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מבוא" :ההרים ממערב לירושלים"  -סקר טבע ,נוף ומורשת האדם
הרי ירושלים הם חלק מהרי יהודה .הם תחומים על ידי "הקו הירוק" בצפון ובדרום ,על ידי העיר
ירושלים במזרח ועל ידי עמקי התלם למרגלות הכפיפה החזקה של הרי יהודה במערב.
בנוף הרים אלה טבועות תרבויות קדומות של ארץ ישראל :החקלאות המסורתית של אזור ההר,
הכוללת שטחים גדולים של מדרגות חקלאיות ומערכות שלחין הסמוכות על המעיינות הפזורים.
בנוסף לערכם ההיסטורי והתרבותי ,קיימות באזור זה מערכות טבעיות חשובות ושטחים פתוחים
נרחבים יחסית ,בקנה מידה של המרכז הצפוף של מדינת ישראל.
במקביל ,קיימים באזור זה לחצי פיתוח גדולים .האזור נמצא בשולי המטרופולין הגדול של
ירושלים ובטווח קרוב למטרופולין המרכזי של גוש דן .לחצים אלה מתבטאים גם בהרחבת השטח
הבנוי של ירושלים ,היישובים הפרבריים והכפרים סביבה וגם בהרחבת התשתית התיירותית,
הנשענת על השטחים הפתוחים באזור.
שילוב זה של לחצי פיתוח מחד ושל ערכי טבע ונוף חשובים מאידך ,הביא את הגופים הסביבתיים
ליזום בשנת  2000עבודת תכנון מיוחדת לאזור זה .עבודה זו ,שנערכה על ידי "מכון ירושלים לחקר
ישראל" ,פורסמה תחת השם "הרי ירושלים ושפלת יהודה  -מדיניות שימור ופיתוח בר קיימא".
בעבודה הוגדרה ערכיות סביבתית על פי מדדים שונים של יחידות הנוף בכל שטח מחוז ירושלים.
בעוד שהעבודה התייחסה למרחב ברמת הכללה המתאימה לכל מחוז ירושלים ,התברר כי קיים
צורך במידע מפורט יותר.
סקר זה ,שנערך על ידי מכון דש"א בשיתוף קק"ל ,מיועד להרחיב לגבי הרקע התכנוני ,תוך
התייחסות מעמיקה ומפורטת לצד הבוטני ומשמעויותיו .בשל מגבלת משאבים ,העמקת הסקר
חייבה הגדרה מצומצמת יותר של השטח .סקר זה מתרכז ברכסי הרים וראשי הנחלים ,שנמצאים
ממערב לעיר ירושלים ,עד לקו המעבר מרצועת היישובים שנמשכת במבואות ירושלים ,אל
"הליבה השמורה" שנמצאת בחלק המערבי של ההרים ,לקראת הכפיפה הגדולה לכיוון השפלה )ר'
פירוט בפרק גבולות הסקר(.
לסקר זה שני קווי גבול :הסקר הנופי משתרע מפאתי ירושלים מערבה עד לקו אבו ע'וש ,גבעת
יערים ,איתנים ומפגש רפאים שורק .הסקר הבוטני נערך בגבולות מצומצמים יותר והוא אינו
כולל את שטח הפארקים המטרופוליניים הגדולים המתוכננים בעמק הארזים ובעמק בית זית.
אזורים אלה ,שנועדו לשימוש אינטנסיבי יחסית של מטיילים ונופשים ,נמצאים בתכנון מתקדם
ונאסף בהם מידע סביבתי רב בעבר .גם בשטחים סביב אבו ע'וש ,מצפון לכביש מס'  ,1שרובם
מופרים או נמצאים בשימוש חקלאי ,לא נערך סקר בוטני ,אלא רק סקר נופי.
הסקר נערך במתכונת שגובשה ביחידת הסקרים של מכון דש"א ,ואשר יושמה באזורים נרחבים
בישראל .עם זאת ,נראה לנו כי יש צורך לבצע בתחומי הסקר גם סקירה זואולוגית ,הנדרשת
להיכרות מעמיקה ושלמה עם המערכות הטבעיות בהרי ירושלים .לצערנו ,לא נמצאו משאבים
כספיים מספיקים לצורך זה.
סקר זה נועד ,אם כן ,לספק רקע לתכנון ולניהול השטחים הפתוחים בחלק המערבי של הרי
ירושלים ,תוך התייחסות מעמיקה יותר לפן הבוטני ,שנעדר מעבודות קודמות .ההעמקה
בממצאים הבוטניים מאפשרת גם הרחבה של הדיון בממשק השטחים הפתוחים באזור זה,
בייחוד בכל הקשור בשטחים המיוערים ,שמהווים למעלה ממחצית השטח הפתוח בשטח הסקר.
אזור זה קולט קהל רב של מטיילים ונופשים העושים בשטחים הפתוחים שימוש נרחב .ביקושים
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גדולים אלה ,בצד הערכיות הגבוהה של נופי המורשת והמערכות הטבעיות ,מחייבים ניהול מושכל
של הממשקים בין הקהל למערכות אלה .הסקר נועד לתרום לדיון מקצועי בנושאים אלה,
בהתבסס על נתונים ברמת פירוט גבוהה מבעבר.

מטרת הסקר
מטרות הסקר הן:
! להוות בסיס לאפיון והערכת חשיבותם של ערכי הטבע ,הנוף ומורשת האדם באזור.
! להעריך את חשיבותו של אזור הסקר לשימור ככלי עזר לשימור ולפיתוח בר קיימא.
! להוות רקע לתכנון עתידי של השטחים הפתוחים באזור הסקר.
! לתעד "תמונת מצב" של אזור הסקר לצרכים עתידיים.

שיטת העבודה
בהמשך מופיע תרשים זרימה המתאר את שלבי העבודה המפורטים להלן.
שלב א'  -איסוף ואפיון המצאי
בשלב זה נאספו ונותחו מפות מסלע ,קרקעות וטופוגרפיה ,תצלומי אויר ,מחקר על חקלאות
המדרגות ,מחקרים ,עבודות וסקרים שונים שבוצעו באזור.
בנוסף ,נאספו ותועדו ,בעבודת שדה ,נתונים העוסקים בערכי צומח ,נוף ומורשת האדם באזור.
שילוב המידע הקיים בתוספת המידע החדש היווה את הבסיס לתוצרים הבאים:
! מפת יחידות הנוף.
! מפת אתרי טבע ,נוף ומורשת האדם.
! מפות טיפוסי צומח ותכסית.
שלב ב'  -ניתוח והערכת משאבי הטבע ,הנוף ומורשת האדם
על בסיס הנתונים שנאספו ,בוצעה הערכה השוואתית של חשיבותם ,ערכם ומצבם של הנוף,
הצומח ,התכסית ורצף השטחים הפתוחים .דרכי ההערכה בתחומים השונים מפורטות בהמשך.
תוצרי שלב זה:
! מפת ערכיות נופית.
! מפת ערכיות צומח.
! מפת רצף שטחים פתוחים.
שלב ג'  -שילוב נתונים והערכות
הנתונים וההערכות בתחומי הידע השונים שולבו במפות מסכמות .ניתן דגש לרציפותו של השטח
הפתוח וחשיבות תפקודיו .תוצרי שלב זה:
! מפת ערכיות טבע ונוף  -מפה המשלבת הערכות בתחומי משאבי הטבע )על סמך הצומח(
ודמות הנוף.
! ערכיות שטחים פתוחים  -מפה המשלבת הערכות בתחומי הטבע ,הנוף ומורשת האדם עם
הערכת רצף השטחים הפתוחים.
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גבולות הסקר
במזרח :קו הבינוי של גבעת משואה ועיר גנים ,צומת אורה ,שולי עין כרם ,יער ירושלים ,עמק
הארזים .הגבול המזרחי של הסקר הבוטני משתרע לאורך השוליים המערביים שלעמק שורק -
בית זית :מעינות תלם דרומה עד לשולי מאגר בית זית.
בצפון" :הקו הירוק" שנמשך ממוצאו של נחל לוז מערבה דרך שולי מבשרת ,יער קריית ענבים,
עד למעלה החמישה .הגבול הצפון-מערבי של הסקר הבוטני הינו דרומי יותר ומשתרע משולי נחל
כסלון עליון לאורך כביש מס' .1
במערב :שולי אבו ע'וש וקריית יערים ,גבעת יערים ,איתנים ,שולי הר טייסים והר פיתולים ,עד
למפגש נחל רפאים עם נחל שורק .כאמור לעיל ,החלק של שולי אבו ע'וש וקריית יערים אינו כלול
בתחום הסקר הבוטני.
בדרום :נחל רפאים מהווה גבול משותף לסקר הנופי ולסקר הבוטני.
גבולות הסקר מוצגים במפת ההתמצאות הכללית המובאת להלן.
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המאפיינים הפיסיים של האזור
תחום הסקר מצוי בחלקו המזרחי של חבל הרי ירושלים או בהגדרתו הגיאופוליטית ,פרוזדור
ירושלים .שלושת הגורמים העיקריים המכתיבים את הנוף הם המערך הגיאולוגי ,מערך הניקוז
והאקלים .בפרק זה יסקרו בקצרה מבנה הנוף וחלק מההיבטים הפיסיים השונים של אזור הסקר.

טופוגרפיה
הטופוגרפיה של אזור הסקר מוכתבת ברובה ע"י מערכת הניקוז החתורה לעומק ניכר בתשתית
הגיאולוגית .בתקופות גיאולוגיות קדומות התרוממו פני השטח באזור כתוצאה ממערכות לחצים,
שיצרו קימוט של התשתית הסלעית ומערכת הניקוז הנוכחית התחתרה בו .הנוף שנוצר באזור
הסקר הוא של שלוחות צרות היורדות בצורה מתונה ממזרח למערב וביניהן עוברים הנחלים
העיקריים עם הפרשי גבהים של מאות מטרים בין צירי הרכסים לערוצי הנחלים .השלוחות
והנחלים העיקריים בתחום הסקר )מצפון לדרום( הם:
שלוחות הר אדר  מעלה החמישה :מערכת שלוחות שראשה בהר אדר ומעלה החמישה ומהם
מתפצלות מספר שלוחות.
נחל כסלון :מדרום וממזרח לשלוחות הר אדר.
שלוחת צובה :שלוחה המשתרעת מהר אחירם )שיח' עבד אל עזיז( שבצפון-מערב מבשרת ציון,
דרך הר מעוז )הקסטל( בואך איתנים והר טייסים.
נחל צובה :יובל של נחל שורק מדרום לשלוחת צובה.
שלוחת הר איתן :שלוחה קצרה ,שראשה בהר מעוז )קסטל( והיא נמשכת דרך הר חרת ומסתיימת
בהר איתן.
נחל שורק :הנחל הגדול והמרכזי באזור הסקר ,שהשתרעותו חורגת בהרבה מתחומי הסקר.
רכס לבן ושלוחת שורק :שלוחה קצרה הנמשכת מהר אורה דרך הר עמינדב )יד קנדי( והר שלמון
אל מפגש נחלי רפאים ושורק.
נחל רפאים :יובל גדול של נחל שורק העובר מדרום לשלוחת שורק.
רוב עמקי הנחלים באזור הם בעלי חתך  Vעמוק וחד ,למעט הבקעות העיליות של נחל שורק 
עמק הארזים ועמק בית זית ,שהינן בקעות רחבות ושטוחות .בנחלים כסלון ורפאים קיימים
קטעים קטנים בעלי מאפיינים דומים.
שיאי הגובה ברכסים שבאזור הסקר הינם מעל  800מ'.
בטופוגרפיה הכללית המאפיינת את האזור ניכרים שינויי שיפוע בולטים הנובעים מאופי המסלע .
השפעות אלו יידונו בהמשך בהתייחסות למסלע.

גיאולוגיה
המבנה הגיאולוגי
אזור הסקר מושתת בעיקרו על מבנה קימוט קדום בציר צפון-מזרח  -דרום-מערב .בצפון אזור
הסקר עובר ציר קמר )אנטיקלינה( רמאללה ובדרומו ציר קער )סינקלינה( ירושלים .מבני הקימוט
הינם א-סימטריים ושיפוע נחיתת השכבות שממזרח לציר קמר רמאללה מתון מאוד .תהליכי
הבלייה שפעלו על הכפיפה המערבית התלולה וציר קמר רמאללה הסירו ממנו שכבות ניכרות
ואילו ממזרח לציר הקמר היו תהליכי הבליה מתונים יותר .כתוצאה מההבדל בין קצבי הבליה
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התרחשה השוואת מפלס טופוגרפי בין הקמר לקער באזור הסקר ואף היפוך תבליט במקרה של
רכס שורק העובר מעל ציר הקער.
מסלע )ליתולוגיה(
התשתית הסלעית באזור הסקר מורכבת ברובה מסלעי משקע ימיים .בשל המבנה הגיאולוגי
הכולל קמר וקער וכן העתקים רוחביים ואחרים ,יחד עם מערכת ניקוז החתורה לעומק רב ,נחשף
טור סלעים עבה .כל טור המסלע בתחום הסקר ,מלבד האלוביום שבערוצי הנחלים ,משתייך
לסלעי חבורת יהודה ולתקופות הקנומן התחתון והעליון .מופעי מחשופי הסלעים מוכתבים ע"פ
זווית נטיית השכבות ,התחתרות הנחלים וע"פ מערכות ההעתקים .גורמים אלו יצרו נוף של
רצועות מסלע בעלות מופע מורכב ,בייחוד באזורים בהם קיימים ריכוזי העתקים .במפת המסלע
המופיעה בהמשך מוצגת עמודת המסלע בהרי ירושלים ומתוכה נסכם בקצרה את יחידות המסלע
המצויות בתחומי הסקר מהעתיקה אל החדשה:
תצורת כפירה :שכבות עבות של גיר דק גביש ודולומיט בעובי של כ 80-מ' .התצורה מכונה לעיתים
"אמנטאל" בשל אופיי ה הסדוק וריבוי התופעות הקרסטיות שבה .בתחום הסקר נחשפת היחידה
רק בנחל קריית ענבים ובמורדות הצפוניים של מעלה החמישה וכן בבסיס מדרונות נחל כסלון
בחלקו התחתון.
תצורת גבעת יערים :שכבות עבות של דולומיט אפור גס גביש בעובי כולל של כ 40-מ' ,היוצרים
נוף טרשי .בתחום הסקר נחשפת היחידה ברכסי מעלה החמישה ,במדרונות התחתונים של נחל
כסלון ובבסיסי המדרונות של נחלי שורק ,צובה ורפאים.
תצורת שורק :חילופים של דולומיט ודולומיט חווארי עם שכבות חוואר בעובי כולל של כ  180-מ'.
היחידה יוצרת נוף של מדרגות טבעיות ,כאשר הדולומיט יוצר את המדרגה והחוואר את שלח
המדרגה .רוב המדרגות הנוצרות אינן יוצרות מצוקים גבוהים ושטחי מדרגות חקלאיות רבים
באזור מושתתים על יחידה זו ,בשל נוחות העיבוד בה .אטימותן של שכבות הביניים החוואריות
תומכת בקיומן של אקוות שעונות המתנקזות במעיינות שכבה רבים ,כמו עין חמד ,סטף ועוד.
מרבית המעיינות בתחום הסקר נסמכים על יחידה זו .התצורה חשופה בתחום הסקר לאורך
מדרונות הרכסים ובאזור הכפר אבו ע'וש וסביבותיו על פני שטח נרחב.
תצורת כסלון :שכבות עבות של דולומיט אפור גס גרגר המכיל עדשות או רבדי קווארצוליט בעובי
כולל של כ 40-מ' .התצורה מופיעה בד"כ כמצוק כהה וגבוה עם יותר ממדרגה אחת או כמתלול
קיצוני והיא נחשפת באזור הסקר לאורך הרכסים והנחלים ובולטת מאוד בטופוגרפיה.
תצורת בית מאיר :חילופים של שכבות דקות של דולומיט צהבהב רך עם שכבות חוואר בעובי
כולל של כ 100-מ' .בחלקה העליון של היחידה )מתחת לחוואר מוצא( קיימת לעיתים שכבת
דולומיט קשה היוצרת מצוק גבוה וכן קיימות שכבות דולומיט המכילות עדשות צור .התצורה
מתאפיינת בנוף מדרגות סלע טבעיות והן בהירות וגדולות מאלו הנוצרות בתצורת שורק ,שכמוה
גם תצורה זו שימשה באופן נרחב לחקלאות מדרגות מסורתית .היחידה נחשפת לאורך הרכסים
באזור הסקר.
תצורת מוצא )חוואר מוצא( :שכבות חוואר עם שכבות ביניים של גיר עשיר במאובנים בעובי של כ
 20מ' .רכות היחידה גורמת בד"כ להיווצרות נוף של מדרגה רחבה בשיפוע מתון מאוד המכוסה
בשכבת קרקע עבה הניכרת היטב בנוף .התצורה נוצלה לחקלאות ודוגמאות בולטות לכך הם כרמי
הזיתים הגדולים בהרי חרת ואיתן .בנוסף ,התצורה משמשת כשכבה אוטמת )אקוויקלוד(
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ומעיינות רבים נובעים שעונים עליה ,כדוגמת מעיינות שביל המעיינות .החרסיות שבשכבה זו
שימשו גם כמקור לתעשיות כלי חרס ,לבנים ורעפים .היחידה נחשפת בתחומי הסקר לאורך חלקם
העליון של הרכסים.
תצורת עמינדב :שכבות עבות של דולומיט אפור וגס גרגר ,לעיתים עם אופקים של קווארצוליט
בעיקר בבסיסה ,בעובי כולל של כ 100-מ' .התצורה יוצרת נוף טרשים נרחב ,לרוב ללא שיכוב או
דרוג עם אופי "פראי" וכיסוי קרקע מוגבל .אופייה של שכבה זו מנע בד"כ עיבוד חקלאי נרחב של
יחידה זו והשטחים ,שהוכשרו בה לעיבוד ,מצומצמים ומתוחמים .דוגמה בולטת לעיבוד שכזה הן
הגדרות שממזרח למחצבת הקסטל על מדרונות הר חרת העליונים .נקבוביות התצורה ואופייה
הטרשי מעודדים חידור מים והיא מהווה יחידת הזנה עיקרית למעיינות האזור ובעלת חשיבות
הידרולוגית עליונה .מחשופי השכבה מצויים בעיקר לאורך חלקם העליון של רכסי שורק
וירושלים ,ראשי רכסי צובה והר איתן וכן בשטחים רבים לאורך מדרונות חלקו העליון המזרחי
של עמק הארזים.
תצורת כפר שאול :בנויה שכבות של גיר קרטוני או קרטון חווארי לבן ,רך ופריך ,עם עדשות
נרחבות בעובי של עד  20מ' של גיר דק גביש משוכב דק ,שצבעו משתנה מצהוב לאדמדם .גיר זה
ידוע בכינוי "מיזי דיר יאסיני" .עוביה הכולל של התצורה משתנה ויכול להגיע לכ 70-מ'.היחידה
יוצרת נוף מתון הבולט בצבעו הלבן והיא חשופה בתחום הסקר בראש חלקו המזרחי של רכס
שורק )הקרוי בשלה רכס לבן( ובסביבות גבעת מצפה נפתוח.
תצורת ורדים :שכבות דולומיט בינוני גביש ,קשה ואפור עם ריבוי תופעות קרסטיות .התצורה
ידועה גם כ"מיזי יהודי" ועובייה משתנה בין  20ל 100-מ' .התצורה מתאפיינת בנוף טרשים גס
הדומה לזה של תצורת עמינדב .היחידה מצויה בתחומי הסקר רק בשטח מצומצם מצפון לגבעת
מצפה נפתוח.
אלוביום וטראסות נחליות :מופיעים בערוצי הנחלים.
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קרקעות
כמעט כל הקרקעות באזור הסקר הינן נגזרות של טרה רוסה ורנדזינה .אדמות הטרה רוסה
התפתחו על מסלע גירני קשה כמו גיר ודולומיט ואדמות רנדזינה התפתחו על מסלע רך .בשטחים
רבים נוצר עירוב של שני סוגי הקרקעות בהתאמה לעירוב המסלע בתצורות השונות.

הידרולוגיה
ההידרולוגיה נחלקת להידרולוגיה עילית של מי נגר והידרולוגיה תחתית של מי תהום.
הידרולוגיה עילית
כאמור ,בתחום הסקר מספר נחלים עיקריים הכוללים את נחל כסלון ,נחל שורק ויובליו נחל צובה
ונחל רפאים .מערכת הנחלים חתורה לעומק רב בתשתית הגיאולוגית .נחל שורק ונחל כסלון הינם
נחלים חוצי רכס והם חוצים את שיאו של קמר רמאללה .הזרימה בנחלי האזור הינה שטפונית
מלבד נחל שורק ,שבמורד מט"ש שורק ,ממנו מוזרמת בנחל זרימה קבועה של מים מטוהרים.
בנחל שורק מצוי גם אגם בית זית ,שהוא אגם עונתי המתבסס על זרימות שטפוניות במעלה נחל
שורק .זרימות אלו מביאות אתן תשטיפי ביוב רבים ההופכים לעיתים את האגם למפגע ריח
ותברואה.
לתפרוסת הנרחבת של מדרגות חקלאיות תרומה חשובה לנושא הנגר העילי .מדרגות אלו ,בין אם
מקורן טבעי או מעשה ידי אדם ,משמשות כמעכבי נגר עילי ובכך מקטינות את תרומת הסחף
והזרימות השטפוניות לאפיקים .בנוסף ,הן מיטיבות את משטר הלחות בקרקע ומאפשרות חידור
טוב יותר למי תהום.
הידרולוגיה תחתית  -מי תהום
המבנה הגיאולוגי של קמר רמאללה וקער ירושלים אינם חופפים למבנה הטופוגרפי .ציר קמר
רמאללה מהווה באזור הסקר קו פרשת מים הידרולוגי )של זרימת מי תהום( בין בסיס הניקוז
המזרחי בצפון ים המלח לבין בסיס הניקוז המערבי באגן הים התיכון .ציר קמר רמאללה מצוי
באזור הסקר ממערב לקו פרשת המים )של זרימת מי נגר עיליים( הארצי .לפיכך ,בעוד הנגר העילי
בתחומי הסקר זורם מערבה ומתנקז ,בעיקר דרך נחל שורק ,לכיוון הים התיכון ,הרי שרוב
החלחול למי התהום בתחומי הסקר מנותב עם שיפוע השכבות לבסיס הניקוז המזרחי .ראוי
לציין ,כי תנועת מי התהום מורכבת ,ואינה מתרחשת רק על פי השיכוב ,אלא גם דרך מערכות
סידוק וקרסט מפותחות הקיימות בתשתית .המים המחלחלים למי התהום באזור הסקר עשויים
להגיע לשני סוגים של בסיסי ניקוז – אקוות )אקוויפרים  -מאגרי מי תהום( אזוריות )רגיונאליות(
ואקוות שעונות מקומיות .כל המעיינות באזור הסקר הינם מעיינות של אקוות שעונות .רוב
השטחים הפתוחים בתחומי הסקר מהווים אזורי הזנה למי תהום ולכן מהווים מרכיב חשוב
במשק המים של האזור .חשיבות מיוחדת יש למחשופי תצורת עמינדב שתכונותיה והשתרעותה
הנרחבת הופכים אותה ליחידת הזנה חשובה ביותר.
זיהום
בשל אופי המסלע ,אזורי ההזנה הינם בעלי רגישות גבוהה לזיהום מי תהום המתעצמת באזורים
המפותחים ,שם קיימים מקורות זיהום כגון תשטיפים וביוב של אזורי תעשייה ,בורות ספיגה
ומערכות ביוב דולפות .דוגמה לזיהום שכזה נמדדה בעין חנדק ,שם נתגלו לפני מספר שנים
חומרים מזהמים שמקורם בבית החולים הדסה עין כרם .חלק גדול מהיישובים באזור הסקר
מתבססים עדיין על מערכות ביוב של בורות ספיגה ,שתפעולם תלוי במשאבים כלכליים ,במצפוּן
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ובמוּדעוּת של בעליהם .בורות ספיגה אלה מהווים מקור זיהום מרכזי באזור הסקר .מקורות
זיהום משמעותיים נוספים באזור הסקר כוללים גם תשטיפים של אזורי תעשיה לא מוסדרים כמו
אלו של מעוז ציון ,מחצבת הקסטל ובית נקופה .מקור זיהום נוסף הוא תשטיפי ביוב בנחל שורק
שמקורם בישובים הפלסטיניים שמעבר לקו הירוק  ,אשר מופיעים בעיקר באירועים שטפוניים עד
סכר בית זית וכן כתוצאה מגלישות ביוב של מערכת הביוב המוניציפאלית של מערב ירושלים.
המים המוזרמים בנחל שורק במורד מט"ש שורק הם מים מטוהרים ברמת טיפול שניוני
ופוטנציאל הזיהום שלהם נמוך יותר.

אקלים
משקעים
כמות המשקעים השנתית הממוצעת באזור הסקר מצויה בתחום  600 - 500מ"מ לפי ממוצע רב
שנתי של השנים  .1990 - 1960העונה הגשומה משתרעת על פני החודשים אוקטובר עד אפריל .על
פי ממוצעי התקופה הנ"ל ,ארבעת החודשים הגשומים ביותר הם דצמבר עד מרץ ומתוכם החודש
הגשום ביותר הוא ינואר .תנודות המשקעים השנתיים עשויות להיות גדולות מאוד .לדוגמא ,בשנה
הגשומה של חורף  1991/92נעה כמות המשקעים באזור הסקר בין  1,100ל 1,300-מ"מ ולעומתה
בשנה השחונה של חורף  1998/99נעה כמות המשקעים באזור הסקר בין  200ל 300-מ"מ.
טמפרטורה
ע"פ ממוצע רב שנתי ,הטמפ' השנתית הממוצעת באזור הסקר נעה בטווח  15-19מעלות צלסיוס.
החודשים החמים ביותר בשנה הם יולי ואוגוסט והטמפ' הממוצעת באוגוסט ,שהוא החם ביותר,
נעה בטווח  22-26מעלות צלסיוס .החודשים הקרים ביותר בשנה הם ינואר ופברואר והטמפ'
הממוצעת בינואר ,שהוא הקר ביותר ,נעה בטווח  8-10מעלות צלסיוס.
מספר השעות הממוצע ליממה של עומס חום בינוני וכבד בחודש אוגוסט באזור הסקר הוא עד 6
שעות .ההתאדות הפוטנציאלית בממוצע שנתי באזור הסקר נעה בטווח  140-160ס"מ.
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יחידות הנוף
שיטת העבודה  -אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות נוף
חלוקת אזור הסקר ליחידות הנוף נועדה לאפיין ולהציג את מגוון נופי אגן האזור :היא כוללת
תיחום ותאור של יחידות הנוף השונות .כל יחידה מהווה חבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי נוף,
השונה במידת מה מזה של החבלים השכנים לו .קו הנוף ,המבדיל בין יחידה ליחידה ,נקבע על פי
תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצוב נופו החזותי והתרבותי של חבל ארץ מסוים.
הגדרת יחידות הנוף נועדה להוות כלי לניתוח ערכי טבע ונוף ביחידות השטח ולגיבוש מדיניות
השימוש באותם שטחים ,תוך שמירה על מגוון הנופים המאפיין אותם.
מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף:
! מאפיינים גיאומורפולוגיים המקנים לאזור את זהותו :קווי רכס ,גבעות משאר ,מערכות
הניקוז ,ביתרונות" ,שערים טופוגרפיים" בין רכסים או שלוחות ,מצוקים גבוהים ופסגות
בולטות בנוף.
! תכונות טבעיות :מסלע וקרקע  -המצע הסלעי וקרקעות האזור ,צומח  -יחידות ותצורות
צומח אופייניות.
! תכסית דומיננטית רציפה :למשל שטחים חקלאיים או מיוערים רציפים .באזורים אלה,
על פי רוב ,יש חשיבות חזותית )ואקולוגית( לקו המגע של יחידת הנוף עם יחידה גובלת.
! פיתוח בולט בשטח טבעי :כמו מחצבה ,יישוב ,קבוצת יישובים ,קווי תשתית עיליים,
כבישים.
! תבניות תרבותיות היסטוריות :דפוסי התיישבות קדומים ,דרכים ,אתרים קדושים,
תרבות חקלאית מסוגים שונים וכד'.
! אתרים נקודתיים בולטים וחשובים :כמו תלים ,מעיינות ,כתמי צמחייה ושרידי יישובים.
! תופעות טבע ונוף ייחודיות :כמו מצוקים ונפתולי נחל.
! מגע עם גופי מים טבעיים ומלאכותיים :כמו האגם העונתי בעמק בית זית.
הגדרת יחידות הנוף באזור הסקר מלווה פעמים רבות בהתלבטויות רבות ,שכן חלקים רבים של
השטח עשויים להיראות במבט ראשון כבעלי מאפיינים דומים .רק לאחר לימוד מעמיק יותר
ובחינת השטח ברמת פירוט גבוהה ,מתגלים ההבדלים וגבולות יחידות הנוף .כך למשל ,אחת
ההתלבטויות היא האם לחלק את השטח לפי אגני ניקוז או אגנים חזותיים ,דבר העשוי לגרום
לכך שרכסי ההרים ישתרעו לאורך מספר יחידות נוף או שמא יש לחלק את השטח לפי רכסי
ההרים ,אז אגן הנחל עשוי להשתרע לאורך מספר יחידות נוף .אין תשובה אחת להתלבטויות אלה
ועל-כן ,החלוקה ליחידות נוף היא בעלת אופי פרשני .כדי למתן את ההיבט הסובייקטיבי בתהליך
זה שותפו בו מספר אנשי מקצוע ,המייצגים נקודות ראות שונות ,תוך ניסיון לערוך חלוקה
מוסכמת עד כמה שאפשר.

19

הערכה נופית
לאחר הגדרת יחידות הנוף ומיפוי האתרים ,חולקה כל יחידת נוף ליחידות משנה קטנות יותר
המכונות תת יחידות נוף ,שבהן רמת ההומוגניות של מרכיבי הנוף גבוהה יותר .הערכיות הנופית
ניתנה לתת יחידות אלה .גישה זו נובעת מתוך תפיסה שיש לשמר את המרכיבים והאיכויות של כל
יחידות הנוף ,לפחות בחלק משטחן .באופן זה יישמר מגוון הנופים של הארץ בכלל ושל ההרים
ממערב לירושלים בפרט.
ההערכה הנופית נעשית על בסיס איכותי ולפיכך גם הקריטריונים להערכה מוגדרים ברובם באופן
איכותי ,על פי משתנ ים כגון :עוצמה ,מגוון ,דרמטיות וכד' .כדי למתן את האלמנט הסובייקטיבי
והתרבותי בתהליך ההערכה ,השתתפו בתהליך אנשי מקצוע בתחומים שונים.
מדדי ערכיות נופית
! עצמה ,רצף וגודל -ערך גבוה יינתן לנוף פתוח הנפרש על פני שטח נרחב ,ללא הפרות
משמעותיות.
! מגוון ועושר חזותי  -ערך גבוה יינתן לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים )בעיקר
תבליט ותכסית( ,המשתלבים זה בזה ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה.
! בולטות ונוכחות  -ערך גבוה יינתן לנוכחות של קווי נוף בולטים ,כגון רכסים ,עמקי נחלים ,
פסגות וכד'.
! "דרמטיות"  -ערך גבוה יינתן לשטח שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים בקווי
המפגש .לדוגמה :שטחי פלחה עם שטחים מיוערים ,דיונות חול ,עצים בודדים בתוך מרחבי
חולות ועוד.
! "ראשוניות"  -ערך גבוה יינתן לשטח ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות.
אמת מידה זו מתייחסת גם למידת פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים
החזותיים הטבעיים בנוף )קו רקיע לדוגמה( ובהתאמתם לאופי הטבעי של היחידה מבחינת
גודל ,צבע וצורה.
! ייצוג אזורי ,טבעי ותרבותי  -ערך גבוה יינתן לאזור המשמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני
לאזור .ישנה חשיבות רבה גם לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת
משמעות תרבותית )נופים חקלאיים לדוגמה  -כאלה המאפיינים חקלאות מסורתית כמו
בוסתנים וכאלה המאפיינים חקלאות מודרנית(.
! עושר ומגוון של אתרים נקודתיים  -ככל שמגוון האתרים ואיכותם בולט יותר ,רמת
הערכיות גבוהה יותר.
! ייחודיות בנוף הארץ  -ערך גבוה יינתן לשטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ.
! פוטנציאל שיקום והתחדשות  -ככלל ,יש חשיבות גבוהה למזעור הפגיעה בשטחים שפגיעה
בהם אינה הפיכה או ששיקומה לוקח זמן רב .עם זאת ,ערכו של שטח שהופר 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 וממקומות רבים יותר ,כך
גדלה משמעותם של השינויים באופיו החזותי .שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות
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הוא מידת חשיפתו למטיילים שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף .לפיכך ,מידת
הנצפות משוקללת מתוך הערכת החשיפה הויזואלית של כל תת יחידת נוף מכבישים,
מישובים ומשבילי מטיילים.
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דמות הנוף בעבר ובהווה  -השוואת תצלומי אויר
המפה שתוצג להלן מציגה את שינויים שחלו בנוף מאז קום המדינה .בקריאת המפה יש לשים לב
כי הצפון פונה ימינה ולא מעלה כמקובל.
ניתן להבחין במפה באופן בולט בשני התחומים העיקריים בהם חלו שינויים גדולים בנוף האזור 
הדפוס היישובי ותכסית השטחים הפתוחים.
בכל הנוגע לדפוס היישובי ,ניתן לראות מעבר מהתיישבות כפרית ערבית מסורתית להתיישבות
יהודית .בתצ"א מסוף  1944נראים הכפרים הערביים עין כרים )עין כרם(  -בצפון מזרח ואל ג'ורה
בדרום .לעומת זאת ,ב 2006-בתי הכפר עין כרם עדיין במקומם ,אך הכפר אל ג'ורה לא קיים .על
הרכסים קיימים ישובים יהודיים  -מושב אורה בדרום-מזרח ומושב אבן ספיר במערב .בנוסף,
בולט במרכז מתחם בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם.
בתחום תכסית השטחים הפתוחים ניתן להבחין במעבר משטחי חקלאות מדרגות נרחבים לכיסוי
ניכר של יערות מחטניים נטועים המטשטשים את מתאר המדרגות החקלאיות .בתצ"א מסוף
 1944ניתן לראות שכמעט כל השטח היה מכוסה במדרגות חקלאיות וחלקות חקלאיות ,שחלקם
הגדול מעובד ומכיל כרמי זיתים ,בוסתנים ועוד .לעומת זאת ,ב 2006-חלקים גדולים בנוף מכוסים
יערות מחטניים המטשטשים מאוד את מתאר המדרגות החקלאיות ומקנים לנוף הפתוח אופי
שונה .בנוסף ,מובחנת התפשטות ניכרת של צומח טבעי שדוכא באופנים שונים בעבר.
תחום נוסף בו ניכר שינוי גדול הוא מערך הדרכים שהתפתח עם הזמן .ניכרת בעיקר רשת ענפה של
דרכי עפר.
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תיאור יחידות הנוף
תיאור כללי של השטח וחטיבות הנוף המרכזיות
יחידות הנוף בסקר זה מבוססות במידה רבה על אגני הנחלים העיקריים  -נחל שורק ויובליו ,נחל
כסלון מצפון לו ונחל רפאים מדרום לו .יחידות הנוף מוצגות במפה המופיעה בהמשך.
לאורך נחל שורק הוגדרו שלוש יחידות נוף:
 .1מעלה נחל שורק וסביבותיו :אזור עמק הארזים ,ממורד נחל צופים ומחלף רמות עד
לאזור מוצא.
 .2עמק בית זית :העמק ומורדותיו ,כולל מורדות עין כרם.
 .3אגן שורק מרכזי :מאזור צומת כרם ,שבו זורם הנחל מערבה עד למפגש עם נחל רפאים,
בגבול המערבי של סקר זה.
שלוש יחידות נוספות הוגדרו ביובלים קטנים יותר של הנחל:
 .1סובב עין כרם :נחל רבידה ,נחל עין כרם ומורדות הכפר.
 .2הר חרת ונחל חרת )הנחל הנשפך אל נחל שורק ממערב לבית הספר החקלאי עין כרם(.
 .3אגן נחל צובא שראשיתו בפאתי מבשרת והוא זורם אל נחל שורק בגיא עמוק ,בין הר
איתן לרכס הר טייסים.
שתי יחידות נוספות הוגדרו על המדרונות הצפוניים של נחל רפאים:
 .1רכס לבן :מורדות נחל רפאים  -מפאתי גבעת משואה עד השלוחה הדרום מערבית של
רכס לבן.
 .2שלמון שורק :מהשלוחה מערבה עד לקצה הרכס ,במפגש נחל רפאים עם נחל שורק.
בנחל כסלון הוגדרו שתי יחידות נוף:
 .1אגן כסלון עליון :מאזור מטעי בית סוריק עד להפתחות הנחל באזור מחלף עין חמד.
 .2נחל כסלון :מורדות רכס צובא  -גבעת יערים מעין חמד מערבה עד לגבול המערבי של
הסקר.
שתי יחידות נוספות הוגדרו מצפון-מערב ומדרום-מזרח לנחל:
 .1רכס מבשרת ציון :השטח הבנוי ,על קו פרשת המים בין נחל שורק לנחל כסלון.
 .2רכס מעלה החמישה :על היובלים הצפוניים של נחל כסלון וראשית המורדות שפונים
לכיוון נחל כפירה ונחל אילן.
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 .1מעלה נחל שורק וסביבותיו
נחל שורק מנקז את החלק המערבי של ירושלים ומהווה את אגן הניקוז המרכזי והגדול בהרי
ירושלים .ראשיתה של יחידת הנוף באזור מפגש נחל צופים עם נחל שורק המגיע מצפון ופונה
מערבה ,מתחת למחלף רמות  -מחלף הכניסה החדשה של כביש מס'  .1בתחום היחידה יוצר נחל
שורק עמק רחב המתפתל במספר פיתולים גדולים לכיוון דרום-מערב .לעמק מתחברים מספר
יובלים קטנים וישרים יחסית מכיוונים שונים והבולטים שביניהם הם נחל צופים ממזרח ,נחל
שמואל ונחל לוז מצפון-מערב ,נחל ליפתא מדרום מזרח ,נחלי חלילים וארזה ממערב ונחל מעלה
הרומאים ממזרח .עמק הנחל הרחב ,התבליט המתון והימצאות מספר מעיינות לאורכו ,אפשרו
פיתוח של חקלאות והתיישבות חקלאית נרחבת לאורך ההיסטוריה .היחידה מאופיינת בפסיפס
המורכב משרידי כפרים וחקלאות מדרגות מסורתית ,מושבה והתיישבות פרברית ,כתמים טבעיים
וחורשות נטועות .היחידה תחומה בין שכונותיה הצפון-מערביות של ירושלים לבין גוש פרברי
מבשרת ציון .לאורך גבולה הדרומי של היחידה עובר כביש מס'  1וממנו מתפצל כביש הגישה
החדש לעיר לאורך נחל שורק עד למחלף רמות .סלילת הכביש החדש ,יחד עם מפעלי פיתוח
נוספים בתחומי היחידה ,גרמו להפרות נרחבות סביב ערוץ נחל שורק לכל אורך היחידה.
אזור עמק השורק מיועד להיות פארק מטרופוליני.
גבולות
ממערב  -מבשרת ציון.
מצפון  -גבעות עלונה ושכונת רמות.
ממזרח  -ירושלים.
מדרום  -מוצא עילית ושכונת הר-נוף.
אגני ניקוז
שטח היחידה מתנקז לנחל שורק.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  750מ' בראש נחלי חלילים וארזה ,לבין 550-מ' במורד גשר כביש
מס'  1על נחל שורק.
מסלע וקרקע
קיימים ביחידה טרשים ,מצוקים ומדרגות סלע על גבי מדרונות האגן .בקרקעית האגן קיימות
קרקעות אלוביאליות.
אופי הצומח
היחידה מאופיינת בשדות נטושים ,בתה ,שרידי בוסתנים ובחלקות יער מחטני מגילאים שונים.
דפוסי תרבות חקלאית
רוב שטח היחידה מכוסה טראסות מודרניות ומסורתיות .מרבית הטראסות נטושות ובחלק מהן
קיימים שרידי בוסתנים ,בעיקר סביב חורבות ליפתא וקולוניה.
מקורות מים
מלבד הזרימות השטפוניות בעונה הגשומה ,קיימים בתחום היחידה שלושה מוקדי נביעה
מרכזיים :עין ליפתא; עיינות תלם ועין מוצא .מעיין קטן נוסף קיים ביובל של נחל ארזה  -עין
מבשר.
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אתרים מרכזיים
ביחידה מספר אתרים בעלי עניין למטיילים :בתי המושבה מוצא ובתוכם בית הכנסת העתיק;
שרידי הכפר ליפתא והמעיין שבו; שרידי הכפר קולוניה ובהם גם שרידים מהתקופה הצלבנית;
שרידי המושבה בית תולמא ,ביה"ח לסבון ועינות תלם .בנוסף ,מהווה נחל חלילים אתר טיולים
ובו מצוקים ומערות עם שרידים ארכיאולוגיים.
יישובים
בשרידי הכפר ליפתא מיושבים חלק מהבתים ,בעיקר בשוליים העליונים ,הצמודים לירושלים.
במרכז היחידה ,במורד נחל שורק ,ממוקמת המושבה מוצא ושכונת רמת מוצא .ממזרח ומצפון
מזרח ליחידה מצויות שכונות של ירושלים וממערב ליחידה מצוי גוש מבשרת ציון.
תשתיות ומפגעים
כביש מס'  1הכולל גם את מחלף מוצא תוחם את היחידה מדרום .במרכז היחידה מתפצל מכביש
מס'  1כביש הגישה החדש לירושלים )כביש מס'  (1והוא נמתח לאורך ערוץ נחל שורק ,תוך שהוא
חולף במנהרות מתחת לגבעת מצפה נפתוח ומסתיים במחלף רמות .כמו כן ,סביב ערוץ נחל שורק
קיימות דרכי עפר רבות ומתקיימות עבודות פיתוח שונות בשלבי עבודה משתנים.
ייחוד חזותי ותרבותי
! התרבות החקלאית המסורתית.
! תרבות יישובית  -המושבה מוצא ושרידי הכפרים הערביים ליפתא וקולוניה .שרידי ליפתא
הינם ציוריים ויפים במיוחד.
! נחל ארזה ,נחל חלילים ועמק חלילים כאזור טיולים הצמוד לישובים גדולים.
! היחידה נצפית מכיוונים רבים :ע"י החולפים בכביש מס'  1ותושבי מבשרת ציון ושכונות
צפון-מערב ירושלים.
תת יחידות
ערכיות
נופית

ייחוד נופי תרבותי
תיאור כללי ואתרים מרכזיים
שם
מס'
ושיקולים לקביעת ערכיות
נופית
 1.01עמק רמות המדרונות הצפוניים של נחל שורק השטח מהווה חוצץ בין 3
לכביש גבוהה
רמות
בקטע שמדרום לשכונת רמות .שכונת
לאורך החלק הדרומי של השטח הכניסה החדש לירושלים
עובר כביש הכניסה החדש של )כביש מס'  (1נצפה מכל
וע"י החולפים
ירושלים .ממזרח לשטח עובר כביש הסביבה
רמות ,מצפון לו מצויה שכונת רמות בכביש .הכביש עצמו מהווה
ובחלקו המערבי מצויים המדרונות הפרה.
המזרחיים של גבעת מצפה נפתוח.
המדרונות הצמודים לרמות בחלק
המזרחי של השטח הם טרשיים
ומיוערים חלקית .בגיא הרחב שבין
גבעת מצפה נפתוח לשכונת רמות
ולכביש קיימות מדרגות חקלאיות
רחבות מודרניות .על גבעת מצפה
נפתוח מתוכננת שכונה חדשה.
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מס'

שם

 1.02נחל שורק
עליון

 1.03מורדות
רכס גבעת
שאול
וליפתא

 1.04מורד נחל
שמואל

 1.05מורדות
רכס גבעת
שאול
צפוניים

 1.06מורדות
רכס עלונה

 1.07מורד נחל
לוז
ומדרונות
רכס בית
איכסא

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת ערכיות
נופית
השטח נצפה מכל הסביבה 3
וחלק גדול ממנו מופר גבוהה
ומתקיימים בו עבודות
פיתוח .עינות תלם מהווים
אתר ביקור מרכזי.

ערוץ נחל שורק ושוליו לאורך כל
יחידת הנוף .קיימים בשטח שרידי
חקלאות מדרגות וחלק מהערוץ -
בעיקר מול נחל חלילים ,מובל
באופן מסורתי בין גדרות אבן.
סמוך למפגש עם נחל לוז מצויים
שרידי המושבה בית טולמא יחד עם
המעיינות )עינות תלם( ושרידי בי"ח
לסוכר .השטח מופר ברובו ומכיל
מערכות שבילי רכב מסועפת .כמו
כן ,מתקיימות בשטח עבודות פיתוח
רבות.
המורדות המערביים של שכונת השטח נצפה מהשכונות
רוממה והמורדות הצפוניים של הסובבות והכביש החדש
שכונת גבעת שאול והר המנוחות .ובאופן חלקי ע"י החולפים
בגיא היורד בין רוממה לגבעת שאול בכביש מס'  .1קיימות
יו מצויים שרידי הכפר בשטח עבודות פיתוח
וסביבות
ליפתא הכוללים בתים ,מעיין ,והפרות.
בוסתנים ושרידי חקלאות מדרגות
מסורתית .חלק מהבתים מיושבים,
בעיקר בשולי העיר ירושלים.
חלקו התחתון של נחל שמואל .השטח נצפה ע"י החולפים
השטח כולל את רוב שטחה של בכביש מס'  1והכביש
גבעת מצפה נפתוח ורובו מיוער .החדש לירושלים.
חלקים מהשטח משמשים או
שימשו בעבר לחקלאות מדרגות
מודרנית .על גבעת מצפה נפתוח
מתוכננת שכונה חדשה.
המורדות הצפוניים של הר השטח נצפה ע"י החולפים
המנוחות מתחת לכביש מס'  .1בכביש הכניסה החדש
המדרונות מיוערים ברובם .השטח ובאופן חלקי ע"י החולפים
גובל בכביש מס'  1ומכיל את בכביש מס'  .1קיימות
הפיצול של כביש הכניסה החדש בשטח עבודות פיתוח
לעיר .ברוב שטח המדרונות והפרות רבות.
התחתונים מתקיימות עבודות
פיתוח וכן סלולים בו שבילי עפר
רבים .קיימות הפרות רבות בשטח,
בייחוד בחלקו התחתון וסביב
הכביש החדש.
החלק המרכזי של גבעות עלונה עם האזורים המתונים מכוסים
ערוץ קטן במרכזו ובעל שיפועים שרידי חקלאות מדרגות
מתונים .השטח מיוער ברובו מסורתית .השטח נצפה ע"י
בכבישים
המזרחיים החולפים
הערוץ
ומדרונות
והמורדות התחתונים לכיוון השורק הראשיים הסמוכים וכן
תלולים ,טרשיים ומכוסים בתה .מהר המנוחות.
בשטח קיימים שרידי חקלאות
מדרגות מסורתית.
החלק התחתון של נחל לוז לפני השטח מכוסה מדרגות
המפגש עם נחל שורק .השטח מיוער חקלאיות מסורתיות ונצפה
הצפוןמזרחית
חלקית ומכוסה מדרגות חקלאותמהשכונה
במורדות של מבשרת ציון וע"י
בעיקר
מסורתית,
המערביים .המורדות המזרחיים החולפים בכביש מס' .1
טרשיים ותלולים .בחלק הדרומי
מצויים שרידי בית טולמא.

ערכיות
נופית

4
גבוהה
מאוד

-

4
גבוהה
מאוד

-

3
גבוהה

-

4
גבוהה
מאוד

-

5
מרבית

-
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מס'

שם

 1.08נחל
חלילים

 1.09נחל מעלה
הרומאים
 1.10מוצא
תחתית

 1.11נחל ארזה

תיאור כללי ואתרים מרכזיים
נחל קצר הזורם בין השכונות
הצפון-מזרחיות של מבשרת ציון
ומהווה אגן נופי סגור .השטח מיוער
בדלילות ומכוסה שרידי חקלאות
מדרגות ,בעיקר בחלקים הנמוכים
יותר .במרכז האגן משני צידיו
קיימים מצוקים גדולים עם מערות
לאורך הנחל .השטח משמש
כמסלול טיולים.
החלק התחתון של נחל מעלה
הרומאים ,התחום בין הר המנוחות
לשכונת הר-נוף .השטח מיוער כולו.
המושבה מוצא ושכונת רמת מוצא.
בשטח קיימים עדיין כמה מבתי
המושבה המקוריים וכן בית הכנסת
של מוצא .רוב הבתים מצויים
ממזרח לכביש מס'  1וחלק קטן
מהם מצויים לאורכו ממערב.
נחל הזורם בןי מבשרת למוצא
עילית ויורד ממחלף הראל לכיוון
ת ומהווה אגן נופי
מוצא תחתי
סגור .השטח מיוער ברובו ומכוסה
בחקלאות מדרגות מסורתית.
בשטח מצויים שני מעיינות  -עין
מבשר המצוי ביובל המזרחי היורד
ממבשרת ועין מוצאהמצוי בחלק
הדרום מזרחי .כמו כן ,מצויים
במזרח השטח שרידי הכפר
קולוניה .לאורך המורד הדרומי של
הנחל עובר כביש מס'  1ובצפונו
מצוי מחלף הראל.

ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת ערכיות
נופית
אגן נופי סגור המשמר
חקלאות
של
תרבות
מדרגות מסורתית וכן
אתרי עתיקות וייחוד
הנחל
גיאומורפולוגי.
משמש חוצץ בין השכונות
הצפוןמזרחיות של מבשרת
ציון ונצפה מהן וע"י
החולפים בכביש מס' .1
השטח נצפה בעיקר מכיוון
הר המנוחות.
שרידי המושבה מוצא.

