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תקציר
מסמך זה מציג סקר מקיף של ערכי טבע, נוף ומורשת במערב הרי ירושלים. להרי ירושלים חשיבות רבה בקנה המידה הארצי 
מבחינה אקולוגית, נופית והיסטורית. הרי ירושלים גובלים באזור הספר הים-תיכוני ובכך מהווים אזור מעבר )אקוטון(, ומייצגים 
את חלקו היובשני של אזור האקלים הים-תיכוני. לכן, ניתן למצוא בחלקם הדרומי-מערבי – תחום הסקר הנוכחי – מינים ים-
תיכוניים אופייניים, שאזור הסקר מהוה את קצה גבול התפוצה הדרומי שלהם מחד, כמו גם חדירות של מינים ערבתיים או 
מדבריים שאזור הסקר מהוה את קצה גבול התפוצה הצפוני שלהם מאידך. הרי ירושלים מהווים גם בית-גידול למיני צמחים 
נדירים רבים, שחלקם בסכנת הכחדה. ייחודיות נוספת של תחום הסקר היא היות מרביתו שטח פתוח גדול ורציף, שתומך 

במגוון מינים של יונקים גדולים, ומהווה חלק ממסדרון אקולוגי ארצי חשוב בין צפון הרי ירושלים לשפלת יהודה.

גבול הסקר תחום בשלוחת בר-גיורא – קו פרשת המים בין נחל זנוח לנחל המערה בדרום, נחל זנוח במערב, מורדות נחל קטלב 
במזרח ומורדות נחל שורק בצפון. אזור הסקר בעל מורכבות נופית גדולה שנוצרת על-ידי מערכת שלוחות ונחלים, ובקנה מידה 
מקומי יותר גם: טרשים, משטחי סלע, מדרגות רחבות או מצוקים – שנוצרים הודות למסלע המגוון. בחלקים מהשטח השאירה 

את חותמה החקלאות ההררית במהלך הדורות, בדמות טראסות שחשיבותן נופית ואקולוגית.

חשיבותם של הרי ירושלים בהיסטוריה של ארץ-ישראל חורגת מגבולות מרחב הסקר, בשל סמיכותם לעיר ירושלים – שבה 
קשורים חלקים נכבדים מההיסטוריה היהודית וראשית הנצרות, כמו גם קדושתה לאיסלאם. המרחב כולו מתאפיין בצפיפות 

התיישבותית גבוהה וברצף התיישבותי שנמשך אלפי שנים. 

כל מרחב הסקר מוגדר כמרקם “שמור משולב" בתמ"א 35, וכמעט 90% משיטחו ממוקמים ב-"ליבה השמורה" כפי שהוגדרה 
בניהול קק"ל, מהם כ-50% מהשטח הם  הינם שטחים  דונם( מתחום הסקר   23,000 )כ-10,900 מתוך  1/30. כ-47%  בתמ"מ 
יערות נטועים וכ-50% הם שטחי חורש טבעי, שיחיות ובתות. בנוסף, בלב השטח נמצאת שמורת טבע מוכרזת – שמורת נחל 
דולב, בכשליש משטח הסקר. כ-12% משטח הסקר הם בנויים או מופרים – רובם הגדול בתחום היישובים )בר גיורא, נס הרים 
ומחסיה( ובשתי מחצבות גדולות )הר טוב והר חרוז(. כ-6% משטח הסקר משמש לחקלאות. במקרים מסויימים, שולי השדות 
מאפשרים קיום מגוון מיני חי וצומח שחלקם משגשג ולעיתים תלוי בסביבה החקלאית. בשיתוף-פעולה עם החקלאים, ניתן 

יהיה לשמור על ערכי הטבע הללו בטווח הארוך.

מטרת הסקר היתה לגבש תמונת מצב כוללת אודות ערכי הטבע, הנוף והמורשת באזור, על-ידי מיפוי רציף של כלל תצורות 
הנופית- וערכיותן  הנוף  יחידות  הגדרת  האקולוגית;  וערכיותם  תפוצתם  דגמי  הסקר,  שבתחום  הצומח  וטיפוסי  הצומח 
תרבותית; כמו גם איתור ומיפוי אתרי מורשת האדם, מצבם ופוטנציאל השימור והשיקום שלהם. הסקר מתייחס למרחב כרצף 
גיאוגרפי אחד – יערות, שמורות טבע ושטחים שאינם מוגנים, ומניח בסיס מידע לתכנון וניהול רב-תכליתיים של השטחים 
הפתוחים עבור כל הגופים המנהלים את השטח באזור. כך יוכלו התכנון והניהול להתבצע באופן שבו הם יתרמו הן לשמירת 

איכותם האקולוגית והנופית של השטחים הפתוחים, הן לרווחת תושבי האזור והמבקרים.

צפון  של  הנוף  לחטיבת  נושקים  המערביים  ושוליו  ירושלים,  הרי  של  הנוף  בחטיבת  נמצא  הסקר  תחום  כל  נופית,  מבחינה 
שפלת יהודה. תחום הסקר חולק לחמש יחידות נוף, ובהן חלוקה משנית ל-82 תת-יחידות. כל יחידת נוף אופיינה מבחינה 
גיאוגרפית, בוטנית, הידרולוגית ותכסית. כמו כן, תועדו ומופו 354 אתרים נקודתיים, מהם 36 אתרים שבהם תופעה גיאולוגית/
נוף  אתרי   2 הנצחה,  אתרי   11 היסטוריים,  אתרים   28 ארכיאולוגיים,  אתרים   170 הידרולוגיים,  אתרים   59 גיאומורפולוגית, 
ותצפית, ו-30 אתרים אחרים )בפרט חניוני קק"ל(. פרט לאתרים הללו, תועדו גם 18 אתרים בוטניים בעלי עניין לחובבי טבע, 
וכן כמה עשרות נקודות של מפגעים. מבחינת חשיבות; 32 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית, 75 אתרים דורגו כבעלי 
חשיבות ברמה האזורית ו-247 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה המקומית בלבד. בדירוג הערכיות הנופית של תת-יחידות 
– בערכיות  גבוהה מאד, 18 תת-יחידות  דורגו בערכיות  נוף בערכיות המירבית, 24 תת-יחידות  דורגו 19 תת-יחידות  הנוף, 
 גבוהה, 11 – בערכיות בינונית, 4 – בערכיות נמוכה, ו-6 תת-יחידות נוף סווגו כבנויות. שני מכלולי נוף זוהו כערכיים במיוחד:
1. “הליבה הפתוחה" – השטח שבין נחל אזן בדרום לנחל דולב בצפון, שבו עוברים שניים משבילי הטיול הבולטים במרחב, אתרי 
עתיקות ומורשת )מערת התאומים, בית עיטאב( ומעיינות קטנים; 2. מורדות נס הרים – ראש המתלול שיורד לנחל שורק, ובו 

תצפיות נוף מהיפות ביותר בהרי ירושלים.

תוצאות מודל רצף השטחים הפתוחים מדגישות את העובדה שבלב תחום הסקר ישנו שטח פתוח רצוף שאינו מופר על-ידי 
בינוי, תשתיות או מתקנים. אזור זה מתחבר עם שטח פתוח באגן נחל זנוח. מצפון וממזרח לתחום הסקר יש את נחל שורק 
שמהווה גם הוא גוש של רצף שטחים פתוחים שמקושר לתחום הסקר, למעט קיטוע מסויים ע"י כביש 2866 והיישובים נס 
הרים ובר גיורא. כמעט כל שטחם של אזורים פתוחים רציפים אלה הוא טבעי או נטוע, והשטחים החקלאיים מעטים. על-אף 

מיעוטם של השטחים החקלאיים, רובם מגודרים – דבר שמהווה מכשול למיני יונקים גדולים ובינוניים. 
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בסקר הבוטני, חולק שטח הסקר ל-161 יחידות דיגום, מתוכן: 18 סווגו כשטח בנוי/מופר, 23 סווגו כשטח חקלאי פעיל ו-120 
סווגו כשטח פתוח שאינו חקלאי פעיל. 33 יחידות דורגו בערכיות הבוטנית המירבית, 28 יחידות דורגו בערכיות גבוהה מאוד, 
45 יחידות – בערכיות גבוהה, 9 יחידות – בערכיות בינונית, 5 יחידות )בנוסף לשטחים החקלאיים הפעילים( – בערכיות נמוכה 
ו-18 יחידות כשטח בנוי/מופר )ללא ערכיות בוטנית(. בתחום הסקר תועדו שני מיני צמחים בסכנת הכחדה, 25 מינים נדירים 
ברמה ארצית, 4 מינים נדירים ברמה האזורית, 33 מינים תת-אנדמיים ו-15 מינים פולשים/זרים. תצורות הצומח השולטות 
המינים  מהשטח(.  )כ-19%  פתוח  תמיר  ויער  פעיל(  חקלאי  שאינו  הפתוח  מהשטח  )כ-30%  פתוח  חורש  הן  הסקר  בתחום 
השליטים הנפוצים ביותר הם אלון מצוי בחורשים ואורן ירושלים ואורן קפריסאי ביערות. בשיחיות ובבתות המינים השליטים 

העיקריים היו אלת המסטיק, קידה שעירה וסירה קוצנית )שנוכחים גם בחורשים וביערות(.

זריעים )בעיקר של אורן ירושלים אך גם של אורן קפריסאי וברוש מצוי( נרשמו בכ-2/3 מיחידות הצומח שאינן מיוערות )חורש/
נקי לגמרי מזריעים, ע"מ  דולב( שיהיה  נחל  ליבת הסקר )שמורת הטבע  שיחיה/בתה/עשבוניים(. מומלץ להשאיר את אזור 

לאפשר קיום של תצורות אלו עבור מינים מתמחים, וכן מסיבות נופיות.

מבחינה זואולוגית, תועדו בשטח הסקר 25 מיני יונקים, מהם 10 מינים שנמצאים בסכנת הכחדה )כולל היחמור הפרסי – מין 
שנמצא בתהליך השבה לטבע(. בנוסף, תועדו יותר ממאה מינים של עופות – מהם 27 מינים בסכנת הכחדה, 17 מיני זוחלים – 

מהם 2 בסכנת הכחדה, ומין אחד של דו-חיים שנמצא בסכנת הכחדה.

בתהליך יצירת מפת הערכיות המרחבית והאקולוגית, הוגדרו חלקים גדולים של האזורים הללו כשטחי ליבה. הגושים הפתוחים 
הרציפים מופרדים זה מזה על-ידי כבישים אזוריים ו/או נוכחות של יישובים או מחצבה. במקרים שבהם גורם הקיטוע הוא 
ניתן למזער את השפעתו על-ידי שלטי אזהרה ומעבר מבונה, עילי או תחתי. במפת רצף השטחים הפתוחים סומנו  כביש, 
)‘צווארי בקבוק׳( שחשוב לאפשר בהם מעבר בטוח  מספר שטחים שמקשרים בין שטחי הליבה ומהווים מעברים הכרחיים 
לבעלי-חיים. שטחים אלה סומנו במקומות הבאים: בין מושב מטע למושב בר-גיורא, בין מושב בר-גיורא למושב נס הרים, בין 
מחצבות הר טוב והר חרוז ושלושה מקטעים בתוואי נחל שורק וכסלון שמתנקז אליו )מחוץ לתחום הסקר(. במפת המסדרונות 
האקולוגיים הארצית של רט"ג, ניכר כי רוב שטח הסקר הנוכחי, למעט הישובים הקיימים והמחצבות, נמצא בתחום מסדרון 

אקולוגי ארצי.
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1. רקע לביצוע הסקר

1.1. כללי
בשנים 2009, 2016 ו-2018 הושלמו הסקרים “ההרים ממערב לירושלים", “צפון הרי ירושלים" ו-"דרום מערב הרי ירושלים" 
בהתאמה, ע"י מכון דש"א. סקרים אלו כוללים את השטח שמשתרע בין ירושלים במזרח, גדר ההפרדה בצפון, גדר ההפרדה 
בדרום וכביש 38 במערב. בתחום זה, חלק מאגן נחל שורק ואגני הנחלים אזן, מערה, דולב ומחסיה טרם נסקרו. כפרוייקט המשך, 
עלה הצורך לסקור את התחום שטרם נסקר, על מנת להשלים רצף מרחבי של מיפוי הרי ירושלים. גבולות הסקר הנוכחי אינם 
כוללים את השטח שכלול בתחום הפיתוח המתוכנן או שמושפע ממנו )חסר חלק מאגן נחל שורק( והתקווה היא ששטחים אלו 

ייסקרו בעתיד הקרוב על מנת להשלים את התמונה האזורית, ולאפשר בסיס מידע שלם ככל הניתן לתכנון האזור.

1.2. מטרות הסקר
• להוות בסיס לאפיון ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם באזור ולהערכת חשיבותם.	

• להעריך את חשיבותו של אזור הסקר לשימור, ככלי עזר לשימור ולפיתוח בר-קיימא.	

• להוות רקע לתכנון עתידי של השטחים הפתוחים באזור הסקר.	

• לתעד “תמונת מצב" של אזור הסקר לצרכים עתידיים.	

בסקר מופו גם שטחים פתוחים שנמצאים בתוך תחומי היישובים, כאשר אלו יצרו רצף משמעותי עם שטחים פתוחים שמחוץ 
ליישובים. עם זאת, לא מופו שטחים פתוחים קטנים בתוך תחומי היישובים עצמם, שאינם יוצרים רצף כאמור.  

1.3. גבולות הסקר
• בצפון ובמזרח: קו המדרון העליון מדרום וממערב לנחל שורק ונחל קטלב.	

• בדרום: שלוחת בר גיורא – קו פרשת המים בין נחל זנוח לנחל המערה.	

• במערב: שולי עמק האלה/עמק התלם1 וכביש 3855.	

שטח הסקר הנוכחי הינו 23.0 קמ"ר )23,000 דונם(. גבולותיו נקבעו כהמשך לגבולות סקר “ההרים ממערב לירושלים" )זוהר 
ועמיתיו, 2009( וסקר “דרום מערב הרי ירושלים" )רומם ועמיתיו, 2018(. עקב אילוצים תקציביים, הגבול הצפוני אינו מתחבר 
לגבולו הדרומי של סקר “צפון הרי ירושלים" )ערד ועמיתיו, 2016(, וביניהם נמצא חלק מנחל שורק, שטרם נסקר. גבולות הסקר 
הנוכחי נמצאים כולם בתוך פארק עצמאות ארה"ב, וכוללים בתוכם את שמורות הטבע נחל דולב, מערת התאומים ובית עיטאב. 

בנוסף, כלולים גם גן לאומי בית עיטאב, יער בר-גיורא וחלק קטן מיער מטע )מפה 1(.

קווי הגבול המערבי )שיפולי הרי יהודה( והצפוני )שלוחת בר גיורא( הינם גבולות טבעיים. הגבול בצפון-מזרח הוא גבול טבעי 
לאורך ערוץ נחל רפאים, וגם גבול סקר ההרים ממערב לירושלים )זוהר ועמיתיו, 2009(. הגבול הדרומי הוא לאורך ‘הקו הירוק׳ 

שנסיבות קביעתו פוליטיות.

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

אך אינם נכללים בתהליך ההערכה.

1.4. סקרים קודמים באזור
בחלקים מתחום הסקר הנוכחי בוצעו בעבר מספר סקרים )מפה 2(:

• תיק אתר “הדולב" )אורבך, 2012(: תיק אתר משולב לשמורות הטבע נחל דולב ומערת התאומים וגן לאומי בית עיטאב. תיק 	
השמורה סוקר את שטח השמורה וכולל בין היתר את מטרות השמורה, תיאור פיזי, ערכי טבע ומורשת ופרטים שקשורים 

בתפעולה. שמורות הטבע ממוקמות בלב אזור הסקר הנוכחי ומהוות חלק מהותי משטחו.

• דרום-מערב הרי ירושלים: סקר ניתוח והערכה של משאבי טבע, נוף ומורשת האדם )רומם ועמיתיו, 2018(.  הסקר הנוכחי 	
גובל בסקר זה שמשתרע מדרום לו. בכך, מהווה הסקר הנוכחי את המשכו של הסקר שהושלם בשנת 2018, לכיוון צפון.

עמק שנתחם בין מורדות הרי ירושלים במזרח להתרוממות גבעות השפלה במערב.  1
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• הרי ירושלים – סקר נוף ומסלולי טיול: מאת מנחם מרקוס, בהוצאת רשות הטבע והגנים, 1993.	

• נוף ונופש בהרי יהודה: בהוצאת המועצה האזורית מטה יהודה. הסקר פורסם בשנת 1972. צוות המחברים כלל את האדריכל 	
שלמה אהרונסון )עורך(, זאב משל )סוקר ומתכנן( ויגאל כהן )תכנון וייעוץ כלכלי( )אהרונסון ועמיתיו, 1972(.

• סקר מאפייני תופעות קרסטיות במערב הרי יהודה: פרסום של יעקב ארקין עבור המכון הגיאולוגי, שפורסם בשנת 1980. 	
הסקר מתעד אתרים קרסטיים בולטים במרחב שבין שמורת נחל שורק בצפון, כביש 375 בדרום וכביש 384 במערב.

בנוסף לסקרים אלו, מרבית תחום הסקר הנוכחי נסקר ארכיאולוגית במסגרת הסקר הארכיאולוגי של ישראל. מרבית אתרי 
העתיקות בתחום הסקר פורסמו במסגרת מפת נס הרים )וייס ועמיתיו, 2004(.



מפה 1: התמצאות





מפה 2: סקרים קודמים שנעשו ע"י מכון דש"א בסביבת הסקר הנוכחי
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1.5. שיטת העבודה
שיטת העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א )דמותה של ארץ(, בהמשך לעבודתו של איתן גידליזון 
)1988(: “הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון ושימושי קרקע בשטחים הפתוחים". התהליך מתבסס על 

ארבעה שלבים עיקריים )איור 1(:

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

המתמחים בתחומים הנ"ל.

נתונים אלה  והאתרים באזור.  הנוף  ועל ערכי  צומח(  ורישום של  )מיפוי  נתונים על ערכי טבע  במסגרת עבודת שדה תועדו 
המפות.  תוצרי  )מוזכרים  הבאים  לתוצרים  הבסיס  את  היווה  החדש  המידע  בתוספת  הקיים  המידע  שילוב  ומופו.  מוחשבו 

המפות כלולות בפרקים המתאימים(:

• מפת יחידות הנוף.	

• מפת אתרים )אתרי מורשת האדם ואתרי נוף, גיאולוגיה, מעיינות ועוד(. 	

• מפת תצורות צומח. 	

• מפת מיני צמחים בסכנת הכחדה, מינים נדירים ואתרים בוטניים )עצים בולטים ועוד(. 	

• מפת מיני צמחים פולשים.	

• מפת מפגעים. 	

• מפות תצפיות בצבאים ובבעלי-חיים נוספים.	

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

הפתוחים. פירוט על תהליכי ההערכה וחישוב הרצף נמצאים בהמשך. תוצרי שלב זה הם:

• מפת ערכיות נופית-תרבותית.	

• מפת ערכיות בוטנית.	

• מפת רצף שטחים פתוחים.	

1.5.3. שלב ג׳ – שילוב נתונים והערכות 
הנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו במפה מסכמת. תוצר המפה של שלב זה הוא:

• מפת ערכיות כוללת: בוטנית-מרחבית, שמשלבת את הערכיות הבוטנית עם תוצאות חישוב רצף השטחים הפתוחים וניתוח 	
מרחבי של השטח מבחינת מסדרונות אקולוגיים ו-׳צווארי בקבוק׳.

חשוב לציין כי שלבי ההערכה השונים מתבססים על שלב אפיון המצאי, והם מכילים פרשנות שלו. במקרים מסויימים של 
שימוש בתוצאות הסקר, יש חשיבות לחזרה אל נתוני הבסיס של אפיון המצאי.

1.5.4. שלב ד׳ – ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות
על-פי התוצרים מכל השלבים הקודמים ובהתייעצות עם הגורמים השותפים, נוסחו מספר המלצות כלליות שקשורות לתכנון 

ולממשק עתידיים של האזור. המלצות אלה מהוות נספח לסקר.
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איור 1: תרשים זרימה של שיטות העבודה בסקר
שלב א׳ – איסוף ואפיון המצאי: תיבה זהובה – איסוף המידע. תיבה כחולה – ניתוח המידע. תיבה כתומה – תוצרים שמציגים את המצאי.

שלב ב' – הערכה נושאית: תיבה ירוקה – תוצרים מעובדים )מפות ערכיות נושאיות(.
שלב ג' – הערכה משולבת: תיבה ורודה – מפת ערכיות המשלבת נתונים מסוגים שונים.

שלב ד' – ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות )תיבה צהובה(.
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2. מאפיינים פיזיים של אזור הסקר
הרי ירושלים הם החלק מהרי יהודה שבתחום ‘הקו הירוק׳. לפיכך, המונח “הרי ירושלים" הוא יותר גיאו-פוליטי מגיאוגרפי. 

אזור הסקר כולל את חלקם הדרומי-מערבי של הרי ירושלים.

2.1. טופוגרפיה 
למערב.  ממזרח  הוא  רובן  של  הכללי  שהכיוון  הסקר(  לגבולות  ממזרח  מתחילות  )שחלקן  שלוחות  מספר  כולל  הסקר  תחום 
לשלוחות אלה מדרונות תלולים מצדדיהן, וביניהן עוברים הנחלים הראשיים. בין ערוצי הנחלים לשלוחות קיימים הפרשי גבהים 
שמגיעים לכ-170 מטרים. בחלקים המזרחיים והגבוהים יותר של הרי ירושלים, השלוחות יורדות מערבה במתינות עד קו מסויים. 
בקו זה, שמכונה “קו המצלעות העליון", מחריף שיפוע השלוחות וממנו הן יורדות בתלילות עד לשולי השפלה )מרקוס, 1993(. 

סלע,  משטחי  טרשים,  גם:  יותר  מקומי  בקנה-מידה  נוספים  והנחלים,  השלוחות  מערכת  על-ידי  שנוצרת  הנופית  למורכבות 
מדרגות רחבות או מצוקים שנוצרים הודות למסלע המגוון )לפירוט, ראו בסעיף גיאולוגיה בהמשך(. חקלאות הררית במהלך 
הדורות השאירה את חותמה בטראסות שנמצאות בחלקים גדולים מהשטח. הטראסות מדגישות לעיתים מדרגות טבעיות בנוף.

2.2. גיאומורפולוגיה
עיצוב הנוף הנוכחי מושפע בעיקר מהיסטוריה גיאולוגית מורכבת, שקשורה בהתרוממות שדרת ההר, בבלייה אזורית שפעלה 
אנושיות  והשפעות  המסלע  סוגי  של  השפעות  גם  ניכרות  יותר,  קטן  מידה  בקנה  יותר.  מאוחרת  נחלים  ובהתחתרות  עליה 

)מרקוס, 1993(.

קמטי הקשת הסורית, שקמר רמאללה הינו אחד מהם, החלו להיווצר בתקופת הסנון )לפני 90-65 מיליון שנה לערך(. הקימוט 
הראשוני  הקימוט  מבנה  ועל  בים,  מכוסה  להיות  המשיך  האזור  שנה(.  מיליון   65-55 )לפני  הפליאוקן  בתקופת  גם  המשיך 
הוסיפו לשקוע סלעי המשקע של חבורת עבדת במהלך רוב תקופת האיאוקן )לפני 55-35 מיליון שנה לערך(. מאוחר יותר, 
המשך הקימוט )המתבטא בהחרפת הנטייה מערבה( שלווה בהתרוממות אזורית ונסיגת הים, חשפו את האזור לכוחות בלייה 
נוצרה המדרגה בין במת ההר לשפלה. מהאוליגוקן ועד  זה,  יבשתיים, וסלעי חבורת עבדת שהיו מעל הקמר הוסרו. בשלב 
תחילת הפלייסטוקן )לפני 35-2.8 מיליון שנה לערך( התרחשו עוד מספר פאזות של התרוממות אזורית, כנראה ללא המשך 
קימוט, שביניהן היו תקופות של יציבות טקטונית. תקופות יציבות אלו קשורות לעיצובם של משטחים אזוריים נרחבים כמו 
משטח השפלה הגבוהה שממערב לאזור הסקר. המשטחים נוצרו במנגנון של גידוע על-ידי נחלים רחבים בתנאים יבשתיים, או 
במנגנון של גידוד ולאחריו השקעת סדימנטים בסביבה חופית )בר ועמיתיו, 2006(. תקופות ההתרוממות מביאות להתחתרות 

נחלים במשטחים שעוצבו קודם לכן, וליצירת טופוגרפיה מורכבת יותר.

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

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

אחד הגורמים לכפיפה טופוגרפית זו(. 

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

שעובר בציר ירושלים – אורה – עמינדב – ואדי פוכין.

קמר רמאללה מורכב מרצף שכבות של סלעי משקע ימיים, שהורבדו החל משלהי תקופת הקרטיקון התחתון )לפני כ-110 
מיליון שנה(, דרך הקנומן והטורון ועד לתקופות הסנון והפליאוקן )לפני כ-65 מיליון שנה(. רצף זה כולל תצורות סלע רבות, 
ביותר של תחום  נחשפות רק באזורים הנמוכים שבמורדות המערביים של הקמר. בחלקים המערביים  שהצעירות מביניהן 

הסקר, סמוך לשפלה, ישנם גם כמה מחשופים של תצורות צעירות עוד יותר, שעיקר השתרעותן נמצא בתחומי השפלה.

להלן פירוט התצורות הגיאולוגיות שנחשפות על-פני השטח בתחום הסקר, מהעתיקה לצעירה )על-פי רוט ופלכסר, תשל"ז; 
מרקוס, 1993; ומפה גיאולוגית – סנה, 2009. הקשרים ההידרולוגיים בעיקר על-פי: כהן ופיימן, 2011(. 
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2.3.1. חבורת יהודה
• תצורת שורק: חילופים של דולומיט ודולומיט חווארי עם שכבות חוואר, בעובי כולל של כ-120 מ׳. היחידה יוצרת נוף של 	

אינן  רוב המדרגות שנוצרות  – את שלח המדרגה.  והחוואר  יוצר את מתלול המדרגה,  מדרגות טבעיות, כאשר הדולומיט 
יוצרות מצוקים גבוהים. אטימותן של שכבות הביניים החוואריות תומכת בקיומן של אקוות שעונות, שמתנקזות במעיינות 

שכבה רבים. רוב השטח שבו מופיעה התצורה נמצא מחוץ לתחום הסקר מצפון, אך ישנן שתי חדירות לתחום הסקר.

• תצורת כסלון: שכבות עבות של דולומיט אפור עם גבישים גסים-בינוניים, שמכיל עדשות או רבדי קוורצוליט, בעובי כולל של 	
עד 40 מ׳. התצורה מופיעה לרוב כמצוק כהה וגבוה עם יותר ממדרגה אחת, או כמתלול קיצוני – ובולטת מאד בטופוגרפיה. 
רוב השטח שבו מופיעה התצורה נמצא מחוץ לתחום הסקר מצפון, אך ישנו פס צר שבו מופיעה התצורה בצפון-מזרח הסקר 

)מצפון-מזרח לנס הרים(.

• תצורת בית מאיר: חילופים של שכבות דקות של דולומיט צהבהב רך עם שכבות חוואר, בעובי כולל של כ-80 מ׳. בחלקה 	
העליון של היחידה )מתחת לחוואר מוצא – ראו להלן(, קיימת לעיתים שכבת דולומיט קשה שיוצרת מצוק גבוה, וכן קיימות 
שכבות דולומיט שמכילות עדשות צור. התצורה מתאפיינת בנוף מדרגות סלע טבעיות, והן בהירות וגדולות מאלו שנוצרות 
זו שימשה באופן נרחב לחקלאות מדרגות מסורתית בהרי יהודה )אם כי פחות בתחום  בתצורת שורק. כמוה, גם תצורה 
הסקר הנוכחי(. תצורה זו נחשפת בצפון-מזרח תחום הסקר, סביב נס הרים וכן ברצועה צרה בחלקו העליון של נחל המערה.

• תצורת מוצא )חוואר מוצא(: שכבות חוואר שביניהן שכבות ביניים של גיר עשיר במאובנים, בעובי של כ-20 מ׳. רכות היחידה 	
גורמת בדרך כלל להיווצרות נוף של מדרגה רחבה בשיפוע מתון מאוד, שמכוסה בשכבת קרקע עבה שניכרת היטב בנוף. 
התצורה נוצלה בעבר ומשמשת גם כיום לחקלאות. בנוסף, סלעי התצורה מתפקדים כשכבה אוטמת )אקוויקלוד(, ובהרי 
ירושלים נובעים מעיינות רבים השעונים עליה. החרסיות בשכבה זו שימשו גם כמקור לתעשיות כלי-חרס, לבנים ורעפים. 
תצורה זו נחשפת בשטח היישוב נס הרים ובשטחים נוספים שמקיפים אותו בצורת רצועות דקות. תצורה זו היא השנייה 

בגודלה בתחום הסקר, ונחשפת על-פני 13.1% משטחו.

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

הדומיננטית בתחום הסקר, ונחשפת על-פני 41.8% משטחו.

• תצורת כפר שאול: בנויה משכבות של גיר קירטוני או קירטון חווארי לבן, רך ופריך, עם עדשות נרחבות בעובי של עד 20 מ׳ של 	
גיר דק גביש משוכב דק, שצבעו משתנה מצהוב לאדמדם. גיר זה ידוע בכינוי “מיזי דיר יאסיני" ומשמש לריצוף. עובייה הכולל 
של התצורה משתנה החל מ-0 )מקומות שבהם התצורה חסרה ואז תצורת ורדים מונחת ישירות על גבי תצורת עמינדב( ועד 
לכ-70 מ׳. התצורה יוצרת נוף מתון שבולט בצבעו הבהיר. מופיעה ברצועה צרה בין הר יעלה למערת שורק )מערת הנטיפים(.

• תצורת ורדים: שכבות דולומיט בינוני גביש, קשה ואפור עם ריבוי תופעות קארסטיות )למשל מערת שורק מצפון לתחום 	
הסקר, ומערת התאומים(. התצורה ידועה גם כ-"מיזי יהודי" ועובייה משתנה בין 90-20 מ׳. התצורה מתאפיינת בנוף טרשים 
גס שדומה לזה של תצורת עמינדב, וכמוה – אין בה כמעט עיבוד חקלאי. תצורה זו נחשפת כרצועה מתפתלת שנמתחת 

מצפון לדרום במרכז תחום הסקר.

• תצורת בענה: מורכבת משלושה פרטים שונים זה מזה: התחתון מורכב מדולומיט וגיר אדמדם עם רבדי ביניים של חוואר, 	
ה"  ומכונה “מיזי אחמר" )בערבית: “אבן אדמדמה"(. הוא יוצר מדרגות טבעיות שחלקן מעובדות; האמצעי מורכב מגיר “ֶמֶלכֶּ
גס גביש ויוצר נוף טרשוני ומצוקי; הפרט העליון מורכב מגיר דק גביש עם שכבות בולטות. הוא יוצר נוף מדורג ומכונה “מיזי 
חילו". עוביים הכולל של שלושת הפרטים נע בין 150-60 מ׳. תצורה זו נחשפת כרצועה עבה ומתפתלת שנמתחת מצפון 

לדרום, ממערב לתצורת ורדים. תצורה זו היא השלישית בגודלה בתחום הסקר, ומהווה 12.3% משטחו.

2.3.2. חבורת הר הצופים
• תצורת מנוחה: מורכבת מקירטון לבן סדוק, שמכוסה באזורים הגשומים בשכבה עבה של נארי )קרום גירני קשה שנוצר מהמסת 	

חומר גירני/חווארי ושקיעה משנית שלו(, ולכן הקירטון נראה רק כשהוא נחצב. בליית הנארי יוצרת נוף טרשי למדי. עובי השכבה 
100-10 מ׳. מופיעה ברצועה עבה-בינונית ומקוטעת לקראת תחתית המורדות המערביים, ממערב לתצורת בענה.

• תצורת מישאש: בנויה מחילופי קירטון וצור או צור מאסיבי, עם פוספוריט, בעובי משתנה באזורים שונים )מניחים ששקעה 	
תוך כדי הקימוט, מכיוון שעובייה גדול בקערים וקטן בקמרים(. במורדות הקמר )כמו בתחום הסקר(, עובייה 10-5 מ׳ וחלקה 

מכוסה בשכבת נארי. מופיעה ברצועה צרה ומקוטעת לקראת תחתית המורדות המערביים, ממערב לתצורת מנוחה.
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• טרשי. 	 נוף  יוצרת  שבלייתו  בנארי  שמכוסה  רך,  צהבהב  חווארי  מקירטון  הסקר(  שבתחום  )באזור  מורכבת  ע׳רב:  תצורת 
עובייה באזור זה עד 40 מ׳. בתחום הסקר מופיעה ברצועה מקוטעת קרוב לגבול הסקר המערבי. 

2.3.3. חבורת כורכר
• קונגלומרט אחוזם: מתקופת הפליוקן. שקע באגני הנחלים או בים רדוד, ומהווה גם הוא עדות לתקופות של פעילות בלייה 	

גם בסעיף  ראו   ;2006 ועמיתיו,  )בר  אירועים של התרוממות האזור  לאחר  באו  כאלה  יבשתיים. תקופות  אזורית בתנאים 
הגיאומורפולוגיה לעיל(, והתרחשו מספר פעמים בין האוליגוקן לפלייסטוקן )לפני 34-2 מיליון שנה(. עובי תצורה זו מגיע 

למספר מטרים בודדים. בתחום הסקר היא מופיעה בשישה מחשופים סמוך לגבולו המערבי של הסקר.

• אלוביום וטראסות נחליות: מופיעים בערוצי הנחלים ובפרט באזור גבולו המערבי של הסקר.	





מפה 3: גיאולוגיה





איור 2: תרשים תלת מימדי סכמטי )בלוק דיאגרם( של אזור הסקר. ציור: ליאור אנמר.





מפה 4: ליתולוגיה
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איור 3: חתך עמודי של הרי יהודה. מתוך: מפת המכון הגיאולוגי “בית שמש" )סנה 2009(.
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2.4. קרקעות
רוב שטחו של אזור הסקר מכוסה בצירופים של קרקעות טרה רוסה ורנדזינה )מפה 5(. החילופים ביניהן תכופים, עקב חילופי 
תצורות הסלע, וקיים גם ערבוב ביניהן בשל תהליכי הסחיפה במדרונות. תיאור סוגי הקרקעות שלהלן מתבסס על דן )1977(:

• הן חומות-אדומות ונוצרות בעיקר על גבי סלעי גיר קשה ודולומיט, כתוצר בלייה שלהם. סלעים אלה 	 קרקעות טרה רוסה: 
נמצאים בתצורות כפירה )מעט מחוץ לתחום הסקר(, גבעת יערים, כסלון, עמינדב, ורדים ובענה. המינרל החרסיתי האופייני 
הוא המונטמורילוניט )מינרל סיליקטי(, ולרוב הן חסרות גיר. מכאן שהרכבן רחוק מזה של סלע האב, ולבלייה כימית יש חלק 
דומיננטי ביצירתן. קצב חידור המים בהן גבוה יחסית. הטרה רוסה לרוב רדודה, ולעיתים מופיעה בכיסי קרקע בין טרשי סלעים. 
המעבר לסלע האב הוא חד. קרקעות טרה רוסה מתאימות לגידולי מטע נשירים )אם הן רציפות ועמוקות מספיק( ולגפנים.

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

שנחשפים באזור זה.

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

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

• ההפרדה 	 עקב  שמעליהם.  מהמדרונות  קרקע  מסחיפת  כתוצאה  הנחלים,  בעמקי  מופיעות  קולוביות–אלוביות:  קרקעות 
הנמוכה של מפת חבורות הקרקע, והעובדה שקרקעות אלה נמצאות ברצועות צרות וארוכות, הן כמעט שאינן נראות במפה.

• רנדזינות עם גרומוסולים: קרקעות אופייניות לעמקים. גרומוסול היא קרקע חרסיתית שהגיעה למקום היווצרותה על-ידי 	
הרוח, או שנוצרה במקום על-ידי בלייה. בעמקים, צירופי גרומוסול עם רנדזינות שנסחפו מהמדרונות, נמצאים בעיקר מצפון 

וממערב לתחום הסקר, עם חדירה קטנה לתוכו.

תמונה 2: גב קטן בסלע. צילום: עידן טלמון



מפה 5: קרקעות
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2.5. הידרולוגיה
קו פרשת המים הטופוגרפי הארצי שבין הים התיכון לים המלח, עובר מזרחית לאזור הסקר, בקו המחבר בין ירושלים בצפון 
לגוש עציון בדרום. קו פרשת המים הגיאולוגי )של אקוות מי התהום( מושפע ממיקומו של ציר הקמר הקדום, שממנו נטויות 
השכבות למערב או למזרח. הוא נמצא באזור מערבי יותר )ציר קטנה – מעלה החמישה – רמת רזיאל – נס הרים – שלוחת 
סנסן(, ביחס לקו פרשת המים הטופוגרפי. עובדה זו היא הגורם לכך שחלק ניכר מהמים שמחלחלים למי התהום בהרי ירושלים, 
מגיעים בסופו של דבר למעיינות באזור מדבר יהודה. כתוצאה מחלחול זה, מעיינות מדבר יהודה שופעים במידה מפתיעה 
יחסית לכמות הגשם הנמוכה שיורדת מעליהם )מרקוס, 1993(. הסקירה שלהלן מתבססת בעיקר על המבואות בעבודותיהם 
של כהן ופיימן )2011(, ערד ועמיתיו )2016( ורומם ועמיתיו )2018(. כל תחום הסקר נמצא באגן הניקוז של נחל שורק, חלקים 

קטנים מתנקזים ישירות לערוץ נחל שורק, ואילו מרבית תחום הסקר מתנקז לנחל זנוח, ודרכו אל נחל שורק )מפה 6(. 

הזרימה הטבעית בכל הנחלים הינה בעלת אופי שיטפוני. ככלל, אחוז המשקעים שהופך לנגר עילי בשטחים הטבעיים בתחום 
הרי יהודה הינו נמוך, ועומד על 5-1.5%. זאת, בעיקר עקב הנקבוביות ומוליכות המים הגבוהה של רוב תצורות הסלע. נחלים 
שמנקזים אזורים נרחבים של שטח בנוי )כמו למשל נחל רפאים(, מושפעים מהאחוז הגבוה של היווצרות הנגר בשטחים אלה, 

ובהם עשויות להתחיל זרימות כבר לאחר ירידת כמויות גשם קטנות יחסית.

טבלה 1: נחלים בתחומי הסקר

הערותאורך בתחום הסקראורך בק"משם הנחלמס׳

הנחל קטוע כיום ע"י מחצבה2.62.6נחל יעלה1

33נחל מחסיה2

3 הק"מ העליונים – כרמים.77נחל דולב3

7.37נחל המערה4

6.56.5נחל אזן5

רוב הקטע בתחומי הסקר צמוד לכביש 14.22.8.384נחל זנוח6

2.5.1. אקוות מי-תהום
משתי  חלק  ברובם  מהווים  הסקר  באזור  הסלעים  למי-תהום.  הזנה  אזורי  מהווים  הסקר  בתחומי  הפתוחים  השטחים  רוב 
שורק  תצורת  ההר(.  יהודה/אקוות  חבורת  )אקוות  הקנומן-טורון  )=אקוויפר(  אקוות  של   – והתחתונה  העליונה   – היחידות 
מתפקדת כאקוויקלוד אזורי, מתחת לאקווה האזורית כולה. רוב התצורות שמעליה )כסלון עד ורדים( מוליכות מים, כאשר 
כוללת את  היחידה העליונה באקווה האזורית  וחללים.  פירים  דרך מערכות קארסט שכוללות סדקים,  בעיקר  היא  ההולכה 
התצורות: עמינדב, ורדים ובענה, עם חסימה מסוימת של תצורת כפר שאול שנמצאת בין התצורות עמינדב וורדים )רק בשטח 
מצומצם באזור ח׳רבת רביעה – מערבית להר יעלה(. היחידה התחתונה כוללת את התצורות: גבעת יערים, שורק וכסלון. בין 
שתי היחידות מפרידות התצורות האטימות יחסית: בית מאיר ומוצא. תנועת מים מוגבלת קיימת גם בין שתי היחידות הללו, 
דרך העתקים וסדקים. תצורות הסלע ששייכות לחבורת הר הצופים, ונמצאות במיקום גיאולוגי מעל סלעי חבורת יהודה, הן 
ברובן בעלי מוליכות מים נמוכה עקב הרכב קירטוני, חווארי או חרסיתי. תצורות אלה כולאות את אקוות ההר שמתחת לאזור 
השתרעותן, אך מופיעות רק בחלקו המערבי ביותר של הסקר ברצועה צרה יחסית. בהשוואה לאחוז הנמוך של המשקעים 
שהופכים לנגר עילי, אחוז המשקעים שמחלחלים למי התהום הינו גבוה. שיעור החלחול תלוי גם בתכסית, ועשוי לנוע בין 60% 
בשטחים חשופים, דרך 30-20% בשטחים עם צומח טבעי, ועד לכמעט 0% באזורים עם עצים צפופים, שבהם כמעט כל המים 

נתפסים על-ידי שורשי העצים.

2.5.2 מעיינות
בתחום הרי ירושלים מעיינות רבים, שרובם ניזונים מאחד מהמקורות הבאים: אקוות שעונות בתצורת שורק – שכוללת אופקים 
ואקוות שעונות בתצורת בית מאיר. חלק  בין תצורת עמינדב החדירה לתצורת מוצא האטימה;  ואטימים; המגע  מחלחלים 
מהמעיינות במרחב שופעים כל השנה ואחרים יבשים בקיץ. חשוב לציין כי מספר מעיינות במרחב הסקר התייבשו לחלוטין, 

ובפרט מעיינות מחסיה שמתועדים במפות מתקופת המנדט הבריטי וכיום אין להם זכר.
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טבלה 2: מעיינות בתחומי הסקר

הערותסטטוס נביעהמיקום כללישם המעייןמס׳

איתןמערבית לבר גיוראעין אזן1

איתןמערבית לבר גיוראעין בירכה2

ככל הנראה מתייבש בקיץמזרחית למחסיהעין דולב3

איתןדרומית לנס הריםעין חוד4

המעיין היה פעיל בשנות ה-90׳.יבשדרומית לנס הריםעין חזיר5

יבשדרומית לנס הריםעין יגור6

ככל הנראה מתייבש בקיץדרומית למערת שורקעין מרג׳אל-עין7

ככל הנראה מתייבש בקיץדר׳-מע׳לנס הריםעין סיפלה8

איתןמערבית לנס הריםעין פירים9

איתןמזרחית לזנוחמעיין מערת התאומים10

במפה מנדטורית – שני מעיינות ושתי בארות אין להם יבשיםצומת מחסיהמעיינות מחסיה11
כל זכר בשטח ובתיעוד מעשרות השנים האחרונות.

כהן ופיימן )2011( איתרו מגמה כללית של ירידה בשפיעת המעיינות, שעליה ניתן ללמוד מסימני מפלסי מים קדומים בדפנות 
המעיינות. ארבעה מעיינות: עין סיפלה, עין חזיר, עין דולב ועין יגור – נמצאו יבשים במהלך הסקר בשנת 2011 )אם כי עין חזיר 

מתועד כמעיין נובע בשנות ה-90׳(. בסקר הנוכחי תועדו בעין דולב מעט מים.

2.5.3. בריכות חורף
מערכת  מהווה  ובכך  חודשים,  כמה  במשך  מים  מחזיק  מי-נגר,  של  היקוות  ע"י  שנוצר  עונתי  מים  מקווה  היא  חורף  בריכת 
אקולוגית ייחודית. בתחום הסקר תועדו בעיקר גבי-מים במשטחי סלע )נציין בפרט ריכוז מרשים של גבי-מים ממערב לעין 
סיפלה(, אך לא נערך סקר הידרו-אקולוגי ע"מ לקבוע את תפקודם וערכיותם האקולוגית. יתרה מכך, סביר שמימדי הגבים 
אינם מאפשרים תפקוד מלא של בריכת חורף קלאסית. ביובל של נחל דולב נחפרה בריכה עונתית על-ידי רשות הטבע והגנים. 

