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מבוא
• רקע
ל"פורום הגופים הירוקים" ברור ,מזה זמן רב ,שהדרך הראויה להתייחס לפיתוח במרחב הרי ירושלים,
היא בראיה כוללת ,גם במישור התכנוני וגם בדיון הציבורי .מסר של תפיסה תכנונית כוללת הוצג במסמך
"פורום הגופים הירוקים" ,בשיתוף מכון ירושלים "מדיניות שימור ופיתוח בר קיימא להרי ירושלים
ושפלת יהודה" ,שיצא לאחרונה לאור ).(2000
עמדת "פורום הגופים הירוקים" רואה בשטחים הפתוחים במערב ירושלים ,עליהם מתוכנן ,בין היתר,
הבינוי המסיבי בתוכנית ספדי" ,רצועה ירוקה" שראויה להישאר לדורות שטח פתוח ,ברמות שימור
שונות.
"תכנית ספדי" היא התכנית הגדולה והשאפתנית ביותר של עירית ירושלים לבניה בהיקף גדול ,שהיא
ברת מימוש בעתיד הקרוב .היא כוללת ברובה שטחים שסופחו לירושלים ע"י ועדת קוברסקי ),(1992
אולם גם שטחים נרחבים שאינם בתחום השיפוט הנוכחי של ירושלים והם ,ברובם ,שטחי "משאבי טבע"
בתמ"א  31וחלק מ"מרקם שמור משולב" בתמ"א  .35גם בתחום העיר הנוכחי משתרעת התכנית
בשטחים המוגדרים כ"משאבי טבע" )עמק הארזים ,עמק בית זית ,מורדות רכס לבן ועוד( ,ובשטחי יער
וחורש נרחבים מוגנים בתמ"א  .22התוכנית מבקשת לשנות כליל את ייעודו של גן לאומי מאושר )הר
חרת( ופוגעת בשטחו וערכיו של גן לאומי נוסף )נחל רפאים(.
"הרצועה הירוקה" מאוימת לא רק על ידי מתחמי הבניה של תכנית ספדי אלא גם על ידי מערכת
התשתיות הכבדה המתוכננת לעבור בחלקים גדולים ממנה – מחלף מוצא ,כביש  16ומתחם פי גלילות
ביער ירושלים ,תכניות שונות בעין כרם ,כביש הטבעת המערבי בנחל שורק ומחלפים לאורכו ,וכביש 39
החוצה את הרצועה בחלקה הדרומי ,בדרכו לכניסה הדרום-מערבית של ירושלים .כמו כן ע"י כבישי גישה
למתחמים ותכניות לקווי מים ,ביוב וחשמל נוספים באזור .ידועות גם יוזמות תכנון ופיתוח נוספות :חלקן
נכללו בתכנית ספדי ונדחו עד כה ע"י צוות תמ"מ ) 1/30אבן ספיר לדוגמה( ,וחלקן מהוות את שלב
ההתרחבות המוצע הבא של פיתוח ירושלים ,הנידון כעת בועדת החקירה לתחום עירית ירושלים.

• מטרות העבודה
המסמך נועד להעריך את רגישותם וערכיותם של השטחים הכלולים בתוכנית הבינוי הגדולה במערב
ירושלים ,הידועה בשם תוכנית ספדי ,ולהציג את הפגיעה הנופית והסביבתית הצפויה בעקבות מימושה
של תוכנית זו ופיתוח התשתיות שנלוות אליה .בעקבות הצגת ערכי הטבע והנוף באזור מוצעים עקרונות
תכנון שנועדו לשמור על ערכים אלה ועל תפקוד האזור למטרות נופש ותיירות.
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על רקע ניתוח ערכיות השטח מתייחסת העבודה גם לקונפליקטים בין שמירת ערכי הנוף והמורשת ולבין
תוכניות הבינוי ופיתוח התשתית באזורים אלה.
המידע והגדרות הקונפליקטים בעבודה זו מיועדים לשמש כמסד לגיבוש עמדה תכנונית של "פורום
הגופים הירוקים" בתכניות שעל הפרק.

• גבולות
השטח שנסקר בעבודה זו סובב את מתחמי הבינוי הגדולים של תוכנית ספדי ,שמיועדים לבנייה גם ע"י
עורכי תוכנית המתאר המחוזית החדשה למחוז ירושלים )תיקון  .(1/30עמק הארזים לא נכלל בתחום
הסקר .גבולותיו הם:
בצפון :כביש מס'  1ומחלף מוצא.
במזרח :השוליים המערביים של יער ירושלים ,עין כרם ,צומת אורה ,שולי קריית מנחם וגבעת משואה.
בדרום :נחל רפאים.
במערב :אוכף ח' סעדים ,שולי הר איתן ,השוליים המערביים של שלוחת צובא ,מעוז ציון.

• מבנה העבודה
אפיון כללי של אזור הסקר ומשמעותו המרחבית.
בתחילת העבודה מובאת סקירה כללית של ההקשר הגיאוגרפי כללי :ירושלים העיר על במת ההר,
הנחלים שתוחמים את שולי העיר והשטח הפתוח .דמות הנוף מתוארת גם במלל וגם במספר מפות של
מאפיינים נופיים מרכזיים – תשתית הטרסות ,הצומח הנטוע ואתרי הנוף והמורשת המרכזיים .בפרק זה
מופיעה גם מפה שמראה את רצף השטח הפתוח באזור הסקר.
בהמשך ישנה סקירה קצרה על משמעות האזור לתיירים ונופשים .זאת גם בהיבט ארצי וגם בהיבט מקומי,
תוך התייחסות לתכנים ולמקומות ספציפיים כמו עין כרם ,מנזר יוחנן במדבר ,צובא ,סטף ועוד.
חלוקה לאגנים נופיים )מפה מצורפת בהמשך(
תכנית ספדי מציעה התרחבות של העיר לעבר שני הנחלים הגדולים ממערב :שורק ורפאים.
במסמך זה נדונה השפעתה על כל אחד מאגני הנחלים האלה בנפרד .היות וההשפעה העיקרית של הבינוי
המוצע היא נופית תרבותית ,יחידות הבסיס לניתוח השטח וגיבוש ההמלצות הם האגנים הנופיים של
הנחלים .בסיס ההגדרה לאגנים אלה הוא האגנים החזותיים של עמקי הנחלים ,אם כי גבולותיהם עברו
שינויים קלים לצרכים תפקודיים.
נחל שורק חולק למספר אגני משנה בגלל הגיוון וההשתנות שלו במהלכו ממערב לירושלים .ישנה כמובן
חפיפה מסויימת ביניהם .במקרים אלה מופיעה לעתים הפנייה לתאור אגן שכן ולעתים יש מידע שמופיע
בדיון על שני אגנים במקביל .להלן החלוקה לאגנים הנופיים שנדונו:
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•

נחל שורק – הנחל מגיע מצפון מזרח דרך עמק הארזים ועובר מתחת למחלף מוצא לעמק בית

זית.
•

סכר בית זית – החלק העליון של הנחל בשטח הסקר :ממחלף מוצא עד לסכר בית זית.

•

עין כרם – סובב הכפר עין כרם :מסכר עין כרם עד "לשער" הר אורה – הר חרת.

•

נחל חרת – יובל של נחל שורק היורד אליו מצפון ,בין הר חרת לגבעה העגולה.

•

סטף – מורד הנחל" ,משער" הר אורה – הר חרת ועד למפגש נחל אשקף עם השורק.

•

נחל צובא  -שייך לאגן ההידרולוגי של נחל שורק ,אך מופרד ממנו חזותית ע"י רכס הר איתן.

•

נחל רפאים – נדון הקטע מגן החיות עד פאתי בתיר ,תוך התמקדות במורד הצפוני.

חלוקה ליחידות נוף
כל אגן חולק ליחידות נוף ,שהן אבני הבסיס לניתוח הנופי ותיאורן מציג בפני הקורא את מגוון נופי
האזור .יחידת הנוף מוגדרת כחבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי נוף ,השונה מזה של החבלים השכנים
לו .גבולות היחידה מוגדרים על פי תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצוב נופו החזותי ,הביוטי והתרבותי
של חבל ארץ מסוים .להלן רשימה של מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף:
•

מאפיינים גיאומורפולוגיים המקנים לאזור את זהותו :קווי רכס ,עמקים כאגנים חזותיים של
נחלים" ,שערים טופוגרפיים" בין רכסים או שלוחות ,מצוקים גבוהים ופסגות בולטות בנוף.

•

תכונות טבעיות  :מסלע וקרקע  -המצע הסלעי וקרקעות האזור ,צמחיה  -יחידות ותצורות צומח
אופייניות.

•

תכסית הומוגנית דומיננטית רציפה וללא הפרות חזותיות משמעותיות :גושי יערות ,שטחי בתה,
שדות חקלאיים וכד' .באזורים אלה ,על פי רוב ,יש חשיבות חזותית )ואקולוגית( לקו המגע של
יחידת הנוף עם יחידה גובלת.

•

מכלולים נופיים בעלי זהות ברורה הנוצרים משילוב של אלמנטים נופיים שונים:

•

"איצבוע" של נחלים מעובדים ורכסים או גבעות טבעיים ,שילוב של יערות ושדות בהתאמה
לתנאי השטח הטופוגרפיים וכד'.

•

פיתוח בולט בשטח טבעי :מחצבה ,יישוב ,קבוצת יישובים ,קווי תשתית עיליים ,כבישים.

•

תבניות תרבותיות הסטוריות :תרבות חקלאית מסוגים שונים ,דפוסי התיישבות קדומים ,דרכים,
אתרים קדושים וכד'.

•

גופי מים גדולים )גם עונתיים ,כמו סכר בית זית( – דמותם והקשר בינם ולבין יחידות הנוף
הסובבות אותם.

למפות יחידות הנוף מצורפות טבלאות הכוללות אפיון קצר של יחידות הנוף שתועדו בסקר.

הגדרת ערכיות נופית
לאחר הגדרת יחידות הנוף חולקה כל יחידה ליחידות משנה קטנות יותר שבן רמת ההומוגניות של
מרכיבי הנוף גבוהה יותר .הגדרת הערכיות הנופית נערכה לתת יחידות אלה שהוגדרו בתוך יחידות
הנוף.
יש לציין שעקב מורכבותו הנופית של האזור לא גובשה שיטה מתמטית ולא נערך שקלול יחסי של
הקריטריונים .ההערכה הייתה על בסיס איכותי ולפיכך הקריטריונים מוגדרים ברובם באופן כזה -
בשורת תארים כגון :עצמה ,מגוון ,דרמטיות וכד' .להלן רשימת הקריטריונים להערכת יחידות הנוף:
•

עצמה ,רצף וגודל  -ערך גבוה לנוף פתוח הנפרש על שטח רחב ,ללא הפרות משמעותיות.

•

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  -ערך גבוה לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים ,עמקי נחלים ,פסגות
וכד'.

•

"דרמטיות"  -ערך גבוה לשטח שמופיעה בו ההנגדה בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש :יער
ובתה ,שטחים חקלאיים בתוך צומח טבעי וכד' .כך גם לגבי נוף עם הפרשי גובה גדולים.

•

"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 .כך
לדוגמה יכול ישוב כפרי להשתלב בסביבתו אם נוף הבתים והצומח משתלב בצורה הרמונית עם
הסביבה .לעומת זאת מחצבה גדולה שמשאירה שטח בולט חשוף מצמחייה ופוגעת בקוי הרקיע
מהווה בדרך כלל הפרה בולטת הפוגעת בערכיות היחידה.

•

ייצוג אזורי טבעי ותרבותי )"נוף מותג"( -ערך גבוה לאזור המשמר נוף טבעי ו/או תרבותי
אופייני לאזור הרי יהודה .ישנה חשיבות רבה גם לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך
חיים בעלת משמעות תרבותית או המקושרים לזכרונות הסטוריים חשובים .לדוגמה :עין כרם היא
לא רק מרכז דתי עם מגוון כנסיות גדול אלא גם רקע לסיפור נדודיה של מרים ,אמו של ישו.

•

ייחודיות בנוף הארץ  -ערך גבוה לשטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ כגון
נפתולים עמוקים וגדולים בנחל.

•

פוטנציאל שיקום והתחדשות  -ערכו של שטח יכול לעלות אם מזהים בו אלמנטים שיאפשרו
בעתיד הנראה לעין שיקום של הפרות המורידות את ערכו היום.

•

נצפות  -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
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מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף .מידת הנצפות משוקללת לכן מתוך הערכת החשיפה של תת
היחידה המוערכת מכבישים ,מישובים ,מאתרי תיירות ונופש ומשבילי מטיילים.
•

הנוף הנשקף מהיחידה עצמה – ערכיות גבוהה לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח
היחידה.

ערכיות יחידות הנוף דורגה בחמש רמות :מערכיות גבוהה ביותר ) (5ועד לערכיות נמוכה ).(1
אפיון האגנים הנופיים
עיקר הפירוט הוא בתחום הנופי – יחידות הנוף ,מאפיינים ייחודיים ואתרי נוף ומורשת .בנוסף לכך ישנה
התייחסות קצרה גם לפעילות פנאי ונופש בשטח האגן ומידת חשיפתו לקהלים שונים :תושבי האזור,
נוסעים בכבישים ומטיילים ברכב וברגל .במקביל מובאת סקירה של התשתיות הקיימות בשטח האגן.
אפיון כל אחד מהאגנים הנופיים כולל את הסעיפים הבאים:
•

מפה הכוללת :יחידות הנוף ,ערכיותן ,אתרים ,בינוי ותשתית מתוכננים בשטח האגן.

•

גבולות

•

ערכי טבע ,נוף ומורשת האדם

•

יחידות הנוף :אפיון והערכה

•

אתרי נוף ומורשת

•

תשתיות קיימות

•

פעילות פנאי ונופש ,נצפות וחשיפה לקהל

•

ערכיות משאבי הטבע הנוף ומורשת האדם

•

עקרונות תכנון לכל אגן :כלליים ומקומיים

•

קונפליקטים בין ערכיות השטח לתוכניות פיתוח

עקרונות תכנון והתייחסות לקונפליקטים
שילוב זה של עובדות ,הערכות ותוכניות עתידיות מהווה את הבסיס להתייחסות תכנונית ראשונית לכל
אגן בשני מישורים:
•

עקרונות תכנון כלליים ומקומיים – מתוך הגדרת המאפיינים הנופיים החשובים בכל אחד מהאגנים
גובשו הצעות ראשוניות לשמירה על ערכים אלה וחשיפתם לציבור הרחב.

•

הגדרת קונפליקטים והתייחסות אליהם – נמנות תוכניות הפיתוח הגדולות באזור וישנה התייחסות
ראשונית להשפעתן על ערכי הטבע והנוף בכל אגן.
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אזור הסקר  -תאור כללי
• הקשר גיאוגרפי  :ירושלים העיר על במת ההר וגבולה במערב
במרבית הדיונים על עיצוב דמותה של ירושלים הוכר נחל שורק כגבול מערבי של העיר המכונסת כעיר
חומה על במת ההר .קביעה זו נשענת על הנתונים הפיזיים  -נחל שורק סוגר על במת ההר של ירושלים
מצפון ,ואז הוא פונה דרומה עד לאזור עין כרם .מעל ה"ברך" שנוצרה במהלכו יש מדרון תלול וגבוה
שבחלקו העליון מתנשאים בתי העיר ומוסדותיה .על המדרון הזה משתרע יער ירושלים שנועד לחזק את
המימד הירוק ולייצב את הגבול המערבי של העיר.
בהמשך דרומה נמשך מערבה מבמת ההר רכס בולט וגבוה – רכס לבן .שוכנים עליו שני מושבים
שעוברים תהליכי פרבור מהירים – אורה ועמינדב .למרות זאת ,קו הרקיע של רכס לבן נשמר ללא מבנים
בולטים ולמעט חריגים מעטים )בעיקר לולים מבוקרים ומבני תעשייה מאולתרים( משתלב בנוף הכפרי
והמיוער .מדרום לו יוצא מהעיר נחל רפאים .יובל צפוני שלו שיורד מפאתי קריית מנחם ,ממערב לגבעת
משואה וגן החיות ,מהווה כיום את גבול הבינוי המערבי של העיר בקטע זה.
תפיסת התכנון שגובשה ע"י הגופים הירוקים רואה בשטח שנסקר חלק ממכלול "סובב ירושלים"  -אזור
מעבר מהמעטפת העירונית הירוקה של ירושלים ל"ליבה השמורה" של הרי יהודה .המעטפת הירוקה
מיועדת להיות שטח פתוח שחלקים ממנו ישמשו כתשתית נופש בחיק הטבע בשולי העיר ,לרווחת
תושביה" .הליבה השמורה" לעומת זאת היא מרחב שמור ,בדגש על ערכי הטבע שבו ,שנועד להשמר
במלואו ,עם פיתוח מינימלי.

• נופי המורשת וארץ התנ"ך – חשיבותם התיירותית
חשיבותם של הרי יהודה אינה נגזרת רק מערכי הטבע הייחודיים והנוף הייחודיים שבהם אלא גם מערכי
המורשת ההיסטורית המשולבים בנוף הייחודי  -אלה הופכים את המרחב ל"נוף מולדת" .עובדה זו בולטת
במיוחד באזור הסקר – אגני הנחלים שורק ורפאים ומורדות ההרים באזור הסמוך לבינוי העכשווי של
ירושלים .נוף המדרגות החקלאיות ,כרמי הזיתים ,בוסתני הפרי ,מעיינות הנקבה ,החוות והכפרים
החקלאיים – כל אלה תחילתם עוד בימי התנ"ך .הם שוקמו ונבנו בחלקם מחדש פעמים רבות במשך
התקופות ההיסטוריות השונות .הם נתפשים אצל חוקרים ומבקרים כאחד כ"נוף התנ"ך" שהשתמר,
ומהווים רקע חשוב והקשר חיוני לאתרים בעלי חשיבות תרבותית ודתית עצומה ,בירושלים ובסביבתה.
ל"נופי התנ"ך" תרומה משמעותית ביותר לכוח המשיכה ולחויות הביקור באתרים אלה ,של אלפי תיירים
מהארץ ומחו"ל ,ובמיוחד ל"עולי הרגל".
אתר התיירות המרכזי מסוג זה באזור הסקר הוא הכפר עין כרם .כנסיות עין כרם ,המעיין שבו
וסמטאותיו ,הם מוקד משיכה מקודש וחשוב ביותר לעשרות אלפי צליינים מדי שנה ,כמו גם לתיירים
ומטיילים אחרים .המדרונות הפתוחים המשמשים כרקע לכפר וחיץ בינו לשכונות ירושלים הסמוכות,
מטעי הזיתים העתיקים ושרידי המערכות החקלאיות בנחלים היורדים סביבו לנחל שורק בצומת כרם,
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ומראה ההרים )הר חרת והר איתן( הנשקפים ממנו במערב – כולם מהווים חלק ממהותו ומחוויית הביקור
בו – ערכים שאותם יש לשמר בקפידה.
משני לעין כרם הוא מנזר יוחנן במדבר ,בשולי מושב אבן ספיר ,בגדתו הדרומית של נחל שורק .אף הוא
אתר יפה ומקודש ע"פ המסורת הנוצרית ,אך אינו זוכה אלא לחלק קטן משפע המבקרים במכלול עין כרם.
גם כאן לא ניתן לנתק את ערכיות הנוף הקדום והטבע סביבו מקדושת המקום ,המהווים ביחד מהות שלמה
אחת.
למרות מספרם הרב של המבקרים בעין כרם ,פוטנציאל התיירות ב"נוף התנ"ך" רחוק מאד ממיצויו –
ניתן למשוך לאזור זה מבקרים רבים יותר בעתיד .זאת במיוחד לאור המצב הגיאופוליטי המורכב שנוצר
באזור ירושלים.
החברה הממשלתית לתיירות משלימה בימים אלה ) (2001תכנונו של תוואי עולי רגל מיפו לירושלים.
בדרך זו יוכלו עולי רגל "מודרניים" לחוות משהו מחווית המסע לירושלים באופן בלתי אמצעי .תוואי זה
מגיע לירושלים מעין חמד דרך עין חמד ,צובא ,סטף ,בואכה עין כרם.

