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תקציר
מסמך זה מציג סקר מקיף של ערכי טבע ,נוף ומורשת בדרום-מערב הרי ירושלים .להרי ירושלים חשיבות רבה בקנה המידה
הארצי מבחינה אקולוגית ,נופית והיסטורית .הרי ירושלים גובלים באזור הספר הים-תיכוני ובכך מהווים אזור מעבר (אקוטון),
ומייצגים את חלקו היובשני של אזור האקלים הים-תיכוני .לכן ,ניתן למצוא בחלקם הדרומי-מערבי – תחום הסקר הנוכחי
– מינים ים-תיכוניים אופיניים שאזור הסקר מהוה את קצה גבול התפוצה הדרומי שלהם מחד ,כמו גם חדירות של מינים
ערבתיים או מדבריים שאזור הסקר מהוה את קצה גבול התפוצה הצפוני שלהם מאידך .הרי ירושלים מהווים גם בית-גידול
למיני צמחים נדירים רבים ,שחלקם בסכנת הכחדה .ייחודיות נוספת של תחום הסקר היא היות מרביתו שטח פתוח גדול ורציף
יחסית ,התומך במגוון מינים של יונקים גדולים ,ומהווה מסדרון אקולוגי ארצי חשוב בין צפון הרי ירושלים לשפלת יהודה
ממערב ,ולחלקם המערבי של הרי חברון מדרום.
גבול הסקר תחום בשלוחת בר-גיורא – קו פרשת המים בין נחל זנוח לנחל המערה בצפון ,בנחל רפאים בצפון-מזרח ,בגבול
מחוז ירושלים של משרד הפנים (‘הקו הירוק׳) בדרום ובדרום-מזרח ,ובשולי עמק האלה/עמק התלם וכביש  384במערב.
אזור הסקר בעל מורכבות נופית גדולה הנוצרת על ידי מערכת שלוחות ונחלים ,ובקנה מידה מקומי יותר גם :טרשים ,משטחי
סלע ,מדרגות רחבות או מצוקים – הנוצרים הודות למסלע המגוון .בחלקים גדולים מהשטח השאירה את חותמה החקלאות
ההררית במהלך הדורות בדמות טרסות שחשיבותן נופית ואקולוגית.
חשיבותם של הרי ירושלים בהיסטוריה של ארץ-ישראל חורגת מגבולות מרחב הסקר ,בשל סמיכותם לעיר ירושלים – שבה
קשורים חלקים נכבדים מההיסטוריה היהודית וראשית הנצרות ,כמו גם קדושתה לאסלאם .המרחב כולו מתאפיין בצפיפות
התיישבותית גבוהה ורצף התיישבותי הנמשך אלפי שנים.
כל מרחב הסקר מוגדר כמרקם “שמור משולב״ בתמ״א  ,35כאשר בליבו נמצאת שמורת טבע מוכרזת – שמורת סנסן ,הכוללת
כרבע משטח הסקר (כ 14,600-מתוך  56,700דונם) .כ 2.5%-משטח הסקר נכללים בגן הלאומי הרי יהודה .יותר ממחצית
(כ )55%-משטחי הסקר הינם שטחים בניהול קק״ל ,ומתוכם כשלושה רבעים הם יערות נטועים – והיתר שטחי חורש טבעי,
שיחיות ובתות .שטח אש  212נמצא ברובו בחפיפה לחלק משמורת הטבע והשאר בחפיפה לשטחי קק״ל (שטחו כ 14%-משטח
הסקר) .ניהולו באופן שימזער את הפגיעה בשמורה מהווה אתגר מורכב .כ 8.5%-משטח הסקר הם שטח בנוי או מפותח באופן
אחר – רובם הגדול בתחום היישובים (צור הדסה ,מבוא ביתר ,מטע ,אביעזר ונווה מיכאל) ושתי מחצבות גדולות (עציונה
וזנוח) .כ 3.4%-משטח הסקר משמש לחקלאות .במקרים מסויימים ,שולי השדות מאפשרים קיום מגוון מיני חי וצומח שחלקם
משגשג ולעיתים תלוי בסביבה החקלאית .בשיתוף פעולה עם החקלאים ניתן יהיה לשמור על ערכי הטבע הללו בטווח הארוך.
מטרת הסקר היתה לגבש תמונת מצב כוללת אודות ערכי הטבע ,הנוף והמורשת באזור על ידי מיפוי רציף של כלל תצורות
הצומח וטיפוסי הצומח שבתחום הסקר ,דגמי תפוצתם וערכיותם האקולוגית; הגדרת יחידות הנוף וערכיותן הנופית-תרבותית;
כמו גם איתור ומיפוי אתרי מורשת האדם ,מצבם ופוטנציאל השימור והשיקום שלהם .הסקר מתייחס לדרום-מערב הרי
ירושלים כרצף גיאוגרפי אחד – יערות ,שמורות טבע ושטחים שאינם מוגנים ,ומניח בסיס מידע לתכנון וניהול רב-תכליתיים
של השטחים הפתוחים עבור כל הגופים המנהלים את השטח באזור .כך יוכלו התכנון והניהול להתבצע באופן שבו הם יתרמו
הן לשמירת איכותם האקולוגית והנופית של השטחים הפתוחים ,והן לרווחת תושבי האזור והמבקרים.
מבחינה נופית ,כמעט כל תחום הסקר נמצא בחטיבת הנוף של הרי ירושלים .חלק משוליו המערביים נכלל בתחום שפלת
יהודה הצפונית .תחום הסקר חולק לשמונה יחידות נוף ,ובהן חלוקה משנית ל 116-תת-יחידות .כל יחידת נוף אופיינה מבחינה
גיאוגרפית ,בוטנית ,הידרולוגית ותכסית .כמו כן ,תועדו ומופו  346אתרים נקודתיים ,מהם  29אתרים שבהם תופעה גיאולוגית/
גיאומורפולוגית 47 ,אתרים הידרולוגיים 233 ,אתרים ארכיאולוגיים 16 ,אתרים היסטוריים 7 ,אתרי הנצחה 5 ,אתרי נוף ותצפית,
ו 9-אתרים אחרים 31 .אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית 46 ,אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה האזורית ,ו269 -
אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה המקומית בלבד .פרט לאתרים הללו ,תועדו גם  38אתרים בוטניים בעלי עניין לחובבי
טבע ,וכן כמה עשרות נקודות של מפגעים .בדירוג הערכיות הנופית של תת-יחידות הנוף ,דורגו  23תת-יחידות נוף בערכיות
המירבית 22 ,תת-יחידות דורגו בערכיות גבוהה מאד 23 ,תת-יחידות – בערכיות גבוהה – 26 ,בערכיות בינונית – 11 ,בערכיות
נמוכה ,ו 11-תת-יחידות נוף סווגו כבנויות.
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ארבעה מכלולי נוף זוהו כערכיים במיוחד .1 :מורדות רפאים – מורדות בעלי נוף תלול ומיוער העשיר במעיינות ניקבה וכמעט
שאין בו פיתוח;  .2רכס סנסן – האזור השמור ביותר בהרי ירושלים המאופיין על ידי פסיפס של חורש ים-תיכוני ומעט יער;
 .3נחל סנסן – הינו בין הנחלים השמורים ביותר לא רק במרחב הסקר ,אלא בכל מרחב יהודה ושומרון .בפרט ,מרשים מראהו
של המדרון הדרומי של נחל סנסן ,המכוסה בחורש צפוף יחסית הדומה לחורשי הכרמל והגליל המערבי;  .4שלוחת מטע (אזור
הר יערן בפרט) – השלוחה יורדת במתינות יחסית מערבה אך בתלילות לנחל סנסן .היא מיוערת ברובה ומשמרת נוף ללא
פיתוח .בנוסף ,שלוחה זו אוצרת על גביה שלל ממצאים ארכיאולוגיים.
בסקר הבוטני ,חולק שטח הסקר ל 403 -יחידות דיגום ,מתוכן 16 :סווגו כשטח בנוי 19 ,סווגו כמופר/מפותח 26 ,סווגו כשטח
חקלאי פעיל ו 342 -סווגו כשטח פתוח שאינו חקלאי פעיל 63 .יחידות דורגו בערכיות הבוטנית המירבית 131 ,יחידות דורגו
בערכיות גבוהה מאוד 118 ,יחידות – בערכיות גבוהה 30 ,יחידות – בערכיות בינונית 26 ,יחידות (השטחים החקלאיים הפעילים)
– בערכיות נמוכה ו 35 -יחידות כשטח בנוי/מופר (ללא ערכיות בוטנית) .בתחום הסקר תועדו  10מיני צמחים בסכנת הכחדה,
 76מינים נדירים ברמה ארצית 79 ,מינים נדירים ברמה האזורית‘ 2 ,מינים ירושלמיים׳ (אינם נדירים אך עיקר אוכלוסייתם
בישראל מרוכזת באזור ירושלים) 28 ,מינים תת-אנדמיים ו 10-מינים פולשים .תצורות הצומח השולטות בתחום הסקר הם
חורש פתוח (כ 26%-משטח הסקר) ויער גבוה בצפיפות בינונית (כ 22%-משטח הסקר) .המינים השליטים הנפוצים ביותר הם
אלון מצוי בחורשים ואורן ירושלים ואורן קפריסאי ביערות .בשיחיות ובבתות המינים השליטים העיקריים היו אלת המסטיק,
קידה שעירה וסירה קוצנית (הנוכחים גם בחורשים וביערות).
מבחינה זואולוגית ,תועדו בשטח הסקר  25מיני יונקים – מהם  11מינים הנתונים בסכנת הכחדה .בנוסף ,תועדו יותר ממאה
מינים של עופות – מהם  43מינים בסכנת הכחדה מקומית או עולמית 24 ,מיני זוחלים – מהם  5בסכנת הכחדה ,ומין אחד של
דו-חיים שנמצא בסכנת הכחדה.
תוצאות מודל רצף השטחים הפתוחים מדגישות את העובדה שבלב תחום הסקר ישנו שטח פתוח רצוף שאינו מופר על ידי
בינוי ,תשתיות או מתקנים .אזור זה גם מתחבר כרגע עם שטח פתוח באגן נחל עציונה שמעבר לקו הירוק היות וטרם הוקמה
גדר ההפרדה במקום .גושים עיקריים נוספים ומעט קטנים יותר של שטח פתוח ורציף הם .1 :אזור פארק בגין במזרח (בתחום
הסקר ,המתחבר לאזור יער עמינדב-הר שלמון-רכס שורק);  .2ממזרח וממערב למושב מטע נמצאים חלקים דרומיים משטח
פתוח גדול ,שרובו נמצא מצפון לאזור הסקר באזור אגני הנחלים אזן ,המערה ודולב;  .3שטח גבעות הערקוב בדרום-מערב,
שגם מתחבר חלקית עם מרחב גבעות משואה והר שוכה שבגבעות השפלה .כמעט כל שטחם של אזורים פתוחים רציפים אלה
הוא טבעי או נטוע ,והשטחים החקלאיים מעטים.
בתהליך יצירת מפת הערכיות האקולוגית הוגדרו חלקים גדולים של האזורים הללו כשטחי ליבה .הגושים הפתוחים הרציפים
מופרדים זה מזה על ידי כבישים אזוריים ו/או נוכחות של יישובים או מחצבה .במקרים שבהם גורם הקיטוע הוא כביש ,ניתן
למזער את השפעתו על ידי מעבר מבונה ,עילי או תחתי .במפת הערכיות האקולוגית-מרחבית סומנו מספר שטחים המקשרים
בין שטחי הליבה והמהווים מעברים הכרחיים (‘צווארי בקבוק׳) שחשוב לאפשר בהם חציית כבישים בטוחה על ידי בעלי-
חיים .שטחים אלה סומנו במקומות הבאים :בין צור הדסה למטע ,בין צומת המזלג לבר גיורא ,בכביש  375ממערב למטע ,בין
אביעזר למחצבת עציונה ,ובין מחצבת עציונה לגדר המערכת המתוכננת .בבחינת קישוריות תחום הסקר לשטחים הפתוחים
הסמוכים שמחוצה לו ,ניכר כי גורמי הקיטוע המשמעותיים ביותר הם גדר ההפרדה במקום בו היא קיימת ,מסילת הרכבת
בנחל רפאים ,מחצבת זנוח והישובים מטע ,אביעזר ,נווה מיכאל וגבעות עדן (לאחר שתושלם בנייתו) .באזורים בהם הקישוריות
אל מחוץ לתחום הסקר היא מוגבלת ,הוצעו מעברים הכרחיים נוספים .במפת המסדרונות האקולוגיים הארצית של רט״ג,
ניכר כי תחום הסקר הנוכחי כולו ,למעט הישובים הקיימים והמחצבות ,נמצא בתחום מסדרון אקולוגי ארצי .היישוב גבעות
עדן מוקם בתחומי שטח המופיע כמסדרון אקולוגי במפה הארצית ,ולכן חשוב לפחות לשמר את המעברים ההכרחיים שעדיין
נותרו – מצפון ומדרום לשטח הבנוי.
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 .1.1רקע לביצוע הסקר
בשנים  2009ו 2016-הושלמו הסקרים “ההרים ממערב לירושלים״ ו-״צפון הרי ירושלים״ ,בהתאמה ,ע״י מכון דש״א .סקרים
אלו כוללים את השטח המשתרע בין ירושלים במזרח ,גדר ההפרדה בצפון ,כביש  38במערב ואגן הניקוז של נחל שורק והשלוחה
מהר הטייסים לעיי הכפר עקור 1בדרום .כפרויקט המשך ,עלה הצורך להרחיב סקרים אלו דרומה ,ולכלול את השטחים ואת
אגני הניקוז הדרומיים להם עד אזור צומת עציונה .סקר זה כולל חלק מאגני הניקוז הרלוונטיים לתכנון הרחבת הישוב צור
הדסה :אזור פארק בגין באגן נחל רפאים במזרח ואגני הנחלים סנסן ,מטע ועציונה במערב-דרום מערב .גבולות הסקר הנוכחי
אינם כוללים את כל השטח שכלול בתחום הפיתוח המתוכנן או שמושפע ממנו (חסרים אגני נחל המערה ,נחל דולב ונחל שורק)
והתקווה היא שאגנים אלו ייסקרו בעתיד הקרוב על מנת להשלים את התמונה האזורית ,ולאפשר בסיס מידע שלם ככל הניתן
לתכנון האזור.

 .1.2מטרות הסקר
•להוות בסיס לאפיון ערכי הטבע ,הנוף ומורשת האדם באזור ולהערכת חשיבותם.
•להעריך את חשיבותו של אזור הסקר לשימור ככלי עזר לשימור ולפיתוח בר-קיימא.
•להוות רקע לתכנון עתידי של השטחים הפתוחים באזור הסקר.
•לתעד “תמונת מצב״ של אזור הסקר לצרכים עתידיים.
בסקר מופו גם שטחים פתוחים הנמצאים בתוך תחומי היישובים ,כאשר אלו יצרו רצף משמעותי עם שטחים פתוחים שמחוץ
לישובים .לעומת זאת ,לא מופו שטחים פתוחים קטנים בתוך תחומי היישובים עצמם ,שאינם יוצרים רצף כאמור.

 .1.3גבולות הסקר
•בצפון :שלוחת בר גיורא – קו פרשת המים בין נחל זנוח לנחל המערה.
•במזרח ובצפון-מזרח :נחל רפאים וגבול מחוז ירושלים של משרד הפנים (‘הקו הירוק׳) ,ושטחים קטנים הכלואים בין ‘הקו
הירוק׳ לגדר ההפרדה.
•בדרום :גבול מחוז ירושלים של משרד הפנים (‘הקו הירוק׳).
•במערב :שולי עמק האלה/עמק התלם 2וכביש .384
גבולות הסקר הנוכחי (ר׳ מפה  :1התמצאות) נקבעו כהמשך לגבולות סקר “ההרים ממערב לירושלים״ (זוהר ועמיתיו .)2009
עקב אילוצים תקציביים ,הגבול הצפוני אינו מתחבר לגבולו הדרומי של סקר “צפון הרי ירושלים״ (ערד ועמיתיו  ,)2016וביניהם
נמצאים אגני נחל המערה ,נחל דולב וחלק מנחל שורק ,שטרם נסקרו .גבולות הסקר הנוכחי כוללים בתוכם את שמורת הטבע
סנסן ,יער ביתר ,יער מטע ,חלק קטן מיער עדולם וחלק מיער עציון (ר׳ מפה  1ומפה  .)2שטח אש  212חופף ברובו לחלק
משמורת הסנסן (מפה .)1
קווי הגבול המערבי (שיפולי הרי יהודה) והצפוני (שלוחת בר גיורא) הינם גבולות טבעיים .הגבול בצפון-מזרח הוא גבול טבעי
לאורך ערוץ נחל רפאים ,וגם גבול סקר ההרים ממערב לירושלים (זוהר ועמיתיו  .)2009הגבול הדרומי הוא לאורך ‘הקו הירוק׳
שנסיבות קביעתו פוליטיות.
בתחום הסקר בוצע מיפוי ואפיון משאבי הטבע והנוף ,ובעקבותיהם תהליך הערכה של משאבים 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  56.7קמ״ר ( 56,697דונם).

 750 .1מ' צפונית-מזרחית להר פיתולים.
 .2עמק הנתחם בין מורדות הרי ירושלים במזרח להתרוממות גבעות השפלה במערב.
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 .1.4סקרים קודמים באזור
בחלקים מתחום הסקר הנוכחי בוצעו בעבר מספר סקרים:
 .1סקר נוף סנסן – סקר ניתוח והערכה של משאבי טבע ,נוף ומורשת האדם (רמון .)2005
סקר זה נעשה כחלק מפרויקט סביבתי קהילתי באזור צור הדסה וואדי פוכין בהובלת ארגון "ידידי כדור הארץ" .במסגרת
פרויקט זה נערכו הכנות לתכנון סביבתי של האזור במטרה לשמור על השטחים הפתוחים האיכותיים סביב שני הישובים
לרווחת תושבי האזור .מטרה נוספת הייתה הצגת איכויותיו המיוחדות של השטח בפני הציבור.
 .2תיק אתר שמורת סנסן – תיק אתר שמורה (אורבך .)2009
תיק השמורה סוקר את שטח השמורה וכולל בין היתר את מטרות השמורה ,תיאור פיזי ,ערכי טבע ומורשת ופרטים
הקשורים בתפעולה .שמורת הסנסן ממוקמת בלב אזור הסקר הנוכחי ומהווה חלק מהותי משטחו.
 .3ההרים ממערב לירושלים – סקר ניתוח והערכה של משאבי טבע נוף ומורשת האדם (זוהר ועמיתיו .)2009
הסקר הנוכחי (דרום-מערב הרי ירושלים) חולק גבול עם סקר הצומח של ההרים ממערב לירושלים לאורך חלק מנחל
רפאים .בכך ,מהווה הסקר הנוכחי את המשכו של הסקר שנעשה בשנת  ,2009לכיוון דרום-מערב.
 .4הרי ירושלים – סקר נוף ומסלולי טיול מאת מנחם מרקוס בהוצאת רשות הטבע והגנים.1993 ,
 .5נוף ונופש בהרי יהודה ,בהוצאת המועצה האזורית מטה יהודה .הסקר פורסם ככל הנראה בשנת  ,1972וכלל את האדריכל
שלמה אהרונסון (עורך) ,זאב משל (סוקר ומתכנן) ויגאל כהן (תכנון ויעוץ כלכלי); (אהרונסון ועמיתיו .)1972
 .6בנוסף לסקרים אלו ,מרבית תחום הסקר הנוכחי נסקר ארכיאולוגית במסגרת הסקר הארכיאולוגי של ישראל .מרבית
אתרי העתיקות בתחום הסקר פורסמו במסגרת מפת נס הרים (וייס ועמיתיו .)2004
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 .1.5שיטת העבודה
שיטת העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש״א (דמותה של ארץ) ,בהמשך לעבודתו של איתן גדליזון
משנת “ :1988הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון ושימושי קרקע בשטחים הפתוחים״ .התהליך מתבסס
על ארבעה שלבים עיקריים (איור :)1

שלב א׳  -איסוף ואפיון המצאי
בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו המקורות הבאים :מפות מסוגים שונים (ליתולוגיה ,גיאולוגיה ,קרקעות ,שיפועים),
תצלומי אוויר ,בסיסי מידע של צומח ובע״ח שסופקו ע״י רשות הטבע והגנים ,מידע על מיקומם ומאפייניהם של אתרים
ארכיאולוגיים (כפי שסופקו ע״י רשות העתיקות) וכן מאמרים ומחקרים שונים העוסקים באזור ,ומידע בע״פ מאנשים
המתמחים בתחומים הנ״ל.
במסגרת עבודת שדה תועדו נתונים על ערכי טבע (מיפוי ורישום של צומח) ועל ערכי הנוף והאתרים באזור .נתונים אלה
מוחשבו ומופו.
שילוב המידע הקיים בתוספת המידע החדש היווה את הבסיס לתוצרים הבאים (מוזכרים תוצרי המפות .המפות כלולות
בפרקים המתאימים):
•מפת יחידות הנוף.
•מפת אתרים (אתרי מורשת האדם ואתרי נוף ,גיאולוגיה ,מעיינות ועוד).
•מפת תצורות צומח.
•מפת מיני צמחים בסכנת הכחדה ,מינים נדירים ואתרים בוטניים (עצים בולטים ועוד).
•מפת מיני צמחים פולשים.
•מפת מפגעים.
•מפות תצפיות בצבאים ובבעלי-חיים נוספים.

שלב ב׳ – הערכה נושאית – ערכיות נוף ,ערכיות צומח ורצף השטחים הפתוחים
על בסיס הנתונים שנאספו הוערך מצב יחידות הנוף ויחידות הצומח ודורגה ערכיותן .כן בוצע חישוב של רצף השטחים
הפתוחים .פירוט על תהליכי ההערכה וחישוב הרצף נמצאים בהמשך .תוצרי שלב זה הם:
•מפת ערכיות נופית-תרבותית.
•מפת ערכיות בוטנית.
•מפת רצף שטחים פתוחים.

שלב ג׳ – שילוב נתונים והערכות
הנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו במפה מסכמת .תוצר המפה של שלב זה הוא:
•מפת ערכיות אקולוגית-מרחבית ,המשלבת את הערכיות הבוטנית עם תוצאות חישוב רצף השטחים הפתוחים וניתוח
מרחבי של השטח מבחינת מסדרונות אקולוגיים ו-׳צווארי בקבוק׳.
חשוב לציין כי שלבי ההערכה השונים מתבססים על שלב אפיון המצאי ,והם מכילים פרשנות שלו .במקרים מסוימים של
שימוש בתוצאות הסקר יש חשיבות לחזרה אל נתוני הבסיס של אפיון המצאי.

שלב ד׳ – ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות
על פי התוצרים מכל השלבים הקודמים ובהתייעצות עם הגורמים השותפים ,נוסחו מספר המלצות כלליות הקשורות לתכנון
ולממשק עתידיים של האזור .המלצות אלה מהוות נספח לסקר.
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איור  :1תרשים זרימה של שיטות העבודה בסקר
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 – מפת ערכיות המשלבת נתונים מסוגים שונים.
שלב ד' – ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות (מסגרת צהובה).
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 .1.6מאפיינים פיזיים של אזור הסקר
הרי ירושלים הם חלק מהרי יהודה אשר נמצא בתחום הקו הירוק .לפיכך ,המונח “הרי ירושלים״ הוא יותר גיאו-פוליטי
מגיאוגרפי .אזור הסקר כולל את חלקם הדרום-מערבי של הרי ירושלים.

 .1.6.1טופוגרפיה
תחום הסקר כולל מספר שלוחות שהכיוון הכללי של רובן הוא ממזרח למערב ,עם נטייה מעט דרומה .לשלוחות אלה מדרונות
מתונים (יחסית למדרונות צפון הרי יהודה התלולים ,שנמצאים מצפון לתחום הסקר) ,וביניהן עוברים הנחלים הראשיים .בין
ערוצי הנחלים לשלוחות קיימים הפרשי גבהים המגיעים לכ 130-מטרים.
בחלקים המזרחיים והגבוהים יותר של הרי ירושלים השלוחות יורדות מערבה במתינות עד קו מסוים .בקו זה ,המכונה “קו
המצלעות העליון״ ,מחריף שיפוע השלוחות וממנו הן יורדות בתלילות עד לשולי השפלה (מרקוס  .)1993לעומת זאת ,בתחום
הסקר הנוכחי ,שנמצא בחלק הדרומי-מערבי והנמוך יותר של הרי ירושלים ,השלוחות יורדות במתינות מערבה לכל אורכן עד
לנחיתתן בשפלה.
חתכים לאורך ולרוחב השלוחות מוצגים באיור  ,2מיקומי החתכים נראים במפה  3שלאחר האיור.
הרום הטופוגרפי נע בין כ 305-מ׳ מעל פני הים (מעפה״י) בפינה הצפון-מערבית של תחום הסקר (כביש  ,384באזור נחל זנוח)
מצפון למושב זנוח ,ועד ל 779-מ׳ מעפה״י כ 1.2-ק״מ דרומית-מערבית ליישוב מבוא ביתר.
להלן פירוט השלוחות והנחלים העיקריים היורדים מערבה בתחום הסקר (מצפון לדרום .התיאור בעיקר על פי :מרקוס :)1993
•שלוחת בר גיורא – נ.ג :426 .נמצאת בין נחל זנוח לנחל אזן (יובל של נחל המערה) ועל גביה עובר חלק מגבולו הצפוני של הסקר.
•נחל זנוח :מתחיל כ 550 -מ׳ צפונית-מערבית לצומת צור הדסה ,זורם מערבה עם נטייה קלה דרומה דרך מושב מטע וחורבת
תנור עד צאתו בשפלה באזור כביש  ,384כשני ק״מ דרומית למושב זנוח .בנקודה זו מבצע הנחל פניה חדה צפונה .המשכו של
הנחל (נחל זנוח התחתון) מתחבר לאחר כחמישה קילומטרים לנחל שורק.
•שלוחת מטע :נמצאת בין נחל זנוח בצפון לנחל גרס שנשפך לנחל סנסן בדרום .השלוחה מתפצלת מערבה ע״י הנחלים
(מצפון לדרום) :נחל הנתיב ,נחל צרצר ונחל צלצל ,ונוחתת לשפלה בין מפגשי הנחלים זנוח וסנסן עם כביש  .384כביש הרוחב
העיקרי בתחום הסקר (כביש  )375עובר בתחום שלוחה זו בקטע שבין הצומת עם כביש  384למחסום ביתר.
•נחל גרס :מתחיל כ 550 -מ׳ דרומית-מערבית לצומת צור הדסה ,זורם מערבה מצפון להר כתרון ונשפך אל נחל סנסן.
מנקודה זו ואילך נקרא נחל סנסן.
•שלוחת הר כתרון :שלוחה קצרה בת כשלושה ק״מ (בקו אווירי) הנמצאת בין נחל גרס בצפון לנחל סנסן בדרום .בפסגתה
נמצא הר כתרון.
•נחל סנסן :מתחיל בצומת צור הדסה וזורם לכיוון דרום-מערב בין שלוחת מטע לשלוחת סנסן ,עד שנשפך לנחל האלה כ1.3 -
ק״מ מדרום-מערב לצומת עציונה (מחוץ לתחום הסקר).
•שלוחת סנסן :שלוחה המתחילה בישוב מבוא ביתר ומשתרעת לכיוון דרום-מערב .השלוחה נמתחת בין נחל סנסן לנחל
עציונה ומתפצלת מערבה ע״י הנחלים (מצפון לדרום) :נחל תבנה ,ואדי חמר וואדי אל-ע׳רס (בין השניים האחרונים ממוקמת
השלוחה שעליה נמצאת גבעת הל״ה) המתנקזים לנחל עציונה.
גבעות ה״ערקוב״ :יחידת נוף ייחודית בהרי יהודה התחומה בין הר חברון לדרום הרי ירושלים .בניגוד להרי ירושלים ,אזור זה
מבותר ,ומורכב משלוחות קצרות המפוצלות לגבעות .הגבעות נמצאות בחלקו הנמוך של קמר רמאללה ,ונופן דומה לנוף
השפלה בכך שהוא בנוי מדרגה של גבעות בעלות גובה דומה (מרקוס  .)2001רק חלק קטן מה״ערקוב״ נמצא בתחום הסקר.
להלן פירוט השלוחות והנחלים העיקריים באזור זה:
•נחל עציונה :יובליו העליונים בתחום הסקר מתחילים מדרום למבוא ביתר ,והוא מנקז גם כמה יובלים משמעותיים מאזור
ביתר עילית ומהשטח שמדרום לה .כיוון הזרימה הכללי הוא לדרום-מערב ,עד שנשפך אל נחל סנסן כ 900 -מ׳ מדרום-מערב
לצומת עציונה.
•שלוחת אל-ג׳בעה (מחוץ לתחום הסקר) – נווה מיכאל :נמצאת בין נחל עציונה לבין יובליו המזרחיים של נחל גדור ונחל גדור
עצמו .שלוחה זו אינה מאורכת כמו קודמותיה ,אלא צרה בקצותיה המזרחיים והמערביים ורחבה במרכזה.
•נחל גדור :מנקז את אזור הכפר צוריף (מדרום לתחום הסקר) ,עובר בפינה הדרומית-מערבית של תחום הסקר ונשפך לנחל האלה.
בנוסף ,ישנו אזור בחלקו הצפוני-מזרחי של הסקר ,שבו השלוחות וערוצי הנחלים נמתחים לכיוון צפון-מזרח לעבר נחל רפאים.
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להלן פירוט השלוחות והנחלים באזור זה:
•נחל רפאים :ראשיתו של הנחל בשכונת בקעה בירושלים .הנחל מנקז את שלוחת עמינדב מצפון ואת המורדות הצפון-
מערביים של הר חברון מדרום ,עד שנשפך לנחל שורק בגשר רפאים .הנחל מהווה את גבולו הצפוני-מזרחי של הסקר.
•שלוחת קובי  -נ.ג - 779 .נחל רפאים :נמצאת בין נחל ביתר (רובו זורם מחוץ לתחום הסקר הנוכחי) לנחל קובי וממשיכה לתוך
פיתול ארוך וצר של נחל רפאים.
•נחל קובי :נחל קצר באורך כ 2.2 -ק״מ המתחיל מאוכף הנמצא כ 500 -מ׳ דרום-מזרחה ממבוא ביתר וזורם לנחל רפאים.
•גוש הר רפאים – שלוחת ראס אבו עמאר :מפריד בין נחל קובי לנחל יואל וגובל מצפונו בנחל רפאים.
•נחל יואל :מתחיל מצפון למבוא ביתר וזורם בתחילה לצפון-מערב ,ולאחר מכן בפנייה חדה לצפון-מזרח ,עד שנפגש עם
נחל רפאים.
•שלוחת חורבת כפר צום – הר גיורא (הר גיורא עצמו מחוץ לתחום הסקר) :מפרידה בין נחל יואל לנחל קטלב.
•נחל קטלב :מתחיל באוכף המפריד בין צור הדסה למבוא ביתר וזורם לכיוון צפון-מערב עד שמתמזג (מחוץ לתחום הסקר)
עם נחל שורק סמוך לתחנת הרכבת בר גיורא.
למורכבות הנופית הנוצרת על ידי מערכת השלוחות והנחלים ,נוספים בקנה-מידה מקומי יותר גם :טרשים ,משטחי סלע,
מדרגות רחבות או מצוקים הנוצרים הודות למסלע המגוון (לפירוט ,ראה סעיף גיאולוגיה) .חקלאות הררית במהלך הדורות,
השאירה את חותמה בטרסות הנמצאות בחלקים גדולים מהשטח .הטרסות מדגישות לעיתים מדרגות טבעיות בנוף.
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איור  :2חתכים אנכיים .מיקומי החתכים נראים במפה בדף הבא.
למעלה :חתך  – 1חתך אורך מאזור שלוחת קובי לאזור גבעות הערקוב ,לאורך שלוחת סנסן.
באמצע :חתך  – 2חתך אורך מנחל רפאים בסמוך לשלוחת קובי לקרבת רמת בית שמש ,לאורך שלוחת מטע.
למטה מימין :חתך  – 3חתך רוחב מנחל ביתר לנחל קטלב ,דרך הר רפאים ונחל יואל.
למטה משמאל :חתך  - 4חתך רוחב מנחל עציונה לנחל המערה ,דרך מרבית השלוחות והנחלים בתחום הסקר.
כל החתכים באותו קנה מידה (כ )1:80,000-ובאותה הגזמה אנכית (.)1:4.5
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 .1.6.2גיאולוגיה
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  30-35מעלות 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 הדרום-מזרחי של קמר רמאללה ,נמצא (צמוד ממזרח 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 כ110 -
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 (ר' מפת גיאולוגיה עמ' .)29
בחלקים המערביים ביותר של תחום הסקר ,סמוך לשפלה ,ישנם גם כמה מחשופים של תצורות צעירות עוד יותר ,שעיקר
השתרעותן נמצא בתחומי השפלה.
להלן פירוט התצורות הגיאולוגיות הנחשפות על פני השטח בתחום הסקר ,מהעתיקה לצעירה (על פי רוט ופלכסר תשל"ז;
מרקוס  ;1993ומפה גיאולוגית – סנה  .2009הקשרים ההידרולוגיים בעיקר על פי כהן ופיימן  .)2011בפרק הצומח שבהמשך
ייצוינו גם מספר קשרים בין מסלע וצומח.
תצורות הנכללות בחבורת יהודה:
תצורת גבעת יערים :שכבות עבות של דולומיט אפור גס גביש וגיר ,עם עורקי קוורצוליט (ריכוזי גבישי קווארץ) ,בעובי כולל
של כ 70-90 -מ' .התצורה יוצרת נוף טרשונים .בתחום הסקר נחשפת התצורה במדרונות נחלים בחלקו הגבוה יותר של הסקר
(באזור שלוחת קובי) .תצורה זו נדירה בתחום הסקר ומכסה בו שטח של  34דונם בלבד.
תצורת שורק :חילופים של דולומיט ודולומיט חווארי עם שכבות חוואר ,בעובי כולל של כ 120 -מ' .היחידה יוצרת נוף של
מדרגות טבעיות ,כאשר הדולומיט יוצר את מתלול המדרגה ,והחוואר – את שלח המדרגה .רוב המדרגות הנוצרות אינן יוצרות
מצוקים גבוהים .אטימותן של שכבות הביניים החוואריות תומכת בקיומן של אקוות שעונות ,המתנקזות במעיינות שכבה
רבים .בתחום הסקר הנוכחי שכבה זו אינה נפוצה ונמצאת רק באזור שלוחת קובי ,שם גם נובעים עין קובי ומספר מעיינות
קטנים נוספים.
תצורת כסלון :שכבות עבות של דולומיט אפור עם גבישים גסים-בינוניים ,המכיל עדשות או רבדי קוורצוליט ,בעובי כולל של
עד  40מ' .התצורה מופיעה לרוב כמצוק כהה וגבוה עם יותר ממדרגה אחת ,או כמתלול קיצוני – ובולטת מאד בטופוגרפיה.
בתחום הסקר היא נחשפת ברצועה צרה במורדות הפונים לנחל רפאים מהר רפאים והר גיורא.
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 פחות בתחום הסקר
הנוכחי) .התצורה נחשפת במורדות הצפוניים של שלוחת קובי ,הר רפאים ,הר גיורא ובנחל קטלב ברצועה זיגזגית רחבה בציר
נחל ביתר-נחל קטלב.
תצורת מוצא (חוואר מוצא) :שכבות חוואר שביניהן שכבות ביניים של גיר עשיר במאובנים ,בעובי של כ 20-מ' .רכות היחידה
גורמת בדרך כלל להיווצרות נוף של מדרגה רחבה בשיפוע מתון מאוד ,המכוסה בשכבת קרקע עבה הניכרת היטב בנוף.
התצורה נוצלה בעבר ובהווה לחקלאות ,ובתחום הסקר ניתן לראות דוגמאות לכך מצפון למבוא ביתר וממערב למטע .בנוסף,
סלעי התצורה מתפקדים כשכבה אוטמת (אקוויקלוד) ,ובהרי ירושלים נובעים מעיינות רבים השעונים עליה (בתחום הסקר:
עין מסלע שמצפון למבוא ביתר ועין מטע ממערב למטע) .החרסיות שבשכבה זו שימשו גם כמקור לתעשיות כלי חרס ,לבנים
ורעפים .התצורה נחשפת בתחומי הסקר ברצועה מזגזגת באזור הצפוני-מזרחי של הסקר ומקיפה את נחל קטלב ואת נחל
יואל שמצפון לו .בנוסף ,ישנה רצועה צרה בנחל זנוח בצמוד וממערב ליישוב מטע.
תצורת עמינדב :שכבות עבות של דולומיט אפור וגס גרגר ,וגיר מטיפוס ֶמ ֶל ֶּכה (מילה ערבית המציינת גיר לבן בקשיות בינונית,
נוח לחציבה ומשמש במקומות שונים לתעשיית האבן) ,לעיתים עם אופקים של קווארצוליט בעיקר בבסיסה .העובי הכולל
בין  40-90מ' .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
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בהרי ירושלים והרי חברון ,היא מהווה יחידת הזנה עיקרית למעיינות רבים .בתחום הסקר התצורה נחשפת בשיא בראשי
השלוחות הפונות לכיוון צפון-מערב באזור רכס רפאים ,נחל זנוח ,חלקיהם העליונים של נחל גרס ונחל סנסן ובעוד מספר
נקודות במזרח תחום הסקר.
תצורת כפר שאול :בנויה משכבות של גיר קירטוני או קירטון חווארי לבן ,רך ופריך ,עם עדשות נרחבות בעובי של עד  20מ' 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 ברצועה צרה ממערב לצור הדסה.
תצורת ורדים :שכבות דולומיט בינוני גביש ,קשה ואפור עם ריבוי תופעות קארסטיות
(למשל מערת שורק ומערת התאומים שמצפון לאזור הסקר) .התצורה ידועה גם
כ"-מיזי יהודי" ועובייה משתנה בין  20ל 90-מ' .התצורה מתאפיינת בנוף טרשים
גס הדומה לזה של תצורת עמינדב ,וכמוה – אין בה כמעט עיבוד חקלאי .בתחום
הסקר היא הנפוצה ביותר .במורדות המערביים ,התצורה נחשפת ברצועות צרות.
בחלקים המזרחיים ,התצורה מופיעה על השלוחות ואילו בחלקים המערביים יותר
גם בערוצי הנחלים.
תצורת בענה :מורכבת מ 3-פרטים שונים זה מזה :התחתון מורכב מדולומיט וגיר
אדמדם עם רבדי ביניים של חוואר ,ומכונה "מיזי אחמר" (בערבית" :אבן אדמדמה").
"מ ֶל ֶּכה" גס גביש
הוא יוצר מדרגות טבעיות שחלקן מעובדות .האמצעי מורכב מגיר ֶ
ויוצר נוף טרשוני ומצוקי .הפרט העליון מורכב מגיר דק גביש עם שכבות בולטות .הוא
יוצר נוף מדורג ומכונה "מיזי חילו" .עוביים הכולל של  3הפרטים נע בין  60ל 150-מטר.
בתחום הסקר נחשפת התצורה במדרונות המערביים ברצועה רחבה המגיעה לרוחב
(היטל) של כמעט ארבעה ק"מ ,במרחק של פחות מקילומטר אחד מגבולו המערבי של
הסקר .תצורה זו היא השנייה בשכיחותה בתחום הסקר לאחר תצורת ורדים.
תמונה  :2מדרגות סלע מתצורת בענה ביובל של נחל עציונה .צילום :עידן טלמון.

תצורות הנכללות בחבורת הר הצופים
תצורת מנוחה :מורכבת מקירטון לבן סדוק ,המכוסה באזורים הגשומים בשכבה עבה של נארי (קרום גירני קשה הנוצר
מהמסת חומר גירני/חווארי ושקיעה משנית שלו) ,ולכן הקירטון נראה רק כשהוא נחצב .בליית הנארי יוצרת נוף טרשי למדי.
עובי השכבה  10-100מטר .בתחום הסקר מופיעה ברצועה מעט מקוטעת ברוחב של עד כ 700 -מ' ,במרחק סביב קילומטר
אחד מגבולו המערבי של הסקר.
תצורת מישאש :בנויה מחילופי קירטון וצור או צור מאסיבי ,עם פוספוריט ,בעובי משתנה באזורים שונים (מניחים ששקעה
תוך כדי הקימוט ,מכיוון שעובייה גדול בקערים וקטן בקמרים) .במורדות הקמר (כמו בתחום הסקר) ,עובייה  5-10מטרים
וחלקה מכוסה בשכבת נארי .מופיעה ברצועה צרה ומקוטעת לקראת תחתית המורדות המערביים ,ממערב לתצורת מנוחה.
תצורת ע'רב :מורכבת (באזור שבתחום הסקר) מקירטון חווארי צהבהב רך ,המכוסה בנארי שבלייתו יוצרת נוף טרשי .עובייה
באזור זה עד  40מטר .בתחום הסקר מופיעה ברצועה מקוטעת קרוב לגבול הסקר המערבי.
תצורת קונגלומרט בית-ניר (משוייכת לחבורת סקייה) :מתקופת המיוקן .מורכב בעיקר מחלוקי גיר וחלוקי צור .דומה בתכונותיו
לקונגלומרט אחוזם (ר' להלן) וההבחנה ביניהם אינה תמיד ברורה (בר ועמיתיו  .)2006על גבי שניהם מתפתח נארי .תצורה זו
שקעה כנראה במישור נרחב בתחום השפלה בתנאים יבשתיים .בתחום הסקר ממופה רק בדרום-מערב גבעות הערקוב.
תצורות הנכללות בחבורת כורכר
קונגלומרט אחוזם :מתקופת הפליוקן ,שקע באגני הנחלים או בים רדוד ,ומהווה גם הוא עדות לתקופות של פעילות
בלייה אזורית בתנאים יבשתיים .תקופות כאלה באו לאחר אירועים של התרוממות האזור (בר ועמיתיו  ;2006ר' גם בסעיף
הגיאומורפולוגיה להלן) ,והתרחשו מספר פעמים בין האוליגוקן לפלייסטוקן ( 34עד  2מיליון שנה) .עובי תצורה זו מגיע
למספר מטרים בודדים .בתחום הסקר היא מופיעה בתשעה מחשופים בסמוך לגבולו המערבי של הסקר.
אלוביום וטרסות נחליות :מופיעים בערוצי הנחלים ובפרט באזור גבולו המערבי של הסקר.
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תמונה  :3טרשי סלע דולומיט מתצורת ורדים ,עם יער ברושים נטוע .סמוך למבוא ביתר .צילום :איתן רומם
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איור  :3חתך עמודי של הרי יהודה .מתוך :מפת המכון הגיאולוגי “בית שמש״ (סנה .)2009
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 .1.6.3גיאומורפולוגיה
עיצוב הנוף הנוכחי מושפע בעיקר מהיסטוריה גיאולוגית מורכבת ,הקשורה בהתרוממות שדרת ההר ,בבלייה אזורית שפעלה
עליה ובהתחתרות נחלים מאוחרת יותר .בקנה מידה קטן יותר ,ניכרות גם השפעות של סוגי המסלע והשפעות אנושיות
(מרקוס .)1993
קמטי הקשת הסורית ,שקמר רמאללה הינו אחד מהם ,החלו להיווצר בתקופת הסנון (לפני  65-90מיליון שנה לערך) .הקימוט
המשיך גם בתקופת הפליאוקן ( 55-65מיליון שנה) .האזור המשיך להיות מכוסה בים ,ועל מבנה הקימוט הראשוני הוסיפו
לשקוע סלעי המשקע של חבורת עבדת במהלך רוב תקופת האיאוקן (לפני  35-55מיליון 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  2.8-35מיליון שנה לערך) התרחשו עוד מספר פאזות של התרוממות אזורית ,כנראה ללא המשך
קימוט ,שביניהן היו תקופות של יציבות טקטונית .תקופות יציבות אלו 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  .)2006תקופות 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.
איור  :4תרשים תלת מימדי (בלוק דיאגרם) של אזור הסקר .הפקה :עמיר אידלמן.
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 .1.6.4קרקעות
רוב שטחו של אזור הסקר מכוסה בצירופים של קרקעות טרה רוסה ורנדזינה (ר׳ מפה בדף הבא) .החילופים ביניהן תכופים עקב
חילופי תצורות הסלע ,וקיים גם ערבוב ביניהן עקב תהליכי הסחיפה במדרונות .תיאור סוגי הקרקעות שלהלן מתבסס על דן (.)1977
קרקעות טרה רוסה הן חומות-אדומות ונוצרות בעיקר על גבי סלעי גיר קשה ודולומיט ,כתוצר בלייה שלהם .סלעים אלה
נמצאים בתצורות כפירה (מעט מחוץ לתחום הסקר) ,גבעת 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 .קרקעות רנדזינה נמצאות גם במזרח תחום הסקר ,במדרון היורד משלוחת קובי לנחל ביתר.
רנדזינה חומה – נוצרת על סלעי נארי ,קירטון קשה ולעיתים גיר .קרקע זו רדודה והמעבר לסלע האב חד .כשהיא עמוקה
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.
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 במפה .שטחים
ובהם צירופים של רנדזינות עם גרומוסולים (שהם קרקעות אופייניות לעמקים) נמצאים בעיקר מדרום וממערב לתחום הסקר,
עם חדירות קטנות לתוכו.
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 .1.6.5הידרולוגיה
קו פרשת המים הטופוגרפי הארצי שבין הים התיכון לים המלח ,עובר מזרחית לאזור הסקר ,בקו המחבר בין ירושלים בצפון
לגוש עציון בדרום .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  -שלוחת סנסן) 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 .כתוצאה מחלחול זה ,מעיינות מדבר יהודה שופעים במידה מפתיעה יחסית לכמות הגשם
הנמוכה היורדת מעליהם (מרקוס .)1993
הסקירה שלהלן מתבססת בעיקר על המבואות בעבודותיהם של כהן ופיימן ( )2011ושל ערד ועמיתיו (.)2016
נחלים (ר' מפה  6בדף הבא) :תחום הסקר נחלק בין אגני הניקוז של נחל שורק ונחל האלה (המתנקז במורד לנחל לכיש ולכן מהווה
חלק ממנו) .החלק הצפוני והצפון-מזרחי של אזור הסקר מתנקז לנחל שורק דרך הנחלים :רפאים ויובליו (ביתר ,קובי ,יואל ,קטלב)
וזנוח .דרום אזור הסקר ומערבו מתנקזים לנחל האלה דרך הנחלים :הנתיב ,סנסן ,עציונה וגדור .לאחר מכן ,נחל האלה זורם מערבה
עד שמתנקז לנחל לכיש כחמישה ק"מ מזרחית לחוף הים התיכון .עיקר קו פרשת המים בין שני אגני הניקוז עובר ,בתחום הסקר,
על שלוחת מטע .הזרימה הטבעית בכל הנחלים הינה בעלת אופי שיטפוני .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 רפאים המהווה גבול צפוני-מזרחי לסקר) ,מושפעים מהאחוז
הגבוה של היווצרות הנגר בשטחים אלה ,ובהם עשויות להתחיל זרימות כבר לאחר ירידת כמויות גשם קטנות יחסית.
אקוות 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
שורק מתפקדת כאקוויקלוד אזורי ,מתחת לאקווה האזורית כולה .רוב התצורות שמעליה (כסלון עד ורדים) מוליכות מים,
כאשר ההולכה היא בעיקר דרך מערכות קארסט הכוללות סדקים ,פירים וחללים.
היחידה העליונה באקווה האזורית כוללת את התצורות :עמינדב ,ורדים ובענה ,עם חסימה מסוימת של תצורת כפר שאול
שנמצאת בין התצורות עמינדב וורדים (בחלק קטן של תחום הסקר בלבד).
היחידה התחתונה כוללת את התצורות :גבעת יערים ,שורק 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 בעלי מוליכות מים
נמוכה עקב הרכב קירטוני ,חווארי או חרסיתי .תצורות אלה כולאות את אקוות ההר שמתחת לאזור השתרעותן ,אך מופיעות
רק בחלקו המערבי ביותר של הסקר ברצועה צרה יחסית.
בהשוואה לאחוז הנמוך של המשקעים ההופכים לנגר עילי ,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 (ר' מפה  6בדף הבא) :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 .בעין יואל איכות המים בבריכת המעיין מעידה על מאזן מים שלילי ,בו האידוי גבוה מכמות המים
המזינה את הבריכה; וכן בסקר הנוכחי עין יואל נמצא יבש לגמרי .מידע נוסף על עין יואל ומידע על עין מסלע ניתן למצוא
בסקר שנערך על ידי מכון דש"א בשנת ( 2011מנדלסון ועמיתיו .)2014
בריכות חורף :בריכת חורף היא מקווה מים עונתי הנוצר ע"י הקוות של מי נגר שמחזיק מים במשך כמה חודשים ובכך מהווה
מערכת אקולוגית ייחודית .בתחום הסקר תועדו בריכות חורף בודדות אך לא נערך סקר אקולוגי ע"מ לקבוע את תפקודן
האקולוגי .יתרה מכך ,ייתכן שחלקן קטנות מדי מכדי להחזיק מים בכמות משמעותית היכולה לקיים מערכת אקולוגית
אופיינית של בריכת חורף .יוצאת מכלל זה היא בריכת חורף בהר חנות המטופחת ע"י תושב נתיב הל"ה .הבריכה מהווה אתר
פריחה של נורית המים ובעבר גם קיימה אוכלוסיית קרפדות ,שנעלמה בשנים האחרונות.
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  ,)2011ברוב המעיינות שנדגמו באזור הסקר הנוכחי נמצאה
איכות מים טובה ,ללא עדויות להשפעות אנתרופוגניות .לעומת זאת ,בעין מטע נמדדו ריכוזי כלור ( )C1וניטראט ( )NO3גבוהים
מרמות הרקע שעלולים להעיד על חדירה של חומרי דשן חקלאי או על תשתיות ביוב לקויות.
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תמונה  :4בית המעיין בעין קובי .צילום :עמית מנדלסון.
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 .1.6.6אקלים
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 :היות ואין תחנות מטאורולוגיות בתחום הסקר (למעט תחנת אביעזר ,שהנתונים ממנה חלקיים בלבד) ,נתוני כמויות
המשקעים השנתית הובאו מתחנות הנמצאות מחוץ לאזור הסקר אך בסמוך לו (בית מאיר ,צובה ,ירושלים – מרכז ,צרעה,
בית ג'מל וראש צורים) .מקור הנתונים באטלס האקלימי החדש (ביתן  .)2011מרבית המשקעים ( )3/4יורדים בחורף ,כתוצאה
ממערכות סינופטיות המכונות "שקע קפריסאי" .היתר יורדים בעונות המעבר ,ומקורם באותם שקעים או באירועי אפיק ים-סוף.
בחתך מערב-מזרח קיימת עלייה בכמות המשקעים מגבעות השפלה ועד לאזור ירושלים .הממוצעים השנתיים לשנים
 1980/81-2009/10הם 509 :מ"מ בבית ג'מל 515 ,מ"מ בצרעה 561 ,בראש צורים 617 ,מ"מ בבית מאיר ו 676-מ"מ בצובה.
למעט בראש צורים ,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  1מ"מ מצביע על מגמה דומה 41 :ימים בבית ג'מל ובצרעה 45-46 ,בבית מאיר ,קריית ענבים וצובה,
ו 43-ימים בירושלים מרכז.
במפת ההידרולוגיה (הכוללת נתונים ארציים ואינטרפולציה) ,ניתן לראות שברוב תחום הסקר כמויות המשקעים הממוצעות
( )1980-2009נעות בין  400-550מ"מ .כמו באזורים רבים בארץ ,קיימת שונות ניכרת בין שנים שחונות לשנים מרובות גשם.
משרעת זו נעה באזור הסקר בין  200-300מ"מ בחורף השחון של  1998/99ועד ל 1200-1400-מ"מ בחורף הגשום מאד של
( 1991/92ביתן .)2011
טמפרטורה :הטמפרטורות הממוצעות מבוססות על נתונים מהשנים  1995-2009מתחנות נתיב הל"ה וראש צורים (על פי
ביתן  .)2011תחנות אלו הנמצאות ממערב וממזרח לאזור הסקר ,בהתאמה ,יכולות לתת קירוב למשרעת הטמפרטורות באזור
הסקר .המקסימום היומי הממוצע בנתיב הל"ה נע בין  17.4מ"צ בינואר ,ל 34.1 -מ"צ באוגוסט .בראש צורים הנתונים המקבילים
הם  10.8מ"צ ו 28.3 -מ"צ בהתאמה (כ 6.6-5.8 -מ"צ פחות מנתיב הל"ה) .ערכי המינימום היומי הממוצע בנתיב הל"ה הם 5.4
בינואר ו 17.6 -מ"צ באוגוסט ,ובראש צורים  5.2מ"צ ו 18.7 -מ"צ בהתאמה .המקסימום המוחלט בתקופת המדידות בתחנות
עומד על כ 44-מ"צ בנתיב הל"ה ו 38.1 -מ"צ בראש צורים.
לחות יחסית (על פי תחנות :בית ג'מל וירושלים מהשנים  1963-1983ו 1968-1983 -בהתאמה ,מתוך :ביתן ורובין  :)1991בכל
האזור ניכרת התבנית השנתית של "גל כפול" – שני שיאים ושני שפלים בלחות היחסית היומית הממוצעת .הערכים הגבוהים
מתקבלים בחורף ( 76%בירושלים 66% ,בבית ג'מל) ,והשיא המשני הוא בספטמבר ( 64% ,66%בהתאמה) .בעונות המעבר ,עקב
אירועי שרב ,ישנם ערכים נמוכים בעיקר באפריל-יוני ( 52%בירושלים 56% ,בבית ג'מל) ,ומינימום משני באוקטובר (כ60% -
בשתי התחנות).
ההתאדות הפוטנציאלית השנתית הממוצעת נעה באזור הסקר בטווח  140-160ס"מ.
משטר הרוחות (על פי תחנות :אביעזר – בחלקו הדרום-מערבי של אזור הסקר ,מהשנים  ;1980-1983וירושלים ,עטרות,
מהשנים  ,1970-83שניהם מתוך :ביתן 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 רובין  :)1991שלג נדיר מאד בשפלה ,אך הולך ונעשה שכיח בהרי יהודה ככל שעולים
בגובה .בירושלים ישנם אירועי שלג ב 4 -מכל  5שנים .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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תמונה  :5הר כתרון ורכס סנסן בשלג ,חורף  .2015צילום :נאוה רמון.
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נוף ותרבות

תמונה  :6נחל זנוח ,תצפית מאזור חורבת חנות לכיוון מטע .צילום :עמית מנדלסון.
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 .2.1מטרת הפרק הנופי-תרבותי
מטרת פרק 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 .אופן דירוג הערכיות הנופית-תרבותית מתואר בתחילת הפרק הנוכחי .תוצאות הדירוג
מופיעות כחלק מתיאור יחידות הנוף .התוצאות וניתוחן מופיעות שוב במרוכז בסיום הפרק ,בסעיף .2.7

 .2.2אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות הנוף
כמעט כל תחום הסקר נמצא בחטיבת נוף אחת – הרי ירושלים ,כאשר חלק משוליו המערביים כבר נכללים בתחום חטיבת
הנוף ‘שפלת יהודה הצפונית׳ .החלק הדרומי-מערבי של תחום הסקר בתחום הרי ירושלים נכלל באזור הערקוב – מעין אזור
מעבר הממוקם בין הרי ירושלים ,השפלה והר חברון (מפת חטיבות הנוף באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה) .לצרכי
ניתוח השטח ,וכן לצרכי תכנון מדויק ומפורט יותר ,בוצעה חלוקה פרטנית ליחידות נוף (ולאחריה גם החלוקה לתת-יחידות
נוף ,המתוארת בסעיף .)2.3
שטח הסקר מחולק לשמונה יחידות 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 (ר׳ בסעיף הבא) .מפת יחידות הנוף (מפה  8בעמ׳  )71מציגה 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.

 .2.2.1מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף ותת-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' .במפה  :7שיפועים ,המראה גם את גבולות יחידות הנוף,
ניתן לראות שהגורם הטופוגרפי הוא מרכזי בחלוקה ליחידות נוף.
•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
בעלי מאפיינים דומים .רק לאחר לימוד מעמיק יותר ,מתגלים ההבדלים וגבולות יחידות הנוף .הקושי לזהות הבדלים בין
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
ליחידות נוף היא אמירה פרשנית .כדי למתן את ההיבט הסובייקטיבי בתהליך זה ,משתתפים בו מספר אנשים שמייצגים
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.
•חלוקה ארצית לחטיבות נוף וליחידות נוף של המשרד להגנת הסביבה.
•שכבות ממ"ג :מפת שיפועים ,מפת גבהים ,מפת מפנים ,מפות גיאולוגיות ותצלומי אוויר.
•חוות דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים.
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 .2.3דירוג 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 .חלוקה נוספת זו נעשתה לעיתים על פי מאפיינים טופוגרפיים וחזותיים משותפים.
במקרים אחרים ,חולקו תת-היחידות על פי הבדלי תכסית – למשל ,הבדל בין אזור טבעי לחקלאי ,או הבדלים בין אזור עם עצים
נטועים בוגרים לאזור ללא נטיעות .באופן זה ,חולקו  8יחידות הנוף ל 116 -תת-יחידות (ר׳ מפה  ,8עמ׳ .)71
בהתווייה הסופית של גבולות יחידות הנוף ותת-יחידות הנוף ,נעשה מאמץ להצמיד במידת האפשר את גבולותיהן לגבולות
המיפוי של יחידות הצומח ,במקטעים שבהם הגבולות זהים .זאת ,לצורך נוחות השימוש בשכבות המידע .במקטעים אחרים,
ההגיון הטופוגרפי/חזותי דורש “חיתוך״ של יחידות צומח.
אומדן הערכיות הנופית-תרבותית נערך ברמה של תת-יחידות ,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 המדדים מוגדרים ברובם באופן
כזה – בשורת תארים כגון :עוצמה ,מגוון ,דרמטיות וכד׳ (ר׳ בסעיף הבא).
על סמך דירוג כל אחד מהמדדים ,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 .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.

 .2.3.1מדדי ערכיות נופית-תרבותית
המדדים שלפיהם מבוצעת ההערכה הנופית-תרבותית הם:
•מגוון ועושר חזותי :ערך גבוה לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים (בעיקר תבליט ותכסית) תוך שהם משתלבים זה
בזה ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה.
•בולטות ונוכחות"/דרמטיות" :ערך גבוה לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים ,עמקי נחלים ,פסגות וכד' .ערך גבוה לשטח
שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש :שטחי פלחה עם שטחים מיוערים ,בתרונות בתוך נוף גבעי ,עצים
בודדים בתוך מרחבי שדות ועוד.
•"ראשוניות" :ערך גבוה לשטח ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות .אמת מידה זו מתייחסת גם למידת
פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים הטבעיים בנוף (קו רקיע לדוגמה) ובהתאמתם לאופי הטבעי
של היחידה מבחינת גודל ,צבע וצורה.
•ייצוג נופי  -טבעי ותרבותי :ערך גבוה לאזור המשמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני לאזור .ישנה חשיבות רבה גם לשמירת
מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת משמעות תרבותית (נופים חקלאיים לדוגמה – כאלה המאפיינים חקלאות
מסורתית כמו בוסתנים וכאלה המאפיינים חקלאות "קיבוצית" או "מושבית" מודרנית) .עושר ומגוון האתרים הנקודתיים
באזור משפיעים אף הם על הדירוג בסעיף זה.
•פוטנציאל שיקום נופי :כאשר השטח מאופיין בטופוגרפיה מתונה או בריבוי קרקע יחסית למסלע ,היכולת לשקם נזקים לנוף
כגון כריתת יער ,כרייה וחציבה – הינה גבוהה יותר בהשוואה לשטח בעל טופוגרפיה תלולה או בעל סלעיות גבוהה.
•נצפות ותצפית :ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים ,כך גדלה משמעותם של השינויים באופיו החזותי.
שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילים שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף .מידת
הנצפות משוקללת לכן מתוך הערכת החשיפה של תת-היחידה המוערכת מכבישים ,מישובים ומשבילי מטיילים .חשוב
גם הנוף הנשקף מתת-היחידה עצמה ,ולכן קיימת התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח תת-היחידה.
•ייחודיות בנוף הארץ :ערך גבוה לשטח שמאפייניו ,או תופעות הקיימות בו ,ייחודיים או נדירים בנוף הארץ.
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 .2.4תיאור יחידות הנוף
להלן תיאור מפורט של יחידות הנוף .בכל יחידה מתוארים היבטי טופוגרפיה ,תכסית ,אתרים וערכיות ,דרך הסעיפים של:
גבולות ,אגני ניקוז ,רום פני הקרקע ,מסלע וקרקע ,אופי הצומח ,דפוסי תרבות חקלאית ,מקורות מים ,אתרים מרכזיים,
יישובים ,תשתיות ומפגעים ,וייחוד חזותי ותרבותי .לאחריהם מופיע פירוט תת-יחידות הנוף שביחידת הנוף ,וערכיותן הנופית-
תרבותית .פירוט של חישוב הערכיות הנופית-תרבותית ומפת הערכיות הנופית-תרבותית נמצאים לאחר הסעיפים העוסקים
בתרבות האדם ובאתרים.

 .2.4.1מורדות רפאים
מרחב זה כולל את המדרונות התלולים היורדים לאפיק נחל רפאים .בתחום יחידה זו או בגבולה יש שלושה גיאיות עמוקים
ומצוקיים הגולשים לאפיק הנחל :נחל ביתר ,נחל קובי ונחל יואל .כמעט כל תחומי היחידה מיוערים.
גבולות
•ממערב – נחל יואל ואוכף גיורא (גבול הסקר).
•מצפון – אפיק נחל רפאים (גבול הסקר).
•ממזרח – תוואי "הקו הירוק" (גבול הסקר).
•מדרום – קו המעבר משיפוע מתון לשיפוע תלול (סביב קו גובה  700מ') .שלוחת ראס אבו עמאר הוכללה בתחום היחידה,
הגם שניתן לשייך אותה ליחידת "גב הרכס" ,שכן היא מוקפת כמעט לחלוטין בשטחי יחידה זו.
אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן הניקוז של נחל שורק ,דרך אפיק נחל רפאים .המרחב מתנקז למספר ערוצים ,שהעיקריים בהם הינם
נחל קובי ונחל יואל ,וכן קטע קטן מנחל ביתר .נוסף לערוצים נושאי השם ,ראוי לאזכור ערוץ "נחל טסית" שלא זכה לשם במפות.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  730מ' מעפה"י בכיפת ראס אבו עמאר ,ל 480 -מ' לערך בשפך נחל רפאים לנחל שורק.
מסלע וקרקע
המסלע ביחידה זו מגוון .בסמוך לאפיק נחל רפאים נחשפת תצורת גבעת יערים (דולומיט ומעט קוורצוליט) ,ומעליה נחשפת
תצורת שורק – דולומיט וחוואר ,הבונה את רוב שטח היחידה.
מעל תצורת שורק נמצא פס מצומצם של תצורת כסלון המצוקית (גיר ,קוורצוליט ומאובנים) ומעליו פס גדול יותר של תצורת
בית מאיר (דולומיט ,חוואר ומעט צור) ,הכולל גם את כיפת ראס אבו-עמאר .בגבולה העליון של תצורת בית מאיר נמצא פס צר
של תצורת מוצא (חוואר ומאובנים) .בתפר שבין תצורת מוצא לתצורת בית מאיר נובעים מספר מעיינות.
בתחום היחידה עובר קו העתק גיאולוגי ,המפריד בין שלוחת קובי למדרונות התלולים שמדרום לה.
אופי הצומח
כל תחום היחידה מיוער (בעיקר באורנים) ,כאשר במדרונות התלולים יש נוכחות בולטת של כתמי חורש טבעי.
דפוסי תרבות חקלאית
באפיקי הנחלים ולצד המעיינות יש שרידים לחקלאות קדומה .בנחל ביתר תחתון יש כרמי זיתים הפעילים עד ימינו ,ובנחל יואל
ובשלוחת ראס אבו עמאר ישנם מטעים נטושים (שקדים וחבושים) .בצלע נחל יואל יש מערכת מפותחת של טרסות קדומות.
מקורות מים
זוהי היחידה העשירה ביותר במקורות מים בתחום הסקר .בשטח זה נובעים כיום שלושה מעיינות :עין קובי ועין יואל (שלו
מספר נקודות נביעה) בגבולה העליון של היחידה ,ומעיין ללא שם בערוץ נחל רפאים במורד היחידה .שלושה מעיינות נוספים
חרבים בין עין קובי לעין יואל :עין טסית ,עין אל-ביד ו"-עין עפרה" .כמעט כל המעיינות בשטח היחידה הינם מעיינות ניקבה
שנוצלו בידי האדם בעבר.
אתרים מרכזיים
עין קובי ,עין יואל ,מעיין בנחל רפאים ,שרידי ראס אבו עמאר.
יישובים
אין יישובים קיימים בתחום היחידה .עד למלחמת העצמאות שכן בשטח זה הכפר הקטן ראס אבו עמאר.
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תשתיות ומפגעים
שלושה קווי מתח עליון מירושלים לשפלה חוצים את תחום היחידה .האחד עובר מעל נחל קובי ובאזור עין יואל .ממנו מתפצל
קו נוסף לאורך "הקו הירוק" ובפאתי נחל ביתר ,לעבר ביתר עילית.
שני קווי מתח נוספים מגיעים מרכס שורק לעבר ראש נחל קטלב .בגבולה הצפוני של היחידה עוברת מסילת הרכבת לירושלים,
ובגבול המזרחי עתידה להיבנות גדר ההפרדה .כמו כן ,קיימת תוכנית מאושרת לסלילת כביש חדש לירושלים – כביש ,39
האמור לעבור באזור זה במנהרה.
ייחוד חזותי ותרבותי
•אזור תלול ומיוער ,העשיר במעיינות ניקבה.
•חלקים ניכרים מהמרחב מהווים עד היום אזור ספר שהמטיילים בו מועטים בהשוואה לשאר הרי ירושלים.
•שביל ישראל עובר בתחום היחידה.
טבלה  :1תת-יחידות נוף “מורדות רפאים״.
ערכיות
נופית

מס׳

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

1.01

שפך נחל ביתר

כרמי זיתים בשפך נחל ביתר לנחל רפאים.
מעיין ללא שם באפיק.

חקלאות הר הפעילה עד ימינו .מירבית ()5

1.02

מורדות שלוחת קובי

מדרונות תלולים סביב שלוחת קובי.

שלוחת קובי ומדרונותיה
– אחד הנפתולים ההרריים
המרשימים ביותר בישראל.

מירבית ()5

1.03

שלוחת קובי

אזור מתון יחסית מדרום לנחל רפאים.
בגב השלוחה – חורבה ללא שם.

ליבו של נפתול שלוחת קובי.

מירבית ()5

1.04

מורדות חורבת קובי

מדרונות מיוערים בין חורבת קובי לשלוחת קובי.

חלק ממכלול מיוער ,אך לא
ייחודי כשלעצמו.

גבוהה ()3

1.05

מדרונות נחל ביתר

מדרונות לא מיוערים (חלקם משלבים זיתים וחורש
טבעי) לעבר נחל ביתר.

חלק ממכלול נופי ,אך לא
ייחודי כשלעצמו.

גבוהה ()3

1.06

נחל קובי

גיא מצוקי עמוק ומרשים ,שבו עובר שביל ישראל.

אחד הגיאיות העמוקים
והמרשימים בשטחי הסקר.
פגוע חלקית ע״י פריצת
דרכים וייעור.

מירבית ()5

1.07

עין קובי

בקעה ובה מעיין ניקבה גדול ,קבר שייח׳ וחקלאות
הר משוקמת.

מכלול נוף תרבות מרכזי ואתר
ביקור חשוב.

מירבית ()5

1.08

מורדות רפאים

חלק הארי של היחידה .מדרונות תלולים ומיוערים.
שני מעיינות ניקבה יבשים (עין טסית ועין אל-ביד).

נצפות גבוהה ממסילת
הרכבת לירושלים.

מירבית ()5

1.09

ראס אבו עמאר

כיפה מבודדת המקושרת באוכף צר בלבד לגב הרכס,
ועליה שרידי כפר ערבי קטן.

תבנית נופית-התיישבותית
ייחודית.

מירבית ()5

1.10

נחל יואל

גיא עמוק ומרשים .לאורכו מצוקים ושילוב בין חורש
טבעי ,בוסתנים ערביים ומטעים בני עשרות שנים.
בתת-יחידה זו נמצא מכלול נביעות עין יואל.

אחת מתת-יחידות הנוף
השמורות ביותר בכל
מרחב הסקר.

מירבית ()5
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תמונה  :7נחל יואל .צילום :עמית מנדלסון.

תמונה  :8מורדות רפאים ונחל קובי .צילום :עמית מנדלסון.
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 .2.4.2גב הרכס
שטח יחידה זו הינו אזור מתון יחסית בקו פרשת המים בין יובלי נחל שורק בצפון (נחל רפאים ,נחל קטלב ונחל זנוח) ליובלי נחל
לכיש בדרום (נחל סנסן ונחל עציונה) .למרות שמו ,יש לציין כי מדובר בשלוחה נמוכה יחסית לקמר הר חברון ,דבר הבולט בנסיעה
מצור הדסה בואכה צומת אל-ח'אדר .תופעה בולטת בעיקר ביחידה זו הינם שטחי חקלאות אינטנסיבית במעלה עמקי הנחלים.
גבולות
•ממערב – גבול הסקר (נחל קטלב עליון ומושב בר גיורא).
•מצפון – קו המעבר משיפועים מתונים לשיפועים תלולים ,סביב גובה  700מ'.
•ממזרח – גבול הסקר (תוואי "הקו הירוק").
•מדרום – גבול זה הינו הפחות ברור בגבולות היחידה ,וזאת לאור השלוחות היורדות מקו פרשת המים מערבה .הגבול הוגדר
בעיקר לפי גבול השטח הבנוי של צור הדסה והפיתוח החקלאי בראש נחל זנוח.
אגני ניקוז
תחום היחידה חצוי בין אגני הניקוז של נחל שורק בצפון לנחל לכיש בדרום .השטח מחולק למספר אגנים קטנים יותר :נחל קובי,
נחל יואל ,נחל קטלב ונחל זנוח באגן נחל שורק; ונחל סנסן ,נחל גרס וואדי אל-פוואר באגן נחל לכיש.
רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה (ובתחום הסקר כולו) הינו במאגר מים ליד מעבר ביתר ,ברום  779מ' .הנקודה הנמוכה ביותר בתחום
היחידה הינה במפגש נחל קטלב עם כביש  ,386ברום  640מ'.
למרות מאפייניה הטופוגרפיים של יחידה זו ,רק פסגה אחת בתחומיה נושאת שם רשמי ,הר רפאים ( 763מ') .פסגות נוספות
חסרות שם רשמי ,ובכללן שיא הגובה ביחידה ( 779מ') ,אנדרטת מבצע לולב ( 774מ') ,חורבת כפר-צום ( 735מ') ויער בר-גיורא
( 742מ').
מסלע וקרקע
רוב תחום היחידה בנוי מתצורת עמינדב (דולומיט עם כיסוי גיר) .אזור פרשת המים בנוי מתצורת ורדים (דולומיט ומעט גיר).
במפה הגיאולוגית של ירושלים מסומן גם פס צר של תצורת כפר שאול (קירטון ,חוואר עם מעט מאובנים) ,לאורך גבולו הדרומי
של אזור תצורת ורדים .המשכו של פס זה מערבה בתחומי מפת בית שמש  -לא סומן במפה.
בבקעות שבתחום היחידה (בקעת נחל יואל ובקעת נחל קטלב) נחשפת תצורת מוצא (חוואר) ובנחל קטלב גם תצורת בית
מאיר (דולומיט וחוואר).
בתחום היחידה עובר קו העתק ממזרח לצפון-מערב ,מאזור חורבת חמדן לכיוון בר-גיורא .אין התאמה מלאה בין קו ההעתק
לקו פרשת המים.
אלמנט גיאולוגי ייחודי הינו הדולינה של מבוא ביתר ,בראש נחל קובי .נוסף לדולינה זו ,תועדו ע"י המרכז לחקר מערות שש
מערות קרסטיות במרחב צור הדסה – מבוא ביתר ,ובכללן קמין קרסטי (קמין בגין).
אופי הצומח
חלקים ניכרים במרחב זה מיוערים או מפותחים (יישובים ,כרמים ומבנים חקלאיים) .באזורים הלא מפותחים ,בולטת בתה
טרשית בשלטון סירה קוצנית ועם אלמנטים "הרריים גבוהים" כגון ריכוז יפה של קוצן קיפח.
דפוסי תרבות חקלאית
במעלה הנחלים קובי ,יואל וקטלב נמצאים עמקים רדודים ששימשו לחקלאות בעבר ,אולם עברו הכשרה מחודשת לחקלאות
ע"י מושב מבוא ביתר הסמוך .הכשרות הקרקע המחודשות (בשנות ה '50 -ובשנים האחרונות) ,שלוו בסיקול מאסיבי של
סלעים מהקרקע ,מחקו ככל הנראה את מרבית השרידים לעיבוד חקלאי קדום באזור .ניתן לראות שרידים חקלאיים קדומים
סביב המעיינות (להלן) ,וכן שרידי טרסות באזורים המיוערים במרחב .כיום ,בולטים בשטח כרמים מודרניים וכן מספר מתחמי
לולים (פעילים ונטושים) ליד מבוא ביתר.
מקורות מים
המעיין המרכזי בתחום היחידה הינו עין מסלע (מכלול של תשע נביעות ,חלקן סתומות) .מעיין נוסף ,יבש כיום ,הינו עין מנהר.
שני המעיינות הינם מעיינות ניקבה.
אתרים מרכזיים
עין מסלע ,אנדרטת מבצע לולב ,משטרת המזלג ,דולינת מבוא ביתר ,קמין בגין.
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יישובים
זהו האזור המאוכלס ביותר בתחום הסקר ,כולל היישוב צור הדסה (יישוב קהילתי חצי-עירוני) ומושב מבוא ביתר .עד למלחמת
העצמאות שכנו באזור שני כפרים ערביים :אל-קאבו (חורבת קובי) וכפר צום (ללא שם עברי רשמי) .בצמוד לגבולות היחידה
נמצא גם מושב בר-גיורא .קיימות תוכניות בנייה מאושרות להרחבה ניכרת של הבינוי מצפון לצור הדסה וממערב למבוא ביתר.
בשטח נמצאים שרידי ארבעה יישובים קדומים נושאי שם רשמי (לא כולל הכפרים הערביים ,היושבים אף הם על שרידים
קדומים יותר) :חורבת ליבנים ,חורבת טסית ,חורבת עדש וחורבת חמדן .בחורבות אלו אין עניין מיוחד לציבור המטיילים.
תשתיות ומפגעים
ביחידה נפגשים שני הכבישים האזוריים העיקריים ,כביש  375המוביל מצומת עציונה דרך צומת צור הדסה (המזלג) למבואות
בית לחם ,וכביש  386מצומת צור הדסה לעבר ירושלים .בעתיד מתוכנן לעבור בשטח גם כביש  ,39כביש מהיר חדש לירושלים.
שלושה קווי מתח עליון מירושלים לשפלה חוצים את תחום היחידה .האחד עובר מעל נחל קובי ובאזור עין יואל ,וממשיך דרך
נחל קטלב עליון אל חורבת דרבן ומערבה .שני קווי מתח נוספים מגיעים מרכס שורק לעבר ראש נחל קטלב ,וממשיכים יחד עם
הקודם מערבה לעבר חורבת דרבן והלאה .שטחי לולים נטושים ליד מבוא ביתר מהווים מפגע סביבתי בולט.
ייחוד חזותי ותרבותי
•זהו המרחב הגבוה ביותר בשטחי הסקר ,ובתחומיו מספר פסגות שחלקן הגדול אינו מציע כיום תצפיות נוף בשל השילוב
של ייעור ופיתוח אינטנסיבי.
•באזור יש מכלול אלמנטים היסטוריים הקשורים ל-״קו הירוק״ – שורת אבני גבול ,משטרת “המזלג״ (הנמצאת מעט מעבר
לגבול היחידה) ואנדרטת מבצע לולב.
•שביל ישראל עובר בתחום היחידה.
טבלה  :2תת-יחידות נוף “גב הרכס״.