אין ברשותנו מידע על מידת תפקודה של הבריכה. 

2.5.4. זיהום מים
מהווה בעיה בחלק מהמעיינות ובחלקים של האקווה האזורית. מקור הזיהום העיקרי הוא בורות ספיגת ביוב של יישובים באזור, 
שעדיין לא חוברו למערכת ביוב מרכזית. מקור זיהום נוסף הוא תשטיפים מאזורי תעשייה לא מוסדרים. על-פי סקר מעיינות 
בהרי יהודה שנערך לפני מספר שנים )כהן ופיימן, 2011(, ברוב המעיינות שנדגמו באזור הסקר הנוכחי נמצאה איכות מים טובה 
מאד, ללא עדויות להשפעות אנתרופוגניות. כפי שמציינים כהן ופיימן, עד לשנת 2011 השתמש מושב נס הרים בבורות ספיגה.

 תמונה 3: עין חוד.
צילום: יעקב שקולניק - ארכיון קק"ל
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2.6. השפעת המסלע והמבנה

2.6.1. מקורות מים
מעיינות באזור נשענים כאמור לעיל על שתי האקוות העיקריות של תצורות מוצא וטקיה, ובאופן מאוד מקומי על שכבות 
חוואר דקות שבתוך תצורת בית מאיר, ולכן מעיינות מופיעים סביב מחשופי תצורת מוצא באזור נס הרים ובערוצים העמוקים 
של רמת בית שמש, שם מעמיקים הערוצים עד לחשיפת תצורת טקיה. הסלע המועדף לחציבת בורות מים הוא קירטון, ולכן 
וברמת  זנוח  נחל  והיישובים שנזקקו להם מצויים לצד תצורת מנוחה שחשופה בעמק הסאבסיקוונטי של  רוב בורות המים 
בית שמש. בארות נחצבו בתצורת עדולם כדי להגיע למים שמצויים מעל תצורת טקיה, ולכן בארות נמצאו בעיקר בערוצים 
שחתורים ברמת בית שמש, שבנויה מסלעי תצורת עדולם. בערוצים ניתן היה להגיע למי התהום שמעל תצורת טקיה בחפירה 

פחות עמוקה.

2.6.2. חקלאות
קירטון וחוואר הם הסלעים הנוחים לעיבוד חקלאי, מכיוון שאין צורך בסיקול ובעיזוק, הם יוצרים שטחים נרחבים ולרוב מתונים 
זנוח, שם חשופים סלעי חבורת הר  נחל  לאורך העמק הסאבסיקוונטי של  רוב ההתיישבות העתיקה היתה  ולכן  בשיפועם, 
הצופים )תצורות מנוחה, ע׳רב וטקיה(, ובאזור ח׳בית עיטאב, שם חשופה תצורת מוצא. סלעי תצורת בית מאיר נוחים לבניית 
טראסות, ואילו סלעי תצורות ורדים ועמינדב הם טרשיים במיוחד. תצורת בענה גם היא טרשית, אך בעיקר מצוייה במדרון 

התלול ולכן קשה לעיבוד.

2.6.3. דרכים
שתי דרכי רוחב עוברות מהשפלה אל ההר – בעמק נחל שורק ובשלוחת מטע שמצפון ומדרום לאזור הסקר, ואכן גם בתקופות 
מודרניות עוברים בהם כביש, דרך עפר ראשית ומסילת ברזל. נחל שורק הינו נחל קדום וארוך, ולכן מאפשר את החצייה הנוחה 
של הרי יהודה. לעומת זאת, שלוחת מטע מתחברת במעלה הרכס לאוכף הסטרוקטורלי שבין קמר חברון לקמר רמאללה, ולכן 
יוצרת גם כן תוואי נוח לחציית הרי יהודה. הנחלים שבתוך תחום הסקר כולם קצרים ותחומים ע"י קו פרשת המים של נחל 
שורק, ולכן לא התאימו לשמש כתוואי לדרך רוחב. תוואי דרך האורך של העמק הסאבסיקוונטי של נחל זנוח היה גם בעבר דרך 

אזורית וגם כיום עובר בו כביש.

2.6.4. מערות ומצוקים
התצורות הקשות והטרשיות שבהן נוצרו מצוקים ומערות הן תצורת עמינדב ובעיקר תצורת וורדים, ואכן בגדות הערוצים של 
נחלי הסקר ומעבר לתחום הסקר ניתן למצוא בהן מצוקים בנחלים שורק, כסלון וזנוח; ומערות כמו מערת התאומים, שמשון 

ושורק. חלק ממערות אלו שימשו להתיישבות נזירים, למפלט, לפולחן ועוד.

תמונה 4: צניר בנחל המערה.
צילום: עידן טלמון





מפה 6: הידרולוגיה
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2.7. אקלים
אזור הסקר נמצא בתחום החבל הים-תיכוני של ישראל. החורף בו קצר, קריר וגשום, והקיץ ארוך, חם ויבש. משרעת הגבהים 
הניכרת של האזור מתבטאת בהבדלים גדולים בטמפרטורות ובכמויות המשקעים לאורך הציר מערב-מזרח. המרחק מהים 

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

2.7.1. משקעים
היות שאין תחנות מטאורולוגיות בתחום הסקר, נתוני כמויות המשקעים השנתיות הובאו מתחנות שנמצאות מחוץ לאזור 
הסקר אך בסמוך לו )בית מאיר, צובה, ירושלים מרכז, צרעה, בית ג׳מל וראש צורים(. מקור הנתונים באטלס האקלימי החדש 
)ביתן, 2011(. מרבית המשקעים )3/4( יורדים בחורף, כתוצאה ממערכות סינופטיות שמכונות “שקע קפריסאי". היתר יורדים 

בעונות המעבר, ומקורם באותם שקעים או באירועי אפיק ים-סוף.

לשנים  השנתיים  הממוצעים  ירושלים.  לאזור  ועד  השפלה  מגבעות  המשקעים  בכמות  עלייה  קיימת  מערב-מזרח  בחתך 
2009/10-1980/81 הם: 509 מ"מ בבית ג׳מל, 515 מ"מ בצרעה, 561 בראש צורים, 617 מ"מ בבית מאיר ו-676 מ"מ בצובה. 
למעט בראש צורים, עלייה זו מוסברת בעלייה ברום. משם לכיוון ירושלים פוחתות כמויות המשקעים ל-537 מ"מ )בתחנת 
בצורה תלולה.  פוחתות  יהודה, הכמויות  לכיוון מדבר  יותר,  מזרחה  בעיר(.  נוספות  דומות בתחנות  וכמויות  ירושלים-מרכז, 
מספר ימי הגשם שמעל 1 מ"מ מצביע על מגמה דומה: 41 ימים בבית ג׳מל ובצרעה, 46-45 בבית מאיר, קריית ענבים וצובה, 

ו-43 ימים בירושלים מרכז.

במפת ההידרולוגיה )שכוללת נתונים ארציים ואינטרפולציה(, ניתן לראות שברוב תחום הסקר כמויות המשקעים הממוצעות 
)2009-1980( נעות בין 550-400 מ"מ. כמו באזורים רבים בארץ, קיימת שונות ניכרת בין שנים שחונות לשנים מרובות גשמים. 
של  מאד  הגשום  בחורף  מ"מ   1400-1200 ועד   1998/99 של  השחון  בחורף  מ"מ   300-200 בין  הסקר  באזור  נעה  זו  משרעת 

1991/92 )ביתן, 2011(.

2.7.2. טמפרטורה
הטמפרטורות הממוצעות מבוססות על נתונים מהשנים 2009-1995 מתחנות בית ג׳מל וירושלים מרכז )ביתן, 2011(. תחנות אלו 
שנמצאות ממערב וממזרח לאזור הסקר, בהתאמה, יכולות לתת קירוב למשרעת הטמפרטורות באזור הסקר. המקסימום היומי 
הממוצע בבית ג׳מל נע בין 16.9 מ"צ בינואר, ל-32.9 מ"צ ביולי ובאוגוסט. בירושלים-מרכז, הנתונים המקבילים הם 12.8 מ"צ 
ו-30 מ"צ ביולי. ערכי המינימום היומי הממוצע בבית ג׳מל הם 5.4 בינואר ו-17.6 מ"צ באוגוסט, ובירושלים-מרכז: 9.2 מ"צ ו-21.7 
מ"צ בהתאמה. המקסימום המוחלט בתקופת המדידות בתחנות עומד על כ-44.9 מ"צ בבית ג׳מל ו-44.4 מ"צ בירושלים מרכז.

2.7.3. לחות יחסית
האזור  בכל   .)1991 ורובין,  )ביתן   )1983-1968( וירושלים   )1983-1963 )מהשנים  ג׳מל  בית  תחנות  על-פי  היחסית  הלחות 
הגבוהים  הערכים  הממוצעת.  היומית  היחסית  בלחות  שפלים  ושני  שיאים  שני  כפול":  “גל  של  השנתית  התבנית  ניכרת 
בעונות  בהתאמה(.   64%  ,66%( בספטמבר  הוא  המשני  והשיא  ג׳מל(,  בבית   66% בירושלים,   76%( בחורף  מתקבלים 
משני  ומינימום  ג׳מל(,  בבית   56% בירושלים,   52%( באפריל-יוני  בעיקר  נמוכים  ערכים  ישנם  שרב,  אירועי  עקב  המעבר, 
נעה באזור הסקר בטווח 160-140 ס"מ.  )כ-60% בשתי התחנות(. ההתאדות הפוטנציאלית השנתית הממוצעת  באוקטובר 

2.7.4. משטר הרוחות
משטר הרוחות על-פי תחנות: אביעזר – מדרום לאזור הסקר )מהשנים 1983-1980(, וירושלים-עטרות )מהשנים 1983-1970( 
הים  בבריזת  מקורן  היום.  במשך  צפוניות-מערביות  רוחות  שכיחות  המעבר,  ובעונות  בקיץ  באביעזר,   .)1991 ורובין,  )ביתן 
בשילוב עם אפיק המפרץ הפרסי. בחורף )ובמידה מסויימת גם בעונות המעבר( עשויות לנשב במשך היום רוחות מכיוונים 
שונים, בהתאם למעברן של מערכות לחץ סינופטי, כאשר בתנאים יציבים יותר – שכיחות גם בהן הרוחות הצפוניות-מערביות. 
בלילה, עקב התקררות  הרים  במורד  )רוחות שגולשות  מזרחיות קטבטיות  רוחות  רוב השנה, שליטות  לאורך  הלילה  במשך 
גם  לנשוב  עשויות  הן  בחורף  יחסית.  חלשות  הן  לרוב  ממנו(.  יותר  הרחוק  לאוויר  יחסית  להר,  הסמוך  באוויר  יותר  גדולה 
בשעות הבוקר. בירושלים שליטות רוחות מערביות בכל עונות השנה ושעות היממה. בקיץ ובסתיו הרוחות עשויות להיות 
בריזת הים-התיכון עם אפיק המפרץ הפרסי. בחורף  רוחות אלה בהשפעה משולבת של  צפוניות-מערביות. מקורן של  גם 
ובעונות המעבר עשויות לנשוב לעיתים רוחות מכיוונים נוספים )בפרט מזרחיות(, עקב מעבר מערכות לחץ סינופטי שונות.

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

תמונה 5: מקווה עם מדרגות באזור כפר סיפלא. צילום: עמית מנדלסון.
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3. נוף

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

מהווים חלק מהנוף ותורמים לערכיותו.

3.2. שיטות עבודה באפיון הנוף ובהערכתו

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

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

3.2.2. מרכיבים ומאפיינים נופיים שמשמשים להגדרת יחידות הנוף
• מאפיינים גיאומורפולוגיים שמקנים לאזור את זהותו: קווי רכס, גבעות משאר, אגני ניקוז, “שערים טופוגרפיים" בין רכסים 	

או שלוחות.

• תופעות טבע ונוף ייחודיות: כמו מצוקים גבוהים, מכתשים ופסגות בולטות בנוף.	

• תכונות טבעיות: מסלע וקרקע – המצע הסלעי וקרקעות האזור; צומח – יחידות צומח ותצורות צומח אופייניות.	

• תכסית דומיננטית רציפה: כמו שטחים חקלאיים רציפים, יערות נטועים וכד׳. באזורים אלה, על-פי רוב, יש חשיבות חזותית 	
)ואקולוגית( לקו המגע של יחידת הנוף עם היחידה הגובלת בה.

• פיתוח בולט בשטח טבעי: כמו מחצבה, יישוב, קבוצת יישובים, קווי תשתית עיליים וכבישים.	

• תבניות תרבותיות היסטוריות: דפוסי יישוב קדומים, דרכים, תרבות חקלאית מסוגים שונים וכד׳.	

• אתרים נקודתיים בולטים וחשובים: דוגמת תילים, מעיינות, שרידי יישובים וכד׳.	

הגדרת יחידות הנוף באזור הסקר מלווה פעמים רבות בהתלבטויות רבות, היות שהחלוקה איננה מתבססת על קריטריונים 
קשיחים ומדידים, אלא על אמירה פרשנית סובייקטיבית. בנוסף, לעיתים חלקים רבים של השטח נראים במבט ראשון כבעלי 
מאפיינים דומים. רק לאחר לימוד מעמיק יותר מתגלים ההבדלים וגבולות יחידות הנוף. הקושי לזהות הבדלים בין יחידות הנוף 

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

כך למשל, ישנה התלבטות האם לחלק את השטח לפי אגני ניקוז או אגנים חזותיים – דבר שגורם לכך שרכסי ההרים מחולקים 
בין כמה יחידות נוף; או לחילופין, לפי רכסי ההרים – שאז אגן הנחל מתחלק בין כמה יחידות נוף. אין תשובה אחת לשאלות 
אלה, ולכן, על מנת למתן את ההיבט הסובייקטיבי בתהליך זה, משתתפים בו מספר אנשים שמייצגים נקודות ראות שונות, תוך 

ניסיון לבנות חלוקה – ולאחר מכן גם הערכה – מוסכמות. 

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

• סיורים בכלל שטח הסקר ותצפיות מבחוץ ומבפנים על יחידות הנוף המוצעות.	

• מקורות מידע קיימים ומסמכים רשמיים של רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה בנוגע לחלוקת השטח ליחידות 	
נוף )המשרד להגנת הסביבה, +2012(.

• ניתוח שכבות ממ"ג: מפת שיפועים )מפה 7(, מפות גיאולוגיות ואורתופוטו עדכני.	

• חוות-דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים.	

3.2.3. דירוג ערכיות נופית-תרבותית 
לאחר הגדרת יחידות הנוף מחולקת כל יחידת נוף ליחידות משנה קטנות יותר, תת-יחידות נוף, שבהן רמת ההומוגניות של 
מרכיבי הנוף גבוהה יותר. אומדן הערכיות הנופית נערך לתת-יחידות אלה שהוגדרו בתוך יחידות הנוף. זאת, מתוך תפיסה 
שיש לשמור על המרכיבים והאיכויות של יחידות הנוף כולן, לפחות בחלק משטחן. כך יישמר מגוון הנופים של הארץ בכלל ושל 

אזור הסקר בפרט.
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ולפיכך  איכותני  ניתוח  על  מבוססת  מורשת(  לאתרי  גם  מתייחסת  היא  שכן  נופית-תרבותית,  )למעשה  נופית  ערכיות 
הקריטריונים מוגדרים ברובם באופן כזה – בשורת תארים כגון: עוצמה, מגוון, דרמטיות וכד׳ )ראו בסעיף הבא – מדדי הערכיות 
הנופית(. על סמך דירוג בכל אחד מהקריטריונים, חושב לכל אחת מתת היחידות )פרט לתת-יחידות בנויות( דירוג ערכיות 
נופית סופי מתוך סולם של חמש דרגות ערכיות: 1 – נמוכה, 2 – בינונית, 3 – גבוהה, 4 – גבוהה מאד, 5 – מירבית. במפת 
הערכיות מופיעות תת-יחידות הנוף בצבע על-פי דרגות ערכיותן. פירוט חישוב הערכיות הנופית מפורט בנספח ב׳ – חישוב 

הערכיות הנופית של יחידות הנוף.

בנוסף,  נוף.  ואף חלוקה שונה לתת-יחידות  וניתן להציע אומדן ערכיות שונה  כזה קיים אלמנט סובייקטיבי,  דירוג  בתהליך 
נוף,  ולתת-יחידות  ליחידות  שהחלוקה  אנו מקווים  היחידות(.  )תת  מרכיביו  מסכום  גדול  הנוף(  )יחידת  השלם  גם  לעיתים 
והגדרת המצאי בהן )תהליכים סובייקטיביים פחות( יתרמו ליכולת של הגופים המנהלים את השטח לבצע הערכה משלהם, 

ולתכנן באופן שיתחשב בערכים הנופיים-תרבותיים של האזור, אם ירצו בכך.

3.2.4. מדדי הערכיות הנופית
• עוצמה, רצף וגודל: ערך גבוה ניתן לנוף פתוח שנפרש על-פני שטח נרחב, ללא הפרות משמעותיות. מכיוון שגבולות תת 	

היחידות נקבעו פעמים רבות לפי כבישים ופיתוח גובל, ניתן בקריטריון זה ערך נמוך יותר לתת-יחידות שגובלות בשטחים 
בנויים/דרכים. 

• מגוון ועושר חזותי: ערך גבוה ניתן לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים )בעיקר תבליט ותכסית(, תוך שהם משתלבים 	
זה בזה ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה.

• בולטות ונוכחות/"דרמטיות": ערך גבוה ניתן לנוכחות של קווי-נוף בולטים כגון רכסים, עמקי נחלים, פסגות וכד׳; ולשטח 	
שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש: שטחי פלחה עם שטחים מיוערים, בתרונות בתוך נוף גבעי, עצים 

בודדים בתוך מרחבי שדות ועוד.

• “ראשוניות": ערך גבוה ניתן לשטח ללא הפרות בולטות שהן תוצאה של פעולות פיתוח שונות. אמת מידה זו מתייחסת גם 	
למידת פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים הטבעיים בנוף )על קו רקיע לדוגמה(, ובהתאמתם 

לאופי הטבעי של היחידה מבחינת גודל, צבע וצורה.

• גם 	 רבה  ישנה חשיבות  לאזור.  אופייני  ו/או תרבותי  נוף טבעי  לאזור שמשמר  ניתן  גבוה  ותרבותי: ערך  אזורי טבעי  ייצוג 
לשמירת מאפיינים של הנוף שמבטאים דרך-חיים בעלת משמעות תרבותית )נופים חקלאיים לדוגמה – כאלה שמאפיינים 

חקלאות מסורתית כמו בוסתנים, וכאלה שמאפיינים חקלאות “קיבוצית" או “מושבית" מודרנית(. 

• עושר ומגוון של אתרים נקודתיים: ככל שמגוון האתרים ואיכותם בולטים יותר, נקבעה רמת ערכיות גבוהה יותר. במידת 	
הצורך, ניתן לתת לסעיף זה משקל יתר בהשוואה לשאר הסעיפים בחישוב הערכיות הנופית. זאת, מכיוון שלעיתים אתרים 
חשובים מאד נמצאים בנוף שמבחינות אחרות אינו ראשוני/דרמטי/מגוון וכו׳, ועדיין חשוב לשמור על האתר כדי שלא יהפוך 

ל-"אי" במרחב מופר.

• ייחודיות בנוף הארץ: ערך גבוה ניתן לשטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ.	

• נצפות ותצפית: ככל שהשטח נצפה על-ידי מספר רב יותר של אנשים, כך גדלה משמעותם של השינויים באופיו החזותי. 	
שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילים שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף. לכן, מידת 
הנצפות משוקללת מתוך הערכת החשיפה של תת היחידה המוערכת מכבישים, מישובים ומשבילי מטיילים. חשוב גם הנוף 

שנשקף מתת היחידה עצמה, ולכן קיימת התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות שנמצאות בשטח תת היחידה.

• פוטנציאל שיקום והתחדשות: מרחב הסקר מאויים הן ע"י התרחבות מחצבות קיימות, הן ע"י תכנון להרחבת העיר בית 	
שמש ממזרח לכביש 384. זאת, בהתאם לסימון גבול המרקם העירוני בתמ"א 35, שחורג מהכביש מזרחה באזור מחסיה.

 



מפה 7: שיפועים
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3.3. אפיון יחידות הנוף
התחשבות  תוך  נוף,  יחידות  למספר  חולק  הסקר  שטח  יהודה.  הרי  הנוף  חטיבת  של  המערבי  בגבולה  נמצא  הסקר  מרחב 
בגיאולוגיה, בטופוגרפיה ובתכסית שמאפיינות את המרחב. יחידת נוף אחת: עמק זנוח – נמצאת באזור המעבר בין חטיבת 

הנוף “הרי יהודה" לחטיבת הנוף “השפלה".

בתחום הסקר הוגדרו חמש יחידות נוף: עמק זנוח, מורדות המצלעות, המצלעות, כיפות סיפלה וגב הרכס. יחידות הנוף נבדלות 
זו מזו גם בהיבטים התיישבותיים. כך למשל, יחידת הנוף “עמק זנוח" מאופיינת בחקלאות אינטנסיבית במרבית שטחה, ואילו 

מרבית היישובים נמצאים ביחידת הנוף “גב הרכס".

טופוגרפיים  מאפיינים  על-פי  לעיתים  נעשתה  זו  נוספת  חלוקה  נוף.  לתת-יחידות  חולקו  הן  הנוף,  יחידות  שהוגדרו  לאחר 
וחזותיים משותפים כמו: רכס, מישור או אגן ניקוז של נחל בולט. במקרים אחרים חולקו תת-היחידות על-פי הבדלי תכסית. 
למשל, הבדל בין אזור טבעי לחקלאי או הבדלים באופי העיבוד החקלאי. זאת, במטרה שתת-יחידות הנוף ייצגו שטח אחיד 
מבחינת ערכיותו הנופית. בהתווייה הסופית של גבולות יחידות הנוף ותת-יחידות הנוף נעשה מאמץ להצמיד במידת האפשר 
את גבולותיהן לגבולות המיפוי של יחידות הצומח. זאת, פרט למקרים שבהם ההיגיון הטופוגרפי/החזותי דורש “חיתוך" של 
יחידות צומח. הסיבה להצמדה זו היא מכיוון שפעמים רבות גבולות יחידות צומח )שכבר שורטטו בדיוק גבוה( אכן תואמים 
לגבולות יחידות הנוף, וגם לצורך שימוש נוח בשכבות המידע. באופן זה, חולקו חמש היחידות הללו לשמונים ושתיים תת-
כמפורט בסעיף  נופית  ערכיות  נקבעה  הנוף  לכל אחת מתת-יחידות  הנוף(.  ותת-יחידות  הנוף  יחידות   :8 )מפה  נוף  יחידות 
הבא. הערכיות הנופית של כל תת-יחידת נוף מופיעה בטבלאות שבעמודים הבאים. פירוט החישוב נמצא בנספח ב׳ – חישוב 

הערכיות הנופית של יחידות הנוף׳.
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להלן תיאור מפורט של מאפייני יחידות הנוף. בתיאור נכלל גם פירוט לגבי תת-יחידות הנוף, ומצויינת גם הערכיות 
הנופית-תרבותית שניתנה לכל תת-יחידת נוף. מפת ערכיות נופית נמצאת לאחר תת-פרק האתרים.

3.3.1. עמק זנוח

תמונה 6: מרבדי פריחת חרציות בנחל זנוח 
דרומית למחסיה. צילום: עמית מנדלסון.

מאפייני היחידה 
יחידת נוף זו משתרעת בעמק התלם שמהווה את הגבול הטבעי בין הרי יהודה לשפלה. בחלק זה של העמק, הוא מנוקז ע"י 

אפיק נחל זנוח. העמק כולו מעובד. שטח היחידה הינו 0.83 קמ"ר.

גבולות היחידה
גבולותיה המערבי והדרומי של היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר )כביש 384 וכביש הגישה למחצבת זנוח(. גבולה המזרחי של 

היחידה הינו לרוב גבול גיאומורפולוגי, בין העמק לרגלי הגבעות:

• בצפון: צומת מחסיה.	
• במזרח: מרגלות הגבעות, מצומת מחסיה עד צומת מחצבת זנוח.	
• בדרום: כביש הגישה למחצבת זנוח.	
• במערב: כביש 384, בין צומת מחסיה לצומת מחצבת זנוח.	

אגני ניקוז
זנוח, שזורם בתחום היחידה מדרום לצפון, הינו היובל המרכזי של נחל שורק  כל תחום היחידה נמצא באגן נחל שורק. נחל 

במרחב הסקר, וקולט אליו בתחומי היחידה את הנחלים אזן, המערה, דולב ומחסיה.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע נע בין 320 מ׳ מעפה"י )מעל פני הים( בקרבת מחצבת זנוח ל-215 מ׳ מעפה"י בצומת מחסיה.

מסלע וקרקע
רוב שטח היחידה מכוסה בקרקעות סחף אלוביאליות. בשוליים המזרחיים נחשף קונגלומרט אחוזם.

מקורות מים
נחל זנוח ויובליו: נחל אזן, נחל המערה, נחל דולב ונחל מחסיה, הינם נחלי אכזב. באזור צומת מחסיה נמצא במפה מנדטורית 

ריכוז בארות ומעיין. למקורות מים אלו אין כיום זכר בשטח, ונראה כי חרבו לפני שנים רבות.

יישובים
אין יישובים בתחומי היחידה. האדמות החקלאיות משתייכות ליישובים זנוח )מחוץ לגבול הסקר( ומחסיה.
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נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
בגבולה המערבי של היחידה עובר כביש 384, כביש אזורי שממנו יש נצפות טובה למרחב. עם זאת, בשל מיקום היחידה בקפל 
טופוגרפי צר יחסית, הנצפות שלה אינה דרמטית בהשוואה ליחידות הנוף המזרחיות יותר. עמק זנוח מהווה מסדרון תשתיות. 

עם זאת, כרגע אין בשטח היחידה מפגעים סביבתיים משמעותיים.

תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
מרחב זה הינו חלק מהמכלול הנופי-חקלאי של העמקים בשפלה )צפונית לו עמק שורק, ודרומית לו עמק האלה(.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
נוף הצומח הינו חקלאי ברובו, וצמחייה טבעית שרדה בעיקר בשולי הנחלים )צומח עשבוני בן-חלוף(.

ייחוד חזותי ותרבותי
יחידת נוף זו מהווה את “השער" המערבי של הרי ירושלים, ובה מתחילים )או מסתיימים( מסלולי הטיול העיקריים במרחב הסקר.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
נופית

ערכיות 
נופית

שטח קטן ומופר בין מושב מחסיה לכביש בארות מחסיה1.01
384. בשטח קיים תיעוד מנדטורי לבארות 

שאינן קיימות כיום.

רמת הפרה גבוהה, אתרים היסטוריים שלא שרדו 
אך עשויים להיחשף מחדש בחפירה עתידית.

1 – נמוכה

מרחב חקלאי פתוח ללא אתרים מחסיה דרום1.02
משמעותיים.

עמק פתוח עם מיעוט הפרות חקלאיות. בשל קיום 
שטחים ערכיים יותר בהר, הוגדר ברמה בינונית בלבד.

2 – בינונית

חלק צר וארוך של העמק בין נחל דולב נחל זנוח מרכז1.03
לנחל המערה.

עמק פתוח עם מיעוט הפרות חקלאיות. בשל קיום 
שטחים ערכיים יותר בהר, הוגדר ברמה בינונית בלבד.

2 – בינונית

חוות לולים גדולה בגבול המערבי של חוות לולים1.04
שלוחת אסד.

1 – נמוכהשטח מופר.

חלק צר וארוך של העמק בין נחל אזן נחל זנוח דרום1.05
לכביש מחצבת זנוח.

עמק פתוח עם מיעוט הפרות חקלאיות. בשל קיום 
שטחים ערכיים יותר בהר, הוגדר ברמה בינונית בלבד.

2 – בינונית
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3.3.2. מורדות המצלעות

תמונה 7: פתחת נחל דולב על רקע המצלעות. 
צילום: עידן טלמון.

מאפייני היחידה
יחידת נוף זו מייצגת את המורדות המערביים של הרי ירושלים. אזור זה מאופיין בשיפועים מתונים עד בינוניים לכיוון מערב, 

ומחורץ ע"י מספר נחלים, שלהם יש בקטע זה עמקי נחל ברורים, צרים וארוכים. שטח היחידה הינו 3.46 קמ"ר.

גבולות היחידה
• בצפון: גבול הסקר.	
• במזרח: לפי הגבול בין תצורת מנוחה הקירטונית לתצורת בענה )גיר ודולומיט(.	
• בדרום: גבול הסקר.	
• במערב: שולי עמק התלם.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל שורק. המרחב מחורץ ע"י חמישה נחלים נושאי שם: נחל יעלה, נחל מחסיה, נחל דולב, נחל 
המערה ונחל אזן – שמתנקזים כולם אל נחל זנוח ודרכו לעבר נחל שורק. החלק הצפוני ביותר של היחידה מתנקז ישירות אל 

נחל שורק.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע נע בין 425 מ׳ מעפה"י צפונית למחצבת זנוח, ל-230 מ׳ מעפה"י בגדה הדרומית של נחל שורק.

מסלע וקרקע
תחום היחידה מגוון מבחינה גיאולוגית: השוליים המערביים ועמקי הנחלים נשלטים ע"י קרקעות סחף אלוביאליות, וממזרח 
להן מופע של פסים לא רציפים בציר צפון-דרום, לפי הסדר ממערב למזרח: קונגלומרט אחוזם, קירטון מתצורת ע׳רב, צור 

מתצורת מישאש, קירטון מתצורת מנוחה. 

מקורות מים
הנחלים בתחום היחידה הינם נחלי אכזב. באתרי העתיקות שבשטח היחידה ישנם ריכוזי בורות מים )בעיקר בח׳רבת ניאטה 

ובח׳רבת דיר אבאן(, שחלקם אוגרים מים גם כיום.

יישובים
היישוב היחיד בשטח היחידה הינו מושב מחסיה, שממוקם בחלקה הצפוני.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
ליחידה זו יש נצפות גבוהה, בפרט משכונות העיר בית שמש הסמוכה, והיא מהווה חלק מהרצף הנופי שעולה מעמק התלם 
אל גב ההר. כביש 3866 )“דרך האמפרי"(, מטפס מצומת מחסיה לעבר נס הרים, וחוצה את תחום היחידה. לאורך כביש זה יש 
פלישה אינטנסיבית של שיטה כחלחלה ומיני צמחים זרים נוספים. שני קווי מתח ראשיים חוצים את המרחב: הצפוני מאזור 
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תחנת הרכבת בית שמש דרך עיי סיפלא לעבר חורבת דרבן, והדרומי מרמת בית שמש לאורך נחל אזן עד חורבת דרבן. בגבול 
הצפוני והדרומי של היחידה נמצאים ריכוזי מחצבות, שיצרו פגיעה נופית קשה.

תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
בשלוחות שבין הנחלים נמצאות לא פחות מחמש חורבות עתיקות: חורבת חרוז, ח׳רבת ג׳ינעייר, עיי דיר אבאן, ח׳רבת ניאטה 
וחורבת עמדן. חלקן משתרעות על-פני שטחים נרחבים, ובהם שפע מתקנים חקלאיים כגון: גתות, בתי-בד ומכלאות צאן. 
ראויים לציון מערכות סכרים עתיקים בערוצים הרדודים בין נחל המערה לנחל דולב. נראה שיש לקשור את ריבוי החורבות עם 

המסלע הנוח לחציבה – מחד, והשטחים החקלאיים למרגלות ההר – מאידך.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
נוף הצומח משלב בתות בשלטון סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי בשטחים הטבעיים, ויערות אורנים נטועים של קק"ל.

ייחוד חזותי ותרבותי
אזור זה של הדום ההר הינו בעל דפוסי נוף מגוונים, שמשלבים יערות נטועים, כרמי זיתים ותיקים )למשל בפתחת נחל דולב(, 
חורבות רבות ובתות סירה קוצנית, ומהווה חלק בלתי נפרד ממסלולי הטיול המרכזיים באזור, הן ברגל )נחל דולב ונחל המערה(, 

הן ברכב )דרכי ג׳יפים בשמורת נחל דולב, וכן כביש 3866(.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

0 – בנוישטח מופר לחלוטין, בעל נצפות בינונית.מחצבה גדולה הנוגסת בהר.מחצבה תחתונה2.01

גבעה המכורסמת ע"י המחצבה. בפסגתה חורבת חרוז2.02
חורבת חרוז.

לגבעה חשיבות נופית גבוהה להסתרה חלקית 
של המחצבה שמעליה. לאורך הנחל כרמי זיתים.

3 – גבוהה

בשלוחה נמצא חניון מטיילים המהווה את שלוחה מיוערת בחלקה מדרום לנחל יעלה.נחל יעלה2.03
השער המערבי לפארק ארה"ב.

3 – גבוהה

גבעה מיוערת במרכזה האתר ח׳ירבת ג׳ינעייר2.04
הארכיאולוגי ח׳ירבת ג׳ינעייר.

3 – גבוההחלק מהשער המערבי לפארק ארה"ב.

תת-יחידה שלמעשה אינה נצפית ואינה ערוץ נחל יעלה למרגלות כביש 3866.נחל יעלה תחתון2.05
מטויילת כלל.

2 – בינונית

0 – בנוישטח בנוי.יישוב כפרי ותיק.מחסיה2.06

“מסגרת" מיוערת העוטפת את מחסיה כחלק שלוחה מיוערת ממזרח למחסיה.דיר אבאן צפון2.07
מפארק ארה"ב.

4 – גבוהה 
מאד

שרידי כפר גדול המשתרעים על שתי דיר אבאן דרום2.08
שלוחות. שפע מערות, מבנים הרוסים 

ושרידים ארכיאולוגיים מגוונים.

אחת תת-היחידות העשירות ביותר בממצאים 
במרחב הסקר, ונחצית ע"י דרכי ג׳יפים מסומנות.

4 – גבוהה 
מאד

2 – בינוניתהעמק מופר יחסית בגלל גן האירועים.עמק נטוע זיתים, בליבו גן אירועים גדול.ערוץ דיר אבאן2.09

אזור דל בממצאים אבל מייצג נוף “בתולי" בתה לא מיוערת מדרום לדיר אבאן.מורדות דולב2.10
כמעט בלתי מופר.

4 – גבוהה 
מאד

3 – גבוההחלק ממסלול הטיול בנחל דולב.עמק חשוף ברובו, מאהל בדווים עונתי.נחל דולב תחתון2.11

מיעוט אתרים. השלוחה מסתירה את בית שמש שלוחה מיוערת בין נחל דולב לנחל זנוח.יער ניאטה2.12
מהמטיילים בנחל דולב ומחזקת את תחושת 

הטיול בטבע.

3 – גבוהה

תת-יחידה ובה שתי חורבות )ח׳ ניאטה מורדות ניאטה2.13
וח׳ ג׳רש המערבית(, ערוצים עם מערכות 

סכרים, ומופע כללי לא מיוער.

נוף “בתולי" המייצג אתרי מורשת ברמת 
השתמרות גבוהה ללא ייעור, לצד מסלול ג׳יפים 

מרכזי במרחב.

5 – מירבית

חלקו של נחל דולב ממש ביציאה פתחת דולב2.14
מהמצלעות. כרם זיתים ותיק.

נוף כרמים היסטורי המשתלב בשביל טיולים 
ראשי.

4 – גבוהה 
מאד

נחל המערה 2.15
תחתון

3 – גבוההשביל טיולים מרכזי באזור.עמק נחל המערה ממערב לחניון המטיילים.

חלקה התחתון )הלא מטוייל( של שלוחת חורבת עמדן2.16
אסד. אתר מרכזי – חורבת עמדן.

3 – גבוההשלוחה מרשימה ולא מטויילת.

חלק חשוב בפסיפס הנופי הנשקף מכביש 384, יער גדול ורציף ללא אתרים משמעותיים.יער המחצבה2.17
וקיום היער מסתיר את מחצבת זנוח שמאחוריו.

4 – גבוהה 
מאד
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3.3.3. המצלעות

והמצלעות.  דולב  נחל  פתחת   :8 תמונה 
צילום: עמית מנלסון.

מאפייני היחידה
יחידת נוף זו מייצגת את חלקו התלול של מרחב הסקר. זוהי רצועה צרה יחסית אך בעלת מופע דרמטי בנוף, ומאופיינת בנוף 

טרשים. שטח היחידה הינו 3.83 קמ"ר.

גבולות היחידה
• בצפון: גבול הסקר.	
• במזרח: השוליים העליונים של המצלעות )גבול גיאולוגי בין תצורת ורדים לתצורות כפר שאול ועמינדב(.	
• בדרום: גבול הסקר.	
• במערב: תחתית המצלעות )גבול גיאולוגי בין תצורת בענה לתצורת מנוחה(.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל שורק. המרחב מחורץ ע"י חמישה נחלים נושאי שם: נחל יעלה, נחל מחסיה, נחל דולב, נחל 
המערה ונחל אזן – שמתנקזים כולם אל נחל זנוח ודרכו לעבר נחל שורק. החלק הצפוני ביותר של היחידה מתנקז ישירות אל 

נחל שורק.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע נע בין 550 מ׳ מעפה"י בתצפית ג׳קייאר )מצפון לכביש 3866( ל-300 מ׳ מעפה"י בקצה הצפוני ביותר של 

היחידה וביציאת נחל דולב מהמצלעות.

מסלע וקרקע
בחלקה התחתון של היחידה נמצאת תצורת בענה )דולומיט, גיר ומעט חוואר(, ואילו בחלקה העליון תצורות ורדים )דולומיט 
ומעט גיר( וכפר שאול )קירטון וחוואר( שנחשפת במקטע מצומצם. ראוי לציון העתק בציר צפון-דרום שנמשך מצפון לנחל 

המערה עד דרומית לנחל זנוח, ממזרח למערת התאומים.

מקורות מים
וכן קיימים מספר  זו מעטים. במעמקי מערת התאומים נובע מעיין שמימיו נאגרים לבריכה חצובה,  מקורות המים ביחידה 

בורות מים וגבי סלע קטנים )בעיקר בעיי ג׳רש(.

יישובים
אין ישובים או שטחים חקלאיים בתחומי היחידה.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
נוף מרשימה  יש תצפית  ומראש המצלעות  ומאזור כביש 3866,  גבוהה מאד מהעיר בית שמש  זו מאופיינת בנצפות  יחידה 
בעיקר לכיוון מערב. היחידה מהווה למעשה את לב הרצף הנופי באזור. למעט כביש 3866 ושני קווי מתח שחוצים את היחידה 

בציר מזרח-מערב, היחידה אינה מופרת.
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תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
במצלעות נמצאת מערת התאומים, שהינה אחד מיעדי הטיול המרכזיים בהרי ירושלים. המערה משלבת בין ערכים גיאולוגיים 
)מערה קרסטית(, הידרולוגיים )מעיין(, זואולוגיים )מושבות עטלפי פירות ועטלפי חרקים( והיסטוריים-ארכיאולוגיים )מערת 
מפלט, מקום פולחן ויעד “עלייה לרגל" של מטיילים עוד לפני קום המדינה(. בקרבת המערה נמצאת מגלשת סלע טבעית בנחל 
המערה, שמהווה אף היא אטרקציה חשובה לציבור המטיילים. אתר בולט נוסף הינו עיי הכפר ג׳רש – שרידי היישוב היחידי 

בתחום היחידה.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
חורשים במפנים הצפוניים, שיחיות ובתות על מורדות המצלעות ובמפנים הדרומיים.

ייחוד חזותי ותרבותי
זוהי יחידת הנוף הדרמטית ביותר במרחב, והיא זו שמייצרת את האופי הקניוני של נחל המערה ונחל דולב, כמו גם את מערת 

התאומים ומספר מערות קטנות נוספות. 

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
נופית

ערכיות 
נופית

לשון 3.01
המחצבות

רצועה צרה וארוכה החוצצת בין שתי 
מחצבות קיימות.

על אף ההפרה הגבוהה, רצועה זו מסתירה במידה 
רבה את המחצבה העליונה, ומונעת היווצרות 

צלקת גדולה בנוף הסביבה.

4 – גבוהה 
מאד

מחצבה גדולה ומופרת לחלוטין. בצלע מחצבה עליונה3.02
המחצבה נמצאה בעבר מערת יעלה – מערת 
נטיפים עם בריכות מים. המערה הושמדה 

סביב שנת 2017, בהרחבת המחצבה.

0 – בנוי.שטח הרוס סביבתית.

שלוחה בראש נחל יעלה. אתר מרכזי – שלוחת חרוז3.03
תצפית ג׳קייאר.

קו רכס בולט, נקודת תצפית אליה הוסדר בעבר 
שביל המוזנח כיום. 

4 – גבוהה 
מאד

3 – גבוההחניון המשמש את המטיילים באזור.חניון מטיילים מרכזי על כביש 3866.חניון חרוז3.04

נחל מחסיה 3.05
תיכון

5 – מירביתחלקו הצפוני של מרחב שמור בליבת הסקר.ערוץ עמוק בעל מופע נופי מרשים.

שלוחה צרה המתרחבת לכיוון מערב, בין שלוחת דולב3.06
נחל מחסיה לנחל דולב.

ציר מטיילים מרכזי ברכבי שטח, מתקנים 
חקלאיים עתיקים ותצפיות לשפלה.

5 – מירבית

מצלעות דולב 3.07
צפון

מצוקים מצפון לנחל דולב. אתר מרכזי – 
מערת אום לוואט.

מרחב שמור בליבת הסקר. שביל טיולים מרכזי 
בגבול תת-היחידה.

5 – מירבית

מצלעות דולב 3.08
דרום

מרחב שמור בליבת הסקר. שביל טיולים מרכזי מצוקים מדרום לנחל דולב.
בגבול תת-היחידה.

5 – מירבית

שרידיו של כפר ערבי חרב, כולל גם ג׳רש3.09
שרידים קדומים יותר.

חלק פחות דרמטי בנוף המצלעות, ושרידי היישוב 
היחיד לאורך המצלעות.

4 – גבוהה 
מאד

מצלעות 3.10
המערה צפון

נוף מצוקים מצפון לנחל המערה. אתרים 
מרכזיים – מערת התאומים, מגלשת סלע 

וקשת סלע.

5 – מירביתליבת הסקר, שביל טיולים מרכזי.

מצלעות 3.11
המערה דרום

5 – מירביתליבת הסקר, שביל טיולים מרכזי.נוף מצוקים מדרום לנחל המערה.

מורד שלוחת 3.12
אסד

 שלוחה צרה וארוכה בין נחל המערה
לנחל אזן.

5 – מירביתחלקה הדרומי של ליבת הסקר.

4 – גבוהה נוף דרמטי, נצפות מוגבלת וקו מתח.המדרונות הדרומיים של נחל אזן.אזן דרום3.13
מאד

פאתי מחצבת 3.14
זנוח

אזור המושפע מהמחצבה, ומצד שני מצמצם את גב השלוחה בין נחל אזן לנחל זנוח.
השפעתה על ליבת הסקר.

3 – גבוהה
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3.3.4. כיפות סיפלה

תמונה 9: בית עיטאב המושלגת, חורף 2015. 
צילום: עמית מנדלסון.

מאפייני היחידה 
יחידת נוף זו היא הגדולה ביותר במרחב הסקר. באזור זה עמקי הנחלים מתונים יחסית, וביניהם שלוחות רחבות עם כיפות 

החולשות על סביבתן. שטח היחידה הינו 11.44 קמ"ר.

גבולות היחידה
• בצפון: גבול הסקר.	
• מערת 	 מכביש  הולך  הגבול  היחידה.  לגבול  מעבר  והיישובים  הפסגות  רצועת  את  שמשאיר  גיאומורפולוגי,  גבול  במזרח: 

הנטיפים, דרך מרכז השדה של קק"ל בנס הרים, עד לפאתי בר גיורא.
• בדרום: גבול הסקר.	
• במערב: גבול גיאולוגי בין תצורת עמינדב לתצורות כפר שאול וורדים.	

