוך כ- 60 יישובים שהוקמו ברחבי הארץ. קו ההגנה הצפוני על מעלה החמישה 

במלחמת העצמאות הפך לגבולה של מדינת ישראל בהסכם שביתת הנשק עם ירדן.

פרוזדור ירושלים היה אחד מיעדי ההתיישבות היהודית בתוכנית רוכל-לב )1942(, אולם בשנים 1948-1942 הוקם יישוב יהודי 
נח״ל להיאחזות  נוסף  וניסיון  היישוב התפרק לאחר מלחמת העצמאות,   .)1946( אילן  נווה   – ירושלים  בלבד בפרוזדור   אחד 

ב- 1958 נכשל גם הוא. רק ניסיון ההתיישבות השלישי צלח והוא היישוב הקיים עד ימינו.

קרבות מלחמת העצמאות באזור
במלחמת העצמאות נערכה שורת קרבות על הדרך לירושלים. המבצעים הבולטים בגיזרה זו היו:

• מבצע “נחשון״ )5-15/4/1948( – במבצע זה נפרץ לראשונה המצור על ירושלים, ונתפסו משלטי הקסטל והסביבה.	
• מבצע “מכבי״ )8-18/5/1948( – במבצע זה נתפסו משלטי שער הגיא ונכבשו הכפרים בית מיחסיר וסריס, אך המצור על 	

ירושלים לא נפרץ.
• ומטרתם 	 עצמו,  הסקר  בשטח  התרחשו  לא  אלו  קרבות  ו״יורם״.  ב׳(  )א׳,  “בן-נון״  מבצעי  בעיקר   – לטרון  קרבות  מכלול 

העיקרית – כיבוש לטרון – לא הושגה.

עם פריצתה של “דרך בורמה״ ביוני 1948, פחתה חשיבות משטרת לטרון שחסמה את הדרך הראשית לירושלים. הדרך המקורית 
הוליכה עד כביש 38, והמשכה המזרחי מכונה “דרך הג׳יפים״ – קטע ששימש בעיקר להובלת תחמושת בלי לעבור דרך עמדת 

פיקוח של האו״ם בשער הגיא.
במהלך מבצע “דני״ )יולי 1948(, שהתרכז באזור לוד ורמלה, נכבשו גם מספר כפרים באזור זה – דיר עמאר, כיסלא ובית אום 
אל-מיס, מה שאיפשר פתיחת דרך נוספת לירושלים. במיוחד ראויה לציון תפיסת משלטי בית נובא ברכס הר עוזרר, שקבעה 
את גבולו הצפוני של פרוזדור ירושלים. ניסיון לאבטח את משלטי בית נובא ע״י כיבוש הכפר ח׳רבת אבו לאחם, נכשל, ובקרב 

נפלו תשעה מלוחמי צה״ל.

המבצע האחרון בגזרה זו במלחמת העצמאות היה מבצע “ההר״, בו כבשה חטיבת “הראל״ שורת כפרים במערב הרי ירושלים 
ובאזור בית שמש, רובם ככולם מדרום לנחל שורק.

התיישבות יהודית באזור לאחר מלחמת העצמאות
יערים, בית מאיר, רמת  ובכללם שורש, שואבה, גבעת  ירושלים,  יישובים בפרוזדור  לאחר מלחמת העצמאות הוקמה שורת 

רזיאל וכסלון.

לאחר גל ההתיישבות של שנות ה- 50׳, הוקמו שני יישובים נוספים במהלך שנות ה- 60׳ וה- 70׳: בשנת 1971 עלה לקרקע 
המושב השיתופי יד השמונה )מבני הקבע הוקמו בשנת 1974(. גרעין היישוב יוסד בידי פינים נוצרים )והיישוב נקרא ע״ש 8 
מיהודי פינלנד שהוסגרו לנאצים ומרביתם, למעט אחד, נרצחו בשואה(, אולם כיום רוב האוכלוסייה בו ישראלית. בקרבת מקום 

חודש היישוב נווה אילן.

בשנת 1975 הוקמה השכונה הדתית “טלז-סטון״ הנקראת כיום קריית יערים והפכה למועצה מקומית עצמאית בשנת 1992. 
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המקום הוקם על קרקעות פרטיות שנרכשו ב- 1933 ונועדו להקמת שכונת גנים, דבר שלא התממש בשל מאורעות תרצ״ו-
תרצ״ט. שם השכונה מנציח את העיר הליטאית טלז ואת הנדבן ארווינג סטון, שתרם להקמת היישוב. בקריית יערים יש כיום 

3,700 תושבים )נתוני הלמ״ס, דצמבר 2013(.

אחרון היישובים שהוקמו באזור הינו היישוב נטף, שעלה לקרקע בשנת 1981. למעט קריית יערים ואבו גוש, כל יישובי האזור 
שייכים למועצה האזורית מטה יהודה.

בשלהי שנות ה- 70׳ נפתח לתנועה תוואי כביש 1 החדש לירושלים. במסגרת זו הוקם אי תנועה סביב מקאם אימאם עלי, ונסלל 
מעקף לתוואי הישן שעבר דרך אבו גוש.

כיום )2015( עובר המרחב פיתוח תשתיות נרחב, הכולל הרחבה דראסטית של כביש 1 )החל מקיץ 2013( וסלילת מסילת רכבת 
חדשה לירושלים )החל מ- 2009(, העוברת באזור זה בשתי מנהרות ארוכות וגשר מעל לקניון נחל יתלה.

אבני מיל במורד נחל אילן. צילום: עמית מנדלסון.
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2.5 אתרים 
2.5.1 שיטות העבודה

סקירת ההיסטוריה של תרבות האדם באזור לאורך התקופות מתבססת על מספר רב של מקורות כתובים ועל מידע שהתקבל 
ממומחים. המידע לגבי אתרים התקבל משני מקורות - שכבת ההכרזות של רשות העתיקות ואתרים שנרשמו בעת סיורים 
בשטח  נרשמו  מסוימים  במקרים  העתיקות.  לרשות  גם  ידועים  בשטח  שנרשמו  ארכיאולוגיים  אתרים  המקרים  ברוב  בשטח. 
אתרים קטנים שאינם מופיעים בשכבה זו. השכבה של רשות העתיקות מציינת לרוב את מקום האתר במלבן. לצורך הכנת שכבת 
האתרים של הסקר, מידע זה הוסב למידע נקודתי בעזרת רישום בשטח או בעזרת התצ״א או )כשלא היה מידע אחר( ע״י שימוש 
גדול  נוכחות של אתר ארכיאולוגי  כנקודות למרות שבפועל הם בעלי שטח.  בנקודה המרכזית של המלבן. האתרים מצוינים 
במיוחד )מעל גודל הסף של מיפוי הצומח - 20 דונם( עשויה להתבטא גם במפת הצומח/תכסית מכיוון שהצומח בהם שונה לרוב 
מזה שבסביבתם.  המידע המופיע בחוברת זו לגבי כל אתר בטבלת האתרים הינו סינתזה של המידע עליו משכבת ההכרזות, 

מידע ממקורות נוספים )בעיקר לגבי האתרים החשובים יותר( וממה שנצפה )אם נצפה( בשטח בעת עריכת הסקר הנוכחי. 

2.5.2 אתרים מרכזיים
בפרק זה יורחב המידע על אתרים מרכזיים בסקר.

אבו ע׳וש )אבו גוש בתעתיק החדש(
כפר ערבי גדול בצמוד ומצפון לכביש ת״א-ירושלים. הדרך העתיקה לירושלים עברה בכפר עצמו עד לסלילת הכביש הנוכחי 

בשנת 1971.
בכפר נמצאים שרידים ארכיאולוגיים מתקופות רבות.

נוספות.  יותר נערכו במקום חפירות  בשנת 1928 נחפר בתחום הכפר אתר פרהיסטורי, שנחפר בשנית בשנת 1950. מאוחר 
באתר התגלתה תעשיית צור עשירה, גרזנים ולהבים והוא מתוארך, ככל הנראה, לתקופה הניאוליתית הקדם-קירמית )מחצית 
שנייה של אלף 7 וראשונה של אלף 6 לפנה״ס(. ע״פ חפירה משנת 1995, שטח האתר כשמונה דונם, בהם התגלו מבני אבן 

ומתחת להם התגלו 30 שלדים שנקברו בקבורה משנית. 

שמידותיה  בריכה  הכפר,  מעיין  לצד  במקום,  נבנתה  הרומאית  בתקופה  חצובים.  קברים  ע״י  מיוצגת  השני  הבית  תקופת 
כ-16X21 מ׳. הבריכה שימשה את יחידת הלגיון העשירי פרטנסיס, שהוצבה כחיל מצב בירושלים ובסביבתה, ואחד ממחנותיה 

שכן בכפר. בתחום המנזר שבכפר נמצאת אבן ועליה כתובת של הלגיון העשירי.

בתקופה הערבית הקדומה היה בכפר חאן שעשה שימוש בבריכה הרומאית. החאן הוקם במחצית המאה ה-9 והיה פעיל עד 
תקופת הצלבנים.

בכפר  תחילה  והתיישבו  הקווקז(,  )מהרי  אינגושים  לוחמים  לארץ  הגיעו  העות׳מאנית  התקופה  במהלך  כי  סבור   )2013( זיו 
עג׳נג׳ול )חורבת עגלגל( בפאתי מודיעין. במהלך הזמן, עברו האינגושים להתיישב בכפר קריית אל-ענב. שמם השתבש בפי 
הערבים מ״אינגוש״ ל״אבו-ע׳וש״. בתקופת מרד הפלאחים )1834( התבצר השייח׳ איברהים אבו ע׳וש במצודת בלמונט )צובה(, 

ולאחר שנחרבה המצודה ע״י איברהים פחה, שבה המשפחה לכפרה.

במהלך מלחמת העצמאות, התפתח קשר טוב בין אנשי הכפר למחתרת לח״י, שסייע להישארות הכפר במקומו גם לאחר המלחמה.

בשנת 2013 נחנך בכפר מסגד גדול ומפואר, בתרומת ממשלת צ׳צ׳ניה. הקמתו של המסגד דווקא כאן נובעת כנראה מהתנגדות 
ממשלת ישראל להקמתו של מסגד זה בתחום ירושלים.

כיום מהווה הכפר מרכז תיירות חשוב, שגורמי המשיכה העיקריים בו הם אתרי העתיקות, הכנסיות וקונצרטים ופסטיבלים 
הנערכים במשך השנה ובחגים. כמו כן, התפרסם הכפר בזכות מסעדות החומוס שלו, המתחרות בדרכים שונות ומשונות על 

קהל הלקוחות העצום.

חורבת מצד
עתיקה  דרך  בתוואי  ממוקם  האתר  אל-קצר.  ח׳ירבת  הערבי  השם  של  תרגום  הוא  שמה  אילן.  לנווה  ממערב  בולטת  גבעה 
מאמאוס לאבו ע׳וש, במרחק שווה משתיהן, ומשתרע על שטח של 3 דונם. חפירות באתר נערכו ע״י משלחת של אוניברסיטת 
לימי הביניים. בתקופת  ועד  יישוב, משלהי תקופת הברזל  תל אביב בשנים 1980-1977. בחפירות אלו נחשפו שבע שכבות 
אלכסנדר ינאי הוקם באתר מגדל שמירה, שהפך בהמשך לתחנת דרכים משמעותית. בראשית המרד הגדול, שימש המקום 
האיסלאמית  בתקופה  הרומאי.  הצבא  את  המקום  שימש  מכן  לאחר  הרומאים.  התקדמות  עם  שניטש  עד  מורדים,  כבסיס 

הקדומה היה באתר בית קברות גדול, ולאחר מכן היה שימוש ספוראדי בלבד באתר.

בסמוך ומדרום למצד נחפרה "מאגורה חצובה מהתקופה ההרודיאנית, שקלטה נגר ממשטחי הסלע שבסביבה. מאגורה זו מזכירה 
את המאגורות במצודות המדבר )כגון הסרטבה(. בחצר המצד נחשף מקווה טהרה המעיד על ההתיישבות היהודית במקום. 
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ממצאים נוספים כוללים נר הרודיאני, כלי אבן ומטבעות של הורדוס אגריפס מזמן המרד הגדול. באתר התגלו 116 מטבעות, 
מתוכם 88 מטבעות מתקופה קצרה יחסית, מהמאה השנייה לפני הספירה ועד למאה השנייה לספירה. 51 מהמטבעות שייכים 
לאלכסנדר ינאי החשמונאי, ונראה שהאתר נוסד בידיו. מאות מטרים ממערב לחורבת מצד נמצא ריכוז של אבני מיל עתיקות.

)עפ״י: פישר וגור, 2013(.

שמורת המסרק
“מכבי״  מבצע  ימי  מאז  מיחסיר(,  בית  )לפנים  מאיר  בית  למושב  מעל  המתנשאת  מיוערת  כיפה  של  כינויה  הוא  “המסרק״ 
במלחמת העצמאות. בכיפה זו נמצא בעבר ריכוז מרשים של אורנים עתיקים, סביב מקום תפילה המוקדש לשייח׳ אחמד אל 
עג׳אמי. העג׳אמים הם קדושים “מדרגה שנייה״ במסורת המוסלמית המקומית, ראשיתם במצרים במאה ה- 13 והם נמצאו 
בעימות ממושך עם הקדושים הדרווישיים. המבנה המקודש הוא בעל שתי כיפות, ובקירותיו היו ציורי קיר רבים )כיום הקירות 
מטוייחים ורוב הציורים אינם נראים(, כמו גם עיטורים שונים – כפות תמרים )המביאות מזל(, שמש זורחת ועוד. פתח צר מול 
המיח׳ראב מוביל לבור היורד לחדר תפילה תת-קרקעי, אליו ניתן לגשת מפתח נוסף ממזרח לבניין. פתח זה היה חתום בעבר 
בקיר אבנים, והמתפללים יכלו לגשת לחדר התת-קרקעי רק דרך סולם שירד בבור למפלס התחתון. בהמשך המפלס התחתון 
בדומה  יותר מהמקאם התחתון,  נבנה מאוחר  כי המבנה העיקרי  נראה  באבנים.  עג׳אמי החתום  אל  נמצא קברו של אחמד 
יוסף. החורשה סביב הקבר כונתה ע״י תושבי בית מיחסיר בשם “סג׳ארת אום  וקבר  כגון מערת המכפלה  לאתרים אחרים 
א-שראיט״ – “חורשת סרטי הבד״. בשטח נקברו תושבי הכפר בית מיחסיר )וזאנה, 1985(. בשטח נמצא גם משלט 17 מתקופת 

מלחמת העצמאות. השמורה הוכרזה בדצמבר 1969, בשטח 117.5 דונם.

ושנחשבו  שנה,   100-150 לגיל  שהגיעו  בשמורה,  העתיקים  האורנים  ורוב  בשמורה,  גדולה  שריפה  הייתה   2001 ביולי  ב-15 
לאורנים מהעתיקים בישראל - נשרפו כליל, להרחבה בנושא שריפות ראה נספח ו.

נווה אילן ההיסטורית )עפ״י רז, 2009(
גבעת נווה אילן ההיסטורית ממוקמת בצמוד ומצפון למושב נווה אילן של ימינו, ומתנשאת לגובה 720 מ׳ מעל פני הים. בטרם 
ההתיישבות, כונה המקום בשם ח׳רבת זבוד או ח׳רבת אל הווא. הקיבוץ ההיסטורי קם בשבת ה- 27 באוקטובר 1946, בידי 
עולים מצרפת, על שטח אדמה של 1,500 דונם שרכשה קק״ל מתושבי אבו גוש. במקום היה מבנה נטוש מבודד )קיים עד היום(, 
ולצידו בור מים. עבודות הכשרת המקום להתיישבות החלו באוגוסט 1946, ע״י חברי הקיבוצים הסמוכים )קריית ענבים, מעלה 
החמישה וגזר(. במקום היה בור מים, שלא היה בו די לספק את צרכי ההתיישבות, ולכן הובאו מים ממעיין המנזר באבו גוש. 
במהלך מלחמת העצמאות היה המקום ליישוב-משלט מבודד, ובסיס לפעולות הפלמ״ח. התפתחות המשק הופסקה, משאבי 

הקרקע היו מצומצמים ובקרב התושבים הצטבר מתח רב. בשנת 1950 ישבו באתר 120 תושבים.

לאחר מלחמת העצמאות התפורר הקיבוץ בהדרגה, ובנובמבר 1956 התרוקן הקיבוץ כליל וחבריו התפזרו ברחבי הארץ. עם 
נטישת היישוב נעשו נסיונות לאכלס את המקום במוסדות חינוך ואתר זיכרון לבני משפחות המייסדים שנספו בשואה. המקום 

שימש יחידות צבא כאתר לוחמה בשטח בנוי.
בשנת 1970 הוקם בשיפולי הגבעה המושב בן-ימינו נווה אילן, ע״י גרעין מעורב של עולים מארה״ב וצברים.

באוקטובר 2008 החליטה ממשלת ישראל על שימור ושיקום נווה אילן ההיסטורית כאתר לאומי, לזכרו של שר התיירות המנוח, 
רחבעם זאבי. ההחלטה לא יושמה, לאור דרישת משפחת זאבי ומקורביו להנציח את השר באתר מרכזי יותר )ח׳אן שער הגיא(. 
באוקטובר 2011, החליטה הממשלה על ביטול החלטתה להנציח את רחבעם זאבי בנווה אילן ההיסטורית, ובמקום זאת להנציח 

את פועלו בח׳אן שער הגיא )אתר טבע ונופים בישראל(.
הר טייסים

הר טייסים )רום 796 מ׳( הינו אחד הגבוהים בהרי ירושלים. אזור פסגת ההר הוכרז כשמורת טבע במאי 1979, בשטח 483 דונם. 
שטח השמורה כולל אזורי חורש ים-תיכוני של אלון מצוי ואלה ארץ-ישראלית )בקרקע טרה-רוסה(, בתה על קרקע חווארית, 

ובמפנה הצפוני גדלים קטלבים רבים.

שטח הבתה החווארית מכיל את ריכוז מיני הסחלבים העשיר ביותר בהרי ירושלים, עם 14 מיני סחלבים, ביניהם: סחלבן החורש, 
שנק החורש, סחלב פרפרני, סחלב אנטולי, דבורנית צהובה ודבורנית הקטיפה.

בין בעלי החיים הנמצאים בשמורה יש שועלים, תנים, דרבנים, והפרפר נימפית הקטלב הגדול בפרפרי היום של ארצנו, שנמצא 
כיום בסכנת הכחדה )בנימיני, 1990(.".

בחלקה המזרחי של השמורה נובע עין טייסים, מעיין נקבה עם בריכת אגירה, ובקרבתו שרידי חקלאות הר - טרסות ובוסתנים 
)עצי שקד, לימון ואגוז מלך(.

קרוב לפסגת הר טייסים נמצא גלעד שהוקם כאן לציון זכרם של 6 טייסים ואנשי צוות אוויר, שמטוסם התרסק בצלע נחל כסלון 
הסמוך במאי 1948 )מקום האירוע נמצא למרגלות מושב גבעת יערים(. לצד הגלעד נמצא אתר ההנצחה המרכזי לחללי חיל 

האוויר. בתחום אתר ההנצחה נמצא גם עץ קטלב גדול ומרשים במיוחד ולו גזעים רבים.
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 סביב פסגת הר טייסים הוכשרו מספר דרכי עפר ומגרשי חנייה המשרתים את אתר ההנצחה, ומכרסמים בשטח השמורה.
ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל נערך כאן מדי שנה טקס ההנצחה לחללי חיל האוויר. )אתר טבע ונופים בישראל(.

אתרי שער הגיא
בשם “שער הגיא״ מכונה כיום מוצא נחל נחשון מהרי ירושלים לשפלת יהודה, תרגום לשם הערבי באב אל-וואד. השם “שער 

הגיא״ מוזכר בספר נחמיה כאחד משערי העיר ירושלים, ונקבע רשמית כשמו של פתח נחל נחשון רק בשנת 1953.

החל מאמצע המאה ה- 19 הוחל פיתוח האזור. בשנת 1860 הוקמו ע״י מושל ירושלים דאז, סוראיה פאשה, 17 מצדיות שמירה 
לאורך קטעי הדרך. הקמת  , שפיטרלו  רכובים של הצבא הטורקי  ישבו שוטרים  בנקודות אלו  לירושלים.  לאורך הדרך מיפו 
המצדיות נבעה מהעלייה במספר עולי הרגל לירושלים, כולל נוסעים אירופיים חשובים. מ- 17 המצדיות שרדו עד ימינו בודדות 
בלבד. בשער הגיא נמצאת מצדית מצפון לתחנת הדלק באתר חורבת חרסיס )האתר הינו במקורו אתר ארכיאולוגי עם שרידי 

דרך רומית ושרידי יישוב ביזנטי(. מצדית זו הייתה התחנה ה- 13 בדרך לירושלים.

ב- 1869 הושלמה סלילת דרך עגלות מרוצפת אבנים משער הגיא לירושלים. עם חנוכת הדרך, יזמה והקימה עיריית ירושלים 
מלון ותחנת דרכים בשער הגיא. המבנה הושכר למשפחה יהודית מירושלים וכונה בשעתו “מלון הרי יהודה״. תוחלת חייו של 
הפונדק הייתה קצרה, שכן ב- 1892 נסללה הרכבת מיפו לירושלים, ולאחר מלחמת העולם הראשונה נסגר המקום. בשנת 1936 
הוקמה מול הח׳אן תחנת שאיבה, כחלק מהקמת צינור מים ממעיינות ראש העין לירושלים. תחנות נוספות בתחום הסקר 

הוקמו ליד חוות שער הגיא ובשואבה.

בתוכנית המתאר לאתרי התיישבות, שהוכנה בשנת 1971 אך לא אושרה, נכללים ח׳אן ומצודת שער הגיא. המוקדים ההיסטוריים 
משני עברי הכביש הוכרזו כאתר לאומי, הראשון בישראל, עוד בשנת 1979 )ומסומנים בטעות במפות כ״שמורת טבע״(. תוכניות 

לפיתוח המקום והנגשתו לציבור מתעכבות שנים רבות בשל קשיים תחבורתיים בגישה למקום. 

לאחר רצח ראש הממשלה, יצחק רבין ז״ל, החליטה ממשלת ישראל על שיקום ח׳אן שער הגיא והפיכתו לאתר הנצחה לקרבות 
חטיבת הראל, עליה פיקד במלחמת העצמאות. ההחלטה לא יושמה בשל בעיות תחבורתיות קשות בגישה לאתר, המהווה אי 
תנועה בתחום מחלף שער הגיא. הסדרת דרך גישה קבועה לח׳אן תצריך השקעה של עשרות מיליוני ש״ח. מע״צ הציעה פתרון 
זמני שלא התקבל. באוקטובר 2011 החליטה ממשלת ישראל להקים כאן אתר הנצחה לפועלו של שר התיירות המנוח, רחבעם 

זאבי )בן-יוסף, 1980; אתר טבע ונופים בישראל(.

2.5.3 סקירת אתרים
מרחב הסקר עשיר בממצאים נקודתיים.

כבסיס לסקר בוצע איסוף מידע קיים ממקורות שונים, ובפרט שני סקרים אזוריים קודמים: “נוף ונופש בהרי יהודה״ )אהרונסון, 
1972( וסקר הרי ירושלים של מנחם מרקוס )1993(, כמו גם נתונים שהועלו לרשת האינטרנט במסגרת הסקר הארכיאולוגי של 
 ישראל )http://www.antiquities.org.il/survey( ובאתר “עמוד ענן״, נתונים מאתר זה עברו אימות מול מקורות מידע אחרים

.)/http://amudanan.co.il(

במהלך סקר השדה התבצע תהליך משולב של טיוב הנתונים הקיימים )תיקון המידע – דיוק נקודות הציון, תיאור עדכני של 
מצב האתרים והערכת חשיבותם(, יחד עם איתור וזיהוי אתרים נקודתיים חדשים. 

הסיווג הראשוני של האתרים לקטגוריות כולל 11 קטגוריות )בהמשך יבוצע איחוד של קטגוריות(: תצפית, מכלול נופי, הנצחה, 
בוטני, נקודת עניין אחרת, זואולוגי, הידרולוגי, היסטורי, ארכיאולוגי, ביקור, גיאומורפולוגי. 

התוצר של מיפוי האתרים כולל טבלה של האתרים )עם סיווג ראשי ומשני, נקודות ציון וסיכום קצר( וכן מפת האתרים. כל 
אתר קיבל בהמשך הערכת חשיבות – ברמה הארצית )חשיבות גבוהה, 3(, האזורית )חשיבות בינונית, 2( או המקומית בלבד 

)חשיבות נמוכה, 1(.

התפלגות קטגוריות האתרים:
אחר/נקודת עניין אחרת – 10, ארכיאולוגי – 68, בוטני – 8, גיאומורפולוגי – 12, הידרולוגי – 28, היסטורי – 33, הנצחה – 10, 

מכלול נופי – 24, תצפית – 38.

בשכבות מידע נפרדות בסקר מוצגים אתרים בוטניים לאנשי מקצוע )ריכוזי מינים נדירים שאינם מושכי מטיילים( ומפגעים 
סביבתיים )ריכוזי פסולת, שפכי עפר, מינים פולשים וכדומה(.

סקר זה אינו מהווה תחליף לסקר ארכיאולוגי מפורט, הנערך ע״י רשות העתיקות.
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עין רזיאל. צילום: עמית מנדלסון.

בעמודים הבאים: 
מפות 11.1-5: אתרים. לשם נוחיות התצוגה מפה זו חולקה ל-5 גליונות, המספרים במפה תואמים למספר האתר שבטבלה להלן.

טבלה 2:  אתרים בתחום הסקר. 
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טבלה 2:  אתרים בתחום הסקר 

חשיבותסוגתיאורשם מס׳

 כבשן סיד סמוך לכביש, עליו פרסום לבית הקברות ארץ החיים. כבשן סיד מודרני )הר-טוב(1
חשיבות המקום בהיותו אחד השרידים האחרונים למושבה הרטוב.

ארציתהיסטורי

שדרת ברושים גבוהים ויפים בתוואי הכביש הישן לבית הקברות. שדרת ברושים2
אורך השדרה כ-150 מ׳.

מקומיתבוטני

משקולת בית בד בגובה כ-1.5 מ׳, גומחה בצד צפון. לידו ספלול חצוב. סלע החורבן3
אתר מורשת לאחר מלחמת העצמאות, פרי מוחו הקודח של זאב וילנאי.

ארציתארכיאולוגי

אזוריתהיסטוריקברם של חוקר הארץ זאב וילנאי ורעייתו אסתר.קברם של זאב ואסתר וילנאי5

חומות חרבות, מערות, בורות, חציבות בסלע. עצים בוגרים של שיזף, חרבת מרמיתא9
תאנה, חרוב. נקודה כללית לייצוג מכלול השרידים באזור.

אזוריתארכיאולוגי

שתי מדרגות חצובות לצד צפון ומתחתיהן מצוק בגובה 1.5 מ׳. בצד מדרגות חצובות וגת10
דרום גת רבועה 2.5*2.5 מ׳, עומק 1.5 מ׳. בקיר המערבי מגרעת לנר 

ובקיר המזרחי מדרגה.

מקומיתארכיאולוגי

אזוריתארכיאולוגיצמד גתות בח׳רבת שייח׳ איברהים, ממדיהן 3*3 מ׳. המקום משולט.צמד גתות11

מקומיתארכיאולוגימשטח חצוב ושני בורות, באחד מהם צומחת תאנה.משטח חצוב ושני בורות12

מקומיתארכיאולוגיגת סדוקה בח׳רבת מרמיתא.גת סדוקה13

מקומיתארכיאולוגימדוכה. קוטר 40 ס״מ.מדוכה14

שבע מדרגות חצובות, מגרעת בקיר )לאבן גולל(. פתח גדול. כנראה שרידי מערה15
מערה מפוארת שתקרתה קרסה )אין כוכים(. קרוב למחצבה פעילה.

אזוריתארכיאולוגי

מקומיתארכיאולוגיספלול גדול בקוטר 25 ס״מ. ריכוז רקפות.ספלול גדול16

ממערב גב רדוד חצוב בצורת נורה. עומקו 20 ס״מ. בסביבה הרבה חצר מלבנית ומערה סתומה17
גדרות אבן. בעמוד ענן מוזכרים אבני גזית ומשטחים חצובים.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתארכיאולוגיפתח מערה נמוך ומעליו תאנה בגובה 7-6 מ׳.מערה ותאנה18

מקומיתהנצחהשלושה קירות זיכרון בשני מפלסים.אתר הנצחה ראשי19

בורות בחרבת א-שייך 21
איברהים

 בורות חצובים, מערות ושרידי בניין עתיק.
לא אותר בסיור זריז ב-2014. מקור המידע: אהרונסון )1972(.

מקומיתארכיאולוגי

עץ עצום, למרות שאינו בולט בסביבתו. לידו עצי חרוב רבים. קשה עץ חרוב22
לדעת אם טבעיים או נטועים. נראה שהחרובים בסביבת הנ.צ. שניתן 

כאן טבעיים, ובמעלה המדרון - נטועים.

מקומיתבוטני

מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 2.4 דונם ובגובה 10 מ׳, מחצבת אשתאול23
פונה דרומה. במחצבה יש קידוח מים של מקורות ושרידי מתקני בטון.

מקומיתמפגע

 אתר זיכרון25
ליהדות צ'כוסלובקיה

אתר זיכרון, שכנראה הובאו אליו לוחות זיכרון מהסביבה, וכן לוחות 
חדשים, לזכר קהילות יהדות צ'כוסלובקיה השונות, קורבנות השואה 

ואירועים אחרים. 

אזוריתהנצחה

שרידי מבנה בודד בגודל 6 על 3 מטר. הגג הרוס. המבנה עם חלון. חורבה26
תחתיו כניסה לחלל תת קרקעי קטן, גובהו 1.70 מטר, רוחבו 3 מטר, 

אורכו 3 מטר.

מקומיתארכיאולוגי

 מערה קטנה, בכניסה אליה עץ שקד גדול שמקשה על הכניסה. חלל תת-קרקעי32
על פי מאפיינים שונים, סביר שיש מערכת מסתור על הגבעה.

מקומיתארכיאולוגי

קידוח אשתאול 8 - 35
מחצבת שער הגיא 1

קידוח של מקורות. המקום מגודר. בסביבתו עצי שיטה כחלחלה. 
 האתר חצוב בצלע ההר ובחציבה נחשפו שכבות הסלע. 

המקום נמצא במחצבה נטושה בשטח 5 דונם.

מקומיתאחר

מקומיתארכיאולוגיכחמישה חדרים בנויים, ספלול חצובח׳רבת מסי36

אתר עתיקות: גדרות אבנים, בור פעמון ללא חוליה, בור חצוב פתוח חורבת חמדה37
עם מדרגות )מקווה?(, בורות גבעון )שני בורות סמוכים(. באתר יש 

ריכוז גדול יחסית של בורות מים.

מקומיתארכיאולוגי

אזוריתהנצחהאנדרטה לזכר מתנדבים זרים )מתנדבי חוץ לארץ( במלחמת העצמאות.אנדרטת מח״ל38

מקומיתאחרשטחי ביקורת שהיער בהם נכרת. האתר מנוטר על ידי קק״ל.תחנת מחקר של קק״ל39
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גיאולוגי/מערה בעומק כ-15 מ׳, גובה כ-2.5 מ׳. אורך הפתח כ-10 מ'.מערה40
גיאומורפולוגי

מקומית

מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 2 דונם ובגובה 6 מחצבת שער הגיא 422
מ׳, פונה דרומה. משמשת כמזבלה מאולתרת.

מקומיתמפגע

גיאולוגי/מצפון לדרך היער. רוחב 8 מ׳, אורך 6 מ׳, גובה 1.5 מ׳.מערה43
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/מיקום משוער - המצוק הגבוה בנחל כרמילה.מצוקי כרמילה45
גיאומורפולוגי

מקומית

מערה שאורך פתחה כ-3 מ׳ והגובה 1 מ׳. מתוך המערה בוקעות מערות וגת46
תאנים. ריכוז חמציצים. כעשרה מטרים צפונה - גת רבועה באורך 

וברוחב 3.5 מ׳ ולצידה בור איגום.

מקומיתארכיאולוגי

 האתר נראה מהנסיעה בדרך, למזרח הדרך.חורבה47
שרידי מבנה עם גומחה לכיוון צפון.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתבוטניגובהו כ-6 מטר. לא נראו עצי בוסתן נוספים, פרט לזיתים בסביבה.דקל48

עפ״י סקר מחצבות נטושות - מחצבה נטושה גדולה בשטח 120 דונם, מחצבת בית מאיר49
גובה חציבה 80 מטרים. עתודות חומר גלם ומתקני גריסה, מטווח ירי 

)כנראה ממוקם יותר ממערב(. 

אזוריתמפגע

 מערה קטנה בצומת הדרכים. מערה50
גובה החלל 2.5 מ׳, אורך 4 מ׳, רוחב 4 מ׳.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

ארציתהיסטורישני מבנים נעולים, מערות, שקתות סתומות, בור מים כ-5 מ׳, עצי מיש ושקד.ח׳אן שער הגיא52

מערה עם פתח בנוי מאבנים. הפתח מוסתר חלקית על ידי אלון. גובה מערה54
החלל 2.5 מטר, רוחבו 14 מ׳, אורכו 5 מ׳. במקום פתחים לחללים 

קטנים יותר.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתהיסטורישלט בדרך הג׳יפים המכוון למגרסה היסטוריתשלט מגרסה57

תחנת משטרה טורקית בכניסה לשער הגיא. מבנה דו-קומתי חורבת חרסיס59
)המדרגות פנימיות( ולצידו בור עם אבן חוליה. אתר לאומי מוכרז.

ארציתהיסטורי

אזוריתהידרולוגיבית משאבות מנדטורי, צמוד לתחנת הדלק בשער הגיא.בית משאבות שער הגיא60

מכלול של גת ומדוכה שהשתמר יפה. בור האיסוף והמדוכה נושאים גת ומדוכה61
מים בעת הביקור, בבור האיסוף זחלי חרקים. בתאריך 1.4.14

מקומיתארכיאולוגי

שרידי מבנים וחומות בשולי מחצבת בית מאיר. תצפית, בעיקר לצפון נקודת טריאנגולציה 62497
ולמערב, רצוי לדלל את האורנים כדי לשפר את התצפית.

מקומיתהיסטורי

מקומיתארכיאולוגישרידי מבנים וטרסות.חורבה63

מקומיתארכיאולוגיבור מים ומאחוריו שער בטון למערה שקרסה.בור מים ושרידי מערה65

 שטח הדולינה כדונם אחד. עומקה כשלושה מטרים ובמערבה ישדולינת בית מאיר66
גדר אבן נמוכה.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

אזורית

מקומיתנוף/תצפיתמבטים על חתך גיאולוגי, תצפית מזרחה אל נחל כסלון, בית מאיר.תצפית פתח נחל כסלון67

גיאולוגי/מצוק, גובהו כ-40 מטר, עם מערה.מצוק70
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/ריכוז סלעי צורסלעי צור73
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתאחראמפיתיאטרון קטןאמפיתיאטרון קטן74

מקומיתהיסטורימבנה נטוש בעל שלושה חדרים )חדר מבוא ושניים נוספים(.מבנה נטוש75

כבשן סיד חצוב בעומק 1.5 מ׳. הכבשן נמצא כ- 2 מ׳ מעל לשביל כבשן סיד78
המסומן, מול טרסה בודדת ובולטת בגדה הנגדית של נחל כרמילה.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתארכיאולוגימערות רדודות בין סלעים גדולים. פלישת חמציצים.מערות רדודות80

מקומיתארכיאולוגימערכת מדרגות, קיר מגן.שרידי מדרגות81

מקומיתארכיאולוגישרידי גת, בסביבה הרבה צמחי אזוב וזוטה לבנה.גת83
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 שדה טרשים די מרשים. עם זקנן שעיר, ציפורנית מעורקת,שדה טרשים84
עלים של כדן.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתהנצחהשער אבן בגובה כשמונה מטרים בכניסה ליער הקדושים.שער יער הקדושים85

תעלת קשר בנויה, לוחות פח ועמדה בנויה. למקום הוסדר שביל משלט 8610
גישה קצרצר מדרך דיפנבייקר. גת כ-15 מטרים מצפון למקום.

מקומיתהיסטורי

 מערה בעומק משוער 5 מ׳, גובה הפתח 1.2 מ׳.מערה מזרחית87
ענפי עצים בפתחה. חמציצים.

מקומיתארכיאולוגי

גת רבועה 6*6 מ׳ עם משטח איסוף ושבע מדרגות חצובות לעומק גת ומערה90
כ- 3 מ׳. מתחת בור בעומק 1.5 מ׳ ומערה אי-רגולרית שהירידה אליה 

קשה. בגת צמחי גלונית הסלעים ובבונג זהוב.

אזוריתארכיאולוגי

גיאולוגי/ריכוז סלעי צורריכוז סלעי צור91
גיאומורפולוגי

מקומית

עמדת הגנה מחופה בקרקע ובאבנים, בקוטר כ-10 מ׳. הפתח מדופן עץ. עמדת הגנה93
פנים המבנה קרס. הכניסה בתעלה עם דיפון אבנים, מצד דרום-מערב.

מקומיתהיסטורי

מצבת זיכרון לחייל צה״ל שמואל )מולי( יחזקאל, נהג שנספה כנראה מצבת זיכרון94
בתאונת דרכים בשנת 1978. נקודת הציון מקורבת לפי תצפית בנסיעה.

מקומית 

מקומיתארכיאולוגיאבן מלבנית בממדים 0.5*0.5 מ׳ - ייתכן מזוזה.אבן מלבנית96

 כיום מכוסה על ידי צמחי חרוב, אלת המסטיק. קוטרו כ-3 מטר.בור97
לא ניתן לדעת את העומק.

מקומיתהידרולוגי

מקומיתארכיאולוגיגדר אבנים בגובה 1 מ׳ ובה שער. כ-15 מ׳ מזרחה מדרגה חצובה.שער בגדר אבנים98

מקומיתאחרחניון מטיילים גדול ביער הקדושים.חניון יהדות תימן99

מקומיתהנצחהפסלי מתכת המוקדשים לאנה פרנק וסיפורה.מיצג אנה פרנק101

מצוק מרשים בגבובה של כ-35 מטר בשיא. עם עצים בוגרים של אלון מצוק102
מצוי, מציץ סורי, אריסימון תמים, תלת-מלען מצוי.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מעין פיר, עומקו כ-5 מטר, כנראה לא מסותת ומדובר בתופעת בור103
קארסט טבעית.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתארכיאולוגישתי מדרגות, למעלה משטח סלע, בור בצורת האות D שעומקו 1 מ׳.מדרגות, משטח סלע ובור104

גיאולוגי/מצוק, גובהו כ-20 מטרים. נרשם בתצפית מהצד השני.מצוק105
גיאומורפולוגי

מקומית

משטח דריכה במימדים 6*7 מ׳, בור שיקוע ובור איסוף במפלס תחתון. גת גדולה106
בור האיסוף כולל אבן חצובה מאורכת ה״תלויה״ מעל סלעים אחרים.

אזוריתארכיאולוגי

גיאולוגי/מערה באורך כ-15 מ׳ ובעומק כ-10 מ׳.מערה108
גיאומורפולוגי

מקומית

מערה המחולקת לשני חדרים, ובצידה הדרומי קיר אבן. בצד צפון עץ מערה109
לבנה. גללי צאן מעידים על שימוש כמערת רועים.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

 אתר עם סיווגים רבים: 1. עמוד עץ, ייתכן עמוד טלגרף מנדטורי. 2.עמוד טלגרף110
גן טרשים, כראה תצורת עמינדב. 3. חבצלת קטנת-פרחים.

מקומיתהיסטורי

מקומיתארכיאולוגיחורבותחורבות111

מקומיתארכיאולוגיגודלה כחצי מטרמדוכה112

מערה גדולה ונעולה המשמשת כאתר התייחדות. בסקר “נוף ונופש״ מערת בני ברית113
אצל אהרונסון )1972( מוזכר כי האתר מיועד בעיקר לתיירים.

ארציתהנצחה

גיאולוגי/מצוק בגובה של כ-10 מטר.מצוק115
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתהידרולוגישוקת אבן ולידה בור בעומק 2 מ׳ עם אבן חוליה ברורה.שוקת אבן117

מעט הריסות. תצפית לאזור בית שמש, בית מיחסיר, רמלה, תל אביב, גבעת האיקליפטוס119
שעלבים. תצפית מוגבלת לכרמילה. עץ איקליפטוס בגובה כ-12 מ׳. 

אזוריתנוף/תצפית

מקומיתבוטניעץ תמר, בגובה של כ-8 מטר.תמר121
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בור מים, חוליה יפה בראשו. נושא מים בעת הביקור, מפלסם 6-7 בור מים123
מטר מתחת לפני השטח.

אזוריתהידרולוגי

אזוריתהידרולוגיעם מים בעת הביקור, במפלס של כ-5 מטר מתחת לפני השטח.בור מים124

 מהיפים בבורות המים בתחום הסקר. חוליה יפה בראשו.בור מים127
 תעלות ניקוז פעילות. סולם מתכת מוביל אל המים.

מפלס המים כ-3 מ' מתחת לפני השטח.

אזוריתהידרולוגי

מערה חצובה. אורך הפתח - 15 מטר, עומק- 12 מטר, גובה- עד 4 מערה128
מטר. מוזכרת גם בעמוד ענן. במקום ספסלי ישיבה צנועים מעץ.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

אזורית

גיאולוגי/שטח מצוקי עם אלונים בוגרים ואורניםשטח מצוקי ואלונים129
גיאומורפולוגי

מקומית

 חורש שיטה כחלחלה בגבעה בה היה בעבר משלט 9.משלט 1309
אזור טרשי במיוחד.

מקומיתהיסטורי

 מצוק, גובהו כ-10 מ', עם צמחי שערות-שולמית מצויות.מצוק131
חלקו נוצר בכריית הדרך.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

ארציתנוף/תצפיתואדי מיוער, מצוקים, נוף דרמטי. האתר עפ״י אהרונסון )1972(.קניון נחל רזיאל134

בני כ-6 מטר כל אחד. לרוב מוסתרים על ידי הצמחייה ואינם מרשימים. צמד מצוקים135
גלונית הסלעים מופיעה עליהם, ועד כה לא הופיעה יחידה.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/גובהו נראה כ-8 מטר. נראה בתצפית מבחוץ.מצוק137
גיאומורפולוגי

מקומית

חורבה, מבנה עם קירות עד גובה 3.5 מטר, גודל המבנה 3*4. פתח חורבה138
הכניסה נשמר עם המשקוף, קשת מרכזית שלמה. סמוך אליהם 

שומרות, גב חצוב, עץ תמר, רימון, זית.

אזוריתארכיאולוגי

מצוק בגובה 12-8 מ׳ בו פעורה מערה כחמישה מטרים מעל בסיס מערת בני-החצב141
המצוק, ומערה נוספת רדודה למרגלות המצוק. ריכוז יפה וצפוף של 

בן-חצב יקינטוני.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

אזורית

 בתצפית מבחוץ, נראה כאילו המצוק נמשך לאורך כ-250 מטר.מצוק145
גובה המצוק כ-20 מטר. בסביבתו עצי אלון מצוי בוגרים.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

הקטע היפה ביותר של כביש 395. הכביש חצוב בצלע ההר מדרום מעבר כביש 146395
 לנחל רזיאל ללא כל אפשרות לעצירה, וסגור לרכבים כבדים.

ויקטור גרן )1982-3( מזכיר באזור זה שביל קדום.

ארציתנוף/תצפית

נחפרה לאחרונה על ידי רשות העתיקות . עם פתח למחילה המובילה חורבה147
לחלל תת-קרקעי, אורכו כ-6 מטר, רוחבו 3 מטר.

מקומיתארכיאולוגי

מערה עם גללי בעלי חיים טריים. המערה נראית די גדולה. הגללים מערה151
כנראה של דורבן.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

לא ברור אם נוצר כתוצאה מהעבודות הישנות על כביש 1, או אם מחשוף חוואר152
טבעי. המחשוף יוצר מצוק בגובה של כ-12 מטר.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/מצוק בגובה של כ-60 מטר.מצוק154
גיאומורפולוגי

מקומית

 גובהו כ-10 מטר. עם צמחי קוציץ סורי, חוטמית זיפנית,מצוק158
גלונית הסלעים.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

אזוריתנוף/תצפיתקטלבים, טרסות זיתים וחרובים, תצפית.הר כרמילה159

ארציתהיסטורישרידי משלט ממלחמת העצמאות, תצפית מערבה.משלט 16021

מקומיתארכיאולוגישומרה רבועה בגובה כ-2 מ׳, כניסה מצד צפון.שומרה161

בור מים, מפלס המים כ-3 מטר מתחת לפני השטח, חוליה יפה בור מים164
בראשו. לידו ריכוז צמחי גלעינית זעירת-פרחים.

אזוריתהידרולוגי

גיאולוגי/מצוק ומחשופי סלע לידו.מצוק165
גיאומורפולוגי

מקומית

 שרידי מבנה מעוגל דמוי כבשן סיד. קוטרו 9 מ׳.כבשן סיד?166
בתוכו שיחי זלזלת הקנוקנות.

מקומיתארכיאולוגי
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חציבה בסלע, נראית כגת בצורת מחומש. אורך ורוחב כ-3 מ׳, עומק גת?167
30 ס״מ. בצד צפון בור עגול בעומק 1.5 מ׳, בצד מזרח ספלול חצוב.

מקומיתארכיאולוגי

פתח מערה, מוסתר באבנים. החלל עצמו כנראה התמלא בסחף ואין פתח מערה168
אליו גישה.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתהידרולוגיבור גדול, אוגר מים. הבור לא אותר בשטח.בור מים ומערה169

גיאולוגי/חלל חצוב בגובה 2 מטר, רוחב 7 מטר, עומק 5 מטר.מערה חצובה172
גיאומורפולוגי

מקומית

בור פעמון קלאסי, עומקו בעת הביקור כ-4 מטר, יבש בעת הביקור, בור מים177
כנראה התמלא סחף במרוצת השנים. קוטר הפתח כ-75 סנטימטר.

מקומיתהידרולוגי

 ממערב לדרך. חלל קטן ומפויח דמוי חרוט בגובה מטר וחצי,מערה179
רוחב 2 מטר, עומק 2 מטר.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

בור מים, צמוד ממזרח לשביל אופניים/הולכי רגל. נושא מים בעת בור מים180
 הביקור. מפלס המים כ-6 מטר מתחת לפני השטח.

הבור מכוסה למניעת אידוי/כניסת סחף. 

אזוריתהידרולוגי

 שרידי חווה על מורד182
הר כרמילה

מקומיתנוף/תצפיתחווה, חרובים, עצי חורש, שומרה.

מקומיתהיסטורימשלט מנדטורי. נ.ט. 503משלט התמר183

 שתי אבני ממל צמודות לציר עפ"י אהרונסון )1972(.בית בד בבית מאיר184
לא נבדק בסקר הנוכחי.

מקומיתארכיאולוגי

גיאולוגי/מצוק בגובה של כ-50 מטרמצוק186
גיאומורפולוגי

מקומית

 שדה מפולס ובו יסודות 3 מבנים עם כמה חדרים, גלי אבנים,שדה מפולס - משלט 1887
עץ תמר בגובה כ-2.5 מ׳. במפות המקום נקרא באר גרבית, אולם 

הבאר לא זוהתה לא בסקר זה ולא בסקרים קודמים.

מקומיתהיסטורי

מצוק מרשים. בתחתיתו פרט ענק של שרביטן מצוי המשתלשל מהמצוק, מצוק ושרביטן189
גובהו כ-10 מ׳, רוחב 6 מ׳. המידע נלקח בתצפית מכיוון תל כסלון.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

אזורית

 כעשר אבני מיל, חלקן נושאות כתובת, בצמוד לדרך.אבני מיל190
תוואי דרך עתיקה לירושלים.

ארציתארכיאולוגי

מערה מפולשת בעלת 3 פתחים, באורך כ-20 מ׳ ממזרח למערב. מערה מפולשת195
מהפתח המרכזי יוצאת צפונה תעלה בנויה בעקלתון שאורכה 

כעשרה מטרים.

מקומיתהיסטורי

המערה היא כנראה חלק ממכלול גדול יותר שהתמוטט בעבר. מערה197
 המימדים הנוכחיים - רוחב 15 מטר, אורך 5 מטר, גובה מטר.

גללי דורבנים טריים במערה.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

משלט שנתפס במבצע מכבי, החליף ידיים מספר פעמים ונותר משלט 1998
לבסוף בידי ישראל. תצפית לאזור חורבת עקד ורכס התותחים.

אזוריתהיסטורי

גב עם מים רדודים בפברואר 2014. בקרבתו גבים יבשים ובור סגלגל גב מים200
בעומק כמטר אחד. מעט ממערב יש בור בעומק 1.5 מ׳ ממנו בוקעת 

תאנה, ומצפון גב לח עם מעט טיון.

אזוריתהידרולוגי

תצפית בצד המערבי של השמורה - לטווח שבין תל אביב בצפון תצפית שמורת המסרק203
לאשקלון בדרום, כולל בין היתר הר חרשה, כרמי יוסף, רחובות, 

אשדוד, מודיעין עילית, מודיעין ועוד.

מקומיתנוף/תצפית

גיאולוגי/טרשים יפים במדרון המזרחי של גבעת משלט 8טרשים יפים205
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתארכיאולוגישרידי מבנה מעוגל דמוי כבשן סיד. קוטרו 9 מ׳. לצידי ערוץ נחל יתלה.כבשן סיד?206

מצבת זיכרון לזכר שר החינוך זבולון המר. שלושה עצי אלון מצוי מרשימים יער זבולון המר207
שגובהם כעשרה מטרים. מפת הכוונה לאתרי מורשת קרב באזור.

מקומיתהנצחה

שני עמודי מכבש ניצבים - חלק מבית בד, מערה חצובה הנראית חורבת מדרג208
כמערת מגורים ועץ חרוב. עפ״י עמוד ענן יש באזור גם גתות.

ארציתארכיאולוגי

שקע בשטח כ-15 מ״ר למרגלות שביל ההליכה בשמורת המסרק. שקע209
נראה מעשה-ידי אדם.

מקומיתהיסטורי
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מערה שאורך פתחה כ-10 מ׳ וגובהה 2 מ׳. לצד המערה יש עץ חרוב מערה ועץ חרוב210
בגובה 6-5 מ׳.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

בור מים שהתמוטט או חלל קארסטי שהתמוטט. המקום ללא סימני בולען?211
פעילות אדם ‘מסורתיים׳ פרט לכתובת ׳צוות צ׳ובאקה׳ שרוססה על 

אחת האבנים במקום. 

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתנוף/תצפיתמבט אל הנחל והמצוקיםתצפית מצוקי כסלון212

בריכת מים מלבנית באורך 4 מ׳ וברוחב 2.5 מ׳, עומקה לפחות 1.5 מ׳. בריכת מים - חורבת מדרג213
 במרץ 2014 היו בבריכה מים עד חצי מטר מתחת לפתח.

בצד דרום-מערב יש בור מים מסורג ועץ אלון מצוי.

אזוריתהידרולוגי

קבר שייח' אחמד אל-עג'מי, בתחום שמורת המסרק. חלק מחדר קבר שיח' אחמד אל-עג'מי214
המבוא קרס. אשפת מטיילים באזור.

ארציתארכיאולוגי

סימני חציבה, כנראה חלק ממתקן כדוגמת גת. המקום מכוסה סימני חציבה215
צמחייה וכנראה מסתתרים בו שרידים נוספים.

מקומיתארכיאולוגי

גיאולוגי/מערה, נראית יחסית גדולה. פרט בוגר של זעמן מטבעות.מערה וזעמן217
גיאומורפולוגי

מקומית

ארציתהיסטוריבית המשאבות התחתון בקו המים הבריטי מראש העין לירושלים.בית המשאבות התחתון219

גיאולוגי/גובהו, במדרגות, כ-40 מטר. עם צמחי זקנן שעיר.מצוק220
גיאומורפולוגי

אזורית

מערה חצובה מתחת למצוק בגובה 3.5 מ׳. אורך הפתח כחמישה מערה חצובה221
מטרים ועומק המערה כ-2 מ׳. תעלות קשר בקרבתה.

מקומיתארכיאולוגי

בור מים, באופן יחסי נראה רחב וגדול. גודל הפתח מטר על מטר בור מים222
עשרים. מפלס המים כ- 5 מטר מתחת לפני השטח. המים צלולים, 

הערכת גובהם: כמטר.

אזוריתהידרולוגי

אזוריתהידרולוגיבריכה מלבנית 2.5*2 מ׳, עומק 1.2 מ׳. מים בעומק 20 ס״מ, שרידי מבנה.בריכה223

גיאולוגי/מצוקים בגובה 20-10 מ׳ המשמשים כבית גידול לצמחים מיוחדיםמצוקי כסלון224
גיאומורפולוגי

מקומית

ח׳רבת אל-ח׳יר - גבעת 225
כרמילה

אתרים היסטוריים, בית בד )אבן ים עומדת על הצד, נצפתה ב-2004 
אך ב-2014 לא היה לה זכר(, בורות מים, עניין גיאולוגי מיוחד )עפ"י 

אהרונסון, 1972( ללא פירוט.

אזוריתנוף/תצפית

מערה, להבדיל מרוב המערות בסקר, ככל הנראה כאן מדובר בחלל מערה227
טבעי, ללא סימני חציבה. למערה פתח עליון גדול, ופתח צדדי קטן 

וחסום בסבך. 

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/מערה גדולה באופן יחסימערה228
גיאומורפולוגי

מקומית

אזוריתהיסטוריבונקר ושרידי תעלות לצד שביל ההליכה בשמורת המסרק.בונקר ושרידי תעלות231

מצוק בגובה של כ-5 מטר. עליו צמחי גלונית הסלעים וצורית חופית. מצוק233
הצורית בתחילת פריחה בתאריך 7.4.14

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/נוף ומצוקיםמצוקי נחל כסלון237
גיאומורפולוגי

מקומית

ארציתארכיאולוגיחורש טבעי, אורן ירושלים, תצפית, תעלות קשר ואלונים בוגרים. המסרק238

מעיין חרב. הפיר העליון הפך למחראה. בית המעיין יושב על המדרון עין שייח׳ אחמד242
 וגובהו כ- 3.5 מ׳. ליד בית המעיין יש תמר בגובה כ-4 מ׳.

שוקת מאורכת בצד צפון.

ארציתהידרולוגי

פתחי מערות, מעגל אבנים. כנראה שבאזור שרידים רבים של חקלאות/מערה243
יישוב קדום, אך הצמחייה הסבוכה מקשה על הכניסה למערות.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתהידרולוגיבור פעמון מסורג בעומק כ-5 מ׳. נמצא יבש בפברואר 2014.בור פעמון245

מערה בעומק כעשרה מטרים, פתחה באורך 2 מ׳ ובגובה 1.5 מ׳. חורבת גרבית246
המערה נמוכה ויש בה קיר אבנים - כנראה שימשה כמכלאת צאן. 

ממערב שרידי מבנה רבוע ואבן מסותתת.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתנוף/תצפיתמבט לשפלה מרמלה עד אגם זוהר, בית שמש.תצפית רכס כסלון247
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מקומיתנוף/תצפיתתצפית מערבהתצפית248

לוח זיכרון עליו רשום: אברמלה חפץ, איש הגדוד השישי, חטיבת הראל, לוח זיכרון - אברמלה חפץ249
הפלמ"ח, נפל ה׳ אייר תש"ח.

מקומיתהנצחה

 שרידי מחצבה מודרנית, קטנה מאוד.שרידי חציבה250
בסביבתה צמחי חוח ספרדי.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/גובהו כ-6 מטרמצוק251
גיאומורפולוגי

מקומית

אתר הנצחה מרכזי ביער הקדושים. 3 עצי אלון התולע מצפון וצמוד אנדרטת מגילת האש253
לאנדרטה. כנראה שתולים. 

ארציתהנצחה

קניון קצר, מערת נזירים. גשר הרכבת החדש לירושלים עובר בקרבת קניון נחל יתלה255
המערה. לא נבחן בסקר הנוכחי.

ארציתנוף/תצפית

מקומיתארכיאולוגימדרגה חצובה בגובה 1 מ׳.מדרגה חצובה257

פרט לטרסות, בנקודה הזו נמצאו סידורי אבנים מעוגלים, אולי אתר שרידים260
פולחן כלשהו? 

מקומיתארכיאולוגי

טרסות, מצוקים 261
וגיאופיטים

סדרת מצוקים בני 5-6 מטר, ששימשו גם כטרסות; הצומח במקום 
יחסית לא סבוך ויש ממנו תצפית מזרחה. במקום ריכוז גיאופיטים: 

כרבולתן השדות - רוב הפרטים לא פורחים.

מקומיתארכיאולוגי

שקע חצוב בסלע עם פתח ניקוז, קוטרו 50 ס״מ. עם מים בעת הביקור. מדוכה262
כמו כן, באתר חבצלת קטנת-פרחים.

מקומיתארכיאולוגי

 שרידי משלט ומצבת זיכרון, תצפית לשפלה, משולש בית תול,תצפיות רכס ארנה263
רכס שומרון, שער הגיא.

ארציתנוף/תצפית

מקומיתאחרחווה המתמחה בגידול כלביםחוות שער הגיא265

גיאולוגי/גובהו כ-8 מטרמצוק266
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתארכיאולוגיספלול חצוב בסלעספלול חצוב268

מקומיתארכיאולוגישטח עם טרסות חקלאיות, עליהן עצי אלון, בין הטרסות צומח עשבוני.טרסות חקלאיות269

מעיין ולידו בוסתן ואלונים, מערכת מים. לא זוהה בשטח ב-2014. עין ערב270
באזור יש קנים ותאנים גדולות.

מקומיתהידרולוגי

חורשת חללי הכשרת 271
הצופים - דפנה

מקומיתהנצחהסלע זיכרון לזכר 16 חללי הכשרת הצופים-דפנה שנפלו בגליל העליון

אזוריתהיסטוריתצפית לא משולטת, אתר הנצחה.הר ארנה - משלט 27316

שקע רבוע בממדים 3*3 מ׳, עומקו כ-30 ס״מ. בצידו המערבי סלע שקע וגומחה275
בגובה 1.2 מ׳ ובו גומחה חצובה. במקום יש סימנים לאגירת מים עונתית.

מקומיתארכיאולוגי

בריכה מעודפי מים של מתקן מקורות באזור, מגודרת ולא נגישה. בריכת עודפים - מקורות276
לצידה פינת זיכרון ע״ש עובד מקורות אברהם הלר ז״ל.

אזוריתהידרולוגי

חרוב בוגר, מרובה גזעים, צופה לעבר נחל אילן ושלוחת משלטים. חרוב בוגר277
גובהו כ-11 מטר, רוחבו כ-12 מטר.

מקומיתבוטני

אנדרטה לעובד מקורות אברהם הלר. פינת ישיבה, שחרור עודפי מים גלעד הלר278
מקו המים הרביעי לירושלים )תחנת השאיבה הסמוכה נקראת תחנת 

אברהם הלר(.

מקומיתהנצחה

 מתקן חקלאי ליד280
חרבת כסלה

מקומיתארכיאולוגימתקן חצוב בסלע. לא אותר בשטח.

גיאולוגי/משטח סלע שאורכו עשרות מטרים, בין דרך רכב לטרסה.משטח סלע282
גיאומורפולוגי

מקומית

שלולית עונתית, מחזיקה מים בעת הביקור )19.3.14( עם גרניון גזור, שלולית283
חבלבל שעיר, חבלבל השדה. ביקור ב 4.7.14: פרעושית ערבית- אלפי 

פרטים בפריחה. עבדקן מצוי.