• פעילות נופש ופנאי בחיק הטבע :מסלולי טיול ואתרי ביקור
תחום זה ,החשוב במיוחד לתושבי ירושלים והאזור ,אך גם לכלל תושבי הארץ ,מפותח יותר באזור הסקר
מהתיירות הצליינית ,אם כי גם הוא רחוק ממיצוי.
עבודות הייעור והפיתוח של הקרן הקיימת לישראל ורשות הטבע והגנים מאפשרים כיום גישה לשפע של
מוקדי בילוי ונופש איכותיים בחיק הטבע :אתרי נוף ומורשת ,מעיינות ,חניונים ,פינות משחק ,מצפורים
ושבילים .כל אלה במרחק קצר מהעיר וברמת זמינות גבוהה .שפע זה מנוצל בעיקר בסופי שבוע ובחגים.
בחלק מהחניונים מתקיימת פעילות עונתית אינטנסיבית של תנועות נוער )חורבת סעדים והר שלמון(
וקייטנות.
אתרי הביקור העיקריים באזור הסקר הם:
•

יד קנדי – נקודת תצפית ומרכז מבקרים של הקק"ל ,המהווה מוקד משיכה גם לתיירים מחו"ל.
"שער כניסה" למטיילים ,משמורת עין סעדים וחורבת סעדים ועד ל"פארק בגין" שנמשך
מערבה.

•

סטף – שרידי כפר ,מעיינות ,מערכת השקיה ומדרגות חקלאיות משוחזרות ומטופחות ,המהווים
את אתר הביקור החשוב והפופולרי ביותר באזור .האתר הוא במרכז מערכת שבילים מסומנת
ומשולטת היטב .מפעל החקלאות הפעילה שבמקום ,שבו מעבדים תושבי העיר גינות חכורות
במדרגות החקלאיות ,הוא מודל לפעילות ייחודית הראוי לטיפוח ויישום במקומות נוספים
מתאימים באזור .חוות צאן ומפעל ביתי לגבינות בסמוך ,מהווים אף הם מוקד "עליה לרגל" של
מבקרים באזור.
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•

תל צובא – שרידי יישוב בן דורות ,מתקופות קדומות ועד ימינו  -מבצר צלבני ,מערכות
חקלאיות ואתר תצפית ייחודי .גם אתר זה רחוק מלמצות את הפוטנציאל שלו .פיתוח ,טיפוח
ושחזור יגדילו את ערכו למטיילים ונופשים באזור .למרגלותיו עין צובה – אחד ממעיינות
הניקבה השמורים והיפים ביותר בהרי ירושלים .יורד ממנו שביל גם לכיוון הגן הלאומי של עין
חמד " -אקווה בלה".

מלבד אתרי התצפית שהוזכרו לעיל ,יש לציין במיוחד את נקודת התצפית המרהיבה שבראש הר איתן.
מנקודת תצפית זו ,שאין בה כל פיתוח ,נשקפות פנורמות נהדרות לכל רוחות השמים .כיום גם היא נחלתם
של מספר מצומצם יחסית של מבקרים ,למרות קרבתה היחסית לאתר סטף.
מעיינות הם אתרי ביקור פופולריים ,גם אם לא ממוסדים ברובם ,באזור .עין סעדים זוכה למספר
מבקרים הגדול ביותר אחרי הסטף ,בהיותו חלק ממסלול הטיול הפופולרי ליד קנדי ולחורבת סעדים .עין
לבן ,עין אל בלד ועין חנדק )שהוא היחיד שזכה לפיתוח וטיפוח סביבו( ,שבהם שפע יחסי של מים
ובריכות מלאות ,זוכים לפופולריות רבה ,בין היתר במגזר המטיילים הייחודי של חסידי ברסלב .מספר
קטן יותר של מבקרים מגיעים גם לעין אשקף ,עינות עמינדב ועינות עזי ,ליד אבן ספיר.
שבילים ודרכי יער מקשרים בין האתרים השונים ויוצרים בסיס לתכניות טיול ,ברכב וברגל ,בנות משכי
זמן משעות אחדות ועד למספר ימים .השביל העיקרי באזור הוא שביל ישראל ,החוצה אותו מנחל רפאים,
דרך חורבת סעדים ,נחל יוסף ועין חנדק ,בואכה סטף ומשם ,דרך נחל צובה ,לנחל כסלון.

• מגוון הנוף
דמות הנוף :אדם וטבע
אזור הסקר מתייחד במגוון גדול של תופעות נופיות ,מהן טבעיות ומהן מעשה ידי אדם .ראוי להדגיש
שהדרך בה עוצב הנוף בידי האדם מושפעת באופן ישיר מהמבנים הטבעיים .המדרגות החקלאיות לדוגמה,
המכסות חלקים ניכרים מפני השטח נמצאות על גבי תצורות סלע המאופיינות בחילופי סלע קשה ורך כמו
תצורת שורק .טרסות רחבות יותר נמצאות בדרך כלל בשטחי חוואר מוצא ,שמאופיינים במסלע רך יותר
ומדרונות מתונים.
המבנה הטבעי של השטח – הנפתולים הגדולים והעמוקים של נחל שורק ונחל רפאים ,הצנירים מעל
הנחל ,רכס לבן בין שני הנחלים הגדולים – יוצר נוף דרמטי ומרשים ,ייחודי בהרי יהודה.
בין מפעלות האדם בשטח ניתן לציין בנוסף למדרגות החקלאיות ,לנקבות המעיינות ,לשומרות ולבוסתנים
הפזורים בשטח ,גם את נטיעת היערות בחמישים השנה האחרונות והקמת סכר בית זית .למרות טשטוש
קוי הנוף האופייני ליערות קק"ל ,שילובם באזור זה יוצר נוף מגוון ,עם שטחי יער צפופים בצד בוסתנים
ושטחי יער מתנוון ,שהחורש הטבעי בתוכו מתחיל להתחדש.
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בצד בנייה עירונית ,ללא ייחוד וללא קשר לשטח ,ניתן לציין את מנזרי עין כרם יחד עם מנזר יוחנן
במדבר כמבנים היוצרים בשטח איכות מיוחדת כמוקדים חזותיים תרבותיים.
מפגעים חזותיים בולטים בשטח הם שולי מחצבת הר חרת ומתקן חברת החשמל בנחל שורק .מפגעים
מקומיים פזורים סביב המושבים בסביבה ,שקו המגע שלהם עם השטח הפתוח מתאפיין בבנייה תעשייתית
בשילוב עם ערמות פסולת.
להמחשת התפרוסת המרחבית של תופעות הנוף המאפיינות של האזור הוכנו שתי מפות:
מפת תשתית הטרסות החקלאיות
לצורך הכנת מפה זו אופיינה תשתית הטרסות בכל אחת מתת יחידות הנוף .הסיווג כולל טרסות שמורות
עם בסיס קדום ,שרידי טרסות או אזורים שבהם תשתית זו הייתה מצומצמת מלכתחילה ,טרסות חוואר
רחבות וטרסות מודרניות – תוצאה של הכשרות הקרקע של מושבי ההר .תת יחידות הנוף אינן הומוגניות
לגמרי מבחינת המאפיינים שלהן אבל בגלל מגבלות הסקר לא נערך מיפוי מדויק של תופעות אלה .הצגה
זו נותנת לכן את האפשרות להבחין בעקרונות התפרושת אבל אי אפשר להסתייע בה לצורך ניתוח כמותי
או תכנון נקודתי מקומי.
ניתן להבחין במספר אזורים עם שטחים משמעותיים של טרסות:
•

אזור נחל חרת.

•

תל צובא וחלקים מנחל צובא.

•

אגן סטף – כולל המדרון הצפוני וחלקים ניכרים מהמדרון הדרומי של נחל שורק.

•

סובב עין כרם.

•

נחל רפאים – בעיקר בערוצים היורדים אל הנחל.

לתאור האגן הנופי של עין כרם )עמ'  27להלן( מצורף תצלום אוויר משנת  ,1945המאפשר לראות את
שטחי הטרסות לפני תחילת ההתיישבות המודרנית באזור ההר ,ששינתה את פני הנוף באופן משמעותי.
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מפת תכסית הבוסתניים והנטיעות
במפה זו אופיינה כל אחת מתת יחידות הנוף בשילוב הצומח הנטוע בשטחה .הובחנו שטחי בוסתנים בצד
שילובים שונים של יער נטוע ,צומח טבעי ושטחים חקלאיים פעילים ונטושים .אזורי צובה ,עין כרם
ומנזר יוחנן במדבר הוגדרו במפה זו כאתרי נוף – בזכות השילוב הייחודי של מדרגות חקלאיות ושרידי
בוסתנים עם אתרי מורשת בולטים.
שרידי בוסתנים בהיקף רחב השתמרו במספר אזורים:
•

סביב עין כרם ,בעיקר על המורדות התחתונים לכיוון הדסה.

•

באזור סטף.

•

סביב תל צובא.

•

בנחל חרת – בעיקר כרמי זיתים.

•

בנחל לבן ובנחל ולג'ה היורדים אל נחל רפאים.

על המדרונות הצפוניים של רכס לבן יש פסיפס של שטחים נטועים ,שרידי בוסתנים והתחדשות מרשימה
של חורש ים תיכוני.
מפת אתרי נוף ומורשת
מפה זו מבוססת על אתרים שתועדו במהלך הסקר יחד עם אתרים שתועדו במקורות קודמים – בעיקר
בספרו של מנחם מרקוס "הרי ירושלים – סקר נוף ומסלולי טיול" שיצא בשנת  1993בהוצאת רשות
שמורות הטבע .תיאור קצר של כל אתר מופיע במסגרת אפיון האגן החזותי שבו הוא נמצא.

• ערכי טבע בתחום הסקר
במסגרת עבודה זו לא נערך סקר מקיף של ערכי הטבע באזור .נערכו רישומי צומח באזור רכס לבן והר
חרת בלבד .לא נאסף מידע שיטתי על פעילות בעלי חיים .הסיכום הקצר שמובא כאן מקורו בעבודות של
דר' רון פרומקין ,שעיבד את החומר בצירוף מקורות נוספים ,יחד עם המידע שנאסף לצורך מסמך
המדיניות הכללי לשטח המחוז כולו .מיפוי צומח בסיסי ,שאינו מפורט בעבודה זו ,נערך על ידי עמוס סבח
מרשות הטבע והגנים.
נופי הצומח  -אזור הרי יהודה ממערב לירושלים מאופיין בנוף הררי וגבעי המבותר בערוצי נחלים
שיוצרים עמקים – צרים ורחבים .האקלים הים-תיכוני המאפיין אותו מקיים מגוון תצורות צומח של
החבל הים-תיכוני ,מבתה וגריגה עד חורש ,וחברות צומח שונות בהתאם לסוג הקרקע ולהשפעות האדם
במהלך ההיסטוריה .בגלל הדומיננטיות של הפעילות האנושית באזור זה קשה להגדיר "תצורת קלימקס"
של הצומח באזור – כל נופי הצומח נוצרו משילוב של תנאים טבעיים כמו מפנה ,קרקע ,וכד' יחד עם
פעילות אדם כמו רעייה ,נטיעות מסוגים שונים ועוד.
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אזור מערב ירושלים היה מיושב במשך אלפי שנים .פעילות האדם עיצבה במידה רבה את הנוף ,על החי
והצומח שבו .מורדות ההרים מכוסים בטרסות ובהן שרידי חקלאות עתיקה ,כנראה החל מתקופת הברזל
ועד חקלאות ערבית מסורתית שהתקיימה באזור עד קום המדינה .הצומח הטבעי באזור ושרידי בוסתנים
משתלבים אלה באלה .במשך שנים רבות היה הצומח באזור נתון תחת לחץ כבד של רעייה ,כריתה
ושרפה ,שהותירו בו בתות נרחבות או גריגות משולבות בבתה ,בעוד שמבחינת סוג הקרקע וכמות
המשקעים נראה שיכול להתקיים בו חורש צפוף ומפותח יחסית .ואכן ,במקומות שמצויים בלא הפרעה
במשך זמן רב ,ובמיוחד בשטחים סמוכים לחורש טבעי ,מתחדש הצומח הטבעי עד לתצורה של חורש ים-
תיכוני ,במגבלות שמאפשרים מפנה השטח וסוגי המסלע והקרקע .בשטחי בתה רבים ניטעו בעשרות
השנים האחרונות יערות מחטניים ,שנוכחותם ניכרת ביותר.
סביב מושבי ההר יש שרידים של חקלאות פעילה – בעיקר מטעים של עצי פרי נשירים ולולים .יישובים
אחדים מעבדים כרמי זיתים שפזורים ברחבי האזור.
חברות הצומח  -מגוון חברות הצומח הטבעי הים-תיכוני באזור כולל חברות היוצרות בתה )סירה
קוצנית ושיבולת-שועל נפוצה ,קורנית מקורקפת ולוטם שעיר( ,גריגות – בדרך כלל כשלב מעבר )קידה
שעירה ,אלת המסטיק( וחורש של אלון מצוי ואלה ארץ-ישראלית ,שהוא הנפוץ בהרי יהודה .מרכיב
דומיננטי בנוף הוא יערות נטע אדם – בעיקר מחטניים  -בדרגות שונות של צפיפות וגיל.
שטחים שקשה יותר למיינם הם המדרונות עם שרידי חקלאות הררית מסורתית על גבי טרסות ,שם
מתקיימים ,זה לצד זה ,צמחי בוסתן עם צמחיית בתה וחורש ,משולבים במחטניים )נטועים או זריעים(.
בשולי חלקות שבהן הושארו עצים בודדים )עצי בר או עצי בוסתן( התפתחו אלה והגיעו לממדים
מרשימים.
הגבולות בין חברות הצומח השונות אינם מובהקים גם בעקבות הדינמיקה של פעילות האדם באזור .כך
למשל ,נוצר בעקבות נטיעות קק"ל שילוב של בתה עם עצים נטועים .בכתמים של יער נטע-אדם צפוף,
מגוון מיני הצומח הטבעי נמוך יחסית לשטחי הבתה ,אך עם השנים ,בעיקר ביערות שעברו דילול
)מלאכותי או טבעי( ,מתפתח בהם תת-יער של צמחיית חורש ים-תיכוני ,שבמשך השנים משתלט על הנוף
– נוצר חורש ים-תיכוני בשליטת אלון מצוי ואלה ארץ-ישראלית המעורב במחטניים שונים .תהליך
התחדשות החורש הטבעי מהיר יותר באזורים של טרסות נטושות ,בעיקר מצמחייה שהתקיימה בגדרות
האבן ובשולי חלקות חקלאיות ,או מזרעים שהופצו על ידי ציפורים בעת עמידתן על עצי הבוסתנים
שנזנחו.
המינים האופייניים לחורש בהרי יהודה הם אלון מצוי ,אלה ארץ-ישראלית ,עוזרר קוצני ,אלת המסטיק,
לבנה רפואי ,אשחר ארץ-ישראלי וחרוב מצוי .מינים מלווים אופייניים הם פואה מצויה ,קיסוסית קוצנית,
אספרג החורש ,שרביטן מצוי ,טמוס מצוי ויערה איטלקית .כמו כן חודרים לחורש גם מינים מבתות
וגריגות )למשל ,סירה קוצנית ,קידה שעירה ,לוטם מרווני ,לוטם שעיר ,שלהבית דביקה ומיני סחלביים
שונים(.
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בעלי-חיים  -במרחב הסקר תועדו  110מיני חולייתנים ,מתוכם  96תועדו במאגר המידע הממוחשב של
רשות הטבע והגנים ,ואליהם צורפו מינים נוספים המוכרים כיציבים באזור ,אך לא תועדו במאגר המידע.
גם רשימה זו הנה חלקית ואינה כוללת מינים רבים שחולפים דרך האזור בעת נדידתם )מיני עופות רבים(
או שוהים בו לתקופה זו או אחרת בעת מעבר מאזור מחיה אחד למשנהו ,או למשך עונה מסוימת )למשל,
ציפורים חורפות או מקייצות( .כמו כן אין די מידע לגבי תפוצתם באזור של בעלי-חיים קטנים – בעיקר
זוחלים ומכרסמים.
המטיילים באזור נתקלים בנוסף לציפורים גם ביונקים גדולים – בעיקר צבי ארץ ישראלי ,בשעות הלילה
גם טורפים – בעיקר תנים ,נמיות ושועלים .בחודשי הקיץ פוגשים גם צבי יבשה וזוחלים רבים אחרים.

מסדרונות אקולוגיים  -לקיום אוכלוסיות בנות-קיימא של בעלי-חיים או צמחים יש חשיבות בקיום עושר
גנטי בפרטים של האוכלוסייה .המגוון הגנטי מאפשר קיום טווח של תכונות באוכלוסייה המקנות לה
יכולת להתקיים ולשרוד בתנאי סביבה משתנים .קיום המגוון הגנטי מתאפשר על ידי קיום תנועה חופשית
ומתן אפשרות למפגשי רבייה בין הפרטים באוכלוסייה או בין אוכלוסיות קרובות .לשם כך ,יש צורך
ברצף שטחים פתוחים ומסדרונות תנועה" ,מסדרונות אקולוגיים" ,המחברים בין בתי גידול חיוניים.
קיטוע וניתוק רצף השטחים הפתוחים על ידי פגיעה במסדרונות אלה או על ידי יצירת חיץ פיזי כלשהו,
גורמים לצמצום גודל אוכלוסיות ,למניעת מעבר פרטים בין אוכלוסיות ,ליצירת "איים" אקולוגיים
ולהפחתת יכולתן של אוכלוסיות קטנות לשרוד בתוכם .יש להדגיש כי גם אם אוכלוסייה מצליחה
להתקיים בשטח מוגבל בגודלו ,היא עדיין מאוימת על ידי קטסטרופות שונות ,כדוגמת בצורת ממושכת או
שרפה ,שעשויות לחסלה מבלי שייוותר בשטח גרעין מינימלי להתחדשותה.
המסדרון האקולוגי המרכזי בשטח הוא נחל שורק המקשר "אצבעות" של נחלים החודרים לעיר ופרבריה
אל הליבה השמורה של הרי יהודה ממערב .חשוב לשמור גם על הקשר שלו עם נחל רפאים ,שקיים קודם
כל ממערב לרכס לבן ,אך גם במידה מוגבלת בין עין כרם לנחל משואה היורד מצומת אורה דרומה.
מעברי בעלי חיים חשובים גם באזור מחלף מוצא וכביש  39כאשר ייבנה .פיתוח הפארק המטרופוליני
בחלק העליון של נחל שורק צריך להתבצע תוך התייחסות לתפקוד השטח הפתוח כמסדרון אקולוגי.
חשוב גם הקשר בין נחל שורק לנחל כסלון עליון ,דרך נחל צובא ורכסי הר חרת ותל צובא ,עד לעמק עין
חמד.
תוכנית ספדי והבנייה במתחם הדסה מאיימות ליצור חייצים פיזיים הקוטעים או מצמצמים את רוחבם של
המסדרונות האקולוגיים קיימים .יש לזכור כי זרעים של מינים שונים של צמחים מועברים ,בין היתר ,על
ידי בעלי-חיים .לפיכך ,פגיעה בחופש תנועה של בעלי-חיים יכולה להביא גם לבידוד אוכלוסיות צמחים
ולפגיעה בשרידותן.
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• מפת רצף שטחים פתוחים
מטרת מפה זו לתת מענה לערכיות ותפקודים של שטחים פתוחים שאינה באה במלואה לידי ביטוי בהערכת
הטבע והנוף .הערכים האקולוגיים והנופיים מוזכרים בהקשר זה ,אך נוספים להם ערכים חשובים אחרים.
בקטגוריה זו כלולים 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 ובדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם.