אגני ניקוז
נחל  יעלה,  נחל  זנוח:  נחל  זה מתחילים הערוצים המרכזיים שמתנקזים אל  באזור  נחל שורק.  נמצא באגן  היחידה  כל תחום 

מחסיה, נחל דולב, נחל המערה ונחל אזן.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע נע בין 693 מ׳ מעפה"י ממערב לבר-גיורא, ל-380 מ׳ מעפה"י בערוץ נחל דולב ממערב לעין דולב.

מסלע וקרקע
עיקר תחום היחידה מכוסה בסלעי גיר ודולומיט מתצורת עמינדב. בעמק נחל המערה ולמרגלות נס הרים בולטת תצורת מוצא 

)חוואר(, ומעט תצורת בית מאיר )דולומיט וחוואר(. כמו כן, נחשפות בערוצי הנחלים קרקעות סחף אלוביאליות.

מקורות מים
ביחידה זו נמצאים מרבית המעיינות שבמרחב הסקר: עין מרג׳אל-עין בצפון, עין דולב, עין סיפלה, עין חזיר, עין יגור, עין חוד, 

עין בירכה ועין אזן. כמו כן, ראוי לציון ריכוז מרשים של גבי-סלע ממערב לעיי הכפר סיפלא.

יישובים
בתחום היחידה אין יישובים.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
בשטח היחידה נמצא גן לאומי בית עיטאב, אחת הפסגות הגבוהות במערב הרי ירושלים, שממנה ואליה יש תצפית טובה מאד. 
כל תחום היחידה מהווה חלק מליבת השטחים הפתוחים באזור, וההפרות הסביבתיות מצומצמות. התשתיות העיקריות הינן 

שני קווי המתח בציר מזרח-מערב, כמו גם כביש 3866 וגידור חקלאי במעלות של עמקי הנחלים.
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תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
יחידה זו הייתה מיושבת לאורך ההיסטוריה יחסית ליחידות אחרות במרחב, תוך ניצול כיפות טופוגרפיות וראשי שלוחות צרות. 
אתרי העתיקות סיפלא וחורבת אסד ממוקמים בחלקן הצר של שלוחות טופוגרפיות, ומחייבים את עוברי הדרכים לעבור דרך 

היישובים. בבית עיטאב נמצא בית חווה צלבני מבוצר, שנמצא באחת הנקודות הגבוהות ביותר במרחב.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
חורש בצפיפויות שונות בדרום ובמרכז היחידה, ויערות נטועים בצפונה. המעיינות הקטנים הרבים במרחב היחידה, שרובם 

ככולם לא עברו “שיפוץ מעיינות" מודרני, הינם ערך טבע חשוב בקנה-מידה אזורי.

ייחוד חזותי ותרבותי
שניהם  שממוקמים  אסד,  וחורבת  סיפלא  עיי  העתיקים:  השלוחה"  “כפרי  שני  הינו  זו  ביחידה  המרשים  התרבותי  האלמנט 
בתוואי מעלות עתיקים מהשפלה אל ההר. בראש המעלה הצפוני נמצאת החווה המבוצרת של בית עיטאב, שממנה נשקפת 

אחת מתצפיות הנוף היפות ביותר בהרי ירושלים.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
נופית

ערכיות 
נופית

כיפה טרשית ביותר )חלקה המזרחי הוא ח׳רבת רביעה4.01
האזור הטרשי ביותר בכל הסקר( ובפסגתה 

אתר ארכיאולוגי עם שומרות רבות.

5 – מירביתאלמנט נופי-גיאולוגי ייחודי.

עמק נסתר יחסית בראש נחל יעלה, מרג׳אל-עין4.02
המתנקז למעיין מרג׳אל-עין.

אחד המעיינות המרשימים והפחות מטויילים 
במרחב.

4 – גבוהה 
מאד

ראש דרך 4.03
האמפרי

יער משני צידי כביש 3866 ובו ריכוז חניוני 
מטיילים.

4 – גבוהה אזור בעל נצפות גבוהה ומוקד פעילות מטיילים.
מאד

4 – גבוהה חלק מליבת המרחב הפתוח.גוש יער בחלקו העליון של נחל דולב.יער דולב עליון4.04
מאד

כרמי דולב 4.05
עליון

פס צר, ארוך ומגודר של כרמים בשני 
ערוציו העליונים של נחל דולב. אתר מרכזי 

– עין חזיר )יבש(.

הכרמים קוטעים את המרחב הפתוח וכמו כן בעלי 
נצפות נמוכה.

2 – בינונית

יער העוטף את מרכז השדה של קק"ל ובו יער נס הרים4.06
מספר מתקנים קדומים.

אזור נופש ופנאי בחיק הטבע למשתמשי מרכז 
השדה. נצפות כללית נמוכה.

3 – גבוהה

4 – גבוהה חלק מליבת המרחב הפתוח.חורש צפוף במדרון הדרומי של נחל דולב.חורש דולב4.07
מאד

נחל דולב עליון 4.08
דרום

מדרונות תלולים וטראסות במדרון 
הדרומי של נחל דולב.

4 – גבוהה חלק מליבת המרחב הפתוח.
מאד

רצועת כרמים בעמק נחל דולב העליון. עין יגור4.09
בשוליה מעיין יבש – עין יגור.

הכרמים קוטעים את המרחב הפתוח וכמו כן בעלי 
נצפות נמוכה.

2 – בינונית

שלוחה מאורכת בין עמקי נחל דולב ונחל כיפת המערות4.10
המערה, בחלקה הצפוני ריכוז מערות 

מרשים.

3 – גבוההחלק משביל מטיילים מרכזי באזור.

עוטף בית 4.11
עיטאב

שלוחה רחבה בעלת אופי כיפתי בין נחל 
דולב ונחל המערה. בשלוחה שרידים 

ארכיאולוגיים ושני מעיינות.

חלק משביל מטיילים מרכזי באזור, ריבוי אתרי 
טבע ומורשת.

4 – גבוהה 
מאד

אחת הפסגות הגבוהות במערב הרי בית עיטאב4.12
ירושלים.

תצפית ונצפות גבוהות ביותר, יעד טיולים מרכזי 
במרחב.

5 – מירבית

מיצר טבעי עליו נמצאים שרידי הכפר אוכף סיפלה4.13
סיפלא ועין סיפלה.

נקודת מעבר הכרחית באזור, עשירה בשרידים 
היסטוריים וארכיאולוגיים.

5 – מירבית

כיפה רחבה ובלתי מופרעת בשוליה אתר כיפת שעירה4.14
עתיקות קטן – ח׳רבת שע׳ירה.

4 – גבוהה חלק מליבת המרחב הפתוח באזור.
מאד

חלקו הקניוני של נחל דולב. אתר מרכזי – קניון דולב4.15
עין דולב.

חלק מליבת המרחב הפתוח באזור, שביל טיולים 
ומעיין.

5 – מירבית

מדרון המערה 4.16
צפון

חלק מליבת המרחב הפתוח באזור, שבילי טיולים המדרונות מצפון לנחל המערה.
ברגל וברכב.

4 – גבוהה 
מאד

מדרון המערה 4.17
דרום

המדרונות מדרום לנחל המערה. נתיב 
העפלה לא מסומן לחורבת אסד.

חלק מליבת המרחב הפתוח באזור. שביל טיול 
רגלי.

4 – גבוהה 
מאד
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
נופית

ערכיות 
נופית

שלוחה כיפתית גדולה ובלתי מופרעת, כיפות תוריה4.18
בכיפה משנית אתר ארכיאולוגי – ח׳רבת 

ת׳וריא.

5 – מירביתחלק מליבת המרחב הפתוח באזור.

נחל המערה 4.19
לא מעובד

3 – גבוההנצפות נמוכה, שטח יחסית בלתי מופר.עמק הנחל מדרום לבית עיטאב.

כרם נחל 4.20
המערה

הכרם קוטע את המרחב הפתוח וכמו כן בעל כרם במעלה נחל המערה.
נצפות נמוכה.

2 – בינונית

מרחב פתוח צמוד דופן ליישוב, חלקו בתחומי גדר יער בדופן המערבית של בר גיורא.בר גיורא מערב4.21
המושב.

3 – גבוהה

כיפת עיטאב 4.22
דרום

כיפה מיוערת ובלתי מופרעת בין נחל 
המערה לנחל אזן.

4 – גבוהה חלק מליבת השטחים הפתוחים באזור.
מאד

שלוחה צרה וארוכה בין נחל המערה לנחל שלוחת אסד4.23
אזן, במרכזה חורבת ומערות אסד.

נקודת מעבר הכרחית באזור, עשירה בשרידים 
היסטוריים וארכיאולוגיים. לשלוחה זו מתלווה 

אלמנט “ראשוניות" בהיותה לא מסומנת.

5 – מירבית

פסיפס של שטחים חקלאיים פעילים ראש נחל אזן4.24
ונטושים במעלה נחל אזן.

חלק ממערך השטחים הפתוחים. ככל שתורחב 
הכשרת הכרמים באזור, הערכיות הנופית עשויה 

להשתנות.

3 – גבוהה

חקלאות 4.25
נטושה אזן

עמק לא מעובד ובו מרבדי פריחה עונתיים 
מרהיבים של כלניות וניסנית דו-קרנית. 

בקצה היחידה – עין אזן.

4 – גבוהה אתר הפריחה המרשים ביותר במרחב הסקר.
מאד

כיפה מרשימה ובה שרידים ארכיאולוגיים, חורבת דרבן4.26
תצפית נוף ופריחת אירוס ארם-נהריים.

אתר ארכיאולוגי חשוב, תצפית ותוואי שביל 
ישראל.

5 – מירבית

4 – גבוהה חלק מליבת השטחים הפתוחים באזור.גב הרכס ממערב לחורבת דרבן.דרבן מערב4.27
מאד

 המורדות הדרומיים של נחל אזןאזן עליון דרום4.28
)חלק עליון(.

4 – גבוהה חלק מליבת השטחים הפתוחים באזור.
מאד

בקעת אזן 4.29
טבעית

שטח שככל הנראה עובד בעבר, וללא מרבדי קטע לא מעובד בעמק נחל אזן.
הפריחה המאפיינים את מעלה הנחל, נצפות נמוכה.

3 – גבוהה

 המורדות הדרומיים של נחל אזןאזן מרכז4.30
)חלק תיכון(.

4 – גבוהה חלק מליבת השטחים הפתוחים באזור.
מאד



62

"ח מסכם נחל המערה – פארק עצמאות ארה"ב דו ו דולב  נחל  י  אגנ

3.3.5. גב הרכס

תמונה 10: בית היערן בנס הרים.
צילום: עמית מנדלסון.

מאפייני היחידה 
יחידת נוף זו מהווה את קו פרשת המים בין נחל שורק לנחל דולב. לאורך קו פרשת המים נמצאים יישובים, שטחי חקלאות 

ותשתיות. שטח היחידה הינו 3.44 קמ"ר.

גבולות היחידה
• בצפון: גבול הסקר )חופף ברובו לדרך הנופית בצלע נחל שורק(.	
• במזרח: גבול הסקר )קצה מושב בר גיורא(.	
• בדרום: גבול הסקר )קצה מושב בר גיורא(.	
• במערב: גבול טופוגרפי שעובר מהקצה המערבי של בר גיורא, עין יגור ומרכז שדה קק"ל נס הרים, לעבר הר יעלה.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל שורק. מצפון לקו פרשת המים האזורי, הניקוז הינו בגיאיות קצרים ותלולים לעבר נחל שורק 

עצמו. מדרום לקו פרשת המים, האזור מתנקז במתינות לראשי היובלים של נחל זנוח: נחל יעלה, נחל דולב ונחל המערה.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע נע בין 570 מ׳ מעפה"י בערוצי נחל דולב ממערב לנס הרים, ל-712 מ׳ מעפה"י בבית היערן בנס הרים.

מסלע וקרקע
במרבית תחום היחידה נחשפים סלעי גיר ודולומיט )תצורת עמינדב(. שלוחת נס הרים בנוייה בעיקר מחוואר )תצורת מוצא(, 
וסביבה דולומיט, חוואר ומעט צור )תצורת בית מאיר(. בראש המורדות לנחל שורק, נחשפת תצורת כסלון )גיר ומעט קוורצוליט 

ומאובנים(. באזור הר יעלה ובאזור נס הרים עוברים מספר קווי העתק.

מקורות מים
המעיין היחיד שנמצא ממש בתחום היחידה, הינו “עין פירים" ממערב לנס הרים. כמו כן, עין יגור )היבש מזה שנים רבות( נמצא 

בגבול היחידה.

יישובים
בתחומי היחידה נמצאים שני המושבים נס הרים ובר גיורא, כמו גם מרכז שדה של קק"ל נס הרים.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
בשל מיקום היחידה על גב הרכס ומעל לנחל שורק, היא מתאפיינת בתצפיות מרשימות במיוחד לעבר שמורת נחל שורק. 
התצפיות לכיוון מערב מוגבלות יותר. לאורך כביש 3866 קיימת פלישה של שיטה כחלחלה, וכן יצויין מרכז הנצחה של קק"ל. 

בתחומי היחידה נמצא גם בית קברות משותף ליישובים נס הרים ובר גיורא.
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תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
נקודות העניין המרכזיות בשטח זה הן: תצפית הר יעלה, עין פירים ומרכז ההנצחה שסמוך אליו, ומרכז “בר בהר" שמהווה 

נקודת מוצא למספר שבילי טיול מרכזיים במרחב.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
יערות מחטניים נטועים בוגרים.

ייחוד חזותי ותרבותי
מכביש 3866 ומדרך הג׳יפים שלמרגלותיו, נשקפות תצפיות נוף מרשימות במיוחד לעבר שמורת נחל שורק.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
נופית

ערכיות 
נופית

אחת הפסגות הגבוהות באזור, שרידי הר יעלה5.01
הכפר דיר אל-הווא וחניוני קק"ל.

5 – מירביתתצפית נוף מרשימה, אחת הפסגות הגבוהות במרחב.

חלקו המזרחי והנמוך יותר של הר יעלה. יעלה מזרח5.02
חניוני קק"ל.

5 – מירביתתצפית נוף מרשימה.

 יער אורנים כמעט לא מטוייל מדרוםיעלה דרום5.03
להר יעלה.

3 – גבוההחלק מהמרחב הפתוח באזור.

מתלול נס 5.04
הרים

5 – מירביתקטע המציע לנוסעי הכביש חוויה נופית מרשימה.המתלול בין כביש 3866 לדרך הג׳יפים.

יער בעל נצפות נמוכה, ובו מעיין מרשים עין פירים5.05
ומרכז הנצחה של קק"ל.

4 – גבוהה חלק מהמרחב הפתוח, מוקדי משיכה למטיילים.
מאד

רצועה מופרת יחסית. אתר ארכיאולוגי פאתי נס הרים5.06
קטן המכוסה כיום )חורבת דירי(.

2 – בינוניתנצפות נמוכה, שטח מופר יחסית.

0 – בנוישטח בנוי.יישוב כפרי ותיק.נס הרים5.07

רצועת חיץ בין נס הרים למרכז השדה. נס הרים מערב5.08
מקווה עתיק.

2 – בינוניתנצפות נמוכה.

מרכז שדה 5.09
קק"ל

מתחם המשמש לפעילות קבוצות, עם 
מספר מתקנים קדומים.

2 – בינוניתהמתחם מאופיין בריבוי עצים יחסית לשטח הבנוי.

חקלאות נס 5.10
הרים

1 – נמוכהנצפות נמוכה ושטח מפותח יחסית.אזור חקלאי אינטנסיבי צמוד ליישוב.

1 – נמוכהנצפות נמוכה ושטח מפותח יחסית.עמק חקלאי צר צמוד ליישוב.עמק נס הרים5.11

חלקו הדרומי של המתלול הצופה לנחל מתלול קטלב5.12
שורק. שבילי מטיילים ברגל וברכב, אתר 

“בר בהר" – השער המזרחי לפארק ארה"ב.

קטע המציע לנוסעי הכביש ולמטיילים ברגל 
חוויה נופית מרשימה.

5 – מירבית

רצועת יער התחומה בין כביש 3866 כביש נס הרים5.13
לכביש הגישה לנס הרים.

3 – גבוההחלק מהמסגרת של השטחים הפתוחים באזור.

0 – בנוישטח בנוי.מתחם בנוי )בריכת שחייה ומסעדה(.בית היערן5.14

יער ממערב לכביש 3866. בתחומיו חניון יער נס הרים5.15
מטיילים ונקודת מוצא למסלול נחל המערה.

3 – גבוההחלק משביל מטיילים מרכזי באזור.

0 – בנוישטח בנוי.יישוב כפרי ותיק.בר גיורא5.16
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4. תרבות האדם

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

תכנוניים אחרים, ולפיכך אין להם ביטוי בסקר זה, שמתמקד בשטחים הפתוחים.

4.2. רקע
חשיבותם של הרי יהודה )ובכללם הרי ירושלים( בהיסטוריה של ארץ ישראל חורגת מגבולות המרחב, וזאת בשל סמיכותם 
)מאוחרת( לאיסלאם.  גם קדושה  וראשית הנצרות כמו  נכבדים מההיסטוריה היהודית  – בה קשורים חלקים  ירושלים  לעיר 
אינו  זה  כי סקר  ורצף התיישבותי הנמשך אלפי שנים. חשוב להדגיש  גבוהה  כולו מתאפיין בצפיפות התיישבותית  המרחב 
מהווה תחליף לסקרים ארכיאולוגיים מקצועיים מטעם רשות העתיקות, והדגש בו הינו הנגשת המידע ההיסטורי-ארכיאולוגי 

כחומר רקע לתכנון ולפיתוח עתידיים במרחב.

4.2.1. הדרכים העתיקות לירושלים
בשל המבנה הטופוגרפי של הרי ירושלים )שלוחות מזרח-מערב וביניהן ערוצים עמוקים(, הדרכים התפתחו בעיקרן לאורך 
הנחלים או על גבי השלוחות, ורק בגב ההר עוברת דרך ראשית צפון-דרום )דרך האבות(, שעוברת על קו פרשת המים ובכך 
נמנעת מהמכשולים הטופוגרפיים של חציית שלוחות וגיאיות. דרך נוספת בציר צפון-דרום עוברת לאורך עמק התלם בגבול 

השפלה והרי ירושלים.

דרכים לירושלים הוכשרו כבר בימי הבית הראשון והשני, אולם פיתוח מאוחר יותר, שעד לאחרונה יוחס לרומאים )טפר וטפר, 
2013(, מקשה על איתור דרכים קדומות. הדרכים “הרומיות" הוכשרו בפילוס ובחציבה בסלע, מילוי אבנים ועפר ובניית קירות 
תמך. רוחבן השכיח היה כ-4.5 מ׳. לצד הדרכים הוצבו אבני מיל שמעידות על הסלילה הרשמית, התיקונים והתחזוקה השוטפת 
של הדרכים. טפר וטפר )2013( גורסים כי מדרגות קדומות, שיוחסו עד כה לסלילה רומית, אינן קיימות בדרכים רומיות מחוץ 
לארץ ישראל ולסביבתה הקרובה, ולפיכך הם משייכים דרכים אלו לדרכי עולי הרגל לבית המקדש השני: “דרכים נושאות עם" 
כפי שהגדיר יוסף בן-מתתיהו. בגבולות הסקר הנוכחי תועדו קטעים קטנים של מדרגות חצובות, וקילומטרים בודדים דרומה 
נמצא קטע המדרגות החצובות המרשים ביותר במרכז הארץ )מעלה הנתיב(. סביר להניח כי הדרכים שהוכשרו מלכתחילה 

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

בתחום הסקר הנוכחי עברו מספר דרכים עתיקות, אולם הדרכים העיקריות באזור נמצאות מחוץ לגבולותיו. זאת, בשל קיומם 
של תוואי שטח נוחים יותר לתנועה )עמק האלה ועמק שורק(, ובעיקר המתלול הקשה של נחל שורק ויובליו, שמגביל יכולת 

גישה מתא שטח זה לעבר גב הרי ירושלים.

4.2.2. חקלאות ההר והמעיינות
אזור ההר המרכזי, ובפרט הרי יהודה, הציבו בפני החקלאות המסורתית אתגרים ייחודיים:

• מחסור בקרקע ראויה לעיבוד.	
• סחף קרקע וחשיפת הסלע – שמחריפים את הבעיה הראשונה.	
• מחסור במים זמינים בעונות הקיץ והסתיו.	
• מעיינות קטנים )מעיינות שעונים( שממוקמים במדרונות התלולים שבהר.	

לפיכך, חקלאות המדרגות בהרי ירושלים התפתחה כתוצאה ממגבלות אלו. הגירסה המקובלת עד לאחרונה )רון, 1966(, טוענת 
כי 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, דוגמת: “ַּגן ָנעּול, ֲאחִֹתי ַכָּלה; ַּגל ָנעּול, ַמְעָין ָחתּום." )שיר השירים ד׳ 12( או משל הכרם 

בישעיהו ה׳. חקלאות ההר כוללת מספר אלמנטים מרכזיים:

• המדרגה )טראסה(: קיר זקוף שבנוי מאבנים בבנייה יבשה, ומאחוריו מילוי אדמה. הקיר הזקוף הוא רום המדרגה, והשטח 	
האופקי נקרא שלח המדרגה )וייתכן שזה המקור לשם “שלחין", שמציין חקלאות שהשלח מפולס ומושקה בה(. הקיר נבנה 
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לרוב על יסוד מדף סלע, ומוקם מהאבנים שמסוקלות מהשטח. הקיר מונע סחיפת אדמה, צובר מאחוריו קרקע, מאט את 
הנגר העילי ומגביר את החלחול.

ייחודי של טראסות נמצא בערוצים הקטנים במורדות המערביים של אזור הסקר. בערוצים אלו הוקמו סכרי אבן  טיפוס 
שהם  בכך  “הקונבנציונליות"  מהטראסות  נבדלים  אלו  סכרים  משמעותית.  חקלאית  קרקע  על  ששומרים  הערוץ,  לרוחב 

ממוקמים בערוצים עצמם ולא במורדות ההרים, דבר שמאפשר כנראה ניצול של הנגר העילי להשקיית שטחי החקלאות.

תמונה 11: סכרי אבן בערוצון צדדי מצפון 
לנחל המערה. צילום: עמית מנדלסון.

• המעיינות בהרי יהודה הם ברובם מעיינות שכבה. הקדמונים חצבו ניקבות אופקיות במפלס המגע בין השכבות, 	 המעיין: 
כדי להגדיל את ספיקת המעיינות. מרבית המעיינות בגבולות הסקר הנוכחי עברו הסדרה/הרחבה בתקופות עתיקות כדי 
לשפר את הגישה למים. למעיינות נלווית פעמים רבות מערכת בריכות ותעלות לצורך ויסות ההשקייה בחלקות החקלאיות.

טבלה 3: רשימת מעיינות במרחב הסקר

הערותשם המעייןמס׳

המעיין הרוס עשרות שנים ולא ניתן לזיהוי בשטח.עין יגור1

המעיין נובע בתוך מערה. סולם מאולתר המאפשר גישה למים.ביר אל-ביאר )עין פירים(2

מעיין ניקבה בתחתית באר. בשנים האחרונות יבש בקיץ )ייתכן שהשפיעה נפגעה בשל התרחבות עין מרג׳אל-עין3
המחצבה הסמוכה(.

באר בערוץ נחל דולב. שפיעה נמוכה ביותר.עין דולב4

מעיין ניקבה בערוץ נחל דולב עילי. נמצא יבש בסקר הנוכחי. לפי לביא וצוער )1992( ניקבת המעיין עין חנזיר5
הינה ניקבה טבעית ולא חצובה.

מעיין שנובע במערה ליד בית עיטאב. המעיין יוצא דופן בכך שהמערה בעלת פתח נמוך ביותר, ללא עין סיפלה6
סימנים להנגשת מקור המים )מה שכנראה מעיד על מפלס מים גבוה יחסית לאורך התקופות, ולכן 

לא היה צורך בהנגשת פתח המערה(.

מעיין שנובע במערה ליד בית עיטאב.עין אל-בירכה7

מעיין שנובע במערה דרומית-מערבית לבית עיטאב. הכניסה דמויית באר.עין אזן8

מעיין ניקבה ולו מספר פירים למרגלות בית עיטאב. זהו המעיין הדומה ביותר למעיינות הניקבה עין חוד9
הקלאסיים באזורים הגבוהים יותר של הרי ירושלים.

מעיין שנובע במעמקי מערת התאומים )בריכה חצובה(.עין התאומים10

מערת נטיפים שנהרסה בשנים האחרונות, במחצבת הר יעלה, ובה היו בריכות מים עם משקעי בריכות מים במערת יעלה11
מערות מרשימים. בשל מיקום מקור המים, הוא מעולם לא נוצל בידי אדם.

שני מעיינות שמסומנים במפה מנדטורית באזור הכניסה למושב מחסיה. כיום לא נותר מהם זכר.מעיינות מחסיה12
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• 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.

• בדומה לשומרות שימשו לאחסון. המטמורות היו בנויות מקירות בנויים שנסמכו על טראסות או מצוקים, או 	 מטמורות: 
שנבנו בקירות הטראסות.

• שבילים ודרכים: דרכים שעוברות בין גדרות אבן ומתאימות לבהמות בלבד. שבילים משניים חוצים לעיתים את החלקות, 	
מטפסים במדרגות אבן על רום המדרגה וחוצים את החלקות )השלח(.

56.4% משטח פרוזדור ירושלים היה מכוסה במדרגות חקלאיות או בשרידיהן, אולם רק 50% מהן נוצלו ע"י הערבים בסוף 
תקופת המנדט הבריטי. ניתן להניח כי בתקופות של התיישבות נרחבת, נוצלו גם המדרגות החקלאיות הנוספות, שנמצאות 
באזורים פחות נוחים לחקלאות. באזור המעיין היתה חקלאות שלחין שבה גודלו בעיקר ירקות, ובמדרגות הגבוהות יותר 
שטח  מקסימום  על  לשמור  כדי  למעיינות  מעל  הוקמו  כפרים  כן,  כמו  נשירים.  פרי  ועצי  גפן  תאנה,  זית,  בעל:  גידולי  היו 
שראוי לגידולי שלחין, וכל שטח שניתן היה להשקותו בהצפה נוצל לחקלאות. ניתן לראות דוגמאות לכך עד היום, הן בסטף 

)המשוחזר(, הן בתצפית ממצפה ביתר לעבר הכפר בתיר ובית השלחין הגדול שלמרגלותיו.

עד מלחמת העצמאות, ניצלו הכפרים הערביים בפרוזדור ירושלים 87 מעיינות ונביעות )מתוך 101 מעיינות בפרוזדור( לצורך 
חקלאות שלחין. לאחר מלחמת העצמאות וחורבן הכפרים באזור, רק הכפרים אבו ע׳וש ועין רפה המשיכו לקיים חקלאות 
זו. גודל השטח המושקה במי מעיין נמצא ביחס ישר לשיעור שפיעתו. חלק מהכפרים במרחב הסקר לא הסתמכו ישירות על 

מעיינות, אלא נעזרו בבורות חצובים, כגון דיר אבאן וג׳רש.

עד לשנים האחרונות )גדות ועמיתיו, 2015(, היה מקובל להניח כי ראשיתן של המדרגות החקלאיות בהרי ירושלים הינה 
עוד בתקופת הברזל. עם זאת, המחקר הארכיאולוגי בשנים האחרונות מצביע על כך שאין עדויות להקמת טראסות קודם 
לתקופה ההלניסטית ואף הרומית. חלק ניכר מהממצאים מעיד על בניית הטראסות באלף השני לספירה, כנראה במהלך 
התקופה הממלוכית ואף בתקופה העות׳מאנית. לפי המחקר, היו שתי תקופות עיקריות שבמהלכן נבנו הטראסות: האחת 
לפני 900-700 שנה, והשנייה – המשמעותית יותר – לפני 400-200 שנה. מהמחקר עולה גם כי בניית הטראסות אינה משקפת 

לחץ התיישבותי, אלא התפתחות חקלאות מתמחה בכפרי האזור.

הר  באזור  מלונה(  )או  12: שומרה  תמונה 
איתן. צילום: יובב זוהר.

• הפריסה ההתיישבותית במרחב	
ומקורות המים, הגבילו את התפתחות  יחד עם היקפם המצומצם של השטחים החקלאיים  הטופוגרפיה התלולה באזור, 
היישובים. מרבית האתרים הארכיאולוגיים שתועדו באזור הינם חורבות, בתי חווה ומבנים בודדים, לרוב בראשי שלוחות או 
על גבעות. במקרים רבים זוהו חלקות עיבוד סביב היישובים, ובשטחים הסלעיים שגובלים בהם הוקמו מחצבות ומערות 
יישובים גדולים, והחקלאות התבססה בעיקר על צאן ובקר בהיעדר שטחים ראויים לעיבוד  קבורה. במרחב לא התפתחו 

חקלאי אינטנסיבי.
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טבלה 4: תקופות ארכיאולוגיות בארץ ישראל
מבוסס על: שטרן, א. )עורך(. 1992. האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל.

שנים )בקירוב, לפנה"ס(תקופות פרהיסטוריות

מיליון שנה – 120 אלף שנה פליאוליתית תחתונה

120 אלף – 45 אלף שנהפליאוליתית תיכונה

45 אלף – 18 אלף שנהפליאוליתית עליונה

18,000 – 8,300אפי פליאוליתית )מזוליתית(

8,300 – 5,500נאוליתית קדם-קירמית

5,500 – 4,500נאוליתית קירמית

4,500 – 3,300כלקוליתית

שניםתקופות היסטוריות

3,300 – 1,200 לפנה"סתקופת הברונזה )התקופה הכנענית(

3,300 – 2,200 לפנה"סתקופת הברונזה הקדומה

2,200 – 2,000 לפנה"סתקופת הברונזה התיכונה I / תקופת הברונזה הביניימית

II 2,000 – 1,550 לפנה"סתקופת הברונזה התיכונה

1,550 – 1,200 לפנה"סתקופת הברונזה המאוחרת

1,200 – 586 לפנה"סתקופת הברזל )התקופה הישראלית(

I 1,200 – 1,000 לפנה"סתקופת הברזל

II 1,000 – 700 לפנה"סתקופת הברזל

III 700 – 586 לפנה"סתקופת הברזל

586 – 332 לפנה"סהתקופות הבבלית והפרסית

332 – 167 לפנה"סהתקופה ההלניסטית הקדומה

167 – 37 לפנה"סהתקופה ההלניסטית המאוחרת )תקופת החשמונאים(

37 לפנה"ס – 132 לספירההתקופה הרומאית הקדומה

132 לספירה – 324 לספירההתקופה הרומאית המאוחרת

324 – 638התקופה הביזנטית

638 – 1099התקופה הערבית הקדומה

1099 – 1291התקופה הצלבנית והאיובית

1291 – 1516התקופה הערבית המאוחרת )הפאטימית והממלוכית(

1516 – 1917התקופה העות׳מאנית

1917 – 1947תקופת המנדט הבריטי

1948 ואילך.מדינת ישראל

4.3. סקירה היסטורית לאורך התקופות

4.3.1. התקופות הפרהיסטוריות
בתקופות הפרהיסטוריות תועדו במרחב הסקר אתרים ארכיאולוגיים מעטים בלבד. בצלע הר חנות תועדו שלושה אתרים 
מהתקופה האפי-פליאוליתית, שמעידים כנראה על תנועת בני-אדם לאורך נחל סנסן, מגב ההר אל השפלה. בחורבת זנוח 
נמצא היישוב היחידי באזור זה מהתקופה הניאוליתית, והתיישבות כלקוליתית תועדה בחורבת זנוח וממערב לאביעזר, כנראה 
בזיקה להתיישבות בשפלה בתקופה זו. זיסו ועמיתיו )תש"ע( מזכירים כי בסוף שנות ה-20׳ של המאה הקודמת, נתגלו במערת 
התאומים ממצאים מהתקופות הניאוליתית והכלקוליתית. לדבריהם, היעדר ממצא ארכיאולוגי קדום לתקופה הניאוליתית, 

מרמז כי המערה נפערה בסוף הפלייסטוקן, או שהכניסה למערה הייתה תחילה אנכית ומנעה חדירת אנשים לתוכה.

4.3.2. תקופת הברונזה
שרידים מתקופת הברונזה הקדומה נמצאו במספר אתרים מצומצם, רובם ככולם בעמק התלם או בשוליו, וקשורים ככל הנראה 
להתיישבות הנרחבת בשפלה בתקופה זו. בשלב ב׳ של תקופת הברונזה התיכונה II, מתועדים לראשונה יישובי פרזות קטנים 
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)כעשרה דונמים ופחות מכך(, בראשי גבעות במרחב שמדרום לנחל שורק: אתרים מדרום להר יעלה, ח׳רבת א-סעירה, בית 
עיטאב, נ"ג 716 )מאחורי בר בהר( וחורבת דרבן. פריסת יישובים אלו עשויה להעיד על מיקומה של דרך קדומה בתקופה זו. 
היישובים הוקמו כפי הנראה בזיקה למעיינות. בתקופת הברונזה המאוחרת כמעט שלא התקיימו יישובים באזור. מוכרים שני 

יישובים מחוץ לגבולות הסקר: בהר רפאים ובחורבת זנוח )היישוב בחורבת זנוח מהווה חלק ממערך ההתיישבות בשפלה(.

4.3.3. תקופת הברזל
בתקופת הברזל חלה עלייה דרמטית במספר האתרים הארכיאולוגיים, ותועדו ממצאים מתקופה זו בעשרות אתרים במרחב, 
אם כי בגבולות הסקר עצמו אין אתרים רבים: חורבת חרוז, עין מרג׳אל-עין, דרומית להר יעלה, הר יעלה, ח׳רבת עמראן )נס 
הרים(, צפונית לח׳רבת רביעה, נחל מחסיה, מורדות ג׳רש, ח׳רבת א-ת׳וריה, בית עיטאב וחורבת דרבן. רוב האתרים תוארכו 
לתקופות הברזל ב׳ וג׳, אולם לא תועדו ממצאים מראשית תקופת הברזל. בין היתר ראוי לציון כפר קטן בחורבת בית עיטאב. 
בחורבת דרבן נשמרו היטב שרידי מבנים מתקופה זו. ראויות לציון גם חותמות “למלך" שנמצאו בעין מרג׳אל-עין ובחורבת 
דרבן. רוב החוקרים מתארכים חותמות אלו לתקופתו של חזקיהו מלך יהודה, ואחרים סבורים כי יש לתארכן לתקופת השלטון 
הפרסי בארץ. חותמות אלו נמצאו עד כה בכ-70 אתרים בישראל, רובם המכריע בגבולות ממלכת יהודה )חדשות ארכיאולוגיות, 
1964(. בתקופת ההתנחלות הישראלית )שמזוהה עם תקופת הברזל(, המרחב נכלל בנחלת שבט יהודה )יהושע ט"ו(. ברשימת 

ערי שבט יהודה מופיעות שתי ערים בשם זנוח, האחת בשפלה )כנראה חופפת לחורבת זנוח של ימינו(, והשנייה בהר. 

4.3.4. התקופות הפרסית וההלניסטית
בתקופה הפרסית חלה ירידה ניכרת בהתיישבות באזור )מוכרים חמישה אתרים בלבד(. בשני אתרים: חורבת דרבן וח׳רבת 
א-ת׳וריה, נראה כי התקיים רצף התיישבותי מתקופת הברזל ג׳ לתקופה הפרסית. האתרים הנוספים הם: חורבת אסד )שני 

אתרים( וח׳רבת אל-עבד )בכניסה למחצבת זנוח(.

בתקופה ההלניסטית חלה התאוששות מחודשת בהתיישבות )13 אתרים(, שכללה כפרים קטנים, אחוזות חקלאיות ובתי חווה. 
לרוב, לא איפשר הממצא הארכיאולוגי אבחנה בין ממצאים הלניסטיים לממצאים מהתקופה החשמונאית. בקרבת גבול הסקר, 

תיעד זיסו )תשס"ד( מצודה מהתקופה ההלניסטית, שמהווה לדעתו חלק ממערך מצודות בית חשמונאי.

4.3.5. מרד בר-כוכבא
בעיר  שכנה  המרד  ומפקדת  בר-כוכבא,  מרד  בתקופת  החשובות  מהזירות  אחת  המרחב  היווה  הגדול,  המרד  כישלון  לאחר 
ביתר שסמוכה לתחום הסקר. נפילתה של ביתר בשנת 135 לספירה בידי צבאות אדריאנוס, מסמנת את מעבר מרכז הכובד 
היהודי מארץ יהודה לגליל, ואת קץ השאיפות לעצמאות יהודית למשך דורות רבים. באתרים רבים בשפלה ובמספר אתרים 
בגוש עציון, שסמוכים למרחב הסקר, תועדו מערכות מסתור שמיוחסות לתקופת המרד )במרחב הסקר עצמו ידועה מערכת 
מסתור בחורבת דיר אבאן(. בשנת 2009 התגלו במעמקי מערת התאומים ממצאים רבים שמעידים על השימוש במערה זו 
וכ-120 מטבעות,  בישול  סיר  קנקני חרס,  היתר התגלו  בין  ועמיתיו, תש"ע(.  )זיסו  בר-כוכבא  כמערת מפלט בתקופת מרד 
רובם בשלושה מטמוני מטבעות )מטמון ובו 83 מטבעות כסף שנטבעו מחדש ע"י המינהל הבר-כוכבאי ושבר תכשיט מכסף;  
מטמון ובו תשעה מטבעות כסף ופרוטת ברונזה; מטמון ובו חמישה מטבעות זהב רומיים, חמישה-עשר מטבעות כסף )רובם 
רומיים ושני דינרים בר-כוכבאיים( וארבעה מטבעות ברונזה, ומטבע ברונזה של העיר אשקלון(. כמו כן, נמצאו במערה שני 
כלי-נשק עשויים ברזל. על-אף ריבוי הממצאים, לא נמצאו עדויות לכך שהמורדים שהו תקופה ממושכת במעמקי המערה, 
ונראה שמדובר היה במפלט אחרון, נסתר מן העין וקשה מאד לגישה, לקבוצת אנשים שהכירו היטב את צפונות המערה ובחרו 
ריכוזי עצמות אדם במצב התפוררות, שרומזים לכך שהאנשים  להימלט אליה בעת מצוקה קיצונית. במערה התגלו מספר 
שהסתתרו במערה מצאו בה את מותם. מטמון המטבעות הגדול במערת התאומים הינו המטמון הגדול ביותר של מטבעות 
בר-כוכבאיים שהתגלה עד היום בחפירה ארכיאולוגית מסודרת ולא בחפירות שוד. מטמון המטבעות השני משלב גם מטבעות 
יהודיים קדומים מזמן הבית השני. זהו ממצא חריג, וייתכן שהדבר מעיד על שמירת המטבעות מסיבות לאומיות. היישובים 

היהודיים שסמוכים למערה בתקופה זו היו בחורבת ג׳רש ובחורבת אסד, ובשתיהן התגלו שני מקוואות טהרה.

4.3.6. התקופות הרומית והביזנטית
בתקופה הרומית תועדו במרחב עשרות אתרים )כ-15 בגבול הסקר(. חלקם היו מיושבים ברציפות מן התקופה ההלניסטית. 
רבים מהאתרים הינם כפרים קטנים ובתי חווה. חלקם תועדו באזור ההררי, ואחרים תועדו בשלוחות המשתפלות לעבר עמק 

האלה. לצד עיי סופלא אותר מתקן חצוב בסלע שהינו ככל הנראה מקווה טהרה, עדות להתיישבות יהודית באזור.

זיסו ועמיתיו )תשע"ב( ערכו סקר ארכיאולוגי מפורט במערת התאומים, וליקטו בה 42 נרות חרס ושברי נרות, אשר 38 מתוכם 
מייצגים טיפוסים שהיו נפוצים בתקופה הרומית המאוחרת והוטמנו בסדקים קשים לגישה. בקרבת מקום נמצאו 33 מטבעות 
)395-383 לספירה(. החוקרים  לימי הקיסר ארקאדיוס  ועד  )192-177 לספירה(  ברונזה, שזמנם החל מימי הקיסר קומודוס 
סבורים כי מדובר בעדות לפולחן אלילי קדום לאלי השאול )וביניהם אלת האדמה דמטר וביתה פרספונה(, על סמך מסורות 
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גם לשינויים האתניים-תרבותיים במרחב הכפרי ביהודה לאחר מרד בר-כוכבא,  זה מרמז  היווני-רומי. פולחן  דומות בעולם 
והיעלמות האוכלוסייה היהודית באזור.

בתקופה הביזנטית שולש מספר האתרים במרחב )כ-25 אתרים בגבול הסקר(, והתגלו מתקנים רבים לעיבוד תוצרת חקלאית 
)אמנם ללא ממצאים מתארכים אך סביר שרובם הותקנו בתקופה זו(. ניתן להבחין בריכוזי אתרים מסוגים שונים, לרוב כפרים 
ובתי חווה, בעיקר באזורים הנוחים להתיישבות חקלאית: עמק התלם ושוליו ובמת ההר. לנוכח הצפיפות היישובית, התרחבה 
ההתיישבות לאזורים שלא נושבו קודם לכן. בנס הרים נחשפה כנסייה מהתקופה הביזנטית. פריסת הכנסיות עשויה ללמד על 
הקמתן לצד דרכים שהוליכו מהשפלה אל המרכזים החשובים שבגב ההר: ירושלים ובית לחם, ואל האתרים המקודשים שבהן 

ובסביבתן )עין-מור, 2009(.

4.3.7. ימי הביניים
ורוב האתרים שתועדו  )בדומה למצב בחבלי ארץ אחרים(,  בתקופה האסלאמית הקדומה, חל שפל משמעותי בהתיישבות 
הינם כפרים קטנים בלבד )9 אתרים בלבד, כולם היו מיושבים גם בתקופה הביזנטית(. בתקופה הצלבנית ירד אף יותר מספר 
האתרים, כאשר האתר היחידי בגבולות הסקר הינו בית החווה בבית עיטאב. המקום מזוהה עם אחד מתוך חמישה כפרים 
שנמכרו למלך ירושלים על-ידי משפחתו של האביר יוהנס גוטמן, כדי לגייס כסף על-מנת לפדותו משוביו המוסלמים. בית 
חווה נוסף סמוך לגבול הסקר נמצא בחורבת תנור. שני האתרים נמצאים בקרבת מעיינות. נראה כי בתקופה הצלבנית הוקם 
בית אחוזה בכל אחד מן האתרים, ובמהלך התקופה הממלוכית הם התפתחו לכפרים קטנים. בתקופה הממלוכית התקיימו 

במרחב ארבעה אתרים )סופלא, חורבת אסד, אתר בנחל מחסיה וח׳רבת חובין(.

4.3.8. ההתיישבות בתקופה העות׳מאנית )בעיקר עפ"י: גרוסמן, 1994(.
בתקופה זו )החל משנת 1516 ועד לשנת 1917( אופיין האזור בתנודות יישוביות רבות, ומרבית יישובי האזור היו כפרים קטנים. 
סיפלא,  הכפר  עם  זוגי  מערך  קיים  זה  כפר  ב-1596/7(.  מס  חייבי   74( יהודה  בהרי  הגדולים  הכפרים  אחד  היה  עיטאב  בית 
זוגיות היו בין הכפרים עלאר א-תחתא ועלאר אל-פווקא.  שתושביו נמנו במניין תושבי בית עיטאב במאה ה-16. עוד יחסי 

עלאר א-תחתא התפתחה ליד עין מטע, במרחק כשני ק"מ מעלאר אל-פוקא )עלאר אל-בצל(.