מקומיתהידרולוגי

 חרבה כוללת 10 מבנים מחוברים בגדר חיצונית, תצפית.חרבת צרעה287
האתר לא זוהה בסיור ב- 2014.

מקומיתארכיאולוגי



100

"ח מסכם ם דו ירושלי ן הרי  סקר צפו

חשיבותסוגתיאורשם מס׳

 חרבה ביזנטית כנראה, טרסות, בור מים, חורבות בניינים,חרבת חורש288
שברי רצפות פסיפס, קברים, חציבות בסלע.

ארציתארכיאולוגי

מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 3 דונם ובגובה 8 מחצבת השיירות292
מ׳, פונה צפונה. נטועה אורנים וחורש טבעי. נצפית מכביש 1.

מקומיתמפגע

מקומיתהנצחהלוח ובו רשום על הסכם לטיפוח הגבעה על ידי ׳בתי הכנסת המאוחדים׳.לוח תיעוד293

מקומיתארכיאולוגיחצובה בסלע. גודלה בערך 2 על 2 מטר.גת294

ארציתארכיאולוגימאגר מים מרובע ענקמערת חורש295

מקומיתהיסטורימשטחי סלע ותעלות חצובות. המשלט נתפס במהלך מבצע “מכבי״משלט 2966

קוטרו 6 מ׳, מדופן באבנים, גובהו 3 מ׳, שתי כניסות צידיות לבור, יבש בור מים297
בעת הביקור.

מקומיתהידרולוגי

גיאולוגי/שער במצלעות המערביות של הרי ירושליםשער כפירה298
גיאומורפולוגי

ארצית

גיאולוגי/גובה כ-10 מ׳. עם גלונית הסלעים, חטמית זיפנית, צללית אשונה.מצוקון299
גיאומורפולוגי

מקומית

 אימאם עלי,300
שמורת שיירות

מקאם לזכרו של אימאם עלי )אחד משישה בארץ ישראל המערבית(, 
אלונים, זיתים, ממול מערה - מערת הצדיק - שהושמדה בעבודות 

הרחבת הכביש באביב 2014.

ארציתבוטני

מקומיתהנצחהבית עלמיןבית עלמין מבוא חורון301

גיאולוגי/מצוק ובו שני כוכים הנצפים מערוץ נחל אילןמצוק וכוכים302
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתארכיאולוגישומרה וכרם זיתיםשומרה וזיתים304

 מצפור קטן עם שולחנות וספסלים. תצפית לנטף, חורבת מצד,מצפור רפא305
הר הרוח, מבוא חורון, מודיעין ומתקן מקורות.

מקומיתהנצחה

מקומיתהנצחהסלע זיכרון לזכר עוזי נרקיס, משחרר ירושלים במלחמת ששת הימים.מצבת עוזי נרקיס306

מקומיתארכיאולוגיסלע ובו שבעה ספלולים חצובים.ריכוז ספלולים חצובים307

סלע הנשקף מהכביש ועליו לוח זיכרון “על אדמה זו לחמו אנשי שלט זיכרון308
פלמ״ח “הראל״ בקרבות הגבורה עקובי הדם של מלחמת השחרור 

בליווי השיירות, בכיבוש המשלטים ו ובמערכה על הדרך לירושלים. 
כבוד לנופלים".

מקומיתהנצחה

עץ אורן הצנובר בגובה 7-6 מ׳, ריכוז חצבים, תצפית לעין כסלון אורן הצנובר309
ומושב כסלון.

מקומיתבוטני

איקליפטוס ענק בגובה 12-10 מ׳. בבסיסו חור ציורי. בצמוד וממזרח עין עלקת מערבי310
לו הבאר של עין עלקת מערבי. עומקה 2.5 מ׳ ובפברואר 2014 היו בה 

מים רדודים. יש טרסות מסביב.

ארציתהידרולוגי

מקומיתבוטניעץ תמר, בערוץ נחל יתלה. גובהו כ-3.5 מ׳.תמר311

 עמק איילון, השפלה עד הים, המסרק, נווה אילן, מורדותתצפית משלוחת נטף312
הרי יהודה והשומרון.

מקומיתנוף/תצפית

 היסטורי יהודי, מדרגות נאות סביב, גבעה מלאכותית, מרתפיםתל כסלון313
 תת-קרקעיים. חרסים מתקופת הברזל עד התקופה הביזנטית,

שרידי הכפר הערבי כיסלא. תצפית.

ארציתארכיאולוגי

בור בעומק 1.5 מ׳, יבש ושוקת לידו. אין באזור תאנה המוזכרת עין עלקת מזרחי314
בסקרים קודמים.

אזוריתהידרולוגי

גיאולוגי/גובהו כ-5 מטרמצוק315
גיאומורפולוגי

מקומית

מיקום משוער. מערה חצובה עם סימני לחות באוגוסט 2013 - מערה חצובה316
פוטנציאל לנביעה חורפית.

מקומיתארכיאולוגי

מערה באפיק נחל כסלון, רוחבה כ- 20 מטר, אורכה 6 מטר בערך, מערה317
גובהה מטר וחצי.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית



101

"ח מסכם ם דו ירושלי ן הרי  סקר צפו

חשיבותסוגתיאורשם מס׳

מבנה אבן עזוב, החדר הצפוני חסר גג ובו קורות מתכת )רלסים( ח׳רבת א-צוונה320
 שקרסו ואילו בחדר המרכזי יש גג עם קורות שלמות.

החדר הדרומי הרוס )שרד קיר אבן המפריד אותו משאר המבנה(.

ארציתהיסטורי

מספר מוקדי נביעה בבסיס הסלע. המעיין העיקרי נובע למרגלות עין כסלון321
מדרגת סלע בגובה כ- 2.5 מ׳. קנה מצוי, פטל קדוש, גרגר הנחלים.

ארציתהידרולוגי

מצוקון ובו מערה קטנה - רוחב 9 מטר, אורך 3 מ׳, גובה 2 מ׳. בפתחה מערה ועץ תאנה322
עץ תאנה גדול - גובה כ-11 מ׳, רוחבו 10 מ׳. לצד הפתח העליון של 

המערה שני ספלולים חצובים ושתי גתות.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתארכיאולוגימערת קבורה חצובה ללא כוכים, פתח נמוך.מערת קבורה323

אזוריתארכיאולוגיאבן ים של בית בד. קוטרה כשני מטר.אבן ים324

שומרה שמורה היטב בגובה כ- 2.5 מ׳, אליה מוביל מסדרון בגובה כ-70 ס״מ. שומרה ובוסתן325
מסביב בוסתן - חרובים וזיתים )לא עתיקים( ואיקליפטוס בודד.

אזוריתארכיאולוגי

גיאולוגי/גובהו כ-15 מטר )הערכה מתצפית(.מצוק327
גיאומורפולוגי

מקומית

גדולה יחסית. גובה עד 5 מטר, רוחב 18, אורך 12, גדר אבנים בכניסה. מערה328
בסביבתה עצי שקד, סינפיטון ארץ-ישראלי, ציפורן חד-שנתי.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתבוטניתאנה גדולה וסלע המכסה כנראה בור מים.תאנה גדולה329

גיאולוגי/גובהו כעשרה מטר. פרטים מפותחים של קטלב.מצוק330
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/משטח סלע גדול וגדר אבניםמשטח סלע וגדר אבנים331
גיאומורפולוגי

מקומית

 גת קטנה. כנראה שחלקה הגדול מכוסה בסחף וצומח.גת333
חלקה הגלוי בגודל מטר וחצי על מטר וחצי.

מקומיתארכיאולוגי

גובהו כ-7 מטר, ייתכן שבחלקים מסויימים גבוה יותר, תחת מצוק334
הצמחייה העבותה. צמחי פיגם מצוי - עשרות פרטים.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מצודה בתוואי דרך עתיקה. שרידי מבנה בנוי אבני גזית. תצפית נוף חורבת מצד337
היקפית אך בעיקר צפונה - הר הרוח, נטף, חרשה, מודיעין, מודיעין 

עילית, מכבים, רעות ועוד. בדרום נצפית חורבת עלקת.

ארציתארכיאולוגי

 מצוק בו משובצות338
שכבות צור

גיאולוגי/מצוק מרשים עם שכבות צור בגדה הצפונית של נחל כפירה
גיאומורפולוגי

אזורית

 מאגורה גדולה, גובהה עד 4 מ׳, אורכה כ-15 מ׳ ורוחבה כ-9 מ׳.בור מצד339
פתח בגג. שרידי טיח.

ארציתארכיאולוגי

גיאולוגי/גובהו כעשרה מטר, בתצפיתמצוק340
גיאומורפולוגי

מקומית

 צבעונים רבים, רקפות, סחלב אנטולי וסחלב הגליל.הר שפי341
אין תצפית מהמקום בגלל הייעור.

מקומיתבוטני

אזוריתבוטנימצוק וחורשה. מוזכר אצל אהרונסון )1972(, לא נסקר בסקר הנוכחי.חורשת אוג ומצוק343

מקומיתהידרולוגיכוך קטן בסלע עם סימני זרימה יבשים ומעט שערות-שולמית מצויותכוך346

מקומיתבוטניחרוב בוגר ושומרהחרוב בוגר ושומרה347

מצוק, בשיאו בגובה של כ-15 מטר. בסמוך אליו שטח של כ-20 דונם, מצוק353
הנטוע בדלילות ביחס ליחידה בה הוא נמצא עם עצי אלון מצוי בוגרים.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתארכיאולוגישקע חצוב, סימטרי ויפה. קוטרו כחצי מטר.מדוכה355

מצוק, ארוך, כיוונו מזרח- מערב, גובהו בשיא כ-10 מטר, עם צמחי מצוק וחבצלות356
חבצלת קטנת-פרחים )עשרות פרטים(.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

ארציתארכיאולוגיבניין, עצי פרי, טרסות, מערה, חורש, בורות מים.חורבת עלקת357

 עינות בוקר,358
המעיין התחתון

מערכת מים, טרסות אורנים צעירים, סבך עצי הדר, שקד, תאנים. 
מוזכר אצל אהרונסון )1972(. מרקוס )1993( וגם אנחנו לא איתרנו אותו.

מקומיתהידרולוגי

אזוריתהנצחהגן זיכרון קטן לכבוד האב טקג׳י אוצוקיגן יפני360
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מפלונים באפיק ׳נחל בוקר׳, ומצוק. סדרת מפלונים בני מטרים מפלונים364
בודדים, מצוק בן כ-6 מטר, כמו כן צמחי סלעים: גלונית הסלעים, 

פרע צמיר בניצנים, ציפורנית.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתארכיאולוגישומרות בגובה של כ-2 מטר. חרובים בגובה של כ-10 מטר.שומרות וחרובים366

 שתי נביעות למרגלות מצוק בגובה כמה מטרים.עינות בוקר369
מי הנביעות זורמים לבריכה משושה )חצייה בנוי וחצייה נשען על 

הסלע(. הנביעה הדרומית נאגמת תחילה בבריכה.

ארציתהידרולוגי

מצוקים ומשטחי סלע רבים. נרשם בתצפית מבחוץ. ככלל, מומלץ מצוקים371
להכשיר שביל רגלי מעינות בוקר לנחל כסלון, באפיק המוצל והיפה 

של ׳נחל בוקר׳.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/ריכוז סלעי צור.סלעי צור372
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/מצוק עם צניר, גובהו כ-10 מטר. נרשם בתצפית מבחוץ.מצוק עם צניר373
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/מצוקי כסלון, נוףמצוקים375
גיאומורפולוגי

מקומית

אזוריתנוף/תצפיתטרסות, סוגי בניינים, גת. עם עצי זית.חרבת נטף המערבית376

גן פסלים משותף לקק״ל ולארגון המורים לציור ואמנות בהסתדרות יער המכללות - גן פסלים377
המורים, ובו כעשרה פסלים גדולים. בקרבתם מצפור ע״ש בני קפלן - 

תצפית מוגבלת לכיוון צפון.

אזוריתאחר

מקומיתנוף/תצפיתתצפית מערבה וצפון-מזרח אל בית תולתצפית שלוחת בית תול381

גיאולוגי/מחשוף קירטון צנוע )גובהו 4 מ׳( אך יפה שנוצר עם פריצת הדרך.מחשוף קירטון383
גיאומורפולוגי

מקומית

ככל הנראה, עודפים ממתקן מקורות שנמצא במעלה, מוזרמים מוצא בריכת מקורות385
לאפיק. במקום סבך )שנראה באורתופוטו( של פטל קדוש, וכמו כן 

גפן, תאנה, שומר פשוט, זית.

מקומיתבוטני

מקומיתארכיאולוגישומרה בגובה של כשני מטרשומרה388

מקומיתנוף/תצפיתתצפית מערבית אל נחל כפירה ועמק איילוןתצפית חורבת נטף מערבית390

 גתות, בריכות, כרמי זיתים, חומות נפולות, מערות, פלח ריחיים.גתות בחרבת זעתר391
לא נסקר בשטח.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתארכיאולוגי3 שומרות בגובה של כשני מטר.שומרות392

גיאולוגי/מצוק בגובה של כ-20 מטר, נראה עם מערות בתוכו.מצוק393
גיאומורפולוגי

מקומית

 סוכת תצפית צנועה בפסגת התל. תצפית יפה לעבר בית לקיא,נקודת תצפית395
עמק איילון, מודיעין והסביבה.

מקומיתנוף/תצפית

אבן ים של בית בד בקוטר 1.5 מ׳, צמוד לדרך עפר. בספרות מוזכרים בית בד - חורבת זעתר398
חרסים רבים מהתקופה הביזנטית )לא אותרו בשטח(.

אזוריתארכיאולוגי

 תצפיות מערבה399
משלוחת הר עוזרר

מקומיתנוף/תצפיתתצפיות למערב עד חוף הים

מערה בעומק 7-6 מ׳ ובה חמש בריכות רדודות, שערות-שולמית. עין נטף400
המים זורמים לבור מים אליו יורד סולם חדש.

ארציתהידרולוגי

מקומיתארכיאולוגיגובהה כשני מטרשומרה401

מקומיתארכיאולוגיטרסה באורך 20 מ׳, רוחב 2 מ׳ וגובה 2 מ׳טרסה גדולה402

מקומיתארכיאולוגיגובהה כשני מטרשומרה403

חורבת שיבלי, ביר אבו 404
בבין

 בחורבה - גלי אבנים וטרסות. בורות מים, אחד מהם עם מים
)מפלסם כ-8 מ׳ מתחת לפני השטח(, חבל ודלי. יישוב מימי בית שני 

עד התקופה הביזנטית.

אזוריתארכיאולוגי

גיאולוגי/מצוקון בגובה של כ-5 מטרמצוקון406
גיאומורפולוגי

מקומית
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לפי אהרונסון )1972( - חמישה בתי אבן ערביים קטנים )לא אותרו חרבת זעתר407
בשטח בסקר הנוכחי(.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתנוף/תצפיתעניין גיאולוגי של פגישת קרקע, צמחיית חורש, הבדל בין מפנים.נחל החמישה408

גיאולוגי/גובהה כמטר, רוחבה עשרים מטר, אורכה כ-6 מטר.מערה409
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתהידרולוגיתאנה בגובה כ-3 מ׳ הצומחת מבור סתום באבנים.תאנה ובור מים410

 מצוק יפה עם כמה דרגשים וכוכים הנראים טבעיים.מצוק ממזרח לעין נטף411
סימני המסה בסלע.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

אזוריתארכיאולוגיחורבה. אבן ממל של בית בד, קוטר 3 מטר.חורבה ובית בד412

 צמחייה, קטלבים, שני בניינים חרבים, יער אורנים וברושים.חרבת קטומה415
במקום היה כנראה מאהל בדואי, נשארה בשטח אשפה.

מקומיתנוף/תצפית

 תצפית צפונה לפי אהרונסון )1972(.תצפית שורש416
לאור הפיתוח היישובי, כנראה שהתצפית לא אפקטיבית.

מקומיתנוף/תצפית

 תצפיות מערבה417
משלוחת הר עוזרר

מקומיתנוף/תצפיתתצפיות למערב עד חוף הים

 מצוק, גובהו כ-8-10 מטר. אתר קווי. מצוק418
המצוק כמעט ואינו נראה בשל הייעור.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתארכיאולוגיגובהה כ-3 מטרשומרה420

מקומיתארכיאולוגיבגובה של כ-3 מטר, עם חלל פנימי.שומרה421

פסגת ההר. פוטנציאל לתצפית היקפית, אבל העצים מסתירים את תצפית, משטח סלע423
הנוף. מומלץ להסיר אותם ולהסדיר את המקום. במקום משטח סלע 

יפה ושרידי מדורה.

מקומיתנוף/תצפית

מקומיתארכיאולוגיבגובה של כ-3 מטר, נחבאת בין עצי עוזרר ואלון.שומרה424

חשד לגת: משטח דריכה בממדים 2*2.5 מ׳ ובור איגום שאורכו 2 מ׳ גת?427
ורוחבו 1 מ׳. הבור סגלגל ומלא בסחף. מדרום יש חציבה רבועה.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתארכיאולוגיבגובה של כ-3 מטרשומרה430

בגובה של 3 מטר. עם חלל פנימי וחלון. המרשימה מבין השומרות שומרה431
שראינו עד כה באזור.

אזוריתארכיאולוגי

חרוב בוגר, מדרום לערוץ נחל בית חנן, גובהו כ-10 מטר, מתפצל חרוב בוגר432
לכמה גזעים. ממזרח לו מערה קטנה, עם סימני רביצה של בעלי חיים.

מקומיתבוטני

 מערה באורך עשרות מטרים, גובה התקרה מטרים אחדים.מערה433
גובה הפתח 1.5 מ׳.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

אזורית

גיאולוגי/שכבות סלע נטויות במישורשכבות סלע נטויות435
גיאומורפולוגי

מקומית

 אנדרטה וחניון קק"ל, הנצחה לקהילות יהודיות שנספו בשואה. אנדרטה וגת436
במקום גם שרידי גת.

אזוריתהנצחה

חלל תת-קרקעי בגובה מטר וחצי, רוחב ואורך שני מטר. ייחודו בסדק מערה438
שנמצא מעל החלל, כנראה טבעי, שמכניס אליו אור.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתארכיאולוגישומרה בגובה של כ-2 מטר, עוד באזור: ספלול, תאנה, חרוב בוגר.שומרה439

מקומיתנוף/תצפיתמפגש גיאיות, טרסות, משטחי סלע ועצים.גיא442

 שטח בתה מלווה באשחר ארץ-ישראלי, בתוך יער נטוע.בתה443
עם צבעונים ומשטח סלע יפה.

מקומיתבוטני

משקולת בית בד )או מזוזה( בגובה כ-1.5 מ׳. בקרבתה שדה מפולס משקולת בית בד444
באורך כ-30 מ׳ מצפון לדרום.

אזוריתארכיאולוגי

ארציתהיסטוריקירות ויסודות מבנים, מערת מגורים, שביל עתיק ובוסתני שקדים.חורבת נטף445

מחסה סלע באורך כעשרה מטרים, גובה 1.2 מ׳ ועומק עד 2 מ׳. מחסה סלע448
המקום נצפה מהגדה הנגדית, וממנו יש תצפית נאה למשטחי סלע 

גדולים בגדה המזרחית של הערוץ.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית
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אזוריתהיסטורימבנה גדול ויפה ובו שני חדרים מקומרים. קינון יונים.חורבת נטף עליונה450

חציבה בסלע, מזכירה קבורה רומאית, אולי מתקן חקלאי פרימיטיבי חציבה453
כלשהו. רוחב מטר, אורך 4 מטר.

מקומיתארכיאולוגי

מאות פרטים, בעלים בעת הביקור - 12 לפברואר 2014. כ-20 מ׳ צבעונים ומערה454
מדרום לשם, מערה, כנראה חלק מחלל גדול יותר שהתמוטט, כרגע 

הפתח רוחבו 5 מ׳, העומק 3 מ׳, הגובה 1.20 מטר.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מעיין הנובע מתוך מערה טבעית ומשולב כיום בגן ציבורי ברמת עין רזיאל456
רזיאל. בביקור במרץ 2014 התברר שהמעיין ננעל בכלוב מסורג ואין 

אליו גישה למטיילים.

ארציתהידרולוגי

מקומיתארכיאולוגישתי גתות מכוסות עפרגתות מצפון-מערב לבית תול458

אזוריתארכיאולוגיחורבות קבר שייך, סביבו עצי מיש.בית פג׳וס459

מקומיתנוף/תצפיתמצפור ופינות ישיבהמצפור לוקי461

גיאולוגי/סדרת מצוקים בגובה 3 עד 6 מטרמצוקים462
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/משטחי סלע נטויים גדולים ויפים, תצפית מהגדה הנגדית.משטחי סלע463
גיאומורפולוגי

אזורית

מקומיתנוף/תצפיתמפרץ חנייה ותצפית, בעיקר לכיוון דרום.תצפית נחל כסלון466

 תצפית לכיוון דרום - איתנים, הר טייסים, שורש, הר אורנה.מצפור לוקי468
שני בורות עמוקים ומגודרים.

מקומיתנוף/תצפית

מקומיתארכיאולוגימבנה גת גדול יחסית, גודלו 8 על 6 מטר בערך, מכוסה צמחי סירה.גת גדולה469

גיאולוגי/מצוק, גובהו בשיא 15 מטרמצוק470
גיאומורפולוגי

מקומית

מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 2.5 דונם ובגובה מחצבת שורש 4713
15 מ׳, פונה מערבה. נטועה אורנים וחורש טבעי.

מקומיתמפגע

עין רזיאל צפוני - שתי בריכות עגולות, מודרניות, קוטרן 2 מטר, עין רזיאל צפוני472
עומק חצי מטר. במקום שולחנות למבקרים. הבריכות הוקמו על 

בריכות עתיקות יותר. כ-10 מטר.

ארציתהידרולוגי

בית המעיין - עין רזיאל 473
צפוני

בית מעיין מעל לדרך עפר, חלקו בנוי וחלקו חצוב. עם מעט מאד מים 
בקרקעית בקיץ 2014, מעליו מצוק בגובה 3 מ׳ עם תאנה מרשימה 

וכן עץ אלון מצוי גדול. 

אזוריתהידרולוגי

אזוריתארכיאולוגיחורבה גדולה יחסית, שרידי מבנים ובורות מים. חורבה474

מקומיתנוף/תצפיתתצפית צפונהתצפית476

ארציתנוף/תצפיתתצפית היקפית אל השפלה, המסרק, הר הרוח ומעלה החמישה.הר עוזרר477

אתר ארכיאולוגי קטן בין כרמי גפנים. באתר יש אבנים פזורות, בור ח׳רבת מסמר479
גדול וסתום )ניתן לרדת כ- 1.5 מ׳ והוא מתרחב פנימה(, משטח סלע 

)ייתכן גורן(. 

מקומיתארכיאולוגי

 אתר בו רוכזו שרידי משוריינים שפוזרו בעבר לאורך כביש 1.אתר המשוריינים481
אין מדובר על המשוריינים המקוריים ממלחמת העצמאות אלא על 

שחזורים משנות ה- 60'.

ארציתהנצחה

מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 5 דונם ובגובה 20 מחצבת שורש 4821
מ׳, פונה לצפון-מערב. נטועה אלונים ואורנים. נצפית מכביש 1.

מקומיתמפגע

מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 3 דונם ובגובה 15 מ׳, מחצבת שורש 4832
פונה דרומה. נטועה אורנים וברושים ומשמשת כחניון מטיילים.

מקומיתמפגע

מקומיתהידרולוגימעיין שאינו קיים בשטח, אך באזור יש מחשוף חוואר עם ריכוז תאנים.מעיין חרב484

 ׳מערה׳ שנוצרה כנראה מהדרדרות סלעים ענקיים, עם פתח עליון.מערת קשת485
לא מדובר בבור מים שהתמוטט.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתהנצחהקשת אבן להנצחת תורמים מיהדות קנדה.קשת הנצחה486

סלע גדול ועליו מצבת זיכרון ל- 29 אלף יהודי בלגיה שנרצחו בשואה, סלע זיכרון487
וכן לזכר הפרטיזנים וחסידי אומות העולם מבלגיה.

מקומיתהנצחה
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גיאולוגי/גובהו כ-12 מ׳, עם צמחי זקנן שעיר.מצוק488
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתארכיאולוגישרידי מכלאהמכלאה בחרבת מסמר489

אזוריתנוף/תצפיתשרידי מבנה )אולי מגדל(, עצי אלון ואלה.א-שייך מסעד490

 צבעוני ההרים - עשרות פרטים, נורית אסיה - מאות פרטים,צבעונים491
שיא פריחה בתאריך 22.3.14

מקומיתבוטני

פתח חצוב של מערה, מידותיו בערך מטר על מטר. ההמשך חסום פתח מערה493
בסחף. הפתח מוסתר במקצת על ידי קיסוסית. סמוך לפתח - עץ 

חרוב בגובה של כ-9 מטר.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתהנצחהאתר שהוקם בשנת 1995. מצבות לתורמים, סלע גדול, חניון פיקניק.אתר הנצחת יהודי בלגיה495

גיאולוגי/מצוק ואזור טרשי. המצוק בשיאו בגובה של כ-20 מטר.מצוק וטרשים496
גיאומורפולוגי

מקומית

אזוריתהיסטורישרידי הכפר סריס שחרב במלחמת העצמאותעיי סריס497

מצוק בגדה הצפונית באורך כ-50 מ׳ ובגובה כ-10 מ׳ בראשו יש צניר מצוק וצניר מנוון498
מנוון. מעט ממערב שני אלונים מצויים יפים בגובה 7-6 מ׳.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

 כ- 25-20 ערימות אבן מדופנות בגדלים שונים, בגובה כ-1.5 מ׳.אל-מנטיר500
ייתכן לצרכי גידול גפנים בהדלייה או אתר פולחני כלשהו.

אזוריתארכיאולוגי

גורן באורך כ-20 מ׳ וברוחב כ-8 מ׳. בקרבתה בור חצוב 1*1.5 מ׳ גורן501
שעומקו 1 מ׳, בצידו הדרומי פתח רבוע קטן. ייתכן בור איסוף של גת. 

ממזרח שקע רבוע 10*10 ס״מ ועומק 5.

אזוריתארכיאולוגי

מערה קטנה עם אבני גזית, המערה מטויחת וכנראה צבועה, עם קיר מערה - חורבת אגוזים502
אבן מודרני בכניסה, ובה מעין ספסל. גובהה 1.60 ס״מ, רוחבה 5 מ', 

אורכה 2.5 מ'. 

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

אזורית

מקומיתהיסטורישלושה עמודי טלגרף מנדטורייםעמודי טלגרף מנדטוריים506

תצפית מוגבלת - גבעת יערים, שורש, רמת רזיאל, אנטנה ליד גבעה גבעת מיש510
778, הר הטייסים.

מקומיתנוף/תצפית

גיאולוגי/סדק צר ועמוק מעל לדרך. באזור זוהו הלקטי צבעונים.סדק צר511
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתהידרולוגימעיין המסומן במפות אך לא קיים בשטח )חציבות נרחבות וכו׳(מעיין חרב512

גיאולוגי/מצוק, גובהו כ-4 מטרים.מצוק513
גיאומורפולוגי

מקומית

אזוריתבוטניריכוז אלון מצוי טבעי בערוץ נחל סומר, גובהם 5-6 מטר.אלוני נחל סומר514

מקומיתארכיאולוגיבור קטן ורבוע סתום באבנים, כנראה שרידי גת.בור קטן516

אזוריתארכיאולוגייסודות, מקאמים עם עמודים לשימוש משנה.בית תול518

מקומיתארכיאולוגישרידי בניינים גסים ומגדל צופיםחרבת זבוד519

בפתחה שיחי קיסוסית. רוחבה 3 מ׳, עומקה 15 מטר, גובהה מטר מערה521
וחצי. כמו כן באזור זה: ריכוז צמחי אזוב מצוי, ריכוז צמחי כלנית.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

חניון של מלון נווה אילן. תצפית לדרום, מערב ומזרח. חבל שהמקום חניון, תצפית ואשפה523
עם אשפה, שכנראה מסולקת לכאן באופן שיטתי, מהקיבוץ/מהמלון. 

אשפה ביתית וגזם.

מקומיתנוף/תצפית

בור מים יבש, עומקו כ- 3 מטר, ממנו בוקע עץ תאנה בגובה 5 מ׳ בור524
ורוחב 8 מטר.

מקומיתארכיאולוגי

קבוצת עצי חורש בוגרים של לבנה רפואי, אלון תולע, אלון מצוי. עצי חורש בוגרים525
העצים בגובה של כ-8 מטר.

מקומיתבוטני

בור מים, יבש בעת הביקור, עומקו כ-7 מטר, חוליה יפה בפתחו. תצפית הבור526
משולט על ידי קק"ל כ׳תצפית הבור׳, מגודר בחומה נמוכה על ידי 

קק"ל, מהמקום תצפית יפה לצפון ולמערב.

מקומיתארכיאולוגי

בור מים, מלא בעת הביקור, המפלס כ-4 מטר מתחת לפני השטח, בור מים527
הבור מסורג. לצידו ספסל ועץ שקד. במקום תצפית יפה דרומה.

מקומיתהידרולוגי
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מקומיתארכיאולוגיחורש צפוף, מבנה הנראה כבריכה קטנה.גיא מסמר528

מערה רדודה, שרידי 530
מעיין?

מערה רדודה, בקרבתה שלושה כוכים הנראים כשרידי מעיין חרב. 
צמוד לחורשה לזכר משה רבינוביץ.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

 מערה ברוחב 6 מ׳, עומק 8 מ׳, גובה 1.20 מ׳. בפתחה עץ אלון,מערה ואלון531
גובהו 7 מ׳.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

 מצוק בגובה כחמישה מטרים, למרגלותיו מצוק נוסף ובבסיסומצוק532
טיון דביק.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מצוק ומחשוף חוואר, גובה המצוק כ-20 מטר. מצפון להם שתי מחשוף חוואר ומערות537
מערות למרגלות הגדר, לפחות אחת מהן נראית כמערת רועים.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתאחרחניון מטייליםחניון החרובים542

שרידי גת חצובה - בור רבוע 3*3 מ׳ בעומק 1 מ׳ ובתוכו צמחייה גת ובור/בריכה544
סבוכה. ממערב יש מערה קטנה בהמשך הבור )ייתכן שלמעשה 

מדובר על בריכה חצובה(.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתנוף/תצפיתרחבת כינוס, עץ אורן. תצפית ליישובים שורש ושואבה.רחבה גדולה ואורן545

אנדרטת פורצי הדרך לירושלים בצלע גבעת משב - חמש אלומות אנדרטת פורצי הדרך547
צינורות הנשענות על חמש אלומות נוספות.

ארציתהנצחה

 מצוק בגובה של כ-15 מטר. אתר קווי הנראה באורתופוטו.מצוק548
עם צמחי חלבלוב מגובשש, כלך מרוקני.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

בעומק כ-3 מטר, יבש בעת הביקור, קוטר הפתח כמטר, צמחי זוטה בור מים549
לבנה בפתחו ושערות שולמית. בסביבתו צמחי יסמין שיחני.

מקומיתהידרולוגי

שרידי מבנים וקירות, המבנה הדרומי מלבני בציר מזרח-מערב באורך ח׳רבת מג׳נונה550
כ-20 מ׳. ממזרח לחורבה יש אוכף מפולס ומסוקל מאבנים.

אזוריתארכיאולוגי

חורבת זנקלה - שרידי משלט, מבנה ערבי משופץ, ריכוז בורות מים )חלקם גבעת משב551
נעולים ומוסדרים(. נראה כשטח פרטי המשמש לקיום אירועים שונים.

אזוריתהיסטורי

אזוריתהנצחהקיר זיכרון ולידו רחבת ישיבה וסלעים עם שמות הקהילות.יער יהדות פולין553

מקומיתבוטניעשרות פרטיםיסמין שיחני554

מצפור קטן בפאתי נווה אילן. תצפית מאזור המסרק בדרום להר מצפור דני555
עוזרר בצפון, כולל מודיעין, רמלה, ראשון לציון, אשדוד ותל אביב. 

התצפית קרוייה ע״ש לוחם גבעתי, דני ויין ז"ל.

אזוריתנוף/תצפית

מערת מגורים ומעליה כנראה גת וחציבות בסלע. גובה הפתח כ-2 מ׳. מערת מגורים560
אורך המערה כ-15 מ׳ ורוחבה כ-10 מ׳. למערה מוביל מבחוץ מסדרון 

חצוב באורך כ- 3 מ׳.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתהנצחהפינת הנצחה לאולף החמישי מלך נורבגיה, ומעליה כוך קטן ומאורךפינת אולף החמישי561

ארציתהיסטוריתחנת שאיבה בריטית על קו המים, משלט מימי מלחמת השחרורתחנת שאיבה סריס564

אנדרטה ועליה לוח זיכרון, בו רשום: במקום זה נפלו טייסי חיל האוויר אנדרטה565
בעת מילוי תפקידם, סרן ארז איתן ז״ל בן קריית ענבים, סרן יוסי 

גורדון ז"ל בן כפר אביב.

אזוריתהנצחה

באר בעומק כ-10 מ׳, לצידה שתי שקתות אבן. מוזכרת אצל ויקטור באר השקתות566
 גרן )1982-3( אך לא מסומנת במפות הישראליות.

הערוץ סבוך וקשה למעבר.

אזוריתהידרולוגי

גיאולוגי/מצוק עם צניר, גובהו כ-12 מטר.מצוק567
גיאומורפולוגי

מקומית

מערה בין סלעים, אורכה כ-15 מ׳ וגובהה כ-2.5 מ׳. בפתח אבנים מערה569
המעידים כנראה על שימוש כמכלאת צאן בעבר.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתהידרולוגיבור מים מסורגבור מסורג571

כבשן סיד שמור היטב הנשען על המצוק בצד דרום. עומקו כ-3 מ׳ כבשן סיד572
וקוטרו כ-8 מ׳.

מקומיתארכיאולוגי

גת סתומה 5*5 מ׳. אבן מלבנית דמויית סרקופג. בפינה הצפונית של גת573
הגת בליטה רבועה וממנה תעלה קצרה.

מקומיתארכיאולוגי
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כנראה בור מים שהוסב למערה ששימשה למגורים. החלל מחולק מערת מגורים574
 לחדרונים והוא בעל פתח עליון ושני פתחים צידיים.

רוחב המערה 12 מטר, אורך 9 מטר, גובהה כ-2 מטר.

מקומיתארכיאולוגי

 בור בעומק כחמישה מטרים בקרקעיתו היו מים בנובמבר 2013.עין עקור577
הבור מכוסה ברשת סורגים, ולצידו שתי שקתות אבן ומלט. בסמוך 

עץ זית יפה, כנראה קינון שחרורים.

אזוריתהידרולוגי

מקומיתארכיאולוגימבניםחורבה578

אזוריתהידרולוגימעיין קטן. לא נובע כיום.עין ארנים579

גיאולוגי/ליד פרט גדול של אשחר. גובה מטר וחצי, רוחב 6 מ׳, אורך 2 מ'.מערה581
גיאומורפולוגי

מקומית

אזוריתאחרחניון מטיילים, אתר הנצחה לגדוד 6 של הפלמ״ח, מבנים נטושים.חניון פורצי הדרך לירושלים583

גיאולוגי/תלכיד ועדשות צור בערוץ הנחל.תלכיד ועדשות צור584
גיאומורפולוגי

מקומית

 שקע בעומק 1 מ׳, אורך 1.5 מ׳ ורוחב 1 מ׳. נטיפים יבשים.שקע ושרידי נטיפים585
יש המשך צר פנימה.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

סלע ועליו הקדשה - פארק יצחק רבין, ציטוט מדבריו בחתימת שער רבין586
הסכם אוסלו. הוצב בשנת 1997. בצמוד אתר הנצחה לגדוד ירושלים 

במלחמת העצמאות וחניון קק״ל.

מקומיתהנצחה

בבור נמצאו מים בעומק כ-3 מ׳ מתחת לפתח. מעל לפתח יש כיסוי בור מים587
מלט. נמצא בבוסתני השקדים של הכפר בית אום אל-מיס.

מקומיתהידרולוגי

גיאולוגי/מערה ברוחב 13 מ', אורך 4 מ', גובה 1.80 . צמחי קחוון הצבעים.מערה589
גיאומורפולוגי

מקומית

חורבות כפר ערבי נטוש. קירות אבן וצברים, עצי שקד. ריכוז גדול של עיי הכפר עקור590
עשביית נשרן. עפ״י הסקר הארכיאולוגי )מפת נס הרים( יש באזור 

גתות אחדות ומדרגות עיבוד.

אזוריתהיסטורי

כבשן סיד בעומק 3 מ׳ ובקוטר 5 מ׳. הקיר המערבי השתמר היטב כבשן סיד592
מתחת למחסה סלע. המקום בולט בשל שפך עפר גדול בצידו המזרחי. 

קוצי דרבן.

מקומיתארכיאולוגי

עץ תאנה בוגר. תחתיו מערה חצובה עם שני פתחים, ייתכן ומדובר תאנה ומערה593
בפתח למערכת מסתור. כיום מוביל לשני חללים קטנים שההמשך 

שלהם כנראה קרס.

מקומיתארכיאולוגי

משטח סלע מלבני בציר מזרח-מערב, אורכו כ-15 מ׳ ורוחבו כ-6 מ׳. משטח סלע597
בצידו הדרומי מדרגת סלע בגובה כמטר אחד. ייתכן גורן עתיקה 

למרות שאין גדר אבנים תוחמת.

מקומיתארכיאולוגי

 גת רבועה 4*4 מ׳ במרכזה בור רבוע 0.5*0.5 מ׳ בעומק 0.3 מ׳.גת598
 בצד צפון יש בור שיקוע וממנו ירידה לבור איגום הנפתח למערה

)לא זוהו מדרגות פנימה(.

אזוריתארכיאולוגי

גבעה בולטת ועליה “בית המוכתר״ ושרידי עמדות מההתיישבות נווה אילן ההיסטורית599
של קיבוץ נווה אילן בשנים 1948-1946. במדרון שמצפון למקום יש 

שרידי בונקרים.

ארציתהיסטורי

 שומרה בגובה 1.2 מ׳ חסרת גג, מתחתיה מערה קטנה.שומרה ומערה600
גדרות אבן יפות, חלק מהאבנים בגדרות מסותתות.

אזוריתארכיאולוגי

מקומיתבוטניעץ אלון מצוי בגובה כעשרה מטרים, בעל שלושה גזעים הבוקעים מהסלע.אלון מצוי603

מערה בולטת בגדת ערוץ. המערה נמצאת בתחתית מדרגת סלע מערה605
בגובה כ-2.5 מ׳, ובפתחה יש גדר אבנים. אורך הפתח כ-7 מ׳ )חלקו 

סתום בגדר( וגובהו 1.7 מ׳. מזכיר מטמור.

אזוריתארכיאולוגי

אתר הנצחה - דרך 606
דיפנבייקר

סלע ועליו מצבת זיכרון לזכרו של ג׳ון דיפנבייקר, ראש ממשלת קנדה 
בשנים 1957-1963.

מקומיתהנצחה

מקומיתהנצחהאתר הנצחה - יערות מלכי נורבגיה והנצחת 140 תורמים לקק״ל.אתר הנצחה608
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מתחם רבוע מוקף גדר אבנים שממדיה 10*10 מ׳. בפנים יש משטח מרג׳ אל קמוס609
סלע. כפי הנראה גת עם בור שיקוע רדוד. יש תצפית טובה מערבה, 

ואילו במזרח ניתן לראות רק עד הכפר.

אזוריתארכיאולוגי

מקומיתנוף/תצפיתתצפית בפאתי מושב גבעת יעריםתצפית גבעת יערים610

מפגש שכבות סלע הנראה היטב מאתר ח׳רבת מג׳נונה, מצפון אוכף מפגש שכבות סלע612
ששימש לחקלאות בעבר.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

 מצוק, ומעליו שרידי טרסה. הגובה של שניהם ביחד- כ-8 מטר.מצוק615
עם צמחי דורבנית התבור ומרוות ירושלים.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

 גורן באורך כ-12 מ׳ וברוחב כ-7 מ׳ המוקפת גדר אבנים נמוכה.גרנות616
כ-50 מ׳ ממזרח יש גורן נוספת קטנה יותר.

אזוריתארכיאולוגי

גיאולוגי/בגובה של כ-6 מטר, יחד עם הטרסה שמעליו.מצוק617
גיאומורפולוגי

מקומית

בבור נמצאו מים בעומק כ-2 מ׳ מתחת לפתח בנובמבר 2013. בור מים618
חוליית הבור נמצאת בתוך אבן רבועה, המוקפת במתחם רבוע )דמוי 

פירמידה( - כנראה מנדטורי.

מקומיתהידרולוגי

אזוריתאחרחוות עיזים של משפחת הימלפרבחוות הימלפרב620

מבנה דמוי כבשן סיד. קוטרו כ-7 מטר. נמצא מטרים בודדים מערבית כבשן סיד?621
לדרך היער.

מקומיתארכיאולוגי

מערה קטנה באורך כחמישה מטרים, בגובה כמטר ובעומק מטרים מערה623
אחדים )מעל לדרך עפר(.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

שני מצוקים בגדה הצפונית, התחתון בגובה 7-6 מ׳ והעליון בגובה מצוק וכוכים627
 כ-3 מ׳. במצוק העליון יש כוכים וגומחות קטנות. 
גדרות אבן נמוכות באזור )למשל בבסיס המצוק(.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/ מצוק629
גיאומורפולוגי

מקומית

גיאולוגי/מצוק בגובה של כשישה מטרמצוקון630
גיאומורפולוגי

מקומית

מבנה בטון בגובה 2.5 מ׳ בעל שני חדרים ומבוא. כניסה מצפון. מבנה וגדר אבנים632
מסביבו גדר אבנים יפה.

מקומיתהיסטורי

לזכר החייל יהושע יהודה פרידברג, שנחטף ונרצח וגופתו נמצאה מצבת זיכרון634
במקום זה בשנות ה- 90'. עם שדרוג כביש 1 ב- 2013, השטח נמצא 

בעבודות והאנדרטה כנראה הוסרה זמנית.

מקומיתהנצחה

גיאולוגי/מצוקמצוק635
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתהיסטורימבנה בטון נמוך בגובה 1.2 מ׳, פתח נמוך בצד צפון.מבנה בטון639

סדרת מצוקים. סך הכל נפילה של עשרות מטרים בשיפוע חריף מצוקים640
מאוד. עצי אלון בוגרים וזיתים בודדים.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתהיסטורימבנים, נראים מהתקופה הבריטית.מבנים643

גיאולוגי/העתק הנראה כהורסט, המדרון חשוף פרט לקבוצת חרובים קטנה.העתקי תאומים649
גיאומורפולוגי

אזורית

 משטח סלע בקוטר כחמישה מטרים, שרידי דיפון אבן.משטח סלע651
ייתכן גורן עתיקה.

מקומיתארכיאולוגי

גיאולוגי/גובהו כ-10 מטרמצוק652
גיאומורפולוגי

מקומית

אבן זיכרון עליה נכתב ׳פה נרצחו החמישה בה' כסלו תרצ״ח בסללם אנדרטה - החמישה653
דרך זו׳ .)ארבעה חברי גרעין התיישבות ונוטר מלווה, על שמם הוקם 

לימים קיבוץ מעלה החמישה(.

ארציתהנצחה

מקומיתמפגעגשר מוצףגשר אירי - נחל שורק654

ארציתנוף/תצפיתתצפית דרומה, משולטת.מצפור הר טייסים655
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 חציבות סלע שעומקן עד 30 ס״מ, על תוואי השביל הירוק.חציבות סלע656
ייתכן שרידי מדרגות.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתארכיאולוגימערה חצובה בסלע, ליד השביל לעין כפירה. ייתכן מערת קבורה.מערה חצובה657

מקומיתארכיאולוגידוגמה יפה לטרסות עתיקות במפנה הצפוני.טרסות מצפון לגבעת יערים659

מקומיתארכיאולוגימבנה עם פתח, בגובה של כ-3.5 מטר.שומרה/גל אבנים660

מקומיתהנצחהאנדרטה לנופלי טייסת 114אנדרטת טייסת 661114

 סדרת מצוקים בגובה 5-6 מטר כ״א. עם ולריינה איטלקית,מצוק662
דרבנית התבור, גלונית הסלעים.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתנוף/תצפיתמגדל תצפית שריפות קק״ל )סגור לציבור(מגדל תצפית663

גלעד ובו חלק מנוע לציון המטוס שהתרסק באזור במלחמת העצמאות. גלעד הר הטייסים665
ממערב נמצא אתר ההנצחה המרכזי לחללי חיל האוויר.

ארציתהנצחה

מקומיתארכיאולוגימשטח סלע ובו חצוב ספלול גדולמשטח סלע666

ארציתבוטניעץ קטלב בעל כ-15 גזעים, אחד הגדולים בארץ.קטלב גדול667

מקומיתהיסטורירוחב מטר, אורך שני מטר.בונקר מבוטן668

הקיר המערבי קרס כליל, הצד הדרומי שמור יחסית. לצידו ממערב קבר שייח׳ הרוס670
עץ חרוב ענק שקרס לקרקע אך עדיין צומח לגובה 7-6 מ׳, למרגלות 

מצוק יפה.

אזוריתהיסטורי

תצפית היקפית אל אבו גוש ומעלה החמישה, גבעת יערים, רמת גבעת ארזים672
רזיאל, איתנים, הרי חברון, עמק איילון והשפלה. שרידי מבנים.

מקומיתנוף/תצפית

 שרידי עמדה חסרת גג בצורת האות “ר״. ממדיה 3 מ׳ על 2 מ׳.שרידי עמדה673
צופה לרכס החמישה.

מקומיתהיסטורי

בריכת מים חצובה באורך 5 מ׳ וברוחב 1.5 מ׳. עומק הבריכה כמטר בריכת מים - גבעה 674714
 אחד, ובינואר 2014 היו בה מים בגובה כ- 30 ס״מ.

קרקעית הבריכה מלאה אבנים ואצות. זוהו ראשנים. 

אזוריתהידרולוגי

ארציתהידרולוגישני מעיינות ומתקנים, בריכה, מערות, טרסות. עצי תאנה וורבנה רפואית.מעיינות כפירה675

שרידי חווה חקלאית - שני מבנים מקומרים שמורים יחסית. המזרחי חורבת עין כפירה676
שבהם מחולק על ידי קיר אבן לשני חדרים נפרדים ללא מעבר 

ביניהם. בשני החדרים בולטות גומחות חצובות.

אזוריתארכיאולוגי

אזוריתנוף/תצפיתגבעה בולטת בסביבתהפסגה 677714

כ- 6-5 מערות וגומחות חצובות, רובן בעומק מטר-שניים. המערה מערות וגומחות רדודות678
המרכזית בעומק כחמישה מטרים ולה יש שני פתחים, שהגדול בהם 

באורך 1.5 מ׳ ובגובה 1 מ׳. 

מקומיתארכיאולוגי

מרשים, בולט בסביבתו. גובהו 8 מ׳, רוחב 15 מ׳, היקף בגובה חזה אלון התולע681
2.20 מ׳.

אזוריתבוטני

תחנת דלק ובה אתר הנצחה לזמר האמריקאי אלוויס פרסלי. עפ״י פונדק אלוויס682
עמוד ענן יש באתר גם אנדרטת זיכרון לחייל המילואים אפרים אהרן 

ז״ל שנרצח כאן בפיצוץ מטען.

מקומיתהנצחה

מקומיתאחראולפני טלוויזיהאולפני גלובוס684

מקומיתארכיאולוגימשטח סגלגל באורך 15 מ׳ ממזרח למערב וברוחב כ-9 מ׳.גורן687

תצפית היקפית אל השפלה, המסרק, גוש עציון, אבו גוש, ירושלים, תצפית הר הרוח689
קוביבה, רמאללה ובית חורון. שרידי מצודה, אבני גוויל, מגדל צופים, 

גלי אבנים, מערה.

ארציתנוף/תצפית

אזוריתהיסטורימוסד לבריאות הנפש, הוקם כביה״ס חקלאי בתקופת המנדט.איתנים עילית692

אזוריתבוטניעץ אלון התולע עצום באפיק נחל כסלון. גובהו כ14 מ' ורוחבו כ-16 מ'.אלון התולע695

שכבת סלע בנויה 699
רודיסטים

גיאולוגי/מאובנים
גיאומורפולוגי

מקומית

אזוריתהידרולוגיכוך בוצי בקרחת יערמעיין ללא שם700
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מנחת המטוסים של 703
מעלה החמישה

מקומיתהיסטורימנחת מטוסים במהלך מלחמת העצמאות

מקומיתנוף/תצפיתתצפית צפונה ומערבה אל עמק איילון, השפלה ומישור החוף.תצפית נ"ט 706754

גיאולוגי/מצוק בגובה של כ-6 מטר. תחתיו קבוצה של שיחי ורד הכלב.מצוק ו-ורד הכלב711
גיאומורפולוגי

מקומית

מערת נטיפים שהתגלתה בפריצת גדר ההפרדה בסוף שנת 2004. מערת קטנה713
בעקבותיה הוסט במקצת תוואי הגדר. הנ״צ המקורי בן 10 ספרות, 

ככל הנראה המערה היא בצד הישראלי של הגדר ואטומה כיום.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

ארצית

 גת, מחצבה, קברים715
בנחל כפירה

מקומיתארכיאולוגיגת קטנה, 2 מדרגות, מערכת כוכים, שרידי חציבות.

מקומיתארכיאולוגיקטנה, גודלה 2 על 2 מטר.גת718

 חורבה ומבנה שנשמר טוב, צורתו מרובעת, 6 על 7 מטר.מבנה בחורבה722
עץ שקד בוגר צמוד לו.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתארכיאולוגיגת, בורות, יסודות בניינים ומגדל, חציבות בסלע. תצפית היקפית.הר רפיד - ח׳רבת רפידיה723

אחת מערי הגבעונים, מקום משכן ארון הברית לאחר שובו תל קריית יערים725
מהפלישתים ועד העלאתו לירושלים.

ארציתארכיאולוגי

ארציתהיסטוריתחנת משטרה מנדטוריתמשטרת אבו גוש726

 כנסייה שהוקמה במאה ה-19 על חורבות כנסייה ביזנטית.כנסיית קריית יערים727
תצפית טובה.

ארציתהיסטורי

עמוד זיכרון מתוכו יוצאת אבן בזלת עם שמו של הקולונל היהודי-מצבת מרכוס728
אמריקאי דוד מרכוס )“מיקי סטון״( שנורה בשוגג מאש כוחותינו 

במלחמת העצמאות. המקום נמצא בתחום העיירה החרדית קריית יערים.

ארציתהנצחה

 בית הביטחון -729
מעלה החמישה

אזוריתהיסטוריגובה כ-15 מ׳, 3 קומות.

 מתוך סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח כחמישה דונם,מחצבת מעלה החמישה;730
גובה 12 מ׳, פונה מערבה ונקייה מפסולת. מהווה מפגע בטיחותי 

בשל סמיכותה לבתי הקיבוץ.

מקומיתמפגע

גבעת הסלעים על שם 732
רותי

כנראה יוזמה קהילתית של תושבי מעלה החמישה. פינות ישיבה, 
ספסלי קק"ל.

מקומיתנוף/תצפית

ארציתהיסטורימנזר ושרידי כנסייה צלבניתמנזר אבו גוש733

אזוריתהידרולוגימעיין הנובע לצד מסגד אבו גושעין אל מזרוק734

מבנה חדש יחסית, מעליו פסל מריה. מתחת לכנסייה שרידי כנסייה כנסיית ארון הברית735
מהתקופה הביזנטית, רצפת פסיפס, כותרות, שברים ארכיטקטוניים. 

פסטיבל אבו גוש נערך בכנסיה.

ארציתארכיאולוגי

חורבה בעלת טרסות מסוקלות על ראש גבעה. קברי דרגשים, קבר אתר ארכיאולוגי 736261
כוכים, גת, שלושה בורות מים. בתולת בית בד.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתארכיאולוגיאבן בית בדגבעת קרית יערים737

מקומיתארכיאולוגיריכוז חרסים וערימת אבני סיקולאתר 739262

מצפה ומפרץ חנייה בכביש שמוביל להר אדר, עם סוכת תצפית מצפה וחניון745
ולוחות תצפית. תצפית עיקרית דרומה.

מקומיתנוף/תצפית

שטח חקלאי נטוש , ייתכן שהיה מעובד עד הקמת גדר ההפרדה. עם טרסות746
עצי אלון, אוג ושיטה עגולת-זרעים. הרבה צומח עשבוני - ייחודי באזור.

מקומיתבוטני

חורבה ובה טרסות מעובדות, קירות רבים מאבנים גדולות בעלות ח׳רבת בית א-שבב747
סיתות שוליים. חלקם נשמרו לגובה 6-5 נדבכים. שלוש גתות, קבר 

כוכים, ארבעה בורות מים.

אזוריתארכיאולוגי

חורבה ביער אורנים - שלוש ערימות אבני סיקול מהן מבצבצים אתר 748266
ראשי קירות. ללא חרסים.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתמפגעטבק השיח - עשרות פרטיםטבק השיח749
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חשיבותסוגתיאורשם מס׳

מקומיתארכיאולוגיבדרגש סלע. גובה מטר, אורך 3 מטר, רוחב 4 מטר.מערת קבורה750

 נגיש מדרך רכב שמגיעה לאתר. דלת מתכת נעולה מונעת מלהיכנס עמדת שמירה והנצחה751
 למבנה, שהוא בעל שתי קומות. מומלץ להנגיש אותו.

לוח זיכרון קבוע על הקיר הצפוני של המבנה.

אזוריתהיסטורי

יער אורנים מימי תחילת 752
קריית ענבים

מקומיתהיסטורייער אורנים, בית ביטחון מוזנח, תצפית, אתר חשוב לתולדות הייעור.

ארציתהנצחהאנדרטה לזכר נופל באתר זה במלחמת העצמאותאנדרטת הצבי ישראל754

מבנה שמירה שנראה על פניו בריטי. גובהו כ-8 מטרים, ובו חרכי ירי. אנדרטת הצבי757
עליו פסל צבי.

אזוריתהיסטורי

 בית הקברות של758
קריית ענבים

ארציתהיסטוריבית הקברות לחללי חטיבת הראל במלחמת העצמאות

מקומיתאחרשביל הליכה, פינות ישיבה ו׳פיסול סביבתי׳.שביל הר אדר759

מקומיתהידרולוגימעיין שנהרס בפיתוח בית נקופהמעיין חרב762

ארציתהיסטורייד זיכרון לחללי חטיבת הראלמצבת הראל763

פתח מערה, גובה הפתח 1.5 מ׳, רוחב 5 מ׳. לא ביקרתי, נצפה היטב מערה764
מהסמ"ש האדום, כאשר עומדים בגדה המערבית של הערוץ.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

מקומיתהידרולוגימעיין שנהרס בפיתוח בית נקופהמעיין חרב765

מצוקונים מרשימים, גובהם כ-10 מטר. פוטנציאל לקינון דורסים. מצוקונים766
צמחי חטמית זיפנית.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

אזורית

מקומיתהידרולוגימעיין שנהרס בפיתוח בית נקופהעין אל מאסי767

 מבנה מלבני בן 4 חדרים וחצר, באורך 17 מ׳ וברוחב 14 מ׳.אתר 769275
הקירות עשויים אבני גוויל. בחצר יש בור מים.

מקומיתארכיאולוגי

מקומיתנוף/תצפיתבלב הכרמיםסוכת פסיפלורה770

משלט מימי מלחמת השחרור וששת הימים, תצפית היקפית לירושלים, הרדאר771
נחל כפירה.

ארציתהיסטורי

מקומיתארכיאולוגיקוטר 30 ס״מ. האתר נמצא על הדרך היערנית.מדוכה772

 חורבה מיוערת, מספר מבנים בעלי אבני גוויל גדולות.ח׳רבת אל-חנזיר773
טרסות עם ערימות אבני סיקול.

מקומיתארכיאולוגי

 מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 1 דונם ובגובהמחצבת הר אדר774
2 מ׳, פונה דרומה. נקייה מפסולת.

מקומיתמפגע

מערה. בפתחה עץ אלון מצוי גדול יחסית. גובה החלל כחצי מטר. מערה777
קוצי דורבן וגללי בע״ח. ייתכן שיש במקום פתח לחלל נוסף.

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מקומית

כנראה בור מים שבוטן מלמעלה. שוקת אבן ומתכת במקום. אין מים בור778
בעת הביקור. גודל ה׳רחבה׳ המבוטנת 6*12 מ׳. עומק הבור נראה 2 

מ׳. )רדוד יחסית לבורות אחרים(.

מקומיתהידרולוגי

ליד שלט ׳חורש לימודי הסתדרות המורים׳ וכן ׳גן בוטני על שם צבי סוכת תצפית782
 אריגי׳. הסוכה ללא ספסלים. האורנים חוסמים את הנוף מהמקום.

כ- 80 מטר צפונית לשם, אנדרטה לזכר מורים ומחנכים שנפלו 
במערכות ישראל, וכן אנדרטה לזכר י״א חללי מינכן."

מקומיתנוף/תצפית

מקומיתארכיאולוגישומרה במצב שימור טוב. גובהה כ-4 מטר.שומרה784

תצפית יער הסתדרות 788
המורים

 תצפית אל רכס עבדול עזיז, הר הצופים, אבו גוש, המסרק,
מבוא ביתר, בר גיורא.

מקומיתנוף/תצפית

אזוריתהיסטוריהאבן שכובה על הקרקעאבן גבול הקו הירוק790

שרידי קירות העשויים בחלקם אבני גזית ונשתמרו לגובה 5-4 נדבכים. ח׳רבת אל-בויה791
חציבות רבות של תעלות. שבעה בורות מים, שבעה קברי כוכים, גת.

אזוריתארכיאולוגי

חומות חרבות בנויות אבנים גסות, דרך עתיקה, קבר חצוב, תצפית חרבת מרור )מרן(792
היקפית על ירושלים, עבדול עזיז, נבי סמואל, הרדאר.

אזוריתארכיאולוגי

אזוריתבוטניעץ ורדני גדול ומרשים, גובהו כ-8 מ׳ ורוחבו כ-6 מ׳. העץ בולט בסביבתו.אגס סורי ?793
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חשיבותסוגתיאורשם מס׳

חורבה במדרון תלול ובה חרסים ובור מים. ביער יש בור סיד בנוי אתר 794277
בתוך מבנה.

מקומיתארכיאולוגי

אזוריתהיסטורימעין ׳פירמידה׳ מבטון, העשויה 7 פרקים, גובה סה"כ 130 ס"מ.אבן גבול הקו הירוק796

המסגד החדש באבו גוש. צילום: עמית מנדלסון.
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2.6 מפגעים
במהלך הסקר אותרו מספר מפגעים מסוגים שונים. הממצאים מתוארים במפה ובטבלה הבאים.

חשוב לציין כי לא מדובר בסקר מפגעים מקיף ואין לראות בממצאים אלו כמייצגים את כלל המפגעים בתחום הסקר.

מפה 12: מפגעים

טבלה 3: מפגעים בתחום הסקר

תיאורשם האתרמס'

חממות נטושות. צמחי שיטה כחלחלה. כוורות פעילות. המלצה- לפרק את החממות.חממות נטושות1

ריכוז אשפה פיראטי/לא מוסדראשפת בניין2

מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 2.4 דונם ובגובה 10 מ׳, פונה דרומה. מחצבת אשתאול3
במחצבה יש קידוח מים של מקורות ושרידי מתקני בטון.