מס׳

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי-תרבותי
ושיקולים לקביעת ערכיות
נופית

ערכיות
נופית

2.01

חורבת קובי

שלוחה (מיוערת בחלקה) בין אפיקי הנחלים ביתר
וקובי .אתר מרכזי – ח׳ קובי (שרידי הכפר קאבו).

שרידי יישוב קדום שניצל את
מי עין קובי.

גבוהה מאד ()4

2.02

מזרח פארק בגין

רכס מיוער בצפיפות לאורך “הקו הירוק״ .אתרים
בולטים :ח׳ ליבנים ,ח׳ חמדן ,אבני גבול ,קמין בגין.

אזור ספר לאורך הקו הירוק,
המשתלב בפארק בגין.

גבוהה ()3

2.03

בקעת קובי

בקעה המעובדת באינטנסיביות (כרמים מודרניים).
אתרים בולטים :אנדרטת בגין ,דולינת מבוא ביתר.

מכלול חקלאי מחודש.
צמוד דופן לאתר עין קובי.

גבוהה ()3

2.04

יער מבוא ביתר

גוש יער כמעט לא מטויל .אתר מרכזי :חורבת טסית.

חלק ממכלול נופי אזורי.

גבוהה ()3

2.05

הר רפאים

אחת הפסגות הגבוהות ביותר בהרי ירושלים ובין
הבודדות שאין אליהן גישה ברכב .אזור טרשים ציורי.

למרות הייעור ,אזור כמעט
בתולי ולא מטויל.

מירבית ()5

2.06

בקעת מנהר

אזור כרמים מחודש של מבוא ביתר.
אתר מרכזי :עין מנהר (יבש).

מכלול חקלאי מחודש .צמוד
דופן לאתר עין מסלע.

בינונית ()2

2.07

מבוא ביתר צפון

אזור חקלאי נטוש (עבר הכשרת קרקע בעבר).

נצפות נמוכה ,שטח מופר יחסית .בינונית ()2

2.08

עין מסלע

מטע חבושים בן עשרות שנים ובו מכלול נביעות מרשים .אחד המעיינות החשובים
באזור ,שריד לחקלאות
“היסטורית״ באזור.

מירבית ()5

2.09

עוטף מבוא ביתר

אזורי בתות סירה בשלוחות נמוכות .אתרים מרכזיים:
בית קברות מבוא ביתר ובריכת חמצון ישנה.

מופע נופי לא מרשים.

בינונית ()2

2.10

לולים נטושים

שטח מופר ששימש בעבר כמתחם לולים.

אזור מופר סביבתית.

נמוכה ()1

2.11

מבוא ביתר

יישוב כפרי קומפקטי שהוקם כיישוב ספר.

שטח בנוי.

שטח בנוי ()0

2.12

ספידי כיף

מתחם מיוער הנמצא בתחום הגדר של מבוא ביתר,
ורובו משמש כפארק נופש בעל צביון חרדי.
אתר מרכזי :אנדרטת מבצע לולב.

שטח מיוער ונצפה חלקית
מכביש .375

בינונית ()2

2.13

צומת מבוא ביתר

שטח חקלאי (כרם זיתים ,כנראה נטוש) ממזרח לצור הדסה.

בינונית ()2

2.14

צור הדסה מזרח

מתחם הנמצא בפיתוח חדש.

אזור בפיתוח.

שטח בנוי ()0

2.15

צור הדסה דרום

שכונות חדשות יחסית של צור הדסה.

שטח בנוי.

שטח בנוי ()0
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מס׳

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי-תרבותי
ושיקולים לקביעת ערכיות
נופית

ערכיות
נופית

2.16

צור הדסה

צור הדסה הוותיקה.

שטח בנוי.

שטח בנוי ()0

2.17

ראש נחל סנסן

שטח כלוא המשלב אזורי בתה ,חורש ,שטחים מגוננים
ושטחים מופרים.

שטח מבודד ובעל נצפות
נמוכה.

בינונית ()2

2.18

שכונת הר כתרון

שכונות חדשות יחסית של צור הדסה.

שטח בנוי.

שטח בנוי ()0

2.19

מורדות צור הדסה

שטחי מדרונות נטושים
(חלקם עברו הכשרה חקלאית בעבר).

שטח מופר יחסית.

נמוכה ()1

2.20

ראש נחל קטלב

אזור כרמים מחודש של מבוא ביתר.

מכלול חקלאי מחודש.

בינונית ()2

2.21

חורבת כפר צום

שלוחה כיפתית בין עמקי נחל קטלב ונחל יואל.
אתר מרכזי – חורבת כפר צום.

אלמנט נופי ייחודי עם קשר
התיישבותי-טופוגרפי ,בדומה
לראס אבו-עמאר.

גבוהה מאד
()4

2.22

נחל קטלב עליון

ערוץ עמוק ומרשים שאינו מטויל.

חלק ממכלול נחל קטלב.
תת-יחידת נוף שמורה היטב.

מירבית ()5

2.23

מורדות בר גיורא

אזור מדרונות מיוערים בצפיפות הצופה לעבר כביש  .386נצפות גבוהה.

גבוהה מאד ()4

2.24

רכס בר גיורא

יער מפותח משני עברי כביש .386

נצפות גבוהה ,מספר הפרות
סביבתיות משמעותיות.

גבוהה ()3

2.25

צומת המזלג

יער בצפיפות בינונית משני עברי כביש .386
אתר מרכזי :חניון קק״ל ע״ש תוסיה-כהן.

נצפות גבוהה .יער דליל יותר
מתת-היחידה הקודמת.

בינונית ()2

2.26

אוכף גיורא

חלקו הדרומי-מזרחי של הר גיורא המכוסה
ביער אורנים.

תת-יחידה שמורה יחסית
וכמעט לא מטוילת.

גבוהה מאד ()4

תמונה  :9הבריכה בעין מסלע .צילום :עידן טלמון.
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 .2.4.3נחל זנוח
יחידת נחל זנוח משתרעת משני עברי נחל זנוח ,הדרומי ביובליו של נחל שורק .גבולה הצפוני של היחידה הוכתב בהתאם לגבול
הסקר ,אולם במובן הרחב יותר ,ראוי להתייחס לנחל זנוח כיחידה אחת עם הנחלים הצפוניים יותר ובראשם נחל המערה ונחל
דולב ,כפי שנעשה בסקר "נוף ונופש בהרי יהודה" בשנות ה( '70 -אהרונסון ועמיתיו  .)1972ההבדל המרכזי בסקר זה בין יחידת
נחל זנוח ליחידת שלוחת מטע ,נובע מהייעור הנרחב ומהנצפות הגבוהה של שלוחת מטע בהשוואה לאגן נחל זנוח.
גבולות
•ממערב – עמק התלם החוצץ בין הרי ירושלים לשפלה.
•מצפון – גבול הסקר ,לערך קו פרשת המים בין נחל זנוח בדרום לנחל אזן בצפון.
•ממזרח – גבול אזורים מיוערים בראש נחל זנוח.
•מדרום – בעיקרון ,קו המדרונות התלולים בין נחל זנוח לשלוחת מטע .עקב אי הרצון "לחתוך לשניים" את מושב מטע ,הוכלל
שטח היישוב במלואו בתחום יחידה זו.
אגני ניקוז
כל תחום היחידה מתנקז לנחל זנוח ,ודרכו לעבר נחל שורק.
רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא בכרמי בר-גיורא ,ברום  720מ' מעפה"י .החלק הנמוך ביחידה נמצא בגבולה הצפוני-מערבי ,ברום  310מ'.
מסלע וקרקע
מצפון לאפיק נחל זנוח בולטת תצורת עמינדב (גיר ודולומיט) ,הנחשפת גם בגדה הדרומית מאזור מושב מטע ועד לקו העתק
צפון-דרום ,כשני ק"מ מזרחית לכביש עוקף בית שמש .מדרום לנחל נמצאת תצורת ורדים (בעיקר גיר ומעט דולומיט) ,שרובה
ככולה נמצא בתחום יחידת הנוף "שלוחת מטע" .בעמק הנחל ,בחלקו העליון יש קרקעות סחף אלוביאליות .ממושב מטע ומערבה,
לאורך כ 2.5 -ק"מ ,נחשף חוואר מוצא (שבו נובעים מעיינות נחל זנוח) ובמקטע מצומצם גם תצורת בית מאיר (דולומיט ,חוואר
ומעט צור) .מעבר לקו העתק צפון-דרום במערב היחידה ,בולטת תצורת בענה (גיר ודולומיט ,מעט חוואר ,עם מעט מאובנים).
מערבית לתצורה זו נמצאות תצורת מנוחה (קירטון עם מעט מאובנים) ,ופס צר של תצורת מישאש (צור ומעט קירטון).
בשוליים המערביים של היחידה ,נמצאות תצורת ע'רב (קירטון חווארי) וקונגלומרט אחוזם ,ומעבר להן – קרקעות סחף
אלוביאליות בעמק התלם.
אופי הצומח
חלקים ניכרים מתחום היחידה (ובמיוחד מצפון לנחל זנוח) משלבים שטחי שיחייה ,בתה ושרידי בוסתנים .בגדה הדרומית של
נחל זנוח יש אזורים מיוערים ,ולעיתים גם שרידי חורש טבעי.
דפוסי תרבות חקלאית
במעלה נחל זנוח יש עיבוד חקלאי אינטנסיבי (כרמים) .במרכז היחידה נמצאים שרידי בוסתנים (בפרט זיתים ושקדים) של
הכפר הנטוש עילאר ,כמו גם שטחים חקלאיים נטושים של מושב מטע .גבול היחידה כולל גם שטחים קטנים של חקלאות
מודרנית (גידולי שדה) בשולי עמק האלה.
מקורות מים
ביחידה נובעים מספר מעיינות ,שהבולטים שבהם הינם עין מטע ועין תנור ,וכן ראוי לציון מעיין בתחומי מושב מטע .מעיינות
נוספים הינם זעירים ובעלי אופי עונתי.
אתרים מרכזיים
עין מטע ,עין תנור ,ח'רבת דיר אבו-עלי ,חורבת דרבן.

3

יישובים
בתחום היחידה נמצא מושב מטע ,ובקרבתו שכן עד לפני מלחמת העצמאות הכפר עילאר.
תשתיות ומפגעים
המפגע המרכזי בתחום היחידה הינו מחצבת זנוח.
שלושה קווי מתח עליון מירושלים לשפלה חוצים את תחום היחידה ,ועוברים בגדה הצפונית של נחל זנוח ,מאזור המזלג עד
חורבת דרבן ,שם מתפצלים הקווים – שניים ממשיכים לעבר מחצבת זנוח (מצפון לרכס  )592ואילו השלישי פונה לצפון-מערב,
בואכה השוליים הצפוניים של בית שמש.
 .3באופן טכני ,חורבת דרבן אינה נכללת בגבולות הסקר .עם זאת ,מיקומה הגיאוגרפי הינו בדיוק על קו פרשת המים בין נחל זנוח לנחל אזן ,ולכן מצאנו לנכון
להתייחס לאתרים בחורבה במסגרת הסקר הנוכחי.
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ייחוד חזותי ותרבותי
•במרחב זה נמצאים כמה מהמעיינות הגדולים והמרשימים בתחום הסקר ,שהשתמרו יחד עם שטחי בוסתנים ושרידי הכפר
עילאר ,ומציגים נוף מורשת מרשים.
•שביל ישראל עובר בתחום היחידה.
טבלה  :3תת-יחידות נוף “נחל זנוח״.

מס

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים ערכיות
נופית
לקביעת ערכיות נופית

3.01

ראש נחל זנוח

אזור חקלאות אינטנסיבית במעלה הנחל.

חקלאות מודרנית.

נמוכה ()1

3.02

שלוחה חשופה

חורש פתוח לצד שביל ישראל .אתר מרכזי – שייח׳
אחמד אל-חובאני.

אזור טבעי המוקף בשטחים
חקלאיים ומיוערים.

בינונית ()2

3.03

כרמי בר גיורא

אזור חקלאות אינטנסיבית.

חקלאות מודרנית.

נמוכה ()1

3.04

מורדות דרבן

חורש פתוח נרחב הנמצא ברצף עם חורבת דרבן.

חלק מרצף פתוח הנמשך
צפונה לעבר שמורת נחל דולב.

גבוהה ()3

3.05

נחל זנוח עליון

אזור חקלאי אינטנסיבי ,התחום היטב ע״י
מדרונות תלולים.

חלק מ״מסגרת״ הנוף של
נחל זנוח.

בינונית ()2

3.06

יער מטע עליון

מדרונות תלולים ומיוערים מדרום לנחל זנוח.

יער מפותח ושמור יחסית.

גבוהה ()3

3.07

מטע

יישוב כפרי במדרונות הנחל .אתר מרכזי – מעיין היישוב.

יחידת נוף בנויה.

שטח בנוי ()0

3.08

מורדות תנור

שרידי הכפר עילאר ובוסתניו.

נוף בוסתנים שמור היטב.

גבוהה מאד ()4

3.09

עמק מטע

שטחים חקלאיים (בעיקר נטושים).

נוף בוסתנים ,נצפות נמוכה.

גבוהה ()3

3.10

עינות מטע ותנור

חלקו המרכזי של הנחל .אתרים מרכזיים – עין מטע,
עין תנור ובית חווה צלבני .חלק משביל ישראל.

מכלול נוף-מורשת
מטוייל ושמור.

מירבית ()5

3.11

רכס 592

רכס גבוה ולא מטוייל מצפון לנחל זנוח.

חלק מרצף פתוח הנמשך
צפונה לעבר שמורת נחל דולב.

גבוהה מאד ()4

3.12

מחצבת זנוח

מחצבה פעילה מצפון לנחל.

שטח הרוס סביבתית.

מפותח ()0

3.13

יער דיר אבו עלי

יער אורנים ותיק .אתר מרכזי – ח׳רבת דיר אבו עלי.

אתר ארכיאולוגי חשוב ,נצפות
גבוהה מרמת בית שמש.

גבוהה מאד ()4

3.14

מורדות מחצבת זנוח

רצועת חיץ בין המחצבה לנחל.

שטח פגוע במקצת בגלל
השפעות המחצבה.

בינונית ()2

3.15

נחל זנוח תחתון

אפיק הנחל וחלקו התלול של המדרון הדרומי.

שטח שמור יחסית ,אם כי
הנצפות שלו מוגבלת.

גבוהה מאד ()4

3.16

חקלאות נחל זנוח

עמק חקלאי במוצא נחל זנוח לעבר השפלה.

נצפות נמוכה.

נמוכה ()1

3.17

יער זנוח דרום

גוש יער בחלקו התחתון של נחל זנוח.

נצפות בינונית ,ללא אתרים
נקודתיים.

בינונית ()2
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תמונה  : 10איריס ארם-נהריים בחורבת דרבן .צילום :עמית מנדלסון.
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 .2.4.4שלוחת מטע
יחידה זו משתרעת לאורך השלוחה הגדולה היורדת מאזור "המזלג" בפאתי צור הדסה ,בין נחל זנוח בצפון לאגן נחל סנסן בדרום.
באתר חורבת חנות מתפצלת השלוחה לשניים ,שלוחה צפונית (ללא שם גיאוגרפי ייעודי) ושלוחה דרומית שפסגתה בהר יערן.
בין שתי השלוחות עוברת דרך קדומה לירושלים באפיקו של נחל הנתיב ,המשמשת גם בימינו ככביש מרכזי באזור – כביש
 .375מרבית שטחי היחידה מאופיינים במופע מיוער ,אם כי בחלקה הדרומי נכללים גם אזורי שיחייה וחורש ים-תיכוני טבעיים.
במובן הרחב יותר ,ראוי להתייחס ליחידה זו כחלק הדרומי של יחידת נוף רחבה באגן הנחלים היורדים מרכס בר גיורא מערבה.
בסקר "נוף ונופש בהרי יהודה" (אהרונסון ועמיתיו  ,)1972חולקה יחידה זו כך שהאזור ממטע ומזרחה שויך ליחידת אגן דולב-
המערה שלא נכללו בתחום הסקר הנוכחי ,והאזור שממערב למטע הוכלל במרחב סנסן.
גבולות
•ממערב – גבול הסקר (עמק התלם ושולי עמק האלה).
•מצפון – המדרונות התלולים היורדים לנחל זנוח.
•ממזרח – חניון תוסיה-כהן ואזור צומת המזלג.
•מדרום – נחל גרס וראש המתלול הצפוני של נחל סנסן.
אגני ניקוז
תחום היחידה נחלק בין שלושה אגני ניקוז .חלקים בצפון היחידה מתנקזים לנחל זנוח (ודרכו אל נחל שורק) .מרכז היחידה
באזור ממערב למטע ,מתנקז אל נחל הנתיב ואל יובליו הקצרים ,נחל צרצר ונחל צלצל .דרום היחידה מתנקז אל נחל גרס ואל
נחל סנסן ,הקולט אליו גם את נחל הנתיב .נחל סנסן הינו אחד מיובליו הגדולים של נחל האלה – יובל ראשי של נחל לכיש.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  756מ' מעפה"י בפסגת "המזלג" ,ל 325 -מ' במפגש נחל סנסן עם כביש  .375בתחום היחידה
יש שתי פסגות נושאות שם :הר חנות ( 652מ') והר יערן ( 639מ') ,ועוד מספר פסגות ללא שם ,שהבולטות בהן הינן משטרת
המזלג ( 756מ') ,פסגה  716ממזרח למטע ופסגה  659ממערב למטע.
מסלע וקרקע
מרבית שלוחת מטע בנויה מסלעי תצורת ורדים (דולומיט ומעט גיר) ,ואילו באגן נחל גרס נחשף מסלע מתצורת עמינדב
(דולומיט וגיר לסירוגין) .מהר יערן ומערבה נחשף אזור גדול למדי של תצורת בענה (גיר ודולומיט ,מעט חוואר ,עם מעט
מאובנים) .מערבית לתצורה זו נמצאות תצורת מנוחה (קירטון עם מעט מאובנים) ,ופס צר של תצורת מישאש (צור ומעט
קירטון) .בשוליים המערביים של היחידה ,נמצאות תצורת ע'רב (קירטון חווארי) וקונגלומרט אחוזם ,ומעבר להן – קרקעות
סחף אלוביאליות בשולי עמק האלה.
אופי הצומח
במרבית שטחי היחידה יש יערות אורנים נטועים ,בצפיפות בינונית-גבוהה.
דפוסי תרבות חקלאית
יחידה זו דלה יחסית בשרידי חקלאות קדומה (אך ראוי לציין מערות מגורים ומכלאות צאן באזור ח'רבת אל-בורג') .במעלה
נחל גרס יש כרמי גפנים מודרניים .גבול היחידה כולל גם שטחים קטנים של חקלאות מודרנית (גידולי שדה) בשולי עמק האלה.
מקורות מים
אין מקורות מים קבועים בתחום היחידה ,אך ראויות לציון בריכות סלע בהר יערן (טופחו בידי עתי יפה מנתיב הל"ה) .בגבולה
של היחידה נובע עין גרס תחתית.
אתרים מרכזיים
משטרת "המזלג" ,דולינת מטע ,חורבת חנות ,מעלה הנתיב ושרידים קדומים לאורכו.
יישובים
בשטח היחידה אין יישובים קיימים ,אך באזור נכללים מספר אתרי עתיקות ,כשהמרשים שבהם הינו חורבת חנות.
תשתיות ומפגעים
כביש  375חוצה את היחידה לכל אורכה ,ומתוכנן לשדרוג בעתיד לכביש מהיר – כביש  .39בכביש יש תנועה סואנת והוא מהווה
מכשול משמעותי לבעלי-חיים באזור .ליד הכביש יש מוקדי פלישה של שיטה כחלחלה .כמו כן ,קיים מתחם לולים באזור הר חנות.
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ייחוד חזותי ותרבותי
•האלמנט המרשים ביותר ביחידה הינו מעלה הנתיב – דרך קדומה (כיום יש מחלוקת האם מדובר על דרך רומית או שמא
דרך עולי-רגל לבית המקדש השני) ,המשלבת מספר קטעי מדרגות חצובות בסלע ,וכן תחנת דרכים – חורבת חנות ,בור מים
ייחודי ,בריכה חצובה ועוד .למעלה זה יש נצפות גבוהה שכן הוא משמש עד היום ככביש מרכזי מדרום הארץ לירושלים.
ייחודו הנופי-היסטורי של מעלה הנתיב מאויים כיום ע״י התוכניות המאושרות לסלילת כביש ( 39בקטע זה ,ללא מנהור).
•שביל ישראל עבר עד לאחרונה בתחום היחידה (הוסט ממעלה הנתיב ,יותר מ 20 -שנה לאחר התוויית שביל ישראל במקטע
זה ,בגלל הצורך בחציית הכביש) .כיום ,נותר שביל מסומן שהוא לא שביל ישראל.
טבלה  :4תת-יחידות נוף “שלוחת מטע״.

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

מס׳

שם

4.01

נצפות גבוהה.
ראש שלוחת מטע יער אורנים בצפיפות בינונית.
אתר מרכזי – משטרת “המזלג״ (מתקן בטחוני גם כיום) .שטח כמעט לא מטוייל.

ערכיות נופית
גבוהה ()3
בינונית ()2

4.02

מורדות גרס

פס של חורש טבעי וזריעי אורנים למרגלות כביש .375
אתר מרכזי – תחנת .LTER

נצפות נמוכה.

4.03

כרמי גרס

אזור כרמים במעלה נחל גרס.

חקלאות בת-זמננו .עם זאת ,תבנית גבוהה ()3
נוף מרשימה הנצפית מהכביש.

4.04

יער מטע

יער אורנים צפוף יחסית בגבול המושב.
אתר מרכזי – דולינת מטע.

נצפות בינונית.
שטח כמעט לא מטוייל.

גבוהה ()3

4.05

הר חנות

אזור הררי מדרום לכביש  .375אתר מרכזי – הר חנות.

יחידה שמורה יחסית

גבוהה מאד ()4

4.06

כיפת מטע

רכס טרשי מרשים בין מושב מטע לחורבת חנות.

אחת הפסגות המעטות
השומרות על “נוף ראשוני״,
כמעט ללא ייעור ופיתוח.

מירבית ()5

4.07

שלוחת הנתיב

שלוחה ארוכה ומיוערת בדלילות מצפון לנחל הנתיב.
אתרים מרכזיים – חורבת חנות ומעלה הנתיב.

חלק ממכלול נוף מורשת של
הדרכים הקדומות (והקיימות)
לירושלים.

מירבית ()5

4.08

הר יערן

שתי שלוחות מתונות (הצפונית מיוערת והדרומית מכוסה חלק ממכלול נוף מורשת של
בחורש טבעי) ,וביניהן חוצץ אפיק נחל צרצר .אתרים מרכזיים הדרכים הקדומות (והקיימות)
– מעלה הנתיב ,בית היערן ובריכות חצובות בהר יערן .לירושלים.

מירבית ()5

4.09

מורד הנתיב

4.10

שולי עמק התלם פס חקלאי צר מדרום למוצא נחל זנוח אל עמק התלם.

נצפות טובה מאזור בית שמש.
נוף פחות דרמטי מאזורי ההר.

גבוהה מאד ()4

אזורי יער מתונים בשיפולי הרי ירושלים.
אתר מרכזי – ח׳רבת סעד.

רצועה צרה ולא בולטת במיוחד
לצד כביש סואן.

נמוכה ()1

אזור נמוך ולא מרשים
מבחינה נופית.

בינונית ()2

נצפות נמוכה ,תבנית נוף מעניינת
המגוונת את היערות מסביב.

בינונית ()2

4.13

צלצל דרום

תת-יחידת נוף רחבה וכמעט לא מטויילת ,מכוסה
ברובה בחורש טבעי ובמערבה גם ביערות נטועים ,ובה
מספר חורבות עתיקות .אתר מרכזי – ח׳רבת אל-בורג׳.

מרחב פראי ושמור למדי ,אם כי
פחות מרשים מרכס סנסן הסמוך.

גבוהה מאד ()4

4.14

צומת עציונה

אזור המגע של עמק האלה עם שיפולי הרי ירושלים.

“לשונות״ חקלאיות החודרות אל
בין הגבעות ובעלות נצפות גבוהה.

גבוהה ()3

יער דליל בשיפולי השפלה.

4.11

צומת רמת בית
שמש

4.12

מובלעת חקלאית שטח חקלאי מבודד באזור מיוער.
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תמונה  :11מדרגות עתיקות במעלה הנתיב .צילום :עמית מנדלסון.
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 .2.4.5נחל סנסן
יחידה זו כוללת את חלקו התיכון והתחתון של נחל סנסן  -הערוץ השמור ביותר בגבולות הסקר ,והיחיד מבין הנחלים הגדולים
שלא עוברת לאורכו דרך עפר.
גבולות
•ממערב – שולי עמק האלה ,מצפון-מזרח לצומת עציונה.
•מצפון – ראש המדרונות התלולים של נחל סנסן ,ולפרקים ,גבול הייעור האינטנסיבי.
•ממזרח – כרמי כתרון והכיפה התחתונה של הר כתרון.
זהו גבול שרירותי בין חלקו העמוק של הנחל לחלקו המתון במעלה הערוץ.
•מדרום – ראש המתלול של נחל סנסן.
אגני ניקוז
כל שטח היחידה מתנקז לנחל סנסן ודרכו לעבר נחל האלה ,מיובלי נחל לכיש .לצד נחל סנסן ,עובר בחלקה המזרחי של היחידה
גם קטע קצר מנחל גרס ,שהוא יובל קצר של נחל סנסן.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  670מ' מעפה"י בשיפולי חורבת סנסן ובשיפולי נ"ג ( 712שבעצמן נמצאות ביחידת הנוף "רכס
סנסן") ,ל 325 -מ' בגבולה המערבי של היחידה (נחל סנסן בעמק האלה).
מסלע וקרקע
שתי התצורות השכיחות ביחידה הינן תצורת עמינדב (דולומיט וגיר לסירוגין; בפרט במעלה נחל סנסן) ותצורת ורדים (דולומיט
ומעט גיר) .בעמק חריג הממוקם כקילומטר מדרום להר יערן ,נמצאות קרקעות סחף אלוביאליות.
בחלק המערבי של היחידה נחשפות התצורות הגיאולוגיות המאפיינות את המעבר לשפלה :תצורת בענה (גיר ודולומיט ,מעט
חוואר ,עם מעט מאובנים) .מערבית לתצורה זו נמצאות תצורת מנוחה (קירטון עם מעט מאובנים) ,ופס צר של תצורת מישאש
(צור ומעט קירטון) .בשוליים המערביים של היחידה נמצאות תצורת ע'רב (קירטון חווארי) וקונגלומרט אחוזם ,ומעבר להן –
קרקעות סחף אלוביאליות בשולי עמק האלה.
אופי הצומח
ביחידת נוף זו בולט מאד ההבדל בין מפנה צפוני ,המכוסה בחורש ים-תיכוני צפוף ומפותח ,למפנה דרומי ובו נופי שיחייה
ובתה (ולעיתים חורש פתוח).
דפוסי תרבות חקלאית
במרבית תחום היחידה אין שרידים חקלאיים .יוצא דופן הינו העמק האלוביאלי הסגור (בקעת סנסן) ,שנראה כי היה מעובד עד
לדורות האחרונים .גבול היחידה כולל גם שטחים קטנים של חקלאות מודרנית (גידולי שדה) בשולי עמק האלה.
מקורות מים
אין מקורות מים בתחומי היחידה.
אתרים מרכזיים
האתר המרכזי בתחום היחידה הינו בקעת סנסן – עמק אלוביאלי סגור .כמו כן ,ראוי לציון ריכוז פריחת חלמונית גדולה מצפון-
מערב לחורבת סנסן.
יישובים
אין יישובים בתחום היחידה ,ובגלל תלילות המדרונות ,גם לא נמצאים בשטח זה שרידי יישובים קדומים .על אף היעדר
היישובים ,ניתן לזהות בשטח זה מספר כבשני סיד.
תשתיות ומפגעים
אין ביחידה זו תשתיות או מפגעים סביבתיים משמעותיים.
ייחוד חזותי ותרבותי
נחל סנסן הינו בין הנחלים השמורים ביותר לא רק במרחב הסקר ,אלא בכל מרחב הרי יהודה ושומרון ,ומעטים הנחלים ממערב
לפרשת המים הארצית שבהם מקטע של  7ק"מ ללא דרכי עפר כלשהן .בפרט ,מרשים מראהו של המדרון הדרומי של נחל
סנסן ,המכוסה בחורש צפוף הדומה לחורשי הכרמל והגליל המערבי.
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טבלה  :5תת-יחידות נוף “נחל סנסן״.

מס׳

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית

ערכיות נופית

5.01

מפגש סנסן  -גרס

חלקו העליון של גיא נחל סנסן.

מרחב שמור היטב.

גבוהה מאד ()4

5.02

נחל סנסן תיכון

חלקו התיכון של גיא נחל סנסן.
אתר מרכזי – ריכוז החלמוניות.

מתלול דרמטי ,מרחב שמור היטב המהווה את
ליבת נחל סנסן.

מירבית ()5

5.03

כיפת חנות דרום

כיפה לא מיוערת ומבודדת יחסית
מדרום להר חנות.

יחידה שמורה היטב ,נצפות נמוכה יחסית.

גבוהה מאד ()4

5.04

מורדות חנות

אזור טרשי מצפון לנחל סנסן.

מרחב שמור ,אם כי פחות מרשים נופית.

גבוהה ()3

5.05

בקעת סנסן

בקעה מבודדת ויחידה מסוגה
במרחב הסקר.

מרחב שמור ותופעה גיאומורפולוגית ייחודית.

גבוהה מאד ()4

5.06

נחל סנסן תחתון

מורד נחל סנסן לכיוון עמק האלה.

מרחב שמור היטב.

מירבית ()5

5.07

פתחת סנסן

ערוץ נחל סנסן בעמק האלה.

“לשון״ חקלאית שבתוכה רצועה טבעית עם
הערוץ .בעלת נצפות גבוהה.

גבוהה ()3

תמונה  :12מורדות נחל סנסן מצפון לחורבת סנסן .צילום :עמית מנדלסון.
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 .2.4.6רכס סנסן
רכס סנסן הינו הרכס השמור ביותר בהרי ירושלים ,וזאת חרף קיום מחצבה גדולה – מחצבת עציונה ,רשת דרכי עפר לאורכו
וייעור בחלקים מתחום הרכס .במיוחד מרשים אזור המדרונות המזרחיים של הרכס ,המתפצל למספר שלוחות היורדות לעבר נחל
עציונה ויובליו .ליחידה זו סופח גם גוש הר כתרון ,שמאפייניו הנופיים דומים יותר לאלו של רכס סנסן מאשר לאלו של גב הרכס.
גבולות
•בצפון – המדרונות היורדים אל נחל סנסן (וכן נחל גרס מצפון להר כתרון).
•במזרח – צור הדסה ,גבול הסקר (לערך "הקו הירוק").
•בדרום – המדרונות היורדים אל נחל עציונה.
•במערב – שולי עמק האלה.
אגני ניקוז
שטח היחידה מתנקז לנחלים עציונה בדרום וסנסן בצפון ,ודרכם לעבר נחל האלה (אגן נחל לכיש) .בתחום היחידה יש שלושה
יובלים של נחל עציונה :ואדי אל-ע'רס ,ואדי חמר ונחל תיבנה.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  751מ' מעפה"י בהר כתרון (ו 750 -מ' ממזרח להר סנסן) ,ל 320 -מ' בצומת אביעזר.
בשטח נכללות פסגות הר כתרון ( 751מ') והר סנסן ( 735מ') ,כמו גם חורבת סנסן ( 702מ') .פסגה נוספת הראויה לציון הינה גבעת
הל"ה ( 573מ') .חורבת בית-בד ממוקמת על כיפה בולטת יחסית ,שגובהה אינו מצויין במפות הטופוגרפיות (סביב ה 450 -מ').
מסלע וקרקע
רכס הר כתרון בנוי מגיר ודולומיט של תצורות ורדים (דולומיט ומעט גיר) ועמינדב (דולומיט וגיר לסירוגין) .מזרח רכס סנסן
נשלט ע"י תצורת ורדים ,וכך גם שלושת הערוצים היורדים מהרכס דרומה – ואדי אל-ע'רס ,ואדי חמר ונחל תיבנה .ברכס
סנסן אין נוכחות של תצורת עמינדב בגבולות הסקר (נמצאת במורדות ואדי פוואר ,ממזרח לרכס סנסן) .מהר סנסן ועד פאתי
אביעזר יש חלקים ניכרים המכוסים בתצורת בענה (גיר ודולומיט ,מעט חוואר ,עם מעט מאובנים) ,בפרט בשלוחות היורדות
מהרכס דרומה .זהו האזור העיקרי בהרי ירושלים שבו נחשפת תצורת בענה ,הנמשכת דרומה גם בגבעות הערקוב עד פאתי
צוריף .מעט ממזרח לאביעזר יש קו העתק ,וממנו ומערבה נחשפות התצורות הגיאולוגיות המאפיינות את המעבר לשפלה:
תצורת מנוחה (קירטון עם מעט מאובנים) ,ופס צר של תצורת מישאש (צור ומעט קירטון) .בשוליים המערביים של היחידה
נמצאות תצורת ע'רב (קירטון חווארי) וקונגלומרט אחוזם ,ומעבר להן – קרקעות סחף אלוביאליות בשולי עמק האלה.
אופי הצומח
ברוב השטח יש חורש מפותח של אלון מצוי ,עם כתמים שבהם ניתן לפגוש אלון התולע ,אגס סורי ,קטלב מצוי ועוד .הגם
שמינים אלו תועדו בעבר (ובהווה) גם דרומה יותר בהר חברון ,רכס סנסן הינו המרחב הדרומי ביותר שבו מינים אלו זוכים
להגנה .במספר אזורים ביחידה יש יערות אורנים נטועים.
דפוסי תרבות חקלאית
בקרבת שלוש החורבות המרכזיות ברכס :חורבת סנסן ,חורבת תיבנה וחורבת בית-בד ,יש אזורים מישוריים שנראה כי היו
מעובדים בעבר .באזורים המתונים במערב היחידה ,יש ריבוי יחסי של שרידים חקלאיים כולל בתי-בד ,גתות ומערכת טרסות
בערוץ נחל אביעזר .ברכס עצמו ,ראויות לציון מערות מגורים ומכלאות צאן בצלע ואדי חמר .גבול היחידה כולל גם שטחים
קטנים של חקלאות מודרנית (גידולי שדה) בשולי עמק האלה.
מקורות מים
אין מקורות מים טבעיים בתחום היחידה .בקרבת החורבות יש בורות מים ,כולל בור מים הפעיל עד היום מדרום לחורבת סנסן.
אתרים מרכזיים
האתרים הבולטים ביחידה הינם פסגת הר כתרון (חורבת גרס) ,פסגת הר סנסן ,חורבת סנסן ,גבעת הל"ה (גבעת הקרב),
מערות ואדי חמר ,חורבת תיבנה וחורבת בית-בד.
יישובים
היישוב היחיד בגבולות היחידה הינו מושב אביעזר (גבול היחידה נקבע עפ"י גבול הבינוי של צור הדסה) .בשטח זה התקיימו
מספר יישובים קדומים ,שהעיקריים בהם הינם חורבת גרס ,חורבת סנסן וחורבת בית-בד.
תשתיות ומפגעים
המפגע המרכזי בתחום היחידה הינו מחצבת עציונה  -אחת המחצבות הגדולות בהרי ירושלים ,היוצרת מפגעי אבק ורעש
משמעותיים בסביבתה הקרובה (וראוי לציון גם שפך עפר גדול של חומר חציבה ,בצמוד וממערב למחצבה) .כמו כן ,ראוי לציון
מתחם תשתיות גדול של "מקורות" מדרום-מערב לאביעזר.
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ייחוד חזותי ותרבותי
מרחב סנסן משמש עד היום במידה רבה כאזור ספר ,ללא ייעור וללא התיישבות ,ואחד האחרונים שבהם לא הוקמה עדיין
גדר הפרדה הקוטעת את המעבר מהרי ירושלים אל הר חברון .בתחום היחידה נמצא אתר מורשת קרב מרכזי  -גבעת הל"ה.
טבלה  :6תת-יחידות נוף “רכס סנסן״.

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית

מס׳

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

6.01

הר כתרון

רכס שמור היטב שבפסגתו אתר ארכיאולוגי נצפות גבוהה ,אחד הרכסים היחידים ללא
דרכי עפר.
– חורבת גרס.

6.02

כרמי כתרון

אזור חקלאות אינטנסיבית בצלע הר כתרון.

ערכיות
נופית
מירבית ()5

שטח חקלאות אינטנסיבית בעל נצפות גבוהה .בינונית ()2

6.03

מורד כתרון

הפסגה הנמוכה ברכס כתרון ,מעל למפגש
הנחלים גרס וסנסן.

שטח לא פגוע אולם לא בולט בנוף.

גבוהה ()3

6.04

נחל סנסן עליון

חלקו המתון של נחל סנסן בין רכסי סנסן
וכתרון .מצוק יפה בגדה הצפונית.

חוליה מקשרת בין שני ההרים ברכס סנסן.

גבוהה מאד
()4

6.05

סנסן מזרח

חלקו המזרחי של הרכס ,הצופה לעבר ואדי
פוכין .אתר מרכזי – מערה ומצוק.

חלק מהמכלול הנופי של רכס סנסן.

גבוהה מאד
()4

6.06

הר סנסן

כיפה טופוגרפית מרשימה הנצפית
היטב מסביבתה.

אחת הפסגות הגבוהות ברכס.

מירבית ()5

6.07

מורדות הר סנסן

מדרונות תלולים ומרשימים בין הר סנסן
לוואדי אל-פוואר.

אזור הממחיש בדרמטיות את מעבר
“הקו הירוק״.

מירבית ()5

6.08

מורדות חורבת סנסן

מכלול כיפות הנצפה היטב מהר סנסן.
אתר מרכזי – חורבת סנסן מזרח.

מרחב שמור היטב .פחות נצפה מרחוק.

גבוהה מאד
()4

6.09

חורבת סנסן

אתר עתיקות מרכזי וריכוז יפה של
אלונים עתיקים.

כיפה בולטת בנוף.

מירבית ()5

6.10

שלוחת סנסן

שלוחה דו-כיפתית בין נחל סנסן
לגיא החלמוניות.

אזור שמור יחסית וכמעט לא מטוייל.

מירבית ()5

6.11

ואדי אל-ע׳רס

המזרחי בין שלושת הגיאיות היורדים מרכס
סנסן דרומה.

ערוץ עמוק ומרשים.

גבוהה מאד
()4

6.12

גבעת הל״ה

שלוחה ובקצה הדרומי – כיפה מבודדת
המהווה אתר מורשת קרב מרכזי.

סמל לאומי .נוף מרשים במיוחד ממעבר
הל״ה.

מירבית ()5

6.13

ואדי חמר

המרכזי בין שלושת הגיאיות היורדים
מרכס סנסן דרומה .אתרים מרכזיים –
מערות מגורים בצלע הנחל.

ערוץ עמוק ומרשים.

גבוהה מאד
()4

6.14

עוטף מחצבת עציונה

החלק התיכון של רכס סנסן ,מושפע מאד
מהמחצבה שנגסה בו.
אתר מרכזי – חורבת תיבנה.

חרף הפגיעה הקשה שגרמה המחצבה,
זוהי חוליה חשובה המקשרת בין חלקו
הגבוה של הרכס לחלקו התחתון.

גבוהה מאד
()4

6.15

מחצבת עציונה

מחצבה פעילה שיצרה צלקת עמוקה בנוף.

מחצבה פעילה.

מפותח ()0

6.16

מערב רכס סנסן

אזור מתון ופחות דרמטי בנוף .מספר
שטחים מישוריים ששימשו לחקלאות.

חלק של הרכס שהוא יחסית “מפותח״
עם ייעור ,מספר דרכים ושטחים חשופים.

גבוהה ()3

6.17

שלוחת בית איכא

מדרונות מתונים יחסית המזכירים את
נופי השפלה .מספר חורבות עתיקות.

אזור שמור יחסית אך פחות “דרמטי״
מבחינה נופית.

גבוהה ()3

6.18

נחל אביעזר

ערוץ מעובד.

תת-יחידה נסתרת שאינה מורגשת בנוף.

בינונית ()2

6.19

חורבת בית-בד

גבעה בולטת ובראשה מבנה ציורי.
אתר עתיקות מרכזי באזור.

המבנה העתיק מהווה ציון נופי בולט באזור.

גבוהה ()3

6.20

אביעזר

יישוב כפרי.

יחידת נוף בנויה.

שטח בנוי ()0

6.21

אביעזר מערב

שלוחה מתונה החצויה ע״י כביש הגישה
לאביעזר ודרך הביטחון היישובית .אתר
מרכזי – ח׳רבת א-שייח׳ ע׳אזי.

יחידה מקוטעת יחסית ע״י כבישים ופיתוח.

בינונית ()2
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תמונה  :13הכיפות מדרום להר סנסן .צילום :עמית מנדלסון.
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 .2.4.7נחל עציונה
יחידת נוף זו כוללת את אפיק נחל עציונה והמתלול הדרומי של הנחל.
גבולות
•בצפון – המדרונות התלולים של נחל עציונה (גבול לא מוגדר היטב) .מחצבת עציונה שוייכה במלואה ליחידת רכס סנסן.
•במזרח – גבול הסקר ,לאורך "הקו הירוק".
•בדרום – ראש המתלול הדרומי של נחל עציונה.
•במערב – גבול הסקר (כביש .)367
אגני ניקוז
כל תחום היחידה מתנקז לנחל עציונה ,כאשר במדרון הצפוני נכללים שלושה ערוצים קצרים :ואדי אל-ע'רס ,ואדי חמר ונחל
תיבנה (האחרון ,בתחום היחידה ,נהרס כליל על-ידי מחצבת עציונה).
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  520מ' מעפה"י בקרבת מעבר הל"ה ,ל 320 -מ' בקירוב במפגש נחל עציונה עם כביש .367
מסלע וקרקע
ערוץ נחל עציונה ,עד ליציאתו מההרים ,בנוי מגיר ודולומיט של תצורת ורדים .מדרום לאפיק הנחל נחשפת תצורת בענה (גיר
ודולומיט ,מעט חוואר ,עם מעט מאובנים) – חלק מהמרחב העיקרי בהרי ירושלים שבו נחשפת התצורה ,הנמשכת דרומה
גם בגבעות הערקוב עד פאתי צוריף .בגדה הדרומית של הנחל יש שבעה העתקים מקבילים ,שכיוונם מצפון לדרום ,כאשר
מההעתק המערבי ביותר ומערבה נחשפות התצורות הגיאולוגיות המאפיינות את המעבר לשפלה :תצורת מנוחה( 4קירטון עם
מעט מאובנים) ,ופס צר של תצורת מישאש (צור ומעט קירטון) .בשוליים המערביים של היחידה נמצאות תצורת ע'רב (קירטון
חווארי) וקונגלומרט אחוזם ,ומעבר להן – קרקעות סחף אלוביאליות בשולי עמק האלה (החודרות במעלה נחל עציונה).
אופי הצומח
ביחידה זו שולטים יערות אורן נטועים.
דפוסי תרבות חקלאית
בחלקו ההררי של נחל עציונה לא מוכרים שרידים חקלאיים .גבול היחידה כולל גם שטחים קטנים של חקלאות מודרנית (גידולי
שדה) בשולי עמק האלה.
מקורות מים
אין מקורות מים טבעיים בכל תחום היחידה .במפות מסומנת "באר עציונה" במוצא נחל עציונה אל עמק האלה ,אולם היא לא
זוהתה בסיורים בשטח.
אתרים מרכזיים
אנדרטה לזכר קורבנות השואה בצרפת ,באר עציונה (לא זוהתה בשטח).
יישובים
בתחום היחידה אין יישובים ,כולל שרידי יישובים קדומים.
תשתיות ומפגעים
•מחצבת עציונה גובלת בשטח ,ונגסה כקילומטר בגדה הצפונית של הנחל .בעקבות פעילות המחצבה ,יש במרחב כולו מפגעי
אבק ורעש ,וכן תשטיפים שזיהמו את אפיק הנחל.
•דרך הגישה למחצבת עציונה עוברת לאורך כ 2 -ק"מ בצמוד לאפיק הנחל .בדרך זו יש תנועה אינטנסיבית של משאיות כבדות.
ייחוד חזותי ותרבותי
המתלול הדרומי של נחל עציונה הינו בין הדרמטיים והמרשימים באזור .עם זאת ,פעילותה המתמשכת של מחצבת עציונה
מחקה למעשה את נחל עציונה ממפת הטיולים באזור .ניסיון בתחילת שנות ה 2000 -לשקם את הנחל ולהעלותו על מפת
הטיולים (פרויקט "נחל בטון") עורר התעניינות לתקופה קצרה ,אך שביל הטיולים שסומן באפיק הנחל בוטל בשנים האחרונות.

 .4תצורת מנוחה נחשפת גם ממזרח להעתק המערבי הנ"ל.
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טבלה  :7תת-יחידות נוף “נחל עציונה״.

מס׳

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית

ערכיות
נופית

7.01

מעלה נחל עציונה

חלקו של נחל עציונה בין “הקו הירוק״
למחצבת עציונה.

קטע שמור יחסית ,חלק ממסלול צעדת הל״ה
ומשלים את האגן החזותי של גבעת הל״ה.

גבוהה ()3

7.02

יער עציונה

מתלול גבוה ומרשים (הפרש גובה של
כ 100 -מ׳) בגדה הדרומית של נחל עציונה.

מתלול דרמטי ,המושפע מפעילות המחצבה גבוהה מאוד
()4
הסמוכה.

7.03

נחל עציונה

חלקו של נחל עציונה בצמוד ולמרגלות
המחצבה (וכן קטע מהמדרון הצפוני).
בעבר פרויקט “נחל בטון״.

7.04

בקעת עציונה צפון שדות חקלאיים בשולי עמק האלה.

7.05

נחל עציונה תחתון רצועה לא מעובדת לאורך אפיק נחל עציונה תת-יחידה שנועדה להדגיש את ערוץ הנחל
באזור החקלאי הסובב.
בשולי עמק האלה.

7.06

בקעת עציונה
דרום

שדות חקלאיים בשולי עמק האלה.

“לשון״ חקלאית החודרת להרי ירושלים.
נצפות נמוכה יחסית לאזורים צפוניים יותר.

נמוכה ()1

7.07

מורד יער עציונה

גוש יער צפוף יחסית בשוליו המערביים של
המרחב .אתר מרכזי – האנדרטה לקורבנות
השואה בצרפת.

יער קטן יחסית ,ובתחומיו בית קברות
פעיל .נצפות נמוכה.

בינונית ()2

תמונה  :14מבט לנחל עציונה מאזור גבעת הל״ה .צילום :עמית מנדלסון.
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אזור המושפע קשות מהמחצבה ולא
השתקם עד כה.

בינונית ()2

“לשון״ חקלאית החודרת להרי ירושלים.
נצפות נמוכה יחסית לאזורים צפוניים יותר.

נמוכה ()1
בינונית ()2

דו " ח מ סכ ם

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

 .2.4.8גבעות הערקוב
יחידה זו שייכת לאזור המעבר בין הרי ירושלים ,הר חברון והשפלה .הערקוב הינו חבל ארץ דמוי משולש ,שקדקודיו הינם ביתר
עילית ,נווה מיכאל ותרקומיא ,ומאפייניו דומים למאפייני חבלי הארץ הגובלים .גבולו המערבי של הערקוב הינו בנחל האלה
ויובליו .טופוגרפית ,הערקוב גבוה רק במקצת מהשפלה ,ובגבולו המזרחי מתנשאות מצלעות הרי חברון; אולם גיאולוגית,
האזור נשלט בידי סלעים מחבורות יהודה והר הצופים (לעומת סלעי חבורת עבדת בשפלה).
גבולות
•בצפון – ראש המתלול היורד לנחל עציונה.
•במערב – שולי עמק האלה.
•בדרום – גדר ההפרדה.
•במזרח – גדר ההפרדה ו"-הקו הירוק"" באזור מעבר הל"ה.
אגני ניקוז
כל תחום היחידה (ומרחב הערקוב כולו) נכלל באגן הניקוז של נחל לכיש .שוליה הצפוניים של היחידה מתנקזים לנחל עציונה,
ואילו מרכזה מתנקז לנחל גדור ולשלושה יובלים שלו :ואדי שעב סייף ,ואדי שללת אל-חווה ונחל חפורית .חלקים במערב
היחידה מתנקזים ישירות לנחל האלה.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  550מ' מעפה"י בגבעת חפורית ,ל 320 -מ' בגבול המערבי של נווה מיכאל  -רוגלית.
בשטח נכללות שתי פסגות נושאות שם ,גבעת חפורית ( 550מ') וראס חסן ( 534מ') ,וכן ראויות לציון פסגות חורבת עילית ( 491מ')
וחורבת עורבה ( 464מ').
מסלע וקרקע
בין המתלול הדרומי של נחל עציונה לנחל גדור ,בולטת תצורת בענה (גיר ודולומיט ,מעט חוואר ,עם מעט מאובנים) ,כמו גם כתמים
קטנים של תצורת מנוחה (קירטון עם מעט מאובנים) .מדרום לנחל גדור ,יש כיסוי רציף של תצורת מנוחה ובו כתמים של תצורת מישאש
(צור ומעט קירטון) הבונים את הפסגות של חורבת עילית וחורבת עורבה .בחלקה המערבי של היחידה נמצא קונגלומרט בית ניר,
ומחשופים אלוביאליים בשיפולי עמק האלה וב" -נחל בוץ" .ראויה לציון דולינה קרסטית באזור גבעת חפורית (לא אותרה בשטח).
אופי הצומח
היחידה מיוערת יחסית ,כאשר במדרון הדרומי של נחל גדור קיימים כתמי חורש טבעי .כמו כן ,באזור זה כתמים גדולים למדי
של בתת סירה קוצנית.
דפוסי תרבות חקלאית
בשולי עמק האלה יש שטחי חקלאות מודרנית (גידולי שדה) ,וכן ניתן לציין במרחב זה מערות מגורים ,מכלאות צאן וטרסות
בערוצי הנחלים הקטנים שבאזור.
מקורות מים
אין מקורות מים טבעיים בכל תחום היחידה .בחורבות שבאזור קיימים מספר בורות מים.
אתרים מרכזיים
האתרים הבולטים ביחידה הינם חורבת עורבה ,חורבת עילית וחורבת בוץ.
יישובים
בתחום היחידה נמצא היישוב הוותיק נווה מיכאל-רוגלית (שני יישובים שאוחדו) ,וכן נמצא בהקמה במרחב זה היישוב "גבעות
עדן" .באזור גם ריבוי יחסי של חורבות עתיקות ,ובפרט מדרום לנחל גדור (באזור הקירטוני) :חורבת עורבה ,חורבת עילית,
חורבת בוץ וח'רבת אל-מקעודה.
תשתיות ומפגעים
•כביש  367חוצה את חלקה הצפוני של היחידה ,ולאורכו תנועה סואנת.
•גדר ההפרדה תוחמת את היחידה ,ובמפגשה עם כביש  367נמצא מעבר הל"ה.
•במערב היחידה בוצעו עבודות עפר כהכנה להקמתו של היישוב החדש גבעות עדן ,בצוואר בקבוק רגיש במסדרון האקולוגי
מהרי ירושלים אל השפלה.
•לאורך ערוץ נחל גדור יש פלישה של שיטה חד-קרנית ,וכן סימנים לגלישות ביוב בחורף מהעיירה צוריף.
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ייחוד חזותי ותרבותי
יחידת נוף זו הינה הייצוג היחיד בגבולות "הקו הירוק" לחבל הערקוב .כמו כן ,ראוי לציון נתיבם של הל"ה העובר בנחל גדור
ומטפס צפונה אל גבעת הקרב (גבעת הל"ה) – נתיב בו עוברות בשנים האחרונות צעדות סביב יום השנה לקרב.
טבלה  :8תת-יחידות נוף “גבעות הערקוב״.

מס׳

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות
נופית

8.01

מעבר הל״ה
(מחסום ג׳בעה)

מתחם צבאי לצד “הקו הירוק״.

יחידת נוף בנויה.

מפותח ()0

8.02

גבעת חפורית

יער אורנים מפותח .אתר מרכזי – ח׳רבת אל-חמאם.

יער מפותח הנמצא ברצף עם יער עציונה .גבוהה ()3

8.03

חקלאות מעבר
הל״ה

שטחים חקלאיים וכתמי בתה מדרום למעבר הל״ה.

נצפות נמוכה.

נמוכה ()1

8.04

ראס חסן

גוש יער צפוף יחסית הנחצה ע״י ואדי שללת
אל-חווה .אתר מרכזי – ראס חסן.

יער מפותח ,נצפות נמוכה יחסית.

גבוהה ()3

8.05

בתת עציונה

אזור בתה צר וארוך לצד כביש .367

תבנית נוף לא מרשימה ,נצפות טובה .בינונית ()2

8.06

מורדות חפורית

מדרונות היורדים לנחל חפורית ולוואדי שללת אל-חווה .נצפות נמוכה.

בינונית ()2

8.07

בתת חפורית

שטח בתה מתון בגב שלוחה בין נחל חפורית לואדי
שללת אל-חווה .אתר מרכזי – ח׳רבת אל-ג׳מח.

נצפות נמוכה .יחידה אחידה יחסית.

נמוכה ()1

8.08

נחל גדור

ערוץ עמוק ומרשים.

חלק ממסלול טיול מרכזי באזור.

גבוהה מאד
()4

8.09

מורד נחל גדור

שטחים חקלאיים בשולי עמק האלה.

נצפות נמוכה.

בינונית ()2

8.10

שולי נווה מיכאל

אזור שוליים לא בנוי ,המבליט את היישוב מעל
לעמק שמצפון אליו.

נצפות גבוהה.

נמוכה ()1

8.11

נווה מיכאל

יישוב כפרי.

יחידת נוף בנויה.

שטח בנוי ()0

8.12

עורבה  -עילית

מרחב מיוער ובו מספר גבעות בולטות ובהן
חורבות עתיקות.

ריבוי אתרי מורשת .חלק בפיתוח.

גבוהה ()3

8.13

גבעות עדן

יער אורנים נטוע ותיק על גבעה מאורכת ,בה נפרצו
דרכי עפר כחלק מהקמת היישוב .באזור הפסגה,
שאינו מיוער ,נמצא האתר הארכיאולוגי חורבת בוץ.

טופוגרפיה מתונה ,נצפות נמוכה.
בתכנון פיתוח.

בינונית ()2

8.14

גבעות עדן דרום

פסיפס של שטחים חקלאיים ,כתמי יער ושטחים
טרשיים בקרבת גדר ההפרדה.

טופוגרפיה מתונה ,נצפות נמוכה.

בינונית ()2

תמונה  :15אזור ראס חסאן (הפסגה המיוערת) במבט מחורבת עילית .ברקע מצלעות הרי חברון .צילום :עמית מנדלסון
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 .2.5תרבות האדם
 .2.5.1מטרת פרק תרבות האדם
מטרת פרק זה לתת רקע על מורשת האדם באזור לאורך התקופות ולתעד את אתרי תרבות האדם השונים הנמצאים בו.
בתפיסה הנהוגה בסקרים מסוג זה ,אתרי התרבות מהווים חלק מהנוף ומהווים את אחד מהגורמים לקביעת ערכיותו (ר׳
סעיף  2.3לעיל  -דירוג ערכיות נופית-תרבותית) .עם זאת ,כפי שצויין בסעיף ( 1.3גבולות הסקר) ,היישובים עצמם והאתרים
שבתחומם לא נכללים בתהליך ההערכה הנופית .סקירת ההיסטוריה של תרבות האדם באזור לאורך התקופות מתבססת על
מספר רב של מקורות כתובים ועל מידע שהתקבל ממומחים.
סקר זה אינו מהווה תחליף לסקרים ארכיאולוגיים מקצועיים ,והדגש בו הינו הנגשת המידע ההיסטורי-ארכיאולוגי כחומר רקע
לתכנון ולפיתוח עתידיים במרחב.

 .2.5.2מבוא
חשיבותם של הרי יהודה (ובכללם הרי ירושלים) בהיסטוריה של ארץ ישראל חורגת מגבולות המרחב ,וזאת בשל סמיכותם
לעיר ירושלים – בה קשורים חלקים נכבדים מההיסטוריה היהודית וראשית הנצרות ,כמו גם קדושה (מאוחרת) לאסלאם.
המרחב כולו מתאפיין בצפיפות התיישבותית גבוהה ורצף התיישבותי הנמשך אלפי שנים.

 .2.5.3הדרכים 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 .דרך נוספת בציר צפון-דרום עוברת בעמק התלם בשפלה.
דרכים לירושלים הוכשרו כבר בימי הבית הראשון ובימי הבית השני (מסביבות  1000לפנה"ס ועד  70לספירה) ,אולם פיתוח
מאוחר יותר של האזור ,שעד לאחרונה יוחס לרומאים (טפר וטפר  ,)2013מקשה על איתור הדרכים הקדומות.
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.
טפר וטפר ( )2013גורסים כי מדרגות קדומות ,שיוחסו עד כה לסלילה רומית ,אינן קיימות בדרכים רומיות מחוץ לארץ ישראל
ולסביבתה הקרובה ,ולפיכך הם משייכים דרכים אלו לדרכי עולי הרגל לבית המקדש השני – "דרכים נושאות עם" כפי שהגדירן
יוסף בן-מתתיהו .בגבולות הסקר הנוכחי אותר מספר מצומצם של קטעי מדרגות חצובות .סביר להניח כי הדרכים שהוכשרו
מלכתחילה לצרכי עלייה לרגל ,המשיכו להיות בשימוש גם במהלך התקופה הרומית.
בתחום הסקר הנדון עברו מספר דרכים עתיקות .הבולטת שבהן הינה "מעלה הנתיב" – מעלה ללא שם רשמי ,העובר דרך עמק
האלה ושלוחת מטע לעבר צור הדסה ,ומהווה קטע מדרך עתיקה שהוליכה מעזה/אשקלון דרך בית גוברין בואכה ירושלים.
במעלה זה נמצאים מספר קטעי מדרגות חצובות בסלע ,ולמעשה זהו אחד המעלות הקדומים השמורים ביותר שנותרו
בישראל ,ובפרט בארץ הנושבת .בימינו זכה מעלה זה ל" -שם מסחרי" – "שביל הקיסר" ,אם כי כאמור קיימת מחלוקת האם
אכן מדובר על נתיב שמקורו רומאי ,או שהוא קדום יותר .בראש מעלה הנתיב נמצא אתר ארכיאולוגי חשוב – חורבת חנות,
ששימש ככל הנראה כתחנת דרכים בדרך מהשפלה לעבר בית לחם וירושלים.
רול ודגן ( )1988כותבים על כביש ירושלים – ביתר – עמק האלה – בית גוברין" :העדות הקדומה ביותר לקיומו של כביש זה היא מימי
שלטונו של אדריאנוס ,משנת  130לספירה .בשלב מאוחר יותר בוצעו בדרך זו תיקונים ושיפוצים .הרומאים ייחסו לה חשיבות רבה
בימי הקיסרים מרקוס אורליוס ( 162לספירה) ,ספטימוס סוורוס ( 199לספירה) ומקסימיאנוס ת'ראקס ( 238-235לספירה)".
דרך עתיקה נוספת חולפת לאורך רכס סנסן ,מאזור מפגש הנחלים סנסן ועציונה ,דרך חורבת תיבנה וחורבת סנסן ועד לפאתי
ואדי פוכין .הדרך מאופיינת בשיפוע מתון למדי.
דרך שלישית ,היחידה באזור זה בציר צפון-דרום ,הינה לאורך עמק התלם בגבול השפלה והרי ירושלים.

73

דו " ח מ סכ ם

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

 .2.5.4חקלאות 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 .הגירסה המקובלת עד לאחרונה (רון  ,)1966טוענת כי
חקלאות זו התפתחה כבר בתקופות קדומות (יש הגורסים בימי בית ראשון) ,ונמשכה כמעט ברציפות עד לתקופה הערבית
הקדומה .מאז ועד ימינו נמשכת מסורת זו ,אך בתנודות גדולות יותר של הזנחה ופיתוח חליפות.
חקלאות ההר מהווה רקע לסיפורים ולביטויים רבים במקרא ובמשנה ,כדוגמת "ּגַ ן נָ עּולֲ ,אח ִֹתי ַכ ָּלה; ּגַ ל נָ עּולַ ,מ ְעיָ ן ָחתּום".
(שיר השירים ד'  ,)12המתאר גן ירק סביב מעיין ניקבה ,או משל הכרם בישעיהו ה' (א'-ז') ובו תיאורים מפורטים של פעולות
חקלאיות הקשורות לעיבוד הכרם.
חקלאות ההר כוללת מספר אלמנטים מרכזיים:
המדרגה (טרסה) – קיר זקוף הבנוי מאבנים בבנייה יבשה ,ומאחוריו מילוי אדמה .הקיר הזקוף הוא רום המדרגה ,והשטח
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 ,מאט 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.

תמונה  :16שומרה (או מלונה) באזור הר איתן .צילום :יובב זוהר.

מטמורות – בדומה לשומרות שימשו לאחסון .המטמורות היו בנויות מקירות בנויים שנסמכו על טרסות או מצוקים ,או שנבנו
בקירות הטרסות.
שבילים ודרכים – דרכים צרות העוברות בין גדרות אבן ואינן מאפשרות מעבר עגלות .שבילים משניים חוצים לעיתים את
החלקות ,מטפסים במדרגות אבן על רום המדרגה וחוצים את החלקות (השלח).
יותר ממחצית ( )56%משטח פרוזדור ירושלים היה מכוסה במדרגות חקלאיות או בשרידיהן ,אולם רק  50%מהן 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.
בקרבת המעיין התקיימה חקלאות שלחין ובה גודלו בעיקר ירקות ,ובמדרגות הגבוהות יותר היו גידולי בעל – זית ,תאנה ,גפן
ועצי פרי נשירים .כמו כן ,הכפרים הוקמו מעל למעיינות כדי לשמור על מקסימום שטח הראוי לגידולי שלחין ,וכל שטח שניתן
היה להשקותו בהצפה נוצל לחקלאות .ניתן לראות דוגמאות 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  87מעיינות ונביעות (מתוך  101מעיינות בפרוזדור) לצורך
חקלאות שלחין .גודל השטח המושקה במי מעיין נמצא ביחס ישר לשיעור שפיעתו .לאחר מלחמת העצמאות וחורבן הכפרים
באזור ,רק הכפרים אבו ע'וש ועין רפה המשיכו לקיים חקלאות זו.
עד לשנים האחרונות (גדות ועמיתיו  ,)2015היה מקובל להניח כי ראשיתן של המדרגות החקלאיות בהרי ירושלים הינה עוד בתקופת
הברזל .עם זאת ,המחקר הארכיאולוגי בשנים האחרונות מצביע על כך שאין עדויות להקמת טרסות קודם לתקופה ההלניסטית

74

דו " ח מ סכ ם

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

ואף הרומית .חלק ניכר מהממצאים מעיד על בניית הטרסות בשתי פאזות עיקריות באלף השני לספירה :הראשונה כנראה במהלך
התקופה הממלוכית ,לפני כ 900-700 -שנה ,והשנייה ,המשמעותית יותר ,במהלך בתקופה העות'מנית ,לפני כ 400-200 -שנה.
מהמחקר עולה גם כי בניית הטרסות אינה משקפת לחץ התיישבותי אלא התפתחות חקלאות מתמחה בכפרי האזור.

 .2.5.5הפריסה ההתיישבותית במרחב
הטופוגרפיה התלולה באזור ,יחד עם היקפם המצומצם של השטחים החקלאיים ומקורות המים ,הגבילו את התפתחות
היישובים .מרבית האתרים הארכיאולוגיים שתועדו באזור הינם חורבות ,בתי חווה ומבנים בודדים ,לרוב בראשי שלוחות או על
גבעות .במקרים רבים זוהו חלקות עיבוד סביב היישובים ,ובשטחים הסלעיים הגובלים בהם הוקמו מחצבות ומערות קבורה.
טבלה  :9תקופות ארכיאולוגיות בארץ ישראל .מבוסס על :שטרן ( .)1992האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל.

תקופות פרהיסטוריות
התקופה

שנים (בקירוב ,לפנה״ס)

פליאוליתית תחתונה

מיליון שנה – 120,000

פליאוליתית תיכונה

45,000 – 120,000

פליאוליתית עליונה

18,000 - 45,000

אפי פליאוליתית (מזוליתית)

8,300 – 18,000

נאוליתית קדם-קירמית

5,500 – 8,300

נאוליתית קירמית

4,500 – 5,500

כלקוליתית

3,300 – 4,500

תקופות היסטוריות
התקופה

שנים

תקופת הברונזה (התקופה הכנענית)

 1,200 – 3,300לפנה״ס

תקופת הברונזה הקדומה

 2,200 – 3,300לפנה״ס

תקופת הברונזה התיכונה  / Iתקופת הברונזה הביניימית

 2,000 – 2,200לפנה״ס

תקופת הברונזה התיכונה II

 1,550 – 2,000לפנה״ס

תקופת הברונזה המאוחרת

 1,200 – 1,550לפנה״ס

תקופת הברזל (התקופה הישראלית)

 586 – 1,200לפנה״ס

תקופת הברזל I

 1,000 – 1,200לפנה״ס

תקופת הברזל II

 700 – 1,000לפנה״ס

תקופת הברזל III

 586 – 700לפנה״ס

התקופות הבבלית והפרסית

 332 – 586לפנה״ס

התקופה ההלניסטית הקדומה

 167 – 332לפנה״ס

התקופה ההלניסטית המאוחרת (תקופת החשמונאים)

 37 – 167לפנה״ס

התקופה הרומאית הקדומה

 37לפנה״ס –  132לספירה

התקופה הרומאית המאוחרת

 132לספירה –  324לספירה

התקופה הביזנטית

638 – 324

התקופה הערבית הקדומה

1099 – 638

התקופה הצלבנית והאיובית

1291 – 1099

התקופה הערבית המאוחרת (הפאטימית והממלוכית)

1516 – 1291

התקופה העות׳מאנית

1917 – 1516

תקופת המנדט הבריטי

1947 – 1917

מדינת ישראל

 1948ואילך.
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 .2.5.6התיישבות בתקופות הקדומות

(עפ״י :אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל; וייס ועמיתיו  ;2004/2013אהרוני  ;1964אבי-יונה  ;1966גיחון )1969
התקופות הפרהיסטוריות
מהתקופות הפרהיסטוריות תועדו במרחב הסקר אתרים ארכיאולוגיים מעטים .בצלע הר חנות תועדו שלושה אתרים
מהתקופה האפי-פליאוליתית ,המעידים כנראה על תנועת בני-אדם לאורך נחל סנסן ,מגב ההר אל השפלה .בחורבת זנוח
נמצא היישוב היחיד באזור זה מהתקופה הניאוליתית ,והתיישבות כלקוליתית תועדה בחורבת זנוח וממערב לאביעזר – כנראה
בזיקה להתיישבות בשפלה בתקופה זו.
תקופת הברונזה
שרידים מתקופת הברונזה הקדומה נמצאו במספר אתרים מצומצם ,רובם ככולם בעמק התלם או בשוליו ,וקשורים ככל הנראה
להתיישבות הנרחבת בשפלה בתקופה זו.
בשלב ב' של תקופת הברונזה התיכונה  ,IIמתועדים לראשונה יישובי פרזות קטנים (כעשרה דונמים ופחות מכך) ,בראשי גבעות
במרחב שמדרום לנחל שורק .פריסת יישובים אלו עשויה להעיד על מיקומה של דרך קדומה בתקופה זו .היישובים הוקמו כפי
הנראה בזיקה למעיינות.
בתקופת הברונזה המאוחרת ,כמעט שלא התקיימו יישובים באזור ,אך ראוי לציון יישוב בהר רפאים (יישוב נוסף – בחורבת
זנוח ,שמעבר לגבולות הסקר ,מהווה חלק ממערך ההתיישבות בשפלה).
בתקופת הברזל חלה עלייה דרמטית במספר האתרים הארכיאולוגיים ,ותועדו ממצאים מתקופה זו בעשרות אתרים במרחב.
רוב האתרים תוארכו לתקופות הברזל  IIותקופות הברזל  ,IIIאולם לא תועדו ממצאים מראשית תקופת הברזל .בין היתר ראוי
לציון כפר קטן בחורבת כפר צום ומבנה מבוצר בחורבת תיבנה.
בתקופת ההתנחלות הישראלית (המזוהה עם תקופת הברזל) ,המרחב נכלל בנחלת שבט יהודה – יהושע ט"ו .ברשימת ערי
שבט יהודה מופיעות שתי ערים בשם זנוח ,האחת בשפלה (כנראה חופפת לחורבת זנוח של ימינו) ,והשנייה בהר .כמו כן
"ה ַּקיִ ןּ ,גִ ְב ָעה וְ ִת ְמנָ ה" (יהושע ט"ו נ"ז) .יש שהציעו לזהות עפ"י דמיון שמות ועפ"י המשך רשימת
מוזכרות ברשימת הערים – ַ
הערים ,את גבעה עם הכפר אל-ג'בעה ואת תמנה עם ח'רבת תיבנה .באפשרות זו ,ייתכן ש"הקין" היא ואדי פוכין .אחרים
מציעים לזהות את "הקין" בדרום-מזרח הר חברון (אזור נבי יקין).
בתרגום השבעים בתיאור נחלת יהודה ,מופיע פסוק ובו מוזכרות תריסר ערים נוספות שנשמטו מן המסורה ,ובכללן ביתר,
הסמוכה לגבול הסקר – "תקוע ואפרתה היא בית לחם ופעור ועיטם...וכרם וגלים וביתר ומנוחה ,ערים אחת עשרה וחצריהן"
(אתר דעת – אנציקלופדיה יהודית).
בתקופה הפרסית חלה ירידה ניכרת בהתיישבות באזור (כחמישה אתרים בגבולות הסקר) ,ובתקופה ההלניסטית התאוששות
מחודשת בהתיישבות ( 12אתרים) – כפרים קטנים ,אחוזות חקלאיות ובתי חווה .לרוב ,לא איפשר הממצא הארכיאולוגי אבחנה
בין ממצאים הלניסטיים לממצאים מהתקופה החשמונאית.
התקופה הרומית
לאחר כישלון המרד הגדול ,היווה המרחב את אחת הזירות החשובות בתקופת מרד בר כוכבא ,ומפקדת המרד שכנה בעיר
ביתר הצמודה לתחום הסקר .נפילתה של ביתר בשנת  135לספירה בידי צבאות אדריאנוס ,מסמנת את מעבר מרכז הכובד
היהודי מארץ יהודה לגליל ,ואת קץ השאיפות לעצמאות יהודית למשך דורות רבים .באתרים רבים בשפלה ובמספר אתרים
בגוש עציון ,הסמוכים למרחב הסקר ,תועדו מערכות מסתור המיוחסות לתקופת המרד .בספרם של קלונר וטפר ()1987
לא מוזכרות מערכות מסתור בגבולות הסקר עצמו ,אך מוזכרות מערות חצובות בכפר ואדי פוכין ,כולל שני מסתורים תת-
קרקעיים חצובים ומחילות מעבר ,דבר הנתפס בעיני המחברים כמערכות מסתור .בשנים האחרונות תועדה מערכת מסתור
בחורבת בית-בד (קליין ,בע"פ).
מהתקופה הרומית תועדו במרחב עשרות אתרים (כ 30 -בגבול הסקר) ,חלקם היו מיושבים ברציפות מן התקופה ההלניסטית.
רבים מהאתרים הינם כפרים קטנים ובתי חווה ,חלקם תועדו באזור ההררי ,ואחרים תועדו בשלוחות המשתפלות לעבר עמק האלה.
בקרבת חורבת סנסן אותר מתקן חצוב בסלע ,העשוי להתפרש כמקווה טהרה ,דבר המצביע על התיישבות יהודית באזור .כמו
כן ,הדרך העתיקה בנחל הנתיב ,ששימשה גם בתקופה הביזנטית ,מתוארכת לתקופה זו .במוצא נחל הנתיב נמצאו בעבר חמש
אבני מיל (לא באתרן) שהוצבו כפי הנראה לאורך הדרך .תועדו מספר הסתעפויות מהדרך הראשית לאתרים צדדיים ,כגון דרך
המוליכה לעבר חורבת גרס בהר כתרון.
בתקופה הביזנטית שולש מספר האתרים במרחב (כ 50 -אתרים בגבול הסקר) ,ובנוסף התגלו מתקנים רבים לעיבוד תוצרת
חקלאית ,אמנם ללא ממצאים מתארכים אך סביר שרובם הותקנו בתקופה זו.
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ניתן להבחין בריכוזי אתרים מסוגים שונים ,לרוב כפרים ובתי חווה ,בעיקר באזורים הנוחים להתיישבות חקלאית – עמק התלם
ושוליו וכן במת ההר .לנוכח הצפיפות היישובית ,התרחבה ההתיישבות לאזורים שלא נושבו קודם לכן .באחדים מאתרי הסקר
נחשפו כנסיות מן התקופה הביזנטית (חורבת חנות ,נחל גרס ,חורבת בית-בד ,נווה מיכאל ,עין קובי) ,וייתכן שיש שרידים
דומים באתרים נוספים (חורבת זנוח) .ראוי לציון גם צלב החקוק בחזית מקמר (בלטינית :ארקוסוליום .גומחה שתקרתה
מקומרת) במערת קבורה בחורבת גרס .פריסת הכנסיות עשויה ללמד על הקמתן לצד דרכים שהוליכו מן השפלה אל המרכזים
החשובים שבגב ההר – ירושלים ובית לחם ,ואל האתרים המקודשים שבהן ובסביבתן.
בתקופה האסלאמית הקדומה חל שפל משמעותי בהתיישבות (בדומה למצב בחבלי ארץ אחרים) ,ורוב האתרים שתועדו
הינם כפרים קטנים בלבד ( 7אתרים בלבד ,כולם היו מיושבים גם בתקופה הביזנטית).
בתקופות הצלבנית והממלוכית הייתה עלייה מסויימת בהתיישבות .במרחב הוקמו בתי חווה וכפרים קטנים ,וראוי לציון בית
החווה בחורבת תנור .בית חווה נוסף הסמוך לגבול הסקר נמצא בחורבת בית עיטאב .שני האתרים נמצאים בקרבת מעיינות.
נראה כי בתקופה הצלבנית הוקם בית אחוזה בכל אחד מן האתרים ,ובמהלך התקופה הממלוכית הם התפתחו לכפרים קטנים.