לפי גרוסמן, קיום קרקעות נוחות לעיבוד בראשי הגבעות וצרכי הביטחון יצרו תנאים מתאימים להקמתם של יישובים בראשי 
גבעות מבודדות זו מזו, אך במורד הנחלים היו מים ושטחי קרקע במטליות קטנות. הקושי להגיע אל השטחים המבודדים עודד 
את הקמתם של יישובי הבת, אף כאשר המרחק מיישוב האם היה קטן יחסית. יישובים אלו היו קטנים ויציבותם הייתה נמוכה, 
אם בשל המצב הבטחוני ואם בשל גודלם הזעיר. גרוסמן מציין גם כי לכפר בית עיטאב הייתה עיזבה בעמק שורק – הכפר 

רפאת, שהתפתח ליישוב קבע בשלהי המאה ה-19.

טבלה 5: היישובים הערביים במרחב בתקופה העות׳מאנית )עפ"י גרוסמן, 1994(

הערות/מיקוםמצב בסוף התקופהמצב בתחילת התקופהשם היישובמס׳

שייח׳ אחמד אל-חובאנייישוב עונתייישוב עונתי/חרב זמניתחובין1

עלאר - מטעיישוב קבעיישוב עונתיעלאר אל-פוקא2

חורבת תנוריישוב קבעיישוב עונתיעלאר תחתא3

חורבת אסדיישוב עונתילא מוזכרדיר אל אסד4

יישוב קבעלא מוזכרדיר אל-הווא5

יישוב קבעיישוב קבעדיר אבאן6

גן לאומי בית עיטאביישוב קבעיישוב קבעבית עיטאב7

עיי סיפלאיישוב קבעיישוב קבעסיפלא8

יישוב קבעלא מוזכרג׳רש9

4.3.9. המרחב בספרות נוסעים בשלהי המאה ה-19

)Robinson & Smith, 1841( רובינסון
ב-1838 ביקר באזור הנוסע האמריקאי רובינסון, בדרכו מירושלים לבית גוברין. רובינסון סטה מהדרך הראשית כדי לבקר בבית 
עיטאב. הוא מזכיר את הדרך העתיקה מירושלים לאשקלון ועזה ומתאר: “חורבה קטנה בשמאל הנקראת עדס... עזבנו את הדרך 
העתיקה. כשהתקדמנו, הגבעות נעשו מכוסות ומוריקות יותר בשיחים ובני-שיח, בעיקר האלון הקוצני, מעורב עם קטלב. הארץ עם 

זאת הייתה מעובדת במקצת, ורוב הכפרים היו נטושים או עיי חורבות...".
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רובינסון מתאר את הנוף שנשקף מבית עיטאב: “הארץ מלאה אתרי חורבות וכפרים, חלקם מאוכלסים וחלקם נטושים, לפחות 
חלקים מהשנה". הוא מציין בכפר מספר בתים דו-קומתיים גבוהים ודמויי מגדל והשאר קטנים ונמוכים, אך כל הבניינים הינם 
בנייני אבן. במרכז הכפר מצודה או מגדל חרב שנבלע בין שאר הבתים. ביישוב כ-150 גברים, או אוכלוסייה של 700-600 איש. 
בית עיטאב הוגדרה כעיר המרכזית בנפת הערקוב ששייכת למחוז ירושלים, ובה ישב מושל הנפה, ממשפחת לחאם. רובינסון 

מזכיר את מערת התאומים ומעיין בתוכה, אך לפי התיאור הוא לא ביקר במערה עצמה.

ויקטור גרן )גרן, 1968(
הנוסע הצרפתי ויקטור גרן ביקר באזור זה שלוש פעמים בשנת 1863. תחילה ביקר גרן באזור בית שמש וזנוח. הוא השקה את 
סוסיו בבאר דיר אבאן: “באר עתיקה ועמוקה למדי, ממנה שואבות נשי הכפר הגדול דיר אבאן, הניצב במרחק מה משם על צלע גבעה 
ששיפוליה מקצתם טרשיים ומקצתם נטועים עצי זית ותאנה. לפחות שליש מבתי הכפר הזה הרוסים, אף-על-פי כן, יש בו עדיין אלף 
תושבים.... מספר מסויים של אבני גזית, עתיקות למראה, המשוקעות פה ושם בבתים חדשים בנויים בנייה גסה מאד מערב רבגוני של 
חומרים". בדרכו מהבאר לעבר חורבת זנוח, הוא מציין גידול כותנה בעמק. גידול הכותנה בארץ התרחב מאד בעקבות מלחמת 
האזרחים בארה"ב, מכיוון שהסולטן העות׳מאני הבטיח לפטור את מגדלי הכותנה ממיסים. הוא מציין כי בית עיטאב )שבו 
ביקר ב-21 ביוני( הינו הכפר הראשי במחוז אלערקוב, ובו 600 תושבים. בית השייח׳ ומבנים נוספים בקרבתו בנויים על שרידי 
מצודה עתיקה, ממנה שרדו מספר מרתפים מקומרים. הוא מזכיר טענה של התושבים על קיום ניקרה סתומה מן המבצר אל 
המעיין. גרן לא האמין לטענה זו, וניכר כי לא ביקר בניקרה. גרן השקיף מבית עיטאב לעבר דיר אל הווא, בפסגת הר יעלה, שבו 

לדבריו כ-400 נפשות.

במועד מאוחר יותר )28-27 ביולי(, ביקר גרן בכפר סיפלא ומציין שבכפר יש עשרה בתים בקירוב. לדבריו, הכפר יושב בגדת 
ואדי אלמע׳רה, שקרוי ע"ש מערה גדולה למדי שמלאה בחלקה במים. גרן צפה לעבר שרידי הכפר הנטוש ח׳רבת אלאסד, 
אולם תושבי סיפלא לא ידעו להסביר את מקור השם. גרן נטה את מחנהו בכפר ג׳רש, שבו רק עשרים וחמישה תושבים הדרים 
בבקתות עלובות. מג׳רש ירד גרן לוואדי אסראר )לפי ההקשר – נחל זנוח( והתקדם לאורכו, לצד סבכים נאים של שיח-אברהם. 

הוא צפה מרחוק לעבר הכפר דיר אבאן, כאשר בעמק זרוע שומשום.

PEF – קונדר וקיצ׳נר
סוקרי הקרן הבריטית, שביקרו באזור בשנת 1873, מתארים את כפרי האזור:

• בית עיטאב: כפר קטן שניצב על כיפת סלע בולטת בנוף האזור. כיפת הסלע חשופה וטרשית במיוחד. בין הבתים יש בורות 	
מים, אך מקור המים העיקרי הינו עין חוד, שלידו הוקם מחנה הסקר. במקום יש מספר זיתים על טראסה מעל ערוץ עמוק 
מצפון לכפר. מעט מערבה נמצא מעיין נוסף )עין אל-חנזירה( ולצידו קבר חצוב בסלע. מעיין קטן שלישי, עין בית עיטאב2 
נמצא דרומית-מזרחית לכפר, ונובע מהסלע. ניקרה מרשימה )מע׳רת ביר אל-חסותא( נמצאת מתחת לבתי הכפר. הכפר בנוי 
מאבן, עם מבנה מרכזי גבוה, ועוד מעט מבנים דו-קומתיים. בעבר ישבה כאן משפחת בית לחאם )ג׳יימס פין ב-1855 מספר 
על פשיטה לילית של אנשי אבו גוש על בית עיטאב, שהורידה את משפחת בית לחאם מגדולתה(. סוקרי ה-PEF מציעים 
אל-חסותא,  ביר  מערת  של  קנקנה  על  תוהים  גם  הסוקרים  שמשון.  בפרשת  שמוזכר  עיטם,  סלע  עם  המקום  את  לזהות 
ומציינים שמילה זו חסרת משמעות בערבית, אך בעלת המשמעות העברית של מקום מקלט. הסוקרים מתארים בפירוט 
את הניקבה החצובה, שמגיעה עד למרגלות בתי הכפר עצמו. טפר ושחר )1983( ביצעו סקר ראשוני בניקבה, שאורכה 83 מ׳, 
וסבורים כי מדובר אכן בניקבה חצובה יחידה מסוגה בהרי יהודה. מנגד, שווגר )1992( ערך מיפוי מפורט של הניקבה, וסבור 

שהיא ניקבה טבעית לכל דבר, גם אם כנראה שימשה בעבר בני-אדם.

• זהו 	 זיתים מצפון, ממזרח וממערב. לדעת הסוקרים  וכרמי  דיר אבאן: כפר גדול במדרגת ההר התחתונה, עם באר מצפון 
המקום שנקרא בתקופה הביזנטית אבן העזר, כפי שנאמר באונומסטיקון על מיקום אבן העזר ליד בית שמש.

• דיר אל-הווא: כפר שניצב בראש גבעה, עם בקעה עמוקה מצפון. בכפר מספר בתים גבוהים, ובצד מערב מעיין טוב.	

• ג׳רש: כפר קטן על שלוחה, עם זיתים למרגלותיו.	

• כפר קטן על רכס צר, שצונח בתלילות מבית עיטאב. בצד דרום-מזרח יש מעיין טוב )עין סיתי חסנה(, הנובע 	 א-סיפלא: 
מניקרה בסלעים.

בהדרגה  ויורדת  שלמה,  בבריכות  מתחילה  לדרום-מערב  מירושלים  הדרך  באזור.  הדרכים  מערך  את  גם  מזכירים  הסוקרים 
לעבר חובין )מערבית ל-"מזלג" של ימינו( ומתפצלת. הסעיף הדרומי ובו אבן מיל, יורד לעבר בית נטיף ומתחבר לדרך הראשית 
מחברון דרך נחל האלה. הסעיף הצפוני נמשך מחובין אל בית עיטאב ויורד לעמק שורק. נתיב זה הוגדר כ-"מעלה הקל ביותר 

לירושלים מהמישור".

כנראה עין אל-בירכה.  2
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מפה 9: מפת הקרן הבריטית

4.3.10. תקופת המנדט הבריטי ומלחמת העצמאות
לאחר כיבושן של עזה ובאר שבע במהלך מלחמת העולם הראשונה )סוף אוקטובר-תחילת נובמבר 1917(, התקדמו הבריטים 
צפונה, ותפסו את ירושלים וסביבתה במהלך 11-8 בדצמבר 1917. במהלך תקופת המנדט נסלל הכביש המוכר לנו כיום ככביש 
375, שיצא מכביש 60 בין אל-ח׳אדר ובריכות שלמה, הגיע לצומת “המזלג" של ימינו והמשיך דרך עמק האלה עד לצומת האלה, 
שם נפגש עם כביש 38. במפה 1:100,000 משנת 1940 הכביש כבר מסומן, כמו גם צומת צור הדסה, ממנה הסתעף כביש באורך 
2 ק"מ לתחומי מושב בר-גיורא של ימינו. כביש 375 אינו מסומן במפה משנת 1935, דבר שמעיד על סלילתו בין 1940-1935.

וילנאי )1951( מציין שבמהלך מלחמת העולם השנייה הקים הצבא הבריטי מחנה בקרבת הכפר עלאר, שעל שטחו הוקם לימים 
המושב בר גיורא. מחנה זה מסביר את היווצרות “המזלג" מלכתחילה.

האזור חולק בין נפות מנהליות, כאשר הכפר עלאר השתייך לנפת בית-לחם, בעוד הכפרים אל-קאבו וראס אבו-עמאר השתייכו 
שינויים  התקופה  במהלך  חלו  הנראה,  ככל  רמלה.  נפת  של  הדרומי-מזרחי  גבולה  את  היוותה  תנור  ח׳רבת  ירושלים.  לנפת 

.)palestineremembered.com בגבולות המנהליים, כך שכל כפרי האזור השתייכו לנפת ירושלים )אתר
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)govmap.gov.il מפה 10: מרחב הסקר בשנת 1940 )מתוך אתר

עוד בשנת 1920, זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד של הנציב העליון הרברט סמואל, פורסמה “פקודת היערות והחורשים 1920" 
שמגבילה את השימוש בשטחי היער. פקודה עדכנית פורסמה בשנת 1926, ובעקבותיה החל הליך הכרזה של שמורות יער 
ברחבי הארץ. מספר שמורות הוכרזו גם בתחום הסקר ובקרבתו. באדמות הכפרים בית עיטאב, דיר אבאן, ג׳רש ודיר אל-הווא. 
בשטח זה השתרעו 19 שמורות יער בשטח כולל של 16 אלף דונם )ליפשיץ וביגר, 2000(3. ליפשיץ וביגר דנים בהרחבה במספר 

פרוייקטי ייעור של השלטון המנדטורי. שניים מהם במרחב הסקר הנוכחי ובקרבתו המיידית:

סביר להניח כי חלק משמורות היער המדוברות חורג מגבולות הסקר לעבר שמורת נחל שורק. ברם, אופן הצגת המידע בספרם של ליפשיץ   3
וביגר )ללא מפות( לא מאפשר לנו לדעת בבירור מהם השטחים שנכללו במרחב הסקר.
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• יער ח׳רבת רביע	
דונם.   420 1923, בשטח  כיער מדינה בשנת  הוכרז  יעלה(,  )הר  הווא  אל  דיר  ליד  נחל שורק  במורדות הדרומיים של  זה,  יער 
אלה  מצוי,  אלון  מצוי,  חרוב  ירושלים,  אורן  עצי  גדלו  מהשטח  דונם  כ-150  על  מחדש.  ייעור  של  בפרוייקט  מדובר  למעשה 
ארץ-ישראלית, קטלב מצוי ועוד. ביתרת השטח היה שטח סלעי מכוסה בצמחייה עשבונית, ובחלקו שרידי טראסות. בשטח 
ניטעו )בדצמבר 1923( בעיקר עצי אורן ירושלים, אך גם שיטה כחלחלה, שיטה שחורת-עצה, גלדישיה תלת-קוצית, רוביניה 
בת-שיטה וקזוארינה שבטבטית. בנוסף, נזרעו גם שיטים כחלחלות. היעדר גשמים באביב 1924 גרם לתמותת רוב השתילים 
ולקמילת כל נבטי השיטה. בנובמבר 1924 בוצעה שתילה מחודשת של אורן לריציו ואורן ירושלים. עונת 1924/25 הייתה יבשה 
והתוצאות לא היו טובות. הנטיעות נמשכו על-פני כמה שנים, וניטעו בעיקר עצי אורן ירושלים, אך גם ברוש מצוי, אורן הצנובר, 
שיטה כחלחלה ועוד. בשנת 1937 כללה שמורת היער 437 דונם, ורובה השתרע על גבעה שמשתפלת אל נחל שורק לאורך 

מסילת הברזל, בין הק"מ 54-53 במסילה )ככל הנראה, מדובר על מרחב מערת שורק של ימינו(.

• יער אל-גושנה )קורנת אל-דיבה(	
מוואדי  וגבולותיו   ,1924 בשנת  מדינה  כיער  נרשם  השטח  עיטאב.  בית  באדמות  דונם  כ-707  של  שטח  על  השתרע  זה  יער 
מרג׳אל-עין )נחל חרוז( בצפון, ואדי אלדילב )נחל דולב( בדרום, קלעת חמידה במזרח, ואדמות הכפר דיר אבאן במערב. השטח 
היה טרשי מאד וסבל מרעיית יתר וכריתה ממושכת ע"י ערביי דיר אבאן. השטח ניטע לראשונה בעונת 1924/25 בעצי אורן 
לריציו ושיטה כחלחלה. במהלך 1925 הוקמה באזור משתלה, וניטעו ברושים, אורן ירושלים ושיטה כחלחלה. היקפי נטיעות 
השיטים היו כ-180 דונם ויותר. הנטיעות נמשכו מספר שנים, ועקב קשיי הביסוס בוצעה הכשרה של השטח לנטיעה: טראסות, 
גימום ועוד. לאחר 3 שנות נטיעה, הגיעו עצי השיטה הכחלחלה באזור לגובה 3.3 מ׳, וברושים בני שנתיים הגיעו לגובה 4 מ׳. 

בשנת 1937 השתרע היער על-פני 2,712 דונם בארבע שמורות יער. הנטיעה נמשכה כל תקופת השלטון הבריטי.

בשלהי שנות ה-20׳ של המאה הקודמת, ביצע הקונסול הצרפתי בירושלים, רנה נוויל, חפירות בקרקעית מערת התאומים, 
ומצא כלי חרס, עצם ואבן מתקופות שונות. ממצאיו פורסמו בשנת 1930 )זיסו ועמיתיו, תש"ע(. לצד “הבור הגדול" במערת 
התאומים )שאינו נכלל בשביל הטיול המוסדר במערה(, יש עד היום ריכוז מרשים של חריטות סלע שהותירו מטיילים בעיקר 

בשנים 1954-1930, אולם הנושא לא נחקר עד היום בצורה מסודרת.

מרחב הסקר נותר ללא התיישבות יהודית לכל אורך תקופת המנדט הבריטי, ובתכנית החלוקה של האו"ם )1947( נכלל במדינה 
הערבית המיועדת. היישובים העבריים הקרובים ביותר היו המושבה הר-טוב מצפון לבית שמש, ויישובי גוש עציון.

חזרה  בדרך  אולם  להרטוב,  מירושלים  אספקה  שיירת  הגיעה  “טובה"  במבצע  הרטוב.  שיירת  אסון  אירע   1948 במרץ  ב-18 
הותקפה השיירה בידי מאות ערבים בפיקודו של עבד אל-קאדר אל-חוסייני. שני משוריינים נלכדו והיתר נסוגו להרטוב. בקרב 
נהרגו 11 ממגיני השיירה, ולמחרת הקרב הותקף ופוצץ בית החרושת “שמשון" שסמוך למושבה. בעקבות נפילת גוש עציון, 
פונתה המושבה הרטוב בליל 16-15 במאי 1948 לעבר כפר אוריה. המושבה שוחררה בלילה האחרון של מבצע “דני", 17-16 

ביולי 1948, ע"י כוח מחטיבת הראל שהתבסס בהרטוב ובמשלט המשותף בתחומי בית שמש של ימינו. 

המבצע האחרון בגזרה זו במלחמת העצמאות היה מבצע “ההר" )22-19 באוקטובר 1948(, שבו כבשה חטיבת “הראל" שורת 
כפרים במערב הרי ירושלים ובאזור בית שמש, רובם ככולם מדרום לנחל שורק. נקודת המוצא הייתה אזור הרטוב ו-"המשלט 
הדרומית,  הזרוע  היו  שבהן  המשמעותיות  השתיים  זרועות:  בכמה  החטיבה  יחידות  התקדמו  משם  שמש,  בבית  המשותף" 
דרך בית ג׳מאל לבית נטיף ומשם התפצלות, לאורך כביש 375 אל “המזלג" ולעבר הרכס שמדרום לנחל עציונה בואכה אל-
ג׳בעה; והזרוע הצפונית, מהרטוב לכיוון בית עיטאב ומשם לעבר “המזלג", כולל כיבוש ראס אבו עמאר ועלאר. לאחר “המזלג", 
התקדמו כוחות החטיבה לעבר קאבו וואדי פוכין, ויחידות החוד של החטיבה כבשו ב-22 באוקטובר את הכפר חוסאן, אך קיבלו 

פקודת נסיגה לנוכח החשש מעימות עם הליגיון הערבי.

4.3.11. לאחר מלחמת העצמאות
על  ידיעה  וזנוח.  מחסיה  הרים,  נס  גיורא,  בר  ובכללם  ירושלים,  בפרוזדור  יישובים  שורת  הוקמה  העצמאות  מלחמת  לאחר 
הקמת שני יישובים חדשים לעולי תימן פורסמה ב-"חרות" במאי 1950, תוך ציון השם “המזלג" למרחב המדובר. יישוב נוסף 
שלא שרד, היה היישוב יעלה בפסגת הר יעלה, שאוכלס בידי עולים מכורדיסטן שעברו בשנת 1953 לנס הרים. מחסיה הוקמה 

בתחילה כמעברה, ותושביה הועסקו בעבודות מזדמנות )“מעריב", 1950(.

ב-18/10/1950 הוקם מושב בר גיורא, כיישוב לעולי תימן )מעברה( בשם רמת שמעון, ע"ש שמעון עמרני ז"ל )“חרות", 1951(, 
אך המתיישבים נאלצו לעזוב את המקום “בגלל טיפול לא מתאים של המוסדות הרשמיים". ב-1953 התיישבו במקום עולים 
מעיראק, ממרוקו ומתימן. באמצע אפריל 1954 נערך טקס שנה להתיישבות אנשי תנועת “חרות" במקום )“חרות", 1954ב(, 
ובספטמבר 1954 עלו למקום 59 עולים מצפון אפריקה, קבוצה ראשונה מתוך שתיים. העולים הגיעו בבוקר לנמל חיפה באונייה 
“נגבה" ועוד באותו יום הוסעו לבתיהם החדשים בבר גיורא. אספקת המים למושב הייתה ממעיין סמוך )כנראה עין גיורא( 
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עולים את  עזבו עשרות   ,1953 בנובמבר   .)1958 )משיח,  לרשת של מקורות  חובר המושב   1958 ורק בשנת   ,)1954 )“חרות", 
בתיהם בנס הרים ועברו ביוזמתם לבתים נטושים בליפתא )סופר “הבוקר", 1953(.

ביולי 1953 הוקמה המועצה האזורית “עציונה" )סופר “הצופה" בירושלים, 1953(. במועצה נכללו שישה יישובים: נתיב הל"ה, 
עגור, מטע, מבואות ביתר והיישובים שבגבולות הסקר נס הרים ובר גיורא. משרד הפנים הציע לקרוא למועצה “הרי חברון". 

עם הקמתה, הייתה זו המועצה היחידה בארץ שבה ישבו נציגי תנועת החרות ומפ"ם בקואליציה משותפת )“חרות", 1953(.

באוגוסט 1952 נרצח שומר היישוב זנוח בחדירת מסתננים )“הצופה", 1952(. אוכלוסיית היישוב התחלפה מיוצאי תימן ליוצאי 
מרוקו, וייתכן שזאת על רקע הרצח.

ב-1954 הוחל בהנחת קו מים מקידוח באזור הרטוב לעבר יישובי “המזלג" )אלחנני, 1954(.

ב-15 בפברואר 1954 נרצח שומר מחסיה, יעקב אברהם, בחדירת מסתננים ליישוב. הרוצחים נמלטו )“דבר", 1954א(. הרצח 
זיעזע את חברי המושב, וגרם לנטישתו ע"י התושבים עולי תימן. לאחר תקופה שבה היה המושב נטוש, אוכלס מחדש בידי 

עולים ממרוקו )גבאי, 1965(.

ב-30 בספטמבר 1954, סיירו שלושה מתושבי מושב בר גיורא )אנשי מג"ב( לאורך קו הגבול בפאתי ואדי פוכין, והותקפו באש 
ירדנית. אליהו בן-סימון נהרג וחברו נפצע קשה. שלישי בחבורה חילץ את הפצוע תחת אש לעבר מבואות ביתר )“על המשמר",  

1954; “חרות", 1954(. בנובמבר 1955, נרצח תושב זנוח בירי מהמארב )“על המשמר", 1955(.

ב-1955 החלו נוטעים בבר גיורא מטעי נשירים )תלמי, 1961(, אך רובם נכשלו בגלל קרקע לא מתאימה.

סלילת כביש 386 החלה בשנת 1952, והייתה כרוכה בחציבות נרחבות בהר )אלחנני, 1953(. ב-13 ביולי 1955 נפתח לתנועה 
כביש 386 מעין כרם לבר גיורא, וקיצר את הדרך ליישובי המזלג ב-40 ק"מ. לפי התכנון, עם סלילת כביש זה הייתה אמורה 
להתחיל גם סלילת כביש לאורך נחל שורק בואכה בית שמש, אולם הכביש הנוסף לא נסלל )“דבר", 1955(. בפתיחת הכביש 
)שסלילתו התמשכה בגלל קשיים תקציביים( נכחו ראש הממשלה משה שרת ושרת העבודה גולדה מאירסון, ואירוע הפתיחה 
נתפס בידי האופוזיציה כחלק מתעמולת הבחירות של מפא"י )“על המשמר", 1955(. בעבודות הסלילה של כביש זה וכבישים 
נוספים בפרוזדור, הועסקו 100 פועלים, שפוטרו עם סיום העבודות )“על המשמר", 1955(. אבידן )1955( מציין שחרף העובדה 

שהכביש נקרא “כביש ירושלים – בר גיורא", הועתק טקס הפתיחה לנס הרים, מכיוון שבר גיורא השתייך לתנועת החרות.

בקיץ 1956 הושלמה הכשרת קרקע נרחבת של מאות דונמים בפרוזדור ירושלים ע"י קק"ל, כולל בקרבת מבואות ביתר ובר 
גיורא. בהכשרת הקרקעות הועסקו 1,500 פועלים, בסיוע כלים כבדים )“חרות", 1956(.

בשנת 1961 חוברו יישובי האזור: נס הרים ובר גיורא לרשת החשמל הארצית )אריאל, 1961(.

יישובי האזור. תלמי )1961( מציין  כתבתו של מושיוב )1963( מצביעה על המחסור במים כגורם מרכזי שהקשה על אכלוס 
כי ועדה שהוקמה לדיון במצוקתם של מושבי האזור, שמונתה ע"י משרד החקלאות, המליצה על הפסקת קיומם כיישובים 
חקלאיים של ארבעה יישובים באזור, וביניהם בר גיורא. זאת, בהיעדר מכסת קרקע מינימלית שמאפשרת קיום הוגן לתושבים. 
הוועדה המליצה לשקול את הפיכת היישובים לכפרי פועלים ולעודד תעשיות זעירות. כפי שציין שדה )1961( בתגובה לידיעה, 
ההמלצה התקבלה באיחור ובשלב שבו מצב היישובים כבר החל להשתפר. ייתכן שבשל כך, לא יושמו ההמלצות. מושב מחסיה 
המשיך לסבול מקשיים כלכליים וחברתיים עוד תקופה ממושכת, ואדמותיו חולקו בין היישובים נחם וזנוח )גבאי, 1966; שגב, 
וחברתיים משמעותיים. ב-1965 חדרו מחבלים מתנועת  זנוח סבלה מקשיים ביטחוניים, כלכליים  גם  1968; פיקרש, 1969(. 

“פתח" ליישוב ופוצצו בית מגורים ומתבן, למרבה המזל ללא נפגעים בנפש )“הבוקר", 1955; “מעריב", 1966(. 

האזוריות  המועצות  ארבע  של  איחודן  שהיתה  יהודה(,  מטה   – )לימים  יהודה  האזורית  המועצה  הוקמה   1964 במאי  ב-7 
הקודמות באזור )אבן העזר, גיזו, האלה והרי יהודה( )בן-שאול, 1964(. המועצה המאוחדת היתה )ועודנה( המועצה האזורית 
הגדולה ביותר בישראל מבחינת מספר ישובים, עם 57 יישובים. במשך שנים רבות היתה זו גם המועצה האזורית עם מספר 

התושבים הגדול ביותר.

ביוני 1965 נפתח במושב בר-גיורא בית ספר שדה של החברה להגנת הטבע – השני מסוגו בישראל )בן-שאול, 1965(. בשנת 
1968 הוחלט על העברת ביס"ש מבר גיורא להר גילה, ונערך מו"מ להקמת מחנה תנועות נוער במקום ביס"ש בבר גיורא )סופר 

“דבר" בירושלים, 1968(.

במהלך שנות ה-50׳ וה-60׳ הפכה מערת התאומים ליעד מועדף לטיולים, בטרם התגלו מערות נטיפים יפות ומרשימות יותר. 
לגידור  שהוביל  דבר   ,1964-1963 בשנים  שונים  טיולים  בשני  שנהרגו  מטיילים  שני  היתר  ובין  רבות,  תאונות  אירעו  במערה 

המערה וסגירתה למטיילים לתקופה מסוימת )“הצופה", 1963; “מעריב", 1965(.

ב-1976 חנכה קק"ל את “פארק המאתיים" לכבוד חגיגות 200 שנה לעצמאות ארה"ב, ובשנת 1979 הוחל בגיוס כספים לסלילת 
“דרך האמפרי" מנס הרים לבית שמש )“מעריב", 1979(. הדרך הפכה לכביש סלול שנפתח לציבור בשנת 1984 )פרידלנדר, 1984(.
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5. אתרים

5.1. שיטות העבודה
המידע לגבי אתרים מבוסס לרוב על סיורים בשטח, וכן נוספו מספר אתרים ארכיאולוגיים חשובים, לפי מפות אתר הסקר 
הארכיאולוגי של ישראל. המידע לגבי כל אתר בטבלת האתרים )נספח ג׳ – פירוט לגבי האתרים הנקודתיים( הינו סינתיזה של 
מידע ממקורות כתובים )בעיקר לגבי האתרים החשובים יותר(, ומה שנצפה )אם נצפה( בשטח בעת עריכת הסקר הנוכחי. 
מיקומי כל האתרים מוצגים במפה 11. מיקומי האתרים שהוגדרו כבעלי חשיבות ארצית מוצגים במפה 12. אתרים שהוגדרו 

כבעלי חשיבות בתחום הפנאי והנופש מוצגים במפה 13.

5.2. אתרים מרכזיים בתחום הסקר

5.2.1. מערת התאומים )בעיקר עפ"י אתר המרכז לחקר מערות(
מערת התאומים הינה מערת אולם רחבה למדי )מימדי האולם כ-70 × 50 מ׳, וגובהו לרוב כ-10 מ׳(, עם מספר אגפים צדדיים. 
המערה נמצאת בגדתו הצפונית של נחל המערה )שקרוי על שמה, הן בעברית והן בערבית(, וממוקמת בסלעי גיר מתצורת 
נוצרה ככל הנראה בתהליכי המסה מתחת למפלס מי התהום, כאשר זרם מים עלה מקרקעית הבור הגדול  ורדים. המערה 
מפולת  במערה  חלה  קדום  בשלב  כי  מעידים  המסה  ע"י  שמוחלקים  מפולת  סלעי  המערה.  חלקי  לשאר  והתפשט  במערה 
מסיבית. המערה התרוקנה ממי תהום כתוצאה מהתרוממותם של הרי יהודה, ואז החלה השקעת נטיפים וזקיפים )בעיקר 
לפני  פרהיסטוריים  ממצאים  בהיעדר  השטח.  פני  אל  המערה  נפתחה  המערה,  נחל  מהתחתרות  כתוצאה  הכניסה(.  באולם 
התקופה הניאוליתית, כנראה שהמערה נפתחה בסוף הפלייסטוקן, או שתחילה היה פתח המערה אנכי ולא איפשר כניסת 

הומינידים לתוך המערה.

והבור הגדול  )עומקו כ-5 מ׳( נמצא בחלקו הדרומי של האולם הגדול;  בורות עמוקים: הבור הקטן  יש שני  בתחום המערה 
)עומקו כ-18 מ׳( נמצא במחילה צדדית שמסתעפת צפונה מהאולם הגדול. בחלק המזרחי ביותר של המערה נמצא מעיין זעיר 
שנובע בגג המערה, ומימיו נוטפים לבריכה רבועה )אורכה ורוחבה 2 מ׳, עומקה 0.5 מ׳(. עודפי המים זורמים בתעלה חצובה 
קצרה ונספגים בקרקע. בעבר היה ניתן לזהות שרידי בריכה שנייה למרגלות הבריכה הראשונה. מסורות מקומיות סברו כי 
לשתיית מי המעיין סגולות פיריון. בקרבת הבריכה נמצאת מחצבת בהט, שניכרת בקיר אנכי חצוב בדופן המערה. שמה של 

המערה בדורות האחרונים היה מע׳רת אום א-תווימין )“מערת אם התאומים"(.

רובינסון וסמית׳ )1841( מזכירים את מערת התאומים ומעיין בתוכה, אך לפי התיאור הוא לא ביקר במערה עצמה.

סוקרי הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל )קונדר וקיצ׳נר 1881-1883( סיירו במערה ב-17 באוקטובר 1873, והגיעו עד לשפת 
הבור הגדול. הסוקרים מתארים את פרטי המערה ומזכירים את הזקיף הגדול )המוכר כיום בכינוי “עמוד חמדאן"(. הם מצטטים 
סיפורי פלאחים לפיהם לבור הגדול מושלכות נשים בוגדניות, וכן שמו לב לקירות החצובים ליד בריכת המעיין. הסוקרים הזכירו 

אוכלוסייה משמעותית של עטלפים ויוני סלע במערה.

המערה הייתה מוכרת למטיילים ישראלים כבר בתקופת המנדט הבריטי )שלם, 1928; “השומר הצעיר", 1931; גונדלמן, 1936(. 
כבר שלם )1928( נוקב בשם הקצר: מערת התאומים, שנמצא בשימוש עד היום. בסיור אגודת המשוטטים ב-1928, ירד מר 

לוריא בחבלים אל קרקעית הבור הגדול, שנקראה לכבודו: “תהום לוריא".

ואבן  עצם  כלי-חרס,  ומצא  התאומים,  מערת  בקרקעית  חפירות  נוויל,  רנה  בירושלים,  הצרפתי  הקונסול  ביצע   1929 בשנת 
מתקופות שונות, החל מהתקופה הניאוליתית ועד לתקופה הביזנטית. ממצאיו פורסמו בשנת 1930 )זיסו ועמיתיו, תש"ע(.

במהלך שנות ה-30׳ התגבש גרעין דתי של חברי “ההגנה". חברי גרעין זה היו יוצאים בל"ג בעומר להדלקה ולינה בהר-טוב, 
ולמחרת היום ביצעו מטווחים ואימונים במערת התאומים. האזכורים לנושא זה מעטים, ואין ברשותנו מידע כמה שנים התקיים 

מנהג זה )ינאית ועמיתיה, 1973(.

לצד “הבור הגדול" במערת התאומים )שאינו נכלל בשביל הטיול המוסדר במערה(, יש עד היום ריכוז מרשים של חריטות סלע 
שהותירו מטיילים בעיקר בשנים 1954-1933, אולם הנושא לא נחקר עד היום בצורה מסודרת.

עד למלחמת העצמאות, לא הגיעו מטיילים רבים למערת התאומים, שהייתה באזור נידח )היישוב העברי הקרוב ביותר היה 
לבורות  שנפלו  מטיילים  חילוץ  מקרי  מספר  אירעו  ה-20,  המאה  של  וה-60׳  ה-50׳  בשנות   .)1953 שטרן,  הרטוב;  המושבה 
שבמעמקי המערה. במאי 1961 נפל לבור הגדול יוסף לוי מקיבוץ להב, וחולץ ע"י שוטרי משמר הגבול במבצע מורכב )סדינסקי, 
1961(. בעקבות האירוע גודרה התהום שבמערה )“הצופה", 1963(. על-אף הגידור, נהרג בדצמבר 1964 הנער צבי לינדר בנפלו 

לתהום )“מעריב", 1964(. לאחר מכן הצטמצמו בצורה דרמטית מקרי האסון במערה.
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בין השנים 1974-1970 חקר את המערה ד"ר גדעון מן, איש החברה להגנת הטבע. מן מיפה חללים שונים במערה, וכן בדק 
את “הבור הגדול" וגילה מערכת חללים שמובילה לאגף הפנימי של המערה, מעבר ל-"בור הגדול". מן מיפה את האגף וליקט 

ממצאים, כגון כלי-חרס וזכוכית, שתוארכו לתקופה הביזנטית )מן, 1978(.

החל מ-2009 מתבצע במערה מחקר ארכיאולוגי מפורט, ע"י המרכז לחקר מערות והמחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר 
אילן )בהובלת פרופ׳ בועז זיסו ופרופ׳ עמוס פרומקין(. בשנה זו התגלו במעמקי המערה ממצאים רבים שמעידים על השימוש בה 
כמערת מפלט בתקופת מרד בר-כוכבא )זיסו ועמיתיו, תש"ע( )להרחבה לגבי ממצאים אלו ראו סעיף 4.3.5 מרד בר-כוכבא לעיל(.

זיסו ועמיתיו )תשע"ב( ערכו סקר ארכיאולוגי מפורט במערת התאומים, וליקטו בה 42 נרות חרס ושברי נרות, אשר 38 מתוכם 
מייצגים טיפוסים שהיו נפוצים בתקופה הרומית המאוחרת והוטמנו בסדקים קשים לגישה. בקרבת מקום נמצאו 33 מטבעות 
)395-383 לספירה(. החוקרים  לימי הקיסר ארקאדיוס  ועד  )192-177 לספירה(  ברונזה, שזמנם החל מימי הקיסר קומודוס 
זאת, על-סמך  וביתה פרספונה(.  )וביניהם אלת האדמה דמטר  לאלי השאול  אלילי קדום  לפולחן  כי מדובר בעדות  סבורים 
מסורות דומות בעולם היווני-רומי. פולחן זה מרמז גם על השינויים האתניים-תרבותיים במרחב הכפרי ביהודה לאחר מרד 

בר-כוכבא, והיעלמות האוכלוסייה היהודית באזור.

בשנת 2014 פורסם מאמרם של פרומקין ועמיתיו על כריית בהט במערות קרסטיות בארץ. במאמר זה מצויין כי הקיר החצוב 
במערת התאומים מתנשא לגובה 4 מ׳, ועומק החציבה היה כנראה לפחות 4 מ׳. אורכה של מחצבת הבהט הינו כ-25 מ׳ וגובהה 
עד 8 מ׳. להערכת החוקרים, נחצבו כ-200 מ"ר בהט גולמי, ושברי בהט רבים נמצאו למרגלות המחצבה. תיארוך גיאולוגי של 
המחצבה מעלה כי הכרייה המוקדמת ביותר שזוהתה הייתה לפני כ-3,500 שנה, והמאוחרת ביותר לפני כ-2,700 שנה )עם 
סטייה אפשרית של כ-100 שנה לכל כיוון(. לפיכך, מייחסים החוקרים את המחצבה לתקופת הברונזה התיכונה. הבהט שימש 

.)Frumkin et al., 2014( לייצורם של כלים דקורטיביים, בפרט בתקופה זו אך גם בתקופות מאוחרות יותר

תמונה 13: מערת התאומים.
צילום: יוסי זמיר - ארכיון קק"ל

5.2.2. בית עיטאב
שרידי כפר הרוס ששוכן על כיפה בולטת ממערב לקו פרשת המים האזורי, בין נחל דולב בצפון לנחל המערה בדרום. הכפר 

וסביבתו המיידית מהווים מכלול נופי-היסטורי ובו מספר נקודות בולטות  )קלונר וטפר, 1987; גרינהורט ועמיתיו, 2001(:

• שרידי המתחם הצלבני )כולל תצפית נוף היקפית(.	

• עין חוד/עין יחד – מעיין ניקבה עם מספר פירים.	

• מנהרת “ביר אל-חסותא" במדרון שבין המעיין לכפר.	

• חורשת עצים בוגרים במדרון מדרום-מערב לכפר.	

• מערת קבורה עתיקה ומאגר מים תת-קרקעי ממערב לכפר )האתר אינו משולב בשבילי המטיילים או נצפה מהם(.	

• בתי קברות מוסלמיים מדרום-מזרח וממערב לכפר. 	

בתקופה הצלבנית שכנה במקום חווה חקלאית מבוצרת. הכפר תועד ע"י חוקרי הארץ במאה ה-19:

• רובינסון וסמית׳ )1841( מציינים בכפר מספר בתים דו-קומתיים גבוהים ודמויי מגדל והשאר קטנים ונמוכים, אך כל הבניינים 	
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הינם בנייני אבן. במרכז הכפר מצודה או מגדל חרב שנבלע בין שאר הבתים. ביישוב כ-150 גברים, או אוכלוסייה של 700-600 
איש. בית עיטאב הוגדרה כעיר המרכזית בנפת הערקוב, ששייכת למחוז ירושלים, ובה ישב מושל הנפה, ממשפחת לחאם.

• גרן מציין כי זהו הכפר הראשי במחוז אל-ערקוב, ובו כ-600 תושבים. לדבריו, בכפר שרידי מבצר עתיק, ממנו שרדו מרתפים 	
תת- ניקרה  על  מקורית  מסורת  שמציין  הראשון  החוקר  הינו  גרן  נוספים.  ובתים  השייח׳  בית  בנויים  ועליהם  מקומרים, 

קרקעית שיוצאת מהמבצר אל המעיין, אולם הוא לא האמין למסורת זו.

• סוקרי הקרן הבריטית )PEF( הגיעו לכפר כ-15 שנים מאוחר יותר, ומספרים על כפר קטן יחסית ובמרכזו בית אחוזה גדול 	
שהשתייך למשפחת אבו לאחם. לדבריהם, במאה ה-12 הייתה כאן נחלה צלבנית בבעלות כנסיית הקבר. הקונסול הבריטי 
ג׳יימס פין מספר על פשיטה לילית של תושבי אבו גוש על בית עיטאב, שהורידה את משפחת אבו לאחם מגדולתה. סוקרי 
הקרן הבריטית היו הראשונים שסקרו ומדדו בפועל את הניקרה התת-קרקעית, שאורכה לדבריהם כ-83 מ׳. שם הניקרה: 
“מערת ביר אל-חסותא". את מקור השם הם מפרשים במילה העברית חסות או מחסה, ולדעתם כאן היה סעיף סלע עיטם 
שנזכר בסיפורו של שמשון הגיבור. טפר ושחר )1983( סבורים שמדובר במסתור תת-קרקעי מלאכותי, היחיד מסוגו הידוע 
בהרי ירושלים, ושונה מהותית באופיו ממערכות המסתור שביהודה. לדבריהם, לא נראה כי המסתור נועד להוביל למעיין 
בשל מיקום הפתח המרוחק יחסית מפתח המעיין. שווגר )1992( חולק על דעתם של טפר ושחר, וסבור כי מדובר בניקרה 

טבעית, גם אם הייתה בשימוש בני-אדם.

חאלידי מציין כי ב-1931 התגוררו בכפר כ-606 תושבים, ואילו ב-1944 ירד מספר התושבים ל-Khalidi, 1984( 540(. אדמות 
הכפר השתרעו על-פני כ-8,700 דונם, ופרנסת התושבים כללה גידול דגנים, ענבים, זיתים ועצי פרי נוספים, כמו גם מרעה בקר 

)אתר האינטרנט זוכרות, +2014(.

שלם )1928( מציין בקרבת הכפר עץ חרוב עתיק, כנראה מקודש. עץ זה לא אותר במהלך הסקר הנוכחי.

תמונה 14: בית עיטאב.
צילום: עידן טלמון.

5.2.3. פארק ארה"ב
הרים.  ונס  בין המושבים מחסיה  לאורך הדרך שמקשרת  ושמורות טבע  יערות קק"ל  הינו פסיפס של שטחי  פארק ארה"ב 
הפארק נחנך בשנת 1976, שנת ה-200 לעצמאותה של ארצות הברית. בשנת 1979 הוחל בגיוס כספים לסלילת “דרך האמפרי" 
מנס הרים לבית שמש )“מעריב", 1979(. הדרך קרויה ע"ש יוברט האמפרי, סגן הנשיא ה-38 של ארצות הברית )בשנים 1968-1965(, 

והפכה לכביש סלול שנפתח לציבור בשנת 1984 )פרידלנדר, 1984(. בתחום הפארק מספר מוקדי עניין וחניוני מטיילים:

• מרכז שדה ויער נס הרים: מתחם מגודר שמשתרע על-פני כ-100 דונם, ומשמש להשתלמויות ולפעילויות קבוצתיות, כולל 	
אפשרות ללינה באתר.

• לזכר 	 ומוקדשת  הנטיפים(,  )מערת  שורק  למערת  הדרך  עם   3855 כביש  במפגש  שניצבת  אנדרטה  הצ׳לנג׳ר:  אנדרטת 
שבעת חללי מעבורת החלל האמריקאית צ׳לנג׳ר, שנספו בהתרסקות בינואר 1968. לצד האנדרטה ניטעו 13 עצים לכבוד 
האסטרונאוט הישראלי אילן רמון, שנספה בהתרסקות מעבורת החלל קולומביה, לציון קריאתו ליהודי הגולה לטעת 13 

מיליון עצים בארץ ישראל.