קו המים ה-5 לירושלים. אתר המתפרס לאורך מאות מטרים ונצפה היטב מרכס צרעה.הכשרה חדשה4

 קידוח אשתאול 8 -5
מחצבת שער הגיא 1

קידוח של מקורות. המקום מגודר. בסביבתו עצי שיטה כחלחלה. האתר חצוב בצלע ההר 
ובחציבה נחשפו שכבות הסלע. המקום נמצא במחצבה נטושה בשטח 5 דונם.

מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 2 דונם ובגובה 6 מ׳, פונה דרומה. מחצבת שער הגיא 62
משמשת כמזבלה מאולתרת.

עפ״י סקר מחצבות נטושות - מחצבה נטושה גדולה בשטח 120 דונם, גובה חציבה 80 מחצבת בית מאיר7
מטרים. עתודות חומר גלם ומתקני גריסה, מטווח ירי )כנראה ממוקם יותר ממערב(. 

פתח מנהרות של קו הרכבת המהיר לירושליםפתח מנהרות8

ריכוז חמציצים ואשפהריכוז חמציצים ואשפה9

פתח המנהרות הכפולות של קו הרכבת המהיר לירושלים, וגשר מעל נחל יתלה. בבנייה.פתח מנהרות הרכבת10

תחנת שאיבה של מקורות בצמוד וממערב לאתר עין ערב במפות.תחנת שאיבה11
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תיאורשם האתרמס'

 מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 3 דונם ובגובה 8 מ׳, פונה צפונה.מחצבת השיירות12
נטועה אורנים וחורש טבעי. נצפית מכביש 1.

מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 2.5 דונם ובגובה 15 מ׳, פונה מערבה. מחצבת שורש 133
נטועה אורנים וחורש טבעי.

מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 5 דונם ובגובה 20 מ׳, פונה לצפון-מחצבת שורש 141
מערב. נטועה אלונים ואורנים. נצפית מכביש 1.

מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 3 דונם ובגובה 15 מ׳, פונה דרומה. מחצבת שורש 152
נטועה אורנים וברושים ומשמשת כחניון מטיילים.

פלג זורם, קבוע על פי הצמחייה, כנראה מקורו בנווה אילן. המים צלולים ואינם מסריחים. פלג ביוב16
אין ערוץ מוסדר, המים זורמים בדרך יערנית והופכים את המעבר ברכב פרטי ללא אפשרי. 

בצמחים: קנה מצוי, אשל ב.מ., גרגיר הנחלים, טיון דביק, קייצת מסולסלת."

 מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 20 דונם הפונה מערבה. מחצבת שואבה 171
מולאה בעפר והפכה מוקד פלישה של שיטה כחלחלה.

חניון של מלון נווה אילן. תצפית לדרום, מערב ומזרח. חבל שהמקום עם אשפה, שכנראה חניון, תצפית ואשפה18
מסולקת לכאן באופן שיטתי, מהקיבוץ/מהמלון. אשפה ביתית וגזם.

מתקן תשתית - קו ביוב של שואבה. נראה שבעבר הקו דלף, ויש במקום אשפה בהתאם.קו ביוב שואבה19

ריכוזי אשפה בנחל כסלוןאשפה20

קרחת יער, נגישה לרכב, יכולה לשמש כחנייה. כנראה שהייתה בעבר מסיבת טבע במקום אשפה21
שהותירה אשפה רבה.

מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 2 דונם ובגובה 5 מ׳, פונה דרומה. מחצבת שואבה 222
נטועה אורנים.

פתח ביוב פתוח, במרכז דרך עפר ראשית, מהווה גם מפגע בטיחותי, וגם מפגע תברואתי מכסה ביוב פתוח23
בשל ביוב שדולף ממנו.

קו ביוב שכנראה גולש מדי פעם. במקום נראה צינור, עמודי בטון, וצמחים שמעידים על ביוב איתנים24
הפרה ולחות: קנה מצוי, זיפנוצה חבויה, תאנה , רוש עקוד.

עליו רשום ׳סכנה- בור ביוב׳. מתקן תשתית חדש, לא מופיע באורתופוטו.מתקן תשתית25

 מתוך אתר סקר מחצבות נטושות - מחצבה בשטח 1 דונם ובגובה 2 מ׳, פונה דרומה. מחצבת הר אדר26
נקייה מפסולת.

ריכוז אשפה. צילום: עמית מנדלסון.
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2.7 מדרגות חקלאיות

חקלאות ההר והמעיינות
אזור ההר המרכזי, ובפרט הרי יהודה, הציבו בפני החקלאות המסורתית אתגרים ייחודיים:

• מחסור בקרקע ראויה לעיבוד.	
• סחף קרקע וחשיפת הסלע – מחריף את הבעיה הראשונה.	
• מחסור במים זמינים בעונות הקיץ והסתיו.	
• מעיינות קטנים )מעיינות שעונים( הממוקמים במדרונות התלולים שבהר.	

חקלאות המדרגות בהרי ירושלים התפתחה כתוצאה ממגבלות אלו. חקלאות זו התפתחה כבר בתקופות קדומות )יש הגורסים 
בתנודות  אך  זו,  נמשכת תרבות  ימינו  ועד  לתקופה הערבית הקדומה. מאז  עד  ברציפות  כמעט  ונמשכה  ראשון(,  בית  בימי 
גדולות יותר של הזנחה ופיתוח חליפות. חקלאות ההר מהווה רקע לסיפורים ולביטויים רבים במקרא ובמשנה, כדוגמת “ַּגן 

ָנעּול, ֲאחִֹתי ַכָּלה; ַּגל ָנעּול, ַמְעָין ָחתּום.״ )שיר השירים ד׳ 12( או משל הכרם בישעיהו ה׳.

חקלאות ההר כוללת מספר אלמנטים מרכזיים:
והשטח  המדרגה,  רום  הוא  הזקוף  הקיר  אדמה.  מילוי  ומאחוריו  יבשה,  בבנייה  אבנים  הבנוי  זקוף  קיר   – )טרסה(  המדרגה 
האופקי נקרא שלח המדרגה )וייתכן שזה המקור לשם “שלחין״ המציין חקלאות שהשלח מפולס ומושקה בה(. הקיר נבנה 
לרוב על יסוד מדף סלע, ומוקם מהאבנים המסוקלות מהשטח. הקיר מונע סחיפת אדמה, צובר מאחוריו קרקע, מאיט את 

הנגר העילי ומגביר את החלחול.

המעיין – המעיינות בהרי יהודה הם ברובם מעיינות שכבה. הקדמונים חצבו ניקבות אופקיות במפלס המגע בין השכבות כדי 
להגדיל את ספיקת המעיינות.

למעיינות נלווית פעמים רבות מערכת בריכות ותעלות לצורך ויסות ההשקייה בחלקות החקלאיות.

גדרות אבן – תוחמות את החלקות, מפרידות בין תחומי בעלות ומגנות על הגידולים מפני עדרי הצאן. לעיתים הונחו עליהן 
משוכות קוצים יבשים כדי להרתיע את הצאן מלחדור לשטח.

שומרות – שימשו כמקום מגורים ארעי לחקלאים בעונת העבודה, וכמחסן ציוד ותוצרת. גם השומרות נבנו מאבן, ולעיתים 
נבנתה מעליהם סוכת עץ ובד.

שומרה )או מלונה( באזור הר איתן
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מטמורות – בדומה לשומרות שימשו לאחסון. המטמורות היו בנויות קירות בנויים שנסמכו על טרסות או מצוקים, או שנבנו 
בקירות הטרסות.

שבילים ודרכים – דרכים העוברות בין גדרות אבן ומתאימות לבהמות בלבד. שבילים משניים חוצים לעיתים את החלקות, 
מטפסים במדרגות אבן על רום המדרגה וחוצים את החלקות )השלח(.

56.4% משטח פרוזדור ירושלים בתחומי מדינת ישראל היה מכוסה במדרגות חקלאיות או בשרידיהן, אולם רק 50% מאלה 
נוצלו ע״י הערבים בסוף תקופת המנדט הבריטי. ניתן להניח כי בתקופות של התיישבות נרחבת, נוצלו גם המדרגות החקלאיות 

הנוספות הנמצאות באזורים פחות נוחים לחקלאות.

באזור המעיין היתה חקלאות שלחין ובה גודלו בעיקר ירקות, ובמדרגות הגבוהות יותר היו גידולי בעל: זית, תאנה, גפן ועצי 
פרי נשירים. כמו כן, כפרים הוקמו מעל למעיינות כדי לשמור על מקסימום שטח הראוי לגידולי שלחין, וכל שטח שניתן היה 
להשקותו בהצפה נוצל לחקלאות. ניתן לראות דוגמהות לכך עד היום הן בסטף )המשוחזר( והן בתצפית ממצפה ביתר לעבר 

הכפר בתיר ובית השלחין הגדול שלמרגלותיו.

עד למלחמת העצמאות, ניצלו הכפרים הערביים בפרוזדור ירושלים 87 מעיינות ונביעות )מתוך 101 מעיינות בפרוזדור( לצורך 
חקלאות שלחין. לאחר מלחמת העצמאות וחורבן הכפרים באזור, רק הכפרים אבו ע׳וש ועין רפה המשיכו לקיים חקלאות זו. 

גודל השטח המושקה במי מעיין נמצא ביחס ישר לשיעור שפיעתו. 

“נוף מדרגות״ בנחל כפירה. צילום: יוסי זמיר.
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2.8 ערכיות נופית תרבותית
2.8.1 אמות המידה

ערכיות של כל תא שטח הנה פועל יוצא של שמונה תכונות. תכונות אלו שימשו בניתוח סקרים קודמים של מכון דש״א ואומצו 
על-ידינו כפי שהוצגו בסקר של מורדות כנרת – יבנאל )רומם ועמיתיו, 2012(. להלן פירוט התכונות:

• ייחודיות בנוף הארץ	
• מגוון ועושר חזותי	
• בולטות ונוכחות/ “דרמטיות״	
• “ראשוניות״	
• ייצוג אזור תרבותי	
• עושר ומגוון של אתרים נקודתיים	
• פוטנציאל שיקום והתחדשות	
• נצפות	

סך המאפיינים של תא השטח על פי התכונות הללו יקבע את ערכיותו. הטבלה בהמשך מציגה את המדד לערכיות השטח 
הנגזר מאוסף תכונות אלו. 

הסעיפים הבאים מפרטים כל תכונה כפי שמוצג בסקר מורדות כנרת יבנאל )רומם ועמיתיו, 2012(:

1. מגוון ועושר חזותי – מרכיבי נוף שונים הבאים לידי ביטוי בעיקר בתכסית ובתבליט המשתלבים זה בזה והיוצרים מכלול נופי 
בעל זהות ברורה. העושר החזותי יבחן גם בהיבט של גודל - קנ״מ: גובה המרכיבים ושטח, צבע וצורה. 

2. בולטות ונוכחות / “דרמטיות״ – מידת הבולטות והדרמטיות של קווי נוף בפני עצמם, כגון: רכסים, עמקי נחלים, פסגות 
וכדומה. וכן מידת הניגוד ואופן המפגש של מרכיבי נוף שונים, כגון: שטחי חקלאות עם שטחי ייעור, בתרונות בתוך נוף גבעי, 

עצים בודדים במרחבי שדות וכדומה. את המפגשים השונים הנוצרים בין מרכיבי הנוף. 

3. “ראשוניות״ – מידת הבתוליות של השטח ורמת הפיתוח שלו. מידת הפגיעה של מרכיבים מלאכותיים בנוף הטבעי. למשל 
יישוב כפרי יכול להשתלב בסביבתו בצורה הרמונית, לעומת מחצבה שמשאירה שטח בולט וחשוף בנוף.

4. ייצוג תרבותי- וייצוג נופי – מידת הייחוד שיש לנוף המבטא דרך חיים בעלת משמעות תרבותית, /חינוכית / היסטורית של 
הארץ. עושר ומגוון של אתרים נקודתיים - מידת המגוון ואיכותם החזותיתי של האתרים בעלי משמעות חזותית/נופית/
היסטורית. לדוגמה: נופים חקלאיים, בוסתנים או חקלאות קיבוצית מודרנית. או נופים המקושרים לזיכרונות היסטוריים 

חשובים, לדוגמה: החזות ומרכיבי הנוף בעין כרם המשמשים רקע לסיפור נדודיה של מרים, אמו של ישו.

5. ייחודיות בנוף הארץ – מידת הייחודיות של מרכיב או תופעה בנוף הארץ. 

6. פוטנציאל לשיקום נופי – מידת היכולת לשקם אזור שניפגע ו/או זיהוי של אלמנטים שיאפשרו בעתיד הקרוב את שיקומו.

7. ניצפות – ניצפות אל האתר מהסביבה. הנצפות והחשיפה של שטח בפני אנשים בכלל ומטיילים בפרט מכבישים, מיישובים 
ומשבילי טיול. יש להתייחס גם לנקודות תצפית בולטות הנמצאות משטח תת-היחידה.

2.8.2 המתודולוגיה לקביעת הערכיות
קביעת הערכיות של כל תא שטח מתבססת על מתודולוגיה שהוצגה בעבודה למשרד התחבורה ולמשרד האוצר – נוהל פר״ת, 
הנחיות לבדיקת כדאיות פרויקטים תחבורתיים. העבודה נעשתה ע״י משרד תו״פ סביבה ואקוסטיקה בע״מ בשיתוף עם ד״ר 

רון פרומקין )תו"פ סביבה ואקוסטיקה, 2005(.

על-פי המתודולוגיה המוצעת )עם התאמות למדרג קיים בסקרי נוף של מכון דש״א, ובו יש חמש קטגוריות מדרג( כל תא שטח 
יבחן על פי כל התכונות שמפורטות לעיל וערכיותו תקבע בהתאם לכללים שלהלן:

• ערכיות מירבית – תא שטח בעל התכונה “ייחודיות בנוף הארץ״ או תא שטח שצבר 4 ויותר תכונות שקיבלו ציון של ערכיות גבוהה.	
• ערכיות גבוהה מאוד – תא שטח שקיבל ערכיות גבוהה לפחות ב-4 תכונות מהרשימה.	
• ערכיות גבוהה – תא שטח שקיבל ערכיות גבוהה לפחות ב-2 תכונות מהרשימה.	
• ערכיות בינונית – תא שטח שקיבל ערכיות בינונית לפחות ב-3 תכונות מהרשימה.	
• ערכיות נמוכה – כל השאר.	
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2.8.3 סולם הדירוג המוצע
על מנת למפות את תאי השטח ולקבוע את הערכיות הנופית יש סולם דירוג המתחלק לשלוש דרגות: נמוך/בינוני/גבוה. 

סולם הדירוג 

שטח בנוי1 = נמוכה2 = בינונית3.3 = גבוהה*

מחוץ לבדיקה
* הדרגה הגבוהה מתחלקת גם היא לשלוש דרגות משנה: גבוהה / גבוהה מאוד / מירבית )אל געת(.

2.8.4 ערכיות נופית

טבלה 4: ערכיות המשולבת לקביעת תא שטח 

ערכיות נמוכה
1 =

ערכיות בינונית = 2 ערכיות גבוהה
3.1 =

ערכיות גבוהה 
מאוד = 3.2

ערכיות מירבית
3.3

פירוט קריטריון

נוף חד-גוני, 
מונוטוני

מגוון ועושר חזותי 
של טופוגרפיה, 

תכסית, צבע, 
קנ״מ )שטח, גודל 

אלמנטים(, צמחייה.

 מרכיבי נוף
שונים שיוצרים 

זהות ברורה 

1. מגוון ועושר 
חזותי 

נוף חד-גוני רכסים, פסגות, 
עמקי נחלים/ 

הנגדה של מרכיבי 
נוף שונים.

קווי נוף בולטים/ 
מפגש בין קווי נוף 

2. בולטות 
ונוכחות/ 

“דרמטיות״ 

שטח מופר ברובו, 
מרכיבים מלאכותיים 

בנוף, פעילות 
אנושית רבה )קווי 
חשמל, מחצבות, 

מזבלות וכו׳(

שטח מופר חלקית 
/ לא מופר ברובו. 

פעילות אנוש 
מועטה, יישוב כפרי 

משתלב בנוף.

 שטח בתולי,
לא מופר

אופי טבעי מול 
רמת פיתוח 

3. “ראשוניות״ 

 אין אתרים /
אתרים מועטים

מספר רב של 
אתרים, מגוון אתרים 

 )ארכיאולוגיה,
אתרי מורשת, שבילי 

טיול, תצפיות( 
מצב השתמרות 

טוב, גודלו, זמינותו 
והאטרקטיביות שלו.

מייצג תופעה 
היסטורית 

תרבותית של 
הארץ.

נוף חקלאי/ נוף 
 היסטורי

 או היבט חינוכי
ו/או תיירותי. 

נוף מותג – עושר 
ומגוון אתרים 

נקודתיים.

4. ייצוג תרבותי 
וייצוג נופי 

אין ייחודיות בחטיבת נוף 
/ בתחום הסקר

ייחודיות ברמה 
אזורית

ייחודיות ברמה 
הארצית

נדירות  5. ייחודיות
בנוף הארץ 

פוטנציאל שיקום 
נמוך– למשל: 

אזורים מופרים 
מאוד, מסלע קשה, 

אזורים מדבריים

פוטנציאל שיקום 
בינוני – למשל: 

אזורים בעלי מסלע 
רך, אזורים עם 
אקלים ממוזג, 

אזורים בעלי הפרה 
בינונית )כמו חקלאות 

שטח פתוח(.

פוטנציאל שיקום 
גבוה – למשל: 
דיונות, אזורים 

צפוניים גשומים 
וקרים, אזורים 

בתוליים

אינטנסיביות 
השימוש בשטח/

יכולת השיקום 
העצמי 

המתבטאת ב :
תכסית: מסלע 

רך ותצורת צומח 
 מפותח יהיו

בסיס לשיקום 
מהיר יחסית:

אקלים קר וגשום 
יהווה בסיס 

לשיקום מהיר. 

6. פוטנציאל 
שיקום נופי

נצפות נמוכה, 
נסתר.

נצפות רבה משטח 
היחידה וממספר 

מועט של מקומות 
מחוצה לה.

נצפות ממקומות 
רבים ומגוונים 

)יישובים, שטחים 
פתוחים, דרכים וכו׳(.

מידת החשיפה של 
תת-יחידת הנוף. 

ניצפות אל האתר. 

7. נצפות 
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הקריטריונים לחישוב הערכיות הנופית תוארו בתחילת הפרק הנופי-תרבותי. להלן טבלאות המפרטות את חישוב הערכיות, 
ולאחריהן ניתוח מפת הערכיות.

טבלה 5: ערכיות נופית-תרבותית. פירוט עבור כל תת-יחידה ניתן למצוא בפרק 2.3, אפיון יחידות הנוף. לשם נוחות התצוגה, במפה זו הוצגו רמות הערכיות 
הגבוהה )3.1-3.3( במספרים 3-5: 3=3.1 ערכיות גבוהה 4=3.2 ערכיות גבוהה מאוד, 5=3.3 ערכיות מירבית.

וף
ת נ

יד
ייחודיות תת-יחידת נוףמס' יח

בנוף 
הארץ 
)1-5(

מגוון 
ועושר 
חזותי 
)1-5(

בולטות 
ונוכחות/ 
דרמטיות 

)1-5(

ראשוניות 
)1-5(

ייצוג 
נופי 

)1-5(

פוטנציאל 
שיקום 

נופי 
)1-5(

נצפות 
)1-5(

צע
מו

הערכה מ
לאחר 

הערכת 
מומחה

רה
פי

הכ
ץ 

אר

54455334.15נחל בית חנן - צפון-מערב1.01

54555334.35ערוצי נחל בית חנן - הררי1.02

54551554.35נחל בית חנן - צפון1.03

54555354.65נחל בית חנן - צפון-מזרח.1.04

43323322.93נחל בית חנן - מזרח1.05

42332523.03נחל בית חנן - דרום1.06

55551554.45הר עוזרר1.07

44443544.04מורדות עוזרר צפון1.08

55553544.65מורדות עוזרר - כפירה1.09

54555354.65נחל סומר - צפון1.10

55555544.95קניון הנחלים כפירה וסומר1.11

55454544.65שלוחת מג׳נונה1.12

55545334.35שלוחת מג׳נונה - דרום1.13

44554534.34נחל כפירה מערב1.14

44453544.14כיפה 1.15496

00000000.00נטף1.16

55555544.95ברך כפירה1.17

55455544.75נחל כפירה עליון1.18

מצלעות מצפון ליתלה - 1.19
55554534.64החמישה

55553534.44נחל החמישה - מפנה דרומי1.20

33333353.33אוכף נטף1.21

54554534.45נחל כפירה עליון - דרום1.22

35322412.93רפיד מערב1.23

34333333.14מורדות רפיד1.24

33223232.63הר רפיד1.25

55455534.65נחל החמישה1.26

55554534.65קניון יתלה - מערב1.27

55553534.45קניון יתלה1.28

55454544.54גבעת אורח1.29

44434353.94בית תול1.30

34433353.64ראש נחל החמישה1.31

44434343.74הר הרוח1.32

54553434.14מפנה צפוני נחל יתלה1.33

44533433.74יער יתלה1.34
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וף
ת נ

יד
ייחודיות תת-יחידת נוףמס' יח

בנוף 
הארץ 
)1-5(

מגוון 
ועושר 
חזותי 
)1-5(

בולטות 
ונוכחות/ 
דרמטיות 

)1-5(

ראשוניות 
)1-5(

ייצוג 
נופי 

)1-5(

פוטנציאל 
שיקום 

נופי 
)1-5(

נצפות 
)1-5(

צע
מו

הערכה מ
לאחר 

הערכת 
מומחה

רה
פי

הכ
ת 

עו
צל

מ

33234333.03אשדות בית חנן2.01

33234533.34נחל בית חנן - גבעות2.02

34222443.03אשדות עוזרר2.03

34232443.14נחל כפירה - גבעות2.04

34222443.03אשדות כפירה2.05

34232443.14נחל יתלה - גבעות2.06

34222443.03אשדות יתלה2.07

34221442.93שלוחת אילן - צפון-מערב2.08

35222453.33כיפה 2.09387

לן
אי

ה 
נוו

ת 
וח

של

32332422.72יער קרנה3.01

33332322.72מורד קרנה3.02

33534433.64יתלה - מצד3.03

54542423.73חורבת מצד3.04

44433423.44מורדות צפוניים נחל אילן3.05

34333323.03יער המכללות3.06

44341423.13כיפות מסמר3.07

32111111.41כרמי מסמר3.08

55551554.45ראש נחל יתלה3.09

45443444.04יער ראש נחל יתלה3.10

00000000.00נווה אילן3.11

41313152.63נווה אילן ההיסטורית3.12

00000000.00יד השמונה3.13

34131252.73חיץ נווה אילן - יד השמונה3.14

32111152.03כרמי נווה אילן3.15
שה

מי
הח

ה 
על

 מ
כס

ר
00000000.00הר אדר4.01

33334343.33הר אדר מזרח4.02

23224232.62הר אדר מערב4.03

34332333.02יער קריית ענבים4.04

22231232.13כרמי מדור4.05

33332332.92במת בית נקופה4.06

34322222.62יער החמישה - צפון4.07

42431242.92מורדות הר ההגנה4.08

00000000.00הר ההגנה4.09

00000000.00מעלה החמישה4.10
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וף
ת נ

יד
ייחודיות תת-יחידת נוףמס' יח

בנוף 
הארץ 
)1-5(

מגוון 
ועושר 
חזותי 
)1-5(

בולטות 
ונוכחות/ 
דרמטיות 

)1-5(

ראשוניות 
)1-5(

ייצוג 
נופי 

)1-5(

פוטנציאל 
שיקום 

נופי 
)1-5(

נצפות 
)1-5(

צע
מו

הערכה מ
לאחר 

הערכת 
מומחה

יון
על

ון 
סל

 כ
גן

א

32111111.42עמק בית נקופה5.01

00000000.00בית נקופה5.02

35331253.13אבו גוש מזרח5.03

00000000.00קריית ענבים5.04

00000000.00אבו גוש5.05

00000000.00קריית יערים5.06

24334343.33מעלה החמישה - דרום5.07

00000000.00תל קריית יערים5.08

יא
הג

ר 
שע

ת 
רו

יע

34431423.04מורד נחל אילן6.01

43354433.74מעלה נחל אילן6.02

33525453.94נחל נחשון - מערב6.03

34435353.94רכס גרבית6.04

33531423.04עלקת מערב6.05

44533443.94נחל אילן עליון - דרום6.06

33331342.93מעלה שלוחת משלטים6.07

43324453.63מורד שלוחת משלטים6.08

34525454.04גיא שיירות - דרום6.09

35434353.94עוטף שורש6.10

ים
בי

ער
המ

ת 
איו

גי
ה

42335553.94יער כביש 7.0138

34434333.43נחל דרך בורמה - צפון7.02

42333553.64מורד נחל דרך בורמה7.03

42335553.94נחל דרך בורמה עליון7.04

43431353.34מבואות מסילת ציון7.05

33443443.63אשדות צפרן7.06

34333343.33נחל דרך בורמה - דרום7.07

11511111.61מחצבת בית מאיר7.08

43331353.13יער שחלת7.09

יר
מא

ת 
וח

של

44344433.73שלוחת שיירות8.01

00000000.00בית מאיר8.02

43445554.34המסרק8.03

32224232.62חקלאות בית מאיר8.04

35343453.95שלוחה 8.05506

23341432.93מורדות מאיר דרום8.06

33341422.95נחל כרמילה8.07

44453544.35הר כרמילה8.08

44451543.94מורדות שורש דרום8.09

00000000.00שורש8.10

33213242.63כרמי שורש8.11

00000000.00שואבה8.12

33433453.63גבעת משב8.13
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וף
ת נ

יד
ייחודיות תת-יחידת נוףמס' יח

בנוף 
הארץ 
)1-5(

מגוון 
ועושר 
חזותי 
)1-5(

בולטות 
ונוכחות/ 
דרמטיות 

)1-5(

ראשוניות 
)1-5(

ייצוג 
נופי 

)1-5(

פוטנציאל 
שיקום 

נופי 
)1-5(

נצפות 
)1-5(

צע
מו

הערכה מ
לאחר 

הערכת 
מומחה

לון
כס

ל 
נח

44543544.15נחל כסלון - דרומית להר כרמילה9.01

44441423.34פתחת יער הקדושים9.02

45535544.45יער הקדושים - צפון9.03

45543434.05נחל כסלון תיכון9.04

45534434.04מורדות מצפון לנחל כסלון תיכון9.05

33441333.03מורדות שורש9.06

43334443.64מורדות שואבה9.07

44444544.15נחל כסלון עליון9.08

44444444.04מורדות גבעת יערים9.09

54542433.94גבעת מיש9.10

43334433.43מורדות יערים - טייסים9.11

43354544.04מורד נחל טייסים9.12

22324422.72יער טייסים9.13

44434433.74מורדות מדרום לנחל כסלון תיכון9.14

44444423.73נחל בוקר עליון9.15

45534434.05יער הקדושים - דרום9.16

חם
נ

12113141.92מטעי אשתאול10.01

33122442.73נחל כסלון - קטע נחם10.02

22121242.02פתחת אשתאול10.03

33322342.93יער נחם10.04

00000000.00ארץ החיים10.05

32333322.73חורבת מרמיתא10.06
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וף
ת נ

יד
ייחודיות תת-יחידת נוףמס' יח

בנוף 
הארץ 
)1-5(

מגוון 
ועושר 
חזותי 
)1-5(

בולטות 
ונוכחות/ 
דרמטיות 

)1-5(

ראשוניות 
)1-5(

ייצוג 
נופי 

)1-5(

פוטנציאל 
שיקום 

נופי 
)1-5(

נצפות 
)1-5(

צע
מו

הערכה מ
לאחר 

הערכת 
מומחה

לון
כס

 -
ל 

יא
רז

ת 
וח

של

23233322.63אשדות כסלון11.01

33233322.73במת שמשון11.02

43445454.15תל כסלון11.03

44443544.05גיא רזיאל11.04

43445454.15כביש 395 - גיא רזיאל11.05

33334333.14גבעת שפי11.06

00000000.00כסלון11.07

44343433.64הר שפי11.08

53554534.34מורדות כסלון11.09

53554534.34נחל רזיאל עליון11.10

44343443.73גבעת רזיאל11.11

54553534.34מורדות רמת רזיאל11.12

00000000.00רמת רזיאל11.13

32333242.94גבעה 11.14778

34344543.95בית אום אל-מיס11.15

54525454.34הר טייסים11.16

34343443.64מורדות איתנים11.17

00000000.00איתנים עילית11.18

00000000.00גבעת יערים11.19

רק
שו

לי 
תו

33333322.94טייסים דרום12.01נפ

33333322.93יער עקור12.02
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2.8.5 ניתוח מפת הערכיות הנופית-תרבותית
ממצאי הפרק הנופי מעלים כי מדובר באזור ערכי מאוד מבחינה נופית. כל תת-יחידה במפה עומדת בפני עצמה אולם ניתן 

להצביע על מספר אזורים בולטים במפה: 

אגני הניקוז של נחל בית חנן ונחל כפירה, בעיקר בחלקו העליון 
תת-יחידות  של  ביותר  הגדול  הריכוז  את  כוללים  האגן,  של 

בערכיות מרבית. 

מאוד,  גבוהה  ערכיות  קיבל  הסקר  של  המרכזי  האזור  מרבית 
בתוכו ערוצי הנחלים של הנחלים החמישה ויתלה קיבלו ערכיות 
קיבלו  אילן  נחל  מאגן  וחלקים  הכפירה  מצלעות  בעוד  מירבית 

ערכיות גבוהה.

גבוהה,  כיסלון מכיל פסיפס של תת-יחידות בערכיות  נחל  אגן 
גבוהה מאוד ומירבית.

הישובים  שני  את  הכולל  הסקר  של  והגבוה  המזרחי  חלקו 
עם  ביחד  חקלאות  שטחי  של  פסיפס  וכן  האזור  של  הגדולים 

שטחים מופרים, קיבל ערכיות בינונית-גבוה.

איור 3: התפלגות רמות הערכיות בכל תחום הסקר

נחל כפירה. צילום: אוריה אורן.
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פרק ג - צומח
3.1 רקע בוטני 

3.1.1 גורמים המשפיעים על הצומח בתחום הסקר
מקורות היסטוריים רבים תומכים בכך ששטח הסקר היה מכוסה יער וחורש, עד לניצולו על ידי האדם )רייפנברג, 1950(. כל 
שטח הסקר נכלל בתחום שסווג על-ידי זהרי כ:״הקליימקס1 של היערות והחורשים הים-תיכוניים, עם שרידים של חורש אלון 
מצוי ואלה ארץ-ישראלית״ )זהרי, 1956(. ואכן, בחלקים אחדים באזור, קיימים חורשים כאלה )זוהר ועמיתיו, 2009( שנותרו, על 

אף השפעות האדם הרבות במרחב לאורך הזמן.

ואולם, ברוב שטחי הסקר, השתנו פני הצומח הטבעי בצורה ניכרת, ואינם כוללים יערות וחורשים ים-תיכוניים. אף זהרי מתייחס 
לכך, בציינו שבחלקים משטחי היערות והחורשים קיימים בפועל בתות ושיחיות הנשלטים על-ידי סירה קוצנית, קידה שעירה 
ומיני לוטם )זהרי, 1956(. בשטחים אחרים נמצא שלטון של אלון מצוי, בצורת עץ או שיח )שמידע, 1986(. נמנה את הסיבות 
השונות לכך, וכן את ההבדלים בצומח הטבעי בתחומי הסקר; ראשית - גורמים טבעיים כדוגמת מסלע ואקלים, ובהמשך - 

השפעת האדם. כמו כן, נרחיב על שני אלמנטים משמעותיים המשפיעים על הצומח בימינו - הייעור והשריפה. 

3.1.1.1 גורמים טבעיים 

המסלע  יחידות  גיאולוגיה(.   –  1.6.2 סעיף  )ראו  לסוגיהם  ימיים  משקע  סלעי  היא  הסקר  שטח  כל  של  הסלעית  התשתית 
משפיעות לעיתים על הרכב הצומח המתפתח בהם. בקרקעות ממוצא קירטון חווארי נמצא בתות בשליטת קורנית ומיני לוטם, 
מלווים במינים נוספים. ה׳סמנים׳ הבלעדיים לקרקעות אלו הינם קורנית מקורקפת ושמשון אזוביוני )ויזל ועמיתיו, 1978(. בתי 
גידול אלה מאופיינים באחוזי כיסוי נמוכים יותר של חד-שנתיים, ועושר מינים נמוך באופן יחסי )ליטב, 1969( כתוצאה מאוורור 
לקוי בקרקע זו )דנין, 1980(. במסלע זה יופיע לרוב העץ קטלב מצוי, מלווה בשפע סחלבים )דנין, 1980(. המופע האיכותי ביותר 
של צומח חווארי בתחום הסקר הוא בהר טייסים )גנדלר, 1999(. בקרקעות חוואר מוצא, מתפתחות אוכלוסיות טבעיות של 
אורן ירושלים )קפלן ועמיתיו, 2000(. נוף קרקעות החוואר הוא חסר טרשים, ולכן אחיד בהשוואה לגיר הקשה )גנדלר, 1999(.

לעומת זאת, צומח הבתה האופייני למסלע גיר קשה, כדוגמת דולומיט וקרקע טרה-רוסה הוא בשלטון סירה קוצנית, עם בני 
שיח אחרים כמלווים. מעונות אלה הם בעלי מגוון מינים גבוה, המוסבר בעומק קרקע משתנה, היוצר נישות אקולוגיות רבות 

)ליטב, 1969(. הצומח העצי האופייני למסלע זה הוא חורש בשלטון אלון מצוי.

הגורם האקלימי משפיע אף הוא על תפרוסת הצומח במרחב. כיוון הערוצים בשטח הסקר הוא ממזרח למערב, ואלה יוצרים 
ואדיות עמוקים, המופרדים יפה בין מפנה צפוני לדרומי. במפנים הצפוניים, הצומח לרוב יהיה סבוך יותר לעומת הדרומיים 
צומח  של  יותר  רבים  נציגים  ונמצא  הממוצעת,  הטמפרטורה  גם  יורדת  הסקר,  מזרח  כלפי  ברום,  העלייה  עם   .)2006 )דנין, 

מזופילי, כדוגמת אלון התולע, ורד הכלב ואגס סורי )שמידע ורון, 2008(.

3.1.1.2 השפעת האדם 

את השפעת האדם על נוף הצומח במרחב, ניתן לחלק לשלושה גורמים: רעייה, הכשרה חקלאית וכריתה. לעלייתה של החשיבות 
העותומאנית  התקופה  בסוף  החורש.  מהשמדת  נכבד  חלק  מיוחסת  הביזנטית,  התקופה  לאחר  הצאן,  רעיית  של  הכלכלית 

נחקקו תקנות כנגד רעיית יתר של עיזים, אך אלה לא נאכפו )רייפנברג, 1950(.

ועמיתיו, 2009(, עליהן נמצא לא אחת  )זוהר  ניכרים מתחום הסקר הוסדרו ל׳טרסות׳ ששימשו לחקלאות מסורתית  שטחים 
עצי תרבות )זהרי, 1980(. במקומות כאלה, יימצאו לרוב עצי אלון מצוי לאורך שולי המדרגות, ולא בעומק החלקה החקלאית 
)שמיר, 1987(. הסיבות להיעדרות צמחי חורש מוסברות בלחות נמוכה בקרקע לאורך הקיץ ואיסוף זרעים נמרץ מצד נברנים. 
חלק הטרסה ששימש לחקלאות מאוכלס בצמחים כגון קורטם דק, המוחלף בתהליך הסוקסציה בסירה קוצנית, המכשירה את 
הקרקע לכניסה של שיחים כדוגמת קידה שעירה לשטח זה )זהרי, 1956(. חלקות מעובדות מאופיינות במרבדי פריחה אביביים 
של סביון אביבי וציפורנית מצרית לצד דגניים, ובחלוף הזמן הסירה הקוצנית כובשת לאיטה את השטח. צמחי הסירה צוברים 
חניה  נקודת  אלו מהווים  ואלת המסטיק. הפרטים הגבוהים של צמחים  לוטם  מיני  ובכך מאפשרים התבססות של  רקבובית 
מועדפת על-ידי ציפורים, המביאים איתם זרעים של צמחי חורש, דוגמת קיסוסית ואלה ארץ-ישראלית, היוצרים צל המאפשר 
את  בנביטה  מקדים  החד-שנתי  שהצומח  מכיוון   .)1980 )דנין,  חיים  בעליי  על-ידי  המופצים  מצוי  אלון  צמחי  של  התבססות 
הצומח המעוצה, וכן ממהר לפתח בית שורשים גדול, יש לו יתרון על פני השיחים והעצים. בנישות מוצלות קיים יתרון לצמחים 

המעוצים, כמו קידה ואלון מצוי, שכן האידוי בקיץ פוחת. כששטחי הצל גדלים, עולה שלטונם של מיני הלוטם )חריף, 1974(.

1. הבאנו את המונח ‘קליימקס׳ כפי שהיה בשימוש ע״י זהרי )1956(; מושג זה זכה לביקורת עם התפתחות המחקר והספרות בנושא החורש הים-תיכוני, וכיום 
הוא אינו מקובל )נאוה, 1985(
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פרט לעיבוד חקלאי והסדרת טרסות, נוצל השטח לרעייה וכריתה, בתהליך שהואץ מתחילת המאה ה-19 עד סוף המאה ה-20. 
מאז הקמת מדינת ישראל הצטמצמה הרעייה במרחב וחלה התאוששות של החורש )שילר, 2013(. משנת 2000 ועד 2012 חלה 
עלייה בצפיפות הצומח המעוצה במרחב, בין השאר כתוצאה מהשתקמות החורש והיער לאחר השריפה הגדולה בשער הגיא 

ביולי 1995 )ברג ועמיתיה, 2012(. 

3.1.2 ייעור

יוערו חלקות ששטחן מעל  נטיעות עצי סרק במרחב החלו על-ידי אגף הייעור של ממשלת המנדט הבריטי. בשטחי הסקר 
5,000 דונם באזור שער הגיא, מעלה החמישה וקריית ענבים על ידי אגף הייעור של ממשלת המנדט וקק״ל )קליאוט 1993(. 
בקריית ענבים ניטעו בעיקר אורן הצנובר וכן איקליפטוס, אורן ירושלים וקזוארינה. בסיום המנדט הבריטי יער זה מנה כחצי 

מיליון עצים. לעומת זאת, בשער הגיא נטעו בעיקר אורן ירושלים, ברוש מצוי ושיטה כחלחלה )ליפשיץ וביגר, 2000(.

מתחילת שנות ה-50 של המאה ה-20, עוסקת קק״ל בפעילות ייעור ענפה במרחב, שכוללת ייעור בעיקר באורן ירושלים, מיני 
מחטניים נוספים, וכן איקליפטוסים ורחבי עלים )זוהר ועמיתיו, 2009(. אורן ירושלים גדל בארץ באופן טבעי, בייחוד בקרקעות 
עדויות   .)2013 )וייץ,  לגבי מידת הדומיננטיות שלו בפלורה הטבעית של הארץ  פולמוס  יש  אולם  )גולדרינג, 1977(.  רנדזינה 
ממקורות שונים, כדוגמת אחוז נמוך של גרגרי אבקה בשכבות קדומות, מיעוט אזכורים בספרות היסטורית, והיעדר חלקי עץ 

שנמצאו באתרים ארכיאולוגיים, מרמזים לכך שתפוצת אורן ירושלים בארץ הייתה מצומצמת מאוד )ליפשיץ וביגר, 1998(.

מאזור הסקר ידועה בעיקר האוכלוסייה הטבעית של שמורת ‘המסרק׳, ומסמכים היסטוריים מעידים על אורן ירושלים טבעי 
גם בסביבות אבו גוש והר פיתולים )שילר, 1985(. מקור הזרעים לאוכלוסיות האורן הנטועות בארץ אינן בעצי הבר של ישראל, 

אלא יובאו ממערב אגן הים התיכון )שילר, 2013(. 

)Matsucoccus josephi(, ופגיעה רחבת  יערות האורנים של הארץ נפגעו מסיבות שונות, ביניהן החיפושית איצריית האורן 
האם  ספק  יש  אולם  המצוקוקוס,  חיפושית  בו  נצפתה  זה,  יער  התנוונות  בעת  הגיא.  שער  ביער  ניכרה  לעין  ונראית  היקף 
לחיפושית יש תפקיד ראשי או משני בתהליך. בעוד שפגיעת החיפושית בעצים צעירים היא שכיחה, פגיעתה בעצים בני 10 
שנים ומעלה, כפי שאירע בשער הגיא, היא חריגה )הלפרין, 1976(. כך או כך, מראה היער המנוון בצידי הכביש הראשי והביאה 
)‘אורן  לפולמוס ציבורי רחב באשר לפעולות הייעור של קק״ל. בעקבות כך, התרחב השימוש בנטיעות במין אורן קפריסאי 

ברוטיה׳( )אסם, 2013(, הוא מין האורן הנפוץ ביערות לבנון וקפריסין )שמידע ולב ארי, 1982(.

כמו כן, הייעור המאסיבי גורם לטשטוש תצורות הנוף הייחודיות להרי יהודה, ולהסתרת אתרי נוף כדוגמת מצוקים ואתרי מורשת 
האדם )משל, 1969(. נביטה והתבססות של אלון מצוי מתרחשת באופן מוגבר תחת יער האורנים, מאשר מחוץ לו; לעומת זאת, 
הצמחים  וכמות  שפע   .)1977 )גולדרינג,  החזק  האורנים  צל  בהשפעת  כנראה   - האורנים  יער  תחת  מדוכאת  הקוצנית  הסירה 
העשבוניים ביער, גדולה פי 4 עד 20 ביערות דלילים ובקרחות יער, מאשר ביער הצפוף )יהודה, 1985(. במקומות בהם היער הנטוע 

הוא צפוף, הצמח הטבעי הוא דל ולעיתים מדוכא, ובחלקות ברושים המלווה הדומיננטי הוא שבטן לבן )זוהר ועמיתיו, 2009(.

מעבר לחלקות הרבות שניטעו באורן ירושלים, מופיעים אורנים גם בשטחים שלא ניטעו )דנין, 1980(. תופעה זו מוסברת בכך 
שבתנאי מזג אוויר מתאימים, זרעי אורן נישאים למרחקים ניכרים. כמו כן, לאחר שריפה, שאר הצמחייה מתכלה, הטמפרטורות 
הגבוהות מהוות השראה לפיזור זרעים רב, וכעבור שנים אחדות מהשריפה השטח נשלט על-ידי אורן )שילר, 1985(. תהליך 
גדלה.  העצים  להתבססות  הסבירות  שיחים  בצל  שנה.   20-30 לגיל  היער  בהגיע  מתחיל  שכנות  לחלקות  האורן  התפשטות 
מניתוח פיזיולוגי ומרחבי של זריעים בחלקת מחקר בנחל החמישה, וסימולציה של המשך גדילת והתנחלות האורנים, נמצא 
כי בעוד 68 שנה - האורנים יכסו כ-65-70% מהשטח, במידה והשטח לא יופר בשריפה או על-ידי מזיקים )וויץ, 2013(. מסקר 
שנערך בצמוד וממזרח לשטחי הסקר הנוכחי, הוערך כי כרבע משטח הצומח הטבעי, או שמינית מכלל שטח הסקר, הם יערות 

המורכבים בעיקר מזריעים )זוהר ועמיתיו, 2009( 

3.1.3 שריפות

ו'. שריפות יער הן תופעה נפוצה  רק זה דן בהיבט הבוטני של שריפות, להרחבה בנושא שריפות בתחום הסקר ראה נספח 
באזורים ים-תיכוניים, הנמצאת במגמת עלייה בישראל ובמדינות ים-תיכוניות אחרות בעשורים האחרונים )טסלר ועמיתיה, 
2010(. כתוצאה מהשריפה, רוב ואף כל החלק העל אדמתי של הצמח מושמד; פרט לפגיעה ישירה זו, לשריפה יש השפעה 
ניכרת על משטר המינרלים בקרקע וכן על הנגר והסחף )קותיאל, 1992(. בישראל אין תיעוד מסודר ואחיד של שריפות היער. 
מניתוח התיעוד החלקי של שריפות בהרי ירושלים, עולה שבשנים 1987-2009 התרחשו כ-4,000 אירועי שריפה, אם כי מרביתן 

בשטח קטן מ-100 דונם )טסלר ועמיתיה, 2010(.

ישנם סימנים של התחדשות הצומח בקרב צמחים רב-שנתיים. מדובר בלבלוב חדש  לאחר השריפה, תוך שבועות אחדים, 
זו, יש לבלוב מאסיבי של  מחלקי צמח על-אדמתיים ששרדו. ההתחדשות המאסיבית מתרחשת לאחר רדת הגשמים; בעת 
הצמחים הרב-שנתיים, כולל מרבית השיחים והעצים. יוצאים מן הכלל הם מיני האורן והלוטם; אלה מתחדשים מזרעים, בניגוד 
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לשאר הצמחים המעוצים בהם חלה צמיחה וגטטיבית נמרצת. בקרב הצמחים החד-שנתיים, חלה נביטה מאסיבית, תוך שינוי 
הרכב הצמחים בהשוואה להרכבו בטרם השריפה. )נאמן ועמיתיו, 1992; קותיאל, 1992(. היות וכל הצמחים מתחילים להתחדש 
בזמן ובגובה אחיד, “יתרון הגובה״ שהיה לעצים ושיחים נעלם. בעקבות השריפה הגדולה בכרמל ב-1983, 15% ממיני הצמחים 
נעלמו בשטחים שנשרפו. גם במקרים בהם מספר המינים נשאר זהה בין שטחים שעברו שריפה לבין שטחי ביקורת, השתנה 

הרכב המינים ושכיחותם )להב, 1989(.

קיים פולמוס בקשר לתלות של הצומח הים-תיכוני בשריפות: יש הרואים בהן גורם מעצב חשוב, ויש הרואים בהם גורם הרסני 
שיש למונעו. לטווח הקצר, השריפה מזיקה לשטח; בקנה מידה גדול, השריפה תורמת להטרוגניות של השטח. לאחר השריפה, 
תיתכן באופן נקודתי עלייה בגודל האוכלוסייה ואף בפוריותם של צמחים נדירים )רבינוביץ, 1982(. יש לציין שבישראל אין 
שריפות טבעיות, להבדיל מאזורי אקלים ים-תיכוני אחרים בעולם )נאמן, 2005(. בארץ, מרבית השריפות מתרחשות במרחק 
של עד 50 מטר מהדרך. יש הסוברים שהעלייה במספר ובגודל שריפות היער, בייחוד בכרמל קשורה לעלייה בהיקף נטיעות 

האורנים )טסלר ועמיתיה, 2010(

השריפה המשמעותית ביותר בתחום הסקר היא זו שאירעה ביולי 1995. שריפה זו כילתה למעלה מ-13,000 דונם; מהם כ-8,500 
 )1 )כביש  נחשון  נחל  של  הניקוז  אגני  בתחום  הצומח  את  כילתה  השריפה  טבעי.  חורש  של  דונם  וכ-1,000  נטוע,  יער  שטחי 
ונחל אילן. הסיבות לעוצמתה יוצאת הדופן של השריפה הן תנאי מזג האוויר, עיתוי השריפה בעונה בה הצומח יבש, וכיוון 
התפשטות האש במעלה המדרון - שהוא מהיר יותר. לעומת זאת, כמה גורמים סייעו לדעיכתה: התמתנות תנאי מזג האוויר, 
שידועה  המדרון,  במורד  להתפשט  השריפה  את  ש׳אילצה׳  וטופוגרפיה  לשריפה,  פחות  שנוטה  יתלה  בנחל  השיחיות  צומח 

.)Levin & Saaroni, 1999( כאיטית יותר

מיני שיטים פולשים, כדוגמת ש. כחלחלה וש. עגולת-זרעים, מתחדשים באופן מהיר לאחר שריפה; בנוסף, השריפה מעודדת 
את התפשטות מינים אלה. תפוצת ושכיחות מיני השיטה במרחב הסקר היא תוצאה של השריפה הגדולה שאירעה ביולי 1995 
)להב, 1989(.  וניטרופילים בשטחי היער עולה לאחר שריפה  )דופור-דרור, 2010(. הופעת מינים רודרליים  באזור שער הגיא 

להרחבה בנושא שריפות ראה נספח ו'.

מפה 15: שריפות עבר באזור הסקר 
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3.2 שיטת העבודה
3.2.1 כללי

מיפוי הצומח נעשה לפי החלוקה ההיררכית ל-4 דרגות פירוט של תכסית צומח לא-חקלאי שהוגדרה ב-׳מדריך למיפוי צומח 
‘יחידת צומח׳ היא  בישראל׳ )סבר ועמיתיה, 2014( )טבלה 6(. כל השטחים הפתוחים הלא-חקלאיים חולקו ליחידות צומח. 
תחום שבו הצומח הוא בעל מאפיינים עיקריים אחידים – דוגמת מינים שליטים זהים. גודלה המינימאלי של יחידת צומח בסקר 
זה הוא 50 דונם. ‘טיפוס צומח׳ כולל יחידות צומח שלהן תצורת צומח ומינים שליטים זהים. במקרים אחדים, טיפוס הצומח 
אינו כולל תכונות זהות, אלא אופי דומה. אפיון ‘מפורט׳ נעשה על-ידי דיגום של יחידת צומח אופיינית לכל טיפוס צומח מוכלל. 

האפיון נעשה על-ידי רישום של כל מיני הצמחים העילאיים ביחידה מוגדרת של דונם אחד.

טבלה 6: חלוקה הירארכית ל-4 דרגות פירוט לתכסית צומח לא-חקלאי )סבר ועמיתיה, 2014(.

קטגוריותדרגת פירוט

יער גבוה: עצים גבוהים )מעל 6 מ׳( תצורת צומח כללית 
יער וחורש: עצים ושיחים )2-6 מ׳(

שיחייה: שיחים ועצים נמוכים )1-2 מ׳(
בתה: מעוצים נמוכים )עד 1 מ׳(

עשבוניים

חלוקת 5 קטגוריות תצורות הצומח הכלליות ל-24 תצורות מפורטות על סמך אחוזי הכיסוי של צורות תצורת צומח מפורטת 
החיים השליטות )לדוגמה: חורש פתוח = 33%-10% כיסוי של עצי חורש(. 

 שילוב של תצורת צומח מפורטת עם המינים השליטיםטיפוס צומח 
)לדוגמה: חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק וסירה קוצנית(.

רשימת מיני צמחים מפורטת.אפיון מפורט 

3.2.2 מיפוי הצומח בשטח 
המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים: הכנת עזרים לפני היציאה לשטח, מיפוי רציף של השטח כולו, וביצוע תרשימי 

צומח מפורטים בשטחים מייצגים עבור כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו. 

כלל  זה  שלב  אוויר.  תצלומי  מפענוח  ומידע  רקע  שכבות  בעזרת  הצומח/תכסית  שכבת  של  ראשונית  בנייה  העזרים:  הכנת 
חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח באזורים הטבעיים ע״פ ניתוח תצ״א על סמך אורתופוטו משנת 2012. יש לציין 
שלמרות הסתמכות זו, תיחום וסיווג השטחים החקלאיים אומת )ולעיתים גם שונה( לאחר תצפיות וביקורים בשטח. מרבית 
העבודה באפיון הצומח נעשתה בשטחים הטבעיים והמיוערים. על סמך התבוננות בתצ״א נראו אזורים בעלי מאפייני צומח 
שונים )למשל צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן בפועל לראותם בתצ״א ו/או גוון ומרקם היכולים להצביע על שונות 
גם באזורים עם בני-שיח או צומח עשבוני(, ובוצעה דיגיטציה ראשונית של גבולות יחידות הצומח. בשטחים מיוערים נעשה 
לעיתים שימוש בגבולות עומדי יער לצורך דיגיטציה ראשונית זו. השטח המינימאלי ליחידת צומח הוגדר ל-50 דונם, על מנת 
להימנע מפירוט יתר שיפגע במאמץ הדיגום, אך יאפשר ניתוח מפורט מספיק של השטח. תופעות חשובות ששטחן קטן מהסף 

שנקבע, מופו כיחידה קטנה או שהוכנסו למצאי הסקר כאתרים נקודתיים.

מיפוי רציף: בשלב זה, אופיינו כל יחידות הצומח בסקר, וכן בוצע טיוב של הדיגיטציה הראשונית, לאור המצב בשטח. האפיון 
לרבות  השטח,  של  כללי  אפיון  וכן  לזריעים,  התייחסות  ועיקריים,  שליטים  מינים  כיסוי,  אחוזי  הצומח,  טיפוס  הגדרת  כולל 
הפרות. ברוב מוחלט של היחידות, אפיון זה בוצע על ידי ביקור ביחידה עצמה, ובמיעוטן - על ידי תצפית מבחוץ. שלב המיפוי 

הרציף הוא השלב העיקרי של עבודת השטח בסקר.
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מפה 16: שיטות דיגום צומח. 

המאפשרות  פתוחות,  צומח  תצורות  של  במקרים  במיעוטן,  ביחידה.  ביקור  על-ידי  אפיון  נעשה  היחידות  של  מוחלט  ברוב 
תצפית טובה לעבר יחידת הצומח, נעשה אפיון על-ידי תצפית מבחוץ.

הצומח  תרשימי  לצורך  צומח.  לטיפוסי  וסווג  חולק  הסקר  שטח  כל  הרציף,  המיפוי  שלב  בתום  מפורטים:  צומח  תרשימי 
המפורטים, מוינו טיפוסי הצומח ל׳טיפוסי צומח מוכללים׳. בשלב זה, נבחרה אחת מיחידות הדיגום בכל טיפוס מוכלל כמייצגת 
את אותו הטיפוס )על סמך שיקולי גודל, מיקום, הרישומים לגבי יחידה זו מהשלבים הקודמים, וכן שיקולי נגישות(, ובה בוצע 
רישום מינים מפורט. הרישום המפורט כלל מינים בני-קיימא בלבד )עצים, שיחים, בני שיח ועשבוניים רב-שנתיים בני-קיימא(, 
וזאת בשל האופי הפזור והכתמי של הצומח העשבוני בשטחי הסקר. בשל היעדר חזרות, החשש היה שבמקרה בו ‘ניפול׳ על 
כתם עשבוני משמעותי, לעומת מקרים בהם לא ייכלל שטח עשבוני בחתך, תיווצר הטייה משמעותית. לפיכך, תרשימי הצומח 
המפורטים לא כללו מינים בני-חלוף; אלו קיבלו ביטוי בערכיות על-פי אחוז הכיסוי שלהם )ראה חישוב הערכיות הבוטנית 

בשטחי הסקר/עושר המינים(.

הרישום בוצע ע״י סריקה מפורטת של דונם אחד; בשל האופי הסבוך של הצומח ברוב שטחי הסקר, הגיאומטריה של שטח 
הדיגום השתנתה בהתאם לאופי הצומח. במקרים בהם הצומח סבוך מאוד ולא ניתן לזהות צמחים במרחק של למעלה ממטר 
מהחתך, נסרק מצולע של 2×500 מ׳. במקרים בהם הצומח פתוח, כדוגמת בתות, וניתן לזהות צמחים ממרחק של 4 מ׳ מהחתך, 

נסרק מצולע של 8×125. במקרי ביניים, דוגמת יערות אורנים בעלי תת-יער פתוח יחסית, נסרק מצולע של 4×250.

רשימת המינים שהתקבלה, שימשה לצורך חישוב הערכיות האקולוגית של כל אחד מטיפוסי הצומח.

3.2.3 חישוב הערכיות הבוטנית בשטחי הסקר

עושר והרכב מיני הצומח מייצגים במידה רבה את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי חיים שונות, ומהווים את הקירוב 
הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות-תועלת )Mandelik et al., 2010(. לפיכך, בסקרי הטבע והנוף שעורך 
מכון דש״א, ערכיות הבסיס האקולוגית מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוטניים. בסקר זה בוצעה הערכת החשיבות הבוטנית 
מדד  לבניית  שימשו  אלה  נתונים  השיטתי.  הצומח  בסקר  שנאספו  כמותיים  נתונים  סמך  על  הצומח,  מטיפוסי  אחד  כל  של 

ערכיות משוקלל, המורכב ממדדי המשנה הבאים:
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• ישנה התייחסות לעושר 	 יותר.  גדול  בו מספר מינים  גבוהה לטיפוס צומח שתועד  )20% מהמדד(: ערכיות  עושר המינים 
המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד )בחלוקה ל: עצים, שיחים, בני-שיח ועשבוניים בני-קיימא(. עושר המינים בכל צורת 
חיים קיבל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה. בכל צורת חיים, מס׳ המינים המקסימאלי לטיפוס צומח הוגדר כרף 
העליון )ציון מירבי(, מס׳ המינים המינימאלי הוגדר כרף התחתון )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם – בוצע הנירמול עבור שאר 
ולא על סמך  הטווח לציון בסקאלה 0-100. בסקר זה בוצעה ההתייחסות למינים העשבוניים על סמך אחוזי כיסוי בלבד 

רשימת מינים.

• הרכב המינים )20% מהמדד(: סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצומח, תוך מתן משקל למינים בסכנת 	
הכחדה, נדירים ואנדמיים מחד, ולמינים פולשים/זרים מאידך. מין שיש לו ‘מספר אדום׳ )עפ״י: שמידע ופולק, 2007; שמידע 
לנדירותו  בהתאם  ציון  קיבל  אדום  מספר  לו  שאין  נדיר  מין   .4  + שלו  האדום  למספר  בהתאם  ציון  קיבל   ,)2011 ועמיתיו, 
)דרגת נדירות עפ״י: פרגמן ועמיתיו, 1999(, בהתאם לפירוט הבא: RR = 4; RP = 3; R = 2. מין אנדמי שאינו נדיר קיבל ציון 
1. מין זר שאינו מוגדר כפולש קיבל ציון 1-, מין שמוגדר כפולש )דופור-דרור, 2010; דופור-דרור ועמיתיו, 2013( קיבל ציון 
בהתאם ל-׳מספר השחור׳ שלו – 2 )=פחות 2(. ‘מספר שחור׳ הוא רמת האיום האקולוגי שמהווה המין הפולש על פי יכולתו 
לחדור לשטחים טבעיים, יכולתו האללופתית, ויכולתו ליצור עומדים צפופים והומוגניים )דופור-דרור, 2010(. מינים נטועים 
שאינם עונים להגדרות הללו, לא קיבלו ציון )למשל, אורן ירושלים אינו מוגדר כמין זר/פולש, למרות שהגנוטיפ הנטוע שונה 
‘האדומים׳, הנדירים, האנדמיים,  ציוני כל המינים  ועמיתיו, 2009(. בכל טיפוס צומח סוכמו  נתן  מהגנוטיפ המקומי. ראה: 
הזרים והפולשים. הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון והציון המינימאלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם – בוצע נירמול לציון 

סופי לטיפוס צומח בסקאלה 0-100.