ד .תפקוד אקולוגי  -לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום אקוסיסטמות ובתי גידול
מגוונים ,הבנויים על מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי ידיים.
ה .תפקוד חזותי  -אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח נדירים במרכז הארץ,
דבר המקנה להם חשיבות מיוחדת.
פגיעה בשטחים פתוחים נגרמת גם בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי וגם בגלל קטיעתו
בגלל קוי תשתית כגון כבישים ,צינורות וקוי חשמל.
טווח השפעתו של השטח הבנוי על השטח הפתוח תלוי בגודלו ,בעוצמת הבינוי )גובה ,צפיפות( ,באורך
הגבולות וצורתם ,בתבליט השטח )שיפוע ,מיקום באגן הניקוז( ובסוג וכמות המזהמים שנוצרים בשטח
הבנוי.
טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ועוצמת עבודות העפר
)סוללות ,קירות חצובים( ,קיומם של מערכת תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום וכמות התנועה בכביש.
שיטת הערכה
מידת רציפותו של השטח הפתוח הוערכה על פי המרחק שלו מישובים ,כבישים ,מסילת ברזל או שטחים
בנויים אחרים )אזורי מסחר לדוגמה( .ככל שהמרחק מהשטח הבנוי גדול יותר הוערך השטח הפתוח
כאיכותי יותר )ירוק כהה – כחול יותר במפה( .ראוי להדגיש שאין נתונים אלה מספיקים כדי לקבוע
בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי – השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו
במלואם בסקר זה.
תחומי ההשפעה של שטחים מבונים ומתקני תשתית סווגו לכן בקבוצות כלליות ,על פי הערכה איכותית
של מידת השפעתם על השטח הפתוח ושוקללו בהתאם:
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גודל היישוב ואופיו

מתקני תשתית

יישוב עירוני

אזור תעשייה

הערכת עוצמת ההפרה

דוגמאות

בהשוואה ליישוב עירוני
ישוב פרברי גדול וצפוף
יישוב פרברי

כביש ארצי מהיר,

100%

דוגמת ירושלים.

75%

דוגמת מבשרת ציון.

50%

דוגמת כביש מס' ,1
מחצבת נחל חרת

מחצבות ,מתקני תשתית

ומגרשי חנייה בהדסה.
כפרי

כביש אזורי

25%

כביש מקומי ,מתקנים

10%

דוגמת מושב אבן ספיר,
דוגמת כביש .385
דוגמת לולים ,מסעדות

חקלאיים ,מבנים

דוגמת כביש הגישה

בודדים ,חניונים וכביש

למושב אבן ספיר.

אזורי
עיקרי הממצאים
השטחים הרחוקים ביותר מיישובים ותשתיות נמצאים בגבול הדרומי מערבי של הסקר ,באזור שלוחת
שלמון שורק .כך גם לגבי שטחים סביב הר איתן – המדרון לכיוון נחל שורק ושטחים סובבים נחל צובא,
נחל חרת .באזור המזרחי של הסקר נמצאים השטחים הפתוחים כולם בסמיכות ליישובים וקווי תשתית.
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האגנים הנופיים – אפיון ,הערכה וקונפליקטים תכנוניים
נחל שורק  -אגן נופי סכר בית זית
גבולות
השטח אליו מתייחס פרק זה כולל את מעלה נחל שורק מעל הסכר ,עד למחלף מוצא .התיאור כולל בנוסף
לעמק את המורד המערבי ,עד למעוז ציון על הרכס ,ואת השוליים המזרחיים ,מתחת לבית זית .אין
התייחסות מפורטת לאזור יער ירושלים ומורדות הר נוף .תאור יחידות הנוף הגובלות מדרום נמצא בפרק
העוסק באגן עין כרם ובאגן נחל חרת.
•

מערב – מעוז ציון ,הגבעה העגולה.

•

צפון -מחלף מוצא ,מוצא עלית.

•

מזרח -המושב בית זית ,השוליים המזרחיים של עמק הנחל.

•

דרום -קו הסכר.

ערכי טבע ,נוף ומורשת האדם
סכר בית זית יוצר אגם עונתי ייחודי בתחום הרי יהודה .נחל שורק מגיע מעמק הארזים לעמק רחב
שנמשך בין בית זית למוצא .בעיקול הנחל הוא נעשה צר יותר ומורדותיו תלולים יותר ,במיוחד ממערב,
מתחת לבית הספר החקלאי.
המורדות המערביים שמורים יותר מהמורדות המזרחיים .חלקם התחתון מיוער וחלקם העליון חשוף יותר,
עם שרידי בוסתנים וצומח טבעי .כך גם בנחל שיורד ממערב ,מדרום למוצא עלית .נשמרת הפרדה
משמעותית בין עמק הסכר לבין היישוב שנמצא על הרכס.

בעמק עצמו הפרות הקשורות בעבודות עפר ,מתקני תשתית ,תנועת כלי רכב וערימות פסולת.
עוצמת הבנייה על המדרונות המזרחיים של העמק גדולה יותר :מוצא סוגרת על שני צדי העמק .מושב בית
זית "יושב" על שפת הסכר ממש .הר נוף גולשת במורד כך שנותרה רצועה צרה של יער בינה ולבין
יישובי העמק .בנוסף לכך עוברים על המדרון כביש שהורחב ,קווי חשמל ומתקני תשתית בנחל רבידה.

יחידות הנוף )המספור מתאים למפה(
מאפיינים עיקריים

מס' יחידה שם יחידה
/תת יחידה
1

ערכיות

/תת יחידה
מורדות סכר

אגן הסכר שנפרש בין מעוז ציון במערב לבית זית ויער

בית זית

ירושלים במערב .הסכר עצמו מתמלא עונתית ויוצר
גוף מים ייחודי בהרי יהודה ,אך חלקים מהיחידה
מופרים ומוזנחים.
קצה שלוחה שיורדת ממעוז ציון ,מעל אגן הסכר

1.1

ב"ס חקלאי

1.2

סכר בית זית

1.3

מורדות מעוז

החלק התחתון של המדרון מתחת למעוז ציון מיוער

ציון תחתונים

ברובו .משובצים בו שרידי טרסות ,שומרות ובוסתנים.

2

ופיתול נחל שורק .הבנייה בכללה נמוכה ,עוקבת אחרי
קווי הגובה ולכן משתלבת בנוף .סביב מבני בית הספר
שטחי חקלאות שהוכשרו בעבר ועומדים נטושים
בחלקם.
על אפיק נחל שורק נבנה סכר שיוצר בחורף אגם

4

בגודל משתנה .האגם הוא יחיד במינו בהרי יהודה.
סביב הסכר כתפיים צרות עם שרידי טרסות,שמעליהן
נמצאים מושב בית זית במזרח ובית הספר החקלאי
במערב.
4

ממקומות מסוימים במדרון נשקף עמק הנחל.
1.4

עמק הסכר

חלק זה של העמק מוצף רק בשנים גשומות .פני השטח

העליון

היבשים מופרים בעבודות עפר וסימני רכב .זהו חלק

4

ממכלול עמק הנחל וקישור דרך מחלף מוצא לאתרי
מוצא +ולעמק הארזים.
1.5

מטעי מוצא

מעל הנחל ממערב מדרון מתון שעבר הכשרה חקלאית.
בחלקו מטעים שמשולבות הם מספר חלקות נטועות
מחטניים.
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3

בגבול מוצא עלית נמצא עמק שהשתמרו בו טרסות

1.6

נחל מוצא

1.7

מורדות

מהחלק העליון של המדרון נשקף נוף פתוח לכיוון עמק

מבשרת

שורק והסכר .על המדרון שרידי טרסות והשלמות

העליונים

נטיעה צעירות.

סובב עין כרם

בלב האגן הכפר עין כרם – כפר עם מבנה מסורתי

3

ועצי בוסתן משולבים בעצים נטועים .המדרון תלול
והנוף מרשים בדופן הדרומית .בתי מוצא נוגעים
בערוץ הנחל בדופן הצפונית.

2

4

שנבנה סביב מעיין בפריפריה של ירושלים .על
ההרים ממזרח נראות השכונות המערביות של
ירושלים .עם זאת קיים עדיין חייץ פתוח של
טרסות ,חלקן עם כרמי זיתים מסביב לכפר .בכפר
עצמו השתמרו אלמנטים נופיים של כפר מסורתי,
משולב עם מרכז דתי חשוב שמייוצגות בו מסורות
ארכיטקטוניות ממקומות שונים כמו רוסיה ,איטליה
ועוד.
2.1

מורדות עין

המורדות מתחת לעין כרם ומתחת ליער הר הזכרון

כרם

משמרים נוף טרסות עם כרמי זיתים המעניק לעין כרם

5

את מסגרת השטח הפתוח הכפרי .חלק מהשטח מעובד,
חלקו נטוש וחלקו עם עצי מחט בצפיפות נמוכה.
2.5

מורדות ב"ס

בעמק שורק ,מתחת לסכר ובהמשך מתחת לבית הספר

החקלאי

החקלאי הוכשרו שטחי חקלאות בטרסות רחבות,

4

מתאימות לעיבוד מודרני ,שחלקם מעובדים וחלקם
נטושים .עוד ביחידה שרידי מכון הטיהור הנטוש של
ירושלים.
4.5

הגבעה העגולה

גבעה המתנשאת בין עמק הסכר במזרח ולבין נחל חרת
במערב .שכבות הסלע מהן בנויות הגבעה יוצרות
טבעות קונצנטריות שנוספות ביניהן טרסות בנויות.
הצומח כולל שילוב של שרידי בוסתנים ,צומח טבעי
ונטיעות מחטניים .תצפית רחבה על עמק השורק והר
חרת.
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5

אתרי נוף ומורשת )המספור מתאים למפה(
מספר
19

שם

תיאור קצר והערות

עקבות דינוזאור

בחצר בית במושב בית זית משטח סלע שטבועות בו עקבות של
דינוזאור.

עין ברושים

מעיין ניקבה הרוס למחצה ויבש באפיקו של נחל רבידה ,ממזרח
למפגש עם השורק.

15

שומרה

16

מצוק מעוז ציון מזרח

20

שומרה )מתחת למצוק(

18

ואדי מוצא

שומרה הרוסה למחצה בתוך מכלול גדרות אבן ושרידי בוסתן
ממערב לסכר בית זית ,מצפון לבית הספר החקלאי .
מצוק גיר בגובה  5-4מטרים עם צומח אופייני ותצפית פתוחה
לכיוון עמק שורק.
בתוך השטח הנטוע שוכנת שומרה שסביבה שרידי גדרות אבן
ובוסתן .המכלול כוסה כמעט ע"י יער מחטני נטוע בצפיפות.
אתר נופי-ואדי תלול ובקטעים סבוך ,המפריד בין מוצא למעוז
ציון .שילוב של צומח טבעי עם שרידי בוסתן וכרם זיתים.
חדירה של אורנים נטועים.

73/76

עין כרם

78/80

מוצא

כפר קדום סביב מעיין מרים ,כנסיות ,מנזרים מסגד ובתי כנסת.
מרכז נוצרי דתי ותיירותי בשולי ירושלים .שרידי מערכת
חקלאית של חקלאות שלחין באזור המעיין וחקלאות בעל סביב.
מקום יישוב קדום לאורך הדורות – מעיין ,שרידי גשר ומבנים,
בית כנסת ותיק ובתים מראשית ההתיישבות.

1

הגבעה העגולה

שרידי מבנים ומתקנים חקלאיים.

תשתיות קיימות

•

כביש מס'  1בשולי היחידה.

•

כביש מקומי שהורחב לבית זית ויער ירושלים בשולים המזרחיים של האגן.

•

נוגע ביחידה מושב בית זית.

•

סכר בית זית – הסכר ,דרכים ,גדרות ,שלטי אזהרה.

•

תשתית חקלאית ,בעיקר בעמק שורק ועל הגבעה מתחת למוצא עלית.

•

מערכת של דרכי עפר ונטיעות ,בעיקר בשוליים המערביים.
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פעילות פנאי ונופש ,נצפות וחשיפה לקהל
מאתרי טיול ותיור  -גבוהה – הסכר נצפה ממקומות מסוימים בהר הזכרון ויער ירושלים ,מעין כרם
וממורדות מעוז ציון.
מכבישים  -החשיפה במהלך הנסיעה היומיומית גבוהה – החלק הצפוני נצפה מכביש מספר .1
מיישובים – חשיפה בינונית – האגן נצפה מבית זית ,מוצא ,מעוז ציון ,עין כרם ומקומות מסויימים
בשכונות המערביות של ירושלים.

ערכיות משאבי הטבע ונוף
ערכיות גבוהה מאד וגבוהה – אזור הסכר עצמו ,המורדות המערביים והגבעה העגולה הוגדרו ברמות
ערכיות אלה .הן יוצרות מכלול פתוח שלם הכולל עמק עם אגם עונתי ,מדרונות תלולים עם תכסית מגוונת
וכתף שסוגרת על העמק ממערב ,שממנה נשקף נוף פתוח על העמק ולכיוון ירושלים.
ערכיות בינונית – השטח החקלאי הנטוש למחצה בשולי העמק יחד עם החלק העליון והמופר יותר של
עמק הסכר הוגדרו בערכיות בינונית.

עקרונות תכנון
כלליים:
•

שמירת ופיתוח האונה של נחל שורק ,הדרומית לכביש מס'  ,1כמבואה לעיר המקבילה
בחשיבותה למבואת עמק הארזים )האונה הממוקמת מצפון לכביש( .חיזוק שתי אונות אלה
כשער לעיר.

•

שמירת נחל שורק כגבול מערבי לבינוי העירוני של העיר.

•

פיתוח השטח לנופש אינטנסיבי -ניצול היותו של העמק נגיש ,ובעל טופוגרפיה נוחה .פיתוח
הנגישות להולכי רגל ,רוכבי אופניים ורכב.

•

תפיסה בסיסית של האגן כמרחב פתוח לציבור ,כחוליה ברצף של נחל שורק  -בין אגן חזותי
סכר בית זית לבין מורד הנחל – אגן סטף.

מקומיים:
•

ניצול הטופוגרפיה המתונה והנוחה לשימושי נופש במשטחים ולא רק לשימושי נופש לינארים.

•

שיקום מקומות ואתרים בעמק המופרים עקב פעילות פרטית.

•

שיקום מפגעים בקו המגע של העמק עם מושב בית זית.

•

שיקום וטיפוח נוף החקלאות המסורתית שנפגע.

•

מציאת פתרון הולם ושימוש נכון למטעים המודרניים הנטושים /מוזנחים.

•

יצירת קישור ,פיתוח וטיפוח הקשר לעמק הארזים.
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•

קישור ופיתוח הקשר אל נחל רבידה ויער ירושלים כרצף פתוח המאפשר פיתוח רצף נופש
אינטנסיבי )בדרגות שונות(.

•

שימושי תיירות בפארק לא יכללו אכסון מלונאי.

•

בית הספר החקלאי יכלל בשטח הפארק המתוכנן ביעוד מוסדי ויושם דגש על תכנון נכון והולם
של קו המגע של המתחם עם נחל חרת )אותו יש לשמר ברמת שימור גבוהה ביותר(.

•

פיתוח מוקד ושער יציאה לטיולים מאזור הסכר במעלה ובמורד נחל שורק עם נתיבים לכיוון
ירושלים מזרחה והר חרת מערבה.

קונפליקטים
בינוי בשטח האגן
תוכנית ספדי – בינוי תיירותי בשוליים המערביים של עמק שורק – פוגע בתפקוד השטח כריאה
ירוקה ,מסדרון אקולוגי ופארק מטרופוליני.
תוכנית ספדי – בינוי בהר חרת – גלישת הבינוי מחוץ לשטח המחצבה פוגעת בעורף החזותי של אזור
הסכר והופכת את העמק למסדרון עירוני ,ללא דופן טבעית ופתוחה.
תשתיות
כביש הטבעת המערבי ,ממחלף מוצא עד מחלף הר חרת – בניית הכביש על מורדות מעוז ציון פוגעת
באופן משמעותי במדרון השמור יותר של אגן הסכר .בנוסף לפגיעה החזותית הכביש המתוכנן פוגע בקשר
האקולוגי והתפקודי בין עמק נחל שורק לבין העמק הפנימי של נחל חרת .תפגע גם אפשרות הגישה של
תושבי מעוז ציון לאזור הסכר והפארק המטרופוליני המתוכנן סביבו.
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31

נחל שורק – אגן נופי עין כרם
גבולות:
השטח אליו מתייחס פרק זה כולל את החלק המערבי של אגן עין כרם ,לכיון נחל שורק .מתואר כאן האגן
החזותי המיידי ,עד לרכס העולה מבית הספר החקלאי לכיוון הגבעה העגולה ומעוז ציון .התייחסות מלאה
לאגן החזותי של עין כרם כוללת גם את החלקים העליונים של אגן נחל חרת שיתואר בפרק העוסק באגן
זה.
•

מערב – הר חרת ,שלוחת הר אורה – הדסה.

•

צפון -שלוחת הר נוף – בית זית ,מבשרת ציון.

•

מזרח -השכונות המערביות של ירושלים ,הר הזיכרון.

•

דרום -מורדות הר אורה.

ערכי טבע ,נוף ומורשת האדם
כפר עם שורשים קדומים סביב מעיין בשולי העיר .בנייה מסורתית על רקע נוף טרסות וכרמי זיתים.
מקום קדוש מראשית הנצרות )מסעות מרים( ומרכז דתי לעולי רגל .בכפר ובסביבתו השתמרו אלמנטים
נופיים של כפר מסורתי ,משולב עם מרכז דתי חשוב שמיוצגות בו מסורות ארכיטקטוניות ממקומות
שונים כמו רוסיה ,איטליה ועוד.
הכפר נתפס עדיין כישות נפרדת מהעיר ירושלים ולמעט בכיוון מזרח נשמר סביבו חיץ של שטח פתוח.
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יחידות הנוף )המספור מתאים למפה(:
מס' יחידה
/תת יחידה
1

מאפיינים עיקריים

שם יחידה

ערכיות

/תת יחידה
מורדות סכר

אגן הסכר שנפרש בין מעוז ציון במערב לבית זית

בית זית

ויער ירושלים במערב .הסכר עצמו מתמלא עונתית
ויוצר גוף מים ייחודי בהרי יהודה ,אך חלקים
מהיחידה מופרים ומוזנחים.

1.1

ב"ס חקלאי

1.2

סכר בית זית

קצה שלוחה שיורדת ממעוז ציון ,מעל אגן הסכר

2

ופיתול נחל שורק .הבנייה בכללה נמוכה ,עוקבת אחרי
קווי הגובה ולכן משתלבת בנוף .סביב מבני בית הספר
שטחי חקלאות שהוכשרו בעבר ועומדים נטושים
בחלקם.
על אפיק נחל שורק נבנה סכר שיוצר בחורף אגם

4

בגודל משתנה .האגם הוא יחיד במינו בהרי יהודה.
סביב הסכר כתפיים צרות עם שרידי טרסות,שמעליהן
נמצאים מושב בית זית במזרח ובית הספר החקלאי
במערב.
2

סובב עין כרם

בלב האגן הכפר עין כרם – כפר עם מבנה מסורתי
שנבנה סביב מעיין בפריפריה של ירושלים .על
ההרים ממזרח נראות השכונות המערביות של
ירושלים .עם זאת קיים עדיין חייץ פתוח של
טרסות ,חלקן עם כרמי זיתים מסביב לכפר .בכפר
עצמו השתמרו אלמנטים נופיים של כפר מסורתי,
משולב עם מרכז דתי חשוב שמייוצגות בו מסורות
ארכיטקטוניות ממקומות שונים כמו רוסיה ,איטליה
ועוד.