• הר יעלה: חניון מטיילים ותצפית נוף. באתר שכן עד למלחמת העצמאות הכפר הערבי דיר אל-הווא, ולאחר מכן התקיים 	
במקום לתקופה קצרה היישוב יעלה.
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• אתר הנצחה לתורמי קק"ל: המתחם נחנך בשנת 1980, ובו ריכוז קירות ועליהם מונצחים מאות תורמי קק"ל, בעיקר מיהדות 	
ארה"ב וקנדה.

• בשתי הכניסות לפארק: השער המזרחי )ליד בר גיורא( והמערבי )ליד נס הרים( יש מפות פסיפס שמציינות את מוקדי העניין 	
בפארק ובסביבתו.

• תחנת המידע “בר בהר": בית קפה ותחנת מידע של קק"ל, שמהווים נקודת מוצא לטיולים באזור )בפרט למסלול נחל קטלב(. 	
בקרבת התחנה עובר גם “שביל נשות הדסה" – שביל סלול באורך מאות מטרים שמונגש למוגבלי תנועה.

• חניוני מטיילים: קרוב לעשרה חניוני מטיילים ונקודות תצפית לאורך דרך האמפרי.	

אתרים נוספים נמצאים “בעומק השטח", ומתוארים כחלק מטבלת האתרים.

את  המציינת  פסיפס  מפת   :15 תמונה 
מוקדי העניין בפארק ובסביבתו. 

צילום: ארכיון קק"ל )ללא ציון שם הצלם(

5.2.4. עין יערון
עין יערון )עין אל-חנזיר במפה מנדטורית( הינו מעיין ניקבה יבש בעמק נחל דולב העילי. אורכה של הניקבה הראשית כ-6.5 מ׳, 
ויש לה הסתעפות צדדית קצרה. לביא וצוער )1992( סבורים כי מדובר בניקבה טבעית ולא חצובה, אם כי הם מציינים שמפתח 
המערה ועד לאפיק הנחל נמשכת תעלה פתוחה בנוייה מאבני גוויל, ששימשה בעבר להובלת מים. לאורך הניקבה התפתחו 
גדולים.  סלע  גושי  המערה  פתח  לצד  נחלים(.  )נטף  טרוורטין  ומשטחי  פיל"  “אוזני  קצרים,  נטיפים  וביניהם  מערות  משקעי 
להערכת הכותבים, זוהי מערה פריאטית שנוצרה מתחת למפלס מי התהום. בספטמבר 1991 נמצאה קרקעית הניקבה מלאה 
במים בעומק 80 ס"מ. פסים יבשים של אצות מעידים על כך שבעבר היה מפלס המעיין גבוה יותר. הכותבים מצאו במערה שני 
פרטים של יערון גדול, ולכן הציעו את השם “עין יערון", אולם במפה המנדטורית ובסקר “נוף ונופש בהרי יהודה" מכונה המעיין 

בשם עין אל-חנזיר )“מעיין החזיר"(. בסוף ינואר 2019 נמצאה הניקבה יבשה לחלוטין.
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רצף שטחים פתוחים
וערכיות מרחבית

תמונה 16: מצלעות הקמר כפי שנראים על השלוחה שבין נחל אזן לנחל המערה. צילום: עידן טלמון.
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6. רצף שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגיים

6.1. רקע
פעילות הבניה האינטנסיבית בשטחים פתוחים פוגעת בבתי-גידול, מצמצמת את מרחב הפעילות והשיחור למזון של בעלי-
חיים ודוחקת אותם מהשטח המופר. ייתכן שזו הסיבה לתצפיות רבות יותר בעת האחרונה בלהקות צבאים גדולות יחסית, 

וביונקים גדולים אחרים, בשטחים חקלאיים שאינם מבונים )שקד, 2011(.

מנותקים,  אזורים  לחבר  שנועדה  מסביבתן,  השונות  אופייניות  ותכונות  ייחוד  בעלת  שטח  כרצועת  מוגדר  אקולוגי  מסדרון 
בעלי חשיבות אקולוגית,  ושטחים אחרים  דוגמת שמורות טבע  וצומח בסביבתם הטבעית,  חי  מיני  לקיים  כדי  דיים  גדולים 
ומטרתו לאפשר מעבר מינים בין השטחים הללו. בישראל, בשל צפיפותה הרבה, המגוון הביולוגי הגבוה, ומגוון שימושי הקרקע 
האפשריים לכל יחידת שטח, יש למסדרונות האקולוגיים חשיבות יתרה. תפיסת שמירת הטבע בישראל עם הקמתה, התבססה 
המדינה  בשנות  בישראל.  הטבע  שמירת  מערך  גובש  וכך  ייחודיות,  אקולוגיות  מערכות  שבהם  שטחים  על  להגן  הרצון  על 
הראשונות היו שמורות הטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים, והיו מרוחקות דיין ומוגנות ממפגעים ומטרדים. אך עם השנים 
גדלה האוכלוסייה, ועמה גם השטחים הבנויים והחקלאיים, יחד עם רישות צפוף של מערכות התשתית והתחבורה. כתוצאה 
מכך, נהרסו וצומצמו בתי הגידול הטבעיים ונוצר קיטוע מרחבי שהפך את השמורות ל-׳איים אקולוגיים׳ מנותקים אלה מאלה, 
נוצרו  כך  ונחסמה.  אזורים טבעיים שובשה  בין  ומבודדות, שתנועתן  יותר, מפוצלות  אוכלוסיות בעלי-חיים קטנות  ונושאים 
תת-אוכלוסיות קטנות ומבודדות, דבר שמעלה את ההסתברות להכחדות מקומיות בשל ארבע סיבות: פגיעות מפני הפרעות 
טבעיות קיצוניות )רצף שנות בצורת למשל(; פגיעות מפני הפרעות שנגרמות על-ידי האדם )כגון שריפות(; רגישות לתנודות 
הטבעיות שקיימות בדינמיקה שלהן )גיוס צעירים לאוכלוסייה הבוגרת ותמותת פרטים(; ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות 
ביותר, קיימת סכנה של ירידה במגוון הגנטי שעלולה לגרום להפחתה בעמידותה של האוכלוסייה לשינויים סביבתיים. לפיכך, 
גם אם אין אפשרות לשמר שטחים טבעיים נרחבים שביניהם רציפות מרחבית, יש לכל הפחות לשמר מסדרונות אקולוגיים 

פתוחים שמחברים בין האזורים הטבעיים המובהקים )קפלן וויטמן, 2011; קפלן ועמיתיו, 2011(.

נטע אדם,  והגנים על בסיס היערות  ומופו בקנה מידה ארצי על-ידי רשות הטבע  המסדרונות האקולוגיים בישראל הוגדרו 
חקלאות השטחים הפתוחים – גידולי שדה ומטעים, ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים כשמורות טבע. במסדרון הארצי, נכללות 
גם שמורות הטבע שנמצאות בתוואי ולא רק השטחים שביניהן. אזורים אלו נועדו לאפשר רצף של שטחים פתוחים שמאפשר 
תנועת בעלי-חיים וזרעי צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים, ובכך תתמוך רשת המסדרונות האקולוגיים בשמירת הטבע 
בישראל. המטרה הייתה לייצר כלי תכנוני עבור גופי התכנון, כך שתכניות פיתוח ישמרו ככל הניתן את המרחבים שנכללים 

בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות אלו )שקדי ושדות, 2000(.

יישובים כפריים  ניכרת את שטחם של  גוברים לחצי הפיתוח: שכונות חדשות הרחיבו במידה  באזור הסקר, כמו בשאר הארץ, 
ופרבריים, על חשבון שטחים פתוחים; מימוש תכניות רבות שאושרו בתקופה זו ומגיעות כעת ליישום, מביא לצמצום נוסף של 
השטח הפתוח; ובנוסף, רבים מהיישובים הכפריים נעטפו בגדר ביטחון שאינה מאפשרת מעבר לבעלי-חיים גדולים )שקד, 2011(.

6.2. סקירה תכנונית על השטחים הפתוחים במרחב הסקר
• מבנים חקלאיים ותיירות כפרית במטה יהודה )תכנית 151-0387068(: אושרה בינואר 2019. התכנית מסמנת מרחבי חיפוש 	

בקרבת היישובים: מחסיה – 124 דונם, בר גיורא – 111 דונם, נס הרים – 71 דונם )שנמצאים מחוץ למשבצת היישוב( ומטע 
– 20 דונם.

• בר גיורא: תכנית להרחבת המושב מי/ 198/ ד הוגשה בשנת 2009, אך התנאים לאישורה לא מולאו והתכנית נסגרה ב-2012. 	
התכנית נועדה להוסיף 92 יח"ד והשתרעה על שטח של 620 דונם )נראה שרובם לא יועדו לבנייה חדשה(. התכנית האחרונה 

שמאושרת למושב כולו היא מ-1993, ולכן יש להניח שבמוקדם או במאוחר הם יגישו תכנית להרחבת היישוב.

• מחסיה: יש תכנית מאושרת מ-2005 להקמת תחנת דלק מדרום לכניסה למושב ובצמוד לכביש 384.	

• בית שמש: אין תכניות פיתוח ממזרח לכביש 384 באתר מנהל התכנון. השטח לא נכלל בגבול השיפוט העירוני. מידע לגבי 	
התרחבות צפוייה בכיוון זה צריך לבקש ישירות מהערייה. עם זאת, בתמ"א 1 שנמצאת בשלבי אישור מתקדמים, מושב 
מחסיה ורצועה לאורך כל גבולו המערבי של הסקר )כ-3,350 דונם( הינם חלק מהמרקם העירוני של בית שמש. זה כנראה 

משקף את השטח שבית שמש מעוניינת להתפשט אליו בטווח הארוך.

• מחצבות באזור הר יעלה: תכנית 151-0118380 להעמקת מחצבת הר-טוב נמצאת בדיונים לקראת הפקדה. נראה שהתכנית 	
אינה מוסיפה שטחים חדשים למחצבה )המחצבה התרחבה קצת דרומה בשנים האחרונות, אבל ככל הנראה לא מתוכננת 

לכרסם בשטחים נוספים(.
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6.3. חישוב רצף השטחים הפתוחים על-פי מודל מכון דש"א

6.3.1. שיטת חישוב
במכון דש"א פותח מודל להערכת רצף שטחים פתוחים )Levin et al., 2007( שמייחס משקלים שונים להפרות שונות בהתאם 
למידת ההפרעה שהם יוצרים, לפי סוג האלמנט וגודלו, בהשוואה יחסית למידת ההפרעה של עיר )לעיר מיוחס משקל 100(. טווח 
השפעתו של השטח הבנוי )הפרה פוליגונאלית( על השטח הפתוח, תלוי בגודלו, בעוצמת הבינוי )גובה וצפיפות(, באורך הגבולות, 
בצורתם של הגבולות, בתבליט השטח )שיפוע, מיקום וכדומה(, בסוג המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי ובכמותם. טווח השפעתם 
קירות  )סוללות,  העפר  עבודות  ולעוצמת  הכביש  לרוחב  בהתאם  משתנה  הפתוח  השטח  רצף  על  קווית(  )הפרה  כבישים  של 
חצובים וכדומה(, קיומם של מערכת תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום, וכמות התנועה בכביש. מידת רציפותו של השטח הפתוח 
הוערכה על-פי המרחק שלו מיישובים, מכבישים, ממסילות ברזל או משטחים בנויים אחרים. לכל נקודה בשטח הסקר חושב 
“ערך רצף" על-פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה “מגורמי ההפרה" השונים )גם כאלו שנמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר אך 
עשויים להשפיע עליו(. ככל שהמרחק המשוקלל מהשטח המופר גדול יותר, הוערך השטח הפתוח כאיכותי יותר על-פי המודל.

חשוב להדגיש שנתונים אלו אינם מספיקים על מנת לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי, אלא רק להעריך באופן 
זו מימדים  זה. להשפעה  ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר  זו תלויה בגורמים רבים  כללי את השפעתם, היות שהשפעה 
אקולוגיים )למשל חתולים שיוצאים מיישוב וטורפים חיות בר(, וכן מימדים נופיים )למשל פגיעה בקו רכס ע"י אנטנות(. יתר על 
כן, ברור שגם לשטחים חקלאיים ישנן השפעות שונות על אורגניזמים מהמערכת הטבעית שנמצאים מסביבם )ובמידה מסוימת 
גם בתוכם(. כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים מחד, והשפעה של “היצע מזון" לחלק מבעלי החיים מאידך. השפעות אלו 
אינן נכללות בחישוב זה. בהתאם, סווגו תחומי ההשפעה של שטחים מבונים ומתקני תשתית לקבוצות כלליות, על-פי הערכה 
איכותית של מידת השפעתם על השטח הפתוח, ושוקללו בהתאם )טבלה 6: משקלי הפרה(. כאמור, המודל מנסה להעריך 
את השפעת התשתיות המרחביות והקוויות על כל תא שטח באזור הסקר, במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של 
שטחים פתוחים שאינה באה לידי ביטוי במלואה בערכיות האקולוגית ובערכיות הנופית. לערכים אלו נוספים היבטים מרחביים 

חשובים אחרים, שכוללים כמה תפקודים:

א. תפקוד חברתי )רקע לפעילות נופש וטיולים(: רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחוויית הטיול והנופש בחיק הטבע.

ב. תפקודים מערכתיים: חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים, שבהם נשמר המרחב הפתוח.

ג. מרחב לתכנון עתידי: אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים אשר ייתכן שבדור הנוכחי 
אין כלל מודעות אליהם.

ד. תפקוד אקולוגי: לשטח פתוח רציף ישנה חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתי-גידול מגוונים, שבנויים על 
מערכות מרחביות שזקוקות לשטחים רחבי-ידיים שמקושרים ביניהם.

ה. תפקוד חזותי: אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח, נדירים במרכז הארץ, דבר שמקנה להם חשיבות מיוחדת.

גידור שטחי חקלאות אמנם מפריע ליכולת התנועה של מינים מסויימים, בעיקר יונקים גדולים ובינוניים. עם זאת, גדרות אלו 
אינן מקבלות ביטוי במודל וזאת משני טעמים:

• הגדרות מפריעות למספר יחסית מצומצם של מיני בע"ח, אך חדירות עבור אחרים.	

• בניגוד לבינוי, גידור הוא יחסית ארעי ומהרגע שיוסר, השטח יחזור לתפקוד מלא בצורה מהירה.	

במפת רצף השטחים הפתוחים מופיעות גדרות שתוחמות את שטחי החקלאות )תוואי משוער(, אך כאמור, מידע זה לא שימש 
במודל עצמו.

טבלה 6: משקלי הפרה במודל רצף השטחים הפתוחים של מכון דש"א

דוגמהמשקל יחסיסוג הפרה )פוליגונאלית(

בית שמש100עיר

מחצבת הר טוב50ישוב פרברי בינוני, מחצבה פעילה, אזור תעשיה מקומי, תחמ"ש אזורי 

מושב מחסיה25בסיס צבאי בקנ"מ כפרי, ישוב כפרי, מתקן הנדסי גדול ותחנת דלק 

לולים במושב נס הרים15חווה כוללת מגורים, לול

סככה ממערב באזור החיבור בין שני היובלים 10מחסן חקלאי וסככות לכלים חקלאיים
של נחל דולב עליון

בית עלמין ליד בר גיורא5בית עלמין כפרי, מתקן הנדסי קטן ומבנה בודד ללא תשתיות
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סוג הפרה )קווית(

כביש 503855כביש אזורי דו-מסלולי

כביש 253866כביש אזורי חד-מסלולי )אך גם כביש גישה למחצבה שהוא סואן(

מסילת בית שמש - ירושלים15מסילת רכבת משנית 

כביש הגישה למערת הנטיפים5כביש גישה 
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6.4. ערכיות מרחבית – רקע ושיטת חישוב
המערכות האקולוגיות כוללות מגוון של צומח ובעלי-חיים. בסעיף חישוב הערכיות הבוטנית )ראו סעיף 7.2.3 להלן(, עושר המינים 
.)Mandelik et al., 2010( והרכב חברת הצומח מייצגים במידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי-חיים שונות

במסגרת הסקר הנוכחי, לא התאפשר ניתוח מרחבי של הנתונים הזואולוגיים באופן שיבדוק הבדלים בתפוצה בתוך מרחב 
הסקר, או שיצביע על התאמה כלשהי בין תצורות צומח לנוכחות בעלי-חיים )ראו פרק זואולוגיה להלן(. מאידך, קיים ידע רב 
לגבי החשיבות האקולוגית של שמירה על שטחים פתוחים נרחבים ומקושרים זה לזה. לפיכך, הערכיות האקולוגית מתבססת 
על שילוב של הערכיות הבוטנית עם תוצאות ניתוח מרחבי של הרציפות והקישוריות. ניתוח זה מתייחס למיקומם של אזורי 

ליבה אקולוגיים ושל מסדרונות ומעברים הכרחיים )“צווארי בקבוק"( שמאפשרים קישוריות מרחבית ביניהם.

6.4.1. שיטת חישוב הערכיות המרחבית
הגדרת הערכיות המרחבית נעשתה על-פי העקרונות הבאים:

• מסדרונות אקולוגיים:	

• שטחים מוגנים סטטוטורית )שמורות טבע, גנים לאומיים ושטחים בניהול קק"ל – נלקח מתמ"א 1(: ערכיות 5	

• מעבר הכרחי )‘צוואר בקבוק׳(: ערכיות 5	

• מסדרון אקולוגי ארצי: ערכיות 4	

• מסדרון אקולוגי אזורי: ערכיות 3 )לא הוגדר בסקר הנוכחי(	

• חייץ של 200 מ׳ סביב הישובים )בתנאי שאין מעבר הכרחי או שטח מוגן סטטוטורית(: ערכיות 2	

• רצף שטחים פתוחים:	

סיווג לחמש קטגוריות של ערכים על-סמך מרחק משוקלל מהפרה:

• ערכיות רצף נמוכה )שולי הפרה(: 250-0 מ׳ משוקלל	

• ערכיות רצף בינונית )אזור חייץ(: 500-250 מ׳ משוקלל	

• ערכיות רצף גבוהה )שולי אזור חייץ(: 750-500 מ׳ משוקלל	

• ערכיות רצף גבוהה מאד )שולי שטח ליבה(: 1000-750 מ׳ משוקלל	

• ערכיות רצף מירבית )שטח ליבה(: 1000 ומעלה מ׳ משוקלל	

חשוב לציין שהקטגוריות נקבעות לכל סקר בנפרד, ובסקרים גדולים יותר הסיפים יהיו גדולים יותר.

מטריצת חיבור בין מפת מסדרונות למפת רצף שטחים פתוחים:

מפת ערכיות מרחבית
רצף שטחים פתוחים

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכה

מסדרונות

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהמחוץ למסדרון

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתבינוניתבינונית

מירביתגבוהה מאדגבוההגבוההגבוההגבוהה

מירביתגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאד

מירביתמירביתמירביתמירביתמירביתמירבית
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6.5. תוצאות
בניתוח מפת הרצף )מפה 15( בולטים במיוחד מספר מאפיינים:

• רצפים גדולים של שטחים פתוחים:	
רוב שטח הסקר מהווה רצף של שטחים פתוחים שמאפשר מעבר בע"ח וזרעי צמחים ממקום למקום. עם זאת, חשוב לציין 
את הגדרות של השטחים החקלאיים שלא נכנסו למודל בגלל ארעיותם ובגלל העובדה שהם מהווים מחסום לחלק יחסית 

קטן של בע"ח.

• קיטוע של רצף שטחים פתוחים:	
וכביש 3866 מהווים קיטוע של הליבה הפתוחה של תחום הסקר  גיורא, מחצבת הר טוב  נס הרים, בר  הישובים מחסיה, 
לשטחים הפתוחים מצפון וממזרח לתחום הסקר. על גבי מפת רצף השטחים הפתוחים סומנו מספר אזורים שנמצאים בין 

גורמי הקיטוע הללו, ושדרכם מתאפשר קישור מסויים בין שטחי הליבה. אזורים אלה הוגדרו כמעברים הכרחיים.

• ערכיות מרחבית )מסדרונות אקולוגיים ורצף שטחים פתוחים(	
בבחינת מפת הערכיות המרחבית )מפה 16(, עולה ששטחים רבים בתחום הסקר הם בערכיות מירבית )79.1%(. את הערכיות 
המירבית קיבלו השטחים המוגנים סטטוטוריות, ליבות רצף השטחים הפתוחים )מרחק של מעל 1000 משוקלל(, ומעברים 
הכרחיים )‘צווארי בקבוק׳( אקולוגיים. במפת המסדרונות האקולוגיים הארצית של רט"ג, ניכר כי תחום הסקר הנוכחי כולו, 
למעט היישובים הבנויים, רצועה של 175-275 מ׳ לאורך נחל זנוח וחלק מהמחצבות – נמצא בתחום מסדרון אקולוגי ארצי 

)רותם ועמיתיו, 2015(.
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צומח

תמונה 17: כרכום חורפי. צילום: עידן טלמון.
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7. בוטניקה

7.1. מבוא

7.1.1.  אופי הצומח בתחום הסקר והגורמים המשפיעים עליו – רקע כללי
מקורות היסטוריים רבים מצביעים על כך ששטח הסקר היה מכוסה יער וחורש טבעיים, עד לניצולו על-ידי האדם )רייפנברג, 
1950(. כל שטח הסקר נכלל בתחום שסווג על-ידי פרופ׳ מיכאל זהרי: “הקליימקס5 של היערות והחורשים הים-תיכוניים, עם 
)זוהר  )זהרי, 1956(. ואכן, בחלקים אחדים באזור קיימים חורשים כאלה  שרידים של חורש אלון מצוי ואלה ארץ-ישראלית" 

ועמיתיו, 2009; ערד ועמיתיו, 2016; רומם ועמיתיו, 2018(, שנותרו על-אף השפעות האדם הרבות במרחב לאורך הזמן.

יערות ים-תיכוניים, שנשלטים ע"י עצי אלון גבוהים בעלי גזע מרכזי ברור ונוף גבוה שחשוף בחלקו התחתון, לא תועדו בשטח 
הסקר. ממעקב אחרי אלונים בהרי יהודה עולה כי העצים נשארים בצורתם הכדורית )שמידע, 2016(, כך שתצורת הצומח נשארת 
ברמת החורש ואינה עוברת לתצורת יער )להגדרת תצורות הצומח באזור הים-תיכוני של ישראל, ראו: סבר ועמיתיה, 2014(. 

אולם, בחלק משטחי הסקר השתנו פני הצומח הטבעי בצורה ניכרת, והם אינם כוללים חורשים ים-תיכוניים. אף זהרי )1956( 
מתייחס לכך, בציינו שבחלקים מהשטחים ההיסטוריים של החורשים קיימות בפועל בתות ושיחיות שנשלטות על-ידי סירה 
קוצנית, קידה שעירה ומיני לוטם. יתר על כן, רבים משטחים אלו ניטעו ע"י קק"ל. בחלקם ניכרת התחדשות של חורש בתת-היער 

ובחלקם הצומח המעוצה בתת-היער נותר מנוון )ערד ועמיתיו, 2016(. 

בהמשך, נמנה את הידוע על השפעת גורמים טבעיים ופעולות שונות של האדם על אופי הצומח בתחום הסקר. ראשית, גורמים 
טבעיים: מסלע, קרקע ואקלים; ובהמשך – השפעת האדם ההיסטורית והמודרנית: רעייה, כריתה, חקלאות, ייעור ושריפה. 

השפעות אדם מודרניות נוספות, כגון בינוי ושינויי אקלים, אינן נידונות בעבודה זו.

7.1.2. גורמים טבעיים
התשתית כמעט בכל שטח הסקר היא של סלעי משקע ימיים לסוגיהם )ראו פירוט בסעיף הגיאולוגיה לעיל(, כאשר יחידות 
שעליהם  דולומיט  או  קשה  גיר  של  למסלע  האופייני  הצומח  בהן.  שמתפתח  הצומח  הרכב  על  לעיתים  משפיעות  המסלע 
מתפתחת קרקע טרה-רוסה, הוא בתת בני-שיח בשלטון סירה קוצנית, עם בני-שיח אחרים ושיחים מלווים דוגמת: אשחר 
ארץ-ישראלי, געדה מצויה ואלת המסטיק. בתי-גידול אלה מתאפיינים במגוון מינים גבוה, שמוסבר בעומק קרקע משתנה, 

ויוצר נישות אקולוגיות רבות )ליטב, 1969(. תצורת הצומח העצית האופיינית למסלע זה היא חורש בשלטון אלון מצוי.

לעומת זאת, בקרקעות ממוצא קירטוני וחווארי, נמצא בתות בני-שיח בשליטת קורנית ומיני לוטם, שמלווים במינים נוספים. 
ה-׳סמנים׳הבלעדיים לקרקעות אלו הינם קורנית מקורקפת ושמשון אזוביוני )ויזל ועמיתיו, 1978(. בתי-גידול אלה מאופיינים 
ודולומיטי,  גירני  ממוצא  לקרקעות  )בהשוואה  יחסי  באופן  נמוך  מינים  ועושר  חד-שנתיים,  של  יותר  נמוכים  כיסוי  באחוזי 
השכיחות בתחום הסקר; ליטב, 1969(, כתוצאה מאוורור לקוי בקרקע זו )דנין, 1980(. במסלע זה יופיע לרוב העץ קטלב מצוי, 
מלווה בשפע סחלבים )דנין, 1980(. מופע איכותי של צומח חווארי בתחום הסקר )תצורת מוצא( ניתן למצוא בעיקר באזור 
זו, מתפתחות אוכלוסיות טבעיות  שמדרום וממערב לנס הרים, ובערוצי הנחלים בחלקם העליון. בקרקעות חוואר מתצורה 
של אורן ירושלים )קפלן ועמיתיו, 2000(, אם כי לא בתחום הסקר הנוכחי. נוף קרקעות החוואר הוא חסר טרשים, ולכן אחיד 

בהשוואה לגיר הקשה )גנדלר, 1999(.

הגורם האקלימי משפיע אף הוא על תפרוסת הצומח במרחב. כיוון הערוצים בשטח הסקר הוא ממזרח למערב, ואלה יוצרים 
יותר לעומת המפנים  יהיה סבוך  ואדיות עמוקים, שמופרדים יפה בין מפנה צפוני לדרומי. במפנים הצפוניים, הצומח לרוב 
הדרומיים )דנין, 2006(. עם העלייה ברום כלפי מזרח הסקר, יורדת גם הטמפרטורה הממוצעת, ונמצא נציגים רבים יותר של 

צומח מזופילי6, דוגמת אלון התולע ואגס סורי. 

7.1.3. השפעת האדם: רעייה, הכשרה חקלאית, כריתה ושריפה
את השפעת האדם ההיסטורית על נוף הצומח במרחב, ניתן לחלק לארבעה גורמים עיקריים: רעייה, הכשרה חקלאית, כריתה 
ושריפה. חלק נכבד מהשמדת החורש מיוחס לעלייה בחשיבות הכלכלית של רעיית הצאן, לאחר התקופה הביזנטית. בסוף 

התקופה העות׳מאנית נחקקו תקנות נגד רעיית יתר של עיזים, אך אלה לא נאכפו )רייפנברג, 1950(.

• רעייה	
בחצי  בעיקר  צאן אחד שרועה  עדר  רק  נותר  היום  צאן בתחום הסקר.  עדרי  ושני  בקר  עדר  רעייה של  הייתה  לאחרונה  עד 
המערבי של תחום הסקר. עדרי צאן אלו מושדרו במשדר GPS שמאפשר לראות היכן הם רועים. את צפיפות הנקודות ניתן 

המונח 'קליימקס' הובא כפי שהיה בשימוש ע"י זהרי )1956(; מושג זה זכה לביקורת עם התפתחות המחקר והספרות בנושא החורש הים-  5
תיכוני, וכיום הוא אינו מקובל )נאוה, 1985(.

צמחים מזופיליים הם צמחים הדורשים כמות רבה של מים זמינים בקרקע )אך מאידך אינם צמחים של בתי-גידול לחים(.  6
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לתרגם ללחץ רעייה כפי שניתן לראות במפה 17. במקביל לסקר הנוכחי, התקיים מחקר  שבדק את השפעת שלושה ממשקי 
רעייה )ללא רעייה, רעיית בקר ורעיית צאן( על שלוש תצורות צומח: בתה, שיחייה וחורש. במחקר לא הייתה התייחסות ללחץ 
הרעייה, אלא רק אם קיימת או לא. באיור 4 ניתן לראות שישנם הבדלים בעושר המינים בין תצורות הצומח השונות, כאשר 
בתה עשירה משיחייה שעשירה מחורש. בנוסף, ניתן לראות שרעייה תורמת לעלייה בעושר המינים. לא נמצא הבדל מובהק בין 
תרומת רעיית צאן לרעיית בקר. תמונה דומה התקבלה גם במדדי מגוון המינים. לסיכום, ניתן לומר שרעייה במידה מסויימת 
היא טובה לעושר המינים ולמגוון המינים, אך יש לשים לב שלא מתקיימת רעיית יתר שמשנה את בית הגידול ומייטיבה עם 

מינים מסויימים )בד"כ נפוצים מאוד( על חשבון מינים נדירים יותר.

איור 4: השפעת שלושה ממשקי רעייה ושלוש תצורות צומח על עושר המינים.

תמונה 18: עיזים רועות במערב אזור הסקר. 
צילום: עידן טלמון



מפה 17: לחץ רעיית שני עדרי צאן בתחום הסקר )הנתונים התקבלו באדיבותו של ד"ר יוג׳ין אונגר(.
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• חקלאות הררית	
בהשוואה לאזורים שכנים בהרי ירושלים, בתחום הסקר הנוכחי ישנם פחות שטחים שהוסדרו כטראסות ששימשו לחקלאות 
מסורתית, ועליהן נמצא לא אחת עצי תרבות )זהרי, 1980(. במקומות כאלה, יימצאו לרוב עצי אלון מצוי לאורך שולי המדרגות 
בלבד, ולא בעומק החלקה החקלאית )שמיר, 1987(. הסיבות להיעדרות צמחי חורש מוסברות בלחות נמוכה בקרקע לאורך 
הקיץ, ובאיסוף זרעים נמרץ מצד נברנים. עם זאת, צמחי החורש עשויים לחזור במשך השנים בתהליך סוקצסיה כמתואר להלן: 
חלק הטראסה ששימש לחקלאות מאוכלס בקיץ בצמחים דוגמת קורטם דק, שמוחלף בתהליך הסוקצסיה בסירה קוצנית. 
צמחי הסירה צוברים רקבובית ובכך מאפשרים התבססות של מיני לוטם, קידה שעירה ואלת המסטיק )זהרי, 1956(. הפרטים 
דוגמת  חורש,  צמחי  של  זרעים  איתן  שמביאות  ציפורים,  על-ידי  מועדפת  חנייה  נקודת  מהווים  אלו  צמחים  של  הגבוהים 
קיסוסית ואלה ארץ-ישראלית, שיוצרים יחד עם מיני השיחים לעיל, כתמי סבך מוצל. הצל מאפשר התבססות של עצי אלון 
מצוי, שמופצים גם הם על-ידי בעלי-חיים )דנין, 1980(. מכיוון שהצומח החד-שנתי מקדים בנביטה את הצומח המעוצה, וכן 
ממהר לפתח בית-שורשים גדול, יש לו יתרון התחלתי על-פני השיחים והעצים. בנישות מוצלות קיים יתרון לצמחים המעוצים, 
דוגמת קידה שעירה ואלון מצוי, שכן האידוי בקיץ פוחת. כששטחי הצל גדלים, עולה אחוז הכיסוי של מיני הלוטם )חריף, 1974(. 
פרט לעיבוד חקלאי והסדרת טראסות, נוצל השטח לרעייה וכריתה, בתהליך שהואץ מתחילת המאה ה-19 עד תחילת המאה 

ה-20. מאז הקמת מדינת ישראל הצטמצמה הרעייה במרחב, וחלה התאוששות הדרגתית של החורש )שילר, 2013 א(.

• ייעור	
מתחילת שנות ה-50׳ של המאה ה-20, עוסקת קק"ל בפעילות ייעור ענפה במרחב, שכוללת נטיעות בעיקר של אורן ירושלים 
ומיני מחטניים נוספים, וכן של איקליפטוסים ורחבי-עלים אחרים )זוהר ועמיתיו, 2009(. אורן ירושלים גדל בארץ באופן טבעי, 
בייחוד בקרקעות רנדזינה )גולדרינג, 1977(, אולם יש פולמוס לגבי מידת הדומיננטיות שלו בפלורה הטבעית של הארץ )וייץ, 
אזכורים בספרות היסטורית,  גרגרי אבקה בשכבות קדומות, מיעוט  נמוך של  דוגמת אחוז  עדויות ממקורות שונים,   .)2014
והיעדר חלקי עץ באתרים ארכיאולוגיים, מרמזים על כך שתפוצת אורן ירושלים בארץ הייתה מצומצמת מאוד בעבר )ליפשיץ 

וביגר, 1998(.

סמוך לאזור הסקר ידועה בעיקר האוכלוסייה הטבעית של אורן ירושלים בשמורת ‘המסרק׳, ומסמכים היסטוריים מעידים על 
אורן ירושלים טבעי גם בסביבות אבו גוש והר פיתולים )שילר, 1985(. מקובל, כי מקור הזרעים לאוכלוסיות האורן הנטועות 

בארץ אינן בעצי הבר של ישראל, אלא יובאו ממערב אגן הים התיכון )שילר, 2013 ב(. 

 )josephi Matsucoccus( יערות אורנים בארץ נפגעו מסיבות שונות, ביניהן הטפלה על-ידי הכנימה מצוקוקוס ארץ-ישראלי
שבעבר כונתה איצריית האורן. בעת התנוונות רחבת היקף שהתגלתה ביער שער הגיא בשנת 1972, נצפתה בו הכנימה, אולם 
יש ספק האם חלקה בתהליך ההתנוונות היה ראשי או משני7. הספק נובע מכך שבעוד שפגיעת הכנימה בעצים צעירים היא 
שכיחה, פגיעתה בעצים בני 10 שנים ומעלה, כפי שאירע בשער הגיא, היא חריגה )הלפרין, 1976(. כך או כך, מראה היער המנוון 
בצידי הכביש הראשי עורר פולמוס ציבורי רחב באשר לפעולות הייעור של קק"ל. בעקבות זאת, התרחב השימוש בנטיעות 
במין אורן קפריסאי )‘אורן ברוטיה׳( שמהווה פונדקאי עמיד לכנימה )אסם, 2013(. מין זה הינו מין האורן הנפוץ ביערות לבנון 

וקפריסין )שמידע ולב ארי, 1982(. 

יהודה,  להרי  הייחודיות  הנוף  תצורות  לטשטוש  גורם  שהוא  בכך  שלילית,  נופית  השפעה  גם  להיות  עשויה  מאסיבי  לייעור 
באופן  אלון מצוי מתרחשת  והתבססות של  נביטה   .)1969 )משל,  ואתרי מורשת האדם  דוגמת מצוקים  נוף  ולהסתרת אתרי 
מוגבר תחת יער האורנים, בהשוואה למתרחש מחוץ ליער; לעומת זאת, הסירה הקוצנית מדוכאת תחת יער האורנים – כנראה 
בהשפעת צל האורנים החזק )גולדרינג, 1977(, וכך ניתן למצוא ביער פרטים קטנים יותר של סירה קוצנית שגדלים בצפיפות 
נמוכה יותר, בהשוואה לשטחים שמחוץ ליער הנטוע. עושר המינים ושפע הפרטים של הצמחים העשבוניים ביער גדולים פי 4 עד 
פי 20 ביערות דלילים ובקרחות יער, מאשר ביער צפוף )יהודה, 1985(. במקומות שבהם היער הנטוע הוא צפוף, הצומח הטבעי 
הוא דל ולעיתים מדוכא )בעיקר המינים המעוצים(, ובחלקות ברושים המלווה הדומיננטי הוא שבטן לבן )זוהר ועמיתיו, 2009(.

מעבר לחלקות הרבות שניטעו באורן ירושלים, מופיעים אורנים גם בשטחים שלא ניטעו )דנין, 1980(. תופעה זו מוסברת בכך 
שבתנאי מזג אוויר מתאימים, זרעי אורן נישאים למרחקים ניכרים. כמו כן, לאחר שריפה, שאר הצמחייה מתכלה, הטמפרטורות 
הגבוהות מהוות השראה לפיזור זרעים רב, וכעבור שנים אחדות לאחר השריפה השטח נשלט על-ידי אורן )שילר, 1985(. תהליך 
גדלה.  העצים  להתבססות  הסבירות  שיחים  בצל  שנה.   30-20 לגיל  היער  בהגיע  מתחיל  שכנות  לחלקות  האורן  התפשטות 
מניתוח פיזיולוגי ומרחבי של זריעים בחלקת מחקר בנחל החמישה, ומסימולציה של המשך גדילה והתנחלות האורנים, נמצא 
כי בעוד כ-60 שנה האורנים יכסו 70-65% מהשטח, אם השטח לא יופר בשריפה או על-ידי מזיקים. זאת, לעומת 7% כיסוי 

זריעים שיש בחלקת המחקר כיום )וייץ ועמיתיו, 2014(.

7  כלומר, האם התנוונות העצים מסיבה אחרת חשפה אותם להטפלה ע"י הכנימה.
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• שריפות	
שריפות יער הן תופעה נפוצה באזורים ים-תיכוניים, שנמצאת במגמת עלייה בישראל ובמדינות ים-תיכוניות אחרות בעשורים 
האחרונים )טסלר ועמיתיה, 2010(. כתוצאה משריפה, רוב החלק העל-אדמתי של הצמח, ולעיתים אף כולו, נאכל. פרט לפגיעה 
ישירה זו, לשריפה יש השפעה ניכרת על משטר המינרלים בקרקע וכן על הנגר והסחף )קותיאל, 1992(. בישראל אין תיעוד 
התרחשו   2009-1987 שבשנים  עולה  ירושלים,  בהרי  שריפות  של  החלקי  התיעוד  מניתוח  היער.  שריפות  של  ואחיד  מסודר 

כ-4000 אירועי שריפה, אם כי מרביתן בשטח הקטן מ-100 דונם )טסלר ועמיתיה, 2010(.

לאחר שריפה, תוך שבועות אחדים, ישנם סימנים של התחדשות הצומח בקרב צמחים רב-שנתיים. מדובר בלבלוב חדש מחלקי 
זו, יש לבלוב מאסיבי של הצמחים  צמח על-אדמתיים ששרדו. ההתחדשות העיקרית מתרחשת לאחר רדת הגשמים; בעת 
הרב-שנתיים, כולל מרבית השיחים והעצים. יוצאים מן הכלל הם מיני האורן והלוטם; אלה מתחדשים מזרעים, בניגוד לשאר 
הצמחים המעוצים שבהם חלה צמיחה וגטטיבית נמרצת. בקרב הצמחים החד-שנתיים, חלה נביטה מאסיבית, תוך שינוי הרכב 
הצמחים בהשוואה להרכבו בטרם השריפה )נאמן ועמיתיו, 1992; קותיאל, 1992(. היות שכל הצמחים מתחילים להתחדש בזמן 
ובגובה אחיד, “יתרון הגובה" שהיה לעצים ולשיחים נעלם. בעקבות השריפה הגדולה בכרמל ב-1983, 15% ממיני הצמחים 
ביקורת שלא  בין שטחים שעברו שריפה לשטחי  זהה  נשאר  גם במקרים שבהם מספר המינים  נעלמו מהשטחים שנשרפו. 

נשרפו, השתנו הרכב המינים ושכיחותם )להב, 1989(.

קיים פולמוס בקשר לתלות של הצומח הים-תיכוני בשריפות: יש שרואים בהן גורם מעצב חשוב, ויש שרואים בהן גורם הרסני 
שיש למונעו. לטווח הקצר, השריפה מזיקה לשטח; בקנה מידה גדול, השריפה תורמת להטרוגניות של השטח. לאחר השריפה, 
תיתכן באופן נקודתי עלייה בגודל האוכלוסייה ואף בפוריותם של צמחים נדירים )רבינוביץ, 1982(. יש לציין שבישראל אין 
שריפות טבעיות, להבדיל מאזורי אקלים ים-תיכוני אחרים בעולם )נאמן, 2005(. בארץ, מרבית השריפות פורצות במרחק של 
עד 50 מ׳ מהדרך. יש שסוברים שהעלייה במספר ובגודל שטח שריפות היער, בייחוד בכרמל, קשורה לעלייה בהיקף נטיעות 

האורנים )טסלר ועמיתיה, 2010(.

בין השנים 2010 לתחילת 2019, תועדו על-ידי קק"ל 28 מוקדי שריפות )נתונים נקודתיים( בתחום הסקר. מתוכם, לגבי שלוש 
שריפות יש גם מידע מרחבי שמתעד את שטח השפעת השריפה )נתונים פוליגונאליים(. השריפות שלגביהן יש מידע מרחבי 
השתרעו על-פני כ-13, דונם ופגעו ביער תמיר פתוח עם תת-יער מפותח. תיעוד שלוש השריפות צמוד, ולא ברור אם מדובר 

בשריפות שונות או בטעות ממ"ג, משום שלא מצויין תאריך )מפה 18(. 

בחורש הים-תיכוני ישנם מינים מותאמים לשריפות, ולכן אחריהן נראית התחדשות ו/או נביטה מוגברת שלהם. עם מינים אלו 
נמנים: קידה שעירה, לוטם שעיר, לוטם מרווני, נטופית שעירה ומיני פרפרניים )פרבולוצקי ועמיתיו, 1992(. אליהם מצטרף 
אורן ירושלים, שאצטרובליו האפילים נפתחים ומפיצים את זרעיו בעת שריפה. נוסף על כך, לזרעיו יש יתרון תחרותי על-פני 

צמחים אחרים בהתמודדות עם השינויים הכימיים שעוברת הקרקע כתוצאה מהשריפה )נאמן, 1996(. 

נוספים למינים המקומיים גם מיני צמחים פולשים, דוגמת שיטה כחלחלה, שמתחדשת באופן מהיר לאחר שריפה. בנוסף, 
הופעת מינים רודרליים וניטרופיליים בשטחי היער עולה גם היא לאחר שריפה )להב, 1989(.



מפה 18: שריפות עבר בתחום הסקר, בין השנים 2010-2019 )נתוני השריפות התקבלו מקק"ל(
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7.2. שיטות עבודה בפרק הבוטני

7.2.1. מיפוי הצומח
מיפוי הצומח נעשה לפי החלוקה ההיררכית ל-4 דרגות פירוט של תכסית צומח לא-חקלאי, שהוגדרה ב-'מדריך למיפוי צומח 
בישראל – חלק הצומח הים-תיכוני' )סבר ועמיתיה, 2014; טבלה 7(. כל השטחים הפתוחים הלא-חקלאיים חולקו ליחידות 
צומח. 'יחידת צומח' היא תחום שבו ניתן להגדיר חברת צומח בעלת מאפיינים עיקריים דומים )תצורת צומח אחידה ומינים 

שליטים זהים(, ושונים מסביבתם. 

הקו המנחה לגודלה המינימלי של יחידת צומח הוא שטח של 50 דונם. עם זאת, שטחן של 11 מתוך 120 יחידות צומח שמופו 
בסקר הוא קטן יותר )אם כי כמעט תמיד מעל 30 דונם(. יחידות אלה הופרדו לרוב בגלל שוני גדול וחד בינן לסביבתן )למשל 
כיפה עם אזור חורבה, חשוף יחסית, בלב שטח בתה, או לחילופין גוש חורש צפוף של כמה עשרות דונמים שמוקף בחורש 
פתוח או בבתה וכו'(. עקב גודלן, יחידות כאלה נדגמו בצורה מעמיקה יותר מאתר בוטני נקודתי, אך פחות מעמיקה מאשר 
פוליגון בגודל "רגיל". צומח טבעי או נטוע בעל מאפיינים בולטים ששטחו דונמים בודדים או פחות, סומן כאתר בוטני נקודתי.