ערכיות
נופית
5
מרבית

-

4
גבוהה
מאוד
0
שטח
בנוי

אגן נופי סגור המשמר 4
חקלאות גבוהה
של
תרבות
מדרגות מסורתית יחד עם מאוד
שרידי כפר ,עתיקות ושני
מעיינות .הנחל משמש חוצץ
בין מבשרת ציון למוצא
עילית וכביש מס'  1ונצפה
מהן וע"י החולפים בכביש
מס' .1

-

-

 .2רכס מבשרת ציון
הישוב מבשרת ציון המצוי על הרכסים שבין גבעת שיח' עבדול עזיז לבין מחצבת הקסטל מהווה
את יחידת נוף זו .הישוב מורכב משלושה גושים עיקריים :בצפון  -מבשרת ירושלים ,בדרום  -מעוז
ציון ועין חמד .בין הגושים מצוי אתר הקסטל ובינו לבין מבשרת ירושלים ,חוצה את הרכס כביש
מס'  1ובו ממוקם מחלף הראל .בצפון היחידה מצוי אתר שיח' עבדול עזיז ובדרומה מצוי אזור
התפעול של מחצבת הקסטל ומדרום לו בור החציבה .אופי הישוב פרברי ,אך במעוז ציון נשמר
באופן חלקי מאוד אופי כפרי .כיוון הרכס הכללי הוא על הציר צפון-מזרח  -דרום-מערב .ממחלף
הראל לכיוון דרום-מערב עובר כביש  3965אל כיכר סטף וחוצה את מעוז ציון .לאורך הכביש קיים
אזור מסחר ותעשיה ,שהינו בעל אופי מוזנח .הישובים שולטים על הרכסים והם בנויים בהתאם
לטופוגרפיה ,לאורך השלוחות .הקסטל ממוקם על פסגה במרכז היחידה ומהווה אתר היסטורי
וארכיאולוגי בעל חשיבות גבוהה .הנוף באזור הקסטל פתוח ומיוער חלקית.
גבולות
השטחים הבנויים של מבשרת ציון ושוליהם וכן גבעת הקסטל.
אגני ניקוז
היחידה מצויה על קו פרשת מים אזורי ומתנקזת לשני אגנים ראשיים  -נחל שורק ונחל כסלון.
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רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  820מ' בגבעת שיח' עבדול עזיז שבקצה הצפוני של היחידה ל 650
מ' במורד השכונה הדר-מז' של מבשרת ירושלים.
מסלע וקרקע
קיימים ביחידה מעט מאוד מחשופים טבעיים של פני שטח בשל אופייה היישובי .בשטחים
החשופים קיימים טרשים ומעט מדרגות סלע.
אופי הצומח
באזורים שאינם בנויים וללא גינון ,היחידה מאופיינת בצמחיית מעזבות ,בתות וביער מחטני
מגילאים שונים.
דפוסי תרבות חקלאית
רוב היחידה מופר ומפותח .באזור גבעת הקסטל יש מעט שרידי חקלאות מסורתית .באזור גבעת
הקסטל שַכן בעבר הכפר הערבי קסטל ,שממנו נותרו שרידים מעטים.
מקורות מים
לא קיימים מקורות מים טבעיים ביחידה.
אתרים מרכזיים
קיימים ביחידה שני אתרים מרכזיים .האחד -גן לאומי הקסטל הנמצא במרכז היחידה ומהווה
אתר מורשת לאומית להנצחת הקרבות על הדרך לירושלים בהקמת המדינה .באתר מצויים גם
שרידי מצודה צלבנית .האתר מושך אליו מבקרים רבים לאורך השנה ומהווה נקודת תצפית
מרכזית באזור .האתר השני הינו גבעת שיח' עבדול עזיז ,שבקצה הצפוני של היחידה ושהיווה
מוצב ירדני .זהו אתר היסטורי המנציח את קרבות השחרור ומשמש כתצפית על האזור .באתר זה
ממוקם מגדל תצפית גבוה שלצערם של המבקרים נעול .אתר נוסף בעל חשיבות מסוימת ,הוא
מתחם כבשני הסיד של מחצבת הקסטל ,שמוזנח כיום ,אך יש לו חשיבות היסטורית.
יישובים
רוב שטח היחידה מצוי הישוב מבשרת ציון על שכונותיו השונות  -מבשרת ירושלים ,מעוז ציון ועין
חמד.
תשתיות ומפגעים
היחידה ברובה מפותחת ונחצית במותניה ע"י כביש מס'  1הכולל גם את מחלף הראל .בדרום
היחידה מצוי אזור תעשייה ומסחר מוזנח הכולל גם את אזור התפעול של מחצבת הקסטל .אזור
זה מהווה מפגע נופי ,תברואתי וסביבתי .כמו כן ,ממחלף הראל נמתח כביש מקומי  3965לכיוון
כיכר הסטף וחוצה את מעוז ציון ואת אזור התעשייה והמסחר הנ"ל .בכביש זה קיימת תעבורה
רבה .ראוי לציין כי שכונת עין חמד מנותקת מבחינה תחבורתית ממעוז ציון הצמודה לה.
ייחוד חזותי ותרבותי
! הישוב פרוס על שיאי הרכסים ומותאם למבנה הטופוגרפי שלהם.
! מעוז ציון ומבשרת ירושלים הינם שני ישובים המבוססים על מעברות היסטוריות מגלויות
שונות ומדגימים דפוסי התפתחות מעניינים של אוכלוסיות מהגרים.
! אתר הקסטל מהווה נקודת ציון מרכזית ) (Landmarkבאזור ומהווה מוקד משיכה
לתיירים ומטיילים.
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! אזור התפעול של מחצבת הקסטל שייך לאחת המחצבות ההיסטוריות החשובות בישראל.
תת יחידות
מס'

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 2.01מבשרת ישוב פרברי גדול הפרוס על ראש הרכסים
ירושלים מצפון למחלף הראל .בצפון הישוב מצוי
אתר גבעת שיח'' עבדול עזיז המהווה אתר
הנצחה לקרבות האזור במלחמת השחרור
וקיימים בו שרידי מוצב ירדני והוא צופה על
האזור כולו .כמו כן ,מצוי במקום מגדל
תצפית גבוה.
מחלף של כביש מס'  1הממוקם באוכף
 2.02מחלף
שמצפון לפסגת הקסטל.
הראל
 2.03הקסטל

גבעה נישאה המצוייה בין מחלף הראל
למעוז ציון .הגבעה הינה גן לאומי המהווה
אתר הנצחהלקרבות לשחרור ירושלים.
המקום היה אתר קרבות וקיימי ם בו גם
שרידי מצודה צלבנית.

 2.04מעוז ציון מושב שקיבל אופי פרברי וממוקם על שתי
כיפות במתיות מדרום לקסטל .בדרום
הכיפה המערבית מצוי אזור תעשייה ומסחר
מוזנח הכולל גם את אזור התפעול של
מחצבת הקסטל .את הישוב חוצה כביש
 3965לכיוון כיכר הסטף.
 2.05עין חמד

ישוב פרברי )הצעיר מבין ישובי מבשרת ציון(
הממוקם לאורך שלוחה היורדת מערבה
ממעוז ציון.

ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית

ערכיות
נופית
0
שטח
בנוי

-

-

0
שטח
בנוי
גן לאומי המהווה 5
אתר מורשת לאומי מרבית
הצופה על כל האזור.
נצפה ע"י החולפים
בכביש מס'  1ומכל
האזור.
התעשיה 0
אזור
מהווה שטח
והמסחר
מפגע נופי ,תברואתי בנוי
וסביבתי.
הכביש החוצה את
הישוב מנקז תנועה
אזורית רבה.
0
שטח
בנוי

 .3עמק בית זית
עמק נחל שורק בקטע שבין גשר מוצא לבי"ס החקלאי עין כרם .הנחל מתפתל בפיתול  Sבציר
צפוןדרום ותחום בין רכסי ירושלים לרכסי מבשרת ציון .עמק הנחל רחב ובמרכזו אגם בית זית
העונתי הנאגם מעל סכר בית זית לאורך תחתית העמק .התבליט המתון ורוחבו של עמק הנחל
אפשרו התפתחות של חקלאות מודרנית לאורכו ,עם ריבוי מטעים מצפון לאגם בית זית ושדות
גדולים גם מדרום לו .רוב שטחי החקלאות נטושים כיום .על מדרונות העמק ניכרים שרידי
חקלאות מדרגות מסורתית מפותחת .חלק מהמדרונות מיוערים .בתחום היחידה קיימים שני
ישובים .בצפון  -מוצא עילית ובמרכז  -מושב בית זית וההרחבה שלו .בדרום היחידה מצוי בי"ס
חקלאי עין כרם עם פנימייה המצויה בשטחו וכן מתקן טיהור ביוב ובסיס צבאי נטושים .בחלקה
הצפוני גובלת היחידה במוצא תחתית ובמעוז ציון .במזרח גובלת היחידה בשכונת הר-נוף
ובדרומה היא גובלת בעין כרם.
גבולות
ממערב  -שכונת הר-נוף וקצה עין כרם.
מצפון  -גשר מוצא והרכס של מוצא עילית.
ממזרח  -מעוז ציון ומורדות הר חרת התחתונים.
מדרום  -מורדות שלוחות עין כרם ובי"ח הדסה עין כרם.
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אגני ניקוז
שטח היחידה מתנקז לנחל שורק.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  720מ' בקצה הצפון-מזרחי של מעוז ציון ל 510-מ' במורד הנחל.
מסלע וקרקע
קיימות ביחידה מדרגות סלע על גבי מדרונות האגן .בקרקעית האגן קיימות קרקעות אלוביאליות.
אופי הצומח
היחידה מאופיינת בשדות נטושים ,בתה ,שרידי בוסתנים ומטעים וביער מחטני מגילאים שונים.
דפוסי תרבות חקלאית
רוב השטח בתחום היחידה עבר הכשרת קרקע לחקלאות מודרנית ,בעיקר בחלקים המישוריים
של העמק והוא מאופיין בשדות בור ובשרידי מטעים .על מדרונות האגן מצויות טראסות
מסורתיות ועל חלקן שרידי בוסתנים.
מקורות מים
הזרימות השטפוניות בעונה הגשומה ממלאות את אגם בית זית .האגם מתייבש בחודשי הקיץ.
אתרים מרכזיים
האתר המרכזי ביחידה זו הוא אגם בית זית המושך מטיילים בעונות בהן הוא מלא .בנוסף ,מצוי
במושב בית זית אתר ייחודי עם טביעות רגלים של דינוזאור.
יישובים
בצפון היחידה נמצאת מוצא עילית ,שהיא ישוב בעל אופי פרברי-כפרי .במרכז היחידה מושב בית
זית וההרחבה שלו ,שהיא בעלת אופי פרברי .בדרום היחידה מצוי בי"ס חקלאי עין כרם עם
פנימייה המצויה בשטחו .בחלקה הצפוני ,גובלת היחידה במוצא תחתית ובמעוז ציון .במזרח
גובלת היחידה בשכונת הר-נוף ובדרומה היא גובלת בעין כרם.
תשתיות ומפגעים
במרכז היחידה מצוי אגם בית זית ,שיחד עם היותו מוקד משיכה ,מהווה מפגע תברואתי
וסביבתי .הגעה של תשטיפים וגלישות ביוב בעת זרימות שטפוניות יוצרת מפגע תברואתי ומטרדי
ריח .האגם מהווה גם מוקד התפשטות ליתושים ובעת שהוא יבש נעשית בו לעיתים כריית חרסיות
היוצרת מפגע של אבק ורעש ,בעיקר לתושבי בית זית.
ייחוד חזותי ותרבותי
! עמק הנחל בתחום היחידה יוצר אגן חזותי רחב וסגור ,ללא הפרות בולטות מלבד אגם בית
זית .אגם בית זית עצמו ,מהווה תופעה ייחודית באזור והוא גם בעל פוטנציאל פיתוח גבוה.
! היחידה נצפית מכיוונים רבים :ע"י החולפים בכביש מס'  1ו 395-והתושבים בישובים
שביחידה ובשכונות והישובים המקיפים אותה.
! בחלק מהמדרונות ובעיקר במדרונות המערביים ,השתמר נוף של תרבות חקלאית
מסורתית.
תת יחידות
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ייחוד נופי תרבותי
תיאור כללי ואתרים מרכזיים
שם
מס'
ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית
המורדות שבין שכונת הר-נוף לבית השטח מהווה חיץ בין
 3.01מורדות
זית ונחל שורק .החלקים העליונים שכונת הרנוף לבית זית.
הר-נוף
המערביים והצפוניים של המדרונות מיוערים השטח נצפה מבית זית
ושאר השטחים מכוסים בתה וגריגה ועלידי החולפים בכביש
ושרידי בוסתנים .רוב השטח מכוסה ירושלים  -בית זית .כמו
מדרגות חקלאיות וקיימים בו גדרות כן ,הוא נצפה באופן חלקי
ומתקנים חקלאיים .בכיפה שמעל ע"י החולפים בכביש מס'
שרידים  1ו.395-
קיימים
זית
בית
ארכיאולוגיים.
מושב עובדים הבנוי על שתי כיפות
 3.02בית זית
מעוגלות של שלוחה רחבה בציר
מזרח-מערב .המושב בנוי בהתאם
לטופוגרפיה בצורה קונצנטרית.
הכיפה העליונה המזרחית בנויה רק
בחציה המערבי .סביב המושב נבנו
הרחבות .בחלק הצפוןמזרחי מצוי
מתחם בריכת שחיה והוא נטוש כעת.
במערבו גובל המושב באגם בית זית.
במרכז המושב נמצאו עקבות
מאובנים של דינוזאור.
שטח במרכז החלק הצפוני של יחידת אין לשטח ייחוד נופי או
 3.03חקלאות
הנוף ,שעבר הכשרת קרקע מודרנית תרבותי.
עמק בית
ושימש בעבר בעיקר לגידול מטעים
זית
נשירים .כיום השטח נטוש ונותרו בו
שרידי מטעים .חלקים מהשטח
מיוערים  -בייחוד בצפונו .בשטח
מצויים בתי אריזה ובחלקו הצפון
מערבי מצויים שרידים מבתי
המושבה מוצא .השטח גובל מצפון
בכביש מס'  1ובמוצא עילית.
ישוב כפרי הבנוי על שלוחה היורדת
 3.04מוצא
מכיוון הקסטל לעבר גשר מוצא.
 3.05אגם בית
זית

ערכיות
נופית
4
גבוהה
מאוד

-

0
שטח
בנוי

-

2
בינונית

-

0
שטח
בנוי
אגם מלאכותי עונתי הנוצר בשל האגם מהווה כר נרחב 4
סכירת נחל שורק ע"י סכר בית זית .לפעילויות שונות והינו גבוהה
בעל פוטנציאל פיתוח מאוד
האגם מהווה מוקד משיכה באזור.
גבוה.
האגם הינו ייחודי באזור
ומהווה מסגרת נופית
לתושבי בית זית.
האגם מהווה מפגע ריח
ומשמש מוקד הפצה
ליתושים .כמו כן ,לעיתים
נערכות באגם היבש
פעולות כריית חרסית
היוצרות אבק רב.
האגם נצפה מכל הסביבה.
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מס'

שם

 3.06מורדות
מעוז ציון
המזרחיים

 3.07בי"ס
חקלאי עין
כרם

 3.08מורד עמק
בית זית

 3.09מורדות עין
כרם

 3.10מפעל
טיהור מים
עין כרם

ייחוד נופי תרבותי
תיאור כללי ואתרים מרכזיים
ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית
המדרון המערבי של השלוחה עליה השטח נצפה מכיוון בית
ממוקמת השכונה המזרחית של מעוז זית ועלידי המטיילים
ציון .בצפון גובל השטח במוצא עילית בתחומי היחידה ובאגם
ובדרום בבי"ס חקלאי עין כרם .בית זית .השטח מכוסה
ממזרח גובל השטח באגם בית זית שרידי חקלאות מדרגות,
ובשרידי המטעים של העמק .רוב שניתן לשמרם ולפתחם
השטח מיוער ובדרום יש כרם זיתים בקלות יחסית.
נטוש .בכל השטח יש מדרגות
חקלאיות ,שחלקן עובד גם ע"י אנשי
מוצא ואנשי ביה"ס .יש שרידי
בוסתנים בכל השטח וכן מספר
שומרות.
מתחם של בי"ס חקלאי עין כרם.
בעבר שימש כבי"ס חקלאי עם
שטחים חקלאיים בסביבתו הקרובה
 מטעים ושדות .כיום בי ה"ס הינובי"ס אזורי של מועצה אזורית מטה
יהודה לכל הגילאים .בתוך המתחם
ממוקמת גם פנימייה.
האזור של קרקעית עמק השורק השטח נצפה ע"י החולפים
שבמורד סכר בית זית ,עד היצרותו בכבישים ומכיוון בית זית,
ומכיל עיקול גדול של ערוץ הנחל .עין כרם ובית החולים
בחלק המזרחי כלולה גם פתחת נחלי הדסה עין כרם .כביש
רבידה ועין כרם ובחלק המער בי אזורי  395חוצה את
כלולה פתחת נחל חרת .בשטח שרידי השטח בדרומו וכן קיים
מטעים ושדות חקלאיים מודרניים כביש גישה לביה"ס ודרך
נטושים ומדרגות חקלאיות לאורך עפר מרכזית .בדרום
המדרונות .האזור שמדרום לביה"ס השטח ולאורך ערוץ
מופר בחלקו עקב עבודות תשתית השורק יש הפרות בולטות
ובאזור הדרום-מערבי מצוי מתחם של עבודות עפר ובסיס
בסיס נטוש עם בניינים ומגרשים .את נטוש.
ש 395
החלק הדרומי חוצים כבי
וכביש הגישה לביה"ס .לאורך ערוץ
הנחל יש דרך עפר כבושה מרכזית.
המורדות הצפוןמערביים של שכונת השטח נצפה ע"י תושבי
עין כרם ,יחד עם מורד נחל עין כרם עין כרם ,בית זית ומרכז
התחומים בין השכונה לקרקעית ציפורי וכן ע"י המטיילים
עמק השורק .השטח מכוסה בחורש והחולפים בכבישי האזור.
פתוח ,גריגה ,בתה ובכרמי זיתים השטח משמר נוף של
ושרידי בוסתנים .כביש  386חוצה תרבות חקלאות מדרגות
אופיינית.
מסורתית
את השטח בדרומו.
השטח מהווה כחיץ מערבי
לשכונת עין כרם .כביש
 386חוצה את השטח
בדרומו.
מפעל הטיהור הישן של שפכי מערב
ירושלים .המתקן נטוש ולא פעיל
ונשארו בו שבילים ,תשתיות שונות,
בניינים וגינון.

ערכיות
נופית
5
מרבית

-

0
שטח
בנוי

-

3
גבוהה

-

5
מרבית

-

2
בינונית
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 .4סובב עין כרם
המדרונות המערביים של רכסי ירושלים המערבית .היחידה כוללת רצועה הנפרשת ממורד נחל
רבידה בצפון לנחל מעין עין כרם )מרים( ורכס הדסה עין כרם בדרום .את מרכז היחידה חוצה נחל
עין כרם .רוב השטח שימש לחקלאות מדרגות מסורתית או למגורים )עין כרם( .צפון היחידה
ומרכזה מיוערים ובדרומה ובחלקם התחתון של המדרונות צומחים חורש פתוח ,בתות וגריגות
ושרידי בוסתנים .במרכז היחידה נמצאת שכונת עין כרם ,שהיתה כפר ערבי ששורשיו בתקופה
המקראית .עין כרם היא אחד ממרכזי התיירות והנופש הגדולים באזור וקיים בו ריכוז אתרים
נוצריים חשובים כמו מעיין מרים ,כנסיית יוחנן המטביל ,כנסיית הביקור ומתחם המוסקוביה.
גבולות
ממערב  -הקו שבין הקצה המזרחי של בית זית לגבול המערבי של עין כרם.
מצפון  -שכונת הר-נוף ,שלוחת בית זית ובית זית.
ממזרח  -שכונות קריית מנחם וקריית יובל ו"-יד ושם".
מדרום  -מושב אורה.
אגני ניקוז
שטח היחידה מתנקז לנחל שורק וכולל שלושה יובלים הזורמים מערבה  -נחל רבידה ,נחל עין כרם
ונחל מעין עין כרם )מרים(.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  760מ' מתחת ליד ושם ל 550-מ' ליד צומת )כיכר( כרם.
מסלע וקרקע
רוב היחידה מורכבת ממדרגות סלע טבעיות במדרונות וקרקעות אלוביאליות בקרקעיות
הערוצים.
אופי הצומח
רוב היחידה מיוער ביערות מחטניים ,בעיקר בחלקים הצפוני והמרכזי .דרום היחידה והמורדות
התחתונים מאופיינים במדרגות חקלאיות עם בתות ,גריגות ,כרמי זיתים ושרידי בוסתנים.
דפוסי תרבות חקלאית
רוב היחידה מכוסה מדרגות חקלאיות מסורתיות ומתחת לעין כרם בנחל מעין עין כרם )מרים(
נמצא בית השלחין של המעין וסביבו כרמי זיתים .היחידה מאפיינת היטב את דפוסי החקלאות
המסורתיים באזור הרי ירושלים.
מקורות מים
מלבד הזרימות השטפוניות בעונה הגשומה ,קיים בתחום היחידה מעיין איתן אחד  -מעין מרים
המצוי בלב עין כרם.
אתרים מרכזיים
חשיבותה העיקרית של היחידה נובעת משכונת עין כרם ,המצויה בה .בעין כרם קיים ריכוז
אתרים נוצריים ובהם מעין מקודש .השכונה מהווה מרכז תיירות ונופש מרכזי באזור .מורד נחל
המעין הינו בעל פוטנציאל גבוה לפיתוח כאתר לשימור התרבות החקלאית.
יישובים
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במרכז היחידה נמצאת שכונת עין כרם .בשוליים הצפוניים של היחידה ,על הרכס ,מצויה שכונת
הר-נוף ובמורד הרכס לכיוון מערב מצוי מושב בית זית .מדרום ליחידה נמצאים מושב אורה
ושכונת קריית מנחם.
תשתיות ומפגעים
היחידה נחצית לרוחבה ע"י כביש  386החולף בתוך עין כרם .בדרום היחידה מצוי כביש ) 396בי"ח
הדסה לכיוון כביש .(386
ייחוד חזותי ותרבותי
! התרבות החקלאית המסורתית  -בעיקר בדרום היחידה ועל מורדות עין כרם המערביים.
! תרבות יישובית ודתית  -שכונת עין כרם.
! היחידה נצפית מכיוונים רבים :ע"י החולפים בכבישי האזור והתושבים ,וע"י הצליינים
והתיירים המתארחים במוקדי התיירות בסביבות עין כרם.
תת יחידות
מס'

שם

 4.01עמק נחל
רבידה

 4.02עמק נחל
עין כרם

 4.03מרכז
ציפורי

תיאור כללי ואתרים מרכזיים
עמק הנחל המצוי בין שלוחת הר-נוף
מצפון ושלוחת הר הרצל ו"-יד ושם"
מדרום .המדרון הצפוני של העמק
מיוער חלקית והמדרון הדרומי
מיוער כולו .קרקעית העמק חשופה
ומכוסה בעיקר בתות .המדרונות
מורכבים ממדרגות סלע טבעיות
שעליהן הוקמו מדרגות חקלאיות
מסורתיות ,בייחוד במורד העמק ,שם
קיימים גם שרידי בוסתנים .היחידה
כמעט שאינה מופרת והיא משמשת
חיץ בין שכונות .בחלק הצפוני של
השטח עובר הכביש לבית זית )דרך
יוסף וייץ(.
עמק הנחל המצוי בין שלוחת הר
הרצל ו "יד ושם" מצפון לבין שכונת
קריית יובל ועין כרם מדרום .השטח
מיוער ברובו ,מלבד בקרקעיתו
ובשוליו הסמוכים לעמק התימנים
בעין כרם ולמרכז ציפורי ,שמכוסים
בתות וגריגות .מורד העמק והמדרון
הדרומי מכוסים מדרגות חקלאיות
מסורתיות .המדרגות בחלק הסמוך
לעין כרם במצב שימור טוב .השטח
כמעט שאינו מופר והוא מהווה חוצץ
בין שכונות.
מרכז לאירוח ,כנסים והשתלמויות

ערכיות
נופית

ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת ערכיות
נופית
משמ את הנוף 4
ר
השטח
המסורתי של גבוהה
חקלאי
ה
האזור ,אם כי חלק גדול מאוד
ממנו מכוסה יער .השטח
מהישובים
נצפה
ומהשכונות הגובלים בו
וע"י החולפים בכביש לבית
זית )דרך יוסף וייץ( ,שעובר
בצפונו .השטח כמעט ואינו
מופר ומהווה חוצץ בין
שכונות.

השטח משמר נוף חקלאי 4
מסורתי של האזור ,אם כי גבוהה
חלק גדול ממנו מכוסה יער .מאוד
השטח נצפה מהישובים
והשכונות הגובלים בו וע"י
החולפים בכביש ,386
שעובר ממערב לו .השטח
כמעט ואינו מופר ומהווה
חוצץ בין שכונות.

0
שטח
בנוי

-

-
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מס'

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

שכונה של ירושלים המתבססת על
 4.04עין כרם
כפר עין כרם הערבי ומכילה ריכוז
אתרים נוצריים ובהם מעין מרים
המקודש לנצרות .השכונה מהווה
מרכז תיירות ונופש מרכזי באזור
בכל ימות השבוע .עין כרם נחצית ע"י
כביש אזורי .386
 4.05עמק מעין אגן נופי קטן סגור ומיוחד התחום
חלקית במערב עין כרם ומכיל את
עין כרם
בית השלחין של מעין מרים )עין
כרם( ,שרידי בוסתנים ,וכרמי זיתים.
השטח מכוסה בכתמי חורש וחורש
פתוח ,גריגות ,בתות ובוסתנים
ושרידי בוסתנים .כתמי החורש
והחורש הפתוח מצויים בעיקר
במדרון הדרומי .השטח מכוסה
במדרגות חקלאיות ומכיל גם
שומרות ומתקנים חקלאיים .במדרון
הדרומי מצויה קבוצת בתים
השייכים לעין כרם .בצפון-מערב
היחידה מצוי צומת עין כרם ועובר
כביש .386
המדרונות הצפוניים של הר אורה.
 4.06מורדות
בשטח כלול עמק נחל מעין מרים
אורה
הצפוניים העליון המהווה אגן נופי סגור וכן
שלוחות צפוניות של הר אורה
ומדרונותיהן הצפוניות .עמק הנחל
מכוסה בתות וגריגות על גבי מערכות
של מדרגות חקלאיות מסורתיות.
כביש אזורי  396עובר לאורך השטח.
בצפון מערב היחידה מצויים מתקנים
שונים וביניהם מגדל אבן טורקי.

ערכיות
נופית

ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת ערכיות
נופית
השכונה משמרת מבנה 0
כפרי מסורתי .בעין כרם יש שטח
ריכוז אתרים מקודשים בנוי
לנצרות ומעין הכלול בהם
המהווה מרכז תיירות
ונופש אזורי.
השטח מהווה אגן נופי סגור 5
ומיוחד המשמר נוף של מרבית
תרבות חקלאות מדרגות
מסורתית אופיינית עם בית
שלחין של מעיין .השטח
מהווה חיץ מערבי לשכונת
עין כרם ונצפה מהשכונה
וכן ע"י החולפים בכבישים
הסמוכים.

-

השטח מהווה אגן נופי סגור 5
חקלאות מרבית
שרידי
עם
מדרגות .השטח מהווה חיץ
צפוני למושב אורה .לאורך
השטח עובר כביש אזורי
 .396השטח נצפה ע"י
תושבי השכונות המקיפות
אותו.

-

 .5רכס לבן  -מדרון נחל רפאים
רכס מדרום מערב לירושלים בציר מזרח-מערב ולאורכו ממוקמים המושבים אורה ועמינדב.
היחידה כוללת את גב הרכס ואת המדרונות הדרומיים שלו עד נחל רפאים ומסילת הרכבת.
המדרונות נחצים לרוחבם ע"י גאיות קטנים ,שהבולטים שביניהם )ממזרח למערב( הם עמק
קריית מנחם ,עמק לבן ,נחל השומרה ונחל וולג'ה .האופי הגיאולוגי והגיאומורפולוגי של הרכס בא
לידי ביטוי ברצועות רציפות לאורך הרכס בגובה אחיד .ברצועה העליונה הממוקמת על גב הרכס
ממוקמים המושבים אורה ועמינדב .חלקם העליון של המדרונות מיוער ברובו וחלקם התחתון
מכוסה גריגות ,בתות ושרידי בוסתנים .רוב חלקו התחתון של הרכס וחלק מחלקו העליון מכוסים
שרידי חקלאות מדרגות מסורתית .בחלק העליון משתרעים השרידים ,בעיקר בגאיות היורדים אל
נחל רפאים .קרקעית העמק של נחל רפאים מכוסה בשרידי חקלאות מסורתית ובקצה המערבי,
מול רכס ביתר ובהמשך מערבה ,מדובר בחקלאות מסורתית פעילה עם כרמי זיתים ובוסתנים של
תושבי הכפר בתיר .תחתית העמק משמשת גם כמסדרון תשתיות המכיל את מסילת הרכבת
)בתוואי המסילה הטורקית והבריטית לירושלים( ,כביש אזורי ) 385דרך וולג'ה ממלחה להר
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גילה( ,דרכי בקרה של מסילת הרכבת וכן גדר ההפרדה העתידית .היחידה נחצית לאורכה ע"י שני
קווי חשמל בולטים העוברים בעיקר מעל חלקי הרכס המיוערים.
בתחום היחידה מספר אתרים מרכזיים .במזרח היחידה ,בחלקו התחתון של המדרון מצוי עין לבן
ובית השלחין שלו ,ששוקמו באופן חלקי .במרכז היחידה מצויים שרידי הכפר וולג'ה יחד עם
מעיינותיו ו בתי השלחין שלהם וכן שרידי בוסתניו .מתחת לכפר וולג'ה הנוכחי ובסמוך לגבול
הסקר )מחוצה לו( ,מצוי עין אל חניה עם שרידי כנסיה מהמאה ה 6-לס' .הכנסייה מזוהה ככנסיית
פיליפוס המקדשת את מקום טבילתו של השר מארץ כוש בידי פיליפוס.
על המדרונות הדרומיים של נחל רפאים מצויים הכפרים וולג'ה )"החדשה"( ובתיר )ביתר( .סביב
הכפרים נשתמרה ,באופן מלא ופעיל ,תרבות חקלאות המדרגות המסורתית עם מעיינות ובתי
השלחין שלהם ,בוסתנים ,כרמים ,מתקנים חקלאיים ומערכות מדרגות מפוארות ועתיקות על
מדרונות תלולים של נחל רפאים ויובליו המחורצים .סביבה זו מהווה רקע נופי-תרבותי ייחודי
וחשוב ליחידת הנוף.
גבולות
ממערב  -שלוחה צרה וארוכה המשתרעת מגבעת הלולים של עמינדב ויורדת לכיוון דרום-מערב עד
לעיקול פרסה גדול של נחל רפאים ,שבו משתנה מגמת העמק.
מצפון  -המושבים אורה ועמינדב והקצה המערבי של שכונת קריית מנחם.
ממזרח  -הקצה המזרחי של עמק קריית מנחם ,הגובל בצפונו בשכונות קריית מנחם וגבעת
משואה.
מדרום  -קרקעית עמק נחל רפאים.
אגני ניקוז
מרבית שטח היחידה מתנקז לנחל רפאים.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  850מ' בהר אורה ל 530-מ' במורד נחל רפאים.
מסלע וקרקע
קיימים ביחידה טרשים ,מצוקים ומדרגות סלע על גבי מדרונות האגן .בקרקעית האגן קיימות
קרקעות אלוביאליות.
אופי הצומח
היחידה מאופיינת בשדות מעובדים ,שדות נטושים ,בתה ,בוסתנים ,שרידי בוסתנים וביער מחטני
מגילאים שונים.
דפוסי תרבות חקלאית
רוב הטראסות בתחום היחידה מסורתיות .סביב שרידי וולג'ה קיימים שרידי בית שלחין ושרידי
בוסתנים .בנחל רפאים ,בקטע שמתחת לכפר בתיר ומערבה עד קצה היחידה ,מתקיימת חקלאות
מסורתית וכך גם במדרונות וביובלים הדרומיים של נחל רפאים שמחוץ ליחידה.
מקורות מים
מלבד הזרימות השטפוניות בעונה הגשומה ,קיימים בתחום היחידה מספר מעיינות איתנים .עין
לבן ,ושלושת עיינות נחל וולג'ה – עין סייף העליון ,עין א-דילבא ועין אל בלד התחתון .מעל לערוץ
נחל רפאים בצידו הדרומי ,מעט מחוץ לגבולות הסקר נמצא עין אל חניה.

37
אתרים מרכזיים
בתחום היחידה מספר אתרים מרכזיים .במזרח היחידה ,בחלקו התחתון של המדרון מצוי עין לבן
ובית השלחין שלו ,ששוקמו באופן חלקי .במרכז היחידה מצויים שרידי הכפר וולג'ה וסמוכים
להם המעיינות ובתי השלחין שלהם וכן שרידי בוסתנים .מתחת לכפר וולג'ה הנוכחי ובסמוך לגבול
הסקר )מחוצה לו( ,מצוי עין אל חניה עם שרידי כנסיה מהמאה ה 6-לס'.
יישובים
על גב הרכס בצפון היחידה פרוסים המושבים אורה ועמינדב ,יחד עם ההרחבות שלהם .בצפון 
מזרחה ,גובלת היחידה בשכונות קריית מנחם וגבעת משואה .מדרום ליחידה )לנגדה( על
המדרונות הדרומיים של נחל רפאים שוכנים הכפרים וולג'ה )הנוכחי( ובתיר.
תשתיות ומפגעים
תחתית עמק נחל רפאים מהווה מסדרון תשתיות המכיל את מסילת הרכבת )בתוואי המסילה
הטורקית והבריטית לירושלים( ,כביש אזורי ) 385דרך וולג'ה ממלחה להר גילה( ,העובר בחלקו
התחתון לאורך הגדה הדרומית ,דרכי בקרה של מסילת הרכבת וכן גדר ההפרדה העתידית )בגדה
הדרומית( .על המדרון עובר כביש "עוקף אורה ועמינדב" לכיוון יד קנדי וח' סעדים .היחידה
נחצית לאורכה ע"י שני קווי חשמל בולטים העוברים בעיקר מעל חלקי הרכס המיוערים.
ייחוד חזותי ותרבותי
! ליחידה אופי נופי ייחודי של רצועות שוות גובה.
! ביחידה משתמרים שרידי תרבות יישובית חקלאית מסורתית באזור שרידי כפר וולג'ה
)הישן( .למולם ,מחוץ לתחום הסקר ,על המדרונות וביובלים הדרומיים של נחל רפאים
ובערוץ הנחל ,מתקיימת כיום אותה תרבות ישובית חקלאית מסורתית באזור הכפרים
וולג'ה ובתיר.
! היחידה נצפית ע"י הנוסעים החולפים ברכבת ובכביש  ,385תושבי אורה ועמינ דב ,תושבי
השכונות שסביבה ותושבי הכפרים וולג'ה ובתיר והמטיילים באזור.
תת יחידות
מס'

שם

 5.01עמק
קריית
מנחם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים
אגן נופי קטן במזרח יחידת הנוף.
השטח גובל מצפון וממזרח
קריית מנחם וגבעת
בשכונות
משואה וממערב באזור מסחרי
קטן .ראש האגן וחלקו העליון של
הערוץ מכוסים שרידי חקלאות
מדרגות ,עם מדרגות רחבות
ומרשימות והמדרונות טרשיים
ברובם .חלק מהמדרונות מיוער
וחלקם מכוסה בתות וגריגות .על
חלק מהמדרגות קיימות נטיעות
חדשות.

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים ערכיות
נופית
לקביעת ערכיות נופית
השטח מהווה אגן נופי סגור 4
עם שרידי חקלאות מדרגות .גבוהה
השטח מהווה חיץ דרומי מאוד
ומערבי לשכונות קריית מנחם
וגבעת משואה .השטח נצפה
השכונות
תושבי
ע"י
המקיפות אותו.

38
מס'
5.02

5.03

5.04

5.05

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

שני מושבי עובדים הפרושים
אורה -
לאורך גב הרכס .למושבים יש
עמינדב
הרחבות בקצותיהם .הרחבות
המושבים הינן בעלות אופי פרברי.
בתוך אורה קיים מתקן צבאי
המהווה מפגע נופי וסביבתי
אזורי.
רצועת שטח פתוח עם מדרגות
מדרגות
סלע טבעיות ,מדרגות חקלאיות
עין לבן
ושרידי בוסתנים .ערוצים צרים
ומצוקיים .רוב השטח מכוסה
בעיקר בבתות .האתר המרכזי
הוא עין לבן ומערכת השלחין שלו,
זו
חלקית .ביחידה
ששופצו
קיימים ריכוזי מערות קבורה
מימי בית ראשון ממזרח וממערב
לעין לבן.
נחל רפאים פשט ההצפה ותחתית המדרונות
של נחל רפאים .חקלאות מדרגות
הצפה.
לפשטי
האופיינית
המדרגות החקלאיות פעילות
בחלק המערבי ונטושות במזרחי.
רוב השטח מכוסה בבתות ובתות
עשבוניות ולאורך ערוץ הנחל
גדלים אקליפטוסים בודדים.
בצפון השטח גובל בו עין חיניה
מדרום )מבחוץ( יחד עם שרידי
כנסיה ביזנטית .בשטח עובר
מסדרון תשתיות הכולל דרכים,
מסילת רכבת עם חציבות שוליים,
קירות תמך ומעברי מים .לאורך
חלקו הצפוני של השטח עובר
כביש .385
רצועת שטח מיוערת ברובה
מורדות
לאורך חלקו העליון של הרכס.
אורה
הדרומיים רוב השטח טרשי והוא נחצה ע"י
שלושה ערוצים מרכזיים  -נחל
לבן ,ערוץ ללא שם ונחל השומרה.
חלקם העליון של הערוצים מכיל
מדרגות חקלאיות מסורתיות
מרשימות .השטח גובל מצפון
בשולי המושבים אורה ועמינדב
ומכיל הפרות של שולי ישוב .כמו
כן ,את השטח חוצים בחלקו
מערב שני קווי מתח
הדרום -י
וכביש הגישה לעמינדב ויד קנדי.

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות
נופית
0
שטח
בנוי

השטח משמר תרבות של 5
חקלאות מדרגות מסורתית מרבית
יחד עם מעיין ובית השלחין
שלו .המעיין מהווה מוקד
משיכה לביקורים והשטח
נצפה ע"י המבקרים ,תושבי
וולג'ה ,תושבי שכונת גבעת
משואה והחולפים בכביש 385
להר גילה והנוסעים ברכבת.

-

קיימים שרידי חקלאות 4
מסורתית .עין חיניה מהווה גבוהה
מוקד משיכה למבקרים .מאוד
בשטח עובר מסדרון תשתיות
הכולל דרכים ,מסילת רכבת
עם חציבות שוליים ,קירות
תמך ומעברי מים ובצפונו
עובר כביש  .385השטח נצפה
ע"י המבקרים ,תושבי וולג'ה,
תושבי שכונת גבעת משואה
והחולפים בכביש  385להר
גילה והנוסעים ברכבת.

-

קיימים שרידי חקלאות 4
מסורתית בערוצים החוצים גבוהה
את השטח .לאורך חלקו מאוד
העליון של השטח קיימות
הפרות של שולי ישוב ובחלקו
הדרוםמערבי חוצים אותו 2
קווי מתח וכביש הגישה
לעמינדב ויד קנדי .השטח
נצפה ע"י תושבי האזור וע"י
החולפים בכביש.

-

39
מס'

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

מורדות הרכס ,שממזרח לנחל
 5.06בוסתני
וולג'ה .הקצה העליון של השטח
וולג'ה
המזרחיים מיוער וטרשי .במרכז השטח
קיימים חלק משרידי כפר וולג'ה
)הישן( ובוסתניו ובחציו התחתון
הוא מכוסה מדרגות חקלאיות
מסורתיות .רוב השטח מכוסה
גריגות בתות ונטיעות מעורבות
צעירות .בחלק התחתון של השטח
יש מתקן הנדסי לא פעיל .בחלק
המיוער העליון עוברים שני קווי
מתח.
 5.07מעלה נחל מעלה נחל וולג'ה הכולל שני
וולג'ה
המתמזגים
רחבים
ערוצים
והופכים לערוץ צר יותר .השטח
גוב בצפונו בעמינדב ובמערבו
ל
בגבעת הלולים .מורדות השלוחה
המזרחית ומורדות השלוחה
המפרידה בין הערוצים מיוערים.
שאר השטח מכוסה בעיקר בבתות
וגריגות ובאזור ההתמזגות הרחב
קיימת התפשטות מדאיגה של עצי
אלנטה .כמעט כל השטח מכוסה
חקלאיות.באזור
במדרגות
ההתמזגות הרחב ,בערוץ המערבי
קיין עין וולג'ה העליון .כביש
הגישה לעמינדב ויד קנדי עובר
במרכז השטח .בשולי השטח
הגובלים בעמינדב יש שפכים של
שולי ישוב .השטח נחצה ע"י קו
מתח.
 5.08מורד נחל החלק התחתון של נחל וולג'ה עד
קרקעית עמק נחל רפאים .השטח
וולג'ה
כולל את שרידי מרכז כפר וולג'ה
)הישן( .רוב החלק העליון מיוער
בצפיפויות שונות ובחלק התחתון
קיימות גריגות ,בתות ושרידי
בוסתנים .רוב השטח מכוסה
מדרגות חקלאיות מרשימות ,כמו
גם מצוקים ומדרגות סלע גבוהות.
החלקים העליונים של המדרונות
טרשיים .בשטח מצויים שני
מעיינות יחד עם בתי השלחין
שלהם :עין וולג'ה המרכזי במעלה
הערוץ ועין אל בלד הקרוב למרכז
הכפר ומהווה מוקד משיכה.
השטח נחצה ע"י קו חשמל בגובה
הצפון-מערבי של
בקצ
ה
רב.
השטח עובר כביש הגישה לעמינדב
וליד קנדי.

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים ערכיות
נופית
לקביעת ערכיות נופית
ברוב השטח יש שרידי 4
חקלאות מסורתית יחד עם גבוהה
מתקנים חקלאיים ושרידי מאוד
כפר ובוסתניו המצויים
במרכז השטח 2 .קווי מתח
חוצים בחלק המיוער העליון.
השטח נצפה ע"י תושבי
וולג'ה ובתיר וע"י נוסעי
הרכבת והמטיילים בנחל
רפאים.
השטח מכוסה במדרגות 4
חקלאיות ומכיל מעיין .גבוהה
קיימים שפכים של שולי ישוב מאוד
וכן חציה של קו חשמל.
השטח נצפה בעיקר ע"י
החולפים בכביש החוצה
אותו.

-

במדרגות 5
מכוסה
שטח
חקלאיות שמורות היטב מרבית
ומכיל  2מעיינות ושרידי כפר
מוקד
המהווים
וולג'ה
הכפר
אזור
משיכה.
והמעיינות ראויים לשימור
ואולי גם לשחזור חלקי והינם
בעלי ערכיות גבוהה .קיימת
חציה של קו חשמל בגובה רב.
השטח נצפה בעיקר ע"י
החולפים בכביש ,המטיילים
ותושבי וולג'ה )הכפר החדש(.

-

40
מס'

שם

 5.09רכס לולי
עמינדב

 5.10מורדות
מצפה
ביתר

תיאור כללי ואתרים מרכזיים
ראש רכס מדרום לקצה המערבי
של עמינדב .רוב השטח בנוי
ממסלע רך ובמרכזו ממוקמים
לולים גדולים .רוב השטח מופר
ומכיל שפכים שונים .קיימים
שרידים מעטים של מדרגות
חקלאיות וכן כ 2טומולוסים
ענקיים בחלק העליון .חציו
התחתון של השטח מיוער ועובר
בו קו מתח .בקצה הדרומי מצוי
מצפור ביתר.
המורדות הדרומיים של שלוחת
הלולים .השטח מיוער ברובו
ומתפצל לשתי שלוחות .שלוחה
אחת רחבה היורדת לכיוון דרום
ושלוחה אחת צרה וארוכה לכיוון
דרום-מזרח .החלקים התחתונים
וכן החלק המזרחי חשופים.
בחלקים התחתונים המתונים,
לאורך נחל רפאים ,יש כרמי
זיתים של תושבי בתיר ובחלק
המזרחי גדלות בתות וגריגות.
השטח נחצה ע"י ערוץ אחד קצר
וצר שבראשו מדרגות חקלאיות.
רוב החצי המזרחי והאזור
התחתון שלאורך נחל רפאים
חקלאיות
מדרגות
מכוסה
והתחתונות שבהן עדיין מעובדות
עי" תושבי בתיר וגדלים בהן
בעיקר זיתים .השטח נחצה ע"י קו
מתח.

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים ערכיות
נופית
לקביעת ערכיות נופית
קיימים בשטח שרידים 3
חשובים .גבוהה
ארכיאולוגיים
בקצה הדרומי קיים מצפור
ביתר .רוב השטח מופר.
השטח נצפה ע"י תושבי
ע"י
ובעיקר
עמינדב
המטיילים.

מדרגות 4
מכיל
השטח
חקלאיות שחלקן מעובד גבוהה
עדיין היום .השטח נצפה ע"י מאוד
תושבי בתיר ווולג'ה וע"י
נוסעי הרכבת.

-

 .6הר חרת
הר חרת הינו רכס המתפצל מרכס הקסטל לכיוון דרום והמשכו בהר איתן .הרכס מפריד בין נחל
שורק המרכזי לבין נחל צובה .תחילתה של היחידה בשוליים הדרומיים של מעוז ציון .היחידה
מתפרסת לכיוון דרום עד מעל לכביש אזורי  395מכיכר עין כרם לכיכר סטף .במערב נתחמת
היחידה במדרונות של נחל צובה בכביש מקומי  3965ממעוז ציון לכיכר סטף .במזרח נתחמת
היחידה באגן נחל חרת הכלול בתוכה ובבי"ס חקלאי עין כרם .נחל חרת הינו הנחל המשמעותי
ביותר בתחום היחידה .רוב החלקים העליונים של היחידה מורכבים בעיקר מתצורת עמינדב
הטרשית ובהתאם ,יש בהם מעט שרידי חקלאות מסורתית הכוללים בעיקר חלקות מדרגות
חקלאיות מתוחמות בגדרות אבן .מתחת לחלקים הטרשיים יש מדרונות מתונים של חוואר מוצא
המצויים בחלק המזרחי של ההר במנוצלים בעיקר לזיתים .מתחת למדרונות החוואריים קיים נוף
של מדרגות סלע טבעיות מתצורות בית מאיר ושורק שנוצלו ברובן לחקלאות מדרגות .רוב שטח
היחידה מיוער וחלקים גדולים מהעצים המחטניים הינם זריעים .בשל מיקומו המרכזי של הר
חרת ,אל מול שכונות ירושלים המערביות ומדרום לגוש מבשרת ציון ,הוא מהווה מרכיב מרכזי
בנוף הפתוח של האזור .היחידה לא מכילה אתרים בעלי חשיבות אזורית מיוחדת .בין האתרים
המצויים בה ניתן לציין את חורבת חרת ואת עין חרת .על הרכס מצפון וממערב להר בולטים
שרידי כפרי הכיפה קסטל וצובא ,בהם קיימים שרידים ארכיאולוגיים בולטים.