• ייצוג הצומח הטבעי )20% מהמדד(: מתייחס למידת ההתאמה של צורת החיים הראשית ושל המינים השליטים למצב הטבעי, 	
בהיעדר הפרות משמעותיות כמו: נטיעה, שריפה, רעיית יתר, השתלטות מין פולש המשנה את אופי בית הגידול, חישוף השטח 
וכד׳. ככל שהדמיון רב יותר, הערכיות גבוהה יותר. ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מדדי משנה )במשקל שווה(: הראשון מתייחס 
לצורת החיים, והשני – למינים השליטים, לאחר דיונים רבים בנושא הוחלט כי בסקר זה ההתייחסות לאורן ירושלים תהיה 
כאל מין מקומי. המדד הראשון, מייצג את מרחק צורת החיים הגבוהה ביותר של המינים המקומיים הנוכחים בשטח )בכיסוי 
 של 2% מהשטח ומעלה(, מצורת החיים הראשית הכוללת את המינים הזרים – אם ישנם, בהתאם למטריצת הדמיון הבאה:

טבלה 7: ייצוג הצומח הטבעי ע״פ צורת החיים הגבוהה ביותר והתאמתה למצב הטבעי של השטח בהיעדר הפרות משמעותיות

צורת החיים הגבוהה ביותר – מינים מקומיים נוכחים

עשבונייםבני-שיחשיחיםעציםצורת חיים

צורת חיים ראשית 
כולל מינים זרים

10066330עצים

1006633שיחים

10066בני-שיח

100עשבוניים

מדד המשנה השני מתייחס להתאמת המינים השליטים לאזור: נוכחות מינים שליטים זרים לאזור ו/או פולשים מורידה את 
הערכיות, בהתאם לטבלת הניקוד הבאה:

טבלה 8: רמת ייצוג הצומח הטבעי ע״פ מינים שליטים

ניקודהתאמת המינים השליטים לאזור הסקר

100כל המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר

83מין שליט אחד לפחות הוא מין באשה

67כל המינים השליטים הם מיני באשה

50מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר

33כל המינים השליטים זרים לאזור הסקר

17מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

0כל המינים השליטים מוגדרים כפולשים



137

"ח מסכם ם דו ירושלי ן הרי  סקר צפו

מגוון תצורות צומח בתא שטח קטן, מעשבוניים ועד יער. צילום: אוריה אורן.

• נדירות אזורית )10% מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח שבו נמצא טיפוס צומח מוכלל )תצורת צומח מפורטת + מין שליט 	
ראשון(, מכלל השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר. ערכיות גבוהה יותר ניתנה לטיפוס צומח מוכלל נדיר יותר בסקר. 
בכל טיפוס צומח, הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון, ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה 0-100.

• נדירות ארצית )10% מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח של תצורת הצומח הכללית )יער גבוה / יער / חורש / שיחייה / בתה 	
/ עשבוניים בני-קיימא / עשבוניים בני-חלוף(, מכלל שטח ההתייחסות של הצומח הים-תיכוני בישראל. היות ובעת עריכת 
הסקר לא היה עדיין בסיס נתונים אמין ומקיף מספיק על מנת לבצע כימות של מדד זה, לא בוצע בו חישוב, וכל טיפוסי הצומח 
קיבלו בשלב זה את הערך המירבי. במקרה הצורך, שיקולי ערכיות הקשורים לנדירות הארצית הוכנסו ל-׳הערכת מומחה׳.

• מורכבות מבנית )15%(: ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים המיוצגות בתצורת הצומח )מעל רמת סף של 10% כיסוי(, כך 	
המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח – גבוהה יותר, ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות וחשובה יותר לשימור. כל צורת 
חיים הוסיפה 20 נק׳ לציון )צורת חיים אחת = 20 נק׳, שתי צורות חיים = 40 נק׳ וכיוב׳. 5 צורות חיים ומעלה קיבלו את הציון המירבי(.

• יותר על מנת להשתקם מפגיעה, כך 	 יותר, או שתזדקק לזמן רב  כושר השתקמות למצב נוכחי )5%(: ככל שצורת חיים מעוצה 
חשובה יותר ההגנה עליה ולכן היא ראויה לדירוג ערכיות גבוה יותר. ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית היא גבוהה יותר, כך 
הזמן הנדרש להשתקמות יהיה ארוך יותר: לעצים נדרש פרק הזמן הארוך ביותר להגיע מחדש למצבם הנוכחי, ולכן הם מקבלים את 
הציון הגבוה ביותר. צורות החיים הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר בהתאמה, עד לעשבוניים בני-חלוף, שיכולת ההתחדשות 

שלהם היא המהירה ביותר )עצים = 100, שיחים = 80, בני-שיח = 60, עשבוניים בני-קיימא = 40, ועשבוניים בני-חלוף = 20(.

• הערכת מומחה: בכל מקרה, תוצאת המדד המשוקלל המתקבלת מהחישוב עוברת ביקורת של בוטנאי מומחה, שיכול לבחון 	
את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח. במידה שנמצאת לדעת המומחה אי-התאמה, הוא יכול 

לערוך תיקון בערך המדד המתקבל, ולנמק את החלטתו.
יחידת צומח על  נוספים של תיקונים לערכיות: הדרך שהוזכרה לעיל שימשה לחישוב ערכיות בוטנית בסיסית לכל  מקרים 
נדירים  מינים  נצפו  צומח שבהן  ביחידות  גם הערכיות הבוטנית הסופית.  זוהי  יחידות הצומח  ברוב  פי טיפוס הצומח שבה. 
במיוחד )שלא נמצאים ברשימת המינים של טיפוס הצומח שבהן( הועלתה הערכיות בדרגה אחת. ביחידות שבהן נצפו הפרות 

משמעותיות הורדה הערכיות בדרגה אחת. 

כמו כן, בשל היעדר בסיס נתונים לגבי הסעיף ‘נדירות ארצית׳, הועלתה הערכיות של תצורות צומח נדירות ברמה הארצית.
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בתה צפופה במורד נחל בית חנן. צילום: אוריה אורן.
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3.3 תוצאות
3.3.1 תצורות צומח וטיפוסי צומח

יחידות צומח שבהן 286 טיפוסי צומח מפורטים, אשר אוחדו לצרכי מתן הערכיות ל-91  סה״כ הוגדרו בתחומי הסקר 499 
טיפוסי צומח מוכללים.

איור 4: התפלגות תצורות צומח מוכללות בסקר.

מהאיור ניכר כי היער הגבוה והיער מכסים למעלה משני שליש משטח הסקר, 
ושיחייה מכסות כ-10% משטח  חורש מכסה 7% בלבד משטח הסקר, בתה 
הסקר ואילו העשבוניים מכסים 2% בלבד )ראה מפת תצורות צומח מוכללות(.

טבלה 9: התפלגות המינים השליטים בשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים בתחום הסקר )ראה גם מפה 18 מין שליט ראשון(.

שטח בדונםשם המין

            33,604 אורן י/ב

            6,454 סירה קוצנית

            5,086 אלון מצוי

            2,681 קידה שעירה

            2,411 אשחר ארץ-ישראלי

            2,145 זית אירופי 

            2,029 אורן הצנובר

            1,179 שקד מצוי 

            1,099 אורן ברוטיה

            1,052 ברוש מצוי

             388 שיטה כחלחלה 

             320 חרוב מצוי

             309 דגן בן-חלוף

             290 שומר פשוט

             176 איקליפטוס המקור

             165 זקנן שעיר 

             139 כתלה חריפה

             120 אלה ארץ-ישראלית 

             85 לוטם שעיר 

             61 קטלב מצוי 

             61 שיטה עגולת-זרעים

             47 אלת המסטיק 

             19 אורן קנרי

             2 טיון דביק

  59,921.54             
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מפה 19: אחוזי כיסוי לפי תצורות צומח
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3.3.2 טיפוסי צומח
בנספח האלקטרוני של עבודה זו מוצגת טבלה עם כלל טיפוסי הצומח ומאפייניהם. 

המפה להלן מציגה דוגמה לאופן החלוקה ליחידות צומח ולטיפוסי צומח מצפון לישוב רמת רזיאל.

מפה 20: דוגמה לטיפוסי צומח באזור רמת רזיאל.

טיפוס צומח כולל תצורת צומח מוכללת, צפיפות ועד 3 מינים שליטים. המידע קיים לגבי כל תחום הסקר בנספח האלקטרוני.

יער אורנים צפוף. צילום: אוריה אורן.
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3.3.3 בתי גידול מיוחדים

תצורות צומח עשבוניות
רק 2% משטח הסקר סווג כתצורות צומח עשבוניות. אלה כוללות בתוכן שטחים בשלטון עשבוניים בני חלוף ובני קיימא, וכן 
שטחים עם פרטים פזורים של צורות חיים גבוהות יותר. למעשה, שטחים עשבוניים מתקיימים רק במקומות שעברו הכשרה 
כלשהי כדוגמת עיבוד חקלאי, עבודות עפר, שריפה, חורבות )ראה בהמשך( או שמתקיימת עליהן רעייה קבועה. עם המשך 
השתקמות החורש והיער, קיים חשש לקיום המגוון הקשור בשטחים עשבוניים. מגוון מיני הצומח בשטחים אלו גבוה מהמגוון הקיים 
בחורש )שמידע, 1985(. לצורך שמירת שטחים אלו, נדרש קיום ממשק מתאים, דוגמת רעייה והימנעות מייעור )בלנק, 2012(.

קירטון חווארי )חורש קטלבים(
הצומח  המצומצם,  גודלן  השאר  בין  שונות,  מסיבות  בפרט.  הסקר  ובשטח  ירושלים,  בהרי  נדירות  חווארי  קירטון  קרקעות 
האופייני להן אינו מופיע באופן מיטבי בתחום הסקר. יחד עם זאת, יש לציין את חורשי הקטלב המופיעים באזור הר טייסים 
והר כרמילה, שפע הסחלבים בהר הטייסים וצמחים אופיינים נוספים, כמכלול התופעות האופייני לקרקעות הקירטון החווארי, 

המעניקות נדבך נוסף למגוון הביולוגי בשטח הסקר.

חורבות
לצד חשיבותם הארכיאולוגית וההיסטורית, לחורבות יש חשיבות אקולוגית באזור זה, בהיותן אזורים עם ריכוזי חנקן גבוהים 
בקרקע, המקיימים צומח עשבוני לאורך זמן )דנין, 1980( עם התפתחות החורש יש חשש להתמעטות השטחים העשבוניים 

בסקר. כמו כן, חורבות מהוות בית גידול בלעדי לצמחים אחדים בסקר, כמו חוחן הִקנרס וסינפיטון ארץ-ישראלי.

חורבות. צילום: אוריה אורן.

בוסתנים וכרמים נטושים
כלל  גדר ההפרדה. העיבוד  וחלקם עד הקמת   1948 רובם עד  עובדו בשיטות חקלאות מסורתיות,  נרחבים מהסקר  שטחים 
נטיעה וטיפוח של עצי פרי דוגמת זיתים ונשירים, תחזוקת טרסות וחריש רדוד בחלק מהמקומות. עקב הנטישה, חלה תמותה 
ובלייה של הטרסות. השילוב של עצי פרי ותיקים ואחוז גבוה יחסית של צומח עשבוני  בחלק מהעצים, השתלטות החורש 
יוצרת בית גידול חשוב מבחינה אקולוגית, וכן מבחינת מורשת האדם. בשל השמירה על הבוסתנים בדורות הקודמים, לעצי 

הפרי נלווים לעיתים עצי בר ותיקים. 

שטחים קטנים יותר, שימשו לגידולי שדה )פלחה( עד 1948 או עד הקמת גדר ההפרדה. באלה התקיימו מיני צמחים נדירים 
חלקם אף בסכנת הכחדה, שכיום נעלמו מהמרחב או קיימים בו באתרים נקודתיים, כמו דרדר אשקלון. 
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מצוקים
בשטח הסקר קיימים מצוקים משמעותיים, בעיקר לאורך ערוץ נחל כיסלון. מיני צמחים אחדים בסקר מוגבלים רק למצוקים 

אלו, כדוגמת שיכרון זהוב ו-ולריאנה איטלקית. כמו כן, מצוקים מהווים בית גידול מועדף על ידי עופות דורסים.

מצוק בנחל כיסלון. צילום: עמית מנדלסון.
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3.3.4 מיני צמחים ‘אדומים׳, נדירים ומיוחדים באזור הסקר

הקדמה
בסכנת  נמצאים  אלו  מינים  האדום׳.  ‘הספר  כרכי  על-פי  ארצית,  הכחדה  בסכנת  הנמצאים  צמחים  מיני  הם  ‘אדומים׳  מינים 
ההכחדה הממשית ביותר, על-פי הקריטריונים שגובשו במהלך הכנת ספר זה )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(. 
כמו כן, התייחסנו למינים נדירים ברמה הארצית, המשתייכים לקטגוריות R, RP, RR, O ו- X ברשימת צמחי הבר של ארץ ישראל 
וסביבותיה )פרגמן ועמיתיו, 1999(. בנוסף, נתייחס למינים נדירים בתחום הסקר - כלומר, מינים שאינם נדירים ברמה הארצית, 

אך אותרו בסקר באתר אחד או באתרים בודדים, ויש חשיבות אזורית לשימורם. 

אזור הסקר הנוכחי לא נסקר במסגרת סדרת סקרי הצמחים הנדירים שנערכו על ידי מרכז רת״ם ורשות הטבע והגנים בשנים 
1991-1998 )שמידע וציונית, 2002( - מסמך שמרוכזים בו תצפיות רבות במינים נדירים באזורים בהם נעשה. סקר המתייחס 
וכן קיימות תצפיות בספר  ורון, 2008(.  )שמידע  ישראל  ירושלים לחקר  בוצע במסגרת מכון  למצאי המינים הנדירים באזור 

האדום, של צמחים בסכנת הכחדה בישראל )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(. 

שיטת העבודה
המידע לגבי מיני צמחים נדירים ובסכנת הכחדה נאסף ממספר מקורות:

• אטלס ושכבת המינים הנדירים של רת״ם ורשות הטבע והגנים )שמידע וציונית, 2002(	
• שכבת המינים בסכנת הכחדה של רת״ם ורשות הטבע והגנים )מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי, יח׳ ה- GIS, רט״ג(.	
• רישומים מהסקר הנוכחי	

יש לציין שמיפוי ורישום הצומח בסקר הנוכחי מיועדים למטרות אפיון יחידות הצומח ולא מאפשרות חיפוש שיטתי של מינים 
נדירים. עם זאת, נרשמו כמובן מינים נדירים שנצפו במהלך ביצוע תרשימי הצומח המפורטים או שנראו בתצפיות מקריות. 

נוכחות מינים נדירים מהווה מרכיב משמעותי בהערכה הבוטנית של טיפוסי צומח ושל יחידות צומח.

מינים בסכנת הכחדה
12 מינים בסכנת הכחדה נתונים מתחום הסקר. בחלוקה של מינים אלו לבתי-גידול אופיניים, הקבוצה הדומיננטית ביותר היא 
הקבוצה האקולוגית של אדמות כבדות בעיבוד מסורתי - 5 מינים משתייכים לקבוצה זו. קבוצה נוספת קשורה לבתות וכיסי 

סלע, ובה 3 מינים. 3 מינים גדלים בבתי גידול לחים )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(.
מתוך קבוצה זו, 5 אותרו בסביבות קריית ענבים, בחלקה הראשון של המאה ה-20, ואנו מניחים שהם נכחדו מאזור הסקר. 
בנוסף, נורית כדורית, חרחבינה טובענית וורוניקה עדינה, הקשורות לבתי גידול לחים, נצפו במקום בו לא ידוע לנו על מקווה 

מים משמעותי. אלו תצפיות מסופקות, ובכל מקרה אנו משערים שהצמחים אינם קיימים באזור בימינו. 
המינים הנותרים, שאותרו בשנים האחרונות - הם מינים עשבוניים, שקשורים לאדמות כבדות ומעובדות, וכיסי סלע. בכך יש 

חיזוק לחשיבות של הצומח העשבוני בסקר )ראה סעיף ‘בתי גידול מיוחדים׳ לעיל(. 

טבלה 10: מיני צמחים בסכנת הכחדה בתחום הסקר

תפוצה בישראלתפוצה פיטוגיאוגרפיתבית גידולמס' אדוםשם עברי

ים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוניבתות 4.2אירוס הסרגל

ים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוניאדמות כבדות, מעובדות4.2דרדר אשקלון

ים-תיכוני, בתות הספראירו-סיבירי - ים-תיכוני - אירנו-טורניבתי גידול לחים4.2ורוניקה עדינה

ים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוניאדמות כבדות, מעובדות4.7זמזומית ורבורג

ים-תיכוניים-תיכוניבתי גידול לחים3.7חרחבינה טובענית

ים-תיכוניים-תיכוני, אירנו-טורניבתות4.2כריך נמוך

ים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוניאדמות כבדות, מעובדות4.2לוענית יריחו

ים-תיכוני, בתות הספר, החרמוןים-תיכוניאדמות כבדות, מעובדות4.7מגנונית פקטורי

ים-תיכוני, החרמוןאירנו-טורניבתות6.3מרווה רחבת-גביע

ים-תיכוניים-תיכוניבתי גידול לחים3.2נורית כדורית

ים-תיכוני ים-תיכוניאדמות כבדות, מעובדות3.7סומקן ענקי

ים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוניבתות, כיסי סלע4.2צורית ארץ-ישראלית
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תיאור מינים בסכנת הכחדה שנצפו במהלך הסקר

יש להדגיש כי מטרת הסקר הנוכחי הייתה מיפוי מרחבי, ולא התמקדות באיתור מינים בסכנת הכחדה. לא הוקדשו בסקר 
ימים יעודיים לצורך כך, והעבודה בשטח בוצעה במשך כל השנה, כך שייתכן שמינים נדירים רבים לא נצפו – בגלל הגעה לשטח 

הימצאם בעונה לא מתאימה.

דרדר אשקלון
בצהוב  פורח  ענקית.  עלים  שושנת  בחורף  המפתח  רב-שנתי,  עשבוני  צמח 
בראשית הקיץ. עם התייבשותו, הצמח כולו הופך למעין ‘גלגל׳ הנישא ברוח, 

וכך הוא מפזר את זרעיו. 

בעולם  תפוצתו  ותחום  שמו,  ומכאן  אשקלון  מאזור  למדע  תואר  הצמח 
מצומצם לצפון הנגב ואזור יהודה. רוב האוכלוסיות נמצאות בשדות לס, בית 
גידול פגיע מאוד, ומיעוטן במדרונות גירניים, כדוגמת האוכלוסייה בנחל אילן 

)שמידע ופולק, 2007(.

דרדר אשקלון סמוך לנחל אילן. צילום: אוריה אורן.

סומקן ענקי
עשבוני רב-שנתי קצר חיים זקוף, המפתח בתחילת הקיץ עמוד פריחה מרשים. 
צבע הפרחים צהוב. גדל בשדות המעובדים בצורה מסורתית באדמות סחף, 
בייחוד בחגורת הספר, אך גם בחבל הים-תיכוני. כיום ידוע המין מ-25 אתרים 
הסיבה  גידולו.  בית  היעלמות  בשל  חמורה  הכחדה  בסכנת  נתון  והוא  בארץ 

העיקרית היא המעבר לשיטות עיבוד מודרניות )שמידע ועמיתיו, 2011(.

)נתוני רט״ג(.  יתלה  נחל  נצפה בשנים האחרונות בקניון  בתחום הסקר המין 
האתר לא נבדק בסקר הנוכחי בשל הקמת גשר הרכבת במקום.

סומקן ענקי. צילום: אוריה אורן.
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מינים ‘אדומים ירושלמים׳
או  ירושלים,  נדירים הנמצאים בסכנת הכחדה באזור  ונכללים בה צמחים   )2008( ורון  זו פורסמה ע״י שמידע  רשימת מינים 

שעיקר אוכלוסיתם בישראל מרוכזת באזור ירושלים. 

טבלה 11: מינים ‘אדומים ירושלמיים׳ אשר אינם נדירים בישראל אך נמצאים במגמת התמעטות בהרי ירושלים, ונמצאים בתחום הסקר הנוכחי.

 
שם המיןשם המיןשם המין

ניסנית הבולבוסיןחרחבינה חרמשיתאגורה מדברית

סביון פשוטחשפונית עדינהאחילוף הגליל

סחלב השקיקטופח זקוףאיטן מרצעני

עטייה זעירהטיון חריףאירוס הסרגל

עיריוני קצריסמין שיחניאלון התולע

עלוק מצויכדן קטן-פרחיםאפון נמוך

עפעפית עגולת-עליםכליל החורשאשל מרובע

עשנן יהודהכנפן קוצניבקיית המשי

פילגון צמירכפיות שעירותבת-חלמית שרועה

פעמונית זיפניתכף-עוף פחוסהגביעונית הלבנון

פרע קטן-עליםכרבולתן השדותגומא כדורי

ציפורני-חתול ארץ-ישראליותכרמלית נאהגעדת החורש

ציפורנית ענפהכרסתן נפוחגרניון גזור

קחוון מקפחכשות שטוח-פרחיםדבורנית הדבורה

קנרס סוריכתרון כרתידבורנית הקטיפה

קרקש צהובלוטוס נאכלדבורנית כחלחלה

שום הכרמללוליינית מעובהדבקת האפונים

שומרר בואסיהלוף ירוקדבקת הפטמות

שחליים עדיניםלוף מנומרדבקת ירושלים

שלמון דקמליסה רפואיתולריינית מזרחית

שנית גדולהמלעניאל ארוךורד הכלב

שנק החורשמעוג אפילזון מרצעני

שסיע ערבימקור-חסידה רומאיזון משכר

תגית מצויהמרווה כחולהזעזועית קטנה

תורמוס ההריםמרווה מלבינהחבלבל סורי

תלתן הקצףנורית הזיזיםחד-שפה מזרחי

תלתן חדודנורית הלבחומעה ורודה

תריסנית שיכניתנורית השדהחלמונית זעירה
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מינים נדירים
במסגרת הסקר הנוכחי, וכן נתוני רט״ג שנאספו בשנים האחרונות, אותרו 79 מינים נדירים )שאינם בסכנת הכחדה( - בקבוצה 
זו נמנים צמחים מקבוצות השכיחות: R, RP, RR, O )פרגמן ועמיתיו, 1999(. כמו כן, 43 מינים שאותרו בסקר הינם תת-אנדמיים 

- כלומר, בלעדיים לישראל וסביבותיה. בנוסף, הכללנו ברשימה 9 מינים ‘נדירים אזורית׳. 

כאמור, סקר המתייחס למצאי המינים הנדירים באזור בוצע במסגרת מכון ירושלים לחקר ישראל )שמידע ורון, 2008(. במסגרת 
באזור  הם  בישראל  אוכלוסיותיו  שעיקר  או  וסביבותיה,  בירושלים  נדיר  כלומר,   - ירושלמי׳  ‘אדום  צמח  מהו  הוגדר  הסקר 
ירושלים. שכבת המידע כוללת תצפיות מסקר זה, וכן תצפיות היסטוריות מראשית המאה ה-20. מקור זה סייע לנו במהלך 
הסקר, אולם בשל ההטרוגניות באיסוף המידע, ודיוק מרחבי מוגבל של התצפיות החלטנו שלא לכלול את התצפיות ממסמך 

זה במפת הנדירים.

צמצום  או  היעלמות  של  מגמה  ישנה  כי  עולה  העכשוויות,  לתצפיות  ההיסטוריות  התצפיות  בין  מהשוואה  זאת,  עם  יחד 
אוכלוסיות של מינים עשבוניים, ובפרט מינים הקשורים לחקלאות מסורתית, בשטח הסקר. 

פירוט על מינים נדירים עיקריים

אצבוע אירופי, תת-מין יהודה
בגבעולים  ארץ-ישראל,  צמחיית  לשאר  בהשוואה  מתייחד,  ‘אצבוע׳  הסוג 
עם  כתום  שצבעם  הפרחים,  מראה  בשל  כן,  כמו  קקטוס.  דמויי  בשרניים, 
פסים שחורים ותפקידם למשוך זבובים להאבקה, מהווה האצבוע את אחד 
הצמחים המיוחדים של ארצנו. תת המין המקומי הוא אנדמי לישראל, ונחשב 

לנדיר )פרגמן ועמיתיו, 1999(

ב-5  אותר  הוא  הנוכחי  בסקר  סלעיים.  במדרונות  בעיקר  מופיע  האצבוע 
אוכלוסיות  עוד  שקיימות  מניחים  ואנו  לאיתור,  קשה  מין  זהו  אוכלוסיות. 

בתחום הסקר. 

אצבוע אירופי בהרי ירושלים. צילום: גיל ירדני.

ורד הכלב
בצפון  לחים  בחורשים  מצוי  הצמח  בישראל.  בר  הגדלים  ורד  מיני  מ-3  אחד 
ורון,  )שמידע  נחלים  בערוצי  לרוב  ונמצא  נדיר  הוא  יהודה  בהרי  ואילו  הארץ, 

 .)2008

בתחום  אפריל-אוגוסט.  בחודשים  הפורח  ורוד-לבן,  בצבעי  ענק  פרח  בעל 
של  יותר  הרמים  בחלקים  כולם  הכלב,  ורד  של  אוכלוסיות   5 אותרו  הסקר 
הסקר: סמוך לנווה אילן והר אדר, וכן בחלקם העליון של ערוצי נחל כיסלון 

ונחל הטייסים.

 ורד הכלב. צילום: אוריה אורן.
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יסמין שיחני
העין, את  המושכת  צהובה  פריחה  בעל  הזיתיים,  ממשפחת  נמוך   שיח 

מופיע  המין  בשומרון.  בעיקר  היא  בארץ  תפוצתו  הקיץ.  ובתחילת  באביב 
בבתי גידול סלעיים.

זהו המין היחיד מהסוג יסמין הגדל בר בארץ, לצד מינים נוספים המגודלים 
שימוש  אף  עושים  בצמח  הנודע.  היסמין  ריח  ובשל  יופים,  בשל  נוי  כצמחי 
זה  למין  בסוגו,  אחרים  ממינים  להבדיל  רפואי.  ביסמין  כמו  רפואה,  לצרכי 

ריח חלש.

פריחה  בעל  היותו  לצד   ,‘67 קוי  בתוך  ובמיוחד  בארץ,  הצמח  של  נדירותו 
אטרקטיבית, מחייבים את שמירתו לדורות הבאים.

יסמין שיחני. צילום: אוריה אורן.

שום הכרמל זן ורוד
התרבותיים.  והשום  הבצל  תורבתו  ממנו  שום,  הסוג  על  הנמנה  בצל  צמח 
מהיפים מבין 44 מיני שום הגדלים בר בארצנו, ונחשב למין נדיר. המין אנדמי 
בגובה מטר, עליו  ולבנון. בסוף האביב מפתח עמוד פריחה  לישראל, סוריה 
מופיע  יהודה  בהרי  גידול סלעיים.  בבתי  גדל בסקר  עז.  ורוד  בצבע  תפרחת 
הזן הורוד, לעומת האוכלוסיות בחלקים הצפוניים יותר של תחום התפוצה, 

שלהם פרחים לבנים.

 שום הכרמל. צילום: אוריה אורן.

טבלה 12: מינים נדירים ואנדמיים אשר נצפו בתחום הסקר

מספר במפת שם עברי 
המינים הנדירים 

הערותמספר אדום אנדמיותשכיחות

   1Rאחילוף הגליל

  FES אירוס ארץ-ישראלי

  CET אלקנה סמורה

   2RRאלת הכלאיים

   אין נתון3אפזרית אדומה

  4REEאצבוע אירופי

  5CESאשבל ארץ-ישראלי

  CES אשבל מעורק

  CEP בוצין הירדן

   R בוצין סיני

 6RR 2בוקיצה שעירה

   R בקיה צהובה

   7Rבקיית הגליל

  FES ברומית סורית

   R ברומית קצרת-שיבולית

   R גד השדה

   RP גומא כדורי
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מספר במפת שם עברי 
המינים הנדירים 

הערותמספר אדום אנדמיותשכיחות

   O גזר עדין

  8RETגעדת החורש

 10RR 2.5גרגרנית משובלת

   11RPדבורנית הדבורה

   12Rדבורנית הקטיפה

   13RPדבורנית כחלחלה

   14Rדבורנית נאה

  FES דבקת האפונים

   RP דבקת הפטמות

  CCES דבקת יהודה

  15RETדורבנית התבור

  FES דל-קרניים כרמלי

  FEL דרדר גדול-פרחים

  CES דרדר כחול

   16Rהיפוכריס נדיר

 17RR 2ולריינית דוקרנית

   RP ולריינית מזרחית

נדירות אזורית  18Fורד הכלב

   RR ורוניקה פרסית

  CCES זמזומית מצויה

  19FELחבלבל סורי

  FES חבצלת קטנת-פרחים

   אין נתון20חד-אבקן אדום

 RP 2 חד-שפה מזרחי

   R חוגית תמימה

  FES חוחן הקנרס

נדירות אזורית  21CCחומעה ורודה

  CEL חורשף מצויץ

   R חלבלוב מקרין

   RR חלמית חדת-אונות

   22Rחסרף מזרחי

   RR טופח זקוף

   23Rטוריים קטנים

   R טיון חריף

  CES טמוס מזרחי

   O ילקוט אדום

   24Rיסמין שיחני

   RR כמנון ענף

נדירות אזורית  25Cכפיות שעירות

נדירות אזורית  26Fכרבולתן השדות

  CCES כרכום חורפי
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מספר במפת שם עברי 
המינים הנדירים 

הערותמספר אדום אנדמיותשכיחות

  CCEL כרמלית נאה

   RR כרסתן נפוח

נדירות אזורית  27Fכרפס הביצות

   R לוגפיית השדה

   R לוטוס נאכל

  FES לוענית גדולה

  FEL לוף ארץ-ישראלי

   28Rמיש דרומי

   RP מלעניאל ארוך

   29Rמקור-חסידה רומאי

   30RPמרווה ארץ-ישראלית

 R 2.5 מרווה כחולה

  RET מרווה מנוצה

  CES מרוות יהודה

  CES מרוות ירושלים

   RR מרור קטן-קרקפת

  CES מררית הגליל

 32RR 1.5נאוטינאה תמימה

   RP נורית הזיזים

   R נורית הלב

   RP נורית קטנה

   31Rנטופית שעירה

  CEY ניסנית שיכנית

   R נץ-חלב מפושק

   R סביון פשוט

   R סחלב קדוש

   33Rסחלבן החורש

   R סייפן סגול

   34RPעוקץ-עקרב ארם-צובא

   R עטייה זעירה

   RP עיריוני קצר

  CCES עכנאי יהודה

  CET עכנאי מגובב

   R עפעפית עגולת-עלים

   R ערבז דק-פרחים

   R ערידת הביצות

נדירות אזורית  35Cפעמונית זיפנית

  CEL פעמונית ירושלים

 36RR 1.5פקעון נאה

   לא מופיע ברשימת 99 פרג סורי

 RR 1.5 פרודותיים מכורבלות
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מספר במפת שם עברי 
המינים הנדירים 

הערותמספר אדום אנדמיותשכיחות

נדירות אזורית  37Fפרעושית ערבית

 38RR 2.5צורית חופית

   39RPציפורן חד-שנתי

  FEL ציפורני-חתול ארץ-ישראליות

  REP ציפורני-חתול עבות

  FEL ציפורנית ארץ-ישראלית

   40Rציפורנית מעורקת

   R ציפורנית מצוירת

  CES קוצן קיפח

  CCET קחוון ארץ-ישראלי

   41Rקיצנית צמרנית

  FES קנרס סורי

   R קרנונית לקויה

כנראה נטוע  42RPקרקש צהוב

  43RESשום הכרמל

   RR שיבולת-שועל גדולה

 RR 2 שיכרון לבן

 RREP2 שלמון דק

 RP 2.5 שלמון סורי

נדירות אזורית  44CCשנית גדולה

   45Rשנק החורש

   אין נתון שעורה נימית

  CCES שערור שעיר

   46Rשרדיניה מוצנית

נדירות אזורית  47Fתלתן בואסיה

   אין נתון תלתן גולתי

  CET תלתן המגן

  48FELתלתן מאדים

 49RR 2תמריר בינוני

   R תריסנית שיכנית

הסברים לטבלת המינים הנדירים
מקורות המידע לתכונות המינים השונים ברשימה זו הם:  

• עמודות השכיחות והאנדמיות מתוך: פרגמן ועמיתיו )1999(.	
• עמודת המספר האדום מתוך: שמידע ופולק )2007( ושמידע ועמיתיו )2011(. 	

מקרא לנדירות:
Oעל סף הכחדה, נמצא ב- 1-3 אתרים בישראל

RRנדיר מאד, נמצא ב- 4-30 אתרים בישראל

RPנדיר למדי, נמצא ב- 31-100 אתרים בישראל

Rנדיר, נמצא ביותר מ- 100 אתרים בישראל
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מקרא לאנדמיות:
EIאנדמי לישראל

ELאנדמי לישראל ולבנון

EPאנדמי לישראל וירדן

ESאנדמי לישראל, סוריה ולבנון

ETאנדמי לישראל וטורקיה

EYאנדמי לישראל וקפריסין

המספר האדום 
מחושב ע״י שקלול מספר מרכיבים הקשורים לתכונות הצמח, לתפוצתו ולבית גידולו. את פירוט החישוב לכל מין ניתן למצוא 

בספר האדום. מינים הנחשבים בסכנת הכחדה הם אלה שערך המספר האדום שלהם גדול מ-3 )שמידע ופולק, 2007(.

פירוט מיקומי המינים במפת המינים הנדירים מופיע בנספח ה.
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3.3.5 מינים פולשים וזרים
* חשוב לציין כי במסגרת עבודה זו לא בוצע סקר מינים פולשים מסודר, וכי בתחום הסקר קיימים ריכוזים נוספים של מינים פולשים. להשלמת התמונה יש 

לבצע סקר ייעודי.

המונח ׳מינים זרים‘ מתייחס לצמחים שנוכחותם במקום היא תוצאה של התערבות האדם, מחוץ לתחום תפוצתם המקורי. חלק 
מהמינים הזרים, הינם פולשים, קרי, מינים בעלי השפעה שלילית על הסביבה ועל האורגניזמים המקומיים. ההשלכות של נוכחות 
מינים אלו בשטחים טבעיים, כוללות דחיקת מיני צמחים מקומיים, צמצום בית גידולם, ושינוי תכונות בית הגידול כולו. למקצתם, 

גם השפעות כלכליות, בהיותם מזיקים לחקלאות, ואף השפעות בריאותיות בהיותם אלרגנים חריפים )דופור-דרור, 2010(.

המינים הפולשים הדומיננטיים בתחום הסקר הם שיטה כחלחלה ואיילנתה בלוטית. טיפול כימי ממוקד בפרטים של צמחים 
אלו, במחקר שנערך בהרי ירושלים, הביא להפסקת ייצור הזרעים בלמעלה מ-90% מהפרטים שטופלו )דופור-דרור, 2007(. מין 

פולש נוסף בשטח הסקר הוא שיטה עגולת-זרעים, המתפשט בעיקר בהרי יהודה אך לא בשאר הארץ )דנין, 2006+(.

מודגש שוב כי סקר זה אינו סקר מינים פולשים, והמידע נאסף אך ורק במהלך סקר הצומח ואינו משקף את מצאי המינים 
הפולשים באזור הסקר. במהלך הסקר מופו אוכלוסיות של מינים פולשים מעוצים )כלומר, ללא פולשים עשבוניים כמו קייצת(.

טבלה 13: רשימת המינים הזרים והפולשים שאותרו בתחום הסקר

צורת חייםמוצאשם מדעימשפחהשם עברי

עץאגן הים התיכוןPinus pineaאורנייםאורן הצנובר

עץאגן הים התיכוןPinus brutiaאורנייםאורן קפריסאי

עץאירו-אסיהMelia azedarachאזדרכתייםאזדרכת מצויה

עץאירו-אסיהAilanthus altissimaסימרובייםאיילנתה בלוטית

צמח בצה או צמח מיםטרופיEichhornia crassipesפונטדרייםאיכהורניה עבת-רגל

עץאוסטרליהEucalyptus camaldulensisהדסייםאיקליפטוס המקור

עשבוני רב-שנתיאמריקהAmbrosia confertifloraמורכביםאמברוסיה מכונסת

עץאירו-אסיהTamarix chinensisאשלייםאשל סין

עץאמריקהCupressus arizonicaברושייםברוש אריזוני

חד-שנתיטרופיBidens pilosaמורכביםדו-שן שעיר

שיחרב-אזוריDodonaea viscosaסבוננייםדודוניאה דביקה

עשבוני רב-שנתיאמריקהSorghum virgatumדגנייםדורה רותמית

עץאמריקהWashingtonia filiferaדקלייםושינגטוניה חוטית

עשבוני רב שנתיאמריקהPennisetum clandestinumדגנייםזיף-נוצה חבוי

חד-שנתיאמריקהHelianthus annuusמורכביםחמנית מצויה

גיאופיטדרום אפריקהOxalis pes-capraeחמציצייםחמציץ נטוי

עץאמריקהNicotiana glaucaסולנייםטבק השיח

חד-שנתי, צמח מטפס, טפילאמריקהCuscuta campestrisחבלבלייםכשות השדות

חד-שנתיאמריקהXanthium spinosumמורכביםלכיד קוצני

עשבוני רב-שנתיאמריקהSolanum elaeagnifoliumסולנייםסולנום זיתני

עץאמריקהSchinus terebinthifoliusאלתייםפלפלון דמוי-אלה

עשבוני רב-שנתיאמריקהPaspalum dilatatumדגנייםפספלון מורחב

עץאמריקהParkinsonia aculeataקטניתייםפרקינסוניה שיכנית

שיחאמריקהOpuntia ficus-indicaקקטוסייםצבר מצוי

עץאוסטרליהCasuarina cunninghamianaקזוארינייםקזוארינה דקיקה

חד-שנתיאמריקהConyza albidaמורכביםקייצת מלבינה

חד-שנתיאמריקהConyza bonariensisמורכביםקייצת מסולסלת
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צורת חייםמוצאשם מדעימשפחהשם עברי

עץטרופיRicinus communisחלבלובייםקיקיון מצוי

עץאוסטרליהCallitris verrucozaברושייםקליטריס מיובל

עץאמריקהRobinia pseudoacaciaקטניתייםרוביניה בת-השיטה

עץאירו-אסיהPunica granatumרימונייםרימון מצוי

חד-שנתיאירו-אסיהLepidium ruderaleמצליביםשחליים עדינים

עץאוסטרליהAcacia salignaקטניתייםשיטה כחלחלה

עץאוסטרליהAcacia cyclopsקטניתייםשיטה עגולת-הזרעים

עץאירו-אסיהMorus albaתותייםתות לבן

שיטה עגולת-הזרעים, זרע )למטה( ופרט צעיר. צילום: אוריה אורן.
השיטה ניכרת בעלים בגוון ירוק בהיר, והיא נפוצה באזור קריית ענבים.
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3.3.6 התחדשות אורנים
ממצאי הסקר מאפשרים לקבל תמונה מרחבית באשר להתחדשות האורנים בתחום הסקר.

להלן תיאור של תהליך העבודה:

שלב א׳ - סינון האזורים אשר ניטעו באורן ירושלים מתוך כלל האזורים בהם נטעה קק״ל.

מפה 25: מין עיקרי בשכבת עומדי יער. 

אזור הר הטייסים. שטחים נרחבים הנטועים באורנים. צילום: יוסי זמיר.
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ניטעו מחדש )חנוך צורף, בע״פ(. בשלב זה נמחקו האזורים שבהם התרחשו  שלב ב׳ - יערות קק״ל אשר נשרפו בעבר לא 
שריפות וקיים מידע מרחבי אודות תחום השריפה, וכך מתקבלת מפה אשר מייצגת את האזורים שבהם מקור אורן ירושלים 

הוא אך ורק מנטיעות קק״ל. להרחבה בנושא שריפות ראה נספח ו'.

מפה 26: תפוצת אורני ירושלים נטועים

שלב ג׳ - יצירת מפת תפוצה של אורן ירושלים, כולל אחוזי הכיסוי על סמך סקר השדה אשר בוצע בעבודה זו.

 מפה 27: אחוזי כיסוי של אורן ירושלים עפ״י סקר השדה
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שלב ד׳ - החסרת האזורים שבהם ניטעו אורני ירושלים ממפת התפוצה של אורן ירושלים, וכך מתקבלת תמונה באשר להיקף 
וממדי התחדשות האורנים בתחומי הסקר

מפה 28: סיכום התהליך - אחוזי כיסוי של זריעי אורן ירושלים

תיאור הממצאים
ממצאי סקר הצומח מעלים תמונה לפיה מדובר בשטח ערכי, אשר פרט למגמות פיתוח, מאויים על-ידי תהליכים המושפעים 
מממשקים שונים עם האדם: היסגרות החורש בעקבות מיעוט רעייה, ולפיכך התמעטות הצומח העשבוני; הפסקת העיבוד 
המסורתי הפוגעת במגוון הביולוגי; התפשטות מאסיבית של זריעי אורנים בשטח הסקר, היוצרת יערות אורנים של ממש גם 
בשטחים שלא ניטעו כלל; והתפשטות מינים פולשים. כל אלה, מחייבים שמירה על אותם שטחים ערכיים שנותרו, ומייצגים את 

המאפיינים הטבעיים של המרחב; זאת לצד מאמצים להפחית את התפשטות האורנים והמינים הפולשים. 
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3.4 ערכיות בוטנית
3.4.1 ניתוח מדדי הערכיות

סדרת המפות להלן מציגה את הערכים שקיבלה כל יחידת צומח עפ״י כל אחד משבעת המדדים:

מפה 29א׳: ערכיות לפי הרכב מינים

מפה 29ב׳: ערכיות לפי כושר השתקמות 
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מפה 29ג׳: ערכיות לפי מורכבות מבנית

מפה 29ד׳: ערכיות לפי מינים שליטים 
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מפה 29ה׳: ערכיות לפי נדירות אזורית. 

 מפה 29ו׳: ערכיות לפי עושר מינים. 
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מפה 29ז׳: ערכיות לפי תצורות חיים. 
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3.4.2 ניתוח התוצאות

איור 5: התפלגות ערכי הערכיות אשר התקבלו בסקר הבוטני. ניתן לראות שרק מיעוט מהשטח 
הוא בערכיות נמוכה.

 איור 6: התפלגות רמות הערכיות בכל אחת מתצורות הצומח.
ניתן לראות שרוב מוחלט מהסקר סווג כיער גבוה. עם זאת, ערכיות השיחיות באופן עקבי היא הגבוהה ביותר.

פירוט מלא של ערכיות עבור כל יחידת צומח ראה נספח ג.

3.4.3 מפת ערכיות צומח
במפת ערכיות הצומח ניתן לראות כי האזור הצפוני-מערבי של הסקר קיבל ערכיות מירבית, ובו יש ריבוי של תצורות צומח 
נמוכות, כמו שיחייה ובתה. כמו כן, שטחי החורשים בהר טייסים והר כרמילה קיבלו ערכיות גבוהה. בסך הכל, רוב מכריע של 
השטח הוא בעל ערכיות גבוהה, גבוהה מאוד ומירבית. השטחים שקיבלו ערכיות בינונית ונמוכה הם לרוב מופרים ופגועים 

מסיבות שונות.
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פרק ד – זואולוגיה

4.1 רקע
ובבתות.  – בחורשים, בשיחיות  אופייני לחבל הים-תיכוני ההררי  יהודה,  – שיפוליהם המערביים של הרי  החי באזור הסקר 
כך, ניתן למצוא בחורש ובשיחייה מיני סבך כמו לטאה זריזה – שהיא ככל הנראה הזוחל הנפוץ ביותר בחורש; חומט גמד – 
המתקיים במצע העלים שנשרו, נפוץ בחורש הטבעי והסתגל היטב גם ליערות הנטועים; זיקית – הפעילה על ענפי העצים 
והשיחים בחורש; על גזעי העצים ותחת קליפתם ניתן למצוא את שממית העצים; נחשים שוכני עצים אופייניים הם זעמן זיתני 
וארבע-קו מובהק, ונחשים שוכני קרקע אופייניים הם זעמן מטבעות וצפע מצוי; לעומת מיני הזוחלים הנפוצים הללו, הלטאה 
הירוקה )בסכנת הכחדה( – שהתקיימה בבתות העשבוניות שבקרחות החורש – נכחדה ככל הנראה מהרי יהודה כבר בשנות 
ה-70' של המאה ה-20; ואוכלוסיות הקמטן )בסיכון נמוך( – המתקיים בשולי החורש, ביער פתוח ובשיחייה – הולכות ונעלמות 

)בן יוסף, 2001; דרגות סיכון להכחדה עפ״י: בוסקילה, 2002(.

עופות האופייניים לחורש הים-תיכוני הם: שחרור, עורבני, נקר סורי, ירגזי מצוי, דוכיפת )בסיכון נמוך(, ירקון, גידרון, חנקן נובי 
)בסיכון נמוך(, חנקן-אדום-ראש )בסיכון נמוך(, נץ מצוי ושעיר מצוי. בחורף מצטרפים אליהם מינים נוספים כגון: סבכי שחור-
ראש, סבכי החורש, תחמס אירופי, חרטומן יערות, סתרי מצוי, אדום-חזה וקיכלי רונן, ולעתים נדירות יותר, גם מלכילון, פצחן 
וצלוב-מקור. היונקים הנפוצים בחורש הים-תיכוני הם: דלק, חתול בר )עתידו בסכנה( וחזיר בר )בן יוסף, 2001; דרגות סיכון 

להכחדה עפ״י: מירוז ואלון, 2002; שלמון, 2002; אלון ופרלמן, 2008(.

בבתות ובנופים ההרריים הפתוחים, נפוצה ביותר הלטאה עינחש, יחד עם שלושה מיני חומטים – חומט מנומר, חומט פסים 
)בסיכון  עיטי  ועקב  חיוויאי  הדורסים  נפוצים  העופות,  מבין  שחור.  וזעמן  מצוי  תלום-קשקשים  והנחשים  עינונית,  ונחושית 
נמוך(, ציפורי השיר: תפוחית מצויה )בסיכון נמוך(, גיבתון אדום-מקור )בסיכון נמוך( ומדברון )בסיכון נמוך(. בעונת החורף 
מצטרפים גם סלעית חורף ובזבוז אדום-מצח, ובעונות הנדידה – סלעית אירופית )בסיכון נמוך( וגיבתון אפור. יונקים הנפוצים 
בבתה הם המכרסמים: עכבר מקדוני ויערון צהוב-צוואר; והטורפים: סמור )עתידו בסכנה(, גירית מצויה וגירית הדבש )בסכנת 

הכחדה( )בן יוסף, 2001; דרגות סיכון להכחדה עפ״י: בוסקילה, 2002; מירוז ואלון, 2002; שלמון, 2002; אלון ופרלמן, 2008(.

והנחשים המסתתרים  מצוי  חרדון  יחד עם  מניפנית מצויה,  למצוא את השממית  ניתן  והמצוקים,  בנופי הסלעים, הטרשים 
זה  גידול  בבית  נפוצה  העופות,  מבין  ושחור-ראש.  טלוא-ראש  שלוון  כתמים,  שלוון  קווים,  שלוון  ולסלעים:  לאבנים  מתחת 
החוגלה )בסיכון נמוך(, וכן בארית הרים, פיפיון הרים )בסכנת הכחדה(, סלעית קיץ, סיס חומות, טסית, סנונית המערות, דרור 
וצוקית בודדת  יונת הבית(  זה מכבר עם  )בסכנת הכחדה חמורה. כנראה שכל האוכלוסיות בבר הוכלאו  יונת סלעים  הבית, 
)בסיכון נמוך(; וכן שני מינים של דורסי לילה: אוח )בסיכון נמוך( וכוס החורבות )בסיכון נמוך(. בחורף בולטת נוכחותה של 
חכלילית סלעים. מבין היונקים, אופייניים לנופים אלו המכרסמים: קוצן מצוי וגרביל סלעים, כמו גם שפן הסלעים והדרבן. 
במערות החבל הים-תיכוני גם שוכנים 18 מבין 32 מיני עטלפי החרקים בישראל, ובהם פרסף גדול )בסכנת הכחדה(, נשפון 
נמצאו בתחום  ועוד. בסקר עטלפים שנערך בשנת 2011  )בסכנת הכחדה(  )בסכנת הכחדה חמורה(, אפלול מצוי  פגום-אוזן 
הסקר שלושה מיני עטלפים: יזנוב קטן )עתידו בסכנה( במערות בנחל יתלה, פרסף גמדי )עתידו בסכנה( במערת בני-ברית 
ועטלף פירות במערה במצוק נחל כיסלון )בן יוסף, 2001; עמיחי ודולב, 2011; דרגות סיכון להכחדה עפ״י: בוסקילה, 2002; 

מירוז ואלון, 2002; שלמון, 2002; אלון ופרלמן, 2008(.

במתווה לתכנית אב וממשק ליער הקדושים )פורת ועמיתיו, 2013(, צוינו מיני החולייתנים הבאים כמאפיינים את אזור התכנית. 
שני מיני זוחלים שעתידם בסכנה: נחושית נחשונית – כמאפיינת אזורי בתת בני-שיח ובתות עשבוניות, וצב-יבשה מצוי; חמישה 
מיני עופות: שרקרק מצוי )עתידו בסכנה, מקנן חורים במחשופי קירטון וחוואר(, עקב עיטי )בסיכון נמוך, מקנן במצוקים(, 
חיוויאי )מקנן על עצים בחורש וביער(, עיט ניצי )בסכנת הכחדה, קינן בעבר במצוקים( וחוגלה )בסיכון נמוך, דוגר קרקע(; וכן 
14 מיני יונקים: שבעה מיני עטלפי חרקים שנמצאים בסיכון, צבי ישראלי )עתידו בסכנה(, יחמור פרסי – שמושב לטבע באזור 
הסקר )בסכנת הכחדה חמורה(, צבוע מפוספס )בסכנת הכחדה(, קרקל )עתידו בסכנה(, ושלושה מיני יונקים מתפרצים: חזיר 

בר, שועל מצוי ותן )דרגות סיכון להכחדה עפ״י: בוסקילה, 2002; מירוז ואלון, 2002; שלמון, 2002; אלון ופרלמן, 2008(.

בתיק השמורה של הר טייסים )גנדלר, 1999( מתוארים מיני היונקים הבאים: עדרי צבי ישראלי )עתידו בסכנה( בקבוצות של 
2-16 פרטים, וכן נמייה, תן, דרבן וצבוע מפוספס )בסכנת הכחדה(. בסקרי מכרסמים נלכדו המינים הבאים: קוצן מצוי, מריון 
מצוי, יערון גדול, חולדה ב.מ., עכבר מצוי וקוצן זהוב )השמורה מחוץ לתחום התפוצה הטבעי של המין, ושני פרטים בלבד נלכדו 
בקיץ 1997. לא נלכדו פרטים נוספים בהמשך(. עופות המוזכרים בתיק השמורה: אדום-חזה, בולבול, חוגלה )בסיכון נמוך(, 
חיוויאי, חכלילית סלעים, ירגזי מצוי, סבכי שחור-כיפה, סבכי שחור-ראש, עורבני, צוצלת, שחרור, שיחנית קטנה ושרקרק מצוי 
)עתידו בסכנה(; וכן הזוחלים: זיקית, זעמן מטבעות, זעמן שחור, חרדון מצוי, לטאה זריזה, צב-יבשה מצוי )עתידו בסכנה(, צפע 
מצוי ותלום-קשקשים מצוי )דרגות סיכון להכחדה עפ״י: בוסקילה, 2002; מירוז ואלון, 2002; שלמון, 2002; אלון ופרלמן, 2008(.
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בסקר עופות שנערך באזור שבין נחל יתלה לנחל החמישה, לפני תחילת העבודות בתוואי סלילת רכבת ישראל )מירוז וצורים, 
2006(, תועדו 36 מיני ציפורים, מהם 18 מינים יציבים, 8 מינים מקייצים/מקננים, ו-10 מינים חורפים/חולפים. מינים המאפיינים 
את החורש/שיחייה הטבעיים היו: תור צווארון, תור מצוי )בסיכון נמוך(, שחרור, בולבול, סבכי שחור-ראש, ירגזי וצופית; תועדו 
מקננים במצוקים: אוח )בסיכון נמוך(, גידרון, חטפית אפורה ועקב עיטי )בסיכון נמוך(. בעבר תועד גם קינון צוקית בודדת 
)בסכנת  זה תועדו: פיפיון הרים  ירידה משמעותית במספר המינים האופייניים לשטחי הבתה. בסקר  ניכרת  נמוך(.  )בסיכון 
הכחדה(, חנקן אדום-ראש )בסיכון נמוך( וחוגלה )בסיכון נמוך(. בעבר תועדו בשטחי בתה באזור זה גם המינים: גיבתון אדום-
מקור )בסיכון נמוך(, סלעית קיץ, סבכי קוצים, סבכי ערבות )עתידו בסכנה(, קוקיה אירופית )בסיכון נמוך( ומדברון )בסיכון 
נמוך(. ייתכן שמינים אלו נעלמו מהאזור בשל חדירת אורנים לשטחי הבתה, שגרמה לשינוי אופי בית הגידול. נוסף על העקב 
העיטי והאוח, מקננים באזור ככל הנראה גם הדורסים חיוויאי ובז מצוי. עצם היות האזור טבעי ובלתי מופר יחסית, התבטא גם 
במיעוט מיני עופות מתפרצים ומלווי-אדם, דוגמת: דרור הבית, עורב אפור, אנפית בקר וצוצלת )דרגות סיכון להכחדה עפ״י: 

מירוז ואלון, 2002; אלון ופרלמן, 2008(.

בסקר עופות שנערך באזור שמורת הכפירה )מירוז, 2010(, תועדו 50 מיני ציפורים, מהם כ-25 יציבים, 8 מינים מקייצים/מקננים 
ו-17 מינים חורפים/חולפים. מינים המאפיינים את החורש הטבעי/יער נטע-אדם היו: סבכי שחור-ראש, שחרור, תור צווארון, 
גידרון, עורבני וירגזי; ומינים האופייניים לשטחי הבתה היו: פיפיון הרים )בסכנת הכחדה(, תור מצוי )בסיכון נמוך(, עפרוני מצוייץ 
)בסיכון נמוך( ופשוש. תועדו 13 מיני דורסים, מהם חמישה מינים מקננים בארץ: חיוויאי, נץ מצוי ובז מצוי; כאשר שניים מתוכם 
בסיכון נמוך להכחדה: עקב עיטי ובז עצים. עוד מינים בסכנת הכחדה שתועדו בסקר היו: קוקייה אירופית )בסיכון נמוך( שייתכן 
שמקננת באזור ע״י הטפלת קיני פיפיון הרים; שרקרק מצוי )עתידו בסכנה( שמקנן בקירות שבטרסות בערוצים; חוגלה, כרוון 
ודוכיפת )כולם בסיכון נמוך(. מבין ציפורי השיר, תועדו ארבעה מינים שנמצאים בסיכון נמוך להכחדה: חנקן אדום-ראש, חנקן 
נובי, תפוחית מצויה ותפר. מבין המינים החולפים תועדו באזור שמורת הכפירה שלושה מינים בסיכון: חסידה לבנה ועקב חורף 

מזרחי )בסיכון נמוך(, וזרון סוף שנכחד כמקנן )דרגות סיכון להכחדה עפ״י: מירוז ואלון, 2002; אלון ופרלמן, 2008(.

4.2 שיטות
בסקר הנוכחי לא בוצע סקר זואולוגי משלים לסקר הבוטני, והמידע הזואולוגי המוצג בעבודה זו מתבסס על מאגרי המידע 
ומגיליונות אקסל, מידע ממערכת ה-BioGIS, ותצפיות שתועדו  )נתוני עבר ממאגר המידע הביולוגי  הממוחשבים של רט״ג 

במחשבי כף-היד(.

ניתוח נתונים אלו הוא בעייתי, היות ולמרבית המינים תצפיות מועטות בלבד, והתצפיות עצמן – לא בוצעו באופן שיטתי ולכן 
מוטות בכיוונים שונים: העדפה לתיעוד של מינים גדולים, מינים שקל לצפות בהם, מינים שקל לזהות, ומינים שפחות נפוצים. 
בנוסף לתיעוד המקרי, מבצעת רט״ג ספירות בעלי חיים שיטתיות בשיטת הדיגום מרחוק )distance sampling( באזור שמורת 
הכפירה: חתך תנים ייעודי וחתך יונקים כללי – שתיהן באמצעות דיגום רכוב בלילה בעזרת זרקור. אולם גם בסקרים אלו תיתכן 
ופחות ביערות  )יותר בשמורות  הטייה לתיעוד בקרבת צירי הנסיעה, בשעות ביצוע הסקר, ובשטחים שמעניינים את רט״ג 
למשל(, מה גם שבשנים הראשונות בוצע תיעוד המיקום באופן מקורב בלבד – תחילה בנ.צ. 4 ספרות )דיוק של 1 קמ״ר(, אח״כ 
בנ.צ. 5 ספרות )דיוק של 0.1 קמ״ר(, ורק עם תחילת השימוש במחשבי כף-היד בשנת 2008, עברו לתיעוד בעזרת נ.צ. 6 ספרות. 
בכל מקרה, בשיטת הדיגום מרחוק מתועד מיקום רכב התצפית, ומבוצעת הערכה של מרחק בעל החיים הנצפה מהרכב, כך 

שגם במקרה זה – אין תיעוד המיקום המדוייק של בעל החיים עצמו.

אחיד  מידע  בסיס  הנחת  לצרכי  משמש  המוצג  והמידע  חיים,  בבעלי  התצפיות  של  מרחבי  ניתוח  זו  בעבודה  בוצע  לא  לפיכך, 
לתצפיות זואולוגיות באזור הסקר בלבד. תחת זאת, הניתוח המרחבי הזואולוגי מבוסס בעבודה זו על תכנת LARCH )ראה נספח א'(.

4.3 תוצאות
סה״כ תועדו במאגרי המידע השונים של רט״ג 136 מיני חולייתנים, ב-2,550 תצפיות: שני מיני דוחיים, 19 מיני זוחלים, 82 מיני 

עופות, ו-33 מיני יונקים )ראה טבלה 14(

שני מיני הדוחיים נמצאים בסיכון להכחדה )גפני, 2002(: צפרדע נחלים )בסיכון נמוך( וקרפדה ירוקה )בסכנת הכחדה(. מבין 
הזוחלים, נמצאים שישה מינים בסיכון )בוסקילה, 2002(: שלוון קולר בסכנת הכחדה חמורה; שלושה מינים בקטגוריית ‘עתידו 

בסכנה׳: מחרוזן הטבעות, נחושית נחשונית וצב-יבשה מצוי; ועוד שני מינים נמצאים בסיכון נמוך: נחש-מים וקמטן.

מבין העופות, 29 מינים נמצאים בסכנה )מירוז ואלון, 2002; אלון ופרלמן, 2008(: עיט הצפרדעים נכחד כמקנן בארץ, שלושה 
מינים נמצאים בסכנת הכחדה: עיט זהוב, עיט ניצי, ופיפיון הרים; שרקרק מצוי נמצא בקטגוריית ‘עתידו בסכנה׳, לגבי סבכי 
שחור-כיפה חסר מידע, ועוד 23 מינים מוגדרים בסיכון נמוך. בנוסף, מתועד במאגר המידע מין פולש אחד – מיינה הודית, ומין 

מבויית אחד שהתפרא – יונת הבית.
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מבין היונקים, 11 מינים נמצאים בסכנה )שלמון, 2002(: היחמור הפרסי – שמושב לטבע באזור הסקר – נמצא בסכנת הכחדה 
חמורה, הצבוע המפוספס בסכנת הכחדה; חמישה מינים בקטגוריית ‘עתידו בסכנה׳: חתול בר, ירבוע מצוי, סמור, צבי ישראלי 
וקרקל; ועוד ארבעה מיני עטלפים: שניים מוגדרים בסיכון נמוך – אשף ועטלפון לבן-שוליים; ושני מינים – עתידם בסכנה: יזנוב 

קטן ופרסף גמדי. בנוסף, תועדו במאגרי המידע שני מיני יונקים מבוייתים שהתפראו ונצפו בטבע: כלב וחתול בית.