2.1

מורדות עין

המורדות מתחת לעין כרם ומתחת ליער הר הזכרון

כרם

משמרים נוף טרסות עם כרמי זיתים המעניק לעין כרם

5

את מסגרת השטח הפתוח הכפרי .חלק מהשטח מעובד,
חלקו נטוש וחלקו עם עצי מחט בצפיפות נמוכה.
2.2

מסקוביה

מתחם מנזרים וכנסיות על הדופן הדרומית מעל
המעיין .מכלול ארכיטקטוני מעניין ,טובל בירק ומוקף

33

5

חומה  -מכלול ייחודי בכל קנה מידה.
2.3

מורדות קריית

מתחת לכפר השוודי  ,קריית מנחם והר אורה השתמר

מנחם

חיץ פתוח ,ששומר על עין כרם ככפר נפרד מהעיר.

5

מרבית המדרון מכוסה טרסות .חלקן נטושות וחלקן,
במיוחד בחלק המערבי מכוסות יער נטוע.
2.4

מורדות הדסה

מתחת לבית חולים הדסה ,סוגר את האגן החזותי של

המזרחיים

עין כרם .אזור טרסות ,מלונות ושומרות ,שמכוסה

5

ברובו כרם זיתים עם חדירה של יער נטוע שנמשך
מערבה .חלק מהמסגרת הנופית הכפרית של עין כרם.
2.5

מורדות ב"ס

בעמק שורק ,מתחת לסכר ובהמשך מתחת לבית הספר

החקלאי

החקלאי הוכשרו שטחי חקלאות בטרסות

4

רחבות ,מתאימות לעיבוד מודרני ,שחלקם מעובדים
וחלקם נטושים .עוד ביחידה שרידי מכון הטיהור
הנטוש של ירושלים.
אתרי נוף ומורשת )המספור מתאים למפה( :
מספר

שם

תיאור קצר והערות

73/76

עין כרם

כפר קדום סביב מעיין מרים ,כנסיות ,מנזרים מסגד ובתי

71

מסקוביה

68

חלונות שגאל – בית

סדרה של שנים עשר חלונות ויטראז' בעקבות שבטי ישראל.

הכנסת של מתחם הדסה

נוצרו ע"י האמן מארק שגאל.

74

מגדל התצפית הטורקי

מגדל מרובע של שתי קומות הצופה על מפתח נחל שורק

31

שומרות מורדות הדסה

79

עין ברושים

כנסת .מרכז נוצרי דתי ותיירותי בשולי ירושלים .שרידי
מערכת חקלאית של חקלאות שלחין באזור המעיין וחקלאות
בעל סביב.
מנזר רוסי מוקף חומה .צמודים אליו מנזר נוסף ומוסדות
נוצריים סיעודיים .המכלול משתרע מעל מעיין עין כרם.

מערב ועין כרם מצפון .נמצא מדרום לכביש היורד להדסה
מצומת אורה.
מתחת לבית חולים הדסה ריכוז של שומרות ,בורות מים,
שרידי מחצבה ומרכז נטיעות נטוש של קק"ל.
מעיין ניקבה הרוס למחצה ויבש באפיקו של נחל רבידה,
ממזרח למפגש עם השורק.
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תשתיות קיימות:
•

כבישים מקומיים ) – (395 ,386ככלל משתלבים בנוף .מתחת לעין כרם – צומת כרם עם
תאורה.

•

בית חולים הדסה – בינוי אינטנסיבי בולט.

•

שכונת עין כרם.

•

סכר עין כרם.

•

פורטל תעלת הביוב שחוצה את רכס לבן והמשך קו הביוב לכיוון מתקן הטיהור החדש בנחל
שורק.

•

מתקן הטיהור הישן של ירושלים – נטוש.

•

תשתית חקלאית ,בעיקר בעמק שורק.

•

מערכת של דרכי עפר ונטיעות ,בעיקר בשולי הדסה ,הר אורה והר הזכרון.

פעילות פנאי ונופש ,נצפות וחשיפה לקהל:
מאתרי טיול ותיור  -גבוהה ביותר – הכפר עין כרם במרכז האגן הוא אתר מרכזי שמזמן אליו תיירים,
עולי רגל ונופשים.
מכבישים  -החשיפה במהלך הנסיעה היומיומית גבוהה – הכניסה לירושלים דרך עין כרם והדסה קולטת
חלק משמעותי מהתנועה ממערב .הכביש בין ירושלים להדסה נמצא גם הוא בשימוש אינטנסיבי.
מיישובים – חשיפה גבוהה – האגן נצפה מקריית יובל ,קריית מנחם ,הרחבת מושב אורה ,בית זית ובית
חולים הדסה.
ערכיות משאבי הטבע ונוף
ערכיות גבוהה מאד – עיקר ערכו של האזור הוא במורשת הנופית – תרבותית שטבועה בו .כל מכלול
הטרסות שסובב את עין כרם משלושה כיוונים הוגדר בערכיות גבוהה מאד .החלקים מעל עין כרם
שמורים פחות אבל הם חיוניים לשמירת זהותה של עין כרם ככפר נפרד מהעיר .הטרסות מתחת לעין כרם
לכיוון הדסה שמורות היטב וכרמי זיתים מכסים חלק ניכר מהן.
ערכיות גבוהה – תת היחידה של עמק שורק ושולי בית הספר החקלאי הוגדרה בערכיות גבוהה .בוצעה
בה הכשרת קרקע מודרנית אבל היא חלק ממכלול הנחל הפתוח .אלמנט נופי בולט הוא שורות הברושים
בין החלקות.
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עקרונות תכנון:
כלליים:
•

שמירה על זהות של המקום ,דמותו ,ייחודו ,ומשמעותו בהקשר של העיר ירושלים וסביבתה.

•

על מנת לשמור על הייחוד הנופי ,התרבותי ותיירותי לא מספיק שימורו של גרעין הכפר לבדו,
אלא יש לשמר גם את המרחב הפתוח ,החקלאי בחלקו סביב.

•

תפיסה בסיסית של האגן כמרחב פתוח לציבור ,כחוליה ברצף של נחל שורק  -בין אגן חזותי
סכר בית זית ולבין מורד הנחל – אגן סטף.

•

פיתוח תשתית תיירותית מבלי לפגוע באיכותם של הסביבה והמרחב.

מקומיים:
•

טיפוח החיץ הפתוח בין עין כרם לעיר באופן שיחדש את מאפייני הנוף המסורתים.

•

המשך חיזוק עין כרם כמוקד תיירותי עירוני וארצי על ידי שמירה על השפה האדריכלית הקיימת
)פנים וחוץ(.

•

חיזוק בית החולים הדסה עין כרם כאתר אדריכלי )  ( landmarkתוך תוספת ההכרחי לבינוי
הקיים באתר ,ושמירה על סביבתו החקלאית והמיוערת.

•

פיתוח מוקד ושער יציאה לטיולים מעין כרם לכל סביבותיה ולאגן הפתוח ממערב לה )כמוקד
טיולים המתחבר לטיולים בעיר ובמרחב(.

•

לא להוסיף בנייה מסיבית ,כולל למלונאות  -להתבסס על הקיים.

•

בניית מערך הגישה לעין כרם תוך הסתמכות על תחבורה ציבורית.

•

שימור מורדות הדסה והנחל ממזרח להם – כרם הזיתים ,המדרגות ,השומרות ,בורות המים,
הצומח הטבעי ) אלון מצוי ,אלה א"י ומלוויהן( והחקלאי )בעיקר זיתים( המפותח במקום.

דמות הנוף בעבר ובהווה
מצורפים בעמוד הבא שני תצלומי אויר .הראשון צולם בשנת  ,1945כשאזור עין כרם שמר עדיין על
דמותו הכפרית במלואה .סביב גרעין הכפר והמנזרים נראות בבירור המדרגות החקלאיות היורדות אל נחל
שורק ,ועליהן עצי הזית יחד עם עצי בוסתן אחרים .התצלום מופיע באדיבות דר' דב גביש ,מארכיון
תצלומי האוויר של המחלקה לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
התצלום השני השני צולם אחרי למעלה מ -50שנה ומראה את דמות הנוף הנוכחית :המדרגות החקלאיות
השתמרו במורד עין כרם ,על מורדות הדסה לכיוון עין חנדק ומצפון לנחל שורק גם באזור סטף .במקומות
אחרים נעלם נוף זה בעקבות הרחבת השטח הבנוי ,או שמתארו הטשטש בעקבות פעולות ייעור נרחבות.
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קונפליקטים:
בינוי בשטח האגן
מתחם הדסה ומורדות הר אורה – תוכנית מתחם הדסה מציעה בינוי מסיבי על המדרונות מתחת לבית
החולים ועל הגבעה ממערב לו .תוכנית ספדי מציעה בינוי גם מעל בית החולים ,על מורדות הר אורה
ובעמק עין שריג.
מתחם בי"ח הדסה כיום מהווה  - LANDMARKעוגן נופי המנותק מהעיר .בנייה עירונית מסיבית
לכיוון נחל שורק ועמק עין חנדק מהווה פגיעה קשה במכלול הנופי החשוב ביותר באזור הסקר ,שנמצא
בגבול שני אגנים נופיים רגישים – אגן סטף ואגן עין כרם.
בינוי באזור מדרגת החוואר מעל הדסה ועל מורדות הר אורה יוצר רצף בין מתחם הדסה למתחמי רכס
לבן .תהליך כזה יפגע באופן משמעותי בדמות ה"שער" בין הר חרת מדרום להר אורה בצפון.
בניה בעמק עין שריג ,בהמשך לאורה ,מוסתרת בחלקה ע"י השלוחות הצפוניות של רכס לבן ולכן פגיעתה
מצומצמת יחסית לבנייה בשלוחת הדסה.
תוכנית ספדי – בינוי בהר חרת – כל בינוי בהר חרת משנה מהותית את תמונת קו הרקיע הנצפה מאגן
עין כרם מערבה .ככל שקו בינוי מתוכנן גולש דרומה כך פגיעתו גדולה יותר בדופן המערבית של אגן עין
כרם ואגן סטף .השינוי הבולט בקו הרקיע מומחש בהדמייה של הבינוי המוצע על רקע הנוף הקיים.
תשתיות
כביש הטבעת המערבי – החלופה המתוכננת עוברת בשולים המערביים של נחל חרת ,כולל שני מחלפים
לכיוון השכונה החדשה ,ואז חוצה את נחל שורק לכיוון מתחם הדסה בגשר ענק .מיקום הגשר וממדיו
יוצרים נוכחות בולטת של תשתית הנדסית מודרנית ,הפוגעת קשות בתמונת הנוף המסורתי שהשתמרה
בחלקה על מורדות נחל שורק.

נחל שורק – אגן נופי סטף
גבולות:
האגן מהווה חלק מתוואי נחל שורק .השלוחות מעל הנחל סוגרות עליו מצפון ומדרום ופיתולי הנחל
סוגרים את האגן החזותי ממזרח וממערב.
•

מערב – קו הואדי ממערב לסטף ועד אוכף ח' סעדים.

•

צפון -הר איתן ,הר חרת.

•

מזרח" -השער" :קו הר אורה  -הר חרת.

•

דרום -רכס לבן.

ערכי טבע ,נוף ומורשת האדם
באגן נופי צומח מגוונים :חורש ים תיכוני בדרגות התפתחות שונות ,בוסתנים וחלקות מעובדים ,בוסתנים
וטרסות נטושים ,יערות נטועים בגילאים והרכבים שונים של מחטניים ורחבי עלים .אזור זה של הנחל
הוא חלק ממרחב גדול ,נדיר במרכז הארץ ,של שטח פתוח חשוב גם מבחינה בוטנית וגם לבעלי חיים .נחל
שורק מהווה חלק ממסדרון אקולוגי רחב .הוא מקשר בין החלקים העליונים של הנחל לבין הליבה
השמורה של הרי יהודה.

בולטות באזור תופעות גאומורפולוגיות ייחודיות – צנירים ,נפתולי נחל והפרשי גבהים דרמטיים בין
רכסים לנחלים.
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הנוף באגן זה משמר את מורשת הנוף המסורתי של העיר ירושלים היושבת על במת ההר במזרח ובנותיה
עם טרסות חקלאיות על חלק ניכר מהמדרונות .יש בו מספר גדול של מעיינות גדולים וקטנים.
במרכזו אתר הסטף – חווה חקלאית עתיקה עם מעיינות ,טרסות וכרמים ,שהייתה חלק מרצף התיישבות
חקלאית -כפרית באזור  ,ומהווה היום המשך היסטורי עם אלמנטים אותנטיים לחווה העתיקה.
האגן הוא חלק מהעמק הרחב והדרמטי של נחל שורק שבו נוצר נוף משולב הכולל שטחים טבעים,
שטחים נטועים ושטחי טרסות ובוסתנים .האזור הוא חלק מרצף פתוח גדול ,שנותן משמעות אמיתית
לביטוי "שטח פתוח" ומאפשר "ללכת לאיבוד" בתוכו.
הנוף באגן שמור ללא הפרות משמעותיות ויש בו ריכוז ורצף של תכנים תרבותיים ונופיים בקונטקסט
וברקע המקוריים.
יחידות הנוף )המספור מתאים למפה(:
מאפיינים עיקריים

מס' יחידה שם יחידה
/תת יחידה

/תת יחידה

5

הר חרת – מפנה
דרומי

5.1

ערכיות

הר גבוה ,המתנשא מעל נחל שורק .במרכזו מחצבה
שאינה נצפית מאגן הסטף.

חרת מורד דרום

הצד הדרום מערבי של פסגת הר חרת  -בולט למרחוק,

מערבי

סוגר על האגן החזותי של הסטף ממזרח .נטיעות

4

בצפיפות משתנה ,צומח טבעי מגוון ,דרגשי סלע ,נוף
פתוח מערבה.
5.2

הר חרת – פסגה

כתף שנמשכת מהר חרת דרומה ומתנשאת מעל נחל

דרומית

שורק .שילוב של צומח טבעי עם נטיעות צעירות

5

מעורבות .אזור בולט למרחוק – גם מכיוון הסטף וגם
מכיוון מערב ירושלים.
5.4

הר חרת – פיתול

החלק התחתון של המדרון הצפוני מעל פיתול שורק.

שורק

שטח נטוע ברובו ,שחוצה אותו הכביש מצומת סטף

4

לצומת כרם .מהווה מעין שער מעבר לבאים מנחל
שורק מאגן הסטף לאגן עין כרם ולהיפך.
7

סובב סטף

7.1

מדרון יוחנן

מעל פיתול של נחל שורק נמצאים שני אתרים
מרכזיים – שרידי הכפר ,המעיין ובוסתני הסטף
מצפון ומנזר יוחנן במדבר מדרום .נוף חקלאי
מסורתי.
המנזר בנוי על קיר תלול מעל הנחל ,טובל בירק ומוקף
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5

במדבר

בחומה .שילוב של צומח טבעי עם עצים נטועים .אתר
טיול וביקור חשוב במרחב.

7.2

פיתול סטף

7.3

אוכף צומת סטף

7.4

סטף וסביבותיה

8

מורדות הדסה

8.1

מורדות הדסה

8.2

עין חנדק

8.3

בית חולים הדסה

9

אבן ספיר מערב

9.1

אבן ספיר

9.2

"גבעת הלולים"

נחל שורק מתפתל בחצי מעגל ויוצר שלוחה שיורדת

5

במתינות מכיוון דרום .על השלוחה שרידי טרסות,
מכוסים בצומח טבעי.
אוכף בין רכס הר חרת לרכס הר איתן שמהווה צומת

4

דרכים מרכזי באזור .על הגבעה המערבית הוקם מרכז
כניסה ושירותים למבקרים באזור .תצפית היקפית
פתוחה באזור הקולט מבקרים רבים.
אתר ביקור מרכזי בהרי יהודה .סביבו פארק שמשמר

5

את ערכי הנוף המסורתיים של הרי יהודה – הטרסות,
הבוסתנים ,השומרות והמעיינות .פארק ייחודי הקולט
מבקרים רבים.
סביב בית החולים יש מכלול שלם של טרסות ,כרמי
זיתים ,יערות נטועים ומעיין עם מערכת חקלאות
שלחין.
מתחת לבית החולים ,לכיוון נחל שורק ,משתרע מדרון

4

מתון שחלקו התחתון נשמר עם כרמי זיתים ,שומרות
ומדרגות חקלאיות .בחלק העליון הוקם מרכז נטיעות
והוא מכוסה ביער מחטני.
עמק צר שיש בו מעיין עם נקבה כפולה ,מערכת

5

תעלות ,מדרגות חקלאיות וסכר עתיק גדול .בשולי
העמק – מפגעים הקשורים במושב אבן ספיר.
מכלול בנוי בולט בנוף .בשוליו מגרשי חנייה ושפכי

1

פסולת.
המושב יושב על מדרגה במדרון הצפוני של רכס
לבן .ממערב לו מכלול של נחלים מקומיים שיורדים
לנחל שורק .חוליה מקשרת בין מעיינות רכס לבן
וח' סעדים ולבין מכלול הסטף.
מושב עובדים עם פריפריה חקלאית מוזנחת .המושב

2

בנוי בצפיפות נמוכה ואינו בולט בסביבתו.
על הגבעה ממערב לאבן ספיר מבנים בולטים של
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4

לולים מבוקרים .סביב שרידי טרסות ,מכוסים בחלקם
ביער נטוע משולב בצומח טבעי.
9.3

"נחל הלולים"

נחל תלול עם מדרונות סלעיים שסוגרים עליו ממזרח

תחתון

ומערב .שרידי טרסות עם צומח טבעי משולב ביער

5

נטוע.
9.4

"נחל הלולים"
עליון

9.5

נחל אשקף

חלק מתון של הנחל ,שבוצעה בו הכשרה חקלאית

3

מודרנית .אזור מוצנע בין המושב ל"גבעת הלולים".
נחל שיורד ,תחילה מערבה ואז צפונה ,לכיוון נחל

5

שורק .בנחל מדרגות חקלאיות ,שרידי מבנים ,מעיין
עם מערכת תעלות ובריכה .אזור שמור המקושר לח'
סעדים בדרום ולאזור סטף בדרום .באזור החיבור עם
נחל שורק מתקן גדול של חברת חשמל שפוגע בחזות
הנוף.
9.6

"גבעת הלולים" – בהמשך למנזר יוחנן במדבר ו"נחל הלולים" נמשך
דרום

5

מעל הנחל מדרון תלול עם מדרגות חקלאיות שכוסו
ברובן בצומח טבעי .אזור שמור היטב.

10

הר אורה – עין

הר אורה בולט למרחוק כשלוחה דרומית מתוך רכס

שריג

לבן .ההר נצפה מירושלים  ,מאזור הר חרת
ומהכתפיים של נחל שורק .ממערב לו עמק פנימי
עם שרידי חקלאות מתקופות שונות.

10.1

הר אורה – שכבת מעין מדרגה על המדרון הדרומי של הר אורה .מתינות
החוואר

4

המדרון עשתה אותו נוח לעיבוד חקלאי לאורך
הדורות.

10.2

הר אורה – מדרון החלק העליון של יובל נחל המוביל לעין חנדק ולנחל
צפוני

4

שורק .אזור עם טרסות ושילוב של יער נטוע עם צומח
טבעי .האזור נצפה למרחוק.