41
גבולות
ממערב  -המורדות של נחל צובה וכביש מקומי .3965
מצפון  -שכונת מעוז ציון.
ממזרח  -קצה המדרונות המזרחיים של נחל חרת ובי"ס חקלאי עין כרם.
מדרום  -המדרונות שמעל כביש אזורי .395
אגני ניקוז
היחידה מתנקזת לנחל שורק ובתוכה קיים אגן קטן של נחל חרת המנקז את צפונה.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  780מ' בפסגה הדרומית של מחצבת הקסטל ל 550-מ' במורד נחל
חרת.
מסלע וקרקע
מרבית היחידה טרשית,אך קיימים בה גם מצוקים ומדרגות סלע על גבי מדרונות האגן .בשידרת
הר חרת מדרום לבור המחצבה קיים מסלע רך .בקרקעית אגן נחל חרת קיימות קרקעות
אלוביאליות.
אופי הצומח
היחידה מאופיינת בשטחי בתה וגריגה ,יער מחטני זריע ברובו מגילאים שונים ובמטעי זיתים
מקולטרים ושרידי בוסתנים.
דפוסי תרבות חקלאית
חלקים גדולים מהמדרונות ומנחל חרת מכוסים מדרגות חקלאיות עם כרמי זיתים ושרידי
בוסתנים .במרכז היחידה בחלק מתון של המדרון המזרחי של הר חרת מצוי כרם זיתים גדול
מאוד ,שמקוּלטר לעיתים וכך גם בקרקעית נחל חרת .בחלקים העליונים והטרשיים של המדרון
המזרחי של הר חרת מצויות מערכות של גדרות עם טרסות המוגבלות בשטחן .באזורי חקלאות
המדרגות קיימות גם שומרות רבות ומעט בורות מים.
מקורות מים
מלבד הזרימות השטפוניות בעונה הגשומה ,קיים בתחום היחידה מעיין אחד  -עין חרת .יתכן
וקיים גם מעיין עונתי קטן בקרקעית נחל חרת .שני המעיינות היו יבשים בתקופת עריכת הסקר.
אתרים מרכזיים
ביחידה לא קיימים אתרים מרכזיים חשובים ,אך עין חרת וכרם הזיתים מדרומו מהווים מוקד
משיכה.
יישובים
אין בתחום היחידה ישובים או מרכזי פעילות .מצפון גובלת היחידה במעוז ציון ומדרום-מזרחה
במתחם ביה"ס עין-הרים ובבסיס נטוש.
תשתיות ומפגעים
לאורך גבולה הצפון-מערבי של היחידה עובר כביש קסטל-ככר סטף ובדרום היחידה בתחתית
המדרון עובר כביש אזורי  .395שטח מחצבת הקסטל נמצא בצפון היחידה וכיום מתקיימת שם
פעילות מעטה  -בעיקר של מתקן שטיפת מיכליות בטון .מצפון לבור המחצבה גובלים בתחום
היחידה האזור התפעולי של המחצבה ואזור התעשייה והמסחר של מעוז ציון .אתרים אלו
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מקרינים הפרות רבות אל השוליים הצפוניים של היחידה המורכבות בעיקר משפכים רבים
ומגוונים .השטח שבקצה הדרום-מערבי של היחידה שימש בעבר כאתר פסולת של ביה"ח הדסה
עין כרם ולא עבר שיקום משמעותי כך שקיימים בו שפכים רבים שכוסו חלקית בעצים נטועים.
בדרום היחידה טמונים מספר קווי מים של ירושלים ועקבותיהם ניכרים בשטח .בדרום היחידה
מצוי שטח של בסיס נטוש ברובו .שטח הפעילות העיקרי של הבסיס הנטוש מצוי מחוץ לשטח
היחידה והחלקים שבתוכה בעלי טביעת רגל קטנה יחסית .לאורך היחידה עובר קו מתח .קיימות
מספר דרכי עפר סלולות בתחום היחידה.
למרות האמור לעיל ,רוב ההפרות הבולטות מצויות בשולי היחידה ובליבת היחידה לא ניכרות רוב
ההפרות.
ייחוד חזותי ותרבותי
! בתחום היחידה קיימים שרידים מרשימים של חקלאות מדרגות מסורתית עם שרידי
בוסתנים .שרידי חקלאות המדרגות בתחום היחידה מדגימים את מגוון צורות ההתאמה
לתנאי האזור עם מדרונות בתלילות משתנה ושטחי טרשים ,מדרגות סלע טבעיות ומחשופי
חוואר נרחבים.
! היחידה נצפית ע"י הנוסעים החולפים בכבישים ובאזור ,ע"י המטיילים וע"י תושבי מעוז
ציון.
! הר חרת מהווה שטח פתוח מרכזי ובולט באזור .אגן נחל חרת מיוחד ומבודד ומהווה שטח
טבעי ברובו באגן חזותי סגור ,שמקנה למטייל בו ובשוליו חוויה מיוחדת ,במקום קרוב כל
כך ליישובים פרבריים.
תת יחידות
מס'

שם

 6.01נחל חרת

תיאור כללי ואתרים מרכזיים
נחל היורד ממעוז ציון לכיוון
ביה"ס עין הרים .רוב הנחל
ומדרונותיו מכוסים מדרגות
חקלאיות ושרידי כרמי זיתים,
יחד עם בתות ,גריגות ויערות
מחטניים .בחלקים מהמדרון
העמק
ובקרקעית
המערבי
צומחים עצי חורש מרשימים.
בקרקעית העמק יש כרם זיתים
המעובד באופן קבוע .באזור בו
האפיק מתמתן ומתרחב קיים
מצוק מרשים התוחם את הנחל
ובאזור זה קיים ריכוז גבוה של
מתקנים חקלאיים כמו שומרות
ומטמורות.

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים ערכיות
נופית
לקביעת ערכיות נופית
השטח מכיל תוואי נוף מבודד 5
המכוסה שרידי חקלאות מרבית
מדרגות .בשל בידודו היחסי,
השטח כמעט ואינו מופר,
מלבד בראש הנחל הצמוד
למעוז ציון .קיימת חציה של
קו חשמל בגובה רב .השטח
נצפה עי" המטיילים באזור
וע"י תושבי השכונה המזרחית
של מעוז ציון ואוכלוסיית
בי"ס עין הרים.
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ייחוד נופי תרבותי ושיקולים ערכיות
תיאור כללי ואתרים מרכזיים
שם
מס'
נופית
לקביעת ערכיות נופית
המורדות התלולים הדרום קיימים בשטח שרידי חקלאות 4
 6.02מורדות
מזרחיים של הר חרת .השטח מדרגות .שטח הבסיס הנטוש גבוהה
הר חרת
נתחם מדרום בכביש אזורי  395מגודר באופן חלקי ולכן שמור מאוד
הדרום
מזרחיים ובבסיס עין כרם הנטוש .ממזרח בחלקו ,עם זאת ,אזורי
הוא נתחם בנחל חרת .רוב השטח הפעילות של הבסיס והדרכים
תלול ורובו מכוסה שרידי שלו מופרים מאוד .במרכז
חקלאות מדרגות עם מעט בורות השטח עובר אחד מקווי המים
מים ושומרות .השטח מכוסה לירושלים והטמנתו ניכרת
יערות מחטניים המכסים במספר בנוף .השטח נצפה מכיוון
ירושלים הצפון
מקומות על כרמי זיתים .בדרוםשכונות
השטח קיים חניון קק"ל קטן .מערביות ומהדסה עין כרם
חלק מהשטח גודר בעבר והשתייך ובאופן חלקי ע"י החולפים
בכביש אזורי .395
לשטח הבסיס הנטוש.
 6.03כרם
כרם זיתים גדול המעובד באופן הכרם משמר נוף חקלאי 5
זיתים הר קבוע ע"י קק"ל .הכרם מבוסס על מסורתי הייחודי לאזור ,של מרבית
במה מתונה של חוואר מוצא במות נרחבות בתוך נוף הררי
חרת
המשתפלת מזרחה עם טראסות המכוסות כרמי זיתים .קק"ל
רחבות וגדולות .על מדרגות מקיימת פעילויות לציבור
למסיק
הקשורות
הטראסות יש צומח עשיר של עצי הרחב
ֵש ַלח הזיתים ,המתבססות בעיקר
בעו
חורש וגריגות ,ד
הטראסות מכוסה זיתים והקרקע על שטח זה .פעילויות אלו
ביניהם מקולטרת .במקומות בהם מושכות מספר מב קרים רב.
לא מתבצע עיבוד צומחת בתה מעל הקצה הצפוני עובר קו
עשבונית .הכרם ממוקם במרכז מתח .השטח נצפה ע"י
יחידת הנוף של הר חרת ובקצהו המבקרים במקום וע"י תושבי
הדרומי הוא משתלב ביער מחטני .מעוז ציון ומהווה רקע נופי
חלקים מהכרם מצויים בשטחים חשוב באזור .מהשטח גם נצפה
הסמוכים .במרכז השטח ,קרוב נוף מרשים של מדרונות
של
המערביים
לקצה המערבי ,מצויה חורבת הרכסים
חרת עם שרידים ארכיאולוגיים ירושלים.
שונים של בורות מים ,מערות
מגורים ומבנים ,חלקם מבוצרים,
מתקופות שונות.
 6.04הר חרת  -החלק העליון של המורדות במקום זה בא לידי ביטוי נוף 4
המזרחיים של הר חרת .השטח חקלאי אופייני לאזור הררי גבוהה
מדרון
נתחם ממערב במחצבת הקסטל טרשי עם מערכות של גדרות מאוד
מזרחי
נחצה
השטח
ומצפון וממזרח ע"י נחל חרת חקלאיות.
וכרם הזיתים הגדול .רוב חלקו בדרומו ע"י קו מתח .בשל
הצפוני של השטח מכוסה יער התנשאותו של הר חרת במרכז
המדרגות אזור הסקר ,השטח נצפה מרוב
מלבד
מחטני,
המזרחיות ,האזורים המצויים מצפון,
)החוואריות(
ומדרום וכן ע"י
שמכוסות בשרידי בוסתנים עםמזרח
בתות עשבוניות .חלקו הדרומי של המטיילים.
השטח מכוסה בבתות וגריגות עם
עצים מחטניים דלילים .רוב
השטח טרשי ומשתייך גיאולוגית
לתצורת עמינדב .בחלקים שונים
של המדרון ,בעיקר באלו
המתונים הוקמו מערכות גדרות
חקלאיות עם טראסות .בחלקות
אלו נשתמרו שרידי בוסתנים וכן
שומרות רבות .ראויה לציון
המערכת הצמודה ממזרח לבור
המחצבה בראש הגיא.
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מס'

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

מתחם הכרייה של מחצבת
 6.05מחצבת
הקסטל .המחצבה הינה מחצבה
הקסטל
היסטורית ופעילות הכרייה
העלימה את פסגת הר חרת
המקורית והותירה בור כריה גדול
ועמוק .כיום המחצבה אינה
פעילה וקיים בתוכה מתקן
לרחיצת משאיות בטון .הפעילות
במחצבה הקרינה הפרות לכל
השטחים הסובבים אותה והיא
עדיין משמשת כאתר פסולת לא
חוקי .למרות גודלו של בור
החציבה ,הוא כמעט ואינו נצפה
מהסביבה.
 6.06הר חרת  -כיפות מיוערות ברובן עם קטעים
חשופים המכוסים בתות וגריגות.
כיפות
גב הרכס מורכב ממסלע רך
דרומיות
והמדרונות טרשיים .הרצועה
הצפונית ,שעל שפת בור המחצבה,
עברה דילול המתבטא בנוף
"מסרק" של קו הרקיע.
המורדות הדרומיים והדרום
 6.07מורדות
מערביים של הר חרת .השטח
הר חרת
נתחם מדרום בכביש עין כרם -
הדרום
מערביים ככר סטף וממערב בכביש ככר
סטף  -קסטל .רוב חלקי המדרון
תלולים ומורכבים כתמי טרשים.
השטח מכוסה אורנים
ובר
צעירים .כמעט ללא מדרגות
חקלאיות.
שדרת הרכס הבמתית שבין מדרון
 6.08כיפה
הר חרת הדרומי לכיכר הסטף.
ואוכף
חלק מהשטח מכוסה יערות
מזרחית
מחטניים ואיקליפטוסים וחלק
לכיכר
מכוסה צמחיית הפרות .במערב
סטף
השטח מצויה כיפה טרשית.
החלק הדרום-מערבי של השטח
ושתילות
נטיעות
עבר
אינטנסיביות .רוב השטח מופר.
החלק שבמרכז השטח שימש
בעבר כריכוז פסולת לביה"ח
הדסה עין כרם .כביש מקומי
 3965עובר לאורך השטח ומשמש
כעורק תחבורה חשוב באזור.

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים ערכיות
נופית
לקביעת ערכיות נופית
בור הכרייה הינו אלמנט שלא 1
ניתן להתעלם ממנו ומהווה נמוכה
הפרה חמורה ,יחד עם
השפכים הפעילות המתקיימת
בו ,למרות שהוא אינו נצפה
ברובו מהסביבה.

הכיפות בולטות למרחוק5 .
במרכז השטח מוטמן אחד מרבית
לירושלים
המים
מקווי
ובדרומו עובר קו מתח.

-

המדרונות הדרומיים מהווים 4
חלק מהרקע הנופי לפיתולי גבוהה
נחל שורק ולמכלול הסטף .מאוד
השטח נצפה מהר איתן ,רכס
ומהכבישים
שלמוןשורק
התוחמים אותו.

-

השטח מופר ברובו ולא שוקם 3
כראוי עד היום .לאורך השטח גבוהה
עובר כביש המשמש עורק
תחבורה חשוב .את השטח
חוצים קווי מים לירושלים
ורישומם ניכר בשטח.

-

 .7אגן שורק מרכזי
נחל שורק הוא הנחל המרכזי המנקז את אזור מערב ירושלים .יובליו מגיעים מצפון ירושלים )נחל
צופים( ,דרך עמק בית זית ,עין כרם והמורדות הצפוניים של רכס לבן .גם נחל רפאים המנקז את
דרום ירושלים נשפך אל נחל שורק בגבול המערבי של אזור הסקר .בקטע המרכזי של הנחל ישנה
יחידת נוף בה הנחל מתחתר בנפתולים רחבים בין הר איתן מצפון ורכס לבן מדרום .חלק ניכר
ממורדותיו מיוער במחטני ים ,אם כי ישנם ביחידה זו כתמים של בוסתנים ,כרמי זיתים וצומח
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טבעי מתחדש .המורדות אל הנחל תלולים יחסית .הערוץ עצמו מופר בעקבות התקנת קווי ביוב
ותשתיות נוספות לאורכו .ממכון טיהור השפכים )מט"ש( שורק משוחררים אל הנחל מי קולחין.
יחידה זו מהווה מבחינות רבות חלק מלב השטח הפתוח של אזור הסקר .היא נפקדת על ידי
מטיילים רבים בשבילים שבמורדות סביב לה  -סביב הר איתן ולאורך שביל המעיינות בשולי רכס
לבן .בתוך הנחל עובר כביש  386שמוליך לכיוון בר גיורא  -כביש נופי ייחודי.
גבולות
במזרח  -מורדות עין כרם.
בדרום  -רכס לבן ובהמשך שלוחת שלמון שורק.
במערב  -קו החיבור בין נחל שורק לנחל רפאים.
בצפון  -קו רכס הר איתן.
אגני ניקוז
נחל שורק מנקז את היחידה .הנחלים ברובם קצרים ותלולים ,למעט אלה החוצים את מדרגת
הדסה  -אבן ספיר כמו נחל חנדק ונחל אשקף.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  842מ' במרומי רכס לבן עד ל 480-מ' במורד נחל שורק.
מסלע וקרקע
קיימים ביחידה טרשים ,מצוקים ומדרגות סלע על גבי מדרונות האגן .בחלק מהמדרונות נוצרו
כתפיים ,במות ומשטחים עם שיפועים מתונים מאוד המבוססים על שכבת חוואר מוצא.
בקרקעית האגן קיימות קרקעות אלוביאליות.
אופי הצומח
יער מחטני מכסה את מרבית שטח המורדות של נחל שורק בקטע זה .עם זאת ,יש בתוך היער
ומחוצה לו כתמים של צומח טבעי  -חורש ,חורש פתוח ובתות מסוגים שונים .בחלקים מהיחידה
השתמרה חקלאות בוסתנים הררית ,עם כתמים של מערכות שלחין סביב המעיינות .עוד ביחידה
כרמי זיתים שמטופלים בחלקם באופן אקסטנסיבי.
דפוסי תרבות חקלאית
כתמי חקלאות מסורתית השתמרו בחלקים שונים של היחידה .בולט מכולם המכלול סביב שרידי
הכפר סטף ,שבו יש ייצוג גם לכרמי הזיתים ,גם לבוסתנים ,למדרגות החקלאיות וגם לחקלאות
השלחין סביב שני המעיינות הגדולים של הכפר .כרמי זיתים נוספים מופיעים על המדרונות
הדרומיים של הר איתן ובקטע הנחל שמתחת לאבן ספיר .מתחת לעצי המחט קיימת תשתית
טרסות שאינן נראות למרחוק ,אלא רק להולך בשבילים עצמם.
בתחומי היחידה מצויים שרידיהם של שלושה כפרים ,שהיו מבוססים בעיקר על חקלאות,
והתקיימו ע ד הקמת מדינת ישראל .מערכות חקלאות המדרגות שקיימו ניכרות בשטח ,בעוד
שכמעט כל מבניהם אינם עומדים עוד על תילם .הכפרים הם סטף )שהוזכר לעיל( ,חרבת אל לוז
ואל ג'ורה .השניים הראשונים מצויים בהר איתן והאחרון במעלה נחל אשקף.
חלק ממערכות חקלאות המדרגות ביחידה עתיקות וראשיתן בתקופה הרומית-ביזנטית ואף קודם
לכן.
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מקורות מים
ביחידה מספר גדול של מעיינות :על רכס אורה-עמינדב מצויים עין שריג ,עין חנדק ,עין תמר,
עינות עוזי ,עינות עמינדב ,עין סעדים ,עין אשקף ,עין כוף ועוד .על מורדות הר איתן שוכנים
מעיינות סטף ,עין בוכתיארי ,עין לוז ועוד .בורות מים רבים פזורים בתחומי החורבות ובמכלולים
החקלאיים בשולי הרכסים ועליהם.
בתוך הנחל נוצרת זרימה שטפונית רק כאשר אגם בית זית גואה מעל לסכר .בימים כתיקונם הנחל
יבש עד מכון הטיהור .משם מוזרמים הקולחים במורד הנחל.
אתרים מרכזיים
אתר הסטף הינו האתר הפופולרי ביותר בתחום היחידה והוא גם אחת הפופולאריים ביותר באזור
ירושלים .מגיעים אליו תלמידים רבים ומטיילים בוגרים בגילאים שונים .עוד במורדות הר איתן,
נמצא שביל היקפי פופולארי .ברכס לבן מגיעים רבים לשביל המעיינות ולאזור חורבת סעדים
והחניונים סביבה .בקצה רכס שורק שוכנת "גבעת הגתות" שהוכשרה לביקורי קהל.
יישובים
היישוב היחידי ששוכן בתוך אגן הנחל בקטע זה הוא אבן ספיר .צמוד אליו מנזר יוחנן במדבר.
מרכז הפעילות הגדול ביותר הוא בית חולים הדסה עין כרם ומעונותיו .מגורי בודדים יש בסטף
ובשיח' בוכתיארי.
תשתיות ומפגעים
בשטח היחידה ,צמודים לערוץ הנחל נמצאים תחנת משנה של חברת חשמל )תחמ"ש( ומתקן גדול
לטיהור שפכים )מט"ש( .המים מגיעים אליו בצינור תת קרקעי גדול לאורך הנחל .לאורך הצינור
עוברת דרך עפר סלולה .במורד המט"ש מוזרמים קולחים לנחל .התחמ"ש מהווה מרכז לרשת של
קווי מתח גבוה ומתח על החוצים את היחידה .על מדרונות הנחל דרכי יער ברמות תחזוקה שונות.
תשתית התחבורה כוללת את כביש  386שנמשך לאורך נחל שורק .לאתר סטף יורד כביש סלול,
כמו גם לחורבת סעדים .דרכי עפר סלולות יש סביב הר איתן ,לאורך הר שלמון ובין בית חולים
הדסה לחורבת סעדים .לעין חנדק יש כביש סלול ,שחסום כיום במעלה.
ייחוד חזותי ותרבותי
יחידה זו היא מבחינות רבות חלק מלב השטח הפתוח של הרי יהודה .נחל שורק יוצא מהשטח
המיושב של ירושלים .ככל שמתרחקים מהעיר תחום השפעתה יורד עד לאזור שמורת הטבע של
נחל שורק ,ממערב לגבול הסקר .ביחידה זו השתמרו נכסי צאן ברזל של התרבות החקלאית של
הרי ירושלים  -חקלאות מדרגות ,מעיינות ומערכות שלחין .שטחי הנטיעות הגדולים מטשטשים
במידת מה את קווי הנוף אבל תורמים להיותה של יחידה זו ,יחידה שקולטת קהל רב של מטיילים
ונופשים .מנזר יוחנן במדבר שנפקד על ידי מטיילים וצליינים מהווה גם הוא גורם ייחודי בנוף
היחידה .הוא משתלב בנוף היטב .ערוץ הנחל עצמו מופר בקטעים רבים ,אבל בסך הכול פגיעתו
ברצף השטח הפתוח מעטה ברוב המקרים .המעיינות הרבים והמיוחדים בשטח היחידה מושכים
אליהם מטיילים רבים שבאים להתרענן בהם ולתור את נקבותיהם וסביבתם.
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שם

 7.01מורדות
הדסה-עין
כרם
הצפוניים

7.02

7.03

7.04

7.05

תיאור כללי ואתרים מרכזיים
מורד מתון עד בינוני משלוחת
הדסה לכיוון עמק שורק .המורד
מכוסה טרסות שמורות היטב
ופזורות עליו מספר שומרות .על
המדרון עצי מחט משולבים
בצומח טבעי מתפתח ושרידי עצי
פרי.

נחל שורק  -ערוץ הנחל מתפתל בין הר חרת
מקטע סטף מצפון ומורדות רכס לבן בדרום.
בחלקו צמחייה טבעית ובחלקו
צומח נטוע וצומח מעזבות
בעקבות פעולות פיתוח ושיקום
שנעשו בואדי .בקטע זה עוברים
דרך סלולה וצינור ביוב שמוטמן
ברובו.
מורדות הר מדרון תלול שיורד אל נחל
שורק מצפון ,מתחת לכביש .395
חרת
הדרומיים המדרון מכוסה ברובו ביער
מחטני דליל ואין בו שרידים
חקלאות
של
משמעותיים
מסורתית.
גוש בנוי בולט בתוך השטח
הדסה עין
הפתוח ממערב לעין כרם ומכיל
כרם
את מתחם בית החולים הדסה
עין כרם ומעונות.
נוף חקלאי מסורתי  -טרסות,
אגן סטף
כרמי זיתים ,עצי בוסתן שונות,
חקלאות שלחין סביב מעיינות.
בחלק העליון של המדרון יער
מחטני ,עם חניונים גדולים.
חוצה את היחידה כביש הגישה
לאתר סטף .אתר סטף קולט
קהל גדול של מטיילים ונופשים
שמבקרים במעיינותיו ובמכלול
החקלאי סביבם.

 7.06גבעת
הדסה
המערבית

גבעה ממערב למכלול בית חולים
הדסה .הגבעה מיוערת ברובה
ביער מחטני .יש עליה שרידים
ארכיאולוגיים ואתר נטיעות
נטוש של קק"ל יחד עם הפרות
ומערומי פסולת.

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים ערכיות
נופית
לקביעת ערכיות נופית
חלק מ"שער הכניסה" של 5
מדרום-מערב .מרבית
ירושלים
היחידה נצפית גם מכביש 395
שיורד על מדרון הר חרת
ממערב לה וגם מכביש 386
שחוצה אותה .היחידה היא
חלק חשוב ביותר במסדרון
הפתוח של נחל שורק שפונה
מתחת לעין כרם מערבה לכיוון
הים .השתמרו בה אלמנטים
של חקלאות מסורתית ,כולל
כמה שומרות יפות.
כביש  386עובר על המורד 4
וערוץ הנחל נשאר מבודד גבוהה
יחסית מהפיתוח סביבות .מאוד
ברובן
נמצאות
ההפרות
בתהליכי השתקמות .סביב
הנחל בקטע זה מגוון נופי
הכולל כרמי זיתים ,מחטניים
וצומח טבעי מתפתח.
חלק מהמכלול הפתוח של נחל 4
שורק .נצפה מהדסה ומכביש גבוהה
מאוד
.386

0
שטח
בנוי

-

-

אתר ביקור מרכזי בהרי 5
ירושלים .הוא משמר באופן מרבית
יוצא דופן את התרבות
החקלאית המסורתית של הרי
נצפים
מסטף
יהודה.
הנפתולים העמוקים של נחל
שורק ומנזר יוחנן במדבר ,על
הגדה הדרומית של הנחל .עצי
הפרי משנים את נוף היחידה
לאורך עונות השנה .פריחת
השקדיות בחורף משובבת את
נפשם של המטיילים והנוסעים
בכביש.
הגבעה יוצרת חיץ חשוב בין 4
הדסה לנחל חנדק והמורדות גבוהה
לכיוון נחל שורק .היא נצפית מאוד
מהרכסים סביב ומשלימה את
השער הפתוח של ירושלים
מכיוון דרום מערבה.
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משתנה
בשיפוע
 7.07מורדות הר מורדות
היורדים ממושב אורה ומתחם
אורה
"מיס קרי" שנמצא היום
בשימוש הצבא .מרבית המדרון
מיוער .במרכזו ,מעל בית
החולים ,מדרגות רחבות של
חוואר מוצא ,עם שרידים של
בוסתן ועצי פרי .לחלק התחתון
של היחידה חודרים מפגעים
משולי בית חולים הדסה.
חלקו העליון של נחל חנדק
 7.08עמק עין
שומר על שרידי תרבות חקלאית
שריג
כולל מעיין וטרסות רחבות של
חוואר מוצא .מפגעי פיתוח
בשוליו :בית קברות ,כביש
היורד אליו וערימות פסולת.
שילוב של שרידי בוסתנים,
צומח מעזבות וייעור מחטני.
נחל היורד ממזרח לאבן ספיר
 7.09נחל חנדק
אל נחל שורק .במרכזו מעיין
גדול ,מערכת חקלאית בעלת
מימדים מרשימים בקנה מידה
של הרי יהודה ,כולל סכר בנוי
מהתקופה
ביותר
מאסיבי
הרומית ומערכת תעלות .סביב
המעיןי שרידי חקלאות שלחין
ובוסתנים .בחלקו התחתון של
הנחל שילוב בין יער מחטני
לצומח טבעי מתחדש.
כתף מתונה היורדת לכיוון נחל
 7.10מורדות
שורק עם שרידי מבנים,
אבן ספיר
וכתמי
מדרגות
חקלאות
הצפוניים
חורש .מעליה המושב אבן ספיר
וממערב לה מנזר יוחנן במדבר.
מושב הממוקם על כיפה רחבה.
 7.11אבן ספיר
מורדות תלולים המכוסים חורש
 7.12מורדות
טבעי עם כתמי אורנים .במרכז
יוחנן
השטח ממוקם מתחם כנסית
במדבר
יוחנן במדבר המוקף גדר אבן
ובתוכו מעיין עם נקבה ובריכות.
השטח מכוסה ברובו במדרגות
חקלאיות.
מורדות תלולים עם דומיננטיות
 7.13מורדות
ש עצי חורש ומדרגות סלע
צפוניים של ל
טבעיות וחקלאיות .בשטח
גבעת
בולטים משטחי סלע רבים.
הלולים
 7.14עמק אבן
ספיר

אזור חקלאי בין מושב אבן ספיר
ולבין גבעת הלולים ממערב.
טרסות רחבות שהוקמו במסגרת
הכשרת הקרקע למתיישבים
במושב.

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים ערכיות
נופית
לקביעת ערכיות נופית
היחידה מהווה רקע חזותי של 4
המדרונות מעל בית החולים .גבוהה
היא מהווה חיץ בין המבנים מאוד
הבולטים מעליה לבין מכלול
בית החולים מתחתיה .היא
מקשרת בין מורדות עין כרם
לעמקי המעיינות ממערב.

חלק ממכלול נופי איכותי 4 -
שרשרת המעיינות שנמשכת על גבוהה
המדרון הצפוני של רכס לבן .מאוד
פגוע חלקית בגלל הפרות
ומפגעים.

-

אתר טיול מרכזי בהרי יהודה5 .
מערכת ייחודית של חקלאות מרבית
שלחין ובוסתנים .באתר
המעיין מספר נקבות עמוקות
ומעניינות.
אתר בעל פוטנציאל רב ,למרות
ההזנחה השוררת בו .אתר
ארכיאולוגי חשוב ומרשים,
בשילוב עם מכלול נופי
ואקולוגי ייחודי.

-

-

חלק מהמסדרון הפתוח מעל 5
נחל שורק .שילוב של מרבית
התחדשות יפה של אלונים ,עם
עצי מחט ושרידים בודדים של
עצי בוסתן.
0
שטח
בנוי
המנזר הוא אתר ביקור חשוב 5
לעולי רגל ומטיילים .הוא מרבית
בסביבה
היטב
משתלב
הטבעית .נצפה מכיוון הר איתן
ומוסיף עניין וייחוד לנוף
הנשקף ממתחם סטף.
-

המשך המכלול של מנזר "יוחנן 5
במדבר" וחלק מהנוף הנשקף מרבית
מאתר הביקור של סטף .מעבר
בין ואדי עם משטחי סלע
למדרגות חקלאיות ממזרח
וממערב.
אזור שאינו בולט בשטח ,עם 3
טופוגרפיה שטוחה .ממוקם גבוהה
בשולי המושב ומופיעים בו
מפגעי פסולת.
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 7.15יער עמינדב מדרון תלול שבמרכזו שכבת
חוואר ,שעל גביה נובעת שורת
 צירמעינות  -עין תמר ,עיינות עוזי,
המעיינות
עיינות עמינדב )ממזרח למערב(.
בשטח שני שבילי רכב בולטים
התוחמים את קו המעיינות
ושביל הליכה לאורך קו
המעיינות עצמו .מלבד המעיינות
השונים קיים על השביל התחתון
אנדרטת בניטו חוארז.
 7.16מורדות עין המורדות הצפוניים של הר
שלמון וחורבת סעדים עד לעמק
סעדים
נחל אשקף .רוב השטח תלול
ומכוסה מדרגות חקלאיות .רוב
השטח ללא אורנים בוגרים
וברובו מדרגות סלע טבעיות
רבות .ניכרת פלישה של אורנים
אל של חי המדרגות החקלאיות.
בחלק העליון מצוי מכלול עין
סעדים ובית השלחין שלו .חלקו
המערבי גובל בתחמ"ש שורק.

 7.17נחל אשקף עמק נחל המהווה אגן נופי סגור
הנמצא דרום מערבית לאבן
ספיר ולגבעת הלולים .שילוב של
חקלאות מדרגות מסורתית של
שלחין ובעל ,יחד עם מדרגות
סלע טבעיות ,שרידי בוסתנים
וחורש .קיימת פלישה של
אורנים לשטח .במעלה הנחל
קיימות גם מדרגות חקלאיות
מודרניות רחבות .במרכז השטח
נובע עין אשקף.
כיפה ושלוחה נמוכה במורדות
 7.18רכס גבעת
הצפוניים של רכס לבן
הלולים
והמערבית בשורת כיפות דומות.
בראש הכיפה חוות לולים של
מושב אבן ספיר המוקפת
במדרגות חקלאיות שרובן הן
מודרניות ורחבות .המדרגות
אינן מעובדות באופן סדיר.
במורד השלוחה מצויים שפכים
מעבודות עפר וחציבה שנערכו
הסמוכה
שורק
בתחמ"ש
ומכוסים ביער אחירו תם .ניתן
וראוי לשפר את העיצוב חזותי
סביב חוות הלולים.

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים ערכיות
נופית
לקביעת ערכיות נופית
קו המעיינות הינו תופעה 4
מיוחדת .שביל המעיינות ודרך גבוהה
הרכב התחתונה משמשים מאוד
מטיילים רבים .נצפה מהר
חרת והר איתן .היער מטשטש
את המתאר הטופוגרפי של
הנוף.

-

מכלול חקלאות מסורתית 4
חשוב של עין סעדים  -מדרגות גבוהה
חקלאיות בתלילות גבוהה מאוד
המשמרות ומדגישות את נוף
המדרגות של הרי יהודה.
מהרכסים
נצפה
השטח
המקיפים אותו ובחלקו העליון
הוא עוברת דרך נוף ראשית.
הוא מקשר את עין סעדים
במעלה עם עין אשקף בנחל
המדרגות
נוף
מתחתיו.
בתהליך הדרדרות גם בגלל
חוסר תחזוקה ,אבל בעיקר
מחטניים
חדירת
בגלל
שמטשטשים את קווי הנוף.
אזור עין סעדים מושך
מבקרים רבים.
אגן נופי סגור עם המשמר את 5
הייחוד של מערכות חקלאות מרבית
מסורתיות .המעיין מהווה
נקודת ביקור חשובה .על הגדה
הדרומית של הנחל עוברת דרך
רכב ,חסומה בצידה העליון.
ממוקמת
הנחל
במפתח
תחמ"ש של חברת חשמל.

חלק מהמכלול של השוליים 3
הצפוניים של רכס לבן .גבוהה
מתייחד בשילוב חקלאות
מסורתית ,מודרנית ,וחלקות
מיוערות .האורנים פולשים
לשטחי החקלאות .היחידה
נצפית מכל הסביבה בהיותה
בולטת .חוות הלולים ושפכי
העפר מהווים הפרה חמורה.

-
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 7.19חורבת
סעדים

 7.20תחמ"ש
שורק

7.21

7.22

7.23

7.24

תיאור כללי ואתרים מרכזיים
הכולל בתוכו אתר
מכלול
ארכיאולוגי ,קבר שיח'' וכתם
חורש עם עצים גדולים.
לע המורד לכיוון נחל שורק
נמצאים עינות סעדים  -מעיין
ומערכת חקלאית סביבו.
תחנת משנה עם משטחים
גדולים ,מבנים וחומה מקיפה,
מוארת בלילה.

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים ערכיות
נופית
לקביעת ערכיות נופית
שרידים 5
משמר
המכלול
תרבותיים ,חורש מפותח מרבית
ומתקנים חקלאיים .החורשה
מוגדרת כשמורת טבע והיא
אבן שואבת למטיילים רבים.
בשוליה חניון גדול של קק"ל.
ניתן וראוי לשפר את העיצוב 0
חזותי בתוך המתחם ע"י כיסוי שטח
המשטחים באופן שיסתיר את בנוי
המשטחים הבהירים.
ניתן לטשטש גם את מתאר
החומה ולצמצם את התאורה
לצמצום טביעת הרגל הנופית
והסביבתית של התחנה.
השטח נצפה מכל הסביבה4 ,
אולם ההפרות ניכרות בעיקר גבוהה
כאשר מצויים בשטח עצמו .מאוד
תהליך השיקום הוא אמנם
אטי ,אבל יכול להביא לחידוש
נופו של ההר .השטח המשוקם
נמצא לאורך הדרך העולה אל
מרומי הר איתן.

מזרח רכס החלק המזרחי של שדרת הרכס
של הר איתן .השטח עבר הפרות
הר איתן
בולטות  -חלק גדול ממנו שימש
לבסיס צבאי וחלקים נוספים
עברו עבודות עפר משמעותיות.
בשטח נותרו מבנים ,גדרות
פסולת שונה ומשטחי עפר
גדולים .השטח משתקם לאיטו
ועל רוב משטחי העפר ניטעו
עצים.
מדרון נחל מדרון תלול ,מכוסה בחלקו היער מטשטש את קווי
שורק צפוני טרסות גבוהות וצרות .מכוסה המתאר הנופיים המשתקפים
ברובו ביער מחטני צפוף.
בתפרוסת הטרסות המקורית.
המדרון נצפה על ידי הנוסעים
בכביש  .386בגלל תלילותו כל
פגיעה בו נצפית למרחוק.
נחל שיח'' אגן קטן וסגור היורד דרומה אגן נופי סגור .נצפה מכיוון
ממרכז הר איתן .באגן קיים רכס שלמון .במרכז מצויה
בוכתיארי
גיוון גבוה של יערות מחטניים ,חוות עיזים פעילה הכוללת
טרשים עם פיסות חורש פתוח מגורים .מגוון של נופי צומח,
וכרם זיתים .במרכז האגן חוות בשילוב עם שרידי חקלאות
עיזים ובתוכה חבויים מעיין מסורתית.
וקבר שיח' בוכתיארי.
החלק המערבי של פסגת הרכס ההר בולט מעל סביבתו ונצפה
מרומי הר
של הר איתן .בפסגה הגבוהה מחלקים ניכרים של הרי
איתן
משטח סלול עם מצע הצופה לכל יהודה .נשקף ממנו נוף היקפי
האזור .מדרום לפסגה מצויים מירושלים במזרח עד הים
שרידי חרבת אל לוז .רוב השטח במערב .באזור הפסגה ושרידי
טרשי וחשוף .באזור חרבת אל הכפר יש מגוון של עצי בוסתן
לוז קיימים שרידי בוסתנים .עם שרידים של חקלאות
בשוליים הצפוניים של השטח הררית .פוקדים את ההר
ובקצה הדרומי יש יערות מטיילים רבים.
מחטניים.

4
גבוהה
מאוד

-

5
מרבית

-

5
מרבית

-
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ייחוד נופי תרבותי ושיקולים ערכיות
נופית
לקביעת ערכיות נופית
השטח מהווה חלק ממכלול הר 4
איתן ונצפה מכיוון שלוחת גבוהה
שלמוןשורק וע"י המטיילים מאוד
בהר איתן .השביל ההיקפי של
הר איתן פופולרי מאוד ורבים
העוברים בו בכל ימות השבוע.
חלקים מהמדרון נצפים גם על
ידי הנוסעים בכביש .386

 7.25מורדות הר המורדות הדרומיים של הר
איתן מהווים חלק ממכלול הר
איתן
הדרומיים איתן ומכוסים ברובם ביערות
מחטניים .ברוב השטח קיימות
מדרגות חקלאיות הנבלעות
ביערות .בחלק העליון של השטח
עובר השביל ההיקפי של הר
איתן .השטח נחצה במרכזו ע"י
קו חשמל מכיוון תחמ"ש שורק
אל הר הטייסים .בחלק הדרומי
מצוי כרם זיתים גדול וסמוך לו
שרידי חווה ביזנטית וקבר
א-סלאמיה .בעמק
שייחת
מתחת למורד נמצא מט"ש
שורק.
מתקן טיהור שפכים היושב לעתים מהווה המתחם מפגע 0
 7.26מט"ש
שטח
ריח.
בעיקול נחל שורק.
שורק
בנוי
המורדות הצפוניים התלולים של השטח נצפה מכיוון הר איתן 4
 7.27מורדות
שלוחת שלמון-שורק .רוב השטח ומטייליו וכן מנחל שורק גבוהה
שלוחת
מיוער עם קטעים חשופים עם והעוברים בכביש עין כרם  -בר מאוד
שלמון-
פיסות חורש וחורש פתוח .בחלק גיורא .המדרון תלול מאד וכל
שורק
מהשטח קיימת תשתית של פגיעה בו נצפית למרחוק .היער
הצפוניים
מדרגות חקלאיות .לאורך מטשטש מעט את קווי המתאר
השטח עוברות דרכים יערניות הנופיים .נמצאים בו מספר
בולטות בכיוון מזרח-מערב צנירים  -תופעה נופית שאינה
ובמרכזו נחצה השטח ע"י שני שכיחה בהרי יהודה.
קווי חשמל גדולים מכיוון
תחמ"ש שורק אל אוכף שלמון
שורק .בתחתית השטח עובר
אפיק נחל שורק וצמוד אליו
כביש עין כרם  -בר גיורא .מול
מט"ש שורק מצוי עין כוף.
ביציאה מהמט"ש מוזרמים חלק ממכלול נחל שורק .הנחל 4
 7.28מורד נחל
מהנחל קולחים מטוהרים טיהור שהיה במקור אכזב הפך לאיתן גבוהה
שורק -
שניוני .הם זורמים לכיוון עמק בעקבות זרימת הקולחין ונופו מאוד
מפגש נחל
שורק בערוץ .לאורך הערוץ השתנה .עם מתקני התשתית
רפאים
עצים גדולים ומפותחים .מופיעה מצומצמים יחסית לקטעים
בו גם צמחיית מעזבות .כביש אחרים.
 386עובר בצידו הדרומי של
הערוץ.
 7.29מדרון נחל מורדות הר טייסים לכיוון נחל המדרון נצפה מכביש 4 386
שורק .שילוב של מחטניים עם ומהשוליים הדרומיים של נחל גבוהה
שורק
שורק .בתוך היער המחטני מאוד
חורש פתוח מתחדש.
ממערב
נוצר שילוב של כתמי צומח
למפגש נחל
שונים.
צובה

 .8שלמון שורק  -מדרון נחל רפאים
ביחידה זו כלולים המדרונות הדרומיים של רכס שלמון-שורק ,ערוץ נחל רפאים תחתון ושידרת
הרכס מיד קנדי במזרח ועד מפגש נחלי רפאים ושורק .רוב היחידה אחיד מבחינה טופוגרפית ואין
בה ערוצים מסדר שלישי או יותר ,מלבד נחל רפאים עצמו .רוב המדרונות ושידרת הרכס מכוסים
יערות מחטניים ומספר כתמי בתה .היחידה אינה מתבלטת בשרידי חקלאות המדרגות
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שבה,המופיעים באזורים מצומצמים בתוכה ,אלא בעיקר כמרכיב נופי חשוב במכלול הרי
ירושלים .שידרת הרכס מושכת מבקרים רבים והיא מתנשאת בגאון בתוך האזור .המדרונות של
היחידה מהווים רקע מרשים לנחל רפאים .הנחל עצמו משמר נוף ייחודי של שרידי חקלאות יחד
עם עצי חורש מרשימים במיוחד .מסילת הרכבת ההיסטורית לירושלים עוברת לאורך הנחל.
גבולות
ממערב  -המורדות הצפון-מערביים של שלוחת מצפה ביתר.
מצפון  -שידרת רכס שלמון-שורק מיד קנדי במזרח עד מפגש נחלי רפאים ושורק.
ממזרח  -מסילת הרכבת לירושלים בנחל רפאים.
מדרום  -מסילת הרכבת לירושלים בנחל רפאים.
אגני ניקוז
מרבית שטח היחידה מתנקז לנחל רפאים והערוצים על המדרונות קצרים ותלולים ברובם.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  830מ' בפסגת יד קנדי ל 410-מ' במפגש נחלי רפאים ושורק.
מסלע וקרקע
קיימים ביחידה טרשים ,מצוקים ומדרגות סלע על גבי מדרונות האגן .סביב אפיק נחל רפאים
קיימות קרקעות אלוביאליות.
אופי הצומח
המדרונות ושידרת הרכס מכוסים ברובם ביערות מחטניים עם כתמי בתה נרחבים ,בעיקר
במקומות בהן בורא היער .ערוץ נחל רפאים מכוסה בחלקו המזרחי בשרידי בוסתנים עם בתות
עשבוניות ומעט חלקות חקלאיות בקצה המזרחי .בחציו המערבי מוחלפים שרידי הבוסתנים
בחורש פתוח עם עצים גדולים ומרשימים במיוחד ושרידי הבוסתנים מופיעים בחלקים הרחבים
של הערוץ .העצים הגדולים בערוץ הם תוצאה של זרימת ביוב תדירה שהייתה בנחל רפאים עד
להפסקתה לפני מספר שנים .נראה כי הפסקת הזרמת השפכים לא פגעה בעצי החורש עד כה.
דפוסי תרבות חקלאית
סביב ערוץ נחל רפאים קיימים בעיקר שרידים של חקלאות עמק עם טראסות רחבות וחלקות
גדולות .על המדרונות ושידרת הרכס יש מעט שרידי חקלאות מדרגות והם אינם רציפים על פני כל
המדרון ,אלא מצויים בעיקר בחלקים מתונים של המדרון ובחלקים הרחבים של הערוצים .ברוב
המקומות על המדרונות בהם קיימות מדרגות חקלאיות לא השתמרו שרידי בוסתנים .ראויות
לציון שתי מערכות חקלאות מדרגות שהשתמרו בצורה טובה והן חרבת בית סקיה ושרידי מערכת
נוספת ללא שם )מכונה בסקר חרבת בית סקיה  ,(2המצויה כקילומטר ממזרח לחורבת בית סקיה
במפתח של ערוץ הנשפך לנחל רפאים .בשתי המערכות קיימים שרידי בוסתנים על טראסות
מרשימות סביב מוקד ישובי עתיק.
מקורות מים
מלבד הזרימות השטפוניות בעונה הגשומה ,לא קיימים בתחום היחידה מעיינות פעילים .קיים
בתחום היחידה מעיין חרב אחד  -עין שלמון סמוך לחורבת סעדים.
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אתרים מרכזיים
בתחום היחידה מצויים מספר אתרים מרכזיים .יד קנדי הינו מצבת זיכרון לנשיא האמריקאי ג'ון
קנדי והוא מהווה גם נקודת תצפית מרכזית בהרי ירושלים המושכת מבקרים רבים .מכלול יער
שלמון מהווה מוקד נופש מרכזי באזור עם מספר חניונים ,מצפורים ומתקנים שונים .בכיפת
הגתות קיים ריכוז של גתות ומתקנים חקלאיים עתיקים ליד שרידי בית חווה עתיק מבוצר שלידם
הוכשר חניון קטן בכיפה המזרחית של שלוחת שורק .בחרבת בית סקיה השתמרו בצורה יפה
שרידי ישוב חקלאי עתיק מתקופות שונות עם מערות קבורה ומגורים ,שרידי בתים ,מערכת
חקלאות מדרגות ובית בד עם בורג מברזל ואבני ים וממל ,שהשתמר בשלמותו .בית בד זה הוא
אחד היחידים מסוגו שהשתמרו במצב כזה.
יישובים
לא קיימים ישובים ביחידה זו ועיקר הפעילות האנושית מתרכזת סביב מכלול יד קנדי  -יער
שלמון וחניוניו.
תשתיות ומפגעים
היחידה נחצית ע"י מספר קווי מתח על ליד אוכף שלמון-שורק .מסילת הרכבת של נחל רפאים
מהווה את גבולה הדרומי של היחידה .בקצה המערבי של היחידה עובר כביש אזורי  .396לאורך
הרכס ונחל רפאים קיימות מספר דרכי עפר סלולות.
ייחוד חזותי ותרבותי
! אזור שידרת הרכס מהווה מוקד משיכה לקהל רב בשל האתרים שבו והוא מהווה רכיב
מרכזי בנוף הרכסים של הרי ירושלים.
! בנחל רפאים נוצר נוף ייחודי של חורש עם עצים גדולים במיוחד לצד שרידי בוסתנים
בחלקים הרחבים יותר של הנחל.
תת יחידות
שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

מס'

 8.01נחל יד
קנדי

נחל שראשו ממזרח ל יד קנדי
והוא יורד לכיוון דרום-מערב.
השטח מכוסה ברובו ביערות
מחטניים בצפיפויות משתנות,
מלבד ראשו המכיל שרידי
חקלאות מדרגות עם שרידי
בוסתנים ובתה עשבונית.

ערכיות
ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
נופית
לקביעת ערכיות נופית
בראש הנחל קיים עמק בוסתן 4
אופייני .וחוצה אותו קו מתח גבוהה
גבוה .בגבול הצפוני של השטח מאוד
עובר הכביש של עמינדב ויד קנדי
ובמורדו חוצים את הנחל שתי
דרכי עפר סלולות.
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8.02

8.03

8.04

8.05

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

אחת הכיפות הגבוהות ביותר
יד קנדי
אורה-עמינדב
ברכס
המתנשאת על סביבותיה ,יחד
עם שידרת השלוחה המחברת
בינה לבין עמינדב .הכיפה
צופה על כל סביבותיה .בראש
הכיפה הוקמה מצבת יד קנדי
וקהל רב מאוד מגיע למקום.
סביב המצבה הוקמו מתקנים
שונים ,נקודות תצפית ,רחבות
ומגרשי חניה .באצור המפותח
סביב המצבה נשתלו עצים
וצמחים שונים ושאר השטח
מיוער .רוב השטח מורכב
ממסלע רך הבולט בצבעו
הלבן.
מורד נחל ערוץ נחל רפאים ופשט ההצפה
רפאים
שלו מקצה שלוחת מצפה ביתר
ועד מפגש נחל רפאים עם נחל
שורק .השטח מכוסה בחלקו
המזרחי בשרידי בוסתנים עם
בחציו
עשבוניות.
בתות
המערבי מוחלפים שרידי
הבוסתנים בחורש פתוח עם
עצים גדולים ומרשימים
במיוחד ושרידי הבוסתנים
מופיעים בחלקים הרחבים של
הערוץ .בקצה המזרחי קיימות
חלקות חקלאיות ובוסתנים
המעובדים עי" תושבי כפר
בתיר .חלק גדול מהשטח
משמש למרעה של עדרי בתיר.
מדרום נתחם השטח במסילת
הרכבת לירושלים.
מורדות רכס שלמון מתחת
מורדות
עין שלמון לעין שלמון .בשטח מתנקזים
מספר ערוצים לערוץ אחד צר
ותלול ויחד עם עיקול נחל
רפאים סביב שלוחת קובי
מדרום נוצר נוף דמוי אמפי
תיאטרון .כל השטח מכוסה
יערות בצפיפויות שונות.
בחלקים העליונים המזרחיים
של השטח ,בחלקים המתונים
של המדרונות ,קיימים שרידי
מדרגות חקלאיות ,.אולם
מתארן מטושטש ע"י העצים.
הדרום-מזרחיים
מורדות המדרונות
של שלוחת שלמון .המדרון
שלוחת
עבר שריפה גדולה לפני מספר
שלמון
שנים ,ושרידי העצים בוראו.
דרום
כיום המדרון חשוף ברובו
מזרחיים
ומכוסה בעיקר בתה עשבונית.

ערכיות
ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
נופית
לקביעת ערכיות נופית
השטח מהווה את אחת מנקודות 5
התצפית והנוף החשובות ביותר מרבית
באזור ירושלים וזוכה למבקרים
רבים מאוד .אזור המצבה מופר
לחלוטין ובנוי ברובו ,אולם בניה
וז אינה מפרה מאוד את קווי
המחטניים
היערות
הנוף.
המקיפים את הפסגה מטשטשים
את המתאר הטופוגרפי אך
משתלבים בנוף האזורי .קו מתח
עובר מצפון למצבה כמו כן
מצויים בשטח כבישי הגישה ליד
קנדי ולחורבת צעדים.

לאורך הנחל נוצר נוף ייחודי של 5
שרידי בוסתן עם חורש פתוח מרבית
המורכב עצים גדולים במיוחד.
לאורך כל השטח עוברת מסילת
הרכבת של ירושלים .כחלק
משיקום המסילה נוצרו שפכי
עבודות עפר במספר נקודות
לאורכה .המסילה ודרך העפר
המקבילה לה מהוות דרכים
נופיות חשובות.

-

השטח מהווה אגן נופי סגור 4
למחצה ,שרובו מיוער .השטח גבוהה
צופה לכיוון פארק בגין ושלוחת מאוד
קובי מדרום ומהווה לו רקע נופי.
כשלוש דרכי עפר סלולות נמתחות
לרוחב המדרונות ומחלקות
אותם.

-

המדרון חושף את המתאר 4
המקורי של האזור ללא היערות גבוהה
הנטועים ומהווה רקע נופי מאוד
לשלוחת קובי ,שמדרום .שתי
דרכי עפר סלולות חוצות את
המדרון לרוחבו.