 .2.5.7ההתיישבות בתקופה

העות׳מאנית (בעיקר עפ״י :גרוסמן )1994

בתקופה זו (החל משנת  1516ועד לשנת  )1917אופיין האזור בתנודות יישוביות רבות ,ומרבית יישובי האזור היו כפרים קטנים.
גרוסמן מקדיש התייחסות מיוחדת לשפלת עדולם" :בין נחל האלה לבין מתלול הר חברון מצוי שטח טרשי באופן קיצוני,
שצורתו מעין משולש .משולש זה מהווה יחידת נוף מיוחדת ,שקשה לשייכה לחבלים הגיאוגרפיים של ההר או השפלה,
המקיפים אותה ...שפלת עדולם היא עתירה יותר במערות .הן בגלל תכונה זו ,והן בגלל סדרת העמקים ,ההולכת ומתרחבת
לרגלי המתלול שבמזרח השטח ,יש לשפלה זו מכנה משותף עם השפלה הדרומית המצויה מדרום לבית-גוברין .יש לראות בה
איפוא אזור מעבר".
כפי שמציין גרוסמן ,בראשית התקופה העות'מאנית היה היישוב בשפלת עדולם מועט ובלתי יציב ,ורבים מיישוביו היו יישובי
מערות .בשלב מאוחר יחסית ,החלה התפתחות יישובי קבע שמקורם בעיזבות (כפרים עונתיים) ,שהבולט שבהם הינו הכפר
ח'רבת א-דיר הגובל בתחום הסקר .בעלי קרקעות עמק האלה ושטחים נרחבים אחרים באזור היו אפנדים לא מקומיים .ריבוי
האוכלוסין באזור זה נבע בעיקרו מהתפשטות הכפרים של מערב הר חברון (צוריף ושכניו מדרום).
בהרי ירושלים ,הריכוז הרב ביותר של יישובים שניטשו לאחר המאה ה 16 -היה בעמקי הנחלים שורק-רפאים ובעמק כסלון.
חלק מהיישובים יצרו מעין זוגות שאוכלסו לסירוגין ,כאשר סביר שהיישוב התחתון היה עיזבה של העליון.
כך למשל ,עלאר א-תחתא התפתחה ליד עין מטע ,במרחק כשני ק"מ מעלאר אל-פוקא (עלאר אל-בצל) .גם בקאבו התקיים
דגם של יישוב תחתון ועליון (לא ברור מדבריו של גרוסמן מהם הכפרים התחתון והעליון בקאבו ,אך כנראה שהכוונה לחורבת
קובי ולחורבת חמדן – ע"מ) .כדבריו של גרוסמן – קיום קרקעות נוחות לעיבוד בראשי הגבעות וצרכי הביטחון יצרו תנאים
מתאימים להקמתם של יישובים בראשי גבעות מבודדות זו מזו ,אך במורד הנחלים היו מים ושטחי קרקע במטליות קטנות.
הקושי להגיע אל השטחים המבודדים עודד את הקמתם של יישובי הבת ,אף כאשר המרחק מיישוב האם היה קטן יחסית.
יישובים אלו היו קטנים ויציבותם הייתה נמוכה ,אם בשל המצב הבטחוני ואם בשל גודלם הזעיר.
גרוסמן מציין כי הכפר חוסאן היה בראשית המאה ה 16 -מזרעה 5של הכפר בתיר ,וכן כי "מאז ראשית המאה ה 17 -ועד אמצע
המאה ה 19 -בלט ההרס היישובי בהר חברון יותר מאשר השיקום היישובי" .כפי שכתב גרוסמן" :על סנאסין (צנאצין) המצויה
בהר סנסן ,בלב אזור טרשי ,נאמר כבר באמצע המאה ה ,16 -שהפקידות העות'מאנית נאבקה בשאיפת התושבים לנוטשה".
גרוסמן מוסיף ומזכיר את הכפר אל-ג'בעה כאחד היישובים שהוקמו בידי פליטי מלחמות קיס-ימן בין החמולות השונות בארץ.
בשנת  1892נסללה מסילת הרכבת הטורקית הראשונה בארץ ישראל ,מיפו לירושלים ,דרך אפיקי הנחלים שורק ורפאים .תוואי
המסילה חולף בגבולו הצפוני של מרחב הסקר.

 .5חווה הקשורה לכפר .בחלק מהמקרים ההתיישבות בה עונתית.
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טבלה  :10היישובים הערביים במרחב בתקופה העות׳מאנית (גרוסמן .)1994

מס׳ שם היישוב

הערות/מיקום

מצב בתחילת התקופה

מצב בסוף התקופה

1

חוסאן

יישוב קבע

יישוב קבע

2

בתיר

יישוב קבע

יישוב קבע

3

קאבו אל-פוקא

יישוב קבע

יישוב קבע

4

קאבו א-תחתא

יישוב קבע

יישוב קבע

5

אבו עדס

יישוב קבע

יישוב נטוש או חרב

חורבת עדש

6

ראס אבו עמאר

יישוב קבע

יישוב קבע

אזור עין יואל

7

כפר צום

יישוב קבע

יישוב נטוש או חרב

8

חובין

יישוב עונתי/חרב זמנית

יישוב עונתי

שייח׳ אחמד אל-חובאני

9

עלאר אל-פוקא

יישוב עונתי

יישוב קבע

עילאר  -מטע

10

עלאר תחתא

יישוב עונתי

יישוב קבע

חורבת תנור

11

דיר אל אסד

לא מוזכר

יישוב עונתי

חורבת אסד

12

צנצין

יישוב קבע

יישוב נטוש או חרב

חורבת סנסן

13

ג׳בעה

לא מוזכר

יישוב קבע

14

חוביק

לא מוזכר

יישוב עונתי

מערבית למעבר הל״ה

15

עלין

לא מוזכר

יישוב עונתי

חורבת עילית

16

א-דיר

לא מוזכר

יישוב עונתי

ח׳רבת א-דיר

17

בית איקא

לא מוזכר

יישוב עונתי

צפונית לאביעזר

 .2.5.8המרחב בספרות נוסעים במהלך המאה ה19-
 .2.5.8.1אדוארד רובינסון (עפ״י)Robinson & Smith 1841 :
ב 1838-ביקר באזור הנוסע האמריקאי אדוארד רובינסון ,בדרכו מירושלים לבית גוברין .רובינסון סטה מהדרך הראשית כדי
לבקר בבית עיטאב .הוא מזכיר את הדרך העתיקה מירושלים לאשקלון ועזה ומתאר "חורבה קטנה בשמאל הנקראת עדס...
עזבנו את הדרך העתיקה .כשהתקדמנו ,הגבעות נעשו מכוסות ומוריקות יותר בשיחים ובני-שיח ,בעיקר האלון הקוצני,
מעורב עם קטלב .הארץ עם זאת הייתה מעובדת במקצת ,ורוב הכפרים היו נטושים או עיי חורבות .בשתיים וחמישה חורבה
קטנה ,חובין ,הייתה למרגלותינו בעמק הנמשך שמאלה ,בכיוון דרום-דרום מערב ...ח'אן עזוב נראה במרחק מסוים על הדרך
העתיקה" (חורבת חנות – ע"מ).
כפי שמתאר רובינסון את הנוף הנשקף מבית עיטאב" :הארץ מלאה אתרי חורבות וכפרים ,חלקם מאוכלסים וחלקם נטושים,
לפחות חלקים מהשנה" .בית עיטאב הוגדרה כעיר המרכזית בנפת הערקוב 6השייכת למחוז ירושלים.
בהמשך ,עובר רובינסון בערוץ הנקרא א-רומאני ,ובו כפר בשם עלאר א-סיפלה (התחתונה) ,להבדיל מעלאר העליונה הנמצאת
גבוה יותר .כאן נמצאה כנסייה הרוסה ,כנראה עתיקה מאד .במרחק קטן במעלה הנחל נמצא מעיין יפה ,המשקה חלקת גנים
ועצי פרי .באזור זה יש גם זיתים רבים ,שהם ללא ספק שכיחים מאד בכל האזור (כנראה עין מטע ,ו" -הכנסייה" היא כנראה בית
החווה בעין תנור – ע"מ) .מכאן עלה רובינסון אל חורבת חנות" :זוהי חורבה ,וסביבה חורבות כפר קטן .מכאן ירדנו לאורך ערוץ,
הנקרא ואדי אל-ח'אן ,המוביל אל ה( Musurr -נחל עציונה – ע"מ) .הדרך העתיקה ,מכונה דרך הסולטן או דרך המלך ,מוליכה
במורד הוואדי ומתפצלת ,סעיף אחד ממשיך לעבר עזה והשני בואכה אשקלון".
 .2.5.8.2ויקטור גרן (עפ״י :גרן )1868
הנוסע הצרפתי ויקטור גרן ביקר באזור זה ביוני  .1863הוא יצא מבית נטיף וביקר בח'רבת בית איכא ,משם המשיך במעלה
הנתיב אל חורבת חנות ,ירד לעמק עינות מטע ותנור ועלה דרך שייח' חובאני לאזור כפר צום ועין קובי .ביום נפרד עבר גרן
באזור חורבת עורבה וחורבת עילית.
 .6השם "ערקוב" בחלוקה מנהלית זו התייחס לאזור גדול יותר מהחבל בשם זה שתואר בחלוקה הנופית ,ולמעשה כלל את כל תחום הסקר הנוכחי.
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"ב 21 -ביוני ...ירדנו מבית-נתיף מזרחה ...החילונו לחצות עמק שפר שמזהיבה אותו קמת חיטה נהדרת הממתינה לקוצרים...
הגענו לח'רבת בית-יכא (מעט מצפון למושב אביעזר של היום) ,שרידי כפר שישב על מדרון הר המכוסה היום סבכים של צמחי
בר .כל השטח זרוע עיים של הרבה בתים קטנים .השרידים מעידים שאחדים מבתי המגורים האלה נבנו מאבנים גדולות ,מקצתן
מסותתות ומקצתן כמעט אבני גוויל ...עלינו באפיקו של גיא מתפתל בחבל ארץ עקוב מאוד ,שמשני צידיו עוטרים אותו הרים
מכוסים כליל אלות מסטיק ועצי חרוב ננסיים .הגיא הזה קרוי ואדי אלח'אן או עקבת אלח'אן (מעלה הח'אן) ..המדרון נעשה
תלול יותר .הסלע המהווה את קרקעית הגיא יושר במקום הזה ועוצבו בו מדרגות לא גבוהות ,כדי להקל את העלייה והירידה
של בהמות .מדרגות אלה כנראה עתיקות עד מאד .לא הרחק משם ,בהמשך הדרך ,ראיתי עוד מדרגות דומות לראשונות
ומעוצבות באותו האופן .הגיא מוצר והולך ככל שעולים בו ...עברנו ליד בור מים עתיק האוגר את מי הגשמים הנקווים אליו
בכמה חריצים שנחרצו בפני הסלע ...כשהגענו אל מרום המעלה ,ראינו לפנינו חורבות כפר בשם ח'רבת אלח'אן .קודם כל
הבחנתי בסוללה עגולה שנראתה לי מלאכותית :גובהה שבעה מטרים והיקפה חמישים ושניים צעד .למטה יש בריכה חצובה
בסלע שמידותיה תשעה-עשר צעד על תשעה ,ויורדים לתוכה על מדרגות קטנות .עכשיו היא סתומה למחצה ,ותאנה זקנה
שהשתרשה בה פורשת עליה את נופה.
על יד המקווה הזה מונחים גלים של כעשרה בתי מגורים הרוסים .שני בניינים גדולים קצת יותר נבנו מאבנים גדולות כמעט
לא מהוקצעות ,ואבנים קטנות יותר ממלאות את הרווחים שבין פיאותיהן .עובי הקירות היה מטר .כלום אלה שרידי ח'אן ,כפי
שאומר שם החורבה הזאת? ייתכן .קבוצות של חורבות ,אלות המסטיק ועשבים קוצניים מכסות ומקיפות את החורבות האלה,
שאמנם אינן שרידים מימי קדם אך ברי שגם לא בנות זמננו.
...ירדנו מן ההר של ח'רבת אלח'אן צפונה-מזרחה ...הגענו לתחתית בקעה בשם ואדי אלימון ,שמרבית שטחה מכוסה בוסתנים.
השקינו את סוסינו במים מצוינים הקולחים מצינור עתיק ומשקים מטעים משגשגים .אלה נהנים גם ממימיו של עוד מעיין לא
אכזב הרצים בפלגים שוקקים דרך הנאה הרעננה הזאת ,הנטועה עצי תפוז ,רימון ,תאנה וזית ,גפנים ובעיקר מן ההדר שהערביים
קוראים בשם "לימון" ומכאן שם הבקעה – ואדי אלימון .קרני השמש לא יחדרו לעולם אל תוך הצל האפל של העצים היפים האלה.
בשוטטי בגן הריחני הזה ראיתי שם חורבות על שטח נרחב למדי ,ובכללן חורבות כנסייה עתיקה בתבנית מלבן המכוונת ממערב
למזרח ...קמרונות הגג קרסו ולתחום תוכו של הבניין פלשו צברי ענק ,עצי תאנה ,גפנים מטפסות וסבכי שיחי בר ...לצד הכנסייה
הזאת יש מקמורות גדולות ,אשר קשתותיהן של אחדות מהן מחודדות במקצת ,והן כנראה שרידי מנזר חרב .קצת הלאה משם
היה כפר שנהרס כדי שלושה רבעים .שרדו ממנו רק בתים קטנים אחדים ,בני חדר אחד קמור גג .הוגד לי כי שם החורבות האלה
עלאר אספלא או עלאר אתחתא ,וזאת בניגוד לעלאר אלפוקא (עלאר עילית) ,כפר שאספר עליו להלן ...עזבנו ,לא בלי צער ,את
הבקעה הנחמדה הזאת ,והמשכנו את דרכנו צפונה-מזרחה .עברנו בכרמי זית נהדרים ,ועד מהרה הגענו ,לאחר טיפוס קצר ,לקצה
גבול הבוסתנים של עלאר אלפוקא .הם ערוכים במדרגות הנשענות על קירות תמך קטנים ,וגם בהם גדלים בשפע עצי רימון,
תאנה ,תפוז ולימון .בין העצים האלה גדלים קצת ירקות ...עברנו לצדו של מבוע נאה בשם עין עלאר אלפוקא .הוא קולח מתעלה
עתיקה ופושט בערוצים רבים אל הגנים השותים את מימיו .העלייה קשתה יותר ויותר ,ובשעה שמונה ושלושים דקות הגענו
לעלאר אלפוקא .הכפר הזה מצומצם עכשיו לעשרים בתי מגורים בערך ,שכמחציתם מטים לנפול ויושביהם עזבום כבר .הוספנו
לטפס בשביל תלול ביותר ,ובשעה שמונה ארבעים וחמש דקות הגענו אל ראש ההר ,שעל צלעו יושב הכפר".
...בשעה עשר וחמישים דקות המשכנו את דרכנו מזרחה .לאחר ירידה תלולה מאוד ועלייה לא פחות תלולה הגענו ...אל ח'רבת
שייח' חובין .מסביב לקבר-השייח' בשם זה ,שבתוכו ראיתי נציב פגום של עמוד עתיק ,מגובבים גלי חורבות של בתי מגורים
מוסלמיים ,כשלושים במספר ,התופסים כנראה את אתרו של כפר קדום על צלע הר טרשים.
...נענו בדי-עמל מזרחה-צפונה-מזרחה על שטח משובש באבנים ובסלעים ומבותר מאד ...ראינו על ראש גבעה גבוהה שרידי
עוד כפר ,בשם ח'רבת כפר צום .יש שם הרבה בתים מטים ,שנבנו כמעט כולם מאבנים קטנות כמעט לא מהוקצעות ,על יד
קבר-שייח' החוסה בצל עץ תות בן מאות שנים .בניין גדול יותר ,הבנוי בחלקו מאבנים עתיקות שאחדות מהן בעלות זיז ,שימש
כמסגד כפי שמוכיח 'המחראב' שעוצב בו .ברם ייתכן שהוא קדם להתנחלות המוסלמים ,והם רק סיגלוהו לפולחנם .לא הרחק
משם יש בריכה בנויה בנייה גסה בתבנית של חצי עיגול....
המשכנו את דרכנו באותו הכיוון...עברנו בקעה מבותרת מאוד ,ואחרי הר מחוספס מאוד ,שעלינו עליו בין צורים אפרפרים,
מבוקעים וכמו פצורים מכל עבר (הר רפאים – ע"מ)...
עברנו ח'רבה הקרויה על שם סידי בן-עדס (חורבת עדש – ע"מ) .יש שם רק מעט מפולות בתים על יד קבר מוסלמי המוקדש
לקדוש בשם זה .נראה שאחדות מאבני 'הואלי' הזה נלקחו מבנייה קדומה יותר .משעולנו מתפתל ברום יותר מחמש מאות מטר
מעל פני הים התיכון ,על שטחים חשופים או משובשים בגושי סלע ענקיים שחזותם קודרת ופראית...ירדנו לבקעה ומצאנו בה
מעיין שופע בשם עין אלקבו .הוא קולח מצינור עתיק על יד מסגד נושן בשם ג'אמע שייח' מחמוד אלעג'מי; מימיו נופלים אל
בקעה קטנה ומשקים את גניה שגדלים בהם עצי תאנה ,לימון ותפוז וירקות .הבוסתנים האלה שייכים לכפר הקטן קבו ,הנאחז
כמו קן עיט בראש הר תלול מצפון-מערב למעיין .עקפנו את ההר הזה מצד מערב בנתיב צר ,שפולס על הסלע המיושר בוודאי
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בימי קדם .הנתיב הזה הוליכנו אל גדות ואדי אלקבו ,שהיה שקוע עמוק לשמאלנו ...עברנו שטח חורבות מטושטשות שמורה
דרכי לא ידע את שמו .אלה חורבות כפריר ערבי ,אשר הוא עצמו נבנה אולי על גבי אחר שקדם לו ...חצינו את ואדי אלקבו".
"...הגענו לרמה משובשת בסבכים .ראיתי שם שרידי חומת-גדר שנבנתה מאבנים גדולות לא מלוכדות ,שבמתחמה היו מעונות
אשר נבנו אף הם רובם ככולם מאבנים גדולות יחסית .צלעות הגבעה שרמה זו היא גבה עשויות בכל העברים חלולים חלולים
– מערות ובורות מים .שם האתר הזה ח'רבת ע'ראבה ...ראיתי על פסגת הר סמוך עיירה קדומה ,שהיום תופסים חלק מאתרה
בוסתנים נטועים עצי תאנה ורימון .הגדרות המקיפות אותם וחוצצות ביניהם בנויות מאבנים גדולות שהועתקו מן החורבות.
שם האתר ח'רבת עלין .פה ושם רואים בו בורות מים ומרתפים חצובים בסלע .הבחנתי גם בגת עתיקה ,מחולקת לשני אגנים
ודומה לכל אלה שכבר הזכרתי במקומות אחרים .לרגלי ההר ,כלפי מזרח-צפון-מזרח ,מתפתל ואדי עלין ...עברנו שרידי כפר
הידועים בשם ח'רבת אדיר ,ובו כחמישים בתי מגורים חרבים ,כעשרה מרתפים וקצת בורות מים חצובים בסלע".
 - PEF .2.5.8.3קונדר וקיצ׳ינר (עפ״י )Conder & Kitchener 1881-1883
סוקרי הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל ,שביקרו באזור בשנת  ,1873מתארים את כפרי האזור (השייך לחבל הערקוב):
•עלאר/עלאר אל-בוסל :כפר קטן בשיפוע מדרון ,עם באר בצד דרום .בצד צפון יש קברים חצובים בסלע.
•ג'בעה :כפר קטן .הסוקרים מציינים כי באונומסטיקון של אוסביוס ,מוזכר מקום בשם גבתה ( )Gabathaבמרחק  12מיילים
רומיים מאלותרופוליס (בית גוברין) ובו קבר הנביא חבקוק .הכפר נמצא כ 12 -מיילים אנגליים מבית גוברין ,ומעט ממערב
לו חורבה בשם חבייק.
•אל קאבו :כפר בגודל בינוני ,בגבעה גבוהה .הבתים בנויים מאבן .יש שני מעיינות בעמק ממערב ,וכנסייה הרוסה בצלע
הגבעה ,מדרום-מערב לכפר.
•כפר צום :כפר אבן קטן על גבעה .במזרח ,בבקעה קטנה ,יש מעיין טוב ,עם קבר חצוב בסלע למרגלותיו (כנראה עין מסלע – ע"מ).
•ראס (אבו עמאר) :כפר אבן גדול על שלוחה ,עם מעיין יפה בבקעה לכיוון צפון-מערב .על הגבעה יש רק שיחייה ,אבל בבקעה
יש זיתים( .הערה :מיקום המעיין לא ברור .עין יואל נמצא מדרום לראס אבו-עמאר ,ולא מוכר כיום מעיין במורד נחל יואל ,ע"מ).
•ואדי פוכין :כפר אבן קטן בצלע הגבעה ,עם מעיין טוב מדרום-מערב לו .יש בוסתני תפוזים ולימונים ליד המעיין ,וממערב
לכפר יש קברים חצובים בסלע .במזרח מעיין שני – עין אל-כניסה .סוקרי ה PEF -מקיימים דיון ארוך בשאלה האם ח'רבת
חמסה ,הסמוכה לכפר ,הינה אמאוס הקדומה.
הסוקרים מזכירים גם את מערך הדרכים באזור .הדרך מירושלים לדרום-מערב מתחילה בבריכות שלמה ,ויורדת בהדרגה לעבר
חובין (מערבית ל" -מזלג" של ימינו) ומתפצלת .הסעיף הדרומי ובו אבן מיל ,יורד לעבר בית נטיף ומתחבר לדרך הראשית
מחברון דרך נחל האלה .הסעיף הצפוני נמשך מחובין אל בית עיטאב ויורד לעמק שורק .נתיב זה מוגדר כ" -מעלה הקל ביותר
לירושלים מהמישור".
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להלן התייחסות הסוקרים לאתרים השונים במרחב הסקר (הושמטה התייחסות מפורטת לכנסייה העתיקה באל-קאבו/עין
קובי ,שחשיבותה ארכיאולוגית גרידא):
•עלאר אס-סיפלה (ח' תנור – ע"מ) :כפי הנראה אתר קדום עם קברים חצובים בסלע .ח'רבת נוח הינה חלק מהאתר ,עם שני
המעיינות ובוסתני התפוזים .יש בניין חרב כאן ,הנראה ככנסייה עתיקה .לבניין יש חלון במזרח ושניים בצפון .בצד דרום
הייתה הדלת .הסוקרים סבורים שהבניין הינו מהמאה ה 12 -ומשווים אותו לח'רבת איקבלה (עין חמד) (הערת ע"מ :גישה זו
מקובלת גם על הארכיאולוגים כיום ,המזהים באתר בית חווה צלבני) .הביקור באתר זה היה ב 22 -באוקטובר .1873
•ח'רבת אל עבהר (ח' ליבנים)" :מגדל שמירה הרוס ,עקבות קירות ,כנראה קדומים .בניית אבן באורך  4-2רגל ,מרוצפת עם
זיזים מחוספסים".
•ח' אבו עדס (ח' עדש)" :אבנים גדולות ושרידי חורבות".
•ח' חביק" :חורבה כפולה ,עם ערימות אבנים על תלוליות .דרך עתיקה מובילה לג'בעה".
•ח' חמדן" "עיי חורבות".
•ח' חובין" :יסודות כפר קטן הרוס עם קובה".
•ח' ג'וריש (ח' גרס)" :יסודות בראש גבעה ,כנראה אתר קדום .דרך עתיקה מוליכה לחורבה".
•ח' אל-ח'אן (ח' חנות)" :קירות ובריכה חרבה לצד הדר .ממערב לה ,מספר מגדלי שמירה חרבים על הגבעה".
•ח' נוח" :ערימות אבן וקירות טרסות עתיקות .קברים חצובים בסלע .המעיין (עין בינת נוח) הינו בעל קשת מקומרת עגולה
בראשו .למקום יש מופע של אתר קדום ,והוא חלק מחורבת עלאר אס-סיפלה"( .עפ"י התיאור ,מדובר על עין תנור ,למרות
שבמפה עולה שעין בינת נוח הינו עין מטע).
•ח' סנסין (ח' סנסן)" :יסודות בראש גבעה ,כנראה כפר חרב".
•ח' אש-שקטה (ח' דרבן)" :יסודות וקברים חצובים בסלע".
•ח'רבת אום אד-דג'אג'" :קירות וקברים חצובים בסלע בצורת פעמון ,עם קברים בסלע .כיום עיי חורבות .נראה כיישוב קדום"
(האתר ממערב לאל-בורג' וממזרח לבית נטיף).
•תיבנה (ח' תיבנה)" :יסודות".
•אום א-רוס" :יסודות ,קירות ובורות .נראה כעבודה צלבנית" (השם מתייחס לשתי נקודות ,ח' בית-בד והחורבה המקבילה
מצפון לנחל אביעזר).
•ח' דחי" :יסודות".
•ח' אש-שייח' סעד" :קירות מודרניים הרוסים".
•ח' אל-קורסינה" :תל אדמה" (ייתכן שהכוונה ל" -קבר גליית" מול ח' חנות – ע"מ).
•דיר אבו עלי" :קירות מודרניים הרוסים".
•ח' חנה" :עיי חורבות".
•ח' טזה (חורבת טסית)" :עיי חורבות".
•אל-בורג'" :מגדל קטן 64 ,רגל על  32רגל ,עם חומות בעובי  6רגל ....בורות פעמון ויסודות קירות נמצאים סביב המגדל".
ביקור ב 22 -באוקטובר .1873
•בית איכא" :עיי חורבות וגנים".
•ח' מלכת-הא (ח' מלכה)" :יסודות ,קירות הרוסים ובורות .כנראה מתקופת הצלבנים".
•ח' ג'ורפא (נווה מיכאל) :החורבה מצויינת בשמה במפה אך אין תיאור שלה בסקר.
•ח' ע'ורבה (ח' עורבה)" :יסודות בלבד".
•ח' עלין (ח' עילית)" :קירות ,מערות וכרם תאנים; נראה כאתר קדום".
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 .2.5.9תקופת המנדט הבריטי ומלחמת העצמאות
לאחר כיבושן של עזה ובאר שבע בסוף אוקטובר-תחילת נובמבר  ,1917במהלך מלחמת העולם הראשונה ,התקדמו הבריטים
צפונה ,ותפסו את ירושלים וסביבתה במהלך  11-8בדצמבר  .1917במהלך תקופת המנדט נסלל הכביש המוכר לנו כיום ככביש
 ,375שיצא מכביש  60בין אל-ח'אדר לבריכות שלמה ,הגיע לצומת "המזלג" של ימינו והמשיך דרך עמק האלה עד לצומת
האלה עם כביש  .38במפה  1:100,000משנת ( 1940בעמוד ממול) הכביש כבר מסומן ,כמו גם צומת צור הדסה ,ממנה הסתעף
כביש באורך  2ק"מ לתחומי מושב בר-גיורא של ימינו .כביש  375אינו מסומן במפה משנת  ,1935דבר המעיד על סלילתו בין
.1940-1935
האזור חולק בין נפות מנהליות ,כאשר הכפר עלאר השתייך לנפת בית-לחם ,בעוד הכפרים אל-קאבו וראס אבו-עמאר השתייכו
לנפת ירושלים .חלקו הדרומי-מערבי של מרחב הסקר השתייך לנפת חברון ,ואילו ח'רבת תנור היוותה את גבולה הדרומי-
מזרחי של נפת רמלה .ככל הנראה ,חלו במהלך התקופה שינויים בגבולות המנהליים ,כך שכל כפרי האזור עברו להשתייך לנפת
ירושלים (אתר .)palestineremembered.com
עוד בשנת  ,1920זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד של הנציב העליון הרברט סמואל ,פורסמה "פקודת היערות והחורשים "1920
המגבילה את השימוש בשטחי היער .פקודה עדכנית פורסמה בשנת  ,1926ובעקבותיה החל הליך הכרזה של שמורות יער
ברחבי הארץ .מספר שמורות הוכרזו גם בתחום הסקר ,ובכלל זאת שש שמורות יער בשטח  4,509דונם באזור עילאר וח'רבת
תנור (ליפשיץ וביגר .7)2000

 .7ייתכן כי בתחום הסקר הוכרזו שמורות יער נוספות .ברם ,אופן הצגת המידע בספרם של ליפשיץ וביגר (ללא מפות) לא מאפשר לנו לדעת בבירור מהם
השטחים שנכללו במרחב הסקר.
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מרחב הסקר נותר ללא התיישבות יהודית לכל אורך תקופת המנדט הבריטי ,ובתוכנית החלוקה של האו"ם ( )1947נכלל
במדינה הערבית המיועדת .היישובים העבריים הקרובים ביותר היו המושבה הר-טוב מצפון לבית שמש ,ויישובי גוש עציון.
הגוש עמד במצור ממושך במהלך השלב הראשון של מלחמת העצמאות ,ובעקבות התקפה גדולה על הגוש ב 14-בינואר
( 1948שנסתיימה בכישלון ערבי) הוחלט לשלוח תגבורת דחופה לגוש .התכנון המקורי היה להגיע לגוש מצפון ,דרך אזור הר
גילה .ברם ,הכוח ,בפיקודו של דני מס (שכלל לוחמי הפלמ"ח וחטיבת עציוני) ,יצא לדרך בליל  15-14בינואר ,התעכב בדרכו
ועקב חשש לגילוי ,חזר לירושלים .בשל החשש הכבד לחידוש ההתקפות הערביות ,הוחלט לנסות שוב כבר בלילה הבא .הפעם
נבחרה המושבה הר-טוב כנקודת המוצא .אחד הלוחמים נקע את רגלו באזור זנוח של ימינו ,וחזר עם שניים מחבריו להר-טוב.
מנקודה זו ,תוואי המסע הינו משוער בלבד ומבוסס על השיקולים הטופוגרפיים והיכרותם של הסיירים עם השטח .יתר 35
הלוחמים התקדמו דרומה לאורך עמק התלם ממזרח לבית נטיף ,ובמעלה נחל גדור במטרה לעבור את הקטע המסוכן שבין
הכפרים צוריף וג'בעה ,ולהעפיל אל יישובי הגוש .ככל הנראה ,חל עיכוב נוסף בדרכם של הלוחמים ,מסיבות שאינן ידועות לנו.
כפי הנראה ,בסביבות השעה שש בבוקר התגלו הלוחמים ע"י ערבים מקומיים (קיימות מספר גירסאות לגבי נסיבות הגילוי).
כוחות ערביים הוזעקו מהכפר צוריף הסמוך ומכפרים נוספים באזור ,והתפתח קרב עם הכוחות הערביים בפיקודו של איברהים
אבו-דאיה ,מפקד מיליציה ערבית מקומית .כפי הנראה ,הל"ה עלו לגבעת חפורית ,ומשם ירדו לנחל עציונה .הערבים הפעילו
גיוס המוני של מאות לוחמים מכפרי הסביבה ,ותפסו גבעות שולטות באזור ,כולל חורבת סנסן וגבעה  .603סביב  14:30החליט
דני מס לעלות לגבעה  .573הנסיבות אינן ברורות ,אבל הגבעה הנחותה מסביבתה לא סיפקה הגנה טובה .הקרב נמשך עד
למות הלוחם האחרון ,סביב השעה  .17:00בהיעדר מכשיר קשר ברשות הלוחמים ,התקשו אנשי "ההגנה" לעקוב אחרי גורל
המחלקה .בצהרי ה 16 -בינואר החלו להגיע לבריטים בחברון שמועות על ההתרחשויות באזור צוריף .ב 17 -בינואר יצא מפקד
משטרת חברון היימיש דוגאן ,למקום הקרב ,והחל באיסוף הגופות .ב 18 -בינואר הובאו הגופות (שעברו בינתיים התעללות
בידי הערבים) לקבורה בכפר עציון .רק בנובמבר  1949הובאו הגופות למנוחת עולם בבית הקברות הצבאי בהר הרצל .אסון
הל"ה הפך לאחד המיתוסים המכוננים במלחמת העצמאות ,ועליו נכתב שירו של חיים גורי" :הנה מוטלות גופותינו" .רק לאחר
מלחמת ששת הימים התברר לציבור הישראלי המקום המדויק של הקרב האחרון של הל"ה ,והחלו צעדות בעקבות הל"ה
מאזור בית שמש לעבר גבעת הקרב (ואלאך .)1972

תמונה  :17האנדרטה לזכר לוחמי מחלקת הל״ה בגבעת הקרב .צילום :עידן טלמון.

המבצע האחרון בגזרה זו במלחמת העצמאות היה מבצע "ההר" ( 22-19באוקטובר  ,)1948בו כבשה חטיבת "הראל" שורת
כפרים במערב הרי ירושלים ובאזור בית שמש ,רובם ככולם מדרום לנחל שורק .נקודת המוצא הייתה אזור הרטוב ו" -המשלט
המשותף" בבית שמש ,משם התקדמו יחידות החטיבה בכמה זרועות :השתיים המשמעותיות שבהן היו הזרוע הדרומית ,דרך
בית ג'מאל לבית נטיף ומשם התפצלות ,לאורך כביש  375אל "המזלג" ולעבר הרכס שמדרום לנחל עציונה בואכה אל-ג'בעה;
והזרוע הצפונית ,מהרטוב לכיוון בית עיטאב ומשם לעבר "המזלג" כולל כיבוש ראס אבו עמאר ועילאר .לאחר "המזלג" ,התקדמו
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כוחות החטיבה לעבר קאבו וואדי פוכין ,ויחידות החוד של החטיבה כבשו ב 22 -באוקטובר את הכפר חוסאן ,אך קיבלו פקודת
נסיגה לנוכח החשש מעימות עם הלגיון הערבי (ואלך וליסק .)1978
הסכם שביתת הנשק עם ירדן נחתם ב 3 -באפריל  ,1949ובו נקבע "הקו הירוק" – באזור זה ,על בסיס קווי החזית בתום מבצע
"ההר" .הכפר ואדי פוכין נכלל בשטח מדינת ישראל ,ובו כ 400 -תושבים שחזרו לכפרם אחרי שברחו/גורשו במהלך המלחמה.
לאחר חתימת ההסכם ,התחרטה ממשלת עבר הירדן וטענה כי תושבי הכפר גורשו בכוח .ועדת שביתת הנשק פסקה (על חודו
של קול) על החזרת התושבים לכפרם ,אולם בספטמבר  1949ברחו התושבים בשנית לשטחי ירדן ("מעריב" " ;1949דבר" ,1949
סופר "דבר" בקריה  .)1949בספטמבר-אוקטובר התנהל מו"מ לגבי עתידו של הכפר ,והועלתה גם ההצעה להעביר את הכפר
לידי ירדן בתמורה לחורבות ביתר העתיקה (שטרן .)1949
ב 24 -באוקטובר  1949נחתם הסכם חילופי שטחים בין ישראל לירדן ,שכלל העברת  3קמ"ר בוואדי פוכין לידי ירדן ,בתמורה
לשטח חקלאי זהה כ 20 -ק"מ צפונית לבאר שבע ,המשלים שליטה ישראלית על הדרך מבאר שבע לדווימה (אמציה של ימינו).
בנוסף לכך ,הועברה לידי ישראל צומת דרכים מדרום לכפר אל-קאבו בכביש בית נטיף – בית לחם ("קול העם"  .)1949חילופי
השטחים בוצעו ב 4 -בנובמבר  ,1949ותושבי ואדי פוכין חזרו לכפרם"( .על המשמר"  .)1949עם חזרת התושבים לכפר ,נטען כי
צה"ל הרס את רוב בתי הכפר ("מעריב" .)1949

 .2.5.10אירועים בטחוניים לאחר מלחמת העצמאות
בשנות ה '50 -המוקדמות של המאה ה ,20 -היה האזור מוקד לתקריות רבות ,שגררו בעקבותיהן את פעולות התגמול .הגדולה
בפעולות התגמול בגזרה זו הייתה מבצע "לולב" בספטמבר ( 1956ואלך וליסק .)1978
במאי  1950הוקם קיבוץ מבואות ביתר ("חרות" .)1950
ב 26 -ביוני  1950אירעה ההתקפה הרצחנית הראשונה בגזרה .שני חברי מבואות ביתר יצאו חמושים לשאוב מים מהמעיין
הנמצא למרגלות הקיבוץ .הם הותקפו בידי ערבים ,יואל בן-יהודה נרצח וחברו דוד קרן נחטף לשטח ירדן ושוחרר לאחר שעות
אחדות .לזכרו של יואל ,נקרא כיום המעיין בשם עין יואל ("דבר" " ;1950על המשמר" .)1950
באפריל  1951נתפסו שלושה חברי מבואות ביתר שעבדו בשדות ליד הגבול וחצו את הגבול כדי לשתות מים מבאר בוואדי
פוכין .הם נעצרו בידי הלגיון הירדני והוחזקו כחודש בכלא ברמאללה עד לשחרורם .לאחר מכן הועמדו לדין על "יציאה מן הארץ
ללא היתר יציאה" ,אולם בסופו של דבר בוטל המשפט ("חרות" .)1952
ב 17 -באפריל  1953נרצחו שני חברי מבואות ביתר ,והנושא נדון בוועדת שביתת הנשק ("חרות" .)1953
פעולות התגמול שבוצעו בגזרה זו (עפ"י :ואלך וליסק :)1978
•מבצע "שפיפון עלי דרך" (ליל  :)19-18/5/1953מבצע שבוצע ע"י מספר יחידות מגדוד  890במרחב שבין מודיעין לאל-ג'בעה.
שתי מחלקות מהגדוד נבלמו ע"י תושבי חוסאן ונסוגו.
•מבצע "שפיפון חדש" (ליל  :)20-19/7/1953יחידה של "גבעתי" פשטה על הכפר נחאלין .במסגרת המבצע הייתה גם פשיטה
של יחידה מחטיבה  5על הכפר ג'בעה.
•מבצע "נקם ושילם" במרחב אל-ח'אדר – בית עווא (ליל  :)12-13/8/1953כוח מחטיבה  16לא הגיע ליעדו באל-ח'אדר .יחידות
מחטיבה  5פוצצו מספר בתים בכפרים צוריף ,ואדי פוכין ובית אולא ושישה כפריים נהרגו.
בשלב הבא נערכו שלושה מבצעים גדולים בגזרה (עפ"י :ואלך וליסק :)1978
•מבצע "כפפות משי" (ליל  :)20-19/12/1953פשיטה על בריכות שלמה ומטה הלגיון בגוש עציון.
•מבצע "אריה" (ליל  :)29-28/3/1954פשיטה על הכפר נחאלין כעשרה ימים לאחר הטבח במעלה עקרבים .המבצע נועד
במקורו לכבוש את הכפר נחאלין ,אולם חלו שינויים בתוכנית .בסופו של דבר נשלחו כ 60 -לוחמים שיצאו ממבוא ביתר,
בקרבת כביש  ,375וכבשו את מזרח הכפר נחאלין בקרב קצר .תגבורת של הלגיון שיצאה מחוסאן ספגה אבידות כבדות.
הפושטים נסוגו דרך רכס סנסן חזרה למבוא ביתר ,ללא נפגעים לכוחות הפושטים .במהלך הנסיגה נתקלו הפושטים במארב
של הלגיון ופתחו בהסתערות בזק שניטרלה את המארב .לירדנים היו  10הרוגים ו 19 -פצועים .כתוצאה מההיתקלות במארב,
שונתה תורת הלחימה בצנחנים והוחל באימוני הסתערויות על מארבים (בניגוד לתו"ל הקודם שגרס תפיסת מחסה).
ב 9 -במאי  1954אירעה תקרית קשה בקרבת חורבת עילית .סיור מג"ב בשטח ישראל הותקף ע"י כוח ירדני בעדיפות מספרית.
המפקד נשאר עם פצוע בשטח בעוד שאר האנשים מזעיקים תגבורת .השניים נגררו לשטח ירדן ונהרגו ("חרות" ,1954 ,סופר
"מעריב" בירושלים.)1954 ,
ביוני  1954הותקפו חמישה חברי מבואות ביתר בין היישוב לואדי פוכין ,ע"י הלגיון הירדני ,בהיותם בשטח ישראל באזור אל-
קאבו (לפי גירסה אחרת ,כ 1.5 -ק"מ צפונית-מערבית למשק) .שלושה נהרגו ,וגופותיהם נגררו לשטח ירדן (הושבו לישראל
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דרך מעבר מנדלבאום) ,ודווח גם על התעללות בגופות (סופר "חרות" בירושלים .)1954 ,הקרב במקום נמשך שמונה שעות.
בעקבות האירוע ,החליטה ועדת שביתת הנשק לגנות את ישראל ("על המשמר" 1954א1954 ,ב1954 ,ג; "דבר" .)1954
במהלך  1954סומן קו שביתת הנשק בהרי ירושלים ע"י ישראל ,וזאת ע"י עמודי בטון שהוצבו במרחק  300-200מ' זה מזה.
הקו סומן בידיעת הלגיון הערבי אך ללא שיתוף פעולה .עד פברואר הושלם סימון הקו מצפון לירושלים ,ותוכנן המשך הסימון
בין ירושלים לח'רבת א-דיר שבפאתי עמק האלה (סופר "חרות" בירושלים .)1954 ,בתאריכים  ,22-20/9/54הושלם סימון קו
שביתת הנשק בצד הישראלי לאורך  3.2ק"מ בין ח' שייח' מדכור לח' עילין .בקטע זה הוצבו  27עמודי בטון מסוידים בלבן
("דבר" .)1954
ב 30 -בספטמבר  ,1954סיירו שלושה מתושבי מושב בר גיורא (אנשי מג"ב) לאורך קו הגבול בפאתי ואדי פוכין ,והותקפו באש
ירדנית .אליהו בן-סימון נהרג וחברו נפצע קשה .שלישי בחבורה חילץ את הפצוע תחת אש לעבר מבואות ביתר ("על המשמר"
 ;1954סופר "חרות" בירושלים.)1954 ,
בנובמבר אותה שנה חדר כוח לגיון לשטח ישראל באזור מבואות ביתר ,והופתע ע"י סיור מג"ב .ארבעה לגיונרים נהרגו ושניים
נפצעו .תגבורת הונסה באש וישראל הגישה תלונה לאו"ם בעניין (סופר צבאי "דבר" .)1954 ,בדצמבר  1954דווח על נטישת
הכפר ואדי פוכין והחזקת הכפר ע"י כוחות הלגיון ("מעריב" .)1954
בינואר  1955נרצחו עוד שניים מחברי מבואות ביתר בידי מסתננים ,כאשר עסקו בעבודות חקלאיות ביישוב עגור שבשפלה
(סופר צבאי "דבר".)1955 ,
מבצע "לולב" (ליל  :)26-25/9/1956פיצוץ משטרת חוסאן .הרקע למבצע זה היו שלוש תקריות חמורות .רצח ארבעה ממשתתפי
כנס ארכיאולוגי ברמת רחל באש הלגיון הירדני ,ורצח שני ישראלים במעוז חיים ובעמינדב (בוסתני וולג'ה) – ימים ספורים לפני
המבצע .במבצע השתתפו כוחות הצנחנים בפיקוד רפאל איתן (רפול) והנח"ל המוצנח בפיקוד מרדכי (מוטה) גור .כוח הצנחנים
ביצע חסימות באזור משטרת חוסאן (בין הכפר דאז לאל-ח'אדר) ואילו כוח הנח"ל תפס בקרב קשה את המוצבים ממערב
לחוסאן (ח'רבת אום-קלעה ,ח'רבת חמסה ופאתי חוסאן) .כוח חסימה השמיד תגבורת ירדנית מכיוון נחאלין ,וכוח חבלה פוצץ
את משטרת חוסאן .במהלך המבצע נפלו  10צנחנים ולוחם אחד זכה בעיטור העוז (ואלך וליסק  ,1978גילאי .)2004-2018
לאחר פעולת חוסאן נעצרו פיגועי הטרור באזור ,אולם גניבות חקלאיות נמשכו מעת לעת (משיח  .)1958עם הקמתו של אש"ף
בשנת  ,1964הסתמנה הסלמה מחודשת .מספר פיגועים אירעו גם במרחב הסקר:
 – 4/8/1965ארבעה שוטרי מג"ב נפצעו בדרך הפטרולים בין חורבת סנסן לאביעזר ,כאשר רכבם עלה על מוקש.
גם לאחר מלחמת ששת הימים ,נמשך אי השקט הבטחוני בגזרה .בסוף מרץ  1969נפצעו שלושה שוטרי מג"ב בהתקפת רימונים
ליד הכפר בתיר ,ואחד מהם מת מפצעיו (לימור.)1969 ,

 .2.5.11התיישבות יהודית באזור לאחר מלחמת העצמאות
לאחר מלחמת העצמאות הוקמה שורת יישובים בפרוזדור ירושלים ,ובכללם בר גיורא ,מטע ומבואות ביתר .ידיעה על הקמת
שני יישובים חדשים לעולי תימן פורסמה ב" -חרות" במאי  ,1950תוך ציון השם "המזלג" למרחב המדובר.
מייסדי מבואות ביתר היו אמריקאים מתנועת בית"ר ,שחלקם היו גם ממייסדי רמת רזיאל ,אך העדיפו להקים יישוב חדש
ו" -חלוצי" יותר .היישוב סבל מתקריות בטחוניות רבות .בתחילה ,עיבדו אנשי מבואות ביתר את הבוסתנים הנטושים של אל-קאבו
וראס אבו-עמאר ,האזור היחידי במדינת ישראל בו גודלו באותה עת שזיפים ותפוחים .בנקודה הוקמו לולים ומשתלה ,ובקרבתה
הוקמו כמה מעברות ,שהקרובה שבהן נקראה רמת שמעון ,ע"ש שמעון עמרני ז"ל (כיום מושב בר-גיורא) ("חרות" .)1951
ב 18/10/1950 -הוקם מושב בר גיורא ,כיישוב לעולי תימן (מעברה) ,אך המתיישבים נאלצו לעזוב את המקום "בגלל טיפול
לא מתאים של המוסדות הרשמיים" .ב 1953 -התיישבו במקום עולים מעיראק ,מרוקו ותימן .באמצע אפריל  1954נערך טקס
שנה להתיישבות אנשי תנועת "חרות" במקום ("חרות" 1954ב) ,ובספטמבר  1954עלו למקום  59עולים מצפון אפריקה ,קבוצה
ראשונה מתוך שתיים .העולים הגיעו בבוקר לנמל חיפה באונייה "נגבה" ועוד באותו יום הוסעו לבתיהם החדשים בבר גיורא.
אספקת המים למושב הייתה ממעיין סמוך (כנראה עין גיורא) (סופר "חרות" בחיפה1954 ,א) ,ורק בשנת  1958חובר המושב
לרשת של מקורות (משיח  .)1958גם מושב מטע הוקם עבור יוצאי תימן.
ביולי  1953הוקמה המועצה האזורית "עציונה" (סופר "הצופה" בירושלים .)1953 ,במועצה נכללו שישה יישובים :נתיב הל"ה,
עגור ,נס הרים ,בר גיורא; והיישובים שבגבולות הסקר – מטע (הפועל המזרחי) ומבואות ביתר (חירות) .משרד הפנים הציע
לקרוא למועצה "הרי חברון" .עם הקמתה ,הייתה זו המועצה היחידה בארץ בה ישבו נציגי תנועת החרות ומפ"ם בקואליציה
משותפת ("חרות" .)1953
ב 1954 -הוחל בהנחת קו מים מקידוח באזור הרטוב לעבר יישובי "המזלג" (אלחנני .)1954
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ב 1955 -החלו נוטעים בבר גיורא מטעי נשירים (תלמי  ,)1961אך רובם נכשלו בגלל קרקע לא מתאימה.
במהלך  ,1953-1955התחלפה אוכלוסיית מושב מטע ,מעולי תימן לעולי מרוקו (גבאי  .)1965ב 1954 -פתחו תושבי מטע
במחאה לאור המחסור החמור במים והיעדר ציוד עבודה לצורך ביסוס הכפר ("על המשמר" .)1954
בתקופה זו חל גם שינוי בישוב מבואות ביתר ,שהפך מקיבוץ למושב שיתופי ,ושמו השתנה למבוא ביתר .גבאי ( )1962כבר
מתייחס ליישוב בשמו הנוכחי וכמושב שיתופי.
סלילת כביש  386החלה בשנת  ,1952והייתה כרוכה בחציבות נרחבות בהר (אלחנני  .)1953ב 13 -ביולי  1955נפתח לתנועה כביש
 386מעין כרם לבר גיורא ,וקיצר את הדרך ליישובי המזלג ב 40 -ק"מ .לפי התכנון ,עם סלילת כביש זה הייתה אמורה להתחיל
גם סלילת כביש לאורך נחל שורק בואכה בית שמש ,אולם הכביש הנוסף לא נסלל ("דבר"  .)1955בפתיחת הכביש (שסלילתו
התמשכה בגלל קשיים תקציביים) נכחו ראש הממשלה משה שרת ושרת העבודה גולדה מאירסון ,ואירוע הפתיחה נתפס
בידי האופוזיציה כחלק מתעמולת הבחירות של מפא"י ("על המשמר"  .)1955בעבודות הסלילה של כביש זה וכבישים נוספים
בפרוזדור ,הועסקו  100פועלים שפוטרו עם סיום העבודות ("על המשמר"  .)1955כפי שמציין אבידן ( ,)1955חרף העובדה
שהכביש נקרא "כביש ירושלים – בר גיורא" ,הועתק טקס הפתיחה לנס הרים ,זאת מכיוון שבר-גיורא השתייך לתנועת החרות.
בקיץ  1956הושלמה הכשרת קרקע נרחבת של מאות דונמים בפרוזדור ירושלים ע"י קק"ל ,כולל בקרבת מבואות ביתר ובר
גיורא .בהכשרת הקרקעות הועסקו  1,500פועלים ,בסיוע כלים כבדים ,וכן הוכשרה הקרקע לנטיעת "יער קנדה" בין אבן ספיר
למבואות ביתר .באזור תוכנן לקום "כפר קנדה" – חוליה בשרשרת יישובים לאורך קווי שביתת הנשק עד לחורבת סנסן .יישוב
בשם זה לא הוקם ,וייתכן שהכוונה לצור הדסה שהוקמה בשנת ( 1960סופר "חרות" בירושלים.)1956 ,
בסוף  - 1957ראשית  1958החל יישובו הנרחב של חבל עדולם ,המשתרע ממבוא ביתר עד נחושה לאורך הגבול הירדני .באזור
זה תוכנן גידול בקר וצאן לבשר ,וכן מטעי נשירים ,טבק ,ירקות ולול .בשל המחסור במים ,תוכנן להעסיק את המתיישבים
בשנים הראשונות בעבודות הכשרת קרקע ,ייעור ,נטיעת חרובים ,סלילת דרכים וכו' .לכל יחידה משקית הוקצו  30דונם לעיבוד
אינטנסיבי ו 70-50 -דונם נוספים למרעה ולגידולי בעל .ליישוב חבל עדולם הייתה גם חשיבות בטחונית לאכלוס אזור הגבול
עם ירדן .ראשון יישובי החבל היה מושב גבעת ישעיהו ולאחריו מושב אביעזר (תלמי .)1958
באפריל  1958הוקם המושב אביעזר ,שראשוני מתיישביו היו עולי פרס .רבים מהפרסים עזבו את המקום ,ובמקומם הגיעו עולי
קוצ'ין .ניסיון לגדל טבק בכפר נכשל לנוכח המחסור במים ,ובראשית שנות ה '60 -פותח ענף הלול (סדינסקי  .)1960עולי קוצ'ין
הגיעו לאביעזר ממושב עלמה ,שם סבלו מהקור העז בחורף (גבאי .)1965
ב 31 -ביולי  1958נחנך מושב רוגלית ("דבר"  ,)1958מייסודם של הציונים הכלליים והתאחדות האיכרים .המתיישבים היו עולי
פרס וכורדיסטן ממעברת בנימינה ומבית שאן .במהלך עבודות הבנייה נחשפה רצפת פסיפס ובה מגן דוד גדול .בשנת 1961
חוברו יישובי האזור – נס הרים ובר-גיורא לרשת החשמל הארצית (אריאל  .)1961מטע ,מבוא ביתר וצור הדסה חוברו לרשת
בשנת "( 1962מעריב" .)1962
תושבי אביעזר ורוגלית עסקו ללא הצלחה בגידול טבק ,וכן התפרנסו ממשק חי ועבודות דחק (גבאי  .)1962המוסדות
המיישבים תכננו להקים באזור יישובים נוספים ,אך בהיעדר מועמדים להתיישבות ,הופנה המאמץ להשלמת אכלוסם של
היישובים הקיימים .בשנת  1963היו בעדולם חמישה יישובים ,מהם שניים – רוגלית ואביעזר בגבולות הסקר ,וכן שני מרכזים
אזוריים (המזרחי – נווה מיכאל ,גם הוא בגבול הסקר) .עם זאת ,באותה השנה היו עדיין מחצית מהבתים ביישובים ריקים
מאדם ,והיישוב אדרת היה ריק מאז הקמתו .ברוגלית רק מחצית מהבתים היו מאוכלסים ,והמצוקה הכלכלית והחברתית
ביישוב נמשכה עוד שנים (לביא  .)1965כתבתו של מושיוב ( )1963מצביעה על המחסור במים כגורם מרכזי שהקשה על אכלוס
יישובי האזור .תלמי ( )1961מציין כי ועדה שהוקמה לדיון במצוקתם של מושבי האזור ,שמונתה ע"י משרד החקלאות ,המליצה
על הפסקת קיומם כיישובים חקלאיים של ארבעה יישובים באזור :אדרת ,כסלון ,בר-גיורא ועמינדב (אדרת כאמור לא הייתה
מאוכלסת באותה עת) .זאת ,בהיעדר מכסת קרקע מינימאלית המאפשרת קיום הוגן לתושבים .הוועדה המליצה לשקול את
הפיכת היישובים לכפרי פועלים ולעודד תעשיות זעירות .כפי שציין שדה בתגובה לידיעה ( ,)1961ההמלצה התקבלה באיחור
ובשלב שבו מצב היישובים כבר החל להשתפר .ייתכן שבשל כך ,לא יושמו ההמלצות.
בשנת  1960הוקם היישוב צור הדסה ,כמרכז אזורי ליישובי הסביבה ,וכמקום מושב משרדי המועצה האזורית "האלה" .בדומה
למרכזים האזוריים האחרים ,התקשו המוסדות המיישבים לאכלס את היישוב בבעלי מקצוע ,בהיעדר תחבורה סדירה ,צרכניה
ועוד .מפעל תעשייה קטן שהוקם במקום נקלע לגירעונות כבדים ונסגר לאחר כשנה .מחלקת ההתיישבות פעלה למשיכת
תושבי ירושלים בעלי רכב פרטי להתיישב בצור הדסה כשכונה פרוורית .בשנת  1964הוגדר המקום כ"-יישוב הקטן ביותר
במדינה" ,ובו  5משפחות בלבד (בן-שאול 1964א).
בשנת  1964הושלם מפעל מים אזורי ,שסיפק ליישובי הסביבה מים מקידוחים ,כאשר בין היישובים הנהנים מהמפעל :אביעזר,
רוגלית ונווה מיכאל ("דבר" .)1964
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ב 7 -במאי  1964הוקמה המועצה האזורית יהודה (לימים – מטה יהודה) ,איחודן של ארבע המועצות האזוריות הקודמות באזור
(אבן העזר ,גיזו ,האלה והרי יהודה) (בן-שאול 1964ב) .המועצה המאוחדת הייתה (ועודנה) המועצה האזורית הגדולה ביותר
בישראל מבחינת מספר הישובים המאוגדים בה ( 57יישובים).
ב 28 -באוקטובר  1964נחנכה במבוא ביתר האנדרטה לזכר חללי מבצע "לולב" (פעולת חוסאן) (לנדאו  .)1964במהלך 1965
חובר מושב אביעזר לצנרת המים ("דבר"  .)1966באפריל  1965נחנך בצור הדסה בית מלאכה לנברשות בשם "אור-פז" (סופר
"מעריב" בפרוזדור .)1965 ,ביוני  1965נפתח במושב בר-גיורא בית ספר שדה של החברה להגנת הטבע – השני מסוגו בישראל
(בן-שאול  .)1965בשנת  1968הוחלט על העברת ביס"ש מבר גיורא להר גילה ,ונערך מו"מ להקמת מחנה תנועות נוער במקום
ביס"ש בבר גיורא (סופר "דבר" בירושלים.)1968 ,
לאחר מלחמת ששת הימים (שעברה ללא אירועים משמעותיים בגזרה זו) ,הוחל בארגון צעדות בעקבות נתיב הל"ה ,וכבר
באוקטובר  1967התקיימה צעדה מנתיב הל"ה דרך חורבת עילין וצוריף אל גוש עציון (סופר "מעריב" .)1967 ,במאי 1969
הוצבה האנדרטה בגבעת הקרב.
בשנת  ,1972לאחר היתר מיוחד מהממשל הצבאי ,יושב מחדש הכפר ואדי פוכין .בתיו החדשים של הכפר נבנו מעט ממזרח
ליישוב המקורי ,שנמצא ממש על "הקו הירוק" (רובינשטיין .)1972
ב 1977 -פורסמה ידיעה על החלטת חברי צור הדסה להצטרף כמושב מאורגן ל" -איחוד החקלאי" (סופר "דבר" .)1977 ,בשנת
 1980התעוררה התנגדות להקמתה של מחצבת עציונה בקרבת גבעת הל"ה (אילן .)1980
באוקטובר  ,1985לאחר מספר ימי חיפושים בהשתתפות כ 2,000 -איש ,התגלו גופותיהם של בני הזוג מרדכי סוויסה ועדנה
הררי באזור הר רפאים ,לאחר שחנו בעין קובי ונרצחו בידי חוליית מחבלים ,שרצחה קודם לכן בני זוג נוספים ביער משואה (בכר
 .)1985בעקבות הפיגוע ,התנהל מצוד שהביא לאחר כשבוע למעצר חברי החוליה תושבי צוריף ,והתברר בין היתר שהשניים
ביצעו קודם לכן פיגוע ירי בוואדי פוכין ,שבו נפצע מטייל (בר-יוסף .)1985
בליל  ,26/7/1996הותקף ביריות רכבם של בני משפחת מונק ממבוא ביתר ,בנסיעה בכביש  383באזור גפן .שניים מבני
המשפחה נהרגו במקום ושלישי נפצע אנושות ומת מפצעיו לאחר יומיים .שלושת בני המשפחה הובאו לקבורה בבית הקברות
של מבוא ביתר (אתר היישוב).
בספטמבר  1996נחטף ונרצח החייל שרון אדרי ז"ל ,תושב זנוח .לאחר שבעה חודשים ,חשף השב"כ את "חוליית צוריף"
שהייתה אחראית לסדרת פיגועי טרור שבהם נרצחו  11ישראלים ו 50 -נפצעו ,כולל הפיגוע בגפן שהוזכר לעיל ,ופיגועי ירי
נוספים במרחב .בעקבות חשיפת החוליה ומעצר חבריה ,נמצאה גופתו של אדרי שהוטמנה בפאתי הכפר צוריף (אתר יזכור).
בשנות ה '90 -וה ,'2000 -עלו הצעות של מינהל מקרקעי ישראל להקמת יישוב עירוני ברכס סנסן – "בת הרים" ,על בסיס צור
הדסה ,וכן אושרה תוכנית לסלילת כביש מהיר חדש לירושלים ,בחלקו על בסיס כביש  375הקיים – כביש " .39בת הרים" אמנם לא
הוקמה ,אבל אושרה תוכנית להרחבה משמעותית של הבינוי באזור צור הדסה (מכרז קרקע בלתי מתוכננת – מקב"ת מבוא ביתר).
הקמת גדר ההפרדה
בהחלטת הממשלה מיוני  ,2002הוחלט על הקמתה של גדר ביטחון בקרבת "הקו הירוק" .קטע הגדר ממחסום ג'בעה לכיוון
תרקומיא נבנה בשנת  .2006הגדר ממחסום ג'בעה לכיוון נחל רפאים לא נבנתה ,בשל התנגדות ציבורית ,אם כי יש תוואי
מאושר לביצוע הגדר .עקב היעדרה של גדר ההפרדה במקטע זה ,מתקיימת בחלקים מתחום הסקר תנועה ניכרת של שוהים
בלתי חוקיים (שב"חים) ,בין שטחי הרשות הפלסטינית לישראל וממנה ,רובם הגדול לצרכי עבודה ,כולל בבית שמש הסמוכה.
לעיתים עברו באזור גם מחבלים בדרכם לפיגועים בתחומי ישראל .כך ,בדצמבר  2010נרצחה התיירת קריסטין לוגן וחברתה
נפצעה קשה בפיגוע דקירה באתר הארכיאולוגי חורבת חנות .בעקבות הפיגוע ,נעצרו  8פלסטינים תושבי צוריף ותרקומיא,
והתברר כי הם היו אחראים למספר פיגועים נוספים במרחב ,כולל רצח נטע שורק בבית ג'ימאל בשנת .2010
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 .2.6אתרים
 .2.6.1שיטות העבודה
המידע לגבי אתרים מבוסס לרוב על סיורים בשטח ,וכן נוספו מספר אתרים ארכיאולוגיים חשובים ,לפי אתר הסקר הארכיאולוגי
של ישראל .המידע לגבי כל אתר בטבלת האתרים (ר׳ סעיף  )2.6.3הינו סינתזה של מידע ממקורות כתובים (בעיקר לגבי
האתרים החשובים יותר) ,ומה שנצפה (אם נצפה) בשטח בעת עריכת הסקר הנוכחי .מיקומי כל האתרים מוצגים לאחר טבלת
האתרים ,במפה (11עמ׳  .)171מיקומי האתרים שהוגדרו כבעלי חשיבות ארצית מוצגים במפה ( 12עמ׳ .)173

 .2.6.2אתרים מרכזיים בתחום הסקר
 2.6.2.1עין קובי (בעיקר עפ"י :זיסו ווייס )2004
עין קובי הינו אחד המעיינות הגדולים במרחב הסקר ,וסביבו מכלול נופי וארכיאולוגי מרשים ,המשלב כפר ומנזר עתיק .האתר
הארכיאולוגי (שטחו  12דונם) התפתח לצד מעיין שכבה ,שמימיו מוזרמים בניקבה חצובה (אורכה כ 12 -מ') ,המקורה בלוחות
אבן ,אל חדר איגום תת-קרקעי ,בעל תקרה מקומרת ויצוקה בבטון (כפי הנראה ,שופצה בתקופת המנדט) .לחדר האיגום ניתן
לרדת בגרם מדרגות אבן .בבריכת האיגום קיימת נביעה קטנה נוספת .מהחדר ,ממשיכה הנקבה לאורך כ 17 -מ' ,בממדים צרים
במיוחד ,עד לבריכת איגום חיצונית .הנקבה משלבת שלושה פירים .בקצה הנקבה היא מתפצלת לשניים ,חלקה האחד זורם
לחדרון בעל חזית מודרנית עם פתח קשתי (מרקוס מזכיר כי עד לאמצע שנות ה '60 -היה כאן סביל 8עם ברזי מים ,שנעלמו
בינתיים) .החלק השני זורם לשוקת אבן ,וממנה בתעלה תת-קרקעית בנויה אל בריכת איגום טרפזית ,גדולה ומטויחת ,שממנה
הוזרמו המים לחלקות השלחין במורד נחל קובי .ליד דופן הבריכה יש אבן עגולה – מתקן ריסוק של בית-בד קדום.
בסמוך למוצא מערכת המים יש מבנה מקאם רבוע ,המקורה בכיפה ,בנוי אבני גזית ובו מחראב .בפינתו הדרומית-מזרחית
יש שימוש משני בעמוד עגול .המבנה מקורה בקמרון אבן ומלט .על גג המבנה יש ריכוז מרשים של צהרון מצוי הפורח במרץ.
עפ"י ויקטור גרן ,המקאם נקרא ג'אמע שייח' מחמוד אלעג'מי .אצל זיסו ווייס ( )2004נקרא המקום שייח' אחמד אל-עומרי.
ממערב למבנה יש שרידי מבנים שחלקם נחפרו ומתוארכים לתקופות הממלוכית והביזנטית .מדרום למערכת המים ,על הדופן
הסלעית המערבית ,נחשפה לאורך של כ 25 -מ' תעלת מים חצובה .בחלק המזרחי של האתר ,בצמוד ומעל 'דרך הפטרולים',
נתגלה מבנה מאסיבי שזוהה ככנסייה בעלת אולם אחד .קירותיו בנויים מגזית מסותתת למשעי ,כאשר הקיר הצפוני נותר
בהשתמרות לגובה של  5 - 4מ' ועליו שרידי פרסקו באדום ,ירוק ולבן ,מהתקופה הצלבנית (ר' פירוט בסעיף הבא) .שמו של
האתר בתקופה הצלבנית אינו ידוע .מצפון לכנסיה יש מערת קבורה חצובה בעלת כרכובים וחזית מדורגת המתוארכת כנראה
לתקופת הבית השני.
בשנת  2000נחשפה תעלה חצובה במדרון המערבי של נחל קובי .תעלה זו קשורה למערכת השלחין הקדומה בקרבת המעיין.
התעלה ,שאורכה כ 300 -מ' ,חצובה במצוק הסלע (רוחבה כ 0.3 -מ' ועומקה כ 0.3 -מ') .בדופן התעלה נחצבו פתחים ,שמהם
הוזרמו המים לחלקות חקלאיות.
מפעל המים היה פעיל תקופה ממושכת ועבר שיפוצים ותיקונים רבים .האחרונים בוצעו בתקופת המנדט הבריטי .הרכיבים
המודרניים משלימים את המערכת הקדומה ,ויש ביניהם פריטי בנייה עתיקים בשימוש משני .לדעת זיסו ווייס ( ,)2004ראשית
המפעל היה כבר בימי הבית השני .במערכת הנוכחית נותרו חלקים בלבד ,בעיקר בסיסי הקירות והבריכות .במעיינות נוספים
בהרי יהודה ,כגון עין צובה ,עין חנדק ,מעיינות סטף ובתיר ,מצויות מערכות מים דומות לזו שבעין קובי.
 .2.6.2.2הכנסייה ליד עין קובי (בעיקר עפ"י :זיסו ווייס )2004
הכנסייה נבנתה במדרון ההר ,כ 50 -מ' מזרחית לעין קובי .מבנה הכנסייה השתמר היטב ,ומשך את תשומת ליבם של סוקרי
הקרן הבריטית לחקר ארץ-ישראל ( .)PEFהחוקרים מדדו את המבנה בשנת  ,1873וקבעו את זמנו לתקופה הצלבנית .חוקרים
מאוחרים יותר סברו כי למבנה זה אין מאפיינים צלבניים ,ויש לתארכו לתקופה הביזנטית .בחפירה בתחילת שנות ה'2000 -
התברר כי למבנה יש שני שלבים ,וכפי הנראה השלב הקדום הינו אכן ביזנטי ,אך המבנה שופץ בתקופה הצלבנית ,תוך שימוש
באבני הבנייה הקדומות .אתר דומה בתחום הסקר הינו חורבת תנור.
קירות האולם הפנימיים של הכנסייה בעין-קובי כוסו בטיח בהיר וחלק .הטיח עוטף גם את עמודי המרפק ,ולפיכך ברור שהם
בני אותו זמן .על הטיח השתמרו ציורי קיר ,שעברו שימור ראשוני וכוסו למניעת נזקים .בקטע הפרסקו שהתגלה בקיר הצפוני
נחשפו שתי ידיים של דמות אדם ,הפונה כנראה לכיוון ימין ,לבושה גלימה אדומה .שתי הידיים מחזיקות ידית מוארכת ,ניצבת.
מימין לדמות זו (לפניה) נראית דמות נוספת ,נמוכה יותר ,המפנה עורף אל הדמות העומדת ,וממנה השתמרו בפרסקו אחדים
מתלתלי העורף.
 .8מתקן שתייה ציבורי.
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בקטע הפרסקו שנחשף בקיר הדרומי ,מצוירת רגל קדמית של בעל-חיים ,פרדה או חמור ,הצועד לימין .מימינו מתוארת
מהחזית דמות אדם ,לבושה בגד קצר אדום המכסה את הירכיים .הברך והשוק של הרגל הימנית של הדמות שרדו היטב .הרגל
חשופה ונראה שהיא יחפה .רגל בעל-החיים וחלקה התחתון של רגל האדם חופו בשלב מאוחר יותר בצבע ירוק בהיר .ייתכן
שזוהי סצינה מהברית החדשה ,למשל הליכת מרים אם ישו לבית-לחם או ירידתה של המשפחה הקדושה למצרים .רק חשיפה
מלאה של ציורי הקיר תאפשר זיהוי מלא של הסצינה.
רק מעט ציורי קיר מן התקופה הצלבנית השתמרו בארץ .כיום ידועים עוד חמישה מבנים מתקופה זו ,שבהם נתגלו פרסקאות
באתרן :כנסיית המולד בבית-לחם ,כנסיית ירמיהו הקדוש ( )St. Jeremiahבאבו גוש ,מנזר תאוקטיסטוס ( )Theoctistusבנחל
אוג שבמדבר יהודה ,קאפלת יוחנן המטביל בסבסטיה וכנסייה בגת שמנים בירושלים.
נהוג לזהות כאן את קובי הנזכרת בתלמוד הבבלי ,אך עדיין לא תועדו שרידי יישוב מתקופה זו באזור .האתר הארכיאולוגי
חורבת קובי הינו בעיקר מימי הביניים והתקופה העות'מאנית ,וייתכן כי קובי הקדומה שכנה בחורבת טסית .זיסו ווייס ()2004
מזכירים את האפשרות לזיהוי אתר זה עם מקום הנזכר בכתב יד מהמאה העשירית לספירה כמקום קדוש באזור ירושלים,
בשם  ,Enbikmakubeוכן עם מקום בשם  Culiהנזכר כאתר בנחלתו של האביר הצלבני יוהנס גוטמן ,במאה ה 12 -לספירה.
 .2.6.2.3חורבת חנות (בעיקר עפ"י :שנהב )1998
חורבת חנות הינה אתר קטן (כ 3 -דונם) הממוקם בראש מעלה עתיק לירושלים .החורבה שימשה כתחנת דרכים בימי הביניים
(התקופה האיובית והתקופה הממלוכית) ,כאשר המבנה המרכזי נבנה על גבי כנסייה ביזנטית ובה רצפת פסיפס .כנסייה זו
נחשבת לחלק ממערך הכנסיות לאורך דרך עולי הרגל לירושלים ,ו 3 -ק"מ מזרחית לאתר נחשפה בתקופת המנדט כנסייה
נוספת ,שנהרסה ברובה עם סלילת כביש  .375מתחת למבנה המרכזי יש מערה חצובה שאליה יורדות מדרגות חצובות (ייתכן
קריפטה) ,ומצפון לו יש גת גדולה עם משטח דריכה הכולל פסיפס לבן ובורות איגום וסינון .במערב החורבה נמצא גל אבנים
גדול – "קבר גליית" ,שגובהו  7מ' וקוטרו  9מ' .למרגלותיו יש בריכת מים גדולה חצובה ,עם שרידי טיח .האתר משתרע גם
מדרום לכביש .375
שנהב ( )1998מציין כי הדרך העתיקה התקיימה עוד במאה הראשונה לספירה ,שכן היא כנראה הייתה הדרך שבה עברו
צבאות לוקיוס אגיוס לכיבושה של גרסה (חורבת גרס) .טפר וטפר ( )2013סבורים כי מעלה הנתיב אינו מעלה רומי במקורו,
אלא שהמדרגות שבו נחצבו לשירות עולי הרגל לבית המקדש השני .בשל מיקום החורבה על תוואי הדרך העתיקה מבית לחם
לעמק האלה ,התפתחה מסורת על היות אתר זה זירת הקרב בין דוד לגוליית .שנהב מזכיר עדויות של עולי רגל נוצריים שחלפו
באזור ,ובפרט עולה רגל אנונימי הידוע בשם הנוסע מפיאקנצה ,או אנטונינוס המרטיר ,שכתב" :לאחר חזרה לירושלים יצאנו
לדרך היורדת ומוליכה לעזה ולאשקלון .וכאשר עברו  20מילין הגענו להר גלבוע (כך במקור!) ,היכן שדוד הרג את גליית .כאן גם
מתו שאול ויהונתן .מקום המנוחה של גליית הינו כאן במרכז הדרך וישנה ערימה של עצים למראשותיו ,וישנה גם ערימה גדולה
של אבנים – גבעה מאבנים כאלה ,כך שלא נותרו אבני חצץ כאלה במרחק  20מילין ,היות וכל אחד שעובר בדרך זאת לוקח 3
אבנים וזורקם על הקבר לאות גנאי .בגבעות אלה לא יורד מטר״.
הן רובינסון ,הן גרן והן קונדר וקיצ'נר ביקרו בחורבת חנות במהלך המאה ה ,19-אם כי גרן היה היחיד שהקדיש לאתר תיאור
מורחב (ראו לעיל בפרק מורשת האדם).
הפסיפס בחורבת חנות נחשף בחפירת הצלה בשנת  ,1985/86בעקבות הרחבת כביש  375הסמוך .לאחר פינוי שכבת שפכי עפר
בעובי  1.6מ' ,התגלתה רצפת פסיפס שגודלה  10X4.25מ'.
הרצפה משלבת שני שטיחים ,ובהם דגמים שונים .בשטיח המערבי ,הקדום יותר ,יש מדליונים המעוטרים בשריגי גפן ,ובהם
היו תיאורי בעלי-חיים שהושחתו עוד בתקופה הביזנטית .9הפסיפס תוקן והושלם ,כנראה בידי אותם אנשים שהשחיתו את
התיאורים .השטיח המזרחי מעוטר במשושים מאורכים המשולבים זה בזה ,ומעוטרים בפסים צבעוניים בגוונים שונים .לצד
המשושים ,שולבו בשטיח זה דגמים גיאומטריים נוספים .בקצה השטיח המזרחי נחשפה כתובת הקדשה ביוונית ,שאורכה
ארבעה מטרים ,ותוכנה" :בזמנו של החסיד ביותר האהוב הכומר וראש המנזר תיאודורוס ,בוצעה כל המלאכה של הוספת
הגומחה ,הציוד והנחת הלוחות [אבנים] של קצה הכנסייה יחד עם הדיאקוניקון ,מן היסודות ,בחודש אפריל של האינדיקציה
ה ."12 -התאריך לא ברור ,והאפשרויות הינן השנים  568 ,563או  593לספירה – לקראת סוף התקופה הביזנטית .חלקים נוספים
של רצפת הפסיפס מכוסים ע"י קירות המבנה המאוחר ,או אף נמצאים מעבר לו.
האתר ניטש כנראה במאה השמינית לספירה ,ובתקופות האיובית והממלוכית שימש כתחנת דרכים צבאית על הדרך מאשקלון
לירושלים .תאריך הקמת הח'אן בחורבת חנות אינו ידוע .בחפירות שערך במקום הארכיאולוג אלי שנהב נמצאו מטבעות וכלים
שונים מהתקופה הממלוכית .הח'אן נבנה בראש המעלה ,וח'אן נוסף – ח'אן עדולם – נבנה בשפלה למרגלות המעלה .ייתכן כי
הח'אן המשיך בתפקידו גם בתחילת התקופה העות'מאנית (שטרן .)1997
 .9ניתוץ דמויות אדם ובעלי-חיים ,רווח לקראת סוף התקופה הביזנטית ,כחלק מגישה קיצונית לציווי "לא תעשה לך פסל ,וכל תמונה" מעשרת הדיברות.
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המתחם ניטש כליל במהלך ימי הביניים והמשיך לשמש מקום מחסה לרועים ולעדריהם.
באפריל  2012הושחת הפסיפס בידי ונדליסטים ,והכתובות שהושארו מטילות את החשד על חוגים חרדיים קיצוניים.
 .2.6.2.4חורבת תנור
אתר ארכיאולוגי בעמק נחל זנוח ,בצמוד למעיין ניקבה מרשים (עין תנור) ,הכולל ניקבה באורך כ 14 -מ' .שטח האתר הצלבני
כ 6 -דונם ,והוא משלב כנסייה ובית חווה .סביב האתר נמצאים שרידי כפר ערבי.
גרעין המתחם מאורגן סביב מעין חצר מרכזית .בין המבנים המקיפים אותה יש חללים בעלי קמרונות חבית מטוייחים ,קירות
וחלקים גדולים של מבנה שהשתמר עד לגובה של כ 9 -מ' .המבנה המרשים זוהה ככנסיה שתכניתה כוללת אולם תווך אחד
שבקצהו אפסיס והוא מורכב משלושה שדות שהיו מקורים ,כל אחד ,בקמרון צולב .סביב הגרעין יש מבנים פשוטים יותר,
מתקנים חקלאיים וקיר סוגר שמגדיר את גבולותיו .לדבריו של  ,Pringleשסקר את המקום בשנת  ,1981מדובר על מכלול מנזר
מהמאה ה ,12 -שעיקרו כנסייה גדולה ,ולצידה יחידת מגורים ומשק ומבנה מחסנים .כ 50 -מ' ממזרח לבית החווה ,נמצאת
מערה טבעית ובה נמצאו שברים רבים של סירי בישול שרופים ,ושבר נר מהמאה הראשונה לספירה .סביב האתר יש מבנים
מאוחרים (עות'מאניים/מנדטוריים) ,וביניהם מבני מקאם וטרסות.
במדרון הדרומי של נחל זנוח ,מול החורבה ,מצוי ריכוז מערות קבורה מימי הבית השני .הקברים נשדדו ובשפכי חפירת השוד
נותרו שברי גלוסקמאות (זיסו  .)2000כנראה שמדובר בבית הקברות של היישוב היהודי הקדום באתר זה.
במקום התקיים כפר קטן עד למלחמת העצמאות.
 .2.6.2.5חורבת דרבן
חורבת דרבן משתרעת על פני כ 30 -דונם בראש גבעה בולטת מצפון למושב מטע .באתר נמצאה התיישבות לסירוגין ,מתקופת
הברונזה התיכונה  IIועד לימי הביניים .החורבה נקראה בערבית ח' א-שייח' אברהים .בראשית שנות ה ,'60 -גילה טוביה יפה
מרמת יוחנן במדרון הצפוני-מערבי של הגבעה ,ערימת חרסים מן התקופה הפרסית ,שהוצאו מתוך מערה על ידי דרבן .על
אחד החרסים חרותות שתי האותיות "יה" בכתב הארמי הלאפידארי של התקופה הפרסית ,בדומה לכתב שעל טביעות "יהוד"
הידועות .ככל הנראה ,בעקבות גילוי זה קיבלה החורבה את שמה העברי – חורבת דרבן (חדשות ארכיאולוגיות .)1964
בעקבות הגילוי ,נערכה במקום חפירת בדיקה ע"י ד"ר ישראל אהרוני .התברר שהמערה שימשה כבר בתקופת הברזל
( llהממצאים כללו ידית הנושאת טביעה 'למלך'); רוב הממצאים מן המערה  -מכלול אחיד ועשיר למדי ,ובו שבר של כלי
זואומורפי (כלי דמוי אייל הכורע על ברכיו) ושברים של כלי חרס הנושאים אותיות חרותות – יוחס לשלבה המוקדם של
התקופה הפרסית (שלהי המאה ה '6-והמאה ה '5-לפנה"ס) .חלקה האחורי של המערה התמוטט ,כנראה כבר בימי קדם,
ולמקום זה נזרקו בתקופה הפרסית ערימות חרסים גדולות ובהן נברו דרבנים (חדשות ארכיאולוגיות  ;1964וייס .)2000
בין הממצאים הנראים כיום באתר יש גדרות אבנים ,מערות (מהן ששימשו לקבורה) ,כבשן סיד ושרידי מבנים מן הדורות
האחרונים .על הקרקע פזורים שברים של כלי חרס ואבני פסיפס .בקרבת החורבה תועדו ב 1998 -מספר מחצבות אבן רדודות.
בסקר הנוכחי תועדו באתר כוכי קולומבריום במערה גדולה במזרח החורבה ,וריכוז פריחה של אירוס ארם-נהריים במערב האתר.
 .2.6.2.6חורבת גרס (בעיקר עפ"י :זיסו )2007
חורבה גדולה המשתרעת על פני כ 40 -דונם ,בפסגת הר כתרון.
יישוב בשם גרש או גרסה מוזכר אצל יוסף בן-מתתיהו (מלחמות היהודים) ,כיישוב שחרב במרד הגדול:
"ואספסיאנוס גמר להקיף את ירושלים מכל עבריה והקים מצודות למחנהו ביריחו ובחדיד ובשתיהן השאיר מצב מצבא
הרומאים ומחיל עוזריהם .הוא שלח אל גרש את לוציוס אניוס ונתן בידו את חלק הרוכבים וחיל רגלי גדול .הוא עלה על העיר
וכבש אותה מיד והמית אלף מבחורי היהודים ,אשר לא מיהרו לברוח ,ואת בני-ביתם לקח בשבי ואת רכושם נתן לאנשי-צבאו
לשלל .ואחרי-כן שרף את הבתים ויצא להלחם בכפרים אשר מסביב .אנשי החיל נמלטו והחלשים הוכו בחרב והמקומות
העזובים היו למאכלת אש .ככה נכבשו במלחמה כל ההר והעמק ונלקחו מידי יושבי ירושלים כל מוצאי העיר".
אחד ממנהיגי המורדים ,שמעון בר-גיורא ,הגיע מיישוב בשם גרסה .מכיוון ששמעון פעל בחבל עקרבה שבשומרון ,סברו
ארכיאולוגים בעבר שמקום הולדתו של שמעון הוא הכפר ג'וריש הסמוך לשילה .עם זאת ,זיהוי גרסה שכבש אספסיאנוס
בשומרון אינו סביר ,כי לדבריו של בן-מתתיהו ,חבל עקרבה נכבש כשנה לאחר המסע הרומי ביהודה .ספראי (תשמ"א) הציע כי
גרסה היא חורבת גרס ,הסמוכה לצור הדסה .זאת מכיוון שהאתר נמצא בראש גבעה החולשת על הדרך הראשית מבית-גוברין
לירושלים .גם זיסו ( )2007הגיע למסקנה זו.
חורבת גרס חולשת על צומת דרכים – המעלה הרומי מעמק האלה לירושלים (כביש  ,)375ומעלה נוסף מנחל דולב ,הנפגשים
באזור "המזלג".
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באתר תועדו שרידי מבנים ,כולל קווי מתאר של סמטאות ,ושלושה מתקנים תת-קרקעיים חצובים ומטוייחים שזוהו כמקוואות
טהרה .בשטח האתר התגלו מחילות מסתור ומערות מסתור סתומות בסחף ,וכן שש מערות קבורה חצובות ,חמש מהן סביב
חצר מרכזית – אלמנט ייחודי .התוכנית האדריכלית של המערות מאפיינת הן את תקופת הברזל והן את תקופת בית שני.
השרידים הארכיאולוגיים מצביעים על כך שבמקום שכן כפר יהודי בתקופת הבית השני.
לצד מערות הקבורה והמבנים ,נחשפו בפאתי האתר מתקני ריסוק של בית-בד ,וכן חרסים מימי הבית השני ומהתקופה
הביזנטית .נראה שבשתי התקופות היה כאן יישוב כפרי פרוז.
 .2.6.2.7חורבת סנסן (גרינהוט ועמיתיו )2001
חורבה גדולה בשטח כ 30 -דונם ,במרכז רכס סנסן ,בראש כיפה מתונה .באתר השתמרו מבנים מלבניים ובורות מים ,וכן מערת
מגורים בעלת חזית בנויה ובה פתח קשתי ,ובקרבתה מתקן ריסוק של בית-בד .כמו כן ,נמצא במקום מקווה טהרה עם גרם
מדרגות צר .בפתח מערה סתומה במדרון המזרחי ,תועדו גומחות חצובות – כנראה שרידי קולומבריום.
הממצא הארכיאולוגי באתר הינו מתקופות הברזל ,הרומית הקדומה ,הביזנטית ,הממלוכית והעות'מאנית .בתקופה
העות'מאנית היה כאן כפר בשם צנאצין .כנראה שבתקופת הבית הראשון שימש המקום כמצודה עתיקה.
כיום בולט ריכוז האלונים היפה בחורבה ,המהווה נקודת ציון נופי בולטת .מדרום לחורבה נמצאת גורן עתיקה ובור מים פעיל.