10.3

הר אורה – מדרון מדרון חשוף כמעט מעצים מעל עין שריג .שרידים של
מערבי

4

גדרות אבן ומבנים בחלק התחתון של המדרון .נצפה
ממערב.
עמק נחל שיורד לכיוון עין חנדק .מדרונות תלולים

10.4

מדרון עינות עוזי

10.5

עין שריג – מדרון מדרון תלול עם חורש טבעי מפותח ,עצים נטועים

4

מיוערים בחלקים .מעיינות שכבה עם בריכות ומערכת
טרסות על המדרונות.
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4

דרום מערבי

בולטים

ושרידי מבנים וטרסות חקלאיות .החלק

השמור יותר של עמק עין שריג.
10.6

עמק עין שריג

11

רכס לבן צפון

עמק עם שרידי מעיין וחקלאות מסורתית ומודרנית.

4

פיתוח "זוחל" בתוך העמק :כביש ,בית קברות ,אזור
מלאכה וערימות פסולת.
רכס לבן מתנשא בין נחל רפאים בדרום לנחל שורק
בצפון .המדרון שלו לכיוון נחל שורק תלול
ומרשים ,ובולטות בו מספר מדרגות .רוב המדרון
מיוער בצפיפות.
חרבת סעדים צפון עמק נחל שיורד בתלילות מח' סעדים לכיוון עין

11.1

5

אשקף .שילוב של חורש טבעי ,יער נטוע )במזרח(
ושרידי בוסתנים.
מדרון עינות

11.2

עמינדב

מדרון תלול שחוצים אותו שני נחלים היורדים לכיוון
יובלי נחל שורק .שורת מעיינות

4

עינות עמינדב.

המדרון ברובו מיוער ביער מחטני צפוף .המדרון צופה
ונצפה ממרחקים.
אורה ועמינדב

12

שני מושבים שניכרת בהם היום פעילות מסחרית

2

ותעשייתית בפריפריה החקלאית לשעבר .מפגעים
ושפכי עפר בולטים בשטח ,אבל קו הרקיע של רכס
לבן נשמר ללא הפרות בולטות.

אתרי נוף ומורשת )המספור מתאים למפה( :
מספר שם

תיאור קצר והערות

ח'ירבת א-לוז

כפר נטוש ,טרסות ,שרידי בוסתנים ומבנים.

49

עין לוזים

מעיין נקבה חרב בשולי רכס הר איתן.

43

א-שייח' עובייד

אתר מוסלמי מקודש בסמוך לחורשת אלונים
מרשימים.

כפר סטף

שרידי מכלול כפרי עם מעיינות ובוסתנים שהוסב
לשמורת נוף קולטת קהל

33

עין סטף

מעיין שכבה עם מערכת של נקבות ובריכות.
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32

עין ביכורה

מעיין שכבה עם נקבה ובריכה גדולה.

27

מנזר יוחנן במדבר ,מעין אל-

מנזר ציורי בגבול המושב אבן ספיר .בחצר המנזר מעין

ח'ביס

עם בריכה .המנזר מוקף חומה.

36

עין חנדק

מעיין ,מערכת חקלאית ,סכר גדול קדום.

42

שרידי חווה וקבר שייח'

דרומית להר איתן.

38

עינות עוזי )(2

סדרה של מעיינות שכבה עם נקבות ומערכת חקלאית.

39

עינות עמינדב )(4

סדרה של מעיינות שכבה עם נקבות ומערכת חקלאית.

40

עין אשקף

מעיין שכבה ,בריכה ,שרידי מבנים.

10

ריכוזי שומרות

שומרות בשולי היער על מורדות הר חרת.

תשתיות קיימות:
•

כבישים מקומיים ) – (395 ,386ככלל משתלבים בנוף ,למעט הרחבת הכביש על מדרון הר
חרת.

•

מוקד נופש ומסעדה – צומת סטף.

•

מושב אבן ספיר – מכיל מספר מפגעים חזותיים ,אבל לא בולט מאד בשטח.

•

מתקן של חברת חשמל – בשולי נחל שורק ,מפגע חזותי בולט.

•

בית חולים הדסה – בינוי אינטנסיבי בולט.

•

מערכת של דרכי עפר ונטיעות.

פעילות פנאי ונופש ,נצפות וחשיפה לקהל:
משבילי טיול ותיור  -גבוהה ביותר – אזור נופש מרכזי ,מהחשובים בהרי יהודה .אתר הסטף ,מנזר יוחנן
במדבר וח' סעדים בגבול הדרומי של האגן מושכים מטיילים ונופשים רבים.
מכבישים  -החשיפה במהלך הנסיעה היומיומית בינונית אם כי בעלת ערך ומשמעותית.
מיישובים – חשיפה בינונית – האזור נצפה מהחלק הצפוני של עמינדב ,מאבן ספיר ומבית חולים הדסה.
הר איתן נצפה גם מהשכונות המערביות של ירושלים.
ערכיות משאבי הטבע ונוף
ערכיות גבוהה מאד וגבוהה – החלק המרכזי של האגן הכולל את יחידת הנוף "סובב סטף" הוגדר כולו
בערכיות הגבוהה ביותר .שוליו – אוכף צומת סטף ,מורדות הדסה וגבעת הלולים דורגו בערכיות גבוהה.
זהו מכלול מרכזי בשימור דמותה ההיסטורית של העיר ובנותיה  -קשר ממשי עם הזיכרון והמטען
התרבותי של שכבת הבסיס אשר עיצבה את נוף האזור ואת דמותה ואופיה של ההתיישבות הקדומה
באזור.
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המכלול מכיל מגוון של בתי גידול טבעיים וטבעיים למחצה ,יחד עם תופעות גיאומורפולוגיות ייחודיות.
אלה מעשירים את התמונה הנופית ומתחברים למכלול טבעי גדול ומגוון שנמשך לאורך נחל שורק .אזור
זה מאפשר מפגש חינוכי-לימודי וחוויתי עם מכלול אדם ,טבע וסביבה בהקשרו המקומי.
ערכיות בינונית – השטח החקלאי הנטוש בין אבן ספיר ל"גבעת הלולים" הוגדר בערכיות בינונית – הוא
נמצא בקפל קרקע מוסתר יחסית ואין בו ערכים מיוחדים ,למרות מיקומו על המורדות הצפוניים של רכס
לבן.
עקרונות תכנון
כלליים:
•

שימור מרחב נופי  -מסורתי רציף במבואות ירושלים ,במלוא מימדיו .זהו האגן היחיד שבו
נשמרת במלואה )ובצורה ייחודית( תמונת הנוף המסורתי וחוויית המבואה הירוקה והפתוחה
לעיר "השוכנת בדד" .לכן ישנה חשיבות לשמירה על האגן החזותי כולו ,ללא הרחבה משמעותית
של מוקדי הפיתוח הקיימים בתחומו.

•

טיפוח נוף הטרסות והבוסתנים )דוגמת הנעשה בסטף(.

•

הדגשת מבואה זו כדרך תיירות ונופש.

•

פיתוח אפשרויות פנאי ונופש תוך שמירה על ערכי תרבות וטבע  -ניצול של השטחים הנטועים
לחניונים לנופש ופנאי.

•

שיקום אתרי המעיינות המוזנחים ,שימורם כאתר טבעי ושילובם במערך הטיולים באזור.

•

תפיסה בסיסית של האגן כמרחב פתוח לציבור ,כחוליה ברצף של נחל שורק  -בין אגן חזותי עין
כרם ובית זית ולבין מורד הנחל ואגן נחל רפאים.

מקומיים:
•

חיזוק הקשר בין אגן עין כרם על המוקדים התיירותיים שבו עם אגן הסטף.

•

חשיבות מיוחדת לשימור המדרונות הצפוניים של רכס לבן )מתחת למושב עמינדב( – באזור זה
ריכוז ייחודי של המעיינות באזור  -בשוליים קרובים וזמינים לתושבי ירושלים.

•

שמירה על גבולות קיימים של ההתיישבות הכפרית באזור – הרחבה פנימה ,לשטחים בתוך
המושבים .ראה :עפרון ,ר ,(2000) .בחינת חלופות להרחבת מושב ספיר .החברה להגנת הטבע.

•

מנזר יוחנן במדבר  -יש לשמרו מנותק ממושב אבן ספיר ומשולב בנוף.

•

עין חנדק  -לפתח ולשקם ברוח פיתוח האתר בסטף ,כמקום קולט קהל המשמר את ערכי התרבות
המסורתית.
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קונפליקטים:
תוכניות בינוי
מתחם הדסה – נמצאת בדיונים תוכנית בנייה מסיבית סביב בית החולים ,כולל הגבעה ממערב לו – קרוב
לשולי העמק מעל עין חנדק.
כל בניה החורגת מתחום אזורי החנייה המופרים בשטחי הדסה ,תפגע באופן קשה בתמונת הנוף הייחודית
הנשקפת בפני הבאים לירושלים ממערב .הקמת שכונת מגורים על שלוחת הדסה ,מערבה לעבר עמק עין
חנדק ,ומזרחה לעבר עין כרם ,תטשטש כליל את היותו של בית החולים "עוגן נופי" ),(LANDMARK
המנותק מהעיר .משמעות נוספת של מימוש התוכנית היא הורדת הבניה העירונית למפלס נמוך בהרבה
ממפלס השטח הבנוי הנוכחי של ירושלים ,במרכזו של האגן הנופי ועד לגדות נחל שורק .התפשטות זו של
הבינוי תביא לפגיעה ניכרת בדמותו של "השער" המערבי לירושלים ,בין הר חרת )מצפון( להר אורה
)מדרום( .
לבניה כזו גם משמעות אקולוגית – היא תביא לפגיעה ברצף השטח הפתוח דרום-צפון בציר עין חמד–נחל
רפאים .בשטח השכונה המתוכננת יש גם מגוון אתרים ארכיאולוגיים )טרסות ,שומרות ,בורות מים(,
צומח טבעי עשיר ומגוון )אלון מצוי ,אלה א"י ומלוויהם( וחקלאי )בעיקר כרמי זיתים עתיקים(.
בנייה בצד הצפוני של רכס לבן  -בתוכנית ספדי ובתמ"מ  1/30מוצעת בנייה עירונית על מורדות הר
אורה ועמק עין שריג .מוצעת הרחבה מוגבלת של המושבים אורה ועמינדב גם לצפון ולמערב ,כחלק
מבינוי עירוני אינטנסיבי של רכס לבן.
מימוש התוכנית יביא לפגיעה חזותית קשה במראה הנצפה מאגן הסטף ומאתרים ונקודות תצפית נוספות
במרחב הליבה השמורה של הרי יהודה ממערב.
השפעת הבנייה בעמק עין שריג מצומצמת יותר – העמק יוצר אגן חזותי מקומי ,הנצפה פחות .בינוי כפרי
או פרברי באזור זה לא יפגע באופן משמעותי בקו הרקיע של רכס לבן.
בנייה על הר חרת – בתוכנית ספדי ובתמ"מ  1/30מוצעת בנייה עירונית על המורדות הדרום מערביים
של הר חרת ,כמעט עד צומת סטף.
בנייה מסיבית במורדות המערביים והדרום מערביים תפגע קשות בחוויה הנופית באגן סטף .מורדות אלו
נמצאים ממש מעל התצפית המרכזית באגן זה  -תצפית חניון הסטף בהר איתן" .גלישת" הבניה במדרונות
אלה תצמצם מאד את ה"שער" לירושלים ,בין הר חרת להר אורה ,ובמקרה של בניה נרחבת במתתם
הדסה – תחסום אותו לגמרי .עוצמת הפגיעה מומחשת בהדמייה המראה מבט מדרום מערב על הבינוי
המתוכנן באזור מורדות הדסה והר חרת.
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הרחבת אבן ספיר – הוכנה תוכנית להרחבת מושב אבן ספיר על דופן נחל שורק מצפון למושב .תוכנית
נוספת שנדונה הייתה הקמת שכונה נוספת על גבעת הלולים.
משמעותן של תוכניות אלו ,החורגות מגבולות הבינוי הקיימים של המושב ,היא פגיעה קשה בדמות הנוף
הכפרית וברצף השטחים הפתוחים .בחלקו העליון של העמק שבין המושב לגבעת הלולים )מדרום לישוב(
הפגיעה בערכי הטבע והנוף מצומצמת יותר .ראה :עפרון ,ר ,(2000) .בחינת חלופות להרחבת מושב
ספיר .החברה להגנת הטבע.
הר איתן – מוזיאון צה"ל – הר איתן שוכן בשטח שהוגדר כליבה השמורה של הרי יהודה .כל מעשה
פיתוח בו מהווה פגיעה קשה במהות הליבה השמורה ובפוטנציאל השטח למטרות נופש וטיילות.
תשתיות:
כביש הטבעת המערבי – מתוכנן לעבור במורדות המזרחיים של הר חרת ולחצות את נחל שורק בגשר
ענק )כ 600 – 550 -מטר( ממחלף באזור המחנה הצבאי עין כרם עד לשלוחת הדסה .מיקום הגשר
וממדיו יוצרים נוכחות בולטת של תשתית הנדסית מודרנית ,הפוגעת קשות בתמונת הנוף המסורתי
שהשתמרה על מורדות נחל שורק ובמפתח "השער" המערבי לירושלים ,בין הר חרת להר אורה .על
עוצמת המפגע ניתן ללמוד מהדמיית הגשר )שבוצעה ע"ס נתוני תכנון ראשוניים( על רקע נוף נחל שורק
והבינוי המוצע בהר חרת.
הרחבת כביש צומת סטף – צומת כרם על מורדות הר חרת ) – (395נראית למרחוק ופוגעת בנוף אגן
הסטף.
כביש חיבור בין נחל שורק ) (386למחלף הדסה )מוצע בתכנית ספדי(  -פוגע אנושות בנחל אשקף
ובמדרון היורד מחורבת סעדים לכיוון נחל שורק.

נחל שורק – אגן נופי נחל חרת
גבולות:
נחל חרת יורד מהקצה הדרומי של מעוז ציון ,דרומה עד לחיבורו לנחל שורק באזור צומת כרם .אגן זה
נכלל בחלקו באגן נופי עין כרם ובאגן נופי סכר בית זית.
•

מערב -הר חרת )מורדות מזרחיים(.

•

צפון -מעוז ציון -מדרון דרומי.

•

מזרח -שלוחה היורדת ממעוז ציון אל הגבעה העגולה ונמשכת עד לבית הספר החקלאי.

•

דרום -מפגש נחל חרת עם נחל שורק ) כביש .( 395

ערכי טבע ,נוף ומורשת האדם:
נחל חרת הוא יובל ניסתר וקטן של נחל שורק היורד לאורך המדרון המזרחי של הר חרת .הנחל מוסתר
מעיני הצופה מירושלים מערבה על ידי שלוחה המפרידה את הנחל מהאפיק העיקרי של נחל שורק .הנחל
מהווה מכלול פנימי עשיר בערכי טבע ,נוף ושרידים חקלאיים עתיקים ,שמורים באורח יוצא דופן .מכלול
זה יוצר תמונה שלמה המאירה את הזיקה בין האדם לטבע במקום.

בנחל השתמרו מדרגות חקלאיות מסורתיות שחלקן מטופח גם היום ,מערכת שומרות וגדרות ,כרמי זיתים
ושקדים בוגרים )הן במדרון היורד אל הנחל הן בערוץ( ומערכת מעיין )יבש בשנים האחרונות(.
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באגן ניתן למצוא צומח ים תיכוני טבעי עשיר ומפותח הכולל עצי אלון בוגרים ומרשימים .בנוסף ניתן
לראות תופעות גיאומורפולוגיות ככיפה עגולה עם שכבות סלע קונצנטריות ,מצוקים ומדרגות סלע.
מחלקו העליון של המדרון היורד מהר חרת לנחל קיימות תצפיות רחבות מזרחה אל עמק בית זית הפתוח
והעיר ירושלים.
אגן הנחל שמור כמעט באופן מלא למעט קו המגע עם המחצבה המאופיין בערימות פסולת בניין וחציבה.
מצב זה מקשה על נגישות נוחה ואסתטית מהיישוב .גם מכיוון בית הספר החקלאי – אין יציאה מסודרת
לכיוון הנחל.
יחידות הנוף )המספור מתאים למפה(:
מס' יחידה

מאפיינים עיקריים

שם יחידה

ערכיות

/תת יחידה /תת יחידה
4

אגן נחל חרת

אגן הנחל נפרש בין מעוז ציון בצפון עד לכביש
 395בדרום ,ובין הר חרת על מורדותיו הקמורים
במערב ושלוחת הגבעה העגולה במזרח .נחל נסתר,
שמור באורח יוצא דופן ובו עושר של צומח טבעי,
מדרונות תלולים ושרידים של תרבות חקלאית.

4.1

נחל חרת – ערוץ

ערוץ היורד מאזור המחצבה מזרחה אל נחל חרת.

השומרות

בחלקו העליון מתחם גדרות ושומרות שמור ומרשים.

5

לאורכו ניתן לראות מספר עצי אלון מצוי גדולי מידות
.
4.2

נחל חרת  -כרם
הזיתים

כרם זיתים גדול הנפרש על כתף מתונה בחלקו העליון

5

של המדרון המזרחי הקמור היורד מהר חרת אל נחל
חרת .מתחת לכרם ניתן לראות דרגש הסלע הנמתח
לאורך קו הגובה .הכרם מטופח ומעובד גם היום,
ונצפה מהשכונות המערביות בירושלים ומעין כרם.
לאורכו קיימת דרך עפר טובה.

4.3

הר חרת -מורד

חלק עליון מתון של מדרון מזרחי קמור היורד אל נחל

צפון מזרחי

חרת .אזור זה סמוך למחצבה ולאזור הכניסה אל הנחל
ממעוז ציון ואינו נצפה מהנחל עצמו .קו המגע עם
הכניסה ממעוז ציון מאופיין במפגעי מחצבה .באזור
נטיעות ,בעיקר של מחטיים ,עם חדירה של צומח
טבעי .האזור נצפה כחלק מקו הרקיע של הר חרת מכל
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4

מערב ירושלים וקיימות ממנו תצפיות רחבות מזרחה
אל עמק בית זית וירושלים.
4.4

נחל חרת

4.5

הגבעה העגולה

4.6

כרם הזיתים הקטן

4.7

הר חרת  -מורד
דרום מזרחי

עמק נחל נסתר ,שמור היטב ,בעל דפנות תלולות,

5

מתחת למעוז ציון .בנחל ניתן לראות צומח ים תיכוני
טבעי –פראי מפותח ,בשילוב מדרגות חקלאיות
עתיקות ומדרגות סלע טבעיות .בערוץ עצמו טרסות
רחבות נטועות בזיתים עתיקים ,בשילוב עצי אלון
מצוי.
גבעה המתנשאת בין עמק הסכר במזרח לבין נחל חרת

5

במערב .שכבות הסלע מהן בנויה הגבעה יוצרות טבעות
קונצנטריות שנוספות ביניהן טרסות בנויות.
הצומח כולל שילוב של שרידי בוסתנים ,צומח טבעי
ונטיעות מחטניים .מן הגבעה קיימת תצפית רחבה על
עמק השורק והר חרת .הגבעה נצפית כחלק מחזיתו של
הר חרת ממקומות רבים במערב ירושלים.
אתר גדרה ובו טרסות נטועות בעיקר בזיתים ,בליווי

4

שקדים ותאנים .אל המתחם חדרו עצי אלון מצוי וכן
ניתן לראות בו באביב מגוון עשיר של סחלבים.
חלק עליון של המדרון הקמור מעל כרם הזיתים הגדול.

4

מיוער מחטניים בעיקר ,עם צומח טבעי שחדר לאזור.
נמצא בסמוך למחצבה ,כאשר קו הגבול של המחצבה
כמעט ואינו נראה .אינו נצפה מן הנחל בגלל אופיו
הקמור של המדרון אך נצפה ממקומות רבים במערב
ירושלים בהיותו חלק מקו הרקיע הירוק של הר חרת.
משמעותי כחלק מהר חרת כדופן מערבית ירוקה –
אופק ירוק מעין כרם.