טבלה 14: פירוט התצפיות בחולייתנים באזור סקר צפון הרי ירושלים, מתוך מאגרי המידע של רט״ג. דרגות הסיכון להכחדה עפ״י דולב ופרבולוצקי )2002(, 
אלון ופרלמן )2008(. למיני עופות שאינם מקננים בארץ לא הוגדרה דרגת סיכון.

סה״כ שם מדעישם עברימחלקה
פרטים

דרגת סיכון

בסיכון נמוךRana ridibunda ridibunda1צפרדע נחליםדוחיים

בסכנת הכחדהBufo viridis6קרפדה ירוקה

לא בסיכוןChamaeleo chamaeleon14זיקיתזוחלים

לא בסיכוןHemorrhois nummifer4זעמן מטבעות

לא בסיכוןDolichophis jugularis4זעמן שחור

לא בסיכוןAblepharus kitaibelii1חומט גמד

לא בסיכוןEumeces schneideri2חומט מנומר

לא בסיכוןTrachylepis vittata4חומט פסים

לא בסיכוןStellagama stellio8חרדון מצוי

לא בסיכוןLacerta laevis laevis1לטאה זריזה

עתידו בסכנהMicrelaps muelleri1מחרוזן הטבעות

לא בסיכוןPtyodactylus guttatus4מניפנית מצויה

עתידו בסכנהChalcides guentheri1נחושית נחשונית

בסיכון נמוךNatrix tessellata tessellate1נחש-מים

לא בסיכוןOphisops elegans1עינחש

עתידו בסכנהTestudo graeca9צב-יבשה מצוי

לא בסיכוןDaboia palaestinae2צפע מצוי

בסיכון נמוךOphisaurus apodus6קמטן

לא בסיכוןEirenis rothi2שלוון טלוא-ראש

בסכנת הכחדה חמורהEirenis levantinus1שלוון קולר

לא בסיכוןMalpolon monspessulanus1תלום-קשקשים מצוי

לא מקנן בארץErithacus rubecula11אדום-חזהעופות

בסיכון נמוךBubo bubo2אוח

לא מקנן בארץPernis apivorus1איית צרעים

לא בסיכוןBubulcus ibis1אנפית בקר

לא בסיכוןPycnonotus xanthopygos12בולבול

לא בסיכוןFalco tinnunculus28בז מצוי

בסיכון נמוךFalco Subbuteo3בז עצים

לא מקנן בארץActitis hypoleucos3ביצנית לבנת-בטן

בסיכון נמוךAnas platyrhynchos7ברכייה

לא בסיכוןEmberiza hortulana1גבתון גנים

לא בסיכוןTroglodytes troglodytes2גידרון

לא מקנן בארץSaxicola torquata12דוחל שחור-גרון

בסיכון נמוךUpupa epops3דוכיפת

לא מקנן בארץMilvus migrans2דיה שחורה
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סה״כ שם מדעישם עברימחלקה
פרטים

דרגת סיכון

לא בסיכוןPasser domesticus2דרור הבית עופות

לא בסיכוןPsittacula krameri5דררה

בסיכון נמוךOriolus oriolus1זהבן מחלל

בסיכון נמוךAlectoris chukar467חוגלה

בסיכון נמוךCarduelis carduelis1חוחית

לא בסיכוןMuscicapa striata2חטפית אפורה

לא בסיכוןCircaetus gallicus177חיויאי

לא בסיכוןPhoenicurus ochruros2חכלילית סלעים

לא מקנן בארץPhoenicurus phoenicurus5חכלילית עצים

בסיכון נמוךLanius senator5חנקן אדום-ראש

לא בסיכוןLanius meridionalis2חנקן גדול

בסיכון נמוךLanius nubicus4חנקן נובי

בסיכון נמוךCiconia ciconia2חסידה לבנה

לא מקנן בארץScolopax rusticola5חרטומן יערות

מבוייתColumba livia )domesticus)2יונת בית

לא מקנן בארץColumba palumbus1יונת ענק

לא בסיכוןParus major5ירגזי מצוי

לא בסיכוןCarduelis chloris2ירקון

בסיכון נמוךAthene noctua1כוס החורבות

בסיכון נמוךBurhinus oedicnemus2כרוון

בסיכון נמוךHalcyon smyrnensis14לבן-חזה

בסיכון נמוךScotocerca inquieta1מדברון

פולשAcridotheres tristis3מיינה הודית

לא בסיכוןAccipiter nisus12נץ מצוי

לא בסיכוןDendrocopos syriacus3נקר סורי

לא בסיכוןSylvia communis1סבכי קוצים

חסר מידעSylvia atricapilla9סבכי שחור-כיפה

לא בסיכוןSylvia melanocephala9סבכי שחור-ראש

לא בסיכוןApus melba1סיס הרים

לא בסיכוןApus apus4סיס חומות

לא בסיכוןApus pallidus1סיס חיוור

בסיכון נמוךOenanthe oenanthe1סלעית אירופית

לא בסיכוןOenanthe hispanica6סלעית קיץ

לא בסיכוןHirundo rustica2סנונית הרפתות

לא בסיכוןHirundo daurica1סנונית המערות

לא בסיכוןPtyonoprogne rupestris1סנונית הסלעים

לא מקנן בארץGrus grus8עגור אפור

לא בסיכוןCorvus corone6עורב אפור

לא בסיכוןGarrulus glandarius56עורבני

לא מקנן בארץHieraaetus pennatus1עיט גמדי

בסכנת הכחדהAquila chrysaetos3עיט זהוב
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סה״כ שם מדעישם עברימחלקה
פרטים

דרגת סיכון

לא מקנן בארץAquila pomarina3עיט חורשעופות 

בסכנת הכחדהHieraaetus fasciatus1עיט ניצי

לא מקנן בארץAquila nipalensis2עיט ערבות

נכחד כמקנןAquila clanga1עיט צפרדעים

לא מקנן בארץAquila heliacal5עיט שמש

לא מקנן בארץPhylloscopus collybita2עלווית חורף

בסיכון נמוךButeo buteo32עקב חורף

בסיכון נמוךButeo rufinus25עקב עיטי

בסכנת הכחדהAnthus similis3פיפיון הרים

לא מקנן בארץAnthus pratensis1פיפיון שדות

לא מקנן בארץFringilla coelebs9פרוש מצוי

לא בסיכוןPrinia gracilis3פשוש

לא בסיכוןNectarinia osea3צופית

לא בסיכוןStreptopelia senegalensis1צוצלת

בסיכון נמוךMonticola solitaries2צוקית בודדת

בסיכון נמוךCuculus canorus3קוקיה אירופית

לא בסיכוןVanellus vanellus1קיוית מצויצת

לא מקנן בארץTurdus viscivorus1קיכלי גדול

לא בסיכוןTurdus merula15שחרור

לא בסיכוןHippolais pallida3שיחנית קטנה

בסיכון נמוךCoturnix coturnix1שליו

עתידו בסכנהMerops apiaster11שרקרק מצוי

לא מקנן בארץAnas crecca3שרשיר

בסיכון נמוךStreptopelia turtur3תור מצוי

לא בסיכוןStreptopelia decaocto2תור צווארון

בסיכון נמוךTyto alba2תנשמת

בסיכון נמוךCarduelis cannabina1תפוחית מצויה

לא בסיכוןLepus capensis2ארנבת מצויהיונקים

בסיכון נמוךTadarida teniotis1אשף

לא בסיכוןMeles meles7גירית מצויה

לא בסיכוןDipodilus dasyurus1גרביל סלעים

לא בסיכוןMartes foina5דלק

לא בסיכוןHystrix indica52דרבן

לא בסיכוןSpalax ehrenbergi4חולד חיוור

לא בסיכוןSus scrofa8חזיר בר

מבוייתFelis silvestris catus9חתול בית

עתידו בסכנהFelis silvestris11חתול בר

עתידו בסכנהRhinopoma cystops50יזנוב קטן

בסכנת הכחדה חמורהDama mesopotamica9יחמור פרסי

לא בסיכוןApodemus mystacinus6יערון גדול

לא בסיכוןApodemus flavicollis1יערון צהוב-צוואר
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סה״כ שם מדעישם עברימחלקה
פרטים

דרגת סיכון

עתידו בסכנהJaculus jaculus1ירבוע מצוייונקים

מבוייתCanis familiaris34כלב

לא בסיכוןMeriones tristrami2מריון מצוי

לא בסיכוןMicrotus guentheri1נברן שדות

לא בסיכוןHerpestes ichneumon51נמייה

עתידו בסכנהVormela peregusna4סמור

לא בסיכוןRousettus aegyptiacus1עטלף פירות

בסיכון נמוךPipistrellus kuhlii2עטלפון לבן-שוליים

לא בסיכוןMus domesticus3עכבר מצוי

עתידו בסכנהRhinolophus hipposideros2פרסף גמדי

בסכנת הכחדהHyaena hyaena19צבוע מפוספס

עתידו בסכנהGazella gazelle749צבי ישראלי

לא בסיכוןAcomys russatus2קוצן זהוב

לא בסיכוןAcomys dimidiatus3קוצן מצוי

לא בסיכוןErinaceus concolor5קיפוד מצוי

עתידו בסכנהCaracal caracal2קרקל

לא בסיכוןVulpes vulpes39שועל מצוי

לא בסיכוןProcavia capensis1שפן

לא בסיכוןCanis aureus375תן

צב יבשה. צילום: אוריה אורן.              צבוע מפוספוס. צילום: יריב מליחי.
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מפה 31: מפת תצפיות בחולייתנים

מפה 32: תצפיות בחולייתנים בסכנת הכחדה
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פרק ה - רצף שטחים פתוחים 

5.1 רקע
מנותקים,  אזורים  לחבר  שנועדה  מסביבתן,  השונות  אופייניות  ותכונות  ייחוד  בעלת  שטח  כרצועת  מוגדר  אקולוגי  מסדרון 
גדולים דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית, דוגמת שמורות טבע ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית, ומטרתו 
הקרקע  שימושי  ומגוון  הגבוה,  הביולוגי  המגוון  הרבה,  צפיפותה  בשל  בישראל,  הללו.  השטחים  בין  מינים  מעבר  לאפשר 
הקמתה,  עם  בישראל  הטבע  שמירת  תפיסת  יתרה.  חשיבות  האקולוגיים  למסדרונות  יש   – שטח  יחידת  לכל  האפשריים 
התבססה על הרצון להגן על שטחים שבהם מערכות אקולוגיות ייחודיות – וכך גובש מערך שמירת הטבע בישראל. בשנות 
המדינה הראשונות היו שמורות הטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים, והיו מרוחקות דיין ומוגנות ממפגעים ומטרדים. אך 
עם השנים גדלה האוכלוסייה, ועמה גם השטחים הבנויים והחקלאיים, יחד עם רישות צפוף של מערכות התשתית והתחבורה. 
כתוצאה מכך, נהרסו וצומצמו בתי הגידול הטבעיים ונוצר קיטוע מרחבי שהפך את השמורות ל-׳איים אקולוגיים׳ המנותקים 
אלה מאלה, ונושאים אוכלוסיות בעלי חיים קטנות יותר, מפוצלות ומבודדות, שתנועתן בין אזורים טבעיים שובשה ונחסמה. 
כך נוצרו תת-אוכלוסיות קטנות ומבודדות, דבר המעלה את ההסתברות להכחדות מקומיות בשל ארבע סיבות: פגיעות מפני 
)כגון שריפות(; רגישות  ידי האדם  וכד׳(; פגיעות מפני הפרעות הנגרמות על  )רצף שנות בצורת  הפרעות טבעיות קיצוניות 
לתנודות הטבעיות הקיימות בדינאמיקה שלהן )גיוס ותמותת פרטים(; ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות ביותר, קיימת סכנה 
של ירידה במגוון הגנטי העלול להביא להפחתה בעמידותה של האוכלוסייה לשינוים סביבתיים. לפיכך, גם אם אין אפשרות 
לשמר שטחים טבעיים נרחבים השומרים על רציפות מרחבית ביניהם, לכל הפחות – יש לשמר מסדרונות אקולוגיים פתוחים 

המחברים בין האזורים הטבעיים המובהקים )קפלן וויטמן, 2011; קפלן ועמיתיו, 2011(.

ידי רשות הטבע והגנים על בסיס היערות נטע אדם, חקלאות השטחים  המסדרונות האקולוגיים בישראל הוגדרו ומופו על 
של  רצף  לאפשר  נועדו  אלו  אזורים  טבע.  כשמורות  מוכרזים  שאינם  טבעיים  ושטחים  ומטעים,  שדה  גידולי   – הפתוחים 
שטחים פתוחים המאפשרים תנועת בעלי חיים וזרעי צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים שבשמורות, ובכך תתמוך רשת 
כך שתכניות פיתוח  גופי התכנון,  כלי תכנוני עבור  לייצר  הייתה  המסדרונות האקולוגיים בשמירת הטבע בישראל. המטרה 
ישמרו ככל הניתן את המרחבים הנכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות 

אלו )שקדי ושדות, 2000(.

מאמצע שנות ה- 90׳ של המאה הקודמת, בתחומי הסקר כמו בכל הארץ, גברו מאד לחצי הפיתוח. שכונות חדשות הרחיבו 
במידה ניכרת את שטחם של יישובים כפריים, פרבריים ועירוניים, על חשבון שטחים פתוחים. מימוש תכניות רבות שאושרו 
בתקופה זו ומגיעות כעת ליישום, מביא לצמצום נוסף של השטח הפתוח. בנוסף, רבים מהישובים הכפריים נעטפו בגדר ביטחון 

שאינה מאפשרת מעבר לבעלי חיים גדולים )שקד, 2011(.

מפעלי תשתית גדולים שהולכים ומוקמים בימים אלו, חוצים ומפרים שטחים פתוחים רחבי ידיים, דוגמת הקמת קו הרכבת המהיר 
לירושלים  1 בקטע שער הגיא-ירושלים, הרחבת כביש 38 משער הגיא לצומת האלה, קו מים חמישי  לירושלים, הרחבת כביש 
ושלוחותיו, קו גז טבעי לירושלים, וכן מכשול גדר ההפרדה – שעוטף כמעט לגמרי את “פרוזדור ירושלים״ מכל עבריו, פוגע קשות 

במסדרון האקולוגי של גב הרי יהודה, ומנתק למעשה את האזור מרצף השטחים הפתוחים מדרום ומצפון )שקד, 2011(.

פעילות הבניה האינטנסיבית בשטחים פתוחים פוגעת בבתי גידול, מצמצמת את מרחב הפעילות והשיחור למזון של בעלי 
יחסית  גדולות  צבאים  בלהקות  האחרונה  בעת  יותר  רבות  לתצפיות  הסיבה  זו  אולי  המופר.  מהשטח  אותם  ודוחקת  חיים, 

ויונקים גדולים אחרים בשטחים חקלאיים שאינם מבונים )שקד, 2011(.

גידור חקלאי
סעיף זה מבוסס של עבודה שבוצעה בקהילת ירושלים של החברה להגנת הטבע ע״י אברהם שקד ויעל אלישר.

המשבר הקשה בחקלאות לפני כ-20 שנה גרם לנטישה נרחבת של חלקות חקלאיות שעיבודן נפסק, והחל תהליך הברתן. 
ומואצת של עיבוד אינטנסיבי של  גרמו להתעוררות מחודשת  וכלכליים בשנים האחרונות  תהליכים סטטוטוריים, חברתיים 
הקרקעות החקלאיות שננטשו בעבר, בשטחי המועצות האזוריות באזור ההר ובשפלה. כרמים לענבי יין הם כיום הענף החקלאי 
הפופולארי ביותר המשפיע על מגמה זו. איכות הקרקע ותנאי האקלים המבטיחים פרי באיכות גבוהה, שממנו ניתן להפיק 
גידולים  פסיפס  של  המשפחתית  החקלאות  מקום  את  מאד.  למבוקשות  הפנויות  הקרקעות  את  הפכו  ומבוקש,  איכותי  יין 
מגוון בשטחים קטנים, מחליפה באזורים רבים חקלאות המתבססת על גידול אחד בלבד )monoculture(, לצורכי תעשיית היין 
)בדרך כלל בהסכם עם אחד היקבים הגדולים(, שבה שטח רצוף וגדול ככל האפשר הוא יתרון חשוב לעיבוד המתבסס על מיכון 
משוכלל. ניטעו אלפי דונמים של כרמים, וצפוי כי אלפי דונמים נוספים שנזנחו בעבר, ישובו להיות מעובדים באינטנסיביות 

בשנים הקרובות )שקד, 2011(. 
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ואזורי מעבר בין שטחי ליבה מוגנים  לשטחים חקלאיים ישנה חשיבות רבה במארג השטחים הפתוחים, כשטחים מקשרים 
)שמורות טבע ויערות(. בהרי ירושלים ובשפלת יהודה הם מתפקדים מאז ומתמיד כחלק מהמסדרונות האקולוגיים של ישראל. 
נזק  הגורמים  פרי אחרים( מושכים אליהם עדרי צבאים  ועצי  זיתים  )כמו שתילי  הגפנים הצעירים  נטעי  כי  טוענים  מגדלים 
לכרמים, בעיקר בשנתיים-שלוש הראשונות לצימוח. בנוסף, צינורות הפלסטיק של מערכות ההשקיה המסועפות, הנפרשות 
כי היקף  נראה  בין שטחים מעובדים באזורים שונים,  ושועלים. מהשוואה  ומנוקבים ע״י תנים  נלעסים   – בשטחים הנטועים 
הנזק תלוי בגודל האוכלוסיות של המינים השונים, בגודל החלקה, בעונת השתילה, ובמצאי המזון החליפי בכרם ובסביבתו. 
לטענת החקלאים, אלו הסיבות לצורך בגידור השטחים המעובדים לכל היקפם, ולהבטחת התחזוקה השוטפת של הגדר למשך 

השנתיים-שלוש הראשונות מהנטיעה, ובמידת הצורך – גם מעבר לכך )שקד, 2011(. 

נבירה  )“שמלה״( המוטמן בקרקע בצורה שתמנע  ברזל, עם שובל  בין עמודי  גדר רשת הנמתחת  הגידור הנפוץ מבוסס על 
וחדירה של תנים ושועלים מתחת לגדר. מעל לגדר זו נמתחים בנוסף שני תילים, בדרך כלל תילים דוקרניים, ובסה״כ מגיעה 
הגדר לגובה מצטבר של כ- 1.60-1.70 מ׳ מפני הקרקע. גידור זה מצמצם את אפשרויות התנועה של בעלי חיים שוכני קרקע 
מוחלט  נתק  יצירת   – במיוחד  קשים  ובמקרים  מסוימים,  באזורים  שונים  מינים  של  מעברם  חסימת  כדי  עד  ניכרת,  במידה 
יער או דרכים חקלאיות  ודרכי  וניתוק הקשר החיוני לשימור המגוון הביולוגי. גם השארת שבילים  במסדרונות האקולוגיים 
פתוחות בין הגדרות נותנת מענה חלקי בלבד. צבאים למשל, יימנעו בדרך כלל מלהיכנס למעבר צר בין גדרות, שעלול להוות 
“משפך ציד״ שיובילם למארב טורפים )במיוחד להקות של כלבים פליטי תרבות שהתפראו(, או מארב של ציידים בלתי חוקיים. 
קיומן של גדרות בשטח, מצמצם את יכולת הצבאים להימלט מלהקת טורפים או ממארבי צייד – הדוחקים אותם לעבר הגדרות 
ושם צדים אותם – או שצפוי להם מוות אכזרי לא פחות מפגיעה בגדרות או הסתבכות בהן. העיבוד הנרחב והגידור הנלווה לו, 
בשטחים הסמוכים לפיתוח או מוקפים בו, יוצרים אפוא איום ממשי וחמור ביותר על תפקוד המסדרונות האקולוגיים, וסכנה 

לקיומם של חלק ממיני בעלי החיים והמגוון הביולוגי, במיוחד בפרוזדור ירושלים )שקד, 2011(. 

רצף משמעותי של שטחים פתוחים בלתי מופרים )למעט דרכי יער( בנחל כסלון. צילום: יוסי זמיר.
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5.2 שיטת ההערכה
במכון דש״א פותח מודל להערכת רצף שטחים פתוחים )רומם ועמיתיו, 2012(, המייחס משקלים שונים להפרות שונות בהתאם 
למידת ההפרעה שהם יוצרים לפי סוג האלמנט וגודלו, בהשוואה יחסית למידת ההפרעה של עיר )לעיר מיוחס משקל 100(. 
טווח השפעתו של השטח הבנוי על השטח הפתוח תלוי בגודלו, בעוצמת הבינוי )גובה וצפיפות(, באורך הגבולות, בצורתם 
של הגבולות, בתבליט השטח )שיפוע, מיקום וכדומה(, בסוג המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי ובכמותם. טווח השפעתם של 
הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת עבודות העפר )סוללות, קירות חצובים וכדומה(, 
קיומם של מערכת תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום, וכמות התנועה בכביש. מידת רציפותו של השטח הפתוח הוערכה על 
פי המרחק שלו מיישובים, כבישים, מסילת ברזל או שטחים בנויים אחרים. לכל נקודה בשטח הסקר חושב “ערך רצף״ על 
פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה מ״גורמי ההפרה״ השונים )גם כאלו הנמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר אך עשויים 
יותר. חשוב להדגיש שנתונים אלו  יותר, הוערך השטח הפתוח כאיכותי  גדול  להשפיע עליו(. ככל שהמרחק מהשטח הבנוי 
אינם מספיקים על מנת לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי, אלא רק להעריך באופן כללי את השפעתם, היות 
)למשל חתולים  זו מימדים אקולוגיים  זה. להשפעה  ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר  זו תלויה בגורמים רבים  והשפעה 
היוצאים מיישוב וטורפים חיות בר( וכן מימדים נופיים )למשל פגיעה בקו רכס ע״י אנטנות(. יתר על כן, ברור שגם לשטחים 
הן  כאלו  בתוכם(.  גם  מסוימת  )ובמידה  מסביבם  הנמצאים  הטבעית  מהמערכת  יצורים  על  שונות  השפעות  ישנן  חקלאיים 
למשל השפעות של ריסוסים והשפעה של “היצע מזון״ לחלק מבעלי החיים. השפעות אלו אינן נכללות בחישוב זה. בהתאם, 
סווגו תחומי ההשפעה של שטחים מבונים ומתקני תשתית לקבוצות כלליות, על פי הערכה איכותית של מידת השפעתם על 
השטח הפתוח, ושוקללו בהתאם )טבלה 15(. כאמור, המודל מנסה להעריך את השפעת התשתיות המרחביות והקוויות על כל 
תא שטח באזור הסקר, במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים שאינה באה במלואה לידי ביטוי 

בהערכת הערכים האקולוגיים והנופיים. לערכים אלו נוספים היבטים מרחביים חשובים אחרים, הכוללים כמה תפקודים:

א. תפקוד חברתי )רקע לפעילות נופש וטיולים(: רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחווית הטיול והנופש בחיק הטבע.
ב. תפקודים מערכתיים: חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים, שבהם נשמר המרחב הפתוח.

מרחב לתכנון עתידי: אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים אשר יתכן שבדור הנוכחי  ג. 
אין כלל מודעות אליהם.

ד. תפקוד אקולוגי: לשטח פתוח רציף ישנה חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתי גידול מגוונים, הבנויים על 
מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי ידיים המקושרים ביניהם.

נדירים בצפון הארץ ומרכזה, דבר המקנה להם  תפקוד חזותי: אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח  ה. 
חשיבות מיוחדת.

טבלה 15: סוגי ההפרות ומשקלן היחסי לפי מודל רצף השטחים הפתוחים של מכון דש״א )רומם ועמיתיו, 2012(.

משקל יחסיסוג הפרה )פוליגונאלית(

150תעשייה כבדה, בתי זיקוק, תחנת כח גדולה

 עיר, אזור תעשיה אזורי, תחנת כח בינונית, חוות מיכלי דלק, מחצבה פעילה, שדה תעופה בינלאומי, נמל,
אזור מסחר ותעסוקה אזורי, בסיס צבאי בקנ״מ עירוני

100

75ישוב פרברי גדול, בסיס צבאי בקנ״מ פרברי גדול

50ישוב פרברי בינוני, בסיס צבאי בקנ״מ פרברי בינוני, אזור תעשיה מקומי, שדה תעופה אזורי, גדר המערכת

30אס״פ אזורי

25ישוב כפרי, בסיס צבאי בקנ״מ כפרי, אזור מסחר ותעסוקה כפרי

15חווה כוללת מגורים

10בית עלמין עירוני, מתקנים צבאיים שאינם מאוישים בקביעות

5בית עלמין כפרי

סוג הפרה )קווית(

100ציר כביש תלת או רב-מסלולי/דו-מסלולי רב-נתיבי/חד-מסלולי רב-נתיבי/״רמפה״ – חיבור למחלפים ולצמתים

75ציר כביש דו-מסלולי דו-נתיבי/מסלול בכביש דו-מסלולי

50/25/10ציר כביש חד-מסלולי דו-נתיבי

25ציר כביש בסלילה/מסילה כפולה

10ציר כביש חד-מסלולי צר/כיכר/מסילה יחידה/גשר
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קריית ענבים. צילום: יוסי זמיר.

5.4 תוצאות
במפת הרצף ניתן להבחין במספר מאפיינים בולטים:

קיטוע של רצף שטחים פתוחים:
• כביש 1 מהווה חסימה משמעותית של רצף השטחים הפתוחים בתחום הסקר, מפני שהוא מקטע את אזור הסקר לשניים: 	

מצפון לכביש ומדרום לכביש.
• אבו גוש והישובים הסובבים אותו מהווים ריכוז של הפרות אשר מפריד בין האזור הגבוה של הסקר לבין השלוחות המאורכות 	

היורדות מערבה.
• השטחים 	 רצף  של  בלבד  חלקי  קיטוע  מהווה  יערים  וגבעת  איתנים  רזיאל,  רמת  כסלון,  הישובים  נמצאים  עליה  השלוחה 

הפתוחים בין אגן נחל כסלון לבין אגן השורק שמכיל רצף שטחים פתוחים גדול מאוד.

רצפים של שטחים פתוחים:
• רצף שטחים פתוחים משמעותי מאוד נמצא מצפון לכביש 1. למעשה, הישוב נטף וכביש הגישה אליו מהווים את ההפרה 	

היחידה בתא שטח שמור זה.
• רצף שטחים פתוחים משמעותי נמצא גם לאורך נחל כסלון והמצלעות שבין נחל כסלון לבין כביש 1.	
• רצף קטן אך משמעותי של רצף שטחים פתוחים נמצא בין הר אדר לבין הישובים הסובבים את אבו גוש.	

‘צווארי בקבוק׳ אקולוגיים:
תפקודם המיטבי של אזורי הליבה הפתוחים תלוי לא רק במאפיינים האקולוגיים המקומיים שלהם, אלא גם ביכולתם של בעלי 
חיים לעבור ביניהם. אזורים צרים המחברים בין אזורי הליבה הפתוחים הגדולים, הוגדרו כ-׳צווארי בקבוק׳ אקולוגיים חיוניים. 

בתחום הסקר אותרו 6 ‘צווארי בקבוק׳ עיקריים:
• בצפון-מזרח אזור הסקר, מצפון לגוש הגדול של מעוז ציון-בית נקופה-קריית ענבים.	
• במעבר הצר שהותירה הקמת גדר ההפרדה מצפון למעלה החמישה.	
• בצפון-מערב אזור הסקר, במעבר הצר בין גדר ההפרדה למבוא חורון.	
• במערב אזור הסקר, בין מסילת ציון לאשתאול.	
• בדרום אזור הסקר, בין רמת רזיאל לכסלון.	
• במעבר האקולוגי העילי המתוכנן מעל כביש 1, מצפון-מערב לשורש.	

השתלבות אזור הסקר במסדרונות אקולוגיים ארציים:
במפת המסדרונות האקולוגיים הארצית של רט״ג, ניכר כי תחום סקר הרי ירושלים כולו, למעט אזור אבו-גוש, נמצא בתחום 

מסדרון אקולוגי ארצי )רותם ועמיתיו, 2010(.
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מפה 35: מסדרונות אקולוגיים

מורדות הר עוזרר ומבוא חורון. צילום: אוריה אורן.
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פרק ו – מפות משולבות וסיכום

6.1 מפה אקולוגית: ערכיות בוטנית – ‘צווארי בקבוק׳ משולבת.
המערכות האקולוגיות כוללות מגוון של צומח ובעלי חיים. היות ואין אפשרות לאפיין ולהעריך את המגוון כולו, כיום מתבססים 
הסקרים על הממצא הבוטני בצירוף נתונים זואולוגיים חלקיים וניתוחים מרחביים שנמצאו בעלי משמעות. חיזוק להנחה זו 
ניתן למצוא בעבודתם של )Mandelik et al., 2010(. מעבודתם ניתן ללמוד שבשיקולי עלות-תועלת, מייצג מיפוי הצומח במידה 
זואולוגיים  רבה יחסית גם את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי חיים שונות. היות ובסקר הנוכחי לא בוצעו סקרים 
משלימים, ומכיוון שבסיס הנתונים הזואולוגי אינו מאפשר ניתוח מרחבי בלתי-מוטה, בוצע שימוש במאפיין זואולוגי מרחבי 
אחד בלבד לצורך חישוב הערכיות האקולוגית - הקישוריות המרחבית. לפיכך, הורכבה מפת הערכיות האקולוגית המשולבת 
ממפת הערכיות הבוטנית )מפה 30( ומ-׳צווארי הבקבוק׳ האקולוגיים המהווים חלק ממפת רצף השטחים הפתוחים )מפה 34(. 
במפה זו, הערכיות הבוטנית לפוליגון ב-׳צווארי הבקבוק׳ הועלתה בדרגה אחת במידת הצורך. במצב זה, כ-31% מהשטחים 
הפתוחים מוגדרים בערכיות המירבית, כ-37% מוגדרים בערכיות גבוהה מאד, וכ-28% מוגדרים בערכיות גבוהה. רק כ-3% 
מהשטח מוגדרים בערכיות נמוכה יותר )איור 7(. השטחים בערכיות הגבוהה ביותר היו: בשטח הגדול ביותר בערכיות המירבית 
היה בצפון הסקר באזור שמורת הכפירה. אזור עיקרי נוסף בדרום הסקר – בכתמים מהר הטייסים במזרח, דרך הר שפי ויער 
הקדושים, ועד נחל כרמילה במערב. כתמים נוספים, קטנים יותר, שדורגו בערכיות האקולוגית המירבית, נמצאו מזרחית להר 
ושמשון; מצפון למעלה  כסלון  כרמילה,  אילן,  יתלה,  כפירה, החמישה,  הנחלים:  ערוצי  לאורך  ענבים,  לקריית  אדר, מזרחית 
החמישה, בין חרבת מצדית לעין עלקת, באזור שלוחת שיירות, ממערב לבית מאיר, מצפון לרמת רזיאל, באזור הר שפי, ועוד 

כתמים קטנים נוספים. 

איור 7: התפלגות השטחים של הערכיות האקולוגית )בוטנית + ‘צווארי בקבוק׳( בסקר צפון הרי ירושלים.

גשר הרכבת בנחל יתלה. צילום: אוריה אורן.
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6.2 ערכיות אקולוגית-נופית משולבת
הערכיות  וממפת   ,)36 )מפה  המשולבת  האקולוגית  הערכיות  ממפת  מורכבת  אקולוגית-נופית  המשולבת  הערכיות  מפת 
הנופית )מפה 14(. מפה זו משלבת את ההיבטים האקולוגיים עם ההיבטים הנופיים של המרחב. שילוב המפות התבצע על ידי 
חישוב הממוצע ביניהן עם עיגול כלפי מעלה )למעט במקרים שבהם הערכיות הייתה מירבית – ונשמרה בכל מקרה(, על פי 

מטריצת השילוב הבאה: 

ערכיות אקולוגית
-נופית משולבת

ערכיות אקולוגית

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכה

מירביתגבוההבינוניתבינוניתנמוכהנמוכהערכיות נופית

מירביתגבוההגבוההבינוניתבינוניתבינונית

מירביתגבוהה מאדגבוההגבוההבינוניתגבוהה

מירביתגבוהה מאדגבוהה מאדגבוההגבוההגבוהה מאד

מירביתמירביתמירביתמירביתמירביתמירבית

גבוהה מאד  או   )41%( מירבית  בערכיות  נמצא  עולה שמרבית השטח  מניתוח מפת הערכיות האקולוגית-נופית המשולבת 
)39%(, ועוד כ-18% בערכיות גבוהה )איור 8(. השטח הגדול ביותר בערכיות המירבית נמצא באזור ‘ארץ הכפירה׳ מגדר ההפרדה 
בצפון ועד כביש 1 בדרום. עוד אזורים בערכיות המירבית היו לאורך הנחלים יתלה, כיסלון וכרמילה; בשלוחת שיירות, מערבית 

לבית מאיר, ובדרום הסקר, לאורך השלוחה מהר הטייסים במזרח, דרך כיסלון והר שפי, ועד יער הקדושים במערב.

איור 8: התפלגות השטחים של הערכיות המשולבת: אקולוגית-נופית בסקר צפון הרי ירושלים.
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6.3 ערכיות כוללת: מפת משאבי טבע-נוף ורצף שטחים פתוחים משולבת
סיכום  מהוות  זו  בעבודה  המוצגות  הערכיות  מפות  כל  הסקר.  ממצאי  של  המסכמת  המפה  איננה  זו  מפה  כי  לציין,  חשוב 

משמעותי ומעמיק של ממצאי הסקר, ומפה זו בסך הכל מציגה אפשרות נוספת לשימוש בנתונים.

מפת הערכיות הכוללת מורכבת משילוב מפת הערכיות האקולוגית-נופית )מפה 36(, עם רצף השטחים הפתוחים )מפה 34(. 
מפה זו כוללת את כל ההיבטים הנופיים והאקולוגיים במרחב הסקר: מקומיים – של פאונה ופלורה הקשורים למאפייני בית 
ו-׳צווארי  אקולוגיים  מסדרונות  הרצף,  של  הפרה  עוצמת  פתוחים,  שטחים  רצף  קישוריות,  כמו   – ומרחביים  עצמו;  הגידול 
בקבוק׳. מפת רצף השטחים הפתוחים העלתה את הערכיות שהתקבלה ממפת הערכיות האקולוגית-נופית המשולבת בדרגה 

אחת, כאשר ערכיות הרצף היתה גבוהה מאד או מירבית, על פי מטריצת השילוב הבאה:

ערכיות אקולוגית-נופית משולבתערכיות כוללת

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכה

ערכיות רצף 
שטחים פתוחים

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהנמוכה

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהבינונית

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהגבוהה

מירביתמירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתגבוהה מאד

מירביתמירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתמירבית

בבחינת התפלגות השטחים, נמצא שמרבית השטח )66%( נמצא בערכיות המירבית, עוד כ-23% בערכיות גבוהה מאד, ו-9% 
בערכיות גבוהה )איור 9(. למעשה, מרבית תחום הסקר הוגדר בערכיות כוללת מירבית, למעט השטחים המופרים הקרובים 

לישובים או לתשתיות, ושטחי החקלאות האינטנסיביים.

איור 9: התפלגות השטחים של הערכיות הכוללת: אקולוגית-נופית-רצף שטחים פתוחים בסקר צפון הרי ירושלים.
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6.4 סיכום
לסיכום, ניתן לומר שההרים ממערב לירושלים, מירושלים במזרח ועד לשפלה במערב, מהווים יחידה גיאוגרפית-נופית ייחודית 

ובעלת חשיבות עליונה במערך השטחים הפתוחים של מדינת ישראל. חשיבות זו נובעת ממספר גורמים עיקריים:

א. רצף שטחים פתוחים: הרי ירושלים מהווים חוליה חשובה ברצף השטחים הפתוחים של הרי יהודה – בין הר בית אל בצפון 
להרי חברון בדרום, ומהווים “מסדרון אקולוגי״ חיוני לשמירה על המגוון הביולוגי. רצף זה כבר נפגע קשות עם הקמת גדר 

ההפרדה, ויש לשמור ככל הניתן על פגיעה נוספת במסדרון זה.

וייחודי בנופי  ב. מגוון ביולוגי: הנוף ההררי, מגוון תצורות המסלע והקרקע, ושפע מיני החי והצומח – מהווים אוסף חשוב 
ארצנו המייצג את נופי החבל הים-תיכוני – על סף המעבר לנופי הספר הים-תיכוני והמדבר שמעבר לו.

ג. חשיבות הידרולוגית: החלק הגבוה של הרי ירושלים מהווה אזור חלחול של אקוות ההר, המזינה את אקוות ירקון-תנינים 
)ירת״ן(, מקור מי-תהום עיקרי לרוב אוכלוסיית מרכז הארץ.

חורבות   – קדומה  וחקלאות  התיישבות  שרידי  בריבוי  המתבטאים  היסטוריים  ותרבות  מורשת  ערכי  תרבותית:  חשיבות  ד. 
עתיקות, טרסות הרריות ומפעלי מים קדומים לניצול מי מעיינות ההר הרבים. לאזור חשיבות רבה גם בהיסטוריה החדשה 

של מדינת ישראל ובמורשת המאבק לעצמאות, המצויינים באתרי מורשת רבים שפזורים במרחב זה.

ה. חשיבות נופית: “נופי התנ״ך״ הטבעיים של הרי מערב ירושלים מהווים מבואה אל העיר, המבליטה אותה כאשר עולים אליה 
מהשפלה. לעלייה זו משמעות נופית רבה עבור מיליוני תיירים וצליינים הפוקדים את שערי העיר, ולכן נודעת להרי מערב 

ירושלים חשיבות בינלאומית.

חשיבות לפנאי ונופש: בשל היות הרי מערב ירושלים בתווך בין שני המטרופולינים הגדולים בישראל – ירושלים ותל אביב,  ו. 
הם משמשים כאזור הנופש העיקרי והנגיש ביותר עבור רוב תושבי הארץ. מיקום זה מקנה להם חשיבות רבה כמרחבי חייץ 

פתוחים במרחב האורבני, המשמשים לפעילות ענפה של תיירות, פנאי ונופש – במגוון האתרים, הנופים והיערות שבהם. 

לאור תהליכי הפיתוח הנרחבים שכבר מבוצעים באזור זה )הקמת גדר ההפרדה, סלילת תוואי הרכבת לירושלים, הרחבת כביש 1 
וכו׳(, יחד עם תכניות הפיתוח הנרחבות המתוכננות, דוגמת “בת הרים״, כביש הטבעת המערבי של ירושלים ועוד, יש לשמירה 

על השטחים הפתוחים הערכיים שעדיין נותרו – חשיבות עליונה.
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פרק ז – ערכיות שירותי מערכת תרבותיים: נופש בשטחים הפתוחים
פרק זה מציג עבודה שבוצעה לצורך פיתוח מדד ערכיות נוסף לשטחים פתוחים על סמך שירותי מערכת תרבותיים-חברתיים. 
העבודה בוצעה ע״י ד״ר לירון אמדור ועמיתיה בשנת 2016 וכוללת חקר מקרה של סקר צפון הרי ירושלים. סקירת ספרות 

מלאה של פרק זה מוצגת בעבודתה של אמדור )2016(. 

7.1 רקע - מטרות והנחות יסוד
7.1.1 מבוא

שונה  ערכיות   – טבעיים  בתה  שטחי  חקלאיים,  שטחים  טבעי,  חורש  אדם,  נטע  יערות   – שונים  מסוגים  פתוחים  לשטחים 
ועוד. אחד השירותים החשובים אותם מעניקים השטחים הפתוחים הינו תשתית  נוף, מורשת  בהקשרים שונים: אקולוגיה, 
לנופש בחיק הטבע )להלן: נב״ט( – סיור וטיול, שהיה בחניוני יום, וכדומה. ניתן להניח כי כפי שלשטחים פתוחים מסוגים שונים 
ישנה רמה שונה של ערכיות אקולוגית, נופית וכו׳ – כך גם ערכם בהקשר של שירותי נב״ט משתנה. עד עתה לא היה קיים כלי 
מגובש ומפורט לבדיקה של הערך של שירותי נב״ט מסוגים שונים, דבר שהקשה על הטמעתו של שיקול זה בסקרי טבע ונוף, 

וכן בשיקולי תכנון וניהול שטחים פתוחים. 

מטרתה של העבודה המוצגת בזה הינה לפתח שיטה לאמדן הערך של שירותי נב״ט בשטחים פתוחים מסוגים שונים, ויישומה 
בשני אזורים נבחרים: צפון הרי ירושלים והגלבוע )האחרון אינו מוצג בחוברת זו(. 

העבודה יכולה לשמש את מקבלי ההחלטות ומנהלי השטחים הפתוחים במספר אופנים:
• זיהוי המרחבים ותאי השטח החשובים ביותר, בחינת שימושי הנב״ט הקיימים או פוטנציאל הפיתוח לשימושי נב״ט.	
• זיהוי מרחבים בהם כדאי למקד את משאבי הפיתוח של תשתיות נב״ט בשטח הפתוח.	
• זיהוי מרחבים שיש להגן עליהם מפני בינוי או שינוי של השימושים באופן שלא יאפשר להשתמש בהם לנב״ט בעתיד.	

המתודולוגיה המפורטת בפרק זה משמשת לכתיבת פרק על ערכיות לנופש של שטחים פתוחים בסקרי טבע ונוף הנערכים 
במקומות שונים בארץ. בנוסף לנושאי נופש, מתייחס סקר זה גם לערכים אקולוגיים, נופיים, היסטוריים ועוד. יש להתייחס אל 

כל הפרקים הנסקרים כמכלול אחד.

להלן הנחות היסוד שעמדו בבסיס העבודה: תת-הפרקים הבאים יציגו במפורט את המתודולוגיה, ויישומה על חקר מקרה של 
סקר צפון הרי ירושלים. כשלב מקדים לעבודה זו, בוצעה סקירת ספרות בנושא מדדים להערכת ומיפוי ערכיות נופש בשטחים 
פתוחים, כפי שבוצעו במחקרים במקומות שונים בעולם; סקירת הספרות וכן הממצאים והמלצות במחקרים שונים, שימשה 

רקע לעבודה והמתודולוגיה המוצעת. 

פרק זה בכללותו דן בשירותי מערכת אקולוגית תרבותיים-חברתיים.

7.1.2 רקע והגדרות
בספרות מקובלת אבחנה בין 3 רמות היררכיה בהקשר של פעילויות בזמן החופשי: פנאי, נופש ותיירות.

1. פנאי )leisure( – זמן העומד לרשותו של אדם ושאיננו מוקדש לעבודה או למחויבויות כלשהן.
2. נופש )recreation( – בילוי זמן תוך יציאה מהבית. הנופש מוכל בתוך הפנאי, כלומר כחלק מהפנאי ניתן לעשות נופש, אבל 

יש גם סוגים אחרים של פעילויות פנאי.
3. תיירות )tourism( – בילוי זמן הכרוך ביציאה מהבית ליותר מ-24 שעות, או במרחק מינימאלי מסוים. התיירות מוכלת בתוך נופש.

 .)outdoor recreation - העבודה הנוכחית מתמקדת בנופש, כהגדרתו לעיל, וספציפית – בנופש בחיק הטבע )נב״ט

בספרות מקובלת ההבחנה בין שני סוגים של שימושי נופש:
1. שהיה ושימוש בחניונים )passive recreation( - מתאפיינים בכך שלאורך מרבית הפעילות האנשים/מבקרים שוהים במקום 

אחד. נופש מסוג זה מאופיין כנופש נינוח, עם מיעוט פעילויות, ותנועה באזור מצומצם יחסית.
2. נופש פעיל )active recreation( - מתאפיין בכך שהוא כולל פעילות פיסית, כגון: ספורט, טיול, רכיבה על אופניים, וכדומה. 
נופשים העוסקים בנופש פעיל זזים מאתר לאתר במהלך פעילות הנופש, או שהם נמצאים באתר אחד אך עוסקים בפעילות 

גופנית אינטנסיבית )למשל טיפוס מצוקים(.
העבודה המוצגת בזה תתייחס לשני הסוגים של שימושי הנופש.

הגדרה על פי סוגי שימושים ולא לפי סוגי משתמשים שימושית יותר במסגרת העבודה, מכיוון שמשתמש אחד יכול לעסוק 
בשימושים שונים בזמנים שונים או אף באותו ביקור: לעיתים לשהות בחניון ולעיתים לעסוק בנופש פעיל, במינונים שונים. 

לפיכך נכון יותר להבחין בין סוגי שימושים ולא בין סוגי משתמשים.

מושג מפתח בתכנון וניהול שטחי נופש בחיק הטבע הינו “אפשורות״, שהינו תרגום לעברית של המונח האנגלי facilities וכולל 
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את מגוון המתקנים והתשתיות המאפשרים את עריכת הנופש בשטח ומסייעים לו, כגון מרכזי מבקרים, אזורי חניית רכבים, 
במיוחד  שהוקמו  מתקנים  הן  האפשורות  כי  ולומר  לחדד  יש  ועוד.  שילוט  שבילים,  ברזיות,  נוחיות,  חדרי  פיקניק,  שולחנות 
בכדי לסייע לביקורים ולנופש. יש להבחין בינן לבין גורמים טבעיים או תרבותיים )למשל אתרי ארכיאולוגיה( המצויים בשטח 

ומהווים גורמי משיכה, אך לא הוקמו במיוחד לשירות הנופשים.

אחד מהמתקנים והתשתיות המרכזיים בכל הנוגע לנופש בחיק הטבע הינו החניון. ניתן להבחין בין חניון יום – המיועד לשהייה 
במהלך היום, אך לא ללינת שטח; וחניון לילה – המאפשר לינת שטח וכולל מתקנים ותשתיות הנחוצים בכדי לתמוך ולסייע 

ללינת שטח.

ערכיות של שטח מבחינת נופש תוגדר כחשיבותו היחסית עבור פעילויות שונות של בילוי זמן תוך יציאה מהבית. הערכיות 
תוגדר כמצרף של מדדים הלוקחים בחשבון את מצאי מאפייני השטח )טבעיים ומעשה ידי אדם(, דפוסי השימושי הנוכחיים 

בו למטרות נופש, ותפיסות נורמטיביות לגבי השימוש המתאים בו, כפי שבאות לידי ביטוי בתכניות ומסמכי ממשק שונים. 

7.1.3 מטרת העבודה
מושכלת  החלטות  לקבלת  נתונים  כמסד  נב"ט,  ושימושי  לפעילויות  פתוחים  שטחים  של  ערכיות  להגדרת  מתודולוגיה  לפתח 
בנוגע לתכנון וניהול השטחים הפתוחים. זאת, ע"י שילוב של הצגת המצאי בפועל )כמות תשתיות הנב"ט והערכת מספר השוהים 
והנופשים בהן(, יחד עם הערכה נוספת של פוטנציאל המשיכה והקליטה )שאינו ממומש בהכרח( של נופשים בשטחים הפתוחים.

ביסוד העבודה עומדת ההבחנה בין בניית מסד נתונים כרקע לקבלת החלטות בעניין שטחים פתוחים )התחום שבו עוסקים סקרי 
טבע ונוף( לבין התכנון עצמו. ההבחנה הזאת, שיש בה תמיד תחום אפור, קשה במיוחד בתחום הנב״ט. העבודה עוסקת בעיקר 
ביצירת רקע ומסד נתונים לקבלת החלטות. לצורך הדיון התכנוני היריעה צריכה להיות רחבה יותר ולכלול שיקולים נוספים. 

הניתוח נועד לסייע למנהלי השטח ולמתכננים בקבלת החלטות על פיתוח ושימור:
1. סיוע בִאיזּור )zoning( שטח וייעוד שטחים לפיתוח ושימור.

2. קביעת סדרי עדיפות לפיתוח שטח לרווחת הנופשים.
3. הרחבת בסיס המידע הקיים כיום בסקרי טבע ונוף )קרקע, ערכי טבע, ערכי מורשת, תשתיות( והוספת שכבה המתייחסת 

לנושאי נב״ט.

ידי שילוב שתי נקודות מבט: הצגת כמות התשתיות והערכת מספר הנופשים בהן בפועל, יחד עם ניתוח  הניתוח נערך על 
הגורמים  הם  מה  כלומר   – במרחב  המבקר  של  מבטו  מנקודת  והן  תכנונית  מבט  מנקודת  הן  שנעשה  המשיכה,  פוטנציאל 
המשפיעים על ההחלטות של המבקר היכן לנפוש ולשהות והיכן ניתן יהיה לאפשר/לתכנן תשתיות מתאימות נוספות לשם כך.

7.1.4 גורמים המשפיעים על הערכיות לנב״ט
ישנם גורמים רבים המשפיעים על יצירת ערכיות לנב״ט. זיהוי בסיסי של הגורמים הללו נערך על בסיס סקירת ספרות מהעולם 

)אמדור, 2016(, כמו גם סיעור מוחות בוועדת ההיגוי של העבודה, ושיחות עם מנהלי שטח באזורים שנבחרו כחקרי המקרה.

פרק זה מציג בקצרה את הגורמים העיקריים שזוהו כמשפיעים על ערכיות שטחים פתוחים בהקשר של נופש. מדדים המפרטים 
את הגורמים הללו באופן הניתן לכימות ומיפוי מוצגים בפרק הבא. בכל התייחסות לגורמים הללו, יש לתת את הדעת על מידת 
זמן ארוך(. לעומת זאת –  יש שינויים, אבל בטווח  כי  )אם  יחסית  גורם קבוע  הדינאמיות שלהם; לדוגמה – אתרי מים הינם 

תחושת ביטחון הינה גורם דינמי ביותר, המשתנה בהתאם לתנאים פוליטיים ומקומיים.

1. גורמים שמשפיעים על ערכיות לנב״ט באופן ישיר:
• תשתיות ומתקנים שונים )אפשורות - facilities( בהם נערך שימוש כחלק מנופש בשטח הפתוח – חניוני יום, דרכי נוף, שבילי 	

טיול ואופניים, שילוט, מתקני משחק לילדים ועוד.
• לעומת 	 גדולות  )ערים  ביישובים הסמוכים  גודל האוכלוסייה  ליישובים,  – מיקום השטח בסמוך  אוכלוסייה  קרבה למרכזי 

יישובים קטנים יותר או יישובים כפריים(, אתרים הצמודים ליישובים, שיכולים לשמש לנופש יומיומי.
• נגישות:	

1. כבישים ודרכים – תוך התייחסות לנפח התנועה העוברת בהם ואפשרויות הגישה מהם לשטח הפתוח )ישנם כבישים 
מרכזיים המעבירים תנועה רבה, אבל בלתי אפשרי לרדת מהם אל שטחים פתוחים סמוכים, ולכן אי אפשר לראות בהם 

אמצעי נגישות לשטח הפתוח(
2. היעדר חסמים, כגון גדרות )סביב יישוב או סביב האתר(, טופוגרפיה קשה, תשתיות חוסמות )כבישים סואנים, מסילות ברזל(.

• תחושת בטחון ובטיחות	
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2. גורמים נוספים היוצרים משיכה לנב״ט במרחב כלשהו:
• נדידת 	 )פריחה,  עונתי  טבע  ואתרי  מים,  באתרי  מדובר  בעיקר  מבקרים.  אליו  שמושך  עוגן  המשמשים  נקודות/מתחמים 

ציפורים וכדומה(, תצפיות לנופים מרהיבים, וכן אתרים ארכיאולוגיים ואתרי הנצחה מרכזיים.
• צמחייה יוצרת צל, שמהווה תשתית לפיתוח חניונים ומתקנים לנופשים. 	
• ערכיות נופית-ויזואלית – נוף ייחודי, טופוגרפיה. מהווים תשתית לפעילות נב״ט, בפרט לטיולים.	

בנוגע לחלק מהגורמים הללו יש מידע חד-משמעי המראה שהם יוצרים משיכה לנב״ט; בנוגע לגורמים אחרים המידע פחות 
חד-משמעי. המדד יתרכז בגורמי משיכה ברורים: 

אתרי מים
אתרי טבע עונתי

נקודות תצפית, נופים מרהיבים
צמחיית צל

• מידע – פעולות של פרסום, הסברה ומיתוג תיירותי של אזורים מוגדרים. נושא זה הינו דינמי מאוד, ונתון בידיו של מתכנן / מנהל 	
השטח, ולכן, על אף שישנם אתרים שמקובעים בתודעה הציבורית כמוקדי נב״ט, לעת עתה עבודה זו לא תתמקד בנושא זה.

3. השימוש בפועל של נופשים בשטח
זהו נתון המשמש לבקרה על ניתוח פוטנציאל ערכיות הנב״ט. כלומר לאחר שייעשה ניתוח הערכיות, בהתאם לגורמים שפורטו 
לעיל, תיערך השוואה לנתוני הביקורים בפועל. השאיפה היא כי במרבית המקרים תהיה התאמה בין ניתוח הפוטנציאל לשימוש 
בפועל. במקרים של אי-התאמה יוצג הסבר לכך, שיכול לשמש גם כחלק מתחילת תהליך התכנון )איך ניתן להביא לכך שיהיו 

יותר מבקרים במקומות שיש בהם פוטנציאל נב״ט גבוה(.

4. תכניות מתאר ותפיסות של תכנון וממשק 
זהו כלי עבודה שצריך לעמוד לנגד עיני מקבל ההחלטות, ומשפיע גם על הערכיות הפוטנציאלית / העתידית לנב״ט. מרכיב זה 

כולל את הגורמים הבאים:
• תכניות מתאריות מאושרות שמייעדות תאי שטח לביקורים ולנופש, למשל תכניות ליערות או לגנים לאומיים, לעומת תאי 	

שטח אחרים שאינם מיועדים לביקורים ולנופש )חלק משמורות הטבע, שטחים חקלאיים מעובדים וכדומה(.
• תכניות אב או תכניות רעיוניות, וכן תפיסות תכנוניות מוסכמות של מנהלי השטח )גם אם לא עוגנו במסמך כתוב(, המייעדות 	

אזורים מסוימים לביקורים ולנופש לעומת אזורים אחרים. בין היתר מדובר בתכניות אב לממשק יערות של קק״ל.

בפני  שיהיה  רצוי  היה  נב״ט,  תשתיות  לפיתוח  חדשים  אזורים  לייעד  בבואו  השטח;  פיתוח  להכוונת  כרקע  חשוב  זה  מידע 
המתכנן מידע על תפיסות תכנוניות שנקבעו לגבי האזור על ידי אחרים. השאלה עד כמה הגורמים הללו משפיעים על ערכיות 
השטח עבור הנופש בו )למשל- האם המבקר והמטייל מודע לכך כי הוא נמצא בשטחים המיועדים ליער או לחילופין לשמורת 
טבע( הינה שאלה פתוחה; ועם זאת, חשוב לתת מידע בדבר הייעודים המתאריים ותפיסות הממשק בידי המשתמש בסקר, 

בפרט בידי מנהלי השטחים הפתוחים ומתכננים.

7.1.5 שילוב הגורמים לכדי מדד ערכיות נב״ט מצרפי
הגורמים השונים שפורטו צריכים להיות מצורפים לכדי מדד מצרפי המסווג שטחים שונים בהתאם לערכיותם לנב״ט. צירוף 

הגורמים יחד ייעשה בכלי ממ״ג, לאחר ייחוס משקלים שונים לגורמים השונים, כמפורט בסעיף הבא.
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7.2 שיטות - גורמים שמשפיעים על ערכיות לנב״ט באופן ישיר
נב״ט מבחינת התפרוסת המרחבית-גיאוגרפית  ערכיות  על  הגורמים שמשפיעים  למפות את  יהיה  לכך שניתן  להביא  בכדי 

שלהם, יש לייצר לכל אחד מהם מדדים כמותיים אותם ניתן למפות.

ניתן ליישם על אזורים  פרק זה נועד לפרט את המדדים, ואת מקורות המידע על הגורמים השונים. את המידע שבפרק זה 
שונים בארץ, והוא מהווה, למעשה, את תמצית המתודולוגיה לאמדן ערכיות שירותי נופש בשטחים הפתוחים. הגורמים יפורטו 

בהתאם לסדר הדברים שהוצג בפרק הקודם.

יש לומר כי המתודולוגיה המוצעת מבוססת על שיטה “א-פריורית״ – כלומר איסוף של נתונים קיימים, מיפוי, כימות והערכה 
שלהם. לאחר יישום ראשוני של השיטה הא-פריורית, יש להתייעץ עם אנשי שטח כדי לבדוק האם ממצאי השיטה תואמים 
את המציאות, ולערוך תיקונים והתאמות ככל הנדרש. במקרה שבעקבות התייעצות עם איש שטח נערך שינוי במפות – יצוינו 

השינויים במפורש בסקר, וכן הסיבות לשינוי. 

7.2.1 מתקנים לשירות מבקרים ונופשים 

כללי: האפשורות )facilities( העיקריות בשטחים הפתוחים שיש להן משמעות עבור מבקרים ונופשים, הן: 
• חניוני יום, הכוללים מגוון רחב של מתקנים ושירותים – מתקני משחק, אזורי ישיבה, חדרי נוחיות, חניוני רכב, שילוט, ועוד. 	
• שבילים ודרכי נוף – שבילי טיול, שבילי אופניים, ודרכי נוף לרכבי שטח ולכל סוגי הרכבים.	

חניוני יום
מתודולוגיה לניתוח ערכיות: יש לערוך )או לקבל( מיפוי של כל חניוני היום בשטח הסקר. יש לאסוף מידע על האפשורות 

הקיימות בכל אחד מהחניונים.
לדוגמה: לקק״ל ישנו מיפוי של חניוני היום בהרי ירושלים )שכבת ממ״ג(2. עבור כל חניון מפורט מידע מתאר מהסוגים הבאים:

• מאפיינים: גודל, נגישות )קשה / קלה / נגישות למוגבלים(.	
• שבילים 	 לילה,  חניון  מסעדה,  ברזיה,  נוחיות,  חדרי  משחק,  מתקני  צליה,  מתקני  חניה,  מגרש  פיקניק,  מתקני  מתקנים: 

מסומנים, תצפית, מרכז מידע.
• אתרים נלווים: אנדרטה, אתר ארכיאולוגי.	

הנחת היסוד לניתוח הערכיות הינה כי ככל שיש יותר תשתיות בחניון - כך ערכיותו לנב״ט גבוהה יותר )הנחת יסוד זו אומתה אל 
מול נתוני נופשים בחניוני יום של קק״ל בהרי ירושלים, ונמצא כי היא נכונה עבור כ-85% מהמקרים, ראו פירוט בהמשך פרק זה(.

המתודולוגיה למדידת הערכיות כוללת שני שלבים:

שלב א: קידוד התשתיות הקיימות בקוד מספרי, תחת ההנחות הבאות: ככל שהחניון גדול יותר ערכו לנב״ט גדול יותר; ככל 
שהוא נגיש יותר ערכו גבוה יותר; ככל שהוא מתאים ליותר אנשים )למשל כולל חניה לאוטובוסים נוסף על חניה לרכב פרטי( 

כך ערכו גבוה יותר; כשיש בו מתקנים מיוחדים או אתרים נלווים – ערכו גדול יותר.