טבלה 7: חלוקה הירארכית ל-4 דרגות פירוט לתכסית צומח לא-חקלאי )סבר ועמיתיה, 2014(

קטגוריותדרגת פירוט

תצורת צומח 
כללית 

יער תמיר: עצים גבוהים מאד )מעל 12 מ'(
יער גבוה: עצים גבוהים )מעל 6 מ'( 
יער וחורש: עצים ושיחים )6-2 מ'( 

שיחייה: שיחים ועצים נמוכים )2-1 מ'(
בתה: מעוצים נמוכים )עד 1 מ'(

עשבוניים

תצורת צומח 
מפורטת 

חלוקת 6 קטגוריות תצורות הצומח הכלליות ל-24 תצורות מפורטות על סמך אחוזי הכיסוי של צורות החיים השליטות 
)רב-שנתיים/חד-שנתיים,  או מאפייני חברת העשבוניים  כיסוי של עצי חורש(,   10%-33% = )לדוגמה: חורש פתוח 

בני-קיימא/חלוף, חישת קנים וכו׳(. 

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

רשימה מפורטת של כל מיני הצמחים.אפיון מפורט 

שלבי מיפוי הצומח
המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים: הכנת עזרים לפני היציאה לשטח, אפיון ראשוני של יחידות צומח בשטח ומיפוי 
מדגמי, איחוד טיפוסי צומח דומים, מיפוי רציף של השטח כולו, וביצוע תרשימי צומח מפורטים בשטחים מייצגים כמתואר 

להלן, על-פי השלבים הבאים:

אלא  צומח  יחידות  אינן  מהיחידות  חלק  שכן  )“צומח/תכסית"  הצומח/תכסית  שכבת  של  ראשונית  בנייה  העזרים:  הכנת   .1
אזורים בנויים או מופרים במידה רבה – מחצבה, שטח מיושר וכו׳( בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח אורתופוטו. שלב זה 
כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח באזורים הטבעיים על-פי ניתוח אורתופוטו מהשנים 2010, 2015 ו-2016 
)לצורך השוואה, ובנוסף, בתצלומים משנים שונות, שלעיתים הם גם מעונות שונות, באות לידי ביטוי תופעות צומח ונוף 
שונות(. שכבת התכסית של המרכז למיפוי ישראל סייעה בתיחומי השטחים החקלאיים והבנויים. מרבית העבודה באפיון 
צומח שונים  אזורים בעלי מאפייני  נראו  והמיוערים. על סמך התבוננות באורתופוטו  נעשתה בשטחים הטבעיים  הצומח 
)למשל צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן בפועל לראותם באורתופוטו, ו/או הבדלי גוון ומרקם, שיכולים להצביע על 

שונות גם באזורים עם בני-שיח או צומח עשבוני(, ובוצעה דיגיטציה ראשונית של חלוקת השטח ליחידות צומח. 

הגעה  בהן,  הצומח  אופי  מבחינת  באותופוטו  מזו  זו  שונות  שנראות  נקודות  מספר  בחירת  מדגמי:  ומיפוי  ראשוני  אפיון   .2
לנקודות אלה בשטח ואיפיון תצורת הצומח וטיפוס הצומח שבהן, בהתאם להנחיות המדריך למיפוי צומח )סבר ועמיתיה, 
באזורים  שונות  לנקודות  סיורים  בוצעו  שליטים8.  מינים  שלושה  ולפי  הצומח  תצורת  לפי  הוגדרו  הצומח  טיפוסי   .)2014
השונים זה מזה, ובוצעה הגדרת טיפוס הצומח על-פי רישום של אחוזי הכיסוי והמינים העיקריים בצורות החיים השונות. 
בכל נקודה כזו נרשמו גם המאפיינים הא-ביוטיים של השטח )מפנה, מסלע ועוד(, ומאפיינים של פעילות אדם: סימני עיבוד 

חקלאי מהעבר, נטיעות/זריעים, רעייה והפרות שונות )ראו נספח ד׳– טופס רישום יחידת צומח(.

8  במקרים שבהם, לפי סכמת קביעת המינים השליטים, ישנם מינים שליטים שהם עשבוניים חד-שנתיים, לא תמיד נרשמו שמות המינים, 
אלא "עשבוניים חד-שנתיים" באופן כללי. זאת, מכיוון שבשטח ששולטים בו עשבוניים חד-שנתיים תיתכן שונות גדולה בהתאם למועד 
הביקור בשטח באשר לנוכחות המינים השליטים )למשל, מצליבים שולטים בתחילת האביב, דגניים שולטים בסוף האביב, ורחבי-עלים 
קוצניים שולטים בתחילת הקיץ(. בנוסף, כאשר מתבצע המיפוי הרציף – על-פי רוב בקיץ ובסתיו, לעתים לא ניתן לזהות כלל אילו הם 

המינים העשבוניים השליטים באביב. 
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3. מיפוי רציף: סיורים בכל שטח הסקר, לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות הצומח שהוגדרו בשלב הראשון, ושלא 
נדגמו בשלב המיפוי המדגמי. שלב זה כלל סיורים רבים בשטח והגעה בפועל אל רוב יחידות הצומח, או לכל הפחות תצפית 
מבחוץ לעבר יחידת הצומח מנקודת תצפית. שלב זה כלל גם שינויים ותיקונים בגבולות חלק מהיחידות, וכן הגדרת טיפוס 
הצומח בכל אחת מהן. לכל יחידת צומח שוייך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן, או שהוגדר טיפוס צומח חדש במקרה הצורך.

)על סמך  יחידות דיגום מייצגות לטיפוסי הצומח השונים  במהלך ביצוע המיפוי הרציף, נבחרו  4. תרשימי צומח מפורטים: 
שיקולי גודל, מיקום, הרישומים לגבי יחידה זו מהשלבים הקודמים ונגישות(. מכיוון שמספר הטיפוסים )צירוף של תצורת 
צומח ושלושה מינים שליטים( שהתקבל היה גדול מאד, התרשימים המפורטים )כ-30 במספר( בוצעו בתצורות צומח או 
“טיפוסים מוכללים", בדגש על תצורות וטיפוסים נפוצים יותר. ביחידות המייצגות בוצע רישום מפורט של כל מיני הצמחים 
העילאיים בני-הקיימא בשטח מוגדר של דונם. בשל מגבלות לוחות זמנים שהוכתבו בסקר הנוכחי, רבים מהתרשימים נערכו 
בעונות הקיץ והסתיו, שבהן לא ניתן לאתר ולזהות את רוב מיני החד-שנתיים וחלק מהעשבוניים הרב-שנתיים. לכן, נרשמו 
רק מינים שאותם ניתן לאתר ולזהות בכל עונות השנה – בעיקר מינים מעוצים, אך גם מינים עשבוניים בני-קיימא, דוגמת: 
זקנן שעיר, מלעניאל קצר-מלענים ומיני הנשרן השונים. הרישום בוצע ע"י סריקה מדוקדקת ברוחב של 1 מ׳ מכל צד של 
סרט מדידה שנפרש לאורך של 50 מ׳ )סה"כ 50×2 = 100 מ"ר(, וחזרה לאורך סרט המדידה תוך יצירת רשימה נפרדת של 
המינים שנוספו – כאשר הסריקה מתבצעת ברוחב של 10 מ׳ מכל צד של הסרט )סה"כ 50×20 מ׳ = “השלמה לדונם"(. לצורך 

חישוב הערכיות הבוטנית, בוצע שימוש ברשימת כל המינים שתועדו בשטח של הדונם שנסקר )ראו להלן(.

באזורים המיוערים, הרכב וצפיפות המינים הנטועים ידועים על-פי רישומי סקר האינוונטר של קק"ל, שמאפיין נתונים אלה 
בכל אחד מעומדי היער. עם זאת, באזורים המיוערים קיים קושי כפול באפיון הצומח בתת-היער. נוכחות העצים )ובפרט כשהם 
צפופים( ממסכת את מופע תת-היער מהסתכלות באורתופוטו, ולכן מקשה על חלוקה ראשונית ליחידות צומח בשלב הניתוח 
הראשוני. בנוסף, בסיור בשטח, מגבילה שכבת היער הנטוע את טווח הראייה של הסוקרים, ואינה מאפשרת תצפית אל השטח 
שמסביב, כך שקיימת בעיה להגדיר גבולות בין טיפוסי צומח באזורים המיוערים. עקב מורכבות זו, החלוקה ליחידות צומח 

ביערות, שכוללת אפיון של תת-היער – הינה גסה יותר ודיוקה מוגבל.

בשל מגבלות לוחות זמנים שהוכתבו בסקר הנוכחי, שלבי המיפוי הרציף ותרשימי הצומח המפורטים בוצעו בחלקם במקביל. 
לבסוף, על-סמך ניתוח איכותני של דמיון, שוייך לכל יחידת צומח שנדגמה – תרשים מפורט שדומה לה ביותר. בשלב חישוב 

הערכיות הבוטנית )ראו פירוט בהמשך(, שימשו הנתונים של כל תרשים מפורט גם בהערכה של יחידות צומח הדומות לו. 

רמות הפירוט של מיפוי הצומח בסקר
מיפוי הצומח בסקר זה נעשה בארבע דרגות שונות של פירוט: 

1. תרשים מפורט: רישום כל מיני הצמחים בחתך ששטחו דונם ביחידת הצומח.

2. דף תצפית מלא ביחידה: תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח, ללא ביצוע תרשים מפורט של כל המינים ]לדוגמת דף 
תצפית, ראו נספח ד׳ – טופס רישום יחידת צומח )“דף מלא"([.

3. קביעת טיפוס הצומח בלבד, ללא מילוי דף התצפית המלא: משיקולי זמן, ולאחר שהסוקרים צברו היכרות טובה עם מגוון 
הטיפוסים בשטח, בחלק מיחידות הצומח שבהן פוגשים טיפוס שכבר נרשם בעבר, ניתן להסתפק בקביעת הטיפוס בלבד.
במקרים מסויימים, מילוי דף התצפית המלא, או קביעת טיפוס הצומח בלבד, מתבצעים על-ידי תצפית מבחוץ. זאת, בעיקר 
כאשר תנאי השטח איפשרו תצפית טובה אל היחידה, בייחוד בתצורות צומח פתוחות. לצורת רישום זו יש יתרון בכל הקשור 

לקביעת צפיפויות הצומח ביחידה.

4. מיפוי על-סמך אורתופוטו בלבד )תוך היעזרות בשכבות הייעור של קק"ל(: בוצע בחלק לא גדול מיחידות הצומח. על סמך 
ביקורים ביחידות צומח שבהן סווגה תצורת הצומח קודם לכן לפי אורתופוטו, נראה שהסיווג לפי אורתופוטו נכון בלמעלה 

מ-70% מהמקרים )רומם ועמיתיו, 2018(. 

בבחינת התפלגות שיטות המיפוי, עולה שכ-93% מהשטח הפתוח שאינו חקלאי פעיל בתחום הסקר )ב-109 יחידות צומח( 
מופה בפועל בשטח )שיטות המיפוי: תרשים מפורט, דף תצפית מלא או קביעת טיפוס בלבד(, ובשאר ה-7% )ב-9 יחידות 

צומח( בוצע הסיווג על סמך תצפית מחוץ ליחידת הצומח או התבוננות באורתופוטו. 



מפה 19: אופן איסוף המידע בצומח
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7.2.2. מידע לגבי מיני צמחים בסכנת הכחדה, מינים נדירים ומינים אנדמיים
נאסף  אנדמיים  ומינים  בסכנת הכחדה  נתונים  נדירים שאינם  מינים  לגבי  גם  כמו  בסכנת הכחדה,  מיני צמחים  לגבי  המידע 
ממאגרי המידע של רט"ג ומרישומים מהסקר הנוכחי. חשוב להדגיש שמיפוי ורישום הצומח בסקר הנוכחי היו מיועדים למטרות 
איפיון יחידות הצומח, ולא איפשרו חיפוש שיטתי של מינים נדירים. מגבלה נוספת מהווה העובדה שחלק ניכר מעבודת השטח 
בסקר זה בוצעה בעונת החורף, שבה עדיין מועטה נוכחות של מינים נדירים בני-חלוף. עם זאת, נרשמו כמובן מינים נדירים 
שנצפו במהלך ביצוע תרשימי הצומח המפורטים, או כאלה שנראו בתצפיות מקריות. רקע נוסף לגבי הגדרות הנדירות השונות, 
ופרטים לגבי המינים בסכנת הכחדה והמינים הנדירים שתועדו באזור הסקר, נמצאים בהמשך בסעיפי תוצאות הסקר הבוטני, 

העוסקים במינים אלה.

7.2.3. חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר
עושר מיני הצמחים והרכב חברת הצומח מייצגים במידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי-חיים שונות, 
ומהווה את הקירוב הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות-תועלת )Mandelik et al., 2010(. לפיכך, ערכיות 
הבסיס האקולוגית בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון דש"א, מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוטניים. בסקר זה בוצעה הערכת 
החשיבות הבוטנית של טיפוסי הצומח, על-סמך נתונים כמותיים שנאספו בסקר הצומח השיטתי שבוצע בשטח. זאת, בהתאם 

למדד ערכיות משוקלל, שמורכב ממדדי המשנה הבאים:

• לעושר 	 התייחסות  ישנה  יותר.  גדול  מינים  מספר  בו  שתועד  צומח  לטיפוס  גבוהה  ערכיות  מהמדד(:   20%( המינים  עושר 
המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד )בחלוקה ל: עצים, שיחים, בני-שיח, עשבוניים רב-שנתיים ועשבוניים חד-שנתיים(, 
בין השאר כדי למתן את ההשפעה של מספר המינים העשבוניים, שתלויה מאד בעונת השנה וביכולות הסוקר. עושר המינים 
בכל צורת חיים קיבל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה. בכל צורת חיים, מס׳ המינים המקסימלי לטיפוס צומח 
הוגדר כרף העליון )ציון מירבי(, מס׳ המינים המינימלי הוגדר כרף התחתון )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם – בוצע הנירמול 

עבור שאר הטווח לציון בסקאלה 100-0.

• הרכב המינים )20% מהמדד(: סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצומח, תוך מתן משקל למינים בסכנת 	
הכחדה, נדירים ואנדמיים מחד, ולמינים פולשים/זרים מאידך.

• מינים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים )20% מהמדד(: מין שיש לו ‘מספר אדום׳ )על-פי: שמידע ופולק 2007; שמידע 	
ועמיתיו, 2011(, קיבל ציון בהתאם למספר האדום שלו + 4. מין נדיר שאין לו מספר אדום קיבל ציון בהתאם לנדירותו 
)דרגת נדירות/שכיחות עפ"י: פרגמן ועמיתיו, 1999(, בהתאם לפירוט הבא: RR = 4 ;RP = 3 ;R = 2. מין אנדמי שאינו נדיר 
קיבל ציון 1. בכל טיפוס צומח סוכמו ציוני כל המינים בסכנת הכחדה, הנדירים והאנדמיים. הציון המקסימלי הוגדר כרף 

העליון והציון המינימלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה של 100-0.

• מינים פולשים/זרים: ההתייחסות למינים פולשים הוצאה מהמדד בעקבות שינוי הגישה, לפיה יש לטפל באזור שנגוע 	
במינים פולשים, במקום להוריד לו את הערכיות ובכך לוותר עליו.

• למצב 	 השליטים  המינים  ושל  הראשית  החיים  צורת  של  ההתאמה  למידת  מתייחס  מהמדד(:   20%( הטבעי  הצומח  ייצוג 
הטבעי, בהיעדר הפרות משמעותיות כמו נטיעה, שריפה, רעיית יתר, השתלטות מין פולש שמשנה את אופי בית הגידול, 
חישוף השטח וכד׳. ככל שהדמיון רב יותר, הערכיות גבוהה יותר. ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מדדי משנה )במשקל 
שווה(: הראשון מתייחס לצורת החיים, והשני – למינים השליטים. הראשון, מייצג את מרחק צורת החיים הגבוהה ביותר של 
המינים המקומיים הנוכחים בשטח )בכיסוי של 0.5% מהשטח ומעלה(, מצורת החיים הראשית הכוללת את המינים הזרים – 

אם ישנם, בהתאם למטריצת הדמיון הבאה:

טבלה 8: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – צורות חיים

צורת החיים הגבוהה ביותר – מינים מקומיים נוכחים

עצי יער צורת חיים
גבוה

עצי יער/ 
עשבוניים בני-שיחשיחיםחורש

בני-קיימא
עשבוניים 
בני-חלוף

מינים זרים 
)נטועים/ 
פולשים(

100806040200עצי יער גבוה

10080604020עצי יער/חורש

100806040שיחים

1008060בני-שיח

10080עשבוניים בני-קיימא

100עשבוניים בני-חלוף
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מדד המשנה השני מתייחס להתאמת המינים השליטים )המרכיבים את שם טיפוס הצומח( לאזור: נוכחות מינים שליטים שהם 
מיני באשה )סגטליים/רודרליים(, זרים לאזור ו/או פולשים מורידה את הערכיות, בהתאם לטבלת הניקוד הבאה:

טבלה 9: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – מינים שליטים

ניקודהתאמת המינים השליטים לאזור הסקר

100כל המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר

67מין שליט אחד לפחות הוא מין באשה

33מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר

0מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר יותר. לדוגמה, טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד, מין זר אחד ומין באשה אחד, יקבל 
ניקוד 0 בסעיף זה. הגדרת מין פולש עפ"י: דופור-דרור )2010(, דופור-דרור )2019(. מינים זרים לישראל שאינם מופיעים בספר 
המינים הפולשים )דוגמת: קליטריס מיובל, איקליפטוס גומפוצפלה(, מינים נטועים שתחום תפוצתם במדינות קרובות, ומינים 
ארץ-ישראליים שנטועים בתחום הסקר מחוץ לתחום תפוצתם הטבעי )כגון זית אירופי(, הוגדרו כמין ‘זר לאזור הסקר׳. מינים 
שמוצאם הבוטני המקורי אינו בתחומי ארץ-ישראל, אך התבססו בה כמיני בר בארץ מזה אלפי שנים )כמו פיקוס התאנה(, וכן 
מינים נטועים שנמצאים בתחום תפוצתם הטבעי )תמר מצוי, הרדוף הנחלים(, הוגדרו כמינים אופייניים לאזור הסקר. הגדרת 
‘גדל רק בבתי-גידול שנוצרו או  Daninי )+2006(: מינים שזיקתם לבתי-גידול מופרעים תוארה בקטגוריות:  מין באשה עפ"י 
עוצבו על-ידי האדם׳, ו-׳גדל בעיקר בקרבת האדם, אך גם בבתי-גידול טבעיים׳, ולעתים גם בקטגוריה: ‘גדל בערך חצי בבתי-

גידול טבעיים, וחצי בקרבת האדם׳, בהתאם לשיקול דעתו של הבוטנאי.

• צומח מפורטת מכלל השטח הפתוח שאינו 	 נמצאת תצורת  )10% מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח שבו  אזורית  נדירות 
הציון  צומח,  תצורת  בכל  בסקר.  יותר  נדירה  מפורטת  צומח  לתצורת  ניתנה  יותר  גבוהה  ערכיות  הסקר.  בתחום  חקלאי 

המקסימלי הוגדר כרף העליון, ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לתצורת צומח בסקאלה 100-0.

• נדירות ארצית )10% מהמדד(: מתייחסת ליחידה האקולוגית בקנה המידה הארצי )רותם ועמיתיו, 2016( שבה נמצאת יחידת 	
הצומח, בהתאם להגדרות הבאות:

• ערכיות מירבית: יחידה אקולוגית קטנה )עד 1,000 קמ"ר ארצי(, שאינה מיוצגת מספיק בשטחים מוגנים )פחות מ-17% משטחה(.	

• ערכיות גבוהה מאד: יחידה אקולוגית גדולה )מעל 1,000 קמ"ר(, שאינה מיוצגת מספיק בשטחים מוגנים )פחות מ-17% משטחה(.	

• ערכיות גבוהה: יחידה אקולוגית קטנה )עד 1,000 קמ"ר(, שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים )יותר מ-17% משטחה(.	

• ערכיות בינונית: יחידה אקולוגית גדולה )מעל 1,000 קמ"ר(, שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים )יותר מ-17% משטחה(.	

• ערכיות נמוכה: חקלאי או מבונה.	

• מורכבות מבנית )15% מהמדד(: ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים שמיוצגות בתצורת הצומח )מעל רמת סף של 	
10% כיסוי(, כך המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח – גבוהה יותר, ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות וחשובה 
יותר לשימור. כל צורת חיים הוסיפה 20 נק׳ לציון )צורת חיים אחת = 20 נק׳, שתי צורות חיים = 40 נק׳ וכיוב׳. 5 צורות חיים 

ומעלה קיבלו את הציון המירבי(.

• כושר השתקמות למצב נוכחי )5% מהמדד(: ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית גבוהה יותר, כך משק המים בקרקע 	
משופר יותר מחד )פוטנציאל(, ולאחר פגיעה – הזמן הנדרש להשתקמות יהיה ארוך יותר מאידך )סיכון(. לכן חשובה יותר 
ההגנה על צורות החיים הגבוהות יותר, שמקבלות דירוג ערכיות גבוה יותר. כך, עצים מעידים על פוטנציאל משק המים 
בקרקע הטוב ביותר, ולאחר פגיעה – נדרש להם פרק הזמן הארוך ביותר להגיע מחדש למצבם הנוכחי, ולכן הם מקבלים את 
הציון הגבוה ביותר. צורות החיים הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר בהתאמה, עד לעשבוניים בני-חלוף, שמעידים על 
פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע, ויכולת ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר )עצים = 100, שיחים = 80, בני-שיח 

= 60, עשבוניים בני-קיימא = 40, ועשבוניים בני-חלוף = 20(.

בתצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת החיים הראשית )10%-3%(, הערכיות עולה בהתאם למרחק צורת 
החיים הנוספת מצורת החיים הראשית:

• שיחייה עם עצים/בתה עם שיחים/עשבוניים עם בני-שיח – תוספת 5 נק׳.	

• בתה עם עצים/עשבוניים עם שיחים – תוספת 10 נק׳.	

• עשבוניים עם עצים – תוספת 15 נק׳.	



115

"ח מסכם נחל המערה – פארק עצמאות ארה"ב דו ו דולב  נחל  י  אגנ

• הערכת מומחה: בכל מקרה, תוצאת המדד המשוקלל המתקבלת מהחישוב עוברת ביקורת של בוטנאי מומחה, שיכול לבחון 	
את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח. במידה שנמצאת לדעת המומחה אי-התאמה, הוא יכול 

לערוך תיקון בערך המדד המתקבל, ולנמק את החלטתו.

7.2.4. ניתוח הנתונים
 Microsoft®( Excel והועברו לגיליונות ,)®Esri ,Desktop for 10.4 ArcGIS( ArcGIS הנתונים המרחביים עובדו בתכנת ממ"ג

 )R Core Team, 2019( R להמשך עיבוד. ניתוח סטטיסטי וחישובי ערכיות בוצעו בעזרת תכנת )Excel® 2016

7.3. תוצאות

7.3.1. תכסית מוכללת
ב-"חלוקת על" לשלוש קטגוריות מתקבלות התוצאות הבאות:

שטח בדונםתכסית מוכללת

2,666בנוי/מופר

1,306חקלאי פעיל

18,723פתוח שאינו חקלאי פעיל

22,694סה"כ

איור 5: חלוקת שטח הסקר על-פי תכסית מוכללת.

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

7.3.2. תצורות צומח וטיפוסי צומח
ובהן אופיינו 7 תצורות צומח  יחידות צומח )בקטגוריה המוכללת “פתוח שאינו חקלאי פעיל"(,  בתחומי הסקר הוגדרו 120 

כלליות, שניתנות לפירוט ל-18 תצורות צומח מפורטות )איור 6, איור 7(.

במבט על התפלגות תצורות צומח הכלליות )איור 6( ניתן לראות שחורש )41%(, יער גבוה )13%( ויער תמיר )24% יחדיו( מכסים 
כ-78% משטח הסקר )בשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים פעילים(, כאשר ה-22% הנותרים מאופיינים על-ידי עשבוניים, 

בתה, שיחייה ויער. 
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טבלה 10: התפלגות תצורות צומח כלליות

שטח בדונםתצורת צומח כללית

432עשבוניים

1,495בתה

1,503שיחייה

7,721חורש

693יער

2,417יער גבוה

4,462יער תמיר

18,723סה"כ

איור 6: התפלגות השטחים בין תצורות הצומח הכלליות

רוב היערות כלולים בתצורה הכללית “יער תמיר", וכוללים בעיקר יערות נטועים ותיקים של אורנים )בעיקר אורן ירושלים וא. 
קפריסאי, ולעיתים אורן הגלעין( ו/או של ברושים )בעיקר ברוש מצוי, לעיתים ברוש אריזוני(.

מהסתכלות במפה 20 ובמפה 21, שכוללת גם את תצורת הצומח “יער מעורב", כמו גם במפת תחום היערות )מפה 1(, בולטת 
גם העובדה שרוב היערות הנטועים נמצאים בחלקו ההיקפי של תחום הסקר, בעוד שמרכזו ללא נטיעות. שם גם ממוקמת 
המצלעות  באזור  בעיקר  מתרכזות  והבתות  השיחיות  חורש.  על-ידי  מאופיין  השמורה  שטח  רוב  דולב.  נחל  הטבע  שמורת 

במערב הסקר, למעט מעט שטחי בתה סביב בית עיטאב, ח. דרבן ומעט מהשטח ביניהם.

מרבית שטחי החורש נכללים בתצורה המפורטת חורש פתוח, ומרבית שטחי היער הגבוה והיער התמיר )שבעצמם מהווים את רוב 
היערות( נכללים בתצורה המפורטת יער גבוה פתוח. התצורות המפורטות השכיחות לאחר שתי אלה הן )לפי סדר השכיחות( חורש 
בצפיפות בינונית, שיחייה פתוחה עם עצים פזורים, בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים ויער פתוח )איור 7, מפה 20, מפה 21(.

איור 7: התפלגות השטחים בין תצורות הצומח המפורטות )מתוך כלל השטח הפתוח שאינו חקלאי פעיל(
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טבלה 11: טיפוסי צומח 

% משטח הסקרמס׳ יחידות הצומחתצורה מפורטת וטיפוסי צומח

30.84%עשבוניים בני-חלוף

10.23%עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים חד-שנתיים

31.13%עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים

10.41%עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים, סירה קוצנית ואלון מצוי

10.49%עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים, סירה קוצנית וזית אירופי

10.23%עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים, סירה קוצנית ושקד מצוי

10.43%עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים

10.94%בתה צפופה

10.94%בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית, קידה שעירה ואשחר ארץ-ישראלי

87.05%בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים

10.82%בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, אלון מצוי וזית אירופי

10.50%בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, אלת המסטיק ואורן ירושלים

10.95%בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי 

10.32%בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, לבנה רפואי ואשחר ארץ-ישראלי

10.59%בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, לוטם שעיר ואלון מצוי

12.19%בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, קידה שעירה ואשחר ארץ-ישראלי

10.70%בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, שקד מצוי ואלון מצוי

10.98%בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון קידה שעירה, אשחר ארץ-ישראלי ואלון מצוי

20.82%שיחייה פתוחה

10.00%שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, קידה שעירה ואורן ירושלים

10.82%שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית וחרוב מצוי

57.21%שיחייה פתוחה עם עצים פזורים

24.18%שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, סירה קוצנית ואלון מצוי

10.83%שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, לבנה רפואי וחרוב מצוי

11.29%שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואלון מצוי

10.91%שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

21.59%חורש צפוף

10.46%חורש צפוף בשלטון אלון מצוי

11.12%חורש צפוף בשלטון אלון מצוי, לוטם מרווני וקטלב מצוי

89.68%חורש בצפ׳ בינונית

10.54%חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אלה ארץ-ישראלית, זית אירופי ושקד מצוי

10.61%חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק ואורן ירושלים

10.36%חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אלון מצוי, לוטם מרווני ואורן ירושלים

10.62%חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אלון מצוי, לוטם מרווני ואורן קפריסאי

10.71%חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אלון מצוי, לוטם מרווני ואלה ארץ-ישראלית

11.89%חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אלון מצוי וסירה קוצנית

13.43%חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה ואורן ירושלים

11.51%חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה ואלת המסטיק

2130.39%חורש פתוח

10.17%חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק ואשחר ארץ-ישראלי

23.80%חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק וקידה שעירה

411.22%חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, לוטם מרווני ואורן ירושלים
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% משטח הסקרמס׳ יחידות הצומחתצורה מפורטת וטיפוסי צומח

10.74%חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, לוטם מרווני ואלת המסטיק

10.80%חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, לוטם מרווני וקטלב מצוי

10.00%חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, לוטם מרווני וקידה שעירה

22.88%חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, סירה קוצנית ואורן ירושלים

15.90%חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, סירה קוצנית ואלת המסטיק

21.71%חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה ואורן ירושלים

10.99%חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה ואלת המסטיק

10.31%חורש פתוח בשלטון זית אירופי, אלת המסטיק ואשחר ארץ-ישראלי

21.01%חורש פתוח בשלטון זית אירופי, אשחר ארץ-ישראלי ואורן ירושלים

93.92%יער פתוח

10.22%יער פתוח בשלטון שקד מצוי, זית אירופי וצבר מצוי

10.55%יער פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק ואלון מצוי

10.25%יער פתוח בשלטון אלון מצוי, עשבוניים – דגניים ואלה ארץ-ישראלית

10.54%יער פתוח בשלטון אלון מצוי, שקד מצוי וזית אירופי

10.92%יער פתוח בשלטון זית אירופי, אלון מצוי ושקד מצוי

10.18%יער פתוח בשלטון זית אירופי, חרוב מצוי ושקד מצוי

10.28%יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, אשחר ארץ-ישראלי וזית אירופי

10.48%יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, קידה שעירה ואורן ירושלים

10.51%יער פתוח בשלטון שקד מצוי, זית אירופי וצבר מצוי

20.67%יער גבוה צפוף

10.16%יער גבוה צפוף בשלטון אורן הצנובר, לוטם שעיר ואלון מצוי

10.51%יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, אלון מצוי וברוש מצוי

10.47%יער גבוה בצפ׳ בינונית

10.47%יער גבוה בצפ׳ בינונית בשלטון אורן ירושלים, לוטם מרווני ואלת המסטיק

1711.76%יער גבוה פתוח

10.21%יער גבוה פתוח בשלטון זית אירופי, עשבוניים חד-שנתיים ואשחר ארץ-ישראלי

11.39%יער גבוה פתוח בשלטון אורן ירושלים, אלון מצוי וקטלב מצוי

20.89%יער גבוה פתוח בשלטון אורן ירושלים, אלת המסטיק ואלון מצוי

10.64%יער גבוה פתוח בשלטון אורן ירושלים, אלת המסטיק וחרוב מצוי

53.33%יער גבוה פתוח בשלטון אורן ירושלים, לוטם מרווני ואלון מצוי

10.52%יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אלון מצוי ואלת המסטיק

11.04%יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק ואלון מצוי

10.43%יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, לוטם מרווני ואלון מצוי

10.51%יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, סירה קוצנית וחרוב מצוי

12.16%יער גבוה פתוח בשלטון ברוש מצוי, אלון מצוי ואלת המסטיק

10.20%יער גבוה פתוח בשלטון ברוש מצוי, לוטם מרווני ואלון מצוי

10.43%יער גבוה פתוח בשלטון ברוש מצוי, סירה קוצנית ואלת המסטיק

51.96%יער תמיר צפוף

10.30%יער תמיר צפוף בשלטון אורן ירושלים, לוטם מרווני ואלון מצוי

10.48%יער תמיר צפוף בשלטון אורן קפריסאי, לוטם מרווני ואלון מצוי

10.37%יער תמיר צפוף בשלטון אורן קפריסאי, עשבוניים חד-שנתיים ואשחר ארץ-ישראלי

83.23%יער תמיר בצפ׳ בינונית

10.69%יער תמיר בצפ׳ בינונית בשלטון אורן הצנובר, אלת המסטיק ואלון מצוי
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% משטח הסקרמס׳ יחידות הצומחתצורה מפורטת וטיפוסי צומח

10.54%יער תמיר בצפ׳ בינונית בשלטון אורן ירושלים, אלון מצוי ואלת המסטיק

10.35%יער תמיר בצפ׳ בינונית בשלטון אורן ירושלים, לוטם מרווני ואלון מצוי

10.33%יער תמיר בצפ׳ בינונית בשלטון אורן ירושלים, לוטם מרווני ואלת המסטיק

10.62%יער תמיר בצפ׳ בינונית בשלטון אורן ירושלים, עשבוניים חד-שנתיים ואשחר ארץ-ישראלי

10.28%יער תמיר בצפ׳ בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק ואלון מצוי

2819.25%יער תמיר פתוח

11.94%יער תמיר פתוח בשלטון אורן ירושלים, אלון מצוי ולוטם מרווני

10.82%יער תמיר פתוח בשלטון אורן ירושלים, אלון מצוי וקידה שעירה

20.78%יער תמיר פתוח בשלטון אורן ירושלים, אלת המסטיק ואלון מצוי

10.29%יער תמיר פתוח בשלטון אורן ירושלים, זית אירופי ואשחר ארץ-ישראלי

64.75%יער תמיר פתוח בשלטון אורן ירושלים, לוטם מרווני ואלון מצוי

20.92%יער תמיר פתוח בשלטון אורן ירושלים, לוטם מרווני וקטלב מצוי

10.28%יער תמיר פתוח בשלטון אורן ירושלים, לוטם שעיר ואלון מצוי

10.51%יער תמיר פתוח בשלטון אורן ירושלים, סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

10.98%יער תמיר פתוח בשלטון אורן ירושלים, עשבוניים חד-שנתיים וברוש מצוי

11.05%יער תמיר פתוח בשלטון אורן ירושלים, קטלב מצוי ואלון מצוי

11.46%יער תמיר פתוח בשלטון אורן ירושלים, קידה שעירה ואלון מצוי

10.45%יער תמיר פתוח בשלטון אורן ירושלים, קידה שעירה וזית אירופי

11.53%יער תמיר פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אלון מצוי ואלת המסטיק

20.81%יער תמיר פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק ואלון מצוי

10.69%יער תמיר פתוח בשלטון אורן קפריסאי, לוטם מרווני ואלון מצוי

10.42%יער תמיר פתוח בשלטון אורן קפריסאי, עשבוניים חד-שנתיים ואשחר ארץ-ישראלי

10.46%יער תמיר פתוח בשלטון ברוש מצוי, אלת המסטיק ואורן קפריסאי

10.33%יער תמיר פתוח בשלטון ברוש מצוי, אלת המסטיק ואלון מצוי

20.76%יער תמיר פתוח בשלטון ברוש מצוי, לוטם מרווני ואלון מצוי

120100.00%סה"כ
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7.3.3. הצומח בתת-היער
ככלל, במרבית שטחי היערות שבתחום הסקר, הצומח בתת-היער מפותח )איור 8, מפה 22(. מתוך 59 יחידות צומח שבהן ישנו 
יער, יער גבוה או יער תמיר ונרשם בהן תת-היער, ב-38 יחידות תת-היער היה בתצורה של חורש פתוח או חורש בצפיפות 
בינונית )כלומר מעל 10% עצים טבעיים, לרוב אלון מצוי(, ב-10 יחידות בתצורת שיחייה, ב-6 יחידות בתצורת בתה פתוחה, 

ותצורת תת-יער בשליטה עשבונית נרשמה ב-5 יחידות.

איור 8: תצורת הצומח בתת-היער

• זריעים	

חורש,  בשטחי  ירושלים(  אורן  )בעיקר  אורנים  זריעי  של  התבססות  הוא  בתת-היער  החורש  להתחדשות  “ההפוך"  התהליך 
שיחיות, בתות או עשבוניים שלא ניטעו. זריעים נרשמו בכ-2/3 מיחידות הצומח )ב-35 מתוך 53 היחידות שבהן בוצע רישום( 
מינים  של  זריעים  גם  נראו  שם  ביערות,  גם  קיימת  זריעים  שנוכחות  כמובן  )חורש/שיחיה/בתה/עשבוניים(.  מיוערות  שאינן 
אחרים )אורן קפריסאי וברוש מצוי(. ניתן לראות את צפיפות הזריעים ברחבי הסקר במפה 22: תצורות הצומח בתת היער מפה 
23, ואת ועומדי היער שלא ניטעו אלא התחפתחו מזריעים במפה 24. מומלץ להשאיר את אזור ליבת הסקר )שמורת הטבע( 

שיהיה נקי לגמרי מזריעים, ע"מ לאפשר קיום של בתה, שיחייה וחורש עבור מינים מתמחים אשר זקוקים לתצורות אלו.

יער מעורב )מתוך: מיפוי תצורות צומח יערניות במקרקעי הייעור: הגדרות מעודכנות(

שילוב של עצי מחט וחורש טבעי בכיסוי צמרות כולל של 2% לפחות. יחסי הכיסוי בין הרכיב המחטני לרחבי העלים, שונים 
מההגדרות של יער מחטני או חורש טבעי, כלומר הכיסוי  יחסי של כל אחד משני המרכיבים נמוך מ-2/3. 
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7.3.4. רשימת המינים הכללית של הצמחים שניצפו בסקר
מרשימות המינים מהתרשימים המפורטים ומרשימות מינים נוספות )תצפיות ממאגרי רט"ג ורישומים מקריים שונים( הורכבה 
רשימת מינים כללית. רשימה זו כוללת 541 מיני צמחים )ועוד 46 שזוהו ברמת הסוג, אך סביר להניח שישנן כמה כפילויות עם 
כאלה שזוהו לרמת המין(. הרשימה במלואה, עם פירוט מאפייני כל מין, נמצאת בנספח ה׳– מיני הצמחים ותכונותיהם שתועדו 

בתחום הסקר.

ניתוח כמה מהתכונות של 541 המינים נותן את התמונה הבאה: 

מבחינת הסרת הנוף בעונה הקשה, 407 מינים )75.2%( הינם בני-חלוף ו-134 מינים )24.8%( הינם בני-קיימא.

בחלוקה לצורות חיים )איור 9(, 305 מהמינים )56.4%( הינם חד-שנתיים, 147 מינים )27.2%( הם עשבוניים רב-שנתיים )כולל 
גיאופיטים(, 42 מינים )7.8%( הם בני-שיח, 19 מינים )3.5%( הם שיח או שיח/מטפס, 28 מינים )5.2%( הם עצים או שיח/עץ 

)ומתוך ה-28 הללו, 10 הם מינים זרים(.

איור 9: התפלגות צורות החיים של מיני הצמחים שנצפו בסקר.

בחלוקה לפי תפוצה פיטוגיאוגרפית )טבלה 12, איור 10(, ניכר שרוב המינים )כ-58.2%( הם מטיפוס תפוצה ים-תיכוני, ועוד 
יותר מכך )90.8%( הם בעלי מרכיב תפוצה9 ים-תיכוני. מרכיב התפוצה השני בשכיחותו הוא המרכיב האירנו-טורני שנמצא 
ב-32.9% מהמינים )לרוב בצירוף: ים-תיכוני – אירנו-טורני(. מרכיב תפוצה סהרו-ערבי נמצא רק ב-3.7% מהמינים. מרכיב 

תפוצה אירו-סיבירי נמצא ב-9.2% מהמינים )לרוב בצירוף: אירו-סיבירי – ים-תיכוני – אירנו-טורני(. 

באופן כללי, נתוני צורות החיים והתפוצה הפיטוגיאוגרפית, אופייניים לאזור הים-תיכוני של ישראל. עם זאת, כדאי לשים לב 
לאלמנטים יובשניים באזור זה. דרום-מערב הרי ירושלים גובלים בשפלה. כמות המשקעים השנתית בשפלה נמוכה מזו של 
הרי ירושלים, ונתונה לשינויים חדים משנה לשנה, וכן למפל משקעים בכיוון צפון-דרום. דרום השפלה נמצא כבר בתחום הספר 
הים-תיכוני. בשנים שחונות “עולה" אזור הספר צפונה ומשפיע גם על האזור השכן לו – אזור הסקר בדרום-מערב הרי ירושלים. 
תחום הסקר )ובפרט חלקו המערבי( מייצג אם כן, את חלקו היובשני יחסית של אזור האקלים הים-תיכוני, וניתן למצוא בו 

מינים ים-תיכוניים אופיניים, כמו גם חדירות של מינים שמאפיינים אזורים יובשניים יותר.

כלומר שתפוצתם באזור הים-תיכוני בלבד, או גם באזור הים-תיכוני וגם באזור/ים פיטוגיאוגרפי/ים נוסף/ים.  9
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טבלה 12: תפוצה פיטוגיאוגרפית של מיני הצמחים שנצפו בסקר

הערות% מכלל המיניםמספר המיניםתפוצה פיטוגיאוגרפית

אחד מהם ים-תיכוני הררי ואחד ממערב הים התיכון31558.2%ים-תיכוני

אחד מהם סהרו-ערבי152.8%ים-תיכוני - אירו-סיבירי

 356.5%אירו-סיבירי - ים-תיכוני - אירנו-טורני

אחד מהם ים-תיכוני ומערב אירנו-טורני11621.4%ים-תיכוני - אירנו-טורני

 163.0%אירנו-טורני

 40.7%ים-תיכוני - סהרו-ערבי

 61.1%ים-תיכוני - אירנו-טורני - סהרו-ערבי

 50.9%אירנו-טורני - סהרו-ערבי

 50.9%סהרו-ערבי

 10.2%סודני-אפריקני

 71.3%רב-אזורי - טרופי

 30.6%אין מידע

61.1%אמריקני

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

10.2%אסיה

10.2%אסיה דרום-מערבית

10.2%האיים הקנריים

10.2%סובטרופי - טרופי

30.6%אוסטרלי

 541100%סה"כ

איור 10: התפלגות התפוצה הפיטוגיאוגרפית )מוכללת( של מיני הצמחים שנצפו בסקר
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מבחינת זיקה לבתי-גידול טבעיים או מופרים, 337 מהמינים )62.3%( גדלים בבתי-גידול טבעיים בלבד, 81 מינים )15%( בעיקר 
ברשימת  )“חצי-חצי"  מופרים  ובבתי-גידול  טבעיים  בבתי-גידול  דומה  באופן  גדלים   )9.8%( מינים   53 טבעיים,  בבתי-גידול 
)5.4%( בבתי-גידול מופרים בלבד. מספרים אלה  ו-29 מינים  גדלים בעיקר בבתי-גידול מופרים,   )7.6%( המינים(, 41 מינים 

משקפים “רמת טבעיות גבוהה" של אזור הסקר. 

7.3.5. מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים, אנדמיים ומיוחדים באזור הסקר

מבוא
מיני צמחים בסכנת הכחדה ארצית מופיעים בכרכי ‘הספר האדום׳. מינים אלו נמצאים בסכנת ההכחדה הממשית ביותר, על-
פי הקריטריונים שגובשו במהלך הכנת ספר זה )שמידע ופולק 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(. במינים אלה עוסק הסעיף הבא. 

 X-ו R, RP, RR, O בסעיף שלאחר מכן, ישנה התייחסות גם למינים נדירים ברמה הארצית, שמשתייכים לקטגוריות השכיחּות
ברשימת צמחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיה, גם אם אינם נתונים בסכנת הכחדה )פרגמן ועמיתיו, 1999(. מוזכרים בו גם 
מינים נדירים בתחום הסקר – כלומר, מינים שאינם נדירים ברמה הארצית, אך מופיעים בתחום הסקר באתר אחד או באתרים 

בודדים, ויש חשיבות אזורית לשימורם, וכן מינים אנדמיים שאינם נדירים.

המידע לגבי המינים המוזכרים בסעיפים אלה הגיע ממקורות שונים ועבר בדיקה כמתואר לעיל בסעיף  7.2.2 לעיל.

תוצאות – מיני צמחים בסכנת הכחדה
במאגרי המידע של רשות הטבע והגנים ובסקר הנוכחי תועדו 2 מינים בסכנת הכחדה10 בתחום הסקר )טבלה 13(. 