אתרי נוף ומורשת:
מספר שם
1

הגבעה העגולה

תיאור קצר והערות
אתר ארכיאולוגי  -שרידי מבנים ומתקנים חקלאיים,
שכבות סלע טבעתיות סביב הגבעה.
מראש הגבעה תצפית פתוחה :מנבי סמואל דרך במת
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ההר והעיר ירושלים ועד לח' סעדים והר שלמון.
2

מערה חצובה

מערה חצובה בקיר סלע ,חתומה בקיר אבנים.

3

שומרה

ממוקמת במפגש היובלים המזרחי והמערבי של נחל

4

אלון מצוי גדול בחלקת זיתים בערוץ הנחל עצמו  -חלקת זיתים עתיקים הנטועה על

חרת.
עתיקים

גבי טרסות רחבות .במרכז החלקה נמצא עץ אלון בוגר
גדול מאד בממדיו ,ממוקם בקצהו התחתון של ואדי
השומרות והאלונים.
כבשן סיד אשר חלקו חצוב בסלע וחלקו קיר בנוי

5

בור סיד )כבשן סיד(

6

שומרת עין חרת
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מעיין הר חרת

7

מתחם שומרות )בקצה ואדי מתחם גדור ומסודר של טרסות היקפיות

הנשען על סלע טבעי .לצדו מספר עצי שקד גדולים.
שומרה הרוסה בחלקה .בסמוך מצויות טרסות רחבות
שעליהן נטועים עצי שקד גדולים.

היורד מן המחצבה(

מתחם מעיין הכולל ניקבה ,מערכת אמת מים ובריכה.
הממוקם

מזרחית לדופן המחצבה בחלקו העליון של המדרון.
השומרה העליונה השתמרה במלואה ,מחוץ לגדרה
בפינה הצפון מזרחית ,קיים עץ אלון מצוי גדול מאד.
בואדי עצמו ניתן למצוא מספר רב של אלונים.

8

כרם זיתים עליון )הכרם קטן(

12

כרם הזיתים הגדול

13

ח' חרת )ח' צלאח(

אתר גדרה ובו בעיקר זיתים וכן עצי אלון מצוי,
שקדים ,תאנים וכן מגוון סחלבים עשיר.
כרם זיתים גדול הפרוש על כתף מתונה מעל דרגש
סלע בולט .הכרם מטופח גם היום ,ועוברת בו דרך עפר
רחבה.
שרידי כפר חרב ,בור מים ומערה חצובים בסלע ,בית
בד ,עמודי בית בד ושומרות .ממוקם בסמוך לכרם
הזיתים הגדול.

תשתיות קיימות:
•

כבישים מקומיים 395 -עובר בשוליו הדרומיים של האגן  ,נמצא בתהליך הרחבה.

•

בי"ס חקלאי )לשעבר( -מכיל מספר מפגעים בקו המגע אך ככלל משתלב בנוף האזור.

•

בסיס צבאי -כולל ריכוז מבנים ואזור פתוח שפזורים בו בונקרים נסתרים כמעט מן העין.

•

מערכת דרכים  -מערכת דרכי עפר על הרכסים משני צדי העמק.

•

נטיעות – בעיקר בחלק העליון ,הסמוך למחצבה ,ומעט במורד אל הנחל ובשטח הבסיס הצבאי.
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•

ישובים -מעוז ציון בגבול הצפוני -קו מגע ללא מפגעים בולטים.

•

מחצבת הקסטל -כוללת מספר מפגעי פסולת ,בעיקר בקו המגע באזור מעוז ציון.

פעילות פנאי ונופש ,נצפות וחשיפה לקהל:
מאתרי טיול ותיור  -החשיפה של הנחל עצמו מאזורי טיול ותיור מועטה .הוא נצפה מאזור כרם הזיתים
וקו הרקיע של ההר .החלקים הגבוהים של המורד המערבי נצפים גם מעין כרם וממערב ירושלים ,כחלק
מקו הרקיע שנמשך ממעוז ציון דרומה לכיוון הר חרת והר איתן.
מכבישים -נמוכה .רק מכביש  395ניתן לראות את פתוח הנחל.
מיישובים -חלקו העליון של המדרון ,כמו גם שלוחת הגבעה העגולה ,נצפים מעין כרם ,בית זית ,קריית
מנחם ושכונות מערביות נוספות בירושלים.
ערכיות משאבי הטבע והנוף:
ערכיות גבוהה מאד -חלקו העליון של ערוץ הנחל עצמו )עד לאזור בי"ס החקלאי( כולל המדרונות
המערבי והמזרחי הוגדרו ברמת ערכיות גבוהה ביותר .מכלול זה הכולל את ערוץ הנחל ,מורדותיו ,הגבעה
העגולה ,עין חרת  ,כרמי זיתים ושקדים  ,בוסתנים עתיקים ,מתחמי שומרות וכן את ואדי השומרות
והאלונים  -מהווה מכלול פנימי שלם שמור ובו ריכוז אתרי טבע ומורשת חקלאית.
ערכיות גבוהה  -חלקו הגבוה של המדרון המזרחי של הר חרת וכן חלקו הדרומי של הנחל  -הוגדרו
ברמת ערכיות גבוהה.
אזור זה כולל שתי אונות הסמוכות למחצבה בחלקו המתון והגבוה של המדרון -משני צידיו ) הדרומי
והצפוני ( של ואדי השומרות והאלונים ,המיוערות בעיקר באורנים ואינן נצפות מתוך הנחל .
חלקו הדרומי של נחל חרת מופר בחלקו על ידי נוכחות הבסיס הצבאי ובית הספר וכבישי הגישה אליהם.
עקרונות תכנון:
כללים:
•

שימור אגן הנחל כשטח פתוח ברמת פיתוח אקסטנסיבית בלבד ,למעט מוקדים אינטנסיביים יותר
על בסיס מוקדי הבינוי הקיימים.

•

טיפוח האזור כחלק שמור של מרחב אזורי ,קשור לאגן נופי בית זית ואגן נופי סטף.

מקומיים:
•

מיקום מוקדי הפיתוח באזור בי"ס החקלאי .יש לשים דגש על עיצובו ההולם של קו המגע עם
הנחל השמור.

•

שמירת הליבה הבלתי מופרת של נחל חרת על ידי יעודו להולכי רגל בלבד ,למטרות טיול וידיעת
הארץ.
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•

שימור אקולוגי של ליבת הנחל .

•

פיתוח דרך העפר הקיימת לאורך כרם הזיתים הגדול ועין חרת כדרך נופש )דרך עפר( לרכב /
אופניים /הולכי רגל  ,תוך שיבוץ פינות שהייה לאורכה ונקודות ירידה לטיול רגלי אל הנחל.

•

טיפוח ואדי השומרות והאלונים כמכלול הקושר את מעלה ההר עם ערוץ הנחל ,ופיתוח שביל
רגלי בשוליו.

•

שימור הגבעה העגולה כאתר תצפית גאומורפולוגי פתוח ,ללא בינוי.

•

שמירה וחיזוק הקשר הפיזי הפתוח עבור הולכי הרגל בין נחל חרת לאגן נופי סכר בית זית.

•

יצירה וטיפוח של קשר פיזי פתוח בין נחל חרת לאגן נופי סטף – דרך הר חרת ו/או נחל שורק.

קונפליקטים:
בינוי בשטח האגן
תוכנית ספדי – בינוי בהר חרת – בינוי בתוך המחצבה )ובשטח שבינה לבין הבינוי הקיים במעוז ציון(
אינו מהווה בעיה .חריגת הבינוי מתחום זה ,ו"גלישת" בניה עירונית מסיבית במורד המזרחי של הר חרת
לעבר נחל חרת ,מול עין כרם ,תיצור פגיעה )גדלה והולכת בהתאם להיקף ה"גלישה"( בנוף המקומי.
היקפה הנוכחי של תכנית ספדי מאיים להרוס כליל את ערוץ השומרות והאלונים ,בחלק הגבוה של
המדרון המערבי של נחל חרת ,שערכיותו גבוהה.
פיתוח והגדלה של מתחם בית הספר החקלאי )לשעבר( – אופי הבניה הנוכחי במתחם זה משתלב בנוף
הכפרי-פתוח של האזור .פיתוח שיחרוג בהיקפו ובאופיו מהמתכונת הקיימת ,יפגע בערכיותו בנופית
והטבעית של האגן.
פיתוח מתחם הבסיס הצבאי – מתחם זה ,במוצא נחל חרת לנחל שורק ,מהווה מפגע נופי ותפקודי כבר
כיום – הוא פוגע במעבר בין נחל חרת לאגן השורק ,שחשיבותו רבה גם למטיילים וגם לבעלי חיים.
מתוך שטח הבסיס רק חלק קטן בנוי .במעלה המדרון חלק ניכר מהשטח מכוסה בצומח נטוע וטבעי ולכן
פגיעתו ברצף השטח הפתוח מצומצמת יותר.
בינוי על הגבעה העגולה )"גבעת האוניברסיטה"(  -בתוכנית ספדי מוצע לבנות מבנה ציבור על
הגבעה .בינוי כלשהו באתר זה יפגע בערכו כאתר נופי ,גיאומורפולוגי ואתר תצפית ,על פי עקרונות
התכנון אשר הוצגו לעיל.
תשתיות
כביש הטבעת המערבי – החלופה המתוכננת עוברת בשולים המערביים של נחל חרת ,כולל שני מחלפים
לכיוון השכונה החדשה ,בשני קצות נחל חרת ,ואז חוצה את נחל שורק לכיוון מתחם הדסה בגשר ענק.
כביש זה פוגע באופן משמעותי באזורים שהוגדרו ברמת ערכיות גבוהה ביותר ,הן באוכף הגבעה העגולה
והן במורדות המזרחיים של הר חרת .הכביש פוגע באפשרויות ליצירת קשר של טיול וגישה רגליים
מהיישובים הסמוכים ,מעוז ציון ומוצא ,ומסכר בית זית אל הנחל ,על אתרי הטבע והמורשת השונים שבו.
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אגן נופי נחל צובא עליון
גבולות:
פרק זה מתייחס לחלק העליון של נחל צובא ,מפאתי מעוז ציון ועד לחציית כביש  395את הנחל ,מתחת
להר איתן .יובל זה של נחל שורק יורד מצפון מזרח לדרום מערב ,בין שני קוי רכס מקומיים – האחד
מהקסטל לכיוון הכפר צובא והשני נמשך דרך הר חרת לכיוון הר איתן.
•

מערב  -קצה מערבי של במת הרכס ) ללא התייחסות לנחל כיסלון (.

•

צפון  -מבשרת ציון.

•

מזרח  -הר חרת.

•

דרום  -הר איתן.

ערכי טבע ,נוף ומורשת האדם

.
המוקד העיקרי באגן זה הוא תל צובא ,המתנוסס מעל הנחל .תל רב שכבתי זה מהווה נקודת ציון
משמעותית בנוף הקרוב והרחוק .מכלול התל כולל גם את במת הסלע מצפון מערב ,שרידי הבוסתנים,
הטרסות והעצים הגדולים סביבו .המרחב החקלאי סביב התל הוא זה שמבליט אותו מסביבתו ומקנה לו
את חשיבותו כציון דרך בולט .החלק העליון של נחל צובא ,בשונה מהמשכו ,הוא בעל טופוגרפיה מתונה
יחסית ,שאפשרה בעבר ומאפשרת בהווה פעילות חקלאית אינטנסיבית .לכן יש חשיבות מיוחדת למעיין
שלצורך ניצולו נחצבה כנראה כבר בתקופה הרומית נקבה משוכללת.
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גם כיום מכלול הנחל משלב חקלאות מודרנית עם שרידי חקלאות עתיקה  -מעיין ,ניקבה ,בית מעיין,
שרידי בית בד ,מדרגות חקלאיות ושרידי מבנים חקלאיים.
ערכי הטבע באזור כוללים בעיקר עצי חורש פזורים .חשיבות מיוחדת יש למקבץ של עצי אלון מצוי גדולי
מימדים ממזרח לתל .במורד הנחל ,ככל שהמדרונות נעשים תלולים יותר ,כך נעשה הצומח הטבעי
דומיננטי יותר.
האגן כולל בצד אזורים שמורים היטב גם אזורים מופרים מאד -בעיקר קוי המגע של הנחל עם אזור
המחצבה והמגרסה בכניסה למעוז ציון ,אבל גם חלק מקוי המגע עם קיבוץ צובא.
יחידות הנוף )המספור מתאים למפה(:
ערכיות

מס' יחידה
/תת יחידה

שם יחידה
/תת יחידה

מאפיינים עיקריים

6

אגן צובא עליון

נחל צובא מתחיל את דרכו בצורה מתונה ,בנוף חקלאי,
על במת ההר מדרום לקסטל .הוא מתעמק והולך
במהלכו לכיוון נחל שורק .מדרום מזרח לצובא הנחל
פונה מערבה בתוך אזור נטוע ,בעיקר במחטניים.

6.1

נחל צובא עליון

6.2

במת צובא

6.3

תל צובא

החלק העליון של עמק הנחל מוסתר לצופה מאגני סטף

3

ועין כרם ,בהיותו תחום בין כיפת המחצבה ובין גבעת
המגרסה .הוא נמצא בשימוש חקלאי – מטעים,
בטופוגרפיה מתונה יחסית.
קו המגע עם המחצבה ,המגרסה והכניסה למעוז ציון כולל
מפגעי פסולת ושפכי עפר.
במה שטוחה חקלאית ,המשתרעת מצפון לתל לכיוון מעוז
ציון והקסטל .חלק חשוב מהמרחב הויזואלי

4

הפתוח

הסובב את התל.
תל רב שכבתי ,ציון דרך ) (LANDMARKבולט
מהדרכים המוליכות לירושלים ממערב .התל הוא בעל
חשיבות נופית גם בהיבט החזותי ,בשל צורתו הבולטת
ושליטתו בקו הרקיע וגם בהיבט היסטורי תרבותי –
שליטתו על צירי הדרכים ומתארו ככפר כפה ,מוקף
טרסות חקלאיות.
מהתל נשקפת תצפית רחבה הן למזרח ולדרום )עד לרכס
לבן ולשכונות מערביות בירושלים( ,צפונה עד לנבי
סמואל ,ובמערב אל נחל כסלון והליבה השמורה של הרי
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5

יהודה.
קוי המגע של התל עם הקיבוץ מופרים על ידי מפגעי
פסולת ומבנה המפעל.
6.4

נחל צובא

עמק נחל בעל טופוגרפיה מתונה יחסית .חלקו העליון
מעובד בחקלאות מודרנית ,בעוד חלקו התחתון

5

כולל

טרסות עתיקות שמורות וחדירה של צומח טבעי .הנחל,
ובמיוחד הדופן הצפונית מערבית שלו היורדת מן התל,
הוא חלק אינטגרלי מהמכלול האיכותי של תל צובא .על
הדופן המזרחית מעל הנחל עובר כביש.
3

מחצבת הקסטל

מחצבה גדולה ,נטושה בחלקה הגדול ,שנמשכת מפאתי
מעוז ציון לכיוון מערב .המפגע העיקרי כיום כולל מגרסה
פעילה ואזור תעשייה ,צמוד ליישוב.

3.1

מחצבת הקסטל  -המחצבה לכשעצמה חבויה בהר חרת ואינה נצפית מרחוק.

1

המחצבה הנטושה בחלק הצפוני של המחצבה ,בצמוד לחלקים הפעילים,
קיימים מפגעים סביבתיים וחזותיים – פסולת בנין ,שפכים
ואבק רב.
3.2

מחצבת הקסטל -

המפעל וסביבותיו מהווים מפגע נופי וסביבתי בקרבת

המפעל

אתרים איכותיים וחשובים –ערימות פסולת חציבה ועפר

1

אבק ,הנצפים מהתל וסביבותיו.
3.3
5
5.1

מחצבת הקסטל -

המגרסה ממוקמת על גבעה נצפית ,קרובה ביותר לתל.

המגרסה

האזור מופר וכולל מפגעי פסולת רבים.

הר חרת – מפנה

הר גבוה ,המתנשא מעל נחל שורק .במרכזו מחצבה

דרומי

שאינה נצפית מאגן הסטף.

חרת -מורד דרום חלק עליון של מדרון המהווה דופן וקו רקיע לצופה גם
מערבי

1

4

מאזור חניון סטף וגם מתל צובא .מדרון זה קושר את אגן
הסטף עם אגן צובה.
המדרון מיוער בחלקו העליון וכולל שרידים ארכיאולוגים,
דרגשי סלע בולטים וצומח מגוון.
בשוליו המערביים עובר כביש  395וכן מספר דרכי עפר.

5.2

הר חרת-

כתף שנמשכת מהר חרת דרומה ומתנשאת מעל נחל שורק.

פסגה דרומית

שילוב של צומח טבעי עם נטיעות צעירות מעורבות .אזור
בולט למרחוק – גם מכיוון הסטף ,גם מכיוון מערב
ירושלים וגם מתל צובא .הפסגה מהווה דופן וקו רקיע
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5

משמעותי ,הן מהתל במבט הרחוק אל רכס לבן והן עבור
הנמצא באתר סטף.
אתרי נוף ומורשת:
מספר

שם

תיאור קצר והערות
התל וסביבתו מהווים מכלול שלם  -שרידי מבצר צלבני ,יישוב

44

תל צובא

45

במת הסלע

46

מעיין ניקבה

81

חורשת עצי האלון חורשת עצי אלון מצוי בוגרים ומרשימים ,מהווה אתר נופש ומנוחה.

49

עין צובא ועין אל

עין צובא  -מעיין ומנהרה ,תעלות השקייה ,מערות ,שרידים רומיים

 -חראב

וביזנטיים.

מתקופות שונות ומתקנים חקלאיים רבים  -גתות ,בית בד ,מדרגות
חקלאיות עתיקות ועוד .האתר מהווה מוקד משיכה למטיילים – הוא
נמצא על שביל ישראל ופזורים בסביבתו אתרי מורשת מלחמת
העצמאות ,סביב אישיותו של יצחק רבין ז"ל.
חלק ממכלול הכולל בנוסף לתל גם מעיין וסביבה חקלאית מטופחת.
במת סלע מצפון מערב לתל  -שרידי חציבה ,מתקן חקלאי ולוח
משחק עתיק .תצפית רחבה למערב ולצפון.
ניקבה הולכת וצרה ,חפורה לעומק של  5מ' .בסמוך לצומת צובא.

עין אל חראב  -קיר מכוסה פטל ,ללא נביעה.
50

בית קברות עתיק

ממוקם במצוק מצפון לקיבוץ -קברי אצטבה  -כוכים בתוך בוסתן
עצי פרי.

29

מצוק הר חרת  -קרוב לשפת המחצבה ,מצוקים בגובה  3-4מ' עם צומח אופייני.
דרום

30

תצפית רחבה לכיוון מערב ודרום.

אתר הר חרת -

שרידי מבנים על כתף ,מעל החלק העליון של נחל צובא .מספר

מערב

חדרים קטנים ,סימני חפירה .אל האתר מוליכה דרך משובשת
שמגיעה מדרום.

90

הקסטל

שרידי מבצר רומי וצלבני ,כפר ערבי ומשלט מימי מלחמת השחרור,
נקודת תצפית מרשימה.

תשתיות קיימות:
•

כביש מקומי  3965מבשרת ציון  -צומת סטף ) במדרון המזרחי לנחל(.

•

כביש אזורי  395צומת סטף  -קיבוץ צובא החוצה את הנחל )הכביש לרמת רזיאל(.

•

כביש נטוש במדרון המערבי של הנחל )הכביש הישן מהקסטל לקיבוץ צובא(.
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•

תשתית חקלאית  -הכשרת קרקע בתוך ערוץ הנחל ועל הכיפה המערבית לנחל )בין המגרסה לתל
צובא(.