-
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מס'

 8.06שידרת
שלמון

החלק המזרחי של שידרת רכס
שלמון .רוב השטח מכוסה יער.
בשטח ריכוז חניונים של קק"ל
והוא מהווה מרכז לפעילות
מגוונת מאוד של פנאי ונופש.
בחלקו המערבי מצוי יער
קדושי קהיר ובו מתרכזת רוב
הפעילות .מתאר הרכס בולט
בנוף האזור אולם אין בו
אפשרויות תצפית טובות בשל
כיסוי העצים.
החלק המערבי של שידרת רכס
שלמון עם כיפה עגולה בולטת.
המפנים הצפוניים ואזור
ברובם
מיוערים
הכיפה
והמפנים הדרומיים חשופים
עם בתות וגריגות .בראש
הכיפה קיים חורש פתוח.
חקלאות
שרידי
קיימים
מדרגות עם שרידי בוסתנים
בעיקר סביב הכיפה וסמוך
לאוכף שלמון-שורק.

 8.07כיפת
שלמון
מערבית

 8.08מדרון
דרומי של
אוכף
שלמון-
שורק

ערכיות
ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
נופית
לקביעת ערכיות נופית
השטח זוכה למבקרים רבים 4
מאוד ומהווה מרכז פעילות גדול גבוהה
ומגוון יחד עם חורבת צעדים מאוד
הסמוכה בקנה מידה אזורי.
היערות מטשטשים את המתאר
הטופוגרפי אך משתלבים בנוף
האזורי.

-

השטח הינו חלק מהמתאר של 5
רכס שלמון-שורק ומהווה מרכיב מרבית
מהותי בנוף הרכסים באזור.
צורת הכיפה העגולה מיוחדת
בנוף האזורי .קיים מגוון גבוה של
תכסית ויתכן שהשטח משמר
מראה טבעי של הנוף באזור.
השטח מבודד יחסית וכמעט ולא
מטוייל ,מלבד האזור הקרוב
לאוכף ולמפגש השבילים בו .שני
קווי מתח חוצים את השטח
בקצה המערבי.
מדרונות דרומיים של רכס ברצועה התחתונה של המדרונות 4
היורדים השתמרו שרידי ישוב עם מערכת גבוהה
שלמון-שורק
מרשימה מאוד
מדרגות
מהאוכף הראשי והכיפות חקלאות
מצדדיו .קיימים כשני ערוצים ושרידי בוסתנים יחד עם
ארכיאולוגיים
המדרונות ,ממצאים
על
מרכזיים
העליון מעניינים .השטח צופה לכיוון
בחלקם
תלולים
ומתמתנים במורד .רוב השטח פארק בגין מדרום ומהווה לו רקע
טרשי ומכוסה בתות וגריגות נופי .מעט ממערב לערוץ המערבי
בשטחים בהם היה יער שנשרף חוצה מסדרון גדול של קווי
ובורא לפני מספר שנים .באזור חשמל עם מספר קווי מתח על
הערוץ המערבי קיים כיסוי יער ומתח גבוה .מסדרון זה מהווה
ניכר .שרידי חקלאות מדרגות הפרה נופית חמורה .לרוחב
עם שרידי בוסתנים וכרמי המדרונות עוברים כשלוש דרכי
זיתים מצויים בחלק התחתון עפר סלולות וקיימת דרך נוספת
של המדרונות ברצועה בה היורדת מאוכף שלמון-שורק
המדרונות ומחברת את שלושת הדרכים
מתמתנים
והערוצים .ברצועה זו ומעליה באזור הערוץ המערבי.
בערוצים וביניהם פזורים
שרידים של ישוב עם מגוון של
ממצאים שונים מתקופות
שונות.
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שידרת רכס שורק .השידרה
שידרת
נמתחת מאוכף שלמון-שורק
שורק
אל קצה כתף שורק לכיוון
צפון-מערב .השלוחה של כתף
שורק מורכבת ממסלע רך.
חלק ניכר מהשטח מכוסה יער
בצפיפויות שונות והשאר מכוס
גריגות ובתות .בדרום-מזרח
השטח מצויה כיפת הגתות עם
שרידי בית חווה ביזאנטי
ושרידי מתקנים ומערכות
חקלאיות .בצד הדרומי של
כיפת הגתות מצוי חניון קק"ל
קטן.
מורדות שלוחה רחבה היורדת
מורדות
בית סקיה מכיפת הגתות לכיוון דרום
מערב .החלק העליון של
המדרון תלול ואז מתמתן.
במרכז המדרון שוב הופך
המדרון לתלול ואז מתמתן עד
נחל רפאים .רוב המדרון מיוער
בצפיפויות שונות ובחציו
התחתון קיים אזור גדול של
בתות וגריגות .רוב החלק
החשוף היה בעבר עם יער
שנשרף ובורא .בחלק התחתון
של המדרון מצויה חרבת בית
סקיה ובתחומה מערות קבורה
עתיקות ,שרידי מערות ובתי
מגורים ,בורות מים ,מערכות
חקלאיות ובית בד שלם גדול
על מתקניו .סביב החורבה
קיימים שרידי בוסתן.
הדרום-מערב של
מורדות המורדות
כתף שורק .רוב המדרון אחיד
דרום
מבחינה טופוגרפית ותלול.
מערביים
של שלוחת השטח מיוער בצפיפויות
שונות .קיימים שרידי חקלאות
שורק
מדרגות בחלקו הדרומי של
השטח ולאורך נחל רפאים
בחלקו התחתון של המדרון.
המורדות המערביים של כתף
מורדות
שורק .רוב המדרון אחיד
מערביים
של שלוחת מבחינה טופוגרפית ותלול
מאוד .השטח מיוער בצפיפויות
שורק
שונות .קיימים מעט שרידי
חקלאות מדרגות לאורך נחל
רפאים בחלקים התחתונים של
המדרון.

ערכיות
ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
נופית
לקביעת ערכיות נופית
השטח הינו חלק מהמתאר של 5
רכס שלמון-שורק ומהווה מרכיב מרבית
עיקרי בנוף הרכסים באזור.
למרות חניון קק"ל ומסלול הטיול
המצויים בכיפת הגתות ,השטח
מבודד יחסית וכמעט ולא מטוייל,
מלבד האזור הקרוב לאוכף
ולמפגש השבילים בו .שני קווי
מתח על חוצים את השטח בקצה
המזרחי .קיימים מספר שבילים
סלולים בשטח.

ברצועה התחתונה של המדרונות 5
השתמרו שרידי ישוב עם מערכת מרבית
ושרידי
מדרגות
חקלאות
בוסתנים יחד עם ממצאים
ארכיאולוגיים מעניינים .שתי
דרכי עפר סלולות עיקריות חוצות
את החלק העליון של המדרון.
דרך נוספת מחברת את דרך
הרוחב התחתונה עם דרך נחל
רפאים לאורך השלוחה.

-

ברצועה התחתונה של המדרונות 4
השתמרו שרידי חקלאות מדרגות .גבוהה
השטח מהווה רקע נופי להר מאוד
גיורא מצפון .דרך עפר סלולה
חוצה את מרכז השטח ובתחתית
המדרון עוברת הדרך של נחל
רפאים.

-

ברצועה התחתונה של המדרונות 4
השתמרו מעט שרידי חקלאות גבוהה
מדרגות .השטח מהווה רקע נופי מאוד
דרמטי לכניסה התחתונה לנחל
רפאים .דרך עפר סלולה חוצה את
מרכז השטח ובתחתית המדרון
עוברת הדרך של נחל רפאים.

-

 .9אגן נחל כסלון עליון
נחל כסלון מנקז את החלק הצפון -מזרחי של פרוזדור ירושלים .ראשיתו בבוסתני הכפר בית
סוריק ,משם הוא זורם דרומה ,מתעקל מערבה וממשיך בפיתולים גדולים .במעברו בין רכסי
מבשרת ציון לרכס מעלה החמישה ,הנחל יוצר ערוץ עמוק ותלול שבמרכזו מעיין עין נקופה
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והבוסתן שלצידו .בהמשכו ,הנחל מתרחב ומגיעים אליו יובלים משני צידיו .התבליט מתון יחסית
ומאפשר עיבודים חקלאיים .קטע זה מאופיין בפסיפס המורכב משרידי חקלאות מדרגות
מסורתית ,שטחי חקלאות מדרגות מודרניים המעובדים באופן חלקי ,כתמים טבעיים וחורשות
נטועות .בשטח היחידה מצויים מקבצי ישובים גדולים הנמצאים בשנים האחרונות במגמת
התרחבות אל השטח הפתוח סביבם .הבניה ברובה כפרית או פרברית ומשולבות בה חלקות
חקלאיות .במרכז היחידה ממוקם הגן הלאומי עין חמד )אקווה בלה( עם מעיין גדול ושרידים
ארכיאולוגיים מרשימים .על הרכס מדרום מערב לנחל בולטים שרידי כפרי הכיפה קסטל וצובא,
בהם קיימים שרידים ארכיאולוגיים בולטים .כביש מס'  1חוצה את היחידה וקוטע את הרצף של
עמק הנחל.
גבולות
ממערב  -גבול מקבץ הישובים סביב אבו ע'וש .בעמק הנחל נקבע הגבול המערבי בקצה אזור
ההתיישבות ,שמשולבים בו בינוי וחקלאות.
מצפון  -מזלג ערוצים מדרום לבית סוריק ,גדר ההפרדה ורכס מעלה החמישה.
ממזרח  -רכס מבשרת ציון והישוב שעליו.
מדרום  -שלוחת צובה.
אגני ניקוז
מרבית שטח היחידה מתנקז לנחל כסלון.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  800מ' מתחת למעלה החמישה ל 570-מ' במורד הנחל.
מסלע וקרקע
קיימים ביחידה טרשים ,מצוקים ומדרגות סלע על גבי מדרונות האגן .בקרקעית האגן קיימות
קרקעות אלוביאליות.
אופי הצומח
היחידה מאופיינת בשדות מעובדים ,שדות נטושים ,בתה ,בוסתנים ושרידי בוסתנים וביער מחטני
מגילאים שונים.
דפוסי תרבות חקלאית
רוב הטראסות בתחום היחידה מודרניות .סביב הכפרים הערביים ובתחומם מתקיימת חקלאות
מסורתית לצד או בשילוב עם חקלאות מודרנית.
מקורות מים
מלבד הזרימות השטפוניות בעונה הגשומה ,קיימים בתחום היחידה מספר מעיינות איתן .הגדול
שבהם הוא מעיין אבו ע'וש ובנוסף לו מספר מעיינות קטנים והם עין נקופה ,עין חמד ועין רפה .יש
עוד כשני מעינות חרבים המצויים במורד עין נקופה בערוץ נחל כסלון עליון וניכרת בהם לחות
גבוהה מסביבתם.
אתרים מרכזיים
בתחום היחידה קיימים כשני מכלולי אתרים עיקריים .המכלול הגדול ובעל נפח הפעילות הגדול
ביותר הוא מכלול אבו ע'וש ,שבו מגוון רחב של נושאים ופעילויות .בתוך המכלול ניתן למנות את
כנסיות אבו ע'וש וקריית יערים עם הקונצרטים והאתרים הארכיאולוגיים שבהם; המעיין הנובע
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בתחומי הכנסייה והמסגד ואחד ממרכזי צריכת החומוס הידועים בארץ .יש לציין ,כי בשנים
האחרונות התפתחו מאוד גם מרכזי החומוס "חומוס אסף" ו"-חומוס אשכרה" הנמצאים בתל
אביב )רח' ירמיהו  -לא ניתן להזמין מקום בטלפון( ואשר מהווים תחרות למרכז החומוס באבו
ע'וש .מתכונים והמלצות יובאו בנספחים .מכל מקום ,עורכי הסקר סבורים כי בדומה לשאר
תחומי החיים ,קיים עיוות מובנה בתודעת צרכני החומוס החיים בבועה התל-אביבית ואיכות
החומוס שם לא מתעלה מעבר לאיכותו של חומוס תעשייתי .יוצאים מכלל זה מספר מוקדים
מסורתיים המצויים בשולי הבועה ואין ההערה הנ"ל מכוונת אליהם .המכלול השני הוא מכלול גן
לאומי עין חמד ,שבו מעיין ,שרידי מבנה חווה צלבנית מבוצרת ,חניון נופש ופעילות הכוללת גם
הופעות ואירועים וכן גן אירועים.
יישובים
במרכז האגן קיימת שכונה סגורה ובלתי חוקית בשם נחלת יצחק .בחלק הדרומי של היחידה
שוכנים הכפרים עין נקובא ועין רפה .על היובלים הצפוניים והרכסים שביניהם ממוקמים מושב
בית נקופה ,קיבוץ קריית ענבים ,כפר אבו ע'וש וקריית יערים .בשוליים המזרחיים של היחידה ,על
הרכס ,מצויה מבשרת ציון על שכונותיה .מדרום ליחידה נמצא קיבוץ צובה.
תשתיות ומפגעים
היחידה נחצית לרוחבה ע"י כביש מס'  1הכולל גם את מחלף עין חמד הממוקם בסמוך לחציית
הכביש את ערוץ נחל כסלון .בצפון היחידה מצויה גדר ההפרדה החוצה את הערוץ .כמו כן ,מצויים
בשטח כבישי גישה לעין נקובא ולשכונת עין חמד וכבישים המחברים את הישובים הצפוניים.
בשטח החקלאי של מושב בית נקופה הוקמו מבני תעשיה ומסחר המהווים מפגע נופי.
בשטחים הפתוחים קיים ריבוי של שפכי פסולת ,בייחוד לאורך דרכים צדדיות.
ייחוד חזותי ותרבותי
! התרבות החקלאית.
! תרבות יישובית  -פסיפס צורות ישוב ותרבויות ישוב )כולל מנזרים(.
! מתחם עין חמד כמוקד.
! היחידה נצפית ע"י אנשים רבים וממקומות רבים במרחב :החולפים בכביש מס' ,1
התושבים והתיירים המתארחים במוקדי התיירות  -אבו ע'וש על אתריו ,צובה ,מעלה
החמישה והקסטל.
! בחלק הצפוני של היחידה יש נוף טבעי ומיוער שמור.
תת יחידות
מס'

שם

 9.01נחל כסלון
עליון

תיאור כללי ואתרים מרכזיים
קטע נחל הזורם מצפון-מזרח
הקטע
מורדות
לדרום-מערב.
תלולים .הדופן המזרחית טבעית
מעיקרה ואילו המערבית מיוערת.
בסמוך לערוץ קיים מעין עין נקופה
ולידו בוסתן קטן.

ערכיות
נופית

ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית
אגן נופי סגור בעל מבנה 5
טופוגרפי ברור .מפתח מרבית
הנחל נצפה מכביש מס' 1
וחלקיו העליונים נצפים
מפאתי מבשרת ציון.
עין נקופה הינו מקום
מיוחד ושמור.
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מס'

שם

 9.02מורדות
הקסטל
המערביים
 9.03חקלאות
בית נקופה
מזרח

 9.04מושב בית
נקופה
 9.05כרם בית
נקופה

 9.06חיץ בית
נקופה -
קריית
ענבים
 9.07קיבוץ
קריית
ענבים

 9.08נחל קריית
ענבים
תחתון

 9.09גבעת
קריית
ענבים

ייחוד נופי תרבותי
תיאור כללי ואתרים מרכזיים
ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית
שטח מיוער ברובו ,שנחצה ע"י כביש השטח נצפה ע"י הנוסעים
מס'  1היורד מהקסטל לנחל כסלון .בכביש מס'  1והוא חלק
מחגורה מיוערת שמקיפה
קיימים שרידי מדרגות חקלאיות.
את מבשרת ציון ממערב.
בקטע שבו נחל כסלון נפתח ומתרחב השטח נצפה ע"י הנוסעים
מופיעות מדרגות חקלאיות רחבות .בכביש מס' .1
שרידי עין נקעה ושרידי
מרבית השטח נטוש.
מתקנים חקלאיים ,מבנים
ובוסתנים.
קיימות ערימות פסולת
פזורות.
מושב עובדים עם שכונת הרחבה אזה"ת מהווה מפגע נופי.
בחלק הצפוני ואזור תעשיה ומסחר
בעמק ממזרח.
הכרם מטופח והמדרגות
כרם גדול בראש הנחל.
שוקמו
החקלאיות
ופותחו .השטח מהווה אגן
חזותי סגור .הכרם הינו
מאפיין חשוב ומייצג של
נוף האזור ומורשתו
החקלאית.
שטח טבעי עם שרידי חקלאות כיפה בולטת ובסביבותיה
מדרגות הממוקם בין הרחבת בית שרידי חקלאות מדרגות.
השטח מהווה חיץ טבעי
נקופה לקריית ענבים.
בין ישובים.
קיבוץ עם אזור תעשיה ומסחר
בחלקו המזרחי ,מלון בחלקו הצפוני
ובית ספר בחלקו הצפון-מערבי.
הצפון-מזרחי מצוי בית
בחלק
קברות המהווה אתר מורשת
ישראלי .במקום קבורים נופלי
קרבות העצמאות באזור.
עמק חקלאי המכוסה במדרגות השטח מכוסה שרידי
חקלאות מדרגות ובדרומו
חקלאיות נטושות.
חלק מיער קריית יערים
ההיסטורי ,שחלקו משמש
כחניון ציבורי .העמק
נקופה
מבית
נצפה
ומקריית ענבים וכן ע"י
בכבישי
העוברים
הישובים.
מכל
נצפית
גבעה בולטת המצויה בין הישובים הגבעה
בית נקופה ,קריית ענבים ואבו ע'וש .הסביבה וצופה עליה
רוב הגבעה מכוסה מדרגות ומכוסה ברובה במדרגות
חקלאיות .בדרום השטח
חקלאיות נטושות ודרומה מיוער.
נמצאת רצועה רחבה של
יערים
קריית
ער י
ההיסטורי ,שחלקו משמש
כחניון ציבורי.

ערכיות
נופית
4
גבוהה
מאוד

-

3
גבוהה

-

-

0
שטח
בנוי
4
גבוהה
מאוד

4
גבוהה
מאוד

-

0
שטח
בנוי

-

3
גבוהה

-

4
גבוהה
מאוד

-
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מס'

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 9.10מורדות
דרומיים
של מעלה
החמישה

מדרונות רכס מעלה החמישה
המצויים בין מעלה החמישה לאבו
ע'וש .השטח מכוסה בחקלאות
מדרגות ושרידיה וכולל כיפה בולטת,
שבראשה אתר ארכיאולוגי .חלק
גדול מהמדרגות החקלאיות מעובד.

 9.11כפר אבו
ע'וש

כפר ערבי גדול עם חלקות חלקות
חקלאיות קטנות המפוזרות בתוכו.
הישוב בנוי בעמק נחל אבו ע'וש,
שהינו יובל של נחל כסלון,
והשלוחות מסביבו .הכפר מהווה
מוקד תיירות בעל חשיבות רבה
ומכיל מספר גורמי משיכה
היסטוריים
תרבותיים,
וארכיאולוגיים .בגלעין הכפר מצוי
מכלול של מנזר וכנסית אבו ע'וש וכן
מעיין אבו ע'וש השופע .הכנסייה
הינה כנסיה מהתקופה הצלבנית,
שהשתמרה בשלמותה ושופצה
ובנויה על שרידים ביזנטיים .בחלק
המערבי של הכפר ,מצוי תל קריית
יערים עם שרידי ישוב עתיק ובראשו
ממוקמת כנסית קריית יערים
)גבירתנו של ארון הברית( המשמשת
גם כמרכז לקונצרטים .מהתל נשקף
נוף של כל אזור הרי ירושלים .לכפר
מוניטין אינטר-גלאקטיים בתחום
הכנת החומוס.
ישוב חרדי ,חדש יחסית ,הבנוי על
אבו ע'וש
הרכס מדרום מערב ל
ובצמוד לו .בצפון הישוב מצויה
משטרת "טיגרט" בריטית ששימשה
כמטה חטיבת הראל בקרבות
העצמאות .בראש הכיפה הגבוהה
מצויה מצבת דוד מרכוס.
במתי המצוי מדרום
שטח כיפתי-
לאבו ע'וש ונחצה בצפונו ע"י כביש
מס'  .1השטח מורכב מכשלוש
כיפות ,מכוסה מדרגות חקלאיות
ורובו מעובד .על הכתף המזרחית
קיימים מספר בתים השייכים לעין
נקובא .בשוליים הדרומיים של
הכיפה הדרום מערבית ממוקמת
חורבת אל -עמוד המהווה גם נקודת
תצפית.

 9.12קריית
יערים
)טעלז-
סטון(

 9.13כיפות
מדרום
לאבו ע'וש

ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית
החלק המכיל את מעלה
נחל קריית ענבים מהווה
אגן חזותי סגור הנצפה
מקריית ענבים ומעלה
החמישה .מדרונות הרכס
מכל
נצפים
והכיפ ה
הסביבה .הכיפה צופה על
הסביבה ובראשה אתר
השטח
ארכיאולוגי.
בחקלאות
מכוסה
מדרגות.
בתחום הכפר מצוי תל
קריית יערים הנצפה מכל
הסביבה ומהווה תצפית
נופית חשובה.

ערכיות
נופית
3
גבוהה

-

0
שטח
בנוי

-

0
שטח
בנוי

-

הכיפות משקיפות על כל 4
הסביבה ונצפות ממנה .גבוהה
השטח מכוסה בחקלאות מאוד
בשוליים
מדרגות.
הדרומיים של הכיפה
הדרום מערבית ממוקמת
חורבת אל-עמוד המהווה
גם נקודת תצפית.

-
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מס'

שם

 9.14חקלאות
מערב עין
נקובא

 9.15מחלף עין
חמד

 9.16גבעת עין
חמד

 9.17גן לאומי
עין חמד

 9.18עין נקובא
ועין רפא

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית
השטח נצפה מהישובים 4
עין נקובא ,עין רפה ,צובה גבוהה
וגבעת יערים וכן ע"י מאוד
הנוסעים בכביש מס' .1
השטח מכוסה בחקלאות
מדרגות .עין רפה מהווה
מרכיב חשוב באזור.

מדרונות המצויים בין אבו ע'וש לעין
נקובא .השטח מכוסה בחקלאות
מדרגות ושרידיה ותחום בתחתיתו
ע"י נחל כסלון והחלקות החקלאיות
סביבו ,עד שולי עין נקובא ועין רפה.
רוב השטח מעובד ,ביחוד החלקים
המישוריים שבסמוך לערוץ .בדרום
החלק המערבי מצוי עין רפה בסמוך
לערוץ הנחל.
מחלף על כביש מס'  1בין בית נקופה המחלף יושב במרכז
לגן לאומי עין חמד .קיימות תוכניות החצייה של כביש מס' 1
את עמק נחל כסלון ומנקז
להרחבת המחלף.
תנועה רבה .המחלף נצפה
מישובי הסביבה.
צורה
בעלת
גבעה מעוגלת שבראשה שרידים הגבעה
ארכיאולוגיים ובמדרונותיה מדרגות ייחודית ומכוסה מדרגות
חקלאיות המתרחבות כלפי הבסיס .חקלאיות והיא נצפית
מכל הסביבה וכן ע"י
החולפים בכביש מס' .1
יחד עם הגבעה הדומה לה
ומצויה ממזרחה ,נוצר נוף
טופוגרפי מעניין.
מתחם המצוי לאורך ערוץ נחל כסלון המתחם מהווה מכלול
ומכיל מעין קטן ושרידי בית חווה מיוחד של אתרים בעלי
צלבני .דרום-מערבית לתחום הגן חשיבות אזורית ,בעיקר
מצוי בית קברות עם עצי אלון בתחומי התיירות והנוף.
ם וגדולים .בשטח קיימות
עתיקי
מדרגות חקלאיות והרבה עצי חורש
טבעי .חלק גדול מהמתחם מטופח
באופן קבוע עם מדשאות ועצי
צפצפה גדולים .בגן מצויים מספר
מתקנים והוא משמש גם לאירועים
שונים לאורך השנה.
שני כפרים ערביים עם חלקות
המפוזרות
קטנות
חקלאיות
בתחומם .הכפרים מצויים לאורך
נחל כסלון על מדרונותיו הדרומיים
בהתרחבות של עמק הנחל .חלק
מבתי הכפר מפוזרים בשטחים
שמסביב.

ערכיות
נופית

0
שטח
בנוי

-

5
מרבית

-

5
מרבית

-

0
שטח
בנוי

-
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עמק נחל היורד משכונת עין חמד אל
 9.19נחל מעוז
הכפר עין נקובא .קרקעית העמק
ציון
מעובדת כולה ובמרכזו מצויה חווה
חקלאית .המדרון הצפוני של העמק
מיוער וכך גם חלקו המזרחי של
המדרון הדרומי ,מול שכונת עין
חמד .על המדרונות קיימות מדרגות
חקלאיות ,בייחוד במדרון הדרומי.
חלק גדול מהמדרגות הדרומיות
מעובדות גם כיום .בראש המדרון
הדרומי ,בצידו המערבי מצוי אתר
במת סלע עם שרידי מחצבה
ומתקנים עתיקים .אתר במת הסלע
מהווה חלק ממכלול ארכיאולוגי
גדול ,שחלקו מצוי בתחום תת
היחידה ומכיל בנוסף לבמת הסלע
עצמה גם ריכוז מערות קבורה
עתיקות ,מעיין חצוב ,שרידי בית
חווה עתיק עם מערות אכסון
ומגורים ובורות מים ועוד.
 9.20נחל עין רפה עמק נחל היורד מקיבוץ צובה אל בין
עין נקובא ועין רפה.
הכפרי
ם
קרקעית העמק מעובדת כולה וכל
מדרגות
מכוסים
מדרונותיו
חקלאיות ,שרבות מהן מעובדות
וגדלים בהן גם עצי זית .במדרון
שבראש העמק ,מצפון לצובה,
צומחים עצי חורש רבים .בקצה
המזרחי של השטח מצוי מכלול
ארכיאולוגי גדול ,שרובו מצוי
בתחום תת היחידה ומכיל ריכוז
מערות קבורה עתיקות ,מעיין חצוב,
שרידי בית חווה עתיק עם מערות
אכסון ומגורים ובורות מים ועוד.
במת הסלע ,המצויה בתת היחידה
הסמוכה ,מהווה חלק ממכלול זה.
מדרונות המצויים בין צובה לעין
 9.21מורדות
רפה .רוב השטח מכוסה במדרגות
צובה
הצפוניים חקלאיות ובמרכזו רצועה רחבה
מיוערת .חלק גדול מהמדרגות
החקלאיות מעובד.
 9.22נחלת יצחק שכונת מגורים בלתי חוקית
שהוקמה במסווה של מיזם תיירותי.
השכונה ניצבת בראש גבעה מעוגלת
ומיוערת במורדות רכס עין חמד
וממערב לה מצויה גבעת עין חמד
הדומה לה טופוגרפית.
 9.23חורשת עין שטח מיוער וגבעי המצוי בין שכונת
עין חמד לכביש הגישה לעין נקובא.
חמד
השטח נתחם מצפון ע"י כביש מס' .1
בשטח עובר כביש הגישה לשכונת עין
חמד וכן כביש חיבור ישן ונטוש
לכביש מס'  .1כמעט כל השטח
מכוסה בשרידי חקלאות מדרגות.

ערכיות
נופית

ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית
אגן חזותי סגור בעל מבנה 4
טופוגרפי ברור הנצפה גבוהה
משכונת עין חמד ,אזור מאוד
תל צובה ועין נקובא .אתר
במת הסלע והמכלול
סביבו
הארכיאולוגי
ייחודיים ובעלי חשיבות.

השטח מהווה אגן חזותי 5
סגור ומייצג של נוף האזור מרבית
החקלאית.
ומורשתו
הארכיאולוגי
המכלול
הכולל את במת הסלע
וסביבותיה ייחודי ובעל
חשיבות.

-

השטח נצפה מעין רפה 4
ועין נקובא ומהווה אזור גבוהה
מאוד
חיץ בין צובה לעין רפה.

-

0
שטח
בנוי

השטח נצפה מכל הסביבה 4
מבחינה גבוהה
ומעניין
טופוגרפית .מראש הר עין מאוד
)הפסגה הדרומית
מד
ח
והגבוהה( ניתן לצפות על
כל האזור הקרוב.

-

-
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 .10אגן נחל צובה
אגן נחל צובה מהווה את אחת מיחידות הנוף המגוונות והעשירות באזור .ראשיתו בפאתי מעוז
ציון בצפון עם שטחי חקלאות הר מודרנית המשולבים בשרידי חקלאות מדרגות מסורתית על גבי
במות רחבות ומדרונות קצרים .במורד האגן הוא הופך לצר ועמוק .חלקו העליון של הנחל זורם
לכיוון דרום-מערב ומדרום לצובה הוא נוטה מערבה .בהמשך הופך הנחל לצר ועמוק יותר וממזרח
להר טייסים הוא זורם לכיוון דרום .צפון האגן מכוסה ,כאמור ,במטעים וכרמים ,יחד עם בתות
וגריגות ושרידי בוסתן וביניהם מצויים גם שטחי חורש פתוח .חלקו הדרומי של האגן מיוער ברובו
ועל מדרונות הר טייסים קיימים שטחים נרחבים בהם מתחדש חורש פתוח .בחלקה הצפוני של
היחידה מצוי מכלול של אתרים ומוקדי משיכה סביב קיבוץ צובה ותל צובה .חלקה הדרומי של
היחידה מבודד יחסית וללא הפרות בולטות ופעילות ניכרת של בני אדם.
גבולות
ממערב  -מעוז ציון ,הר חרת וכביש קסטל-כיכר סטף.
מצפון  -קצה במת צובה ,במת גבעת יערים ורכס איתנים.
ממזרח  -שידרת רכס הר איתן.
מדרום  -שידרת השלוחה הדרומית של הר טייסים ומפגש נחלי צובה ושורק.
אגני ניקוז
מרבית שטח היחידה מתנקז לנחל צובה.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  780מ' מתחת לפסגת הר טייסים ל 430-מ' במפגש נחלי צובה
ושורק.
מסלע וקרקע
קיימים ביחידה טרשים ,מצוקים ומדרגות סלע על גבי מדרונות האגן .בקרקעית האגן קיימות
מעט קרקעות אלוביאליות .בבמת צובה ובמעלה נחל צובה קיימות קרקעות חקלאיות מעובדות
ומטוייבות.
אופי הצומח
היחידה מאופיינת בשדות ובמטעים מעובדים ,בתות וגריגות ,שרידי בוסתנים וביער מחטני
מגילאים שונים ובצפיפויות שונות .תופעה נרחבת הקיימת בחלקים נרחבים באגן היא של חורש
מתחדש ביער מחטני וותיק.
דפוסי תרבות חקלאית
בחלק העליון של אגן נחל צובה ,רוב הטראסות מודרניות ומעובדות ע"י חקלאי צובה .העיבוד
המודרני באילוצים הטופוגרפיים יצרו נוף ייחודי של חקלאות הר מודרנית עם מטעים וכרמים על
גבי טראסות רחבות .כמו כן ,תל צובה וסביבותיו מהווים את אחת הדוגמאות היפות לתרבות
חקלאות המדרגות המסורתית .במורד האגן נשמרו מדרגות חקלאיות על פני המדרונות של הר
איתן וחלקים ממדרונות הר טייסים .בהר טייסים השתמר גם בית השלחין של עין טייסים.
מקורות מים
מלבד הזרימות השטפוניות בעונה הגשומה ,קיימים בתחום היחידה שלושה מעיינות פעילים.
שניים מהמעיינות מוכרים והם עין צובא המצוי ממזרח לתל צובה ועין טייסים המצוי ממזרח
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למצבת הר טייסים .המעיין השלישי מוסתר ומימיו הוכנסו למערכת ההשקיה של קיבוץ צובה
ושמו עין אל חראב .המעיין מצוי מדרום לעין צובה והוא נובע מתחת לקרקע המטעים.
אתרים מרכזיים
ביחידה מס פר אתרים מרכזיים .האתר החשוב הינו מכלול תל צובה בו ניתן למצוא שרידי מבצר
צלבני ושרידים ארכיאולוגיים נוספים מתקופות שונות ,שרידי כפר כיפה ערבי ,מעיין ומערכת
חקלאית מסורתית עם בוסתנים .סביב מכלול תל צובה פזורים שרידי מתקנים חקלאיים כגון
גתות ,מערות אחסון ומגורים ,אלונים עתיקים ועוד .אתר זה הינו בעל חשיבות גדולה והוא אחד
המרכזיים באזור הסקר .מכלול מערת "יוחנן המטביל" בקצה התחתון של השטחים החקלאיים
של צובה בערוץ נחל צובה הינו אתר מרכזי נוסף .במקום מערכת מים ביזנטית עם בור מים גדול
ומערכת של בריכות ותעלות .במקום נמצאו שרידי פולחן נוצרי מוקדם .מקור המערכת הוא ככל
הנראה בתקופת בית ראשון או לפניה .האתר המרכזי השלישי הוא עין טייסים ובית השלחין שלו
הנמצאים במדרון המזרחי של הר טייסים בערוץ .סביב המעיין ששופץ באופן חלקי השתמר בית
שלחין מסורתי עם שרידי בוסתן רבים.
יישובים
במרכז השטח נמצא קיבוץ צובה המהווה גם מרכז פעילות גדול בשל פעילות מלון ומתקן הפעלות
לילדים .מצפון-מערב גובלת היחידה בשטחי מעוז ציון ומצפון היא גובלת באיתנים תחתון ועליון.
כל שטח אגן נחל צובה תחתון אינו מכיל ישובים ומרכזי פעילות כלשהם.
תשתיות ומפגעים
היחידה נחצית לרוחבה ע"י כביש אזורי  395ובצפונה עובר לאורך קטע מהגבול שלה כביש קסטל
ככר סטף .בדרום היחידה עובר קו מתח .כמו כן ,בתחום הר טייסים מבצעת רשות הטבע והגנים
מבצעי ביעור אורנים זריעים המשאירים את חותמם בשטח .היחידה גובלת בצפונה במחצבת
הקסטל ומכילה חלק משפכיה .ראוי לציין ,כי חלקו התחתון של אגן נחל צובה אינו נתון להפרות
כלשהן ,מלבד קו המתח שפגיעתו בנוף מעטה.
ייחוד חזותי ותרבותי
! בתחום היחידה קיים שילוב ייחודי של חקלאות הר מודרנית ופעילה לצד חקלאות מדרגות
מסורתית עם שרידי בוסתנים רבים .בנוסף ,תל צובה מהווה את אחת הדוגמאות היפות
בארץ לכפר כיפה.
! מתחם צובה מהווה מכלול גדול של פעילויות רבות ומגוונות בקיבוץ עצמו עם המלון
והמרכז המסחרי שבו ועם מכלול תל צובה ,המעיין ושלל האתרים שסביבם.
! היחידה נצפית מכיוונים רבים :ע"י הנוסעים החולפים בכבישים ,התושבים ,המטיילים
והתיירים המתארחים במוקדי התיירות  -צובה ,הר איתן והר טייסים.
! האגן התחתון של נחל צובה מהווה את אחת מיחידות השטח המיוערות הבלתי מופרות
הגדולות באזור .האזור מאפשר חווית שה ַיה בלב בשטח הפתוח ,כמעט ללא השפעת
תשתיות ובינוי.
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 10.01נחל צובה ראש נחל צובה המהווה חלק
ממכלול תל צובה ועין צובה.
עליון
קרקעית האגן מעובדת באופן
אינטנסיבי במטעים ועל המורדות
קיים שילוב של מדרגות חקלאיות
מסורתיות ושרידי בוסתנים עם
שטחי טרשים ומשטחי סלע .לאורך
המדרגות בדרום השטח ניטעו
זיתים .במרכז השטח על המדרון
המערבי נמצאת המערכת של עין
צובה .בקצה התחתון נמצא מתחם
מערת "יוחנן המטביל" ובסמוך לו
חורש טבעי .בחלק הדרום-מערבי
עובר כביש צובה  -אשתאול.
גבעה התוחמת את מעוז ציון
 10.02גבעת
מדרום-מערב .חציה המזרחי של
המגרסה
הכיפה שימש כחלק מהאזור
התפעולי של מחצבת הקסטל ורובה
מופר ומכוסה שפכים של המגרסה
שפעלה במקום .מצפון וממערב
לכיפה מצויים מטעים של צובה.
המדרונות המערביים והדרומיים
של הכיפה מכוסים בתה.
 10.03במת צובה אזור חקלאי במתי הנמצא על
הרכס שבין הקסטל לתל צובה .רוב
השטח מכוסה מטעים וכרמים
ומשולבים בו קטעי חורש פתוח.
שילוב זה יוצר נוף ייחודי המגיע
לשיאו עם פריחת המטעים.

 10.04תל צובה

 10.05צובה

ערכיות
נופית

ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת ערכיות
נופית
חלק ממכלול תל צובה ועין 4
צובה .השטח נצפה מרכסי גבוהה
הסביבה ומתל צובה מאוד
והחולפים בכביש אזורי
 395וע"י המטיילים.
יוחנן
ומערת
המעיין
המטביל מהווים מוקדים
תיירותיים.

רוב השטח מופר באופן 1
קשה עם שפכי המחצבה נמוכה
ושפכים נוספים .השטח
נצפה מכל הסביבה.

-

-

השטח מהווה רקע חזותי 5
לתל צובה והינו חלק מרבית
ממכלול תל צובה ועין
חקלאות ההר
צובה.
המודרנית הקיימת בשטח
זה הינה בעלת ערך נופי רב
ומהווה דוגמה יפה במיוחד
שלה .השטח נצפה מרכסי
הסביבה וע"י המבקרים
בתל צובה ובמעיין.
תל עתיק עם שרידי מבצר צלבני התל הינו אתר ארכיאולוגי 5
וכפר ערבי ששכן בו המכוסה שרידי חשוב וייחודי .השטח מרבית
מבנים ומדרגות חקלאיות עם מייצג כפר כיפה עם מערכת
שרידי בוסתנים ועצי חורש טבעי .מדרגות חקלאיות סביבו.
התל מהווה מוקד טיולים יחד עם התל נצפה מכל הסביבה
ומהווה
עליה
וצופה
המעיין הסמוך.
לנדמרק באזור.
0
קיבוץ המצוי על רכס צובה .חלקו
שטח
הצפוני של הקיבוץ מהווה את
בנוי
האזור היצרני והדרומי מהווה אזור
מגורים .הקיבוץ מהווה מוקד
תיירותי גדול עם מגוון רב של
תחומי עניין כגון מלון ,מסעדה,
מתחם נופש ופנאי לילדים ומרכז
הדרכה .בקרבת הקיבוץ מצויים
מספר אתרים חשובים כמו תל
צובה ומעיין צובה.
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ייחוד נופי תרבותי
תיאור כללי ואתרים מרכזיים
שם
מס'
ושיקולים לקביעת ערכיות
נופית
המדרון שבין מורדות הר חרת לנחל קיימים שרידי חקלאות
 10.06מדרון
צובה .רוב השטח מיוער בצפיפויות מדרגות מסורתית עם
דרום-
שונות ובחלקים ממנו קטעי חורש שרידי בוסתנים .כביש
מזרחי
בנחל צובה פתוח .קיימים שרידי בוסתן בשטח אזורי  395חוצה את השטח
בדרומו .מספר קוי מים
עליון
ומדרגות חקלאיות יפות.
חוצים את השטח במרכזו
ורישומם ניכר .קצה אתר
אשפה ישן של ביה"ח
הדסה עין כרם גולש מעט
לתוך השטח .השטח נצפה
מאזור נחל צובה והתל.
המורדות הצפון-מערב של הר איתן .המדרון הינו חלק מהנוף
 10.07מורדות
רוב המדרון תלול מאוד וכמעט כל הייחודי של הנחל והאזור.
דרומיים
השטח מיוער בצפיפויות שונות .על קיימות בשטח שתי דרכי
של נחל
בולטות  -הדרך
חלק גדול מהמדרונות קיימיםעפר
צובה
שרידי חקלאות מדרגות ,אולם הם ההיקפית של הר איתן
תחתון
מוסתרים ברובם ע"י היערות .ודרך נמוכה מקבילה.
המדרונות מהווים מרכיב חשוב בחלקו הדרומי נחצה
השטח ע"י קו חשמל
בנוף האגן.
העובר מעל הנחל .השטח
המטיילים
ע"י
נצפה
בסביבה
והמבקרים
והחולפים בכביש .395
ערוץ הנחל צר וסלעי ברובו הנמתח הערוץ במצב שימור טבעי
 10.08ערוץ נחל
מקצה השטחים החקלאיים של וכמעט לא מופר למעט דרך
צובה
צובה בנחל ועד מפגש הנחל עם נחל עפר לאורכו שאין בה
תחתון
שורק .רוב הערוץ מיוער ובחלקו כמעט תעבורה .הערוץ
המרכזי יש עצי חורש הגדלים מבודד ולא נצפה באופן
לאורכו .ערוץ הנחל הינו הערוץ בולט.
הקרוב ביותר למצב טבעי באזור
הסקר ומבודד מאוד.
המורדות הדרומיים של רכס צובה -המדרון הינו חלק מהנוף
 10.09מורדות
איתנים והמורדות המערביים של הייחודי של הנחל והאזור.
צפוניים
הר טייסים .רוב המדרון תלול לאורך המדרון קיימת
של נחל
מאוד וכמעט כל השטח מיוער בשטח דרך עפר בולטת
צובה
גדול אחת  -הדרך לעין טייסים.
שונות.בחלק
בצפיפויות
תחתון
מהיערות יש התפתחות של חורש בחלקו הדרומי של השטח
פתוח וקיימים בהם כתמים של קיימות מספר דרכים
חורש וחורש פתוח .על חלק גדול נוספות .בחלקו הדרומי
שרידי נחצה השטח ע"י קו חשמל
קיימים
מהמדרונות
חקלאות מדרגות ,אולם הם העובר מעל הנחל .השטח
המטיילים
ע"י
ברובם ע"י היערות .נצפה
מוסתרי
ם
בסביבה
המדרונות מהווים מרכיב חשוב והמבקרים
והחולפים בכביש .395
בנוף האגן.
 10.10מעלה נחל המדרונות תלולים עם חורש טבעי בשטח קיימים מכלול
בחלקים נרחבים מהם .בחלק חקלאי מסורתי ואזורי
הטייסים
התחתון נמצא עין טייסים עם בית חורש טבעי מפותח ומגוון
השלחין שלו וסביבו מדרגות עם פלישת אורנים .המעיין
חקלאיות .בתחתית השטח עוברת מהווה נקודת ביקור וטיול
דרך יערנית ראשית .ובחלקו העליון ונצפה מכיוון רכס הר איתן
מצויה דרך נוספת .ניכרת ביחידה והמטיילים בשטח.
פלישה של עצי אורן.

ערכיות
נופית
4
גבוהה
מאוד

-

4
גבוהה
מאוד

-

5
מרבית

-

4
גבוהה
מאוד

-

5
מרבית

-
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 .11רכס מעלה החמישה
רכס מעלה החמישה הינו רכס מרכזי באזור החולש על מבואות ירושלים המערביים .ראש הרכס
נמצא בחלקו הדרומי של הר אדר )מצפון לתחום היחידה( וממנו משתפל רכס אחד לכיוון דרום
מזרח ,שבקצהו משתפל דרומה ויוצר נוף במתי .רכס נוסף משתפל מראש הרכס לכיוון דרום עד
לכיפה עליה מצוי מלון מע לה החמישה וממנו פונה הרכס מערבה .חלקה המזרחי של יחידת הנוף
כולל את שידרת הרכס ,המאופיינת בקצה מזרחי במתי הגולש לכיוון דרום ואת המורדות
הדרומיים התלולים .חלקה המערבי של יחידה זו כולל את שדרת הרכס והמורדות הצפוניים
התלולים לכיוון נחל כפירה .כמו כן ,נכללים בשטחה גם ראש נחל החמישה הבמתי ואחד מראשי
אגן נחל יתלה .קיבוץ מעלה החמישה ממוקם גם הוא בחלק זה .החלקים הגבוהים של הרכס
שממזרח למעלה החמישה מיוערים ויוצרים את נוף הרכסים המיוערים של האזור .יתר חלקי
היחידה מאופיינים בתכסית דלילה של גריגות ,בתות ובתות עשבוניות ומספר קטעי יער.
לקיבוץ מעלה החמישה המצוי בתחום היחידה חלק בקביעת גבולות המדינה ,ערב מלחמת
העצמאות .כמו כן ,קיים בו מרכז נופש ופנאי עם מלון ומרכז ספורט המהווים מוקד משיכה
אזורי.
גבולות
ממערב  -הקו הדמיוני המחבר את תל קריית יערים עם לולי מעלה החמישה.
מצפון  -קצה האזור המיוער על רכס מעלה החמישה ותחילת המורדות הדרומיים של נחל כפירה.
ממזרח  -קצה הבמות של רכס מעלה החמישה.
מדרום  -תחילת המורדות של הנחל שבין קריית ענבים לאבו ע'וש.
אגני ניקוז
מרבית שטח היחידה מתנקז לנחל כסלון .השוליים המערביים מתנקזים לנחלי החמישה ויתלה
והשוליים הצפוניים למעלה החמישה מתנקזים לנחל כפירה.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  850מ' באזור הכניסה להר אדר ל 640-מ' בראש אגן נחל יתלה.
מסלע וקרקע
קיימים ביחידה טרשים ומדרגות סלע על גבי מדרונות הרכסים .בראשי האגנים הרחבים קיימות
קרקעות אלו ביאליות .ממערב למעלה החמישה ובבמות העליונות של הרכס ממזרח למעלה
החמישה קיימות קרקעות חקלאיות מעובדות.
אופי הצומח
ככלל ,החלק הצפוני המרכזי של היחידה מכוסה יערות ויתר השטח מכוסה בשילוב של גריגות,
בתות ובתות עשבוניות .במזרח היחידה מצויים כרמים.
דפוסי תרבות חקלאית
על השטחים הבמתיים הרחבים קיימות מדרגות חקלאיות מודרניות ועל חלק מהמדרונות קיימים
שרידי חקלאות מסורתית ,כמו מצפון למעלה החמישה ובראש אגן נחל יתלה ,שם עדיין מתקיימת
חקלאות כזו.
מקורות מים
הזרימות השטפוניות בעונה הגשומה הם מקור המים היחיד.
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אתרים מרכזיים
לא קיימים ביחידה אתרים מרכזיים
יישובים
בחלק המערבי נמצא קיבוץ מעלה החמישה לאורך הרכס .במזרח הקיבוץ מצוי מרכז נופש וספורט
עם בית מלון והוא מהווה מוקד משיכה אזורי .מצפון גובלת היחידה בהר אדר ומדרום בקיבוץ
קריית ענבים וביה"ס שלידו.
תשתיות ומפגעים
מצפון למעלה החמישה עוברת גדר ההפרדה עם עבודות עפר הבולטות למרחוק ו"פוצעות" את
הנוף .מלבד גדר ההפרדה ,מרושת החלק המערבי בכבישי הגישה של הר אדר ,מעלה החמישה ,נטף
והכביש שבין קריית ענבים לכביש מעלה החמישה.
ייחוד חזותי ותרבותי
! רכס מעלה החמישה הינו אחד הרכסים הגבוהים והבולטים באזור ונופו המיוער הינו
מרכיב מרכזי בנוף ,הנצפה מהסביבה כולה.
! קיימים ביחידה מקטעים של חקלאות הר מודרנית ייחודית .כמו כן ,קיימים בה שרידים
של חקלאות מדרגות מסורתית שחלקה עדיין פעיל.
! מתחם המלון של מעלה החמישה מהווה מוקד משיכה אזורי.
! בחלק הצפוני של היחידה יש נוף טבעי ומיוער שמור.
תת יחידות
מס'

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 11.01במה דרום שטח במתי המצוי בחלק
הדרום-מזרח של השלוחה
מזרחית
היורדת מהר אדר .כמעט כל
השטח מכוסה כרמים ,מלבד
הקצה המזרחי המיוער .ושוליו
הדרומיים המכוסים בתות.
כיפה המצויה בקצה הדרומי
 11.02שלוחת
של שלוחה משנית לשלוחת
נקופה
המזרחית מעלה החמישה .מדרום-מזרח
לכיפה ממוקם מושב בית
נקופה .רוב השטח מכוסה
ובשוליו
וגריגות
בתות
שדות
מעט
המזרחיים
חקלאות
של
במתכונת
מדרגות .חלקים מהכיפה
חקלאות
שרידי
מכילים
מדרגות .הכיפה היא חלק
ממכלול כיפות באזור היוצרות
שילוב של נוף גבעי בתוך הנוף
ההררי.

ערכיות
ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
נופית
לקביעת ערכיות נופית
השטח מהווה דוגמה יפה 3
לחקלאות הר מודרנית .השטח גבוהה
גובל בצפונו בגדר ההפרדה.
השטח משתלב בנוף ומהווה
חלק מהרקע הנופי באזור.
מרכיב חשוב בנוף הסביבה4 .
סביב הכיפה השתמרו שרידי גבוהה
חקלאות מדרגות .הכיפה נצפית מאוד
מכל הסביבה.

-
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מס'
11.03

11.04

11.05

11.06

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

ערכיות
ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
נופית
לקביעת ערכיות נופית
השטח מהווה מרכיב חשוב בנוף 4
"הרי ירושלים המיוערים" והם גבוהה
נצפים מכל הסביבה ומהווים מאוד
תווך פתוח בתוך הגוש
ההתיישבותי בסביבה הקרובה.
כביש הגישה להר אדר עובר
לאורך הגבול המערבי של השטח
לאורך הגבול הדרוםמערב עובר
הכביש המחבר בין קריית ענבים
למעלה החמישה .דרך עפר
סלולה עוברת לכל רוחב המדרון
ובשטח המיוער קימות דרכי
עפר נוספות.