טבלה 13: מיני צמחים בסכנת הכחדה בתחום הסקר

דגם תפוצה בית-גידולמספר אדוםשם המין
פיטוגיאוגרפית

מספר תפוצה בישראל
במפה 25

20ים-תיכוניים-תיכוניאדמות כבדות, מעובדות3.7סומקן ענקי 

24ים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוניבתות, כיסי סלע3.7צורית ארץ-ישראלית

מבין מינים אלו, ייתכן שסומקן ענקי נכחד מהאזור. התצפית היחידה בו בתחום הסקר היא משנת 1993, והמין לא נצפה במהלך 
הסקר הנוכחי. 

תוצאות – מיני צמחים נדירים
בשימוש בנתוני רט"ג שנאספו בשנים האחרונות ובתצפיות מהסקר הנוכחי, תועדו מיני צמחים שסווגו לקבוצות הבאות:

מינים נדירים ארצית: מינים נדירים שאינם בסכנת הכחדה. בקבוצה זו נמנים צמחים מקבוצות השכיחּות R, RP, RR, O )פרגמן 
ועמיתיו, 1999(, שלחלקם יש ‘מספר אדום׳ עד 2.5. 25 מינים נכללו בקבוצה זו.

• וחלקם אף 	 ירושלים  נדירים בהרי  כנדירים בקנה מידה ארצי, אך  מינים שאינם מוגדרים  מינים(:   4( אזורית  נדירים  מינים 
עלולים להיכחד מאזור זה.

• מינים תת-אנדמיים )33 מינים(: מינים בלעדיים לישראל וסביבותיה שאינם בסכנת הכחדה או נדירים )אלו תוארו כבר באחת 	
מהקטגוריות הקודמות(.

רשימת המינים ששייכים לקבוצות אלה נמצאת בטבלה 14. מינים משתי הקבוצות הראשונות גם מוצגים במפה 25, יחד עם 
המינים בסכנת הכחדה.

פירוט על מינים נדירים נבחרים:
• דמויי 	 בשרניים,  בגבעולים  ארץ-ישראל,  צמחיית  לשאר  בהשוואה  מתייחד,  אצבוע  הסוג  יהודה:  תת-מין  אירופי,  אצבוע 

קקטוס. כמו כן, בשל מראה הפרחים, שצבעם כתום עם פסים שחורים שתפקידם למשוך זבובים להאבקה, מהווה האצבוע 
את אחד הצמחים המיוחדים של ארצנו. תת המין המקומי הוא אנדמי לישראל, ונחשב לנדיר )פרגמן ועמיתיו, 1999(. האצבוע 
מופיע בעיקר במדרונות סלעיים. בסקר הנוכחי אותרה אוכלוסייה אחת על השלוחה שמפרידה בין נחל דולב לנחל מחסיה. 

זהו מין קשה לאיתור, ואנו מניחים שקיימות עוד אוכלוסיות בתחום הסקר מעבר לזו שמופתה. 

• גרגרנית משובלת: חד-שנתי שגדל בגליל העליון ובשפלה – בהם הוא נדיר מאוד, ובהרי יהודה שם הוא יותר מצוי. מין זה 	
מאפיין בתות, אך במהלך הסקר הנוכחי נמצא גם ביער אורנים. בסקר הנוכחי תועדו שתי אוכלוסיות: אחת משני צידי דרך 

10. סכנת ההכחדה מבוטאת ב-'מספר האדום' המחושב על-ידי שקלול מספר מרכיבים הקשורים לתכונות הצמח, לתפוצתו ולבית-גידולו. 
 .)IUCN עפ"י דירוג NT את פירוט החישוב ניתן למצוא בספר האדום )שמידע ופולק, 2007(. מספר אדום 2.5 נחשב על סף איום )קטגוריית
מספר אדום מעל 3 נחשב בסכנת הכחדה )אין ערכי ביניים בין 3.2-2.5(. מספר אדום קטן מ-2.5 אינו נחשב בסכנה. ככל שהמספר גבוה 

יותר, סכנת ההכחדה גדולה יותר.
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העפר שנמצאת צפונית לנחל המערה, והשנייה ביער ממזרח לצומת שבה מתפצל הכביש למערת הנטיפים מכביש 3866.

• שנק החורש: גיאופיט ממשפחת הסחלביים, חסר עלים ירוקים ובעל הפרחים הגדולים ביותר בהשוואה לשאר סחלבי הארץ. 	
נרקבים.  ואורן  שנק החורש הוא מין הסחלב היחיד בארץ שאינו עושה פוטוסינתיזה, אלא משיג את מזונו משורשי אלון 
במהלך הסקר הנוכחי נצפו לפחות שלוש אוכלוסיות )מצפון לדרום(: בשולי כביש 3866, דרומית-מערבית להר יעלה, דרומית 

למרכז שדה נס הרים, ובערוץ נחל המערה )כ-700 מ׳ מערבית-דרום-מערבית לבית עיטאב(.

• דבורנית נאה: גיאופיט ממשפחת הסחלביים שגדל בהרים באזור הים-תיכוני. לדבורנית פרחים ייחודיים שמזכירים דבורה. 	
דמיון זה מושך דבורים, ובכך הפרח עושה את תפקידו במשיכת מאביקים שמעבירים את גרגירי האבקה מפרח לפרח. בסקר 
הנוכחי תועדה הדבורנית הנאה באתר אחד, כ-760 מ׳ דרומית-מערבית להר יעלה, ועל המצלעות שיורדות בין נחל דולב 

לנחל המערה.

• רקפת מצויה – זן סתווי: זן של רקפת מצויה שפורח בסתיו ללא עלים )היסטרנטית(, בהשוואה לזן הטיפוסי שפורח עם עלים 	
בחורף. זן זה שכיח יחסית בכרמל ומאפיין בעיקר מצוקים, אך נדיר בהרי ירושלים.

תמונה 20: גרגרנית משובלת. צילום: עידן טלמון.תמונה 19: אצבוע אירופי בהרי ירושלים. צילום: גיל ירדני.

נחל דולב לנחל תמונה 21: שנק החורש. צילום: עידן טלמון בין  תמונה 22: דבורנית נאה על השלוחה שיורדת 
המערה. צילום: עידן טלמון
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תמונה 23: רקפת מצויה – זן סתווי. צילום: עידן טלמון
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טבלה 14: מינים נדירים ואנדמיים שאינם בסכנת הכחדה שנצפו בתחום הסקר.
עמודות השכיחות והאנדמיות מתוך: פרגמן ועמיתיו )1999(; עמודת המספר האדום מתוך: שמידע ופולק )2007( ושמידע ועמיתיו 
)2011(; עמודת מוגן: על-פי רשימת ערכי טבע מוגנים בחוק )אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 

)ערכי טבע מוגנים(, התשס"ה – 2005(.
RR – נדיר מאד )נמצא ב- 30-4 אתרים  O – על סף הכחדה )נמצא ב- 3-1 אתרים בישראל(,  – נכחד,   X מקרא לעמודת השכיחות: 
בישראל(, RP – נדיר למדי )נמצא ב- 100-31 אתרים בישראל(, R – נדיר )נמצא ביותר מ-100 אתרים בישראל(, F – תדיר, C – מצוי, 

CC – מצוי ביותר.
EP – אנדמי לישראל  EL – אנדמי לישראל ולבנון;  EI – אנדמי לישראל בלבד;  מקרא לעמודת האנדמיות )מתוך: פרגמן ועמיתיו, 1999(: 
EY – אנדמי לישראל  ET – אנדמי לישראל ודרום טורקיה;  ED – אנדמי לישראל ולג׳בל דרוז;  ES – אנדמי לישראל, לבנון וסוריה;  ולירדן; 

וקפריסין.

שם המין 
נצפה בסקר מוגןמספר אדוםאנדמיותשכיחות)מספר במפה 25 - נדירים בלבד(

הערותהנוכחי

 +מוגןFESאירוס ארץ-ישראלי

נדיר אזוריתCאלה אטלנטית )1(

 +CETאלקנה סמורה

 +RRאלת הכלאיים )2(

 +REEאצבוע אירופי )3(

 +Rארביס אושה )4(

 +CESאשבל מעורק

 Rגד השדה )5(

 +FETגרגרנית בירותית

 FELגרגרנית לילכית

 +RR2.5גרגרנית משובלת )6(

 Rגרניון נוצץ )7(

 מוגןRPדבורנית הדבורה )8(

 +מוגןRדבורנית נאה )9(

 FESדבקת האפונים

 +RPדבקת הפטמות )10(

 +CCESדבקת יהודה

 +FESדל-קרניים כרמלי

נדיר אזוריתCדמומית משוננת )11(

 +מוגןFELדרדר גדול-פרחים

 +מוגןCESדרדר כחול

 +CCESזמזומית מצויה

 +FELחבלבל סורי

 +מוגןFESחבצלת קטנת-פרחים

 +FESחוחן הקנרס

 +CELחורשף מצויץ

 +RETחלבלוב מחורץ )12(

 +Rחלבלוב מרושת )13(

נדיר אזוריתמוגןFחלמונית גדולה )14(

נדיר אזורית+Fחרחבינה חרמשית )15(

 Rטוריים קטנים )16(

 +CESטמוס מזרחי

 Rכלמינתה אפורה )17(

 +מוגןCCESכרכום חורפי

 +FESלוענית גדולה
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שם המין 
נצפה בסקר מוגןמספר אדוםאנדמיותשכיחות)מספר במפה 25 - נדירים בלבד(

הערותהנוכחי

 +FELלוף ארץ-ישראלי

 +CESמרוות יהודה

 +CESמרוות ירושלים

 +CESמררית הגליל

 +Rנטופית שעירה )18(

 CEYניסנית שיכנית

 +RES2.5נץ-חלב שעיר )19(

 מוגןRסחלב קדוש )21(

 +Rעטייה זעירה )22(

 +CCESעכנאי יהודה

 CETעכנאי מגובב

 Rערבז דק-פרחים )23(

 +CELפעמונית ירושלים

 +RPציפורן חד-שנתי )25(

 +CCETקחוון ארץ-ישראלי

 +CCESקחוון הגליל

 +RP2.5קרסולת השלולית )26(

 RPESשום קטן-פרחים )27(

 CCEPשלהבית קצרת-שיניים

 +מוגןRשנק החורש )28(

 +RPשעלב ארוך )29(

 +CCESשערור שעיר

 CECתלתן ארץ-ישראלי

 RPתלתן הדור )30(

 +FELתלתן מאדים

 +CESתלתן צמיר

 +RP2תמריר בינוני )31(
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7.3.6. בתי-גידול מיוחדים

קרקעות ממוצא קירטוני וחווארי 
כי גם  ירושלים, ובשטח הסקר בפרט. הן מסווגות כרנדזינות בהירות, אם  נדירות בהרי  ו/או חוואר  קרקעות ממוצא קירטון 
בתוכן ישנו מגוון שקשור לחומר האב. לקרקעות אלו משותף מכלול תופעות אופייני, שמעניקות נדבך נוסף למגוון הביולוגי 
אך  בהן,  בעיקר  גדלים  וחלקם  בהן  רק  גדלים  שחלקם  אלו,  לקרקעות  שאופייניים  צמחים  מיני  מספר  ישנם  הסקר.  בשטח 

מופיעים פה ושם גם בקרקעות אחרות. בין המינים בולטים: 

• קטלב מצוי: עץ בעל גזע אדום שגדל רק בקרקעות חוואריות, ויוצר בתנאים המתאימים אוכלוסיות צפופות יחסית.	

• קורנית מקורקפת: בן-שיח ריחני ממשפחת השפתניים, שיוצר כתמים צפופים בקרקעות ממוצא קירטוני וחווארי.	

• שמשון אזוביוני: בן-שיח ממשפחת הלוטמיים, בעל פרחים צהובים ומראה ייחודי, שגדל בהרי ירושלים אך ורק בקרקעות 	
אלו, ובפרט כשמוצאן חווארי, בדרך כלל בפרטים בודדים פזורים.

• בן-שיח/שיח ממשפחת הלוטמיים שפורח בלבן, גדל גם בקרקעות אחרות, אך בקרקעות אלו יוצר לעיתים 	 לוטם מרווני: 
אוכלוסיות צפופות במיוחד.

• סחלבים: במספר מיני סחלב ודבורנית שגדלים בקרקעות שונות, עושר המינים ושפע הפרטים הגדול ביותר נמצא בקרקעות 	
אלו. כמו כן, הסחלבים בולטים עקב מיעוט יחסי של עשבוניים אחרים.

יש לציין שיותר ממחצית המינים שאופייניים לקרקעות אלה, גדלים גם בכורכר במישור החוף, שגם הוא בית-גידול מאויים.

טבלה 15: מיני הצמחים העיקריים האופייניים לקרקעות ממוצא קירטוני וחווארי

הערותקשר לקירטון חווארישם המין

 קשר בינוניגעדה כרתית

שולט בכתמים בחוואר, יותר מלוטם שעיר. גדל גם בכורכרקשר בינונילוטם מרווני

גדל גם בכורכרקשר בינונילוטם שעיר

גדלה גם בכורכר ובהר הנגב הגבוה ללא קשר לקירטון-חווארקשר חזקלוטמית דביקה

גדלים גם בכורכר, אך לרוב מיני סחלבים שוניםקשר בינוניסחלבים

 קשר בינוניצתרה ורודה

 קשר בינוניצתרנית משובלת

גדלה גם בכורכרקשר חזקקורנית מקורקפת

 קשר חזקקטלב מצוי

גדל גם בכורכרקשר חזקשמשון אזוביוני

לא נצפתה בסקר הנוכחי. גדלה גם בכורכרקשר חזקתגית קייצית

בעיקר  נמצאת  צומח שבהן  יחידות  בתוך  כתופעה כתמית  מופיעות  וחווארי  קירטוני  רוב הקרקעות ממוצא  בשטח הסקר, 
קרקע מסוג אחר. בכתמים אלו ניתן למצוא את מיני הצמחים האופייניים כשליטים מקומיים. בנוסף, אותרו וסומנו בסקר גם 
מספר יחידות צומח שברוב שטחן קרקעות אלה, ולכן טיפוס הצומח נשלט ע"י מיני הצמחים האופייניים. למשל, ביחידת צומח 
מיוערת ממערב לנס הרים, שבה המסלע הוא חוואר מתצורת מוצא, שני מיני הלוטם היו צפופים במיוחד בתת-היער. בנוסף, 

היתה נוכחות של שמשון אזוביוני, היחיד שנצפה בסקר, בחלקו העליון של נחל דולב שבו נחשפה תצורה זו.

קרקעות כבדות בשולי שדות
רוב שטחי הקרקעות הכבדות בסקר עובדו בעבר ו/או מעובדות בהווה, והצומח הטבעי שבהם מושפע מכך באופן ניכר. קיימים 
)כגון: זמזומית ורבורג ושלמון סורי(, לרוב בשטחים שבהם עדיין קיים  מינים עשבוניים רבים שמופיעים רק בקרקעות אלו 
עיבוד חקלאי מסורתי. עיבוד מסורתי זה נעלם כמעט לחלוטין, ואיתו רוב המינים הללו, שחלקם היו כנראה מצויים למדי. ואכן, 

מינים אלו לא נצפו בתחום הסקר. 
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תמונה 24: כרם ענבים בחלקו העליון של ערוץ נחל דולב. צילום: עידן טלמון.

7.3.7. מינים פולשים וזרים
חשוב להדגיש כי במסגרת עבודה זו לא בוצע סקר מינים פולשים ייעודי11, ולכן ייתכן שבתחום הסקר קיימים ריכוזים נוספים 

של מינים פולשים באזורים שלא נסקרו. להשלמת התמונה יש לבצע סקר ייעודי.

המונח ׳מינים זרים‘ מתייחס לצמחים שנמצאים מחוץ לתחום תפוצתם המקורי, ושנוכחותם במקום היא תוצאה של התערבות 
המקומיים.  האורגניזמים  ועל  הסביבה  על  שלילית  השפעה  בעלי  מינים   – כפולשים  מוגדרים  הזרים  מהמינים  חלק  האדם. 
ההשלכות של נוכחות מינים אלו בשטחים טבעיים כוללות דחיקת מיני צמחים מקומיים, צמצום בית-גידולם, ושינוי תכונות 
אלרגנים  בהיותם  בריאותיות  השפעות  ואף  לחקלאות,  מזיקים  בהיותם  כלכליות,  השפעות  גם  למקצתם  כולו.  הגידול  בית 

חריפים )דופור-דרור, 2019(.

המין הפולש הדומיננטי בתחום הסקר הוא שיטה כחלחלה. במחקר שנערך בהרי ירושלים בוצע טיפול כימי ממוקד בפרטים של 
מין זה, שהביא להפסקת ייצור הזרעים בלמעלה מ-90% מהפרטים שטופלו )דופור-דרור, 2007(. מין פולש נוסף בשטח הסקר 
הוא האמברוסיה המכונסת, שהיא המין הפולש עם קצב הפלישה הגבוהה ביותר בקרב צמחי היבשה. בנוסף לאלו, תועדו 
בתחום הסקר גם: זריעי אורן קפריסאי, טבק השיח, דודוניאה דביקה, כשות השדות, חמציץ נטוי, קיקיון מצוי, סולנום זיתני, 

קייצת מסולסלת, אזדרכת מצויה, טטרקליניס מפריק, פוקה קוצנית, שיטה עגולת-זרעים ושיטה רבת-פרחים )טבלה 16(.

11. מינים פולשים שזוהו במהלך סקר הצומח תועדו, אך יש לקחת בחשבון שזהו סקר מדגמי ולכן ייתכן שהוחמצו מוקדי פלישה נוספים.
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טבלה 16: רשימת המינים הפולשים שאותרו בתחום הסקר )לפי מספר התצפיות(.
רמת האיום בישראל עפ"י דופור-דרור )2019(

מס׳ תצפיות שם המין
צורת מוצאשם מדעימשפחהבתחום הסקר

חיים
רמת האיום 

בישראל

4שיח או עץדרום-מערב אוסטרליהAcacia salignaקטניתיים43שיטה כחלחלה

עשבוני דרום ארה"ב ומקסיקוAmbrosia confertifloraמורכבים22אמברוסיה מכונסת
4רב-שנתי

מזרח הים-התיכון Pinus brutiaאורניים17אורן קפריסאי
2עץצפונית לישראל

 שיח אומערב דרום אמריקהNicotiana glauca Grahamסולניים7טבק השיח
3עץ נמוך

2שיחאוסטרליהDodonaea viscosaסבוננים6דודוניאה דביקה

לא מדורג חד שנתיאמריקהCuscuta campestrisחבלבליים4כשות השדות
במסמך

עשבוני דרום אפריקהOxalis pes-capraeחמציציים3חמציץ נטוי
3חד-שנתי

ככל הנראה אפריקה Ricinus communisחלבלוביים3קיקיון מצוי
3שיחהטרופית

דרום-מערב ארה"ב Solanum elaeagnifoliumסולניים2סולנום זיתני
וצפון-מזרח מקסיקו

עשבוני 
1רב-שנתי

עשבוני דרום-אמריקה הטרופיתConyza bonariensisמורכבים2קייצת מסולסלת
2חד-שנתי

הודו, דרום-מזרח אסיה Melia azedarachאזדרכתיים1אזדרכת מצויה
2עץועד אוטרליה הטרופית

2עץדרום מרוקוTetraclinis articulataברושיים1טטרקליניס מפריק

עשבוני אמריקהCenchrus echinatusדגניים1פוקה קוצנית
חד-שנתי

לא מופיע 
במסמך

דרום-מערב אוסטרליה Acacia cyclops A.Cunnקטניתיים1שיטה עגולת-זרעים
2עץ או שיחולאורך חופה הדרומי.

לא מופיע עץ?Acacia pycanthaקטניתיים1שיטה רבת-פרחים
במסמך

איור 11: מקרא לרמת האיום האקולוגי )מתוך: דופור-דרור, 2019(
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מערבית  רבת-פרחים.  שיטה   :25 תמונה 
לנס הרים. צילום: עידן טלמון.

מוקדי פלישה עיקריים שזוהו במהלך הסקר, שדורשים התייחסות וטיפול בבעיה )מסודרים לפי חומרת הפלישה ודחיפות 
הטיפול(. ראו גם מפה 26:

שיטה כחלחלה
התפשטות  עיקר  הפולשים.  במינים  מהתצפיות  כ-38%  עם  הסקר,  בתחום  ביותר  הנפוץ  הפולש  המין  היא  כחלחלה  שיטה 
השיטה הכחלחלה היא לאורך הפרת קרקע קווית כגון כביש )דוגמת כביש 3866( או דרך עפר )דוגמת חלקו העליון של נחל 

מחסיה(. בנוסף, ישנם מספר מוקדים בלב השטח הפתוח, דוגמת פוליגון 136 דרומית-מערבית למרכז שדה נס הרים.

אמברוסיה מכונסת
מסך התצפיות במינים פולשים בתחום הסקר, כ-19% הן של אמברוסיה מכונסת. כל התצפיות במין זה הן לאורך כביש 866 
בלבד, ואין תצפיות של המין מעומק השטח הפתוח. ייתכן שזה כתוצאה מפעולות ממשק שנעשות ע"י “צוות מינים פולשים" 

לצורך הדברתו.

חמציץ נטוי
שפך נחל סנסן לעמק האלה )פוליגון 139(: במעבר של ערוץ הנחל למישורי עמק האלה, אפיקו מתרחב בהדרגה עד שנפגש עם 
שטחי החקלאות שבעמק. בדיוק בנקודת התפר, תועדה אוכלוסייה גדולה של המין העשבוני הפולש חמציץ נטוי. מין זה גדל 
בגדות הנחל על קרקע עמוקה ויוצר משטחים בשליטתו כמעט ללא מינים עשבוניים נוספים. למרות ששטח הפלישה אינו גדול, 
מדובר בבית-גידול ייחודי של גדת נחל רחבה יחסית על קרקע עמוקה, בשונה ממעלה הנחל שבו הגדה צרה ותלולה על תשתית 
סלעית או אבנית. בבית-גידול זה עשויים להתקיים מיני צמחים שונים שחלקם נדירים ולכן מומלץ לשקמו. כמו כן, מכיוון שמין 

זה כמעט שלא תועד בבתי-גידול טבעיים בהרי ירושלים, מומלץ לטפל במהירות במוקד הפלישה ולוודא שהיא לא תתרחב.

דודוניאה דביקה
אמנם ישנן סה"כ רק שבע תצפיות במין זה ב-5 מוקדים שונים, אך חלק ממוקדים אלו הם בלב השטח הפתוח והשמור, דוגמת 
נחל המערה והיער שבין הר יעלה למחצבה העליונה. ידוע שיש למין זה פוטנציאל פלישה גבוה. לכן, מומלץ למהר ולהדביר אותו.

אורן קפריסאי )ברוטיה(
האורן הקפריסאי מוגדר ע"י דופור-דרור )2019( כמין פולש ברמת איום 2 )מתוך 4(. במסגרת הסקר תועדו 17 מוקדי זריעים 
שבהם הוא התבסס. רוב הזריעים נמצאו בתחום היער או בצמידות אליו. עם זאת, ישנה תצפית אחת שנמצאת בשטח בתה 
טבעי באזור שפך נחל דולב )פוליגון מספר 96(. המלצה למדיניות טיפול )מתוך: דופור-דרור, 2019(: “לאור היקפם של השטחים 
הנטועים באורן קפריסאי בישראל, ובשל חשיבותם הנופית, יש להיערך ביישום ממשק טיפולי קבוע רק בשטחי שמורות טבע, 
על מנת למנוע התבססות של פרטיו והגעתם לבגרות. למען הסר הספק, מובהר כאן כי אין, ולא הייתה, כל קריאה לכריתת 
יערות אורן ברוטיה בישראל". אף אחת מהתצפיות בזריעי האורן הקפריסאי שתועדו בסקר הנוכחי אינה נופלת בגבול שמורת 

טבע. לכן, ההמלצה היא להמשיך ולנטר את השטח מבחינה זו.
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שטח  בלב  צולם  קפריסאי.  אורן  זריעי   :26 תמונה 
בתה פתוח ולא נטוע בקרבת שפך נחל דולב.
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7.3.8. ערכיות בוטנית
ערכיות בוטנית ביחידות הצומח חושבה כמתואר בסעיף  7.2.3. הערכיות הבוטנית של יחידות צומח בתכסית המוכללת “פתוח 
שאינו חקלאי פעיל" עשויה לקבל את הערכים: בינונית )2(, גבוהה )3(, גבוהה מאד )4( ומירבית )5(. למעשה, הערכיות עשויה 
להיות גם נמוכה )1( ביחידות מופרות במיוחד. בתחום הסקר לא נרשמו יחידות צומח כאלה, ולכן ערכיות כזו דורגה רק בשטחים 

החקלאיים הפעילים.

באיור 12 מוצגת הערכיות הבוטנית הממוצעת בתצורות הצומח השונות. הערכיות הממוצעת גבוהה במיוחד בבתות ובחורשים. 
היחידות שבהן תצורת הצומח היא בתה, בד"כ קיבלו ציון גבוה הודות לסעיף עושר המינים שבד"כ מאפיין בתות, וכן בשל 
נדירותן האזורית. בחורשים הדירוגים לרוב גבוהים בכל מדדי הערכיות )למשל: מורכבות מבנית גבוהה, ייצוג מלא של הצומח 
הטבעי ועושר מינים גבוה בכל צורות החיים(. עם זאת, בסקר הנוכחי נראית הפרדה בין החורש הפתוח שבו הערכיות מעט 
גבוהה יותר, בהשווה לחורש צפוף ובצפיפות בינונית, שבהם לעיתים מגוון המינים נמוך יותר בגלל אחוזי כיסוי גבוהים של מין 
אחד )בד"כ אלון מצוי(. אחרי הבתות והחורש הפתוח, הערכיות הגבוהה ביותר נרשמה ביער הפתוח, בשיחיות ובחורש הצפוף. 
הערכיות הממוצעת הנמוכה ביותר נרשמה ביער התמיר הפתוח. ערכיות נמוכה זו נבעה בעיקר משני סעיפים שבהם תצורה 

זו קיבלה ציון נמוך:

1. ייצוג הצומח הטבעי: במספר יחידות צומח, תת-היער היה מאוד לא מפותח, והשליט הראשון היה אורן קפריסאי )מין זר 
לאזור הסקר ולארץ בכלל(, מה שגרם להורדת הציון.

2. נדירות אזורית: זוהי תצורת הצומח הנפוצה ביותר בתחום הסקר, כפי שניתן לראות באיור 12.

עם זאת, ניתן לראות שיער גבוה פתוח ויער תמיר בצפיפות בינונית קיבלו ציונים די גבוהים, משום שתחתיהם היה תת-יער 
ניתן  לבסוף,  מזריעים.  ליער שהתפתח  והפכו  ניטעו,  הללו הם שטחים שלא  מיחידות הצומח  לציין שכרבע  מפותח. מעניין 

לראות שהיערות הצפופים והעשבוניים שולטים בחלקה התחתון של סקאלת הערכיות.

איור 12: הערכיות הבוטנית הממוצעת בתצורות הצומח השונות
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זואולוגיה

תמונה 27: כוס החורבות. צילום: עידן טלמון.
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8. זואולוגיה

8.1. רקע
ובבתות.  בשיחיות  בחורשים,  ההררי:  הים-תיכוני  לחבל  אופייני  יהודה,  הרי  של  המערביים  שיפוליהם   – הסקר  באזור  החי 
בבתי  ויונקים  עופות  זוחלים,  לגבי  קיימים,  מידע  וממאגרי  מהספרות  הידוע  המצאי  של  כללי  תיאור  ישנו  שלהלן  בסקירה 
הגידול השונים בחבל ארץ זה. למינים שנמצאים בסכנת הכחדה אזורית, מצויינת דרגת הסיכון כפי שהוגדרה בספר האדום של 

.)IUCN, 2012( דרגות אלו תואמות את הגדרות הארגון העולמי לשמירת טבע .)החולייתנים בישראל )דולב ופרבולוצקי, 2002

בחורש ובשיחייה ניתן למצוא מיני זוחלים אופייניים לסבך, כמו לטאה זריזה – שהיא ככל הנראה הזוחל הנפוץ ביותר בחורש; 
חומט גמד – שמתקיים במצע העלים שנשרו, נפוץ בחורש הטבעי והסתגל היטב גם ליערות הנטועים; זיקית ים-תיכונית – 
שפעילה על ענפי העצים והשיחים בחורש ובשיחייה; על גזעי העצים ותחת קליפתם ניתן למצוא את שממית העצים; נחשים 
שוכני-עצים אופייניים הם ארבע-קו מובהק וזעמן זיתני, ונחשים שוכני קרקע אופייניים הם זעמן מטבעות וצפע מצוי; לעומת 
מיני הזוחלים הנפוצים הללו, הלטאה הירוקה )בסכנת הכחדה – EN(, שהתקיימה בשיחייה ובחורש הטבעי באזורים הרריים, 
נכחדה ככל הנראה מהרי יהודה כבר בשנות ה-70׳של המאה ה-20; ואוכלוסיות הקמטן )בסיכון נמוך – NT(, שמתקיים בשולי 

החורש, ביער פתוח ובשיחייה – הולכות ונעלמות )בן-יוסף, 2001; בוסקילה, 2002(.

)בסיכון  נובי  נמוך(, חנקן  )בסיכון  נמוך(, חנקן אדום-ראש  )בסיכון  דוכיפת  גידרון,  עופות אופייניים לחורש הים-תיכוני הם: 
נמוך(, ירגזי מצוי, ירקון, נקר סורי, נץ מצוי, עורבני, שחרור ושעיר מצוי. בחורף מצטרפים אליהם מינים נוספים, כגון: אדום-
חזה, חרטומן יערות, סבכי החורש, סבכי שחור-ראש, סתרי מצוי, קיכלי רונן ותחמס אירופי, ולעתים נדירות יותר, גם מלכילון, 
פצחן וצלוב-מקור. היונקים הנפוצים בחורש הים-תיכוני הם: דלק, חזיר בר וחתול בר )עתידו בסכנה – VU( )בן-יוסף, 2001; 

דרגות סיכון להכחדה עפ"י: מירוז ואלון, 2002; שלמון, 2002; אלון ופרלמן, 2008(.

בבתות ובנופים ההרריים הפתוחים נפוצה ביותר הלטאה עינחש, יחד עם שלושה מיני חומטים: חומט מנומר, חומט פסים 
ונחושית עינונית, והנחשים זעמן שחור ותלום-קשקשים מצוי. מבין העופות, נפוצים בבית-גידול זה הדורסים: חיוויאי ועקב 
עיטי )בסיכון נמוך(, ציפורי השיר: גיבתון אדום-מקור, מדברון ותפוחית מצויה )שלושתם בסיכון נמוך(, סלעית קיץ )בסכנת 
הכחדה(, פיפיון הרים )עתידו בסכנה(. בחורף מצטרפים גם בזבוז אדום-מצח וסלעית חורף, ובעונות הנדידה – גיבתון אפור 
גירית  והטורפים:  ועכבר מקדוני;  יערון צהוב-צוואר  נפוצים בבתה הם המכרסמים:  יונקים  נמוך(.  )בסיכון  וסלעית אירופית 
הדבש )בסכנת הכחדה(, גירית מצויה וסמור )עתידו בסכנה( )בן-יוסף, 2001; דרגות סיכון להכחדה עפ"י: בוסקילה, 2002; 

מירוז ועמיתו, 2017; שלמון, 2002(.

בנופי הסלעים, הטרשים והמצוקים, ניתן למצוא את החרדון המצוי יחד עם השממית מניפנית מצויה, והנחשים המסתתרים 
מתחת לאבנים ולסלעים: שחור-ראש, שלוון טלוא-ראש, שלוון כתמים ושלוון קווים. מבין העופות, נפוצים בבית-גידול זה: 
בארית הרים, דרור הבית, חוגלה )בסיכון נמוך(, טסית, סיס חומות, סנונית המערות, צוקית בודדת )בסיכון נמוך(, ויונת סלעים 
)כנראה שכל אוכלוסיות הבר בארץ הוכלאו זה מכבר עם יונת הבית, ולא נותרו בטבע פרטי בר טהורים; לכן הוגדר המין בסכנת 
הכחדה חמורה – CR, אם כי לאחרונה, עקב חוסר הנתונים בנושא, שונה הסטטוס ל-"מידע חסר" )DD(; וכן שני מינים של דורסי 

לילה: אוח וכוס החורבות. בחורף בולטת נוכחותה של חכלילית סלעים. 

מבין היונקים, אופייניים לנופים אלו המכרסמים: גרביל סלעים, קוצן מצוי ושפן הסלעים. במערות החבל הים-תיכוני שוכנים 
19 מבין 32 מיני עטלפי החרקים בישראל. בסקר עטלפים שנערך בשנת 2015 )טבלה 17( תועדו 13 מינים ברחבי מחוז מרכז של 
רט"ג, שכולל גם את האזור שסובב את תחום הסקר הנוכחי )בתחום הסקר נסקרה מערת התאומים; עמיחי ועמיתיו, 2016(. 
בסקר נמצאו ארבעה מיני עטלפים במערת התאומים: נשפון דק-אוזן, פרסף מצוי ופרסף גדול )שלושתם בסכנת הכחדה(, וכן 
עטלף פירות )בן-יוסף, 2001; עמיחי ודולב, 2011; עמיחי ועמיתיו, 2015; דרגות סיכון להכחדה עפ"י: בוסקילה, 2002; מירוז 

ועמיתו, 2017; שלמון, 2002(. 
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טבלה 17: מיני העטלפים שתועדו )לפי סדר טקסונומי( בתחום מחוז מרכז של רט"ג )עמיחי ועמיתיו, 2016(.
מינים מודגשים הם מינים שתועדו במערת התאומים. דרגות הסיכון להכחדה ע"פ: שלמון )2002(.

סיכון אזורישם המין

לא בסיכוןעטלף פירות

עתידו בסכנהיזנוב קטן

בסכנת הכחדהאשמן גדול

בסכנת הכחדהפרסף גדול

בסכנת הכחדהפרסף מצוי

עתידו בסכנהפרסף גמדי

עתידו בסכנהפרספון

בסיכון נמוךאשף

בסכנת הכחדהנשפון דק-אוזן

עתידו בסכנהנשפון גדות

בסכנת הכחדהאפלול מצוי

עתידו בסכנהעטלפון לבן-שוליים

בסכנת הכחדהעטלפון אירופי

במסגרת הכנת תיק השמורה “הדולב" )שכלל את שמורת טבע נחל דולב, גן לאומי בית עיטאב ושמורת טבע מערת התאומים( 
)אורבך, 2012(, צויינו 17 מיני זוחלים, מתוכם הודגשו: צב-יבשה מצוי, שממית עצים ותלום קשקשים מצוי; 69 מיני עופות, 
ביניהם כמה מינים שניצפים בתדירות נמוכה: עקב מכנסיים, זהבן מחלל וחרטומן יערות; ו-29 מיני יונקים, ביניהם גם טורפים 

כגון: צבוע, תן וגירית מצויה.

8.2. שיטות
עיקר הנתונים ששימשו את העבודה בפרק זה הם תצפיות ממאגרי המידע של רט"ג. ניתוח נתונים אלו הוא בעייתי, היות 
שלמרבית המינים תצפיות מועטות בלבד, ובנוסף, התצפיות עצמן לא בוצעו באופן שיטתי ולכן מוטות בכיוונים שונים: העדפה 
לתיעוד של מינים גדולים, מינים שקל לצפות בהם, מינים שקל לזהות, ומינים נפוצים פחות. מה גם שבשנים הראשונות בוצע 
תיעוד המיקום באופן מקורב בלבד – תחילה בנ"צ 4 ספרות )דיוק של 1 קמ"ר(, אח"כ בנ"צ 5 ספרות )דיוק של 0.1 קמ"ר(, 
ורק עם תחילת השימוש במחשבי כף-היד בשנת 2008, עברו לתיעוד בעזרת נ"צ 6 ספרות. בנוסף לתיעוד המקרי, מבצעת 
רט"ג ספירות בעלי-חיים שיטתיות בשיטת הדיגום מרחוק )distance sampling( בחלקו הדרומי של הסקר: חתך יונקים כללי 
באמצעות דיגום רכוב בלילה בעזרת זרקור, 6 פעמים בשנה )3 באביב ו-3 בסתיו( וסקר חוגלות שנעשה בשעות היום. אולם 
)יותר  רט"ג  את  שמעניינים  ובשטחים  הסקר,  ביצוע  בשעות  הנסיעה,  צירי  בקרבת  לתיעוד  הטייה  תיתכן  אלו  בסקרים  גם 
בשמורות ופחות ביערות למשל(. בכל מקרה, בשיטת הדיגום מרחוק מתועד מיקום רכב התצפית, ומבוצעת הערכה של מרחק 
בעל החיים הנצפה מהרכב, כך שגם במקרה זה – אין תיעוד המיקום המדוייק של בעל החיים עצמו. במהלך הסקר נעשה גם 
סקר מצלמות שביל ליונקים בינוניים/גדולים. סקר זה יכול לתת תמונה לגבי עצמת הפעילות היחסית של כל מין, אך בדומה 

לתצפיות במאגרי המידע, לא ניתן להשתמש במידע זה להערכה מרחבית.

הסקר  במהלך  שנאספו  מתצפיות  המידע,  )ממאגרי  בבעלי-חיים  התצפיות  של  מרחבי  ניתוח  זו  בעבודה  בוצע  לא  לפיכך, 
ומסקר המצלמות(, והמידע המוצג משמש לצרכי פריסת בסיס מידע אחיד לתצפיות זואולוגיות באזור הסקר. עם זאת, חישובי 
הערכיות האקולוגית-מרחבית המשולבת שמופיעים בהמשך, מתייחסים לצבי הישראלי כאל מין מטריה12, כמו גם כמין דגל, 

ומניחים נוכחות של צבאים בכל השטח. 

כחלק מהנתונים המתועדים במאגר המידע של רט"ג, קיים גם מידע לגבי בע"ח שנדרסו לאורך הכבישים. בנוסף לנתונים אלו, 
WAZE והחברה להגנת הטבע, של תיעוד בעלי-חיים דרוסים. המידע משני מקורות המידע  יש גם מיזם משותף של יישומון 

שולב לצורך הבלטת האזורים שבהם ישנה צפיפות דריסות גבוהה יותר.

12. מין מטריה הוא מין ששימורו דורש שמירה על שטחים נרחבים, ולכן יתרום לשימור כלל המערכת האקולוגית שבה הוא נמצא, על שאר 
המינים שבה. מין דגל הוא מין "אטרקטיבי" שבאמצעותו קל לעורר מודעות לחשיבות השימור שלו ושל בית-גידולו.
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8.3. תוצאות

8.3.1. מצאי בע"ח בתחום הסקר
חלק זה מציג רשימות של מיני בעלי-החיים, עצמת פעילות יחסית של המינים הנצפים שהתקבל במצלמות הלכידה, ומפות 
מוצגים   30 ובמפה   29 במפה   ,28 במפה   .20 בטבלה  מופיעות  הרשימות  המידע(.  מאגר  )מתוך  בהם  התצפיות  מיקומי  של 
רק  מוצגים  במפות  הנוכחי.  מהסקר  תצפיות  מספר  בתוספת  רט"ג,  של  המידע  במאגרי  שמקורן  מהתצפיות  חלק  מיקומי 
חלק מהמיקומים, משום שבעופות וביונקים מספר התצפיות ממאגרי המידע של רט"ג רב, ומקשה על ההצגה במפה. לפיכך, 

בקבוצות אלה מוצגים מיקומי תצפיות במינים בסכנת הכחדה בלבד.

סה"כ תועדו במאגרי המידע השונים של רט"ג ובתיק השמורה 161 מיני חולייתנים, בכמעט 4,000 תצפיות: מין אחד של דגים 
)דג זהב ששוחרר במעיין(, מין אחד של דו-חיים )מפה 28(, 17 מיני זוחלים )מפה 28(,  102 מיני עופות )מפה 29, מינים בסכנת 
הכחדה בלבד(, ו-25 מיני יונקים )מפה 30, מינים בסכנת הכחדה בלבד(. חלק גדול מהתצפיות מרוכז בקרבת כבישים ודרכי-
עפר ראשיות, מכיוון שמרבית התצפיות בוצעו לאורך צירי הנסיעה העיקריים של אנשי רט"ג. יש לציין שיש פער בין המינים 
שמדווחים בתיק השמורה, לבין אלו שמתועדים במאגרי המידע. המינים שמופיעים בתיק השמורה אך אינם מופיעים במאגרי 
המידע הם: גרביל סלעים, חדף ב.מ. )בסיכון נמוך(, חתול ביצות )עתידו בסכנה(, יזנוב גדול )עתידו בסכנה(, מריון מצוי, נשפון 

מצוי )בסכנת הכחדה חמורה(, סמור )עתידו בסכנה( ועכבר מצוי.

הנציגה היחידה של מחלקת הדו-חיים היא הקרפדה הירוקה, שנמצאת בסכנת הכחדה. מבין הזוחלים, נמצאים שני מינים 
בסיכון )בוסקילה, 2002(; מין אחד בקטגוריית ‘עתידו בסכנה׳ )VU(: צב-יבשה מצוי, ומין אחד בסיכון נמוך )NT(: קמטן. 

 ;)RE( דיה שחורה, זרון סוף ועיט חורש נכחדו כמקננים בארץ :)מבין העופות, 27 מינים נמצאים בסיכון )מירוז ועמיתיו, 2019
 :)EN( רחם מדברי ושליו נודד; שני מינים בסכנת הכחדה ,)(: עיט ניצי, עיט סלעים )זהובCR( ארבעה מינים בסכנת הכחדה חמורה
בז עצים וסלעית קיץ; 11 מינים נמצאים בקטגוריית ‘עתידו בסכנה׳ )VU(: גיבתון אדום-מקור, גיבתון גנים, זהבן מחלל, חטפית 
אפורה, חנקן אדום-גב, חסידה לבנה, כחל מצוי, נחליאלי לבן, עלווית חורף, פפיון הרים ושרקרק מצוי; ושבעה מינים נוספים נמצאים 
בסיכון נמוך )NT(. לגבי שישה מינים חסר מידע )DD(: יונת סלעים, סבכי שחור-כיפה, סיס הרים, סיס חומות, קוקיה אירופית 
ותחמס אירופי. במאגר המידע מתועד מין פולש אחד: מיינה מצויה. ישנן גם תצפיות במין מבויית אחד שהתפרא – יונת הבית. 

מבין היונקים, 10 מינים נמצאים בסכנת הכחדה )שלמון, 2002(: היחמור הפרסי – שמושב לטבע סמוך לאזור הסקר, נמצא 
בסכנת הכחדה חמורה; נשפון דק-אוזן, פרסף גדול והצבוע המפוספס – בסכנת הכחדה; וחמישה מינים בקטגוריית ‘עתידו 

בסכנה׳: חתול בר, יזנוב קטן, פרסף גמדי, צבי ישראלי וקרקל. 

אוכלוסיית היחמור הפרסי מתרכזת בעיקר בחלקה המזרחי של שמורת נחל שורק, שם נראה שהיא מתבססת ואף גדלה. באזור 
זה נמצאת מכלאת האיקלום ממנה שוחררו היחמורים. בנוסף, באזור זה טופוגרפיה תלולה וסבך צומח צפוף שמגבילים את 
שימוש האדם במרחב. לעומת מזרח שמורת נחל שורק, בתחום הסקר ישנן תצפיות מעטות ביחמורים, ועדיין לא ברורה לגמרי 

הסיבה שבגללה האוכלוסייה אינה מתפשטת מערבה )שמיר ועמיתיו, 2018(. 