•

נטיעות על המדרון המזרחי.

פעילות פנאי ונופש ,ניצפות וחשיפה לקהל:
משבילי תיור וטיול  -חשיפת האגן גבוהה ,בעיקר הודות לתל צובא המהווה אתר תיירות וטיול חשוב,
ברמה אזורית וארצית .הואדי הוא חלק מרכזי במכלול הכולל גם את הר איתן ,סטף והר חרת.
מכבישים  -חשיפת האגן גבוהה  -תל צובא וסביבותיו נצפים מכביש מס'  1ועמק הנחל נצפה מכביש 395
ומהכביש המקשר את מבשרת ציון עם צומת סטף.
מיישובים  -חשיפה גבוהה .התל נצפה ממעוז ציון ,מאבן ספיר ,מאורה ועמינדב ומאזור אבו גוש ,קריית
ענבים ומעלה החמישה .התל נצפה גם מהחלק הדרום מערבי של ירושלים  -שכונת קריית מנחם ואזור
בי"ח הדסה.
ערכיות משאבי הטבע והנוף:
ערכיות גבוהה מאד  -ברמת ערכיות זו הוגדר תל צובא וכן ערוץ הנחל עצמו )ללא החלק של הנחל הכלוא
בין המחצבה למגרסה( ,וחלק מהמדרון המזרחי היורד אל הנחל )למטה מהכביש הנכנס למעוז ציון(.
לתל ערכיות גבוהה ביותר הן ברובד הנופי ,כאלמנט חזותי בולט וייחודי ,והן ברובד התרבותי ,כחלק
מסיפור רב תרבותי אזורי )הקשור לאקוה בלה ,לקסטל ,ולמקומות נוספים(.
ערכיות גבוהה  -ברמת ערכיות זו הוגדרו הכיפה הנמצאת בין המגרסה לתל צובא )על קו הרכס( ,במת
הסלע מצפון לתל ,וכן השלוחה הדרום מזרחית של הר חרת היורדת לכיוון הר איתן .לשני קוי רכס אלו
חשיבות רבה בהיותם חלק בקו הרקיע המקומי והאזורי ,בהיותם חלק מההקשר הנופי בו נתפס תל צובא,
וכן בהיותם חלק מהדופן ומהמסגרת עבור הצופה מאזור הסטף.
ערכיות בינונית  -חלקו העליון של ערוץ הנחל התחום בין המגרסה והמחצבה הוגדר ברמת ערכיות זו.
בערוץ עצמו קיימת חקלאות מודרנית אך קוי המגע משני עבריו מופרים על ידי המחצבה ,המגרסה וכביש
הכניסה הדרומי למבשרת ציון .זהו אזור נסתר יחסית בשולי האגן ,שאינו נצפה מחוץ לאגן המקומי.
ערכיות נמוכה מאד  -המחצבה  ,הכיפה עליה נמצאת המגרסה ,והאזור ביניהן המהווה את הכניסה
למבשרת ציון מכיוון הסטף הוגדרו ברמת ערכיות נמוכה מאד .אזורים אלו מופרים מאד היום ומהווים
מפגע נופי וסביבתי הן עבור תושבי הישוב והן עבור המטיילים באזור.
עקרונות תכנון
כלליים:
•

שמירת האגן כמרחב חזותי פתוח סביב תל צובא.

•

שמירת האגן כמרחב טיול פתוח ,קשור גם לאגן הסטף בדרום וגם לאזור עין חמד בצפון.
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•

שמירת האגן כמרחב אקולוגי פתוח בין נחל כיסלון לנחל שורק.

•

שמירת קווי הרקיע המקומיים והאזוריים פתוחים מתוך הבנת חשיבותם בהקשר הדרכים המובילות
לירושלים.

מקומיים:
• שיקום וטיפוח קווי המגע עם מבשרת ציון ,עם המגרסה והמחצבה.
• פיתוח הכניסה הדרומית למבשרת ציון ככניסה אסתטית ותפקודית ותכנונה תוך התייחסות אל
המרחב הפתוח הנושק אליה.
• טיפוח קשרי הטיול והנגישות בין אגן צובא לאגן הסטף בדרום ,לאגן עין חמד ולקסטל בצפון.
• פיתוח התצפית מהר חרת ) שוליים מערביים של המחצבה ( לכיוון אגן הנחל והתל.
• הסדרת הגישה אל הגן הלאומי צובא וטיפוחה.
• טיפוח חזות הקיבוץ וקו המגע שלו עם התל ,דרך הגישה לתל ,עם הר איתן וערוץ נחל צובא.
• יצירה ופיתוח של שטח פעילות נופש במרחב  -ניצול הטופוגרפיה הנוחה והמתונה לצרכים אלו.
• פיתוח אזור המעיין כדוגמת אתר הסטף.
• שמירת קו הרקיע של הר חרת פתוח.
קונפליקטים:
בינוי בשטח האגן
תכנית ספדי ותמ"מ  – 1/30בתוכניות אלה מוצעת בנייה משני הצדדים של נחל צובא .על השלוחה
המערבית – עד למרגלות תל צובא ועל השלוחה המזרחית ,הר חרת – עד לקצה הדרומי ,מעל נחל שורק.
חריגת גבול הבינוי מעבר לאוכף שמדרום למגרסה ,על פני הבמה החקלאית ,תפגע קשות בערכיות הנופית
והפוטנציאל התפקודי של האגן כשטח פתוח ,בהעדר כל חיץ בין השטח הבנוי לתל.
פרישת בינוי על שלוחת הר חרת ,מחוץ לאזור המחצבה ,תפגע בצורה קשה בקו הרקיע של אגן סטף ותל
צובא.
תשתיות
כביש מחבר כביש  1עם מתחם הר חרת – מוצע בתכנית ספדי לסלול כביש שיחבר את כביש ירושלים
– תל אביב עם אזור התעסוקה המתוכנן בתחום מחצבת הר חרת ועם כביש הטבעת המערבי .הכביש
המוצע אמור לעבור במנהרה מתחת לשלוחת צובא ,ולחצות את חלקו העליון של נחל צובא ,בשולי מעוז
ציון .פורטל המנהרות הדרומי וחלקו הגלוי של הכביש עלולים לפגוע בשוליים הצפוניים של אגן נופי
צובא.
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אגן נופי נחל רפאים עליון
גבולות
השטח אליו מתייחס פרק זה כולל קטע של נחל רפאים והמדרונות היורדים אליו מצפון ,תוך התמקדות
במורדות רכס לבן .רובו ככולו נמצא בתחום הגן הלאומי המוכרז נחל רפאים.
נחל רפאים הוא אחד מיובליו המרכזיים של נחל שורק .ראשיתו של הנחל ליד תחנת הרכבת בדרום
ירושלים ,על קו פרשת המים הארצי .הנחל הזורם מערבה יוצא מהמרחב הבנוי של העיר באזור גן החיות,
מתחת לגבעת משואה – זה גבול ההתייחסות המזרחי של עבודה זו .הנחל ממשיך בפיתולים רחבים עד
שהוא נפגש עם נחל שורק ,מתחת לקצה המערבי של שלוחת שורק .בעבודה זו יש התייחסות מפורטת רק
למדרונות של רכס לבן עם הנחלים שיורדים אל הנחל מצפון ,עד לגבול הכפר בתיר.
•

מערב  -הקו בין הכפר בתיר ליד קנדי.

•

צפון  -רכס לבן.

•

מזרח -אזור גן החיות התנכ"י ועין יעל.

•

דרום – קו האפיק של נחל רפאים.

ערכי טבע ,נוף ומורשת האדם
נחל רפאים יוצר ממערב לעיר מיפתח דרמטי ונפתולים גדולים .משני עבריו נמשכות שלוחות מרשימות.
על המורדות היורדים אליו מצפון ומדרום יש סידרה של מעיינות ניקבה :עין יעל  /יאלו ,עין לבן  ,עין אל
חניה ,עין ו'לגה ועוד .הנחל הינו שטח פתוח רציף הקושר את פנים העיר עם הטבע והנוף שמחוץ לה
ומהווה מבואה דרמטית ,ממוסגרת ,טבעית וירוקה לעיר .כך בהווה וכך היה גם בעבר הרחוק והקרוב,
למגיעים בנתיב מסורתי זה על חמוריהם ומאוחר יותר עם הרכבת לירושלים.
מבואה זו ,אשר חשיבותה תגדל במידה ויסלל כביש מס'  ,39מאפשרת חווית כניסה הדרגתית אל העיר.
מבואה זו מעבירה את הנכנס בשעריה מהנוף הטבעי ,הפתוח ,של נפתולי עמק הנחל במערב  -דרך נוף
המדרגות החקלאיות המסורתיות ,שחלקן מעובד אף היום ,הבוסתנים וסידרת אתרי המעיינות ,המשמרים
כמכלול את סיפור המסורת החקלאית והאדם במרחב זה .מהעמק ניבטת העיר היושבת על ההר והדרך
ממשיכה דרך אתרי טבע ונופש אינטנסיביים יותר ,כגן החיות ומוזיאון פתוח עין יעל ,אל פנים העיר.
לנחל יש ערך רב כמסדרון אקולוגי ,שמאפשר קשר בין אוכלוסיות שנמצאות בשטחים הפתוחים בתוך
העיר לאלה שנמצאות מחוצה לה .נכון אמנם שקשר זה הצטמצם וכמעט נעלם באזור מלחה ,אבל עדיין יש
בעלי חיים מסויימים שיכולים להשתמש בו כמסדרון .בשטחים החקלאיים שנזנחו ובמדרונות התלולים יש
התחדשות של צומח טבעי – בעיקר שטחי בתה ,חשופים או משולבים במחטניים נטועים.

נמצאות באגן הנחל מספר הפרות בולטות .בקטע זה עוברים לארכו גם מסילת ברזל שאיננה בשימוש
ורישומה בנוף אינו קשה ,וגם כביש "עוקף ו'לגה" הפוגע קשות במראה המדרון הדרומי של הנחל ,מול
כפר בתיר.
קוי המגע עם המושבים אורה ועמינדב וכן שכונת גבעת משואה מופרים ובמרבית המקרים מקשים גם על
הגישה מהיישובים לשטח הפתוח.
יחידות הנוף )המספור מתאים למפה(:
מס' יחידה

שם יחידה

/תת יחידה

/תת יחידה

12

אורה ועמינדב

13

אגן משואה-לבן

מאפיינים עיקריים
שני מושבים ,שניכרת בהם היום פעילות מסחרית
ותעשייתית בפריפריה החקלאית לשעבר .מפגעים
ושפכי עפר בולטים בשטח ,אבל קו הרקיע של רכס
לבן נשמר ללא הפרות בולטות.
יחידת הנוף המזרחית של המורדות הדרומיים של
רכס לבן .כוללת אל נחל משואה ,היורד מאזור
צומת אורה ,למרגלות עיר גנים וגבעת משואה,
ואת נחל לבן ,עם מכלול המעיין ושרידי הבוסתנים
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ערכיות
2

סביבו .חלקה העליון של היחידה תלול ומיוער,
בעוד שחלק ניכר מהחלקים התחתונים היו
מעובדים עד לאחרונה בטרסות רחבות.
הצומת ממוקם על אוכף בקו פרשת המים בין נחל

13.1

צומת אורה

13.2

עמק קרית מנחם

13.3

שלוחת נחל לבן

כתף היורדת מצומת אורה דרומה .על הכפה אורנים

מזרח

נטועים בצפיפות מעל תשתית טרסות ,היורדת אל

2

שורק ונחל רפאים .לצומת הכבישים צמוד מתחם
מסחרי קטן.
מהצומת ניתן לצפות גם לכיוון אגן עין כרם מצפון
וגם לכיוון אגן נחל רפאים )עמק לבן -משואה(
מדרום .יש לאזור זה חשיבות גם כמסדרון המקשר
תפקודית ואולי גם אקולוגית בין החלקים המזרחיים
של נחל שורק ונחל רפאים.
מפגעי תשתיות ושפכי עפר בולטים בשטח .למרות
זאת קו הרכס לא פגוע כמעט.
עמק דמוי אמפיתיאטרון טבעי ,שמור ברובו היורד

4

דרומה משכ' קרית מנחם .בעמק שרידי מטע ועצי
בוסתן .צומח טבעי חודר בשוליים ולאורך הטרסות
שנטשו.
בשוליים  -כביש ולאורכו שפכי עפר ופסולת בניין.
העמק הוא חלק עליון של נחל היורד אל לנחל רפאים
.
4

עמק לבן .הכפה בולטת על קו הרקיע מכיוון נחל
רפאים.
עמק נחל צר ,בעל דפנות גבוהות ) ללא טרסות

13.4

נחל משואה

13.5

מורד שלוחת

מורד טרשי תלול  ,חשוף בחלקו ,היורד משכונת

משואה עליון

גבעת משואה .קו המגע עם השכונה מתאפיין בקירות

בדפנות(

4

בערוץ הנחל ניתן למצוא עצי בוסתן-

משולבים בצומח טבעי ,.בחלקו

העליון ,מתחת

לקריית מנחם ,מפגעי שפכי עפר ופסולת בניין.

תמך גבוהים ,נצפים למרחוק .מתחת לשכונה ממוקם
מרכז נטיעות של קק"ל .מהמדרון ,הנמצא מעל פיתול
של הרפאים ,נשקף מבט רחב על עמק הנחל.

69

3

13.6

מורד שלוחת

מדרון תחתון היורד אל עמק נחל רפאים .בחלק זה

משואה תחתון

של המדרון ניתן למצוא בעיקר צומח טבעי ,על גבי

4

מדרגות סלע טבעיות ,רחבות ומתונות.
עמק נחל הכולל סבך טבעי ועצים מקומיים )אשחר,

13.7

נחל לבן עליון

13.8

עין לבן

13.9

חוואר שלוחת

קו חלופי המסלע בין תצורת עמינדב לחוואר מוצא -

משואה

הבולט כמצוק רציף לכל אורך המדרון הדרומי של

4

עוזרר( משולבים בעצי בוסתן )בעיקר שקד מצוי(
הפזורים לאורכו.
יחידה הכוללת את עין לבן יחד עם מכלול של טרסות

5

רחבות ,שנמשך מנחל משואה במזרח עד נחל לבן
במערב.
מתחם המעיין כולל מערכת נקבות ,בריכות ,אמות
מים ,שרידי מבנים חקלאיים ,מערות קבורה ושרידים
ארכיאולוגים נוספים .במתחם מדרגות חקלאיות
רחבות ,משופצות ומשומרות ,ועליהן עצי בוסתן -
עצי אגוז מלך בוגרים ,תאנה ועוד .המתחם מהווה
מכלול נופי שלם של נוף חקלאי מסורתי שמור
ואיכותי.
4

רכס לבן .קו המציין ברוב השלוחות גבול בין היעור
העליון והמורדות התחתונים ,שבהם הצומח הטבעי
דומיננטי יותר.
14

נחלי רכס לבן

סדרה של נחלים קצרים ותלולים היורדים מרכס

דרום

לבן לדרום  -אל עמק נחל רפאים .הנחלים כוללים
שילוב של צומח טבעי מפותח עם נטיעות בחלקם
העליון .המדרון מהווה מכלול מורשת נופי מרשים
הכולל מדרגות חקלאיות שמורות היטב ,בוסתנים,
שומרות מערות קבורה .מכלול זה מהווה נדבך
חשוב בחזית העיר לדרום.

14.1

שלוחת נחל לבן

חלקה העליון של שלוחה היורדת משולי מושב אורה.

מערב

השטח מיוער במחטניים ,שרוף ומדולל בחלקו ,עם

3

מרבצי גזם .על גבי השלוחה מערכת של דרכי עפר.
14.2

נחל ברושים עליון

עמק נחל עליון המיוער בצפיפות גבוהה מאד בברוש
אריזוני ,על גבי תשתית טרסות ,גדרות ושומרות .
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4

דמות הנחל המיוער בחלק זה יוצאת דופן ומרשימה .
14.3

נחל ברושים תחתון עמק נחל שמור תלול וצר בחלקו העליון .ניתן לראות

5

בו צומח טבעי ,סבוך ומפותח ,דרגשי סלע ומצוקים.
בדפנות מדרגות חקלאיות על גבי סלע טבעי.
14.4

שלוחת נחל

שלוחה היורדת ממושב אורה ,מיוערת במחטניים

ברושים מערב

בצפיפות ,ללא תת יער משמעותי .בחלקה העליון

3

עובר כביש עוקף המושבים .בשטח סלולה מערכת של
דרכי עפר.
14.5

שלוחת נחל

שלוחה מתונה ,מיוערת בדלילות לעומת חלקה העילי,

ברושים תחתון

הנטוע בצפיפות .עצי בוסתן על גבי טרסות רחבות.

4

דרכי עפר חוצות.
14.6

נחל שומרה עליון

14.7

נחל שומרה תחתון

עמק נחל תלול דפנות ורחב ,מיוער באורן בצפיפות

4

בינונית .בערוץ הנחל טרסות ועצי בוסתן .בשטח
דרכי עפר חוצות.
עמק נחל צר )לעומת חלקו העליון הרחב( ,הכולל

5

אורנים בודדים ובעיקר בתה סבוכה .מדרונות
מצוקיים מרשימים .על גבי דרגשי הסלע הטבעי
הבולטים נבנו טרסות .המכלול שמור ומרשים.
15

אגן נחל וול'גה

אגן נחל תחום על ידי שלוחות תלולות .בערוץ
שלושה מעיינות .בשליש התחתון שרידי הכפר
ולג'ה משולבים בתשתית חקלאית שמורה בחלקה.

15.1

נחל וולג'ה עליון -

עמק נחל היורד ממושב עמינדב .נטוע אורנים

מערב

וברושים על גבי תשתית טרסות מסודרת .שולי קו

3

המגע עם המושב מופרים במפגעי פסולת .בשטח
חוצה כביש עוקף המושבים.
15.2

שלוחת נחל וולג’ה שלוחה קמורה היורדת ממושב עמינדב עד לכביש.

3

נטועה ברושים ואורנים על גבי תשתית טרסות
סדורות .שולי השטח בקו המגע עם המושב מופרים .
15.3

נחל וולג'ה עליון  -ערוץ נחל היורד ממושב עמינדב  -נטוע ברושים
מזרח

3

ואורנים בצפיפות בינונית .שוליו מופרים על ידי
המושב והכביש.

15.4

בוסתן שלוחת

מתחם מתון ,טרסות מסודרות ושמורות היטב ובהן

וולג'ה מזרח

עצי בוסתן ) שקד בעיקר( .שרידי מבנים של בתי
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4

הכפר שחרב.
15.5
15.6

שלוחת וולג’ה

מדרון מדורג ,יער אורן מדולל במצב בינוני -גרוע

מזרח

ובו חדירה של עצי חורש טבעי ועצי בוסתן .

שלוחת הבוסתן

מורדות תחתונים )ללא יעור( מתונים של שלוחה

דרום

המשתפלת אל נחל רפאים ,בעלת טרסות רחבות,

3
4

האופייניות למורדות הנמוכים יותר.
עמק נחל איכותי ,שמור היורד מאזור הכביש דרומה.

15.7

נחל וולג'ה עליון

15.8

נחל וולג'ה תחתון

15.9

מורד וולג'ה מערב מדרון תלול המהווה דופן ויזואלית חשובה עבור נחל

5

בעמק זה שרידי הכפר הערבי ולג'ה ,ומערכת של
מעיינות הכוללת בריכות ואמות מים .עמק גדול ,רחב
ועמוק זה מהווה מתחם חשוב ומרשים.
המשכו של עמק הנחל ,שמור אף הוא היטב .הנחל

5

סגור יותר ,ונמצא בו המעיין השלישי עם בריכה
ואמה.
4

וולג'ה .נטוע בצפיפות בחלקו העליון .עובר בתחומו
כביש עוקף המושבים.
16

אגן בתיר

חלק ממורדות רכס לבן כלפי מערב  -היורדים
מקצה הבינוי אל עבר האזור השמור והבלתי מופר
של נחל רפאים.