דוגמהות: 

ציון 3ציון 2ציון 1ציון 0

מונגש לבעלי מוגבלויותנגישות קלהנגישות קשה5נגישות

יש אזור חניה לרכב פרטי יש אזור חניה לרכב פרטיאין אזור חניה לרכבחניה
ולאוטובוסים

יש מתקניםאין מתקניםמתקני משחק
3

הטבלה בעמוד הבא מציגה את כל מאפייני החניונים המופיעים בבסיס המידע של קק״ל והקודים שמיוחסים להם4 )בבסיס 
המידע של קק״ל המאפיינים מופיעים באנגלית; באיור מוצגים המאפיינים בעברית וכן הקוד באנגלית בבסיס המידע של קק״ל(. 
לרשימת המאפיינים בטבלה של קק״ל הוספנו מאפיין נוסף – נגישות – כאשר חניון צמוד לכביש )הירידה מהכביש הינה ישירות 

לחניון( קיבל את הדירוג 3 וחניון רחוק את הדירוג 1.

2. בעת כתיבת עבודה זו נמצאות שכבות החניונים של קק״ל בעריכה, הכוללת בין היתר גם שינוי במרכיבי המידע הנאסף על כל חניון וחניון. בכל עבודת ניתוח 
יש לקבל מאנשי הממ״ג של קק״ל את שכבות המידע העדכניות ביותר.

הגדרת מידת הקושי של הנגישות הינה בהתאם להגדרה של קק"ל, כפי שהיא מופיעה בבסיס המידע הנוגע לחניונים.  3
הטבלה מבוססת על מרכיבי המידע הקיימים בקק"ל, המרכיבים הללו עוברים כיום עדכון.  4
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טבלה 16 : המתקנים בחניוני קק”ל- ומדרג הערכיות שנקבע להם 

שלב ב: לאחר הדירוג של כל אחד מהחניונים יסוכמו הציונים לכדי ציון אחד לכל חניון, והציונים יחולקו לחמישונים. החניונים 
שיקבלו את הציונים הגבוהים יותר יהיו בערכיות המירבית והחניונים שיקבלו את הציונים הנמוכים ביותר יהיו בערכיות נמוכה, 

כמפורט להלן. ייערך מיפוי של רמות הערכיות באמצעות מנעד צבעים על גבי מפה.

מוצע כי לאחר ניתוח פרטני של החניונים תיערך פגישה עם מנהלי השטח לזיהוי מצרף של חניונים ואתרים נוספים, המהווים 
מכלול נב״ט אותו ניתן לסמן כתא שטח מוכלל.

מדד הערכיות המוצע:

המדד יקבע בהתאם לציונים המצרפיים שהתקבלו לכל חניון, בחלוקה לחמישונים – בכל חמישון יהיו חמישית מהחניונים. 
לשם דוגמה – אם בסך הכל בתחום הסקר יש 55 חניונים, הם יחולקו לחמש קבוצות כאשר בכל קבוצה יהיו 11 חניונים. החלוקה 
לקבוצות תתבצע על פי הציונים המצרפיים של כל אחד מהחניונים, כאשר בקבוצה אחת יהיו 11 החניונים עם הציונים הנמוכים 
ביותר, בקבוצה השניה 11 החניונים עם הציונים הבאים בתור וכך הלאה, עד הקבוצה החמישית שבה יהיו 11 החניונים עם 
הציונים הגבוהים ביותר. החניונים עם הציונים בחמישון העליון יסווגו בערכיות מירבית; החניונים בחמישון השני - בערכיות 
גבוהה מאוד; החניונים בחמישון השלישי - בערכיות גבוהה; החניונים בחמישון הרביעי - בערכיות בינונית; והחניונים בחמישון 

החמישי – בערכיות נמוכה5.

שכבות ממ״ג של קרן קימת לישראל בנוגע לחניוני יום באזור הסקר, טבלאות המצורפות לשכבות הממ״ג  מקורות המידע: 
בנוגע למאפיינים ולמתקנים המצויים בכל חניון.

שבילים ודרכי נוף
מתודולוגיה לניתוח ערכיות: יש לערוך )או לקבל( מיפוי של כל השבילים ודרכי הנוף בשטח הסקר. יש לאסוף מידע על מאפייני 

השבילים – התאמתם לתנועה מסוגים שונים )הליכה ברגל; אופניים; רכבי שטח; כל רכב(. 

יש לתת את הדעת לכך כי לעיתים קרובות ישנם בשטח דרכים ושבילים רבים שאינם מיועדים על ידי מנהלי השטח לתנועת 
נופשים, למשל דרכים חקלאיות, דרכים שהוקמו לצרכי ביטחון או ניהול ותחזוקת השטח )דרכי יער(. לעיתים הדרכים הללו 
משמשות בפועל גם תנועת נופשים, אך הן אינן מיועדות לכך ואינן מותאמות לכך מבחינת התכנון, התחזוקה ומערכים נלווים 
ודרכים  שבילים  רק  בניתוח  ייכללו  האזורי.  הנופש  שבילי  מערך  של  בניתוח  ייכללו  לא  ככלל,  ולכן,  המטיילים(  ביטוח  )כגון 

המנוהלים עבור מבקרים ונופשים, על ידי הגוף שמנהל את השטח.

סוגי הדרכים והשבילים בשטח הינם:
• דרכי קהל עבירות לכל סוגי הרכבים 	
• דרכי קהל עבירות לרכב שטח בלבד 	
• שבילי אופניים מסומנים	
• שבילי הליכה מסומנים - מוצע לאתר את שבילי ההליכה המרכזיים שבהם הולכים מרבית המטיילים )למשל שביל ההליכה 	

המרכזי המשמש קבוצות תלמידים לטיול היורד מרום הגלבוע אל העמק שמתחתיו(. 
יש לערוך מפה אינפורמטיבית המסווגת את הדרכים והשבילים השונים הקיימים בשטח לפי סוגי משתמשים.

במפות יסומנו רק השבילים והדרכים המרכזיות בהם משתמשים מרבית המטיילים בשטח. במקומות שונים ישנם שבילי הליכה רבים 
שאינם משמשים בפועל מטיילים רבים, אם בגלל דרגת הקושי של הטיול בהם, או מסיבות אחרות. שבילים אלו לא יסומנו במפות.

כמו כן, יש לשים לב לכך כי לעיתים השכבות שמתקבלות מגורמים שונים כוללות שבילים מתוכננים שטרם הוקמו שיש להוריד 
אותם מהמיפוי. 

5. במפות הנושאיות המצורפות בדו״ח זה מופיעה חלוקה ל-4 רמות רגישות. במפה המצרפית ישנה חלוקה ל-5 רמות. בעבודות עתידיות תהיה חלוקה ל-5 
מפות רגישות בכל המפות.
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מדד הערכיות המוצע:
כל השבילים והדרכים ידורגו בערכיות מירבית. זאת מפני שמדד ערכיות הנב״ט מוטה בעיקרו לטובת נופשים שוהים ומבטא 
פחות את הצרכים של נופשים פעילים ומטיילים. סימון של שבילי אופניים ושבילי הליכה בערכיות מירבית מסייע להבליט 
תשתיות אלו ובכך לאזן את המתודולוגיה גם לטובת נופשים פעילים. ללא סימון כזה של שבילי מטיילים ושבילי הליכה - ייתכן 

כי הם לא יבואו לידי ביטוי כלל במפת הנופש המצרפית, ומידע חשוב זה לא יבוא לידי ביטוי.

בעבודות עתידיות, ובהתאם למאפייני אזור הסקר, ניתן לבחון ולשקול סימון שונה של ערכיות של שבילים ודרכים מסוגים 
הליכה  שבילי  בלבד,  שטח  לרכב  עבירה  קהל  דרך  מירבית;  ערכיות   - כלי-הרכב  סוגי  לכל  עבירה  קהל  דרך  למשל:  שונים, 

מסומנים ושבילי אופניים מסומנים – ערכיות גבוהה מאוד.

ראוי לציין כי דרכי נוף עבירות לכל סוגי כלי-הרכב שולבו גם בשכבת הנגישות וכך הן זכו להדגשה של ערכיותן במפה המצרפית.

בנוסף למפת הערכיות יש לצרף מפה אינפורמטיבית המציגה את סוגי הדרכים והשבילים השונים, ללא ייחוס ערכיות שונה 
לשבילים/ דרכים מסוגים שונים.

ראוי לציין כי אם יש אפשרות למצוא נתונים על השימוש בפועל של נופשים בדרכים ובשבילים ראוי לדייק את המדרג בהתאם 
למידע, כך שדרכים ושבילים שבהם השימוש גדול יותר – יקבלו ערכיות גבוהה יותר.

מקורות המידע: החברה להגנת הטבע - מיפוי של שבילי טיול ודרכים לרכב בשטחים פתוחים; קק״ל - מיפוי של דרכי קהל, 
שבילי טיול ושבילי אופניים בתחזוקה של קק״ל; שביל ישראל לאופניים.

7.2.2 קרבה למרכזי אוכלוסייה
כללי: כפי שנמצא בספרות, ככל שאתר ביקור קרוב למרכזי אוכלוסייה, וככל שהאוכלוסייה הסמוכה גדולה יותר – כך פוטנציאל 

הביקורים בו גדול יותר. כלומר, גדלה הערכיות שלו לנב״ט.

בהקשר זה ראוי להפעיל שיקול דעת, מכיוון שישנם אזורים בהם הנופש הינו “יוממי״ והקרבה למרכזי אוכלוסייה הינה חשובה 
ובהם  )למשל הגלבוע(  יחסית  גדול  ירושלים(, לעומת אזורים אחרים שבהם מרבית המבקרים מגיעים ממרחק  )למשל הרי 

המרכיב של קרבה למרכזי אוכלוסייה חשוב פחות.

מתודולוגיה לניתוח ערכיות: 
המתודולוגיה המוצעת כוללת את השלבים הבאים:

• שלב א – יחידות ניתוח: מוצע מיפוי המבוסס על רשת בעלת יחידות זהות בכל מרחב הסקר. מוצע כי הרשת תבוסס על 	
משבצות בגודל 0.5 קמ״ר. 

• שלב ב – טווח שירות: מקובל בספרות כי טווח שירות יומיומי של יערות הינו 5 ק״מ )פלאוט, ואחרים, 2015(. מדובר בטווח 	
מיידי המאפשר לאדם לערוך צעדה ביער, על בסיס יומי. 

• כמות האוכלוסייה המתגוררת 	 0.5 קמ״ר תחושב  יחידה של  כל  עבור  בטווח השירות:  האוכלוסייה  גודל  חישוב   – ג  שלב 
ברדיוס שירות של 5 ק״מ. תתקבל טבלה עם ערכים שונים.

נתוני האוכלוסייה יילקחו מהלמ״ס, והם מתייחסים לאזורים סטטיסטיים – יחידת השטח הקטנה ביותר עבורה אוספת הלמ״ס 
נתוני אוכלוסייה. בזכות ההתייחסות ליחידת שטח קטנה יחסית נמנע מצב אפשרי שבו “נגיעה״ בקצה של עיר גדולה תקפיץ 

את כמות האוכלוסייה המיוחסת לתא שטח מסוים, באופן שאיננו מוצדק.

שכבת המיפוי של האזורים הסטטיסטיים לקוחה משכבות מיפוי של הלמ״ס )שכבה 50400 - אזורים סטטיסטיים, מפקד 2008 
– מקטלוג שכבות הממ״ג של הלמ״ס(.

חלוקה למדרג ערכיות: את הערכים שהתקבלו יש לחלק ל-5 חמישונים – בכל חמישון יהיו חמישית מתאי השטח. לשם דוגמה 
– אם בסך הכל בתחום הסקר יש 100 תאי שטח שגודלם 0.5 קמ״ר, הם יחולקו לחמש קבוצות כאשר בכל קבוצה יהיו 20 תאי 
שטח. החלוקה לקבוצות תתבצע על פי כמות האוכלוסייה הסמוכה לכל אחד מתאי השטח, כאשר בקבוצה הראשונה יהיו 
20 תאי השטח עם כמות האוכלוסייה הנמוכה ביותר, בקבוצה השניה 20 תאי השטח עם סמיכות לכמות האוכלוסייה הבאה 
בתור וכך הלאה, עד הקבוצה החמישית שבה יהיו 20 תאי השטח הסמוכים לאוכלוסייה הרבה ביותר. תאי השטח בחמישון 
הנמוך ביותר יהיו בערכיות נמוכה. בחמישון השני – בערכיות בינונית. בחמישון השלישי – בערכיות גבוהה. בחמישון הרביעי – 

בערכיות גבוהה מאוד. ובחמישון החמישי – בערכיות מירבית.

בשכבה זו – הפוליגונים בעלי המשמעות הינם אלו בערכיות מירבית, המציינים את האזורים שהינם בקרבה מיידית לריכוזי 
האוכלוסייה במרחב. ניתן למפות גם את האזורים המרוחקים יותר, על פי מדרג ערכיות, אך יש תחושה שזה חסר משמעות 

למעשה, וכי יש להתייחס רק לתאי השטח בערכיות המירבית. לפיכך אזורים אחרים הושמטו מהמפה.
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בקרבה  ממוקמים  ירושלים  הרי  לדוגמה,  אחר  בגודל  לאוכלוסייה  בקרבה  ממוקמים  בסקר  שונים  אזורים  כי  לציין  ראוי 
למטרופולינים של ירושלים וכן של גוש דן; בדברי ההסבר למרחבי סקר שונים יש לציין את גודל האוכלוסייה הסמוך לאזור, וכן 
את העובדה כי המדד הינו “פנימי״/ אזורי )ולא ארצי(; כלומר מתייחס לערכיות של תאי שטח שונים ביחס לגודל האוכלוסייה 
האזורית בתוך מרחב הסקר, ולא בהתייחס לכלל האוכלוסייה בארץ. במבוא להצגת מרחבי סקר שונים יש לציין את תפקידם 
בהקשר של נופש במבט כלל ארצי. בעבודות הבאות ניתן לבחון ולשקול הכנסה של מקדם כלשהו שייקח בחשבון את ההבדלים, 
בקנה המידה הארצי, בין אזורים שונים בארץ. למשל – סקר הנערך באזור הסמוך לערים גדולות במרכז הארץ, לעומת סקר 

הנערך באזור פריפריאלי המרוחק ממרכזי האוכלוסייה.

מקורות מידע: הלמ״ס - שכבת ממ״ג עם נתוני אוכלוסייה במרחב הסקר בחלוקה לאזורים סטטיסטיים. הנתונים מתפרסמים 
בהקשר של מפקד האוכלוסין, הנערך אחת ל-12 שנים – כלומר לעיתים לא ניתן יהיה להשיג נתונים מעודכנים; אך מכיוון 
שהכוונה הינה להציג נתונים יחסיים ולא אבסולוטיים – נראה כי בסיס נתונים זה נותן מידע ברמת דיוק סבירה )מידי שנה 

מפורסמים נתוני אוכלוסייה עבור ערים שלמות, מה שכאמור לא מתאים לניתוח שנערך כאן(.

המפות נבדקו מול אנשי שטח כדי לוודא שהן משקפות את המציאות, וכן בכדי לבחון האם עיקר הנופשים מגיעים  הערה: 
 – יחסית  יותר. במקרה שבו עיקר הנופשים מגיעים מיישובים מרוחקים  מהיישובים באזור או מגיעים ממקומות מרוחקים 
השכבה של קרבה למרכזי אוכלוסייה תוכנס למפה המצרפית במשקל נמוך יחסית למשקלה באזורים שבהם עיקר הנופשים 

מגיעים מיישובים סמוכים. ראו ביתר פירוט בסעיף העוסק במפה המצרפית, בהמשך המסמך.

7.2.3 נגישות
כללי: ההתייחסות למרכיב הנגישות הינה משני היבטים: גורמים התורמים לנגישות טובה יותר אל האתר; וגורמים המונעים 
נגישות אל האתר )חסמים(. הגורמים העיקריים המשפרים את הנגישות לאתר הינם כבישים ודרכים אזוריות; מהספרות עולה 
ולכן ישנו מרחב של  נוהגים להתרחק למרחק רב מדרך הגישה לרכב,  נופשים-שוהים, לא-פעילים( אינם  נופשים )בפרט  כי 
נופש )קיים או פוטנציאלי( סביב דרכים המזרימות תנועה לאזור. גורמים המונעים נגישות הינם, בין היתר, גדרות )למשל גדר 
היקפית סביב יישוב המונעת יציאה של התושבים לשטחים הפתוחים בקרבתו(, טופוגרפיה קשה; ועוד. כבישים יכולים להוות 

מצד אחד גורם המגדיל את הנגישות לשטח הפתוח ומאידך – גורם חוסם, במיוחד דרכים בינעירוניות סואנות.

מרכיב הנגישות מתייחס כאן לנגישות אזורית, כלומר לנגישות אל תא השטח מאזורים שונים במרחב. הנגישות הפנימית בתוך 
אתר הנופש מקבלת התייחסות כאחד ממאפייני החניונים )בסעיף 7.2.1 לעיל(.

כבישים ודרכים 

כללי: יש להתייחס למדרג הדרך )דרך בינעירונית, אזורית, מקומית וכו׳(, לנפח התנועה, ולאפשרויות הגישה מהדרך לשטח 
או  בינעירוניות מהירות,  )למשל דרכים  ישנם כבישים שאין אפשרות לרדת מהם אל השטחים הפתוחים הסמוכים  הפתוח: 

דרכים העוברות בטופוגרפיה קשה(. לעומתם, יש דרכים מקומיות “המזמינות״ ירידה ונסיעה אל אתרי נב״ט בשוליהן. 

בישראל נהוגים מספר מדרגים לדרכים בינעירוניות. למשל, תמ״א 3 מבחינה בין דרך מהירה, דרך פרברית מהירה, דרך ראשית, 
דרך אזורית ודרך מקומית. לעומת זאת, בשיטת המספור של הכבישים הבינעירוניים מבחינים בין 3 סוגים של כבישים: כבישים 
ארציים – ממוספרים בספרה אחת או שתי ספרות; כבישים אזוריים – ממוספרים ב-3 ספרות; כבישים מקומיים – ממוספרים 

ב-4 ספרות. נתייחס למדרג שיטת המספור, שהוא נגיש יחסית לבדיקה ומיפוי.

בדרך כלל, מדרכים ארציות )ממוספרות בספרה אחת או שתי ספרות( אין אפשרות לרדת אל השוליים ולגשת אל השטחים 
הפתוחים. הדרכים הללו אומנם מביאות מבקרים אל האזור, אך לא ניתן להתייחס אליהן כאל אמצעי נגישות לשטח. למעשה 

הן מהוות חסם לנגישות לשטח )קשה לחצות אותן כדי לעבור משני צידי השטח הפתוח; ראה להלן(.

ראוי עם זאת לציין שיש ערך לחשיפה של אתרים מדרכים מהירות, גם אם אין נגישות מיידית אליהם מהדרך. ככל שהעוברים 
בדרך ייחשפו לאתרים בשוליה, הם עשויים בהמשך לחפש את הדרכים המקומיות באמצעותן ניתן להגיע לאתרים הללו.

מחלק מהדרכים האזוריות )ממוספרות ב-3 ספרות( ניתן לרדת אל השטחים הפתוחים )בעיקר מהדרכים הוותיקות יותר(, וכך 
גם ממרבית הדרכים המקומיות )4 ספרות(. לפיכך, מוצע להתייחס לדרכים אזוריות מקומיות כמקדמות נגישות לשטח; בנוגע 
לדרכים אזוריות – יש לבחון כל דרך לגופה, בסיוע אנשי שטח, כדי לזהות את הדרכים שמהוות עורק סביבו קיים מרחב של 

נופש )פעיל או פוטנציאלי(.

ערוץ נגישות חשוב נוסף הינו דרכי נוף עבירות לכל רכב – מדובר בדרך כלל בדרכי שטח, לא כולן סלולות באספלט, אך הן ברמת 
פיתוח ותחזוקה גבוהה מספיק בכדי לאפשר מעבר בהן לכל סוגי כלי-הרכב. דרכים כאלו מבוצעות במקומות שונים על ידי 

קק״ל. ככל שקיימות דרכים כאלו במרחב הסקר יש להכניס אותן כחלק מהדרכים הממופות במפת הנגישות.
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מתודולוגיה לניתוח ערכיות: 
• שלב א – יחידות ניתוח: מוצע מיפוי המבוסס על רשת בעלת יחידות זהות בכל מרחב הסקר. הרשת תבוסס על משבצות 	

בגודל 0.5 קמ״ר.
• שלב ב – חישוב מרחקים מדרכים מקומיות: עבור כל משבצת ברשת יחושב המרחק הקצר ביותר ממרכז המשבצת אל דרך 	

בינעירונית-מקומית. 
יהיו חמישית מתאי השטח.  – בכל חמישון  יש לחלק ל-5 חמישונים  את ערכי המרחקים שיתקבלו  חלוקה למדרג ערכיות: 
לשם דוגמה – אם בסך הכל בתחום הסקר יש 100 תאי שטח שגודלם 0.5 קמ״ר, הם יחולקו לחמש קבוצות, כאשר בכל קבוצה 
יהיו 20 תאי שטח. החלוקה לקבוצות תתבצע על פי המרחק בין מרכז תא השטח אל דרך סמוכה, כאשר בקבוצה הראשונה 
יהיו 20 תאי השטח בהם המרחק אל דרך הינו הגדול ביותר )כלומר הנגישות מדרכים נמוכה ביותר(, בקבוצה השניה 20 תאי 
השטח בהן המרחק הינו קצר מעט יותר וכך הלאה, עד הקבוצה החמישית שבה יהיו 20 תאי השטח בהם המרחק הינו הקצר 
ביותר לדרכים. תאי השטח בקבוצה הראשונה יהיו בערכיות נמוכה. בקבוצה השניה – בערכיות בינונית. בקבוצה השלישית – 

בערכיות גבוהה. בקבוצה הרביעית – בערכיות גבוהה מאוד. ובקבוצה החמישית – בערכיות מירבית.

מקורות מידע: שכבת רשת הדרכים במדרג על פי דרגת שירות )מקור – מרכז מיפוי ישראל(, מיפוי דרכי שטח עבירות לכל רכב 
מקק״ל. יש לבחון אל מול איש שטח אלו הן הדרכים שמהן ניתן לרדת בקלות לשוליים. לעיתים אין זה תואם את דרגת השירות 

הפורמאלית של הדרך.

חסמי נגישות
ומלא מים,  יחסית  נחל רחב  – למשל טופוגרפיה תלולה,  יכולים להיות טבעיים  גורמים החוסמים את הנגישות לשטח  כללי: 
יישוב, שטחים חקלאיים או סביב האתר(, כבישים ארציים סואנים,  )סביב  כגון גדרות   - ידי אדם  צמחייה עבותה; או מעשה 
מסילת ברזל, גדר ההפרדה וכיוצא בזה. ראוי לציין כי חלק מהגורמים המהווים חסם יכולים להוות גם מקור משיכה – למשל 
טופוגרפיה תלולה יכולה לייצר נופים מרהיבים ומושכים, וכן אפשרויות לטיול אתגרי; כבישים מסייעים לנגישות לאזור עבור 

מבקרים; וכולי.

מתודולוגיה לניתוח ערכיות:
הגורמים היכולים לחסום נגישות לשטחים הפתוחים הינם מגוונים. לפיכך מוצע להתחיל את המיפוי בראיון עם איש שטח 
או מומחה שבו יוצגו שאלות בדבר נוכחותם של סוגים שונים של חסמים בשטח, והמידה שבה הם חוסמים את הנגישות או 
מקשים עליה. בהתאם לממצאי הראיון ייאספו נתונים משכבות מיפוי שונות )למשל שכבת טופוגרפיה, שכבת כבישים( ותוכן 

מפה. ראוי לקחת בחשבון היבטים של דינמיות – עד כמה ניתן להסיר את החסם.

מדד הערכיות המוצע:
החסמים יסומנו בסימון ייעודי )קו או פוליגון אדום(. ניתן להפריד בין שני סוגים של חסמים:

• חסמים המהווים תאי שטח – טופוגרפיה תלולה )מעל 15% שיפוע(.	
• חסמים קוויים – גדרות, כבישים וכדומה.	

במפה המצרפית יש לכלול את החסמים “בערך שלילי״. בפועל - לא ניתן להכניס שכבה בערך שלילי, אלא יש להגדיל “מלאכותית״ 
את ערכם של תאי השטח שבהם אין חסמים. השכבה תצורף למפה המצרפית כך שתאי שטח שיש בהם חסמים יחושבו כבעלי 
ערכיות נמוכה, כאשר כל שאר תאי השטח יחושבו כאילו הם בעלי ערכיות גבוהה. כך למעשה ניתן להוסיף 2 דרגות ערכיות לכל 

תאי השטח שאין בהם חסמים, כך שהערכיות המצרפית שלהם תשופר ביחס לתאי השטח שיש בהם חסמים.

מקורות המידע: ראיונות עם מומחים ואנשי שטח, שכבות מיפוי שונות מתוך סקר טבע ונוף של מכון דש״א )למשל טופוגרפיה( 
או מקורות אחרים )למשל כבישים(.

הערה: חלק מהגורמים המהווים חסם לנגישות מהווים מצד שני גם גורם משיכה לשטח. לדוגמה – הטופוגרפיה התלולה של 
מצוק הארבל מהווה מצד אחד חסם נגישות אליו ומצד שני – גורם משיכה למטיילים המעוניינים באתגר הטיפוס ובחשיפה 

לנוף המרהיב. 

משפיע  המרכיב  האם  החלטה  ולגבש  שטח,  אנשי  בסיוע  דעת,  שיקול  להפעיל  יש  זה  מסוג  “קונפליקטים״  נוצרים  כאשר 
יותר לכיוון של משיכה למרחב או של חסימת הנגישות, ובהתאם לכך לסמן אותו במפה המצרפית. כך ניתן להימנע ממצב 
שבו ההיבט המושך מבטל את ההיבט החוסם, כך שמרכיבי שטח חשובים, כגון מצוקים תלולים, מקבלים ציון בינוני במפה 

המצרפית, ציון שאיננו מבטא את המשמעות האמיתית שלהם בשטח.
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7.2.4 תחושת בטחון ובטיחות
כללי: מתוך הספרות עולה כי הגורמים הבאים הינם בעלי חשיבות בהקשר של יצירת תחושת סיכון באתרי נופש:

סיכוני ביטחון:
• מלחמה	
• טרור	
• אי יציבות פוליטית	
• פשע 	

סיכוני בטיחות: 
• אסונות טבע 	
• מחלות מקומיות והיגיינה	
• תאונות, כולל תאונות דרכים 	
• פציעה הקשורה לתוואי השטח, ספורט אתגרי וכיוצא בזה	

להנאה  חסם  ולהוות  המטייל,  של  הביטחון  בתחושת  לפגוע  שיכול  השטח  עם  היכרות  חוסר  כגון  גורם  בחשבון  לקחת  יש 
מהביקור והנופש בשטח.

בכדי לערוך ניתוח של תחושת הביטחון והבטיחות עבור נופשים בתחום הסקר, יש לאסוף מידע על הגורמים הללו והתפרוסת 
המרחבית שלהם.

מתודולוגיה לניתוח ערכיות: ככל הנראה אין מקור מידע הממפה באופן שיטתי את הגורמים המשפיעים על תחושת ביטחון 
ובטיחות בשטחים הפתוחים בישראל. לפיכך, מוצע להסתמך כאן על ראיונות עם מומחים ואנשי שטח. במהלך הראיונות יש 

לבחון את כל אחד מגורמי הסיכון לביטחון ובטיחות ולשאול את השאלות הבאות:
• האם הגורם בא לידי ביטוי במקומות מסויימים במרחב הסקר? אם כן – באילו מקומות?	
• מה הם הביטויים של הגורם בשטח. לדוגמה – סיכון מתאונות יכול לבוא לידי ביטוי בכביש עמוס תחבורה הסמוך לשטחים 	

פתוחים המושכים מבקרים, או אזור של מערות ובורות )למשל מערות לוזית בשפלת יהודה שבהן נהרגו מספר מטיילים(. 
סיכון מפציעה יכול להתבטא בקרבה למצוק תלול. סיכון של מלחמה או טרור – יכול להיות קשור לקרבה לקו הגבול וכיו"ב.

• מה הוא המרחב הגיאוגרפי שבו הסיכון מורגש. לדוגמה יתכן כי במרחק קילומטר מקו הגבול ישנה לנופשים תחושת סיכון, 	
אך במרחק של 10 ק״מ מקו הגבול תחושת הסיכון אינה מורגשת. 

על פי ממצאי הראיונות תיערך שכבה של גורמי סיכון בשטח. 

מדד הערכיות המוצע: 
גורמי סיכון, ככל שיימצאו במרחב הסקר, יסומנו בסימון יעודי )קו או פוליגון אדום(. גודל הפוליגון ייקבע בהתאם למרחק שבו 

הסיכון מורגש. 

במפה המצרפית יש לכלול את האזורים בהם יש גורמי סיכון “בערך שלילי״. בפועל - לא ניתן להכניס שכבה בערך שלילי, אלא 
יש להגדיל “מלאכותית״ את ערכם של תאי השטח שבהם אין גורמי סיכון. השכבה תצורף למפה המצרפית כך שתאי שטח 
שיש בהם גורמי סיכון יחושבו כבעלי ערכיות נמוכה, כאשר כל שאר תאי השטח יחושבו כאילו הם בעלי ערכיות גבוהה בשכבה 
זו. כך למעשה ניתן להוסיף 2 דרגות ערכיות לכל תאי השטח שאין בהם גורמי סיכון, כך שהערכיות המצרפית שלהם תשופר 

ביחס לתאי השטח שיש בהם גורמי סיכון.

מקורות המידע: ראיונות עם מומחים ואנשי שטח.

הערות: המתודולוגיה המוצעת מתבססת על מיטב שיפוט דעתם )הסובייקטיבי לעיתים( של מומחים ואנשי שטח. כמיטב 
או בטיחות,  ביטחון  לזהות אזורים הנתפסים ככאלו הכוללים סיכוני  נופשים שיאפשרו  לנסות לערוך סקרי  היכולת, מומלץ 

ולבסס את המיפוי על הסקרים הללו.
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7.3 שיטות - גורמים נוספים היוצרים משיכה לנב״ט במרחב 
7.3.1 נקודות/ מתחמי עוגן המושכים מבקרים

כללי: על בסיס סקירת הספרות וניסיונם של אנשי המקצוע החברים בוועדת ההיגוי, זוהו סוגים של אתרים המושכים מבקרים 
רבים: אתרי מים, אתרי טבע עונתי )פריחה, נדידת ציפורים וכדומה(, נקודות תצפית ונוף; ובחלק מהמקרים אתרי הנצחה או 
אתרים ארכיאולוגיים מרשימים במיוחד. האתרים יסומנו לאחר דיון עם מנהלי השטח שבו יובהר שמדובר באתרים מעניינים 

ומושכים עבור הציבור הרחב, ולא עבור אנשי מקצוע.

מתודולוגיה לניתוח ערכיות: סקרי טבע ונוף של מכון דש״א, תכניות אב לממשק יערות קק״ל, ומקורות נוספים, הכוללים איתור 
גיאולוגיים/גיאומורפולוגיים,  בוטניים, ארכיאולוגיים, היסטוריים,  )מעיינות(,  ואיפיון של אתרים מסוגים שונים: הידרולוגיים 
מים  שפיעת  יש  בהם  הידרולוגיים  לאתרים  רק  התייחסות  תינתן  לנב״ט  ערכיות  מיפוי  במסגרת  ועוד.  נוף/תצפית  הנצחה, 
)אלא אם כן יש סביב המעיין תשתית אטרקטיבית כגון ניקבה, בית חווה וכדומה; לדוגמה עין חרת, מעיין חרב בשולי מבשרת 
ציון(; אתרים בוטניים / אתרי בעלי חיים המתאפיינים בפריחה צבעונית ומרשימה או נוכחות בעלי חיים שנתפסים כמרשימים 
לאתרים  גם  התייחסות  תינתן  מיוחדים  במקרים  מרשימים.  לנופים  תצפית  ונקודות  ציפורים(;  נדידת  )למשל  מאיימים  ולא 

ארכיאולוגיים שיש בהם עניין עבור מבקרים רבים, ואתרי הנצחה מרכזיים.

סעיף 2.5 – אתרים בעבודה זו, כולל גם הערכת החשיבות של כל אתר עפ״י ערכו המקצועי )ארכיאולוגי, אקולוגי וכו׳ – לפי 
העניין(. במפת הערכיות לנופש יש לזהות את ערכם של האתרים עבור המבקר והנופש שאיננו בהכרח איש מקצוע. יש למפות 
נפוצים אחרים, שייתכן  עונתיים  או פרחים  כלניות  – למשל מרבדי פריחת  ביותר לקהל הרחב  את האתרים האטרקטיביים 
שאינם בעלי ערכיות אקולוגית מירבית )למשל אינם נדירים(, אבל ערכם עבור נופשים ומטיילים גבוה מאוד. זיהוי האתרים 

המושכים מבקרים רבים ייערך על בסיס התייעצות עם מנהלי השטח. 

לאחר מיפוי ראשוני של האתרים חשוב להתייעץ עם איש שטח בכדי לזהות אתרים חשובים נוספים )מבחינת נב״ט( שלא נכללו 
בניתוח, ולחילופין – אתרים שנראים חשובים אך בפועל לא מושכים מבקרים. יש לציין כי הדירוג בטבלאות הסקר נערך מבחינה 
מקצועית; לדוגמה החשיבות הבוטנית של האתר מבחינה אקולוגית. ההתייחסות איננה על פי מדד של יופי ויזואלי, אפשרות 
לרחוץ במעיין וכיוצא בזה פרמטרים המשפיעים על הנופש. לפיכך – לאחר עריכת דירוג ראשוני בהתאם לאיפיון שבסקר, מוצע 

להתייעץ עם מומחה המכיר את השטח בכדי לבדוק התאמה לנב״ט של האתרים שזוהו.

מדד הערכיות המוצע: 
כל האתרים יסומנו בערכיות מירבית.

מקורות המידע: טבלת ניתוח אתרים מתוך סקרי טבע ונוף של מכון דש״א, שכבות תכניות האב לממשק יער: שכבה נקודתית / 
פוליגונלית של ערכי טבע ובתי גידול ייחודיים, שכבה נקודתית/פוליגונלית של מורשת ותצורות נוף ייחודיות )במידה וקיימת(, 

מידע ממומחים )מנהלי השטח(.

7.3.2 צמחייה יוצרת צל
כללי: בכל הקשור לשהייה ושימוש בחניונים – יש חשיבות רבה לעצים וצמחייה יוצרת צל שמתחתיה ניתן לשהות, במיוחד בעונות 
החמות. בנוגע לסוגים אחרים של צמחייה – אין בספרות, או על פי ניסיונם של אנשי מקצוע, העדפה חד-משמעית עבור הנופשים.

מתודולוגיה לניתוח ערכיות: הערכיות תיוחס לתאי שטח לפי סוג הצמחייה שנמצאת בהם. מכיוון שמעבר לחשיבות החד-
משמעית של צמחיית צל עבור הנופשים-השוהים – לא נמצאו העדפות חד-משמעיות בספרות, סוגים אחרים של צמחייה לא 

ידורגו במדד.

מדד הערכיות המוצע:
יער גבוה )מעל 6 מטר(, בוגר – ערכיות מירבית 

כל שאר סוגי הצמחייה – ערכיות נמוכה 

מקורות המידע: שכבת תצורות צומח בסקר זה, שכבת תצורות צומח יערניות מתכנית אב לממשק יער של קק״ל )במידה ויש(.

7.3.3 ערכיות נופית-ויזואלית 
נוף ייחודי, הקשור בעיקר בתצפיות ומבטים למרחק וטופוגרפיה מוגבהת יחסית לשאר השטח, מהווה מקור משיכה  כללי: 

לפעילות נב״ט, בדגש על מטיילים.

מתודולוגיה לניתוח ערכיות: סקר צפון הרי ירושלים, כמו מרבית סקרי טבע ונוף של מכון דש״א, כולל מפה של ערכיות נופית. 
המפה נערכת על פי מתודולוגיה המפורטת בפרק ב, סעיף 2.8. מוצע כי אחת השכבות במפת ערכיות הנב״ט תהיה מפת הערכיות 

הנופית כפי שהיא נערכת במסגרת סקרי הטבע והנוף של מכון דש״א.
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ראוי לציין כי מכיוון שנושא הערכיות הנופית הינו סובייקטיבי במידה רבה, ראוי ורצוי היה לבחון אותו במהלך משתף, למשל 
באמצעות סקר, בכדי לאסוף מידע מציבור רחב ככל הניתן. למהלך כזה יש עלויות גבוהות, ולפיכך בדרך כלל הוא אינו ישים 
במסגרת סקרי הנוף. במקרים בהם ניתן לעשות זאת - יש להעדיף לערוך את מיפוי הערכיות הנופית במסגרת מהלך משתף, 

למשל על בסיס סקר בקרב המטיילים.

מדד הערכיות המוצע:
דירוג בהתאם למפת הערכיות הנופית שבסקר טבע ונוף.

מקורות מידע: מפת הערכיות הנופית הנערכת במסגרת סקרי טבע ונוף של מכון דש״א.

הערה: יש לקחת בחשבון כי מפת הערכיות הנופית בסקרי מכון דש״א נערכת על ידי אנשי מקצוע. מכיוון שמדובר בנושא 
סובייקטיבי במידה רבה, היה רצוי לערוך שכבה זו בשיתוף ציבור המבקרים בשטח. ככל שניתן, יש לנסות לערוך סקר בקרב 

המטיילים כבסיס להכנת מפת הערכיות הנופית.

7.3.4 שימוש בפועל של נופשים בשטח
נתוני השימוש  ולאמר שלעיתים  יש לסייג  כי  נופשים בשטח, אם  יש חשיבות להצגת הנתונים על שימוש בפועל של  כללי: 

הנוכחי אינם בהכרח משקפים את פוטנציאל הנגשת השטח למטרות נב״ט.

במקומות ובמקרים בהם יש נתונים על כמות הנופשים, או שניתן למדוד בהם את כמות הנופשים והמטיילים בפועל בצורה 
טובה, ייעשה שימוש בנתונים אלה. נתונים על כמות נופשים ניתן לאסוף באמצעות ספירות של נופשים בימים בהם יש תנועה 
ערה של נופשים )בשבתות ובחגים בעונת האביב והקיץ(. בדרך כלל נספרים כלי הרכב באזורי החניה, ומהם מסיקים על כמות 
זו מאפשרת  הנופשים. שיטה נוספת לאיסוף נתונים בדבר כמות הנופשים הינה באמצעות איכון טלפונים סלולריים. שיטה 

לבדוק גם את דפוסי התפרוסת של הנופשים בשטח הפתוח.

במקרים רבים לא קיימים נתונים בדבר כמויות ותפרוסת הנופשים, קשה להשיג נתונים כאלו, או שהם ישנם בצורה חלקית 
בלבד. יש לציין כי איסוף נתונים על כמות הנופשים הינו יקר יחסית, ויש לערוך אותו בצורה שיטתית ולאורך זמן בכדי לקבל 
תוצאות שימושיות. במקרים בהם אין נתונים על כמות הנופשים, יש להסתמך על הערכה המבוססת על ניסיונם של מנהלי 

השטח )ראיונות(. 

מתודולוגיה לניתוח ערכיות: במקרה שקיימים נתונים כמותיים – ייערך מיפוי שלהם. בדרך כלל הנתונים יהיו קשורים לנקודות 
מוגדרות )למשל לחניונים בהם נאספו הנתונים, או לשבילי טיול / אופניים( ולפיכך יופיעו במפה נקודות עם מדרג מתאים.

לשם דוגמה, במקרה של הרי ירושלים ישנם נתונים בדבר כמויות הנופשים בכל אחד מהחניונים לאורך כעשור. מפת השימוש 
בפועל דומה למפת חניוני היום מופיעות בה כל הנקודות שבהן יש חניוני יום. עם זאת, הערכיות של כל חניון במפת השימוש 

בפועל תיגזר מכמות הנופשים שנספרה בו, ולא מרמת התשתיות הקיימת בו.

מדד הערכיות המוצע: 
המבקרים  כמות  שבהם  שהחניונים  כך  לחמישונים,  יחולקו  הנופשים  כמויות   - הנופשים  כמות  על  נתונים  יש  שבו  במקרה 
שנספרה הינה בחמישון התחתון ידורגו בערכיות נמוכה; חניונים שבהם כמות המבקרים שנספרה הינה בחמישון השני ידורגו 
חניונים שבהם  גבוהה;  ידורגו בערכיות  הינה בחמישון השלישי  חניונים שבהם כמות המבקרים שנספרה  בינונית;  בערכיות 
כמות המבקרים שנספרה הינה בחמישון הרביעי ידורגו בערכיות גבוהה מאוד; וחניונים שבהם כמות המבקרים שנספרה הינה 

בחמישון החמישי ידורגו בערכיות מירבית.

ישנה  כאשר  הספירות(.  בזמן  נופשים  היו  )לא  כלל  נופשים  נספרו  לא  שבהם  חניונים  ישנם  מהמקומות  בחלק  כי  לציין  יש 
בזמן הספירות,  נופשים  היו  יתר החניונים, בהם  נמוכה, כאשר  ידורגו בערכיות  זה הם  חניונים מסוג  כמות משמעותית של 
יחולקו לארבע דרגות וביניהם תדורג הערכיות בהתאם למתודולוגיה שפורטה לעיל. בכל דרגה יהיו רבע מהתצפיות; הדרגה 

החמישית, הנמוכה ביותר, תכלול את החניונים בהם לא נספרו נופשים בכלל.

במקרה שבו אין כלל נתונים כמותיים על השימוש בפועל בחניונים – יש להסתמך על הערכות של איש שטח, ולסמן את ערכיות 
החניונים לפי המלצותיו.

במסגרת המסמך הנוכחי נלקח המדד של כמות הנופשים בפועל בחשבון כחלק מהמפה המצרפית, אך במשקל נמוך יחסית 
לשכבות אחרות. זאת בכדי ליישם את התפיסה על פיה זהו מדד חשוב, אך חלקי, מפני שאינו מבטא את פוטנציאל השימוש 

לנופש בשטח )שבא לידי ביטוי במאפיינים אחרים של השטח כגון נגישות, קרבה לאוכלוסייה, צמחיית צל וכו׳(.

כחלק  אותם  להכניס  ניתן  השטח.  מתכנן/מנהל  בפני  שיעמדו  שראוי  מהנתונים  חלק  הינו  נופשים  נתוני  של  מיפוי  הערות: 
משקלול הערכיות הכוללת של השטח, וניתן להעמיד אותם בצד כנתון נפרד.
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יש לערוך השוואה בין מיפוי החניונים על פי התשתיות והמתקנים שבהם לבין מיפוי כמות הנופשים. במקרה של חוסר התאמה 
יערך בירור מול מומחים ואנשי שטח שיאפשר להחליט אם לתקן את המיפוי בהתאם. 

ראוי לציין כי במקרים מסוימים ניתן יהיה לקבל החלטה שלא להתאים בין מיפוי הערכיות לבין נתוני הביקור בשטח, כאשר 
למימוש  חסמים  יש  כאשר  )למשל,  הקיים  המצב  של  מיפוי  דווקא  ולאו  נב״ט  לשימושי  הפוטנציאל  כמיפוי  נתפס  המיפוי 
הפוטנציאל שניתן להניח כי הם זמניים ואפשר להסיר אותם(. מוצע כי במקרים אלו יסומן הדבר במפה בצורה מפורשת )למשל 

באמצעות קו קונטור מסביב לתא השטח( וייכתב הסבר במסמכי הסקר.

7.3.5 תכניות מתאר ותפיסות של תכנון וממשק
תכניות מתאר

כללי: תוכן מפה של תכניות מתאריות מאושרות המייעדות תאי שטח לנב״ט – תכניות ליערות, ולגנים לאומיים. בנוסף לכך, 
ימופו תאי שטח שאינם מיועדים לביקורים ולנופש על פי תכניות מאושרות – שמורות טבע, שטחים חקלאיים, שטחי יישובים.

יש לציין כי במקרים מסוימים הניהול של השטחים אינו תואם את המצב הסטטוטורי. לשם דוגמה, בגלבוע יש פסיפס של 
שמורות טבע ויערות, כאשר ניהול השטח מתקיים על בסיס הסכמי ניהול בין רט״ג לקק״ל ולאו דווקא על פי המצב הסטטוטורי. 
כאשר ישנו מצב כזה, ראוי להציג זה בצד זה את המצב הסטטוטורי הרשמי, וכן את הניהול הממשי שיתבטא במפת תפיסות 

התכנון והממשק )ראה הסעיף הבא(.

מדרג הערכיות המוצע: 

יערות, גנים לאומיים – ערכיות מירבית

שטח פתוח אחר )למשל שטחים המיועדים ל״נוף כפרי פתוח״( – ערכיות גבוהה

שטחים חקלאיים, שטח אש לא פעיל – ערכיות בינונית

שטח אש פעיל – ערכיות נמוכה

בכל הנוגע לשמורות טבע: מדרג הערכיות צריך להיגזר מאופי השמורה ומטרות ניהול השמורה. ישנן שמורות שסגורות לקהל 
ואז יש לדרג אותן בערכיות נמוכה. לעומת זאת, ישנן שמורות המנוהלות במטרה לקלוט ביקורים ופעילויות נופש, ואז מתאים 
לדרג אותן בערכיות גבוהה מאוד. יש לבדוק את תיקי הממשק של שמורות הטבע, ככל שישנם, כדי לראות האם השמורה 

מיועדת, בנוסף לתפקידיה האקולוגיים, גם לשימושי נופש, ובהתאם לכך לקבוע את הערכיות לנופש של השמורה.

במקרה של התנגשות בין ייעודים שונים – למשל שמורת טבע שהיא גם שטח אש פעיל – יגבר הייעוד עם הערכיות הנמוכה 
יותר )בדוגמה לעיל – הערכיות תהיה נמוכה(. 

מקורות המידע: תכניות מתאר ארציות )תמ״א 8, תמ״א 22(; תכניות מתאר מחוזיות )לעניין “נוף כפרי פתוח״ וייעודי קרקע 
דומים(; שכבות סקרי טבע ונוף לעניין מיפוי שטחים חקלאיים מעובדים; תמ״א 35 לעניין שטחי אש; תכניות מפורטות ליערות, 
שמורות טבע וגנים לאומיים – כאשר הן קיימות ומדייקות את תכניות המתאר הארציות. ראיונות עם אנשי שטח לזיהוי שטחי 

אש פעילים / לא פעילים, ומידת ההתאמה של הייעודים הסטטוטוריים לניהול השטח בפועל. 

תפיסות של תכנון וממשק
כללי: תוכן מפה הכוללת תפיסות תכנוניות המוסכמות על מנהלי השטח, בדבר אזורים המתאימים יותר או פחות לנב״ט. ניתן 

להיעזר לשם כך בתכניות אב ותכניות לממשק יער, תכניות רעיוניות או שיחות עם מנהלי השטח. 
יש להתייחס להסכמי ניהול השטח – ככל שקיימים הסכמים על פיהם גן לאומי או שמורה מנוהלים כיער או להיפך, יש לקבוע 
את רמת הערכיות לנופש בהתאם. יש להתייחס לשטחים ככל הניתן בהתאם לאופי הניהול שלהם בפועל. מידע על הסכמי 

ניהול ניתן לקבל בשיחות עם מנהלי השטח.
מדרג הערכיות המוצע: ערכיות מירבית – תאי שטח המיועדים לביקורים ולנופש על פי תפיסה התכנונית; ערכיות נמוכה – 

תאי שטח הסגורים למבקרים לפי תפיסה תכנונית.

7.3.6 המפה המצרפית – משקלות יחסיים של הגורמים
זוהו 9 גורמים עיקריים המשפיעים על ערכיות לנב״ט, שחלקם מחולקים למספר תת-גורמים – סה״כ 12 מרכיבים שיש לבחון 

ולמפות.
יש צורך להכין מפה מצרפית של כל הגורמים הללו, כמפת הערכיות לנב״ט. 

יחידת המיפוי של המפה המצרפית תבוסס על רשת של תאי שטח שווים בגודל 0.5 קמ״ר.
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הטבלה הבאה מציגה הצעה למשקלות של השכבות השונות במפה המצרפית.

משקל במפה שכבה
מצרפית

הערות

גורמים שמשפיעים על ערכיות לנב״ט באופן ישיר

10%א.1 חניוני יום 

10%א.2 שבילים ודרכי נוף 

במקרים בהם מרבית הנופשים מגיעים לאזור ממקומות מרוחקים 10%ב. קרבה למרכזי אוכלוסייה 
– המשקל של גורם זה יהיה 5%.

10%ג.1 נגישות - כבישים ודרכים

השכבה תשולב במפה המצרפית כך שתאי השטח שבהם יש 10%ג.2 חסמי נגישות
חסמים יחושבו בערכיות נמוכה ותאי השטח שבהם אין חסמים 

יחושבו בערכיות גבוהה

השכבה תשולב במפה המצרפית כך שתאי השטח שבהם יש 10%ד. תחושת בטחון ובטיחות
חסמים יחושבו בערכיות נמוכה ותאי השטח שבהם אין חסמים 

יחושבו בערכיות גבוהה

גורמים נוספים היוצרים משיכה לנב״ט במרחב

10%ה. נקודות/ מתחמי עוגן

10%ו. צמחייה יוצרת צל

במקרה שמיפוי הערכיות מבוסס על סקרים והערכות של מבקרים 5%ז. ערכיות נופית-ויזואלית
בשטח, ניתן לשקול להעלות את משקל המרכיב ל-10%.

שימוש בפועל של נופשים בשטח

5%ח. שימוש נופשים

תכנון וממשק

5%ט.1 תכניות מתאר

5%ט.2 תפיסות של תכנון וממשק

100%סה״כ

שיקולים בקביעת המשקל היחסי של שכבות:
1. גורמים המשפיעים על משיכה, והינם קבועים יחסית יקבלו משקל של 10%.

2. שימוש בפועל של נופשים אמנם משקף את המצב הקיים, אך לא את פוטנציאל המשיכה של המרחב )יתכן כי כיום לא 
נופשים בשטח אך לאחר ביצוע שינוי פשוט, כמו הסרת גדר, ניתן יהיה להביא יותר נופשים לאזור(. כמו כן, כמות הנופשים 

איננה אחד הגורמים המרכזיים על פיהם המבקר קובע האם לנפוש במקום או לא. לפיכך נקבע משקל של 5% לגורם זה.
3. ערכיות ויזואלית הינה גורם סובייקטיבי, ואיננה מרכיב חד-משמעי במשיכה למרחבי נופש. לפיכך נקבע לה משקל של 5% בלבד.
לא  כלל  ומנהל המרחב, אבל בדרך  גורמים מרכזיים בשיקול הדעת של המתכנן  הינן  ותפיסות ממשקיות  4. תכניות מתאר 

קיימים בתודעה של הנופש בשטח. לפיכך ניתן משקל 5% לגורם זה.
5. לאחר ביצוע המפות יערך שיקול דעת, בסיוע אנשי שטח, עד כמה המפות משקפות את המציאות של תפרוסת הנב״ט 

בשטח הסקר ובמידת הצורך המפות יתוקנו בכדי ליצור התאמה טובה ככל הניתן למגמות במציאות.
6. לאחר הכנת המפה המצרפית יש לזהות מכלולי נב״ט מרכזיים במרחב הסקר, בסיוע אנשי שטח.

7.3.7 מכלולי נב״ט
על בסיס המפה המצרפית, ובשיחות עם אנשי שטח, יסומנו מכלולי הנב״ט המרכזיים במרחב הסקר. מכלולי הנב״ט הינם תאי 
שטח המהווים יחידה אחת, מבחינת התפקוד והתפיסה של הנופש. הם בדרך כלל מורכבים ממספר אתרים )אתרי טבע או 
אתרי ביקור( הקשורים זה בזה בתשתיות נופש )שבילים, דרכי נוף( ומלווים בחניוני יום המתאימים לקליטת הנופשים. מכלולי 

הנב״ט מהווים תמצית של ניתוח ערכיות הנב״ט כפי שפורט בפרקי המסמך.
מכלולי הנב״ט יסומנו על גבי המפה המצרפית כתאי שטח עם קונטור וסימון מקווקו; לכל מכלול נב״ט יינתן מספר וכן תיאור 

מילולי של מאפייניו ומרכיביו.
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7.4 תוצאות - גורמים שמשפיעים על הנב״ט באופן ישיר
אזור סקר צפון הרי ירושלים כולל בעיקר יישובים כפריים, אם כי נמצא בסמיכות לעיר ירושלים )כ-9 ק״מ מגבולה המזרחי(, וכן 

למטרופולין תל אביב )כ-20 ק״מ מגבולו המערבי(. 

הסמיכות למרכזי אוכלוסייה היא אחד הגורמים לערכיות המרחב מבחינת נב״ט. תפקידו של האזור בהקשר של נופש הינו 
לספק אזורי ביקור על בסיס יומי לתושבי הערים הסמוכות )בית שמש, מבשרת ציון, ירושלים( והיישובים הכפריים, וכן נופש 

בטווח נגישות קרוב לתושבי ערי גוש דן ויישובים סמוכים אחרים.

לאזור הסקר,  )מחוץ  הינו אתר הסטף  פעילות. אתר מרכזי  שונות של  ברמות  יום,  חניוני  ישנם מאות  ירושלים  הרי  במרחב 
ממערב לו(. גורמי המשיכה לאזור הינם: יערות, מעיינות, אתרים ארכיאולוגיים ואתרי הנצחה. 

במרחב הסקר ישנה טופוגרפיה מורכבת, כולל מתלולים חדים. עם זאת נראה כי הטופוגרפיה איננה מהווה חסם לפעילות 
הנב״ט, ובחלק מהמקרים היא אף מהווה גורם משיכה – לדוגמה, האתר הפופולרי סטף נמצא בטופוגרפיה תלולה.

יש שטח אש  אזור הסגור למבקרים, שבו   – בצפון  נב״ט:  כלליים מבחינת ערכיות  אזורים  ניתן להבחין במרחב הסקר בשני 
פעיל, וכן אזור שמבחינת התפיסה התכנונית אמור להיות ללא פעילות אינטנסיבית. דרום ומרכז המרחב: אזור עם משיכה 
בינונית לביקורים, פרט למוקדים ומכלולים המורכבים מחניונים, שבילי אופניים והליכה, אתרי עניין ואזורים הסמוכים לדרכים 

וליישובים, כמפורט בפרק זה.

7.4.1 מתקנים לשירות מבקרים ונופשים 
חניוני יום

או  בינוניים  והיתר מוגדרים  “גדולים״,  4 מוגדרים  3 מוגדרים ע״י קק״ל כאינטנסיביים,  יום. מתוכם  חניוני   54 בתחום הסקר 
קטנים. מרבית החניונים אינם מציעים למבקר תשתיות נב״ט כגון חדרי נוחיות או ברזיות. לעומתם ישנם חניונים רבים הכוללים 

אתרי הנצחה, נקודות תצפית ושבילים מסומנים.

העבודה מבוססת על שכבת ממ״ג שהתקבלה מקק״ל, ובה מפורטים חניוני היום בתחום הסקר. השכבה מלווה בטבלה שבה 
ועוד. כל אחד מהמאפיינים  נגישות, מתקנים הקיימים בו  גודל,  מתוארים המאפיינים השונים של כל אחד מהחניונים, כגון: 
פתוחים  בשטחים  נופש  תרבותיים:  מערכת  שירותי  ערכיות  לאומדן  מתודולוגיה  “פיתוח  במסמך  למפורט  בהתאם  קודדו 

)אמדור ועמיתיה, 2016(.

המפה הבאה מציגה את סיווג ערכיות החניונים באזור הסקר, בהתאם לרמת התשתיות שבחניונים. ניתן לראות כי החניונים 
מפוזרים במרחב בסמיכות לדרכים ולנחלים, אבל אין דפוס ברור לתפרוסת של רמת האינטנסיביות של החניונים. לאורך כביש 
395 בין אשתאול לרמת רזיאל, ישנם מספר חניונים בהם מתקנים בדרגת אינטנסיביות גבוהה יחסית )סומנו בערכיות מירבית(.

חניון המסרק . צילום: אוריה אורן.
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שבילים ודרכי קהל
במרחב הסקר דרכי נופש רבות: שבילי הליכה, אופניים ודרכים לרכב שטח ולכל רכב. ניתן להתרשם כי הדרכים עוקבות אחרי 

הטופוגרפיה, בקו כללי מזרח-מערב, לעיתים בערוצי נחלים ולעיתים על מדרונות וקווי רכס.

שכבות ממ״ג של שבילי הליכה, שבילי אופניים, דרכים לרכבי שטח ודרכים עבירות לכל רכב התקבלו מקק״ל ומהחברה להגנת 
העיקריים  הקהל  ודרכי  המסומנים  השבילים  בהן  שמופיעים  כך  בקק״ל,  השטח  אנשי  ידי  על  ודויקו  מוינו  השכבות  הטבע. 
הקיימים בשטח. יש לציין כי השבילים המופיעים במפות הם השבילים העיקריים המשמשים את מירב המבקרים, וכי ישנם 

בשטח שבילים נוספים, פופולריים פחות.

המפה המוצגת הינה מפת מידע נושאית המציגה דרכי קהל ושבילים מסומנים מסוגים שונים: שבילי הליכה, אופניים, דרכים 
לרכבי שטח ודרכים לכל רכב. 

מבחינת הערכיות הוחלט כי כל השבילים והדרכים יסומנו בערכיות מירבית מכיוון שהם מהווים מתקנים מרכזיים המשרתים 
סוגי  על  מידע  לתת  אינפורמטיבית, שמטרתה  ערכיות אלא מפה  לפיכך מפת  איננה  באזור. המפה המוצגת  את המבקרים 

הדרכים והשבילים במרחב.

המפה הבאה מציגה את השבילים המסומנים ודרכי הקהל באזור הסקר.

כביש 1, מבט ממשלט 21. צילום: אוריה אורן.
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7.4.2 קרבה למרכזי אוכלוסייה
המפה הבאה מציגה את הערכיות של תאי השטח בתחום הסקר בהקשר של קרבה לאוכלוסייה. ניתן לראות את האזורים 

במזרח מרחב הסקר הקרובים לירושלים.

יש לציין כי האזור הסמוך לבית שמש )בפינה הדרומית-מערבית של המפה( מאופיין במצב הנוכחי כאזור מופר ופגוע, הכולל 
נחלים  ברזל,  ומסילת  כבישים  תעשיה,  אזור  ידי  על  זה  משטח  מופרדת  שמש  בית  העיר  רבות.  פעילות  מחצבות  היתר  בין 
מזוהמים, ומכשולים נוספים. מכיוון שהאוכלוסייה בבית שמש הינה בעיקרה דתית, נגישות לשטחים פתוחים צריכה להיות 
רגלית )בגלל האיסור על נסיעה בימי הפנאי העיקריים – שבתות וחגים(. מכיוון שבמקרה זה הנגישות הרגלית לשטח הפתוח 

מוגבלת מאוד, האזור לא סומן במפה. 

מעלה החמישה. צילום: יוסי זמיר.
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7.4.3 נגישות
כבישים ודרכים 

משיחה עם אנשי השטח של קק״ל עלה כי ממרבית הדרכים הבינעירוניות במרחב הסקר )פרט לכביש מס׳ 1( ניתן לרדת לשוליים 
ולגשת לשטח הפתוח, ואכן מטיילים ונופשים עושים כך. לפיכך, המיפוי התייחס לכל הדרכים הבינעירוניות במרחב הסקר, 

פרט לכביש מס׳ 1.
את  לראות  ניתן  ודרכים.  לכבישים  נגישות  של  בהקשר  הסקר  בתחום  השטח  תאי  של  הערכיות  את  מציגה  הבאה  המפה 
“מסדרונות הנגישות״ לאורך שלוש דרכים מקומיות, שכיוונן מזרח-מערב. יש לומר כי מרבית החניונים במרחב סמוכים לדרכים הללו.