תמונה  :18מערת מגורים ומתקן ריסוק של בית-בד בחורבת סנסן .צילומים :עידן טלמון.

 .2.6.2.8ח'רבת אל-בורג' ((גרינהוט ועמיתיו )2001
החורבה ,ששטחה כעשרה דונמים ,נמצאת על שלוחה בין נחל סנסן לנחל צלצל ,צפונית לאביעזר .אתר זה שימש כנראה
כמכלול נזירי ביזנטי .בלב האתר מבנה מלבני הנראה ככנסייה ,בעלת אפסיס הפונה מזרחה .בקיר הצפוני של המבנה יש
משקוף אבן גדול ובו חצוב צלב תחום במעגל (לא תועד בסקר הנוכחי – ע"מ) .המבנה בנוי אבני גזית והשתמר לגובה של
 5-4נדבכים .צמוד לקיר הצפוני יש מתחם מלבני שקירותיו שקועים באדמה ונראה שהם חלק מהמבנה המרכזי .קרוב לפינה
הצפונית-מערבית של המבנה המרכזי נתגלו שרידי בית-בד ,הכוללים זוג 'ניצבי יהודה' עומדים באתרם על גבי בסיסי אבן.
בסמוך לניצבים ,מדרום ,מוטל אגן ריסוק (ים) ומצפון קיים בור מים .כל האזור הזה מוקף בבניה מאוחרת ,חלקה סביב מערות
מגורים וסביב שני בורות מים .מצפון לאזור המבונה יש משטחי סלע רחבים ובהם בור מים ,גתות חצובות ומתקן חקלאי.
אתר זה הינו חלק ממערך הכנסיות והמנזרים לאורך דרך ירושלים – בית גוברין.
על גבי מכלול החורבה משתרעים שרידי מכלול ישוב כפרי עותמני.
 .2.6.2.9חורבת בית-בד (קליין וגולדנברג בע"פ)
חורבת בית-בד (ח' אום א-רוס בערבית) משתרעת על פני כ 15 -דונם ושוכנת בראש גבעה החולשת על מושב אביעזר .בפסגת
החורבה בולט כיום מבנה אבן מרשים מהתקופה העות'מאנית.
באתר נחשפה בשנת  1898כנסייה מעוטרת בפסיפסים הכוללת כתובת בשפה היוונית והסורית המציינת את הקדשת הכנסייה
ליוחנן הקדוש .מתחת לכנסייה אותרה מערת קבורה שבדפנותיה מקמרים אשר זוהתה כקריפטה ביזנטית השייכת לכנסייה.
כתוצאה משוד עתיקות ,בוצעה באתר חפירת בדיקה בשנת  .2014חפירה זו מעלה כי ראשיתה של המערה כמקווה טהרה בימי
הבית השני ,שדפנותיו מטוייחות בטיח אפור .לאחר מכן ,כפי הנראה במאות ה 3-4 -לספירה ,הוסבה לשמש כמערת קבורה
ובמהלך התקופה הביזנטית מוקמה מעל המערה הכנסייה הביזנטית ,והמערה שימשה כקריפטה השייכת לכנסייה .במהלך
המחקר המחודש באתר ,נסקרו במרחב חללים תת-קרקעיים נוספים ובהם בורות מים ,מחסנים תת-קרקעיים ,מערכת מסתור
ושלושה מקוואות טהרה נוספים .כפי הנראה בתקופה הביזנטית נעשה שימוש נרחב בחללים תת-קרקעיים קדומים אלו .כך
הוסבו מקוואות הטהרה והמחסנים הקדומים מימי הבית השני לשמש כחללים תת-קרקעיים לשימושים שונים.
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בסקר הנוכחי נצפו במתחם החורבה שרידי קולומבריום ואבן משקוף מעוטרת ,המוזכרת גם אצל מרקוס ( .)1993במורד
הצפוני-מערבי של החורבה נמצאו מערות ובהן שקעים ,הנראים כאבוסי סוסים.

תמונה  :19המבנה בפסגת הגבעה בחורבת בית-בד .צילום :עידן טלמון

 .2.6.3טבלת אתרים
סה"כ מופו בתחום הסקר  346אתרים נקודתיים בעלי עניין ,מהם  233אתרים בסיווג ראשי ארכיאולוגי (חורבה ,מערת מגורים,
גת ,בית בד ,קבר וכדומה) 29 ,10אתרים שבהם תופעה גיאולוגית/גיאומורפולוגית (מצוק ,ערוץ ,מערה ,מחצבה ,צניר ,מפל
וכד');  47אתרים הידרולוגיים (בור מים ,מעיין ,גב ,מאגר וכו') 16 ;11אתרים היסטוריים (בונקר ,בית קברות ,מבנה מגורים ,מסגד,
כנסייה וכד');  7אתרי הנצחה (גלעד ,מצבה ,אנדרטה וכו');  5אתרי נוף ותצפית (מצפור ,עמדת תצפית);  9אתרים הוגדרו "אחר"
(חניוני מטיילים ,אתרים זואולוגיים ועוד).
נקודות עניין בוטניות מתוארות בנפרד בפרק הצומח בסעיף  ,3.3.6ומיקומיהן מוצגים במפה ( 17עמ׳  .)179גם מפגעים נופיים,
נקודתיים ואחרים ,שנצפו או שהתקבל מידע עליהם ,מופיעים בנפרד (סעיף  5.2.4ומפה  ,25עמ׳ .)223
 31אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית (חשיבות גבוהה 46 ,)3 ,אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה האזורית (חשיבות
בינונית ,)2 ,ו 269-אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה המקומית (חשיבות נמוכה.)1 ,

 .10המידע הארכיאולוגי המפורט בטבלה מבוסס על מידע קיים בספרות ,ואינו בא להחליף סקר ארכיאולוגי מקצועי.
 .11רוב האתרים ההידרולוגיים (מעיינות ,בריכות חורף ועוד – אך לא בורות עתיקים שכנראה אינם מתמלאים) מופיעים גם במפת ההידרולוגיה (מפה )6
בפרק המבואות.
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טבלה  :11אתרים .דירוג חשיבות האתר = 1 :חשיבות מקומית = 2 ,חשיבות אזורית = 3 ,חשיבות ארצית .מספר האתר שבעמודה הימנית
זהה למספרו במפות האתרים שלאחר הטבלה .המספור הינו מצפון לדרום.
בעמודה “מקור המידע״ :אהרונסון ועמיתיו “ = 1972נוף ונופש בהרי יהודה״; אורבך “ = 2009תיק אתר שמורת סנסן״; וייס ועמיתיו
“ = 2004/2013סקר ארכיאולוגי מפת נס הרים״; מנדלסון ועמיתיו “ = 2014מעיינות הרי יהודה – סקר נופי אקולוגי״.

חשיבות

מס׳ שם האתר

תיאור

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע

Y

X

שקע גדול חצוב בסלע ובתוכו צומח עץ .ארכיאולוגי

סקר נוכחי

211706 627867

1

1

שקע חצוב

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

208611 627764

1

2

כבשן סיד

מנדלסון
ועמיתיו 2014

208640 627455

2

3

ראס אבו עמאר שרידי כפר ערבי נטוש  -מיקום מקורב.
לא נבדק בסקר הנוכחי.

ארכיאולוגי

208700 627300

1

4

שרידי מבנה בגודל  11על  6מ׳ ,בנוי
שרידי מבנה
עתיק ליד ראס מאבני גזית גדולות ולידו שרידי מתקן
חצוב בסלע.
אבו עמאר

ארכיאולוגי

אהרונסון
ועמיתיו 1972

2

5

עין א-שרקיה

נקבה ,מרזב אבן ,בריכה קטנה ,עצי פרי
גדולים .לא נבדקה בסקר הנוכחי.

הידרולוגי

אהרונסון
ועמיתיו 1972

210800 627200

6

שרידי מבנים

שרידי מבנים עתיקים ,ייתכן חלק
מהכפר ראס אבו עמאר.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

209043 627190

1

7

מבנה עגול

מבנה עגול בשלוחת קובי .לפי מרקוס
( – )1993כ 20 -מבנים מרובעים ,כולל
מבנה מרכזי ששטחו  10×10מ׳ ובמרכזו
גל אבנים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי,
מרקוס .1993

211660 627139

1

8

מצוק

מצוק בגובה  8מ׳ ובאורך כ 180 -מ׳.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

210031 627106

1

9

מבנה עתיק

מבנה עתיק ,ייתכן שומרה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

210044 627081

1

כבשן סיד.

10

מעיין יבש

מעיין יבש בתוך מערה.

הידרולוגי

סקר נוכחי

208939 627073

1

11

גשר קובי

גשר מודרני של מסילת הרכבת מעל
לנחל רפאים ,מחליף את גשר הרכבת
ההיסטורי באתר (שנהרס עם שדרוג קו
הרכבת לירושלים בשנות ה2000 -׳).

היסטורי

סקר נוכחי

211332 627054

2

12

בריכה עתיקה

בריכה עתיקה המחולקת לשניים.

הידרולוגי

סקר נוכחי

208947 627053

1

13

מצוק

מצוק סלע בגובה כ 12 -מ׳.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

209629 627023

1

14

מעיין

מעיין ניקבה קטן.

הידרולוגי

סקר נוכחי

209137 626987

1

15

מערות

ארבע מערות ,שתיים מהן כנראה
מערות רועים עם גדר אבן בפתחן.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

209561 626964

1

16

פסגת הר רפאים פסגת הר רפאים (רום  763מ׳).
אזור הפסגה טרשי ומיוער ,ללא תצפית
נוף .לצד הפסגה יש מערה .בסקר
הארכיאולוגי מוזכר ריכוז מערות קבורה
ומחצבות עתיקות (לא זוהו בשטח).

209835 626944

2

17

מערות
ושרידי מבנים

מקבץ מערות ושרידי מבנים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

209083 626910

1

18

בריכת אגירה

בריכת האגירה הנטושה של עין יואל.
בנויה בטון ,לא אוגרת מים בשנים
האחרונות בשל ניתוק הצינור שהוביל
את מי המעיין לבריכה .בקיר הבריכה
משקע מרשים של נטף נחלים ,שהצטבר
כאן תוך  40שנה.

הידרולוגי

מנדלסון
ועמיתיו ,2014
מרקוס .1993

209145 626839

1

19

עין יואל

בריכה רבועה הנשענת על המצוק,
ניקבה וצינור .סבך פטל מקשה על
הגישה למקום .מעט ממערב ,מבנה
לבנים נטוש ,בקיר החיצוני מצבת זיכרון
ליואל בן-יהודה (פוטפוביץ׳) ,שנרצח
במקום בראשית שנות ה50 -׳.

הידרולוגי

מנדלסון
ועמיתיו ,2014
מרקוס .1993

209160 626836

3

נוף
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20

גת

גת חצובה בסלע ,ובקרבתה חציבות
בסלע.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

208319 626829

1

21

בור מים

מעיין/בור מים מלא בסוף ספטמבר –
ככל הנראה מדובר בבור מים.

הידרולוגי

סקר נוכחי

211767 626743

1

22

נביעה דרומית ניקבה חצובה שעומקה לפחות  5מ׳.
סימני לחות ופטריות כובע קטנות
– עין יואל
בקרקעית .גדר אבן עם  2נדבכים
בקדמת המערה ,ומחוץ למערה מעין
שוקת מלבנית חצובה בסלע.

הידרולוגי

מנדלסון
ועמיתיו 2014

209268 626738

3

23

שרידי מבנה

שרידי מבנה מלבני ( 10×4מ' בקירוב)
במדרון .חרסים מתקופות הברזל .III, II

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

208293 626727

1

24

סלע מסותת

סלע מסותת עם חור באמצע –
יתכן אבן ים של בית-בד

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

209947 626717

1

25

שרידי מבנים
ומערות

אתר ארכיאולוגי קטן (ח׳רבת אבו-
עדש) .עפ״י הסקר הארכיאולוגי – שרידי
מבנים באוכף הר רפאים ,מדרגות עיבוד
מאוחרות ,בור מים חצוב בסלע ומערות
קבורה בודדות הסתומות בסחף.
נוף ונופש :קבר שייח׳ ,חורבות ושרידי
מבנה .לפי אתר “עמוד ענן״ מיקום
החורבה הוא כ 100 -מ׳ צפונית-מערבית
לאתר  31להלן ,והיא הייתה מיושבת
בימי בית שני/התקופה הרומית.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
 ,2004סקר
נוכחי ,אהרונסון
ועמיתיו .1972

209909 626708

1

26

מעיין

מעיין קטן למרגלות מסילת הרכבת.
המעיין מזין בריכה מלבנית קטנה
הבנויה מבטון ,ומשמשת להשקיית
עדרי הכפר בתיר.

הידרולוגי

סקר נוכחי

212042 626708

2

27

מבנה עתיק

מבנה עתיק מעל שביל ההליכה לעין יואל .ארכיאולוגי

מנדלסון
ועמיתיו 2014

209304 626699

1

28

מדרגת סלע
ומערה

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

209898 626692

1

29

משקעי מערות משקעי מערות במצוק .גובה הקיר כ 4-מ׳ .גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

211411 626673

1

30

טרשים

אזור טרשי מרשים.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

210145 626657

1

31

שרידי מבנה?

שרידי מבנה (שני נדבכים).
בסקר הארכיאולוגי מוזכרת כאן דרך
קדומה ברוחב  3מ׳ ,ולידה גת עתיקה.
לפי “עמוד ענן״ ,ממזרח נמצא מקווה
טהרה כפול-פתחים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו ,2004
“עמוד ענן״

209947 626606

1

32

עין טסית

מעיין יבש .השם העברי לא מופיע
במפות .עברות השם הערבי עין טוז.
ב״נוף ונופש״ מוזכר כמעיין קטן.
מרקוס ( )1993מציין שהניקבה חסומה
במפולות לאחר מטרים אחדים ,וכנראה
שהן גרמו להפסקת הנביעה באתר.

הידרולוגי

סקר נוכחי,
אהרונסון
ועמיתיו ,1972
מרקוס .1993

210836 626566

1

33

מערת קבורה

מערת קבורה לצד שביל ההליכה
לעין יואל.

ארכיאולוגי

מנדלסון
ועמיתיו 2014

209389 626556

2

34

מבנים

מבנה אבן חסר גג ומעליו מבנה מודרני
הרוס .המבנה נהרס כנראה בשנות ה90-׳.

היסטורי

מנדלסון
ועמיתיו 2014

209418 626522

1

מדרגת סלע גדולה עם פתח מערה.
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35

חורבת כפר צום שרידי כפר עות'מאני על יסודות יישוב
יהודי קדום .שרידי מבנה מרכזי ,שרידי
קבר שייח' (אבו מוצאפיר) ,חרסים רבים,
עמודים ובסיס ,דרך עתיקה ,תצפית.
שרידי יישוב קדום (כחמישים דונם),
חרסים מתקופות הברזל  ,IIIהרומית,
ימי הביניים והעות׳מאנית .מרקוס
( )1993מזכיר כי קבר השייח׳ השתמר,
אך בסיור ב 2007 -נמצא המבנה הרוס.

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע
ארכיאולוגי

הידרולוגי

Y

X
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אהרונסון
ועמיתיו ,1972
וייס ועמיתיו
 ,2004מרקוס
 ,1993סקר נוכחי

208871 626515

2

וייס ועמיתיו
2004

208557 626468

1

הידרולוגי

אהרונסון
ועמיתיו 1972

210397 626454

1

מנדלסון
ועמיתיו ,2014
מרקוס 1993

209757 626418

1

211066 626392

1
1

אגן אבן בקוטר  45ס״מ ובעומק  25ס״מ ארכיאולוגי
המשולב במדרגת עיבוד מאוחרת.

36

אגן אבן

37

עין אלביד

מעיין יבש.
לא אותר בשטח באוקטובר .2015

38

עין מנהר

בריכה יבשה .בשנות ה60 -׳ המעיין
עדיין נבע.

הידרולוגי

39

מצפור

חניון מטיילים ושולחנות פיקניק.

אחר

סקר נוכחי

40

נביעה זעירה
מתחת לקבו

נביעת חוואר מוצא .המים זורמים
לבריכה וממנה נמשכת מערה חצובה.
האזור מיוער.

הידרולוגי

אהרונסון
ועמיתיו 1972

211400 626300

41

מבנים פזורים

מספר מבנים ישנים פזורים בשטח.
ייתכן שרידי מעברה או מחנה של
תנועות הנוער.

היסטורי

סקר נוכחי

208132 626288

1

42

עין מסלע

מקבץ של תשע נקודות נביעה בבוסתן
חבושים .המקום עבר “שיפוץ מעיינות״
והוקמו שלוש בריכות ,שתיים מהן
נהרסו ואחת פעילה גם כיום.

הידרולוגי

סקר נוכחי,
מנדלסון
ועמיתיו ,2014
מרקוס .1993

209649 626274

3

43

מערה

עומקה כ 5 -מ׳.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

211509 626273

1

44

מערה עם
קמרון כניסה

מערה עם קמרון כניסה .יש מדרגה בגובה ארכיאולוגי
כ 2 -מ׳ .פתח סתום – ייתכן מאגורה.

סקר נוכחי

211497 626261

1

45

חניון מטיילים

סקר נוכחי

208059 626238

1

מתקן משחקים בחניון.

אחר

נוף

46

מערה

מערה ואבני מפולת.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

211482 626221

1

47

שרידי מבנה

שרידי מבנה רבוע (צלעו  8מ׳) ,ייתכן
שומרה .נשתמרו קטעי קירות עד לגובה
מטר אחד.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

209507 626174

1

48

מדוכות

שקערוריות גדולות יחסית חצובות בסלע .ארכיאולוגי

סקר נוכחי

211470 626124

1

49

גורן

משטח סלע ,כנראה גורן.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

211494 626102

1

50

חורבת טסית

שרידי חורבות.

ארכיאולוגי

אהרונסון
ועמיתיו 1972

210500 626100

1

51

בית קברות
מבוא ביתר

בית הקברות (נקרא “מבואות ביתר״),
כולל קבריהם של ארבעה מששת חללי
היישוב בשנותיו הראשונות ,וכן בני זוג
שנרצחו בפיגוע טרור ב.1996 -

הנצחה

סקר נוכחי

209852 626061

1

52

שרידי מבנה
רבוע

שרידי מבנה רבוע (צלעו  13מ') ,ייתכן
בית חווה .חלק מהקירות נבנו באבני
גוויל גדולות שנשתמרו לגובה נדבך
אחד .בקרבתו גל אבני סיקול .חרסים
מתקופת הברזל .II

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

209166 626039

1

53

מערה

מערה חצובה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

211272 626030

1

99

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע

Y

X

חשיבות

מס׳ שם האתר

תיאור

דו " ח מ סכ ם

54

אל-מורחאן

בור מים סגלגל חצוב בסלע ,שאליו
מוליכה תעלה המנקזת משטח סלע.
בקרבתו פזורת חרסים מהתקופה
הביזנטית .האתר לא נבדק בשטח,
אולם ככל הנראה המיקום האמיתי הינו
במשטח הסלע.

הידרולוגי

וייס ועמיתיו
2004

207676 626011

1

55

מאגר מים

כנראה מאגר מים .זוהה בתצלום אוויר,
לא נבדק בשטח בסקר הנוכחי.

הידרולוגי

תצלום אוויר

209403 625989

1

56

חורבות

חורבות.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

211426 625956

1

57

חורבת קובי

שקדים ,צברים ועוד .בסקר נוף ונופש:
שרידי כנסייה מקומרת ,מיכל מים
קמור ואמת מים .ככל הנראה הכנסייה
המוזכרת שם היא זו שנמצאת בעין קובי.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי,
אהרונסון
ועמיתיו .1972

211512 625934

2

58

כנסיית עין קובי כנסייה עתיקה.

סקר נוכחי

211271 625922

3

211212 625895

3

סקר נוכחי

206129 625886

2

סקר נוכחי,
אהרונסון
ועמיתיו ,1972
וייס ועמיתיו
 ,2004מרקוס
 ,1993גרוסמן
.1994

207689 625876

3

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

208781 625845

1

ארכיאולוגי

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004

206014 625844

3

וייס ועמיתיו
2004

206399 625835

1

206913 625825

1

1

ארכיאולוגי

בוטני

59

עין קובי

מכלול המעיין – פיר כניסה (ירידה
בסולם) ,חדר איגום תת-קרקעי ,ניקבה
ובריכה חיצונית ,קבר שייח׳ ,אבן ים של
בית-בד .מעיין עשיר .מנהרה באורך  50מ׳
ובעומק  3מ׳ .ראו תיאור מורחב בנפרד.

הידרולוגי

60

קולומבריום

מערת קולומבריום בעלת שלושה
פתחים עמוקים וגישה מצד צפון .ממש
על השביל הרגלי בחורבת דרבן.

ארכיאולוגי

61

קבר שייח׳
אחמד אל-
חובאני

קבר שייח׳ :מספר חדרים ,המקאם נמצא ארכיאולוגי
בחדר פנימי .קמרון המעוטר בציורים
ובטביעות ידיים .כפר עות׳מאני שנעזב
בשלב מוקדם (שטחו כארבעה דונמים).
באתר גם מערות מגורים ,בורות מים
וגדרות אבנים .ממצא ארכיאולוגי
מהתקופה ההלניסטית עד לתקופה
העות׳מאנית אך בעיקר מהתקופות
הממלוכית והעות׳מאנית .היישוב חובין
נזכר בתקופה העות׳מאנית.

62

שרידי יישוב

שרידים דלים של מבנים (כארבעה
דונמים) באזור מיוער .קירות המבנים
נבנו באבני גוויל ונשתמרו עד לגובה
מטר אחד .באזור גדרות אבן וגת חצובה
בסלע במרחק כ 100 -מ׳ לצפון-מזרח.
חרסים מתקופות הברזל וההלניסטית.

63

חורבת דרבן

מיקום כללי לחורבה (נקודות חשובות
סומנו בנפרד).

64

מחצבות קדומות (כחמישה דונמים)
מחצבות
ומערות קבורה וחמש מערות קבורה חצובות בסלע.

ארכיאולוגי

65

שומרה ומערת שומרה מלבנית (גודל  4×7מ׳) במדרון,
בקרבתה מערת קבורה ,שרידי מערות
קבורה
חצובות בסלע ומחצבות אבן.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

66

בור מים

בור מים למרגלות גדר אבנים.
יש סימני טיח.

הידרולוגי

סקר נוכחי

205917 625805

68

ערימת סיקול

ככל הנראה ,ערימת סיקול.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

211488 625773

1

67

אבן גבול
שוכבת

אבן גבול בת שישה חלקים טרפזיים,
השוכבת כיום על הקרקע .הבזנ״ט
ששימש לעיגון גלוי כיום.

היסטורי

סקר נוכחי

211754 625773

2

69

מערה

מערה קטנה ונמוכה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

207063 625768

1

70

משטח סלע

כנראה גורן עתיקה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

205842 625737

1

100

ארכיאולוגי סקר נוכחי,
אהרונסון
ועמיתיו ,1972
מרקוס .1993

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע

Y

X

חשיבות

מס׳ שם האתר

תיאור

דו " ח מ סכ ם

71

חניון
תוסיה-כהן

חניון מטיילים.

אחר

סקר נוכחי

208612 625704

1

72

אבן גבול

אבן גבול בת שישה חלקים טרפזיים,
נטויה הצידה.

היסטורי

סקר נוכחי

211682 625634

2

73

חרוב ומערה

חרוב גדול ולמרגלותיו מערה בעומק
כ 5 -מ׳ .שלוש מדרגות חצובות.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

205772 625616

1

74

עוקב מים
ושוקת

עוקב מים ושוקת לעדרים באזור.

הידרולוגי

סקר נוכחי

205813 625599

1

75

אנדרטה

אנדרטה לזכר שישה בני מבוא ביתר
שנפלו בשנותיו הראשונות של היישוב.

הנצחה

סקר נוכחי

210240 625596

2

76

כבשן סיד

ככל הנראה כבשן סיד.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

208204 625593

1

77

משטרת המזלג תחנת משטרה בעבר וכיום מתקן בטחוני .היסטורי

סקר נוכחי

208516 625571

1

78

יסודות מבנה

יסודות מבנה ושרידי בוסתן –
שקדים וצברים.

היסטורי

סקר נוכחי

205760 625545

1

79

תעלות

תעלות הנראות כתעלות קשר ,כנראה
מתקופת מלחמת העצמאות או עד
למלחמת ששת הימים.

היסטורי

סקר נוכחי

208427 625540

1

80

דולינת מבוא
ביתר

שקע סגלגל בשטח כ 20 -דונם –
דולינה טבעית שאינה בולטת בנוף בשל
הכשרת קרקע חקלאית ממזרח לה.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

210704 625438

2

81

גבים בסלע

אזור בו נקווים מים בשקערוריות בסלע
– ככל הנראה טבעי.

הידרולוגי

סקר נוכחי

211221 625433

1

בוטני

82

שוקת

שוקת מודרנית מפח להשקיית עדרים.

הידרולוגי

סקר נוכחי

210931 625412

1

83

דרך קדומה

דרך קדומה (רוחבה  3מ׳ בקירוב),
שאבנים גדולות מוצבות בשוליה,
באוכף בהר כתרון .הדרך מסתעפת
מהדרך הרומית שהוליכה מעמק האלה
לירושלים ,נמשכת לדרום-מערב ומגיעה
אל ח׳ גרס.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

208489 625384

1

84

שומרה

שרידי שומרה רבועה ( 5×5מ׳ בקירוב)
בקרבתה של פסגת גבעה (נ״ג ,)723
מדרום לבר גיורא .הבניה נעשתה באבני
גוויל גדולות; ההשתמרות 0.8 :מ׳.
במרחק של  15מ׳ מדרום – ריכוז חרסים
מן התקופה הביזנטית.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

207388 625357

1

85

חורבת חמדן

גדרות אבן.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

211462 625356

1

86

מעיין מושב
מטע

מעיין בתוך מושב מטע – בריכה מלבנית הידרולוגי
 5×5מ׳ ,עומקה  1.5מ׳ ועומק המים 10
ס״מ .למרגלות הנביעה בוסתן מודרני.

סקר נוכחי

205814 625339

2

87

אבן גבול

אבן גבול הבנוייה משישה חלקים
טרפזיים ובראשם מוט ברזל מכופף.

היסטורי

סקר נוכחי

211545 625308

2

88

מערה סתומה

מערה שנסתמה עם הרחבת הכביש,
וכיום אינה נגישה.

גיאומורפולוגי

צוות המרכז
לחקר מערות
(יואב נגב בע״פ).

209416 625299

1

89

אנדרטת מבצע אנדרטה לזכר הרוגי פעולת התגמול
“מבצע לולב״ – הפשיטה על משטרת
לולב
חוסאן בשנת  .1956האנדרטה נחנכה
ביום השנה השמיני לקרב.

הנצחה

סקר נוכחי

210142 625294

3

גיאומורפולוגי

אתר המרכז
לחקר מערות.

208721 625289

3

90

מערת צור
הדסה

מערת נטיפים הממוקמת כיום מתחת
לבניין פרטי ברחוב קינמון  .5המערה
נשמרה אך אין אליה גישה ללא אישור
בעלי הבית.

101

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

91

אנדרטת מנחם אנדרטה ונקודת תצפית –
מערך הכניסה לפארק בגין.
בגין

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע
הנצחה

סקר נוכחי

210671 625279

2

92

מדרגות
חצובות

קטע של מספר מטרים בשולי כביש
 8 ,375מדרגות חצובות.

ארכיאולוגי

אהרונסון
ועמיתיו 1972

207797 625236

2

93

חורבת ליבנים

קרחת יער ובה גלי אבנים ויסודות
מבנים .שמה העברי של החורבה
הינו צורה עברית לשם הערבי ח׳רבת
אל-עבהר .בסקר “נוף ונופש״ מתואר
המקום כשרידי מצודה גדולה מתקופת
הברזל ,הדומה לזו שברמת רחל.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי,
אהרונסון
ועמיתיו 1972

210614 625228

1

94

חניון מטיילים

חניון בכניסה לפארק בגין.

אחר

סקר נוכחי

210775 625208

1

95

קמין בגין

קמין קארסטי עמוק .מיקום מקורב.

גיאומורפולוגי

אתר המרכז
לחקר מערות.

211361 625180

3

96

בריכת צור
הדסה עליונה

בריכת חורף באזור פתוח בתחום
צור הדסה.

הידרולוגי

סקר נוכחי

208816 625172

2

97

אבן גבול

אבן גבול הבנוייה משבעה חלקים
טרפזיים .על האבן כתובת ובה התאריך
.21.3.84

היסטורי

סקר נוכחי

211535 625143

2

98

אל-מוע׳רי

שרידי מבנה מלבני ( 30×17מ׳ בקירוב)
בראש גבעה (נ״ג  .)716הבניה נעשתה
באבנים גדולות ובינוניות :ההשתמרות:
עד שלושה נדבכים .הובחנו פתח הפונה
למזרח ושרידים של מגדלים מלבניים
בצידיו .בשרידי המבנה ,שנתמלאו
מפולות אבנים ,ניכרים חדרים וגדרות
אבנים מעוגלות .חרסים מן התקופה
ההלניסטית.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

206591 625115

1

99

שומרה

שומרה מעוגלת (קוטרה  3מ׳ בקירוב),
בנויה מאבני גוויל גדולות .בקרבתה גדר
אבנים המקיפה משטח סלע ( 25מ״ר).

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

204624 625103

1

100

בריכת אגירה

בריכה לאגירת מים ,בעלת צורה
בלתי רגילה .מבנה דמוי אליפסה
שקוטרו  7מ׳ והוא מקורה בשתי קשתות
מאבני גוויל שטוחות .אל הבריכה
מובילה אמת מים .האתר לא מוזכר
בסקרים הארכיאולוגיים ולא נבדק
בשטח בסקר הנוכחי.

הידרולוגי

אהרונסון
ועמיתיו 1972

203200 625100

2

101

בריכת מבוא
ביתר

בריכת בטון גדולה ומגודרת החולשת על אחר
שיא הגובה במרחב הסקר (כ 770 -מ׳).

סקר נוכחי

211523 625039

1

102

בריכת בטון

בריכת מים המשמשת את היישוב מטע ,אחר
ופשפש בגדר המוביל אליה.

גיאומורפולוגי סקר נוכחי

206143 625018

1

103

מדרגות
חצובות

קטע מהדרך העתיקה עם  3מדרגות
חצובות בשולי כביש .375

ארכיאולוגי

אהרונסון
ועמיתיו 1972

207498 625006

1

104

דרך עתיקה

שרידי דרך עתיקה מנתיב הל״ה לבית
לחם ,מגודרת משני עבריה ברוחב שונה.
נהרסה ברובה ע״י כביש .375

ארכיאולוגי

אהרונסון
ועמיתיו 1972

211000 625000

1

105

בריכת חורף באזור פתוח בתחום
בריכת צור
הדסה תחתונה צור הדסה.

הידרולוגי

סקר נוכחי

208811 624963

2

אורבך 2009

206272 624934

2

"עמוד ענן״

206386 624895

1

דולינה בנ״צ  ,2063/6249שקע של  1,500גיאומורפולוגי
מ״ר ובסביבתו סדקי המסה.
לא נבדק בשטח בסקר הנוכחי.

106

דולינת מטע

107

עמדת שמירה /עמדת שמירה נטושה .תועדה בעמוד
ענן .לא נבדקה בשטח בסקר הנוכחי.
בונקר
נ״צ לא מדויק.

היסטורי

102

תצפית

Y

X

חשיבות

מס׳ שם האתר

תיאור

דו " ח מ סכ ם

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע

Y

X

חשיבות

מס׳ שם האתר

תיאור

דו " ח מ סכ ם

108

מבנה

מבנה עזוב .מעל משקוף הכניסה אבן
מעוטרת (מודרנית) וכתובת בערבית
(תורגמה ע״י מר רועי מרום)“ :בשם
אללה הרחמן והרחום ,נצחון מהאל
והכרעה קרובה ומי שיש לו חסד –
הריהו קיבל אותו מהאל״ (פסוק קוראן
מסורה .)109

היסטורי

סקר נוכחי

204816 624858

3

109

בורות

שני בורות ליד השביל.

הידרולוגי

סקר נוכחי

208089 624803

1

110

מערה

מערה עם פתח נמוך .אשפה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

206671 624801

1

111

מערה

פתח מערה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

208041 624800

1

112

מבנים

מבנים ישנים ,שרידי הכפר ח׳רבת תנור.
הכניסה מסורגת ולא ניתן להיכנס.

היסטורי

סקר נוכחי

204849 624788

2

113

מערה חצובה

מערה חצובה ובתוכה חדר חסר כוכים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

208051 624763

1

114

מערה חצובה

מערה חצובה בעלת פתח גדול יחסית.
בתוכה חדר חסר כוכים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

208029 624747

1

115

חורבת תנור

חורבה (כעשרה דונמים) על מדרון
שלוחה ,מצפון-מזרח לראשיתו של נחל
זנוח .השרידים הקדומים באתר עיקרם
מבנה נרחב מן התקופה הצלבנית ,קרוב
לוודאי בית חווה ומנזר .במרחק של 50
מ' ממזרח לשרידיו של בית החווה –
מערה טבעית ,שפונתה אליה פסולת
של בית יוצר .נמצאו בה שברים רבים
של סירי בישול שרופים ומעוותים ,ושבר
של נר מקורצף מן המאה ה I-לסה״נ.
בסביבת החורבה – מדרגות עיבוד
של חקלאות שלחין ומערות טבעיות,
שהוכשרו למגורים .מדרום לאתר התגלו
מערות קבורה וגלוסקמאות ,כנראה בית
קברות של יהודי המקום בתקופת הבית
השני .ראו הרחבה בנפרד.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004

204736 624731

3

116

מבנה עתיק
בעין מטע

מבנה עתיק ,הרוס בחלקו ,לצד המעיין.
פסולת רבה.

היסטורי

סקר נוכחי

204944 624731

2

117

ח׳רבת דיר
אבו-עלי

חורבה (שרידי מנזר ביזנטי?) – גדר
אבנים ,ריכוז דרדר גדול-פרחים.
הצמחייה הסבוכה מסתירה בורות.
עפ״י עמוד ענן :אבן הים נמצאת בדרום
האתר .כמו כן ,בדרום-מערב האתר
נמצאת אבן מעוטרת – רוזטה ,הכוללת
צלב חקוק שקצהו העליון שבור .כמו כן,
שרידי מבנה ובכלל זה אבן סף ומזוזה.
בסקר הארכיאולוגי מוזכרות גם שתי
שומרות וגת חצובה במערב האתר.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי,
אהרונסון
ועמיתיו ,1972
“עמוד ענן״,
מרקוס .1993

201427 624726

1

118

חורבת גרס

חורבות יישוב קדום (כארבעים דונם).
שרידי מבנים ,מהם שנשתמרו עד
לגובהה של קומה שניה ,ותריסר בורות
מים חצובים בסלע .באתר הובחנו
גושים בנויים ,מעין רבעים ,שסמטאות
מבדילות ביניהם .בראש ההר התגלו
שרידי חלל תת-קרקעי נרחב ,ייתכן
מערכת מסתור .ראו הרחבה בנפרד.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

208090 624716

3

103

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע

Y

X

חשיבות

מס׳ שם האתר

תיאור

דו " ח מ סכ ם

119

שרידי יישוב
וכנסייה

שרידי יישוב קדום (כעשרה דונמים) על
מדרון הר (היום ממזרח ליישוב מטע).
באתר נתגלו שרידי כנסיה מן התקופה
הביזנטית ,ונערכה בהם חפירה בשנת
.1968ככל הנראה ,האתר נהרס רובו
ככולו עם הרחבת כביש .375

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

206635 624715

2

120

מתקנים
חצובים

במה חצובה בסלע ,ספלול ,גומחה
בסלע ,סיתות עגול.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201015 624713

2

121

חציבות

חציבה מוזרה ,גומחה בעורף ,מדרגות.
מעין בסיס עמוד .מצפון בסלע כוך זעיר,
בור סתום.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201070 624709

2

122

מערה

מערה שלא ניתן לרדת לתוכה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

200992 624702

1

123

עין תנור

מעיין ניקבה בתוך סבך תאנים מרשים.
אורך הניקבה כ 16 -מ׳ ,מדופנת
באבני גזית מסותתות ומקורה בקימרון
מחודד .שרידי בריכת איגום הרוסה
(מרקוס  .)1993מרקוס מזכיר גם בריכה
עתיקה  150מ׳ במורד הנחל ,שלא
זוהתה בסקר הנוכחי.

הידרולוגי

סקר נוכחי,
מרקוס .1993

204675 624700

3

124

עין מטע

מעיין גדול בערוץ נחל זנוח ,בצל חורשת
איקליפטוסים .המיקום נלקח מאתר
“עמוד ענן״ .מרקוס ( )1993מזכיר כ150 -
מ׳ מצפון-מזרח לעין מטע עוד מעיין
ניקבה הרוס ,שלא אותר בסקר הנוכחי.

הידרולוגי

סקר נוכחי,
מרקוס .1993

204987 624699

3

125

חצר המערות
בחורבת גרס

חצר הפונה מערבה ובה חמש מערות
חצובות .שלוש המערות הדרומיות
מחוברות .בחלקן יש משכבי קבורה אך
אין כוכים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

208007 624699

3

126

מצוק

מצוק הפונה צפונה.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

205413 624624

1

127

גת

כנראה גת חצובה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

208061 624605

1

128

בית בד

אבן ים של בית-בד חצוב בסלע ,שבורה
בשוליה .קוטר כ 2 -מ׳.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

207985 624603

2

129

עין גרס עילית מעיין חרב מזה שנים ארוכות וללא זכר
בשטח .גם מרקוס ( )1993לא הצליח
לאתרו .לא נבדק בסקר הנוכחי.

הידרולוגי

אהרונסון
ועמיתיו ,1972
מרקוס .1993

206800 624600

1

130

פינת הנצחה

אתר הנצחה לתורמי קק״ל,
בקצה מושב מטע.

הנצחה

סקר נוכחי

205689 624551

1

131

דרך עתיקה

דרך עתיקה ובור רדוד.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

208073 624549

1

132

תחנת ניטור

תחנת  LTERאזור מטע – בדיקת
השפעות שינויי האקלים על החורש
הים-תיכוני באזור.

אחר

סקר נוכחי

206338 624540

1

133

כבשן סיד

כבשן סיד (קוטרו  4מ׳ ,רוחב דפנותיו 2
מ׳) באוכף .חלקו התחתון נחצב בסלע,
חלקו העליון נבנה באבנים .פתח הכבשן
פונה למערב.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

207888 624499

1

134

כבשן סיד

כבשן סיד על מדרון .דפנותיו (רוחבן
 2מ׳) נבנו מאבני גוויל קטנות ונשתמרו
לגובה של  4מ׳ .בצדו המערבי הותקן פתח.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

207014 624411

1

135

כבשן סיד
ומחצבה
עתיקה

כבשן סיד (קוטרו  4מ׳ ,רוחב דפנותיו
 2.5מ׳) במדרון .חלקו התחתון נחצב
בסלע ,חלקו העליון נבנה באבנים .פתח
הכבשן פונה למערב .בקרבת מקום –
מחצבה קדומה.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

207857 624404

1

104

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע
גיאומורפולוגי

136

מצוק זנוח
(מזרח)

חלקו המזרחי של מצוק זנוח .אתר
גלישה וטיפוס.

137

חורבת חנות

אתר ארכיאולוגי קטן (כחמישה דונמים) ארכיאולוגי
שעיקרו ח׳אן דרכים על יסודות כנסייה
עתיקה ורצפת פסיפס מרשימה .גת
גדולה ובור איגום מצפון לחורבה .ראו
תיאור מורחב בנפרד .שם האתר הוא
עברות לשם הערבי – ח׳רבת אל-ח׳אן.

Y

X

חשיבות

מס׳ שם האתר

תיאור

דו " ח מ סכ ם

סקר נוכחי

203527 624366

2

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004

204521 624357

3

וייס ועמיתיו
2004

209229 624352

1

ארכיאולוגי סקר נוכחי

204455 624335

3

סקר נוכחי

207987 624331

1

סקר נוכחי

206348 624304

3

וייס ועמיתיו
2004

202861 624297

1

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

207933 624276

1

סקר נוכחי

201775 624275

1

207899 624268

1
1

נופש

138

דרך קדומה

דרך קדומה ברוחב  3מ׳ ,התחומה
באבני שפה ,ומוליכה מדרום-מערב
לצפון-מזרח.

ארכיאולוגי

139

בריכה חצובה
וגל אבנים

בריכה חצובה (לא אוגרת מים) ולצידה
גל אבנים גדול “ -קבר גוליית״.

הידרולוגי

140

מאובנים

מעט מאובני רודיסטים בסלע ליד השביל .גיאומורפולוגי
אלון התולע.

141

עין גרס
תחתית

שתי בריכות – מוצלת סגלגלה וחשופה
רבועה .עצי אלה א״י ותאנה .המקום
שופץ וסודר ע״י חבריו של קיריל גולנשין
שנהרג בקרב ברצועת עזה בשנת ,2006
ולזכרו יש אבן עם כתובת במקום.

142

ג׳בל א-צנע

גל של אבני גוויל בגודל בינוני (קוטר הגל ארכיאולוגי
 4מ׳ בקירוב; רוגם?) .גל האבנים נפגע
כשנפרצה דרך באזור; במרכזו הובחן תא
בנוי באבנים.

143

מערה

מערה ומדרום לה אזור סלעים טרשיים.

144

מערה

מערה טבעית – ללא פרטים נוספים.

גיאומורפולוגי

145

כבשן סיד

כבשן סיד בקוטר  5מ׳ ובעומק  3מ׳.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

146

מערה

מצוק בן כמה מטרים ובו מערה קטנה
ורדודה .מעט משקעי מערות.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

208717 624268

147

כוך

כוך במדרגת סלע ,ובו נראים שרידי
נטיפים יבשים.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

208707 624267

1

148

צניר

צניר מרשים.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

208715 624265

1

149

מערה

מערה בגודל  2×5מ׳ ,שני פתחים.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

208761 624258

1

150

מערה

מערת זחילה  3×1מ׳ ובה שולחן אכילה
של יערון.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

208766 624251

1

151

ספלול

ספלול חצוב בסלע.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

208714 624244

1

153

אנדרטה

אנדרטה לזכר אורון אדרי ז״ל ,לוחם
ימ״מ שנספה בתאונת דרכים במקום זה
בשנת .2008

הנצחה

סקר נוכחי

205158 624243

1

152

נקיק

ניתן לזחול כ 7 -מ׳.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

208676 624243

1

154

ח׳רבת
א-תורכמאן

חורבה דלה (כשמונה דונמים) ,עם
שרידי מבנים וחציבות בסלע .חרסים מן
התקופה הביזנטית ומימי הביניים.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

201521 624240

1

155

עמוד סלע

עמוד סלע.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

208634 624239

1

156

מערה

מערת מגורים ,גובה  2מ׳ .אורך ורוחב
 2.5×5מ׳.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

208771 624239

1

157

שרידי מבנים

שרידי מבנה מלבני ( 28×8מ׳ בקירוב),
שהובחנה בהם חלוקה לחדרים .בקצה
הצפוני של שרידי המבנה – שרידי מגדל
רבוע ( 7×7מ׳) .הקירות (רוחבם  0.9מ׳)
נשתמרו לגובה שלושה נדבכים.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

203090 624208

1

הידרולוגי

105

הנצחה

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע

Y

X

חשיבות

מס׳ שם האתר
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158

כבשן סיד

כבשן סיד חרוטי בגיא ,שנחל הנתיב
מתחתר בו .הכבשן נבנה מאבנים קטנות;
קוטרו בשפתו  15מ׳ בקירוב ועומקו
 4מ׳ .בקרבתו – כבשן סיד קטן ממנו;
קוטרו  3.5מ׳ ,עומקו  3מ׳ ורוחב דפנותיו
 2.5מ׳ .הובחן בו פתח ,הפונה למערב.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

203705 624171

1

159

מאגורה

בור מים חצוב עם עמוד תמיכה לצד
כביש  .375בחציבת הבור הושאר
במרכזו עמוד לתמך תקרתו הקמורה.
גרם מדרגות שנבנה אצל דופן הבור
הדרומית ,מוליך אל קרקעיתו .בדופן
הצפונית נחצבה גומחה .דפנות הבור
והעמוד מטוייחים .בקרבת הבור –
חציבה דמוית האות ר ( 4.7×2מ׳),
המכוסה בלוחות אבן גדולים.

הידרולוגי

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004

202889 624120

3

160

גתות חצובות

שתי גתות חצובות בסלע במדרון
שלוחה ,בקרבתו של נחל הנתיב מצפון.
בכל אחת מן הגתות משטח דריכה רדוד,
משופע מעט ( 2×1.5מ׳) ,מוקף תעלה
חצובה; בחלקו התחתון של כל משטח
נחצב בור איגום קטן ,מעין ספלול.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

202305 624117

1

161

כבשן סיד
ושומרה

כבשן סיד (קוטרו  3.5מ׳ בקירוב,
רוחב דפנותיו  3מ׳) בגיא ,שנחל הנתיב
מתחתר בו .בקרבת מקום – שומרה
מעוגלת ,שנשתמרה לגובה של  1.5מ׳.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

203096 624115

1

162

מדרגות
חצובות

מדרגות חצובות לצד הכביש .קטע של
הדרך שהוליכה בתקופה הרומית מעמק
האלה לירושלים באפיקו של נחל הנתיב:
טור של מדרגות (רוחב המדרגות  6.5מ׳,
רומן  0.15-0.1מ׳) ,שנחצבו בסלע לאורך
 113.5מ׳.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004

203012 624102

3

163

צניר

צניר בנקודה זו.

גיאומורפולוגי

אורי רמון בע״פ

208743 624031

1

164

הר חנות

קטעי קירות ,שרידי שומרות ,גדרות
אבנים וערימות של אבנים מסוקלות
(כחמישה דונמים) בפסגתו של הר ֲחנֹות
ל-ח׳אן ,נ״ג .)650
׳בל ֶא ַ
(גֶ ֶּ

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

204531 624028

1

165

קטע המדרגות החצובות המרשים
מדרגות
ביותר במעלה הנתיב .נצפה היטב
חצובות
מכביש  .375הקטע החצוב (אורכו 23
מ' בקירוב ,רוחבו  3מ') מדורג; רוחב
המדרגות על פי רוב אחיד 0.7 :מ'
בקירוב .במרכז המדרגה העליונה –
חציבה מלבנית ( 1.2×1מ' ,עומקה 0.5
מ'; צבורה בה אדמת סחף); אפשר
שהיא בור איגום של גת ,שנחצב לאחר
שהדרך חדלה לשמש .בצדיו של קטע
הדרך – חציבות.
מדרגות עיבוד מדרגות עיבוד קדומות במורדות
הר יערן.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004

202359 624021

3

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

203855 623981

1

“עמוד ענן״ ,עתי 204298 623960
יפה בע״פ.

2

203841 623929

3

166
167

בריכת חורף
בהר חנות

בריכות חורף בסלע ,אתר פריחת נורית
המים המטופח ע״י עתי יפה מנתיב
הל״ה .בעבר אוכלוסיית קרפדות,
שנעלמה בשנים האחרונות.

הידרולוגי

168

בית היערן

מבנה אבן גדול והרוס ברובו בפסגת
הר יערן ,מוקף גדר אבן .עפ״י הסקר
הארכיאולוגי ,בקרבת המבנה יש פירים
קרסטיים (לא אותרו בשטח).

היסטורי

106

בוטני

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

מבנה תת-קרקעי מוגבה כמטר אחד
מהסביבה ,מטויח מבחוץ .מעט מצפון
לשביל ישראל הישן.

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע
הידרולוגי

169

מאגר מים

170

שרידי מבנים שרידי מבנה ( 30×20מ׳ בקירוב) בחלקה ארכיאולוגי
ומערות קבורה הצפוני של פסגת גבעה (נ״ג .)444
במרחק של  100מ׳ בערך ,על מדרון
הגבעה המשתפל למזרח ,אותרו שרידיו
של עוד מבנה .במדרון הגבעה המשתפל
לצפון – שני בורות מים חצובים בסלע
ושרידיה של מערת קבורה.

171

משטח סלע
וחציבות

משטח סלע וחציבות.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

172

כבשן סיד

שרידי כבשן סיד בקוטר  6מ׳ ובעומק
 5מ׳ .חלקו התחתון נחצב בסלע וחלקו
העליון נבנה מאבנים .בקרבת מקום
שרידי מתקן חצוב בסלע.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

היסטורי

סקר נוכחי

203925 623910

2

הידרולוגי

וייס ועמיתיו
2004

201522 623909

1

203977 623906

1

208660 623881

1

תמונה  :20המצפור ע״ש עליזה ומנחם בגין (אתר מס׳  )91בכניסה לפארק בגין .צילום :איתן רומם.
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Y

X

חשיבות

מס׳ שם האתר

תיאור

דו " ח מ סכ ם

דו " ח מ סכ ם

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

תמונה  :21הבריכה הרבועה בעין גרס תחתית (אתר מס׳  .)140צילום :עידן טלמון.

תמונה  :22בור מים עם אבן חוליה רבועה בח׳רבת אום אל-ג׳ג׳ (אתר מס׳  .)240צילום :איתן רומם.
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ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע

Y

X

חשיבות

מס׳ שם האתר

תיאור

דו " ח מ סכ ם

173

גת

גת חצובה בסלע.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

201700 623869

1

174

כבשן סיד

כבשן סיד ,קוטרו  3מ׳ ורוחב דפנותיו
 1.5מ׳ .חלקו התחתון חצוב בסלע וחלקו
העליון נבנה מאבנים.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

208932 623836

1

175

שרידי מבנה
מלבני

שרידי מבנה מלבני ( 17×15מ׳ בקירוב)
על כתף בולטת של שלוחה (נ״ג )558
החולשת על סביבותיה ,בקרבתו של נחל
הנתיב מדרום .ההשתמרות – עד לגובה
של שלושה נדבכי אבנים .הובחן פתח
בקיר הדרומי.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

202992 623819

1

176

בור מים

בור מים חצוב במחשוף סלע וחציבות
במדרון שלוחה.

הידרולוגי

וייס ועמיתיו
2004

202609 623803

1

177

מבנה

מבנה ,ללא פרטים נוספים.
כנראה חלק מח׳רבת סעד.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201314 623758

1

178

שרידי מבנים
ובורות מים

שרידי מבנים (כחמישה דונמים)
שנבנו באבני גזית ,על מדרון שלוחה,
מצפון לנחל צרצר .עוד באתר עמודי אבן
שהתמוטטו ושני בורות מים הרוסים.
חרסים מתקופות הברזל ,רומית-
ביזנטית וימי הביניים.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

202277 623729

1

179

שרידי מבנה
ומתקנים
חקלאיים

שרידי מבנה רבוע ( 17×17מ׳ בקירוב).
הקירות (רוחבם  0.7מ׳) נשתמרו בחלקם
כדי שלושה נדבכים .בחלק הצפוני-
מזרחי הובחנה שורת חדרים (רוחבה
 3מ׳ בקירוב) ,ובמרכז הובחנו חציבות
במחשוף סלע .בקרבת הפינה הצפונית-
מערבית של שרידי המבנה אותרה גת
חצובה בסלע .בקרבת מקום מצפון-
מזרח – בור מים חצוב בסלע.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

206097 623723

1

180

שרידי דרך
עתיקה

בפסגת הגבעה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

204368 623720

1

181

כבשן סיד?

כנראה כבשן סיד .ניתן לזיהוי בתצ״א
ובתצפית מדרך העפר.
לא הגענו למקום עצמו.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

207871 623713

1

182

עמודי אבן

שלושה עמודי אבן שרועים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201825 623695

1

183

גת

גת עתיקה.

184

פזורת של כלי צור מהתקופה
שרידי מבנה
ופזורת כלי צור האפיפליאוליתית (כחמישה דונמים)
על כתף שלוחה.
בקרבת מקום – שרידי מבנה וקטעי
קירות ,שנבנו מאבני גוויל קטנות.

הידרולוגי

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201814 623670

1

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

204215 623650

1

185

מערה

מערה שתקרתה קרסה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201346 623628

1

186

שרידי
מבנה ואתר
פרהיסטורי

שרידי מבנה סגלגל ( 3×2מ׳ בקירוב;
נדבך אחד של אבני גוויל גדולות) על
מדרון .במרחק של  100מ׳ בערך מדרום
– פזורת של כלי צור אפיפליאוליתיים
( 30×30מ׳ בקירוב) ,ובקרבתה ספלול
חצוב במחשוף סלע.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

204949 623627

1

187

בית בד

שתי בתולות בית-בד בגובה  1.5מ׳,
מתקן ריסוק משוחזר.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201785 623618

3

188

ח׳רבת סעד

שרידי בניין ,חרסים מהתקופה הערבית .ארכיאולוגי

סקר נוכחי,
אהרונסון
ועמיתיו 1972

201283 623610

1

109

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

189

מצוק כתרון

190

פזורת כלי צור פזורת של כלי-צור ( 40×30מ׳ בקירוב)
מהתקופה האפיפליאוליתית על מדרגה
טבעית צרה במדרון.

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע

מצוק מרשים בגובה מטרים אחדים בצלע גיאומורפולוגי
הר כתרון .נסקר בתצפית מרחוק בלבד.

Y

X

חשיבות

מס׳ שם האתר

תיאור

דו " ח מ סכ ם

סקר נוכחי

207614 623572

2

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

204853 623553

1

191

שומרה

שומרה מלבנית ( 3×4מ׳ בקירוב) בנויה
מאבני גוויל גדולות.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

208689 623510

1

192

שרידי מבנה

שרידי מבנה רבוע (צלעו  13מ') ,ייתכן
בית חווה .בקרבתו שרידי שומרה ,גת
חצובה ומדרגות עיבוד סחופות .באתר
נמצאו חרסים מתקופות הברזל . II,III

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

208794 623506

1

193

כבשן סיד

כבשן סיד מעוגל (קוטרו  4מ׳ ,עומקו
 4מ׳ בערך ,ורוחב דפנותיו כמטר אחד),
כנראה מן התקופה העות׳מאנית.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

201597 623492

1

194

מערה

מערה ,ללא פרטים נוספים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201415 623410

1

195

כבשן סיד?

כנראה כבשן סיד ,ניתן לזיהוי בתצ״א
ובתצפית מדרך העפר.
נסקר בתצפית בלבד.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

207487 623371

1

196

כבשן סיד
ושרידי מבנה

שרידי מבנה וכבשן סיד על מדרון גבעה .ארכיאולוגי
חרסים מן התקופה העות׳מאנית.

וייס ועמיתיו
2004

201332 623369

1

197

כבשן סיד

כבשן סיד מעוגל ,קוטרו  4מ׳ בקירוב.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו 208267 623348 2004

1

199

שרידי מבנה

שרידי מבנה רבוע ( 10×10מ׳ בקירוב;
נדבך אחד של אבני גוויל גדולות).

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

203365 623331

1

198

תצפית

נקודת תצפית.

נוף

סקר נוכחי

208095 623331

1

200

שומרה וגדר
אבנים

שומרה מלבנית ( 3×4מ') על מדרון שלוחה ,ארכיאולוגי
מצפון לנחל צלצל .מקיר המבנה נמשכת
גדר אבנים ,המקיפה שטח של כשני
דונמים .חרסים מתקופות הברזל .II,III

וייס ועמיתיו
2004

202710 623311

1

201

שרידי מבנה
מלבני

שרידי מבנה מלבני ( 20×15מ׳ בקירוב;
בית חווה?) ,שניכרים בהם חדרים
וחצרות ,על מדרון שלוחה ,מצפון לנחל
צלצל .הקירות נבנו מאבני גוויל ונשתמרו
לגובה של שניים-שלושה נדבכים.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

202618 623304

1

202

מתחם רבוע

שרידי מתחם רבוע ( 25×25מ׳ בקירוב)
על מדרון ,מצפון-מערב לנחל סנסן.
קירות המתחם נשתמרו כדי  3נדבכי אבנים.
חרסים כנראה מהתקופה הביזנטית.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

204307 623192

1

203

שרידי מבנה

שרידי מבנה מלבני ( 10×5מ׳ בקירוב).

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו 206226 623158 2004

1

204

משטח סלע
וספלולים

משטח סלע ובו ספלול גדול בקוטר 50
ס״מ ולידו  10ספלולים קטנים בקוטר 7
ס״מ .מעט ממערב עוד  8ספלולים קטנים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

206878 623085

1

205

כבשן סיד

כבשן סיד בקוטר  5מ׳ ובעומק  1.5מ׳.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

207062 623084

1

110
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206

חורבת סנסן
מזרח

חורבה גדולה (כעשרה דונמים) ,מערה
גדולה ושרידי מבנים .למערה כניסה
ממזרח ,אורכה כ 20 -מ׳ וגובהה 1.2
מ׳ .יש פתח מערבי אנכי בגובה כ2.5 -
מ׳ עם שרידי כוכי קולומבריום ספורים
ולידו קיר אבן.
בסקר הארכיאולוגי :בורות מים,
מחצבות קדומות וחציבות ,כבשן
סיד ,גדרות אבנים ועשרות ספלולים,
שנחצבו בצפיפות במחשוף סלע .חרסים
מהתקופות :הברזל ,הביזנטית ,הערבית
הקדומה ,ימי הביניים והעות׳מאנית.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004

206911 623069

1

207

כבשן סיד

כבשן סיד (קוטרו  7מ׳ בקירוב) ,בנוי
מאבני גוויל גדולות ,לרגלי מדרון.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

201509 623054

1

208

שרידי מבנה

שרידי מבנה ( 10×10מ׳ בקירוב) ,שנבנה ארכיאולוגי
מאבני גוויל גדולות.

וייס ועמיתיו
2004

202181 623049

1

207675 623023

3

207379 623015

1

201765 623013

1

209

הר סנסן

פסגת הר סנסן – תצפית נוף היקפית,
שני גלי אבנים .לפי הסקר הארכיאולוגי –
שרידי מבנה מלבני שצלעותיו  16×10מ׳.

נוף

210

גורן

גורן באוכף ,אורכה כ 15 -מ׳ ורוחבה
כ 10 -מ׳.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

211

ח׳רבת דהי

בחורבה נותרו יסודות מבנים
ומערת מגורים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי,
אהרונסון
ועמיתיו 1972

212

בקעה

בקעה קטנה ,בשטח של כ 60 -דונם.
נראה שהייתה מעובדת בעבר .בתיק
השמורה מכונה “שקערורית סנסן״.

גיאומורפולוגי

אורבך  ,2009סקר 203864 623008
נוכחי ,אהרונסון
ועמיתיו 1972

2

213

מבנה קדום

מבנה אבן רבוע בגובה  1.5מ׳ ,בעל
ארבעה נדבכים .כנראה מצד או שומרה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

207449 623002

1

214

אבני מיל
בנחל הנתיב

בסקר נוף ונופש :אבן מיל עתיקה ושברים ארכיאולוגי
בקרבתה .בסקר הארכיאולוגי :חמש אבני
מיל המוצבות כאן (לא באתרן) .כיום
האבנים לא נמצאות ,ומיקומן אינו ידוע.

אהרונסון
ועמיתיו ,1972
וייס ועמיתיו
2004

201300 623000

1

215

מעגל אבני
גוויל

מעגל של אבני גוויל גדולות (קוטרו  2.5מ׳) .ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

202312 622891

1

216

שומרה וגת

שומרה מלבנית ( 4.7×3.7מ׳ ,גובהה
 1.5מ׳) ,שנבנתה מאבנים גדולות ,בחלקו
העליון של גיא .בקרבת מקום – גת
חצובה בסלע.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

203333 622883

1

217

מתקן חצוב
בסלע

מתקן חצוב בסלע (גת?) במדרון גבעה,
אחי מדרום-מערב:
ּד ִבקרבתה של ח׳ ֶא ָ
חציבה מלבנית ( 3×1.5מ׳ ,עומקה 0.2
מ׳) ,מעין אגן רדוד וספלול (קוטרו
בשפתו  0.6מ׳).

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

201691 622846

1

218

שומרה

שרידי שומרה רבועה (אורך צלעה 5
מ׳ בקירוב ,נדבך אחד של אבני גוויל
גדולות).

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

207785 622839

1

219

שומרה

שרידי שומרה ( 4×3.5מ׳ בקירוב; שני
נדבכים של אבני גוויל גדולות).

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

202600 622835

1

220

מכלול חקלאי

מדרגות עיבוד קדומות (כשני דונמים).
באתר מערה ששימשה למגורים ,גת
מרוצפת פסיפס ,שרידים של בית-בד
ומתקנים חצובים בסלע ,ששימשו
לעיבוד תוצרת חקלאית.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

202811 622817

1

111

ארכיאולוגי סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004
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221

חורבה

חורבה (כעשרה דונמים) בגיא בהר יערן:
שרידי מבנה שרוצף באבני פסיפס ,קטעי
קירות ,גדרות אבנים ,שרידי בית-בד
ומתקנים חצובים לעיבוד תוצרת חקלאית,
שקתות ומדרגות חצובות .חרסים
מהתקופות הביזנטית והערבית הקדומה.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

203400 622798

1

222

משטחי סלע

משטחי סלע גדולים.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

202878 622767

1

223

בור ,גת ומערה משטח סלע ובו בור גדול וגת .בצידו
הצפוני מערת רועים ,בחזיתה סרפדים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

202957 622758

1

224

שומרה

שרידי שומרה מלבנית ( 6.7×3.5מ׳; שני
נדבכים של אבני גוויל גדולות).

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

203600 622711

1

225

כבשן סיד

כבשן סיד בקוטר  6מ׳ בקירוב.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

207377 622708

1

226

משטח סלע

משטח סלע ובו שני ספלולים סתומים.
עפ״י “נוף ונופש בהרי יהודה״ יש במקום
גת ,שלא אותרה בשטח.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי,
אהרונסון
ועמיתיו 1972

202447 622703

1

227

גב

גב בסלע ותעלות חצובות המוליכות
אליו .הצמח דמסון כוכבני .ממזרח לגב
מערה ובפתחה תאנה גדולה.

הידרולוגי

סקר נוכחי

202925 622702

1

228

מערה

מערת רועים גדולה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

203230 622698

1

229

בודדה

בודדה חצובה בסלע (מתקן סחיטה
משפחתי להפקת שמן/יין).

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

202951 622675

1

230

בורות מים

שני בורות מים – אחד עם אבן חוליה
שלמה ולשני חצי חוליה .הבורות היו
יבשים במאי  2016ועומקם  4-3מ׳.
מתחת לשפת הבור הגדול יש כוכי
קולומבריום .באתר צומח עץ שיזף מצוי
בגובה של כ 5 -מ׳.

הידרולוגי

סקר נוכחי

202939 622652

2

בוטני

231

כבשן סיד

כבשן סיד בעומק  3.5מ׳ בעל צורה טרפזית .ארכיאולוגי

סקר נוכחי

206190 622649

1

232

ח׳רבת
אל-בורג׳

קורות בית-בד ,אבן ים ומערה סתומה.
בפסגה נמצאים יסודות מצודה רבועה.
שטח האתר כעשרה דונמים .עפ״י “נוף
ונופש בהרי יהודה״ :בניין מרכזי בנוי
מאבני גזית ,מכלאות צאן ובית-בד שלם.
ראו הרחבה בנפרד.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי,
אהרונסון
ועמיתיו ,1972
וייס ועמיתיו
2004

202920 622646

3

233

מערה
ובית-בד
בחורבת סנסן

מערה עם קמרון כניסה וטיח בקירות,
גומחות – גדולה וקטנה מול הפתח.
גובה  3מ׳ ופתח מכוסה בגג .ליד המערה
אבן ים בקוטר  1.5מ׳ .כנראה שהמקום
שימש כמאגר מים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

206580 622636

3

234

מקווה טהרה
בחורבת סנסן

מקווה טהרה מטוייח עם שלוש מדרגות ארכיאולוגי
חצובות .הגג פתוח.

סקר נוכחי

206535 622606

3

235

גורן ובור מים

גורן וממזרח לה בור מים מטוייח בעומק ארכיאולוגי
של כ 5 -מ׳ .ניתן לרדת מפתח מזרחי.

סקר נוכחי

206535 622561

2

236

גורן גדולה

סקר נוכחי

206529 622513

1

גורן בקוטר של כ 20 -מ׳ .חלקה הצפוני
חצוב בסלע.

ארכיאולוגי

הידרולוגי

237

מערה

מערה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201534 622508

1

238

מרה א-דום

שרידי מבנים מלבניים צמודים זה
לזה (כעשרה דונמים) בפסגת גבעה.
בקרבת מקום גת ובור מים חצובים.
חרסים מהתקופות הרומית הקדומה
והביזנטית.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

201828 622505

1

112
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239

מערות

שרידי מערות שנחצבו בסלע.

ארכיאולוגי

240

ח׳רבת אום
אל-ג׳ג׳

בור מים עם אבן חוליה רבועה .באזור
שרידי חורבה ( 8דונם) ,כולל שרידי
מבנים ומכלאות צאן .חרסים מתקופות
הברזל ,הרומית והביזנטית .עפ״י “נוף
ונופש בהרי יהודה״ :כנסייה בעלת קשת,
חומות ,בורות ,אבני מיל ,מערות .הכנסייה
ואבני המיל לא מוזכרות בסקר הארכיאולוגי.

ארכיאולוגי

241

חורבת תיבנה

שרידי מצודה (מבנה מלבני 32×28
מ') ,יסודות מבנים ותצפית .מסביב
למבנה :מערות ,שומרות וגדרות אבנים.
חרסים מתקופות הברזל  ,IIIהרומית?
והעותמ׳אנית.

ארכיאולוגי

242

גת חצובה

גת חצובה בסלע ,הכוללת משטח דריכה ארכיאולוגי
ובור איגום .במקום נצברה אדמת סחף.

243

בור מים

בור מים פעיל בשימוש רועים ,עומק
 7-6מ׳ .באמצע אוגוסט  2016עדיין
הכיל קצת מים.

244

גורן

משטח סלע – כנראה גורן.
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וייס ועמיתיו 206880 622442 2004

1

סקר נוכחי,
אהרונסון
ועמיתיו 1972
וייס ועמיתיו
2004

201443 622420

1

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004

204749 622416

2

וייס ועמיתיו
2004

204331 622396

1

הידרולוגי

סקר נוכחי

206531 622394

2

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

204746 622365

1

הידרולוגי

245

מאורה

מאורה גדולה ,סתומה בעפר.

אחר

סקר נוכחי

202252 622345

1

246

דרך עתיקה

קטע של דרך קדומה (אורכו  200מ׳
בערך ,רוחבו  2.5מ׳) ,שאבנים מעובדות
מוצבות בשוליו .הדרך הוליכה כנראה
מהשפלה להר.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

204403 622317

1

247

מערה

מערה טבעית בקצה רמה בהר סנסן .כמות ארכיאולוגי
גדולה של אפר נמצאה במערה ובסביבתה;
אפשר שהיא שימשה מפחמה.

וייס ועמיתיו
2004

205697 622220

1

248

שומרה

שרידי שומרה מלבנית ( 5×4מ׳ בקירוב) ,ארכיאולוגי
שנבנתה מאבנים גדולות ,מעובדות
בחלקן ,על מדרון שלוחה בהר סנסן,
באזור של מדרגות עיבוד.

וייס ועמיתיו
2004

206500 622197

1

וייס ועמיתיו
2004

204713 622138

1

206171 622085

2

1

249

שרידי מבנה
ובור מים

שרידים של מבנה מלבני ( 10×5מ׳
בקירוב) ,שנבנה מאבנים מעובדות
גדולות .במרחק של  10מ׳ מצפון –
בור מים חצוב בסלע.

ארכיאולוגי

250

מערת ואדי
חמר

מערת רועים טיפוסית גדולה עם כניסה
בנויה בקיר אבן כולל משקוף .סביב
המערה חצר רבועה .מעל למערה יש
עץ תמר יפה בעל מספר חוטרים ,ולצידו
מטמורה קטנה ומערה קטנה נוספת.
מרקוס ( )1993מציין כי במערה שוכנים
עשרות עטלפי חרקים ,אך לא זוהתה
פעילות שלהם באוגוסט .2016

ארכיאולוגי

סקר נוכחי,
מרקוס 1993

251

כבשן סיד

כבשן סיד (קוטרו הפנימי  4מ׳ בקירוב,
עומקו  3מ׳ ,רוחב דפנותיו  1.5מ׳).
החלק התחתון חצוב בסלע וראש
הכבשן נבנה מאבנים.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

203739 622052

252

גת

גת עתיקה – עפ״י אתר “עמוד ענן״.
לא נבדקה בסקר הנוכחי.