16.1
16.2

לולי עמינדב-

קבוצה של לולים מבוקרים ,בולטת למרחוק ופוגעת

מערב

במרחב הפתוח של מורדות רכס לבן.

מצפה ביתר

אתר תצפית דרומית למושב עמינדב ,חבוי בתוך אזור

)הרטמן(

מיוער .מנקודת תצפית זו מתאפשרת תצפית רחבה

3
4

מזרחה אל דרום העיר ירושלים ואל עמק נחל רפאים.
אזור המצפה נשקף למרחוק ,גם מהמערב וגם
מהמזרח.
ערוץ נחל היורד אל נחל הרפאים ממצפה הרטמן

16.3

נחל שלמון

16.4

שלוחת לולי

שלוחה רחבה המשתפלת אל נחל רפאים בנקודת

עמינדב

הפיתול המפריד בין אזור המבואה לעיר לאזור הטבעי

4

)מצפה ביתר( .מיוער ,בעיקר בחלקו העליון,
בצפיפות באורנים .משמעותי מאד חלק מהמדרון
התלול של רכס לבן לכיוון דרום מערב.

הפתוח ממערב.
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5

השלוחה

תלולה ומיוערת בחלקה העליון ,מתחת

למצפה הרטמן .היא סוגרת אל האגן החזותי של נחל
רפאים עליון ממערב.
פרושה עליה מערכת של דרכי עפר עם מספר
מקטעים סלולים ,הנחבאים ברובם בנוף המיוער.
17.1

עמק נחל רפאים

עמק נחל בעל תוואי מפותל וכתפיים תלולות

4

ודרמטיות .נושא עליו את מסילת הרכבת
ההיסטורית ,וכן

כביש )עוקף וולג'ה( וקווי

תשתית אחרים.

אתרי טבע ,נוף ומורשת האדם
מספר

תיאור קצר והערות

שם

בוסתן עתיק הכולל

טרסות גדורות

וסדורות על

59

בוסתן וולג’ה

72

מערת קבורה

81

תצפית גבעת משואה

22

אתר תצפית גבוה

23

אתר גדרות ושומרה

גדרות ושומרה משולבים במרכז הנטיעות של קק"ל.

58

עיינות וולג'ה – מעין עליון

מעין שכבה עם בריכה ,הממוקם בחלק העליון של נחל

שלוחה מזרחית לעין אל בלד )וולג'ה( ובו עצי בוסתן
בוגרים

 -בעיקר שקדים .האתר סמוך לדרך עפר

ונצפה למרחוק.
מערת קבורה חצובה הממוקמת בחיבור המזרחי של
שביל העפר העליון והתחתון.
בקצה השכונה יש רחבה שממנה נשקף נוף פתוח
מערבה :נפתולי נחל רפאים ,היערות והטרסות
המעובדות משני עבריו ,עד לאזור הר רפאים.
חלקה לא מיוערת בחלק עליון יחסית  -נק' תצפית
נדירה לקו הגובה אשר ברובו מיוער .מאזור תצפית זה
נוף רחב:
לצפון – אל הרכס הסוגר על האגן.
למזרח -גבעת משואה.
לדרום -גילה ,וולג'ה החדשה ,שרידי הכפר ולג'ה.
למערב -שלוחת הרטמן.

וולג'ה שיורד מקצה מושב עמינדב.
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מעין שכבה עם בריכה .ממוקם בחלק האמצעי של נחל

57

עיינות וולג'ה – מעין אמצעי

56

עיינות וולג'ה  -עין אל בלד

60

שרידי הכפר וולג’ה

24

עין א -חניה

84

מצוק בנחל השומרה

מצוק מרשים בנחל השומרה  -הנחל הולך ונעשה צר.

83

שומרה בנחל

מתחת לדרך שרידי שומרה ,חבויים בין העצים .סביב

23

מערות קבורה )נחל משואה(

25

עין יעל ) עין יאלו(

85

בתיר )תל ביתר(

86

עין ביתר

26

עין קובי

וולג'ה היורד מקצה מושב עמינדב.
מעין הכפר של ולג'ה החרבה .בריכה מתוחזקת היטב
ושרידי מערכת חקלאית .משמש אתר טיולים וטבילה.
שרידי הכפר ,על מתקניו החקלאיים ,הטרסות
ומערכות המים ,השתמרו ומהווים מכלול.
מעיין ניקבה ושרידי כנסייה ביזנטית הכוללת חלקים
שלמים .דרומית ובסמוך לנחל רפאים ) מול עין לבן(.
מערכת מערות חצובות ,ובריכת אגירה.

מערכת של גדרות אבן וטרסות.
קיר ולאורכו סדרה של מערות קבורה הממוקמות
בנחל משואה בשלוחה המזרחית ,מעל פורטל הביוב.
מעיין ניקבה ,בית שלחין ושרידים ארכיאולוגים
מרשימים ,מערכת מים שמורה הכוללת ניקבה ,תעלה,
אמות הולכה ובריכת אגירה ,מבנה וילה רומית
ופסיפס ,בתי מרחץ ובית בד.
האתר הינו חלק ממוזיאון פתוח פעיל ,המשמר את
מערכת המדרגות החקלאיות ומעבדן .
תל קדום הנקרא גם ח' אל יהוד .סמוך לכפר בתיר -
מזוהה עם ביתר הקדומה ששמשה כמבצרו האחרון
של בר כוכבא.
מעיין גדול המשקה מערכות שלחין מהגדולות בהרי
יהודה .פעילות גם היום.
מעיין ניקבה בנחל קובי הכולל מערכת מים מרשימה-
חדר איגום תת קרקעי ,ניקבות ,ומבנה גדול סמוך
מדרגות ועצי בוסתן וכן בסמוך שרידי הכפר הערבי
קבו.
תשתיות קיימות:
•

תוואי כביש עוקף וולג'ה עולה מערוץ הנחל מערבה על המדרון הדרומי.

•

תוואי מסילת הברזל ההיסטורית בערוץ הנחל עצמו.
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•

רשת צפופה של דרכי עפר בעיקר מצפון לנחל על גבי מורדות רכס לבן.

•

קו מתח גבוה החוצה את האגן מצפון לערוץ .

•

פורטל מערכת ביוב בגדה הצפונית של הנחל.

•

כביש היורד על הגדה המזרחית של נחל וולג'ה לכיוון נחל רפאים )רובו סלול(.

•

כביש עוקף אורה ועמינדב.

•

מתקן של מקורות.

•

תשתית יערנית בחלקו העליון של המדרון.

•

מרכז נטיעות מתחת לגבעת משואה.

•

מצפה הרטמן.

•

מבני לולים )מערביים( המהווים תשתית חורגת.

•

מתחם צומת אורה.

•

שכונת גבעת משואה – המפנה כלפי נחל רפאים שעל מדרונותיו קירות תמך עצומים.

•

מושבים אורה ועמינדב  -הכוללים את בתי המושבים ,מבני הלולים ,מבני אחסנה ,תעשייה
ותחנות דלק.

פעילות פנאי ונופש  ,ניצפות וחשיפה לקהל:
מאתרי טיול ותיור  -חשיפת הנחל למטיילים ותיירים בינונית  -נוף הנחל מוכר וידוע ,אם כי האתרים
והמעיינות הפזורים לאורכו אינם ידועים לקהל הרחב ,על אף הקירבה לעיר ולאתרי ביקור ונופש סמוכים
כעין יעל וגן החיות .חשוב לציין שהמצב הבטחוני השורר היום ,ביחוד באזור זה ,מהווה גורם מעכב ומונע
טיולים באזור .הנחל נצפה בחלקו מעין יעל ופחות מזה מגן החיות – אזור "תיבת נח".
מכבישים  -החשיפה והניצפות מכבישים בינונית  -נצפה מכביש עוקף וולג'ה ,מתוואי הרכבת המושבתת
ומהכביש העוקף את אורה ועמינדב לכיוון יד קנדי .בעתיד ,במידה ויסלל כביש  ,39הנחל על אתריו
ייצפו ממנו.
מיישובים – חשיפה בינונית :הנחל נצפה מהכפרים בתיר וולג'ה ,השוכנים על הגדה הדרומית של הנחל,
מהדופן הדרומית של המושבים אורה ועמינדב ,ומשורות הבתים הקיצונית בגבעת משואה וגילה.
ערכיות משאבי הטבע והנוף
ערכיות גבוהה מאד וגבוהה  -ברמת ערכיות זו הוגדרו כל הואדיות היורדים מרכס לבן לערוץ רפאים וכן
החלק התחתון של כלל השלוחות .ניתן לראות שהחלקים הנמוכים של המדרון ,עם העמקים התלולים
וטרסות החוואר הרחבות הוגדרו כערכיים יותר מהחלקים העליונים ,המיוערים ,של המדרון.
כך נשמר מכלול שלם ,שמציג תמונה כוללת של מורשת העבר של האדם באזור ,בשילוב עם נגישות
הולמת לתושבי העיר.
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ערכיות בינונית  -ברמת ערכיות זו הוגדרו החלקים העיליים של כל השלוחות והמדרונות ,למעט השלוחה
היורדת מצומת אורה ,וקצה השלוחה של הרטמן .אזורים אלו נטועים בעצי מחט ,רובם בצפיפות ,על
גבי תשתית טרסות קדומות יותר.
ערכיות נמוכה  -ברמת ערכיות זו הוגדרו שטחי המושבים אורה ועמינדב וכן מתחם צומת אורה ,עתירי
המפגעים.
עקרונות תכנון
כלליים
•

שימור מרחב הנחל בין גבעת משואה ובתיר כמבואת טיול ירוקה וכ"שער" ירוק ירושלים.

•

יצירת מעבר הדרגתי משטח פתוח אינטנסיבי בגן החיות ,דרך מתחם אקסטנסיבי שמותאם לנופש
בחיק הטבע ,עד לאזור "הליבה השמורה" של הרי יהודה.

•

שמירה על יחידה אורכית רציפה של קו המעיינות והטרסות ,עד לגן החיות ,על מנת לשמור
ולהגדיר את ציר הכניסה הפתוח אל העיר.

•

שימור וטיפוח שרידי החקלאות ,המעיינות ,קו חילופי המסלע בין תצורת עמינדב לחוואר מוצא
כערכי טבע ונוף מרכזיים במכלול הגן הלאומי.

•

הערה :על מנת לפתח את האזור כמתחם נופש ופנאי יש לחזק את הרגשת הבטחון של המטיילים
באזור ,תוך התייחסות ל"קו הירוק" שעובר קרוב לאפיק הנחל.

מקומיים
•

שמירה על מסדרון נחל משואה – מתחם עין לבן ,כחיץ בין העיר לבנותיה וכרצועה
מקשרת בין השכונות במערב העיר )גבעת משואה ,עיר גנים וקריית מנחם( עם נחל
רפאים .אזור זה צריך להיות מתוכנן גם בהתייחסות לתפקודו למסדרון אקולוגי בין נחל
רפאים לנחל שורק.

•

שמירה על אופיו הנוכחי של קו הרקיע ברכס  ,כפי שהוא ניצפה מהמרחב סביבו.

•

פיתוח האפשרויות לפיתוח דפוס קשר קהילה -מרחב פתוח ,באתרים השונים לאורך
נחל רפאים כדוגמת עין לבן ועין חניה ,בדומה לנעשה באתרים החקלאיים בסטף.

•

שמירה על פוטנציאל התרחבות לגן החיות ,כמו גם על סביבה ידידותית לדיירי הגן.

•

שלוחת וולג'ה מערב  -שימור הבוסתן הקיים כחלק משמורת הנחל.

•

שיקום קו המגע עם הבינוי הקיים ,והסרת המפגעים )כגון מבני לול או מחסנים(.
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קונפליקטים:
בינוי בשטח האגן
המדרונות הדרומיים של רכס לבן – תוכנית ספדי והתמ"מ מציעות בנייה נרחבת על המורדות הדרומיים
של רכס לבן – מקו הרכס ועד לקו המעיינות ולעתים מעבר לו .במערב כוללת הרחבת הבינוי המוצעת את
הקצה של רכס לבן – עד מצפה הרטמן בדרום מערב ומצפה ארתור רובינשטיין מעל ח' סעדים.
עבודה זו הציגה מגוון רחב של ערכי טבע ונוף שמצויים באגן הנחל .נראה שבחלק העליון של רכס לבן
נזקי הפיתוח יהיו מצומצמים יחסית לבנייה נרחבת במקומות אחרים ממערב לעיר ,כמו באגן השורק
לדוגמה.
עם זאת פרישת הבניה מתחת לקו המעבר מתצורת עמינדב לחוואר מוצא – שהוא גם קו המעיינות –
תיצור פגיעה נופית וסביבתית חמורה בערכי האגן ובגן הלאומי סביב אפיק נחל רפאים .הגדרת קו בינוי
שיעבור כמה עשרות מטרים מעל המצוק הנמוך שנוצר בקו המעיינות תצמצם נזקים אלה.
בנייה שתשתרע על כל המדרון הדרומי של הרכס עלולה לפגוע בקשר בין נחל רפאים לבין נחל שורק
מצפון .הרחקת הבנייה מאזור עין לבן ונחל משואה במזרח וצמצום הבנייה בקצה המערבי של הרכס
יקטינו את הנזקים האקולוגיים והסביבתיים.
בתוכנית ספדי מתוכננות "אצבעות" דקות של שטחים פתוחים החודרות לאורך הואדיות אל תוך השטח
הבנוי .רצועות אלו חסרות רוחב משמעותי שיאפשר להן לתפקד לא רק כמסדרונות תשתית אלא גם
כשטח פתוח ציבורי ,שיאפשר שהייה וירידה לכיוון הנחל עצמו ומתחמי החקלאות המסורתית בשוליו.
הרחבת הבינוי מערבה מקו הבינוי הקיים תפגע בהרגשת "הבראשיתיות" של ה"ליבה השמורה" של הרי
יהודה – הקצה המערבי של רכס לבן נצפה מאזור פארק בגין ושמורת הר גיורא ,כמו גם מאזור הר
טייסים ו"מגילת האש".
תשתיות
כביש מס'  39וכביש הטבעת המערבי  -כביש ארצי המתוכנן לעלות לירושלים מכיוון עמק האלה דרך
צור הדסה ונחל רפאים .מכביש זה אמורים לצאת צפונה שני כבישים מזינים – כביש מקומי שיעלה לכיוון
צומת אורה וכביש הטבעת המערבי שאמור לעבור במנהרה מתחת לרכס לבן.
ישנן שתי חלופות עיקריות לתואי הכביש:
חלופה צפונית – עליית הכביש על הגדה הצפונית של הנחל ,עד לקו המעיינות ,וירידה חזרה לנחל לקראת
הכניסה לעיר ,ממערב לגן החיות .לחלופה זו יתרון בכך שהיא קובעת גבול ברור לבינוי מעליה ואינה
פוגעת בגן הלאומי המוכרז שכולל שטחים קרובים לאפיק הנחל .היא מקילה גם על בניית המחלף עם
כביש הטבעת המערבי ,שמתוכנן באחד הואדיות היורדים מרכס לבן.
עם זאת קשה לראות איך ניתן להעביר את הכביש בחלופה זו מבלי לפגוע במערכת המעיינות והתשתית
החקלאית המסורתית ,שהוגדרה כערך נופי מרכזי באגן זה .ברור גם שבניית הכביש על מדרון כה תלול
תחייב חציבות ועבודות עפר בקנה מידה גדול.
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חלופה דרומית – ניתן לחליפין להעביר את הכביש באפיק הואדי ,תוך הסתמכות חלקית על תוואי הכביש
הקיים – "עוקף ולג'ה" ובדיקת אפשרות למנהור תחת שלוחת הכפר ולג'ה החדש ,מדרום לנחל .אפשרות
זו פותחת אפשרות לשמירה על החלק התחתון של מדרון רכס לבן ללא פגיעה .יתכן כאמור שהיא תאפשר
איחוד תשתיות עם הכביש הקיים ועם מסילת הברזל הדרומית לירושלים.
גם לחלופה זו חסרונות רבים .היא פוגעת במדרון הדרומי השמור והמעובד של נחל רפאים .חלופה זו
עוברת בלב הגן הלאומי המוכרז סביב אפיק הנחל .הקמת המחלפים בחלופה זו עלולה ליצור עומס גדול
של בנייה סביב אפיק הנחל.
מסילת הברזל – במידה ותתחדש פעילותה בתוואי הקיים סביר שיהיה צורך בגידור משני צדי המסילה –
דבר שצפוי לפגוע בתפקוד השטח הפתוח מצפון לנחל ,גם כשטח נופש בחיק הטבע וגם כמסדרון אקולוגי.
בניית מעברים תכופים ורחבים מעל ומתחת לתוואי המסילה תצמצם את השפעת קיטוע השטח גם על
המטיילים וגם על בעלי חיים שונים.
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סיכום
תכנית ספדי למערב ירושלים כוללת התפשטות הבינוי של העיר מעבר לנחל שורק שמהווה גבול פיזי
טבעי לעיר .גלישה כזאת תפגע קשות בערכי הטבע והנוף באזור המיוחד של מערב ירושלים ,שתוארו
במסמך זה .דמותה של העיר השוכנת על במת ההר תעלם ולא יהיה קו גבול ברור בינה ולבין השטחים
הפתוחים ממערב.
לציר הכניסה אל העיר מכיוון נחל שורק ,בואכה עין כרם אל העיר ,חשיבות מיוחדת – לאורך ציר זה
השתמר במיטבו הנוף הטבעי והחקלאי מסורתי של הרי יהודה .לכן יש בתוכניות הבינוי על שתי גדותיו
של הנחל – מתחם הדסה מדרום והר חרת בצפון מערב – פגיעה קשה במרקם האיכותי והחשוב ביותר של
אזור מערב ירושלים.
מתוך הסקר עולה הצורך בתכנון מרחב מערב ירושלים על פי העקרונות הבאים ,המבוססים על בחינת
האיכויות של כל אגן נופי לאורך הנחל:
• שמירה על אגן סטף כחלק מה"ליבה השמורה" של הרי יהודה – ללא פגיעה בערכי הטבע והנוף
שבו.
• פיתוח אגן עין כרם כגן לאומי בדגש שמירה על המסגרת הנופית  -תרבותית של האזור.
• פיתוח אגן סכר בית זית כאזור נופש אינטנסיבי יותר ,לשימוש תושבי העיר ,בשילוב עם יער
ירושלים.
• שמירה על אגן נחל חרת ללא פגיעה בנוף המסורתי – אזור כרמי הזיתים וללא פגיעה בדמותו
הייחודית – המדרונות התלולים וסבך הצומח הטבעי עליהם.
לגבי אגן נחל רפאים :גם על המורדות הדרומיים של רכס לבן מתוכננת בניה נרחבת ,בצירוף עם סלילת
כביש מהיר שיגיע לירושלים מדרום מערב .בחינה של נוף האזור מצביעה על הצורך להרחיק ככל
האפשר את הכביש והשטחים הבנויים ממכלול טרסות החואר ושורת המעיינות שנמצאים במעבר בין
תצורת עמינדב לחואר מוצא .דגש מיוחד יש לשים על שימור וטיפוח אגן נחל ולג'ה עם שלושת המעיינות,
המערכת החקלאית והבוסתנים משתי גדותיו.
אנו מקווים כי ממצאי העבודה ומסקנותיה יסייעו לציבור בכלל ול"פורום הגופים הירוקים" בפרט בגיבוש
עמדתו ביחס לתכניות הבניה והתשתית באזור הנסקר .עוד אנו מקווים כי יהיו מסד ורקע למתכננים
השונים הפועלים באזור רגיש וחשוב זה.
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