והמדרונות
השידרות
מדרונות
הרכסים
של
הדרומיים
קריית
ענבים.
לקריית
שמצפון
ענבים
המדרונות תלולים וחלקם
העליון מיוער ברובו .הרצועה
התחתונה חשופה ומכוסה
בתות וגריגות .השטח גובל
במעלה
מדרום-מערב
החמישה ,בי"ס אזורי אלון
וקריית ענבים ומצפון בהר
אדר ובגדר ההפרדה .הנוף
שיוצרים המדרונות ושידרת
הרכסים המיוערים מהווה
מרכיב חשוב בנוף האזור.
המדרונות הדרומיים של נחל השטח מהווה מרכיב חשוב בנוף
מורדות
כפירה מצפון למעלה החמישה "הרי ירושלים המיוערים" והם
צפוניים
עד אזור גדר ההפרדה .בשל נצפים מכיוון כפר קטנה הסמוך
של מעלה
החמישה
מבנה הרכס נוצר מבנה נופי וע"י התושבים והמבקרים
של "אמפי" ,שחלקו המערבי במעלה החמישה .כביש הגישה
מיוער ורובו מכוסה בתות להר אדר עובר לאורך הגבול
של השטח ובצפונו
וגריגות עם שרידי חקלאות המזרחי
מדרגות מסורתית ושרידי עוברת גדר ההפרדה עם דרכי
בוסתנים .השוליים הצפוניים עזר .מספר דרכי עפר סלולות
של מתחם מלון מעלה עוברות לרוחב המדרונות.
החמישה מיוערים גם הם.
לשטח מראה אופייני להרי
ירושלים עם מדרונות מיוערים
בחלקם ועם מדרגות חקלאיות
המבוססות על מדרגות סלע
טבעיות.
קיבוץ המצוי על רכס מעלה
מעלה
החמישה .חלקו הצפוני וקצהו
החמישה
המזרחי משמשים כאזורי יצור
ובחלקו המזרחי מצויים מלון,
מרכז כנסים ומרכז נופש
ופנאי.
במת מעלה אזור במתי בראש נחל נוף במתי עם שטחי חקלאות הר
החמישה ממערב למעלה מודרנית הנצפה רק מאזור
החמישה
החמישה .רוב השטח מכוסה מעלה החמישה.
מדרגות חקלאיות מודרניות,
המיוערת
הכיפה
למעט
שבצפונו וכתמי יער קטנים
נוספים.

4
גבוהה
מאוד

-

0
שטח
בנוי

-

3
גבוהה

-
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מס'

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

ראש הזרוע הצפונית של אגן
 11.07ראש אגן
נחל יתלה נחל יתלה התחום בין מעלה
החמישה בצפון לתל קריית
יערים והמוסדות החינוכיים
הסמוכים מדרום .ראש האגן
יוצר מבנה "אמפי" תלול
טבעי .מרבית השטח מכוסה
במדרגות חקלאיות מסורתיות
שחלק ניכר מהן עדיין מעובד
עם כרמי זיתים ובוסתנים
משובצים עצי חורש ביניהם
ובתות על שלחי המדרגות.
החלק העליון של המדרונות
הצפוניים מיוער.

ערכיות
ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
נופית
לקביעת ערכיות נופית
השטח מהווה דוגמה יפה 4
לחקלאות מדרגות מסורתית .גבוהה
בשוליים הצפוניים והמערביים מאוד
עובר כביש הגישה לנטף .השטח
משתלב בנוף ומהווה חלק
מהרקע הנופי באזור ונצפה
מהישובים המקיפים אותו וע"י
החולפים בכביש.

 .12נחל כסלון  -מורדות גבעת יערים
היחידה מכילה מקטע מאגן נחל כסלון המצוי ממערב לעין רפה ועין נקובא וכן את ראש אגן נחל
טייסים המצוי בשטח הבמתי שבין צובה לגבעת יערים ובין גבעת יערים לאיתנים .מדרונות נחל
כסלון שבתחום היחידה תלולים והנחל צר .תכסית הצומח בתחומי היחידה מגוונת וכוללת כתמי
חורש וחורש פתוח ,גריגות ,בתות ובתות עשבוניות ויערות זריעים ונטועים .רוב שטח היחידה לא
מיוער .אגן נחל כסלון מכוסה שרידי חקלאות מדרגות ,שחלקה עדיין פעיל וראש אגן נחל טייסים
מכוסה ברובו בחקלאות הר מודרנית .היחידה גובלת במספר ישובים ומהווה להם רקע נופי וחלק
מהמרחב הפתוח .הישוב היחיד המצוי בתחומי היחידה )בשוליה( הוא מושב גבעת יערים ,שהוא
המושב הגדול באזור .היחידה היא חלק ממכלול גדול יותר ,שנמשך מעבר לגבול המערבי של
הסקר ,משני צידי נחל כסלון ויובליו.
גבולות
ממערב  -הקו המחבר את הקצה הדרום-מערבי של הישוב קריית יערים דרך מושב גבעת יערים
אל המכלול העליון של מבני בית החולים איתנים והמתקנים סביבו.
מצפון  -כביש מס' .1
ממזרח  -הקו הדמיוני המחבר את הקצוות המערביים של עין רפה וקיבוץ צובה.
מדרום  -כביש אזורי .395
אגני ניקוז
מרבית שטח היחידה מצוי באגן נחל כסלון .הרצועה הדרומית של היחידה מתנקזת מערבה באגן
נחל טייסים ,שהוא יובל של נחל כסלון.
רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין  770מ' מתחת לאיתנים עליון ל 530-מ' במורד נחל כסלון.
מסלע וקרקע
קיימים ביחידה טרשים ,מצוקים ומדרגות סלע על גבי מדרונות האגן .בנחל כסלון קיימות
קרקעות אלוביאליות .בשטח הבמתי שבין צובה לגבעת יערים קיימות קרקעות חקלאיות.
אופי הצומח
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רוב שטח היחידה מאופיין בתכסית המשלבת גריגות ,בתות ובתות עשבוניות עם כתמים של חורש
פתוח .בצפון היחידה ,על הכיפה שמדרום לקריית יערים,מצויים מעט שדות נטושים .ברצועה
הדרומית שבין צובה לגבעת יערים מצויים שטחי כרמים .על השטח הבמתי ומערבה ממנו ,בראש
נחל טייסים ,קיימים מעט מטעים צעירים .בעבר ,היו המורדות הצפוניים של נחל כסלון )בחלקם
המערבי( מכוסים יער שנשרף ובורא .על מדרונות נחל כסלון שממזרח לגבעת יערים קיימים שטחי
יערות זריעים .שטח מיוער נוסף מצוי על מורדות איתנים.
דפוסי תרבות חקלאית
כל שטח אגן נחל כסלון שבתחום היחידה מכוסה בשרידי חקלאות מדרגות מסורתית עם שרידי
בוסתנים ושדות נטושים .חלק קטן מהשטח עדיין מעובד כיום עם בוסתנים ,כרמי זיתים ,מטעי
נשירים ומעט גידולים חד שנתיים .הרצועה הדרומית של היחידה משמשת לחקלאות הר מודרנית
עם כרמים .על השטח הבמתי שבין צובה לגבעת יערים ובראש נחל טייסים מצויים בעיקר מטעים
צעירים ואילו על מדרגות החלקות התפתחו עצי חורש גדולים ויפים.
מקורות מים
מלבד הזרימות השטפוניות בעונה הגשומה ,קיים בתחום היחידה מעיין איתן אחד  -עין לימון,
ששפיעתו בשנים האחרונות נמוכה.
אתרים מרכזיים
ביחידה לא קיימים אתרים מרכזיים בולטים .עין לימון מהווה מוקד משיכה למטיילים.
יישובים
בדרום-מערב היחידה נמצא מושב גבעת יערים הבנוי לאורך רכס צר וארוך המצוי בין נחלי כסלון
וטייסים .מושב זה הינו הגדול באזור .בסמוך לגבעת יערים ומדרום לו נמצא מוסד איתנים תחתון
ומעליו איתנים עליון הגובל בתחום היחידה .בנוסף ,היחידה נתחמת בישובים רבים  -קיבוץ צובה
גובל ביחידה מדרום-מזרח; ממערב גובלת היחידה בעין רפה ומצפון באבו ע'וש וקריית יערים
)טעלז-סטון(.
תשתיות ומפגעים
היחידה גובלת בצפונה בכביש מס'  1ובדרומה בכביש אזורי  .395כמו כן ,מצויים בשטח כביש
גישה לגבעת יערים .לאורך ערוץ נחל כסלון יש ריבוי של שפכי פסולת שונים .התופעה צורמת
במיוחד בחלק הקרוב לכפר עין רפה.
ייחוד חזותי ותרבותי
! אגן נחל כסלון משמר בצורה יפה דפוסים של חקלאות מדרגות מסורתית ומהווה מסדרון
נופי בין ישובי האזור .ראש נחל טייסים הינו בעל פוטנציאל רב לשמש כנוף חקלאות הר
מודרנית ייחודי.
! היחידה נצפית ע"י מכיוונים רבים :הנוסעים החולפים בכבישים  1ו ,395-התושבים
והתיירים המתארחים במוקדי התיירות באזור.
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תת יחידות
מס'

שם

 12.01מורדות
דרומיים
של מורד
אגן נחל
כסלון

תיאור כללי ואתרים מרכזיים
המדרונות הדרומיים של נחל
כסלון ,שבין הקצה המערבי של
צובה לחלק המערבי של גבעת
יערים .רוב השטח תלול ,מלבד
כתף בחלקו המערבי .רוב
מדרגות
מכוסה
השטח
חקלאיות .החלק המערבי
מכוסה ברובו ביער בצפיפויות
משתנות ובמרכזו קיים אזור
שעבר שרפה .החלק המזרחי
מכוסה חורש פתוח וקיימים בו
שרידי מטעים ובוסתנים.
המדרונות מהווים מרכיב חשוב
בנוף האזור.

 12.02ערוץ מורד ערוץ הנחל עם פשט ההצפה
נחל כסלון שלו .הערוץ אלוביאלי ורוב
פשט ההצפה מכיל שרידי
חקלאות מסורתית עם שרידי
בוסתנים ובתות עשבוניות.
בשולי השטח קיימים עצי חורש
רבים וביניהם מספר אלוני
תולע הנדירים מאוד באזור.
בקצה המזרחי נמצא עין לימון
המהווה מוקד משיכה.
המדרונות הצפוניים של נחל
 12.03מורדות
כסלון ,שבין הקצה המערבי של
צפוניים
עין רפה לברך הגדולה של נחל
של מורד
כסלון מערבית לעין רפה.
אגן נחל
השטח מורכב משלוחה גדולה
כסלון
היורדת דרומית מהישוב קריית
יערים ושני ערוצים תלולים
וצרים משני צידיה .בראש
השלוחה שתי כיפות רחבות
וכתף .רוב השטח מכוסה
מדרגות חקלאיות בכמה רמות
של איכות .מערכות המדרגות
ובערוץ
השלוחה
שבראש
המערבי מצויות בשימוש או
שניטשו לפני זמן לא רב .החלק
המערבי היה מכוסה ברובו
ביער ועבר שרפה ובירוא וכיום
כל השטח מכוסה כתמי חורש
וחורש פתוח ,גריגות ,בתות
ובתות עשבוניות וכן גידולים
חקלאיים הכוללים בוסתנים,
כרמי זיתים ומטעי נשירים.
סמוך לראש הערוץ המערבי
מצויה מצבת זיכרון להרוגי
פיגוע קו  405ולצידה ריכוז
מערות קבורה מתקופת בית
ראשון .על הכתף הדרומית של
השלוחה מצויים חורבות כפר
אל עומור ומתחת לו שרידים

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים ערכיות
נופית
לקביעת ערכיות נופית
מרכיב חשוב בנוף הסביבה עם 4
השתמרות שרידי חקלאות גבוהה
מדרגות .המדרונות נצפים מאוד
מישובי הסביבה וע"י החולפים
בכביש מס'  .1לרוחב
המדרונות קיימות מספר דרכי
עפר סלולות ובחלק המערבי
חוצות אותו שתי דרכים על
בסיס תשתיות מוטמנות.

–
שרידי 5
השתמרו
בשטח
חקלאות מסורתית .מתחם עין מרבית
לימון מהווה מוקד משיכה
חשוב ויפה באזור.
לאורך הערוץ נמשכת דרך עפר
סלולה ולאורכה שפכי פסולת.
כמות גדולה מאוד של שפכים
מצויה בקצה המזרחי ,סמוך
לקצה עין רפה.
מרכיב חשוב בנוף הסביבה עם 4
חקלאות גבוהה
של
השתמרות
מדרגות מסורתית ומודרנית מאוד
בחלקה .השטח מייצג מראה
של האזור לפני תהליכי היעור
הנרחבים שנערכו בו .חורבות
אל עומור מיוחדות ויפות .
המדרונות נצפים מישובי
הסביבה וע"י החולפים בכביש
מס'  .1השטח מרושת בדלילות
במספר דרכי עפר סלולות
וגובל בצפונו בכביש מס' 1
והבתרונות שהוא יוצר.

-
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מס'

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים
של בית חווה עתיק .השלוחה
מהווה מרכיב חשוב בנוף
האזור.

 12.04במת גבעת שטח במתי בין צובה לגבעת
יערים הכולל גם את ראש נחל
יערים
טייסים שבין גבעת יערים
לאיתנים .כל השטח משמש
לחקלאות הר מודרנית והאזור
הבמתי מכוסה כרמים .ראש
נחל טייסים מכיל שילוב של
שדות נטושים עם בתות
עשבוניות ומטעים צעירים.
בקצה המזרחי של השטח
מצויה כיפה גבוהה ,שעליה
ממוקם בית הקברות של צובה
ולמרגלותיה מצוי מתחם
לולים .סביב הכיפה ממערב יש
חורש פתוח .בראש הכיפה
מצויה מצבת זיכרון ונשקפת
ממנה תצפית יפה על האזור.
מושב עובדים הממוקם על רכס
 12.05גבעת
צר וארוך בין נחל טייסים ונחל
יערים
המזרחי
בקצותיו
כסלון.
שתי
ממוקמות
והמערבי
שכונות הרחבה של הישוב.
המורדות שבין איתנים עליון
 12.06מורדות
ותחתון לנחל טייסים .רוב
איתנים
השטח מיוער ובחלקו המזרחי
הצפוניים
ממוקם מוסד איתנים תחתון.
החלקים העליונים של המדרון
חקלאות
שרידי
מכוסים
מדרגות מסורתית עם מעט
שרידי בוסתנים וכך גם בקצה
המזרחי ממזרח לאיתנים
תחתון .בתוך היער קיימים
כתמי חורש וחורש פתוח.

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות
נופית

נוף במתי עם שטחי חקלאות 3
הר מודרנית הנצפה ע"י תושבי גבוהה
האזור והחולפים בכביש .395
בראש נחל טייסים קיים שילוב
יפה של עצי חורש על המדרגות
בין השטחים החקלאיים .
הכיפה עם בית הקברות של
צובה מהווה נקודת תצפית
יפה.
כביש אזורי  395חוצה את
השטח וכך גם כביש הגישה
לגבעת יערים.

0
שטח
בנוי
המדרונות ובעיקר חלקם 4
העליון גבוה ובולט בסביבה .גבוהה
ויש לו מראה אופייני של הרי מאוד
ירושלים עם שילוב של יער
ושרידי חקלאות מדרגות
מסורתית .כביש אזורי 395
עובר בדרום השטח ומצפון
גובל השטח בדרך עפר סלולה
לאורך נחל טייסים .לאחרונה
נעשו עבודות תשתית ביוב
ומים סביב איתנים.

-

-

-
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מורשת האדם
מבוא
חשיבותם של הרי יהודה )ובכללם הרי ירושלים( בהיסטוריה של ארץ ישראל חורגת מגבולות
יחידת נוף זו ,וזאת בשל העיר ירושלים  -בה קשורים חלקים נכבדים מההיסטוריה היהודית
וראשית הנצרות כמו גם קדושה )מאוחרת( לאסלאם .המרחב כולו מתאפיין בצפיפות
התיישבותית גבוהה מאד ורצף התיישבותי הנמשך אלפי שנים .ההתייחסות הפרטנית להלן היא
בגבולות הסקר ,ולכן לא נכללים בסקירה מקומות חשובים רבים ובראשם העיר ירושלים ופרבריה
הקרובים.
כיוון שבשלב זה טרם פורסם סקר ארכיאולוגי מלא של אזור הסקר ,המידע בסקירה שם דגש על
התיישבות בתקופות היסטוריות מאוחרות.

הדרכים לירושלים לאורך ההיסטוריה
בשל המבנה הטופוגרפי של הרי ירושלים )שלוחות בציר מזרח-מערב וביניהן ערוצים עמוקים(,
הדרכים התפתחו בעיקרן לאורך הנחלים או על גבי השלוחות ,ורק בגב ההר עוברת דרך ראשית
צפון-דרום )דרך האבות( ,העוברת על קו פרשת המים ובכך נמנעת מהמכשולים הטופוגרפיים של
חציית שלוחות וגיאיות.
דרכים לירושלים הוכשרו כבר בימי הבית הראשון ובימי הבית השני ,אולם פיתוח רומאי מאוחר
יותר מקשה על איתור דרכים קדומות.
הדרכים הרומיות הוכשרו באמצעות פילוס וחציבה בסלע ,מילוי אבנים ועפר ובאמצעות בניית
קירות תמך .רוחבן השכיח היה כ 4.5-מ' .לצד הדרכים הוצבו אבני מיל המעידות על הסלילה
הרשמית ,התיקונים והתחזוקה השוטפת של הדרכים.
בתחום הסקר הנדון עברו מספר דרכים עתיקות:
! דרך שעלתה לירושלים מדרום -מערב ,מאלבתרופוליס )בית גוברין( לאורך נחל רפאים.
! דרך שעלתה לירושלים מצפון-מערב ,דרך אבו ע'וש ,מוצא ומעלה רומאים .דרך זו שימשה
לסירוגין עם הדרך הבאה להלן.
! דרך ראשית מאמאוס דרך אזור נווה אילן )חורבת מצדית( ,תל קריית יערים ,רכס מעלה
החמישה ,הר אדר ,בידו ,נבי צמוויל ,והגיעה לצפון ירושלים.
לאורך הדרכים הוקמו מצודות ,בין היתר בתקופה הרומית ובתקופה הצלבנית.
ב 1869-סללו הטורקים דרך עגלות מלטרון לשער הגיא ומשם בואכה שואבה ואבו ע'וש למעלה
רומאים וירושלים .לאורך הדרך הוקמו מצודות משמר ,אולם באזור אבו ע'וש לא הוקמו מצודות
שכן השייח אבו ע'וש נתן את חסותו לנוסעים בדרך .דרך זו הפכה בתקופת המנדט הבריטי לכביש
אספלט .עוד בתקופת המנדט נסלל המעקף הקיים ל"שבע האחיות" וקטע מוצא  -הכניסה
לירושלים.
בשנת  1971נסלל התוואי הנוכחי של כביש מס'  ,1ובמסגרת זו הוסטה התנועה שעברה בכפר אבו
ע'וש ובאזור נחלת יצחק.
בשנת  1892נחנכה מסילת הרכבת יפו-ירושלים ,לאורך נחל שורק ונחל רפאים.
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לאחר מלחמת העצמאות וניתוק כביש יפו-ירושלים באזור לטרון ,נסלל "כביש הגבורה"  -כביש
מס'  ,44ודרך אזורית )כביש מס' .(395
כיום מתוכננים שינויים נוספים בכביש מס'  ,1בדמות מנהרה בקסטל וגשר גבוה מעל עמק מוצא.

חקלאות ההר ומעיינות הניקבה
אזור ההר המרכזי ,ובפרט הרי יהודה ,הציבו בפני החקלאות המסורתית אתגרים ייחודיים:
! מחסור בקרקע ראויה לעיבוד.
! סחף קרקע וחשיפת הסלע )המחריפים את המחסור בקרקע(.
! מחסור במים זמינים בעונות הקיץ והסתיו.
! מעיינות קטנים )מעיינות שעונים( הממוקמים במדרונות התלולים שבהר.
חקלאות המדרגות בהרי ירושלים התפתחה כתוצאה ממגבלות אלו .חקלאות זו התפתחה כבר
בתקופות קדומות )יש הגורסים בימי בית ראשון( ,ונמשכה כמעט ברציפות עד לתקופה הערבית
הקדומה .מאז ועד ימינו נמשכת תרבות זו ,אך בתנודות גדולות יותר של הזנחה ופיתוח חליפות.
חקלאות ההר מהווה רקע לסיפורים ולביטויים רבים במקרא ובמשנה ,כדוגמת " ַגּן ָנעוּלֲ ,אח ִֹתי
ַכ ָלּה; ַגּל ָנעוּלַ ,מ ְע ָין ָחתוּם) ".שיר השירים ד'  (12או משל הכרם בישעיהו ה'.
חקלאות ההר כוללת מספר אלמנטים מרכזיים:
המדרגה )טראסה(  -קיר זקוף הבנוי אבנים בבנייה יבשה ,ומאחוריו מילוי אדמה .הקיר הזקוף
הוא רום המדרגה ,והשטח האופקי נקרא שלח המדרגה )וייתכן שזה המקור לשם "שלחין" המציין
חקלאות שהשלח מפולס ומושקה בה( .הקיר נבנה לרוב על יסוד מדף סלע ,ומוקם מהאבנים
המסוקלות מהשטח .הקיר מונע סחיפת אדמה ,צובר מאחוריו קרקע ,מאט את הנגר העילי ומגביר
את החלחול.
המעיין  -המעיינות בהרי יהודה הם ברובם מעיינות שכבה .הקדמונים חצבו נקבות אופקיות
במפלס המגע בין השכבות כדי להגדיל את ספיקת המעיינות.
למעיינות נלווית פעמים רבות מערכת בריכות ותעלות לצורך ויסות ההשקיה בחלקות החקלאיות.
גדרות אבן  -תוחמות את החלקות ,מפרידות בין תחומי בעלות ומגנות על הגידולים מפני עדרי
הצאן .לעיתים הונחו עליהן משוכות קוצים יבשים כדי להרתיע את הצאן מלחדור לשטח.
שומרות  -שימשו כמקום מגורים ארעי לחקלאים בעונת העבודה ,וכמחסן ציוד ותוצרת .גם
השומרות נבנו מאבן ,ולעיתים נבנתה מעליהם סוכת עץ ובד .באזור הסקר יש ריכוז שומרות גדול
באזור עין כרם ובקעת מוצא.
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תמונה  :1שומרה )או מלונה( באזור הר איתן.
מטמורות  -בדומה לשומרות ,שימשו המטמורות לאחסון .המטמורות היו בעלות קירות בנויים
שנסמכו על טראסות או מצוקים ,או שנבנו בקירות הטראסות.
שבילים ודרכים  -דרכים העוברות בין גדרות אבן ומתאימות לבהמות בלבד .שבילים משניים
חוצים לעיתים את החלקות ,מטפסים במדרגות אבן על רום המדרגה וחוצים את החלקות
)השלח(.
בעבר  56.4%משטח פרוזדור ירושלים בתחומי מדינת ישראל היה מכוסה במדרגות חקלאיות או
בשרידיהן ,אולם רק  50%מאלה נוצלו ע"י הערבים בסוף תקופת המנדט הבריטי .ניתן להניח כי
בתקופות של התיישבות נרחבת ,נוצלו גם המדרגות החקלאיות הנוספות הנמצאות באזורים פחות
נוחים לחקלאות.
באזור המעיין הייתה חקלאות שלחין ובה גודלו בעיקר ירקות ,ובמדרגות הגבוהות יותר היו גידולי
בעל כגון זית ,תאנה ,גפן ועצי פרי נשירים .כמו כן ,כפרים הוקמו מעל למעיינות כדי לשמור על
שטח מרבי הראוי לגידולי שלחין ,וכל שטח שניתן היה להשקותו בהצפה נוצל לחקלאות.
ניתן לראות דוגמאות לכך עד היום הן בסטף )המשוחזר( והן בתצפית ממצפה ביתר לעבר הכפר
בתיר ובית השלחין הגדול שלמרגלותיו.
עד למלחמת העצמאות ,ניצלו הכפרים הערביים בפרוזדור ירושלים  87מעיינות ונביעות )מתוך
 101מעיינות בפרוזדור( לצורך חקלאות שלחין .לאחר מלחמת העצמאות וחורבן הכפרים באזור,
רק הכפרים אבו ע'וש ועין רפה המשיכו לקיים חקלאות זו .גודל השטח המושקה במי מעיין נמצא
ביחס ישר לשיעור שפיעתו ,כאשר בית השלחין הגדול ביותר הושקה ע"י מעיינות סטף42 .
המעיינות הגדולים השקו יחדיו  525דונם בלבד ,כאשר שני בתי השלחין הגדולים ביותר היו
בבתיר ובמעיינות סטף ) 67.5דונם כ"א(.
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נוסף למערכת השלחין המפותחת בסטף ,ראויים לציון בתחום הסקר עוד שתי מערכות שלחין :עין
חנדק  -מערכת הכוללת נקבות חצובות באורך כולל של  103מ' ,וקיר תמך גבוה במיוחד שמגיע
לגובה  9.5מ' בעמק הוואדי למרגלות המעיין ,המאפשר ניצול מיטבי של הקרקע לחקלאות.
עין לימון  -מי המעיין מוזרמים כיום לבריכת אגירה קטנה ,אולם בריכה זו ממוקמת בתוך בריכה
עתיקה שממדיה  20X18מ' ועומקה כ 3-מ'  -היקף חריג ביחס למרבית מעיינות הרי ירושלים.

תמונה : 2גת באתר שייח עובייד )מערבית לסטף(.
בשנת  1966נערכה ע"י צבי רון עבודה יסודית שסקרה את חקלאות המדרגות באזור .כחלק
מהסקירה נעשה מיפוי מפורט של התופעה .מפות העבודה נסרקו ומוחשבו באדיבותו של פרופ' רון
ועובדו למפה המוצגת להלן.
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ההתיישבות במרוצת הדורות
התיישבות בתקופות הקדומות
בתקופות הפרהיסטוריות ידועים יישובים באבו ע'וש )מתואר בנפרד( ובמוצא ,בה נתגלו שרידי
יישוב מהתקופה הניאוליתית הקראמית )לפני כ 8,000-שנה( ,הכוללים כלי צור ,כלים ותכשיטים
מאבן ,צלמית פריון של אישה מאבן גיר וחרסים מעוטרים.
בתקופת ההתנחלות הישראלית ,המרחב נכלל בנחלת שבט יהודה ,ונמצא בקרבת גבול השבטים
יהודה ובנימין  -יהושע ט"ו :9
ֲלהִ ,היא
ָצאֶ ,אלָ -ע ֵרי ַהרֶ -ע ְפרוֹן; ו ְָתאַר ַהְגּבוּל ַבּע ָ
וֹחְ ,וי ָ
"ו ְָתאַר ַהְגּבוּל ֵמרֹאשׁ ָה ָהרֶ ,אלַ -מ ְע ַין ֵמי נְֶפתּ ַ
קריית י ְָע ִרים ".בימינו מקובל לזהות את מי נפתוח עם ליפתא ,ואת קריית יערים עם תל קריית
יערים שבתחומי הכפר אבו ע'וש .יש המציעים לזהות את הר עפרון עם הקסטל.
קריית יערים מוזכרת כאחת מארבע ערי הגבעונים )יהושע פרק ט'( ,אולם כבר בספר שמואל
מוזכרת קריית יערים כמקום מושבו של ארון הברית )שמואל א' פרקים ו'-ז'( ,עובדה אותה ניתן
להסביר ע"י התיישבות בני ישראל במקום.
בבקעת מוצא נמצאו בשנים האחרונות שרידי יישוב מתקופת בית ראשון .היישוב מוצא מוזכר
ירהְ ,ו ַהמּ ָֹצה ".בחפירות הצלה של רשות
ְה ְכּ ִפ ָ
כאחת מערי בנימין )יהושע י"ח ְ "  (26ו ַה ִמּ ְצ ֶפּה ו ַ
העתיקות ב 2002-התגלו  36ממגורות באתר ,המצביעות על חשיבותו החקלאית של היישוב
במוצא.

ההתיישבות בתקופות הרומית והביזנטית
בתקופות אלו הוקמו יישובים ומצודות לאורך הדרך לירושלים .אבו ע'וש והקסטל מתוארים
בנפרד .בבקעת מוצא יישב טיטוס חיילים רומאים ,וכ 800-וטראנים יוצאי הלגיון העשירי
התיישבו במקום ,שנקרא "קולוניה אמאוס" )השם "קולוניה" השתמר בשמו של הכפר הערבי
ששכן בבקעת מוצא עד למלחמת העצמאות(.

ההתיישבות בתקופה הצלבנית
בתקופה זו הוקמו מצודות וחוות חקלאיות מבוצרות בדרך לירושלים ובהרי יהודה ,בין היתר  -עין
חמד )אקווה בלה( ,הקסטל ,צובה )בלמונט( ואבו ע'וש.

ההתיישבות בתקופה העות'מאנית
התקופה העות'מאנית אופיינה בתנודות יישוביות רבות ובנטישת יישובים ,בעיקר באגני הנחלים
שורק-רפאים וכסלון .בחלק מהמקומות היו תנודות שהתבטאו בהעתקת יישוב ממקום אחד
למשנהו :אקווה בלה  -בית נקובה ,בוכתיאר-סטף .אפילו הכפר סטף ,הסמוך למעיינות שופעים,
לא היה מיושב ככל הנראה בראשית התקופה העות'מאנית.
בראשית התקופה העות'מאנית יישובים רבים באזור היו חרבים או עונתיים ,ובכללם צובא,
קסטל ,סטף וג'ורה )ליד אורה( ,שהפכו ליישובי קבע בסוף התקופה .לעומתם ,יישובים אחרים
התקיימו בראשית התקופה  -קוצור ,בוכתיאר ,אקווה בלה ,בית סקיה ,אך חדלו להתקיים
במהלכה.
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מצבם של הכפרים חרבת א-לוז )בהר איתן( וג'בעא )אזור גבעת יערים( בראשית התקופה אינו
ברור ,אולם בסוף התקופה ,ע"פ גרוסמן ,הם היו חרבים .עם זאת ,הכפר חרבת א-לוז היה מיושב
בתקופת המנדט הבריטי.
שלושה יישובים בלבד באזור  -ליפתא ,קולוניא )מוצא כיום( וקריית אל-ענב )אבו ע'וש כיום(
מוזכרים כיישובי קבע הן בתחילת התקופה העות'מאנית והן בסופה .יישובים נוספים שלא
מוזכרים בתחילת התקופה והפכו ליישובי קבע הם בית נקובה ועמור )חרבת אל עומור  -מערבית
לעין רפה של היום( .הכינוי ח'ירבה ליישובים קיימים קשור ככל הנראה להתיישבות ערבית
מאוחרת על שרידי ישובים קדומים ששימרו את היותם ישובים עתיקים שניטשו.
במאה ה 19-ניכרת התפשטות יישובית בעיקר במרחב שבין רכס איתנים ובין רכס קריית ענבים,
בין היתר כתוצאה מהמודרניזציה והשלטת מרות שלטונית על דרכי האזור.

התיישבות ערבית בתקופת המנדט ובעת החדשה
בשנות ה 20-של המאה ה ,20נוסד הכפר עין רפה ,ע"י מוסה ברהום ובני משפחתו .עין רפה היה
תחילה עיזבה בה התגוררו תושבי צובא בעונת הקציר בקיץ .משנת  1924לערך ,החל להתפתח
היישוב ככפר-בת ,ובשנת  1936הוכר עין רפה ככפר עצמאי.
במהלך תקופה זו הוקם בדיר עמר מוסד חינוכי לנוער ערבי ששימש כבי"ס חקלאי .מוסד זה
הוקם בתחומי מוסד איתנים של ימינו ,ונעזב במלחמת העצמאות .כביש שנסלל למקום שירת גם
כפרים סמוכים כדוגמת צובא ,והאיץ תהליכי מודרניזציה.
מחקר מפורט שנערך על הכפר צובא מאפשר לעמוד על תהליכי ההתפתחות היישובית בתקופת
המנדט הבריטי .אוכלוסיית צובא שולשה בשנים  ,1870-1945מ 200-תושבים לערך ל600-
תושבים .הכפר שהיה כפר טיפוסי וצפוף התחיל להתפשט מחוץ לגלעין הכפר) ,בעיקר דרומה(,
ותבניתו השתנתה מתבנית של "כפר מגובב" לתבנית של "כפר רחוב" בו הבנייה מפוזרת לאורך
הדרכים הראשיות .במקביל ,התבסס כפר הבת עין רפה והפך ליישוב עצמאי .עם זאת ,במבנה
הבניינים בכפר לא חל שינוי גדול ,ככל הנראה בשל ניתוקו התחבורתי מכבישים עד לשנות ה'40-
של המאה ה '20-והקושי בהובלת חומרי בנייה .כפרים שהיו סמוכים יותר לדרכים ראשיות כמו
ליפתא ועין כרם ,עברו תהליכי מודרניזציה מהירים יותר ובשלב מוקדם יותר.
במהלך מלחמת העצמאות נכבשו ונחרבו מרבית יישובי פרוזדור ירושלים ,למעט הכפרים אבו
ע'וש ועין רפה .הכפרים שנעזבו בגבולות הסקר הם:
קלוניה ,קסטל ,עין נקובא ,צובא ,חרבת אל-עומור ,דיר עמאר ,חרבת א-לוז ,סטף ,אל-ג'ורה ,אל
וולג'ה.
תושבי הכפר עין נקובא )שהיה כפר בת של אבו ע'וש( פונו מיישובם ,עליו הוקם מאוחר יותר מושב
בית נקופה ,אולם בשנת  1962ניתנו להם אדמות חלופיות עליהם הוקם היישוב עין נקובא .עד
לשנת  1976נחשב היישוב כשכונה של עין רפה ,ובאותה שנה הוכר המקום כיישוב עצמאי.
בשנת  1992הוכר הכפר אבו ע'וש כמועצה מקומית עצמאית .הכפרים האחרים  -עין רפה ועין
נקובא  -ממשיכים להשתייך למועצה אזורית מטה יהודה.

התיישבות יהודית חדשה באזור עד מלחמת העצמאות
היישוב היהודי הראשון במרחב בעת החדשה הוא המושבה מוצא ,שאדמותיה נרכשו כבר בשנת
 1859ע"י משפחת שאול יהודה ,מיהודי עיראק .למשפחה זו הצטרפו משפחות נוספות ,ובשנת
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 1871הוקם החאן המשמש כיום כבית כנסת .המושבה עצמה הוקמה בשנת  ,1894והותקפה
במאורעות תרפ"ט בהם בוצע טבח בבני משפחת מקלף.
מוצא שימשה כבסיס להתיישבויות נוספות בקרבתה :בשנת  1906רכשו אהרן אייזנברג והמהנדס
דב קלמיקר  230דונם באתר עינות תלם בקרבת מוצא לצורך מיזם תעשייתי )מפעל לייצור סבון(.
המפעל המבודד שהוקם ננטש לאחר חמש שנים .ב 1923-נעשה ניסיון התיישבות נוסף בעינות תלם
)המושבה בית טולמא( ,אולם עם מאורעות תרפ"ט נעזב המקום וההתיישבות בו לא חודשה.
בשנת  1933הוקם מעל מוצא המושב מוצא עילית ,בתחומיו נמצא בית ההבראה ההיסטורי ארזה
)כיום עזוב ומיועד לבנייה( ,שהוקם ב .1924מוצא עילית הוקמה בעקבות מאורעות תרפ"ט,
כיישוב מגן על מוצא ועל הדרך לירושלים.
לאחר הקמת מוצא ובנותיה חלפו עשרות שנים עד להמשך ההתיישבות באזור זה .פער התיישבותי
זה נבע בין היתר מהתנגדות מוסדות ההתיישבות להקמת התיישבות בהר ,לה אין בסיס כלכלי
המאפשר קיום חקלאות רווחית.
בשנת  1920הוקם קיבוץ קריית ענבים ע"י עולים מאוקראינה ,אחרי מאמצי התיישבות שהחלו
כבר ב ) 1910ורק ב 1914-נרכשה אדמת המקום ע"י חברת "הכשרת היישוב"( .שם היישוב הוא
תרגום של השם קריית אלענב  -שמו הקודם של הכפר אבו ע'וש ,אולם שמו הראשון היה
דילב/דולב ,לציון עץ הדולב הבודד שצמח באזור )כנראה בעין חמד  -ע"מ( .במהלך מאורעות
תרצ"ו-תרצ"ט ,היווה הקיבוץ אחד ממוקדי הפעילות החשובים של ה"הגנה" באזור ירושלים.
במלחמת העצמאות שכנה בקיבוץ מפקדת חטיבת הראל ,ובתחומו נמצא בית קברות לחללי
מלחמת העצמאות.
ב 17/3/1938-הוקם קיבוץ מעלה החמישה שנקרא ע"ש חמישה מחברי הגרעין המייסד )גרעין
"במעלה"( ,שיצאו להכשרת הקרקע ונרצחו בידי ערבים ,ולזכרם השיר "חמישה יצאו מולדת
לבנות" של המשורר ש .שלום .הקיבוץ הוקם כיישוב חומה ומגדל ,ושימש במלחמת העצמאות
כבסיס לגדוד "הפורצים" של חטיבת הראל .הקיבוץ היה היישוב היחיד מיישובי "חומה ומגדל"
שהוקם בפרוזדור ירושלים ,וזאת מתוך כ 60-יישובים שהוקמו ברחבי הארץ .קו ההגנה הצפוני על
מעלה החמישה במלחמת העצמאות הפך לגבולה של מדינת ישראל בהסכם שביתת הנשק עם
ירדן.
על אם הדרך מאבו ע'וש לקסטל נמצא בית אבן בודד המכונה "נחלת יצחק" .אדמות נחלת יצחק
נרכשו ע"י הרב יצחק סגל פלר בשנת  ,1929אולם הוא הלך לעולמו בשנת  .1934בשנת  1936שימש
המקום כבסיס יציאה ל"הנודדת"  -יחידה ניידת של "ההגנה" בפיקודו של יצחק שדה ,ובשנים
 1938-1937שימש את האצ"ל .בשנות ה '90-של המאה ה '20-הוקמו סביב בית האבן  14מבנים
שהוגדרו כ"מלון דירות" אולם שווקו כבתי מגורים רגילים .לאחר מאבק משפטי של ארגוני
הסביבה נגד בנייה זו ,חייב בג"ץ בשנת  2003את המשפחות שהתגוררו במקום להתפנות .במפגש
הכביש הישן מנחלת יצחק עם הכביש הראשי הקיים ,נמצאת מצבת זיכרון לזכרו של הרב פלר.
פרוזדור ירושלים היה אחד מיעדי ההתיישבות היהודית בתוכנית רוכל-לב ) ,(1942אולם בשנים
 1948-1942הוקם יישוב יהודי אחד בלבד בפרוזדור ירושלים  -נווה אילן ) (1946הנמצא מחוץ
לגבולות הסקר .היישוב התפרק לאחר מלחמת העצמאות ,וניסיון נוסף להיאחזות נח"ל ב1958-
נכשל גם הוא .רק ניסיון ההתיישבות השלישי צלח והוא היישוב הקיים עד ימינו.
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קרבות מלחמת העצמאות באזור
במלחמת העצמאות נערכה שורת קרבות על הדרך לירושלים.
המבצעים הבולטים בגזרה זו )בין נווה אילן לירושלים( היו:
מבצע "נחשון" ) - (15-5/4/1948במבצע זה נפרץ לראשונה המצור על ירושלים ,ונתפסו משלטי
הקסטל והסביבה.
מבצע "יבוסי" ) - (1/5-22/4/1948המבצע נערך בעיקר בעיר ירושלים ,אך במסגרתו נעשה גם
ניסיון לתפוס את בית איכסא ונבי סמואל מכיוון מוצא.
במהלך מבצע "דני" )יולי  ,(1948שהתרכז באזור לוד ורמלה ,נכבשו גם מספר כפרים באזור זה 
ג'ורה ,סטף ,צובה ,חרבת א-לוז ,דיר עמאר.
מבצע "יקב" ) - (20-19/10/1948מטרת המבצע היתה לכבוש את רכס בית ג'אלה .במסגרת
המבצע ,שנערך ע"י חטיבת "עציוני" בפיקוד משה דיין ,נתפס אזור עמינדב-יד קנדי ,הכפר וולג'ה
ועין אייל )יעל( ,אולם המטרה העיקרית לא הושגה.
במקביל למבצע "יקב" ,ביצעה חטיבת "הראל" את מבצע "ההר" ) ,(22-19/10/1948בו נכבשה
שורת כפרים במערב הרי ירושלים ובאזור בית שמש.

התיישבות יהודית באזור לאחר מלחמת העצמאות
לאחר מלחמת העצמאות הוקמה שורת יישובים בפרוזדור ירושלים ,ובכללם מבשרת ירושלים,
מעוז ציון )מעברת הקסטל( ,צובה ,בית נקופה ,אבן ספיר ,גבעת יערים ,בית זית ,אורה ועמינדב
)הקיימים עד ימינו( וניסיון התיישבות שלא צלח בסטף )היישוב ביכורה( .היישוב אבן ספיר נקרא
תחילה לוזים והוקם בהר איתן )במקום הכפר העזוב חרבת א-לוז( ,אך הועתק למקומו הנוכחי
לאחר שהתברר שתנאי המקום לא מתאימים ליישוב.
ראשיתה של מבשרת ציון בשנת  ,1951עם הקמת מעברת הקסטל ,בה שוכנו יוצאי כורדיסטן.
לאחר פינוי המעברה הועברו התושבים ליישוב חדש בשם מעוז ציון ,שהיה אמור להיות כפר
חוצבים .לצד מעוז ציון הוקמה מעוז ציון ב'.
בשנים  ,1955-56הוקם יישוב מעברו השני של כביש מס'  ,1ליוצאי צפון אפריקה ,בשם מבשרת
ירושלים.
בשנת  1963אוחדו שלושת היישובים ליישוב אחד  -מבשרת ציון ,והוא הפך למועצה מקומית
עצמאית.
לאחר גל ההתיישבות של שנות ה ,'50-הוקמו שני יישובים נוספים במהלך שנות ה '60-וה:'70-
בשנת  1971עלה לקרקע המושב השיתופי יד השמונה )מבני הקבע הוקמו בשנת  .(1974גרעין
היישוב יוסד בידי פינים נוצרים )והיישוב נקרא ע"ש  8מיהודי פינלנד שהוסגרו לנאצים ומרביתם,
למעט אחד ,נרצחו בשואה( ,אולם כיום רוב האוכלוסייה בו ישראלית.
בשנת  1975הוקמה השכונה הדתית "טלז סטון" הנקראת כיום קריית יערים והפכה למועצה
מקומית עצמאית בשנת  .1992שם השכונה מנציח את העיר הליטאית טלז ואת הנדבן ארווינג
סטון ,שתרם להקמת היישוב .בקריית יערים יש כיום  3,300תושבים )נתוני הלמ"ס ,יוני .(2008
למעט מבשרת ציון ,אבו ע'וש וקריית יערים ,כל יישובי האזור שייכים למועצה האזורית מטה
יהודה.
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אתרים מרכזיים
בתחום הסקר קיימים מספר אתרים בולטים בעלי חשיבות יתרה .אתרים אלו יסקרו להלן על פי
סדר הופעתם מצפון לדרום:
! אבו ע'וש
! עין חמד
! הקסטל
! צובה ואתריה
! סטף
! מנזר יוחנן במדבר
! יד קנדי
! חורבת סעדים
! עין לבן
אבו ע'וש
כפר ערבי גדול בצמוד ומצפון לכביש ת"א-ירושלים .הדרך העתיקה לירושלים עברה בכפר עצמו
עד לסלילת הכביש הנוכחי בשנת .1971
בכפר נמצאים שרידים ארכיאולוגיים מתקופות רבות.
בשנת  1928נחפר בתחום הכפר אתר פרהיסטורי ,שנחפר בשנית בשנת  .1950מאוחר יותר נערכו
במקום חפירות נוספות .באתר התגלתה תעשיית צור עשירה ,גרזנים ולהבים והוא מתוארך ,ככל
הנראה ,לתקופה הניאוליתית הקדם-קירמית )מחצית שנייה של אלף  7וראשונה של אלף 6
לפנה"ס( .ע"פ חפירה משנת  ,1995שטח האתר כשמונה דונם ,בהם התגלו מבני אבן ומתחת להם
התגלו  30שלדים שנקברו בקבורה משנית.
תקופת הבית השני מיוצגת ע"י קברים חצובים.
בתקופה הרומאית נבנתה במקום ,לצד מעיין הכפר ,בריכה שמידותיה כ 21X16-מ' .הבריכה
שימשה את יחידת הלגיון העשירי פרטנסיס ,שהוצבה כחיל מצב בירושלים ובסביבתה ,ואחד
ממחנותיה שכן בכפר .בתחום המנזר שבכפר נמצאת אבן ועליה כתובת של הלגיון העשירי.
בתקופה הערבית הקדומה היה בכפר חאן שעשה שימוש בבריכה הרומאית .החאן הוקם במחצית
המאה ה  9והיה פעיל עד תקופת הצלבנים .כיום מהווה הכפר מרכז תיירות חשוב ,שגורמי
המשיכה העיקריים בו הם אתרי העתיקות ,הכנסיות וקונצרטים ופסטיבלים הנערכים במשך
השנה ובחגים .כמו כן ,התפרסם הכפר בזכות מסעדות החומוס שלו ,המתחרות בדרכים שונות
ומשונות על קהל הלקוחות העצום.
עין חמד
גן לאומי מטופח סביב ריכוז מעיינות שכבה זעירים באפיק נחל כסלון ,דרומית לכביש ת"א
ירושלים .האתר הוסדר לביקורים וטופח ע"י רשות הגנים הלאומיים בסוף שנות ה.'60-
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בתחום האתר נמצא בית חווה צלבני מבוצר ,שזכה לתיעוד מועט בלבד בשנים  .1169-1163המקום
הוחזק ככל הנראה בידי מסדר ההוספיטלרים ,וכונה "אקווה בלה"  "מים יפים" השם הלטיני
השתמר בשינוי קל בערבית  -חרבת איקבלה.
ממדי המבנה  36X27מ' והוא דו-קומתי .בקומת הקרקע נמצאים אולמות מקומרים בהם ניתן
להבחין בתווי סתתים מתקופת הבנייה .הקומה השנייה השתמרה בחלקה ,ובפינה הצפונית
מערבית השתמר מגדל פינה ובו חרכי ירי ,הצופה לעבר מבצר בלמונט בהר צובה.
באולם המזרחי במבנה נשמרו חלקי בית בד.
המקום סמוך לדרך הראשית מיפו לירושלים ,וייתכן ששימש לאבטחת העוברים בדרך ולהגנה על
מקור המים באפיק.
החוקר דניס פרינגל סקר את המקום ,וע"פ הממצא האדריכלי הסיק שהמבנה המבוצר הוקם
בתקופת המלך פולק מאנז'ו ) ,(1160-1140באותה תקופה בה נבנו המבצרים בהר צובה ובלטרון.
פרינגל מציע את האפשרות שהמקום שימש לאו דווקא כחווה חקלאית אלא כבית הבראה ומקום
נופש צלבני.
בצמוד למבנה העתיק נמצאת שמורת עין חמד  -שמורת טבע זעירה סביב חורשת אלונים עתיקים
ומרשימים .חורשה זו נשמרה בשל קברו של שייח עבדאללה ,ומשמשת עד היום כבית קברות פעיל
עבור הכפרים הסמוכים עין רפה ועין נקובא.
הקסטל )הר מעוז(
הר בולט בצמוד ומדרום לכביש הראשי בין ת"א וירושלים .גובה הפסגה  790מ' מעל פני הים.
בשל שליטתו הטופוגרפית של המקום על הדרך לירושלים כבר בתקופות עתיקות ,הוקם בפסגת
ההר מבצר רומי   - Castellumשנתן את שמו למקום .בתקופה הצלבנית ,הוקם מבצר נוסף על
חורבות המבצר הרומי ,בשם "קסטלום בלוואר" " -המבצר היפה" .בשלב מאוחר יותר הוקם
באתר כפר ערבי זעיר ,ששלט על הדרך לירושלים ,ובו קברו של שייח אחמד אל-קראקי )שנהרס
בינתיים( .בפסגת ההר נמצא בית המוכתר ,ששרידיו ניכרים עד היום.
במהלך מלחמת העצמאות הפך הקסטל לעמדה מרכזית בדרך לירושלים ,בה נחצבו תעלות קשר
והוקמו עמדות מבוטנות )חלק מהתעלות והביצורים הוקמו לאחר כיבוש המקום בידי צה"ל(.
במסגרת מבצע "נחשון" לפריצת המצור על העיר ,נכבשו הקסטל ומשלטיו ע"י כוח מחטיבת
הראל ,בליל  3-2באפריל  .1948במקום התפתחו קרבות עזים ,ובמהלכם ,בליל ה 8-7-באפריל,
נהרג עבד אל -קאדר אל -חוסייני  -מפקד הכוחות הערביים באזור ירושלים .כתוצאה מכך ביצעו
הערבים התקפה מאסיבית על המקום ,והוא פונה לאחר אבידות כבדות .זכורה פקודתו של המ"מ
שמעון אלפסי "המפקדים יחפו והטוראים ייסוגו" .מפקדת מבצע נחשון פקדה על כיבוש המקום
מחדש ,וכוח חדש של לוחמי חטיבת הראל תפס את המקום ללא קרב בליל ה 9-8-באפריל.
בדיעבד ,התברר כי כאשר גילו הערבים את גופתו של מנהיגם ,הם איבדו עניין בהחזקת המקום
ויצאו לקבור את הגופה בהר הבית .האתר נחשב לכפר הערבי הראשון שנכבש במלחמת העצמאות.
לאחר מלחמת העצמאות הוקמה לצד הפסגה "מעברת קסטל" ,ממנה התפתח היישוב מעוז ציון 
שאוחד לימים עם היישוב השכן מבשרת ירושלים ,והוקמה המועצה המקומית מבשרת ציון.
ביוני  1980הוכרז הקסטל כאתר לאומי ,ותחזוקתו נמסרה לרשות הגנים הלאומיים שפיתחה
במקום אתר הנצחה לקרבות הדרך לירושלים ,מצפור ואנדרטה לקרבות חטיבת פלמ"ח "הראל".