ארכיאולוגי

"עמוד ענן״

202930 622042

1

253

שרידי מבנים

שרידי מבנים (כשני דונמים) שנבנו
מאבני גוויל .לאחד מהם צורה סגלגלה.
בקרבת מקום קיר ארוך.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

207263 622015

1

113

הידרולוגי
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254

חורבה ללא
שם

חורבה (כעשרה דונמים) :שרידי מבנים
שנבנו מאבנים גדולות ,מתקנים לעיבוד
תוצרת חקלאית ובור מים חצובים
בסלע ,ושקתות חצובות בגוש סלע גדול.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

201457 621980

1

255

ח׳רבת
עסמאללה

סלע ובו שתי חציבות אורכיות ,אחת
באורך  1.5מ׳ ובעומק  40ס״מ כולל
פתח ניקוז ,והשנייה באורך  2מ׳ ובעומק
 5ס״מ .ליד הסלע יסודות מבנה רבוע
שצלעו באורך  3מ׳.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004

201605 621965

1

256

בור מים

בור מים ובו מים בעומק  3מ׳ במאי
 .2016אבן חוליה ושוקת יפה.

הידרולוגי

סקר נוכחי

201647 621956

1

257

בית בד ח׳רבת אבן ים של בית-בד (קוטר  1.2מ׳,
גובה  0.5מ׳) ,נמצאת בתוך משטח חצוב
עסמאללה
בקוטר  3מ׳.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201685 621942

2

258

גת

גת במימדים  3×2מ׳ ולידה חציבות
נוספות.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201716 621932

1

259

שומרה וגת

שומרה מעוגלת (קוטרה  3.2מ׳),
בנויה מאבני גוויל ,על כתף שלוחה.
בקרבת מקום אותרה גת :משטח
דריכה ( 6.2×4.5מ׳) בנוי מאבנים גדולות
ומטוייח ,ובור איגום חצוב בסלע (1.7×1.1
מ׳) .תעלה חצובה מוליכה מן המשטח אל
הבור .בסביבה – מדרגות עיבוד.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

206483 621920

1

260

מתקנים
חקלאיים

שרידי שומרה רבועה ( 4×4מ׳) ,שנבנתה
מאבנים גדולות ,מעובדות מעט ,על
מדרון שלוחה ,ממזרח לוואדי חמאר.
בקרבת מקום – בור מעוגל ומטוייח חצוב
בסלע (קוטרו  2מ׳ ,עומקו  3מ׳ בקירוב),
וגת חצובה בסלע שמרכיביה הם משטח
דריכה ( 2×2מ׳) ובור איגום (קוטרו 0.7
מ׳) .בסביבה – מדרגות עיבוד.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

206012 621905

1

262

מערה

מערה בעלת שני פתחים .עיי חורבות.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201572 621885

1

261

שרידי מבנים
וגדר אבנים

שרידי מבנים ( 30×30מ׳; בית חווה?).
הבניה נעשתה מאבני גוויל .על המדרונות
הקרובים – חלקות עיבוד מדורגות,
תמוכות בקירות; ניכר תיחומן
בגדרות אבנים.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

202798 621885

1

263

בודדה

בודדה קטנה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201783 621879

1

264

כבשן סיד

כבשן סיד – עפ״י אתר “עמוד ענן״.

ארכיאולוגי

"עמוד ענן״

203103 621878

1

265

מאגר מים –
ח׳רבת אום
א-רוס

מאגר מים בעומק  5מ׳ ובאורך 10
מ׳ .הכניסה אליו מצד צפון ,ועם פתח
בתקרה לצד דרך העפר בשטח .עפ״י
“עמוד ענן״ ,יש במקום מקווה טהרה.
החורבה משתרעת על פני כ 15 -דונם,
וכוללת שרידי קירות ואבני גזית עד
לגובה  2מ׳ .באזור החורבה יש בורות
מים ומערות קבורה.

הידרולוגי

202152 621868

2

266

גת

גת חצובה בסלע .במשטח הדריכה
נמצאו שלושה עמודי אבן עגולים.

ארכיאולוגי

203208 621865

1

267

בור ומערות

בור מים לח בעומק  3מ׳ (קינון יונים),
לידו מערה עם  3מדרגות חצובות וכן
שקע רדוד בעומק  5ס״מ ,אורך  150ס״מ
ורוחב  20ס״מ ולידו ספלולים חצובים בסלע.

הידרולוגי

ארכיאולוגי סקר נוכחי

202086 621850

1

268

דרך עתיקה

כנראה דרך עתיקה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

202005 621846

1

114

ארכיאולוגי סקר נוכחי,
"עמוד ענן" ,וייס
ועמיתיו 2004

וייס ועמיתיו
2004

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

גל אבנים ובור מים מרובע.

269

גל אבנים
ובור מים

270

מדרגות עיבוד /טרסה גדולה לרוחב הערוץ ,אחת
ממספר טרסות באפיק .כנראה למטרת
סכרים
שימור קרקע חקלאית.

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע

Y

X

חשיבות

מס׳ שם האתר

תיאור

דו " ח מ סכ ם

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

207084 621810

1

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201529 621803

1

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

205414 621796

1

סקר נוכחי

201347 621795

1

271

שרידי מבנה
מלבני

שרידי מבנה מלבני ( 4.5×3מ׳) בקרבת
הקצה הדרומי של רמה בהר סנסן.
הבניה נעשתה מאבנים מעובדות
גדולות; ההשתמרות :ארבעה נדבכים.
בבסיס הקיר הצפוני הובחנה גומחה
חצובה ( 0.9×0.8מ׳).

272

חצר חצובה

חצר חצובה בגובה  2.5מ׳ הפונה מזרחה ,ארכיאולוגי
צלעותיה בממדים  5מ׳ 4 ,מ׳ 2 ,מ׳.

273

גת וספלול

גת וספלול גדול (מדוכה) בסלע.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

200925 621764

1

274

מערות

שלוש עד ארבע מערות בשטח.
חלקן סתומות.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201505 621725

1

275

מערה

מערה – כניסה מהצד .פתח בגג ועליו
אבן חוליה רבועה .פתח צדדי חצוב דמוי
מערת קבורה .ספלולים חצובים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201130 621705

1

276

גת ובור מים

גת חצובה .במרחק  150מ׳ מצפון –
בור מים חצוב בסלע.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

203616 621704

1

277

ח׳רבת בית
איכא

גדרות אבנים ,ספלולים ,מערה מלאה
באבנים וממזרח לה מערה נוספת.
בסקר הארכיאולוגי :שרידי מבני מגורים
ומכלאות צאן בשטח כשבעה דונמים.
בורות מים חצובים בסלע ושקתות.
חרסים מימי הביניים ומהתקופה
העות׳מאנית.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004

201248 621704

1

278

ח׳רבת בית
איכא – מזרח

שרידי מבנים ומתקנים על שלוחה
(כשלושה דונמים) .בחלקו הצפוני
של האתר – שרידי מבנה ( 50×30מ'
בקירוב) ,שנבנה מאבנים מסותתות
גדולות .בשרידי המבנה נמצאו שני
בורות מים .מדרום לשרידי המבנה,
במורד – שלוש גתות ( 3×2מ' בקירוב
כל גת) ומערות קבורה חצובות בסלע,
מהן ששימשו לימים כמחסות לרועי
צאן .דרך קדומה (רוחבה  3מ') ,שאבנים
גדולות ניצבות בשוליה ,מוליכה אל
האתר .ממצא החרסים מתקופות
הברזל  ,IIIהפרסית ,הרומית הקדומה,
הביזנטית והממלוכית.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

201505 621700

1

279

ח׳רבת בית
איכא – מערב

מתחם מוקף גדרות אבן ,חרובים
עתיקים .חרסים מתקופות הברזל,
הביזנטית ,הממלוכית והעות׳מאנית.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004

201036 621694

1

280

מערה חצובה

מערה עם פתח מאורך הסגור ברובו
בקיר אבן .גובה המערה כ 3 -מ׳ ובתוכה
יש אולם גדול יחסית .סימנים רבים
לפעילות רועים או שב״חים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

206013 621692

1

281

חורבת מחצבת חורבה (כחמישה דונמים) :קטעי קירות
של מבנים ,מערת קבורה חצובה בסלע
עציונה
ובור מים ,שפתחו מוקף מעגל של אבנים
גדולות ,ובקרבתו שקתות אבן .פריטי
בניה קדומים מן החורבה שולבו בקירות
תמך של מדרגות עיבוד ,שהותקנו
בסביבתה בתקופות מאוחרות.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

204162 621571

1

115

בוטני

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע

Y

X

חשיבות
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282

בור

בור שממנו צומחת תאנה.

הידרולוגי

סקר נוכחי

201215 621535

1

283

שומרה

שרידי שומרה ( 2×3מ׳) שנבנתה מאבני
גוויל גדולות ומלוחות אבן.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

205838 621509

1

284

דרך עתיקה

כנראה דרך עתיקה – שתי שורות אבנים ארכיאולוגי
גדולות .יסודות מבנה.

סקר נוכחי

200809 621489

1

285

עתיקות

גדרות אבן ומשטחי סלע.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

200752 621473

1

286

גת

גת חצובה בסלע.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו 201506 621394 2004

1

287

גת

גת.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

203056 621344

1

288

כבשן סיד

כבשן סיד מעוגל ,בקוטר  5מ׳ בקירוב.
דפנותיו נשתמרו לגובה  2מ׳ ורוחבן
 2מ׳ בערך.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

205929 621311

1

289

קבר חצוב

קבר חצוב בסלע .הקבר סתום באדמת
סחף; בהיקף פתחו הרבוע עוצבה
בסיתות מסגרת קשותה .בקרבת מקום
– חציבות בסלע.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

202510 621304

1

290

מערת מגורים
ושרידי מבנה

שרידי מבנה מלבני ( 6.5×10מ׳) ,שנבנה
מאבני גזית על פתח מערת מגורים .בחזית
המערה גדר אבן הבנויה מאבני גוויל.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

206885 621302

1

291

שרידי שומרה

שרידי שומרה רבועה (אורך הצלע  2מ׳) ,ארכיאולוגי
נדבך אחד של אבני גוויל גדולות.

וייס ועמיתיו
2004

205798 621301

1

292

מערה

מערה בגדה המזרחית של וואדי חמר.
איתורה בשטח קשה – בסקר הנוכחי
היא זוהתה בתצפית מהגדה השנייה
(ללא ביקור במערה עצמה).
הנ״צ לפי “עמוד ענן״.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי,
“עמוד ענן״.

205662 621297

1

293

גת

גת חצובה בסלע במדרון.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

203859 621275

1

294

אורוות חצובות חצר אבן מגודרת ובתוכה שני פתחים
מקומרים למערות גבוהות ,כולל שקעים
הנראים כאבוסי סוסים .בדפנות המערות
שקעים לנרות (בדרומית יש ארבעה
שקעים צמודים – אולי קולומבריום),
במערה הצפונית גם אבן מזוזה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

202038 621264

1

295

מערה

מערה עם פתח מקומר יפה בצורת נ׳
עבה .בחדר המבוא שרידי טיח אך החלל
הפנימי גדול ולא מטוייח .גללי דרבנים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

202061 621263

1

296

בורות

בור מים ובקרבתו ,בצל עץ חרוב,
שקע (כנראה סתום בעפר) עם כוכי
קולומבריום בשוליו.

הידרולוגי

סקר נוכחי

202207 621253

1

297

בור

בור עם פתח רבוע ,נפתח לפעמון .סולם הידרולוגי
מתכת לא מקובע יורד פנימה.

סקר נוכחי

202051 621235

1

298

חורבת בית-בד מבנה דו-קומתי מרשים מהתקופה
העות׳מאנית ,מדרום לו משקוף
עתיק ומערה עם קמרון כניסה .עפ״י
“נוף ונופש״ :בית ערבי הרוס ,בבנייה
מפוארת ,מוקף חצר .שרידי בית-בד,
שרידי כנסייה ובה רצפת פסיפס (ראו
הרחבה בנפרד).

ארכיאולוגי

סקר נוכחי,
אהרונסון
ועמיתיו 1972

202145 621228

3

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו 203479 621206 2004

1

299

גת

גת חצובה בסלע.
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300

קברים חצובים שלושה קברים חצובים בסלע (פתחי
הקברים סתומים באדמת סחף למלוא
גובהם) .בסביבה – מדרגות עיבוד.
חרסים מתקופות הברזל? ,הרומית
והביזנטית.

301

מקווה טהרה חצוב (מלא בפסולת בניין) ארכיאולוגי
ח׳רבת
א-שייח׳ ע׳אזי וחציבות נוספות בקרבתו.

302

רוגם גדול

רוגם גדול ,מעוגל (קוטרו  25מ׳ בקירוב,
גובהו  2.5מ׳) קווי קירות ישרים,
שהשתמרותם ירודה ,מגיעים אל צדי
הרוגם .מסביב לרוגם – שברים רבים של
כלי חרס.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

303

מדרגות סלע

שתי מדרגות סלע בולטות בערוץ היורד
לנחל עציונה.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

203132 621050

304

דרך קדומה
וגת עתיקה

קטע של דרך קדומה ,שאבני שפה
ניצבות בשוליו .בקרבת מקום – גת
וספלולים חצובים בסלע.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

202106 621025

1

305

בור מים

בור מים מסורג.

הידרולוגי

סקר נוכחי

201119 621014

1

306

מערה

מערת מגורים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201174 621003

1

307

גת

גת חצובה בסלע.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

200833 620998

1

308

בית בד

אבן ים גדולה ומרשימה ,מנותקת
מסלע האם.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201156 620950

1

309

גבעת הל״ה

שתי אנדרטאות באתר הקרב .פירוט
על האירוע בפרק מורשת האדם.
האנדרטאות הוקמו לאחר מלחמת
ששת הימים.

היסטורי

סקר נוכחי

205407 620879

3

310

חורבת מלכה

אתר ארכיאולוגי המסומן במפות ,אולם
אין לו כל זכר בשטח.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי,
וייס ועמיתיו
 ,2004אהרונסון
ועמיתיו .1972

201600 620800

1

311

בור טבעי

בור טבעי רדוד (כמטר אחד) .כנראה לא
אוגר מים בחורף.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

204400 620780

1

312

שרידי מבנים
ומתקנים

שרידי שומרה רבועה ,שתי גתות ,בור
מים חצוב בסלע ,כבשן סיד ומבנה.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

203845 620750

1

313

גת ושומרה

גת הכוללת משטח דריכה ובור איגום .כ -ארכיאולוגי
 20מ׳ ממערב ,שומרה רבועה ( 5×5מ׳
בקירוב) הבנויה מאבני גוויל גדולות.

וייס ועמיתיו
2004

206036 620686

1

314

מערות

מערה טבעית .פתח המערה חסום בקיר ארכיאולוגי
אבנים .בחזית המערה – חצר התחומה
בגדר אבנים וחציבות בסלע .בקרבת
מקום מדרום-מזרח אותרה מערה
טבעית נוספת ,שהוכשרה למגורים.
בחזית המערה נבנה קיר אבנים ,והותקן
בו פתח .מדרום-מזרח למערות תועדה
גת עתיקה.

וייס ועמיתיו
2004

203812 620587

1

315

כבשן סיד

כבשן סיד רדוד לצד נחל עציונה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

202047 620537

1

316

גבעת חפורית

האתר הארכיאולוגי ח׳רבת אל-חמאם:
יסודות מבנים הרוסים ,כולל מבנה עם
מספר חלונות מקומרים .שטח החורבה
כ 15 -דונם .מתקנים חקלאיים 3 ,מערות
קבורה חצובות בסלע .מצפון-מערב
לחורבה נמצא כבשן סיד.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי ,וייס
ועמיתיו 2004

204408 620436

2

117

וייס ועמיתיו
2004

202403 621170

1

סקר נוכחי.

201190 621145

1

200626 621065

1

1

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע

שרידי מבנה ( 9×6.5מ׳; הקירות נשתמרו ארכיאולוגי
כדי שני נדבכי אבנים) .בקרבת מקום
נמצא עמוד אבן (אורכו  1.5מ׳ בערך).
עוד באתר בור מים חצוב בסלע ,מטוייח;
לימים הוא הוסב לשמש למגורים.

317

מבנה ובורות

318

דולינת חפורית שקע בשטח של כ 500 -מ״ר בתצורת
בענה ,מלווה בתופעות ברקציה .נ״צ
 .2048/6203לא אותר בשטח בסקר
הנוכחי – האזור סבוך.

גיאומורפולוגי

319

חורבת רוגלית שרידי יישוב קדום – מבנים ,שברי
עמודים ,גת ,יסודות ,בורות ומערות.
שרידי כנסייה ביזנטית .חרסים
מהתקופה ההלניסטית הקדומה עד
לתקופה הערבית הקדומה.

ארכיאולוגי

וייס ועמיתיו
2004

320

אנדרטת
אנדרטה לזכר  80אלף יהודי צרפת
קורבנות השואה שגורשו למחנות הריכוז וההשמדה.
בצרפת

הנצחה

סקר נוכחי

201205 620181

גיאומורפולוגי

תצלום אוויר

202845 620146

1

סקר נוכחי

204623 620094

1

וייס ועמיתיו
2004

204089 620074

2

324

בור מים

בור מים בקרבת הכביש.

הידרולוגי

סקר נוכחי

204786 620038

1

325

מדרגת סלע

מדרגת סלע גבוהה באפיק הנחל,
נצפית מנחל גדור.

גיאומורפולוגי

סקר נוכחי

202429 619953

1

326

מצפור הל״ה

מצפור מסודר לגבעת הל״ה (גבעת
הקרב) .בפועל ,המקום משמש כחנייה
עבור פועלים פלסטינים הבאים מדי יום
למעבר הגבול הסמוך.

נוף

סקר נוכחי

205368 619833

2

327

מקווה

מכלאת צאן ובתחומיה מקווה עם
פתח בגג .בתוך המקווה מכלאה קטנה
לגדיים .בצד מערב יש עוד מערה קטנה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי,
"עמוד ענן״

202825 619787

1

328

ח׳רבת אל-ג׳מאח יסודות מבנים רבים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

202632 619772

1

329

מכלאות צאן וגת מכלאות צאן קטנות וגת רדודה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201333 619413

1

330

חורבת בוץ

שרידי מבנים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201379 619235

1

331

חורבת עורבה

תצפית נוף ,עיי חורבות ,מספר מערות.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

202218 619188

1

332

מערה

מערה בעומק של כ 4 -מ׳ בסלע קירטון .ארכיאולוגי
ירידה נוחה מצד צפון-מערב.
רובה ללא גג.

סקר נוכחי

202491 619115

1

333

טרסות
וגלי אבנים

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

204123 619112

1

מתחם לא מוגדר הבולט בתצ״א.
ייתכן חורבה או דולינה.
לא נבדק בשטח בסקר הנוכחי.

321

מתחם לא
מוגדר

322

מערת חפורית האתר הארכיאולוגי ח'רבת חובייך:
חורבה בת כ 10 -דונמים .גדרות אבנים,
מערה גדולה יחסית בעומק כ 20 -מ',
גובה הפתח  2-2.5מ' .באזור גם בורות
מים חצובים .נמצאו חרסים מתקופות
הברזל  ,IIIההלניסטית והביזנטית.
נצפה עטלף חרקים בקיץ .2016

ארכיאולוגי

323

מבנה מקושת ,שרידי מבנה מלבני ( 10.5×7.5מ׳).
בשרידי המבנה ,שנבנה מאבני גזית
מחצבות
גדולות ,נשתמרו עמודים הנושאים
ובורות מים
קשתות .בקרבת מקום – מחצבות
קדומות ושני בורות מים חצובים בסלע.
אחד מהם הוא בור ( 5×4מ׳) שפתחו
סגלגל ( 3×0.8מ׳) ודפנותיו מטוייחות.
בקרבת הבור נחצב ספלול.

ארכיאולוגי

טרסות וגלי אבנים – ערימות סיקול.

118

הידרולוגי

Y

X

חשיבות

מס׳ שם האתר

תיאור
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הידרולוגי

נוף

וייס ועמיתיו
2004

204082 620436

1

אורבך 2009

204791 620324

2

200360 620233

2

3
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סיווג ראשי סיווג משני מקור המידע

Y

X

חשיבות

מס׳ שם האתר

תיאור
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334

בור

בור סתום.

הידרולוגי

סקר נוכחי

201367 619071

1

335

מתחם
מאוכלס

בית מגורים מגודר – אתר היישוב
“גבעות עדן״.

אחר

סקר נוכחי

201331 619014

1

336

ראס חסן

פסגה מיוערת ללא תצפית.
במקום יש מערה סתומה למרגלות עץ
ליבנה בגודל שיח.

נוף

סקר נוכחי

204461 619012

1

337

ח׳רבת
אל-מקעורה

עיי הריסות בלבד.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201801 618987

1

338

גלי אבנים

גלי אבנים – ייתכן קבר או ערימות
סיקול חקלאי.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

204095 618945

1

339

גת

גת רדודה ,בור איגום מלבני ( 2×1מ׳,
עומק  1מ׳) ובור שיקוע.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201409 618937

1

340

חורבת עילית

קירות אבן ,מספר זיתים וצברים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

202907 618900

1

341

חורבת עילית
מזרח

שרידי מספר מבנים ומשוכות צבר.
במקום גם כתם צור מישאש.

ארכיאולוגי

גיאומורפולוגי סקר נוכחי

202947 618873

1

342

ספלולים

משטחי סלע 17 ,ספלולים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

202880 618752

1

343

מכלאה?

מתחם מעוגל מוקף בגדר אבנים ,בקוטר ארכיאולוגי
כ 15 -מ׳ .זוהה בתצלום אוויר .לא נבדק
בשטח בסקר הנוכחי.

תצלום אוויר

202561 618738

1

344

בית-בד
וספלולים

אבן ים של בית-בד – שני שקעים,
במרכז שקע רבוע ולידו שקע עגול –
ספלול .חמישה מטרים צפונה משטח
סלע ובו  25ספלולים ,רובם רדודים ואי-
רגולריים .שלושה עמוקים עד  40ס״מ.
במשטח סלע סמוך עוד  17ספלולים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

202836 618707

2

345

חפירה
ארכיאולוגית

ריבועי חפירה בחורשת אורנים.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

202831 618679

1

346

גת

גת קטנטנה.

ארכיאולוגי

סקר נוכחי

201918 618425

1

119

דו " ח מ סכ ם

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

 .2.7ערכיות נופית-תרבותית
 .2.7.1טבלת ערכיות נופית-תרבותית לפי המדדים

1.01

שפך נחל ביתר

103

5

4

4

5

3

2

5

4.0

5

1.02

מורדות שלוחת קובי 392

3

5

3

5

4

4

5

4.1

5

1.03

שלוחת קובי

181

3

5

3

5

3

4

5

4.0

5

1.04

מורדות חורבת קובי

151

3

4

3

3

3

3

3

3.1

3

1.05

מדרונות נחל ביתר 60

3

3

4

2

3

2

3

2.9

3

1.06

נחל קובי

347

5

5

4

5

5

3

5

4.6

5

1.07

עין קובי

13

5

4

4

5

3

3

5

4.1

5

1.08

מורדות רפאים

1,783

3

5

3

5

5

4

4

4.1

5

1.09

ראס אבו עמאר

186

4

5

4

4

4

4

5

4.3

5

1.10

נחל יואל

756

5

5

5

5

5

3

5

4.7

5

2.01

חורבת קובי

315

4

3

3

4

3

3

3

3.3

4

2.02

מזרח פארק בגין

1,023

3

3

3

3

3

4

2

3.0

3

2.03

בקעת קובי

229

2

3

2

2

1

3

2

2.1

3

2.04

יער מבוא ביתר

677

3

3

3

3

2

3

2

2.7

3

2.05

הר רפאים

505

3

4

4

3

3

4

3

3.4

5

2.06

בקעת מנהר

131

2

2

1

2

1

1

2

1.6

2

2.07

מבוא ביתר צפון

146

2

2

1

3

2

1

1

1.7

2

2.08

עין מסלע

26

4

3

4

4

3

1

4

3.3

5

2.09

עוטף מבוא ביתר

527

2

2

3

3

2

3

1

2.3

2

2.10

לולים נטושים

54

1

1

1

1

1

2

1

1.1

1

2.11

מבוא ביתר

325

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

2.12

ספידי כיף

168

2

2

1

2

2

2

1

1.7

2

2.13

צומת מבוא ביתר

85

3

1

2

3

2

2

2

2.1

2

2.14

צור הדסה מזרח

350

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

2.15

צור הדסה דרום

393

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

2.16

צור הדסה

434

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

2.17

ראש נחל סנסן

310

2

1

2

2

2

1

1

1.6

2

2.18

שכונת הר כתרון

233

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

2.19

מורדות צור הדסה 209

2

1

1

2

1

2

1

1.4

1

2.20

ראש נחל קטלב

87

2

2

1

2

1

1

1

1.4

2

2.21

חורבת כפר צום

290

3

4

3

4

4

3

3

3.4

4

2.22

נחל קטלב עליון

157

4

5

5

5

5

3

5

4.6

5

2.23

מורדות בר גיורא

385

3

4

3

4

5

5

3

3.9

4

מספר
תת-היחידה

שם תת היחידה

שטח בדונם

מגוון
ועושר
חזותי
()1-5

בולטות
ונוכחות/
“דרמטיות״
()1-5
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נופי
()1-5
()1-5
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מגוון
ועושר
חזותי
()1-5

בולטות
ונוכחות/
“דרמטיות״
()1-5

“ראשוניות״ ייצוג
נופי
()1-5
()1-5

פוטנציאל
שיקום
נופי
()1-5

נצפות
()1-5

ייחודיות ממוצע
מחושב
בנוף
של
הארץ
( )1-5המדדים

ערכיות
נופית
()1-5

2.24

רכס בר גיורא

411

3

2

2

2

3

4

3

2.7

3

2.25

צומת המזלג

218

2

2

2

2

2

4

3

2.4

2

2.26

אוכף גיורא

385

3

4

4

4

4

4

4

3.9

4

3.01

ראש נחל זנוח

121

1

1

1

1

1

1

1

1.0

1

3.02

שלוחה חשופה

92

2

2

2

2

2

2

1

1.9

2

3.03

כרמי בר גיורא

108

1

1

1

1

1

1

1

1.0

1

3.04

מורדות דרבן

488

3

2

3

3

3

3

2

2.7

3

3.05

נחל זנוח עליון

80

2

1

1

2

1

2

2

1.6

2

3.06

יער מטע עליון

451

2

3

3

3

3

2

2

2.6

3

3.07

מטע

444

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

3.08

מורדות תנור

721

3

3

3

3

3

3

2

2.9

4

3.09

עמק מטע

139

4

2

2

3

2

3

2

2.6

3

3.10

עינות מטע ותנור

107

5

3

3

3

3

3

3

3.3

5

3.11

רכס 592

719

3

3

4

4

4

4

2

3.4

4

3.12

מחצבת זנוח

514

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

3.13

יער דיר אבו עלי

370

3

3

2

3

3

4

2

2.8

4

3.14

מורדות מחצבת זנוח 247

2

2

1

2

2

1

1

1.6

2

3.15

נחל זנוח תחתון

606

4

4

3

4

4

4

3

3.7

4

3.16

חקלאות נחל זנוח

66

2

2

1

2

1

1

2

1.6

1

3.17

יער זנוח דרום

75

2

2

3

3

3

2

2

2.4

2

4.01

ראש שלוחת מטע

879

3

3

3

3

3

2

3

2.9

3

4.02

מורדות גרס

447

2

2

2

2

1

1

2

1.7

2

4.03

כרמי גרס

209

2

3

1

3

2

4

2

2.4

3

4.04

יער מטע

192

3

3

3

3

3

2

3

2.9

3

4.05

הר חנות

1,109

4

3

3

4

3

4

3

3.4

4

4.06

כיפת מטע

414

4

4

5

5

4

4

4

4.3

5

4.07

שלוחת הנתיב

800

4

3

3

4

4

4

3

3.6

5

4.08

הר יערן

1,419

4

4

3

5

5

4

4

4.1

5

4.09

מורד הנתיב

844

3

3

3

3

3

4

2

2.9

4

4.10

שולי עמק התלם

33

1

2

1

2

1

3

1

1.6

1

4.11

צומת רמת בית שמש 194

2

3

3

3

3

3

2

2.7

2

4.12

מובלעת חקלאית

123

3

2

1

2

1

1

1

1.6

2

4.13

צלצל דרום

2,496

4

4

5

4

4

4

4

4.1

4

4.14

צומת עציונה

146

1

1

1

2

1

5

2

1.9

3

5.01

מפגש סנסן  -גרס

854

3

3

4

4

4

3

3

3.4

4

5.02

נחל סנסן תיכון

1,021

4

5

5

5

5

4

4

4.6

5

126
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5.03

כיפת חנות דרום

304

3

4

5

4

4

3

3

3.7

4

5.04

מורדות חנות

400

3

3

3

4

3

3

3

3.1

3

5.05

בקעת סנסן

144

4

5

3

4

3

3

4

3.7

4

5.06

נחל סנסן תחתון

1,096

4

5

5

5

5

3

4

4.4

5

5.07

פתחת סנסן

165

2

1

2

2

2

4

3

2.3

3

מספר
תת-היחידה

שם תת היחידה

שטח בדונם

מגוון
ועושר
חזותי
()1-5

בולטות
ונוכחות/
“דרמטיות״
()1-5

“ראשוניות״ ייצוג
נופי
()1-5
()1-5

פוטנציאל
שיקום
נופי
()1-5

נצפות
()1-5

ייחודיות ממוצע
מחושב
בנוף
של
הארץ
( )1-5המדדים

ערכיות
נופית
()1-5

6.01

הר כתרון

1,782

5

5

5

5

4

4

5

4.7

5

6.02

כרמי כתרון

175

1

2

1

2

1

2

1

1.4

2

6.03

מורד כתרון

179

3

3

4

3

3

3

3

3.1

3

6.04

נחל סנסן עליון

1,174

4

3

5

4

4

4

4

4.0

4

6.05

סנסן מזרח

1,148

4

3

4

4

4

3

4

3.7

4

6.06

הר סנסן

599

4

4

5

5

4

5

5

4.6

5

6.07

מורדות הר סנסן

594

4

5

5

5

5

4

5

4.7

5

6.08

מורדות חורבת סנסן 1,182

4

4

3

4

4

4

4

3.9

4

6.09

חורבת סנסן

159

5

5

4

5

5

5

5

4.9

5

6.10

שלוחת סנסן

399

3

4

5

5

5

4

4

4.3

5

6.11

ואדי אל-ע׳רס

603

4

4

5

5

5

3

4

4.3

4

6.12

גבעת הל״ה

554

4

5

4

5

4

5

3

4.3

5

6.13

ואדי חמר

388

4

4

5

5

5

3

4

4.3

4

6.14

עוטף מחצבת עציונה 2,346

4

4

3

4

4

3

4

3.7

4

6.15

מחצבת עציונה

971

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

6.16

מערב רכס סנסן

1,860

4

3

3

4

3

2

3

3.1

3

6.17

שלוחת בית איכא

780

4

3

4

4

3

3

3

3.4

3

6.18

נחל אביעזר

113

1

2

1

3

3

1

2

1.9

2

6.19

חורבת בית בד

51

4

4

2

3

1

5

3

3.1

3

6.20

אביעזר

409

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

6.21

אביעזר מערב

441

2

2

2

3

2

2

2

2.1

2

7.01

מעלה נחל עציונה

239

3

2

4

4

3

2

3

3.0

3

7.02

יער עציונה

1,136

2

5

3

4

4

4

4

3.7

4

7.03

נחל עציונה

531

2

2

1

2

1

1

2

1.6

2

7.04

בקעת עציונה צפון 231

1

1

1

2

1

2

1

1.3

1

7.05

נחל עציונה תחתון 119

2

1

2

3

2

1

1

1.7

2

7.06

בקעת עציונה דרום 143

1

1

1

2

1

2

1

1.3

1

7.07

מורד יער עציונה

221

2

3

2

3

3

2

2

2.4

2

8.01

מעבר הל״ה

40

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

8.02

גבעת חפורית

290

2

3

2

3

3

3

2

2.6

3

8.03

חקלאות מעבר הל״ה 332

2

1

1

2

1

2

1

1.4

1

8.04

ראס חסן

727

2

2

3

3

3

2

2

2.4

3

8.05

בתת עציונה

308

1

1

2

2

1

3

1

1.6

2

8.06

מורדות חפורית

1,404

2

2

2

3

2

2

2

2.1

2

8.07

בתת חפורית

328

1

1

2

2

1

1

1

1.3

1
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מגוון
ועושר
חזותי
()1-5

בולטות
ונוכחות/
“דרמטיות״
()1-5

1,149

4

4

“ראשוניות״ ייצוג
נופי
()1-5
()1-5

3

4

פוטנציאל
שיקום
נופי
()1-5

נצפות
()1-5

4

2

ייחודיות ממוצע
מחושב
בנוף
של
הארץ
( )1-5המדדים
3

3.4

ערכיות
נופית
()1-5

4

8.09

מורד נחל גדור

176

2

2

1

3

2

2

2

2.0

2

8.10

שולי נווה מיכאל

55

1

2

1

1

3

3

1

1.7

1

8.11

נווה מיכאל

565

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

8.12

עורבה  -עילית

1,192

4

3

3

4

3

3

3

3.3

3

8.13

גבעות עדן

432

2

2

2

2

2

2

2

2.0

2

8.14

גבעות עדן דרום

494

2

2

2

2

2

2

2

2.0

2

 .2.7.2ניתוח מפת הערכיות הנופית-תרבותית
בהשוואה עם אזורים רבים בארץ ,כולל חלקים אחרים של הרי ירושלים ,אין ספק ששטח הסקר הנוכחי ,בכללותו ,ערכי במיוחד
מבחינה נופית .בשטחו חלקים רבים שנותרו פתוחים ובלתי מופרים או מעוטי הפרות ,והמגוון הנופי כולל שלוחות וערוצים
(שחלקם תלולים מאד) ,עמקים טבעיים ו/או חקלאיים ויישובים שרובם כפריים .במקרים רבים מתקיים פסיפס של שטחים
טבעיים ,נטועים וחקלאיים .השטח כולל שרידים ארכיאולוגיים מגוונים שרובם אינו מוכר לציבור .דירוג הערכיות הנופית
מתבצע בכל תחום סקר בנפרד (ולא בהשוואה לאזורים אחרים) .לפיכך ,בסקר הנוכחי ,מהווה דירוג זה משימה לא קלה.
המפה שבעמוד הבא מציגה את תוצאות הדירוג ,שהמתודולוגיה שלו תוארה לעיל בסעיף ( 2.3תוצאות הדירוג הופיעו גם
בטבלאות בפרק תיאור יחידות הנוף) .בערכיות נופית-תרבותית מירבית דורגו אזורים טבעיים ו/או נטועים רצופים ושמורים
ולרוב גם תלולים .ניתן לראות שטחים אלה במורדות רפאים ,ב-״ליבה״ של ערוץ נחל סנסן ,בהר כתרון ,בחלקים של שלוחת
מטע ובאזורים “נידחים״ יחסית (ומרוחקים מהמחצבה) של נחל עציונה ויובליו .בערכיות גבוהה מאד דורגו חלקים ניכרים
מתחום הסקר שבהם מתקיימים הצירופים שתוארו לעיל ,אך באופן מעט פחות “דרמטי״ .בערכיות גבוהה דורגו אזורים
שמורים יחסית ,עם טופוגרפיה מתונה יותר ,לרוב גבעית ,שבחלקם גם בולטת יותר נוכחות הפרות נופיות .בערכיות בינונית או
נמוכה דורגו שטחים בעלי טופוגרפיה מתונה (לכן חלקם רב יחסית ביחידת הנוף “גב הרכס״ ו“ -גבעות הערקוב״) ו/או מופרים
במידה משמעותית.
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 .3.1מבוא
 .3.1.1אופי הצומח בתחום הסקר והגורמים המשפיעים עליו – רקע כללי
מקורות היסטוריים רבים מצביעים על כך ששטח הסקר היה מכוסה יער וחורש טבעיים ,עד לניצולו על ידי האדם (רייפנברג
 .)1950כל שטח הסקר נכלל בתחום שסווג על-ידי פרופ' מיכאל זהרי" :הקליימקס 12של היערות והחורשים הים-תיכוניים,
עם שרידים של חורש אלון מצוי ואלה ארץ-ישראלית" (זהרי  )1956ואכן ,בחלקים אחדים באזור קיימים חורשים כאלה (זוהר
ועמיתיו  ,)2009שנותרו על אף השפעות האדם הרבות במרחב לאורך הזמן.
יערות ים-תיכוניים ,הנשלטים ע"י עצי אלון גבוהים בעלי גזע מרכזי ברור ונוף גבוה החשוף בחלקו התחתון ,לא תועדו בשטח
הסקר .ממעקב אחרי אלונים בהרי יהודה עולה כי העצים נשארים בצורתם הכדורית (שמידע  ,)2016כך שתצורת הצומח נשארת
ברמת החורש ואינה עוברת לתצורת יער (להגדרת תצורות הצומח באזור הים-תיכוני של ישראל ,ראו :סבר ועמיתיה .)2014
ואולם ,בחלק משטחי הסקר השתנו פני הצומח הטבעי בצורה ניכרת ,והם אינם כוללים חורשים ים-תיכוניים .אף זהרי ()1956
מתייחס לכך ,בציינו שבחלקים מהשטחים ההיסטוריים של החורשים קיימות בפועל בתות ושיחיות הנשלטות על-ידי סירה
קוצנית ,קידה שעירה ומיני לוטם .יתר על כן ,רבים משטחים אלו ניטעו ע"י קק"ל .בחלקם ניכרת התחדשות של חורש בתת-היער
ובחלקם הצומח המעוצה בתת-היער נותר מנוון (ערד ועמיתיו .)2016
בהמשך ,נמנה את הידוע על השפעת גורמים טבעיים ופעולות שונות של האדם על אופי הצומח בתחום הסקר; ראשית,
גורמים טבעיים :מסלע ,קרקע ואקלים; ובהמשך – השפעת האדם ההיסטורית והמודרנית :רעייה ,כריתה ,חקלאות ,ייעור
ושריפה .השפעות אדם מודרניות נוספות ,כגון בינוי ושינויי אקלים ,אינן נידונות בעבודה זו.

 .3.1.2גורמים טבעיים
התשתית כמעט בכל שטח הסקר היא של סלעי משקע ימיים לסוגיהם (ר' בסעיף הגיאולוגיה) ,כאשר יחידות המסלע משפיעות
לעיתים על הרכב הצומח המתפתח בהם .הצומח האופייני למסלע של גיר קשה או דולומיט שבהם מתפתחת קרקע טרה-
רוסה ,הוא בתת בני-שיח בשלטון סירה קוצנית ,עם בני-שיח אחרים ושיחים מלווים דוגמת :אשחר ארץ-ישראלי ,געדה מצויה
ואלת המסטיק .בתי-גידול אלה מתאפיינים במגוון מינים גבוה ,המוסבר בעומק קרקע משתנה ,היוצר נישות אקולוגיות רבות
(ליטב  .)1969תצורת הצומח העצית האופיינית למסלע זה היא חורש בשלטון אלון מצוי.
לעומת זאת ,בקרקעות ממוצא קירטוני וחווארי ,נמצא בתות בני-שיח בשליטת קורנית ומיני לוטם ,המלווים במינים נוספים.
ה'-סמנים' הבלעדיים לקרקעות אלו הינם קורנית מקורקפת ושמשון אזוביוני (ויזל ועמיתיו  .)1978בתי גידול אלה מאופיינים
באחוזי כיסוי נמוכים יותר של חד-שנתיים ,ועושר מינים נמוך באופן יחסי (בהשוואה לקרקעות ממוצא גירני ודולומיטי
השכיחות בתחום הסקר; ליטב  ,)1969כתוצאה מאוורור לקוי בקרקע זו (דנין  .)1980במסלע זה יופיע לרוב העץ קטלב מצוי,
מלווה בשפע סחלבים (דנין  .)1980מופע איכותי של צומח חווארי בתחום הסקר (תצורת מוצא) ניתן למצוא בשלוחת קובי
ובמורדות שממערב לה .בקרקעות חוואר מתצורה זו ,מתפתחות אוכלוסיות טבעיות של אורן ירושלים (קפלן ועמיתיו ,)2000
אם כי לא בתחום הסקר הנוכחי .נוף קרקעות החוואר הוא חסר טרשים ,ולכן אחיד בהשוואה לגיר הקשה (גנדלר .)1999
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 המפנים
הדרומיים (דנין  .)2006עם העלייה ברום ,כלפי מזרח הסקר ,יורדת גם הטמפרטורה הממוצעת ,ונמצא נציגים רבים יותר של
צומח מזופילי ,13דוגמת אלון התולע ואגס סורי (שמידע ורון .)2008

 .3.1.3השפעת האדם :רעייה ,הכשרה חקלאית וכריתה
את השפעת האדם ההיסטורית על נוף הצומח במרחב ,ניתן לחלק לשלושה גורמים עיקריים :רעייה ,הכשרה חקלאית וכריתה.
חלק נכבד מהשמדת החורש מיוחס לעליה בחשיבות הכלכלית של רעיית הצאן ,לאחר התקופה הביזנטית .בסוף התקופה
העותמאנית נחקקו תקנות כנגד רעיית יתר של עיזים ,אך אלה לא נאכפו (רייפנברג .)1950
שטחים ניכרים מתחום הסקר הוסדרו כ'טרסות' ששימשו לחקלאות מסורתית ,שעליהן נמצא לא אחת עצי תרבות (זהרי
 .)1980במקומות כאלה ,יימצאו לרוב עצי אלון מצוי לאורך שולי המדרגות בלבד ,ולא בעומק החלקה החקלאית (שמיר .)1987
הסיבות להיעדרות צמחי חורש מוסברות בלחות נמוכה בקרקע לאורך הקיץ ,ואיסוף זרעים נמרץ מצד נברנים .עם זאת ,צמחי
החורש עשויים לחזור במשך השנים בתהליך סוקסציה המתואר להלן .חלק הטרסה ששימש לחקלאות מאוכלס בקיץ בצמחים
 .12המונח 'קליימקס' הובא כפי שהיה בשימוש ע״י זהרי ( ;)1956מושג זה זכה לביקורת עם התפתחות המחקר והספרות בנושא החורש הים-תיכוני ,וכיום
הוא אינו מקובל (נאוה )1985
 .13צמחים מזופיליים הם צמחים הדורשים כמות רבה של מים זמינים בקרקע (אך מאידך אינם צמחים של בתי-גידול לחים).
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דוגמת קורטם דק ,המוחלף בתהליך הסוקסציה בסירה קוצנית .צמחי הסירה צוברים רקבובית ובכך מאפשרים התבססות של
מיני לוטם ,קידה שעירה ואלת המסטיק (זהרי  .)1956הפרטים הגבוהים של צמחים אלו מהווים נקודת חניה מועדפת על-ידי
ציפורים ,המביאות איתן זרעים של צמחי חורש ,דוגמת קיסוסית ואלה ארץ-ישראלית ,היוצרים יחד עם מיני השיחים לעיל
כתמי סבך מוצל .הצל מאפשר התבססות של עצי אלון מצוי ,המופצים גם הם על-ידי בעלי-חיים (דנין  .)1980מכיוון שהצומח
החד-שנתי מקדים בנביטה את הצומח המעוצה ,וכן ממהר לפתח בית-שורשים גדול ,יש לו יתרון התחלתי על פני השיחים
והעצים .בנישות מוצלות קיים יתרון לצמחים המעוצים ,דוגמת קידה שעירה ואלון מצוי ,שכן האידוי בקיץ פוחת .כששטחי
הצל גדלים ,עולה אחוז הכיסוי של מיני הלוטם (חריף .)1974
פרט לעיבוד חקלאי והסדרת טרסות ,נוצל השטח לרעייה וכריתה ,בתהליך שהואץ מתחילת המאה ה 19-עד תחילת המאה
ה .20-מאז הקמת מדינת ישראל הצטמצמה הרעייה במרחב ,וחלה התאוששות הדרגתית של החורש (שילר .)2013

 .3.1.4ייעור
מתחילת שנות ה '50-של המאה ה ,20-עוסקת קק"ל בפעילות ייעור ענפה במרחב ,שכוללת נטיעות בעיקר של אורן ירושלים
ומיני מחטניים נוספים ,וכן של איקליפטוסים ורחבי-עלים אחרים (זוהר ועמיתיו  .)2009אורן ירושלים גדל בארץ באופן טבעי,
בייחוד בקרקעות רנדזינה (גולדרינג  ,)1977אולם יש פולמוס לגבי מידת הדומיננטיות שלו בפלורה הטבעית של הארץ (וייץ .)2014
עדויות ממקורות שונים ,דוגמת אחוז נמוך של גרגרי אבקה בשכבות קדומות ,מיעוט אזכורים בספרות היסטורית ,והיעדר חלקי
עץ באתרים ארכיאולוגיים ,מרמזים על כך שתפוצת אורן ירושלים בארץ הייתה מצומצמת מאוד בעבר (ליפשיץ וביגר .)1998
סמוך לאזור הסקר ידועה בעיקר האוכלוסייה הטבעית של אורן ירושלים בשמורת 'המסרק' ,ומסמכים היסטוריים מעידים על
אורן ירושלים טבעי גם בסביבות אבו גוש והר פיתולים (שילר  .)1985מקובל ,כי מקור הזרעים לאוכלוסיות האורן הנטועות
בארץ אינן בעצי הבר של ישראל ,אלא יובאו ממערב אגן הים התיכון (שילר .)2013
יערות אורנים בארץ נפגעו מסיבות שונות ,ביניהן הטפלה על ידי הכנימה מצוקוקוס ארץ-ישראלי ()Matsucoccus josephi
שבעבר כונתה איצריית האורן .בעת התנוונות רחבת היקף שהתגלתה ביער שער הגיא בשנת  ,1972נצפתה בו הכנימה ,אולם
יש ספק האם חלקה בתהליך ההתנוונות היה ראשי או משני .14הספק נובע מכך שבעוד שפגיעת הכנימה בעצים צעירים היא
שכיחה ,פגיעתה בעצים בני  10שנים ומעלה ,כפי שאירע בשער הגיא ,היא חריגה (הלפרין  .)1976כך או כך ,מראה היער המנוון
בצידי הכביש הראשי עורר פולמוס ציבורי רחב באשר לפעולות הייעור של קק"ל .בעקבות זאת ,התרחב השימוש בנטיעות
במין אורן קפריסאי ('אורן ברוטיה') המהווה פונדקאי עמיד לכנימה (אסם  .)2013מין זה הינו מין האורן הנפוץ ביערות לבנון
וקפריסין (שמידע ולב ארי .)1982
לייעור מאסיבי עשויה להיות גם השפעה נופית שלילית ,בכך שהוא גורם לטשטוש תצורות הנוף הייחודיות להרי יהודה,
ולהסתרת אתרי נוף דוגמת מצוקים ואתרי מורשת האדם (משל .)1969
נביטה והתבססות של אלון מצוי מתרחשת באופן מוגבר תחת יער האורנים ,בהשוואה למתרחש מחוץ ליער; לעומת זאת,
הסירה הקוצנית מדוכאת תחת יער האורנים – כנראה בהשפעת צל האורנים החזק (גולדרינג  ,)1977וכך ניתן למצוא פרטים
קטנים יותר של סירה קוצנית הגדלים בצפיפות נמוכה יותר ,בהשוואה לשטחים שמחוץ ליער הנטוע .עושר המינים ושפע
הפרטים של הצמחים העשבוניים ביער ,גדולים פי  4עד  20ביערות דלילים ובקרחות יער ,מאשר ביער צפוף (יהודה .)1985
במקומות שבהם היער הנטוע הוא צפוף ,הצומח הטבעי הוא דל ולעיתים מדוכא (בעיקר המינים המעוצים) ,ובחלקות ברושים
המלווה הדומיננטי הוא שבטן לבן (זוהר ועמיתיו .)2009
מעבר לחלקות הרבות שניטעו באורן ירושלים ,מופיעים אורנים גם בשטחים שלא ניטעו (דנין  .)1980תופעה 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 לאחר השריפה השטח נשלט על-ידי אורן (שילר  .)1985תהליך
התפשטות האורן לחלקות שכנות מתחיל בהגיע היער לגיל  20-30שנה .בצל שיחים הסבירות להתבססות העצים גדלה.
מניתוח פיזיולוגי ומרחבי של זריעים בחלקת מחקר בנחל החמישה ,ומסימולציה של המשך גדילה והתנחלות האורנים ,נמצא
כי בעוד כ 60 -שנה – האורנים יכסו  65-70%מהשטח ,במידה והשטח לא יופר בשריפה או על-ידי מזיקים .זאת ,לעומת 7%
כיסוי זריעים שיש בחלקת המחקר כיום (וייץ ועמיתיו .)2014

 .14כלומר ,האם התנוונות העצים מסיבה אחרת חשפה אותם להטפלה ע"י הכנימה.
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 .3.1.5שריפות
שריפות יער הן תופעה נפוצה באזורים ים-תיכוניים ,הנמצאת במגמת עלייה בישראל ובמדינות ים-תיכוניות אחרות בעשורים
האחרונים (טסלר ועמיתיה  .)2010כתוצאה משריפה ,רוב החלק העל-אדמתי של הצמח ,ולעיתים אף כולו ,נאכל .פרט לפגיעה
ישירה זו ,לשריפה יש השפעה ניכרת על משטר המינרלים בקרקע וכן על הנגר והסחף (קותיאל  .)1992בישראל אין תיעוד מסודר
ואחיד של שריפות היער .מניתוח התיעוד החלקי של שריפות בהרי ירושלים ,עולה שבשנים  1987-2009התרחשו כ4000 -
אירועי שריפה ,אם כי מרביתן בשטח הקטן מ 100 -דונם (טסלר ועמיתיה .)2010
לאחר שריפה ,תוך שבועות אחדים ,ישנם סימנים של התחדשות הצומח בקרב צמחים רב-שנתיים .מדובר בלבלוב חדש מחלקי
צמח על-אדמתיים ששרדו .ההתחדשות העיקרית מתרחשת לאחר רדת הגשמים; בעת זו ,יש לבלוב מאסיבי של הצמחים
הרב-שנתיים ,כולל מרבית השיחים והעצים .יוצאים מן הכלל הם מיני האורן והלוטם; אלה מתחדשים מזרעים ,בניגוד לשאר
הצמחים המעוצים שבהם חלה צמיחה וגטטיבית נמרצת .בקרב הצמחים החד-שנתיים ,חלה נביטה מאסיבית ,תוך שינוי הרכב
הצמחים בהשוואה להרכבו בטרם השריפה (נאמן ועמיתיו  ;1992קותיאל  .)1992היות וכל הצמחים מתחילים להתחדש בזמן
ובגובה אחיד" ,יתרון הגובה" שהיה לעצים ולשיחים נעלם .בעקבות השריפה הגדולה בכרמל ב 15% ,1983-ממיני הצמחים
נעלמו מהשטחים שנשרפו .גם במקרים שבהם מספר המינים נשאר זהה בין שטחים שעברו שריפה לשטחי ביקורת שלא
נשרפו ,השתנו הרכב המינים ושכיחותם (להב .)1989
קיים פולמוס בקשר לתלות של הצומח הים-תיכוני בשריפות :יש הרואים בהן גורם מעצב חשוב ,ויש הרואים בהן 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  .)1982יש לציין שבישראל אין
שריפות טבעיות ,להבדיל מאזורי אקלים ים-תיכוני אחרים בעולם (נאמן  .)2005בארץ ,מרבית השריפות פורצות במרחק של
עד  50מ' מהדרך .יש הסוברים שהעלייה במספר ובגודל שטח שריפות היער ,בייחוד בכרמל ,קשורה לעלייה בהיקף נטיעות
האורנים (טסלר ועמיתיה .)2010
בין השנים  2010לסוף  2016תועדו על ידי קק"ל  121מוקדי שריפות (נתונים נקודתיים) בתחום הסקר .מתוכם ,לגבי  29שריפות
יש גם מידע מרחבי המתעד את שטח השפעת השריפה (נתונים פוליגונאליים) .השריפות שלגביהן יש מידע מרחבי השתרעו על
פני כ 1,800 -דונם ופגעו בכל תצורות הצומח (מפה  ,14בעמ׳ הבא) .בנוסף לשריפות בתחום הסקר ,ראוי לציין שריפה במימדים
גדולים שהתרחשה בשלוחת שלמון (ממערב לשלוחת קובי) הסמוכה לגבול הסקר .תחום השפעת שריפה זו נפרס על פני 1,196
דונם .אימוני צבא המתקיימים בשטח אימונים ( 212המופיע גם הוא במפה) מגבירים את הסיכון לשריפות בתחומו .ואכן ,ניתן
לראות שצפיפות מוקדי השריפה באזור שטח האימונים גבוה בהשוואה לצפיפות בשטחים הפתוחים האחרים (מפה .)14
בחורש הים תיכוני ישנם מינים המותאמים לשריפות ,ולכן אחריהן נראית התחדשות ו/או נביטה מוגברת שלהם .עם מינים אלו
נמנים :קידה שעירה ,לוטם שעיר ,לוטם מרווני ,נטופית שעירה ומיני פרפרניים (פרבולוצקי ועמיתיו  .)1992אליהם מצטרף אורן
ירושלים שאצטרובליו נפתחים ומפיצים את זרעיו בעת שריפה .נוסף על כך ,לזרעיו יש יתרון תחרותי על פני צמחים אחרים
בהתמודדות עם השינויים הכימיים שעוברת הקרקע כתוצאה מהשריפה (נאמן .)1996
נוספים למינים המקומיים גם מיני שיטים פולשים ,דוגמת שיטה כחלחלה ,המתחדשת באופן מהיר לאחר שריפה .בנוסף,
הופעת מינים רודרליים וניטרופיליים בשטחי היער עולה גם היא לאחר שריפה (להב .)1989
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 .3.2שיטות עבודה בפרק הבוטני
 .3.2.1מיפוי הצומח
מיפוי הצומח נעשה לפי החלוקה ההיררכית ל 4-דרגות פירוט של תכסית צומח לא-חקלאי ,שהוגדרה ב-׳מדריך למיפוי צומח
בישראל – חלק הצומח הים-תיכוני׳ (סבר ועמיתיה  ;2014טבלה  .)12כל השטחים הפתוחים הלא-חקלאיים חולקו ליחידות
צומח‘ .יחידת צומח׳ היא תחום שבו ניתן להגדיר חברת צומח בעלת מאפיינים עיקריים דומים (תצורת צומח אחידה ומינים
שליטים זהים) ,ושונים מסביבתם.
הקו המנחה לגודלה המינימלי של יחידת צומח הוא שטח של  50דונם .עם זאת ,שטחן של כ 60 -מתוך  342יחידות צומח שמופו
בסקר הוא קטן יותר (אם כי כמעט תמיד מעל  20דונם) .יחידות אלה הופרדו לרוב בגלל שוני גדול וחד בינן לסביבתן (למשל כיפה
עם אזור חורבה וטרסות ,חשוף יחסית ,בלב שטח מיוער ,או לחילופין גוש חורש צפוף של כמה עשרות דונמים המוקף בחורש
פתוח או בבתה וכו') .עקב גודלן ,יחידות כאלה נדגמו בצורה מעמיקה יותר מאתר בוטני נקודתי ,אך פחות מעמיקה מאשר
פוליגון בגודל "רגיל" .צומח טבעי או נטוע בעל מאפיינים בולטים ששטחו דונמים בודדים או פחות ,סומן כאתר בוטני נקודתי.
טבלה  :12חלוקה הירארכית ל 4-דרגות פירוט לתכסית צומח לא-חקלאי (סבר ועמיתיה )2014

דרגת פירוט

קטגוריות

תצורת צומח כללית

יער גבוה :עצים גבוהים (מעל  6מ׳)
יער וחורש :עצים ושיחים ( 2-6מ׳)
שיחייה :שיחים ועצים נמוכים ( 1-2מ׳)
בתה :מעוצים נמוכים (עד  1מ׳)
עשבוניים

תצורת צומח מפורטת

חלוקת  5קטגוריות תצורות הצומח הכלליות ל 24-תצורות מפורטות על סמך אחוזי הכיסוי של צורות החיים
השליטות (לדוגמה :חורש פתוח =  10%-33%כיסוי של עצי חורש) ,או מאפייני חברת העשבוניים (רב-שנתיים/
חד-שנתיים ,בני-קיימא/חלוף ,חישת קנים וכו').

טיפוס צומח

שילוב של תצורת הצומח המפורטת עם פירוט המינים השליטים (לדוגמה :חורש פתוח בשלטון אלון מצוי,
אלת המסטיק וסירה קוצנית).

אפיון מפורט

רשימה מפורטת של כל מיני הצמחים.

 .3.2.1.1שלבי מיפוי הצומח
המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים :הכנת עזרים לפני היציאה לשטח ,אפיון ראשוני של יחידות צומח בשטח ומיפוי
מדגמי ,איחוד טיפוסי צומח דומים ,מיפוי רציף של השטח כולו ,וביצוע תרשימי צומח מפורטים בשטחים מייצגים כמתואר
להלן ,על פי השלבים הבאים:
 .1הכנת העזרים :בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית ("צומח/תכסית" שכן חלק מהיחידות אינן יחידות צומח אלא
אזורים בנויים או מופרים במידה רבה – מחצבה ,שטח מיושר וכו') בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח תצלומי אוויר (תצ"א).
שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח באזורים הטבעיים על פי ניתוח תצלומי אוויר מהשנים ,2010
 2014ו( 2015-לצורך השוואה ,ובנוסף ,בתצלומים משנים שונות ,שלעיתים הם גם מעונות שונות ,באות לידי ביטוי תופעות
צומח ונוף שונות) .שכבת התכסית של המרכז למיפוי ישראל סייעה בתיחומי השטחים החקלאיים והבנויים .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 הבדלי גוון ומרקם ,היכולים להצביע על שונות
גם באזורים עם בני-שיח או צומח עשבוני) ,ובוצעה דיגיטציה ראשונית של חלוקת השטח ליחידות צומח.
 .2אפיון ראשוני ומיפוי מדגמי :בחירת מספר נקודות שנראות שונות זו מזו בתצ"א מבחינת אופי הצומח בהן ,הגעה לנקודות
אלה בשטח ואיפיון תצורת הצומח וטיפוס הצומח שבהן ,בהתאם להנחיות המדריך למיפוי צומח (סבר ועמיתיה .)2014
טיפוסי הצומח הוגדרו לפי תצורת הצומח ולפי שלושה מינים שליטים .15בוצעו סיורים לנקודות שונות באזורים השונים זה
מזה ,ובוצעה הגדרת טיפוס הצומח על פי רישום של אחוזי הכיסוי והמינים העיקריים בצורות החיים השונות .בכל נקודה כזו
נרשמו גם המאפיינים הא-ביוטיים של השטח (מפנה ,מסלע ועוד) ,ומאפיינים של פעילות אדם :סימני עיבוד חקלאי מהעבר,
נטיעות/זריעים ,רעייה ,הפרות שונות (ראה נספח  :2טופס רישום יחידת צומח).

 .15במקרים שבהם ,לפי סכמת קביעת המינים השליטים ,ישנם מינים שליטים שהם עשבוניים חד-שנתיים ,לא תמיד נרשמו שמות המינים ,אלא "עשבוניים
חד-שנתיים" באופן כללי .זאת ,מכיוון שבשטח ששולטים בו עשבוניים חד-שנתיים תיתכן שונות גדולה בהתאם למועד הביקור בשטח באשר לנוכחות
המינים השליטים (למשל ,מצליבים שולטים בתחילת האביב ,דגניים שולטים בסוף האביב ,ורחבי-עלים קוצניים שולטים בתחילת הקיץ) .בנוסף ,כאשר
מתבצע המיפוי הרציף – על פי רוב בקיץ ובסתיו ,לעתים לא ניתן לזהות כלל אילו הם המינים העשבוניים השליטים באביב.
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 .3מיפוי רציף :סיורים בכל שטח הסקר ,לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות הצומח שהוגדרו בשלב הראשון ,ושלא
נדגמו בשלב המיפוי המדגמי .שלב זה כלל סיורים רבים בשטח והגעה בפועל אל רוב יחידות הצומח ,או לכל הפחות תצפית
מבחוץ לעבר יחידת הצומח מנקודת תצפית .שלב זה כלל גם שינויים ותיקונים בגבולות חלק מהיחידות ,וכן הגדרת טיפוס
הצומח בכל אחת מהן .לכל יחידת צומח שויך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן ,או שהוגדר טיפוס צומח חדש במקרה הצורך.
 . 4תרשימי צומח מפורטים :במהלך ביצוע המיפוי הרציף ,נבחרו יחידות דיגום מייצגות לטיפוסי הצומח השונים (על סמך
שיקולי גודל ,מיקום ,הרישומים לגבי יחידה זו מהשלבים הקודמים ,ונגישות) .מכיוון שמספר הטיפוסים (צירוף של תצורת
צומח ושלושה מינים שליטים) שהתקבל היה גדול מאד ,התרשימים המפורטים (כ 30-במספר) בוצעו בתצורות צומח או
"טיפוסים מוכללים" ,בדגש על תצורות וטיפוסים נפוצים יותר .ביחידות המייצגות בוצע רישום מפורט של כל מיני הצמחים
העילאיים בני-הקיימא בשטח מוגדר של דונם .רבים מהתרשימים נערכו בעונות הקיץ והסתיו ,שבהן לא ניתן לאתר ולזהות
את רוב מיני החד-שנתיים וחלק מהעשבוניים הרב-שנתיים .לכן ,נרשמו רק מינים שאותם ניתן לאתר ולזהות בכל עונות
השנה – בעיקר מינים מעוצים ,אך גם מינים עשבוניים בני-קיימא ,דוגמת :זקנן שעיר ,מלעניאל קצר-מלענים ומיני הנשרן
השונים .הרישום בוצע ע"י סריקה מדוקדקת ברוחב של  1מ' מכל צד של סרט מדידה שנפרש לאורך של  50מ' (סה"כ 2×50
=  100מ"ר) ,וחזרה לאורך סרט המדידה תוך יצירת רשימה נפרדת של המינים שנוספו – כאשר הסריקה מתבצעת ברוחב
של  10מ' מכל צד של הסרט (סה"כ  20×50מ' = "השלמה לדונם") .לצורך חישוב הערכיות הבוטנית ,בוצע שימוש ברשימת
כל המינים שתועדו בשטח של הדונם שנסקר (ראו להלן).
באזורים המיוערים ,הרכב וצפיפות המינים הנטועים ידועים על פי רישומי סקר האינוונטר של קק"ל ,המאפיין נתונים אלה בכל
אחד מעומדי היער .עם זאת ,באזורים המיוערים קיים קושי כפול באפיון הצומח בתת-היער .נוכחות העצים (ובפרט כשהם
צפופים) ממסכת את מופע תת-היער מהסתכלות בתצ"א ,ולכן מקשה על חלוקה ראשונית ליחידות צומח בשלב הניתוח
הראשוני .בנוסף ,בסיור בשטח ,מגבילה שכבת היער הנטוע את טווח הראיה של הסוקרים ,ואינה מאפשרת תצפית אל השטח
שמסביב ,כך שקיימת בעיה להגדיר גבולות בין טיפוסי צומח באזורים המיוערים .עקב מורכבות זו ,החלוקה ליחידות צומח
ביערות הכוללות אפיון של תת-היער – הינה גסה יותר ודיוקה מוגבל.
שלבי המיפוי הרציף ותרשימי הצומח המפורטים בוצעו בחלקם במקביל .לבסוף ,על סמך ניתוח איכותני של דמיון ,שויך לכל
יחידת צומח שנדגמה – תרשים מפורט שדומה לה ביותר .בשלב של חישוב הערכיות הבוטנית (ר' פירוט בהמשך) שימשו
הנתונים של כל תרשים מפורט גם בהערכה של יחידות צומח הדומות לו.
 .3.2.1.2רמות הפירוט של מיפוי הצומח בסקר
מיפוי הצומח בסקר זה נעשה בארבע דרגות שונות של פירוט (ר' גם מפה ממול):
 .1תרשים מפורט :רישום כל מיני הצמחים בחתך ששטחו דונם ביחידת הצומח.
 .2דף תצפית מלא ביחידה :תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח ,ללא ביצוע תרשים מפורט של כל המינים (לדוגמת דף
תצפית ראה נספח .)2
 .3קביעת טיפוס הצומח בלבד ,ללא מילוי דף התצפית המלא :משיקולי זמן ,ולאחר שהסוקרים צברו היכרות טובה עם מגוון
הטיפוסים בשטח ,הרי שבחלק מיחידות הצומח שבהן פוגשים טיפוס שכבר נרשם בעבר ,ניתן להסתפק בקביעת הטיפוס בלבד.
במקרים מסויימים ,מילוי דף התצפית המלא ,או קביעת טיפוס הצומח בלבד ,מתבצעים על ידי תצפית מבחוץ .זאת ,בעיקר
כאשר תנאי השטח אפשרו תצפית טובה אל היחידה ,בייחוד בתצורות צומח פתוחות .לצורת רישום זו יש יתרון בכל הקשור
לקביעת צפיפויות הצומח ביחידה.
 .4מיפוי על סמך תצלומי אוויר בלבד (תוך היעזרות בשכבות הייעור של קק"ל) ,בוצע בחלק לא גדול מיחידות הצומח .על סמך
ביקורים ביחידות צומח שבהן סווגה תצורת הצומח קודם לכן לפי תצ"א ,נראה שהסיווג לפי תצ"א נכון בלמעלה מ 70%-מהמקרים.
בבחינת התפלגות שיטות המיפוי ,עולה שכ 89% -מהשטח הפתוח שאינו חקלאי פעיל בתחום הסקר (ב 287-יחידות צומח)
מופה בפועל בשטח (שיטות המיפוי :תרשים מפורט או דף תצפית מלא או קביעת טיפוס בלבד) ,ובשאר ה( 11% -ב 55-יחידות
צומח) בוצע הסיווג על סמך התבוננות בתצ"א.
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 .3.2.2מידע לגבי מיני צמחים בסכנת הכחדה ,מינים נדירים ומינים אנדמיים
המידע לגבי מיני צמחים בסכנת הכחדה ,כמו גם לגבי מינים נדירים שאינם נתונים בסכנת הכחדה ומינים אנדמיים נאסף
ממספר מקורות:
•שכבת מינים בסכנת הכחדה של רת"ם ורשות הטבע והגנים (מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יח' הממ"ג ,רט"ג).
•סקר המתייחס למצאי המינים הנדירים באזור ,שבוצע במסגרת מכון ירושלים לחקר ישראל (שמידע ורון  .)2008שכבת
המידע המתלווה אליו כוללת תצפיות שנערכו עבורו ,וכן תצפיות היסטוריות החל מראשית המאה ה.20-
•צמחי הבר בישראל – מינים נדירים ובסכנת הכחדה .אטלס מפות ודו״חות  .1998-1991רשות הטבע והגנים ,חטיבת מדע
(שמידע וציונית .)2002
•מידע בעל פה שטרם תועד במסודר מגופים ומאנשים שונים באזור.
•רישומים מהסקר הנוכחי.
יש לציין שמיפוי ורישום הצומח בסקר הנוכחי היו מיועדים למטרות אפיון יחידות הצומח ,ולא איפשרו חיפוש שיטתי של מינים
נדירים .מגבלה נוספת מהווה העובדה שחלק ניכר מעבודת השטח בסקר בוצעה בעונות הקיץ והסתיו ,שבהן אין כמעט נוכחות
של מינים נדירים בני-חלוף .עם זאת ,נרשמו כמובן מינים נדירים שנצפו במהלך ביצוע תרשימי הצומח המפורטים ,או כאלה
שנראו בתצפיות מקריות.
נוכחות מינים נדירים שנאספה מכלל המקורות לעיל ,גם מהווה מרכיב בהערכה הבוטנית של יחידות הצומח (ר' פירוט בסעיף הבא).
בשל ההטרוגניות באיסוף המידע ,דיוק מרחבי מוגבל של חלק מהתצפיות ואפשרות לטעויות מסוגים שונים ,נבדקו פרטנית
התצפיות מכל המקורות .עבור מספר קטן ממיני הצמחים היה ספק רב לגבי מהימנות התצפיות בהם .מינים אלה לא הוכללו
בטבלאות ,במפות ובשכבת המידע של הסקר הנוכחי.
רקע נוסף לגבי הגדרות הנדירות השונות ,ופרטים לגבי המינים בסכנת הכחדה והמינים הנדירים שתועדו באזור הסקר ,נמצאים
בהמשך בסעיפי תוצאות הסקר הבוטני ,העוסקים במינים אלה.

 .3.2.3חישוב הערכיות הבוטנית של יחידות הצומח בשטח הסקר
עושר והרכב מיני הצומח מייצג במידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי חיים שונות ,ומהווה את הקירוב
הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות-תועלת ( .)Mandelik et al. 2010לפיכך ,הבסיס לערכיות האקולוגית
בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון דש"א ,מסתמך בעיקר על הממצאים הבוטניים .בסקר זה בוצעה הערכת החשיבות הבוטנית
של יחידות הצומח ,על סמך נתונים כמותיים שנאספו בסקר הצומח השיטתי שבוצע בשטח .זאת ,בהתאם למדד ערכיות
משוקלל ,המורכב ממדדי המשנה הבאים:16
•עושר המינים ( 25%מהמדד) :ערכיות גבוהה ניתנה לטיפוס צומח שתועד בו מספר מינים גדול יותר .ישנה התייחסות
לעושר המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד (בחלוקה ל :עצים ,שיחים ,בני-שיח ועשבוניים רב-שנתיים) .בחישוב הנוכחי
לא הוכללו נתוני עושר המינים של העשבוניים החד-שנתיים ,משיקולי עונה (חלק ניכר מהתרשימים המפורטים בוצע בקיץ
או בסתיו ,בהם החד-שנתיים בייצוג חסר) .עושר המינים בכל צורת חיים קיבל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה.
בכל צורת חיים ,מס' המינים המקסימאלי ליחידת צומח הוגדר כרף העליון (ציון מירבי) ,מס' המינים המינימאלי הוגדר כרף
התחתון (הציון הנמוך ביותר) ,ובהתאם – בוצע נירמול עבור שאר הטווח לציון בסקאלה .0-100
•ייצוג הצומח הטבעי ( 25%מהמדד) :מתייחס למידת ההתאמה של תצורת הצומח 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.
מדד המשנה הראשון ,מייצג את מרחק תצורת הצומח הגבוהה ביותר של המינים המקומיים הנוכחים בשטח (בכיסוי של 2%
מהשטח ומעלה) ,מתצורת הצומח הראשית הכוללת את המינים הזרים – אם ישנם ,בהתאם למטריצת הדמיון הבאה:

 .16באופן החישוב המקובל בסקרים מסוג זה ,משמשים בחישוב מדד הערכיות המשוקלל גם ציונים במדדי משנה נוספים .ראו פירוט בהערה בסוף סעיף
חישוב הערכיות.
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טבלה  :13ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – תצורות צומח

תצורת הצומח הגבוהה ביותר שבה מינים מקומיים נוכחים ב 2%-ומעלה

תצורת הצומח
כולל מינים זרים
(נטועים /פולשים)

תצורת צומח

יער גבוה

יער/חורש

שיחייה

בתת בני-שיח

בתה עשבונית

יער גבוה

100

75

50

25

0

100

75

50

25

100

75

50

100

75

יער/חורש
שיחייה
בתת בני-שיח
בתה עשבונית

100

מדד המשנה השני מתייחס להתאמת המינים השליטים (הנכללים בשם טיפוס הצומח) לאזור :נוכחות מינים שליטים שהם מיני
באשה (סגטליים/רודרליים) זרים לאזור ו/או פולשים ,מורידה את הערכיות ,בהתאם לטבלת הניקוד הבאה:
טבלה  :14ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – מינים שליטים

התאמת המינים השליטים לאזור הסקר

ניקוד

כל המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר

100

מין שליט אחד לפחות הוא מין באשה

83

כל המינים השליטים הם מיני באשה

67

מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר

50

כל המינים השליטים זרים לאזור הסקר

33

מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

17

כל המינים השליטים מוגדרים כפולשים

0

הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר יותר .לדוגמה ,טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד ,מין זר אחד ומין באשה אחד ,יקבל
ניקוד  17בסעיף זה .הגדרת מין פולש נעשתה עפ"י דופור-דרור ( .)2010מינים זרים לישראל שאינם מופיעים בספר המינים
הפולשים (דוגמת :קליטריס מיובל ,איקליפטוס גומפוצפלה) ,מינים נטועים שתחום תפוצתם במדינות קרובות (דוגמת :אורן
הצנובר ,אורן קפריסאי) ,ומינים ארץ-ישראליים שנטועים בתחום הסקר מחוץ לתחום תפוצתם הטבעי כגון ברוש מצוי –
הוגדרו כמין 'זר לאזור הסקר' .מינים נטועים בתחום הסקר שנמצאים בתחום תפוצתם הטבעי (אורן ירושלים ,אלה ארץ-
ישראלית ,חרוב מצוי ,שקד מצוי וכד') הוגדרו כמינים אופייניים לאזור הסקר.
•נדירות אזורית 20%( 17מהמדד) :מתייחסת לאחוז השטח שבו נמצאת תצורת הצומח המוכללת מכלל השטח הפתוח שאינו
חקלאי בתחום שלושת סקרי הרי ירושלים של מכון דש"א .18ערכיות גבוהה יותר ניתנה לתצורת צומח כללית נדירה יותר.
הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון ,ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לתצורת צומח בסקאלה .0-100
•מורכבות מבנית ( 20%מהמדד) :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  25נק' לציון (צורת חיים אחת =  25נק' ,שתי צורות חיים =  50נק' וכיו"ב .בסקר הנוכחי
המקסימום היה  4צורות חיים בכיסוי מעל .)10%
•כושר השתקמות למצב נוכחי ( 10%מהמדד) :ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית גבוהה יותר ,כך משק המים
בקרקע משופר יותר מחד (פוטנציאל) ,ולאחר פגיעה – הזמן הנדרש להשתקמות יהיה ארוך יותר מאידך (סיכון) .לכן חשובה
יותר ההגנה על צורות החיים הגבוהות יותר ,המקבלות דירוג ערכיות גבוה יותר .כך ,עצים מעידים על פוטנציאל משק המים
בקרקע הטוב ביותר ,ולאחר פגיעה – נדרש להם 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 ,שמעידים על
פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע ,ויכולת ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר (עצים =  ,100שיחים =  ,80בני-שיח = ,60
עשבוניים בני-קיימא =  ,40ועשבוניים בני-חלוף = .)20
 .17מדד הנדירות הארצית של תצורת הצומח לא שימש בסקר הנוכחי ,מכיוון שנושא זה עדיין נמצא בפיתוח ,וכמו כן קיים ספק לגבי הנכונות של השלכות
בין אזורים שונים בארץ.
 .18נעשה שימוש בתצורה המוכללת מכיוון שבסקר הישן יותר (זוהר ועמיתיו  )2009מיפוי הצומח בוצע באופן שונה (היות וטרם הוגדר סטנדרט מיפוי הצומח.
סבר ועמיתיה  ,)2014כך שלא התאפשר סיווג לתצורה מפורטת.
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בתצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת החיים הראשית ( ,)3%-10%הערכיות עולה בהתאם למרחק צורת
החיים הנוספת מצורת החיים הראשית:
• שיחייה עם עצים/בתה עם שיחים/עשבוניים עם בני-שיח – תוספת  5נק'.
• בתה עם עצים/עשבוניים עם שיחים – תוספת  10נק'.
• עשבוניים עם עצים – תוספת  15נק'.
מידע על כל מרכיבי הערכיות של יחידת צומח נמצא רק ביחידות צומח שבהן בוצע תרשים מפורט ,שכן רק בהן תועד עושר
המינים הרב-שנתיים .כפי שצוין לעיל ,ביחידות צומח שלגביהן היה מידע חלקי לגבי מרכיבי הערכיות (למשל ,יחידות שבהן
מולא טופס רישום צומח ,או כאלו שבהן התבצעה קביעה של טיפוס הצומח בלבד) ,הושלמו הנתונים לפי דמיונן לאחת היחידות
שבהן בוצע תרשים מפורט .ביחידות שלא נדגמו בשטח ושבהן נקבעה תצורת צומח מפורטת לפי צילום אוויר בלבד ,דורגה
הערכיות על סמך הערכיות הממוצעת של יחידות צומח מאותה תצורה ,שכן נדגמו בשטח.
•הערכת מומחה ושינויים ביחידות צומח ספציפיות :בכל מקרה ,תוצאת המדד המשוקלל המתקבלת מהחישוב עוברת
ביקורת של בוטנאי/ת מומחה/מומחית ,שיכולים לבחון את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח.
במידה שנמצאת לדעת המומחה אי-התאמה ,הוא או היא יכולים לערוך תיקון בערך המדד המתקבל ,ולנמק את החלטתם.
בשלב זה ניתנת גם תשומת לב למידע הקיים עבור כל יחידת צומח לגבי נוכחות מינים בסכנת הכחדה או מינים נדירים מחד,
ולגבי נוכחות מינים פולשים והפרות שונות מאידך .בתשומת לב לציון המדוייק שקיבלה היחידה ,לאופי האיתורים מסוג זה
ולעדכניותם – מידע כזה מביא במקרים מסויימים להעלאה או להורדה של הערכיות ביחידות צומח ספציפיות.
•הערה :באופן החישוב המקובל בסקרים מסוג זה ,משמשים בחישוב מדד הערכיות המשוקלל גם ציונים מחושבים במדדי
משנה נוספים :ציון במדד מינים בסכנת הכחדה ,נדירים ואנדמיים ,וציון במדד מינים זרים/פולשים .ציונים אלה מחושבים על
סמך תכונות המינים שברשימות המינים מהתרשימים המפורטים .במקרה הנוכחי ,בגלל ההתמקדות במינים הרב-שנתיים,
לא בוצע שימוש במדדים אלה (מכיוון שרשימות המינים הרב-שנתיים כמעט שלא הכילו מינים כאלה) .עם זאת ,מידע לגבי
נוכחות מינים בסכנת הכחדה ,נדירים ואנדמיים ,או פולשים (שנצפו במהלך הסקר או שמידע לגביהם התקבל מתצפיות
מהעבר) ,השפיע במקרים מסוימים ,כמתואר בפיסקה הקודמת .בנוסף ,המשקלים שניתנו למדדים השונים ,השתנו אף הם
בעקבות אי-הכללת חלק מהמדדים המקובלים.