שביל מטיילים בנחל כפירה. צילום: יוסי זמיר.
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חסמי נגישות
נערכה שיחה עם איש השטח של קק״ל )גידי בשן( בכדי לזהות חסמי נגישות באזור הסקר. מהשיחה עלו הדברים הבאים:

טופוגרפיה – הרי ירושלים מאופיינים באזורים רבים של טופוגרפיה תלולה, אך ככל הנראה הטופוגרפיה איננה מהווה חסם, 
מכיוון שגם חניונים הנמצאים במקומות בהם הטופוגרפיה תלולה )למשל סטף( הינם פופולאריים. לפיכך נושא הטופוגרפיה 

לא נכנס למיפוי החסמים.

דרכים ומסילות ברזל – דרך מס׳ 1 מהווה חסם, וסומנה בקו אדום במפה. מסילת הברזל בנחל שורק מהווה חסם )ממוקמת 
מדרום למרחב הסקר(. מסילת הברזל הנמצאת בהקמה לא תהווה חסם מכיוון שמרביתה עוברת במנהרות. אזורי עבודות 

ההקמה הנוכחיות מהוות חסם, אבל הוא אמור להתבטל עם סיום העבודות.

גדרות – סביב חלק מהיישובים הכפריים יש גדר. סביב השטחים החקלאיים יש גדר. הגדרות סומנו בקו אדום במפה.

בשני מקומות הוקמו מעברים אקולוגיים מעל הכבישים, ומהווים “שבירה״ של החסם, לפחות עבור אוכלוסיות טבעיות. לעת 
עתה המדיניות הינה שלא לאפשר מעבר מטיילים במעברים האקולוגיים הללו ולפיכך הם לא סומנו במפות. ככל שיהיה שינוי 

עתידי שיאפשר מעבר להולכי רגל ו/או רוכבי אופניים במעברים האקולוגיים הללו – ראוי לסמן אותם במפות בהתאם.

המפה הבאה מציגה את חסמי הנגישות העיקריים לנב״ט בתחום הסקר.

עבודות להרחבת כביש 38. צילום: אוריה אורן.
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7.4.4 תחושת בטחון ובטיחות
משיחה עם איש השטח של קק״ל )גידי בשן( עלה כי במרחב הסקר לא ניתן לאתר אזורים הנתפסים כפחות בטוחים מאחרים. 
אמנם כאשר המצב הביטחוני אינו יציב – חלה ירידה בכמות המבקרים, אך הדבר נכון לגבי כל מרחב הסקר. חניונים הסמוכים 

לגדר ההפרדה אינם פחות פופולאריים מחניונים המרוחקים ממנה.
לאור זאת, לא נערכה מפה של נושא בטחון ובטיחות.

7.5 תוצאות - גורמים נוספים היוצרים משיכה לנב״ט במרחב 
7.5.1 נקודות/ מתחמי עוגן המושכים מבקרים

האתרים העיקריים בהרי ירושלים הם מעיינות, תצפיות וכן אתרי הנצחה ואתרים ארכיאולוגיים בעלי חשיבות רבה במיוחד. 
האתרים זוהו על בסיס טבלת האתרים בעבודה זו )ראה סעיף 2.5(, ודוייקו על בסיס שיחות עם אנשי שטח. האתרים סומנו 
לאחר דיון עם מנהלי השטח שבו הובהר שמדובר באתרים מעניינים ומושכים עבור הציבור הרחב, ולא עבור אנשי מקצוע. ניתן 

להתרשם כי במרחב סקר הרי ירושלים יש כ-10 אתרי עניין המהווים גורם משיכה למבקרים ונופשים.

7.5.2 צמחייה יוצרת צל
מבוסס על מפה 17 – תצורות צומח מוכללות. מרבית אזור הסקר, פרט לצפון האזור, מאופיין בצמחייה יוצרת צל המתאימה 

לנופש של שהיה בחניונים.

7.5.3 ערכיות נופית-ויזואלית 
מקור המידע הינו מפה 14 – ערכיות נופית. ניתן להתרשם כי האזורים בעלי הערכיות הוויזואלית הגבוהה ביותר הם בצפון 
לקליטת  מפותחים  אינם  אלו  אזורים  דווקא  יתלה.  לנחל  החמישה  נחל  בין  במפגש  המערבי  באזור  שטח  בתא  וכן  המרחב, 
נופשים, אין אליהם נגישות טובה ואין בהם צמחייה יוצרת צל, וגם לפי תפיסות ניהול וממשק )יוצגו להלן( הם לא מיועדים 

למבקרים ולנופשים.

מפות הערכיות לנב״ט בהתייחס למתחמי עוגן המושכים מבקרים, צמחייה יוצרת צל וערכיות נופית-ויזואלית מוצגות בעמודים הבאים.
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7.5.4 שימוש בפועל של נופשים בשטח
בהרי ירושלים נאספו על ידי קק״ל נתונים בדבר כמויות הנופשים בחניונים השונים לאורך כעשור. ראוי לציין כי הספירות נערכו 
בימי שיא בלבד )למשל בחגים ובסופי שבוע בקיץ( ולא באופן רציף לאורך כל השנה, וכי הן מתייחסות למספר מכוניות ולא 

למספר אנשים נופשים.

נערך סיכום של סה״כ מספר המכוניות שנספרו לאורך עשור בכל חניון, ונערך סיווג ערכיות בהתאם למתודולוגיה שפורטה 
בפרק הקודם.

נבחנה ההתאמה בין מיפוי ערכיות החניונים על פי התשתיות שבהם )מפה 39( לבין מיפוי הערכיות בהתאם לשימוש בפועל. 
יש לציין כי ב-84% מהחניונים קיימת התאמה בין כמות התשתיות בחניון וספירות הנופשים בחניון – כלומר בחניונים שבהם 

יש יותר תשתיות, יש גם יותר נופשים.

מפת הערכיות לפי שימוש בפועל מוצגת בעמוד הבא. גם במפה זו ניתן לראות ריכוז של חניונים בערכיות גבוהה לאורך דרך 
395 בין אשתאול לרמת רזיאל.

מטיילים בנחל בית חנן. צילום: אוריה אורן.
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7.5.5 תכניות מתאר ותפיסות של תכנון וממשק
תכניות מתאר

התכניות  פי  על  המיפוי  נערך   – לתמ״א  התאמה  אי  של  )במקרה  ליערות  מפורטות  תכניות   ,22 תמ״א  הנתונים:  מקורות 
המפורטות(, תמ״א 8, מיפוי של שטחים חקלאיים מעובדים שנערך במסגרת סקר מכון דש״א. ניתן להתרשם כי מרבית האזור 
ולפיכך סומנו במפה  ייעודי הקרקע שמטרתם לספק שירותי נב״ט לאוכלוסייה,  מיועדת ליערות או לגנים לאומיים, שהינם 

בערכיות מירבית.

תפיסות של תכנון וממשק
מקור הנתונים הינו תכניות אב לממשק יער הקדושים, מתוכן זוהו תאי השטח המיועדים למבקרים ולנופשים )דורגו בערכיות 
מירבית(; וכן שיחות עם מנהלי השטח מטעם קק״ל )חנוך צורף וגידי בשן(, בהן זוהו אזורים שלפי תפיסת קק״ל בתיאום עם 

רט״ג אינם מיועדים לביקורים ולנופש, בגלל ערכי טבע ייחודיים )אזורים אלו סומנו בערכיות נמוכה מבחינת נב״ט(. 

ניתן לראות כי השטחים המיועדים על פי תפיסת הממשק לביקורים ולנופש הינם בדרום מרחב הסקר, בסמוך לדרך 395 ונחל 
כסלון. בצפון האזור יש תא שטח שאינו מיועד לביקורים ולנופש, שחלקו הינו שטח אש.

מפות הערכיות בהתייחס לתכניות מתאר ולתפיסות של תכנון וממשק מוצגות בעמודים הבאים.

הר עוזרר. צילום: אוריה אורן.
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7.6 מסקנות ודיון - מפה מצרפית 
הוכנה מפה מצרפית בהתאם למתודולוגיה שפורטה לעיל. על גבי המפה המצרפית מסומנים )בקו מתאר אדום( מכלולי הנב״ט 

העיקריים הבאים:

7.6.1 מכלולי נופש בחיק הטבע

1. הר הרוח - נטף
המכלול כולל מערכת דרכי נוף באיכות טובה, מספר חניונים הסמוכים לדרכים, חוות עיזים ושבילי טיול פופולריים.

2. הפורצים
אנדרטת הפורצים – חניון צמוד לכביש מס׳ 1 ואתר מורשת מרכזי. מכלול המספק מידע על מלחמת העצמאות. מוקד יציאה 

לטיולים ברגל, באופניים וברכב. נקודת תצפית בקרבת מקום איננה נגישה כרגע בשל עבודות ההרחבה של כביש 1.

3. שיירות – מסרק
מכלול נב״ט הכולל חניוני יום, אתרי מורשת ממלחמת העצמאות )משלטים ברמת נגישות גבוהה(, שמורת טבע, מוקד יציאה 

לטיולים וחניון לילה. מכלול המשרת קבוצות תלמידים רבות.

4. שער הגיא
המכלול מהווה מבואה להרי ירושלים. כולל אתר היסטורי – חאן שער הגיא, ודרכים בעלות ערכי מורשת: הדרך לירושלים ודרך 

בורמה. במקום חניון יום וחניון לילה. כמו כן, מתוכנן במקום שביל לעולי רגל.

5. נחל כסלון – יער הקדושים
מכלול הכולל נחל, דרך נוף לאורך הנחל, חניונים, תצפיות נוף, דרכי אופניים והליכה וכן אתר מורשת וזיכרון לשואה. מערת בני 

ברית הינה האתר המרכזי להנצחת השואה במכלול זה.

6. תל כסלון
מכלול הכולל: אתר עתיקות – העיר כסלון; שלושה מעיינות; חניון גדול; כניסה למערכת שבילי טיול.

7. מגילת האש
מכלול הכולל אתר מורשת )אנדרטה לשואה ולתקומה(, חניון גדול, שבילי טיול ואופניים, אתרי פריחה ויער מורשת יהדות תימן.

8. יער החמישה – הר אדר
חניוני יום, מכלול אומנות - שביל פיסול ביער, מורשת ממלחמת העצמאות – אתרי קרבות ובית קברות של חללי מלחמת העצמאות. 

קטע מהדרך לירושלים. המכלול משרת את תושבי הר אדר וכן תיירים מהמלונות הסמוכים )מעלה החמישה, קריית ענבים(.

9. יער נווה אילן – חרבת מצד
מכלול הכולל נקודות תצפית, מערכת דרכים, חניונים, אתר עתיקות – חורבת מצד )תחנה בדרך הרומית לירושלים(, קטעים 

מהדרך הרומית לירושלים, אומנות – פיסול ביער, נקודת יציאה לטיולי רכבי שטח. 

חורבת מרג׳ אל-קמוס. צילום: אוריה אורן.
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מבט מגבעת מיש לכיוון הישוב שורש. צילום: אוריה אורן.
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7.6.2 מכלולי פנאי ונופש על רקע ערכיות נופית
מפה זו מציגה את מכלולי הנופש והפנאי על רקע שכבת הערכיות הנופית. החיבור בין הנושאים הוא טבעי – את שניהם ניתן 
לקשר לתועלות חברתיות ותרבותיות שבני אדם מפיקים מהשטח הפתוח. האדם יוצא לבלות ולטייל בשטח הפתוח ומשתמש 
בו לצורך זה. במקביל, גם תוך כדי פעילות זו וגם במצבים אחרים כמו נסיעה בכביש, הוא מפיק הנאה אסתטית מהנוף אליו 

הוא נחשף. 

אכן, פעילות הפנאי והנופש מקושרת פעמים רבות לאזורים עם איכויות נופיות גבוהות. במפה שלפנינו יש אכן מספר מכלולים 
כמו נחל כיסלון ונחל כפירה שנמצאו בעלי ערכים נופיים ייחודיים. גם אזור הר הרוח והשלוחה שמרכזה פסל “מגילת האש״ 

מצטיינים בנוף מרשים. 

מאידך, ערכיותם של מכלולים אחרים כמו אזור אנדרטת הפורצים או יער החמישה – הר אדר באה מתשתית הפנאי והנופש 
שהוקמה בהם והנגישות הגבוהה, מכבישים ומיישובים סמוכים. הערכיות הנופית שלהם לא נמצאה גבוהה במיוחד.
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7.6.3 מכלולי פנאי ונופש על רקע ערכיות משולבת
הסקר בא להצביע על אזורים חשובים לשימור, מסיבות שונות. המפה המסכמת מראה את מכלולי הפנאי והנופש על רקע שכבת 
זו נועדה להדגיש שלחלק מהאזורים שלא נמצאים ברמות העליונות  שילוב הערכיות האקולוגית עם הערכיות הנופית. מפה 
של ערכיות אקולוגית ונופית, יש חשיבות מיוחדת כאזורי פנאי ונופש. כך לדוגמה, הכניסה לדרך בורמה מכיוון השפלה ויער 
החמישה – הר אדר לא נמצאים ברמות הגבוהות ביותר של ערכי הטבע והנוף, אבל יש בהם פעילות רבה של נופשים, גם מבין 

תושבי האזור וגם של נופשים ומטיילים שמגיעים ממקומות רחוקים יותר ולכן יש חשיבות לשמירתם מהיבט זה. 

עם זאת, בולטת במפה חפיפה משמעותית בין אזורים חשובים לשימור מבחינת טבע ונוף לאלה שחשובים לשימור לצרכי פנאי 
ונופש. כך למשל, אזור הר הרוח ונחל כפירה, שמורת המסרק, נחל כיסלון ותל כיסלון, שמהווים עוגנים חשובים לפעילות הפנאי 

והנופש, הם גם אזורים חשובים לשימור מבחינת אקולוגית ונופית. 









273

"ח מסכם ם דו ירושלי ן הרי  סקר צפו

פרק ח - מקורות
אהרונסון, ש. )1972( נוף ונופש בהרי יהודה. המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית, המועצה האזורית מטה יהודה, רשות 

שמורות הטבע, קרן קיימת לישראל. הוצאת “כתר״.

אהרנסון, ר. )2004( לכו ונלכה, סיורים במושבות העלייה הראשונה. הוצאת יד יצחק בן-צבי.

אלון, ד., פרלמן, י. )2008( ציפורים בישראל בסכנת הכחדה – תמונת מצב. החברה להגנת הטבע, מרכז צפרות.

אנציקלופדיה מפה )2000( כרך 6 )ע׳-ק׳(, הוצאת “מפה״.

ונופש בשטחים הפתוחים. החברה להגנת  )2016( פיתוח מתודולוגיה לאומדן ערכיות שירותי מערכת תרבותיים  ל.  אמדור, 
הטבע, מכון דש״א.

אסם, י. )2013( סוגיות עיקריות בחקר היערות המחטניים של ישראל - סיכום ארבעים שנות מחקר )1972-2012(. אקולוגיה 
וסביבה, 4)3(, 248-254.

אסם, י., ברנד, ד., טאובר, י., פרבולוצקי, א., צורף, ח. )2014( תורת ניהול היער בישראל - מדיניות והנחיות לתכנון ולממשק היער. 
הקרן הקיימת לישראל.

ארז, י. )1981( ארץ מטה יהודה. הוצאת מועצה אזורית מטה יהודה.

בוסקילה, ע. )2002( מחלקת הזוחלים. בתוך: דולב, ע., פרבולוצקי, א. )עורכים(. הספר האדום של החולייתנים בישראל. רשות 
הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, ירושלים.

ביתן א., רובין ש. )1991( אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב. עותק סרוק מאתר 
http://energy.gov.il/Subjects/RE/Pages/GxmsMniRenewableEnergyProffesionalAtlas.aspx :משרד האנרגיה והמים בקישור

ביתן, א. )2011( אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל. משרד האנרגיה והמים.
http://energy.gov.il/Subjects/RE/Pages/GxmsMniRenewableEnergyProffesionalAtlas2011.aspx

בלנק, ל. )2012( המגוון הביולוגי של הבתה והשטחים העשבוניים. החברה להגנת הטבע, תל אביב. 

בן יוסף, ס. )עורך( )1980( מדריך ישראל, אנציקלופדיה שימושית לידיעת הארץ – כרך יהודה. הוצאת כתר, ירושלים.

בן יוסף, ס. )עורך( )2001( מדריך ישראל החדש, אנציקלופדיה ומסלולי טיול – כרך 11: יהודה. הוצאת כתר, ירושלים.

בנימיני, ד. )1990( מדריך הפרפרים בישראל, כולל פרפרי חרמון וסיני. הוצאת כתר, ירושלים.

 .GSI/28/2006 בר, ע., זילברמן, ע., גבירצמן, ז., פיינשטיין, ש. )2006( שחזור שלבי התרוממות של שדרת ההר במרכז ישראל. דוח
http://www.gsi.gov.il/_Uploads/761GSI-28-2006.pdf .המכון הגיאולוגי, משרד התשתיות הלאומיות

ברג, נ., דרורי, ר., שוחט, א., עובדיה, ע., פרלברג, א., דולב, ע., לוין, ע., מאס, א. )2012( התכנית לניטור מגוון ביולוגי בשטחים 
פתוחים – דוח מסכם ניטור 2102 שנה 1 לניטור הלאומי. המארג – התוכנית הלאומית לניטור מצב הטבע, ירושלים.

ברנשטיין, א. )2011( הערכה ותכנון מסדרונות אקולוגים על בסיס ניתוח מערכתי של מדדים סביבתיים והערכת דגמי מגוון 
מינים. המקרה של מודיעין. המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. הוגש לנקודת ח"ן. 

ברק, ד., קרק, ר. )2004( מחקר-מיקרו מקיף על כפר ערבי בארץ ישראל: הכפר צובא בהרי יהודה. מחקרי יהודה ושומרון, קובץ י״ג.

גדליזון, א. )1988( הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון שימושי קרקע בשטחים הפתוחים. החברה להגנת הטבע. 

גולדרינג, י. )1977( התחדשות הצומח הטבעי ביערות אורן נטועים. עבודת גמר לתואר מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים.

גנדלר, י. )1999( תיק שמורה – הר טייסים. רשות הטבע והגנים, מחוז מרכז.

גרוסמן, ד. )1994( הכפר הערבי ובנותיו, תהליכים ביישוב הערבי בארץ ישראל בתקופה העות׳מאנית. הוצאת יד יצחק בן-צבי.

גרינהוט, צ., סטרול, ל., ברדה, ל., וייס, ד. )2001( תכנית מתאר מחוזית 30/1, נספח ארכיאולוגי: אתרים ארכיאולוגיים נבחרים 
במחוז ירושלים. רשות העתיקות, מרחב ירושלים ותחום שימור.

גרן, ו. )1982-3( תיאור גאוגרפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ-ישראל )כרכים א–ג – יהודה(. הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים. 
תרגום מצרפתית, מבוא והערות: בן-עמרם, ח. )מהדורת פאריס, 1868(.

דולב, ע., פרבולוצקי, א. )2002( הספר האדום של החולייתנים בישראל. רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, ירושלים.

דופור-דרור, ז. )2007( טיפול כימי ממוקד נגד אילנתה בלוטית ושיטה כחלחלה - סיכום המחקרים. המשרד להגנת הסביבה 
ורשות הטבע והגנים

דופור-דרור, ז. )2010( הצמחים הפולשים בישראל. הוצאת העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע במזרח התיכון )ע"ר(, ירושלים.



274

"ח מסכם ם דו ירושלי ן הרי  סקר צפו

דופור-דרור, ז'.מ., פרגמן-ספיר, א., קגן, ס., יעקבי, ט., וולצ'אק, מ., אבישי, מ., ורד-לשנר, ה., גלון, י., הלר, א., גוטליב, א. )2013( 
רשימת צמחי הנוי הזרים הלא רצוים בישראל. המשרד להגנת הסביבה.

דן, י. )תשל״ז( קרקעות יהודה ושומרון. בתוך: שמואלי, א., גרוסמן, ד., זאבי, ר. )עורכים( יהודה ושומרון. פרקים בגיאוגרפיה 
ישובית. כרך א׳ )עמ׳ 14-28(. הוצאת כנען, ירושלים.

דנין, א. )1980( חילופי חברות צמחים בשדות ומטעים נטושים בהרי יהודה.  טבע וארץ, כ״ב, 72-69.

דנין, א. )+2006( מדרונות – השפעת כיוון המדרון ביחס לקרינת השמש וביחס לכיוון הרוח בעת שיורדים הגשמים העיקריים 
בישראל. מתוך האתר ‘צמחיית ישראל ברשת׳, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

הלפרין, י. )1976( מה בין איצריית האורן כמזיקת עצים מבוגרים לבין התנוונות יער שער הגיא? מנהל המחקר החקלאי, מכון 
וולקני, בית דגן. 

וזאנה, ש. )1985( מסרק ללא ספר. טבע וארץ, כ״ז, 5.

ויזל, י., פולק, ג., כהן, י. )1978( אקולוגיה של הצומח בארץ-ישראל. אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

וייץ, י. )2013( דינאמיקת התפשטות אורנים מהיער הנטוע לשטחים פתוחים והשלכות על נוף הצומח בישראל. עבודת גמר 
לתואר מוסמך, האוניברסיטה העברית, רחובות.

זהרי, מ., )1956( הצמחייה והצומח בנוף ירושלים. מתוך: אבי-יונה, מ. )עורך( ספר ירושלים )עמ׳ 64-75(, כרך ראשון, הוצאת 
מוסד ביאליק ו״דביר״.

זהרי, מ. )1982( נופי הצומח של הארץ. הוצאת עם עובד.

זוהר, י., רון, מ., רמון, א. )2009( ההרים ממערב לירושלים – סקר, ניתוח והערכה של משאבי טבע, נוף ומורשת האדם. מכון דש״א.

http://onegshabbat.blogspot.  .10/6/2013 “עונג שבת״,  גוש.  אבו  )2013( על דעת המקום: השורשים הצ׳צ׳ניים של  י.  זיו, 
co.il/2013/06/blog-post.html

חריף, י. )1974( התפתחות מרכיבי הגריגה והחורש הראשיים בשנתם הראשונה וחשיבותה בקביעת הטורים הסוקסציוניים 
בהרי יהודה. האוניברסיטה העברית, ירושלים

טפר, י., טפר, י. )2013( דרכים נושאות עם, דרכי עולי הרגל אל ירושלים בימי הבית השני. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב.

דגמים  וניתוח  תיעוד   – ירושלים  ובהרי  בכרמל  וחורש  יער  )2010( שרפות  נ.  גרינבאום,  ל.,  ויטנברג,  ד.,  נ., מלקינסון,  טסלר, 
עיתיים. אופקים בגאוגרפיה, 76, 165157.

יהודה, ע. )1985( השפעת צפיפות יער אורנים נטוע על צמיחת העשבים ביער. המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית, 
ירושלים. 

כהן, א., פיימן, ד. )2011( סקר מעיינות הרי יהודה. ניתוח איכויות וכמויות המים על בסיס ממצאי הדיגום לשנת 2011. רשות 
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data- ההידרולוגי.  והשירות  והגנים  הטבע  רשות  המים, 

Hidrologeime/DocLib4/Seker_Maayanot_Harey_Yehuda.pdf

להב, ח. )1989( התחדשות צומח לאחר שריפה ביער טבעי של אורן ירושלים בכרמל. המחלקה לבוטניקה, אוניברסיטת תל אביב.

לוי, ג. )1996( הייתי קורא לזה שכנות טובה )בית נקובא(. “הארץ״, 6/12/1996.

ליטב , מ. )1969( בתות בהרי יהודה. טבע וארץ, י״א, ה׳, 204-212.

ליפשיץ, נ., ביגר, ג. )1998( כי האדם עץ השדה, עצי ארץ-ישראל. אריאל וקק״ל.

ליפשיץ, נ., ביגר, ג. )2000( נלבישך שלמת ירק. אריאל וקק״ל.

מירוז, א., אלון, ד. )2002( מחלקת העופות. בתוך: דולב, ע., פרבולוצקי, א. )עורכים(. הספר האדום של החולייתנים בישראל. 
רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, מפעלות “יפה נוף״, ירושלים.

מירוז, א., צורים, ע. )2010( סיכום סקר ציפורים באזור נחל יתלה-נחל החמישה. בוצע עבור רשות הטבע והגנים, מחוז מרכז.

מירוז, א. )2010( אפיון חברת הציפורים של שמורת הכפירה. בוצע עבור רשות הטבע והגנים, מחוז מרכז.

מרקוס, מ. )1993( הרי ירושלים. סקר נוף ומסלולי טיול. רשות שמורות הטבע.

משל, ז. )1969( שמירת נוף של הרי-ירושלים – הכיצד? טבע וארץ, י״א, 54-60. 

נאוה, ז. )1985( הקלימאקס של החורש הים-תיכוני – דמיון או מציאות? רת״ם, 18, 14-33.

נאור, מ. )1992( לכסיקון כוח המגן ה״הגנה״. הוצאת משרד הביטחון.



275

"ח מסכם ם דו ירושלי ן הרי  סקר צפו

נאמן, ג., להב, ח., יצחקי, ע. )1992( השפעת עצי האורן השרופים על הנביטה וההתבססות של צמחים לאחר השריפה בכרמל. 
אופקים בגאוגרפיה, 35-36, 85-92.

נאמן, ג. )2005( נגד שריפות רעות, בעד שריפות טובות. “הארץ״, 3.5.2005.

נתן, ר., שטייניץ, ע., זולטי, א. )2009( השפעת ייעור על הרכב גנטי באורן ירושלים. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה 
לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה, המעבדה לאקולוגיה של תנועה.

עמיחי, ע., דולב, ע. )2011( סקר עטלפים בהרי יהודה ושפלת יהודה – קיץ 2011. החברה להגנת הטבע, מרכז יונקים, ורשות 
הטבע והגנים.

סבר, נ., לשנר, ה., רמון, א., הר, נ., וולצ׳אק, מ., רון, מ., להב, ח., סבח, ע., הדר, ל. )2014( מדריך למיפוי צומח בישראל – חלק 
הצומח הים-תיכוני. מכון דש״א, רשות הטבע והגנים, הקרן הקיימת לישראל, המארג, רמת הנדיב והמשרד להגנת הסביבה.

פורת, י., צורף, ח., אסם, י. )2013( מתווה להכנת תוכנית אב וממשק ליער ע״פ עקרונות תורת ניהול היער – יער הקדושים 
כמודל. קרן קיימת לישראל.

פישר, מ., גור, צ. )2013( חורבת מצד – מצודת דרכים לצד הדרך ירושלים – אמאוס. בתוך: טפר, י., טפר, י. )עורכים( דרכים 
נושאות עם, דרכי עולי הרגל אל ירושלים בימי הבית השני )עמ' 235-251(. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב. 

לאבולוציה,  המחלקה  וסביבותיה.  ישראל  ארץ  של  הבר  צמחי  רשימת   )1999( א.  שמידע,  ד.,  הלר,  ע.,  פליטמן,  א.,  פרגמן, 
סיסטמטיקה ואקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

צבי, ש. )1987( התפתחות חורש אלון מצוי בהרי ירושלים. החברה להגנת הטבע.

קותיאל, פ. )1992( השפעת השרפה על מערכות אקולוגיות ים תיכוניות בישראל. אופקים בגאוגרפיה, 6759, 3635. 

קלונר, עמוס )2013( סקר ירושלים, האזור הצפוני-מערבי. הוצאת רשות העתיקות )סקר ארכיאולוגי של ישראל(.

קליאוט, נ. )1993( אידיאולוגיה וייעור בישראל – יער מעשה אדם באמצעות הקרן הקיימת. מחקרים בגיאוגרפיה של ישראל, 
י״ג, 87-106.

קפלן, מ., ויטמן, נ. )2011( מסדרון אקולוגי רמת צבאים-גלבע-חרוד. רשות הטבע והגנים, אגף סביבה, לשכת המדען הראשי. 

קפלן, מ., ויטמן, נ., רותם, ד., דופור-דרור, ז׳.מ. )2011( תכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד כמקשר בין רמת צבאים לגלבוע. 
אקולוגיה וסביבה, 2)2(, 96-105.

קפלן, מ., קמחי, י., חושן, מ. )2000( הרי ירושלים ושפלת יהודה – מדיניות שימור ופיתוח בר-קיימא. מכון ירושלים לחקר ישראל.

רבינוביץ, א. )1982( שריפה – מכשיר לניהול טבע ושימורו או אסון לטבע? טבע וארץ, כ״ד, 52-54.

רביקוביץ, ש. )1992( קרקעות ישראל. התהוותן, טבען ותכונותיהן. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב.

http://www.itu. .51 רוזנטל, ר., ארבל, א. )2010( יהודה, שאתה לא תדע איפה זה ואדי נימר?, פנים – תרבות חברה וחינוך, גליון
org.il/?CategoryID=1680&ArticleID=16169&Page=1

רוט, י., פלכסר, ע. )תשל״ז( המסלע ביהודה ושומרון וניצולו על-ידי האדם. בתוך: שמואלי, א., גרוסמן, ד., זאבי, ר. )עורכים( 
יהודה ושומרון. פרקים בגיאוגרפיה ישובית. כרך א' )עמ' 3-13(. הוצאת כנען, ירושלים.

רומם, א., נזרי, ג., גולדבלט, ר. )2012( מפת רצף שטחים פתוחים ארצית על פי מודל מכון דש"א. מכון דש"א, יחידת סקרי טבע 
ונוף."

רומם, א., שיצר, ד., פורת, י., בנימיני, ד., רמון, א. )2012( מורדות כינרת - יבנאל. סקר, ניתוח והערכה של משאבי טבע, נוף 
ומורשת האדם. מכון דש"א, יחידת סקרי טבע ונוף.

רון, צ. )1966( מדרגות שלחין בהרי יהודה. טבע וארץ, כרך ח׳, חוברת 7.

רותם, ד., שדות, א., אנגרט, נ., אלון, ע. ובן-נון, ג. )2010( מסדרונות אקולוגיים – מהלכה למעשה. עקרונות והנחיות ליישום 
מסדרונות אקולוגיים בישראל. רשות הטבע והגנים. טיוטה שלא פורסמה.

רז, נ. )2009( נווה אילן ההיסטורית, “לגעת בעבר ולשמרו למחר״, מהדורה שביעית, הוצאת נבאט, קיבוץ רביבים.

רייפנברג, א. )1950( מלחמת המזרע והישימון. גלגולי התרבות החקלאית בארץ-ישראל ושכנותיה. מוסד ביאליק, ירושלים.

שילר, ג. )1985( אורן ירושלים טבעי: תפוצה וקשרים גנטיים. רת״ם, 18, 69-79. 

זרות.  אקולוגיות  ממערכות  זרעים  יבוא  בעקבות  בישראל  ירושלים  אורן  של  מוקדמת  ותמותה  התנוונות   )2013( ג.  שילר, 
אקולוגיה וסביבה, 4)2(, 167-176. 



276

"ח מסכם ם דו ירושלי ן הרי  סקר צפו

/http://israelforests.wordpress.com .שילר, ג. )2013( גידול עצי יער ויערות בישראל, ארץ של ספר המדבר

שלמון, ב. )2002( מחלקת היונקים. בתוך: דולב, ע., פרבולוצקי, א. )עורכים(. הספר האדום של החולייתנים בישראל. רשות 
הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, מפעלות “יפה נוף״, ירושלים.

שמידע, א. )1985( עושר המינים והאבולוציה של הצמחים החד-שנתיים בחורש הים-תיכוני. רת״ם, 18, 57-68.

שמידע, א. )1986( פרחי ירושלים. הוצאת כנא וכרטא. 

שמידע, א., לב ארי, י. )1982( הצומח והיערות של דרום לבנון. רת״ם, 5, 60-61.

שמידע, א., פולק, ג. )2007( הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל )כרך א׳(. רשות הטבע והגנים.

שמידע, א., פולק, ג., פרגמן-ספיר, א. )2011( הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל )כרך ב׳(. רשות הטבע והגנים.

שמידע, א., ציונית, ג. )עורכים( )2002( צמחי הבר בישראל, מינים נדירים ובסכנת הכחדה – אטלס מפות ודו״חות 1998-1991. 
רשות הטבע והגנים, חטיבת מדע. 

שמידע, א., רון, מ. )2008( השכבה האדומה של צמחיית ירושלים – מגוון ביולוגי ו״אזורים אדומים״ )hot spots( של צמחים 
נדירים ובסכנה באזור ירושלים. מכון ירושלים לחקר ישראל, המרכז למדיניות סביבתית.

שקד, א. )2011( גידור שטחים חקלאיים – קונפליקט סביבתי ואיום אקולוגי. החברה להגנת הטבע, אגף שימור סביבה וטבע.

שקדי, י., שדות, א. )2000( מסדרונות אקולוגים בשטחים הפתוחים – כלי לשמירת טבע. רשות הטבע והגנים, חטיבת המדע.

תו״פ אקוסטיקה )2005( מדדים כלכליים להערכת השפעות סביבתיות של פרויקטים תחבורתיים."

Bruinderink, G.G., Van Der Sluis, T., Lammertsma, D., Opdam, P. & Pouwels, R. )2003). Designing a Coherent 

Ecological Network for Large Mammals in Northwestern Europe. Conservation Biology, 17, 549-557.

Chardon, J.P., Foppen, R.P.B. & Geilen, N. )2000). LARCHRIVER: a method to assess the functioning of rivers as 

ecological networks. European Water Management, 3, 35-43.

Danin, A. )ed.) )2006+), {continuously updated} Flora of Israel Online. The Hebrew University of Jerusalem. http://flora.

huji.ac.il/browse.asp

Dunham, K.M. )2000). Dispersal pattern of mountain gazelles Gazella gazella released in central Arabia. Journal of 

Arid Environments, 44, 247-258.

Gustafson, E.J. )1998). Quantifying landscape spatial pattern: what is the state of the art?. Ecosystems, 1, 143-156.

Levin, N. & Saaroni, H. )1999). Fire Weather in Israel — Synoptic Climatological Analysis. GeoJournal, 47, 523-538.

Mandelik, Y., Roll, U. & Fleischer, A. )2010) Cost-efficiency of biodiversity indicators for Mediterranean ecosystems 

and the effects of socio-economic factors. Journal of Applied Ecology, 47, 1179-1188.

Manor, R. & Saltz, D. )2005). Human impacts on gazelle habitat use patterns and flight distance in a heavily disturbed 

area in Israel. Journal of Wildlife Management, 69, 1683-1690.

Theobald, D.M., Hobbs, N.T., Bearly, T., Zack, J., Shenk,  T. & Riebsame, W.E. )2000). Incorporating biological information 

into local land-use decision making: Designing a system for conservation planning. Landscape Ecology, 15, 35-45.

Tischeldorf L. & Fahrig L. )2000a). How should we measure landscape connectivity? Landscape Ecology, 15, 633-641.

Tischeldorf L. & Fahrig L. )2000b). On the usage and measurement of landscape connectivity. Oikos, 90, 7-19.

Van der Sluis, T., van Rooij, S.A.M. & Geilen, N. )2001). Meuse-Econet. Ecological Networks in Flood-Protection 

Scenarios: A Case Study for the River Meuse. Intermeuse-report no. 3, IRMASponge nr. 9. ALTERRA, Wageningen.

Van der Sluis, T., Baveco, H., Corridore, G., Kuipers, H., Knauer, F., Pedroli, B., Jochems, R. & Dirksen, J. )2003). 

Networks for life, an Ecological network analysis for the Brown bear (Ursus arctos) – and indicator species in Regione 

Abruzzo. Alterra report nr. 697. ALTERRA, Wageningen.

Van der Sluis, T., Bloemmen, M. & Bouwma, I.M. )2004). European corridors: Strategies for corridor development for 

target species. ECNC, Tilburg, the Netherlands & Alterra.



277

"ח מסכם ם דו ירושלי ן הרי  סקר צפו

Van Rooij, S.A.M., Van Der Sluis, T. & Steingrover, E.G. )2003). Networks for life. Development of an Ecological Network 

for Persiceto )Italy). Alterra Report nr. 729. ALTERRA, Wageningen.

Verboom, J., Foppen, R., Chardon, P., Opdam, P. & Luttikhuizen, P. )2001). Introducing the key patch approach for 

habitat networks with persistent populations: an example for marshland birds. Biological Conservation, 100, 89-101.

Verboom, J. & Pouwels, R. )2004). Ecological functioning of ecological networks: a species perspective )pp. 65–72). 

In: Jongman, R.H.G. & Pungetti, G. )eds.). Ecological Networks and Greenways: Concept, Design, Implementation. 

Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Vos, C.C., Verboom, J., Opdam, P.F. & Ter Braak, C.J. )2001). Toward ecologically scaled landscape indices. The 

American Naturalist, 157, 24-41.

Wronski, T. & Plath, M. )2010). Characterization of the spatial distribution of latrines in reintroduced mountain gazelles: 

do latrines demarcate female group home ranges?. Journal of Zoology, 280, 92–101.

אתרי אינטרנט:

http://gdudmoria.wordpress.com :גדוד מוריה במלחמת העצמאות

http://data.gov.il/ims/5 :מאגר נתוני השרות המטאורולוגי, אתר מאגרי המידע הממשלתיים

http://www.hagana.co.il/show_item.asp?levelId=59798&itemId=47823&itemType=3 :הנודדת״ – באתר ההגנה“

http://amudanan.co.il :אתר “עמוד ענן״

http://www.inature.info :אתר “טבע ונופים בישראל״

http://www.antiquities.org.il/survey :הסקר הארכיאולוגי של ישראל

.





279

"ח מסכם ם דו ירושלי ן הרי  סקר צפו

נספחים
LARCH נספח א׳ - מודל מרחבי

הערכה ותכנון מסדרונות אקולוגים על בסיס ניתוח מערכתי של מדדים סביבתיים והערכת דגמי מגוון ביולוגי.

מבוא
זהו מודל המבוסס על עבודתם של )Vos et al. )2001 אשר בחנה מדדים לעמידותן של אוכלוסיות באזור מסויים וכן על עבודתם 

של )Verboom et al. )2001 אשר פיתחו מערכת אשר מאפיינת מספר רמות של קיטוע של בתי גידול.

מודל זה משתמש בגישת הרשתות האקולוגיות בכדי להמחיש בצורה מרחבית את יכולת העמידות של אוכלוסיות בעלי חיים 
בבתי גידול מקוטעים מתוך ההנחה כי מיני בעלי חיים שונים מגיבים באופן שונה לקיטוע. המודל פותח בכוונה לתת מענה 
 Bruinderink et al. )2003), Chardon et al. )2000), :לשאלות תכנון, חיזוי וניתוח מדיניות ונעשה בו שימוש בעבודות רבות כמו

 .Verboom et al. )2001), Van der Sluis et al. 2003, 2004, VanRooij et al )2003

המודל נותן תשובות להיתכנות קיומן של אוכלוסיות בעלי חיים בשטח מסויים בעזרת עבודה עם כלים תיאורטיים, גם אם לא 
קיימים נתוני תפוצה אודות מין מסויים באזור מסויים.

שימוש במודל מתאים במיוחד לאזורים בהם קיימים שטחים נרחבים של חקלאות או פיתוח עירוני. באזורים אלו בתי הגידול 
יותר  ולכן עמידותם של מינים שונים במערכת תלויה ברמת הקישוריות שלהם במרחב  מצויים בכתמים ומפוזרים במרחב, 
מאשר באופיו של בית הגידול. בנוסף, באזורים אלו קיימים בעלי עניין רבים ולכן מידע אקולוגי יכול לסייע רבות בהליך התכנון, 
אולם הוא תלוי בערכים שיש לציבור כלפיו )Theobald et al. 2000(. בין יתרונותיו של המודל הם: יכולתו להציג מידע אקולוגי 

מורכב באופן פשוט, וכן להשוות בין השלכותיהן האקולוגיות של חלופות תכנוניות שונות.

מודל זה משמש כחלק בלתי נפרד מתהליכי התכנון הממשלתיים בהולנד וניתן להסיק ממנו באופן ברור כיצד מספר רב של 
מיני מפתח דורשים שטח גדול יותר בכדי להשיג קיימות, ולכן מודל זה משמש בסיס פורה להתדיינות בין מתכננים ובעלי עניין 

שונים בנוגע לאפשרויות תכנון שונות ואופן השפעתן על שימור המגוון הביולוגי במרחב.

כלים להערכה אקולוגית 
ורמת  הגידול  בית  איכות  בסיס  על  מסויים  אזור  של  אקולוגית  להערכה  המשמשים  וטכניקות  כלים  מספר  קיימים  בעולם 

הקישוריות שלו:
זוהי גישה פשוטה  וכו׳.  בין הכתמים, צורת הכתם  גודל הכתם, מרחק  )להלן כתם( כמו:  1. מדדים של מבנה השטח הטבעי 

.)Gustafson, 1998) לניתוח, אולם היא לא מספקת התייחסות לצרכים שונים של מינים שונים מאותו השטח
2. מודלים אסטרטגיים תיאורטיים אשר מספקים כללים והבנות רחבות אשר מבוססים על מנגנונים אקולוגיים כלליים ללא 

תלות במצב הנוכחי ואינם לוקחים בחשבון תגובה של מינים ספציפיים לשטח מסויים.
על  התובנות  יישום  לגבי  בעייתיות  קיימת  אלו  במקרים  מסויימים.  באזורים  מסויימים  מינים  אודות  ספציפיים  מחקרים   .3

.)Tischeldorf & Fahrig 2000a, 2000b( אזורים אחרים ולכן לתרגמן כך שיהוו בסיס לתכנון
4. מודלים בעלי כיול של נתונים אמפיריים אשר מיועדים לחבר בין השטח לבין אוכלוסיות. במקרה זה מייצרים כללים והנחיות 

מתוך המסקנות, אולם ללא התייחסות לתכנון מרחבי.
5. שימוש במיני מפתח אשר פועלים כאינדיקטורים למינים נוספים )כתוצאה ממחקרים אמפיריים אשר בוחנים את הימצאותם, 
היעדרותם והתנהגותם של המינים הנוספים בשטח ובזמן מוגדרים(. מודל זה אינו מספק מידע רחב מספיק לכלל המינים, 

וכן דרוש זמן רב לביצוע המחקר.

למעשה, מעולם לא נוסתה אחת מהשיטות הנ״ל לצורך תכנון מערכתי או ליצירת תוכנית מתאר אזורית לפיתוח בר קיימא. 
מודל LARCH מציע חיבור בין מחקר אמפירי )סעיף 3(, מבנה השטח )סעיף 1( ואפיון של מינים )סעיפים 4 ו-5(, והוא נמצא 
בשימוש במערכת התכנון של מדינת הולנד ושל מדינות נוספות. מודל זה הינו ספציפי למין ביולוגי, ולכן יש לבחור מספר מינים 

.)Verboom & Pouwels, 2004( אשר מייצגים קבוצות שונות של מינים, להם רגישויות שונות לקיטוע בתי הגידול

לפירוט אודות המדדים המשולבים במודל LARCH ראה עבודתה של ברנשטיין )2011(.

במהלך סקר צפון הרי ירושלים בוצע ניסיון לשימוש במודל על צבי ישראלי. הצבי הישראלי הינו מהיונקים הגדולים ביונקי 
ישראל ונמצא בספר האדום תחת קטגורית “עתידו בסכנה״. הסיבות לכך הינן לחצי פיתוח, בינוי, היעלמות בתי גידול וצייד 
בלתי חוקי )שלמון, 2002(. בית הגידול האופייני של הצבי הוא נוף פתוח במישורים, גבעות, מורדות ואזורי חולות באזור הים 
תיכוני. תזונתו כוללת בעיקר מיני עשבים ושיחים אך כוללת גם עלוות עצים ופירות. במהלך תצפיות מקריות בסקרי יונקים 
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יעודיים בתחום הסקר אשר בוצעו ע״י פקחי רשות הטבע והגנים, נמצאו מספר אוכלוסיות אשר חיות בתחום הסקר )ראה פרק 
ד – זואולוגיה(. עקב מאמץ דיגום שאינו אחיד, קשה לקבוע מהו בית הגידול המועדף על הצבאים בתחום הסקר, אולם באזורים 

אחרים בישראל ניכר כי לצבאים העדפה לבתי גידול פתוחים.

 7 בין  נעה  דונם  דונם בהתאם לכושר הנשיאה של השטח. צפיפות הצבאים ל-1000  בין 100 ל-400  נעה  זכר  נחלה של צבי 
פרטים באזורים הדרומיים ל-10 פרטים ברמת הנדיב )ל. הדר, מידע בע״פ( במחקרים שנעשו בערב הסעודית נמצאו מרחקים 

.)Dunham, 2000( מקסימאליים של 13 ק״מ לצבי השיטים

 Wronski & Plath, 2009; Manor & Salts, בעבודה זו התייחסנו למדדים הבאים )בהסתמך על: י. מליחי, ד. קפלן; מידע בע״פ
2005(: מרחק שיחור: 300 מ׳. מרחק הפצה מקסימאלי: 12 ק״מ. צפיפות ל-1000 דונם: 10 פרטים.

קביעת עבירות המטריקס
השטח  של  הנשיאה  לכושר  מתייחס  למינים,  האופטימליים  הגידול  בתי  שאינם  קרקע,  בשימושי  העבירות  לקביעת  המדד 
לקיים את המין, והוא מחושב במודל כמספר היחידות הפרודוקטיביות בשטח )צפיפות(. הכיול לכושר הנשיאה של בתי הגידול 
ו/או מפלט זמני בלבד מקבלים ערך 0. הערכים בין 0 ל– 1 נקבעים  האופטימליים במודל הוא 1. שטחים המשמשים מעבר 
לשטחים, שמהווים תמיכה של הזנה ו/או רביה, בעזרת מומחים ובחינת תוצאות המודל. מחסום בלתי עביר מקבל ערך של 2- 
ואילו מחסום המאפשר מעבר של לפחות מין לדור הוא 1- . לדוגמה: יער רחב עלים דליל יכול להוות . שטח מתאים להזנה ואף 

לרבייה באביב עבור צבאים, ולכן ניתן לתת לו ערך של 0.5.

akuav צבאים בנחל בית חנן. צילום: אוריה אורן.
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מפת שימושי קרקע
הבסיס לניתוח מודל LARCH הוא מפת בתי-גידול. עבודת השדה של סקר זה הניבה את מפת שימושי הקרקע המפורטת ביותר 

הקיימת כיום. לצורך הרצת המודל יש צורך לקשור בין שימושי הקרקע לבעל החיים אליו זקוק בית הגידול שנבחר.

היחידה  ארועים סטוכסטיים.  לוקח בחשבון  ואינו  על קצב ההכחדה,  כפקטור המשפיע  בגודל האוכלוסייה  המודל מתמקד 
לחישוב גודל האוכלוסייה במודל היא RU – יחידה פרודוקטיבית מינימאלית לשטח. יחידה זו מהווה גורם מפתח המבדיל בין 
רגישויות של מינים שונים לגודל הכתם ביחס לקצב ההכחדה. יחידות ה-RU במודל מבטאות את כושר הנשיאה של הכתם. 

.B עבור כל שימוש קרקע עפ״י הטבלה להלן. ממצאי התהליך מופיעים במפה RU בשלב הבא הוגדר ערך

שימוש קרקע למודל RU ערך שימוש קרקע

Built -2 בנוי

MainRoad -2 כביש ראשי

TheSeparationFence -2 גדר ההפרדה

AgriCrop -1 חקלאות שלחין

OtherRoad -1 כביש אזורי/מקומי

AgriOrchard -0.5 מטעים

DenseForest 0.1 יער צפוף

BLForest 0.6 חורש

SparseForest 0.7 יער פתוח

Shrubs 0.8 שיחייה

Bata 1 בתה

GrassLand 1 עשבוניים

בתחום הסקר לא קיימות תוכניות פיתוח מאושרות בקנה מידה בינוני-גדול. לכן הרצת המודל בוצעה עבור שימושי הקרקע 
 .)D ( ועבור שנת 2065 )מפהC הנוכחיים עפ״י המצב הקיים כיום )מפה

ממצאי ההרצה מראים כי תחום הסקר מקיים 5 אוכלוסיות מנותקות של צבי א״י. עוד מראים ממצאי ההרצה כי אוכלוסיות 
אלו יתקיימו גם בעוד 50 שנה, אם כי במצב פחות טוב.

חשוב לציין כי במסגרת עבודה זו בוצע שימוש מצומצם ביותר במודל זה ואין ספק כי הרצות נוספות של המודל על 
מינים אחרים ועבור תוכניות פיתוח שונות עשויה לתת תוצאות מעניינות ביותר שיש בהן לתרום לתכנון מושכל 

של האזור.
בנוסף, הרצה של המודל על תחום גדול יותר יניב גם כן תוצאות חשובות כמו המשמעות של הרחבת הכבישים 38 

ו-1, וכן משמעות בניית המעברים האקולוגיים מעל כבישים אלו.
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מפה A: שימושי קרקע מותאמים להרצת המודל.

מפה B: ערך RU עפ״י שימושי הקרקע השונים.
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מפה C: תמונת מצב קיימת לגבי צבי ישראלי לאחר הרצת המודל. 

מפה D: תמונת מצב עתידית עבור צבי ישראלי בעוד 50 שנים.
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נספח ב׳ - דף תצפית לסקר צומח.
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נספח ג׳ - פירוט ערכיות בוטנית על פי מדדים
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23551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ולוטם מרווני 1

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 2

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 3

25551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם שעיר4

3355445-14יער בצפיפות בינונית )בוסתן( בשלטון שקד מצוי ואשחר ארץ-ישראלי5

33551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 6

235544515יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואלה ארץ-ישראלית 7

355515515יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקטלב מצוי8

33554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק וסירה קוצנית 9

33554555יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וסירה קוצנית 10

23534454יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וזית אירופי 11

33551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק וסירה קוצנית 12

23551553יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, לוטם מרווני ואלון מצוי13

33134253יער פתוח )כרם( בשלטון זית אירופי ושקד מצוי 14

335313514יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וזית אירופי 15

23534454יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וזית אירופי 16

35555345שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואלון מצוי 17

335514514יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 18

135552315בתה צפופה בשלטון לוטם שעיר, סירה קוצנית ואורן י/ב19

235553415שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואורן י/ב 20

34554455יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר, סירה קוצנית וקידה שעירה 21

04551452יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר, סירה קוצנית וקידה שעירה 22

33551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אשחר ארץ-ישראלי ואלון מצוי 23

23434454יער פתוח )כרם( בשלטון זית אירופי, סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי 24

2355435-13יער פתוח בשלטון אורן הצנובר, סירה קוצנית וקידה שעירה 25

135552314בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית ולוטם שעיר 26

23534454יער פתוח )כרם( בשלטון זית אירופי, אלון מצוי וקידה שעירה 27

235543515יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי28

33554355יער פתוח בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק ואורן י/ב 29

33234454יער בצפיפות בינונית )כרם( בשלטון זית אירופי, שקד מצוי וסירה קוצנית 30

שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, אשחר ארץ-31
ישראלי ושקד מצוי 

33555345

35555345שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון קידה שעירה, אלון מצוי ואלת המסטיק 32
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3355445-14יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וזקנן שעיר33

3355524-13שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה ונשרן הדוחן 34

23554254חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, אלה ארץ-ישראלית וקידה שעירה 35

 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה36
ואשחר ארץ-ישראלי 

33551353

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 37

 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה38
ואשחר ארץ-ישראלי 

33551353

35551354יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואלת המסטיק39

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ואלון מצוי40

2355125-12יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב וצומח עשבוני בן-חלוף 41

 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית42
ואשחר ארץ-ישראלי 

3355145-13

35555345שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואלון מצוי 43

24551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה44

24555345שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואורן י/ב45

23534354יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, זית אירופי וקידה שעירה 46

245513514יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואלה ארץ-ישראלית 47

23554354יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה48

3355445-23יער פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 49

335514514יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלון מצוי 50

235544515יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וסירה קוצנית 51

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ולוטם מרווני 52

23555455חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, סירה קוצנית וקידה שעירה 53

3353525-13חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה וזית אירופי 54

44555125עשבוניים עם עצים בודדים של אלון מצוי 55

25551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, לוטם מרווני ואלון מצוי 56

33551554יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 57

24551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי58

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן הצנובר, סירה קוצנית ואלון מצוי 59

3355435-14יער פתוח בשלטון אלון מצוי וקידה שעירה60

25551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם מרווני61

35551554יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי62

3355445-14חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, סירה קוצנית ואורן י/ב63

33551554יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 64

04551452יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר, אלון מצוי וקידה שעירה 65

24551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם שעיר66
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25551554יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם שעיר67

31511552יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ושיטה כחלחלה 68

33551554יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 69

335513514יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי ואלון מצוי 70

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן הצנובר, אלון מצוי ולוטם מרווני 71

23554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם מרווני 72

555452315בתה פתוחה בשלטון טיון דביק 73

24554354חורש בצפיפות בינונית בשלטון קטלב מצוי, לוטם מרווני ואורן י/ב 74

23531453יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי, לוטם מרווני ואלון מצוי 75

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, לוטם שעיר ואלון מצוי 76

24551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה77

24551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי78

24551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה79

33554355חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, לוטם מרווני ואורן י/ב80

24551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה81

24551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי82

23531553יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי ואלון מצוי83

33551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקטלב מצוי84

24551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי85

35551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלון מצוי 86

33554455חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, קטלב מצוי ואורן י/ב 87

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן הצנובר, אלון מצוי ולוטם מרווני 88

24551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם מרווני89

34551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק ואלון מצוי 90

24551353יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס המקור, אורן י/ב ואלון מצוי91

24551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואלת המסטיק92

24551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה93

33554455יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי, איקליפטוס ואלון מצוי94

33554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלון מצוי95

33551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 96

יער בצפיפות בינונית )בוסתן( בשלטון שקד מצוי, אלה ארץ-ישראלית 97
ואלון מצוי 

33534555

33554455חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה ואורן י/ב98

25451453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק ולוטם מרווני 99

24551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם מרווני100

2355545-14חורש פתוח בשלטון אלה ארץ-ישראלית 101
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33554455חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, לוטם שעיר ואורן י/ב102

25551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם מרווני103

33554455חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, קטלב מצוי ואלת המסטיק 104

33551252יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, מלעניאל קצר-מלענים ואלון מצוי105

31511352יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, שיטה כחלחלה וסירה קוצנית106

23534254יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וזית אירופי107

23431252יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי, ולוטם שעיר108

23554334בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ואורן י/ב109

23551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב וסירה קוצנית110

23551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן הצנובר, לוטם שעיר ומלעניאל קצר-מלענים111

23551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב וקורנית מקורקפת112

23551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ולוטם שעיר113

235552315בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית וזית אירופי115

33554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 116

23551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, לוטם שעיר וסירה קוצנית117

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 118

23554555יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה וסירה קוצנית119

23234353יער בצפיפות בינונית )כרם( בשלטון זית אירופי וסירה קוצנית120

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן הצנובר, לוטם שעיר וסירה קוצנית121

35551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ולוטם מרווני122

2355445-14יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה וסירה קוצנית123

33554354יער פתוח בשלטון אורן י/ב וסירה קוצנית124

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ולוטם שעיר125

23551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, לוטם שעיר ומלעניאל קצר-מלענים126

3555145-13יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלון מצוי 127

35551354יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב וקידה שעירה128

23551553יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, לוטם מרווני ואלון מצוי130

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, שיטה עגולת-זרעים 131
ואלת המסטיק

31511452

24551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי132

33551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ולוטם שעיר133

35551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ולוטם מרווני134

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה וסירה קוצנית135

23551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ולוטם מרווני136

35551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ולוטם מרווני137

33554354יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ולוטם שעיר138
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33554555יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה וחרוב מצוי 139

23134253יער בצפיפות בינונית )כרם( בשלטון זית אירופי 140

24134253יער בצפיפות בינונית )כרם( בשלטון זית אירופי ואורן י/ב 141

44555125עשבוניים עם עצים בודדים של שקד מצוי142

23134253יער בצפיפות בינונית )כרם( בשלטון זית אירופי 143

31114252חורש בצפיפות בינונית בשלטון שיטה עגולת-זרעים144

3555135-13יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי145

33554355יער פתוח בשלטון שקד מצוי ואלון מצוי146

23135252חורש פתוח בשלטון חרוב מצוי147

2355535-13חורש פתוח בשלטון אלון מצוי149

2111525-11חורש צפוף בשלטון שיטה כחלחלה וקיקיון מצוי150

2353445-13יער בצפיפות בינונית )כרם( בשלטון זית אירופי ואלה ארץ-ישראלית151

 בתה פתוחה עם עצים ו/או שיחים בודדים בשלטון טיון דביק,152
חוח עקוד ושיטה כחלחלה 

11215131

231342514יער בצפיפות בינונית )כרם( בשלטון זית אירופי 153

33551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלת המסטיק154

34431453יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי, אלת המסטיק ושבטן לבן155

33554455יער פתוח בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה156

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ולוטם מרווני157

43555455חורש פתוח בשלטון אלה ארץ-ישראלית, סירה קוצנית ואורן י/ב158

33551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואשחר ארץ-ישראלי159

33431353יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס ואשחר ארץ-ישראלי160

23534353יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי, אורן י/ב וסירה קוצנית161

33551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלת המסטיק162

43234354יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי, סירה קוצנית וזקנן שעיר163

33551253יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, זקנן שעיר ודגן בן-חלוף164

33531453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, חרוב מצוי ואלת המסטיק165

35235455יער צפוף בשלטון אורן י/ב וסירה קוצנית166

33554455חורש בצפיפות בינונית בשלטון אשחר ארץ-ישראלי ולבנה רפואי167

45551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב וקידה שעירה168

33554455יער פתוח בשלטון אורן י/ב וסירה קוצנית169

54555124עשבוניים עם בני-שיח בודדים של אזוב מצוי170

2355512-13עשבוניים רב-שנתיים בני-קיימא בשלטון זקנן שעיר171

33551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואשחר ארץ-ישראלי172

24551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי173

1355523-13בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ונשרן הדוחן174
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24534454יער בצפיפות בינונית בשלטון זית אירופי, אורן י/ב ואשחר ארץ-ישראלי175

33555345שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, סירה קוצנית וזקנן שעיר176

33551354יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואשחר ארץ-ישראלי177

53551252יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב178

24551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי179

34434555יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר, קידה שעירה ואלון מצוי 180

33551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב ואלת המסטיק 181

24551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואלת המסטיק182

23551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק ואלון מצוי 183

33554555יער פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 184

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב ואלת המסטיק 185

23554354חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי ואלת המסטיק186

33554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ואלת המסטיק 187

23554354חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי ואלה ארץ-ישראלית188

24551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי189

24535455יער צפוף בשלטון אלון מצוי, אורן י/ב וזית אירופי190

33554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ושקד מצוי 191

13551553יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ואלון מצוי192

23554555יער פתוח בשלטון שקד מצוי ואלון מצוי193

23554354יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי וזית אירופי194

34535354יער צפוף בשלטון אלון מצוי, אורן י/ב וזית אירופי195

23555455חורש פתוח בשלטון אלון מצוי וסירה קוצנית196

23531553יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי ואלון מצוי197

33531453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן קנרי, חרוב מצוי ואלת המסטיק198

23531553יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי ואלון מצוי199

34551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, חרוב מצוי ואלון מצוי200