87
������ ����
.����� ���� ������ ,'� 769 ���� ���� �� ������ ���� ������
����� ,(1948 ����� "���" ����� ���� ����) ���� ����� ���� ������� ���� ����� �����
���� �� ���� �� ����� ."���� ���" - ������ ������ ����� �� ������ ������ �����
������� ��� ������� ��� ����� ,����� ��'� ��� ����� ��� ���� ��� 1843-� .��������
.����� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ������� .���
.�������� ������� ������ �������� ������� ���� ���� '80-� ���� ���� ������ ������
���� ���� ���� �� ������ ���� ����� ������ ��� ,������� ����� ������� ����� ����
.������
����� �����-���� ��� ���/����� ����� ������� ,����� ���� ����� ���� ��� �����
���� ������ ����� ����� ,(���� ���� ��� �����) ������ ������� ������ ��� ���
����� ����� ,���� ����� ��� ���� ������ (������ ���� 8-7-� �����) ����� ��� �����
.���� ������ ������� ������ ����� ,������ ������ ���� ������ ���� ��� - �����
�� ����" ��� ��� ������� ��� - �"��� ������ ����� ���� ��� ��� ����� ���� ����� ���
����� .����� ���� ���� ������ ����� ����� ���� ������� ����� ��� ��� ,"����� ���
.���� ���� ����� ������� ���� ��
����� ������ ������ ,����� ��� ����� ������ ,���� ��� ����� �"�� ,���� ����
�� ��� ���� ���� ���� ���� ��������� �� �� ����� ����� ,(�"���� 1000 ��� ������)
.�������� ���� ���������� ����� ������ ����� �"� 2002-2000 ����� ���� ����� .�����
���� �� ��� ����� ���� ����� .'� 5.5 ������ '� ������ ����� ,'� 27-� ������ ����
��� ,������ ������ ���� �� ����� ����� ���� ��� ������ ����� ,������ ���� ������
��� ���� ,"������ ����� ����"� ������ ���� �"� ����� ����� .����� ����� ��� �����
.������ ����� ������������ ������ ����� ���
���
��� - ����� ������� ��� ��� ������ �� .���� ��� ����� ����� �������� ����� ���� �����
���� ������) ������� ������ ����� ��� ����� ���� ������ ������ ,��� ���� ������
.("���"
������� ,����� ������� ����� ����� ����� ������ ������ ����� �� ������� �������� ��
.���� 60-� �� ���� ������� ���� �������� ����� ���
,��� ��� ,(������ ������) ���� ������ ����� �������� ������ ��� ,������� ����� ����
������� ������ .���� ��� ���� ���� ��� - 101 ����� �� ������� ���� ��� ������
.���� ����� �������� ������� ������ �������� ������ ����� ���� ,'80-� ����� �����
������ ����� ��� ,������ ����-� - ����� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ������ ����
.������
.���� ����� ,������ - ������� ������ ��� ������� ������ ������ ���� �����
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����� ����� ����
���� ������ �� ���� ,���� ��� ���� ������� ,��� ���� ����� ����� ������ ����
������ ����� ����� ������ ��� ����� ���� ����� .����-�� ��� - ����� ������ �����
.������� ����� ,������
- ������ ��� ���� �����) ������ ����� ������ �� ����� ���� �� ���� ������ �����
������ ���� ��� ���� .(����� ���) "����� �� ������ ��� ��" (����� ����� �"�
���� ���� ������ ,����������� ������ ������ �"� ������ ����� 1911 ���� .�������
�� ������� ,����� ������� '70-� ������ ,����� ���� '50-� ����� .'20-� ���� ������
��� ����� ���� ,2001-� .����� ������ ������ ����� ������-������ ������ ,������������
,����� �� ����� �������� ����� ,������-������� ������� ���� ����� ���� ������������
.����������� ������ �"� ����� ��� �����
���� ��
.��� ��� ��� '� 823 ������ ����� ,������ �� ����� ����� ����� �������
.1963 ������� ����� ���� ����� ,���� ����'��� ��'� ,�"��� ���� �� ����� ���� ��������
��� ������� �"� ������ ���� ,����� ���� ,�"���� �"�� ���� ��� ������� ���� ��
����� 4-� ������ �"��� ����� �� ������ ����� ����� ������� .������ �� ����� �����
.1966
�"���� ����� �� ���� ���) ������ ���� ��� 51-� ������ ,���� �� ��� ��� ������� ����
�� ���������� �������� ,������ ������ ������� (����� ��������� - �������� ���� ���
,�������� ���� ���� �"���� ������� 50 ���� ��� ������ ��� ����� ������� ���� .����
.���� �� ����� �������
����� �����
,������ ���� ����� ������ ����� .���� ���� ������ �� ��� ����� ������ ������ ���
���� ������ ����� ,����� �� ��� ����� ��� ���� ��� ������ ������ ������� ������
����� �� ����� ,����� ����� ��� .����� ������ ������ ����� ������ ,���� ����
.��� ������ ����� ����� ������� ,���� ����� �"� ��� ,���� ���� - ������ ����
������� �� ����� ��" ������ ����� ���� ������ ���� ��� ����� ����� ��� ,1974 ���� ��
����� ������� ,��� �������� ������� ������ ��� ������� ���� 1974 ����� ."�������
.������� ����
�������) ����� ������� ����� ,����� ����� - ����� ��� ���� ����� ������ ������
.���� ���� ,����� ��� ��� ����� ������ ����� ���� ����� ����� .(��� ������ ��������
��� ���
��� �� ������� ���� ����� ���� ����� ������ ,��� ����� ,����� ������ ����� ����
:������ ������ '� 25-� ������ ����� �� ����� ����� .��"��� ����� ��� ������ ,�����
����� ����� ������ ������ ��� .'� 1.5-� �"� 60 ��� �� ������ '� 1.6-� �"� 80 ��� �� �����
���� ������ �������� ����� ���� ���� .���� ������� ������ ��� ,���� ���� ��� ���
.������� ���� ����� ����������� ������ ����� ��� ������ ,������ ����
.��� ��� ������� ����� ������ ,���� ����� ����� ����� ���� ������ ������
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������ ������ ����� ������� ������ ���� ����� ������� ���� ������ ������ ���
.��������� ���� �� ��� �"� ������ ������ .������ ����� ������

.����� ���� ����� �� �������� ����

.����� ����� ������� ����� ����� ��� ,������� ,����� ,���� ������ ����� �� ����� ������ �����

�� ���� ��� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ������ .����� ��� ����� .���'� �� ��� ��� ������ �� ������ ���
����� ������ ����� ������ ���� .������� ���� ������� ������ �� �� ���� ���� .��� ���� ���� �����-���
���� ���� ���� ������ ������ .��� ������ ��� ������ ����� ���� ����� ����� ������ .����� ��� ��� ��� ������
.����� ����� ����� ������ ������
.����� .������ ����� ��� ,����� ������������ ������ �� ���

635206 211695

635206 209895

635123 213617

������ �����
.����� ��� ����� ,��'� ��� ,������ �� �� ������ �����
���� ����� ����� �� �� .����� ����� ����� �� ���� �"� ����� ����� ���� ������ ����� ����� ��� ����� ����
.����� �� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ,����� ����� �� ����� ������� .������ ��� ������ ����� ���
���� ,������ ������ ���� ,����� �� ��� .����� ���� ����� ���� ������ �� ��� ,������ ������� ����� �����
.������ ���� ����� ����� ,����� �� ������ �� ����� ��� ���� ���� .���� ���� ��
.������ ����� ������ ���� ����� ������ ������ ��
.������ ���� ����� ����� .���� ���� ����� ���� �����
����� ������ ��'� ��� ������ �� ������ ������ ������ ���� ���������� ���

��� ����� ����� .���� �� ��� '��� ����� ������ ����� ����� �� ����� ������ ����� ������ ����� ���
.���� ����� ���� ��� ���� ����� .����� ����� ����� ������ ����� ���� ������
.����� ��� �� ����

634957 210298
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635367 214647

635606 211894
635494 217476
635401 210655

X
Y
635911 212878
635911 211745
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����� ������ ��� ��� ����� ����� �� ���� ����� .���� ������ ���� ��� ���� ������ ���� ����� �� ������
.������� ������ �� ����� ������ ������ ���� - ������ ������ ����� ���� ������ ������ ��� .�����
����� ������ �����

634518 212920

634406 210095

���� ��� ���� ���� ������ ���� �������� .(�����-��) ���� ���� (������-�) ������ ��� - ���� �������� ������� ���
.����
634606 209895
�������� ���� ��� ����� ,�"��� ���� ����� ,������� ������ ���� ������� - ����� ��� ���� ����� ������
.������� �� ��� ��� ������ ������ ��� ����� �������
634583 213416 ����� �� ������ ����� ����� ����� ������ ����� �� ����� ���� ����� .������� �� ������ �� ����� ����� ����
����� - ������ ������� ��� �� ������� ���� ����� ������ ��������� ������ ��� ��� ����� .���� ��� - �����
'� 4-10 ��
634535 211468
.����� ������� ���� ���

634607 215694

����� .���� ��� �� ���� ����� ���� ����� .����� ��� ������ ������ ������ ��� ����� ����� ����� �� ����
���� .'� 2-� ������ '� 4.5 �� 3-� ��� ������ ���� ���� .������ ������ ������ ������� ����� ���� ����� ����
�� ���� ������ ���� ���� .'� 2-� ���� ��� ������ '� 3 �� 3-� �� ������ ���� ����� .����� ������� ����� �����
.��� ��� ����� ��� - ������� ����� ������ ������ ������ ���� ����� .��� �� ����� ����� ���� ������ �����
.������ ����� .'� 8�1-� ������� ����� ����� ������ ���� ������ ������ ����� ���� ���� ����� ���
634690 216399
:����� ���� ����� .������� ����� .������ ����� ����� ���� ���� ��� ������ ����� .����� ���������� ���
��� ���� �� ����� ������� ��� ���� ������ ������ .������ ����� ����� ��� ������ ����� ��� ����� ����
634625 215598
.����� ������� ���� ������ ��� ������ .���� ����� ����� ���� ����� ������

634836 214816

X
Y
634929 215250

������ �����
��� ����� (������ ����) ����� �������� ���� ��� .����� �������� ������ ������ �� ����� ��� ���� ���� �����
������� ����� .������ ��� ����� ����� �"� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ����� �� ���� ������ �����
���� .������� ������ ���� '� 150 ����� �� ������ ���� ������� ��� .������� ������� ������ �"� ������
������ ������� ������� ������� ,���� ,��� ����� ����� ,����� ����� �� ������ ������ ������� ���� ������
����� ���� ����� ��� ����� ����� ���� �� ����� .(���� ����� ���� ������� ����� �� ������ ������� ���)
.���� ��� ���� ���� - ����� ����� �� ����� ���� ,(������ ��� ����� ����� �� ����) �������-������ �������
����� ������� ���� ��� �� .������ ��� ����� ����� ����� ���� �� �� ���� ������ ������ ������ ������ ����
������ ������ ���� ������� ����� ����� �� ����� ��� �� ��� ������ ���� ������ ����� .����� ���� ��� ����
���� ������ ������ �� ���� .������ ������ ��� ��� ��� ���� ����� ������� ������ ������� ����� �����
.����� ������ ���������� ��� ������ �� ����� ����� ����� ����� ���� .���� ��� ����� �� ������� ���� �����
634880 209944
.������� ������ �"���� ����� �� ������ �������� "�����" �����
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633806 209695
633806 209095

633851 212011
633830 214773

633962 214121
633958 211817
633859 218677

634015 214515

634197 209778

634199 209757

634205 214437

634216 215159

634261 215075

X
Y
634328 212587

������ �����
����� ,����� �� ������ ����� ����� ����� ������ :����� ���� ����� .����� ������ ����� ����� �� ����� �����
.����� ���� ���� ����� �� ����� ����� ���� ������ ������ .���� ����� ����� ����
,���� ���� ������ .��� ���� ������ ���� (30/7/08) ����� ������ ���� .���� ������ ����� ���� ����� �����
,������ ����� �� ��� ����� �� ������ ���� .������ ������ ������ ���� �� .������� ����� ���� ,����� ���
.���� ������� ������ ������ ��� ������ ��� ����� ,�����
��� .������ ��� ����� ����� ������� (������� ����� �"� ����� ��� ����� ����) ����� ����� �� �� ����
.��� ������� ������ �������
����� .���� ����� ����� ������ .����� ������ ����� ��� ������ ����� ����� .����� ������� ������ ����
.���� ����� ���� ����� �� ����� ����� '� 100-�� ����� ��� ������ ����� ���� �����
1 '�� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ����� ����� ,2008 ��� ,������ ���� .405 ��� ������ ����� ���� ������
.����
����� '� 40-� ����� ������ ����� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ���� .��� ������ ������ ����� ����� 3-�
.������� ������ ����� ����� ��
.����� ����� ����� ������ �� ���� ����� ��� ����� ����� ������ ��� .'� 3-� ����� '� 4 �� 4 ����� �����
������� ���� ����� ���� ���� .����� ���� ���� ������ ���� .���� ��� ������ ����� ����� �� ����� ������
.����� ��� ��� ���� ������� ������� ������ �� ����-����� ����� .����� ���
������ ����� ������ �����
.������ ����� ����� ����� .��� ��� ���� �� ������� ��� ����
.������ ���� �������� ���� ���� ���� .������� ���� ���� ���� ��� �� ������� ������� .����� ���� �����
.���� ������ ����� , ������� ,�� ��� ������ ����� ������ �� ���� .����� ����� ��� ������ ���� ���� ���� ���
.����� ������ �������� ����� ��� ������ ���� �� ����� ����� ��� ���� ���� �����
.���� �� ���� ����� .������ ��� ������ - ��� ��� ���� ����
���� ������ �� ����� �� ����� ���� ������ ���� ���� ������ .1 '�� ���� ���� ����� ��� ����� ���� �����
.������ ����� ������ ������� ����� ����� ���� ������� ������ ������ ������ .��� ����� ������ �����
������ ����� ������ ������ ������ ���� ���� ������ ����� ������ ������ ���� ����� ������ ������� �������
����� ������� ���� ����� ���� ������ ������� ������ .'� 50-� �� ����� ����� .���� ��� ���� ��� ��� �����
��� ��� ����� ������� ������ ��� .������ ����� ����� ������ .'� 2-� �� ������ '� 3-� �� ���� ,'� 4-� ��
.���� ��� ��� �� ������ ����� ������� ��� ���������
.����� ���������� ������ ��� - 2008 ������ ���� ����� .������� ��� ���� ����� �����
.�������� ����� ����
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35
36

33
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30
31
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.���� ���� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ����� ������ �����

.��� ��� �� ������

��� ��� ���� ���� ������ ������ ��� ����� .������ ������� ������ ������� '� ���� �� ����� ��� ����
.������ �� ������ ������ ����� ����� ������ ���� ���� �� ���� ����� ��� ����� �� ���� ����� ����
.����� ������ ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����� '� 50-� .����� ���� ����� ����� ��� ��� ���

633569 212383

633567 209601

633528 218704 ������� (����� ���� ���� ���� ���) ����� ����� ����� ������ ���� .���� �� ����� ����� ��� ����� ����� �����
.����� ���� ������ ����� ������

633533 214556

������ �����
.����� ������� ������

633606 212195
633572 209189

����� ������� ���� ������ ��� .����� ����� �� �� �����-����� ���� ���� ����� .����� ����� ���� ��� �����
.����� ���� ��� �� ������� ������� ������ ,������� ������ ����,� ���� ������ ����� .�����
633699 211846
.����� ���� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ���
633673 213736 ������ .����� �� ���� ������ �� ������ ������ :����� ���� ������ .�������-��� ��� �� ����� ���� ������ ����
����� ����-����� .'� 2.5-� �� ����� '� 5 �� 3 �� ���� ����� .��� ���� ���� ��� ����� ��� ��� �� ����-�����
���� �� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ����� �� ���� ����� ����� ����� �� ���� ��� ��� ���� �����
�� ���� ���� ���� .������ ��� ���� ��� ���� .'� 4.5-� ������ '� 8-� ��� ���� �� ������ ����� .������ �� �����
����� ����� �� ����� ����� ������� ���� ����� ������� �� ���� .����� ������ ����� ����� ���� ������� ���
.���� ���� ���� ���� �� ����� ��� ��� ��
633656 215637
������� ����� ������ ���� ����� .������ ����� ���� ��� �� ����� �� ������ ���� ��� ���� ����� ����
.���� ������ ��� .������ ����� �������

633728 211887

633773 215259

������ �����
X
Y
633793 215740 ����� ���� ������ ����� ������ ��� ���� ����� ����� .��� ������ ������� ������ '� 6-� �� ����� ���� ����
.���� ���� ����� ���� ����� .����� ����
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633085 211900

.'� 3-4-� �� ������ '� 30-� ����� ����

633157 214863
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������� ������
������������
����� ����� ����� �� .'� 50 �� 20-� �� ����� ����� .��� ���� �������� ���� ��� ���� :����� ���� �����
�������
��������� ������
����� ����� .���� ����� ��������� ��� ������ �� ������� ������ ������ �� ������ .������ ����� �� ����� ������������
��� �� ������ ���� ��� �� ���� ������ .�������� ��� ����� ����� �� ,���� ����� �� - ������ ���� ����� ���
.���� ����� ����� ���� ����� ,��� ��� �� ����� ���� �� ����-����� ���� ���� ���� .������ ����� ���

.������� ����� ���� ������ ����� �����
.����� ���� ������ ���� �����

������ �����
���� ������ ����� ���� ����� �� ������ ����� .����� ���� ��� ���� - ���� ���� ���� �� ������ ���� ���� �����
������ ������� ��� .����� ����� �������� ��� ������ ����� ������� ������ ������ ��� ������ ���� ��� .�����
��� ���� ,������ ���� ,���� ����� .�������� ����� ������ ����� ����� ��� .����� ���� ���� �� ������ ����
�� ���� ���� ���� ����� '� 100-� .����� ����� ��� ���� ����� ������ ��� ����� ���� ���� ����� .����� ���� ���
���� ��� �� ������ ��� ����� ��� ,��� ,���� ��� �� ������� ����� ������ ���� ���� ��� .����� ���� �����
.���������
����� ��� ������ ����� ����� .���� �� ������ �� �� ����� ����� ,'� 12-� �� ����� ���� �� ,��� �����
��� .���� ����� ����� �� ������ ���� .������ ����� ����� ����� ,������ ���� .���� ����� ����� �������
��� ����� ���� ����� ,��� ����� ����� ���� ������ ������ '� 20-� .��� �"� ��� �� ����� �� ��� ����� ���
����� ���� ����� ��� �� ������ ����� .������ ������� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ������ ���� ����
.��� ��� ��� ��� ���� ������ ���� .������ ����� ����� �������
.������ ����� ����� ���� ����� �����
.����� �� ����-����� ���� ���� ����� ��� ��� �� ������� ���� ����� .������� ����� ���� �����
���� ����� ���� ��� ������ ������ ���� ����� ��� ��� ���� .��� �� ���� ����� �� ����� ���� ���� ��� ���
.'� 4-� ������ '� 5-� ������� ����� ������ �� �������� ���� ����� .���� ������ ���� �����
�� .������� ������� ������ ����� ������� ����� ���� ����� .����� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ����
����� ������ ������ ����� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ����� .���� ����� ������ ���� ������ ������
������ ������ ����� ���� ����� ���� ���� ����� .����� ����� �� ����� ����� ����� ����� ������ ��
������ .'� 1.8-� ������ '� 3 �� 3� �������� ���� ����� ������ ����� .������ ����� �� ���� ������ ������� �����
����� ���� ���� ������ ������ .'� 3-� ������ ������ '� 20 �� 18-� �������� ���� ����� ����� ����� ���� �����
����� ����� ������ ������ ������ ���� .������� ��� ����� ����� ����� �� ������ ������ ������ '� 1.5-� ��
.������
.���� ������� ����� ���� �� ����� ����� ��� �����

633310 210991
633297 210078

633311 215636

633318 210258

633493 215496
633474 215609
633457 209422

633497 215704

X
Y
633522 209550
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�� ����� '� 20-� .���� �� �� ������� ���� ����� '� 2-� ����� �� ��� ����� �� ������� ������ �� ����� 6-�
.����� 4-� ��� ������ '� 40-�� ����� 4-� ���
��� ���� �����
���������� ����� ����� ����� �� ������� ������ ����� �� ���� .�"�� ��� ����� ����� ��� ������� ���� �� ��
(���� ���� ����� ���� ���) ���� �� �������� ������ ������ ��� ����� ������ ,���� .���� ��� ���� ��������
.������ ������ ����� ������ ������ ����
��� ���� �����
.��� ���� ���� ��� �� �����

632812 213943

632728 214193
632683 214137

632789 214253
632751 211610

.'� 15-� ����� �� ������ ���� ���� .���� �� '� 6-� �� ���� ����

632864 214431

������ �����
X
Y
633059 211816 ������ ������ ,����� ����� ,������ ��������� ������ ����� ,���� ��� ����� ����� ������ �� ���������� �����
������ ����� ������ ������� ���� .���� ����� ���� ,����� ����� ,������ ������ ,�������� ��� ����� ,�����
������ ������ ��� ��� ��� ��� ������ ������� ��� .����� ������ ����� �� ��� �������� ��� �������
�� ���� ������ .���� ����� ���� ��� ���� ����� .'� 4-� ����� ������ '� 3-� ����� ,'� 5-� ���� ���� .����� ���
��� �� ���� ��� ��� ���� ��� �� ������ ��� .����� ��� ���� ������ ����� ������ ���� ������� ��� ������
�� ����-���� ������ '� 30-�� ����� ����� ����� �� ���� �� ������ ���� ��� .����� ��� ����� ���� - ��� ������
����� ����� �� �������� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ��� ��� �� ����� ������ ���� .���� �����
����� ������ ����� '� ���� ����� ��� ������ ����� .����� ��� ��� ����� ,��� ���� ������ '� 1.3-� �������
��� ����� ������ .������ ���� ����� �� ����� ������� ��� ������ �� ������ ����� 2 �� ���� ����� .�������
������ ������ �������� ��� ����� ���� ������ ��� ,�� ��� .����� ������ ���� ����� ,������ ������ ������
�� .�������� ����� ���� �� ����� ����� ����� ������� ����� ����� ���� .������ ������� �������� ���� ��
.����� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����
633035 211894 �� ������ ����� ��� �"� ������ ������ ���� ���� ����� ����� ���� .����� ���� ��� �� ��� ������ ���� �����
����� ���� ����� .'� 1.5-� ���� ����� '� 2.5 �� 3.5-� �������� ������ ���� ����� ������ .������ ������ ���� ���
������ ��� ��� .�"� 30-� �� ����� ������ ���� �� ��� ��� (9/9/08) ������ ���� .���� ����� '� 3.5 �� 2-� �� ����
.������� ������ ���� ���� ������ ������ ������ �� ������ ����� .����� ������ ���� �� ���� ��� ����
633034 211861
����� ������ ���� .����� ��� ������ ����� ����� ,���� ����� ����� �� ����� ����� ����� ����� �� �����
����� ������ ���� .��� ���� �� ���� ��� .���� ������� ���� ���� ������ ���� ������ �� ��� ��� �� �"��
����� �� ���������� �� ����� ������ ������ .�������� ������� ������ ����� ����� 2-� �� ��� ���� (9/9/08)
����� ����� ������� ��� .���� ������� �� ������� ������ ����� �� �� ���� ���� ������ ����� �� .������
.�����
632926 214597
.������ ����
632922 213383
.��� ����� ����� .����� ������ ����� ����� �� ��������� �����
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215753
214140
214042
213831

�� ��� ������ ��� 1/12/07-� ����� ��� .���� ��� ����� �� ��� ����� ��� ������ ������ ����� ��� ����� �����
.����� ����� ����� ���� ��� ������ ����� ����� �� ������ ������ �� ���� .���� ����� �� ������ ����� ����
.������ ������ ������ ������� ���
.����� ����� ���� �����
���� �� ������ �� �������� ������ ������ �����

632274 211112

632263 212071

632263 214455

.���� ��� ������ ����� ���� �����
.������ ������ ������ ����� ��� �� ��� ��� ���
.����� ������ ��� ��� �� ������ ��� ����
.������� ����� ��� ,�"�� �� ������ ����� ����� .�� ������� ���� ����� ���� �� ���� ��� ���
.���� ���� ���� ���� ��� �� �����

.���� �� �� ������� ���� ����� '� 2-� ����� �� ��� ����� �� ������� ������ �� ����� 2-�

������ �����
��� ����� ����� ���� ������ ����� ���� ����� ��� �� ����� ������ .����� ����� ��� ����� �� ���� �����
����� ����� ����� ��� ������ ���� .'� 3-� ������ ����� '� 3-� �� ����� ������ ���� �� ������� ������� �����
.����� ����
������� ���� .������ ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ����� �����
.���� ���� ����� ������ ����� .������ ������ ���� '� 60-� ���� ����� ��� �� ����� ����� ����� �� ������ ����
����� ����
������ ����� ������� ������ ������ ������ ���� ���� .������ ����� ���� ������ ����� ���� ���� ��� ���
���� ����� ���� .����� ����� ��� ���� ��� ��� .'� 6-� �� ����� '� 3 �� 4 �������� ����� ���� ����� ���� .������
.������ ������ ����� ���� ���� .������ ���� ��� �� ��� ���
���� �� ����� ������ ������ �� �����
.��� ���� ���� ��� �� �����
��� ���� �����
2007 �������� .���� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ������ ����� .��� ��� ����� ������ ����� ��� ���� ����
.��� ������ ���
.���� ������ ����� ���

212015
212448
214076
212812
211048

632464
632422
632391
632372
632355

632510 214264

632537 210642

632572
632564
632564
632555

632650 214150
632632 212773

632650 214001
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632675 210593
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.����� �� ����� �����

���� .���� ���� ���� - ����� ������� ����� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ���� ��� ������ ���
.����� ������ �� ���� ����� �������� ��� - ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� .��� ����
.����� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ����
������ ��� ��� ���� ������ ������ .��� ����� ����� ������ ����� ����� ������ ����� ����������� �����
.������

'� 2.5 ������ '� 2 �� '� 2-� �� ���� ����� .����� ��� ��� ������ ������ ��� ����� ���

632201 213734

632187 211992

632117 210822
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632258 211147 ���� ������� ������ �� '� 2.5-� ������ '� 2 �� '� 2 ����� ��� ��� ������� ������ ������ �� ������ ���� ����
����� ����� ����� ����� .'� ���� �� ����� ������ ��� ��� 2007 ����� ������ ������ ��� .������ ����
(���� ���) ����� ���� ����� ����� .������ ��� ��� �� �� ��� �� ����� �����
632252 213451
������ ��� ������ ������ ������ .�� ������ ��� �� ������ ����� ,������ 3-� �� ���� �� ����� ����
�������
����� ������� ����� '� 100-� .����� �������� ������ ����� ���� ������� ������ .������ '� 10-� �� ����� ������������
������ ���� .�"� 130 �� 60-� :�������� ����� ���� ���� .'� 2.5-� �� ������ '� 3.5 ����� ����� ������ �����
������� ����� ������ 2-� ���� ������ ������� .����� ������ ������ ��� ����� .��� ������ ������� �����
.������ ����� ���� ���� ���� ������ ������ ������ ����� .�������� ������ ������ ,����� ����� �� ������
632247 212348 �� ������� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ����� .���� ���� ��������� �� ������ ����� ����� ����� ���� �����
���������
.��� ���� �� ������ ����-���� ������ '� 60-� ���� ������ ��� .����� ������ '� 60-� ����� ����� ,����� ����� 3
632238 211719 ��� ��� ����� ����� ���� .������� ������� ������ �������� ����� ������� ����� 4-� ����� ���� ���� ����
���� ��� ����� ������ ���� �� ��� ��� .���� ���� ����� ���� '� 2.5-� �� ������ '� �� ���� �� ����� ���
��� ����� ���� ����� ��� ����� ����� ������� ������ 4-� ������ ����� ������ ���� ������ .���� ���� '�
��� 1/12/07-� ������ ���� .���� ���� ���� ����� ������� ����� ������ ���� �� ��� ���� ������� �������
.���� �� ��� ���� ��� ���� ����� �� ���� .�"�� ������ ���� ����� ������ ���� ���
632206 211595
����� ��
632204 212927
.����� ����� �� ����� ����� ����� �����

X
Y
632262 209476

97

'� 1-� �� ����� ���� ��� ��� �� ����� ��� ��� ���� ���� ����� �� .������ ��� ����� �� ���� ��� ����
�� ����-���� ������ '� 50-100-� .������ ������ �� ���� ��� ����� ����� ����� .����� �� ���� ���� ����
.��� ���� ������ ������ ��� ������ 5-� ������ ��� ����� ����
�������� ������ ������ ����� ���� �� ������� �����

631988 211985

630349 211012

.����� �� ����� ��� �� ������� ����� ����� �����

631899 214262
.�����
631893 214386 ����� .�"� 140-� �� ������ �"� 50-� �� ����� ���� .����� '� 2-� , 2.5 �� 2.5 ����� ����.����� ����� ���� �����
.������ �������� ������ ������ ����� ����� ������.������� ����
631880 210865
.���� ��� ���
631703 211630
������ ����� .������ ����� ����� ���� .'� 4-� ����� ����� ���� ����� �� ������� ������ ���� ��� �����
.������
631675 211603 ����� ���� ���� ������ ������ �� ������� ���� .����� ��� �������� ������� ����� ��� ������ ��� ��� �����
���� ����� .������ ������ ������� ��� ������� ������� �� ������� ��� ����� ����� ������ .���� ������
.���� �� ��� ������ ������� �� ���� �� ������ ��� .���� ��� �� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ����
631630 211130
.����� ������ ����� ���� ��� ����� ������ ������ �����
631488 211868
.��� �� ���� ������ ������� ���� ���� �� ���� ���� .�������� ����� - ������� �� ���

631956 210656

.������� ����� ������ ,������ ����� ,��� ����� ����� .����� ���� ������ ���� :����� ���� ����� .���� �����
.����� ��� ������ ����� ������ �� ����

������ �����
.������ ����� ����� ���� '� 2 �� '� 2-� ������ ����� .������� �������� ���� ����� ���� ����� ����� �����
��.���.�� ����� ���� ������ ������ ������ ����� ���� .������ ������� ���� ����� �� ���� ������ ����
����� �� ������ ���� ���� .������� ������ ������ ����� ��� ��� ���� ��� ��� �� ������ ��� ������
�����-�� ��� ������ ������ ����� ������ ����� ���� .����� ��� ���� ������ ���� ������� ������� �������
���� ���� ������ ����� ��� �� ���� .��� ������ ��� ��� ������ ������ �� ��� ��� ������� ����� ������
����� ������ ������� '��-/�� ������ '� 60-� .����� ���� ������ ����� �� ������ ���� �� ���� ���� ������
��� .������� ������� ����� ������ ��� ����� ����� ���� ���� ���� �"� ������ ����� ������ ������ �����
.���� ���� �� ��� �� ���� ���� ������
.��� ����� ������ ����� ��� �����
.'� 3.5-� ������ ����� ����� ����� .��� ��� �� ���� ��� ������ ������ ���� �� ������� ����
���� ����

632044 213939
632000 213500

632094 210808
632051 211019
632050 212950

X
Y
632113 212327
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'��
��� ��
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���� �� ��� 101

740 .�.�
����� ����
��� �� ����
����
������
��� �����
������ ��� �� ����
�����
����� ������ �� ��� �����
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��� ���
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�����
����� ��� ��� ��� (6/8/08) ������ ����� ����� ���� ���� .��� ���� ����� ���� ������ ����� ���� ��� ��� ���
����� ���� .����� ��� ����� ��� ���� �� .'� 2-� ����� ���� .���� ������� ������ ���� ���� .��� ���� �� �����
.��� ����� ����� ����
������ ������ ���� ���� ������ �� '� 2.5 ����� ����� ��� ��� '� 3 �� '� 3 ����� ����
���� ���� �����.����� �� ������ ����� �� ������� ���� ������ ���� ����� ����� .������'� �� ��� ���� ����
.����� ����� ��� ����� ������ ����� ����� ,������ ����� ,����� ���� ,���� ,������ ������
����� ���� ���� ��� ��� ����� ������ ��� ���� .����� ����� ��� .'� 3-� ���� ��� ���� .������� ���� �����
.����� ����� ���� ����� .'� 4-� ������� ������ ���� .��� �� ������� ������ '� ����
.���� ���� .'� 6 ������ ����� '� 2-� ����� .���� ��� ��� �����
������ ���� ��� ���� ��� ������� ���� ��� .������ ��� ������� ������ �� ����� ������ ������� ����� �����
.������ ������ .���� ���� ������� ����� ���� ������ ���� .2008 ����� ������ �����
.���� ����� ����� ����� �� ����

631250 213577
631216 213644

630873 210751

630922 211812
630912 210551
630878 211032

630928 212162

631020 210308

631050 209437

631085 210241
631051 210296

631134 213610

���� �� ���� ���� .������ ������ ��� ��� �� .'� 4-5-� ������ '� 2.5-� ����� ,'� 5-� ������ ������ ���� ��� ���
���� ������ ���� .���� ������ ��� ��� ���� ��� ����� ���� '� ���� ������ ��� ��� ������� ����� ����� ����
.���� �� ����� ���� ����
������ ����� ����� ������ �������� .���� ������ ��� ����� ������ �������� .��� ���� ������ ��� - ������� ���
.������ ������ ,����� �������
����� �����
.�������� ������ ����-���� ��� ��� ����� ���� �����
4 �� 4-� �� ����� ����� ����� ������ ������� ���� ����� .���� ������ �� ���� ����� ��� ��� ����� �����
.'� 2 �����
������� ����� ����� ��� �� �� ������ '� 1.5 �� 2.5 ���� ����� .(���� ����� ���� ����) ����� ��� ����� ��� ���
.������ ������ ��� �� ��� ��� '� 2.5-� ���� ����� .�����

��� ���
������� ��������� �����

631308 213567
631306 211295

631177 212842
631140 209179

������ �����
.����� �� ����� ��� �� ������� ����� ����� �����
.������ ��� ���� ������ �� ����� ��� �����

X
Y
631397 212283
631383 213899
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����� 120
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.���� ����� ��� ���� ������ �����

630662 212886

��� ���� ��� 16/5/07 ������ ���� ,��� 1.5 ����� '� 2 �� '� 2 ,��� ����� ���� ���� ���� ,������ ���� ������ ����
������ ������ 3 �� ����� ����� ���� ������ �� ��� ����� �� ���� ������ ����� ,���

.������� ����� ����� ���� ������ ����� ���� ������ ������ ���� ����� .���� �� ����
������� ����� ��� ,������ �� ���� ����� .���� ��� ���� ���� ������� �������� �������� ������� ������
����� ���� ��� ��� �� ��� ��� .������� ����� ������ ��� �� ������ ����� ���� ����� ��� ���� ����� ������
��� ���� ,����� '� 3-� �� ����� ��� �� ������ ���� ���� ������ '� 2-� �� ����� ��� ���� ������ ��� - ������
������ �� ������ ���� .����� ���� ���� ���� ���� - ���� ����� ����� ����� ���� ����� �� ��� ����� ������
��� ������ �� ���� ��� ������ ������� ������� ������ ������ ������ ��� .������ ��� ������ ���� �� �������
.������� ��� �� ������ ��� �� .������ ������ ����� ������ ���� .������� �� ����� ����� ����� �������
630671 215185
.������� �� ���� ����� ���� ������ ����� ����� ����

630741 210712
630729 213634

630758 214364

������ �����
X
Y
630864 210491 ��� �� ����� ��� ����� �� ������ ���� ����� ���� �� �� ������� .���� ���� �� ��� ��� ���� �� ����� �����
.���� ������ ����� ���� ��� ����
630860 214280
����.����� ���� ����� �� ���� ,�� ��� .����� ����� ����� ��� ���� ���� ������ ���� .����� ����� ����� ����
.��� ���� ����� �� .��� 2 ����
630845 210745 ������ ������ ����� ������ ������ '� 2-� �� ����� ���� ����� ����� :3/1/08-� ����� .�������� ���� ���� �����
.����� �����
630842 210752 �������� ����� ����� �� ������ ����� .������ ����� �� ���� ����� ����� ����� ������ ���� .����� �����
.���� ���� ������� ����� �� ���� ������ ���� .�������� ���
630830 210764 .��� ����� ���� ����� ���� .�������� ����� ������ ����� ��� ���� �� ���� .����� ���� ����� ����� ��� ��� ���
���� .������ ������ ��� ��� ��� ���� .���� ���� ��� �� ������ ������ ��� 2.5-� ���� ��� .���� ������ ���
����� '� 2.5 �� 2-� ������� .��� ������ ���� ����� ������ ���� ������ ����� .��� �� ���� ��� ����� �� ����
,����� ��� ������ ���� ���� ���� �� ����� ������ '� 40-� .���� ����� ���� ���� ���� .'� 1.2-� �������
.����� ������ ������� ����� �� ����� ���� .���� ���� ������ ����� ������ ���� ����� �� ����� �����
630810 214100 �"� ������ ����� ����� �"� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ����� .��� ������ ������ ����� ����� ����
����� '� �� '� �� ������ ������ ����� ����� .������ ����� ����� ���� ���� '� 1.5 ����� ���� .���� ���
.�������
630786 211466
.������ ���� ���� �� �� ������� ���� ���� ����� .'� 200-� �� ������ '� 5-� �� ����� ����
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�� 2.5 �������� '� 2.5-� ����� ���� .���� ������� ������ ��� �� ���� ����� ������ �� ����� ��� ����� ����
.����� �� ���� ����� �� ���� .������ '��� ������ ����� '� 20-� '� 2.5

������ �����
.������ 3-� ����� ������ .����� ������ ���� - ������ �������� ���� ����� ������ ����� :����� ���� �����
��� ������ �� �� ����� ����� ��� .��� ���� ����� �� �� ����� ������ ������ ����� ,����� ����� ,��� �����
������ ������� '� 60-� ���� ��� ���� .������� ������ ������ ������ �� ���� .����� ���� ����� ����� ����
4-� ����� ����� ���� ������ ����� ��� ��� ,��� ����� �� ������� ������ ��� ������ ��� ����� .����-����
����� .(3/8/08) ������ ���� ����� ��� ��� ��� ���� ��� .����� ���� ����� ����� ����� ����� 2-� ���� 2 - �����
�� ������ ���� ����� .���� ������ ��� ���� ,����� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ����� ����� ������
������� ���� .������ 7-� ����� ����� ����� .���� ����� ���� �� .������ ���� ����� ��� ���� ��� ��� �� ���
������� �� ���� .������� ������ ��� ������ ,������� ������ ������� ,������ ������� ��� ����� ����� ������
.��� ��� ����� ������ ���
.���� ���� ������ ���
��� �� ����� ������ ����� ������� ������ ����� ������ �� 19-� ���� ����� ������ .������� ������ �� ����
��� ������ ����� ����� ������� ������ .����� ������ ��� ������ ,��������� ����� �� ��� ,������ ����
.������� ������ ����� ���� ����� ������ .������ ����� �� ������ ����� ������ ������� .����� ���
��� ����� .����� ������ ���� ������ ����� ������ �� ���� ����� ���� .������-� �����-� �������� �� ����
������ ���� ����
������ �� ��� ,'��� ���
.����� ������ ��� ������ .���� ��� ������ ���� ������ .������ ��������� ����

.���� ��� ���� ������� ��� ����� ,������ ���� ����� ������ ����� .���� ������ ��� ���� ����� ���� �����
������ ���� ������ ������ ��� .����� ����� ����� ,���� �� ��� ������ ����� ����� ��� ����� ���� �� ������
������� ����� ������� ����� �� ������ �� ������ �� ��� .������ ������ ������ ����� ���� - ���� ��������
����� ���� �� ���� ����� ������ .����� ������� ���� ������ ������ ��������� ���� ������� .������� ����
����� ��� ������ ����� ���� ����� ����� ��� 1950 ���� .���� ���� �� ����� �� - ���� ���� �� ����� ���� ������
.��� ���� ������ ��
630488 215324
.�������� �������� ������ �� ������ �����
630482 211983 .����� ���� '� 1-� �� ������ 1.5 �� 1.5 �� ����� ���� ,����� ��� ���� ����� '� 5 �� 3-� ����� ����� ,���� ������
1.2 �� ������ 1.2-� �� ����� ��� ����� ��� �� ���� ����� �� ����� .���� ����� ���� ��� '� 10 �� 10-� ���� ����
.'� 560-� ���� ��� .���� �� ��� ����� ������ ������ �� .��� ���� ����� ���� '�
630475 213400
�� ���� ��� ����� ������� ..����� ����� ����� ��� ��� ���� '� 15-� ������ ����� .������ ���� �����
����� ����� '� 50-� ������ ���� .��� ����-��� ����� ������ ������ ����� ������ .����� ���� �� ,���
.�����

630506 210695

630542 211927

630568 211219
630546 212503

630579 211919

630606 210095
630592 215530

X
Y
630619 214214
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����� ����� ��'� ��� �����
��������� ������ ����� ,������
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150
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������ �����
.424 ������ ���� ����� ������ ����� ��� ����� �� ������ 2-3-�

������ �� ������ �� ���� .���� �� �� ������ ����� ��� ������ ����� ��� ������ ������� ����� ����� 3-�
.����� ���
630328 210709
����� ����� ���� .����� ���� �� ���� ����� ���� �"� 50 �� �"� 60-� �������� ������ ����� ���� ����� ���
���� ����� .���� ����� ����� ����� ������ '� 1.2-� ���� ���� .����� ����� ����� ����� ,������ ����� ���
�� ����� ����� ������� ��� .����� ����� �� ���� ���� ��� ��� ����� ������ ����� ���� ��� �� ���� �����
.���� �� ��� ������ ������ .���� ����� �������� ������ ���� ������� ������ ����� ������� ����� �����
���� �� ��� ��� ������ ,���� ������ ������� ������ ����� ,������ ����� ������� �� ������ ���� ��� ������
.����� ���� ������ ����� ������ ����� ������� .'� 1-� �� ����� ����
630312 215361
��� ���� ���� �� ����� �� ������ ������ ������� ������ .������� ����� ����� ����� ����� ������ �����
,���� ���� ����� ����� ����� ��� ���� ������ ��� .������ ���� ,������ ����� �� ��� ������ ����� �� �� ��� ��
���� ������� ����� ��.��� ��� ���� ����� ���� ������ ���� ������ �� .������ ����� ���� ����� �"�� �����
.�����

.����� ��� ������ ������ ������ ���� ����� ����� ������ ������� .1950 ���� ����� ����� ����� ����� �����
.��� ���� ������ ������� �������

630390 210816

630339 210945

������ �� ��� �� ����� .������ ��� ��� 2-�

630406 211495

629495 213159 ����� ����� ������ ��� .����� ��� ������ ������ ,������� ,������ ������ ������� ������� ������ �� �����
����� ����� �� ���� ������� ����� �� ���� ,��� �� ����� (3/8/08) ������ ���� ���� ,������� ����� �� ���� ����
.������� �����

����� ������� ������ ����� ������ ����� .'� 2-6 �� ����� ���� ������ �� �������� ����� ���� �� ����
����� ����� ���� .����� ������� �������� ������� ������� �� ���� ����� ������ ������� .������� �������
.����� ���������� ������ ,������
630450 213770 ���� ���� ����� ����� ����� ������ .������ ���� ����� ������� ��� .������ ������ ������ �� ���� �����
2007 ��� ����� .��� ���-� ������ �"� 70-� ����� ,��� ���� ���� .������ ����� �� ���� ��� ��� ���� ��������
.��� ��� ����
630410 211891 �� ���� �� ����� .���� ����� ������ ����� '��-�� '� 30-� ���� ���� ������ ��� ��� ���� ����� ���� ���� ����
.����� ���� ���� .1.5-� ��� �� ����� 1.5 �� 1.5 �� ���� ����� .���
630409 214659 ����� ����� ������ ��� .����� ��� ������ ������ ,������� ,������ ������ ������� ������� ������ �� �����
����� ����� �� ���� ������� ����� �� ���� ,��� �� ����� (3/8/08) ������ ���� ���� ,������� ����� �� ���� ����
.������� �����
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.�� ��� �����
����� .19-� ���� ���� (�����������-�����) ���������� ������� ��� �� ����� ,����� ���� ��� �� ����� ����
.��� ����� �� ���� ������ ������� .������ ������ ����� ����� ��� ������
��� 1 ���� '� 1 ����

630131 214676
630066 215016

4 ������ '� 20-� ����� ���� �� ����
.����� ������ ����� ��� �� ������

.�����
22/3/07 ������ ��� ������ ,������ 3
���� �� ����� ������� ����� �� ������ ����� ����� .����� ���� ���� �� ���� ������ ��� ����� ����� �����
.����� ������ ����� ������ ������ ������� �� ���� ����� ������ ���� �� ������� ������ .������ ���� ���
.������ ����� ���� ������ ��� ����
.������ ���� - ����� ��� ������ �����

629955 214418

629950 210158

629943 209916
629938 213232
629938 213234

629936 210245

,����� ��� ,��� ����� �� ����� ���� ��� ��� ,���� ����� 2 �� ����� ����
����� ������ ���� ,��� 4 ����� '� 3 ����� , ����� ���/���� �� ����� ��� ���
���� �����
.���� �"���� ������ ���� ��� ������ �������� ������ ���� ��� �����

214761
214765
214485
211430

630020
630017
630000
629958

630052 214590

.���� 15-� .������ ������ �����

630146 210141

������ �����
X
Y
630282 215238 ����� ������ .����� ������ ����� ������ �� ������ ������� �������� ��� �� 1955 ���� ������ ������ �����
������ ��� ������ ������ 324 ���� ��������� ����� �� ��� ,���� ��� �� ����� ����� ������� ������ ��
��� ���� �� ����� ��� ������ ����� �� ���� ������ �� ���� ����� ��� ������� ������ �"� .614 ���� ,�����
.������ ���� ������ ����� ������ ����� �� ������ ����� ����� �� ������ ������ .������
630230 213140 ���� ���� ���� '� 10-� �� ������ '� 40-� �� ���� ����.��� ��� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ��������� ���
������ ������ ����� ��� - ����� 2 ���� .������ �� ������� ������ ������ ���� �� ����� ���� ������� ���
..������ ���� ���� �������
630183 210670
.��� ���� ���� ����� ���� �� ��� �����
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�� ������ ��� ���� ����� .'� 1.5-� ������ '� 4-5-� ����� .����� ��� ����� �� ����� ���� ��� ����� ����
����� - '�� ������ ���� ����� ��� .��� ������� ����� ������� ,(?) ����) �� ���� 4 ������� ����� ����� .������
.��� ��� ������ ���� ���� �� ����� ����� .�"� 60-� ������ ����
.��� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ���
���� ����� ��� .������ ��� ����� ,����� ������ ��������� ,'� 1.2 ������ '� 1.5-� ����� ����� ��� ������ ����
.���� �� ����� ����� .����� ���� ���� �����
����� ��� ������ �� .'� 2.5-� ������ ����� �� ��� ������ '� 7-� �� ����� ������ �� .����� �� �� ����� �����
.�"� ���� ���� ��� ������ ���� ��� .����-���� ����� ����� ���
��� ������ ������ ����� ����� .���� ������ ���� ����� ���� ������ .�'���� �� ��� ������ ����� ��� �����
.������
.���� ������ ���� ���� '� 3.5-� ������ ���� '� 3-� ������� ����� ������ ������ .����� ����� ���� �����
.��� ���� ��� (29/7/08) ������ ���� .����� ���� ��� ��� ���

629798 209586

629476 208551 ����� ������ .��� ���� �� ����� ����� ��� ��� ���� '� 8-12 �� ����� ���� ���� ��� .�������� ������ ������ �����
.����� ������ ������ ��� ������� ����� ��� ����� .���� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ������
629475 210444
����� ���� ���� ���� ��� ���� �� ������ '� 20-� .����� ��� �� ����-����� ����� ����� ���� ����� ��� ���
-�� ������� ������ ��� ������ .���� ������ ������ ����� ������ ������� ����� ������ ������ ��� .���� ����
.��� ��� ��� �� 4/12/07
629473 214276 ������ ��� ����� ����� ���� . (��� �� ���� ����� ���� ����) ����� ���� ���'� �� ��� ���� ��� �� ������
.������ �� ����� ��� .���� ����� ���� ���� �� ��� ��� �� ���� ���� .���� ������ ���� ����� �� ��
629463 208593
.'� 1.5-� ����� '� 2 �� 2 ��� ����� ����.���� ��� ������� ���� �� ����� ����� �� ����� ����
629455 210505 ��� ���� ��� (2007 �����) ����� ������ ���� .����� ������ ��� �� ����� ���� ��� ��� .����� �������� �����
����� �� �� ������ ��� ������ ����� ����� .����� ���� ������ ����� ������ �������� ���� ����� .�������
.������ ������ �������� ��� ����� ����� ����� ������ .����

629483 210480

629633 210703
629484 209842

629680 212721

629711 209512

.������ ����� �� ���� ���� ������ ������ ���� �� �����

.������ ��� ���� ���� ���� ��� ����� �� ����� ��� ��� ���� ������ ����� ��� �����

629843 211050

629790 210544
629761 209538
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199
200

198

197

196

195

192
194

191
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189
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.��� ���� ���� ����� ����� �����
��� ��� ���
���� ������ ����
����
.����� ��� �����
����� �����

629307 215427
629306 210395

629302 209498
629278 209580
629273 215457

������ �����
.����� ���� �� ����� ���� 80 '�� ���� ����� ���� .������� ���� �"��� ����-����� ����� ���� �����
����� ���� ������� ������� .�������� ���� ����� ��� ����� ,����� ��� ����� ���� ���� ������ ����� �����
��� .������ ������� ���� ������ ��� ��� ��� ������ ���� �� ����-����� ����� .���� ��� ������� ���� ����
���� ������ ��� ����� �� ��� �� ������ ���� ������ ����� ��� ����� �� ������� ���� ������� ���� ���
����� ���� ,�������� ������-���� '� 50-� ������ �� ���� ������ ����� ����� ��� ��� .�� ��� ����� �������
.�����
.���� ��� �� �������� ������� ���� ���� ����� .���� ������ ����� ���� ���� ���� �� .������ ������ �����
���� ������� ������ 13/04/07-� .����-� ��� ��� ������ ���� ,����� ��� ����� �� ������ ������� ������ ���
.��� ���� ������� ������ ������ ���
.��� ���� ���� 2004-� ���� ������ .����� ������ '� 30-� �� ����� ���� ,'� 30-� �� ����� ���� ,���� �� ����
������ ���� ������ ������ ��� .�������� ������ .���� ���� ������ ������ ��� ������ (29/7/08) ������ ����
.���� �� ��� �����
.��� 2-� ����� '� 2 ����� ���� ,��� 4 ����� ����� ��� ���
'� 3 �� '� 5-� �� ����� ����� .���� ��� ������ ������ ����� ���� ������ ����� ������ .���� ����� ����� ����
.��� ���� ����� ������ ����� ����� ���� .������ ��� ������ ������ �����
'� 20-� �� ����� ������ ����� .��� ��� ����� ����� ����� �� .'� 03-� �� ����� ���� ����� ����� ���� ����
.������ ����� �� ����� ����� �� ����� ���� .���� ����� ��� ���� ���� ����� ��� .���� ��� '� 10-� �� ������
����� ����� ���� ����� ��� ���� .����� ������� ������ ����� ������� ������ �� ����� ����� ����� ����� � ���
.��� ���� �� ���� ������ ����� ������ ���� ������ ���� 4/12/07-� ����� ������� ������
���� �� ���� ����� ���� .������� ����� ���� ������ ���� ���� ����� .���� ����� 2-� ���� ������ ���� ����
.���� �� ��� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ���� .80 '�� ��� ������ �����
.��� ���� ���� ����� ����� �����

629319 213388

628133 213871

629347 210328

629347 210300

629357 212821
629352 210250

629373 214253

629406 214695
629380 212096
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Y
629420 210329
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212
213
214

210
211

209

209

208

207

205
206

204

202
203

'��
��� ��
���
���� ���� 201

.����� ������ ����� .������ ������ ����� ����� ����� ����� ���
.���� �� ������ ��� ��� ����� ����� ��
.����� ��� ,������ ������ �� ����� ���� ,��� �� , ����� �� ����
.��� ����� ���� ����� �� ����� ������
���� ���� ��� �����

.�� ��� ��� ���
����� ���� ��� ��� .��� ���� �� ����� ��� ��� ���� ����� �� ���� ����� ����� ��� .��� ���� ������ ��� ���
������ ����� ����� .��� ��� ������ ��� �� .����� '� 1.5-� �� ��� ���� ��� (3/11/08) ������ ���� .����� ���
.��� ���
��� ."�������� ����"� ������� �������� .������ �� ��� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ,������ ���� ������� ����
.1991 ������ ��� ����� ���� �������� ��� �� ����� �� ����
��� ���� ����� ����� ���� ��� �� ���� ���� .'� 12-� ������ ���� ���� .'� 150-� �� ����� ���� ����� ����
������
���� ���� ��� ���
.'� 5-� ���� ����� '� 4-� ��� ���� .������� ���� ����� ������� ���� �� ����� ���� �� - (������) ������ ���

629250 210726

629243 215586

629225 214431
629187 215468
629152 214115

629127 209112
629104 215443

������ .������� ������ �� ���� ���� ����� ���� ���� .����� ���� '� 150-�� ����� ������ ����-����� ����
���� �� ���� .'� 8-� ������ '� 20-� ���� ���� .������� ��� ����� ���� ���� ���� ���� .����� ���� ����� ���� ����
.����� ���� ��� ��� ���� ����� ��� .����� ����� ���� ��
628900 211968
.����� ���� ��� �� (19/03/08) ������ ���� ����� ��� �� ����� ����� �� �����

628906 212144

628908 215219

629007 209912
628911 208678

629041 210689

���� �����

.������ �� ����� ����

629254 209953

629100 212800

������ �����
.�������� ������ ������ ������ ����� ����� ���� .'� 3 �� 5-� �� ����� ����� �� ����� ���� ����
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Y
629262 215508
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.����� ���� ��
����� .���� ���� �� ����� ����� ���� ����� ����� ,����� ,������� ������ ,����� ����� �� ����� �����
.����� ����� - ����� ����� �� ����� ������ ����� �"� ��� ,������ ���� ���� ��� ������
.������ ���� ��� ��� ���� ����� ��� ����� ������ - 2008-� ����� .������ ������ ��� ���

������ �����
������ 2-� ���� �� �������� �������� ������ ������ ����� ����� .���� ����� ����� ������ 3-� ����� �����
������ ���� ����� ��� ������ ������ ���� .������ ����� ������ ����� �� ������ ���� ������ ���� �����
.���� �� ���� ������ �������� ������� ������� �� ���� ��� ����� ���� (19/03/08) ������
���� ,���� ,�"� ��� ,���� ���� .���� ����� ������ ����
���� ,��� �� ,���� ,����� ,����� ��� - ����� ���� ����� ���� ��� ����� .���������� ����� ���� ���� �����
.������ ���� ����� ������ ���� �� ,����� ��� ,���� ��� ,������� �� ,������ ,���� �� ,��'� ��� ,������
.���� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ���

.����� ���� ����� ����� ���� �� ����� ��

628612 210182

628631 209813

��� ����� ,(����� ������) ������� ����� ���� ����� ����� ����� ������� ����� ��� �� ����� ����� ���� �����
����� ������� ���� ����� ������� ����� ��� ���� .������� ������ ������ ,������� ����� ,����� ��������
- ���� ������ �� ���� ���� �� ������� ��������� 3 ����� ����� ���� ������ �� ��� .����� ���� ���
����� ��� ,������� ,���� ��� �� ������ ����� �� ������ ����� ���� .������ ������ ������� ��� ���������
.������
.��� ���� ������ ���� ���� ����� "��"� ��� .���� ������ �� ���� ���� �� ����� ����

628663 209931

628666 212564 -� �� ����� �� ������ �������� '� 4 �� 6 ����� ����� .���� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ������ ��� ���� �����
.�������� ����� ���� ���� ����� .���� ��� ���� ����� ����� ���� ����� .'� 2
628663 212931 ��� ���� ���� ��� �� �� ����� ���� ���� ����� ������ ���� .��� ����� ����� ����� ���� ����� ���� �����
.'� 1-� ����� '� 1.5-� ���� ,�"� 70-� �����

���� ������ ����� ���� ������ ����� ��� ��� ;���� ���� - ���� ����� ,����� ����� ����� ���� ������ ����
����� ��� ����� '� �� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ����� ������� ����� .1955 ���� �����
����� �� ��� .��� ������ �������� ������ �� ����� ���� ����� .���������� ������ �� ������� ������� .����
.���� ��� ������ ���� �����
628694 212844
.���� ���� ���� �� ,������� �� ,������� ����� ����� .������ ���� ����� ������ �����

628705 212164

628706 210495

628723 209704
628706 212295

628760 212031

628856 208745
628776 212896
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Y
628875 212046
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.����� ������� ���� .��� 2-� �� ����� ���� .���� ��� ��� �����
.����� ����
�����
.��� 3-� �� ����� ���� ���

628322 211301

628300 214800
628273 214435

628236 208945

����� .���� ��� ,���� ������ ���� ���� ��� ,����� ��� ,����� ,���� ,�'���� ,���� �� - ������� ������ ����� ���
.�"�� �� ����� �����
628365 210730 ��� �� (23/03/08) ����� ������ ��� .����� ����� �� ������� ����� ���� ���� ����� ������ �� ���� ���� �����
.������ ���� �����

����� .����� ��� ������ ������� ������ ����� �� ������ .������ ��� ������ ������� ����� ����� ����
.�������/�������� "��� ������" �� ����� ����� ������ ����� ����� ������ ���� ��� ������

628386 215399

628367 211299

.���� ���� ����� ��� ,����� ,���� ���� ��� ,���� ���� �� ����-����� ���� ����� ��� �����

������ �����
�� ������ '� 1.20 ����� ����� ���� .����� ���� �� ��� ��� ��� ��� �� '� 3 �� 3-� �� ����� ����� ������ ����
.������ ����� ���� �� ������ .'� 1.30-�
������� ��� .���� �� ������ ������ ������ ���� ���� ������ ���� ���� ����� ���� .(���) ����� �� ��� ������ ����
�������� ����� .����� ���� ������ ��� ���� ���� ,������ ����� ��� ������ ���� ����� .������ ����� �����
.������ ���� ����� ��� ���� ��� ��� .���� ����� ������ ,���� ������� ����
������ ����� .����� ��� ������ ������� ������ ����� �� ������ .��� ��� ������ ������� ����� ����� �����
.�������/�������� "��� ������" �� ����� ����� ������ ����� ����� ������ ���� ���
�"���� ���� �������� ����� ������ ��
��� ��� ������ �� ����� ����� �� ���� .���� ���� ���� ������ ���� ����� ����� ����� .����� ��� �� ����
.������ ���� ������ ����� ������ ����� �� ���� .1991 ������
�� ���� ����� .��� ���� ������ ���� - ����� ����� ���� ����� ��� ���� ��� ����� .���� ����� ����� �� �����
.���� ���
.�"�� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ����

628441 212500

628478 209670

628504 211802

628519 212850
628506 212495

628526 215060

628533 215213

X
Y
628539 211774
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��� ������

���������

��� ������

��������� ������

���� ����
���� ������
�����
���� �����
(������ �����)
����� �����
��� ��� �����
���
����� �����
�����
������� �����
����� �����
�����
��� ��� �����
������ ����
�����
����� ����
��� �����
������
���� ���
����� �����

259

257
258

256

255

254

253

252

251

250

248
249

247

246

'��
��� ��
���
������ ���� 245

��������� ������ ����� �� �����

������� �����
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������
��� ���
���
��������� ������

.����� ��� ���� ���� ��
.����� ��� ����� ����� '� 5-� �� ����� ����� ���� ��� ���

628009 213295

627953 211827

627887 210263 .��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ���� �� ���� .��������� ������ ��� ������ ������ �� ����� ���� �����
����� �� �������� ������ ������ ������� . ������ ������ ����� ���� ������ ����� ����� ���� ������� ����
.����� ����� ���� ���� ����� .���� ������ ���� - ������ ������

������ ����� ����� �� ������� ������ ��� .������ ����� �� ����� ���� , ����� ���� ����� �� ���� �����
������ ���� .�������� ����� ���� ����� ��� �� ���� .������� ������ ������� ���� ����� ���� ���� ,����
��� ���� ���� ������ ����� ���� �� ����� ��� ���� ����� ����� ���� �� ������ ������ ���� ����� ������
������ ���� ���� ����� ��/���� ���� ����� ������ ����� �� ��� ��� ��� ���� ,�� ��� .������ ����� ��� ������
����� �� ���� ����� ����� ���� �� ��� ���� ���� ������� ����� .��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ,�����
����� ����� ����� .����� ������ ���� ���� �� ���� ����� ���� ."���"� ��� ����� ����� ���� "��" ���� �����
.���'���� ������ ���� ���� - .���� ���� ��� ��� ����� ���� ,�� ���.������
627900 214250
.������� ����� 3 ,���� ���� ������ ����� ������ ������ ,����� �'���� ������ ����� ����� ���� ���

627917 209259

628024 210958

���� ��� ������ ����� .����� ��� ������ ������� ������ ����� �� ������ .��� ������ ������� ����� �����
.�������/�������� "��� ������" �� ����� ����� ������ ����� ����� ������
.���� ���� ����� �������� ������ ��� ��� ���� ����� .'� 5-� �� �� ������ '� 20-� ����� ����

�������

��� ���
������ �����
����
���� '� 2.5 �� ���� '� 2 �� ���� '� 1.5 - ����� .��� 7 ����� ���� �� ����� ���� ���� ���� ��� ����/�������
��������
��� ��� ����� ,����� ������ ����� '� 100 , ������ �� ������ ���� ������ ,������� ����� ���� '� 2 ������ ����
.���� ���� ���� '� 100 ����� �"� 80 ����� �"� 40 �����
���� ����� ����� ,��� ���� ��� ���
,����� ���� ����� ������ .��� ����� ����� ��� ������ ����� ����� ���� ���� ���� ������ :����� ���� �����
���������
������ ���� (3/8/08) ����� ������ ����� ����� ����� ������ ����� ����� .������ ��� ����� �� �����
.����� ���� ������� ���� ����� ���� ���� ����� �� ��� ����� ���� �� ����� ����� .��� ���� �����
.������� ������ ������

628105 215099

628151 214520

628163 213349
628153 213749

628173 213250

X
Y
628221 214473
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������
��� ���
���
��������� ������

����� ����
������ �����
������
�������
��� �����
2 ����

����� ����
����� ����
�����
��� ���� ��
�����
���� ��� ���
�����
��� �����
����

��� �����
������
����� �����

�����
���� ���

272

271

270

269

268

267

266

264

262
263

'��
��� ��
���
����� ���� 260
�����
����� ��� 261

.����� ��� ����� '� 8-� �� ����� ���� ����

627643 210289

627268 213223

154 ������� ���� '� 10 ����� ��� ���

627598 214013 �� ��� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ������ .������ �'������ ��� ������ ����� ���� ��� ���� �����
�� ����� ���� ���� ������ ����� ������� .������ ���� ����� ����� �� ������� ����� ����� ����/����
������ ������ ��� ��� �� ������ ������ ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ����� �����
���� ������� ������ ���� 2007 ���� .������� ������ �� ����� ���� ����� ����� ��� .�'������ ����� �����
.���
627508 213982
.�� ����� ������ �'������ ����� ���� ���� ����� ���� ��� �� ������� ������� .�'������-�� ����� ���� �����
���� ������ ������ �� ����� ������ ,�� ��� .���� ����� ��� ,������� ,����� ,����� ���� ���� �� ������� ���
.�'������ ����� �� ������ ��� ������� ������ ���� ������� ������ ������ ������� ����� .����� ����� ����
.������ ����� ����� ��� ��� ���� ������ �� ������ ����
627485 213571
.���� ���� �� ����
627306 212295
���� �� ����� �� ������ ������ ���

����

627787 213680

������ �����
X
Y
627875 213900 2-� ������� ,����� ����� ����� �� ����� ������ ���� .������ �� ����� ����� ������ ���� :����� ���� �����
����� ����� �� ������ ����� �� �������/������� ,��� �� ����� .��� ���� ������ .'� ���� �� ������ '� 2 ��
���� .(����� "�����"�) "����� ���" ���� ������� ��� �� �� ���� ������� ������ ����� '� 70-� ������ ������
��� (3/8/08) ������ ���� .����� ��� ������ ����� ����� ���� '� 3.5-� �� ����� �������� '� 4 �� 4-� ������ �����
.������ ����� ���� ������ ����� ����� ������ ��� .������� ��� ���� �������� �"� 30-� �� ����� ��� ������
.������� ������ ��� ����� ���� ��
627849 211681
���� ��� ���� ���� .������ ���� ��� ���� ����� ����� ����� '� 30-� ����� ��� ����� ���� ��� ��� �� ���
-� ����� ����� '� 3-� ����� ���� .������ ����� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ���� ���� .�"� ���� ��� ����
���� ��� ���� ������ ���� ���� ��� �� ���� �� �� ����� ���� ����� .'� 1-� ���� ���� ��� ������ ���� .'� 3
.��� �� ���� ������ ����� �� ����� ������� ���� ������� ����� .����
627822 210441
.����� ���� �� '� 2 �� ����� '� 2.5 �� ������� ���� ����� .��� 3-� ����� ���� ���� ��� ����� ����� ����
.������ ������ �� ������ ����� .��� ����� ���� ,����� ����� ������ ����� ���� ������ ������ �� �����
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ערכיות נופית תרבותית
עיקר הממצאים
הערכה נופית תרבותית נקבעה תוך שקלול מרכיבי הנוף החזותיים והתרבותיים ובהתייחס
לתפרושת האתרים בשטח .המדדים להערכה פורטו קודם לכן בעמ' .19
כל תת יחידת נוף קיבלה את אחד הערכים הבאים) 5 :ערכיות מרבית() 4 ,ערכיות גבוהה מאוד(3 ,
)ערכיות גבוהה() 2 ,ערכיות בינונית( ו ) 1 -ערכיות נמוכה(.
בתחום הסקר הנופי הוגדרו  137תתי יחידות נוף שונות בתוך  12יחידות הנוף .מתוכן 36 ,תתי
יחידות הוערכו ברמה  - 5ערכיות נופית מרבית 58 .תתי יחידות הוערכו ברמה  - 4ערכיות גבוהה
מאוד 14 .תתי יחידות הוערכו ברמה  - 3ערכיות גבוהה 2 .תתי יחידות הוערכו ברמה  - 2ערכיות
בינונית 2 .תתי יחידות הוערכו ברמה  - 1ערכיות נמוכה 25 .תת יחידות מוגדות כשטח בנוי או
מופר לחלוטין ולא מקבלות הערכה )רמה  .(0נתונים אלו מובאים בתרשים המצורף לטבלה.

114

116

116

ערכי טבע  -צומח
רקע
בספרות המקצועית נמנו באזור ירושלים כ 1000 -מיני צמחים שונים .זהו מגוון ביולוגי מהגבוהים
בעולם .רב-גוניות זו נוצרה בעיקר עקב מיקומם של הרי ירושלים במפגש של אזורי אקלים
וצמחיה שונים .ניתן לזהות בירושלים צמחייה ים-תיכונית ,צמחייה של הרים גבוהים של המזרח
התיכון ,צמחיית ספר ונציגים של צמחייה ערבתית ומדברית החודרות ממדבר-יהודה .בשל
העובדה שעד היום טרם נערך מחקר שיטתי במטרה לבחון את תפוצת המינים הנדירים באזור ,לא
ניתן לדעת בוודאות האם המגוון העשיר במיוחד והריכוז יוצא הדופן של המינים הנדירים הקיים
באזור ירושלים הוא תוצאה של תיעוד יתר שבוצע באזור או תוצאה אובייקטיבית המשקפת את
המצב כפי שהוא.
ממחקרים שנערכו באזור הים-תיכוני אפשר להסיק כי המגוון הים-תיכוני העשיר נוצר עקב לחצי
רעייה במינון אופטימאלי ועקב הפרעות של בתי גידול שונים ע"י האדם ,כמו כבישים ובניה
בכמות קטנה .כלומר ,המגוון הרב נגרם "דווקא" בגלל התערבות האדם ,אך זאת כל עוד היא
הייתה במינון לא גבוה )או מינון אופטימאלי( .מאידך ,אין למחקר האקולוגי ידע מבוסס ומפורט
לגבי מהו אותו "מינון אופטימאלי" של התערבות האדם אשר תשמר את המגוון הביולוגי באזור
ירושלים.
סקר זה עוסק בחלק מהרי ירושלים ,ממערב לעיר ירושלים ,המאופיין בנוף הררי וגבעי המבותר
בעמקים עם ערוצי נחלים ,מדרונות תלולים ומגוון סוגי קרקעות.
האקלים הים תיכוני המאפיין אזור זה ,מקיים מגוון תצורות צומח טבעי של החבל הים תיכוני ,
מבתה וגריגה עד חורש ,וטיפוסי צומח שונים בהתאם לסוג הקרקע ,המסלע ,הטופוגרפיה
ולהשפעות האדם לאורך השנים.
אזור ההרים שממערב לירושלים מיושב מזה אלפי שנים .פעילות האדם עיצבה ,במידה רבה ,את
הנוף על החי והצומח שבו .חלקים גדולים מהאזור מכוסים במדרגות חקלאיות )טרסות( ,שנבנו
בתפוצה רחבה מאז ימי בית שני ואולי אף בימי בית ראשון ,ואשר שמשו את תושבי ארץ ישראל
לסירוגין עד לתקופת החקלאות הערבית המסורתית ,שהתקיימה באזור עד קום המדינה .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 ,יכול להתקיים,
לפחות בחלק מהשטח ,חורש צפוף ומפותח יחסית.
מתחילת שנות החמישים של המאה העשרים ,ניטעו באזור זה יערות ,מחטניים בעיקר ,על
שטחים נרחבים .יערות מחטניים ,נטועים וכאלה שהפיצו עצמם באופן טבעי ,מכסים כיום
כשישים אחוזים משטח הסקר.
מרבית הסקרים שנערכו עד היום ,התייחסו אל היער הנטוע כאל טיפוס אחיד והתעלמו מהצומח
הטבעי המתפתח תחתיו .בסקר זה נבדק גם הצומח הטבעי הגדל בתוך היערות וכן מאפיינים של
היער כמו צפיפות העצים.
עיקר משאביו של הסקר הוקדשו לעריכת סקר הצומח.
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שיטות עבודה
סקר הצומח נערך בשלושה שלבים:
שלב א'  -חלוקה מרחבית של אזור הסקר ליחידות צומח ותכסית ודיגומן.
שלב ב'  -ניתוח ראשוני של אופי הצומח ביחידות השונות וקביעת טיפוסי צומח.
שלב ג'  -הערכה כללית ופרטנית של יחידות הצומח.
בשלב הראשון חולק שטח הסקר ליחידות בהן אופי התכסית ואופי הצומח דומים .במהלך שלב זה
נאסף מידע רב מהשטח הכולל ,בין השאר ,דגימת אחוזי כיסוי הצומח על פי חלוקה לעצים
טבעיים ,שיחים ומטפסים ,בני שיח ,עשבוניים ועצים נטע אדם או זריעים שלהם ,וכן מיני
הצמחים על פי חלוקה למינים שליטים ,מינים נלווים ומינים מיוחדים .מיפוי יחידות הצומח
והתכסית נעשה על גבי תצלומי אוויר מיושרים )אורטופוטו( עדכניים ומפות שליטה של קק"ל.
בשל אילוצים שונים ,לא התאפשר מאמץ דיגום אחיד על פני כל השטח ומשום כך ,בחלק מיחידות
הצומח נאסף מידע חלקי ,או שהוכללו בהן שטחים גדולים יותר .בסך הכול נערכו במהלך הסקר
כ 800-תרשימי צומח ומופו קרוב ל  900יחידות צומח ותכסית .יחידת השטח הקטנה ביותר
שהוגדרה עבור שטח פתוח הייתה כ 10-דונם ע"מ להימנע מפירוט יתר שיפגע במאמץ הדיגום ,אך
מאידך יאפשר ניתוח מפורט של השטח .במידה ואובחנו תופעות משמעותיות ששטחן קטן מהסף
שנקבע ,הן הוכנסו למצאי הסקר כאתרים נקודתיים.
בשלב השני קובצו יחידות הצומח לקבוצות בעלות מאפיינים דומים .קבוצות אלה נקראות טיפוסי
צומח והן משמשות כלי בסיסי לסיווג והערכה של הצומח בהמשך הסקר.
סה"כ הוגדרו בסקר  54טיפוסי צומח מפורטים .לצורך הצגת המיפוי ,הוכללו טיפוסי צומח אלה
ל 14-טיפוסים מוכללים .פירוט מלא מצוי בטבלאות בהמשך.
בשלב השלישי הוערכה כל יחידת צומח ותכסית בהתאם למשתנים שונים ,תוך שילוב ותוספת
מידע ממקורות נוספים מלבד מצאי הסקר ,כגון סקר מינים אדומים שנערך באזור וסקרים
קודמים.
תחום הסקר הבוטני הוגדר בין השוליים המערביים של עמק בית זית לגבול הסקר המערבי .גם
בפינה הצפון מערבית של הסקר ,סביב אבו ע'וש ,הוגדר חלק מהסקר כנופי בלבד ולא התבצע שם
סקר בוטני.

הגדרות
צמח שליט  -צמח בעל נוכחות משמעותית ביחידת הצומח .נקבע תוך התייחסות להתפלגות אחוזי
הכיסוי בין המינים השונים ותצורת חיים משמעותית למערכת האקולוגית – בדרך כלל ישנה
עדיפות לתצורת חיים גבוהה יותר.
צמח נילווה  -צמח שאינו שליט אך מופיע ברוב הפוליגונים או צמח שהופעתו מעידה על יחוד
מסוים של בית הגידול.
יחידת צומח  -אזור שבו מאפייני הצומח דומים :תצורת הצומח ,מינים שליטים ונלווים וכיסוי
הצומח של מאפיינים אלה.
טיפוס צומח  -קבוצות של יחידות הצומח עם מאפיינים דומים ,שהוגדרו במהלך הסקר .המדדים
ששימשו להגדרתם בסקר זה קשורים בדרך כלל לתצורות צומח ,מינים שליטים ונלווים ,מינים
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מיוחדים ולמינים נטועים ,במידה ויש כאלה .בנוסף ,ישנה התייחסות לאחוזי הכיסוי של תופעות
אלה בשטח שהוגדר.
מין נדיר  -נמצא בישראל בפחות ממאה אתרים.
מין אדום  -צמח "אדום" המומלץ לשמירה.
מין מוגן  -מוגן על פי החוק בישראל.
מין אנדמי  -מין המוגבל לשטח גיאוגרפי מסוים.

טיפוסי צומח
בשל מגוון שכבות וסוגי הצומח והתכסית באזור הסקר היה קושי בקביעת קריטריונים לגיבוש
טיפוסי הצומח .דפוס החלוקה שהתגבש לבסוף מתייחס באופן גס לתצורת הצומח הטבעי
ולשימוש הקרקע ברמת טיפוסי הצומח המוכללים .ברמת טיפוסי הצומח המפורטים מובאים
בחשבון גורמים נוספים.
יחידות הצומח קובצו לקבוצות שהוגדרו כ"טיפוסי צומח" ,על פי ההגדרה לעיל .בסך הכל הוגדרו
בסקר זה  54טיפוסי צומח .לצורך הצגתם על מפות הוכללו  54טיפוסים אלה ל  14טיפוסי צומח
מוכללים .פירוט טיפוסי הצומח מופיע בטבלה בהמשך.
טבלת טיפוסי הצומח מפרטת את המוכללים והמפורטים יחד עם הגדרה תמציתית של מאפייני
הטיפוס העיקריים.

טבלת טיפוסי הצומח
שם טיפוס צומח מפורט

שם טיפוס צומח
מוכלל
מופר/מפותח
מופר/מפותח
מינים פלשניים מינים פלשניים

צומח של שטחים צומח של שטחים מופרים
מופרים

בוסתן

חורש

ערוץ נחל גדול מופר עם נטיעות
דלילות ,שרידי צומח גדות,
שיחים ועצים ושרידי בוסתן
כרם זיתים/בוסתן

חורש עם שרידי בוסתן
חורש
חורש בשולי נחל גדול עם זרימת
קולחין קבועה

חורש פתוח

יער מחטני דליל או בצפיפות
בינונית עם חורש ושרידי בוסתן
חורש פתוח
חורש פתוח בשרידי בוסתן
יער מחטני בצפיפות גבוהה או
בינונית עם חורש פתוח

הגדרה
שטח מופר/מפותח.
בעיקר שפכי דרכי יער שנטעו בעצי שיטה כחלחלה .במקומות מסויימים ,בעיקר
בעקבות שרפות ,השיטים פולשות לשטחים נוספים ודוחקות רגלי הצמחים
המקומיים .במקומות בודדים מופו גם שטחים עם אילנתה בלוטית שנכללו
בטיפוס זה.
שטחים מופרים בשולי ישובים ,כבישים ,וכדומה .הצומח בעיקרו עשבוני,
רודרלי ,כלומר של מקומות זנוחים וצידי דרכים ,וכן צומח סגטלי ,כלומר עשבים
של שדות חקלאיים או מוברים .במספר יחידות הכלולות בטיפוס זה יש נטיעות
צעירות או מחטניים גדולים בשטחים מופרים.
ערוץ נחל גדול מופר עם נטיעות דלילות ,שרידי צומח גדות ,שיחים ועצים ושרידי
בוסתן.
כרמי זיתים מטופלים ברמות שונות .בשוליים בדרך כלל גדלים עצי אלון מצוי
ומטפסים .בכרמים הפחות מטופלים ,כיסוי רב של בתת סירה .חלק מכרמי
הזיתים ותיקים ועוברים שיקום .בטיפוס צומח זה נכללים כרמי זיתים
המעובדים באופן מסורתי ,בדרך כלל ללא השקייה ודישון.
חורש אלון מצוי ואלה ארץ ישראלית  ,כיסוי עצי החורש מעל .40%
חורש אלון מצוי ומלוים עם שרידים של עצי זית ושקד ,כיסוי עצי החורש מעל
.40%
ערוץ נחל גדול עם זרימת קולחין קבועה .מרבית נתיב הזרימה חשוף והצומח
מרוכז על הגדות .מגוון של עצים נטועים וזריעים בעקבות הקמת תשתיות
ופעולות שיקום .חלק מהשטח מכוסה צומח רודרלי .צומח דל של סביבה לחה.
קיימים שרידי בוסתן המכילים בעיקר שקדים ותאנים.
יער מחטני המכסה עד  60%ובו מתפתח חורש ,בכיסוי מעל  ,40%ונמצאים
שרידים של עצי בוסתן.
חורש אלון מצוי פתוח ,בכיסוי עד .40%
חורש אלון מצוי פתוח ,בכיסוי עד  40%עם שרידים של עצי זית ושקד.
יער מחטני המכסה מעל  40%ובו מתפתח חורש פתוח ,בכיסוי של עד.40%
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שם טיפוס צומח
מוכלל

שם טיפוס צומח מפורט
יער מחטני בצפיפות בינונית או
דליל עם חורש פתוח בשרידי
בוסתן
יער מחטני דליל עם חורש פתוח
ערוץ נחל גדול ושוליו עם חורש
פתוח ושרידי בוסתן
חורש פתוח בכרם זיתים מטופל

גריגה

גריגת לוטם
שעיר

גריגת לוטם
מרווני

פסיפס בתה
וגריגה

בתת קורנית

הגדרה
יער מחטני המכסה עד  60%ובו מתפתח חורש פתוח ,בכיסוי מתחת ל .40% -
יער מחטני המכסה עד  30%ובו מתפתח חורש פתוח ,בכיסוי מתחת ל .40% -
חורש פתוח של אלון מצוי בכיסוי מתחת ל ,40% -מעט נטיעות וכן שרידי בוסתן
בשולי נחל רפאים תחתון ,העצים גדולים במיוחד .הצומח הנלווה בעיקרו צומח
של הפרה.
כרם זיתים מטופל נטוע בטרסות קטנות ולא רחבות ובשוליהן עצי חורש
מפותחים ,במבט מרחוק נראה כחורש פתוח .בעיקר סובב צובא.
שיחייה צפופה של צמחי קידה ו/או אשחר א"י.

גריגת קידה או אשחר א"י
בהרכבים שונים
יער מחטני בכיסוי של מעל  60%עם שיחייה דלילה בשלטון אלת המסטיק
יער מחטני בצפיפות בינונית או
וקידה.
גבוהה עם גריגה
שיחייה של צמחי קידה ו/או אשחר א"י עם שרידי בוסתן.
גריגה עם שרידי בוסתן
שיחייה בשלטון של לוטם שעיר.
גריגת לוטם שעיר
גריגת לוטם שעיר בשרידי בוסתן שיחייה בשלטון של לוטם שעיר עם שרידים של עצי בוסתן.
יער מחטני צפוף עם גריגת לוטם יער מחטני צפוף ,בכיסוי מעל  ,60%ומתחת לעצים גריגה בשלטון לוטם שעיר,
לעיתים כמין כמעט יחיד ולעיתים בשילוב עם קידה ,סירה קוצנית או קורנית
שעיר בהרכבים שונים
מקורקפת .כיסוי הלוטם משתנה.
יער מחטני ולעיתים יער מעורב בצפיפות בינונית ,בכיסוי של עד  ,60%ומתחת
יער מחטני ומעורב בצפיפות
לעצים גריגה בשלטון לוטם שעיר ,לרוב כמין כמעט יחיד ולעיתים בשילוב קידה,
בינונית עם גריגת לוטם שעיר
סירה או קורנית  .כיסוי הלוטם משתנה.
בהרכבים שונים
יער מחטני ולעיתים יער מעורב צפוף ,בכיסוי של מעל  ,60%ומתחת לעצים גריגה
יער מחטני ומעורב צפוף או
בצפיפות בינונית עם גריגת לוטם בשלטון לוטם שעיר ,לרוב כמין כמעט יחיד ולעיתים בשילוב קידה ,סירה או
קורנית  .כיסוי הלוטם משתנה.
שעיר בהרכבים שונים ושרידי
בוסתן
יער מחטני דליל עם גריגת לוטם יער מחטני ולעיתים יער מעורב בצפיפות בינונית ,בכיסוי של עד  ,30%ומתחת
לעצים גריגה בשלטון לוטם שעיר ,לרוב כמין כמעט יחיד ולעיתים בשילוב קידה,
שעיר בהרכבים שונים
סירה או קורנית  .כיסוי הלוטם משתנה.
שיחייה בשלטון של לוטם מרווני.
גריגת לוטם מרווני
יער מחטני צפוף עם גריגת לוטם יער מחטני צפוף ,בכיסוי מעל  ,60%ומתחת לעצים גריגה בשלטון לוטם מרווני.
כיסוי הלוטם משתנה.
מרווני
יער מחטני ולעיתים יער מעורב בצפיפות בינונית ,בכיסוי של עד  ,60%ומתחת
יער מחטני ומעורב בצפיפות
לעצים גריגה בשלטון לוטם מרווני .כיסוי הלוטם משתנה.
בינונית עם גריגת לוטם מרווני
שיחייה בשלטון של לוטם מרווני עם שרידים של עצי בוסתן.
גריגת לוטם מרווני בשרידי
בוסתן
יער מחטני דליל עם גריגת לוטם יער מחטני ולעיתים יער מעורב בצפיפות בינונית ,בכיסוי של עד  ,30%ומתחת
לעצים גריגה בשלטון לוטם מרווני ,לרוב כמין כמעט יחיד ולעיתים בשילוב
מרווני בהרכבים שונים
קידה ,סירה או קורנית  .כיסוי הלוטם משתנה.
יער מחטני צפוף עם פסיפס בתה יער מחטני צפוף ,בכיסוי מעל  ,60%ומתחת לעצים שיחים ובני שיח שולטים
בכיסוי הצומח במידה דומה.
וגריגה
יער מחטני בצפיפות בינונית עם יער מחטני ולעיתים יער מעורב בצפיפות בינונית ,בכיסוי של עד  ,60%ומתחת
לעצים שיחים ובני שיח שולטים בכיסוי הצומח במידה דומה.
פסיפס בתה וגריגה
יער אקליפטוסים בצפיפויות משתנות ,ומתחת לעצים שיחים ובני שיח שולטים
יער רחבי עלים )אקליפטוס(
בצפיפויות שונות עם פסיפס בתה בכיסוי הצומח במידה דומה .בעיקר בעמקי ואדיות כמו נחל רפאים ונחל צובא.
וגריגה לעתים עם שרידי בוסתן
יער מחטני דליל או בצפיפות בינונית ,בכיסוי של עד  ,60%ומתחת לעצים שיחים
יער מחטני דליל או בצפיפות
שרידי בוסתן משמעותיים ובני שיח שולטים בכיסוי הצומח במידה דומה.
בינונית עם פסיפס בתה וגריגה
ושרידי בוסתן
יער מחטני דליל ,בכיסוי של עד  ,30%ומתחת לעצים שיחים ובני שיח שולטים
יער מחטני ומעורב דליל עם
בכיסוי הצומח במידה דומה.
פסיפס בתה וגריגה
שיחים ובני שיח שולטים בכיסוי הצומח במידה דומה.
פסיפס בתה וגריגה
פסיפס בתה וגריגה ושרידי בוסתן שרידי בוסתן עם שיחים ובני שיח שולטים בכיסוי הצומח במידה דומה.
בני שיח בכיסוי יחסי שעולה על  70%בשלטון קורנית על קרקעות קירטוניות או
בתת קורנית
חוואריות.
יער מחטני צפוף עם בתת קורנית יער מחטני צפוף ,בכיסוי מעל  ,60%ומתחת לעצים בני שיח בכיסוי יחסי שעולה
על  70%בשלטון קורנית על קרקעות קירטוניות או חוואריות.
יער מחטני דליל או בצפיפות בינונית ,בכיסוי של עד  ,60%ומתחת לעצים בני שיח
יער מחטני דליל או בצפיפות
בכיסוי יחסי שעולה על  70%בשלטון קורנית על קרקעות קירטוניות או
בינונית עם בתת קורנית
חוואריות.
בהרכבים שונים
יער מחטני דליל ,בכיסוי של עד  ,30%ומתחת לעצים בני שיח בכיסוי יחסי שעולה
יער מחטני דליל או בצפיפות
על  70%בשלטון קורנית על קרקעות קירטוניות או חוואריות עם שרידי בוסתן.
בינונית עם בתת קורנית
בהרכבים שונים עם שרידי בוסתן
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בתת סירה

בתה עשבונית

צומח טבעי
מדוכא/דל
חקלאות
מודרנית

בתת סירה בהרכבים שונים
בתת סירה בהרכבים שונים עם
שרידי בוסתן
יער מחטני צפוף עם בתת סירה
יער מחטני או מעורב בצפיפות
בינונית עם בתת סירה
יער מחטני או מעורב דליל או
בצפיפות בינונית ,עם בתת סירה
ושרידי בוסתן
יער מחטני או מעורב דליל עם
בתת סירה בהרכבים שונים
בתה עשבונית עם שרידי בוסתן
בתה עשבונית
יער מחטני צפוף או בצפיפות
בינונית עם בתה עשבונית חד
שנתית או רב שנתית
יער רחבי עלים דליל או בצפיפות
בינונית עם בתה עשבונית
יער מחטני דליל עם בתה
עשבונית
יער מחטני צפוף או בצפיפות
בינונית עם צומח טבעי מדוכא/דל
מטעים וכרמים
גידולי שדה

בני שיח בכיסוי יחסי שעולה על  70%בשלטון סירה קוצנית.
בני שיח בכיסוי יחסי שעולה על  70%בשלטון סירה קוצנית עם שרידי בוסתן.
יער מחטני צפוף ,בכיסוי של מעל  ,60%ומתחת לעצים בני שיח בכיסוי יחסי
שעולה על  70%בשלטון סירה קוצנית.
יער מחטני בצפיפות בינונית .בכיסוי של עד  ,60%ומתחת לעצים בני שיח בכיסוי
יחסי שעולה על  70%בשלטון סירה קוצנית.
יער מחטני בצפיפות בינונית .בכיסוי של עד  ,60%ומתחת לעצים בני שיח בכיסוי
יחסי שעולה על  70%בשלטון סירה קוצנית עם שרידי בוסתן.
יער מחטני או מעורב דליל .בכיסוי של עד  ,30%ומתחת לעצים בני שיח בכיסוי
יחסי שעולה על  70%בשלטון סירה קוצנית.
בני חלוף או עשבוניים רב שנתיים בכיסוי דומיננטי עם שרידי בוסתן.
בני חלוף או עשבוניים רב שנתיים בכיסוי דומיננטי.
יער מחטני צפוף ,בכיסוי של מעל  ,60%ומתחת לעצים בני חלוף או עשבוניים רב
שנתיים בכיסוי דומיננטי.
יער רחבי עלים )אלה אטלנטית( בצפיפות בינונית בכיסוי של עד  ,60%ומתחת
לעצים בני חלוף או עשבוניים רב שנתיים בכיסוי דומיננטי.
יער מחטני דליל בכיסוי של עד  ,30%ומתחת לעצים בני חלוף או עשבוניים רב
שנתיים בכיסוי דומיננטי.
יער מחטני צפוף ,בכיסוי של מעל  ,60%ומתחת לעצים צומח טבעי דל או מדוכא.
מופיע ביערות ברושים ,אורן ברוטיה וחניונים .ביערות ברושים – שבטן לבן
דומיננטי בין העצים.
מטעים וכרמים בחקלאות מודרנית.
גידולי שדה בחקלאות מודרנית.
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ניתוח שטחים
בטבלאות הבאות מוצגים סיכומי שטחים באזור הסקר ע"פ משתנים שונים וטיפוסי הצומח
סיכום שטח טיפוסי צומח מוכללים  -ללא התייחסות לכיסוי היער

טיפוס צומח מוכלל
מופר/מפותח
מינים פלשניים
צומח של שטחים מופרים
בוסתן
חורש
חורש פתוח
גריגה
גריגת לוטם שעיר
גריגת לוטם מרווני
פסיפס בתה וגריגה
בתת קורנית
בתת סירה
בתה עשבונית
צומח טבעי מדוכא/דל
חקלאות מודרנית

מספר
יחידות
צומח
ותכסית
73
7
36
25
26
96
10
96
56
127
31
136
81
24
59

שטח )דונם(
8535.2
96.9
928.1
1505.9
704.2
5388.2
96.3
5687.0
3626.8
6657.0
982.4
6335.6
4385.0
767.5
2111.7

שטח
באחוזים
מכלל הסקר
ללא שטח
מופר/מפותח

שטח
באחוזים
מכלל
הסקר
17.9%
0.2%
1.9%
3.1%
1.5%
11.3%
0.2%
11.9%
7.6%
13.9%
2.1%
13.3%
9.2%
1.6%
4.4%

0.2%
2.4%
3.8%
1.8%
13.7%
0.2%
14.5%
9.2%
17.0%
2.5%
16.1%
11.2%
2.0%
5.4%

שטח
באחוזים
מכלל הסקר
ללא שטח
מופר/מפותח
וחקלאות
מודרנית
0.3%
2.6%
4.1%
1.9%
14.8%
0.3%
15.6%
10.0%
18.3%
2.7%
17.4%
12.0%
2.1%
5.8%

תרשים תיאור חלוקת שטחי סקר הצומח על פי טיפוסי צומח מוכללים ללא שטח מופר/מפותח

3.8%
1.8%

מינים פלשניים
צומח של שטחים מופרים
בוסתן

5.4% 0.2%
2.4%

2.0%
11.2%

13.7%

חורש
חורש פתוח
גריגה

0.2%

גריגת לוטם שעיר
גריגת לוטם מרווני
פסיפס בתה וגריגה
בתת קורנית

16.1%
14.5%

בתת סירה
בתה עשבונית

2.5%

צומח טבעי מדוכא/דל
חקלאות מודרנית

9.2%
17.0%
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סיכום שטח טיפוסי צומח מוכללים  -כולל התייחסות לכיסוי היער

טיפוס צומח מוכלל עם או בלי יער
מופר/מפותח
מינים פלשניים
צומח של שטחים מופרים
ערוץ נחל גדול מופר עם נטיעות
דלילות ,שרידי צומח גדות ,שיחים
ועצים ושרידי בוסתן
כרם זיתים/בוסתן
חורש
חורש פתוח
גריגה
גריגת לוטם שעיר
גריגת לוטם מרווני
פסיפס בתה וגריגה
בתת קורנית
בתת סירה
בתה עשבונית
יער עם חורש
יער עם חורש פתוח
יער עם גריגה
יער עם גריגת לוטם שעיר
יער עם גריגת לוטם מרווני
יער עם פסיפס בתה וגריגה
יער עם בתת קורנית
יער עם בתת סירה
יער עם בתה עשבונית
יער עם צומח טבעי מדוכא/דל
חקלאות מודרנית

שטח
באחוזים
מכלל הסקר
ללא שטח
מופר/מפותח

שטח
באחוזים
מכלל הסקר
ללא שטח
מופר/מפותח
וחקלאות
מודרנית
0.3%
1.8%
0.7%
4.1%
1.4%
7.2%
0.1%
1.2%
0.6%
5.4%
0.0%
9.4%
10.4%
0.5%
7.3%
0.2%
14.1%
9.2%
12.5%
2.6%
7.7%
1.4%
2.1%

מספר
יחידות
צומח
ותכסית
73
7
32

שטח )דונם(
8535.2
96.9
685.3

שטח
באחוזים
מכלל
הסקר
17.9%
0.2%
1.4%

0.2%
1.7%

4
25
24
61
4
7
7
47
2
80
65
2
35
6
89
49
80
29
56
16
24
59

242.8
1505.9
502.6
2685.9
36.5
453.3
217.8
2003.0
7.7
3484.1
3854.2
201.5
2702.3
59.8
5233.7
3409.0
4654.0
974.7
2851.5
530.8
767.5
2111.7

0.5%
3.1%
1.1%
5.6%
0.1%
0.9%
0.5%
4.2%
0.0%
7.3%
8.1%
0.4%
5.7%
0.1%
10.9%
7.1%
9.7%
2.0%
6.0%
1.1%
1.6%
4.4%

0.6%
3.8%
1.3%
6.8%
0.1%
1.2%
0.6%
5.1%
0.0%
8.9%
9.8%
0.5%
6.9%
0.2%
13.3%
8.7%
11.9%
2.5%
7.3%
1.4%
2.0%
5.4%

שטחי עצים מחטניים ומינים נטועים באזור הסקר  -יערות ובוסתנים

נושאים לסיכום
כלל הסקר
יער
יער דליל
יער בצפיפות בינונית
יער צפוף
יער זריע
כרמי זיתים/בוסתן מטופלים חלקית
שרידי בוסתן

מספר
יחידות
צומח
ותכסית
883
386
117
196
73
98
30
178

שטח )דונם(
47807.8
21384.8
5115.7
13122.1
3147.0
4889.4
1732.1
8669.0

שטח
באחוזים
מכלל
הסקר
100.0%
44.7%
10.7%
27.4%
6.6%
10.2%
3.6%
18.1%

שטח
באחוזים
מכלל הסקר
ללא שטח
מופר/מפותח

שטח
באחוזים
מכלל הסקר
ללא שטח
מופר/מפותח
וחקלאות
מודרנית

54.5%
13.0%
33.4%
8.0%
12.4%
4.4%
22.1%

58.8%
14.1%
36.1%
8.6%
13.4%
4.8%
23.8%
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עיון בטבלאות ובתרשים המובאים לעיל מעלה שלמעלה ממחצית השטח הפתוח מכוסה טיפוסי
בתה שונים .כשליש משטחי הבתות מצוי תחת יערות מחטניים בצפיפויות שונות .כחמישית
מהשטח הפתוח מכוסה בפסיפס בתה וגריגה ומהם כשני שליש מצוי תחת יערות מחטניים
בצפיפויות שונות .כרבע מהשטח הפתוח מוגדר כגריגה מסוגים שונים .מרבית הגריגות שבתחומי
הסקר מצויות מתחת יערות מחטניים בצפיפויות שונות והן נמוכות ומרווחות מהמקובל .החורש,
שהוא ברובו פתוח ,מכסה רק  15.5%מהשטח הפתוח וחציו מצוי תחת יערות מחטניים בצפיפויות
שונות .שטחים מופרים ,חקלאות ,בוסתנים וחניונים מכסים כמעט  10%מהשטח הפתוח בתחום
הסקר .שרידי בוסתנים מצויים בכחמישית מהשטחים הפתוחים.