 .3.2.4ניתוח הנתונים

הנתונים המרחביים עובדו בתכנת ממ"ג  ,)®ArcGIS (ArcGIS 10.4 for Desktop, Esriוהועברו לגיליונות  Excelלהמשך עיבוד
(.)Microsoft® Excel® 2010 SP1
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 .3.3תוצאות
 .3.3.1תכסית מוכללת
ב"חלוקת על" לשלוש קטגוריות מתקבלות התוצאות הבאות:

תכסית מוכללת

שטח בדונם

בנוי או מופר/מפותח

4,904

חקלאי פעיל

1,910

פתוח שאינו חקלאי פעיל

49,882

סך הכל

56,697

איור  :5חלוקת שטח הסקר על פי תכסית מוכללת

נתונים אלה ממחישים את חלקם הגדול של השטחים הפתוחים בתחומי הסקר ,ואת חלקם הכמעט מוחלט של השטחים
הטבעיים והמיוערים ("פתוח שאינו חקלאי פעיל") מבין כלל השטחים הפתוחים.

 .3.3.2תצורות צומח וטיפוסי צומח
בתחומי הסקר הוגדרו  342יחידות צומח (בקטגוריה המוכללת "פתוח שאינו חקלאי פעיל") ובהן אופיינו  6תצורות צומח
כלליות ,הניתנות לפירוט ל 20-תצורות צומח מפורטות [איור  ,6איור  ,7מפה ( 16עמ׳  )157ותמונות בעמודים הבאים].
במבט על התפלגות תצורות צומח הכלליות (איור  )6ניתן לראות שחורש ( ,)36.1%יער ויער גבוה ( 44.5%יחדיו) מכסים כ80%-
משטח הסקר (בשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים פעילים) ,כאשר ה 20%-הנותרים מאופיינים על ידי עשבוניים ,שיחייה ובתה.

תצורת צומח כללית

איור  :6התפלגות השטחים בין תצורות הצומח הכלליות
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שטח בדונם

עשבוניים

1,215

בתה

4,623

שיחייה

3,834

חורש

17,987

יער

5,542

יער גבוה

16,682

סך הכל

49,882
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רוב היערות כלולים בתצורה הכללית "יער גבוה" ,וכוללים בעיקר יערות נטועים ותיקים של אורנים (בעיקר אורן ירושלים
וא .קפריסאי ,לעיתים אורן הגלעין) ו/או של ברושים (בעיקר ברוש מצוי ,לעיתים ברוש אריזוני).
מהסתכלות במפה ( 16עמ׳  ,157כמו גם במפת תחום היערות ,מפה  ,2עמ׳  )15בולטת גם העובדה שרוב היערות הנטועים
נמצאים בשלושה גושים עיקריים :בגוש דרומי באזור נווה מיכאל – מעבר הל"ה ,ברצועה/ות בסמוך לכביש  375ובגוש צפוני-
מזרחי באזור מחסום ביתר – צפונית למבוא ביתר – בר גיורא .אזורים אלו נמצאים ברובם ביחידות הנוף גבעות הערקוב ,שלוחת
מטע (וחלקים מנחל זנוח) ומורדות נחל רפאים (וחלקים מגב הרכס) בהתאמה (את יחידות הנוף ניתן לראות לעיל במפה ,8
עמ׳  .)71רוב שטחי החורש מכסים את המרחב שבין צור הדסה לאזור מחצבת עציונה – אביעזר – נחל צרצר .בתוך מרחב זה
נמצאים גם לא מעט משטחי השיחיות והבתות שבתחום הסקר .מרחב זה נכלל ברובו ביחידות הנוף גב הרכס ,נחל סנסן ורכס
סנסן .אזור נוסף של שטחי חורש ושיחיות נמצא בנחל זנוח ,ובפרט במורדותיו הצפוניים (במפנה דרומי) .אזור נרחב יחסית של
שיחיות ובתות נמצא מצפון וממערב למושב מבוא ביתר.
באיור  7ניתן לראות שמרבית שטחי החורש נכללים בתצורה המפורטת חורש פתוח ,ומרבית שטחי היער הגבוה (שבעצמם
מהווים את רוב היערות) נכללים בתצורה המפורטת יער גבוה בצפיפות בינונית .התצורות המפורטות השכיחות לאחר שתי
אלה הן (לפי סדר השכיחות) חורש בצפיפות בינונית ,יער פתוח ,יער גבוה פתוח ,שיחייה פתוחה עם עצים בודדים ובתה
פתוחה עם עצים ו/או שיחים בודדים.

איור  :7התפלגות השטחים בין תצורות הצומח המפורטות (מתוך כלל השטח הפתוח שאינו חקלאי פעיל)
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תמונות של תצורות צומח שונות בתחום הסקר .צילומים :איתן רומם ,עידן טלמון ובר שמש

תמונה  :24עשבוניים חד-שנתיים בשלטון שיבולת-שועל נפוצה ,דולינת
מבוא ביתר.

תמונה  :25עשבוניים רב-שנתיים בני-קיימא בשלטון זקנן שעיר ,מלעניאל
מצוי ומרווה ריחנית .ברקע נראות תצורות צומח נוספות .חורבת אום אל ג׳ג׳,
צפונית לאביעזר.

תמונה  :26בקדמה – בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ועשבוניים ,אזור
מדרגות עיבוד נטושות .ברקע – יער צפוף בשלטון אורן הגלעין/קפריסאי,
סירה קוצנית ואלת המסטיק .נחל זנוח עליון ,מזרחית לבר גיורא.

תמונה  :27בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית ,קורנית מקורקפת וזקנן
שעיר ,באזור קירטוני .ממזרח לאביעזר (בראש הגבעה נראית תחילתו של
חורש פתוח).

תמונה  :28שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון קידה שעירה ,סירה
קוצנית ואלון מצוי ,בקיץ (קשה להבחין בקידה) .ממערב למבוא ביתר.

תמונה  :29שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק ,סירה
קוצנית ואלון מצוי ,מצפון לאביעזר.
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תמונה  :30חורש פתוח בשלטון אלון מצוי ,סירה קוצנית וקידה שעירה ,הר סנסן.

תמונה  :31חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי ,קידה שעירה ואלה
ארץ-ישראלית .מפנה צפוני בנחל סנסן.

תמונה  :32כרם זיתים נטוש (תצורת חורש פתוח בשלטון זית אירופי ,סירה
קוצנית ואורן ירושלים) .מזרחית לצור הדסה.

תמונה  :33יער פתוח בשלטון אורן קפריסאי ,אשחר ארץ-ישראלי ואלה
ארץ-ישראלית .מצפון לאביעזר.

תמונה  :34יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן (מעורב) ,אלת המסטיק
ואלון מצוי .ממזרח למושב מטע .תת-היער במקרה זה מפותח מאד.

תמונה  :35יער פתוח בשלטון אורן קפריסאי ,עשבוניים חד-שנתיים וסירה
קוצנית .סמוך לנחל צלצל התחתון .תת-היער במקרה זה דל יחסית ,ומורכב
כמעט כולו מעשבוניים בלבד.

149

דו " ח מ סכ ם

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

תמונה  :36יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן (מעורב) ,עשבוניים
חד-שנתיים ואלת המסטיק .דרומית למחצבת זנוח ולנחל זנוח.

טבלה  15מתארת את ממצאי מיפוי הצומח בסקר על פי תצורות צומח מפורטות ,כאשר עבור כל תצורה מפורטת מצוינים
המאפיינים הבאים :מספר יחידות הצומח שסווגו לתצורה זו ,שטחה המוחלט והיחסי בסקר ,אחוזי הכיסוי של צורות החיים
השונות ביחידות שנדגמו מתצורה זו ,המינים השליטים (ולעיתים גם הטיפוסים) העיקריים ,אופי תת-היער (בתצורות צומח
של יערות נטועים) ,אזורי ההשתרעות בתחום הסקר ,קשרים (מובחנים ו/או ידועים מהעבר) לפרמטרים של גיאולוגיה ומפנה,
והערות לגבי ממשק .סדר התצורות בטבלה הינו על פי צורת חיים וצפיפות הולכות וגדלות (מעשבוניים חד-שנתיים ועד יער
גבוה צפוף).
בקריאת הטבלה כדאי לשים לב לנקודות הבאות:
•התצורה נקבעת בהתאם לתרשים זרימה (סבר ועמיתיה  .)2014שינוי קטן בהרכב ובאחוזי הכיסוי עשוי להביא להגדרה של
תצורה אחרת .קיימים כמובן מצבים גבוליים/מצבי ביניים רבים ,ובנוסף ,קביעת אחוזי הכיסוי איננה מדע מדויק.
•לעיתים ההבחנה בין 'יער גבוה' (מעל  10%עצים שגבהם מעל  6מ') ל' -יער' אינה קלה.
•לעיתים מספר היחידות מתצורה מסויימת קטן מדי בכדי לאפשר הכללות לגבי מאפייניה .במקרים מסוימים חוברו תצורות
מעוטות-יחידות לתצורות הדומות להן ביותר – למשל :חורש צפוף לחורש בצפיפות בינונית.
•השטח באחוזים הוא מכלל השטח הפתוח שאינו חקלאי פעיל.
•בעמודות של טווחי אחוזי הכיסוי של צורות החיים ,מופיע לעיתים טווח ללא ערך תחתון (למשל 'עד  .)'33%הכוונה במקרים
כאלה היא שהערך התחתון היה אפס או פחות מ.2%-
•אחוז הכיסוי של עשבוניים חד-שנתיים אינו מופיע ,מכיוון שנתון זה משתנה מאד ותלוי עונה ,ולכן רישומו אינו מייצג.
•כתמים עשבוניים וכתמי בתה נמצאים גם בתצורות צומח גבוהות יותר ,לעיתים אף ככתמים נרחבים ששטחם מספר דונמים,
אך אינם נחשבים אז כיחידת צומח עצמאית ,מהשיקול של גודל מינימלי של  50דונם ליחידה .בנוסף ,אופן סיווג תצורות
הצומח נוטה להדגיש את צורות החיים הגבוהות יותר (למשל  80%בני-שיח ו 10%שיחים ייחשבו לשיחייה פתוחה) .עקב כך,
נוצר לעיתים קרובות מצב בו צורת החיים בעלת שטח הכיסוי הרב ביותר אינה מתבטאת בשם התצורה.
•התובנות (למשל לגבי קשר בין חברת הצומח למפנה או למסלע) הן איכותניות ואינן מבוססות על בדיקת מובהקות
סטטיסטית .בכמה מקרים מתוארות מגמות בולטות גם באופן מספרי.
•עמודת הערכיות מראה את ממוצע הערכיות הבוטנית המחושבת (לפני עיגול) ביחידות הצומח של התצורה המדוברת,
ולצידה את הטווח של ערכי הערכיות (לאחר עיגול )19בתצורה זו.

 .19הערכיות הבוטנית לאחר עיגול כוללת גם תיקונים דרך הערכת מומחה ,והיא גם זו המוצגת במפת הערכיות הבוטנית.
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טבלה  :15מאפייני תצורות הצומח המפורטות

שטח בדונם (ובאחוז)

טווח  %כיסוי
עצים נטע אדם

טווח  %כיסוי
עצים טבעיים

טווח  %כיסוי שיחים

טווח  %כיסוי
בני-שיח

טווח  %כיסוי
עשבוניים בני-קיימא

 383מינים בולטים:
עשבוניים
חד-שנתיים ( )0.8%שיבולת-שועל נפוצה ,עוקצר
מצוי ,מלעניאל מצוי .עקב
()10
מגבלות עונה והקושי לכמת
לא תמיד נרשמו המינים
השליטים ,וגם כאשר נרשמו יש
לזכור שייתכן שזהו מצב זמני.

עד
2%

עד
2%

עד
2%

עד
10%

ערכיות בוטנית

תצורת
הצומח
המפורטת
(ומספר
יחידות
הצומח
בתצורה זו)

מינים שליטים
ו/או טיפוסים עיקריים,
אופי תת-היער
בתצורות מיוערות

השתרעות בתחום
הסקר ,הקשרים של
גיאולוגיה/מסלע
ומפנה

הערות
לממשק
והערות
נוספות

עד בעיקר באזורים
 ,3.22השטחים
 10%מישוריים כמו
 2-3העשבוניים
עמקים או שקעים.
הגדולים-
נראה שהיו מעובדים
יחסית
בעבר .רובם באזור
נדירים
גבעות הערקוב.
בתחום
הסקר ,ולכן
ראויים
לתשומת לב
מיוחדת ,ולו
רק מבחינה
נופית .חשוב
לשמור
מרעיית יתר.

עשבוניים
רב-שנתיים
בני-קיימא
()2

 105זקנן שעיר או מיני נשרן .הללו
( )0.2%הם גם העשבוניים בני-הקיימא
הנפוצים בתחום הסקר
בתצורות צומח אחרות ,ובפרט
בכתמים עשבוניים קטנים
שיש בהן.

עד
2%

עד
2%

עד
2%

עד
5%

עד שני מקומות במערב
 20%תחום הסקר ,אחד
מהם אזור חורבה
והשני שטח שוליים.

 ,3.51כנ״ל
3-4

עשבוניים
עם שיחים/
בני-שיח
בודדים ()4

 214צירופים של מינים עשבוניים,
( )0.4%בעיקר מהמינים שהוזכרו
לעיל ,עם כמויות קטנות של
בני-שיח ממינים שונים (בעיקר
סירה קוצנית).

עד
2%

עד
2%

עד
5%

עד
5%

עד מספר אזורים
 20%סלעיים יחסית,
שחלקם מופרים או
ברעייה חזקה.

 ,3.83כנ״ל
2-4

עשבוניים
עם עצים
בודדים ()3

 514יחידות אלה בפועל הן תמהיל
( )1.0%של אזורים עשבוניים עם ריכוזי
עצים (נטועים או טבעיים)
ולכן אינן מייצגות את מראה
“סוואנה״ המשתמע משמה
של תצורה זו .המינים מגוונים.
בן-שיח עיקרי – סירה קוצנית.

עד
5%

עד
2%

עד
2%

עד
10%

עד בחלקים תחתונים
 20%של עמקי הנחלים
עציונה וגדור וכן
בשטח הסמוך
למבוא ביתר .נראה
שכולם שטחים
שעובדו בעבר.

 ,3.43כנ״ל
3

בתה פתוחה  480סירה קוצנית לרוב שליטה,
( )1.0%או שניה בשכיחותה לאחר
()8
מרווה ריחנית .זקנן שעיר בולט
בעשבוניים בני-הקיימא.

עד
5%

עד
2%

עד
5%

1033%

 ,3.97לפירוט
עד באזורים מישוריים
 20%או בעלי שיפוע מתון 4 ,לגבי שימור
הבתות
שרובם עובדו בעבר
ר׳ בנספח
(עם או בלי טרסות).
ההמלצות
בחלקים שונים של
תחום הסקר.

בתה פתוחה  2,186סירה קוצנית שליטה כמעט
( )4.4%בכל היחידות.
עם עצים/
שלושת המינים העיקריים
שיחים
של שיחים (אלת מסטיק,
בודדים ()23
אשחר ארץ-ישראלי ,קידה
שעירה) מהווים מין שיח עיקרי
ביחידות שונות.
אלת המסטיק (והזקנן השעיר,
מבין העשבוניים בני-הקיימא)
שכיחים במקרים של המפנים
הדרומיים (ר׳ להלן).
העץ השליט הוא לרוב אלון מצוי
ולעיתים אחד ממיני האורן.

עד
10%

עד
10%

עד
10%

עד
10,66% 33%
לרוב
הרבה
פחות
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 ,3.94לפירוט
חלק מהיחידות הן
באזורים שעובדו בעבר  3-4לגבי שימור
הבתות
ומצבן מבטא כנראה
ר׳ בנספח
תחילת הסוקצסיה
ההמלצות
בשטחי טרסות .יחידות
אחרות הן מצב טבעי
במפנים דרומיים
סלעיים דולומיטיים.
עוד יחידות נמצאות
באזורים שנשרפו
(למשל חורבת עילית
בדרום-מערב תחום
הסקר) ובהן נותרה
כמות קטנה של עצים
מלפני השריפה וכן
ישנה התחדשות עצי
יער ו/או חורש לאחריה.

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

בתה צפופה  261סירה קוצנית כשליט ראשון,
( )0.5%כאשר בשתיים מהיחידות
()4
השליט השני הוא קורנית
מקורקפת ,שנמצאת אף היא
בצפיפות מרשימה .באחרת
יש נוכחות ניכרת של חלבלוב
מגובשש (אך אינו שליט).

עד
2%

עד
2%

עד
2%

מעל
66%

עד
5%

שטח בדונם (ובאחוז)

טווח  %כיסוי
עצים נטע אדם

טווח  %כיסוי
עצים טבעיים

טווח  %כיסוי שיחים

טווח  %כיסוי
בני-שיח

טווח  %כיסוי
עשבוניים בני-קיימא

 1,696המין השליט הראשון בכל
בתה
( )3.4%היחידות – סירה קוצנית .שליט
בצפיפות
שני לעיתים עשבוני ולעיתים
בינונית ()16
בן-שיח נוסף ,שליט שלישי
אלון מצוי ,אורן (זריעים) ,קידה
שעירה או עשבוניים.

עד
5%

עד
10%

עד
5%

3466%

עד
2%

עד  2%בשיחייה הפתוחה
עד  10%בשיחייה הפתוחה עם עצים בודדים

שיחייה
בצפיפות
בינונית ()3

 285נראה שהיחידות מתצורה
( )0.6%זו (שבכולן אלת המסטיק
מין שליט ראשון) דומות
לתצורה הקודמת ,עם יותר
נוכחות גם של קידה שעירה
וגם של אשחר ארץ-ישראלי,
המצטרפים יחד לכיסוי גבוה
יחסית של השיחים .בכולן
גם יש נוכחות עצים של מעל
 .5%בני-שיח עיקריים :סירה
קוצנית ולוטם מרווני.

עד
10%

עד  2%בשיחייה הפתוחה
עד  10%בשיחייה הפתוחה עם עצים בודדים

שיחייה
שיחייה
פתוחה
פתוחה
ושיחייה
708
פתוחה
דונם
עם עצים
()1.4%
בודדים
שיחייה
( – 2שיחייה פתוחה
פתוחה,
עם
 – 20שיחייה עצים
פתוחה
בודדים
עם עצים
2,841
בודדים)
דונם
()5.7%

לרוב אלת המסטיק כשליט
ראשון ,ובשאר קידה שעירה או
אשחר ארץ-ישראלי .השליט
השני לרוב סירה קוצנית
(ובשאר מרווה ריחנית או
עשבוניים) ,השליט השלישי
לרוב אלון מצוי (ובשאר מין
אורן או חרוב מצוי).
בשש מהיחידות השליטים הם
אלת המסטיק ,סירה קוצנית
ואלון מצוי – צירוף שאולי
מהווה את “הטיפוס הקלאסי״
של תצורת השיחייה הפתוחה
עם העצים הבודדים באזור.

2%- 10%66% 20%

השתרעות בתחום
הסקר ,הקשרים של
גיאולוגיה/מסלע
ומפנה

הערות
לממשק
והערות
נוספות

 ,2.94לפירוט
 2-4לגבי שימור
הבתות
ר׳ בנספח
ההמלצות

רוב היחידות
נמצאות באזורים
מתונים יחסית
של תצורת בענה
הגירנית ,שנראה
שמספקת תנאי
גידול טובים לסירה
הקוצנית (חלקן
אולי עובדו בעבר),
והשאר בתצורות
דולומיטיות.
יחידות בעלות אופי  ,3.67לפירוט
שונה מבחינת מסלע  4-5לגבי שימור
הבתות
ומפנה .שתיים מהן
ר׳ בנספח
עובדו בעבר.
ההמלצות

עד כמחציתן בכתמים
 ,4.59השיחיות
 5אינן נפוצות
 33%לאורך המפנה הדרומי
ובעלות
בנחל זנוח (לרוב
 ,4.50ערכיות
בתצורת עמינדב
הדולומיטית) ,והשאר  4-5בוטנית
גבוהה
במקומות שונים ובסוגי
במיוחד.
מסלע שונים .אחד
מהללו הוא שטח גדול
הנמצא מצפון-מערב
למבוא ביתר.
רוב היחידות מזכירות
באופיין מעין “חורש
עם צפיפות עצים
נמוכה״ .מהשאר ,שלוש
מהיחידות הן אזורי יער
נטוע שנשרפו בעבר
הלא רחוק ,והעצים
בהן הם שילוב של
עצים שנותרו ,בתוספת
זריעים ועצי חורש.

עד  10%- 34%-עד שלוש היחידות
 10% 66% 66% 10%בפיזור בתחום
הסקר .שתיים מהן
במפנה דרומי ואחת
במפנה דרומי-מערבי.
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ערכיות בוטנית

תצורת
הצומח
המפורטת
(ומספר
יחידות
הצומח
בתצורה זו)

מינים שליטים
ו/או טיפוסים עיקריים,
אופי תת-היער
בתצורות מיוערות
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 ,4.28ר׳ לעיל
4-5

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

שטח בדונם (ובאחוז)
)26.1%( 13,007

לרוב עד  ,10%לעתים רחוקות יותר
לרוב  .0-10%במספר מקרים של כרמי זיתים נטושים או חרובים – עד
33%

חורש בצפיפות בינונית  4,709דונם ()9.4%
חורש צפוף  270דונם ()0.5%

טווח  %כיסוי
עצים נטע אדם

טווח  %כיסוי
עצים טבעיים
10%-33%
למעט בבוסתנים
בחורש בצפיפות בינונית 20%-66%
בחורש הצפוף מעל 66%

טווח  %כיסוי שיחים

טווח  %כיסוי
בני-שיח
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טווח  %כיסוי
עשבוניים בני-קיימא

חורש
בצפיפות
בינונית
וחורש צפוף
( - 28חורש
בצפיפות
בינונית- 2 ,
חורש צפוף)

תצורה זו נפוצה פחות
מהקודמת ודומה לה בהרכב
המינים .אלון מצוי הוא המין
השליט הראשון ברוב המקרים
ונוכח (או אף מהווה שליט
שלישי) גם במקרים אחרים.
אלה ארץ-ישראלית נלווית
לאלון ברוב המקרים ולעיתים
מהווה שליט ראשון .יחסית
לחורש הפתוח ,שני מיני
הלוטם נפוצים יותר מאשר
הסירה הקוצנית (שכיחותם
כמין שליט שני גדולה באופן
ניכר מזו של הסירה ,בעוד
שבחורש הפתוח המצב הפוך).
שכיחות הקטלב המצוי גדולה
יותר מאשר בחורש הפתוח,
ובמספר מקרים הוא אפילו מין
שליט (שלישי או אף ראשון).
שטחי תצורה זו עשויים להיות
סבוכים מאד ,בפרט אם מין
השיח העיקרי הוא קידה
שעירה .בכמה מהיחידות יש
זריעי אורנים ,ובאחדות יש
אורנים נטועים.

2%66%

5%66%

ערכיות בוטנית

חורש פתוח
()60

החורש הפתוח הינו תצורת
הצומח הטבעית הנפוצה ביותר
בתחום הסקר .ברוב הגדול
של המקרים המין השליט הוא
אלון מצוי ,במספר מקרים
השליט הראשון הוא אלה ארץ-
ישראלית (ואז גם האלון נוכח)
 ,במקרה אחד בר-זית בינוני
ובאחד (כרם זיתים נטוש) – זית
אירופי .בחלק ניכר מהיחידות
יש נוכחות של אורנים כזריעים
(ובמספר מקרים נטיעות
דלילות) .עצי חורש נוספים
כמו לבנה רפואי וחרוב מצוי
נוכחים ברוב היחידות ,והקטלב
המצוי במיעוטן .שלושת מיני
השיחים הנפוצים יותר נמצאים
בחלק גדול של החורשים .סירה
קוצנית ו/או שני מיני הלוטם
הם בני השיח העיקריים.

2%33%

5%66%

השתרעות בתחום
הסקר ,הקשרים של
גיאולוגיה/מסלע
ומפנה

הערות
לממשק
והערות
נוספות

 ,4.57טיפול
עד רובן ביחידות הנוף
 3-5במינים
 33%רכס הסנסן ונחל
פולשים
לרוב סנסן ,בפרט בין האזור
היכן שישנם,
עד שסביב מחצבת עציונה
שמירה על
 5%לבין צור הדסה .בשתי
מתחמים
יחידות נוף אלה,
מסויימים
ביחד עם שטחי חורש
ללא אורנים
בצפיפות בינונית,
מכסה החורש את
מרבית השטח .כמו כן,
ישנן כמה יחידות צומח
בשלוחת מטע ובנחל
זנוח ,ויחידות בודדות
באזורים נוספים.
החורשים נפוצים
הן על גבי התצורות
הדולומיטיות (עמינדב
וורדים) והן בתצורת
בענה הגירנית .מספר
יחידות (בעיקר כאלו
הכוללות חרובים)
נמצאות בתצורות
מנוחה ,ע׳רב ואחוזם,
כנראה על גבי נארי.
חורשים פתוחים
נמצאים במפנים שונים,
אך עם נטייה מסויימת
להימצא יותר במפנים
דרומיים ופחות
בצפוניים.
עד
5%

תחום ההשתרעות
דומה לזה של
החורש הפתוח (ר׳
לעיל) .מספר יחידות
נמצאות במורדות
רפאים .בולטת
העובדה שרוב
היחידות נמצאות
במפנים צפוניים או
בכאלו שבהן המרכיב
הצפוני הוא עיקרי.
במקרים בודדים אין
מפנה ברור .מסלע –
בעיקר דולומיטי או
גירי קשה.
שתי היחידות של
חורש צפוף הן
כאלו שבהן הוערכה
צפיפות העצים
כיותר מ .66%-אחת
מהן בערוץ של נחל
זנוח והשניה במפנה
צפוני בנחל סנסן.

בצפיפות בינונית 3-5 ,4.25
בצפוף 4-5 ,4.34

תצורת
הצומח
המפורטת
(ומספר
יחידות
הצומח
בתצורה זו)

מינים שליטים
ו/או טיפוסים עיקריים,
אופי תת-היער
בתצורות מיוערות
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כמו בחורש
הפתוח

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

שטח בדונם (ובאחוז)

טווח  %כיסוי
עצים נטע אדם
10-33%
לעיתים מעט פחות מ ,10%-ואז מין עץ טבעי משלים למעל 10%

יער בצפיפות בינונית  1,007דונם ()2.0%
יער צפוף  111דונם ()0.2%

טווח  %כיסוי
עצים טבעיים

טווח  %כיסוי שיחים

טווח  %כיסוי
בני-שיח

הרכבי המינים דומים לאלו של
התצורה הקודמת ,תת היער
לרוב דליל יותר (בתה פתוחה
ולא בתה בצפיפות בינונית
כמו בחלק מיחידות התצורה
הקודמת) .עם זאת ,גם כאן
המין השליט השלישי הוא לרוב
עץ טבעי (מעל .)2%
במקרים של  %כיסוי עצים
נטע אדם פחות מ( 33%-ר׳
בעמודה הבאה) ישנו עץ טבעי
המעלה את  %העצים הכללי
אל מעל .33%

טווח  %כיסוי
עשבוניים בני-קיימא

יער
בצפיפות
בינונית
ויער צפוף
( - 9יער
בצפיפות
בינונית- 2 ,
יער צפוף)

ברוב היחידות של תצורה זו,
המין השליט הוא עץ נמוך
יחסית (אורן הגלעין ,חרוב
מצוי ,ברוש אריזוני ,ובשני
מקרים שיטה כחלחלה).
ביחידות אחרות ,בהן שליט מין
אורן אחר או ברוש מצוי ,המצב
הוא של עומדים צעירים יחסית
שטרם הגיעו לגבהם המירבי.
כפי שהוזכר בהערות לטבלה,
לא תמיד קל לאמוד את הגובה.
השליט השני הוא ברוב
 4,424המקרים סירה קוצנית
(( )8.9%וצפיפותו פעמים רבות מעל
 ,)33%ובחלק משאר המקרים
– אחד משלושת השיחים
הנפוצים .עשבוניים מהווים
שליט שני רק ב 3-מתוך 31
יחידות שנרשמו.
נתונים אלה ממחישים שתת
היער לרוב מפותח יחסית.
חיזוק לכך נמצא גם בכך
שברוב היחידות שנרשמו ,המין
השליט השלישי הוא עץ טבעי
או שיח.

ערכיות בוטנית

יער פתוח
()36

מינים שליטים
ו/או טיפוסים עיקריים,
אופי תת-היער
בתצורות מיוערות

השתרעות בתחום
הסקר ,הקשרים של
גיאולוגיה/מסלע
ומפנה

עד
20%

עד
33%

2%66%

עד חלק ניכר מהיחידות
 20%נמצאות בגבעות
הערקוב ,מעט
מזרחית ודרומית
לנווה מיכאל ,או
במערב רכס הסנסן,
סביב אביעזר.
אחרות נמצאות
במערב שלוחת מטע
והשאר מפוזרות
באזורים נוספים.
חרובים נמצאים
בעיקר בחלקים
המערביים יותר
(רובם עד גובה
 400מ׳ כמתואר
בספרות – כסלו
 ,)1982אך ישנה
נוכחות גם עד גובה
 650מ׳) .היחידות
השונות נמצאות בכל
מגוון סוגי המסלע
שבתחום הסקר
ובמפנים שונים.

,2.89
2-4

 20%עד20% 66%

עד
20%

5%33%

עד היחידות נמצאות
 10%במערב רכס הסנסן,
במערב שלוחת מטע
ובגב הרכס ,במפנים
ובסוגי מסלע שונים.

בצפיפות בינונית [ 2-5 ,3.02
בצפוף 3 ,2.81

תצורת
הצומח
המפורטת
(ומספר
יחידות
הצומח
בתצורה זו)
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הערות
לממשק
והערות
נוספות

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

שטח בדונם (ובאחוז)

טווח  %כיסוי
עצים נטע אדם

טווח  %כיסוי
עצים טבעיים

טווח  %כיסוי שיחים

טווח  %כיסוי
בני-שיח

יער גבוה
 11,116זוהי תצורת הצומח המיוערת
בצפיפות
( )22.4%הנפוצה ביותר בתחום הסקר.
בינונית ()72
מינים שליטים עיקריים :אורן
ירושלים ואורן קפריסאי,
לעיתים יחדיו .מיני אורן
נוספים וברושים (לעיתים
שליטים) נמצאים גם הם בחלק
מהיחידות .איקליפטוס אינו
שכיח בייעור בתחום הסקר.
והוא (א .המקור) שליט רק
ביחידה אחת ונמצא בכתמים
קטנים בעוד כמה יחידות.
השליט השני מתפלג כך
ב 67-היחידות שתועדו :ב22-
עשבוניים  ,ב 29-בן-שיח ,ב12-
שיח וב 4-עץ.
השליט השלישי הוא עץ ב41-
מקרים ,בן-שיח ב ,10-שיח
ב 5-מקרים ,ועשבוני או ללא
שליט מובהק ב 11-מקרים.
הטיפוס “יער גבוה בצפיפות
בינונית בשלטון אורן ,בן-שיח
(סירה/לוטם) ואלון מצוי״ הוא
הצירוף השכיח וה-״מייצג״ של
התצורה.

 34%עד33% 66%
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טווח  %כיסוי
עשבוניים בני-קיימא

יער גבוה
פתוח ()30

 3,820המין השליט הראשון לרוב אורן  10%-עד
33% 33%
( )7.7%ירושלים ו/או אורן קפריסאי
ולעיתים ,בכרבע מהמקרים
ברוש מצוי (יערות בשלטון ברוש
מצוי הם לרוב גבוהים ופתוחים).
השליט השני השכיח ביותר הוא
סירה קוצנית ואחריו לוטם מרווני.
צפיפות בני-השיח עוברת לעיתים
את ה .33%-בכ 2/3 -מהמקרים
השליט השלישי הוא עץ טבעי
(לרוב אלון מצוי ,בשאר – אלה א״י)
ובחלק ניכר מהנ״ל בכיסוי מעל
 - 10%כך שתת היער הוא למעשה
חורש פתוח .בחלק מהמקרים
אחוז כיסוי עצי החורש גדול מזה
של העצים הנטועים הגבוהים ,אך
לפי התרשים לקביעת תצורות
צומח (סבר ועמיתיה - )2014
העדיפות היא להגדרת היער
הגבוה .בחלק מהיחידות תת-היער
הוא שיחייה פתוחה.
נראה שישנה זיקה בין נוכחות
שבטן לבן בתת-היער לנוכחות
ברוש מצוי ,אך זיקה זו אינה
מוחלטת ,בשני הכיוונים.

עד
33%

עד
66%

השתרעות בתחום
הסקר ,הקשרים של
גיאולוגיה/מסלע
ומפנה

ערכיות בוטנית

תצורת
הצומח
המפורטת
(ומספר
יחידות
הצומח
בתצורה זו)

מינים שליטים
ו/או טיפוסים עיקריים,
אופי תת-היער
בתצורות מיוערות

דו " ח מ סכ ם

הערות
לממשק
והערות
נוספות

,3.59
עד מרבית היחידות
 33%נמצאות באזור גבעות 2-4
הערקוב ,בשלוחת
מטע ובמורדות
רפאים .היחידות הן
על גבי סוגי מסלע
שונים ובמפנים
שונים .לא נראה קשר
ברור בין המפנה
לאופי תת-היער.

עד טווח עד רוב היחידות נמצאות  ,2.93שמירה
 2-4מיוחדת
 33%רחב ,33% :באזורי מורדות נחל
על רצועת
מעל לרוב רפאים ,גב הרכס ,לכל
חוואר מוצא,
 10%עד אורך שלוחת מטע,
ובפרט
ועד  10%בנחל עציונה ובגבעות
יותר
שפעמים
הערקוב .יחידות מעטות
רבות דרך
נמצאות בנחל זנוח
מ66%-
העפר
וברכס הסנסן .בנחל סנסן
הראשית
אין כלל .יחידות אלה
עוברת
נמצאות בכל סוגי המסלע
בתוכה
והמפנים בתחום הסקר.
ההתרשמות מהסיורים
(והצפוי) היא שבמקרים
של מפנה צפוני תת
היער יהיה מפותח
יותר .לא בכל המקרים
המפנה אחיד או ברור ,אך
התרשמות זו מתבטאת
חלקית במגמות מספריות
(למשל במפנים צפוניים
נדיר ששליט שני יהיה
עשבוני) ,עם זאת יש
יוצאים מהכלל ומקרים
של תת-יער מפותח
מאד גם במפנים דרומיים.
ברצועה צרה של חוואר
מוצא ,באזורים המיוערים,
כיסוי גבוה מאד של
בני-שיח ,בעיקר שני מיני
הלוטם .באזור זה ידוע
(ר׳ במבוא) שישנה גם
שכיחות גבוהה של קטלב
מצוי ושל מיני סחלבים.

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

 1,696מין שליט ראשון אורן (מינים
יער גבוה
( )3.4%שונים ביחידות השונות),
צפוף ()8
מין שליט שני סירה קוצנית
(צפיפות
או לוטם מרווני או אשחר א״י
העצים לרוב
או קידה שעירה .מין שליט
על הגבול
שלישי אלון מצוי ,עשבוניים או
בינוני/צפוף,
סירה קוצנית.
כ)66%-
ייתכן שתת-היער מפותח
יחסית ל-׳צפוי׳ ,עקב העובדה
שהמפנה השכיח הוא צפוני.

מעל
66%

עד
33%

עד
20%

עד
66%

עד
5%

 8היחידות פזורות
בתחום הסקר.
בולטת הגדולה
מביניהן שנמצאת
ביחידת הנוף מורדות
רפאים ,בסמוך
ליערות נוספים
בצפיפות בינונית.
היחידות נמצאות
בכל סוגי המסלע.
אף אחת מהן אינה
נמצאת במפנה דרומי.

,3.07
2-4

המדובר בכרמי זיתים שאינם
מטופלים ובאזורים שהיו כרמי
שקדים .לעיתים מינים אלה
נמצאים באזורי טרסות ,כאשר
העצים גדלים על גלי האבנים
או סמוך להם ,ושאר השטח
הוא בעל אופי של בתה/
עשבוניים .ברוב היחידות ישנה
התחדשות של צמחיית חורש
ו/או התבססות זריעי אורנים.
בחלק מהמקומות יחידות
אלו נמצאות בשטח חורבה או
בסמוך לה (למשל חורבת בית-
בד וחורבת קובי).
חרובים לא הוחשבו כעצי
בוסתן מכיוון שקשה לדעת
האם מקורם טבעי או נטוע .גם
כשמקורם בנטיעות לרוב לא
מדובר על בוסתן.

עד
66%

עד
33%

עד
10%

עד
66%

עד חלק ניכר מהיחידות  ,3.76מעבר
 3-5לתפקודם
 66%נמצאות במורדות
האקולוגי
רפאים ובגב הרכס,
יש לשטחים
בדגש על נחל קובי
אלה ייחוד
ונחל יואל ,ויש להניח
נופי/תרבותי
שקשורות לכפרים
שהיו בסביבה (קאבו,
ראס אבו-עמד) או
לבתיר וחוסאן.

יחידות אלה נכללות בתחום תצורות שונות ,רובן יערות או
חורשים אך גם בתות או עשבוניים

כרם/בוסתן:
יחידות
צומח עם
עצי בוסתן.
הערה :זוהי
אינה תצורת
צומח נפרדת.
(שקד מצוי
ו/או זית
אירופי
נרשמו כמין
שליט (ראשון
עד שלישי)
ב 13-יחידות,
וכנוכחים
במידה
כלשהי בעוד
 15יחידות
לפחות)

שטח בדונם (ובאחוז)

טווח  %כיסוי
עצים נטע אדם

טווח  %כיסוי
עצים טבעיים

טווח  %כיסוי שיחים

טווח  %כיסוי
בני-שיח

טווח  %כיסוי
עשבוניים בני-קיימא

השתרעות בתחום
הסקר ,הקשרים של
גיאולוגיה/מסלע
ומפנה

ערכיות בוטנית

תצורת
הצומח
המפורטת
(ומספר
יחידות
הצומח
בתצורה זו)

מינים שליטים
ו/או טיפוסים עיקריים,
אופי תת-היער
בתצורות מיוערות
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הערות
לממשק
והערות
נוספות
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ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

 .3.3.3גורמים המשפיעים על דגמי תפוצת הצומח
השפעות שונות של גורמים כמו מפנים ,שריפות ,פעילות אדם בעבר ובהווה ועוד ,הוזכרו בפרק המבוא לחלק הצומח ,ובחלקם
נצפו בשטח ומפורטים לעיל ,בהקשר לתצורות הצומח השונות ,בטבלה .15
בהמשך לכך ,להלן כמה מגמות עיקריות העולות מהתבוננות בנתוני כלל יחידות הצומח שתועדו:20
הבדלי מפנים :הצומח המעוצה במפנים צפוניים מפותח יותר בממוצע מצומח במפנה דרומי כששאר התנאים זהים .תופעה
זו מוכרת היטב בארץ ,והשפעת המפנה נחשבת לאחת המשמעותיות ביותר על אופי הצומח (למשל :דנין  ,2006ויזל .)1984
דוגמאות מתחום הסקר (ר' גם באיור  )8הן :מרבית החורשים בצפיפות בינונית נמצאים במפנים צפוניים ,בעוד שחורשים
פתוחים נמצאים בשני המפנים; בתצורות גיאולוגיות שבהן מחשופי סלע רבים (למשל תצורת ורדים) ,לרוב במפנה צפוני יהיה
חורש ובמפנה דרומי שיחייה; כמו כן ,נראה שבשטחי היערות ,תת-היער מפותח יותר בממוצע במפנים צפוניים .יש לציין
שייעור עשוי למסך חלקית את השפעת המפנה ,אם כי גם מצב העצים הנטועים מושפע מהמפנה.
מסלע :השפעות שונות של המסלע ושל הקרקע (שבעצמה קשורה למסלע) הוזכרו לעיל בסעיף  3.1ונצפו גם בסקר .בדוגמה
המופיעה באיור  8נראה קשר בין המסלע לצומח ,הנובע מהבדלים בכיסוי הסלע והקרקע בין תצורות גיאולוגיות שונות
(משטחי סלע גדולים וכיסוי קרקע נמוך בתצורת ורדים ,כיסוי קרקע גבוה יותר בתצורת בענה ,בעיקר בפרט התחתון) ,ואולי
גם מסוג הסלע (דולומיט בתצורת ורדים ,דולומיט עם גיר וחוואר בפרט התחתון בתצורת בענה) .בסעיף  3.3.7יורחב לגבי בית
הגידול הנדיר יחסית (באזור הסקר) של חוואר וקירטון.
הצומח בתת-היער :ככלל ,במרבית שטחי היערות שבתחום הסקר ,הצומח בתת-היער מפותח (ר' איור  .)9מתוך  134יחידות
צומח שבהן ישנו יער או יער גבוה ונרשם בהן תת-היער ,ב 30-יחידות תת-היער היה בתצורה של חורש פתוח (כלומר מעל 10%
עצים טבעיים ,לרוב אלון מצוי) ,ב 27-יחידות בתצורת שיחייה ,ב 50-יחידות בתצורת בתה (כשב 20-מהללו הבתה בצפיפות
בינונית) ,ותצורת תת-יער בשליטה עשבונית נרשמה ב 27-יחידות .בהשוואה בין שני חלקי איור  ,9נראה שישנו מתאם הפוך
מסוים (אם כי עם הרבה יוצאים מהכלל) בין צפיפות היער לצפיפות תת-היער .בעיקר בולטת שכיחות גבוהה יותר של תת-יער
עשבוני בלבד ביערות בצפיפות בינונית/צפופים.

 .20יש לציין שהסקר הוא סקר מצאי ,ולא מחקר השוואתי שנועד לבדוק בצורה שיטתית ותוך בידוד משתנים את ההשפעה של גורמים שונים על תפוצת הצומח.
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איור  :8דוגמה להשפעת המפנה והמסלע על הצומח

160

דו " ח מ סכ ם

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

איור  :9התפלגות תצורת הצומח הכללית של תת-היער ,ביערות בצפיפות בינונית/גבוהה (מימין ,ע״ס  78מקרים) וביערות פתוחים (משמאל,
ע״ס  56מקרים).

הערה :לצורך חישוב ההתפלגות אוחדו יחידות שבהן יש יער או יער גבוה .כמו כן ,היחידות המעטות בצפיפות גבוהה (יער
צפוף ויער גבוה צפוף) אוחדו עם אלו שבהן הצפיפות בינונית.
בהרכב תת-היער ניכרת גם העובדה שהסירה הקוצנית היא השליטה השכיחה ביערות פתוחים ,בעוד שמיני הלוטם הם
השכיחים יותר ביערות בצפיפות בינונית ומעלה.
זריעים :התהליך "ההפוך" להתחדשות החורש בתת-היער הוא התבססות של זריעי אורנים (כנראה בעיקר אורן ירושלים ,אם
כי ייתכן שגם אורן קפריסאי )21בשטחי חורש ,שיחיות ,בתות או עשבוניים שלא ניטעו .זריעים נרשמו בכ 2/3-מיחידות הצומח
(ב 85-מתוך  130היחידות שבהן בוצע רישום) שאינן מיוערות (חורש/שיחיה/בתה/עשבוניים) .כמובן שנוכחות זריעים קיימת
גם ביערות.

 .21ר' דיון בנושא זה בסעיף  3.3.8לגבי מינים פולשים.
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 .3.3.4רשימת המינים הכללית של הצמחים שניצפו בסקר
מרשימות המינים מהתרשימים המפורטים ומרשימות מינים נוספות (רישום בשולי שדות ,רישומים מקריים שונים) הורכבה
רשימת מינים כללית .רשימה זו כוללת  458מיני צמחים (ועוד  4שזוהו ברמת הסוג) .הרשימה במלואה ,עם פירוט מאפייני כל
מין נמצאת בנספח  3בסוף החוברת.
ניתוח כמה מהתכונות של  458המינים נותן את התמונה הבאה:
מבחינת הסרת הנוף בעונה הקשה 337 ,מינים ( )73.5%הינם בני-חלוף 119 ,מינים ( )26%הינם בני-קיימא 2 ,מינים ()0.4%
הם בן-חלוף/בן-קיימא (כתלות בתנאים).
בחלוקה לצורות חיים (ר' גם איור  259 )10מהמינים ( )56.4%הינם חד-שנתיים (מהם  6טפילים) ,מין אחד דו-שנתי 34 ,מינים
( )7.4%הם גיאופיטים 81 ,מינים ( )17.6%הם עשבוניים רב-שנתיים (מהם  1טפיל ואחד מטפס) 39 ,מינים ( )8.5%הם בני-שיח
(מהם  1עשוי להיות גם מטפס) 6 ,מינים ( )1.3%הם מטפסים 8 ,מינים ( )1.7%הם שיח או שיח/מטפס 30 ,מינים ( )6.1%הם
עצים או שיח/עץ (ומתוך ה 30-הללו 12 ,הם מינים זרים) .חשוב לציין שעושר מיני החד-שנתיים הוא מוגבל ,מהסיבות שפורטו
בסעיף  .3.2.3לפיכך ,שיעור המינים החד-שנתיים בפועל ככל הנראה גבוה יותר ממה שמצויין בניתוח זה.
איור  :10התפלגות צורות החיים של מיני הצמחים שנצפו בסקר.

בחלוקה לפי תפוצה פיטוגיאוגרפית (טבלה  ,16איור  )11ניכר שרוב המינים (כ )61%-הם מטיפוס תפוצה ים-תיכוני ,ועוד
יותר מכך ( )92%הם בעלי מרכיב תפוצה 22ים-תיכוני .מרכיב התפוצה השני בשכיחותו הוא המרכיב האירנו-טורני שנמצא
ב 32%-מהמינים (לרוב בצירוף :ים-תיכוני – אירנו-טורני) .מרכיב תפוצה סהרו-ערבי נמצא רק ב 4%-מהמינים .מרכיב תפוצה
אירו-סיבירי נמצא ב 8%-מהמינים (לרוב בצירוף :אירו-סיבירי – ים-תיכוני – אירנו-טורני).
באופן כללי ,נתוני צורות החיים והתפוצה הפיטוגיאוגרפית אופייניים לאזור הים-תיכוני של ישראל .עם זאת כדאי לשים לב
לאלמנטים יובשניים באזור זה .דרום-מערב הרי ירושלים גובלים בשפלה .כמות משקעים השנתית בשפלה נמוכה מזו של הרי
ירושלים ונתונה לשינויים חדים משנה לשנה ,וכן לגרדיינט בכיוון צפון – דרום .דרום השפלה נמצא כבר בתחום הספר הים-
תיכוני .בשנים שחונות "עולה" אזור הספר צפונה ומשפיע גם על האזור השכן לו – אזור הסקר בדרום-מערב הרי ירושלים.
תחום הסקר (ובפרט חלקו המערבי) מייצג אם כן את חלקו היובשני יחסית של אזור האקלים הים-תיכוני ,וניתן למצוא בו
מינים ים-תיכוניים אופיניים ,כמו גם חדירות של מינים המאפיינים אזורים יובשניים יותר .המינים קדד שעיר וקורטם מבריק,
שנרשמו באזור הסקר ,מהווים דוגמא למינים ממוצא סהרו-ערבי החודרים רק לחלקים יובשניים של האזור הים-תיכוני.

 .22כלומר שתפוצתם באזור הים-תיכוני בלבד או גם באזור הים-תיכוני וגם באזור/ים פיטוגיאוגרפי/ים נוסף/ים.
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טבלה  :16תפוצה פיטוגיאוגרפית של מיני הצמחים שנצפו בסקר

 %מכלל המינים

הערות

תפוצה פיטוגיאוגרפית

מספר המינים

ים-תיכוני

279

60.9%

ים-תיכוני – אירו-סיבירי

8

1.7%

אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני

29

6.3%

בנוסף מין אחד אירו-סיבירי0.2% ,

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

97

21.2%

אחד מהם ים-תיכוני ומערב אירנו-טורני

אירנו-טורני

12

2.6%

ים-תיכוני  -סהרו-ערבי

4

0.9%

ים-תיכוני  -אירנו-טורני  -סהרו-ערבי

5

1.1%

אירנו-טורני  -סהרו-ערבי

4

0.9%

סהרו-ערבי

5

1.1%

סודני

1

0.2%

רב-אזורי – טרופי

3

0.7%

אמריקני

5

1.1%

אוסטרלי

3

0.7%

טרופי או דרום-אפריקני

2

0.4%

סך הכל

458

100%

אחד מהם ים-תיכוני הררי

מינים אלה הם כולם זרים ,וחלקם נטועים
ו/או פולשים

איור  :11התפלגות התפוצה הפיטוגיאוגרפית (מוכללת) של מיני הצמחים שנצפו בסקר

מבחינת זיקה לבתי-גידול טבעיים או מופרים 265 ,מהמינים ( )57.9%גדלים בבתי-גידול טבעיים בלבד 132 ,מינים ()28.8%
בעיקר בבתי-גידול טבעיים 33 ,מינים ( )7.2%גדלים באופן דומה בבתי-גידול טבעיים ובבתי-גידול מופרים ("חצי-חצי"
ברשימת המינים) 19 ,מינים ( )4.1%גדלים בעיקר בבתי-גידול מופרים ,ו 9-מינים ( )2.0%בבתי-גידול מופרים בלבד .מספרים
אלה משקפים "רמת טבעיות גבוהה" של אזור הסקר.
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 .3.3.5מיני צמחים בסכנת הכחדה ,נדירים ,אנדמיים ומיוחדים באזור הסקר
 .3.3.5.1מבוא
מיני צמחים הנמצאים בסכנת הכחדה ארצית מופיעים בכרכי 'הספר האדום' .מינים אלו נמצאים בסכנת ההכחדה הממשית
ביותר ,על-פי הקריטריונים שגובשו במהלך הכנת ספר זה (שמידע ופולק  ;2007שמידע ועמיתיו  .)2011במינים אלה עוסק
הסעיף הבא.
בסעיף שלאחר מכן ,ישנה התייחסות גם למינים נדירים ברמה הארצית ,המשתייכים לקטגוריות השכיחּות  R, RP, RR, OוX -
ברשימת צמחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיה ,גם אם אינם נתונים בסכנת הכחדה (פרגמן ועמיתיו  .)1999מוזכרים בו גם
מינים נדירים בתחום הסקר – כלומר ,מינים שאינם נדירים ברמה הארצית ,אך מופיעים בתחום הסקר באתר אחד או באתרים
בודדים ,ויש חשיבות אזורית לשימורם ,וכן מינים אנדמיים שאינם נדירים.

המידע לגבי המינים המוזכרים בסעיפים אלה הגיע ממקורות שונים ועבר בדיקה כמתואר לעיל בסעיף .3.2.2
 .3.3.5.2תוצאות – מינים בסכנת הכחדה
במאגרי המידע ובסקר הנוכחי תועדו  10מינים בסכנת הכחדה 23בתחום הסקר .בחלוקה של מינים אלו לבתי-גידול אופייניים,
הקבוצות הדומיננטיות ביותר הן :הקבוצה של אדמות כבדות בעיבוד מסורתי –  4מינים; קבוצה הקשורה לבתות ,וגם בה 4
מינים;  2המינים הנוספים גדלים בבתי-גידול לחים (שמידע ופולק .)2007
מתוך רשימה זו 2 ,מינים כנראה נכחדו מהאזור :דוחנן דק (עד  )1987והרדופנין מנוצה (עד  .)1985מין נוסף ,טורגניה רחבת-
עלים ,מופיע בתצפית אחת שבה הצמח לא זוהה בוודאות ,ולכן ייתכן שאף מין זה לא גדל באזור.
המינים הנותרים ,שאותרו בשנים האחרונות – הם מינים עשבוניים ,שקשורים בעיקר לאדמות כבדות ומעובדות ,בתות וכיסי
סלע .בכך יש חיזוק לחשיבות של הצומח העשבוני בסקר (ר' גם בסעיף 'בתי-גידול מיוחדים' בהמשך).
טבלה  :17מיני צמחים בסכנת הכחדה בתחום הסקר

שם המין

דגם תפוצה
פיטוגיאוגרפית

תפוצה בישראל

3.2

בתי גידול לחים

סובטרופי-טרופי

ים-תיכוני

כנראה נכחד
מהאזור

הרדופנין מנוצה

נכחד

בתות ,שדות בור

ים-תיכוני

ים-תיכוני ,החרמון

ייתכן שנכחד
מישראל (פרט
לחרמון)

זמזומית ורבורג

4.7

אדמות כבדות ,מעובדות

ים-תיכוני

ים-תיכוני,
בתות הספר

+

זנב-עכבר פעוט

3.2

בתי-גידול לחים,
שלוליות חורף

יםש-תיכוני  -אירו-
סיבירי

ים-תיכוני ,החרמון

+

טורגניה רחבת-עלים

3.2

אדמות כבדות ,מעובדות

אירו-סיבירי  -ים-
תיכוני  -אירנו-טורני

ים-תיכוני ,בתות
הספר ,החרמון

מגנונית פקטורי

4.7

אדמות כבדות ,מעובדות

ים-תיכוני

ים-תיכוני ,בתות
הספר ,החרמון

סומקן ענקי

3.7

אדמות כבדות ,מעובדות

ים-תיכוני

ים-תיכוני

עלקת ארץ-ישראלית

4.2

אדמות כבדות ,מעובדות

ים-תיכוני

ים-תיכוני,
בתות הספר

צורית ארץ-ישראלית

3.7

בתות ,כיסי סלע

ים-תיכוני

ים-תיכוני,
בתות הספר

רומולאה זעירה

4.7

בתות ,שקעים לחים

ים-תיכוני

ים-תיכוני ,החרמון

דוחנן דק

מספר בית-גידול
אדום

נצפה
בסקר
הנוכחי

הערות

ספק אם גדל
באזור

+

 .23סכנת ההכחדה מבוטאת ב'-מספר האדום' המחושב על ידי שקלול מספר מרכיבים הקשורים לתכונות הצמח ,לתפוצתו ולבית-גידולו .את פירוט החישוב
ניתן למצוא בספר האדום (שמידע ופולק  .)2007מספר אדום  2.5נחשב על סף איום (קטגוריית  NTעפ"י דירוג  .)IUCNמספר אדום מעל  3נחשב בסכנת
הכחדה (אין ערכי ביניים בין  2.5ל .)3.2-מספר אדום קטן מ 2.5-אינו נחשב בסכנה .ככל שהמספר גבוה יותר סכנת ההכחדה גדולה יותר.
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תיאור המינים הנמצאים בסכנת הכחדה שנצפו במהלך הסקר:
במהלך עבודת השדה שבוצעה תועדו  3מינים הנמצאים בסכנת הכחדה ,אחד מהם – עלקת ארץ-ישראלית ,תועד בשני אתרים
שונים .להלן תיאורי המינים ומקומות הימצאותם:

• זמזומית ורבורג
גיאופיט אנדמי לישראל ,אשר בית-גידולו ,שדות בעמקי סחף,
נתון לעיבוד אינטנסיבי .במשך שישים השנים האחרונות חלה
ירידה דרסטית במספר אתריו ,והוא נעלם לפחות משתי גלילות
ומהאזור שתואר בו למדע ,עין-חרוד (שמידע ופולק .)2007
בסקר הנוכחי אותרה אוכלוסייה יפה של המין בשולי שדה בין
מחצבת זנוח לכביש .384

תמונה  :37זמזומית ורבורג בשולי שדה סמוך לרמת בית שמש .צילום :בר שמש.

• זנב-עכבר פעוט
צמח חד-שנתי זעיר ,בלעדי לבריכות עונתיות מעל רום  750מ'
באזור הים-תיכוני הלח .מין פריפריאלי צפוני בישראל ,ונשקפת
סכנה רבה להרס בית-גידולו המיוחד (שמידע ופולק .)2007
מין זה לא היה ידוע מאזור הרי ירושלים ,אך התגלה בשלולית
חורף רדודה על משטח סלע בראש שלוחה מעל נחל צלצל.

תמונה  :38זנב-עכבר פעוט יחד עם קרסולת השלולית (מין נדיר מאוד)
בקרקעית גב קטן .צילום :בר שמש.
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עלקת ארץ-ישראלית
• עלקת ארץ-ישראלית
צמח טפיל על צמחי בר ,חסר עלים ירוקים .נדיר בטבע ,גדל
בגלילות הים-תיכוניות של הארץ ואנדמי לישראל וללבנון
(שמידע ופולק .)2007
מין זה אותר פעמיים בסקר הנוכחי :סמוך לעין קובי ובין
צור הדסה למבוא ביתר.

תמונה  :39עלקת ארץ-ישראלית סמוך לעין קובי .צילום :בר שמש.

 .3.3.5.3תוצאות – מינים נדירים
בשימוש בנתוני השכבה של שמידע ורון ( ,)2008בנתוני רט"ג שנאספו בשנים האחרונות ,בתצפיות מהסקר הנוכחי ,ובמספר
תצפיות עדכניות ממקורות נוספים שטרם תועדו במסודר ,תועדו מיני צמחים שסווגו לקבוצות הבאות:
מינים נדירים ארצית :מינים נדירים (אינם בסכנת הכחדה) בקבוצה זו נמנים צמחים מקבוצות השכיחּות ( R, RP, RR, Oפרגמן
ועמיתיו  ,)1999שלחלקם יש 'מספר אדום' עד  76 .2.5מינים נכללו בקבוצה זו ,מתוכם  7יכולים להיחשב גם כ' -מינים ירושלמים'
שכן מרבית אוכלוסייתם בארץ מרוכזת באזור ירושלים.
מינים נדירים אזורית ( 79מינים) :מינים שאינם מוגדרים כנדירים בקנה מידה ארצי ,אך נדירים בהרי ירושלים וחלקם אף עלולים
להיכחד מאזור זה.
מינים ירושלמים (שאינם נדירים ארצית 2 ,מינים) :מינים שאינם בסכנת הכחדה ואינם נדירים ארצית או אזורית ,אך עיקר
אוכלוסייתם בישראל מרוכזת באזור ירושלים.
מינים תת-אנדמיים ( 28מינים; עמודת האנדמיות בטבלה  :)18מינים בלעדיים לישראל וסביבותיה שאינם בסכנת הכחדה או
נדירים (אלו תוארו כבר באחת מהקטגוריות הקודמות).
רשימת המינים השייכים לקבוצות אלה נמצאת בטבלה  18שבהמשך .מינים משלוש הקבוצות הראשונות גם מוצגים במפה 17
(עמ׳  ,)179יחד עם המינים בסכנת הכחדה ועם מספר נקודות עניין בוטני.
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פירוט על מינים נדירים נבחרים (ר׳ גם תמונות בעמודים הבאים):
	•אצבוע אירופי ,תת-מין יהודה
הסוג אצבוע מתייחד ,בהשוואה לשאר צמחיית ארץ-ישראל ,בגבעולים בשרניים ,דמויי קקטוס .כמו כן ,בשל מראה הפרחים,
שצבעם כתום עם פסים שחורים שתפקידם למשוך זבובים להאבקה ,מהווה האצבוע את אחד הצמחים המיוחדים של ארצנו.
תת המין המקומי הוא אנדמי לישראל ,ונחשב לנדיר (פרגמן ועמיתיו )1999
האצבוע מופיע בעיקר במדרונות סלעיים .בסקר הנוכחי אותרה אוכלוסייה אחת מדרום למטע ומוכרת אוכלוסייה גם כ 1-ק"מ
מערבית לשם .זהו מין קשה לאיתור ,ואנו מניחים שקיימות עוד אוכלוסיות בתחום הסקר מעבר לאלו שמופו.
	•היפוכריס נדיר
חד-שנתי קטן מימדים ממשפחת המורכבים ,בעל פרחים צהובים .כשמו כן הוא – נדיר ,גדל במפוזר בחבל ההר הים-תיכוני.
בסקר הנוכחי אותרו שתי אוכלוסיות .אחת במורדות רפאים והשניה כ 800 -מטר מצפון לצומת שבין כביש  375ל.384 -
	•צורית חופית
צמח חד-שנתי זעיר בעל עלים בשרניים ופרחים צהובים .למרות שמו גדל גם בהר וגם בחוף ,נדיר בשני האזורים .גדל על
תשתית סלעית בעלת קרקע רדודה .דומה במימדיו ,בבית-גידולו ובצבע פרחיו למין בסכנת ההכחדה צורית ארץ-ישראלית,
ולכן קשה להבדיל ביניהם .האוכלוסיות שאותרו בסקר הנוכחי זוהו בוודאות כצורית חופית ,אך ייתכן שחלק מתצפיות העבר
בשטח הסקר של המין צורית ארץ-ישראלית הן טעות בזיהוי ומדובר גם כן בצורית חופית.
בסקר הנוכחי אותרו שתי אוכלוסיות קטנות ,שתיהן באזור נחל צלצל ,ובשתיהן גדל יחד עם המין הנדיר עטייה זעירה.
	•בר-עשנן ארץ-ישראלי
מטפס חד-שנתי עדין ממשפחת הפרגיים .גדל בצל סלעים בעיקר ,מצוי למדי בצפון הארץ אך נדיר בהרי ירושלים.
בסקר הנוכחי אותרה אוכלוסייה אחת סמוך למחצבת זנוח.
	•כרסתן נפוח
דגן חד-שנתי נדיר הדומה במראו הכללי למין הנפוץ דגנין מצוי .גדל במפוזר בהרי חבל ההר הים-תיכוני.
בסקר הנוכחי אותרו מספר אוכלוסיות קטנות ,בעיקר בראשי שלוחות בין חורבת סנסן לחורבת בית הבד.
	•לוענית מפושקת
בן-שיח סבוך שרובו מתייבש בקיץ ומשמש כצמח גלגל .מין זה שכיח למדי בצפון-מזרח הארץ ,אך נדיר בהרי יהודה .גדל
בעיקר בשולי טרסות וחורבות.
בסקר הנוכחי תועד פרט בודד מצפון למושב מטע.
	•שרדיניה מוצנית
חד-שנתי קטן וצנוע ממשפחת המורכבים הגדל בשטח הסקר בכיסי קרקע רדודה על משטחי סלע ,לרוב בכיפות גבוהות
וחשופות יחסית .מין זה שכיח בחרמון אך נדיר בהרי ירושלים.
בסקר תועדה אוכלוסייה אחת סמוך לחורבת סנסן.
	•רקפת מצויה – זן סתווי
זן של רקפת מצויה הפורח בסתיו ללא עלים (היסטרנטית) – לעומת הזן הטיפוסי הפורח עם עלים בחורף .זן זה שכיח יחסית
בכרמל ומאפיין בעיקר מצוקים ,אך נדיר בהרי ירושלים.
בסקר תועדה אוכלוסייה אחת מצפון למושב מטע במדרגת סלע.
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תמונה  :40אצבוע אירופי בהרי ירושלים .צילום :גיל ירדני.

תמונה  :41היפוכריס נדיר .צילום :בר שמש.

תמונה  :42צורית חופית בגדת נחל צלצל .צילום :בר שמש

תמונה  :43בר-עשנן ארץ-ישראלי סמוך למחצבת זנוח .צילום :בר שמש
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תמונה  :44כרסתן נפוח מזרחית לחורבת בית הבד .צילום :בר שמש

תמונה  :45לוענית מפושקת .צילום :בר שמש

תמונה  :46שרדיניה מוצנית .צילום :בר שמש

תמונה  :47רקפת מצויה – זן סתווי מצפון למושב מטע .צילום :בר שמש
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טבלת המינים הנדירים והאנדמיים (טבלה  )18כוללת גם כמה מינים שבהם יש תצפיות רק מאזורים הסמוכים לגבול הסקר (עד
 2ק"מ מחוץ לגבול) ולא מתחום הסקר עצמו.
מקורות המידע לתכונות המינים השונים ברשימה זו הם:
•עמודות השכיחות והאנדמיות מתוך :פרגמן ועמיתיו (.)1999
•עמודת המספר האדום מתוך :שמידע ופולק ( )2007ושמידע ועמיתיו (.)2011
•עמודת מוגן :על פי רשימת ערכי טבע מוגנים בחוק (אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
(ערכי טבע מוגנים) ,התשס"ה – .)2005
•סיווג למינים נדירים אזורית ומינים ירושלמיים :על פי שמידע ורון (.)2008
מקרא לשכיחות (מינים מ 5-הקטגוריות הראשונות נחשבים לנדירים ארצית; פרגמן ועמיתיו :)1999
X

נכחד

O

על סף הכחדה ,נמצא ב 1-3 -אתרים בישראל

RR

נדיר מאד ,נמצא ב 4-30 -אתרים בישראל

RP

נדיר למדי ,נמצא ב 31-100 -אתרים בישראל

R

נדיר ,נמצא ביותר מ 100 -אתרים בישראל

F

תדיר

C

מצוי

CC

מצוי ביותר

מקרא לאנדמיות (פרגמן ועמיתיו :)1999
EI

אנדמי לישראל

EL

אנדמי לישראל ולבנון

EP

אנדמי לישראל וירדן

ES

אנדמי לישראל ,סוריה ולבנון

ET

אנדמי לישראל וטורקיה

EY

אנדמי לישראל וקפריסין
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טבלה  :18מינים נדירים ואנדמיים שאינם בסכנת הכחדה שנצפו בתחום הסקר וסביבתו הקרובה.
במפה ( 17עמ׳  )179נראים איתורי המינים הללו (מלבד מינים שהם אנדמיים ואינם נדירים) וכן איתורי המינים בסכנת הכחדה שתוארו
בסעיף הקודם .להקטנת העומס במפה ניתנו מספרים רק לאיתורים בתוך תחום הסקר.
שם המין

שכיחות

אנדמיות מספר
אדום

מוגן

סיווג נדירות/
אנדמיות

מספר במפת
נצפה
במסגרת המינים הנדירים
הסקר (מפה )17
הנוכחי

אחילוף הגליל

R

נדיר ארצית

93 ,84 ,79

איטן מרצעני

C

נדיר אזורית

24 ,20

אירוס ארץ-ישראלי

F

אלון התולע

C

אלקנה סמורה

C

ES

ET

מוגן

אנדמי שאינו נדיר

+

מוגן

נדיר אזורית

+

אנדמי שאינו נדיר

+

אלת הכלאיים

RR

נדיר ארצית

אמיך קוצני

CC

נדיר אזורית

23

אצבוע אירופי

R

ארביס אביבי

F

אנדמי נדיר ארצית

+

101 ,97 ,93 ,85 ,84 ,82

נדיר אזורית

+

102

ארכובית סנגלית

RP

2.5

על-סף איום,
נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

ארנריית הסלעים

RR

1

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

אשבל ארץ-ישראלי

C

ES

אנדמי שאינו נדיר

אשבל מופסק

F

ES

אנדמי נדיר אזורית

אשבל מעורק

C

ES

אנדמי שאינו נדיר

RP

ET

אנדמי נדיר ארצית

129 ,45

בוצין סיני

R

נדיר ארצית
ומין ירושלמי

153

בקיית הגליל

R

נדיר ארצית

86 ,67 ,3

בקיית המשי

F

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

בר-עשנן ארץ-ישראלי

F

נדיר אזורית

+

ברומית סורית

F

אנדמי שאינו נדיר

+

בופוניה אשונה

ES

מחוץ לתחום הסקר
+

בת-חלמית שרועה

F

נדיר אזורית

גד השדה

R

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

גומד צר-עלים

RP

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

גלעינית
עבת-עוקץ

RR

נדיר אזורית

געדת החורש

R

ET

גרגרנית בירותית

F

ET

אנדמי שאינו נדיר

גרגרנית מאוצבעת

RR

נדיר ארצית

171

+

מצוי כמעט
רק בהרי
ירושלים

תצפית עדכנית

102

מחוץ לתחום הסקר

אנדמי נדיר ארצית

תצפית עדכנית

,53 ,49 ,47 ,44 ,9 ,7
,75 ,68 ,65 ,62 ,61
,96 ,90 ,88 ,83 ,81
,113 ,109 ,100 ,99
,127 ,119 ,117 ,114
,145 ,144 ,140 ,131
159 ,151 ,146
מחוץ לתחום הסקר

EE

הערות

126
מחוץ לתחום הסקר

+
מחוץ לתחום הסקר

במקרים רבים
פליט תרבות
(כוסברה)
נדיר מחוץ
לחרמון
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שכיחות

אנדמיות מספר
אדום

מוגן

2.5

RR

סיווג נדירות/
אנדמיות

על-סף איום,
נדיר ארצית
ומין ירושלמי

מספר במפת
נצפה
במסגרת המינים הנדירים
הסקר (מפה )17
הנוכחי
+

29

גרניון גזור

F

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

גרניון נוצץ

R

נדיר אזורית

68

דבורנית הדבורה

RP

מוגן

נדיר אזורית

24

דבורנית הקטיפה

R

מוגן

נדיר אזורית

54 ,35 ,30,31 ,24, 20

דבורנית כחלחלה

RP

מוגן

נדיר אזורית

12

דבורנית נאה

R

מוגן

נדיר ארצית

98

דבקת האפונים

F

אנדמי נדיר אזורית

27 ,24

דבקת הפטמות

RP

נדיר אזורית

24

דבקת יהודה

ES

הערות

תצפית
עדכנית מרט״ג

CC

ES

אנדמי שאינו נדיר

דונגית ארץ-ישראלית

R

EI

אנדמי נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

דורבנית התבור

R

ET

אנדמי נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

דל-קרניים כרמלי

F

ES

אנדמי שאינו נדיר

+

דמסון כוכבני

R

נדיר ארצית

+

דרדר גדול-פרחים

F

EL

מוגן

אנדמי שאינו נדיר

+

דרדר כחול

C

ES

מוגן

אנדמי שאינו נדיר

+

דרדר קיפח

F

נדיר אזורית

היפוכריס נדיר

R

נדיר ארצית

ולריינה איטלקית

F

נדיר אזורית

 63 ,60 ,59 ,57 ,55 ,50תצפית
עדכנית מרט״ג

ולריינית דוקרנית

RR

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

ולריינית מזרחית

RP

נדיר ארצית

1

זמזומית מפושקת

RP

על-סף איום,
נדיר ארצית

137

זמזומית מצויה

CC

2

2.5

+

136

164 ,28
+

118 ,14

אנדמי שאינו נדיר

+

זנב-כלב עדין

F

נדיר אזורית

+

זעזועית קטנה

F

נדיר אזורית

52

חבלבל איטלקי

F

נדיר אזורית

77

חבלבל סורי

F

EL

חבצלת קטנת-פרחים

F

ES

חוגית תמימה

R

חוחן הקנרס

F

ES

אנדמי שאינו נדיר
מוגן

אנדמי שאינו נדיר

אנדמי שאינו נדיר

מחוץ לתחום הסקר
+

חוטית הביצות

F

נדיר אזורית

116

חומעה מגובבת

R

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

חומעה משוננת

F

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

172

תצפית
עדכנית מרט״ג
תצפית עדכנית

נדיר ארצית
ומין ירושלמי
ES

154

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

שם המין

דו " ח מ סכ ם

שכיחות

אנדמיות מספר
אדום

מוגן

סיווג נדירות/
אנדמיות

מספר במפת
נצפה
במסגרת המינים הנדירים
הסקר (מפה )17
הנוכחי

חורשף מצויץ

C

חזרזרת מחוספסת

R

נדיר ארצית

חיטת הבר

F

נדיר אזורית

32

חלבלוב מגלי

F

נדיר אזורית

84

חלבלוב מרושת

R

חלמונית גדולה

F

EL

מוגן

אנדמי שאינו נדיר

+
+

132

נדיר ארצית

+

78

נדיר אזורית

+

,133 ,121 ,92 ,58
135 ,134

חלמית מצרית

F

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

חמצה שסועה

F

נדיר אזורית

93 ,84 ,70 ,27

חסה רותמית

C

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

חספסנית השדה

R

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

חסרף מזרחי

R

נדיר ארצית
ומין ירושלמי

+

מחוץ לתחום הסקר

חרחבינה חרמשית

F

נדיר אזורית

+

164

חרצית השדות

F

נדיר אזורית

165 ,71 ,61 ,56

חרצית משוננת

F

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

חשפונית עדינה

F

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

RR

נדיר אזורית

77

טוריים קטנים

R

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

טיון חריף

R

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

טמוס מזרחי

C

טופח זקוף

מוגן

אנדמי שאינו נדיר

ES

ילקוט אדום

O

נדיר ארצית

כוכבן נאכל

F

נדיר אזורית

61

כונדרילה סמרנית

R

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

כליל החורש

F

נדיר אזורית

,130 ,109 ,95 ,18 ,15
165 ,164 ,147

כלמינתה אפורה

R

נדיר ארצית
ומין ירושלמי

מחוץ לתחום הסקר

RR

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

כפיות שעירות

C

נדיר אזורית

כרבולתן השדות

F

נדיר אזורית

כמנון ענף

מוגן

אנדמי נדיר אזורית

+

102 ,76

+

158 ,156 ,125 ,123

כרכום חורפי
כרמלית נאה

CC

EL

כרסתן נפוח

RP

נדיר ארצית

לוגפייה צרפתית

F

נדיר אזורית

לוענית גדולה

F

לוענית מפושקת

F

לוף ארץ-ישראלי

F

EL

164 ,24

אנדמי שאינו נדיר

CC

ES

+

מחוץ לתחום הסקר

+

ES

מחוץ לתחום הסקר

אנדמי שאינו נדיר

+

נדיר אזורית

+

אנדמי שאינו נדיר

+

173

תצפית
עדכנית מרט״ג

תצפית עדכנית

תצפית עדכנית

+
21

מוגן

הערות

129

מין אפיזודי
בישראל

דו " ח מ סכ ם

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

שם המין

שכיחות

אנדמיות מספר
אדום

מוגן

סיווג נדירות/
אנדמיות

מספר במפת
נצפה
במסגרת המינים הנדירים
הסקר (מפה )17
הנוכחי

לוף ירוק

F

נדיר אזורית

11

לוף מנומר

F

נדיר אזורית

27 ,24 ,20

לחך גדול

R

נדיר ארצית

27 ,20

לשון-פר איטלקית

F

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

מורית גדולה

F

נדיר אזורית

74

מליסה רפואית

F

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

מצילות מצויצות

C

נדיר אזורית

20

RP

נדיר ארצית
ומין ירושלמי

142

על-סף איום,
נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

אנדמי נדיר אזורית

137
+

מרווה ארץ-ישראלית

2.5

מוגן

מרווה כחולה

R

מרווה מנוצה

R

ET

מרוות יהודה

C

ES

אנדמי שאינו נדיר

מרוות ירושלים

C

ES

אנדמי שאינו נדיר

+

מררית הגליל

C

ES

אנדמי שאינו נדיר

+

נאוטינאה תמימה

1.5

RR

מוגן

נדיר ארצית

51

מוגן

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר
110

נורית הלב

R

נורית המים

C

נדיר אזורית

נטופית שעירה

R

נדיר ארצית

ניסנית קטנת-פרחים

1.5

RR

+

נדיר ארצית

84

נדיר אזורית

116

נדיר אזורית

93 ,84
73

סבונית השדות
סחלב השקיק

F

מוגן

סחלב קדוש

R

מוגן

נדיר ארצית

סחלבן החורש

R

מוגן

נדיר ארצית

141

סייפן סגול

R

מוגן

נדיר ארצית

45

ספלול ססגוני

RP

מוגן

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

ספלילה מצויה

RR

מוגן

נדיר ארצית

97

מוגן

אנדמי ומין
ירושלמי

16
מחוץ לתחום הסקר

סתוונית ירושלים

F

עבקנה שכיח

C

נדיר אזורית

ET

עוקץ-עקרב
ארם-צובא

RP

נדיר ארצית

+

148

עטייה זעירה

R

נדיר ארצית

+

154 ,115

עכנאי יהודה

CC

ES

אנדמי שאינו נדיר

+

עכנאי מגובב

C

ET

אנדמי נדיר אזורית

עלקת רכת-שיער

RR

2.5

על-סף איום,
נדיר ארצית

174

84
+

תצפית
עדכנית מרט״ג
תצפית עדכנית

150 ,94

C

2.5

הערות

107

ספק לגבי
מהימנות
התצפית

תצפית
עדכנית מרט״ג

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

שם המין

דו " ח מ סכ ם

שכיחות

אנדמיות מספר
אדום

מספר במפת
נצפה
במסגרת המינים הנדירים
הסקר (מפה )17
הנוכחי

מוגן

סיווג נדירות/
אנדמיות

עצבונית החורש

F

מוגן

נדיר אזורית

20

ערבה מחודדת

C

מוגן

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

ערבז דק-פרחים

R

נדיר ארצית

ערטנית השדות

C

נדיר אזורית

164

ערידת הביצות

R

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

פואנית איטלקית

R

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

פילגון צמיר

F

נדיר אזורית

פעמונית זיפנית

C

נדיר אזורית

+

+

84

מחוץ לתחום הסקר
91

פעמונית ירושלים

C

EL

אנדמי שאינו נדיר

פעמונית כוכבנית

F

EL

אנדמי נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

פרע קטן-עלים

F

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

פרעושית ערבית

F

נדיר אזורית

137

פרודותיים מכורבלות

1.5

RR

צורית חופית

RR

ציפורן חד-שנתי

RP

ציפורנית גדולה

RR

2.5

על-סף איום,
נדיר ארצית

+

+

115

נדיר ארצית

155 ,137 ,111

על-סף איום,
נדיר ארצית
ומין ירושלמי

מחוץ לתחום הסקר

ציפורנית דמשקאית

F

נדיר אזורית

70

ציפורנית מפושקת

F

נדיר אזורית

24

ציפורנית ענפה

F

נדיר אזורית

צלבית רחבת-עלים

R

נדיר ארצית

93,97

צללית ים-תיכונית

R

נדיר ארצית

84

צנון פגיוני

F

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

קדד גדול-פרי

F

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

קוצן קיפח

2.5

+

105 ,46

C

ES

אנדמי שאינו נדיר

+

קחוון ארץ-ישראלי

CC

ET

אנדמי שאינו נדיר

+

קחוון הגליל

CC

ES

אנדמי נדיר אזורית

137 ,84

קערורית שיחנית

RP

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

קצח זעיר-פרחים

O

קרד שסוע

X

קרסולת השלולית
רפרף ארוך-עוקצים

RR

אין נתון

2.5

על-סף איום ,נדיר
ארצית

+

נדיר ארצית

2.5

על-סף איום,
נדיר ארצית
נדיר אזורית

175

הערות

+

143

ייתכן שהמין
נדיר פחות
ממה שסברו

23

מין אפיזודי –
מופיע ונעלם
באזורים שונים,
למרות הסיווג
כ״נכחד״

112 ,36
מחוץ לתחום הסקר

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

שם המין

דו " ח מ סכ ם

שכיחות

אנדמיות מספר
אדום

מוגן

סיווג נדירות/
אנדמיות

מספר במפת
נצפה
במסגרת המינים הנדירים
הסקר (מפה )17
הנוכחי

שברק שעיר

C

שום הכרמל

R

שום קצר

C

נדיר אזורית

שומרר בואסיה

F

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

אנדמי נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

2

אנדמי נדיר ארצית

93 ,87 ,84

תצפית עדכנית

2.5

על-סף איום,
נדיר ארצית

72

כנראה נכחד
מהאזור

נדיר אזורית

84,87,93

תצפית
עדכנית מרט״ג

נדיר ארצית

64 ,43 ,41 ,20
84

ES

נדיר אזורית

27

אנדמי נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר
84

הערות

שלהבית
קצרת-שיניים

CC

EP

שלמון דק

RR

EP

שלמון סורי

RP

שנית גדולה

CC

שנק החורש

R

שסיע ערבי

CC

נדיר אזורית

אין נתון

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

שעלב ארוך

RP

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

שעלב ריסני

F

נדיר אזורית

84

שערור שעיר

CC

שעורה נימית

שרדיניה מוצנית
תגית קייצית
תודרה מזרחית

מוגן

אנדמי שאינו נדיר

+

אין נתון

נדיר אזורית

+

F

מין ירושלמי

מחוץ לתחום הסקר

נדיר ארצית

מחוץ לתחום הסקר

נדיר אזורית

137

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר
24

ES

1.5

RR

122

תולענית דוקרנית

F

תורמוס ההרים

F

תלתן הביצות

F

נדיר אזורית

תלתן הקצף

F

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

תלתן חדוד

C

נדיר אזורית

מחוץ לתחום הסקר

מוגן

תלתן מאדים

F

EL

אנדמי נדיר אזורית

תלתן צמיר

C

ES

אנדמי שאינו נדיר

תמריר מרוקני

CC

נדיר אזורית

176

+

104

84

תצפית
עדכנית מרט״ג

דו " ח מ סכ ם

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

 .3.3.6מפת המינים בסכנת הכחדה ,מינים נדירים ארצית או אזורית ונקודות עניין בוטני
במפה זו (מפה  ,)17הנמצאת בעמוד הבא ,מופיעים מיקומי המינים בסכנת הכחדה ,המינים הנדירים ארצית והמינים הנדירים
אזורית ,שתוארו בסעיפים הקודמים .איתורי מינים שהם אנדמיים אך אינם נדירים (ר' טבלה  )18אינם מופיעים במפה.
בנוסף ,מופיעים במפה כמה איתורים שסווגו כנקודות עניין בוטני ,שנצפו במהלך הסקר הנוכחי .נקודות אלה כוללות ריכוזי
פריחה ,למשל של צבעוני ההרים ,בן-חצב יקינטוני או איריס ארם-נהריים ,וכן עצים בולטים בגודלם או בנדירותם היחסית באזור,
כמו חרובים גדולים במיוחד או תמר מצוי .גם במקרה של נקודות אלה ,לא בוצעה סריקה שיטתית ,כך שלמעשה כל הסימולים
במפה מייצגים מידע חלקי .רשימה של נקודות אלה נמצאת בטבלה הנמצאת בנספח  .4יש להניח שגם חלק מהנקודות של
המינים בסכנת הכחדה (טבלה  )17והמינים הנדירים (טבלה  ,18למשל חלמונית גדולה) מהוות נקודות שיש בהן עניין בוטני.