23555455חורש פתוח בשלטון אלון מצוי וסירה קוצנית201

34551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם מרווני202

23554354חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי ואלת המסטיק203

24551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק ואלון מצוי 204

33551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק ולוטם מרווני205

33551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק ולוטם מרווני207

23554354חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי ואלת המסטיק208

23555124עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון שומר פשוט ושקד מצוי209

 בתה פתוחה עם עצים ו/או שיחים בודדים בשלטון סירה קוצנית, 210
זקנן שעיר ואלון מצוי

235552315
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33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 211

33555455חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, סירה קוצנית ואורן י/ב212

24551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם מרווני213

23554354חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק ולוטם שעיר214

34531553יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי, שבטן לבן ואלון מצוי215

33554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וזקנן שעיר216

23555354חורש פתוח בשלטון אלון מצוי וסירה קוצנית217

23554455יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה218

24551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי221

34551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי222

33554555יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלון מצוי223

2351435-22יער פתוח בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ושיטה כחלחלה224

23551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב וסירה קוצנית225

23134353יער בצפיפות בינונית )כרם( בשלטון זית אירופי ואורן י/ב 227

23551253יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ונשרן הדוחן228

34551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי229

3455135-13יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וזקנן שעיר 230

31551452יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, שיטה כחלחלה ואלון מצוי232

31551352יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, שיטה כחלחלה ואשחר ארץ-ישראלי233

235542315בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, זקנן שעיר ואלון מצוי234

11114251חורש בצפיפות בינונית בשלטון שיטה כחלחלה ואיקליפטוס ב.מ.235

33551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אשחר ארץ-ישראלי וזית אירופי236

33551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלת המסטיק237

3355445-14יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 238

33551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלת המסטיק239

33551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 240

24551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה241

1455425-22יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב במחצבה נטושה242

23554354יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואלת המסטיק243

3355445-14יער פתוח )בוסתן( בשלטון שקד מצוי, אלת המסטיק וסירה קוצנית245

שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית 246
וחרוב מצוי

235553415

24551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואלת המסטיק247

24555555יער בצפיפות בינונית )כרם( בשלטון זית אירופי, אלון מצוי ואורן י/ב 248

33551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקטלב מצוי249

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 250
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33551253יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, נשרן מכחיל ודגן חד-שנתי251

24551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואלת המסטיק252

33555345שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, כתלה חריפה וזוטה לבנה253

235551014עשבוניים חד-שנתיים254

 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, 255
קידה שעירה וחרוב מצוי

33555345

335553415שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי256

 בתה פתוחה עם עצים ו/או שיחים בודדים בשלטון כתלה חריפה, 257
זקנן שעיר ואורן הצנובר

35555235

23554354יער פתוח בשלטון אורן הצנובר וסירה קוצנית258

335553415שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי וסירה קוצנית 259

3355435-14יער פתוח בשלטון אורן הצנובר וסירה קוצנית260

43554255יער גבוה, פתוח בשלטון אורן הצנובר וזקנן שעיר261

33434454יער גבוה, פתוח בשלטון אורן הצנובר, סירה קוצנית וקידה שעירה 262

 בתה פתוחה עם עצים ו/או שיחים בודדים בשלטון סירה קוצנית, 263
זקנן שעיר ואשחר ארץ-ישראלי

235552315

23555354חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה ולוטם שעיר265

235542315בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית 266

235553415שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה וסירה קוצנית267

33554354יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב וקידה שעירה268

335553415שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, קידה שעירה וסירה קוצנית 269

235542315בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי270

33555345שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, קידה שעירה ולבנה רפואי271

33554455יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלון מצוי272

35554355יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי273

23555455חורש פתוח בשלטון אלון מצוי וקידה שעירה274

235541314בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ואלון מצוי275

235542315בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, לוטם שעיר וקידה שעירה276

33554455יער פתוח בשלטון אלון מצוי וסירה קוצנית277

23554354חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי וקידה שעירה278

23555455חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה וסירה קוצנית 279

23554555יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה280

235542315בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, לוטם שעיר ואורן י/ב281

2355523-13בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית282

3523535-13יער צפוף בשלטון אורן הצנובר וסירה קוצנית 285

35435355יער צפוף בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ולוטם שעיר 286

235542315בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית 287
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23554354יער פתוח בשלטון אורן הצנובר וסירה קוצנית288

23554455יער פתוח בשלטון אורן הצנובר, סירה קוצנית וקידה שעירה 289

235553415שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ולוטם שעיר290

135552314בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית וקידה שעירה291

24231352יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר וסירה קוצנית 292

245553415שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואורן י/ב293

24551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלון מצוי 294

235343515יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, זית אירופי וסירה קוצנית 295

235551014עשבוניים חד-שנתיים296

235553415שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי וסירה קוצנית297

235541314בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי298

335542515חורש בצפיפות בינונית בשלטון אשחר ארץ-ישראלי299

235542315בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי300

235541314בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי301

235552315בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית302

23554555יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי 303

335542315בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית 304

335553415שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, סירה קוצנית ואורן י/ב305

13555133בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית ואורן י/ב 306

33555255חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה ואורן י/ב 307

23554455יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ואלון מצוי 308

33555345שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי309

33554455חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי וקידה שעירה310

33534454יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, אורן י/ב וזית אירופי311

245552415שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואורן י/ב312

335553415שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה וסירה קוצנית313

בתה פתוחה עם עצים ו/או שיחים בודדים בשלטון סירה קוצנית 314
ואשחר ארץ-ישראלי

235552315

34551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, לוטם שעיר ואלון מצוי 315

33551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 316

33554455יער פתוח בשלטון אלון מצוי ושקד מצוי317

33551554יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ואלון מצוי318

33551554יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ואלון מצוי319

33555345שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואורן י/ב320

3355155-22יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 321

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 322
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24551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי323

25551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וסירה קוצנית 324

24554354יער בצפיפות בינונית )כרם( בשלטון זית אירופי, אלון מצוי ואורן י/ב325

24551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וסירה קוצנית 326

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 327

33555355חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, סירה קוצנית ואורן י/ב328

23555354חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה וסירה קוצנית 329

235542315בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית וזית אירופי330

235542315בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית 331

2455135-12יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואלת המסטיק332

3353145-12יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ושקד מצוי333

24551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי334

24551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי335

3355455-23יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, אורן י/ב ושקד מצוי336

23555354חורש פתוח בשלטון אלון מצוי וסירה קוצנית337

24551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם שעיר338

33234354יער בצפיפות בינונית )בוסתן( בשלטון שקד מצוי, זית אירופי וסירה קוצנית339

33554455יער פתוח בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה וסירה קוצנית 340

3455522-14עשבוניים עם עצים בודדים של אורן י/ב 341

2355535-14חורש פתוח בשלטון אלון מצוי וסירה קוצנית342

24551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי343

2455155-13יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם שעיר344

34551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי345

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, לוטם שעיר ואלון מצוי 347

2353435-13יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, זית אירופי ואלון מצוי348

23551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 349

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 350

2355512-22עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון שומר פשוט ואורן י/ב351

34551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב ולוטם שעיר 352

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 354

35551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וסירה קוצנית 355

24551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה356

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה וסירה קוצנית357

24551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ומלעניאל קצר-מלענים358

234314513יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי, סירה קוצנית וקידה שעירה 359
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24551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה360

23554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 361

33555345שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואורן י/ב362

23554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי363

35551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואשחר ארץ-ישראלי364

33134354יער בצפיפות בינונית )בוסתן( בשלטון שקד מצוי וזית אירופי365

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 366

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה וסירה קוצנית367

345551215עשבוניים עם עצים בודדים של שקד מצוי368

25551554יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וסירה קוצנית 369

34551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם שעיר370

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן הצנובר, סירה קוצנית וקידה שעירה 371

035553415שיחייה צפופה בשלטון קידה שעירה, אשחר ארץ-ישראלי ואורן י/ב372

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 373

3355455-14יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 374

35551554יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וסירה קוצנית 375

2355455-14יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי 376

34551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, לוטם שעיר ואלון מצוי 377

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, לוטם שעיר ואלון מצוי 378

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 379

33554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 380

3555135-13יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ולוטם שעיר381

23134152יער בצפיפות בינונית )כרם( בשלטון זית אירופי 382

33551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ולוטם שעיר383

3555145-13יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלון מצוי 384

33554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אשחר ארץ-ישראלי וסירה קוצנית 386

34551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, לוטם שעיר ואלון מצוי 387

34551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, לוטם שעיר ואלון מצוי 388

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלת המסטיק 389

23554354יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 390

21115252חורש צפוף בשלטון שיטה כחלחלה 391

24551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה392

25551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם שעיר393

24551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם מרווני394

34551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, לוטם מרווני ואלון מצוי 395
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33551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 396

33554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ואלון מצוי 397

235552415שיחייה צפופה בשלטון אלון מצוי וקידה שעירה 398

235552415שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון קידה שעירה ואורן י/ב399

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה400

23554234בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ואורן י/ב401

33554455יער בצפיפות בינונית )בוסתן( בשלטון שקד מצוי ואשחר ארץ-ישראלי402

235552415שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון קידה שעירה ואורן י/ב403

33554455חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה ואורן י/ב404

35551554יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וסירה קוצנית 405

2355423-13בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ושומר פשוט406

35551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלת המסטיק407

23554354יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 408

33554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 409

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וקידה שעירה 410

23554354יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלת המסטיק 413

23554455יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה וסירה קוצנית414

33551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וזקנן שעיר 415

35551354יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלת המסטיק416

13534253יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי, אלון התולע ואלון מצוי 417

14551452יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר, אלון מצוי וקידה שעירה 418

33551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 419

33551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 420

31511352יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, שיטה כחלחלה ואלון מצוי 421

33551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 422

23431452יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי ואשחר ארץ-ישראלי424

3355524-13שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי וזקנן שעיר 425

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אשחר ארץ-ישראלי 426
וקידה שעירה

43551454

23551253יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב וסירה קוצנית427

23551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב וסירה קוצנית428

33551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן הצנובר וסירה קוצנית 429

33551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אשחר ארץ-ישראלי וסירה קוצנית 430

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב וסירה קוצנית431

44555125עשבוניים עם עצים בודדים של אורן י/ב 432

335514515יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק וסירה קוצנית 434
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335514514יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק וקידה שעירה 435

4555145-13יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה וסירה קוצנית 436

33555345שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אשחר ארץ-ישראלי ואורן י/ב 437

35555125עשבוניים עם בני-שיח בודדים בשלטון זקנן שעיר וסירה קוצנית 438

33551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלון מצוי 439

33551354יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואשחר ארץ-ישראלי440

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וזקנן שעיר 441

33551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אשחר ארץ-ישראלי וסירה קוצנית 442

34551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, לוטם מרווני וקידה שעירה443

25551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם מרווני444

23551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ולוטם מרווני 445

33554455יער פתוח בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק וקידה שעירה 446

23551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק ולוטם מרווני 447

33551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 448

31511452יער גבוה בצפיפות בינונית אורן י/ב, שיטה כחלחלה ואלת המסטיק 449

33531353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וזית אירופי 450

23534554יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, זית אירופי וקידה שעירה 451

31414353חורש בצפיפות בינונית בשלטון שיטה כחלחלה, קידה שעירה ואלת המסטיק 452

2355445-14יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב וקידה שעירה 453

33551354יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אשחר ארץ-ישראלי וקידה שעירה454

33534554יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, אורן י/ב ואלת המסטיק 455

23555124עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון שומר פשוט ואלון מצוי456

33554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ושקד מצוי 457

33551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקטלב מצוי458

33554555יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב ואלת המסטיק 459

24551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק ואלון מצוי 460

35551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואלת המסטיק461

24551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואלת המסטיק462

33531553יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וזית אירופי 463

13551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית וזקנן שעיר464

13551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ואלת המסטיק 465

24551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב ואלון מצוי466

23551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ואלון מצוי467

23551353יער גבוה, צפוף בשלטון אורן הצנובר, לוטם מרווני וסירה קוצנית 468

24551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וסירה קוצנית 469
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33554354יער פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 470

33551554יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 471

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 472

33554555יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 473

23551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק ואלון מצוי 474

33554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלון מצוי475

34551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם שעיר476

33554555יער פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 477

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלון מצוי 478

23551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ואלון מצוי479

35551354יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלון מצוי 480

235515514יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק ואלון מצוי 481

24551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם שעיר482

24551453יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וסירה קוצנית 483

33554455יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, סירה קוצנית ואלון מצוי 484

35551554יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה וחרוב מצוי 485

33551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 486

24551454יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואלת המסטיק487

33555455חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה ואורן י/ב488

13551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב  489

33534354יער בצפיפות בינונית )בוסתן( בשלטון שקד מצוי, לוטם שעיר ואלון מצוי 490

255513514יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, לוטם מרווני ואלון מצוי 491

25551454יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם מרווני492

3353435-13יער פתוח )כרם( בשלטון זית אירופי ואלון מצוי 493

25551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם מרווני494

33551453יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 495

33551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וקידה שעירה 496

33554555יער גבוה, פתוח בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי וסירה קוצנית 497

25551353יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ולוטם מרווני498

33534455יער פתוח )כרם( בשלטון זית אירופי, אלון מצוי ושקד מצוי 499

335513514יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלון מצוי 500

33554555חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק ואורן י/ב501

24554354חורש בצפיפות בינונית בשלטון קטלב מצוי, לוטם מרווני ואלון מצוי 502

23554455יער פתוח בשלטון אורן י/ב, לוטם מרווני ואלון מצוי 503

23554354חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה ולוטם שעיר504
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335514504יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק ולוטם מרווני505

234344504יער פתוח בשלטון זית אירופי, אלת המסטיק ואורן י/ב506

335514503יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי, לוטם שעיר ואלת המסטיק 507

335314503יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, אלת המסטיק וזית אירופי508

2555145-13יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, לוטם מרווני ואלון מצוי 509

255514504יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, לוטם מרווני ואלון מצוי 510

245514504יער גבוה, צפוף בשלטון אורן י/ב, אלון מצוי ואלת המסטיק511

334353415שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון קידה שעירה וזית אירופי513

235544504חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה וסירה קוצנית 514

2355135-12יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב, קידה שעירה ואלת המסטיק 515

235553415שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון קידה שעירה, אלת המסטיק ואורן י/ב516

4455512-23עשבוניים עם עצים בודדים של שקד מצוי517

335543505חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי ואורן י/ב518

115312501יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן י/ב וחרוב מצוי519
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נספח ד׳ - רשימת מיני צמחים מלאה בתחום הסקר
חשוב לציין כי לא בוצע סקר עשבוניים מלא בתחום הסקר וכי הנתונים המובאים כאן הינם חלקיים בלבד.

שם המין

אבובית מקורקפת

אביבית בינונית

אביבית זעירה

אגורה מדברית

אגס סורי

אוג הבורסקאים

אוזן-גדי צהובה

אורן הצנובר

אורן ירושלים

אורן קנרי

אורן קפריסאי

אזדרכת מצויה

אזוב מצוי

אזנב מצוי

אחיגזר ההרים

אחילוף הגליל

אחירותם החורש

אחישבת ענף

אטד אירופי

איטן מרצעני

איילנתה בלוטית

איכהורניה עבת-רגל

איסטיס מצוי

איקליפטוס ב.מ.

איקליפטוס המקור

אירוס ארם-נהריים

אירוס ארץ-ישראלי

אירוס הסרגל

אלה אטלנטית

אלה ארץ-ישראלית

אלון התבור

אלון התולע

אלון מצוי

אליסון מצוי

אליסון פשוט

אלמוות הכסף

אלמוות סיני

אלקנה סמורה

אלת הכלאיים

שם המין

אלת המסטיק

אמברוסיה מכונסת

אספסת אשונה

אספסת גלגלית

אספסת החבית

אספסת הכתרים

אספסת השיח

אספסת מצויה

אספסת מקומטת

אספסת עדשתית

אספסת קטועה

אספסת קטנה

אספסת קעורה

אספסת שיכנית

אספרג ארוך-עלים

אספרג החורש

אסתום מצוי

אפון מצוי

אפון נמוך

אפזרית אדומה

אצבוע אירופי

ארביס אביבי

ארבע-כנפות מצויות

אריסימון תמים

ארכובית הציפורים

ארכובית שבטבטית

אשבל ארץ-ישראלי

אשבל כרתי

אשבל מעורק

אשחר ארץ-ישראלי

אשחר רחב-עלים

אשל ב.מ.

אשל היאור

אשל מרובע

אשל סין

בבונג זהוב

בולבוסן ארץ-ישראלי

בוצין הירדן

בוצין מזרחי

שם המין

בוצין מפורץ

בוצין סיני

בוצין שיחני

בוקיצה שעירה

בן-דוחן מדברי

בן-חיטה ביצני

בן-חיטה רב-אנפין

בן-חצב יקינתוני

בן-חצב סתווני

בן-סחלב צריפי

בן-סירה מיובל

בן-פרג סגול

בן-קוצן מאפיר

בקיה ארץ-ישראלית

בקיה צהובה

בקיה צרפתית

בקיה תרבותית

בקיית הגליל

בקיית הכלאיים

בקיית המשי

בר-גביע חלק

בר-גביע קוצני

בר-דורבן אשון

בר-זית בינוני

בר-עשנן ארץ-ישראלי

ברומית אדמונית

ברומית אזמלנית

ברומית הגגות

ברומית המטאטא

ברומית זנב-שועל

ברומית יפנית

ברומית מאוגדת

ברומית סורית

ברומית ספרדית

ברומית קצרת-שיבולית

ברוש אריזוני

ברוש מצוי

ברזילון ענף

ברזילון ריסני

שם המין

ברקן סורי

בת-חלמית שרועה

גביעול אשון

גביעונית הלבנון

גד השדה

גדילן מצוי

גומא כדורי

גזיר דקיק

גזיר מזיק

גזר יושב

גזר מצוי

גזר עדין

גזר קיפח

גלונית הסלעים

גלונית מצויה

גלעינית השדה

גלעינית זעירת-פרחים

געדה כרתית

געדה מפושקת

געדה מצויה

געדת החורש

גפן היערות

גרגר הנחלים

גרגרנית הטבעת

גרגרנית ירושלים

גרגרנית מצויה

גרגרנית משובלת

גרניון גזור

גרניון הארגמן

גרניון הפקעות

גרניון עגול

גרניון רך

דבורנית גדולה

דבורנית דינסמור

דבורנית הדבורה

דבורנית הקטיפה

דבורנית כחלחלה

דבורנית נאה

דבורנית צהובה
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שם המין

דבורנית שחומה

דבקה דקיקה

דבקה זיפנית

דבקה מפושקת

דבקנית הפרקים

דבקת האפונים

דבקת החומות

דבקת הפטמות

דבקת יהודה

דבקת ירושלים

דגנין בירותי

דגנין מצוי

דו-שן שעיר

דודא רפואי

דודוניאה דביקה

דורבנית התבור

דורה רותמית

דל-קרניים כרמלי

דלעת-נחש סורית

דם-המכבים האדום

דמומית קטנת-פרי

דק-זנב קשתני

דרדית מצויה

דרדר אשקלון

דרדר גדול-פרחים

דרדר כחול

דרדר מצוי

דרכמונית מצרית

הגה מצויה

היפוכריס נדיר

הרדוף הנחלים

הרדופנין הציצית

ולריינה איטלקית

ולריינית דוקרנית

ולריינית מזרחית

ולריינית משולחפת

ולריינית עטורה

ולריינית קטועה

ורבנה רפואית

ורד הכלב

ורוניקה לבנה

ורוניקה סורית

שם המין

ורוניקה עדינה

ורוניקה פרסית

ורוניקת המים

ושינגטוניה חוטית

זהבית דמשקאית

זהבית השלוחות

זוטה לבנה

זוטה מעורקת

זוטה צפופה

זון אשון

זון מרצעני

זון משכר

זיף-נוצה חבוי

זיף-נוצה מחוספס

זית אירופי

זלזלת הקנוקנות

זמזומית ורבורג

זמזומית מצויה

זנב-ארנבת ביצני

זנב-כלב דוקרני

זנב-כלב מצוי

זנב-כלב עדין

זנב-עקרב שיכני

זנב-שועל מצוי

זעזועית גדולה

זעזועית קטנה

זערורית קטנת-פרי

זעריר כוכבני

זקן-סב מצוי

זקן-תיש ארוך

זקניים משובלים

זקנן שעיר

חבלבל השדה

חבלבל השיח

חבלבל סורי

חבלבל עדין

חבלבל שעיר

חבצלת קטנת-פרחים

חגווית שעירה

חד-אבקן אדום

חד-שפה מזרחי

חד-שפה מצוי

שם המין

חוגית תמימה

חוח ספרדי

חוח עקוד

חוחן הקנרס

חוחן קרדני

חומעה ורודה

חומעה יפה

חופניים מצויים

חורשף השבכה

חורשף מצויץ

חטמית זיפנית

חטמית עין-הפרה

חיטת הבר

חיננית הבתה

חלבלוב מגובשש

חלבלוב מצוי

חלבלוב מצרי

חלבלוב מקרין

חלבלוב משונשן

חלבלוב פעוט

חלבלוב צר-עלים

חלוקה הררית

חלוקה ננסית

חלמונית זעירה

חלמית גדולה

חלמית חדת-אונות

חלמית קטנת-פרחים

חמנית מצויה

חמצה שסועה

חמציץ נטוי

חסה כחולת-פרחים

חסרף מזרחי

חסת המצפן

חסת השבטים

חפורית הפקעים

חפורית מוזרה

חפורית מצויה

חפורית קטנה

חצב גלוני

חצב מצוי

חרדל לבן

חרוב מצוי

שם המין

חרחבינה חרמשית

חרחבינה מגובבת

חרחבינה מכחילה

חרצית השדות

חרצית עטורה

טבורית נטויה

טבק השיח

טופח ארך-עמוד

טופח זקוף

טופח ירושלים

טופח מצוי

טוריים מצויים

טוריים קטנים

טטרקליניס מפריק

טיון דביק

טיון חריף

טמוס מזרחי

טמוס מצוי

טרשנית שרועה

יבלית מצויה

ילקוט אדום

ילקוט הרועים

ינבוט השדה

יסמין שיחני

יערה איטלקית

כדן אשכולי

כדן סגול

כדן קטן-פרחים

כוכבן מצוי

כליינית מצויה

כליל החורש

כלך מצוי

כלך מרוקני

כלכלך סורי

כלנית מצויה

כמנון כרתי

כמנון ענף

כמנון קיפח

כנפה חרוקה

כנפן קוצני

כף-אווז האשפות

כף-אווז לבנה
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שם המין

כף-עוף פחוסה

כפיות שעירות

כרבה ספרדית

כרבולת מצויה

כרבולת קטנה

כרבולתן השדות

כריך נמוך

כרכום חורפי

כרמלית נאה

כרסתן נפוח

כרפס הביצות

כשות ארץ-ישראלי

כשות ב.מ.

כשות השדות

כתלה חריפה

כתלית יהודה

כתלית פורטוגלית

כתמה עבת-שורשים

כתנן שרוע

כתרון זעיר-פרח

כתרון כרתי

כתרון עקרבי

לבנה רפואי

לוגפייה צרפתית

לוגפיית השדה

לוטוס יהודה

לוטוס מצוי

לוטוס נאכל

לוטוס שעיר

לוטם מרווני

לוטם שעיר

לוטמית דביקה

לוטמית ערבית

לוליינית מעובה

לוע-ארי גדול

לועית ארוכת-גביע

לועית קטנה

לוענית גדולה

לוענית יריחו

לוענית מפושקת

לוענית מצויה

לוף ארץ-ישראלי

שם המין

לוף ירוק

לוף מנומר

לחך אזמלני

לחך בלוטי

לחך כרתי

לחך מצוי

לחך שסוע

לכיד קוצני

לפתית מצויה

לשון-כלב כרתית

לשון-פר מצויה

לשון-פר מצרית

לשון-פר סמורה

מגלית גדולת-פרחים

מגנונית כבונה

מגנונית פקטורי

מוצית קוצנית

מוצנית קטנת-פרחים

מיש דרומי

מלוח קיפח

מליסה רפואית

מלעניאל ארוך

מלעניאל מצוי

מלעניאל קצר-מלענים

מלקולמייה הררית

מנתור מצוי

מסרק מזרחי

מסרק שולמית

מעוג אפיל

מציץ סורי

מצלתיים מצויות

מקור-חסידה גדול

מקור-חסידה גזור

מקור-חסידה חלמיתי

מקור-חסידה מצוי

מקור-חסידה רומאי

מרבה-חלב מונפלייני

מרגנית השדה

מרווה ארץ-ישראלית

מרווה דגולה

מרווה כחולה

מרווה מלבינה

שם המין

מרווה מנוצה

מרווה מצויה

מרווה משולשת

מרווה רחבת-גביע

מרווה ריחנית

מרוות יהודה

מרוות ירושלים

מרור הגינות

מרור קטן-קרקפת

מרמר מצוי

מרקולית מצויה

מררית הגליל

מררית מצויה

משיין גלילני

משערת זהובה

משקפיים מצויים

מתנן מצוי

מתנן שעיר

נאוטינאה תמימה

נוניאה כרסנית

נוניאה קהה

נוציץ מנוצה

נוציץ עטוף

נוצנית כדורית

נורית אסיה

נורית הזיזים

נורית הלב

נורית המלל

נורית השדה

נורית ירושלים

נורית כדורית

נורית קטנה

נזמית לבנה

נטופית שעירה

ניסנית ארץ-ישראלית

ניסנית דו-קרנית

ניסנית הבולבוסין

ניסנית זיפנית

ניסנית ירושלמית

ניסנית כינורית

ניסנית שיכנית

נירית הקמה

שם המין

נענע משובלת

נפית כפופה

נץ-חלב הררי

נץ-חלב מפושק

נץ-חלב צרפתי

נרקיס מצוי

נשרן הדוחן

נשרן מכחיל

נשרן שעיר

סביון פשוט

סביון אביבי

סגולית חרמשית

סולנום זיתני

סומקן ענקי

סוף מצוי

סחלב אנטולי

סחלב הגליל

סחלב השקיק

סחלב פרפרני

סחלב קדוש

סחלב שלוש-השיניים

סחלבן החורש

סייגית מבריקה

סייפן התבואה

סייפן סגול

סינפיטון ארץ-ישראלי

סיסם הודי

סיסן אשון

סיסנית הבולבוסין

סיסנית הגינות

סירה קוצנית

סלסילה מצויה

ספלול קטן

סקליגריה כרתית

סרפד הכדורים

סתוונית היורה

סתוונית ירושלים

עבדקן הדורים

עבדקן מצוי

עדשה מזרחית

עוזרר סיני

עוזרר קוצני
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שם המין

עולש מצוי

עוקץ-עקרב ארם-צובא

עוקץ-עקרב עגול-עלים

עוקצר מצוי

עטייה זעירה

עיריוני קצר

עירית גדולה

עירית נבובה

עכובית הגלגל

עכנאי יהודה

עכנאי מגובב

עכנאי שרוע

עלוק מצוי

עלקלוק צהוב-פרחים

עלקת ב.מ.

עלקת מוטל

עלקת נטויה

עפעפית מצרית

עפעפית עגולת-עלים

עפרית אירופית

עצבונית החורש

ער אציל

ערבז דק-פרחים

ערברבה שעירה

ערידת הביצות

עשנן יהודה

פואה מצויה

פטל לביד

פטל קדוש

פיגם מצוי

פיגמית מצויה

פילגון מצוי

פילגון צמיר

פילגון קפוץ

פיקוס התאנה

פלפלון דמוי-אלה

פספלון מורחב

פעמונית זיפנית

פעמונית ירושלים

פעמונית קטנה

פעמונית קיפחת

פקטורית אשרסון

שם המין

פקעון נאה

פרג אגסי

פרג סורי

פרודותיים מכורבלות

פרסה דלת-תרמילים

פרסיון גדול

פרע מסולסל

פרע צמיר

פרע קטן-עלים

פרעושית ערבית

פרקינסוניה שיכנית

פשתה אשונה

פשתה גדולה

פשתה מצויה

פשתה שעירה

פשתנית זעירה

פשתת המכבד

צבעוני ההרים

צבר מצוי

צהרון מצוי

צורית אדומה

צורית ארץ-ישראלית

צורית גבוהה

צורית חופית

ציבורת ההרים

ציפורן חד-שנתי

ציפורן נקוד

ציפורני-חתול ארץ-ישראליות

ציפורני-חתול עבות

ציפורנית ארץ-ישראלית

ציפורנית כרסנית

ציפורנית מעורקת

ציפורנית מצוירת

ציפורנית מצרית

ציפורנית נפוחה

ציפורנית ענפה

צלבית ארוכת-שיבולת

צללית אשונה

צללית הכלאיים

צלע-שור חרוזה

צלע-שור קטנה

צלף קוצני

שם המין

צמרנית הסלעים

צתרה ורודה

צתרנית משובלת

קדד ארץ-ישראלי

קדד האנקולים

קדד זעיר

קדד יפה

קדד מצליב

קוציץ סורי

קוצן קיפח

קורטם דק

קורטם מבריק

קורנית מקורקפת

קזוארינה דקיקה

קחוון ארץ-ישראלי

קחוון הצבעים

קחוון חברוני

קחוון מצוי

קחוון מקפח

קטלב מצוי

קידה שעירה

קיטה רותמית

קייצת מלבינה

קייצת מסולסלת

קיסוסית קוצנית

קיפודן בלאנש

קיפודן מצוי

קיצנית כרתית

קיצנית צמרנית

קיצנית צפופת-עלים

קיקיון מצוי

קליטריס מיובל

קנה מצוי

קנרס סורי

קערורית סגולה

קצח הציפורן

קצח ריסני

קרדה דרומית

קרדה מכסיפה

קרנונית דביקה

קרנונית לקויה

קרסולה מכונפת

שם המין

קרקפן צהוב

קרקש צהוב

רב-פרי מצוי

רוביניה בת-השיטה

רוש עקוד

רימון מצוי

רכפה לבנה

רכפה צהובה

רכפתן מדברי

רקפת מצויה

שבטן לבן

שברק ב.מ.

שברק דביק

שברק מלבין

שברק מצוי

שברק משובל

שברק משונץ

שברק נטוי

שברק סיצילי

שברק קוצני

שברק קצר-פרח

שום ב.מ.

שום גבוה

שום האבקנים

שום הכרמל

שום ירקרק

שום לבנבן

שום משולש

שום קטוע

שום שעיר

שומר פשוט

שומרר בואסיה

שופרית כרתית

שחליים עדינים

שחליל שרוע

שיבולת-שועל גדולה

שיבולת-שועל מתפרקת

שיבולת-שועל נפוצה

שיבולת-שועל ערבתית

שיזף מצוי

שיח-אברהם מצוי

שיטה כחלחלה
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שם המין

שיטה עגולת-הזרעים

שיכרון זהוב

שיכרון לבן

שלהבית דביקה

שלח ספרדי

שלחופן קרומי

שלמון דק

שלמון יפואי

שלמון סורי

שמשון אזוביוני

שמשון מצוי

שמשון ריסני

שמשון שעיר

שנית גדולה

שנית מתפתלת

שנק החורש

שסיע ערבי

שעורה נימית

שעורת הבולבוסין

שעורת העכבר

שעורת התבור

שעלב ריסני

שערור שעיר

שערות-שולמית מצויות

שפרירה קשקשנית

שפתן מצוי

שקד מצוי

שקד קטן-עלים

שרביטן מצוי

שרדיניה מוצנית

שרכרך הסלעים

שם המין

שרכרך ריחני

שרעול שעיר

תגית ארץ-ישראלית

תגית מצויה

תגית קיצית

תורמוס ההרים

תות לבן

תלת-מלען מצוי

תלתן ארץ-ישראלי

תלתן בואסיה

תלתן גולתי

תלתן דוקרני

תלתן האלמוות

תלתן הארגמן

תלתן הכדורים

תלתן הכפתורים

תלתן המגן

תלתן הקצף

תלתן חדוד

תלתן חקלאי

תלתן כוכבני

תלתן מאדים

תלתן נאה

תלתן קיפודני

תלתן קלוז

תלתן תריסני

תמר מצוי

תמריר בינוני

תריסנית מלולה

תריסנית שיכנית
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נספח ה׳ – פירוט התצפיות במפת מיני צמחים נדירים. 
המפה הופיעה בעמוד 165, בסעיף 3.3.4

מקור הנתוניםנדירותשם המיןמס' במפה

סקר ההרים ממערב לירושלים Rציפורנית מצוירת1

סקר ההרים ממערב לירושלים Rציפורנית מצוירת2

סקר ההרים ממערב לירושלים Rדורבנית התבור3

סקר ההרים ממערב לירושלים Rנורית הלב4

סקר ההרים ממערב לירושלים RPנורית הזיזים5

סקר ההרים ממערב לירושלים RRנורית כדורית6

סקר ההרים ממערב לירושלים Rתריסנית שיכנית7

סקר ההרים ממערב לירושלים Rתריסנית שיכנית8

סקר ההרים ממערב לירושלים Rתריסנית שיכנית9

סקר ההרים ממערב לירושלים RRשחליים עדינים10

סקר ההרים ממערב לירושלים Rטוריים קטנים11

סקר ההרים ממערב לירושלים RRצורית ארץ-ישראלית12

סקר ההרים ממערב לירושלים RRצורית ארץ-ישראלית13

סקר ההרים ממערב לירושלים Rעטייה זעירה14

סקר ההרים ממערב לירושלים Rעטייה זעירה15

סקר ההרים ממערב לירושלים Rלוטוס נאכל16

סקר ההרים ממערב לירושלים RRגרגרנית משובלת17

סקר ההרים ממערב לירושלים RRגרגרנית משובלת18

סקר ההרים ממערב לירושלים RRגרגרנית משובלת19

סקר ההרים ממערב לירושלים RRטופח זקוף20

סקר ההרים ממערב לירושלים Rמקור-חסידה רומאי21

סקר ההרים ממערב לירושלים Rמקור-חסידה רומאי22

סקר ההרים ממערב לירושלים RRאלת הכלאיים23

סקר ההרים ממערב לירושלים RRאלת הכלאיים24

סקר ההרים ממערב לירושלים RRאלת הכלאיים25

סקר ההרים ממערב לירושלים RRאלת הכלאיים26

סקר ההרים ממערב לירושלים RRאלת הכלאיים27

סקר ההרים ממערב לירושלים Rנטופית שעירה28

סקר ההרים ממערב לירושלים RRחלמית חדת-אונות29

סקר ההרים ממערב לירושלים Rיסמין שיחני30

סקר ההרים ממערב לירושלים RPדבקת הפטמות31

סקר ההרים ממערב לירושלים RRמגנונית פקטורי32

סקר ההרים ממערב לירושלים RRמגנונית פקטורי33

סקר ההרים ממערב לירושלים RRסומקן ענקי34

סקר ההרים ממערב לירושלים Rגעדת החורש35

סקר ההרים ממערב לירושלים RPחד-שפה מזרחי36

סקר ההרים ממערב לירושלים RPחד-שפה מזרחי37

סקר ההרים ממערב לירושלים RPחד-שפה מזרחי38

סקר ההרים ממערב לירושלים RPחד-שפה מזרחי39
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סקר ההרים ממערב לירושלים RPחד-שפה מזרחי40

סקר ההרים ממערב לירושלים RPמרווה ארץ-ישראלית41

סקר ההרים ממערב לירושלים RPמרווה ארץ-ישראלית42

סקר ההרים ממערב לירושלים Rמרווה כחולה43

סקר ההרים ממערב לירושלים Rמרווה כחולה44

סקר ההרים ממערב לירושלים Rבוצין סיני45

סקר ההרים ממערב לירושלים RPלוענית יריחו46

סקר ההרים ממערב לירושלים Rעפעפית עגולת-עלים47

סקר ההרים ממערב לירושלים Rחסרף מזרחי48

סקר ההרים ממערב לירושלים RRורוניקה עדינה49

סקר ההרים ממערב לירושלים RPולריינית מזרחית50

סקר ההרים ממערב לירושלים RRשלמון דק51

סקר ההרים ממערב לירושלים RPשלמון סורי52

סקר ההרים ממערב לירושלים RPשלמון סורי53

סקר ההרים ממערב לירושלים Rחוגית תמימה54

סקר ההרים ממערב לירושלים Rחוגית תמימה55

סקר ההרים ממערב לירושלים Rחוגית תמימה56

סקר ההרים ממערב לירושלים Rחוגית תמימה57

סקר ההרים ממערב לירושלים Rחוגית תמימה58

סקר ההרים ממערב לירושלים Rחוגית תמימה59

סקר ההרים ממערב לירושלים Rחוגית תמימה60

סקר ההרים ממערב לירושלים Rחוגית תמימה61

סקר ההרים ממערב לירושלים Rטיון חריף62

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסביון פשוט63

סקר ההרים ממערב לירושלים RRמרור קטן-קרקפת64

סקר ההרים ממערב לירושלים Rאירוס הסרגל65

סקר ההרים ממערב לירושלים RRכרסתן נפוח66

סקר ההרים ממערב לירושלים Rאחילוף הגליל67

סקר ההרים ממערב לירושלים RPגומא כדורי68

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש69

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש70

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש71

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש72

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש73

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש74

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש75

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש76

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש77

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש78

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש79

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש80

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש81
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סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש82

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש83

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש84

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש85

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש86

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש87

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש88

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש89

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש90

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש91

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש92

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש93

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש94

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש95

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש96

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש97

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש98

סקר ההרים ממערב לירושלים RPדבורנית כחלחלה99

סקר ההרים ממערב לירושלים RPדבורנית כחלחלה100

סקר ההרים ממערב לירושלים RPדבורנית כחלחלה101

סקר ההרים ממערב לירושלים RPדבורנית כחלחלה102

סקר ההרים ממערב לירושלים RPדבורנית כחלחלה103

סקר ההרים ממערב לירושלים RPדבורנית כחלחלה104

סקר ההרים ממערב לירושלים Rדבורנית נאה105

סקר ההרים ממערב לירושלים Rדבורנית נאה106

סקר ההרים ממערב לירושלים Rדבורנית נאה107

סקר ההרים ממערב לירושלים RPדבורנית הדבורה108

סקר ההרים ממערב לירושלים RPדבורנית הדבורה109

סקר ההרים ממערב לירושלים RPדבורנית הדבורה110

סקר ההרים ממערב לירושלים Rבקיה צהובה111

סקר ההרים ממערב לירושלים Rדבורנית נאה112

סקר ההרים ממערב לירושלים RRכמנון ענף113

סקר ההרים ממערב לירושלים RRכמנון ענף114

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלב קדוש115

סקר ההרים ממערב לירושלים Rערבז דק-פרחים116

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשום הכרמל117

סקר ההרים ממערב לירושלים RPשלמון סורי118

סקר ההרים ממערב לירושלים RPשלמון סורי119

סקר ההרים ממערב לירושלים Rחסרף מזרחי120

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסחלבן החורש121

סקר ההרים ממערב לירושלים Rסייפן סגול122

סקר ההרים ממערב לירושלים Rשנק החורש123
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סקר ההרים ממערב לירושלים RRאלת הכלאיים124

סקר ההרים ממערב לירושלים RPקרקש צהוב125

סקר ההרים ממערב לירושלים Rתריסנית שיכנית126

סקר ההרים ממערב לירושלים RRשיכרון לבן127

סקר ההרים ממערב לירושלים Rלוגפיית השדה128

סקר ההרים ממערב לירושלים RPמלעניאל ארוך129

סקר ההרים ממערב לירושלים Rדבורנית הקטיפה130

סקר ההרים ממערב לירושלים Rדבורנית הקטיפה131

סקר ההרים ממערב לירושלים Rדבורנית הקטיפה132

סקר ההרים ממערב לירושלים Rהיפוכריס נדיר133

סקר ההרים ממערב לירושלים RRצורית בלוטית134

סקר ההרים ממערב לירושלים RRצורית בלוטית135

סקר ההרים ממערב לירושלים RRצורית בלוטית136

סקר ההרים ממערב לירושלים RRצורית בלוטית137

סקר ההרים ממערב לירושלים RRצורית בלוטית138

סקר ההרים ממערב לירושלים RPעיריוני קצר139

סקר ההרים ממערב לירושלים RRצורית בלוטית140

סקר ההרים ממערב לירושלים RRצורית בלוטית141

סקר ההרים ממערב לירושלים RRחרחבינה טובענית142

סקר ההרים ממערב לירושלים RRצורית בלוטית143

סקר צפון הרי ירושלים Rדורבנית התבור146

סקר צפון הרי ירושלים Rשום הכרמל148

סקר צפון הרי ירושלים Rאצבוע אירופי149

סקר צפון הרי ירושלים Rגעדת החורש150

סקר צפון הרי ירושלים Rיסמין שיחני151

סקר צפון הרי ירושלים Rחסרף מזרחי152

סקר צפון הרי ירושלים Rדבורנית נאה154

סקר צפון הרי ירושלים Rהיפוכריס נדיר159

סקר צפון הרי ירושלים Rציפורנית מעורקת160

סקר צפון הרי ירושלים RRצורית חופית161

סקר צפון הרי ירושלים RRצורית חופית162

סקר צפון הרי ירושלים Rשרדיניה מוצנית165

סקר צפון הרי ירושלים Rדורבנית התבור166

סקר צפון הרי ירושלים Rשום הכרמל167

סקר צפון הרי ירושלים RRגרגרנית משובלת168

סקר צפון הרי ירושלים Rשום הכרמל169

סקר צפון הרי ירושלים RRגרגרנית משובלת171

סקר צפון הרי ירושלים Rשום הכרמל172

סקר צפון הרי ירושלים RPעוקץ-עקרב ארם-צובא173

סקר צפון הרי ירושלים RRבוקיצה שעירה174

סקר צפון הרי ירושלים RPמרווה ארץ-ישראלית175

סקר צפון הרי ירושלים RPמרווה ארץ-ישראלית176
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סקר צפון הרי ירושלים RPמרווה ארץ-ישראלית178

סקר צפון הרי ירושלים Rקיצנית צמרנית179

סקר צפון הרי ירושלים Rטוריים קטנים180

סקר צפון הרי ירושלים Rאצבוע אירופי181

סקר צפון הרי ירושלים Rדבורנית נאה182

סקר צפון הרי ירושלים Rיסמין שיחני186

סקר צפון הרי ירושלים RPציפורן חד-שנתי187

סקר צפון הרי ירושלים Rחסרף מזרחי188

סקר צפון הרי ירושלים Rיסמין שיחני189

סקר צפון הרי ירושלים אין נתוןחד-אבקן אדום192

סקר צפון הרי ירושלים Rדבורנית הקטיפה193
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נספח ו׳ - שריפות בהרי ירושלים  ד״ר נעמה טסלר

רקע
המערכת הים-תיכונית הנה מערכת אקולוגית מועדת שריפות יער בכלל ושריפות יער גדולות בפרט )Fox et al., 2006(. שריפות 
הן גורם הפרעה משמעותי במערכות אלו והן משפיעות על הדינמיקה של התחדשות המערכות האקולוגית והגיאומורפולוגית 
לאורך עשורים )טסלר, Cerda and Doerr, 2005; Colombaroli et al., 2007;2013(. בעשורים האחרונים עלה היקפן, חומרתן 
ותדירותן של שריפות היער והחורש בעקבות גורמים רבים, ביניהם: ירידה בפעילויות מסורתיות כגון רעייה וכריתה, נטיעה 

של מיני יער דליקים, ממשק יער לקוי, עלייה בשימושי היער לפעילות פנאי ונופש, התחממות גלובלית ועוד )טסלר, 2007(.

שריפות יער מובילות לרוב לפגיעה והרס בתי גידול, לפגיעה במיני צומח ובעלי חיים מקומיים, לשינוי בהרכב המינים וחדירה 
קרקע,  סחיפת  הצומח,  בכיסוי  שינויים  כגון:  הטבעיות  המערכות  בתפקוד  ושינויים  סוקצסיה  לתהליכי  פולשים,  מינים  של 
הגברת נגר עילי, פגיעה בתכונות הכימיות והפיזיקליות של הקרקע ושינוי במחזור הפחמן )Neary et al., 1999(. בצד הטענה 
על יכולת חזרה מהירה למצב טרם ההפרעה, בעיקר של המרכיבים המעוצים, קיימות עדויות על שינויים בלתי הפיכים בחברת 

.)Tessler et a., 2015( הצומח

)איטליה,  גדולים בכל שנה. סך השטח השרוף במדינות הדרומיות באירופה  יער באגן הים-התיכון מכלות שטחים  שריפות 
ויוון( משתנה משנה לשנה. לדוגמא,  בשנת 1980 נשרפו בסה״כ כ-5,000 קמ״ר ובשנת 2010 נשרפו  ספרד, פורטוגל צרפת 
בסה״כ כ-3,000 קמ״ר, כאשר בשנת 1985 נשרפו כמעט 10,000 קמ״ר. בממוצע נשרפים מידי שנה במדינות הדרומיות באירופה 

.)Schmuck et al., 2010( 4,716 קמ״ר )2010-1980(

השפעה על הצומח - שריפות, בצירוף רעייה וכריתה, מהוות את ההפרעות הדומיננטיות העיקריות ליער ולחורש הים-תיכוני. 
כך  על  שנעשו  למרות  מובן,  אינו  ועדיין  ביותר,  מורכב  הים-תיכוני  הצומח  של  ובאבולוציה  בסוקסציה  שריפות  של  תפקידן 
.)Burton et al., 2008( עבודות מחקר רבות. לשריפות, בצד ההשפעה הדרסטית על המערכת האקולוגית, יש אפקט נופי חזק

הצמחית  הביומסה  מרבית  של  להכחדה  גורמת  שריפה  הצומח.  מרבית  את  ומשמידה  פוגעת  קלה,  בעוצמה  גם  שריפה, 
הגדלה מעל פני הקרקע, כאשר זרעים רבים המצויים בפני הקרקע עלולים להישרף ואחרים עלולים לאבד את כושר הנביטה 
שטחים  הימצאות  השרוף,  השטח  למימדי  קשור  שריפה  לאחר  שטח  של  ההשתקמות  תהליך   .)1992 ואחרים,  )פרבולוצקי 
טבעיים מסביב, הרכב חברות הצומח והמצאות אלמנטים שיאפשרו הגירה של יחידות הפצה מהשטח הטבעי לשטח השרוף. 
והזמן מאז השריפה האחרונה שיקבע את ההתחדשות המינים  נוסף הוא עונת השריפה, מספר השריפות  גורם משמעותי 

 .)Tessler et al., 2016 ,2004 ,השונים בהתאם לפנולוגיה שלהם וליכולת ההשתקמות של השטח )אשכנזי

מנגנוני התחדשות הצומח: א( התחדשות וגטטיבית )Resprouters( - הנצה של ענפים ועלים מניצנים רדומים תת-קרקעיים של 
צמחים כגון אלון מצוי ואלת המסטיק. ב( התחדשות מזרעים בקרקע )Soil seed bank( - זרעים שהיו בתוך הקרקע עוד לפני 
השריפה ונובטים לאחר השריפה, ביניהם מינים כגון: לוטם מרווני, לוטם שעיר ופשתה מצויה. ג( התחדשות מבנק זרעים על 
העץ )Canopy seed bank( – דוגמא מצוינת לכך הוא אורן ירושלים שמפזר זרעים כתוצאה מחום השריפה הפותח אצטרובלים 
סגורים )קותיאל, Neeman and Perevolotsky, 2000 ;1992(, ד( מינים שמתחדשים וגטטיבית ומזרעים בעת ובעונה אחת – כגון 

קידה שעירה ורתמה קוצנית )Neeman et al., 1999; קותיאל, 1992(.

כחלק מההשפעות של השריפות על הצומח ניכר כי באזורים שעוברים שריפות ישנה עליה מהירה בחדירה של צמחים פולשים 
 Rollins et al., 2001; Pausas( תהליך זה מקביל לעליה בהיקף השטחים הפגועים ובמספר השריפות ,)Crawford et al., 2001(
et al., 2008; Tessler, 2012(. באזורים שנפגעו משריפות ובעיקר משריפות חוזרות, הבעיה רחבה יותר בשל תהליך הסוקצסיה 
הבא לידי ביטוי במגמה של שינויים בתצורת הצומח המשתנה מקומת יער גבוה וצפוף, לצורת חיים של חד-שנתיים ובתה 

.)Moreira et al., 2011 ;2016 ,שיחית נמוכה )טסלר ויעקובי

השריפה  הקרקע.  על  החלים  לשינויים  בהקשר  ביותר  משמעותית  לקרקע  המגיעה  החום  עוצמת   - הקרקע  על  השפעה 
 .)DeBano et al., 1979( משפיעה על מבנה הקרקע, נוטריינטים, מידת שיעור החדירות של הקרקע, חלחול, נגר וסחף

השינויים הכימיים  פיזיים.  ושינויים  כימיים  ניתן לחלק את השינויים שעוברים על הקרקע לשני תחומים עיקריים: שינויים 
 ,)pH( כוללים: שינויים בכמות החומר האורגני, השפעה על מחזורי היסודות כגון: זרחן, פחמן וחנקן, השפעה על ערך הגבה
השפעה על מינרלי החרסית בטמפ׳ מעל 400°C ו)Neary et al., 2005( ועל ערך המוליכות החשמלית. השינויים הפיזיקליים 
ויצירת שכבה דוחת מים  כוללים: שינויים במבנה הקרקע, שינויים במרקם הקרקע )בעיקר בחרסית בטמפ׳ גבוהות מאוד( 

.)DeBano et al., 1979( בקרקע )הידרופובית(

השפעה על בעלי חיים - ההשפעה עליהם תלויה במיקומם בזמן השריפה, מידת ניידותם ועמידותם לטמפרטורות גבוהות 
ולתנאים הנצורים בשטח לאחר השרפה, דהיינו: טמפרטורות גבוהות, יובש, שינוי בכסות הצומח, שינוי במקורות מזון ומים. 
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בארץ רוב השריפות מתרחשות בקיץ ובסתיו ולפיכך נצפה שהן תשפענה על מינים שונים לפי מקום קיומם )לחמן, 2007(. 
גרמה  בכרמל   1989 בשנת  השריפה  כי   )1992( ואחרים  חיים  מצאו  מכרסמים  של  גידול  בתי  על  השרפה  השפעת  בבדיקת 
לשינויים רבים בבית הגידול והביאה כנראה להכחדה של שלושת מיני המכרסמים שוכני החורש באזור השרוף. החורף הראשון 
לאחר השריפה הביא עמו נביטה של צמחים שונים שהגדילה את כמויות המזון הזמינות למינים צמחוניים הניזונים מחלקיו 
דיווחו על חדירה של מיני מכרסמים שהתקיימו בשולי החורש לפני השריפה אל תוך השטח  השונים של הצמח. החוקרים 
השרוף. מינים אלו כוללים את צורת הבר של עכבר הבית, גרביל הסלעים והמריון המצוי. המין השכיח ביותר שהיה בחלקות 
השרופות הוא עכבר הבית. תופעה דומה מוכרת מצרפת ומאוסטרליה שם נצפתה עליה בגודל אוכלוסיית עכבר הבית בשנתיים 
יום לאחר השריפה חוזרות  כי כ-15  )Fox and Fox, 1986; Prodon et al., 1986(. מחקרים מראים  הראשונות לאחר שרפה 
ציפורים לשטח השרוף )Saracino and Leono, 1994(. יצחקי ואדר )1996( הראו כי ציפורי השיר מושפעות מהשריפה כאשר  
מספר המינים הגדול ביותר וצפיפות הפרטים הרבה יותר במשך השנה הראשונה לאחר השריפה, נמצא בשטח הביקורת של 
יער אורן ירושלים שלא נשרף. מספר מינים נמוך יותר נמצא בשטח יער אורן ירושלים שנשרף ולא עבר טיפול ממשקי כלשהו 
ובשטח שבו האורנים השרופים נכרתו. השינוי במבנה הצומח והיעדרותה של עלווה גבוהה משפיע על הנוכחות של הציפורים.

היסטוריית השריפות באזור הרי ירושלים 
בהרי  שריפות   170 בשנה   יש  בממוצע  כאשר  שריפות.  אירועי   3,890 מ-  למעלה  ירושלים  בהרי  אירעו   2009-1978 בשנים 
ירושלים. רק 1% מהשריפות עולה את ה-1,000 דונם. מרבית השריפות הן שריפות קטנות מ-100 דונם. עם זאת השריפות 
הגדולות עושות את מרבית הנזקים )טסלר ואחרים, Tessler, 2012 ;2007(. באזור הסקר אירעו בין השנים 1987-2016 כ-32 

שריפות המתועדות בפוליגונים ומהן ניתן לגזור את סך השטח השרוף )איור 1, טבלה 1(.

Tessler, 2012 ;2007 איור 1: מפת השריפות באזור הסקר על בסיס טסלר ואחרים
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טבלה 1: סך השטח השרוף באזור הסקר לפי שנה )על בסיס טסלר ואחרים, 2007 ונתוני קק״ל לשנים 2016-2010(

סך שטח שרוף בדונםשנת שריפה

1,205לא ידוע

1987981

1990620

199512,527

19961,903

1998657

2002644

2003622

20041,627

2005872

201539

201614,167

הסכנה לשריפות באזור 
טסלר ואחרים )2007(, הראו כי ההסתברות לשריפה גדולה בהרי ירושלים )6,000 דונם( היא של 8% וזמן החזרה שלה הוא 12 שנים. 
הסתברות לשריפה של 1,500 דונם היא של 25% וזמן החזרה שלה הוא 4 שנים, כאשר שריפות קטנות מתרחשות כל שנה )100-150 דונם(. 

כרמל ואחרים )2010(, הריצו מודל שריפות )FARSITE( לאזור של הרי יהודה ושפלת יהודה והשתמשו בהדמאות לווין להקמת 
ברזולוציה  רגישות להתפשטות שריפות  היה מפת  והצומח. התוצר העיקרי שלהם  פני השטח  ומיפוי  לאפיון  נתונים  בסיס 
מרחבית גבוהה.מהתוצאות שלהם עולה כי, האזורים בהם האש תתפשט במהירות הגבוהה ביותר מצויים ברצועת הרכסים 
הגבוהים של הרי יהודה, כאשר בואדיות החוצים אותם, מהירות ההתפשטות האש תהיה נמוכה יותר. מהירות ההתפשטות 
הגבוהה ביותר צפויה להיות במשולש אשתאול-צובה-צור הדסה, מהירות גבוהה בהרבה בהשוואה לשאר הרכסים הגבוהים 

של ההר )איור 2(. גם אזור הר כרמילה וחלקים מהמצלעות המערביות של הרי ירושלים נמצאים בסיכון גבוה. 

איור 2: מפת סיכון אש להרי יהודה )מתוך: כרמל ואחרים, 2010(.
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מפת סיכוני שריפות נוספת נעשתה על ידי קק״ל )זרצקי וספרינצין, 2003(, ומאפיינת אף היא את אזור גבעת יערים – אשתאול 
כשטחים בעלי סיכון רב לשריפות )איור 3(. מפה זו הוכנה על בסיס המדדים של: 1. סוג צמחיה. 2. שיפוע טופוגרפי. 3. מפנה 
המדרון. המדדים דורגו על פי רמת סיכון )1-10( בהתאם להשפעתם הצפויה על התפתחות השריפה. כיום ניתן כבר להכניס 

תוצרים אלו למודל מדויק יותר ולקבל תוצר משופר.

איור 3: מפת סיכוני השריפות של קק״ל

בפועל כאמור, לא התרחשו עד כה שריפות גדולות במשולש אשתאול-צובה-צור הדסה. השריפות הגדולות התרחשו באזור 
יש  בינונית-גבוהה.  במהירות  תתפשט  האש  שבהם  כאזורים  לשריפות  הסיכונים  במפת  שמסומנים  ונטף  שורש  הישובים 
להדגיש כי תאי השטח שמועדים לשריפות על פי מפות הסיכונים הללו פחות נפגעו בעבר ולכן יש סבירות גבוהה שתתרחש 

בהם שריפה גדולה בעתיד.

בהיקפו  דומה  זה  שטח  דונם.   14,167 של  כולל  בשטח  וב-27/11/2016   25/11/2016 בתאריכים-  אירעו  הגדולות  השריפות 
לשריפה ב-1995 במבואות ירושלים )12,526 דונם(. פרק הזמן בין שריפות אלו הוא 21 שנה )איור 3(.
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איור 4: מפת השריפות הגדולות במבואות ירושלים

הכפירה,  ארץ  של  הנוף  יחידת  בתוך  נמצא  נטף  הישוב  כי  עולה  גדולות,  שריפות  שעברו  לשטחים  השטח  מאפייני  מבחינת 
המאופיינת בשטחים פתוחים עם מדרונות תלולים ועם תצורת צומח מעורבת בבתה של סירה קוצנית ויער נטוע מחטני, באופן 
יחסי זהו שטח עם יער נטוע באופן דליל. בעוד, היישוב שורש נמצא בתחום יחידת הנוף של יערות שער הגיא. מרבית השטח נשלט 
על ידי יערות אורן נטועים, רובם גבוהים. השטח כולו משתקם מהשריפה בשנת 1995, כאשר מרבית שרידי השריפה לא ניכרים 

בשטח )על פי דו״ח הסקר( אולם ישנם כתמים גדולים של שיטה כחלחלה המהווה מין דליק ומותאם לשריפות )ערד, 2017(. 

שטחים אלו שעברו שריפות בעבר, ובעיקר שטחי השריפה ב-1995 מועדים לשריפות חוזרות בתדירות גבוהה. בשל כך חשוב 
לתכנן ממשק יערני לדילול יער האורנים וטיפולי ממשק לטיפול בצומח ולמניעת המשך התפשטות השיטה הכחלחלה. צפיפות 

יערות אורן ירושלים המתועדת בתוצרי הסקר )ערד, 2017(, מעלה את החשש מפני מגמות אלו.

סיכום
בסקר הסיכונים שעשו כרמל ואחרים )2010(, מודגש כי במרבית הרכסים הגבוהים צפויה בפרק זמן עתידי נתון שריפה כל 
שהיא. התוצרים של הסקר מדגישים זאת ביתר שאת. הסיכון לשריפה עולה כאשר קיימת באזור פעילות האדם מוגברת יחד 
עם קרבה לחניונים ולדרכים הנמצאים בצמוד ליערות אורן צפופים. בחלק ניכר של אזור הסקר זוהי מציאות קיימת. יש לשער 
ולצפות כי השטחים שנחזו במודלים כבעלי פוטנציאל השריפות הגדול ביותר יחוו שריפות בעתיד. אי-לכך נדרש ממשק מכוון 

בתאי שטח אלו על מנת לצמצם את גודל השריפה והיקף הנזקים.

בנוסף לפעילות האדם והסביבה המותאמת לשריפות הקיימת בתא שטח זה, סכנת השריפות עלולה להחריף עקב תהליכים 
נוספים כגון: שינויי אקלים - אי וודאות עונתית הקשורה להתקצרות עונת החורף, תנאי קיצון שונים כמו התנאים שפקדו את 

הארץ בנובמבר 2016, שריפות ברקים )פז ואחרים, 2016( וכן פעילות טרור והצתות. 

לאור כל זאת מודגש כי על אף הטיפולים היערניים השוטפים ששטחים אלו עוברים, הם בסיכון גבוה מאד לשריפות. 
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