מאפייני יער זריע/נטוע
יערות נטועים מכסים מעל מחצית משטחי הסקר הפתוחים ,מרביתם של עצים מחטניים .ברבים
מן היערות הנטועים ,בקרחות ,או ביערות דלילים ,כאלו שעברו שריפה או גם בלעדיה ,ישנה
נביטה והתבססות רבה ביותר של עצי אורן ירושלים באופן ספונטני .אנו מכנים עצי אורן כאלה 
זריעים .ממצאי הסקר מעלים כי היקפה של תופעה זו רחב ביותר .ישנה נביטה והתבססות של
זריעי אורן ירושלים גם בשטחים טבעיים של בתה ,גריגה ואף בשטחי חורש טבעיים .כתוצאה
מכך ישנם שטחים שלא ניטעו מעולם ע"י קק"ל וכיום יש בהם יער אורנים מפותח שמקורו
מזריעים בלבד .ישנן עדויות ממקומות שונים בעולם ,בהם נעשתה אינטרודוקציה של אורן
ירושלים ,שמין זה מתפשט לתוך צמחיה טבעית.
ההערכה היא שכמעט רבע משטחי היער שהוגדרו ומופו בסקר זה )כשמינית מכלל השטח הפתוח(
הינם יערות המורכבים ברובם מעצים זריעים .המפה המובאת להלן מבוססת בעיקר על ידע
שנצבר על ידי אנשי אזור ההר בקק"ל-מנהל האזור ,חנוך צורף והיערנים מויש צוקרמן ואלי בן
יעקב.
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מינים נדירים ,אנדמיים" ,אדומים" ומיוחדים
השוואה בין רשימות הצמחים שנמצאו במסגרת סקר המינים הנדירים באזור ירושלים שנערך
בתחילת שנות האלפיים ,לבין רשימות הצמחים שנרשמו בירושלים בשנות החמישים של המאה
הקודמת ,מעלה ,כי לפחות  103מיני צמחים הוכחדו מהאזור :כ 10%-מכלל מגוון הצמחייה.
הגורם העיקרי הוא כנראה השמדת בתי-גידול טבעיים.
בשטח הסקר הנוכחי נמצאו  23מיני צמחים "אדומים"  -בסכנת הכחדה .שטח הסקר מאוים
בתוכניות שונות להרחבת הפיתוח ורק כ 25%משטח הסקר מוגן בחוק כשמורות טבע וגנים
לאומיים .לפיכך ,קיים איום ממשי להקטנה משמעותית של המרחבים הטבעיים ,דבר שיוביל
להרס חריף של הצומח הטבעי ,להתמעטות ואף להכחדה של מינים נוספים.
רשימת הצמחים בפרק זה מבוססת על ממצאי סקר "השכבה האדומה של צמחיית ירושלים"
)שמידע ורון ( 2004 ,ועל הממצאים בסקר הנוכחי.
בתחומי הסקר נמצאו 23 :מינים "אדומים  -בסכנת הכחדה;  67מיני צמחים המוגנים בחוק; 90
מיני צמחים נדירים;  26מיני צמחים אנדמיים .חלק מהמינים משתייך ליותר מקבוצה אחת.
ברשימה ובמפה המצורפות להלן ,מוצגים המינים הנדירים ,ה"אדומים" ,האנדמיים והמיוחדים
בתחומי הסקר .לפני הטבלה יוצג מקרא לסמלים המופיעים בה ,שנלקחו מתוך "רשימת צמחי
הבר וסביבותיה" ,פרגמן ,פליטמן ,הלר ,שמידע.1999 ,
מקרא לשכיחות )נדירות(
X

נכחד

O

צמח על סף הכחדה ,שלושה אתרים בישראל

RR

צמח נדיר מאד ,שלושים אתרים בישראל

RP

צמח נדיר ,שלושים ואחד עד מאה אתרים בישראל

R

צמח נדיר למדי

F

צמח תדיר

C

צמח מצוי

CC

צמח נפוץ

מקרא לאנדמיות
EE

אנדמי לישראל ולסיני

ES

אנדמי לישראל ,סוריה ולבנון

ET

אנדמי לישראל ולתורכיה

EI

אנדמי לישראל

EL

אנדמי לישראל וללבנון

I

צמח גר

רמת הגנה על פי החוק בישראל
P

צמח מוגן
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טבלת מינים נדירים ,אנדמיים ,מוגנים ו"אדומים" בתחום הסקר
שם הצמח
אגס סורי
אזוב מצוי
אירוס ארץ-ישראלי
אלה ארץ -ישראלית
אלון מצוי
אלון התולע
אלקנה סמורה
אלת כלאיים )ספורטה(
אספסת איטלקית
אספסת כדורית
אצבוע אירופי
ארכובית סנגלית
אשבל מופסק
אשבל מעורק
בבונג זהוב
בופוניה אשונה
בן-חצב יקינטוני
בן-סחלב צריפי
גד השדה
גומא כדורי
גומד צר-עלים )ג .לביד(
געדת החורש
גרגרנית מאוצבעת
גרגרנית משובלת
גרניון נוצץ
דבורנית גדולה
דבורנית דינסמור
דבורנית הדבורה
דבורנית הקטיפה
דבורנית כחלחלה
דבורנית נאה
דבורנית צהובה
דבורנית שחומה
דבקון הזית
דטורה אכזרית
דם-המכבים האדום
דנדנה רפואית
דרדר אשקלון
דרדר כחול
ולרינית דוקרנית
ולרינית מזרחית
ורבורגינת
פקטורובסקי
ורבנה שרועה
ורד הכלב

אדום מוגן
P
P
P
P
P
P

נדירות

אנדמיות

הערות

ES
נדיר באזור ירושלים אך לא בארץ

C
ET

P
1
1
1

RR
RR
RR
R
RP
F

EE
ES
ES

פריפראלי  גבול תפוצה דרומי עולמי

P
RP

ET

P
P
R
RP
RP
R
RR
RR
R

1

1
1

ET

נדיר באזור ירושלים

P
P
1
P
1

RP
R
RP

P
P
P
R
RR
P
P
RR

1
P
1

RR
RP

1

RR
R
R

P

EI
ES

נדיר באזור ירושלים
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שם הצמח
ורוניקה עדינה
ורוניקה פרסית
זית אירופי
זלזלת מנוצה
זמזומית ארוכה
זמזומית מצויה
חד-אבקן אדום
חד-שפה מזרחי
חוגית שיננית
חומעה מגובבת
חומעה מסולסלת
חוחן הקנרס
חורשף מצויץ
חזרזרת מחוספסת
חיננית חד-שנתית
חלבלוב מקרין
חלמונית גדולה
חלמונית זעירה
חסה כחולת-פרחים
חצב מצוי
חרוב מצוי
חרמשית השדות
חשפונית עדינה
טופח זקוף
טיון חריף
טמוס מזרחי
יסמין שיח'ני
כלך מרוקני
כלכלך סורי
כלנית מצויה
כמנון ענף
כנפה חרוקה
כריך נמוך
כרכום חורפי
כרסתן נפוח
לבנה רפואי
לחך גדול
לוע-ארי גדול
לוע-ארי סיצילי
לוענית גדולה
לוף ארץ-ישראלי
מורית גדולה
מייש דרומי
מקור-חסידה רומאי
מרוה ארצישראלית

אדום
1
1

מוגן

נדירות
RR
RR

הערות

אנדמיות

P
פריפראלי  גבול תפוצה דרומי עולמי

R
RR
ES
P

R
RP
R
R
R
ES
EL

P

R
R
R
F
O
R

מיוחד

p
p
R
P
1

פריפראלי  גבול תפוצה דרומי עולמי

F
RR
R
ES
R
EL
R

P
RR
R
O

1

P

פריפראלי  גבול תפוצה דרומי עולמי
ES

RR
P
R
P
RR
ES
EL
P
1

R
R
R
RP
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שם הצמח
מרוה כחולה
מרוה רחבת גביע
מרות הפטל
מרות יהודה
מרות ירושלים
מררית הגליל
נורית הזיזים
נורית אסיה
נורית הלב
נורית כדורית
נורית קטנה
ניאונטיניאה תמימה
נענת הכדורים
נץ-חלב מפושק
נרקיס מצוי
סביון פשוט
סחלב אנטולי
סחלב הגליל
סחלב פרפרני
סחלב קדוש
סחלב שלוש-שיניים
סחלבן החורש
סיפן התבואה
סיפן סגול
סמר מרצעני
ספלילה מצויה
סתוונית היורה
סתוונית ירושלים
עוזרר קוצני
עוקצר מנוצה
עיריוני קצר
עכובית הגלגל
עכנאי יהודה
עלקת אזוביונית
עפעפית )קיקסיה(
עגולת עלים
עצבונית החורש
ערבז דק-פרחים
ערבז סוככני
ערידת הביצות
פואנית איטלקית
פיקוס התאנה
פקעון נאה
פרודותיים מכורבלות
צבעוני ההרים
צורית ארץ-ישראלית

אדום מוגן
P
P

נדירות
R
O
RR

אנדמיות

הערות
פריפראלי  גבול תפוצה דרומי עולמי

ES
ES
ES
RP
p
p
1
p

R
RR
RP
RR
R
R

פריפראלי  גבול תפוצה דרומי עולמי

p
R
P
P
P
P
P
P
P
p
1
P
P
P
P
P
P

RR
RR
ET
פריפראלי  גבול תפוצה דרומי עולמי

R
RP
ES
RR

1
p
1

R
F
R
RP
R
R

נדיר באזור ירושלים

פריפראלי  גבול תפוצה דרומי עולמי

P
RR
RR

1
1
p
1

RR

EL
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שם הצמח
צפורנית גדולה
צתרה ורודה
צתרנית משובלת
קוצן קיפח
קורנית מקורקפת
קחוון מקופח
קחוון שחור-מוצים
קטלב מצוי
קנרס סורי
קערורית שיח'נית
קרנונית לקויה
רומוליאה זעירה
רקפת מצויה
שום גבוה
שבולת שועל גדולה
שום הכרמל
שחלי האשפות
שלמון סורי
שנק החורש
שערור שעיר
שערות-שולמית
מצויות
שפתן מצוי
שקד מצוי
שרכרך הסלעים
שרכרך ריחני
תלתן לבן
תריסנית שיכנית

אדום
1

מוגן

נדירות
RR

אנדמיות

p
p
ES
P
O
ET
p
ES
RP
R
O

1
p
p

1
p
P

RR
R
RR
RP
R

P
P
P
P
p
R
R

ES
I

הערות
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ערכיות צומח  -דרך הערכה ומדדים
יחידות הצומח הוערכו בשני שלבים ,שבכל אחד מהם מוגדרים מדדים שונים.
שלב א'  -הערכת חשיבות טיפוס הצומח  /בית הגידול ,שאליו משתייכת היחידה .זוהי הערכת
הבסיס לחשיבות הצומח ביחידות שהוגדרו באזור הסקר .בהערכה זו ניתן דגש על שמירת מגוון
טיפוסי צומח ובתי גידול :טיפוסי הצומח הטבעיים הוערכו ברמות הגבוהות ) (3-5ורק טיפוסי
צומח שנוצרים בעקבות הפרה מתמשכת הוערכו ברמת ערכיות נמוכה יותר.
שלב ב'  -הערכת יחידת הצומח  -במידה ויש ביחידה מצב מיוחד ,השונה לטובה או לרעה ,מהמצב
האופייני באותו טיפוס צומח  /בית גידול ,הערכתה שונתה בהתאם .כך לדוגמה ,המצאות מינים
נדירים ,הרכב צומח  /מיקום מיוחד גררו הערכה גבוהה של מצב המשאב ,בעוד שהמצאות מינים
פלשניים או הפרות מקומיות הביאו לערכיות צומח נמוכה יותר לאותה יחידה.
מדדים לערכיות טיפוס הצומח  /בית הגידול
! נדירות  -חברה נדירה בארץ או באזור ,המאפיינת את היחידה ,ראויה להערכה גבוהה
יותר) .במקרה של שטח נטוע ,ההתייחסות היא לבית הגידול הטבעי ,שהיה קיים קדם
הנטיעה(.
! "מינים מיוחדים"  -נוכחות מינים נדירים ו/או אנדמיים ומינים בגבול תפוצתם  -ככל
שטיפוס הצומח מתאפיין בנוכחות רבה יותר של מינים אנדמיים ו/או נדירים כך ערכו גדול
יותר.
! כושר השתקמות לאחר פגיעה  -ככל שצורת צומח תתקשה יותר ,או תזדקק לזמן רב יותר
על מנת להשתקם מפגיעה ,חשובה יותר ההגנה עליה ולכן היא ראויה להערכה גבוהה )לגבי
בתי גידול טבעיים בלבד(.
! עושר ומגוון מינים  -ככל שעושר המינים בטיפוס הצומח גדול יותר היא ראויה להערכה
גבוהה יותר.
! מורכבות וגיוון )חיגור ,כתמיות ,שכבתיות ומגוון גומחות(  -ככל שבית הגידול מורכב
ומגוון יותר בגומחות האקולוגיות שקיימות בו כך ערכו גבוה יותר.
! אפיון  -צורת צומח אופיינית לאזור ראויה להערכה בהיותה מייצגת את אופי הצומח
הנפוץ ,העיקרי .מדד זה הופעל לגבי בתי גידול טבעיים בלבד.
הטבלה הבאה מציגה את ערכיות הבסיס לטיפוסי הצומח השונים ואת השיקולים לקביעתה.
ערכיות הבסיס של טיפוסי הצומח והשיקולים לקביעתה
שם טיפוס צומח מפורט

שם טיפוס צומח
מוכלל
מופר/מפותח
מופר/מפותח
מינים פלשניים מינים פלשניים

צומח של שטחים צומח של שטחים מופרים
מופרים
ערוץ נחל גדול מופר עם נטיעות
דלילות ,שרידי צומח גדות,
שיחים ועצים ושרידי בוסתן

ערכיות
בסיס

0
1
2
3

שיקולים לערכיות
הצומח הפלשני ,בעיקר שיטה כחלחלה ,יוצר בית גידול אחיד עם
מגוון מינים מצומצם .יתר על כן ,אזורים אלה מהווים בנק
זרעים להתפשטות המינים הפלשניים גם לשטחים נוספים.
בשטחים מופרים יש דומיננטיות של צמחי חלוץ ,עם מגוון קטן.
עם זאת בחלק מהשטחים יש פוטנציאל לחידוש הצומח הטבעי
בטווח ארוך יותר.
בעמקי הנחלים הגדולים עוברים קווי תשתית ודרכים שפוגעים
בתשתית הקרקע ובצומח הטבעי .מופיעים צמחי חלוץ ומעזבות.
פוטנציאל השיקום משמעותי לטווח ארוך.
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שם טיפוס צומח מפורט

שם טיפוס צומח
מוכלל
כרם זיתים/בוסתן
בוסתן

חורש

ערכיות
בסיס

3

חורש עם שרידי בוסתן

5

חורש

5

חורש בשולי נחל גדול עם זרימת 4

קולחין קבועה

חורש פתוח

יער מחטני דליל או בצפיפות
בינונית עם חורש ושרידי בוסתן

4

חורש פתוח

5

חורש פתוח בשרידי בוסתן

5

יער מחטני בצפיפות גבוהה או
בינונית עם חורש פתוח

4

יער מחטני בצפיפות בינונית או
דליל עם חורש פתוח בשרידי
בוסתן
יער מחטני דליל עם חורש פתוח

4

ערוץ נחל גדול ושוליו עם חורש
פתוח ושרידי בוסתן

5
5

חורש פתוח בכרם זיתים מטופל 4
גריגה

גריגת לוטם
שעיר

גריגת קידה או אשחר א"י
בהרכבים שונים
יער מחטני בצפיפות בינונית או
גבוהה עם גריגה

5
3

גריגה עם שרידי בוסתן

5

גריגת לוטם שעיר

5

גריגת לוטם שעיר בשרידי בוסתן 5
יער מחטני צפוף עם גריגת לוטם 3

שעיר בהרכבים שונים
יער מחטני ומעורב בצפיפות
בינונית עם גריגת לוטם שעיר
בהרכבים שונים
או
צפוף
ומעורב
יער מחטני
4
בצפיפות בינונית עם גריגת לוטם
שעיר בהרכבים שונים ושרידי
בוסתן

4

שיקולים לערכיות
שטח המדרגות עליהן גדלים הזימים נחרש לעתים והתפתחות
צומח טבעי רב שנתי מוגבלת .ישנו מגון של עשבוניים בעונתם.
בשולי החלקות ולאורך הטרסות יש התפתחות של עצים ושיחים.
שמעלה את ערכו הבוטני של טיפוס זה.
טיפוס נדיר ורב ערך בשטח הסקר )אם כי שכיח יותר בשטח
ממערב לאזור הסקר( .באזור המזרחי של הרי ירושלים שטחי
החורש מצומצמים מאד ויש חשיבות גדולה לשימורם .החורש
באזור לא יוצר סבכים סגורים אלא מקיים מגוון של נישות ובתי
גידול.
טיפוס נדיר ורב ערך בשטח הסקר )אם כי שכיח יותר בשטח
ממערב לאזור הסקר( .באזור המזרחי של הרי ירושלים שטחי
החורש מצומצמים מאד ויש חשיבות גדולה לשימורם .החורש
באזור לא יוצר סבכים סגורים אלא מקיים מגוון של נישות ובתי
גידול .נדיר יותר הטיפוס של חורש עם שרידי בוסתן וראוי
לשימור
באזור זה מופיעים עצים טבעיים גדולים ,בשילוב עם צומח רודלי
שבא בעקבות הזרמת הקולחין .פוטנציאל השיקום טוב יחסית
כפי שניתן לראות במורד נחל רפאים שבו הופסקה הזרמת הביוב
לפני שנים והצומח הטבעי המפותח שרד.
בתוך יער דליל יכולים להתפתח שרידי הבוסתן והחורש .עם זאת
בטווח הארוך הדומיננטיות של המחטניים עשויה להתחזק ללא
ממשק אקטבי.
בעל מגוון מינים גבוה בדרך כלל ,וכולל ,בין השאר ,צורות חיים
רבות .מאפיין כנראה את תצורת הצומח הטבעית שהתפתחה
בשטחים פתוחים שלא עברו הפרה משמעותית .נדיר יחסית
בשטח הסקר ,אם כי שכיח יותר בשטחים ממערב לאזור הסקר.
כמו שטחי החורש האחרים זהו טיפוס בעל חשיבות גדולה
לשימור .עם זאת שימור עצי הבוסתן לאורך זמן מחייב ממשק
ם – במיוחד
אקטיבי ,בעקבות השתלטות המינים הטבעיי
מטפסים.
גם ביערות בצפיפות בינונית ישנה במקומות מסוימים התפתחות
של חורש פתוח .נוצר בית גידול מגוון יחסית – יער עם תת יער
משמעותי.
בית גידול מגוון – יער עם תת יער משמעותי ובעל מגוון מינים
ביערות דלילים מתאפשרת בחלק מהמקומות התפתחות של
צומח טבעי מגוון ,היוצר חורש פתוח .מגוון המינים הוא גבוה
יחסית .התפתחות החורש יכולה להביא במקרים מסוימים
לדומיננטיות של החורש על חשבון היער.
עצי אלון מצוי ועצי חורש אחרים המהווים תופעת טבע ייחודית
בהרי ירושלים .נראה שהתפתחותם קשורה בזרימת הביוב
שהייתה בנחל בעבר ,אבל גם היום ,שנים לאחר שהופסקה זרימת
הביוב הם חיים ומשגשגים.
החלק הנחרש מכלל פני השטח אינו נרחב .על הטרסות ובשוליהן
מגוון של צורות חיים בצומח טבעי.
אחד מטיפוסי הצומח הנדירים באזור הסקר ,למרות שבעבר היה
טיפוס זה נפוץ יותר.
הגריגה מצליחה להתקיים במקומות מסוימים גם בתוך יערות
נטועים .היא יוצרת תת יער משמעותי ,אבל לא מגון במידה
מיוחדת.
טיפוס צומח נדיר באזור הסקר.רק בחלק קטן מאזורי הבוסתנים
התפתחה גריגה ממשית.
טיפוס צומח טבעי שאינו שכיח בתחום הסקר ללא יער מעליו.
בשטחים טבעיים טיפוס צומח זה קשור במגוון מינים גדול
יחסית לגריגות בתוך השטח המיוער.
טיפוס צומח שאינו שכיח בתחום הסקר
שטחים מוצלים בגלל צפיפות העצים ,לטם שעיר מסתדר עם
תנאים אלה ,אך מגוון המינים לא גבוה
שטחים מוצלים חלקית ,לטם שעיר מסתדר עם תנאים אלה,
מגוון המינים בינוני
שטחים מוצלים חלקית ,לטם שעיר מסתדר עם תנאים אלה,
מגוון המינים בינוני .שרידי הבוסתן מוסיפים גוון לשטח

138
שם טיפוס צומח
מוכלל
גריגת לוטם
מרווני

שם טיפוס צומח מפורט

ערכיות
בסיס

יער מחטני דליל עם גריגת לוטם 4

שעיר בהרכבים שונים
גריגת לוטם מרווני

5

יער מחטני צפוף עם גריגת לוטם 3

מרווני
יער מחטני ומעורב בצפיפות
בינונית עם גריגת לוטם מרווני
גריגת לוטם מרווני בשרידי
בוסתן

4
5

יער מחטני דליל עם גריגת לוטם 4

פסיפס בתה
וגריגה

בתת קורנית

מרווני בהרכבים שונים

יער מחטני צפוף עם פסיפס בתה 3

וגריגה
יער מחטני בצפיפות בינונית עם
פסיפס בתה וגריגה
יער רחבי עלים )אקליפטוס(
בצפיפויות שונות עם פסיפס בתה
וגריגה לעתים עם שרידי בוסתן
יער מחטני דליל או בצפיפות
בינונית עם פסיפס בתה וגריגה
ושרידי בוסתן
יער מחטני ומעורב דליל עם
פסיפס בתה וגריגה
פסיפס בתה וגריגה

4
3
4
4
5

פסיפס בתה וגריגה ושרידי
בוסתן

5

בתת קורנית

5

יער מחטני צפוף עם בתת קורנית 4

בתת סירה

יער מחטני דליל או בצפיפות
בינונית עם בתת קורנית
בהרכבים שונים
יער מחטני דליל או בצפיפות
בינונית עם בתת קורנית
בהרכבים שונים עם שרידי
בוסתן
בתת סירה בהרכבים שונים

4
5
5

בתת סירה בהרכבים שונים עם
שרידי בוסתן

5

יער מחטני צפוף עם בתת סירה

3

יער מחטני או מעורב בצפיפות
בינונית עם בתת סירה

3

יער מחטני או מעורב דליל או
בצפיפות בינונית ,עם בתת סירה
ושרידי בוסתן

4

שיקולים לערכיות
שטחים מוצלים חלקית ,לטם שעיר מסתדר עם תנאים אלה,
מגוון המינים בינוני
טיפוס צומח טבעי שאינו שכיח בתחום הסקר ללא יער מעליו.
בשטחים טבעיים טיפוס צומח זה קשור במגוון מינים גדול
יחסית לגריגות בתוך השטח המיוער.
שטחים מוצלים בגלל צפיפות העצים ,לטם מרווני מסתדר עם
תנאים אלה ,אך מגוון המינים לא גבוה
שטחים מוצלים חלקית ,לטם מרווני מסתדר עם תנאים אלה,
מגוון המינים בינוני
טיפוס צומח טבעי שאינו שכיח בתחום הסקר ללא יער מעליו.
בשטחים טבעיים טיפוס צומח זה קשור במגוון מינים גדול
יחסית לגריגות בתוך השטח המיוער.
שטחים מוצלים חלקית ,לטם מרווני מסתדר עם תנאים אלה,
מגוון המינים בינוני
שטחים מוצלים בגלל צפיפות העצים ,כיסוי הצומח הטבעי נמוך
ומגוון המינים לא גבוה
שטחים מוצלים חלקית ,כיסוי הצומח הטבעי רב ומגוון המינים
בינוני
עצי האקליפטוס מגבילים את התפתחות הצומח הטבעי באזור בו
הם נטעו ,למרות שהם אינם צפופים .ישנה התפתחות של בני שטי
ומעט שיחים אבל סך הכל המגוון אינו גדול.
מגוון בינוני של בני שיח ושיחים המתפתח בתוך היער הנטוע
בצפיפות נמוכה או בינונית .עצי הבוסתן מוסיפים משאב צומח
נוסף ,שיכול לשמש גם מגוון של בעלי חיים.
היער הדליל מאפשר התפתחות של עצים ,שיחים ובני שיח באחוז
כיסוי משמעותי ,מה שמביא גם לעלייה במגוון.
טיפוס צומח טבעי שאינו שכיח בתחום הסקר ללא יער מעליו.
בשטחים טבעיים טיפוס צומח זה קשור במגוון מינים גדול
יחסית לגריגות בתוך השטח המיוער.
טיפוס צומח טבעי שאינו שכיח בתחום הסקר ללא יער מעליו.
בשטחים טבעיים טיפוס צומח זה קשור במגוון מינים גדול
יחסית לגריגות בתוך השטח המיוער.
מאפיינת בית גידול ייחודי ,נדיר יחסית באזור הסקר .עושר של
מיני סחלביים ומינים מיוחדים ,שאחדים מהם נדירים ואחרים
קשורים במשק מים המיוחד של סלעים וקרקעות אלה.
מאפיינת בית גידול ייחודי ,נדיר יחסית באזור הסקר .עושר של
מיני סחלביים ומינים מיוחדים ,שאחדים מהם נדירים ואחרים
קשורים במשק מים המיוחד של סלעים וקרקעות אלה.
מאפיינת בית גידול ייחודי ,נדיר יחסית באזור הסקר .עושר של
מיני סחלביים ומינים מיוחדים ,שאחדים מהם נדירים ואחרים
קשורים במשק מים המיוחד של סלעים וקרקעות אלה.
מאפיינת בית גידול ייחודי ,נדיר יחסית באזור הסקר .עושר של
מיני סחלביים ומינים מיוחדים ,שאחדים מהם נדירים ואחרים
קשורים במשק מים המיוחד של סלעים וקרקעות אלה.
לבתות ערך אקולוגי חשוב כחלק מהפסיפס של תצורות הצומח
בהרי ירושלים .תפוצתן שהייתה רחבה בעבר הצטמצמה מאד
וכיום נותרו שטחי בתה קטנים יחסית ,בעיקר על מפנים
דרומיים.
לבתות ערך אקולוגי חשוב כחלק מהפסיפס של תצורות הצומח
בהרי ירושלים .תפוצתן שהייתה רחבה בעבר הצטמצמה מאד
וכיום נותרו שטחי בתה קטנים יחסית ,בעיקר על מפנים
דרומיים .עצי הבוסתן מוסיפים משאב צומח נוסף ,שיכול לשמש
גם מגוון של בעלי חיים.
בדרך כלל בעקבות הייעור הסירה מאבדת את הדומיננטיות שלה
כמין שליט ללוטם .רק במקומות ספורים היא נותרת כמין שליט
ביער צפוף .מגוון קטן יותר לעומת שטחים טבעיים.
בדרך כלל בעקבות הייעור הסירה מאבדת את הדומיננטיות שלה
כמין שליט ללוטם .רק במקומות ספורים היא נותרת כמין שליט
ביער .מגוון קטן יותר לעומת שטחים טבעיים.
בדרך כלל בעקבות הייעור הסירה מאבדת את הדומיננטיות שלה
כמין שליט ללוטם .ביערות דלילים נשארים כתמי סירה גדולים
וצפופים יותר עם מגוון צומח גדול יותר אם כי עדין קטן יותר
לעומת שטחים טבעיים .עצי הבוסתן מוסיפים משאב צומח נוסף,
שיכול לשמש גם מגוון של בעלי חיים.
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שם טיפוס צומח
מוכלל
בתה עשבונית

שם טיפוס צומח מפורט

ערכיות
בסיס

יער מחטני או מעורב דליל עם
בתת סירה בהרכבים שונים
בתה עשבונית עם שרידי בוסתן

4

בתה עשבונית

3

4

יער מחטני צפוף או בצפיפות
בינונית עם בתה עשבונית חד
שנתית או רב שנתית
יער רחבי עלים דליל או בצפיפות 4
בינונית עם בתה עשבונית

2

צומח טבעי
מדוכא/דל
חקלאות
מודרנית

יער מחטני דליל עם בתה
עשבונית
יער מחטני צפוף או בצפיפות
בינונית עם צומח טבעי
מדוכא/דל
מטעים וכרמים
גידולי שדה

3
2
1
1

שיקולים לערכיות
בדרך כלל בעקבות הייעור הסירה מאבדת את הדומיננטיות שלה
כמין שליט ללוטם.
הבתה העשבונית עשירה במינים ,בעיקר של חד שנתיים,
מתפתחת בבוסתנים נטושים.
בדרך כלל מופיע טיפוס זה בשדות מוברים ,כשלב מעבר לפני
כניסת בני שיח ושיחים .ישנים מינים ייחודים לטיפוס זה ,למרות
שהמגוון בסך הכל לא גדול.
צומח טבעי דל ומדוכא עם מגוון קטן.
שילוב של עצי חורש ,חלקם נטועים ,עם בתה עשבונית מביא
לעלייה במגוון ולעליית הערכיות לעומת בתות עשבוניות בתוך
יערות מחטניים.
עם דילול היער עולה מגוון העשבוניים – גם רב שנתיים וגם חד
שנתיים.
מגון דל ,מופע מדוכא של הצמחים.
שטח פתוח שעובר הפרה מתמדת – מגוון צומח מצומצם ודל.
שטח פתוח שעובר הפרה מתמדת – מגוון צומח מצומצם ודל.

בהמשך התבצעה הערכה של כל יחידת צומח בתוך הטיפוס .שלב זה עשוי להביא לירידה או עלייה
של רמה אחת ,מרמת הערכיות שהוגדרה לטיפוס הצומח אליו משתייכת היחידה.
מדדים לערכיות יחידת הצומח
! מופע "מיטבי" של טיפוס הצומח  -יחידת צומח המייצגת מופע מיטבי של טיפוס הצומח
אליה היא משתייכת ,ראויה להערכה גבוהה.
! מידת ההפרה  -ככל שמידת ההפרות בשטח גבוהה יותר ,כך ערכו נמוך יותר .דוגמאות:
כרייה ,סלילה ,בינוי,דריכה מאסיבית או תנועת רכב בחלקים ניכרים של השטח ועוד.
! מפגעים  -ככל שהמפגעים )לדוגמא  -פסולת מסוגים שונים( חמורים יותר ,כך ערכה של
יחידת הצומח נמוך יותר.
! נוכחות מינים נדירים ו  /או מינים מוגנים  -בטיפוס צומח שאינו מתייחד במספר גדול של
מינים אלה כרגיל.
! הרכב מינים ייחודי  -לעתים הרכב מינים ייחודי )גם אם אלה אינם מינים נדירים( ביחידת
צומח מעלה את ערכה.
! ערך חינוכי תרבותי  -ערכה של יחידה עולה ככל שבית הגידול והצומח בה יכולים לבטא
ערכים סביבתיים ,או לשמש כלי להקניית ערכים אלה .ערך גבוה יינתן ליחידות הצומח
בקרבת מקומות יישוב ,ליד צירים ראשיים וליד מוקדי טיול וביקור.
! גודל היחידה  -ככל שהיחידה גדולה יותר וככל שגבולותיה קצרים יחסית לשטחה ,כך
ערכה האקולוגי גדול יותר.
! מיקום היחידה ברצף הטבעי  -ככל שהסביבה "עוינת" יותר כך ערכה של היחידה נמוך
יותר .ישנה חשיבות למקום היחידה ברצף בתי הגידול לאורך גרדיאנט אקולוגי ויחסי
הגומלין של היחידה עם יחידות סמוכות.
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סיכום
מתוך הממצאים שתוארו ושנותחו בפרק זה ,אפשר לראות את השינוי העצום שחל בשטח במשך
שישים השנים האחרונות .מהמחקרים שנערכו בשנים האחרונות עולה ,כי קצב ההכחדה של מיני
צמחים באזור ירושלים בחמישים השנים האחרונות הוא עצום 103 ,מינים מתוך כ 1000-מינים.
עובדה זו חייבת "להדליק נורה אדומה" בקרב גורמי שמירת הטבע ,בכדי למצוא דרכים לשמור על
בתי גידול נכחדים ועל צמחים בסכנת הכחדה.
במחקרים ובספרות שנכתבו בשנות ה ,50-ה 60-וה 70-של המאה ה ,20מתואר הצומח של הרי
יהודה ככזה שנשלט על ידי בתות של סירה קוצנית וקטעי חורש מתחדש .באותן שנים ניטעו
מרבית היערות המחטניים באזור ,שגדלו ועלו במשך השנים .סקר זה נערך באזור המאופיין
בנטיעות רחבות היקף .במשך השנים חלה התפשטות ספונטאנית של אורן ירושלים ,לשטחים בהם
לא היו נטיעות יזומות .התמונה המתקבלת בתת היער המחטני היא שהצמחים ששולטים הם
לוטם שעיר ולוטם מרווני ,לעתים בערבוב עם סירה קוצנית וקידה שעירה )פסיפס בתה וגריגה(.
יתכן והסיבה לכך היא עמידות גבוהה יותר לצל העצים אצל הלוטם השעיר והלוטם המרווני
מאשר אצל הסירה הקוצנית.

נקודות לחשיבה ודיון בהמשך
הסקר העלה נקודות מספר הראויות להמשך בדיקה ,התייחסות ומחקר:
! מינים הראויים לשימור – יצירת רשימה של הצמחים הראויים לשימור ,מקום גידולם
ודרכי ממשק שיבטיחו את המשך קיומם.
! פיתוח דרכי הגנה וממשק למיני הצמחים הנדירים וה"אדומים"  -הנמצאים בסכנת
הכחדה.
! פיתוח דרכי הגנה וממשק לצמחים פריפריאליים – "אוכלוסיות שוליים" ,הנמצאות בשולי
תפוצתן ,שונות גנטית ,על פי רוב ,מאוכלוסיות של אותם מינים במרכז תחום תפוצתן.
שונות גנטית זו הנה בעלת חשיבות רבה לשימור בשל ההתאמה שיש לאותן אוכלוסיות
לשינויי אקלים אפשריים .לאוכלוסיות ים-תיכוניות באקלים צחיח למחצה ,עשוי להיות
יתרון אבולוציוני על פני אוכלוסיות של אותם מינים באקלים לח יותר.
! פיתוח דרכי הגנה וממשק לצמחים מוגנים
! קביעת סדרי עדיפויות של שטחים לשימור על פי הערכיות הבוטנית ועל פי מדדים
תכנוניים וממשקיים.
! פיתוח המודעות לחשיבות הגנה וממשק של בתי הגידול הטבעיים והעלאת המודעות
הציבורית לצומח המיוחד באזור.
! משמעות השינוי בצמחיית הגריגה והבתה מאז שנות החמישים של המאה העשרים ,ועד
ימינו באזורים הנטועים ובאזורים ללא נטיעות.
! ממשק לשטחים עם זריעי אורנים.

142

143

מפות משולבות
ערכיות טבע ונוף
במפה זו שולבו ערכיות הצומח ומשאבי הטבע עם הערכיות הנופית על פי הטבלה הבאה:
מטריצת ערכיות משולבת  -טבע ונוף
ערכיות נופית
מרבית
)(5

גבוהה
מאד
)(4

גבוהה
)(3

בינונית
)(2

נמוכה
)(1

מרבית
)(5

גבוהה
)(3

בינונית
)(2

בינונית
)(2

נמוכה
)(1

נמוכה
)(1

מרבית
)(5

גבוהה
)(3

גבוהה
)(3

בינונית
)(2

בינונית
)(2

בינונית
)(2

גבוהה
מאד
)(4
גבוהה
מאד
)(4

גבוהה
)(3

גבוהה
)(3

בינונית
)(2

גבוהה
)(3

גבוהה
מאד
)(4

גבוהה
)(3

גבוהה
)(3

גבוהה
מאד
)(4

מרבית
)(5

מרבית
)(5

מרבית
)(5

מרבית
)(5

מרב ית
)((5

מרבית
)(5
מרבית
)(5
מרבית
)(5

ערכיות
צומח

עיקרי הממצאים
המפה מציגה מספר אזורי גלעין בעלי ערכי טבע ונוף נדירים:
הר איתן ואגן סטף  -השטחים שנמצאו איכותיים ביותר הם החלק הגבוה של הר איתן ,וגם האגן
החזותי של סטף ,הכולל את שני צידי נחל שורק שמתפתל בין בוסתני סטף ומנזר יוחנן במדבר.
באזור זה יש שילוב של צומח טבעי מתחדש ,יערות נטועים ,כרמי זיתים ובוסתנים נטושים
ופעילים .הוא משמר גם מאפיינים של המורשת החקלאית וההתיישבותית של הרי ירושלים כמו
נוף הטרסות וחקלאות בעל ושלחין .ממרום ההר נשקף נוף ייחודי בלב ההרים.
שלוחת שורק והמורד לכיוון חרבת בית סקיה ונחל רפאים  -נופים ייחודיים נשקפים גם מהחלק
הגבוה של שלוחת שורק ,המשתרעת מערבה בין נחל רפאים לנחל שורק עד מעל המפגש ביניהם.
על פסגתה נמצא מכלול של שרידים ארכיאולוגיים מעניינים .במורד לעבר נחל רפאים מתפתח
חורש טבעי .על שלוחה שיורדת דרומה לכיוון נחל רפאים נמצאים שרידי כפר זעיר בשם חרבת
בית סקיה ,שבו נמצא בית בד שמור במצב ייחודי .במכלול זה ניתן לכלול גם את הקטע המערבי
של נחל רפאים שבו התפתחו אלונים גדולים ,לאורך אפיק אכזב .עם הפסקת הזרמת הביוב בנחל
הוא נותר נקי .מופיעים בו במספר נקודות סלעים גדולים ומפלים מקומיים.
מורדות רכס לבן הדרומיים ,מעין לבן לכיוון שרידי הכפר וולג'ה  -החלק התחתון של המורדות
הדרומיים של רכס לבן ,מעל נחל רפאים ,משמר נוף חקלאי ייחודי ,עם מספר מעיינות גדולים,
מדרגות חקלאיות ונחלים תלולים יחסית שבשוליהם משטחי סלע .המעיינות הם אבן שואבת
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למטיילים בשולי העיר ירושלים .על הטרסות יש שילוב של בתות מסוגים שונים ,עם כתמי
בוסתנים ונטיעות ותיקות וחדשות.
נחל חרת והמורד המערבי של עמק בית זית  -עמק נחל חרת נחבא בין הר חרת עצמו ובין השלוחה
היורדת את בית הספר החקלאי "עין כרם" .בנחל יש צומח טבעי ייחודי והוא שמו ר כאגן חזותי
סגור ,כמעט ללא הפרות.
מורדות הר טייסים ונחל צובא  -באזור זה ישנו חורש מתפתח בדרגות שונות של צפיפות ,ברובו
משולב בעצי מחט .בסך הכול בשטח הסקר זוהי תופעה נדירה למדי ויש חשיבות לשימור ולממשק
נכון של אזור זה.
מורדות נחל כסלון מדרום לכביש מס'  1ומצפון לגבעת יערים  -קטעי חורש ובתה נמצאים גם על
מורדות נחל כסלון ,לאחר יציאת הנחל מהגוש המיושב של עין רפה ,עין נקובא ,בית נקופה ואבו
ע'וש .החקלאות הולכת ונעלמת עם ירידת הנחל מערבה ונותר שילוב של נטיעות בגילאים שונים
בשילוב עם צומח טבעי מתפתח.
סובב מבשרת  -נחל כסלון עליון ונחל חלילים  -ממערב וממזרח למבשרת ציון מצויות שתי פנינות
נוף וטבע .בצפון מערב סוגר על מבשרת המדרון התלול של נחל כסלון עליון ,שבתוכו נחבא מעיין
קטן שלידו כמה עצי פרי .במעלה הוואדי בוסתני בית סוריק ,שנמצאים היום מצפון לגדר ההפרדה
הקוטעת את הרצף בין הבוסתנים למורד הנחל .ממזרח למבשרת ,בין שכונה ותיקה לרכס חלילים
יורד אל נחל שורק נחל חלילים עם מגוון תופעות ייחודיות הקשורות בצנירים ובמערות משני צידי
הנחל.
שאר שטח הסקר הוגדר ברובו בערכיות גבוהה מאד או גבוהה .מרבית השטח הנטוע הוגדר
בערכיות גבוהה מאד .שטחי חקלאות ,שערכם האקולוגי פחוּת ,הוגדרו ברמת ערכיות גבוהה או
בינונית למעט מקרים יוצאים מהכלל כמו המטעים המקיפים את תל צובא ,שיש להם חשיבות
נופית גדולה לשמירת איכויותיו של מכלול היישוב העתיק וסביבתו .שטחים בערכיות נמוכה,
שנועדו לשיקום ,נמצאים בעיקר סביב מבשרת ציון ,באזורים פגועים עקב פעולות חציבה ועיבוד
חומרי גלם שנערך במקום.
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מסדרונות אקולוגיים ורצף שטחים פתוחים
מקומם של הרי יהודה במערך הארצי של מסדרונות אקולוגיים
מטרת המסדרונות האקולוגיים היא לקיים אוכלוסיות גדולות יחסית המחליפות מידע גנטי
ביניהן .במסמך העוסק במסדרונות אקולוגיים בשטחים פתוחים ככלי לשמירת טבע )שקדי
ושדות (2000 ,מודגשת חשיבותם של הצירים צפון-דרום ומזרח-מערב .הרי יהודה הם חוליה
מרכזית במסדרון האורך הראשי של ישראל ,שנמשך על השולים המערביים של שפלת ההר.
מסדרון זה מחבר שטחים פתוחים בצפון הארץ כמו הכרמל ורמות מנשה עם שטחים פתוחים
גדולים יחסית שנשארו בשפלת יהודה וספר המדבר .הרי ירושלים הם הרחבה של מדרון זה לכיוון
מזרח ,כך שבאזור זה יש רצף פתוח שנמשך מההר דרך השפלה עד לפאתי מישור החוף.
גדר ההפרדה יוצרת אמנם קיטוע מסוים בין שטח הסקר הכלול ב"פרוזדור ירושלים" לבין
השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון ,אבל בפועל קיים קשר רציף בין שטח הסקר לשטחים
הפתוחים סביב ,בעיקר בדרום האזור ,שם לא הוקמה גדר עד כה.

רצף שטחים פתוחים
במהלך הסקר נבדק רצף השטחים הפתוחים בתחום הסקר .זאת מתוך הנחה שפגיעה בשטחים
פתוחים נגרמת גם בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי וגם בעקבות קטיעתו בקווי
תשתית כגון כבישים ומסילות ברזל.
טווח השפעתו של השטח הבנוי על השטח הפתוח תלוי בגודלו ,בעוצמת הבינוי )גובה וצפיפות(,
באורך הגבולות ,צורתם של הגבולות ,בתבליט השטח )שיפוע ,מיקום וכד'( ,בסוג המזהמים
וההפרעות שנוצרים בשטח הבנוי ובכמותם.
טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת
עבודות העפר )סוללות ,קירות חצובים וכד'( ,קיומם של מערכת תאורה ו/או גדרות הפרדה תיחום
וכמות התנועה בכביש.
מפת רצף השטחים הפתוחים המופיעה להלן מציגה ניסיון להעריך את השפעת היישובים,
השטחים הבנויים ,ומערכת הדרכים על כל שטח הסקר .ניתוח רצף השטחים הפתוחים מאפשר
הערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים שאינם באים לידי ביטוי בהערכת הטבע והנוף.
הערכים האקולוגיים והנופיים מוזכרים בהקשר זה ,אך נוספים להם ערכים חשובים אחרים.
בקטגוריה זו כלולים כמה תפקודים:
! תפקוד חברתי )רקע לפעילות נופש וטיולים( :רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב
מרכזי בחוויות הטיול והנופש בחיק הטבע.
! תפקודים מערכתיים :חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים,
שבהם נשמר המרחב הפתוח.
! מרחב לתכנון עתידי :אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר,
לצרכים אשר יתכן ובדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם.
! תפקוד אקולוגי :לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום אקוסיסטמות ובתי
גידול מגוונים ,הבנויים על מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי ידיים.
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! תפקוד חזותי :אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח נדירים בצפון
הארץ ומרכזה ,דבר המקנה להם חשיבות מיוחדת.
שיטת הערכה
מידת רציפותו של השטח הפתוח הוערכה על פי המרחק שלו מיישובים ,כבישים ,מסילת ברזל או
שטחים בנויים אחרים .ככל שהמרחק מהשטח הבנוי גדול יותר הוערך השטח הפתוח כאיכותי
יותר .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.
בכדי להעריך את מידת השפעתם של שטחים מבונים ותשתיות על השטח הפתוח הופעל מודל
חישוב מרחבי על אזור הסקר .תחומי ההשפעה של שטחים מבונים ,דרכים ומתקני תשתית סווגו
בקבוצות כלליות ,על פי הערכה איכותית של עוצמת השפעתם על השטח הפתוח ושוקללו בהתאם.
משקלי ההפרות חושבו יחסית למידת השפעתו של שטח עירוני שהוגדרה כ  .100%-מידת השפעתן
של הפרות אחרות באזור זה הוערכה כקטנה יותר )עד כדי  .(0%טבלת משקלי הרצף מפרטת את
הסיווגים השונים ואת המשקל היחסי שלהם .בשטח הסקר התבצע חישוב של מרחק רציף )בשריג
  (Rasterלגבי כל קבוצת משקלים .איחוד המשקלים השונים לשריג אחד מתבצע ע"י הבאתם שלכל השריגים שחושבו לבסיס משותף של עוצמה  100ע"י הכפלת משקלם במנה המשלימה ל.100-
לאחר השוואת השריגים נלקח ,עבור כל נקודה בשטח ,הערך הנמוך ביותר מבין כל השריגים .ערך
זה הינו ביטוי של המרחק המשוקלל בין השריג לבין ההפרה הקרובה ביותר אליו ,בעלת המשקל
הגבוה ביותר.
ניתן לתאר את חישוב רצף השטחים הפתוחים כאלגוריתם המתייחס לשריג המורכב תאי שטח
)פיקסל( בגודל של  5מ' על  5מ' ,מההפרה הקרובה ביותר אליו )כביש ,מבנה וכד' .ר' טבלת משקלי
הרצף להלן( .האלגוריתם מתאר את המרחק המשוקלל המינימאלי )ביחס למשקל השפעתו של
יישוב עירוני( של כל תא שטח )פיקסל( מההפרות בסביבתו :היינו ,לכל תא שטח שמסביבו הפרות
במשקלים שונים ,נערך החישוב הבא:

∋
∋ ∃ 100
∋ ∃ 100
∃ 100
( ∀∀, %% dist 2
( ∀∀...%% dist n
∀
( min ( x) : %% dist1
& W1 #
& W2 #
Wn ∀#
&
כאשר:
) - Min (xהמרחק המשוקלל המינימאלי של תא שטח מההפרות סביבו
 - xתא שטח
) - Dist (iהמרחק של תא שטח מהפרה i
 - W iהמשקל של הפרה i
) 100הינו משקל השפעתו של יישוב עירוני(
טבלת משקלי הרצף )הטבלה מכילה רק את משקלי הרצף המופיעים בסקר הנוכחי(
סוג תכסית/שימוש קרקע
חניון קק"ל
בית עלמין כפרי
מתקן הנדסי קטן )תחנת שאיבה(
סככות לכלים חקלאיים
חווה ללא מגורים

משקל
0
5
10
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סוג תכסית/שימוש קרקע
חניה עם מצעים
חשמל :תחמ"ש מקומי  /תחנת מיתוג
כביש גישה
מחסנים חקלאיים
מסילת רכבת רגילה
מתקנים צבאיים שאינם מאוישים בקביעות
תחנת מידע ושירותים
תחנת מעבר לפסולת )מפג"ש(
חווה כוללת מגורים
חניה סלולה
לול
מחפורת נטושה
מחצבה נטושה
ספורט ונופש
ישוב כפרי
כביש מקומי
מתקו הנדסי בינוני ) מט"ש ,מתקן התפלת מים
מליחים וכד'(
אזור תעשיה מקומי )מוסכים ,בתי מלאכה
ותעשיה קלה(
חשמל :תחמ"ש ראשי
ישוב פרברי בינוני
כביש אזורי
מסחר ותעסוקה מקומי
תחנת תדלוק ושרותי דרך
דרך מערכת עם גדר גבול/הפרדה
ישוב פרברי גדול
אזור תעשיה אזורי
בסיס צבאי בקנ"מ עירוני
כביש ארצי
מחצבה פעילה
מסחר ותעסוקה אזורי

משקל

15

25

50

75

100

התפלגות המרחקים המשוקללים של תאי השטח מההפרות בתחומי סקר הנוף.
עיקר הממצאים
הסקר התרכז באזור המזרחי של הרי ירושלים ,שמושפע מהתרחבות המטרופולין והיישובים
סביבו .עיון במפת רצף השטחים הפתוחים מראה שעל הרכסים ממערב לירושלים הוקמו יישובים
פרבריים וכפריים שמותירים בעיקר את צירי הנחלים כמסדרונות פתוחים .כך לדוגמה ,נחל שורק
ונחל חרת שומרים על רצף חלקי בין החלק העליון של נחל שורק ויובליו לבין מורד הנחל.
המבנה הגיאוגרפי של הרי ירושלים וקשרי הגומלין ההדוקים של העיר עם השפלה ומישור החוף
מכתיבים מערכת דרכים שכיווניה העיקרים הם מזרח  -מערב .רצף השטחים הפתוחים בכיוון
צפון דרום נקטע לפיכך על ידי הכבישים ומסילת הברזל המוליכים לירושלים .בתוך אלה כביש
מס'  1הרחב מהווה קיטוע משמעותי ביותר .השפעותיהם של כביש  395על השלוחה בין נחל כסלון
לנחל צובא ,כביש  386בנחל שורק ומסילת הברזל בנחל רפאים קטנות יותר.
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בחלק הצפוני נמצאים מספר רצפים פתוחים לאורך נחל כיסלון .אבל רצפים אלה נקטעים על ידי
כביש מס'  ,1מחלף עין חמד ובמורד הנחל על ידי הבנייה הנרחבת בעין רפה ועין נקובא .באזור זה
נותר מסדרון צר בין למרגלות רכס צובא שמקשר בין נחל צובא עליון לנחל כסלון.
רצפים פתוחים משמעותיים יותר נמצאים בחלק המערבי של הרכס ,באזור הר איתן והמשך רכס
לבן .אלה מקושרים לליבה השמורה יותר של הרי יהודה שנמשכת מערבה עד למצלעות מעל כביש
.38
לאורך נחל שורק יש מספר מתקני תשתית שפוגעים ברצף כמו תחנת המשנה של חברת חשמל
ומכון טיהור שפכים של מערב ירושלים.
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ערכיות טבע ,נוף ורצף שטחים פתוחים
מפה זו מסכמת את הערכות הסקר  -היא משלבת את ממצאי ערכיות הטבע והנוף עם הערכת
רציפותו של השטח הפתוח .לצורך החיבור במטריצה קובצו ערכי הרצף לחמש קטגוריות:
 .1עד  500מ' משוקלל.
 1000 - 500 .2מ' משוקלל.
 1500 - 1000 .3מ' משוקלל.
 2000 - 1500 .4מ' משוקלל.
 .5מעל  2000מ' משוקלל.
במטריצה ניתן לראות שערכים ברמות הרצף הגבוהות  -רמות  4ו 5-הוערכו בערך משולב גבוה
יותר ברמה אחת מזה שבו דורגה ערכיות הטבע והנוף .זאת כמובן למעט שטחים שדורגו כבר
קודם לכן בערכיות מרבית.
מטריצת ערכיות משולבת  -טבע ,נוף ורצף שטחים פתוחים
ערכיות טבע ונוף
מרבית
)(5

גבוהה
מאד
)(4
גבוהה
מאד
)(4
גבוהה
מאד
)(4
גבוהה
מאד
)(4
מרבית
)(5

מרבית
)(5

מרבית
)(5

מרבית
)(5
מרבית
)(5
מרבית
)(5
מרבית
)(5

גבוהה
)(3

בינונית
)(2

נמוכה
)(1

גבוהה
)(3

בינונית
)(2

נמוכה
)(1

גבוהה
)(3

בינונית
)(2

נמוכה
)(1

גבוהה
)(3

בינונית
)(2

נמוכה
)(1

גבוהה
מאד
)(4
גבוהה
מאד
)(4

גבוהה
)(3

בינונית
)(2

גבוהה
)(3

בינונית
)(2

 0-500מ'
)(1
 500-1000מ'
)(2
 1000-1500מ'
)(3
 1500-2000מ'
)(4

ערכיות
רצף
שטחים
פתוחים
)מטר
משוקלל(

 2,000מ' ומעלה
)(5

עיקר הממצאים
חלקים ניכרים מאזור הסקר מקוטעים על ידי כבישים ויישובים ,כך שערכיות רצף השטחים
הפתוחים בהם נמוכה יחסית ואין בה כדי להוסיף על ערכיות טבע ונוף שנקבעה להם .רק בחלק
הדרום מערבי של הסקר הוגדרו רמות רצף גבוהות )דרגה  4ו (5-שמעלות בדרגה נוספת את
ערכיות הטבע והנוף.
לכן ,השפעת ערכיות הרצף על הערכיות המשולבת ניכרת רק במורד המערבי של הר איתן ובמורד
הדרומי של שלוחת שורק לכיוון עמק רפאים .כתוצאה משילוב הרצף נוצרו באזור זה מכלולים
גדולים יחסית שהם בחשיבות מרבית לשימור.
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