תמונה  :48פרט גדול מאד של אלון מצוי (ולצידו פרטים נוספים ולבנה רפואי) בנחל סנסן התחתון .צילום :איתן רומם.

תמונה  :49עץ תמר מצוי מערבית לחורבת סנסן .צילום :עידן טלמון.
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 .3.3.7בתי-גידול מיוחדים
 .3.3.7.1קרקעות ממוצא קירטוני וחווארי
קרקעות ממוצא קירטון ו/או חוואר נדירות בהרי ירושלים ,ובשטח הסקר בפרט .הן מסווגות כרנדזינות בהירות ,אם כי גם
בתוכן ישנו מגוון הקשור לחומר האב .לקרקעות אלו משותף מכלול תופעות אופייני ,המעניקות נדבך נוסף למגוון הביולוגי
בשטח הסקר .ישנם מספר מיני צמחים שאופיניים לקרקעות אלו ,חלקם גדלים רק בהן וחלקם גדלים בעיקר בהן ,אך מופיעים
פה ושם גם בקרקעות אחרות .בין המינים בולטים:
•קטלב מצוי :עץ בעל גזע אדום הגדל רק בקרקעות חוואריות ויוצר בתנאים המתאימים אוכלוסיות צפופות יחסית.
•קורנית מקורקפת :בן-שיח ריחני ממשפחת השפתניים היוצר כתמים צפופים בקרקעות ממוצא קירטוני וחווארי.
•שמשון אזוביוני :בן-שיח ממשפחת הלוטמיים בעל פרחים צהובים ומראה ייחודי ,הגדל בהרי ירושלים אך ורק בקרקעות
אלו ,ובפרט כשמוצאן חווארי ,בדרך כלל בפרטים בודדים פזורים.
•לוטם מרווני :בן-שיח/שיח ממשפחת הלוטמיים הפורח בלבן ,גדל גם בקרקעות אחרות ,אך בקרקעות אלו יוצר לעיתים
אוכלוסיות צפופות במיוחד.
•סחלבים :במספר מיני סחלב ודבורנית הגדלים בקרקעות שונות ,עושר המינים ושפע הפרטים הגדול ביותר נמצא בקרקעות
אלו .כמו כן ,הסחלבים בולטים עקב מיעוט יחסי של עשבוניים אחרים.
יש לציין שיותר ממחצית המינים האופייניים לקרקעות אלה גדלים גם בכורכר במישור החוף שגם הוא בית גידול מאויים.
טבלה  :19מיני הצמחים העיקריים האופייניים לקרקעות ממוצא קירטוני וחווארי

הערות

שם המין

קשר לקירטון חווארי

געדה כרתית

קשר בינוני

לוטם מרווני

קשר בינוני

שולט בכתמים בחוואר ,יותר מלוטם שעיר .גדל גם בכורכר

לוטם שעיר

קשר בינוני

גדל גם בכורכר

לוטמית דביקה

קשר חזק

גדלה גם בכורכר ובהר הנגב הגבוה ללא קשר לקירטון-חוואר

סחלבים

קשר בינוני

גדלים גם בכורכר ,אך לרוב מיני סחלבים שונים

צתרה ורודה

קשר בינוני

צתרנית משובלת

קשר בינוני

קורנית מקורקפת

קשר חזק

קטלב מצוי

קשר חזק

שמשון אזוביוני

קשר חזק

גדל גם בכורכר

תגית קייצית

קשר חזק

לא נצפתה בסקר הנוכחי .גדלה גם בכורכר

גדלה גם בכורכר

בשטח הסקר ,רוב הקרקעות ממוצא קירטוני וחווארי מופיעות כתופעה כתמית בתוך יחידות צומח שבהן נמצאת בעיקר
קרקע מסוג אחר .בכתמים אלו ניתן למצוא את מיני הצמחים האופייניים כשליטים מקומיים .בנוסף ,אותרו וסומנו בסקר גם
מספר יחידות צומח שברוב שטחן קרקעות אלה ,ולכן טיפוס הצומח נשלט ע"י מיני הצמחים האופייניים .למשל ,ביחידת צומח
מיוערת במורדות רפאים ,שבה המסלע הוא חוואר מתצורת מוצא ,שני מיני הלוטם היו צפופים במיוחד בתת-היער ,והיתה
נוכחות של שמשון אזוביוני ,היחיד שנצפה בסקר .במספר יחידות צומח על קירטון מנוחה בקרבת אביעזר ,נוכחות הקורנית
המקורקפת גבוהה ולעיתים היא מין שליט ראשון.
 .3.3.7.2קרקעות כבדות בשולי שדות
רוב שטחי הקרקעות הכבדות בסקר עובדו בעבר ו/או מעובדות בהווה והצומח הטבעי שבהם מושפע מכך באופן ניכר .קיימים
מינים עשבוניים רבים המופיעים רק בקרקעות אלו (כגון :זמזומית ורבורג ושלמון סורי) ,לרוב בשטחים שבהם עדיין קיים
עיבוד חקלאי מסורתי .עיבוד מסורתי זה נעלם כמעט לחלוטין ,ואיתו רוב המינים הללו ,שחלקם היו כנראה מצויים למדי.
ככלל ,לא נסקרו שטחים חקלאיים בסקר זה ,אך במספר מקרים תועדו מינים נדירים ארצית או אזורית בשולי שדות חקלאיים
שסמוכים ליחידות צומח שנסקרו באביב.
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תמונה  :50שדה חיטה בנחל זנוח ,מעט ממערב לרמת בית-שמש .בשוליו נצפו צמחי זמזומית ורבורג (בסכנת הכחדה) ומינים נוספים האופיניים לקרקעות
כבדות .צילום :איתן רומם.
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 .3.3.8מינים פולשים וזרים
24

חשוב להדגיש כי במסגרת עבודה זו לא בוצע סקר מינים פולשים ייעודי  ,ולכן ייתכן שבתחום הסקר קיימים
ריכוזים נוספים של מינים פולשים באזורים שלא נסקרו .להשלמת התמונה יש לבצע סקר ייעודי.
המונח ׳מינים זרים‘ מתייחס לצמחים שנמצאים מחוץ לתחום תפוצתם המקורי ,ושנוכחותם במקום היא תוצאה של התערבות
האדם .חלק מהמינים הזרים מוגדרים כפולשים ,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 .במחקר שנערך בהרי ירושלים בוצע טיפול
כימי ממוקד בפרטים של צמחים אלו ,שהביא להפסקת ייצור הזרעים בלמעלה מ 90%-מהפרטים שטופלו (דופור-דרור .)2007
מין פולש נוסף בשטח הסקר הוא חמציץ נטוי ,המתפשט בעיקר בקרקעות חמרה בשרון ,אך חודר לבתי-גידול מתאימים
כמעט בכל הארץ .בנוסף לאלו נראו גם :זריעים של טטרקליניס מפריק ,זריעים של איקליפטוס המקור ,פרט בודד של דודוניאה
דביקה ,ריכוז של שיטה חד-קרנית ,טבק השיח ,פרקינסוניה שיכנית וריכוז של מכנף נאה (ככל הנראה נטוע; טבלה .)20
דופור-דרור ( )2010מגדיר גם את האורן הקפריסאי כמין פולש ,שרמת איום הפלישה שלו היא  .3בדו״ח הנוכחי ,ההתייחסות
למין זה לא הייתה כאל פולש ,וזאת משתי סיבות:
 .1לא זוהו מוקדי פלישה באזור הסקר.
 .2חלקים גדולים משטח הסקר הם יערות קק״ל שבהם הוא נטוע (בניגוד למינים הפולשים האחרים אשר הפיצו את עצמם).
טבלה  :20רשימת המינים הפולשים שאותרו בתחום הסקר (לפי סדר הא״ב).

צורת חיים

רמת איום בישראל
(ע"פ דופור-דרור )2010

מוצא

שם מדעי

שם עברי

משפחה

 Ailanthus altissimaסין

עץ

4

איילנתה בלוטית

סימרוביים

עץ

3

איקליפטוס המקור

הדסיים

 Eucalyptus camaldulensisאוסטרליה

לא מופיע במסמך

דודוניאה דביקה

סבוננים

 Dodonaea viscosaאוסטרליה

שיח

חמציץ נטוי

חמציציים

 Oxalis pes-capraeדרום אפריקה

עשבוני

3

טבק השיח

סולניים

שיח או עץ נמוך

3

טטרקליניס מפריק

ברושיים

עץ

לא מופיע במסמך

מכנף נאה

פרפרניים

 Tipuana tipuדרום אמריקה

עץ

1

פרקינסוניה שיכנית

כליליים

 Parkinsonia aculeata L.דרום אפריקה

עץ

4

שיטה חד-קרנית

קטניתיים

שיח או עץ

3

שיטה כחלחלה

קטניתיים

שיח או עץ

4

 Nicotiana glauca Grahamמערב דרום אמריקה
 Tetraclinis articulataדרום מרוקו

 Acacia karroo Hayneדרום אפריקה

)(= Acacia horrida Willd

 Acacia salignaדרום-מערב אוסטרליה

מקרא לרמת האיום האקולוגי:
רמת האיום
האקולוגי

הסבר הדירוג (מתוך דופור-דרור )2010

1

צמח הפולש בשטחים טבעיים אך אינו יוצר עומדים צפופים ואינו בעל תכונות אללופטיות ,מציב איום אקולוגי נמוך.

2

צמח הפולש בשטחים טבעיים ואינו יוצר עומדים צפופים אך הוא בעל תכונות אללופטיות ,מציב איום אקולוגי גדול יותר.

3

צמח הפולש בשטחים טבעיים בהם הוא יוצר עומדים צפופים אך אינו בעל תכונות אללופטיות ,מציב איום אקולוגי גבוה
יותר .הסיבה לכך היא שדחיקה מגיעה לשיאה כאשר צמח פולש יוצר עומדים צפופים בעלי כיסוי סגור.

4

צמח הפולש בשטחים טבעיים ,יוצר בהם עומדים צפופים והוא בעל תכונות אללופטיות.

 .24מינים פולשים שזוהו במהלך סקר הצומח תועדו ,אך יש לקחת בחשבון שזהו סקר מדגמי ולכן ייתכן שהוחמצו מוקדי פלישה נוספים.
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תמונה  :51שיטה חד-קרנית .שדרה לאורך דרך עפר בנחל גדור .צילום :עידן טלמון.

מוקדי פלישה עיקריים שזוהו במהלך הסקר הדורשים התייחסות וטיפול בבעיה (מסודרים לפי חומרת הפלישה
ודחיפות הטיפול) .ר' גם מפה  :18מינים פולשים:
	•שיטה כחלחלה
שיטה כחלחלה היא המין הפולש הנפוץ ביותר בתחום הסקר עם כ 75%-מהתצפיות במינים הפולשים .ישנן שתי יחידות צומח
('פוליגונים') שבהן היא נמצאת בכל שטח היחידה ומהווה מין שליט ראשון ,שתיהן בגבעות הערקוב מדרום לכביש נווה מיכאל
– מעבר הל"ה:
 .1פוליגון  - 2047ניטעה ע"י קק"ל בשנת ( 1982עומד מספר .)115
 .2פוליגון  - 2617נראית כאילו ניטעה שם ,אך אין תיעוד לכך ברישומי קק"ל.
במקרים אחרים השיטה הכחלחלה התפשטה לאורך הפרת קרקע קווית כגון כביש או דרך עפר .מוקדים בהם התופעה היא
הבולטת ביותר הם:
•כביש  :375משני צידי הכביש ישנם פרטים רבים של שיטה כחלחלה.
•כביש הגישה למושב אביעזר.
•נחל גדור.
•כביש הגישה למחצבת עציונה ומורד הנחל עד ליציאה מתחום הסקר.
•כביש .367
•דרך עפר המובילה לאנטנה כק"מ דרום  -דרום-מערבית למעבר הל"ה.
•מורדות נחל רפאים – בכמה מוקדים לאורך דרכי עפר.
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	•פרקינסוניה שיכנית
על הגדה הדרומית של נחל זנוח כשני קילומטרים מערבה מהישוב מטע (פוליגון  )1680תועדה אוכלוסייה של  50פרטים
(תצפיות רט"ג) .מין זה יוצר עומדים צפופים שיוצרים צל רב הדוחק מינים מקומיים .זהו המקום היחיד בשטח הסקר בו תועד
פולש זה אך ידוע שיש לו פוטנציאל פלישה גבוה ומומלץ להדבירו בהקדם.
	•חמציץ נטוי
שפך נחל סנסן לעמק האלה (פוליגון  :)139במעבר של ערוץ הנחל למישורי עמק האלה ,אפיקו מתרחב בהדרגה עד שנפגש עם
שטחי החקלאות שבעמק .בדיוק בנקודת התפר ,תועדה אוכלוסייה גדולה של המין העשבוני הפולש חמציץ נטוי .מין זה גדל
בגדות הנחל על קרקע עמוקה ויוצר משטחים בשליטתו כמעט ללא מינים עשבוניים נוספים .למרות ששטח הפלישה אינו גדול,
מדובר בבית-גידול ייחודי של גדת נחל רחבה יחסית על קרקע עמוקה ,בשונה ממעלה הנחל בו הגדה צרה ותלולה על תשתית
סלעית או אבנית .בבית-גידול זה עשויים להתקיים מיני צמחים שונים שחלקם נדירים ולכן מומלץ לשקמו .כמו כן ,מכיוון שמין
זה כמעט ולא תועד בבתי-גידול טבעיים בהרי ירושלים ,מומלץ לטפל במהירות במוקד הפלישה ולוודא שהיא לא תתרחב.
	•טטרקליניס מפריק
באזור גבעות הערקוב ,בפוליגונים  103ו 233-נראתה התחדשות של טטרקליניס מפריק לאחר שריפה .חלק מההתחדשות היא
מגדמים ,אך נראה שחלק משמעותי ממנה נובע מזריעים ,שמספרם מגיע לעשרות עד מאות פרטים בכל פוליגון .מין זה נראה
בתחום הסקר רק בשתי הנקודות הנ"ל ,אך בהן הוא התפשט בצורה משמעותית (ככל הנראה בעזרת השריפה).
	•איילנתה בלוטית
על גבעת "ראס אבו-עמאר" ישנם ריכוז של מספר פרטים של איילנתה בלוטית .זהו המקום היחיד בשטח הסקר בו נצפה פולש
זה אך ידוע שיש לו פוטנציאל פלישה גבוה .לכן ,מומלץ למהר ולהדביר אותו.
	•טבק השיח
ברכס בר גיורא נצפה פרט בודד של טבק השיח (תצפיות רט״ג) .זהו המקום היחיד בשטח הסקר בו ישנה תצפית ממין פולש
זה בלב השטח הטבעי .גם לטבק השיח פוטנציאל פלישה גבוה ולכן מומלץ למהר ולהדבירו.
	•דודוניאה דביקה
פרט בודד של דודוניאה דביקה נראה בין בית כביש  375לנחל צרצר ,במרחק של כ 350 -מ' צפון מערבית למפגש ביניהם (בית-בד).
זהו המקום היחיד בשטח הסקר בו נצפה פולש זה אך ידוע שיש לו פוטנציאל פלישה גבוה .לכן ,מומלץ למהר ולהדביר אותו.
	•שיטה חד-קרנית
בנחל גדור ,כ 400 -מטרים מערבית למפגש הנחלים גדור וחפורית ישנו ריכוז של שיטה חד-קרנית שלא ברור אם ניטעה שם או
פלשה (לא מופיע ברישומי קק"ל) .פלישת מין זה נמצאת בשלביה הראשונים ולכן מומלץ למהר ולהדביר אותו על מנת למנוע
ריבוי מוקדים ברחבי הארץ.
	•איקליפטוס המקור
מספר זריעים של אקליפטוס המקור נמצאים כ 225 -מ' מצפון-צפון-מזרח לעין קובי בצמוד לדרך עפר (סימון שבילים שחור).
סיווג מין זה כמין פולש שנוי במחלוקת ,אך לאור התצפית בזריעים מצאנו לנכון להזכירו בדו"ח זה.
	•מכנף נאה
מספר פרטים הנראים נטועים של מכנף נאה נמצאים לצידי הכביש המוביל לאתר הבניה של "גבעות עדן" ,מדרום מזרח לנווה
מיכאל .מתחת לעצים לא נראו זריעים.
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 .3.3.9ערכיות בוטנית
ערכיות בוטנית ביחידות הצומח חושבה כמתואר לעיל בסעיף  .3.2.3הערכיות הבוטנית של יחידות צומח בתכסית המוכללת
"פתוח שאינו חקלאי פעיל" עשויה לקבל את הערכים :בינונית ( ,)2גבוהה ( ,)3גבוהה מאד ( )4ומירבית ( .)5למעשה ,הערכיות
עשויה להיות גם נמוכה ( )1ביחידות מופרות במיוחד .בתחום הסקר לא נרשמו יחידות צומח כאלה ,ולכן ערכיות כזו דורגה רק
בשטחים החקלאיים הפעילים.
באיור  12מוצגת הערכיות הבוטנית הממוצעת בתצורות הצומח (הושמטו מספר תצורות שבהן היו  3יחידות בלבד או פחות).
הערכיות הממוצעת גבוהה במיוחד בחורשים ובתצורה הדומה להם של שיחייה פתוחה עם עצים בודדים .ביחידות שבהן
ישנן תצורות אלה ,הדירוגים לרוב גבוהים בכל מדדי הערכיות (למשל מורכבות מבנית גבוהה ,ייצוג מלא של הצומח הטבעי,
ועושר מינים גבוה בכל צורות החיים) .ביערות נטועים הערכיות הממוצעת נמוכה יותר (וסטיית התקן גדולה יותר) .הסיבות
לכך עשויות להיות :בחלק מהמקרים המין השליט זר ולכן במדד ייצוג הצומח הטבעי הדירוג אינו גבוה; בחלק מהמקרים
(בפרט ביערות שאינם פתוחים ,ר' גם לעיל בסעיף  )3.3.3תת-היער אינו מפותח – ואז במדד המורכבות המבנית הדירוג נמוך;
כמו כן ,במדד הנדירות האזורית הדירוג של החורשים גבוה יותר מזה של היערות .יחידות עם בתה הן לרוב בערכי ביניים,
כתלות בתכונותיהן הספציפיות .בתצורות עשבוניות ערכי הערכיות נמוכים יחסית בגלל דירוג נמוך במדדים של עושר המינים,
מורכבות מבנית וכושר השתקמות .עם זאת ,נדירותם האזורית גבוהה.
איור  :12הערכיות הבוטנית הממוצעת בתצורות הצומח השונות

מפת הערכיות הבוטנית (מפה  ,19בדף הבא) היא בעלת אופי "פסיפסי" ,הנובע מכך שתצורות הצומח וטיפוסי הצומח השונים
פזורים בחלקים רבים של שטח הסקר (טבלה  .)15עם זאת ,הפיזור אינו אחיד לגמרי :ניכר שבנחל סנסן וברוב רכס הסנסן ישנו
גוש רצוף כמעט שבו הערכיות גבוהה במיוחד (גבוהה מאד ומירבית) .רובו מכוסה בחורש ,יחד עם מעט שיחיות וכמה יחידות
יער שערכיותן גבוהה מאד .מבחינת תיחום הסקר הנוכחי ,זהו אזור "הליבה" העיקרי ,שרובו נכלל בשמורת טבע מוכרזת.
גם לרוב אורכו של נחל זנוח ,ובפרט במורדותיו הצפוניים ,הערכיות גבוהה מאד או מירבית .אזור זה נמצא כמעט כולו מחוץ
לשמורת טבע .בשלוחת מטע ובנחל עציונה ישנה תערובת של יחידות בערכיות גבוהה וגבוהה מאד .בגב הרכס ,במורדות
רפאים ,ועוד יותר מכך בגבעות הערקוב ,ישנו אחוז גדול יותר של יחידות שערכיותן בינונית (בעיקר יערות צפופים יחסית
עם תת-יער דל ,וכמה יחידות עם שיטה כחלחלה) ,אם כי בצידן ישנן גם יחידות בערכיות גבוהה או גבוהה מאד (רובן יערות).
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בצד ניתוח מרחבי זה ,חשוב לזכור שישנן מגבלות לשיטת חישובי הערכיות הבוטנית ולמידה שבה היא מייצגת את הערכיות
האקולוגית .למשל ,ייתכן שההתבססות על הצומח הרב-שנתי בלבד ,הקטינה באופן יחסי את ערכיות הבתות .מעבר לכך,
"השלם גדול מסכום חלקיו" .כלומר ,השטח אינו מורכב מיחידות צומח מנותקות ,וישנה חשיבות רבה ליחסים המרחביים
והמקומיים בין יחידות הצומח ליחידות השכנות.
הפרקים הבאים ,העוסקים בזואולוגיה ובחישוב רצף השטחים הפתוחים ,מטפלים בהיבטים הללו ,ומוסיפים נדבכים נוספים
לערכיות האקולוגית של השטח.
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 .4.1רקע
החי באזור הסקר – שיפוליהם המערביים של הרי יהודה ,אופייני לחבל הים-תיכוני ההררי – בחורשים ,בשיחיות ובבתות.
בסקירה שלהלן ישנו תיאור כללי של המצאי הידוע מהספרות וממאגרי מידע קיימים – לגבי זוחלים ,עופות ויונקים בבתי
הגידול השונים בחבל ארץ זה .למינים שנמצאים בסכנת הכחדה אזורית ,מצויינת דרגת הסיכון כפי שהוגדרה בספר האדום של
החולייתנים בישראל (דולב ופרבולוצקי  .)2002דרגות אלו תואמות את הגדרות הארגון העולמי לשמירת טבע (.)IUCN 2012
בחורש ובשיחייה ניתן למצוא מיני זוחלים אופייניים לסבך 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 ים-תיכונית –
הפעילה על ענפי העצים והשיחים בחורש ובשיחייה; על גזעי העצים ותחת קליפתם ניתן למצוא את שממית העצים; נחשים
שוכני-עצים אופייניים הם ארבע-קו מובהק וזעמן זיתני ,ונחשים שוכני קרקע אופייניים הם זעמן מטבעות וצפע מצוי; לעומת
מיני הזוחלים הנפוצים הללו ,הלטאה הירוקה (בסכנת הכחדה –  – )ENשהתקיימה בשיחייה ובחורש הטבעי באזורים הרריים –
נכחדה ככל הנראה מהרי יהודה כבר בשנות ה70-׳ של המאה ה ;20-ואוכלוסיות הקמטן (בסיכון נמוך –  – )NTהמתקיים בשולי
החורש ,ביער פתוח ובשיחייה – הולכות ונעלמות (בן-יוסף  ;2001בוסקילה .)2002
עופות האופייניים לחורש הים-תיכוני הם :גידרון ,דוכיפת (בסיכון נמוך) ,חנקן אדום-ראש (בסיכון נמוך) ,חנקן נובי (בסיכון
נמוך) ,ירגזי מצוי ,ירקון ,נקר סורי ,נץ מצוי ,עורבני ,שחרור ושעיר מצוי .בחורף מצטרפים אליהם מינים נוספים כגון :אדום-חזה,
חרטומן יערות ,סבכי החורש ,סבכי שחור-ראש ,סתרי מצוי ,קיכלי רונן ותחמס אירופי ,ולעתים נדירות יותר ,גם מלכילון ,פצחן
וצלוב-מקור .היונקים הנפוצים בחורש הים-תיכוני הם :דלק ,חזיר בר וחתול בר (עתידו בסכנה – ( )VUבן-יוסף  ;2001דרגות
סיכון להכחדה עפ״י :מירוז ואלון  ;2002שלמון  ;2002אלון ופרלמן .)2008
בבתות ובנופים ההרריים הפתוחים נפוצה ביותר הלטאה עינחש ,יחד עם שלושה מיני חומטים :חומט מנומר ,חומט פסים
ונחושית עינונית ,והנחשים זעמן שחור ותלום-קשקשים מצוי .מבין העופות ,נפוצים בבית-גידול זה הדורסים :חיוויאי ועקב
עיטי (בסיכון נמוך) ,ציפורי השיר :גיבתון אדום-מקור ,מדברון ותפוחית מצויה (שלושתם בסיכון נמוך) ,סלעית קיץ (בסכנת
הכחדה) ,פיפיון הרים (עתידו בסכנה) .בחורף מצטרפים גם בזבוז אדום-מצח וסלעית חורף ,ובעונות הנדידה – גיבתון אפור
וסלעית אירופית (בסיכון נמוך) .יונקים הנפוצים בבתה הם המכרסמים :יערון צהוב-צוואר ועכבר מקדוני; והטורפים :גירית
הדבש (בסכנת הכחדה) ,גירית מצויה וסמור (עתידו בסכנה) ( מירוז  ;2008בן-יוסף  ;2001דרגות סיכון להכחדה עפ״י :בוסקילה
 ;2002מירוז ואלון  ;2002שלמון  ;2002אלון ופרלמן .)2008
בנופי הסלעים ,הטרשים והמצוקים ,ניתן למצוא את החרדון המצוי יחד עם השממית מניפנית מצויה ,והנחשים המסתתרים
מתחת לאבנים ולסלעים :שחור-ראש ,שלוון טלוא-ראש ,שלוון כתמים ושלוון קווים .מבין העופות ,נפוצים בבית-גידול זה:
בארית הרים ,דרור הבית ,חוגלה (בסיכון נמוך) ,טסית ,סיס חומות ,סנונית המערות ,צוקית בודדת (בסיכון נמוך) ,ויונת סלעים
(כנראה שכל אוכלוסיות הבר בארץ הוכלאו זה מכבר עם יונת הבית ,ולא נותרו בטבע פרטי בר טהורים; לכן הוגדר המין בסכנת
הכחדה חמורה –  ,CRאם כי לאחרונה ,עקב חוסר הנתונים בנושא ,שונה הסטטוס ל“ -מידע חסר״ ( ;))DDוכן שני מינים של
דורסי לילה :אוח וכוס החורבות .בחורף בולטת נוכחותה של חכלילית סלעים.
מבין היונקים ,אופייניים לנופים אלו המכרסמים :גרביל סלעים ,קוצן מצוי ושפן הסלעים .במערות החבל הים-תיכוני שוכנים 19
מבין  32מיני עטלפי החרקים בישראל .מרקוס ( )1993מדווח על כמה עשרות פרטים של עטלפי חרקים במערה באזור חורבת
סנסן .בסקר שנערך בקיץ  ,2011נמצאו גללים באחת מתוך שלוש מערות שנבדקו בקרבת חורבת סנסן .25פרט למערה זו,
שלא נצפו בה עטלפים ב ,2011-לא ידוע על מערות עטלפים פעילות נוספות בתחום הסקר הנוכחי .לעומת זאת ,נצפו המינים
יזנוב קטן ופרסף גמדי (שניהם בקטגוריית עתידו בסכנה) במערת שמשון (“קטנה״) ,ויזנוב קטן במערת נחל דולב ,המרוחקות
כ 5-ק״מ ו 1.7-ק״מ בהתאמה בקו אווירי מגבול הסקר הנוכחי .בסקר עטלפים שנערך בשנת ( 2014טבלה  )21תועדו  13מינים
ברחבי מחוז מרכז של רט״ג ,הכולל גם את האזור שסובב את תחום הסקר הנוכחי (לא נסקרו מערות בתוך תחום הסקר; עמיחי
ועמיתיו  .)2015בסקר נמצאו ארבעה מיני עטלפים במערת התאומים (המרוחקת כ 800 -מ׳ בקו אווירי מגבול הסקר הנוכחי):
נשפון דק-אוזן ,פרסף מצוי ופרסף גדול (שלושתם בסכנת הכחדה) ,וכן עטלף פירות (בן-יוסף  ;2001עמיחי ודולב  ;2011עמיחי
ועמיתיו  ;2015דרגות סיכון להכחדה עפ״י :בוסקילה  ;2002מירוז ואלון  ;2002שלמון  ;2002אלון ופרלמן .)2008

 .25על פי התיאור אצל מרקוס ( )1993והנ"צ מהסקר משנת  ,2011נראה שאחת משלוש המערות שנסקרו ב 2011-היא זו שדיווח עליה מרקוס.
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טבלה  :21מיני העטלפים שתועדו (לפי סדר טקסונומי) בתחום מחוז מרכז של רשות הטבע והגנים (עמיחי ועמיתיו .)2015
דרגות הסיכון להכחדה ע״פ :שלמון (.)2002

שם המין

סיכון אזורי

עטלף פירות

לא בסיכון

יזנוב קטן

עתידו בסכנה

אשמן גדול

בסכנת הכחדה

פרסף גדול

בסכנת הכחדה

פרסף מצוי

בסכנת הכחדה

פרסף גמדי

עתידו בסכנה

פרספון

עתידו בסכנה

אשף

בסיכון נמוך

נשפון דק-אוזן

בסכנת הכחדה

נשפון גדות

עתידו בסכנה

אפלול מצוי

בסכנת הכחדה

עטלפון לבן-שוליים

עתידו בסכנה

עטלפון אירופי

בסכנת הכחדה

בעלי-חיים שנצפו במסגרת הכנת תיק השמורה של שמורת סנסן (אורבך  ,2009ומופיעים גם כחלק מהמינים בטבלה :)22
בתיק צוינו מיני היונקים הבאים :גירית מצויה ,דרבן ,חולד ,יערון צהוב-צוואר ,נמייה ,שועל מצוי ,תן זהוב ועדר של צבי ישראלי
המונה כ 15 -פרטים .בתיק השמורה צוינו  56מיני עופות ,מהם  22יציבים 12 ,מקייצים ומקננים ו 22-חולפים .מבין מינים אלו,
נצפו קינונים של מינים המתמחים בשטחי בתה ,שהם רגישים להפרעות אדם ותפוצתם בארץ מוגבלת :מדברון ,סלעית קיץ
(בסכנת הכחדה) ופיפיון הרים (עתידו בסכנה) .צפוי שמינים אלה ייפגעו בצורה חמורה ואף יעלמו לאחר הפרת השטח על ידי
בינוי גדר ההפרדה או הפרות אחרות (מירוז  .)2008בנוסף ,צוינו  4מיני דורסי יום :בז מצוי ,בז עצים (עתידו בסכנה) ,חיוויאי
ועקב עיטי (עתידו בסכנה); ושני מיני דורסי לילה :כוס החורבות ושעיר מצוי .חשוב לציין כי לא מתועדים מיני עופות מתפרצים
בשטח השמורה .עובדה זו מעידה על מידת הפרה נמוכה של השטח הטבעי ,המתאפשרת ככל הנראה הודות לגודלה של
השמורה ולמרחקה מיישובים (מירוז  .)2008בתיק השמורה צוינו גם  21מיני זוחלים ,מהם שניים בסיכון :צב-יבשה מצוי (עתידו
בסכנה) ונחושית נחשונית (עתידו בסכנה) .דרגות הסיכון להכחדה עפ״י :מירוז ואלון  ;2002שלמון  ;2002אלון ופרלמן .2008

תמונה  :53בז חופים בעמדת תצפית על ענף אורן מערבית להר סנסן .צילום :עידן טלמון.
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 .4.2שיטות
במסגרת הסקר הנוכחי לא בוצע סקר זואולוגי משלים לסקר הבוטני ,והמידע הזואולוגי המוצג בעבודה זו מתבסס על מאגרי
המידע הממוחשבים של רט״ג (נתוני עבר ממאגר המידע הביולוגי ומגיליונות אקסל ,מידע ממערכת ה ,BioGIS-ותצפיות
שתועדו במחשבי כף-היד) ,ומתצפיות המתועדות בתיק שמורת הסנסן ,שהוזכרו לעיל בסעיף הרקע (אורבך .26)2009
ניתוח נתונים אלו הוא בעייתי ,היות ולמרבית המינים תצפיות מועטות בלבד ,ובנוסף ,התצפיות עצמן לא בוצעו באופן שיטתי
ולכן מוטות בכיוונים שונים :העדפה לתיעוד של מינים גדולים ,מינים שקל לצפות בהם ,מינים שקל לזהות ,ומינים נפוצים
פחות .מה גם שבשנים הראשונות בוצע תיעוד המיקום באופן מקורב בלבד – תחילה בנ״צ  4ספרות (דיוק של  1קמ״ר) ,אח״כ
בנ״צ  5ספרות (דיוק של  0.1קמ״ר) ,ורק עם תחילת השימוש במחשבי כף-היד בשנת  ,2008עברו לתיעוד בעזרת נ״צ  6ספרות.
בנוסף לתיעוד המקרי ,מבצעת רט״ג ספירות בעלי-חיים שיטתיות בשיטת הדיגום מרחוק ( )distance samplingבנחל זנוח:
חתך יונקים כללי באמצעות דיגום רכוב בלילה בעזרת זרקור 6 ,פעמים בשנה ( 3באביב ו 3-בסתיו) .אולם גם בסקרים אלו
תיתכן הטייה לתיעוד בקרבת צירי הנסיעה ,בשעות ביצוע הסקר ,ובשטחים שמעניינים את רט״ג (יותר בשמורות ופחות
ביערות למשל) .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.
לפיכך ,לא בוצע בעבודה זו ניתוח מרחבי של התצפיות בבעלי-חיים ,והמידע המוצג משמש לצרכי פריסת בסיס מידע
אחיד לתצפיות זואולוגיות באזור הסקר (בתוספת חייץ של קילומטר אחד) .עם זאת ,חישובי הערכיות האקולוגית-מרחבית
המשולבת ,המופיעים בהמשך ,מתייחסים לצבי הישראלי כאל מין מטריה ,27כמו גם כמין דגל ,ומניחים נוכחות של צבאים בכל
השטח (ר׳ מפה  ,23עמ׳ .)211

 .4.3תוצאות
חלק זה מציג רשימות של מיני בעלי-החיים ומפות של מיקומי התצפיות בהם .הרשימות מופיעות בטבלה  .22במפות 20-23
(עמ׳  )211 ,203-207מוצגים מיקומי חלק מהתצפיות שמקורן ממאגרי המידע של רט״ג (בתוספת מספר קטן של תצפיות
בצבי ישראלי מהסקר הנוכחי) .במפות מוצגים רק חלק מהמיקומים מהסיבות הבאות:
•בעופות וביונקים מספר התצפיות ממאגרי המידע של רט״ג רב ,ומקשה על ההצגה במפה .לפיכך בקבוצות אלה מוצגים
מיקומי תצפיות במינים בסכנת הכחדה בלבד.
•המידע המרחבי לגבי התצפיות מתיק השמורה אינו מלא ,ולכן הן אינן מוצגות – למעט תחומי קינון מקורבים של שני מינים
בסכנת הכחדה .טבלה  22כוללת גם מינים שאינם מופיעים במפות.
סה״כ תועדו במאגרי המידע השונים של רט״ג ובתיק השמורה  161מיני חולייתנים ,במעל  5,000תצפיות :מין אחד של דו-חיים
(מפה  24 ,)20מיני זוחלים (מפה  111 ,)20מיני עופות (מפה  ,21מינים בסכנת הכחדה בלבד) ,ו 25-מיני יונקים (מפה  ,22מינים
בסכנת הכחדה בלבד) .חלק גדול מהתצפיות מרוכז בקרבת כבישים ודרכי-עפר ראשיות ,מכיוון שמרבית התצפיות בוצעו
לאורך צירי הנסיעה העיקריים של אנשי רט״ג ,וכוללות גם דיווחים על בע״ח שנדרסו לאורך הכבישים.
הנציגה היחידה של מחלקת הדו-חיים היא הקרפדה הירוקה ,הנמצאת בסכנת הכחדה (גפני  .)2002מבין הזוחלים ,נמצאים
חמישה מינים בסיכון (בוסקילה  ;)2002שלושה מינים בקטגוריית ‘עתידו בסכנה׳ ( :)VUמחרוזן ,נחושית נחשונית וצב-יבשה
מצוי ,ושני מינים נמצאים בסיכון נמוך ( :)NTנחש-מים וקמטן.
מבין העופות 43 ,מינים נמצאים בסיכון (מירוז ואלון  ;2002אלון ופרלמן  :)2008דיה מצויה נכחדה כמקננת בארץ ( ;)REמין
בסכנת הכחדה חמורה ( :)CRעיט זהוב; חמישה מינים בסכנת הכחדה ( :)ENגבתון אדום-מקור ,זהבן מחלל ,סלעית קיץ ,עיט
ניצי ,רחם ושיחנית גדולה; ארבעה מינים נמצאים בקטגוריית ‘עתידו בסכנה׳ ( :)VUבז אדום ,גבתון גנים ,פיפיון עצים ושרקרק
מצוי ו 31 -מינים נוספים נמצאים בסיכון נמוך ( .)NTלגבי חמישה מינים חסר מידע ( :)DDבזבוז אירופי ,זמיר הירדן ,יונת סלעים,
סבכי שחור-כיפה ותחמס אירופי .במאגר המידע מתועד מין פולש אחד :מיינה מצויה .ישנן תצפיות של מין מבויית אחד
שהתפרא – יונת הבית.
מבין היונקים 11 ,מינים נמצאים בסכנת הכחדה (שלמון  :)2002היחמור הפרסי – שמושב לטבע בסמוך לאזור הסקר – נמצא
בסכנת הכחדה חמורה; נשפון דק-אוזן ,פרסף גדול ,פרסף מצוי והצבוע המפוספס – בסכנת הכחדה; שישה מינים בקטגוריית
‘עתידו בסכנה׳ :זאב ,חתול ביצות ,חתול בר ,יזנוב קטן ,פרסף גמדי וצבי ישראלי.
 .26אנו ממליצים במידת האפשר להוסיף למאגר המידע הראשי של רט"ג את התצפיות מתיק השמורה.
 .27מין מטריה הוא מין ששימורו דורש שמירה על שטחים נרחבים ולכן יתרום לשימור כלל המערכת האקולוגית שבה הוא נמצא ,על שאר המינים שבה .מין
דגל הוא מין "אטרקטיבי" שבאמצעותו קל לעורר מודעות לחשיבות השימור שלו ושל בית גידולו.
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בנוסף ,תועדו במאגרי המידע שני מיני יונקים מבוייתים שהתפראו ונצפו בטבע :כלב וחתול בית .פרטים של כלב הבית וחתול
בית שהתפראו ו/או כאלה המשוטטים בשטחים הפתוחים מהווים איום על מיני חיות בר דרך טריפה ,תחרות על מזון ,העברת
מחלות והכלאה עם מיני הבר .טריפה ע״י כלבים וחתולים מהווה סכנה למיני חרקים ,דו-חיים ,זוחלים ,עופות ויונקים מקומיים.
חלק מהמינים המאויימים ע״י הכלבים והחתולים נמצאים בסכנת הכחדה אזורית ועולמית (כגון צבי ישראלי) .בהיותם טורפים,
חתולים וכלבים מפחיתים את מלאי המזון הזמין עבור חיות הבר .בנוסף ,מינים אלו מהווים מאגר פוטנציאלי של מחלות המופצות
ע״י בע״ח (זואונאוטיות) כדוגמת הכלבת .לבסוף ,ישנן עדויות על הכלאות של כלב הבית עם זאב וכן חתול הבית עם חתול בר.
הכלאות אלו מהוות איום על ההרכב הגנטי של האוכלוסיות ועל האוכלוסיות בכלל (ברינקר-בראון  ;2003ברינקר-בראון .)2010
טבלה  :22פירוט מיני החולייתנים שניצפו באזור הסקר
הנתונים מתוך מאגרי המידע של רט"ג ומתיק שמורת הסנסן (אורבך  .)2009השם העברי ,השם המדעי ודרגות הסיכון להכחדה עפ"י דולב
ופרבולוצקי ( )2002ואלון ופרלמן ( .)2008לעופות שאינם מקננים בארץ לא הוגדרה דרגת סיכון.

מחלקה

שם עברי

דו-חיים

קרפדה ירוקה

זוחלים

זיקית ים-תיכונית

סה"כ תצפיות

שם מדעי
Bufo viridis

22

בסכנת הכחדה

Chamaeleo chamaeleon

72

לא בסיכון

זעמן זיתני

Coluber rubriceps

2

לא בסיכון

זעמן שחור

Coluber jugularis asianus

1

לא בסיכון

חומט גמד

Ablepharus kitaibelii

2

לא בסיכון

חומט מנומר

Eumeces schneideri

4

בסכנת הכחדה

Mabuya vittata

35

לא בסיכון

Eryx jaculus turcicus

1

לא בסיכון

Stellagama stellio

22

לא בסיכון

Lacerta laevis

6

לא בסיכון

Micrelaps muelleri

1

עתידו בסכנה

Ptyodactylus guttatus

7

לא בסיכון

נחושית נחשונית

Chalcides guentheri

10

עתידו בסכנה

נחושית עינונית

Chalcides ocellatus

6

לא בסיכון

Natrix tesselata tesselata

1

בסיכון נמוך

Typhlops vermicularis

1

לא בסיכון

Ophisops elegans ehrenbergii

3

לא בסיכון

Testudo graeca

31

עתידו בסכנה

Vipera palaestinae

5

לא בסיכון

Ophisaurus apodus

5

בסיכון נמוך

Rhynchocalamus melanocephalus

1

לא בסיכון

Eirenis rothi

3

לא בסיכון

שממית בתים

Hemidactylus turcicus turcicus

4

לא בסיכון

שממית עצים

Cyrtodactylus kotschyi orientalis

1

לא בסיכון

Malpolon monspessulanus insignitus

1

לא בסיכון

Fulica atra

1

לא בסיכון

Erithacus rubecula

27

לא מקנן בארץ

Bubo bubo

1

בסיכון נמוך

איית צרעים

Pernis apivorus

9

לא מקנן בארץ

אנפית בקר

Bubulcus ibis

5

לא בסיכון

חומט פסים
חנק
חרדון מצוי
לטאה זריזה
מחרוזן
מניפנית מצויה

נחש מים
נחשיל מצוי
עינחש
צב-יבשה מצוי
צפע מצוי
קמטן
שחור-ראש
שלוון טלוא-ראש

תלום-קשקשים מצוי
עופות

דרגת סיכון

אגמיה
אדום-חזה
אוח
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מחלקה

שם עברי

עופות

בולבול
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סה"כ תצפיות

שם מדעי

דרגת סיכון

Pychnonotus xanthopygos

46

לא בסיכון

בז אדום

Falco naumanni

2

עתידו בסכנה

בז גמדי

Falco columbarius

1

לא מקנן בארץ

בז מצוי

Falco tinnunculus

138

לא בסיכון

בז עצים

Falco subbuteo

2

בסיכון נמוך

בזבוז אירופי

Serinus serinus

1

חסר מידע

Serinus syriacus

1

בסיכון נמוך

Anas platyrhynchos

4

בסיכון נמוך

Emberiza caesia

3

בסכנת הכחדה

Emberiza hortulana

20

עתידו בסכנה

גבתון עפרוני

Miliaria calandra

1

לא בסיכון

גדרון מובהק

Troglodytes troglodytes

3

לא בסיכון

Saxicola rubetra

8

לא מקנן בארץ

Saxicola rubicola

32

לא מקנן בארץ

Upupa epops

17

בסיכון נמוך

Milvus migrans

6

נכחד כמקנן בארץ

Passer domesticus

3

לא בסיכון

זהבן מחלל

Oriolus oriolus

2

בסכנת הכחדה

זמיר הירדן

Luscinia megarhynchos

1

חסר מידע

Circus pygargus

1

לא מקנן בארץ

זרון שדות

Circus macrourus

6

לא מקנן בארץ

זרון תכול

Circus cyaneus

5

לא מקנן בארץ

חוגלה

Alectoris chukar

815

בסיכון נמוך

חוויאי

Circaetus gallicus

267

לא בסיכון

חוחית

Carduelis carduelis

13

בסיכון נמוך

חורפי

Carduelis spinus

1

לא מקנן בארץ

Phoenicurus ochruros

2

לא בסיכון

Phoenicurus phoenicurus

14

לא מקנן בארץ

Cercotrichas galactotes

3

בסיכון נמוך

חנקן אדום-גב

Lanius collurio

4

בסיכון נמוך

חנקן אדום-ראש

Lanius senator

34

בסיכון נמוך

חנקן גדול

Lanius excubitor

4

לא בסיכון

חנקן נובי

Lanius nubicus

27

בסיכון נמוך

חסידה לבנה

Ciconia ciconia

15

בסיכון נמוך

Scolopax rusticola

2

לא מקנן בארץ

Delichon urbicum

10

לא בסיכון

)Columba livia (domesticus

8

לא בסיכון

יונת סלעים

Columba livia

2

חסר מידע

ינשוף עצים

Asio otus

9

לא בסיכון

Parus major

18

לא בסיכון

בזבוז לבנון
ברכייה
גבתון אדום-מקור
גבתון גנים

דוחל חום-גרון
דוחל שחור-גרון
דוכיפת
דיה מצויה
דרור בית

זרון פס

חכלילית סלעים
חכלילית עצים
חמרייה חלודת-זנב

חרטומן יערות
טסית
יונת בית

ירגזי מצוי
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מחלקה

שם עברי

עופות

ירקון
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סה"כ תצפיות

שם מדעי

דרגת סיכון

Carduelis chloris

11

לא בסיכון

Athene noctua

29

בסיכון נמוך

Coracias garrulus

4

בסיכון נמוך

Burhinus oedicnemus

12

בסיכון נמוך

Alcyon smyrnensis

9

בסיכון נמוך

Scotocerca inquieta

4

בסיכון נמוך

מיינה מצויה

Acridotheres tristis

3

לא בסיכון

נחליאלי לבן

Motacilla alba

5

בסיכון נמוך

נץ גדול

Accipiter gentilis

2

לא מקנן בארץ

נץ מצוי

Accipiter nisus

14

לא בסיכון

Accipiter brevipes

1

לא מקנן בארץ

Dendrocopos syriacus

19

לא בסיכון

Sylvia curruca

3

לא מקנן בארץ

Sylvia communis

2

בסיכון נמוך

סבכי שחור-גרון

Sylvia rueppelli

3

לא מקנן בארץ

סבכי שחור-כיפה

Sylvia atricapilla

22

חסר מידע

סיבכי אפור

Sylvia borin

1

לא מקנן בארץ

סיבכי חורש

Sylvia crassirostris

1

לא בסיכון

Sylvia melanocephala

27

לא בסיכון

Apus apus

1

לא בסיכון

Hoplopterus spinosus

5

לא בסיכון

Oenanthe oenanthe

3

בסיכון נמוך

Oenanthe finschii

1

לא בסיכון

Oenanthe hispanica

12

בסכנת הכחדה

Hirundo duarica

8

לא בסיכון

Hirundo rustica

2

לא בסיכון

עגור אפור

Grus grus

2

לא מקנן בארץ

עורב אפור

Corvus corone

10

לא בסיכון

Garrulus glandarius

172

לא בסיכון

עיט גמד

Hieraaetus pennatus

1

לא מקנן בארץ

עיט זהוב

Aquila chrysaetus

5

בסכנת הכחדה חמורה

Aquila pomarina

4

לא מקנן בארץ

Hieraatus fasciatus

2

בסכנת הכחדה

Aquila nipalensis

3

לא מקנן בארץ

עלווית החורף

Phylloscopus collybita

2

לא בסיכון

עלווית לבנת-בטן

Phylloscopus orientalis

22

בסיכון נמוך

Galerida cristata

9

בסיכון נמוך

עקב חורף

Buteo buteo

49

בסיכון נמוך

עקב עיטי

Buteo rufinus

50

בסיכון נמוך

פיפיון הרים

Anthus similis

16

עתידו בסכנה

כוס החורבות
כחל
כרוון
לבן-חזה
מדברון

נץ קצר-אצבעות
נקר סורי
סבכי טוחנים
סבכי קוצים

סיבכי שחור-ראש
סיס חומות
סיקסק
סלעית אירופית
סלעית חורף
סלעית קיץ
סנונית המערות
סנונית רפתות

עורבני

עיט חורש
עיט ניצי
עיט ערבות

עפרוני מצויץ
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מחלקה

שם עברי

עופות

פיפיון עצים
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סה"כ תצפיות

שם מדעי
Anthus trivialis

2

לא מקנן בארץ

פרוש הרים

Fringilla montifringilla

3

לא מקנן בארץ

פרוש מצוי

Fringilla coelebs

21

לא בסיכון

פשוש

Prinia gracilis

12

לא בסיכון

צופית

Nectarinia osea

21

לא בסיכון

צוצלת

Streptoplia sengalensis

7

לא בסיכון

Monticola solitarius

5

בסיכון נמוך

Corvus monedula

10

לא בסיכון

קוקיה אירופית

Cuculus canorus

2

בסיכון נמוך

קוקיה מצויצת

Clamator glandarius

6

לא בסיכון

Turdus philomelos

4

לא מקנן בארץ

Neophron percnopterus

1

בסכנת הכחדה

Cercomela melanura

1

לא בסיכון

Turdus merula

75

לא בסיכון

שיחנית גדולה

Hippolais languida

1

בסכנת הכחדה

שיחנית קטנה

Iduna pallida

6

לא בסיכון

Coturnix coturnix

1

בסיכון נמוך

Otus scops

1

לא בסיכון

שרקרק גמד

Merops orientalis

1

לא בסיכון

שרקרק מצוי

Merops apiaster

20

עתידו בסכנה

Streptopelia turtur

18

בסיכון נמוך

תור צווארון

Streptopelia decaocto

16

לא בסיכון

תחמס אירופי

Caprimulgus europeus

7

חסר מידע

Tyto alba

13

בסיכון נמוך

Carduelis cannabina

3

בסיכון נמוך

Cisticola juncidis

2

בסיכון נמוך

Lepus capensis

27

לא בסיכון

גירית מצויה

Meles meles

16

לא בסיכון

דלק

Martes foina

8

לא בסיכון

דרבן

Hystrix indica

56

לא בסיכון

Canis lupus

2

עתידו בסכנה

Spalax leucodon

3

לא בסיכון

חזיר בר

Sus scrofa

3

לא בסיכון

חתול ביצות

Felis chaus

1

עתידו בסכנה

Felis silvestris catus

17

מבויית

Felis silvestris

12

עתידו בסכנה

Rhinopoma hardwickii

1

עתידו בסכנה

Dama dama mesopotamica

11

בסכנת הכחדה חמורה

צוקית בודדת
קאק

קיכלי רונן
רחם
שחור-זנב
שחרור

שליו
שעיר מצוי

תור מצוי

תנשמת
תפוחית מצויה
תפר
יונקים

דרגת סיכון

ארנבת מצויה

זאב
חולד

חתול בית
חתול בר
יזנוב קטן
יחמור פרסי
יערון צהוב-צוואר

Apodemus flavicollis

(לא נרשם)

כלב

Canis lupus familaris

5
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מחלקה

שם עברי

יונקים

נמייה
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סה"כ תצפיות

שם מדעי

דרגת סיכון

Herpestes ichneumon

17

לא בסיכון

Myotis nattereri

2

בסכנת הכחדה

Rousettus aegyptiacus

13

לא בסיכון

פרסף גדול

Rhinolophus ferrumequinum

5

בסכנת הכחדה

פרסף גמדי

Rhinolophus hipposideros

6

עתידו בסכנה

פרסף מצוי

Rhinolophus blasii

2

בסכנת הכחדה

Hyaena hyaena

39

בסכנת הכחדה

1410

עתידו בסכנה

נשפון דק-אוזן
עטלף פירות

צבוע מפוספס
צבי ישראלי

Gazella gazella gazella

קיפוד מצוי

Erinaceus concolor

שועל מצוי
תן

202

3

לא בסיכון

Vulpes vulpes

164

לא בסיכון

Canis aureus

403

לא בסיכון
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תמונה  :54עינחש (לא בסיכון) .צילום :עידן טלמון.

במפה בדף הבא מוצגות תצפיות מקריות בצבאים (ובגללי צבאים) ממאגר המידע של רט״ג (רובן בין השנים )2008-2016
ותצפיות שתועדו במהלך סיורי הסקר הנוכחי (בשנת .)2015-2016
על אף שבמקרים רבים התצפיות הן בקרבת צירי תנועה ,ניתן לראות שישנה כמות משמעותית של תצפיות גם בין הצירים.
ניתן ללמוד מכך שיש אוכלוסייה/אוכלוסייות הפעילות בכל שטח הסקר .בתאריך  4/11/2016נעשתה ספירת צבאים ייעודית
לראשונה באזור הסקר ונספרו  35פרטים 21 :נקבות 8 ,זכרים 1 ,צעיר 5 ,בלתי מזוהים.
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רצף שטחים פתוחים
וערכיות אקולוגית-מרחבית

תמונה  :55הר כתרון וכרם על הכתף (משמאל) .צולם משביל הפטרולים לכיוון צפון .צילום :עידן טלמון.
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 .5.1רקע – מסדרונות אקולוגיים ורציפות השטח הפתוח
מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות השונות מסביבתן ,שנועדה לחבר אזורים מנותקים,
גדולים דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית ,דוגמת שמורות טבע ושטחים אחרים בעלי חשיבות אקולוגית,
ומטרתו לאפשר מעבר מינים בין השטחים הללו .בישראל ,בשל צפיפותה הרבה ,המגוון הביולוגי הגבוה ,ומגוון שימושי
הקרקע האפשריים לכל יחידת שטח – יש למסדרונות האקולוגיים חשיבות יתרה .תפיסת שמירת הטבע בישראל עם הקמתה,
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
הפרעות טבעיות קיצוניות (רצף שנות בצורת למשל); פגיעות מפני הפרעות הנגרמות על ידי האדם (כגון שריפות); רגישות
לתנודות הטבעיות הקיימות בדינאמיקה שלהן (גיוס צעירים לאוכלוסיה הבוגרת ותמותת פרטים); ובמקרה של האוכלוסיות
הקטנות ביותר ,קיימת סכנה של ירידה במגוון הגנטי העלולה לגרום להפחתה בעמידותה של האוכלוסיה לשינויים סביבתיים.
לפיכך ,גם אם אין אפשרות לשמר שטחים טבעיים נרחבים שביניהם רציפות מרחבית ,יש לכל הפחות לשמר מסדרונות
אקולוגיים פתוחים המחברים בין האזורים הטבעיים המובהקים (קפלן וויטמן  ;2011קפלן ועמיתיו .)2011
המסדרונות האקולוגים בישראל הוגדרו ומופו בקנה מידה ארצי על ידי רשות הטבע והגנים על בסיס היערות נטע אדם,
חקלאות השטחים הפתוחים – גידולי שדה ומטעים ,ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים כשמורות טבע .במסדרון הארצי ,נכללות
גם שמורות הטבע הנמצאות בתוואי ולא רק השטחים שביניהן .אזורים אלו נועדו לאפשר רצף של שטחים פתוחים המאפשר
תנועת בעלי-חיים וזרעי צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים ,ובכך תתמוך רשת המסדרונות האקולוגיים בשמירת הטבע
בישראל .המטרה הייתה לייצר כלי תכנוני עבור גופי התכנון ,כך שתכניות פיתוח ישמרו ככל הניתן את המרחבים הנכללים
בתחום המסדרונות האקולוגיים ,ויכוונו את הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות אלו (שקדי ושדות .)2000
באזור הסקר כמו בכל הארץ ,גוברים מאד לחצי הפיתוח .שכונות חדשות הרחיבו במידה ניכרת את שטחם של יישובים כפריים
ופרבריים ,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 שמתוכננים לקום בעתיד הקרוב ,חוצים ומפרים שטחים פתוחים רחבי-ידיים .להלן שתי הדוגמאות
הבולטות ביותר לכך בתחום הסקר:
•כביש  ,39שעתיד לחבר את כביש  6דרך בית שמש וצור הדסה לירושלים ,מתוכנן לעבור באזור צפון וצפון-מזרח הסקר.
תוואי הכביש המתכונן חוצה את רכס רפאים המהווה ליבת רצף שטחים פתוחים בעלת ערכיות אקולוגית משמעותית ובכך
גורם לקיטוע בין שני חלקיו .בנוסף ,הכביש יגרום לקיטוע בין רצף השטחים של גוש הסנסן בעל הערכיות אקולוגית הגבוהה
ובין רצף השטחים שמצפון לאזור הסקר באגני נחל דולב ונחל המערה (אזור זה מקוטע כבר היום ע״י כביש  375אך הכביש
המתוכנן יהיה גורם קיטוע משמעותי בהרבה).
•גדר ההפרדה – שעוטפת כמעט לגמרי את “פרוזדור ירושלים״ מכל עבריו ,פוגעת קשות במסדרון האקולוגי של גב הרי
יהודה ,ומנתקת 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-
חיים ודוחקת אותם מהשטח המופר .ייתכן וזו הסיבה לתצפיות רבות יותר בעת האחרונה בלהקות צבאים גדולות יחסית,
וביונקים גדולים אחרים ,בשטחים חקלאיים שאינם מבונים (שקד .)2011
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 .5.2חישוב רצף השטחים הפתוחים על פי מודל מכון דש״א
 .5.2.1רקע ושיטת חישוב

במכון דש״א פותח מודל להערכת רצף שטחים פתוחים ( )Levin et al. 2007המייחס משקלים שונים להפרות שונות המייחס
משקלים שונים להפרות שונות לפי סוג האלמנט וגודלו ,בהשוואה יחסית למידת ההפרעה של עיר (לעיר מיוחס משקל  .)100כך
לדוגמה ,טווח השפעתו של השטח הבנוי (הפרה פוליגונאלית) 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 כבישים (הפרה קווית) 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 ,מכבישים ,ממסילות ברזל או משטחים בנויים אחרים .לכל נקודה בשטח
הסקר חושב “ערך רצף״ על פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה “מגורמי ההפרה״ השונים (גם כאלו הנמצאים מעט מחוץ
לתחום הסקר אך עשויים להשפיע עליו) .ככל שהמרחק המשוקלל מהשטח המופר גדול יותר ,הוערך השטח הפתוח כאיכותי יותר.
חשוב להדגיש שנתונים אלו אינם מספיקים על מנת לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי ,אלא רק להעריך
באופן כללי את השפעתם ,היות והשפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה .להשפעה זו מימדים
אקולוגיים (למשל חתולים היוצאים מיישוב וטורפים חיות בר) ,וכן מימדים נופיים (למשל פגיעה בקו רכס ע״י אנטנות) .יתר על
כן ,ברור שגם לשטחים חקלאיים ישנן השפעות שונות על אורגניזמים מהמערכת הטבעית הנמצאים מסביבם (ובמידה מסוימת
גם בתוכם) .כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים מחד ,והשפעה של “היצע מזון״ לחלק מבעלי החיים מאידך .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  :23משקלי הפרה) .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 בערכיות האקולוגית ובערכיות הנופית .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.
ג .מרחב לתכנון עתידי :אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר ,לצרכים אשר יתכן שבדור הנוכחי
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.
ה .תפקוד חזותי :אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח נדירים במרכז הארץ ,דבר המקנה להם חשיבות מיוחדת.
טבלה  :23משקלי הפרה במודל רצף השטחים הפתוחים של מכון דש״א

משקל יחסי דוגמה

סוג הפרה (פוליגונאלית)
עיר

100

בית שמש

ישוב פרברי בינוני ,מחצבה פעילה ,אזור תעשיה מקומי ,תחמ״ש אזורי

50

צור הדסה ,מחצבת זנוח

אתר בבניה

30

גבעות עדן

בסיס צבאי בקנ״מ כפרי ,ישוב כפרי ,מתקן הנדסי גדול ותחנת דלק

25

מבוא ביתר

חווה כוללת מגורים ,לול

15

לולים ממערב למושב מטע

מחסן חקלאי וסככות לכלים חקלאיים

10

סככות ממערב למסעף אביעזר

בית עלמין כפרי ,מתקן הנדסי קטן ומבנה בודד ללא תשתיות

5

מתקן שאיבה קטן צפונית לאביעזר

סוג הפרה (קווית)
כביש אזורי דו-מסלולי ,גדר המערכת

50

כביש 384

כביש אזורי חד-מסלולי (אך גם כביש גישה למחצבה שהוא סואן)

25

כביש 375

מסילת רכבת משנית

15

מסילת בית שמש  -ירושלים

כביש מקומי

10

(אין בתחום הסקר עצמו) כביש חוסאן  -נחאלין

כביש גישה

5

כביש הגישה לאביעזר
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 .5.2.2תוצאות
בניתוח מפת הרצף (מפה  ,24בדף הבא) בולטים במיוחד מספר מאפיינים:
 .1רצפים גדולים של שטחים פתוחים:
•רצף שטחים פתוחים משמעותי מאוד נמצא בלב תחום הסקר :אזור רכס סנסן ונחל סנסן וחלקים משלוחת מטע (יכונה
להלן בשם "גוש הסנסן") .גוש זה המשכי כרגע (במצב שבו עדיין אין גדר הפרדה בקטע זה) עם שטח פתוח באגן נחל עציונה
(השטח בין דרום העיר ביתר עילית ,נחל גבעות וג'בעה).
•רצף שטחים פתוחים משמעותי נוסף נמצא בין כבישים  375ו 386-לבין נחל רפאים ,יכונה להלן "גוש רפאים".
•ממזרח וממערב לישוב מטע ישנם שני אזורים המתחברים לשטחים הפתוחים באגני הנחלים אזן ,המערה ודולב הנמצאים
מצפון לתחום הסקר .יכונה להלן "גוש המערה".
•רצף קטן אך משמעותי נוסף נמצא בגבעות הערקוב .למעשה ,אזור זה מתחבר (דרך מקטע חקלאי ברובו שבעמק נחל האלה
העליון) אל אזור גבעות משואה והר שוכה שבשפלה.
אזורים אלה הם במידה רבה הבסיס ל"-שטחי הליבה" ,המתוארים בסעיף הערכיות האקולוגית-המרחבית המשולבת שבהמשך.
 .2קיטוע של רצף שטחים פתוחים:
•הישובים צור הדסה ומבוא ביתר ושני הכבישים המחברים אותם לבית שמש ( 375ו )386-קוטעים את רצף השטחים הפתוחים
בין "גוש רפאים" לבין "גוש הסנסן" ,כאשר רק מעבר צר מתאפשר כיום (טרם השלמת תוואי גדר ההפרדה) ממזרח לישובים
אלו ,החוצה את כביש  ;375ומעבר רחב מעט יותר ממערב לישובים אלו ,החוצה את שני הכבישים ( 375ו.)386-
•כביש  375והישוב מטע גורמים לקיטוע חלקי בין "גוש הסנסן" לבין מעלה נחל זנוח ו"-גוש המערה" .קיטוע זה צפוי להיות
משמעותי יותר לאחר סלילת כביש  39המתוכנן.
•הישובים נווה מיכאל ואביעזר ,כביש  ,367מחצבת עציונה וכביש הגישה אליה יוצרים הפרעה הקוטעת בין "גוש הסנסן" לבין
גבעות הערקוב.
•הישוב גבעות עדן (הנמצא בתהליכי בנייה) יצור הפרעה לקישוריות שבין אזור גבעות הערקוב לאזור נחל האלה ,ויותיר
מסדרונות צרים בלבד מצפון ומדרום לו.
•גדר ההפרדה ,בחלקיה הבנויים ,מהווה מחסום המנתק את אזור גבעות הערקוב מהשטחים הפתוחים הגדולים שמדרום.
על גבי מפת רצף השטחים הפתוחים סומנו מספר אזורים הנמצאים בין גורמי הקיטוע הללו ,ושדרכם מתאפשר קישור מסויים
בין שטחי הליבה .אזורים אלה הוגדרו כמעברים הכרחיים ,ופירוט על מיקומם וחשיבותם מופיע בסעיף  5.3לגבי הערכיות
האקולוגית-המרחבית המשולבת.

 .5.2.3השתלבות אזור הסקר במסדרונות אקולוגיים ארציים
במפת המסדרונות האקולוגיים הארצית של רט״ג (ר' מסגרת קטנה במפה שבדף הבא) ,ניכר כי תחום הסקר הנוכחי כולו,
למעט הישובים הבנויים והמחצבות – נמצא בתחום מסדרון אקולוגי ארצי (רותם ועמיתיו  .)2015היישוב גבעות עדן מוקם
בתחומי המסדרון האקולוגי הארצי.

תמונה  :56מבט על מושב מטע מהכיפה שמדרום-מערב לו .בקו האופק נראית משמאל הכיפה של חורבת דורבן ובמרכז מושב בר גיורא .צילום :עידן טלמון.
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 .5.2.4מפגעים
במפה ( 25בדף הבא) מוצגות נקודות של מפגעים נקודתיים מסוגים שונים שנצפו במהלך הסקר :ערימות אשפה ,גרוטאות,
אסבסט ,דליפות ביוב ,פסולת בניין ושפוכת מחצבה – רובם קטנים למדי ,ואנטנות סלולריות (מידע בעיקר משכבת המשרד
להגנת הסביבה) שכמעט כולן בתחומי יישובים.
איתורי מפגעי הפסולת הנקודתיים המופיעים במפה מהווים רק חלק מהאיתורים בפועל ,כיוון שלא בוצע סקר ייעודי .פרט
להם קיימים ריכוזי פסולת נוספים (למשל בתחום שטח האש ,ע"פ מידע מרט"ג ,שגם פועלת למניעת התופעה) .בתחום שטח
האש ולעיתים גם מחוצה לו ישנם גם אירועים של פגיעה משמעותית בצומח (ר' תמונה למטה) ,וכן הפרעה לבעלי-חיים מעצם
קיום האימונים .בנוסף ,תנועת כלי הרכב גורמת למטרדי רעש ,בעיקר בצור הדסה.

תמונה  :57משמאל – פסולת שהושארה לאחר אימון צה״ל .משמאל עץ אלון מצוי שנהרס לצורך שימוש בענפיו להסוואה במסגרת אימון .שתי התמונות
צולמו בתחום שמורת הטבע שהיא מחוץ לשטח האימונים .צילומים :אריאל קדם ,רשות הטבע והגנים.

בנוסף ,יש לציין שלאורך השבילים המשמשים לתנועת שב"חים ישנם גם כן פריטים רבים של "פסולת מטיילים".
אלמנטים נוספים המהווים מפגע נופי משמעותי יותר ,כמו המחצבות ,תוארו בפרק הנופי ומופיעים גם במפת רצף השטחים
הפתוחים (מפה .)24
במפה  25מופיעיים גם קווי המתח הגבוה החוצים את תחום הסקר בחלקו הצפוני .קווי המתח הגבוה ,ובמידה פחותה גם קווי
מתח נמוך ,שאינם מוצגים ,בולטים בנוף ופוגעים במראה הטבעי ,גם אם אינם משפיעים על הרציפות האקולוגית.
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 .5.3ערכיות אקולוגית-מרחבית משולבת
 .5.3.1רקע
המערכות האקולוגיות כוללות מגוון של צמחים ובעלי-חיים .כפי שצוין לעיל בסעיף  – 3.2.2חישוב הערכיות הבוטנית ,עושר
והרכב מיני צמחים מייצגים במידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי-חיים שונות (.)Mandelik et al. 2010
כאמור בפרק הזואולוגי ,במסגרת הסקר הנוכחי לא נערכו סקרים ספציפיים לבדיקת נוכחות בעלי-חיים .התצפיות בבעלי
החיים שהתקבלו ממאגר המידע של רט״ג הן ברובן הגדול תצפיות מקריות .לפיכך ,לא מתאפשר ניתוח מרחבי שלהן באופן
שיבדוק הבדלים בתפוצה בתוך מרחב הסקר ,או שיצביע על התאמה כלשהי בין תצורות צומח לנוכחות בעלי-חיים.
מאידך ,קיים ידע רב לגבי החשיבות האקולוגית של שמירה על שטחים פתוחים נרחבים ומקושרים זה לזה (ר׳ סעיף  5.1לעיל).
לפיכך ,הערכיות האקולוגית מתבססת על שילוב של הערכיות הבוטנית עם תוצאות ניתוח מרחבי של הרציפות והקישוריות.
ניתוח זה מתייחס למיקומם של שטחי ליבה אקולוגיים ושל מסדרונות ומעברים הכרחיים (“צווארי בקבוק״) המאפשרים
קישוריות מרחבית ביניהם.

 .5.3.2שיטות
הערכיות האקולוגית-מרחבית המשולבת נבנתה בכמה שלבים:
 .1כבסיס ,שימשה הערכיות הבוטנית ,על פי המדדים שהוגדרו בפרק הבוטני.
 .2הגדרת אזורי “ליבה אפקטיבית״ במרחק משוקלל של  700מ׳ ומעלה מהפרות ופיתוח ,והעלאת הערכיות בתחומם .זאת על
פי הרציונל וההליך הבאים:
המרחק  700מ׳ מתבסס על מחקרם של (  )Manor & Saltz 2005אשר מצאו שבמרחק קטן מ 700 -מ׳ נפגעת פעילותם הטבעית
של צבאים כתוצאה מפעילות אנתרופוגנית .בתיחום שטחי הליבה בסקר הנוכחי השתמשנו בקו של  700מטר משוקלל (על פי
חישוב רצף השטחים הפתוחים ,ר׳ לעיל ,שהתחשב לא רק במרחק האבסולוטי אלא גם בסוג ההפרה ובעוצמתה) .כך למשל,
מעיר כמו בית שמש (עוצמת הפרה של  )100%נשמר החייץ של  700מ׳ במלואו ,אבל מיישויות שלהן נקבע משקל הפרה נמוך
יותר ,כמו כביש מספר ( 375עוצמת הפרה של  700 ,)25%מ׳ משוקלל מייצג מרחק אמיתי של  175מ׳ ( 25%מ 700-מ׳) מהכביש.
התוויית הקו המדוייק של תחום הליבה האפקטיבית סטתה לעיתים מעט מהקו המחושב של ה 700-מ׳ המשוקלל ,כדי לעקוב
אחרי גבולות של יחידות צומח ,במקרים שהללו היו סמוכים לקו המחושב.
בתחום שטחי הליבה הועלתה הערכיות האקולוגית בשתי דרגות מעל הערכיות הבוטנית ,במקרים שבהם הערכיות הבוטנית
היתה נמוכה מגבוהה מאד ( ,)4או בדרגה אחת כאשר הערכיות הבוטנית היתה גבוהה מאד .בשולי שטחי הליבה (יחידות צומח
שגובלות עם השטח שאינו שטח ליבה) ,הועלתה הערכיות בדרגה אחת מעל לערכיות הבוטנית ,כאשר היתה נמוכה ממירבית
( .)5במקומות שהוגדרו כמעבר הכרחי (‘צוואר בקבוק׳) הערכיות הועלתה למירבית בכל מקרה ,למעט בשטחים בנויים.
פרט להעלאת הערכיות ,שטחי הליבה מסומנים במפת הערכיות האקולוגית-מרחבית המשולבת (מפה  ,26בדף הבא) גם
בסימבול מקווקו.
 .3הצבעה על מעברים הכרחיים המקשרים בין שטחי הליבה הגדולים .הצבעה זו בוצעה בעיקר משיקול של מרחק מהפרות.
למשל ,באזור כביש  ,375המפריד בין “גוש הסנסן״ לאזור הליבה של נחל זנוח ונחלי דולב והמערה ,הוגדר מעבר הכרחי בין
צור הדסה למטע ,במרחק מירבי משניהם .התווייה מדוייקת של מעברים מבונים (עיליים או תחתיים) רצויה לצורך ביצוע
צעדים ממשקיים בשטחים אלה ,ואולי גם ביצוע צעדים הנדסיים באזורי חציית הכבישים .צעדים כאלה אמורים לשפר את
תפקוד השטח כמעבר הכרחי ,כמו גם לצמצם את ההסתברות לאירועי דריסת בע״ח על הכבישים ,הגוררת עימה לעתים
גם נזקי רכוש לרכב ואף לפגיעות בנפש .בהתווייה כזו ,ובפרט בהגדרת המיקום המדוייק של המעברים המבונים ,יש לקחת
בחשבון שיקולים נוספים ,כמו למשל תכניות פיתוח עתידיות באזור ,נתוני דריסות בעלי-חיים ,28גידור של שטחים חקלאיים
בתחום המעבר ההכרחי או בקרבתו ,ועוד (רותם ועמיתיו  .)2015רוחב המעברים ההכרחיים הוגדר בסביבות ה 800-מטר,
על פי הערך המינימלי הרצוי עבור יונקים גדולים אוכלי-עשב המופיע אצל רותם ועמיתיו ( .)2015המעברים ההכרחיים
מופיעים ע״ג מפת רצף השטחים הפתוחים (ממנה הם נגזרו בין היתר) בסימבול מנוקד וכן במפה  .26מספרי המעברים
המופיעים במפות אלה הם לצורך תיאורם – ר׳ בסעיף הבא .הערכיות האקולוגית-מרחבית המשולבת הועלתה למירבית
בשטח המעברים ההכרחיים ,ללא קשר לערכיותם הבוטנית.

 .28נתוני הדריסות הקיימים כיום (ממאגר המידע של רט"ג ומאפליקציית  )WAZEאינם מאפשרים ניתוח משמעותי בשלב זה.
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 .5.3.3תוצאות
נמצא שכ 60%-משטחי הסקר (כ 31-קמ״ר) הוגדרו בתחום שטחי הליבה (מפה  ,26בעמ׳ הבא) .שטחי הליבה נובעים ישירות
מהאזורים שהוזכרו לעיל (בסעיף  ,)5.2.2ככאלו בעלי ערכי רצף גבוהים יחסים“ :גוש הסנסן״“ ,גוש רפאים״ ,גבעות הערקוב,
ואזור מעלה נחל זנוח ו-״גוש המערה״ (שמצפון לתחום הסקר הנוכחי).
אזורים נוספים וקטנים יותר העונים על הקריטריונים של שטחי הליבה הם:
א) חלק מהאזור המיוער שמדרום לכביש  375בקטע צור הדסה מזרח – מחסום ביתר.
ב) חלק מהאזור המיוער שבין נחל זנוח התחתון ,מדרום למחצבת זנוח ,לבין כביש .375
ג) אזור מאורך בין נחל עציונה לבין כביש .367
אזור הליבה המרכזי “ -גוש הסנסן״ מדורג ברובו הגדול בערכיות משולבת מירבית ,מכיוון שהוא כולל בעיקר שטחי חורש
שערכיותם הבוטנית היתה גבוהה מאד או מירבית עוד קודם לשילוב ההיבט המרחבי .מצב דומה קיים באזור הליבה שבנחל
זנוח ,המתחבר לכיוון הנחלים אזן ,המערה ודולב.
שטחי הליבה של “גוש רפאים״ ושל גבעות הערקוב כוללים פסיפס דרגות ערכיות בתחום של גבוהה עד מירבית :בגוש רפאים
כ 46%-מהשטח דורג בערכיות גבוהה מאוד וכשליש בערכיות מירבית .בגבעות הערקוב כ 51%-מהשטח דורג בערכיות גבוהה
מאוד וכשליש בערכיות מירבית.
המעברים ההכרחיים שאותרו הם:
•בין צור הדסה למטע (מעבר מספר  .)1במסמך רט"ג למסדרונות אקולוגיים (רותם ועמיתיו  ,)2015שבו גם נערך ניתוח בסקלה
ארצית של מעברים הכרחיים לצורך חציית כבישים ראשיים ,מוזכר מעבר הנדרש באזור זה לחציית כביש  .375היתרון של מעבר
במיקום זה הוא גם קרבתו למעבר רצוי נוסף בין בר גיורא לצומת המזלג (ר' להלן) .עם זאת ,נראה שדרושים מעברים נוספים,
מערבה יותר בכביש  ,375באזור שבין מטע למחצבת זנוח (מעבר מספר  ,)2למשל באזור הר היערן/הר חנות וחורבת חנות.
•בין בר גיורא לצומת המזלג (מעבר מספר  ,)3כולל חציית כביש  .386תכנון מעבר זה והמעבר בין צור הדסה למטע (מעבר
מספר  )1צריך להתבצע במשותף ,בתשומת לב לשטחים החקלאיים בנחל זנוח העליון ,לקווי המתח הגבוה ,ולחניון קק"ל
ותחנת הכיבוי שמצפון לכביש .386
•קטע צר באזור ליבה ,המהווה מעין מסדרון ,בין היישובים מטע ובר גיורא (ושטחי החקלאות מדרום לבר גיורא ,מעבר מספר
 .)4שמירה על אופיו הפתוח והטבעי חשובה לקישוריות של שני המעברים ההכרחיים הקודמים לכיוון אגני הנחלים אזן,
המערה ודולב.
•מעבר הכרחי במערב אזור הסקר – בין אביעזר למחצבת עציונה (מעבר מספר  )5שם חלק מאזור הליבה של גוש הסנסן) לבין
גבעות הערקוב .במיקום זה המעבר ההכרחי חוצה את כביש הגישה למחצבת עציונה וגם את כביש .367
•חלופה למעבר הקודם עשויה להיות מעבר הכרחי ממזרח למחצבת עציונה (מעבר מספר  ,)6מאזור גבעת הל"ה וגבעת
חפורית ,עם חצייה של כביש  367ממערב למעבר הל"ה (ובמרחק מספיק ממנו) לכיוון צפון-מזרח גבעות הערקוב.
•מעברים הכרחיים בין אזור גבעות הערקוב לכיוון עמק האלה וגבעות השפלה במערב :א .בין נווה מיכאל ליישוב המוקם
גבעות עדן (מעבר מספר  ,7רוחב של כ 250-מ' בלבד כשתסתיים הקמת הישוב); ב .במעבר הצר עוד יותר שבין גדר ההפרדה
לגבעות עדן (מעבר מספר  ,)8שרוחבו יהיה  200מ' לאחר הקמת הישוב .לאזור אחרון זה נקבעו תקנות לצורך שמירתו
כמעבר הכרחי (על פי אתר החלה"ט) ,אך עם זאת יש לשים לב לרוחבו שהוא צר בהרבה מהמומלץ.
מעברים הכרחיים נוספים:
•במזרח אזור הסקר ,בין צור הדסה לואדי פוכין מתקיים כרגע (במצב שבו טרם הוקמה גדר ההפרדה) מעבר צר מאד (מעבר
מספר  )9מאזור פתוח קטן יחסית (בין ביתר עילית ,ואדי פוכין וכביש  )375לכיוון "גוש הסנסן".
•מעט מצפון לקודם ,בין צור הדסה למבוא ביתר ,מוצע חיבור משני (בין "גוש רפאים" לאזור הפתוח ממזרח לצור הדסה.
החיבור חוצה את כביש  375במקטע זה ,מעבר מספר .)10
•באזור שבין מדרונות רפאים להר שלמון ורכס שורק לא הוצע בשלב זה מיקום למעבר הכרחי לחציית מסילת הרכבת,
מכיוון שלכל אורך המסילה משני צידיה ישנם אזורים טבעיים ו/או מיוערים ונראה שההתווייה המדוייקת צריכה להיקבע
משיקולים הנדסיים הקשורים למאפייני המסילה.
•מצפון-מזרח לצומת עציונה חיבור בין הגבעות שמצפון לאביעזר לגבעות שבין רמת בית שמש לנתיב הל"ה (מחוץ לתחום
הסקר) ,תוך חציית כביש ( 375מעבר מספר .)11
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נספח  .1סיכום הממצאים ,מסקנות והמלצות ראשוניות
נספח זה כולל צירוף של עיקרי הממצאים והמלצות לקווים מנחים כלליים לניהול השטח באופן שיישמר ,ובמקרים מסוימים
יטפח ,את ערכי הטבע ,הנוף והמורשת שבו .זאת ,על פי השקפת מחברי חוברת הסקר והתייעצות עם הגורמים המזמינים
ואנשי שטח נוספים .הנספח מתווה עקרונות כלליים בלבד ,ואינו מפרט באופן מלא את הצעדים התכנוניים ,הטכניים והמנהליים
הדרושים למימוש מטרות אלה .אנו מקווים שההחלטה על צעדים אלו תתקבל באופן מקצועי ושקול ,ותוך שיתוף והסכמה בין
הגורמים השונים המעורבים בניהול השטח.
ככלל ,תחום הסקר כולל פסיפס של שטחים טבעיים ,שטחי חקלאות ,שטחים מיוערים ,ישובים בעלי אופי כפרי ופרברי (צור
הדסה) – היוצרים יחד מרחב פתוח גדול ,רציף ברובו ומרשים מאוד .הנוף ההררי באזור הסקר מהווה חולייה מקשרת בין הרי
ירושלים התלולים בצפון ובמזרח ,לבין שיפוליה המתונים של השפלה התוחמת את שטח הסקר ממערב .בנוסף ,מגוון תצורות
המסלע והקרקע מאפשרים את קיומם של שפע מיני צומח וחי ,המהווים אוסף חשוב וייחודי בנופי ארצנו .מגוון זה מייצג את
נופי החבל הים-תיכוני על סף המעבר לנופי הספר הים-תיכוני והמדבר שמדרום לו .שימור אופיו הפתוח והמגוון של האזור,
שימור הקישוריות בתוכו ובינו לבין אזורים סמוכים ושימור האוכלוסיות הטבעיות בו ,במקביל להמשך פעילות אנושית
מסוגים שונים ,מהווה אתגר לגופים העוסקים בניהול השטח .שיתוף פעולה ויידוע הדדי בין הגורמים השונים ,ובינם לבין
תושבי האזור ,חיוני לעמידה באתגר זה.
בהתמקדות בהיבט הנופי ,ישנם בשטח הסקר ארבעה מכלולי-נוף ייחודיים אותם יש לשמר בשלמותם:
•מורדות רפאים :המורדות משמרים נוף תלול ,מיוער ,עשיר במעיינות ניקבה ונקי ברובו מפיתוח (למעט כמה שבילי עפר).
ביחידה משולבות שתי שלוחות (שלוחת קובי ושלוחת ראס אבו-עמאר) בין המדרונות התלולים .ישנה חשיבות מיוחדת
לשמירת המורדות כמכלול שלם ,ולמניעת כרסום באיכויותיהם הנופיות .חשיבות זו הוכרה בחלק מהשטח גם בתמ"א ,35
ומתבטאת בסימונו כחלק מגן לאומי הרי יהודה (אזור שלוחת קובי).
•רכס סנסן (כולל גם את הר כתרון) :אחד האזורים השמורים ביותר בהרי ירושלים המאופיין על ידי פסיפס של חורש ים-
תיכוני ומעט יער נטוע .ראויה לציון מחצבת עציונה שפוגעת במכלול נוף זה ,אם כי היא ממוקמת באופן כזה שהיא יחסית
נסתרת מרוב זוויות ההסתכלות.
•נחל סנסן :הינו בין הנחלים השמורים ביותר לא רק במרחב הסקר ,אלא בכל שדרת הרי יהודה ושומרון ,ומעטים הנחלים
ממערב לפרשת המים הארצית שבהם ניתן לזהות מקטע של  7ק"מ ללא דרכי עפר כלשהן .בפרט ,מרשים מראהו של המדרון
הדרומי של נחל סנסן ,המכוסה בחורש צפוף הדומה לחורשי הכרמל והגליל המערבי.
•שלוחת מטע (אזור הר יערן בפרט) :השלוחה יורדת במתינות יחסית מערבה ,אך בתלילות לנחל סנסן .היא מיוערת ברובה
ומשמרת נוף ללא פיתוח .בנוסף ,על השלוחה עובר מעלה הנתיב – דרך קדומה המשלבת מספר קטעי מדרגות חצובות
בסלע ,וכן תחנת דרכים – חורבת חנות ,בור מים ייחודי ,בריכה חצובה ועוד.
שמירה על רציפות וקישוריות:
•רציפותם הגבוהה של מרבית השטחים הפתוחים בתחום הסקר מצביעה על הצורך ביישום העיקרון של הימנעות מפיתוח
בלב השטח ,משיקולים אקולוגיים ונופיים .רצוי שפיתוח עתידי באשר הוא (כולל מבנים חקלאיים) ,יוצמד ככל האפשר לבינוי
ולתשתיות קיימים .חשוב להתייחס לא רק לשיקול צמידות הדופן לבדו ,אלא גם להכוונת הפיתוח כך שלא יחסום מעברים
הכרחיים 29וכן באופן שיימנע ככל האפשר מפגיעה בשטחים שערכיותם גבוהה במיוחד .בהקשר זה ,אנו ממליצים לבחון
את חלופות הפיתוח השונות (למשל להרחבת יישוב) על רקע שכבות רלוונטיות של הסקר (ערכיות אקולוגית ,מעברים
הכרחיים ,ערכיות נופית ,אתרים ,איתורי מינים בסכנת הכחדה/נדירים/אנדמיים ועוד) ,לדון בהשפעות השונות של כל חלופה
על המרכיבים השונים ולנסות לדרג את החלופות מבחינת מידת פגיעתן בשטח הפתוח (כמובן שבבחירת החלופות יעלו גם
שיקולים תכנוניים נוספים).
מומלץ ששיקולים אקולוגיים יובאו בחשבון גם בכל הקשור להקמת גדרות (כולל גדר ההפרדה ברכס סנסן) ,ולפעולות
אחרות בלב השטח הפתוח.
•תכנית כביש  39המאושרת לביצוע חוצה את המרחב ,מאזור צומת עציונה בואכה ירושלים .רק חלק מהכביש בנחל רפאים מתוכנן
כיום לעבור במנהרה ,אך יש לבחון את הארכת המנהרה החל מצומת עציונה ,ובפרט באזור המדרגות העתיקות במעלה הנתיב.
היבטים אקולוגיים נוספים:
•חלק ממיני הצמחים המצויים בסכנת הכחדה והנדירים שנרשמו (בעבר הקרוב והרחוק( באזור הסקר הם מינים של שדות
ושולי שדות .זאת ,למרות חלקם הלא גדול של שטחים חקלאיים בתחום הסקר .השארה של חלק משולי השדות ו/או
 .29דוגמה שלילית בהקשר הזה היא הקמת היישוב 'גבעות עדן' בלב מסדרון אקולוגי ,המקטעת את המסדרון ופוגעת בתפקודו.
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של שדות מוברים בממשק אקסטנסיבי ללא חריש עמוק וריסוסים ,עשויה לתרום בהמשך גם לפעולות השבת/אישוש
אוכלוסיות של מינים אלה .פעולות אלו יצריכו צעדים נוספים כמו זריעה/שתילה (סביר שברבים מהמינים כבר לא קיים בנק
זרעים בקרקע) וניטור ארוך-טווח ,תוך צורך בתיאום בין הגופים השונים הפועלים בשטח.
•היערות הקיימים בתחום הסקר מתפקדים כריאות ירוקות ,כמשמרי קרקע ומונעי סחיפתה ,כשטחי נופש ופנאי וכשטחי
מרעה לצאן ולבקר ,ובמקרים מסויימים גם למרעה צוף לדבורים .כמו כן ,בחלק ניכר של היערות ,בעיקר הוותיקים שבהם
כבר הספיק לצמוח תת-יער מפותח ,מתקיימת מערכת אקולוגית מגוונת .בהקשר לנטיעות חדשות ,מומלץ שבהחלטה לגבי
עצם ביצוען וכן לגבי אופיין (למשל המיקום ,הצפיפות ומיני העצים) יינתן משקל גבוה לשיקולים אקולוגיים ולשמירת דמות
הנוף הטבעית של האזור ,כמפורט בעקרונות תורת ניהול היער החדשים שפורסמו לאחרונה (אסם ועמיתיו .)2014
•בתחום הסקר ישנם שטחי בתה בהיקף לא גדול ,יחסית לשטחי החורש והיער .שטחים אלו מהווים בית-גידול ואתר קינון למינים
רגישים המתמחים בבתות ,דוגמת פיפיון הרים ,סלעית קיץ ומדברון .בעשורים האחרונים ,תפוצתם של פיפיון ההרים וסלעית
הקיץ מוגבלת בשל הפרעות אנתרופוגניות וצמצום שטח בית-הגידול .על כן ,ישנה חשיבות גדולה לשימור הבתות באזור זה.
חשיבות זו נכונה גם עבור אורגניזמים מקבוצות טקסונומיות נוספות ,דוגמת מיני זוחלים ,חרקים ועוד ,שזהו בית הגידול המועדף
עליהם .פעולות ממשק לשימור הבתה (כפי שמצויין ע"י אורבך  )2009כוללות :שימוש ברעיית צאן מבוקרת ,טיפול בזריעי אורנים
והדברת מינים פולשים .בנוסף ,מומלץ לבצע סקרים זואולוגיים ממוקדים למינים "חובבי בתה" מקבוצות טקסונומיות שונות.
•בתחום הסקר ישנם מספר מיני צמחים פולשים ,כאשר המין הבולט הוא השיטה הכחלחלה .יש צורך להדביר מינים אלו.
מומלץ לשים דגש גם על טיפול בריכוזים קטנים או אף בפרטים בודדים של מינים נוספים בעלי פוטנציאל פלישה גבוה (למשל:
איילנתה בלוטית ודודוניאה דביקה) .זאת ,בכדי למנוע את התרחבות התופעה כבר בשלב זה ,בו הדבר עדיין קל וזול יחסית.
נושאים נוספים:
•שטח אימונים :212
 .1חשוב ששטח האימונים יסומן בשטח ובמפות כראוי ,כך שיובהר שדרך הפטרולים נמצאת מחוצה לו.
 .2אימונים באש – מומלץ לקדם תהליך של הגדרת סוגי האימונים והתרגילים אותם ניתן לבצע בכל עונה ,ע"מ למזער סיכוני
שריפה ,כפי שבוצע בהצלחה בבא"פ לכיש (פרלברג ועמיתיו .)2016
 .3יש להגדיר נקודות לינה קבועות בשטח בתאום בין הצבא לרט"ג .בנקודות אלו יש להציב שירותים כימיים.
 .4מומלץ שכניסת הכוחות המתאמנים לשטח תהייה דרך אזור אביעזר (מכביש הגישה למחצבת עציונה) ולא דרך היישוב
צור הדסה .יתרונות נתיב זה הם שרוב התנועה נעשית מחוץ לשמורה והכניסה לשטח האימונים מהירה יותר .בנוסף ,נתיב
זה מונע מעבר דרך צור הדסה הגורם להטרדת התושבים.
 .5יש לדאוג לפינוי זבל על בסיס יומי ובשעות הצהריים .זאת ,ע"מ להימנע ממצב שבו רוח המתחילה אחר הצהריים מפזרת
את הפסולת .פסולת פוגעת בחיות הבר ומהווה מטרד אסתטי למטיילים.
 .6מומלץ להגדיר אילו סוגי אימונים מאושרים בשטח האש :יש לקבוע שאין לבצע אימוני הסוואה בשטחי השמורה (אימונים
אלו גורמים לנזקים כבדים מאוד לצמחייה ובכלל זה לערכי טבע מוגנים :לדוגמה ,שבירת עצי אלון לצורכי הסוואה) .בשטח
השמורה שנמצא מחוץ לשטח האש – אין לבצע שום אימונים למעט אימונים רגליים של חציית השטח (בתיאום עם הפקח).
 .7מוצע לרכז המלצות אלו ל"-תיק אימון" תוך שיתוף פעולה בין רט"ג לצבא ,המנחה את מפקד האימון איך להתאמן
במינימום השפעה על הסביבה (כאמור לעיל ,ראו :פרלברג ועמיתיו .)2016
•מקורות המים באזור הסקר מהווים מוקדים לא גדולים בעלי ייחוד משלהם ,וברובם נמצאה איכות מים גבוהה .עם זאת ,בעין
מטע נמדדו ריכוזי כלור ( )Clוניטראט ( )NO3גבוהים מרמות הרקע ,שעלולים להעיד על חדירה של חומרי דשן חקלאי או על
תשתיות ביוב לקויות .לכן ,מומלץ לוודא את תקינות מערכת הביוב בישובים שמעל המעיינות (צור הדסה ,מטע ,בר גיורא
ונס הרים) ושלא נעשה שימוש יתר בחומרי דישון.
•שימור אתרים ארכיאולוגיים – בפרט חורבת חנות ,חורבת סנסן ,חורבת בית-בד ותוואי הדרך העתיקה לאורך כביש 375
(מעלה הנתיב).
•אזור צור הדסה – מבוא ביתר הינו בעל פוטנציאל קארסטי מהגבוהים בישראל ,וכבר נחשפו בשנים האחרונות מספר מערות
במהלך עבודות פיתוח בגזרה זו .הפיתוח הנרחב המתוכנן בצור הדסה טומן בחובו פוטנציאל לגילויין של מערות נוספות,
וחשוב שגופי הפיתוח יתודרכו לאפשר תיעוד ומחקר של אתרים כאלו אם יתגלו.
בתחום הסקר קיימים מפגעים כמו :שפוכת מחצבה ,גרוטאות ,מצבורי פסולת בניין ואסבסט .מפגעים אלו מהווים מטרד
אקולוגי ,בריאותי וחזותי כאחד .כחלק מטיפוח האזור מן הראוי להכין תכנית ,בשיתוף עם כל הגופים הרלוונטיים ,לסילוק
מפגעים אלו.
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נספח  .2טופס רישום יחידת צומח
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נספח  .3רשימת מיני הצמחים שנצפו בסקר ומאפייניהם
שכיחות ואנדמיות מתוך פרגמן ועמיתיו ( .)1999המספר האדום :מתוך שמידע ופולק ( )2007ושמידע ועמיתיו ( .)2011מוגן:
על פי חוק אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים) ,התשס״ה .)2005-זר/נטוע/
פולש/פליט תרבות :לפי פרגמן ועמיתיו ( ,)1999ודופור-דרור ( .)2010הסרת הנוף בעונה הקשה ,צורת חיים ,בית-גידול ,תפוצה
פיטוגיאוגרפית ורמת מופרות :ע״פ דנין ודנין ( 2006ואילך) .כל העמודות בטבלה עברו ביקורת ע״י מימי רון ,ובמקרה צורך
נעשו בהן שינויים על פי המידע העדכני ביותר ,ועל סמך שיקול דעתה המקצועית.
מקרא לאנדמיות

מקרא לשכיחות (ערך שכיחות מופיע רק עבור המינים הנדירים)
X

נכחד

EI

אנדמי לישראל

O

על סף הכחדה ,נמצא ב 1-3 -אתרים בישראל

EL

אנדמי לישראל ולבנון

RR

נדיר מאד ,נמצא ב 4-30 -אתרים בישראל

EP

אנדמי לישראל וירדן

RP

נדיר למדי ,נמצא ב 31-100 -אתרים בישראל

ES

אנדמי לישראל ,סוריה ולבנון

נדיר ,נמצא ביותר מ 100 -אתרים בישראל

ET

אנדמי לישראל וטורקיה

EY

אנדמי לישראל וקפריסין

EI

אנדמי לישראל

R

שכיחות

אנדמיות

 Ziziphoraבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

 Erophilaבן-חלוף

חד-שנתי

ים-תיכוני -
בתות ,שיחיות,
מחשופי סלעים קשים אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

שיח

חורש ויער ים-תיכוני אירנו-טורני

חצי-
חצי

capitata
minima

 Rhus coriariaבן-קיימא

אוזן-גדי
צהובה

 Catanancheבן-חלוף

חד-שנתי

אורן
הצנובר

 Pinus pineaבן-קיימא

עץ

 Pinusבן-קיימא

עץ

אורן
קפריסאי

 Pinus brutiaבן-קיימא

עץ

אזוב מצוי

 Majoranaבן-קיימא

אורן
ירושלים

מספר אדום

אוג
הבורסקאים

מוגן

אביבית
זעירה

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

אבובית
מקורקפת

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

lutea

halepensis

1

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

זר ,נטוע

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

מופר
בלבד

בשטח
הסקר
נטוע או
זריע

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

זר ,נטוע

חורש ויער ים-תיכוני ,ים-תיכוני
בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

בעיקר
מופר

בתות ,סלעים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

 Urospermumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-
חצי

אחיגזר
ההרים

 Orlayaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

איילנתה
בלוטית

 Ailanthusבן-קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

טרופי

מופר
בלבד

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-
חצי

אזנב מצוי

איסטיס
מצוי

syriaca

picroides

daucoides
altissima

 Isatisבן-חלוף

lusitanica

בן-שיח

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

1

זר,
פולש

עץ
חד-שנתי
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ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

שכיחות

אנדמיות

אירוס
ארם-נהריים

 Irisבן-חלוף/
 mesopotamicבן-קיימא

מספר אדום

camaldulensis

מוגן

איקליפטוס
המקור

 Eucalyptusבן-קיימא

זר,
לעיתים
פולש

בתי-גידול לחים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אוסטרלי

בעיקר
מופר

זר

בתות

ים-תיכוני

מופר
בלבד

1

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

אלה
אטלנטית

 Pistaciaבן-קיימא

עץ

1

חורש ויער ים-תיכוני ,אירנו-טורני
מחשופים של
סלעים קשים

בעיקר
טבעי

אלה ארץ-
ישראלית

 Pistaciaבן-קיימא

עץ

1

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

אלון
התולע

 Quercusבן-קיימא
boissieri

עץ

1

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

אלון מצוי

 Quercusבן-קיימא

עץ

1

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

אירוס ארץ Iris palaestina -בן-חלוף
ישראלי
atlantica

palaestina

calliprinos

עץ

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

1

גיאופיט
ES

גיאופיט

אליסון
מצוי

 Alyssumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

אלמוות
הכסף

 Paronychiaבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

אלמוות
סיני

 Paronychiaבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

מחשופים של
סלעים קשים

אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

simplex

argentea
sinaica

אלקנה
סמורה

 Alkannaבן-קיימא

בן-שיח

אלת
המסטיק

 Pistaciaבן-קיימא

שיח

strigosa

lentiscus

ET

R

אספסת
בלאנש

 Medicagoבן-חלוף

חד-שנתי

אספסת
גלגלית

 Medicagoבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אספסת
החבית

 Medicagoבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

אספסת
הכתרים

 Medicagoבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

אספסת
מצויה

 Medicagoבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

אספסת
מקומטת

 Medicagoבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

אספסת
עדשתית

 Medicagoבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

אספסת
קעורה

 Medicagoבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

אספרג
החורש

 Asparagusבן-קיימא

בן-שיח/
מטפס

חורש ויער ים-תיכוני

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

אפון מצוי

blancheana
rotata

tuberculata
coronata

polymorpha

rugosa

orbicularis
scutellata
aphyllus

 Pisum fulvumבן-חלוף
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בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי
טבעי
בלבד

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

שכיחות

אנדמיות

מספר אדום

מוגן

 Pisumבן-חלוף

בתות

אירנו-טורני

טבעי
בלבד

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

 Arabis vernaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ארבע-כנפות  Tetragonolobusבן-חלוף
מצויות
palaestinus

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
מופר

ארנריה
מצויה

 Arenariaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,מחשופים של אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -סלעים קשים
אירנו-טורני

אשבל
מעורק

 Stachysבן-חלוף

חד-שנתי

אשחר
ארץ-ישראלי

 Rhamnusבן-קיימא

שיח/עץ

אשחר
רחב-עלים

 Rhamnusבן-קיימא

עץ

אצבוע
אירופי
ארביס
אביבי

ארכובית
שבטבטית

sativum

 Carallumaבן-קיימא
europaea

 Polygonumבן-קיימא

equisetiforme
leptoclados

חד-שנתי

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

אפון נמוך

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

עשבוני
רב-שנתי

R

EE

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

חצי-
חצי

 Arrhenatherumבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בוצין
מזרחי

 Verbascumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בוצין
מפורץ

 Verbascumבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

 Aegilopsבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי
בעיקר
טבעי
בעיקר
טבעי

בולבוסן
ארץ-ישראלי

בן-חיטה
רב-אנפין

neurocalycina
lycioides

alaternus

palaestinum

orientale

sinuatum

peregrina

בתות

טבעי
בלבד

ES

1

בן-חצב
יקינתוני

 Scillaבן-חלוף

גיאופיט

בן-חצב
סתווני

 Scillaבן-חלוף

גיאופיט

בן-סחלב
צריפי

 Anacamptisבן-חלוף

גיאופיט

בן-סירה
מיובל

 Sanguisorbaבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

בקיה ארץ-
ישראלית

 Viciaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בקיה
מצויה

 Viciaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בקיה
תרבותית

 Vicia sativaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני

בקיית
הכלאיים

 Vicia hybridaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בר-גביע
קוצני

 Moluccellaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
מופר

חורש ויער ים-תיכוני

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בר-זית
בינוני

hyacinthoides
autumnalis
pyramidalis
minor

palaestina
peregrina

spinosa

 Phillyreaבן-קיימא
latifolia

1

1

1

שיח/עץ
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בעיקר
טבעי
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ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

שכיחות

אנדמיות

מספר אדום

turbinata

מוגן

בר-עשנן
ארץ-ישראלי

 Ceratocapnosבן-חלוף

חד-שנתי

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

שם המין

שם מדעי

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

רמת מופרות

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

בעיקר
טבעי

ברומית
אזמלנית

 Bromusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

ברומית
הגגות

 Bromusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

בעיקר
טבעי

ברומית
המטאטא

 Bromusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

ברומית
זנב-שועל

 Bromusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ברומית
יפנית

 Bromusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי
בלבד

ברומית
מאוגדת

 Bromusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ברומית
סורית

 Bromusבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

חורש ויער ים-תיכוני

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ברומית
ספרדית

 Bromusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

ברומית
עקרה

 Bromusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

ברומית
שעירה

 Bromusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

זר ,נטוע ,בתי-גידול
IM
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר
בלבד

נטוע לרוב
בקרקעות עמוקות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

ברזילון
ענף

 Sideritisבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ברזילון
ריסני

 Sideritisבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

 Notobasisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

בעיקר
מופר

 Velezia rigidaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,מחשופים
של סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

גדילן מצוי

 Silybumבן-חלוף

חד-שנתי

ים-תיכוני -
קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים אירנו-טורני

גזיר דקיק

 Torilis tenellaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

גזיר מזיק

 Torilisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי
בלבד

גזיר
צר-עלים

 Torilisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

גזר מצוי

 Daucusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

lanceolatus
tectorum

scoparius
alopecuros
japonicus

fasciculatus
syriacus
madritensis
sterilis

rigidus

ברוש
אריזוני

 Cupressusבן-קיימא

עץ

ברוש מצוי

 Cupressusבן-קיימא

עץ

ברקן סורי
גביעול
אשון

arizonica

sempervirens

pullulans
perfoliata
syriaca

marianum

arvensis

leptophylla
broteri

ES

O
לצורת
הבר

3.2
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בעיקר
זר ,נטוע

בעיקר
טבעי
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בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

געדה
כרתית

 Teucriumבן-קיימא

בן-שיח

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

געדה
מפושקת

 Teucriumבן-קיימא

בן-שיח

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

געדה
מצויה

 Teucriumבן-קיימא

בן-שיח

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני

בעיקר
מופר

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני

טבעי
בלבד
טבעי
בלבד

גלעינית
עבת-עוקץ

undulata

 Buglossoidesבן-חלוף
incrassata
creticum

divaricatum
capitatum

חד-שנתי

שכיחות

גלונית
מצויה

 Ballotaבן-קיימא

בן-שיח

בתות ,מחשופים של ים-תיכוני
סלעים קשים

טבעי
בלבד

saxatilis

אנדמיות

גלונית
הסלעים

 Ballotaבן-קיימא

בן-שיח

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

carota

מספר אדום

גזר קיפח

 Daucusבן-חלוף

דו-שנתי

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

מוגן

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם
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גפן היין

 Vitis viniferaבן-קיימא

שיח ,צמח
מטפס

גרגרנית
בירותית

 Trigonellaבן-חלוף

חד-שנתי

גרגרנית
הטבעת

 Trigonellaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

גרגרנית
ירושלים

 Trigonellaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

גרגרנית
מצויה

 Medicagoבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

גרגרנית
משובלת

 Trigonellaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

גרניון
הארגמן

 Geraniumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

גרניון עגול

 Geraniumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי
בלבד

גרניון רך

 Geraniumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי
בלבד

דבורנית
גדולה

 Ophrysבן-חלוף

גיאופיט

1

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

דבורנית
הקטיפה

 Ophrysבן-חלוף

גיאופיט

1

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

דבורנית
צהובה

 Ophrys luteaבן-חלוף

גיאופיט

1

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

דבקה
דקיקה

 Galiumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירנו-טורני

טבעי
בלבד

דבקה
זיפנית

 Galiumבן-חלוף

חד-שנתי

חורש ויער
ים-תיכוני ,שולי
שטחים מעובדים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

דבקה
מפושקת

 Galiumבן-חלוף

חד-שנתי

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

דבקנית
הפרקים

 Cruciataבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

berythea
spinosa

hierosolymitana

monspeliaca
spicata

robertianum
rotundifolium

molle

holosericea
sphegodes

setaceum
aparine

divaricatum
articulata

פליט
תרבות
ET

RR
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 Galiumבן-חלוף

חד-שנתי

דבקת
הפטמות

 Galiumבן-חלוף

חד-שנתי

דבקת
יהודה

 Galiumבן-חלוף

judaicum

חד-שנתי

דגנין מצוי

 Rostrariaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

 Mandragoraבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

ערבות-שיחים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אוסטרלי

דודא
רפואי
דודוניאה
דביקה

murale

verrucosum

cristata

autumnalis

 Dodonaeaבן-קיימא
viscosa

 Delphiniumבן-חלוף

דל-קרניים
כרמלי

 Tordyliumבן-חלוף

חד-שנתי

דלעת-
נחש סורית

 Bryoniaבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי,
מטפס

דם-המכבים
האדום

 Helichrysumבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

דמומית
קטנת-פרי

 Adonisבן-חלוף

חד-שנתי

 Damasoniumבן-חלוף

חד-שנתי

דורבנית
סגולה

דמסון
כוכבני

carmeli
syriaca

sanguineum
microcarpa
alisma

ES

שיח

חד-שנתי

peregrinum

RP

פולש

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

שטחים מעובדים
(עשבים רעים)

ים-תיכוני

בעיקר
מופר

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד
טבעי
בלבד
מופר
בלבד

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני -
אירנו-טורני
ES

בתות

1

R

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

ים-תיכוני

טבעי
בלבד
בעיקר
טבעי

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

סלעים מוצלים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד
טבעי
בלבד

דנדנה
רפואית

 Aspleniumבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

דק-זנב
קשתני

 Parapholisבן-חלוף

חד-שנתי

בתי-גידול לחים

 Crupinaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

דרדר גדול-
פרחים

 Centaureaבן-חלוף

חד-שנתי

EL

1

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

דרדר כחול

 Centaureaבן-חלוף

חד-שנתי

ES

1

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

דרדר מצוי

 Centaureaבן-חלוף

חד-שנתי

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
מופר

דרדר
קרומי

 Centaureaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-
שיחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-
חצי

דרכמונית
מצרית

 Tordyliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

היפוכריס
נדיר

 Hypochaerisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי
בלבד

הרדופנין
הציצית

 Scorzoneraבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

אירנו-טורני

טבעי
בלבד

דרדית
מצויה

ceterach

incurva

crupinastrum
crocodylium
cyanoides
iberica

hyalolepis

aegyptiacum
achyrophorus

papposa

1

R
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ולריינית
משולחפת

 Valerianellaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

ולריינית
קטועה

 Valerianellaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

ורוניקה
לבנה

 Veronicaבן-חלוף

חד-שנתי

חורש ויער ים-תיכוני ,ים-תיכוני
בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ורוניקה
מבריקה

 Veronicaבן-חלוף

חד-שנתי

ים-תיכוני
הררי

vesicaria
muricata

cymbalaria

polita

זהבית ב.מ.

 .Gagea spבן-חלוף

גיאופיט

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

בעיקר
טבעי
טבעי
בלבד
טבעי
בלבד

זוטה לבנה

 Micromeriaבן-קיימא

בן-שיח

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

זוטה
מעורקת

 Micromeriaבן-קיימא

בן-שיח

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

זוטה
צפופה

 Micromeriaבן-קיימא

בן-שיח

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

זון אשון

 Loliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-
חצי

זון משכר

 Loliumבן-חלוף

חד-שנתי

שטחים מעובדים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

מופר
בלבד

עץ

חורש ויער ים-תיכוני ,ים-תיכוני
לרוב נטוע

טבעי
בלבד

חורש ויער ים-תיכוני

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי
טבעי
בלבד

fruticosa
nervosa

myrtifolia
rigidum

temulentum

זית אירופי

 Oleaבן-קיימא

זלזלת
הקנוקנות

 Clematisבן-קיימא

מטפס

זמזומית
ורבורג

 Bellevaliaבן-חלוף

גיאופיט

זמזומית
מצויה

 Bellevaliaבן-חלוף

גיאופיט

זמזומית
סגולה

 Bellevaliaבן-חלוף

גיאופיט

בתות

זנב-כלב
עדין

 Cynosurusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

זנב-עכבר
פעוט

 Myosurusבן-חלוף

חד-שנתי

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי
בלבד

זנב-עקרב
שיכני

 Scorpiurusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

זנב-שועל
מצוי

 Alopecurusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

 Briza maximaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

 Telmissaבן-חלוף

חד-שנתי

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

זעריר
כוכבני

 Asterolinonבן-חלוף

חד-שנתי

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

זקן-סב
מצוי

 Geropogonבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

זעזועית
גדולה
זערורית
קטנת-פרי

europaea
cirrhosa

warburgii
flexuosa
trifoliata
effusus

minimus

muricatus

utriculatus

microcarpa
linum-stellatum

hybridus

RR
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זקן-תיש
ארוך

 Tragopogonבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

זקניים
משובלים

 Andropogonבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

רב-אזורי -
טרופי

בעיקר
טבעי

זקנן שעיר

 Hyparrheniaבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות ,מחשופים של ים-תיכוני -
אירנו-טורני -
סלעים קשים
סהרו-ערבי

coelesyriacus
distachyos
hirta

חצי-
חצי

חבלבל
השיח

 Convolvulusבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חבלבל
כפני

 Convolvulusבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

חצי-
חצי

חבלבל
סורי

 Convolvulusבן-חלוף

חד-שנתי

חורש ויער ים-תיכוני

ים-תיכוני

חצי-
חצי

חבלבל
סיצילי

 Convolvulusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

חבלבל
עדין

 Convolvulusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חגווית
שעירה

 Valantiaבן-חלוף

חד-שנתי

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים

ים-תיכוני

בעיקר
מופר

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר
טבעי
טבעי
בלבד

חד-שפה
מצוי

dorycnium

althaeoides

coelesyriacus
siculus

pentapetaloides

hispida

 Ajugaבן-קיימא

chamaepitys
subsp. chia

EL

ES

חוחן
הקנרס

 Onopordumבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

חומעה
יפה

 Rumexבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות ,בתי-גידול
לחים ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

חורשף
השבכה

 Atractylisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

חורשף
מצויץ

 Atractylisבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חזרזרת
מחוספסת

 Hyoserisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חטמית
זיפנית

 Alcea setosaבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חטמית
עין-הפרה

 Alcea acaulisבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חיננית
הבתה
חלבלוב ב.מ.

cynarocephalum

pulcher

cancellata
comosa
scabra

 Bellisבן-חלוף

sylvestris

EL
R

.Euphorbia sp

חלבלוב
השמש

 Euphorbiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

בעיקר
טבעי

חלבלוב
מגובשש

 Euphorbiaבן-קיימא

בן-שיח

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חלבלוב
מצוי

 Euphorbiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

חצי-
חצי

חלבלוב
מרושת

 Euphorbiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

helioscopia
hierosolymitana

peplus

oxyodonta

R
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ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חלבלוב
משונשן

 Euphorbiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

חלבלוב
פעוט

 Euphorbiaבן-חלוף

חד-שנתי

ערבות-שיחים ,מדבר אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

arguta

chamaepeplus

בעיקר
טבעי

חלוקה
הררית

 Thesiumבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי,
טפיל

חורש ויער ים-
תיכוני ,בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חלוקה
ננסית

 Thesiumבן-חלוף

חד-שנתי,
טפיל

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חלמונית
גדולה

bergeri

humile

 Sternbergiaבן-חלוף
clusiana

חמצה
שסועה

 Cicerבן-חלוף

חמציץ
נטוי

 Oxalis pes-בן-חלוף

גיאופיט

חורש ויער ים-תיכוני ,ים-תיכוני -
בתות ,ערבות-שיחים אירנו-טורני

1

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

רב-אזורי -
טרופי

בעיקר
מופר

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

חצי-
חצי

חפורית
הפקעים

 Phalarisבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

חפורית
מצויה

 Phalarisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
מופר

 Sinapis albaבן-חלוף

חד-שנתי

קרקעות עשירות
בנוטריינטים,
רודרליים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

חצי-
חצי

חורש ויער ים-תיכוני

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חסה
כחולת-
פרחים
חסרף
מזרחי

חרדל לבן

judaicum
caprae

 Lactucaבן-חלוף

tuberosa

 Anarrhinumבן-קיימא
forskahlii
aquatica
brachystachys

חד-שנתי

טבעי
בלבד

זר,
פולש

גיאופיט
עשבוני
רב-שנתי
בן-שיח

R

חרוב מצוי

 Ceratoniaבן-קיימא

עץ

חרחבינה
חרמשית

 Eryngiumבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

חורש ויער ים-תיכוני

חרחבינה
מגובבת

 Eryngiumבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות ,מחשופים של ים-תיכוני
סלעים קשים

טבעי
בלבד

חרחבינה
מכחילה

 Eryngiumבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חריריים
מצויים

 Biforaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חרצית
השדות

 Chrysanthemumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

חרצית
עטורה

 Chrysanthemumבן-חלוף

חד-שנתי

קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים

ים-תיכוני

חצי-
חצי

טבורית
נטויה

 Umbilicusבן-חלוף

גיאופיט

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

טופח גדול

 Lathyrusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

טופח
ירושלים

 Lathyrusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

siliqua

falcatum

glomeratum
creticum

testiculata
segetum

coronarium

intermedius
ochrus

hierosolymitanus

1
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ים-תיכוני

חצי-
חצי

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

טטרקליניס
מפריק

 Tetraclinisבן-קיימא
articulata

טיון דביק

 Dittrichiaבן-קיימא

בן-שיח

טמוס
מזרחי

 Tamusבן-חלוף

מטפס

טמוס מצוי

 Tamusבן-חלוף

מטפס

viscosa

orientalis
communis

 Theligonumבן-חלוף

שכיחות

ים-תיכוני

בעיקר
מופר

blepharicarpos

אנדמיות

טופח
ריסני

 Lathyrusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

aphaca

מספר אדום

טופח מצוי

 Lathyrusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

מוגן

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

זר ,נטוע ,נטוע ביערות
כנראה
פולש

עץ

בתי-גידול לחים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים
ES

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

יבלית
מצויה

 Cynodonבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

רב-אזורי -
טרופי

חצי-
חצי

יערה
איטלקית

 Loniceraבן-קיימא

מטפס

טרשנית
שרועה

cynocrambe
dactylon
etrusca

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

1

ירבוז
שרוע

 Amaranthusבן-חלוף

חד-שנתי

כוכבן מצוי

 Rhagadiolusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

 Hymenocarposבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

כליינית
מצויה

blitoides

stellatus

circinnatus

זר

שטחים מעובדים
(עשבים רעים),
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר
בלבד

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

כליל
החורש

 Cercisבן-קיימא

עץ

כלך מצוי

 Ferulaבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

כלכלך
סורי

 Ferulagoבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

כלנית
מצויה

 Anemoneבן-חלוף

גיאופיט

כמנון כרתי

 Pimpinellaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

כמנון
קיפח

 Pimpinellaבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

כנפה
חרוקה

 Heptapteraבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

כפיות
שעירות

 Carrichteraבן-חלוף

חד-שנתי

ערבות-שיחים ,מדבר סהרו-ערבי

כרבה
ספרדית

 Crambeבן-חלוף

חד-שנתי

siliquastrum
communis
syriaca

coronaria
cretica

peregrina

anisoptera
annua

hispanica

1

1

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני

טבעי
בלבד
טבעי
בלבד
טבעי
בלבד

בתות
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ים-תיכוני

טבעי
בלבד
בעיקר
טבעי
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שכיחות

אנדמיות

מספר אדום

מוגן

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

כרבולת
מצויה

 Onobrychisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

כרבולת
קטנה

 Onobrychisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

טבעי
בלבד
טבעי
בלבד

squarrosa

caput-galli

ES

כרכום
חורפי

 Crocusבן-חלוף

גיאופיט

כרמלית
נאה

 Ricotiaבן-חלוף

חד-שנתי

 Gastridiumבן-חלוף

חד-שנתי

כשות ארץ-
ישראלי

 Cuscutaבן-חלוף

חד-שנתי,
טפיל

בתות

כשות
קצר-עלי

 Cuscutaבן-חלוף

חד-שנתי,
טפיל

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בן-שיח

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

כתלית
פורטוגלית

 Parietariaבן-חלוף

חד-שנתי

סלעים מוצלים

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

כתמה עבת-
שורשים

 Leontodonבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

 Coronillaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חורש ויער
ים-תיכוני ,בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני

טבעי
בלבד
טבעי
בלבד

כרסתן
נפוח

כתלה
חריפה

כתרון
עקרבי

hyemalis
lunaria

ventricosum
palaestina
brevistyla

 Chiliadenusבן-קיימא
iphionoides
lusitanica

tuberosus

scorpioides

1

EL
RP

לבנה
רפואי

 Styraxבן-קיימא

לוטוס
יהודה

 Lotusבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

לוטוס
מצוי

 Lotusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

לוטם
מרווני

 Cistusבן-קיימא

בן-שיח

בתות

ים-תיכוני

לוטם
שעיר

 Cistusבן-קיימא

בן-שיח

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

לוטמית
דביקה

 Fumanaבן-קיימא

בן-שיח

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

לוטמית
ערבית

 Fumanaבן-קיימא

בן-שיח

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

 Misopatesבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

לוענית
גדולה

 Scrophulariaבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

לוענית
מפושקת

 Scrophulariaבן-קיימא

בן-שיח

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

לוענית
מצויה

 Scrophulariaבן-קיימא

בן-שיח

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

לועית
קטנה

לוף ארץ-
ישראלי

officinalis
longisiliquosus

peregrinus
salviifolius
creticus
thymifolia
arabica

orontium

rubricaulis
peyronii

xanthoglossa

 Arumבן-חלוף

palaestinum

עץ

גיאופיט

1

ES

EL
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שכיחות

אנדמיות

מספר אדום

מוגן

 Arisarumבן-חלוף

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

לופית
מצויה

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

גיאופיט

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

לחך בלוטי

 Plantago afraבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

לחך כרתי

 Plantagoבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

לחך מצוי

 Plantagoבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

 Hirschfeldiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

לשון-פר
מצרית

 Anchusaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

סהרו-ערבי

טבעי
בלבד

לשון-פר
סמורה

 Anchusaבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

מגנונית
כבונה

 Callipeltisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-שיחים אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

מוצית
קוצנית

 Pallenisבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

לפתית
מצויה

מכנף נאה

vulgare

cretica

lagopus
incana

aegyptiaca
strigosa

cucullaria
spinosa

 Tipuana tipuבן-קיימא

עץ

מלעניאל
מצוי

 Stipaבן-חלוף

חד-שנתי

מלעניאל
קצר-מלענים

 Stipaבן-קיימא

capensis

נטוע/
פליט
תרבות.
עשוי
להיות
פולש

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

דרום-
אמריקני

בעיקר
מופר

ערבות-שיחים ,מדבר אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

טבעי
בלבד

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

מלקולמייה
אפריקנית

 Malcolmiaבן-חלוף

חד-שנתי

ערבות-שיחים

אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

טבעי
בלבד

מלקולמייה
הררית

 Malcolmiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

מסרק
מזרחי

 Scandixבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

מסרק
שולמית

 Scandixבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

בן-שיח

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

bromoides
africana
chia

verna

pectenveneris

מציץ סורי

 Podonosmaבן-קיימא

מצלתיים
מצויות

 Biscutellaבן-חלוף

חד-שנתי

orientalis
didyma

מקור-
חסידה גדול

 Erodiumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

מקור-
חסידה
גזור

 Erodiumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

מקור-
חסידה
חלמיתי

 Erodiumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

gruinum

cicutarium

malacoides
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מרווה
מצויה

 Salviaבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

חצי-
חצי

מרווה
משולשת

 Salviaבן-קיימא

בן-שיח

1

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

מרווה
ריחנית

 Salviaבן-קיימא

בן-שיח

1

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

 Salvia judaicaבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

ES

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

 Salviaבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

ES

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

מרוות
יהודה
מרוות
ירושלים

verbenaca
fruticosa
dominica

hierosolymitana

שכיחות

מרווה
דגולה

 Salvia viridisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

arvensis

אנדמיות

מרגנית
השדה

 Anagallisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

monspeliaca

מספר אדום

מרבה-חלב
מונפלייני

 Polygalaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

מוגן

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

 Sonchusבן-חלוף

חד-שנתי

שטחים מעובדים
(עשבים רעים),
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר
מופר

 Mercurialisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

חצי-
חצי

 Picris galilaeaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

 Lamarckiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

בן-שיח

בתות ,מחשופים
של סלעים קשים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

 Thymelaeaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי
בלבד

נוציץ
מנוצה

 Pterocephalusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

נוציץ
עטוף

 Pterocephalusבן-חלוף

חד-שנתי

ערבות-שיחים ,מדבר ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

 Lagoeciaבן-חלוף

חד-שנתי

מרור
הגינות

מרקולית
מצויה
מררית
הגליל
משערת
זהובה
משקפיים
מצויים
מתנן מצוי

נוצנית
כדורית

oleraceus

annua

aurea

 Fibigiaבן-קיימא

clypeata
passerina

plumosus
brevis

cuminoides

נורית
אסיה

 Ranunculusבן-חלוף

נזמית
לבנה

 Lamiumבן-חלוף

חד-שנתי

נטופית
שעירה

 Althaeaבן-חלוף

חד-שנתי

נימית
ממולענת

 Psilurusבן-חלוף

חד-שנתי

asiaticus

moschatum
hirsuta

incurvus

ES

1

גיאופיט

R
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בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

ניסנית
ירושלמית

 Crepisבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ניסנית
כינורית

 Crepisבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

נירית
הקמה

 Ridolfiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

חצי-
חצי

נפית
כפופה

 Nepetaבן-קיימא

בן-שיח

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

נץ-חלב
צרפתי

 Ornithogalumבן-חלוף

גיאופיט

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

נץ-חלב
שעיר

 Ornithogalumבן-חלוף

גיאופיט

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

נרקיס
מצוי

 Narcissusבן-חלוף

גיאופיט

hierosolymitana

reuteriana
segetum
curviflora
narbonense

neurostegium

שכיחות

ניסנית
זיפנית

 Crepis asperaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

R

אנדמיות

ניסנית
דו-קרנית

 Crepis sanctaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

בעיקר
טבעי

ניסנית ארץ-
ישראלית

palaestina

ES

מספר אדום

 Crepisבן-חלוף

חד-שנתי

חורש ויער ים-תיכוני

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

מוגן

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

2.5

בתות ,בתי-גידול
לחים ,מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

נשרן
הדוחן

 Piptatherumבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

נשרן
מכחיל

 Piptatherumבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

נשרן צפוף

 Piptatherumבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
מופר

נשרן שעיר

 Piptatherumבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

 Senecioבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-
חצי

 Legousiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

 .Orchis spבן-חלוף

גיאופיט

1

סביון
אביבי
סגולית
חרמשית
סחלב ב.מ.

tazetta

miliaceum

blancheanum
thomasii

holciforme

leucanthemifolius
subsp. Vernalis

falcata

1

טבעי
בלבד

 Orchisבן-חלוף

גיאופיט

1

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

 Orchis caspiaבן-חלוף

גיאופיט

1

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

 Gladiolusבן-חלוף

גיאופיט

1

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

סיסן אשון

 Catapodiumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

סיסנית
הבולבוסין

 Poa bulbosaבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

סחלב
הגליל
סחלב
פרפרני
סייפן
התבואה

galilaea

italicus

rigidum
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סירה
קוצנית

 Sarcopoteriumבן-קיימא

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

שם המין

שם מדעי

רמת מופרות

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

בן-שיח

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

סלסילה
מצויה

 Tordyliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

סקליגריה
כרתית

 Scaligeriaבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

spinosum

trachycarpum
napiformis

סתוונית
היורה

 Colchicumבן-חלוף

גיאופיט

1

בתות

עוזרר
קוצני

 Crataegusבן-קיימא

עץ

1

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני -
אירנו-טורני

עולש מצוי

 Cichoriumבן-חלוף

חד-שנתי

עוקץ-עקרב
ארם-צובא

 Heliotropiumבן-חלוף

חד-שנתי

עוקץ-עקרב
עגול-עלים

 Heliotropiumבן-קיימא

stevenii
aronia

בעיקר
טבעי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-
חצי

בתות ,מחשופים
של סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בן-שיח

בתות

אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

עוקצר
מצוי

 Brachypodiumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-
חצי

עטייה
זעירה

 Aphanesבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי
בלבד

עירית
גדולה

 Asphodelusבן-חלוף

endivia

myosotoides
rotundifolium
distachyum

arvensis

ramosus

עכובית
הגלגל

 Gundeliaבן-חלוף

עכנאי
יהודה

 Echiumבן-חלוף

חד-שנתי

עכנאי
שרוע

 Echiumבן-קיימא

בן-שיח

judaeum
angustifolium

עלקת ארץ-
ישראלית

 Orobancheבן-חלוף

חד-שנתי,
טפיל

עלקת
מצרית

 Orobancheבן-חלוף

חד-שנתי,
טפיל

עלקת
רכת-שיער

 Orobancheבן-חלוף

חד-שנתי,
טפיל

palaestina

aegyptiaca

pubescens

עפעפית
מצרית

 Kickxiaבן-קיימא

עפרית
אירופית

 Plumbagoבן-קיימא

aegyptiaca
europaea

R

גיאופיט
עשבוני
רב-שנתי

tournefortii

RP

1
ES

RR

RR

4.2

2.5

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

בתות ,ערבות-שיחים אירנו-טורני

טבעי
בלבד

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות

אירנו-טורני

חצי-
חצי

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

בן-שיח

בתות ,מדבר

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

טבעי
בלבד

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

בתות ,בתי-גידול
לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

R

 Centauriumבן-חלוף

חד-שנתי

עשנן צפוף

 Fumariaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

עשנן קטן

 Fumariaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

מטפס

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

ערבז דק-
פרחים

פואה
מצויה

tenuiflorum
densiflora
parviflora

 Rubiaבן-קיימא

tenuifolia

טבעי
בלבד
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מוגן

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי
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פילגון
מצוי

 Filagoבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

פילגון
צמיר

 Filagoבן-חלוף

חד-שנתי

חורש ויער ים-
תיכוני

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

פילגון
קפוץ

 Filagoבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-שיחים אירנו-טורני

טבעי
בלבד

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-
חצי

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר
בלבד

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד
טבעי
בלבד

pyramidata
eriocephala
contracta

 Ficus caricaבן-קיימא

עץ

פלפלון רך

 Schinus molleבן-קיימא

עץ

פעמונית
ירושלים

 Campanulaבן-חלוף

חד-שנתי

פעמונית
קטנה

 Campanulaבן-חלוף

חד-שנתי

מחשופים של
סלעים קשים

פעמונית
קיפחת

 Campanulaבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

פרג אגסי

 Papaverבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

פרג זיפני

 Papaverבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

 Hippocrepisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בן-שיח

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

פיקוס
התאנה

פרסה דלת-
תרמילים
פרסיון
גדול

hierosolymitana

erinus

rapunculus

umbonatum
hybridum
unisiliquosa

 Prasiumבן-קיימא
majus

זר ,נטוע
EL

פרע
מסולסל

 Hypericumבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-
חצי

פרע צמיר

 Hypericumבן-קיימא

בן-שיח

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

פשתה
אשונה

 Linumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

פשתה
מצויה

 Linumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

פשתה
שעירה

 Linumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

פשתת
המכבד

 Linumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

צבעוני
ההרים

 Tulipaבן-חלוף

גיאופיט

חורש ויער ים-
תיכוני ,בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר
בלבד

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי
טבעי
בלבד
בעיקר
טבעי

triquetrifolium
lanuginosum
strictum
nodiflorum
pubescens
corymbulosum

agenensis

1

צבר מצוי

 Opuntiaבן-קיימא

שיח

צהרון מצוי

 Moraeaבן-חלוף

גיאופיט

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

צורית
אדומה

 Sedumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

צורית
בלוטית

 Sedumבן-חלוף

חד-שנתי

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

ficus-indica

sisyrinchium
caespitosum
rubens

זר ,נטוע

RR
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litoreum

מוגן

צורית
חופית

 Sedumבן-חלוף

חד-שנתי

RR

2.5

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

מחשופים של סלעים ים-תיכוני
קשים ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

טבעי
בלבד

צחנן
מבאיש

 Anagyrisבן-קיימא

שיח

חורש ויער ים-
תיכוני

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי
בלבד

ציבורת
ההרים

 Dactylisבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

foetida

glomerata

ציפורן
חד-שנתי

 Dianthusבן-חלוף

חד-שנתי

ציפורן
נקוד

 Dianthusבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

tripunctatus
strictus

RP

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני
EL

בעיקר
טבעי

ציפורני-
חתול ארץ-
ישראליות

 Calendulaבן-חלוף

חד-שנתי

ציפורני-
חתול
מצויות

 Calendulaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

 Sileneבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

ציפורנית
כרסנית

 Silene behenבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

ציפורנית
מגוונת

 Sileneבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני

ציפורנית
מצרית

 Sileneבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,שטחים
מעובדים (עשבים
רעים) ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

חצי-
חצי

ציפורנית
מקופחת

 Sileneבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

ציפורנית
נפוחה

 Sileneבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

ציפורנית
ענפה

 Sileneבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות ,שטחים
מעובדים

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

 Crucianellaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

צללית
אשונה

 Minuartiaבן-חלוף

חד-שנתי

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

צללית
הכלאיים

 Minuartiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,מחשופים של ים-תיכוני -
אירנו-טורני
סלעים קשים

צללית ים-
תיכונית

 Minuartiaבן-חלוף

חד-שנתי

 Bupleurumבן-חלוף

חד-שנתי

ציפורנית
דמשקאית

צלבית
ארוכת-
שיבולת

צלע-שור
חרוזה

palaestina

arvensis

damascena

colorata
aegyptiaca

decipiens
vulgaris

dichotoma
macrostachya

decipiens
hybrida

mediterranea
subovatum

R
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בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי
בעיקר
טבעי
טבעי
בלבד
בעיקר
טבעי

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות ,שטחים
מעובדים

ים-תיכוני
ומערב אירנו-
טורני

טבעי
בלבד

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

צתרה
ורודה

 Saturejaבן-קיימא

בן-שיח

1

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

צתרנית
משובלת

 Thymbraבן-קיימא

בן-שיח

1

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

קדד זעיר

 Astragalusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

קדד
מצליב

 Astragalusבן-חלוף

חד-שנתי

ערבות-שיחים ,מדבר ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

קדד שעיר

 Astragalusבן-חלוף

חד-שנתי

ערבות-שיחים

סהרו-ערבי

בעיקר
טבעי

קוציץ סורי

 Acanthusבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

קוצן קיפח

 Cirsiumבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

קורטם דק

 Carthamusבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

חצי-
חצי

קורטם
מבריק

 Carthamusבן-חלוף

חד-שנתי

ערבות-שיחים ,מדבר סהרו-ערבי

קורנית
מקורקפת

thymbra
spicata

epiglottis
asterias

hispidulus
syriacus

phyllocephalum

tenuis

nitidus

 Coridothymusבן-קיימא
capitatus

שכיחות

צפצפה
מכסיפה

 Populus albaבן-קיימא

אירו-סיבירי

בעיקר
מופר

rupestre

אנדמיות

צמרנית
הסלעים

 Phagnalonבן-קיימא

בן-שיח

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

צלף קוצני

zoharyi

מספר אדום

 Capparisבן-קיימא

בן-שיח

מחשופים של
סלעים קשים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

חצי-
חצי

מוגן

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

זר ,נטוע

עץ

ES

1

בן-שיח
ET

בתות

ים-תיכוני

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי
טבעי
בלבד
בעיקר
טבעי

קחוון ארץ-
ישראלי

 Anthemisבן-חלוף

קחוון
הצבעים

 Anthemisבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

קחוון
חברוני

 Anthemisבן-חלוף

hebronica

חד-שנתי

בתות

אירנו-טורני

קחוון מצוי

 Anthemisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני -
אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

קטלב מצוי

tinctoria

pseudocotula

 Arbutusבן-קיימא

andrachne

 Calicotomeבן-קיימא

1

עץ

טבעי
בלבד
טבעי
בלבד

חד-שנתי

palestina

טבעי
בלבד

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

שיח

חורש ויער
ים-תיכוני ,בתות

מטפס

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

קיפודית
הקרקפת

 Echinariaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

קיפודן
מצוי

 Echinopsבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

קידה
שעירה
קיסוסית
קוצנית

villosa

 Smilaxבן-קיימא

aspera
capitata

adenocaulos
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ים-תיכוני

טבעי
בלבד
בעיקר
טבעי

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

שכיחות

אנדמיות

מספר אדום

מוגן

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

ים-תיכוני

טבעי
בלבד
טבעי
בלבד

קיצנית
כרתית

 Carlinaבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

קנרס סורי

 Cynaraבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

קערורית
סגולה

 Scutellariaבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

קצח
הציפורן

 Garidellaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

קצח זעיר-
פרחים

 Garidellaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

קצח ריסני

 Nigella ciliarisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

קרדה
מכסיפה

 Carduusבן-חלוף

חד-שנתי

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

חצי-
חצי

קרסולת
השלולית

 Crassulaבן-חלוף

חד-שנתי

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-
חצי

חורש ויער
ים-תיכוני ,בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

בן-שיח

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

curetum
syriaca

brevibracteata

unguicularis
nigellastrum

argentatus
vaillantii

רכפה
לבנה

 Reseda albaבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

רקפת
מצויה

 Cyclamenבן-חלוף

גיאופיט

רשתון
השדות
שבטן לבן

persicum

 Nesliaבן-חלוף

apiculata

 Osyris albaבן-קיימא

ES

O

RR

2.5

2.5

1

טבעי
בלבד

שברק
דביק

 Ononisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

שברק
משונץ

 Ononisבן-חלוף

ornithopodioides

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

שברק נטוי

 Ononis mollisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

שברק
סיצילי

 Ononis siculaבן-חלוף

חד-שנתי

ערבות-שיחים ,מדבר ים-תיכוני -
אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

pubescens

טבעי
בלבד

שברק
קוצני

 Ononisבן-חלוף/
 spinosaבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-
חצי

שברק
קצר-פרח

 Ononisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

viscosa

שום ב.מ.

 .Allium spבן-חלוף

גיאופיט

שום גבוה

 Alliumבן-חלוף

גיאופיט

ערבות-שיחים ,מדבר ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

שום
האבקנים

 Alliumבן-חלוף

גיאופיט

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

שום
משולש

 Alliumבן-חלוף

גיאופיט

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

שום שעיר

 Alliumבן-חלוף

גיאופיט

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ampeloprasum

daninianum
neapolitanum

trifoliatum
subsp.
hirsutum

1
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ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

שכיחות

אנדמיות

מספר אדום

מוגן

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

 Foeniculumבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-
חצי

 Hedypnoisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

שיבולת-
שועל
מתפרקת

 Avenaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

שיבולת-
שועל
נפוצה

 Avena sterilisבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

ערבות-שיחים,
מדבר ,בתי-גידול
לחים ,צומח
עשבוני ים-תיכוני,
תרמופיליים

סודני

בעיקר
טבעי

דרום אפריקה

בעיקר
מופר
מופר
בלבד

שומר
פשוט
שופרית
כרתית

vulgare

rhagadioloides

barbata

שיזף מצוי

 Ziziphusבן-קיימא

עץ

שיטה
חד-קרנית

 Acacia karrooבן-קיימא

עץ

זר ,נטוע ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים
פולש

שיטה
כחלחלה

 Acaciaבן-קיימא

עץ

זר ,נטוע ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים
פולש

אוסטרלי

שלהבית
דביקה

 Phlomisבן-קיימא

בן-שיח

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

שלוחית
קירחת

 Andrachneבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

ערבות-שיחים,
מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

שלח
ספרדי

 Erucariaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

שלחופן
קרומי

 Tripodionבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

שלמון
יפואי

 Cephalariaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

בעיקר
מופר

שמשון
אזוביוני

 Helianthemumבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

שמשון
מצוי

 Helianthemumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

שמשון
מצרי

 Helianthemumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

שמשון
ריסני

 Helianthemumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,שיחיות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

שמשון
שעיר

 Helianthemumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי
בלבד

שעורת
הבולבוסין

 Hordeumבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

שעורת
העכבר

 Hordeumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,קרקעות
ים-תיכוני -
עשירות בנוטריינטים ,אירנו-טורני
רודרליים

חצי-
חצי

שעורת
התבור

 Hordeumבן-חלוף

חד-שנתי

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

spina-christi

saligna
viscosa

telephioides

hispanica
tetraphyllum
joppensis
syriacum

salicifolium

aegyptiacum
ledifolium

lasiocarpum

bulbosum
glaucum

spontaneum

1

בתות
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בעיקר
טבעי

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

בתי-גידול לחים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי
בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

שערות-
שולמית
מצויות
שפרירה
קשקשנית
שקד מצוי
שרביטן
מצוי

trichospermum

 Adiantumבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

 Artediaבן-חלוף

חד-שנתי

capillusveneris

squamata

 Amygdalusבן-קיימא
communis

 Ephedraבן-קיימא

foeminea

שכיחות

שערור
שעיר

 Chaetosciadiumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

אנדמיות

שעלב
ריסני

 Vulpia ciliataבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

myuros

מספר אדום

שעלב
מצוי

 Vulpiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

מוגן

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

ES

1

1

עץ
שיח/
מטפס

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר
טבעי

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

שרדיניה
מוצנית

 Chardiniaבן-חלוף

חד-שנתי

שרכרך
הסלעים

 Cosentiniaבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

1

שרכרך
ריחני

 Cheilanthesבן-קיימא

עשבוני
רב-שנתי

1

שרעול
שעיר

 Bituminariaבן-חלוף

עשבוני
רב-שנתי

בתות

ששית
מצויה

 Sherardiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

תגית ארץ-
ישראלית

 Lomelosiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

תגית
מצויה

 Lomelosiaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

תלת-
מלען מצוי

orientalis

vellea

acrostica

bituminosa
arvensis

palaestina
prolifera

 Aristidaבן-קיימא

adscensionis

עשבוני
רב-שנתי

1.5

בתות ,בתות
טרגקנטיות של
הרים גבוהים

אירנו-טורני

טבעי
בלבד

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי
טבעי
בלבד

ים-תיכוני -
ערבות-שיחים,
מדבר ,מחשופים של אירנו-טורני -
סהרו-ערבי
סלעים קשים

טבעי
בלבד

תלתן
דוקרני

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

תלתן
האלמוות

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

תלתן
הארגמן

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

תלתן
הכדורים

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

תלתן
הכפתורים

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

תלתן
הקצף

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

תלתן
ווילוב

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

בעיקר
טבעי

scabrum
argutum

purpureum
pilulare

cherleri

spumosum
vavilovii

260

ס קר דרו ם מערב הרי ירוש לים

תלתן לביד

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי
בלבד

תלתן
מאדים

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

תלתן נאה

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

תלתן
צמיר

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

תלתן
קיפודני

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

תלתן
תריסני

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

תמר מצוי

 Phoenixבן-קיימא

עץ

בסקר זה בתי-גידול לחים
– נטוע
או פליט
תרבות,
כנראה
לא טבעי

סהרו-ערבי

חצי-
חצי

תריסנית
מלולה

 Clypeolaבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי
בלבד

tomentosum

erubescens
dasyurum
eriosphaerum
lappaceum
clypeatum
dactylifera

jonthlaspi

שכיחות

stellatum

אנדמיות

תלתן
כוכבני

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

campestre

מספר אדום

תלתן
חקלאי

 Trifoliumבן-חלוף

חד-שנתי

בתות

ים-תיכוני

טבעי
בלבד

מוגן

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

הסרת
הנוף
בעונה
הקשה

צורת
חיים

זר/
נטוע/
פולש/
פליט
תרבות

בית-גידול

רמת מופרות

שם המין

שם מדעי

דו " ח מ סכ ם

EL

ES

1
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נספח  .4רשימת נקודות עניין בוטניות
שם המין

הערות

מספר במפת
המינים הנדירים
(מפה  ,17עמ׳ )179

אלון מצוי

עץ בולט בנוף

5

ציפורנית נפוחה

אוכלוסייה

6

אוג הבורסקאים

ריכוז אוג הבורסקאים

8

אוג הבורסקאים

ריכוז אוג הבורסקאים

10

כלכלך סורי

אוכלוסייה

13

אלה אטלנטית

חורשה צפופה

17

חבוש מוארך

בוסתן נטוש של עצי חבוש ,כנראה ניטע בידי חברי מבוא ביתר .בעונת הפריחה ,המחזה מרשים.

19

פיקוס התאנה

עץ תאנה קטן בתוך מדרגת סלע משולבת עם טרסה

22

אגס סורי

ותיק

25

ברומית סורית

אוכלוסייה

26

קוציץ סורי

אוכלוסיה צפופה .בנוסף בן-סחלב צריפי

33

אירוס ארם-נהריים

אוכלוסייה

37

קוציץ סורי

מאות פרטים

38

רקפת מצויה

רקפת מצויה זן סתווי (פריחה בלי עלים)

39

חרוב מצוי

חרוב גדול ולמרגלותיו מערה בנוסף ,אורנים גדולים וברושים

42

סוף מצוי

סוף מצוי (?) וחישת קנים .יש שלט שמעיד על זרימה של ביוב.

66

וושינגטוניה ב.מ.

חורשה גדולה ומרשימה של וושינגטוניות ,כנראה שריד למשתלת דקלים .הערכה כ 400 -עצים69 .

בן-חצב יקינתוני

אוכלוסייה

80

בן-חצב יקינתוני

אוכלוסייה

89

פיקוס השקמה

עץ פיקוס השקמה ע״פ תצפית מרט״ג

106

צבעוני ההרים

אוכלוסייה

120

בן-חצב יקינתוני

אוכלוסייה

124

צורית גבוהה

אוכלוסייה

128

פיקוס התאנה

עץ תאנה הצומח מתוך בור

138

לבנה רפואי

פרט גדול

139

תמר מצוי

תמר מצוי בגובה כ 3.5 -מ׳ צומח מתוך בור קטן

149

אלון מצוי

עץ אלון מצוי גדול מאד

152

פיקוס התאנה

בור עם תאנה עולה ממנו

157

אלון מצוי

מקבץ עצי אלון מצוי ואלה א״י

160

חרוב מצוי

עץ חרוב ענק שחלק מגזעיו רובצים על הקרקע

161

נרקיס מצוי

אוכלוסייה

162

קנה מצוי

חישת קנים סבוכה ,קרקע רטובה

163

פיקוס התאנה

עץ תאנה בתוך בור

166

חרוב מצוי

עץ חרוב גדול ,קוטר  15מטר

167

אלון מצוי

גדול ומרשים במיוחד

168

חרוב מצוי

עץ חרוב מרשים

169

תמר מצוי

נדיר באזור הסקר

170
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