במאגרי המידע תועדו שני מיני יונקים מבוייתים שהתפראו ונצפו בטבע: כלב וחתול בית. פרטים של כלב הבית וחתול בית 
שהתפראו ו/או כאלה שמשוטטים בשטחים הפתוחים, מהווים איום על מיני חיות בר דרך טריפה, תחרות על מזון, העברת 
מחלות והכלאה עם מיני הבר. טריפה ע"י כלבים וחתולים מהווה סכנה למיני חרקים, דו-חיים, זוחלים, עופות ויונקים מקומיים. 
חלק מהמינים שמאויימים ע"י הכלבים והחתולים נמצאים בסכנת הכחדה אזורית ועולמית )כגון צבי ישראלי(. בהיותם טורפים, 
מחלות  של  פוטנציאלי  מאגר  מהווים  אלו  מינים  בנוסף,  הבר.  חיות  עבור  הזמין  המזון  מלאי  את  מפחיתים  וכלבים  חתולים 
כלביים( שגורמת להפלות  ע"י  )מועברת  ניאוספורה  או  לאדם,  דוגמת הכלבת שמזיקה  )זואונאוטיות(,  בע"ח  ע"י  שמופצות 
בבקר. לבסוף, ישנן עדויות על הכלאות של כלב הבית עם זאב, ושל חתול הבית עם חתול בר. הכלאות אלו מהוות איום על 

ההרכב הגנטי של האוכלוסיות ועל שרידות האוכלוסיות בכלל )בריקנר-בראון, 2003, 2010(. 

בשנים 2009 ו-2012 התבצעו סקרי סניטציה במרחב הרי יהודה )פרידמן, 2009; גד, 2012(. בסקרים אלו נמצאו הרבה מקורות 
השטח  של  הנשיאה  כושר  את  מעלים  אלו  מזון  מקורות  סמוכים(.  מלולים  שהושלכו  פסדים  )דוגמת  לטורפים  זמינים  מזון 
לטורפים ומינים ג׳נרליסטים נוספים כמו חזירי בר, ובכך מאפשרים גידול אוכלוסייה מוגבר. אוכלוסייות יתר אלו מהוות מטרד 
תנים  כמו  טורפים  של  יתר  לאוכלוסיית  לבסוף,  הכלבת.  דוגמת  מחלות  להעברת  פוטנציאלי  ווקטור  ולחקלאות,  לתושבים 
למשל, יכולה להיות השפעה שלילית על מיני טרף כמו הצבי הישראלי. יש לטפל במקורות מזון אלו, ולוודא שאין לחיות בר 

גישה למזון שמקורו בפעילות אדם.

בסקר המצלמות תועדו 13 מיני חיות בר, ובנוסף גם כלבים, חתולים וצאן. כל המינים שתועדו בסקר המצלמות מתועדים גם 
במאגרי המידע. ארבעת המינים שתועדו בתדירות הגבוהה ביותר הם )בסדר יורד(: צבי ישראלי )VU(, דרבן, שועל מצוי וחוגלת 
סלעים. בנוסף אליהם, נצפה גם צבוע מפוספס )EN(. את שאר המינים שתועדו ואת התפלגות אירועי הצילום ניתן לראות באיור 13.
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8.3.2. בתי-גידול מיוחדים 

בתי-גידול לחים: מעיינות וגבים שניתנים לזיהוי בשטח במהלך הסקר.

טבלה 18: מעיינות וגבים כבית-גידול מיוחד בתחום הסקר.

נגיש שם המעייןמס׳
לבע"ח

הערותצמחיית מים

פיקוס התאנה.כןעין בירכה1

לאלאעין אזן2

דיווח מ-2019 על קינון יערון גדול בניקבת המעייןשערות-שולמית מצויות.כןעין חוד3

שערות-שולמית מצויות, פטל קדושלאעין פירים4

פיקוס התאנהלאעין מרג׳אל-עין5

המעיין יבש. ייתכן כי נובע אחרי גשמים משמעותיים.פטל קדושכןעין חזיר6

מעיין מערת 7
התאומים

המעיין נמצא במעמקי המערה. ייתכן שעטלפים לא*
עושים שימוש בו, אך העניין לא נבדק במסגרת הסקר.

נגישות קשה לבע"ח )מעבר במדרגות(.לאכןעין דולב8

נגישות קשה לבע"ח )כניסה צרה ונמוכה(.לאכןעין סיפלה9

גבים באזור חורבת 10
אסד

קרסולת השלוליתלא

גבים באזור חורבת 11
דרבן

אצות חוטיותלא

ריכוז הגבים המשמעותי ביותר במרחב הסקר.אצות חוטיותלאגבים באזור סיפלא12

מערות ומצוקים בולטים בתחומי הסקר: פעילות בע"ח מתייחסת לפעילות שתועדה במהלך הביקור בשטח בסקר 
הנוכחי, ואינה מהווה אינדיקציה לפעילות בעונות אחרות.

טבלה 19: מערות ומצוקים כבית-גידול מיוחד בתחום הסקר.

פעילות שם האתרמס׳
בע"ח

הערות

אתר עטלפים חשוב.כןמערת התאומים1

האתר משמש כדיר עיזים מאולתר.לאמערת אום לוואט )צפ׳לנחל דולב(2

פרסף בודד שנצפה במהלך הסקר במקווה טהרה במתחם.כןמערות אסד3

שביל מטוייל ביותר.לאשביל שחור מדרום לנס הרים4

סימנים לקינון )לא פעיל במועד הביקור(.כןמצוק מצפון למערת התאומים5

המערות נסקרו באופן חלקי ולא זוהתה פעילות בע"ח. לאור ריבוי המערות לאמערות דיר אבאן6
במרחב, סביר כי חלקן אכן משמשות בעלי חיים.

ניקבה ארוכה ומרשימה. הכניסה אסורה, אך קיימים ביקורי מטיילים בשל לאניקבת בית עיטאב7
קירבתה לשביל המטיילים המסומן.

גישה קשה. סביר כי מתקיימת פעילות בע"ח שלא זוהתה.לאמצוק בגדה הדרומית של נחל המערה8

מספר מערות.לאח׳רבת רביעה9

מאגר מים גדול יחסית בדופן המערבית של בית עיטאב. לא רחוק מהשביל לאמאגר מים בית עיטאב10
המסומן אך לא מטוייל.

ריכוז מערות בשרידי הכפר הנטוש. מחוץ לשביל המטיילים.לאעיי סיפלא11
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טבלה 20: פירוט מיני החולייתנים שניצפו באזור הסקר
)2002(, מירוז  ופרבולוצקי  דולב  ודרגות הסיכון להכחדה עפ"י  הנתונים מתוך מאגרי המידע של רט"ג. השם העברי, השם המדעי 

ועמיתיו )2017( ו- )Meiri et al. )2019. לעופות שאינם מקננים בארץ לא הוגדרה דרגת סיכון.

דרגת סיכוןמס׳ תצפיותשם מדעישם עברימחלקה

מבוייתCarassius auratus1דג זהבדגים

בסכנת הכחדהBufotes variabilis22קרפדה ירוקהדו-חיים

לא בסיכוןChamaeleo chamaeleon82זיקית מובהקתזוחלים

לא בסיכוןPlatyceps collaris1זעמן זיתני

לא בסיכוןDolichophis jugularis1זעמן שחור

לא בסיכוןAblepharus rueppellii3חומט גמד

לא בסיכוןEumeces schneideri2חומט מנומר

לא בסיכוןHeremites vittatus2חומט פסים

לא בסיכוןStellagama stellio33חרדון מצוי

לא בסיכוןPhoenicolacerta laevis7לטאה זריזה

לא בסיכוןPtyodactylus guttatus14מניפנית מצויה

לא בסיכוןChalcides ocellatus2נחושית עינונית

לא בסיכוןTelescopus fallax1עין חתול חברבר

לא בסיכוןOphisops elegans2עינחש

עתידו בסכנהTestudo graeca22צב-יבשה מצוי

לא בסיכוןDaboia palaestinae5צפע מצוי

בסיכון נמוךPseudopus apodus1קמטן החורש

לא בסיכוןRhynchocalamus melanocephalus1שחור ראש

לא בסיכוןHemidactylus turcicus4שממית בתים

לא הוערךErithacus rubecula10אדום חזהעופות

לא בסיכוןBubo bubo4אוח עיטי

לא הוערךPernis apivorus2איית צרעים

לא בסיכוןBubulcus ibis3אנפית בקר

לא בסיכוןPycnonotus xanthopygos38בולבול ממושקף

לא בסיכוןFalco tinnunculus86בז מצוי

בסכנת הכחדהFalco subbuteo4בז עצים

לא הוערךTringa nebularia1ביצנית ירוקת-רגל

לא הוערךActitis hypoleucos1ביצנית לבנת-בטן

לא הוערךTringa stagnatilis1ביצנית עדינה

לא בסיכוןAnas platyrhynchos1ברכיה

לא בסיכוןTroglodytes troglodytes3גדרון מובהק

עתידו בסכנהEmberiza caesia1גיבתון אדום-מקור

עתידו בסכנהEmberiza hortulana1גיבתון גנים

לא בסיכוןEmberiza calandra1גיבתון עפרוני

לא הוערךSaxicola rubetra7דוחל חום-גרון

לא הוערךSaxicola torquatus35דוחל שחור-גרון

לא בסיכוןUpupa epops5דוכיפת

נכחד כמקנן בארץMilvus migrans3דיה שחורה

לא בסיכוןPasser domesticus1דרור הבית

עתידו בסכנהOriolus oriolus1זהבן מחלל
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דרגת סיכוןמס׳ תצפיותשם מדעישם עברימחלקה

נכחד כמקנן בארץCircus aeruginosus1זרון סוףעופות

לא הוערךCircus macrourus2זרון שדות

לא הוערךCircus cyaneus4זרון תכול

לא בסיכוןAlectoris chukar752חוגלת סלעים

בסיכון נמוךLullula arborea2חוגת עצים

לא בסיכוןCarduelis carduelis6חוחית

עתידו בסכנהMuscicapa striata2חטפית אפורה

לא בסיכוןCircaetus gallicus160חוייאי הנחשים

בסיכון נמוךPhoenicurus ochruros4חכלילית סלעים

לא הוערךPhoenicurus phoenicurus9חכלילית עצים

עתידו בסכנהLanius collurio4חנקן אדום-גב

לא בסיכוןLanius senator26חנקן אדום-ראש

לא בסיכוןLanius excubitor1חנקן גדול

לא בסיכוןLanius nubicus30חנקן נובי

לא הוערךLanius minor1חנקן שחור-מצח

עתידו בסכנהCiconia ciconia3חסידה לבנה

לא הוערךScolopax rusticola1חרטומן היערות

מבוייתColumba livia1יונת בית

חסר מידעColumba livia2יונת סלעים

לא הוערךColumba palumbus3יונת ענק

לא בסיכוןAsio otus10ינשוף עצים

לא בסיכוןParus major6ירגזי מצוי

לא בסיכוןChloris chloris8ירקון

לא בסיכוןAthene noctua45כוס החורבות

עתידו בסכנהCoracias garrulus2כחל מצוי

לא בסיכוןBurhinus oedicnemus14כרוון מצוי

בסיכון נמוךEgretta garzetta1לבנית קטנה

פולשAcridotheres tristis5מיינה מצויה

עתידו בסכנהMotacilla alba3נחליאלי לבן

לא בסיכוןAccipiter nisus10נץ מצוי

לא הוערךAccipiter brevipes1נץ קצר-אצבעות

לא בסיכוןDendrocopos syriacus15נקר סורי

לא בסיכוןSylvia crassirostris1סבכי חורש

בסיכון נמוךSylvia communis1סבכי קוצים

לא הוערךSylvia ruppeli3סיבכי שחור-גרון

חסר מידעSylvia atricapilla20סבכי שחור-כיפה

לא בסיכוןSylvia melanocephala30סבכי שחור-ראש

לא הוערךJynx torquilla1סבראש

חסר מידעTachymarptis melba2סיס הרים

חסר מידעApus apus1סיס חומות

לא בסיכוןVanellus spinosus3סיקסק

לא בסיכוןOenanthe oenanthe3סלעית אירופית
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דרגת סיכוןמס׳ תצפיותשם מדעישם עברימחלקה

בסכנת הכחדהOenanthe hispanica12סלעית קיץעופות

לא בסיכוןCecropis daurica9סנונית מערות

לא בסיכוןHirundo rustica2סנונית רפתות

לא הוערךGrus grus1עגור אפור

לא בסיכוןCorvus corone8עורב אפור

לא בסיכוןGarrulus glandarius122עורבני שחור-כיפה

בסכנת הכחדה חמורהAquila chrysaetos1עיט סלעים )זהוב(

נכחד כמקנן בארץClanga pomarina2עיט חורש

בסכנת הכחדה חמורהAquila fasciata4עיט ניצי

לא הוערךAquila nipalensis1עיט ערבות

לא הוערךClanga clanga1עיט צפרדעים

לא הוערךPhylloscopus trochilus1עלווית אפורה

עתידו בסכנהPhylloscopus collybita1עלווית חורף

לא הוערךPhylloscopus sibilatrix1עלווית ירוקה

לא בסיכוןGalerida cristata8עפרוני מצויץ

בסיכון נמוךButeo buteo20עקב חורף )מזרחי(

בסיכון נמוךButeo rufinus28עקב עיטי

עתידו בסכנהAnthus similis1פפיון הרים

לא הוערךFringilla montifringilla4פרוש הרים

לא הוערךFringilla coelebs14פרוש מצוי

לא בסיכוןPrinia gracilis9פשוש

לא בסיכוןCinnyris osea19צופית בוהקת

לא בסיכוןSpilopelia senegalensis4צוצלת

לא בסיכוןMonticola solitarius1צוקית בודדת

לא בסיכוןCorvus monedula8קאק

חסר מידעCuculus canorus1קוקיה אירופית

לא הוערךVanellus vanellus1קיווית מצויצת

לא הוערךTurdus philomelos5קיכלי רונן

בסכנת הכחדה חמורהNeophron percnopterus1רחם מדברי

לא בסיכוןTurdus merula41שחרור

לא בסיכוןHalcyon smyrnensis7שלדג לבן-חזה

בסכנת הכחדה חמורהCoturnix coturnix2שליו נודד

לא בסיכוןOtus scops3שעיר מצוי

עתידו בסכנהMerops apiaster16שרקרק מצוי

בסיכון נמוךStreptopelia turtur9תור מצוי

לא בסיכוןStreptopelia decaocto11תור צווארון

חסר מידעCaprimulgus europaeus8תחמס אירופי

לא בסיכוןTyto alba7תנשמת לבנה

לא בסיכוןLinaria cannabina6תפוחית מצויה
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דרגת סיכוןמס׳ תצפיותשם מדעישם עברימחלקה

לא בסיכוןLepus capensis20ארנבתיונקים

בסיכון נמוךTadarida teniotis1אשף

לא בסיכוןMeles meles5גירית

לא בסיכוןMartes foina3דלק

לא בסיכוןHystrix indica59דרבן

לא בסיכוןNannospalax ehrenbergi1חולד

לא בסיכוןRattus rattus1חולדת העליות

לא בסיכוןSus scrofa4חזיר בר

מבוייתFelis silvestris catus18חתול בית

עתידו בסכנהFelis silvestris15חתול בר

עתידו בסכנהRhinopoma cystops2יזנוב קטן

בסכנת הכחדה חמורהDama mesopotamica21יחמור פרסי

לא בסיכוןApodemus mystacinus2יערון גדול

מבוייתCanis lupus familaris3כלב

לא בסיכוןHerpestes ichneumon17נמייה

בסכנת הכחדהMyotis nattereri3נשפון דק-אוזן

לא בסיכוןRousettus aegyptiacus17עטלף פירות

בסכנת הכחדהRhinolophus ferrumequinum5פרסף גדול

עתידו בסכנהRhinolophus hipposideros8פרסף גמדי

בסכנת הכחדהHyaena hyaena29צבוע מפוספס

עתידו בסכנהGazella gazella1021צבי ישראלי

לא בסיכוןAcomys dimidiatus1קוצן מצוי

עתידו בסכנהCaracal caracal1קרקל

לא בסיכוןVulpes vulpes203שועל מצוי

לא בסיכוןCanis aureus415תן

איור 13: התפלגות התצפיות בבע"ח בסקר מצלמות הלכידה 
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8.3.3. דריסות בע"ח בתחום הסקר
WAZE( התקבלו סה"כ 281 תיעודים של בע"ח דרוסים. מאפליקציית  משני המקורות )מאגרי המידע של רט"ג ואפליקציית 
 68 ציון של מין בעל החיים שנדרס. ממאגרי המידע של רט"ג התקבלו  אין  WAZE התקבלו 213 תצפיות, אך לתצפיות אלו 

תצפיות של בע"ח דרוסים, מ-16 מינים שונים. בעל החיים שנדרס בתדירות הגבוהה ביותר הוא התן, עם כמעט 40% ממספר 
הדריסות שבהן מין בעל החיים מתועד. ייתכן שתדירות זו נובעת משכיחותו של התן בשטח ומגודלו )ככל השמין גדול יותר, 
נוכחותו בולטת יותר ולכן מתועדת יותר בהשוואה למינים קטנים יותר(. בנוסף, ישנן 5 תצפיות בשני מינים בסכנת הכחדה: 

יחמור )בסכנת הכחדה חמורה, שתי תצפיות( וצבי ישראלי )עתידו בסכנה, 3 תצפיות(.

מהסתכלות במפת הדריסות )מפה 31( ניתן לראות שיש דריסות לאורך שני הכבישים העיקריים בתחום הסקר )3855 ו-3866(. 
בנוסף, ניתן לראות שישנם כמה אזורים שבהם צפיפות הדריסות היא גבוהה יותר:

• לאורך כביש 3855 באופן כללי, בדגש על: 	

• הצומת עם כביש 3866.	

• כ-400 מ׳צפונית למעגל התנועה שמוביל לרחוב שד׳הרב הרצוג בבית שמש. 	

• מעט דרומית לצומת הכניסה למושב זנוח.	

• קטע מכביש 3866 ממזרח לנס הרים ולכיוון בר גיורא.	

• אזור צומת הכביש שמוביל למערת הנטיפים.	

מפה זו יכולה לתת אינדיקציה לאזורים שבהם בע"ח משתמשים לצורכי תנועה ממקום למקום, ומהווים בעיה לחצייה שצריך 
לתת עליה את הדעת. 

מבחינת האזורים שנמנו לעיל, שתי הנקודות הראשונות הן על קו התפר בין השטח הפתוח לשטח העירוני המבונה, כך שאולי 
פשוט צריך למנוע מבע"ח בכלל להגיע לכביש מצד מזרח, כי בכל מקרה חציית הכביש מהווה עבורם מבוי סתום. לעומת זאת, 
בשטח שמדרום לזנוח )הנקודה השלישית(, ישנו שטח פתוח שכולל חקלאות, יערות נטועים ושטחים טבעיים, שבהחלט מומלץ 
לאפשר לבע"ח לעבור באזור זה. לאורך כביש זה ישנם שלושה מעבירי מים בגדלים שונים, אך צריך לוודא שהם לא נסתמים ע"י 

סחף או צמחייה, וצריך לתעל את תנועת בעלי החיים אליהם.

בשתי הנקודות האחרונות, הכביש מפריד בין שני אזורים פתוחים, ולכן מומלץ להסדיר את קטעי כביש אלו למעבר בטוח של בע"ח.
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תמונה 28: כלנית מצוייה על רקע מרבד של מרווה דגולה. צילום: עידן טלמון.
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9. ערכיות כוללת

9.1. שיטת חישוב הערכיות הכוללת
מפת הערכיות הכוללת מורכבת ממפת הערכיות המרחבית )מפה 16( וממפת הערכיות הבוטנית )מפה 27(. מפה זו כוללת 
כמו:  מרחביים  אקולוגיים  היבטים  עם  יחד  עצמו,  הגידול  בית  למאפייני  שקשורים  צומח  של  מקומיים  אקולוגיים  היבטים 
)‘צווארי בקבוק׳(, בכל  ומעברים הכרחיים  קישוריות, רצף שטחים פתוחים, עוצמת הפרה של הרצף, מסדרונות אקולוגיים 

שטח הסקר ובשטחים שסובבים את גבולותיו, בהתאם למטריצת החיבור הבאה:

ערכיות מרחביתערכיות כוללת

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכה

ערכיות בוטנית

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהנמוכה

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתבינוניתבינונית

מירביתגבוהה מאדגבוההגבוההגבוההגבוהה

מירביתגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאד

מירביתמירביתמירביתמירביתמירביתמירבית

9.2. תוצאות
זו מתקבלת  נראה שמרבית השטח בערכיות המירבית. ערכיות   ,)32 ומפה   14 )איור  בבחינת הערכיות האקולוגית הכוללת 
מכך שמרבית תחום הסקר מוגן סטטוטורית )שמורת טבע, גן לאומי או שטחים בניהול קק"ל(, או שנמצא ערכי במדד רצף 
יותר התקבלו בשטחים שאינם  הנמוכות  דרגות הערכיות  מ׳ מהפרה(.   1000 )מרחק משוקלל של מעל  השטחים הפתוחים 

מוגנים וקרובים להפרות השונות: כבישים, ישובים ומחצבות. 

איור 14: ערכיות אקולוגית כוללת: בוטנית-מרחבית.
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9.3. מפגעים נקודתיים
גרוטאות, אסבסט,  נקודתיים מסוגים שונים שנצפו במהלך הסקר: ערימות אשפה,  נקודות של מפגעים  33 מוצגות  במפה 
הפרות קרקע, נקודות שבהן מושלכים פגרי חיות משק, נזק רכבי שטח )קוליסים(, דליפות ביוב, פסולת בניין ופסולת חקלאית 
)כולל אריזות חומרי הדברה(. למפגעים אלו יש טווח רחב של השפעות שליליות. החל מפגיעה אסתטית ועד זיהום ופגיעה 

במערכת האקולוגית.
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מקורות

תמונה 29: דרדר כחול. צילום: עידן טלמון.
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תמונה 30: בן-סחלב צריפי על רקע פרחי לוטם מרווני. צילום: עידן טלמון





193

"ח מסכם נחל המערה – פארק עצמאות ארה"ב דו ו דולב  נחל  י  אגנ

11. נספחים

11.1. נספח א׳– סיכום הממצאים, מסקנות והמלצות ראשוניות
נספח זה כולל צירוף של עיקרי הממצאים והמלצות לקווים מנחים כלליים לניהול השטח באופן שיישמר, ובמקרים מסויימים 
יטפח, את ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבו. זאת, על-פי השקפת מחברי חוברת הסקר והתייעצות עם הגורמים המזמינים 
ואנשי שטח נוספים. הנספח מתווה עקרונות כלליים בלבד, ואינו מפרט באופן מלא את הצעדים התכנוניים, הטכניים והמנהליים 
הדרושים למימוש מטרות אלה. אנו מקווים שההחלטה על צעדים אלו תתקבל באופן מקצועי ושקול, ותוך שיתוף והסכמה בין 

הגורמים השונים המעורבים בניהול השטח. 

ככלל, תחום הסקר כולל פסיפס של שטחים טבעיים, שטחי חקלאות, שטחים מיוערים ויישובים בעלי אופי כפרי – שיוצרים 
יחד מרחב פתוח גדול, רציף ברובו ומרשים מאוד. הנוף ההררי באזור הסקר מהווה חולייה מקשרת בין הרי ירושלים התלולים 
בצפון ובמזרח, לבין שיפוליה המתונים של השפלה שתוחמת את שטח הסקר ממערב. בנוסף, מגוון תצורות המסלע והקרקע 
מאפשרים את קיומם של שפע מיני חי וצומח, שמהווים אוסף חשוב וייחודי בנופי ארצנו. מגוון זה מייצג את נופי החבל הים-

תיכוני על סף המעבר לנופי הספר הים-תיכוני והמדבר שמדרום לו. שימור אופיו הפתוח והמגוון של האזור, שימור הקישוריות 
בתוכו ובינו לבין אזורים סמוכים ושימור האוכלוסיות הטבעיות בו, במקביל להמשך פעילות אנושית מסוגים שונים, מהווה 
חיוני  האזור,  תושבי  לבין  ובינם  השונים,  הגורמים  בין  הדדי  ויידוע  פעולה  שיתוף  השטח.  בניהול  שעוסקים  לגופים  אתגר 

לעמידה באתגר זה.

11.1.1. נוף
בהתמקדות בהיבט הנופי, ישנם בשטח הסקר שני מכלולי-נוף ייחודיים שאותם יש לשמר בשלמותם:

• זה, 	 אזור  עיטאב. בחלקו המערבי של  בית  לאומי  וגן  דולב  נחל  לגבול שמורת טבע  ברובו  שטח שחופף  הליבה הפתוחה: 
נחל  נחל המערה,  נחל אזן,  נחלים:  ובגבולה עוברים ארבעה  יהודה. בתחום הליבה  בולטות המצלעות המערביות של הרי 
דולב ונחל מחסיה, ובהם שבילי מטיילים ברגל וברכב. הנוף נקי ברובו מפיתוח, ואתרי הביקור בו הינם בעלי חשיבות ארצית 
)מערת התאומים ובית עיטאב(. ישנה חשיבות מיוחדת לשמירת המרחב כמכלול שלם, ולמניעת כרסום באיכויותיו הנופיות. 
חשיבות זו הוכרה גם בתמ"א 35, ומתבטאת בסימונו כחלק ממרקם שמור משולב וכשמורת טבע נחל דולב. בנוסף, מרבית 

אזור הסקר וחלק זה בפרט, קיבלו התייחסות גם בתמ"מ 1/30 ומוגדרים כליבה שמורה.

• )“דרך האמפרי"(. אזור זה מאופיין בנופים 	 ראש המתלול הדרומי של נחל שורק, למרגלות כביש 3866  נס הרים:  מורדות 
דרמטיים ומרהיבים לעבר נפתולי נחל שורק, קניון נחל קטלב ומצוקי מערת שמשון. קיומם הן של כביש 3866, הן של דרך 

הג׳יפים למרגלותיו, מאפשר למגוון רחב של מטיילים, ברגל, ברכב ובאופניים ליהנות מנופיו הייחודיים של המרחב.

11.1.2. רציפות וקישוריות
רציפותם הגבוהה של מרבית השטחים הפתוחים בתחום הסקר מצביעה על הצורך ביישום העיקרון של הימנעות מפיתוח 
האפשר  ככל  יוצמד  חקלאיים(,  מבנים  )כולל  הוא  באשר  עתידי  שפיתוח  רצוי  ונופיים.  אקולוגיים  משיקולים  השטח,  בלב 
יחסום  שלא  כך  הפיתוח  להכוונת  גם  אלא  לבדו,  הדופן  צמידות  לשיקול  רק  לא  להתייחס  חשוב  קיימים.  ולתשתיות  לבינוי 
זה, אנו ממליצים  גבוהה במיוחד. בהקשר  וכן באופן שיימנע ככל האפשר מפגיעה בשטחים שערכיותם  מעברים הכרחיים, 
לבחון את חלופות הפיתוח השונות )למשל להרחבת יישוב( על רקע שכבות רלוונטיות של הסקר )ערכיות אקולוגית, מעברים 
הכרחיים, ערכיות נופית, אתרים, איתורי מינים בסכנת הכחדה/נדירים/אנדמיים ועוד(, לדון בהשפעות השונות של כל חלופה 
על המרכיבים השונים, ולנסות לדרג את החלופות מבחינת מידת פגיעתן בשטח הפתוח )כמובן שבבחירת החלופות יעלו גם 
שיקולים תכנוניים נוספים(. מומלץ ששיקולים אקולוגיים יובאו בחשבון גם בכל הקשור להקמת גדרות, ולפעולות אחרות בלב 

השטח הפתוח.

11.1.3. אקולוגיה
• באזור 	 והרחוק)  הקרוב  )בעבר  שנרשמו  והנדירים  הכחדה  בסכנת  שמצויים  הצמחים  ממיני  חלק  הכחדה:  בסכנת  צמחים 

הסקר הם מינים של שדות ושולי שדות. זאת, למרות חלקם הלא גדול של שטחים חקלאיים בתחום הסקר. השארה של חלק 
משולי השדות ו/או של שדות מוברים בממשק אקסטנסיבי ללא חריש עמוק וריסוסים, עשוייה לתרום בהמשך גם לפעולות 
השבת/אישוש אוכלוסיות של מינים אלה. פעולות אלו יצריכו צעדים נוספים כמו זריעה/שתילה )סביר שברבים מהמינים 

כבר לא קיים בנק זרעים בקרקע( וניטור ארוך-טווח, תוך צורך בתיאום בין הגופים השונים שפועלים בשטח.

• האוכלוסייה 	 והרכב  גודל  של  יציבות  לוודא  ע"מ  התאומים,  במערת  העטלפים  פעילות  את  לנטר  להמשיך  יש  עטלפים: 
שמתקיימת במערה.



194

"ח מסכם נחל המערה – פארק עצמאות ארה"ב דו ו דולב  נחל  י  אגנ

• וכשטחי 	 ופנאי  נופש  כשטחי  סחיפתה,  ומונעי  קרקע  כמשמרי  ירוקות,  כריאות  מתפקדים  הסקר  בתחום  היערות  יערות: 
מרעה לצאן ולבקר, ובמקרים מסויימים גם למרעה צוף לדבורים. כמו כן, בחלק ניכר של היערות, בעיקר בוותיקים שבהם, 
כבר הספיק לצמוח תת-יער מפותח, ומתקיימת בהם מערכת אקולוגית מגוונת. בהקשר לנטיעות חדשות, מומלץ שבהחלטה 
לגבי עצם ביצוען וכן לגבי אופיין )למשל המיקום, הצפיפות ומיני העצים( יינתן משקל גבוה לשיקולים אקולוגיים ולשמירת 

דמות הנוף הטבעית של האזור, כמפורט בעקרונות תורת ניהול היער החדשים )אסם ועמיתיו, 2014(.

• בית-גידול 	 מהווים  אלו  שטחים  והיער.  החורש  לשטחי  יחסית  מצומצם,  בהיקף  בתה  שטחי  ישנם  הסקר  בתחום  בתות: 
ואתר קינון למינים רגישים שמתמחים בבתות, דוגמת פיפיון הרים, סלעית קיץ )תועדו בתחום הסקר( ומדברון )לא תועד 
בתחום הסקר(. בעשורים האחרונים, תפוצתם של פיפיון ההרים וסלעית הקיץ מוגבלת בשל הפרעות אנתרופוגניות וצמצום 
שטח בית-הגידול. על כן, ישנה חשיבות גדולה לשימור הבתות באזור זה. חשיבות זו נכונה גם עבור אורגניזמים מקבוצות 
טקסונומיות נוספות, דוגמת מיני זוחלים, חרקים ועוד, שזהו בית הגידול המועדף עליהם. פעולות ממשק לשימור הבתה 
)ראו: אורבך, 2012( כוללות: שימוש ברעיית צאן מבוקרת, טיפול בזריעי אורנים והדברת מינים פולשים. בנוסף, מומלץ לבצע 

סקרים זואולוגיים ממוקדים למינים “חובבי בתה" מקבוצות טקסונומיות שונות. 

• זריעים )בעיקר של אורן ירושלים, אך גם של אורן קפריסאי וברוש מצוי(: נרשמו בכ-2/3 מיחידות הצומח שאינן מיוערות 	
)חורש/שיחיה/בתה/עשבוניים(. מומלץ להשאיר את אזור ליבת הסקר )שמורת הטבע נחל דולב( שיהיה נקי לגמרי מזריעים, 

ע"מ לאפשר קיום של תצורות אלו עבור מינים מתמחים אשר זקוקים לסביבה הטבעית ללא אורנים, וכן מסיבות נופיות.

• צמחים פולשים: בתחום הסקר ישנם מספר מיני צמחים פולשים, כאשר המין הבולט הוא השיטה הכחלחלה. יש צורך להדביר 	
מינים אלו. מומלץ לשים דגש גם על טיפול בריכוזים קטנים או אף בפרטים בודדים של מינים נוספים בעלי פוטנציאל פלישה 
גבוה, למשל: דודוניאה דביקה – שפרטים שלה נמצאים בעומק שמורת הטבע. זאת, כדי למנוע את התרחבות התופעה כבר 

בשלב זה, שבו הדבר עדיין קל וזול יחסית.

11.1.4. המלצות כלליות
• גיורא לשמורת 	 פעילות הצבא: ישנו שימוש צבאי שפוגע בעיקר בחלק המזרחי של שטח הסקר, במיוחד באזור שבין בר 

דולב. השימוש הצבאי בא לידי ביטוי ע"י השארת פסולת ורמיסת הצומח. הפסולת פוגעת בחיות הבר ומהווה מטרד אסתטי 
למטיילים, ורמיסת הצומח פוגעת ביכולת הקיום של המגוון הביולוגי באזור.

• יהודה 	 ייחוד משלהם. על-פי סקר מעיינות בהרי  גדולים בעלי  מקורות המים באזור הסקר מהווים מוקדים לא  מעיינות: 
שנערך לפני מספר שנים )כהן ופיימן, 2011(, ברוב המעיינות שנדגמו באזור הסקר הנוכחי נמצאה איכות מים טובה מאד, 
ללא עדויות להשפעות אנתרופוגניות. כפי שמציינים כהן ופיימן, עד לשנת 2011 השתמש מושב נס הרים בבורות ספיגה. 
לכן, מומלץ לוודא את תקינות מערכת הביוב ביישובים שמעל המעיינות )צור הדסה, מטע, בר גיורא ונס הרים(, ושלא נעשה 

שימוש יתר בחומרי דישון.

• שימור אתרים ארכיאולוגיים: בפרט בית עיטאב, חורבת דרבן, חורבת ניאטה וחורבת דיר-אבאן.	

• גרוטאות, מצבורי 	 ופסדים, קוליסים,  בתחום הסקר קיימים מפגעים כמו: אשפה, אריזות חומרי הדברה, פגרים  מפגעים: 
פסולת בניין ואסבסט. מפגעים אלו מהווים מטרד אקולוגי, בריאותי וחזותי כאחד. כחלק מטיפוח האזור, מן הראוי להכין 

תכנית, בשיתוף עם כל הגופים הרלוונטיים, לסילוק מפגעים אלו. 
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11.2. נספח ב׳ – חישוב הערכיות הנופית של יחידות הנוף
טבלה 21: ערכיות נופית-תרבותית לפי המדדים )ערכיות מירבית = 5; שטח בנוי=0(

ייחודיות שטח )מ"ר(מס׳שם תת-יחידת הנוףמס׳
בנוף הארץ

מגוון ועושר 
חזותי

בולטות 
פוטנציאל ייצוג נופי“ראשוניות"ונוכחות

ממוצע נצפותשיקום נופי
מחושב

הערכת 
מומחה

1.019748.916911111121.1428571בארות מחסיה1
1.02458739.8622122352.4285712מחסיה דרום2

1.03252130.6211122352.1428572נחל זנוח מרכז3
1.0455499.08911101131.1428571חוות לולים4
1.0558428.02611122331.8571432נחל זנוח דרום5
2.01413352.91000000000מחצבה תחתונה6
2.02183292.18233344233חורבת חרוז7
2.03167613.5922333432.8571433נחל חרוז8
2.04188949.7723333453.2857143ח׳רבת ג׳ינעייר9

2.0577952.73722333322.5714292נחל יעלה תחתון10
2.06387691.8000000000מחסיה11
2.0720701034334433.4285714דיר אבאן צפון12
2.08463785.345435454.2857144דיר אבאן דרום13
2.0920803.30933324212.5714292ערוץ דיר אבאן14
2.10166797.4242344543.7142864מורדות דולב15
2.117016832324222.5714293נחל דולב תחתון16
2.12113091.8622434453.4285713יער ניאטה17
2.13416850.3145445454.4285715מורדות ניאטה18
2.141554245445434.1428574פיתחת דולב19
2.1519810.36132324222.5714293נחל המערה תחתון20
2.16109194.4134344323.2857143חורבת עמדן21
2.17431125.3532444453.7142864יער המחצבה22

3.01124297.4123524553.7142864לשון המחצבות23
3.02316291.11000000000מחצבה עליונה24
3.03611631.48334445544שלוחת חרוז25
3.04170504.2833334453.5714293חניון חרוז26
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ייחודיות שטח )מ"ר(מס׳שם תת-יחידת הנוףמס׳
בנוף הארץ

מגוון ועושר 
חזותי

בולטות 
פוטנציאל ייצוג נופי“ראשוניות"ונוכחות

ממוצע נצפותשיקום נופי
מחושב

הערכת 
מומחה

3.05329239.7534555554.5714295נחל מחסיה תיכון27
3.06393158.5434455554.4285715שלוחת דולב28
3.0723440455555534.7142865מצלעות דולב צפון29
3.08294127.5155555534.7142865מצלעות דולב דרום30
3.09368728.9634344343.5714294ג׳רש31
3.10151603.6655555534.7142865מצלעות המערה צפון32
3.11121777.9255555534.7142865מצלעות המערה דרום33
3.12158485.7544555444.5714295מורד שלוחת אסד34
3.13169916.2844545434.2857144אזן דרום35
3.14394493.1734334333.2857143פאתי מחצבת זנוח36
4.01305285.8655555544.8571435ח׳רבת רביעה37
4.02711056.6734345343.8571434מרג׳אל-עין38
4.03725764.8234334353.7142864ראש דרך האמפרי39
4.04445638.1734444333.7142864יער דולב עליון40
4.05174125.9522513212.2857142כרמי דולב עליון41
4.06106050033334323.1428573יער נס הרים42

4.0732646842355423.7142864חורש דולב43
4.08158704.8333445323.7142864נחל דולב עליון דרום44
4.09108106.27213132222עין יגור45
4.10523930.2434434333.4285713כיפת המערות46
4.11723881.7345445444.4285714עוטף בית עיטאב47
4.1246755.28655545554.8571435בית עיטאב48
4.13227623.7555455524.4285715אוכף סיפלה49
4.14734201.3343553344כיפת שעירה50
4.1522655355555524.5714295קניון דולב51
4.16285803.94444454244מדרון המערה צפון52
4.17289175.05434554244מדרון המערה דרום53
4.181620779.444455444.4285715כיפות תוריה54
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ייחודיות שטח )מ"ר(מס׳שם תת-יחידת הנוףמס׳
בנוף הארץ

מגוון ועושר 
חזותי

בולטות 
פוטנציאל ייצוג נופי“ראשוניות"ונוכחות

ממוצע נצפותשיקום נופי
מחושב

הערכת 
מומחה

4.1976906.99644434423.4285713נחל המערה לא מעובד55
4.2043587.60421212221.7142862כרם נחל המערה56
4.21296640.47333343233בר גיורא מערב57
4.22432891.5133434333.4285714כיפת עיטאב דרום58
4.23437567.2455455544.7142865שלוחת אסד59
4.2412544323324222.7142863ראש נחל אזן60
4.252972544333423.2857144חקלאות נטושה אזן61
4.26131558.3645445444.4285715חורבת דרבן62

4.27116110.68344453344דרבן מערב63
4.28433353.89344553244אזן עליון דרום64
4.2946296.06533344323.1428573בקעת אזן טבעית65
4.30575575.9534444333.7142864אזן מרכז66
5.01211104.1545534454.1428575הר יעלה67
5.02158708.9144545454.5714295יעלה מזרח68
5.03223684.1733345333.4285713יעלה דרום69
5.04143499.0653545554.5714295מתלול נס הרים70
5.05185444.8134334333.2857144עין פירים71
5.06113246.5223222222.1428572פאתי נס הרים72
5.07615572.42000000000נס הרים73
5.0857869.97822223212.1428572נס הרים מערב74
5.09100007.2122212221.8571432מרכז שדה קק"ל75
5.10101929.9813113111.7142861חקלאות נס הרים76
5.1143330.81211113111.2857141עמק נס הרים77
5.12469468.88555555555מתלול קטלב78
5.1398351.6123323232.7142863כביש נס הרים79
5.1426588.399000000000בית היערן80
5.15402499.0733323322.7142863יער נס הרים81
5.16485036.23000000000בר גיורא82
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11.3. נספח ג׳ – פירוט לגבי האתרים הנקודתיים
במהלך הסקר תועדו 336 אתרים בעלי עניין לציבור, מתוכם 277 אתרים שנסקרו בשטח במהלך הסקר, ו-59 אתרים נוספים שנרשמו לפי נתוני הסקרים הארכיאולוגיים במרחב או ממפה 
מנדטורית. 29 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית )חשיבות גבוהה, 3(, 73 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה האזורית )חשיבות בינונית, 2(, ו-234 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה 

המקומית )חשיבות נמוכה, 1(. התפלגות האתרים לפי הסיווג הראשי: ארכיאולוגי – 170, גיאומורפולוגי – 36, הידרולוגי – 59, היסטורי – 28, הנצחה – 12, נוף – 2, אחר – 29.

מספר האתר שבעמודה הימנית זהה למספרו במפת האתרים. המספור הינו מצפון לדרום. המספור אינו רציף שכן יש גם אתרים בוטניים ומפגעים סביבתיים.

טבלה 22: אתרים נקודתיים

מס׳ 
אתר

דירוג מקור המידעתיאור האתרסיווג האתרשם האתר
חשיבות

משניראשי

1מפה מנדטוריתבמפה מנדטורית - מחצבה לא בשימוש. הנקודה נמצאת כיום בשולי מתחם מחצבות פעיל ולא נסקרה.היסטורימחצבה1

במפה מנדטורית - מערת חראזה. המקום לא מתועד בסקרים נוספים. במקום נראים רק סלעים גדולים המעידים גיאומורפולוגימערה2
על מערה הרוסה. ייתכן והמערה פוצצה כבר בתקופת המנדט הבריטי, בגלל הסמיכות למסילת הרכבת והחשש 

מפעילות כנופיות בגזרה. תופעה כזו של פיצוץ מערות מוכרת ממקומות אחרים בארץ.

2מפה מנדטורית

3סקר נוכחיריכוז שומרות )לפחות 5(. מיקום מקורב.ארכיאולוגישומרות3

1מפה מנדטוריתסימון כבשן סיד במפה מנדטורית. השטח לא נסקר.ארכיאולוגיכבשן סיד4

סקר נוכחי, מפה גדרות אבן. חלק מהאתר בתחום המחצבה. במפה מנדטורית - ח׳רבת חראזה.ארכיאולוגיחורבת חרוז5
מנדטורית

2

יסודות מבנים, בורות פעמון יבשים, מערת מגורים, תצפית מרשימה. במפה מנדטורית מסומנת בחורבה באר, הידרולוגיארכיאולוגיח׳רבת רביעה6
להערכתנו מדובר בטעות והכוונה לאחד מבורות המים שבשטח.

סקר נוכחי, מפה 
מנדטורית

3

1סקר נוכחיבור מים סתום ולצידו אבן חוליה יפה.הידרולוגיבור מים7

3סקר נוכחיאזור טרשונים מפותח ומרשים במורד המזרחי של ח׳רבת רביעה.גיאומורפולוגיטרשונים8

1סקר נוכחיחוות בודדים בשטח כ-5.5 דונם. המתחם פונה ונהרס בסוף שנת 2018 או תחילת 2019.היסטוריחוות יערן9

סקר נוכחי, שלוש אבני שפה עתיקות, בסביבה גדרות אבן. פיינגרש מזכיר בפסגת הגבעה גורן עתיקה.ארכיאולוגיח׳רבת ג׳ינעיר10
מפה מנדטורית, 

פיינגרש 1984

1

2סקר נוכחיעמוד אבן שרוע, אורכו 1.5 מ׳. לידו מערה נמוכה.ארכיאולוגיעמוד אבן11

1סקר נוכחיסדק צר בקרקע בדופן הכביש, יורד לפחות לעומק 1.5 מ׳.גיאומורפולוגיסדק12

סלע ועליו לוחית זיכרון לזכר רס"ן יואב בן-נון וסרן יעקב גל מפלוגה מסייעת 466 שנפלו במלחמת שלום הגליל. הנצחהמצפור13
התצפית מהמקום מוגבלת.

2סקר נוכחי

1סקר נוכחישלט ישן של רשות שמורות הטבע - שמורת נחל שורק. השלט כנראה בן יותר מ-30 שנה.היסטורישלט שמורה ישן14

1סקר נוכחיבור מלבני בעומק 3 מ׳, אורך 2.5 מ׳ ורוחב 1.5 מ׳. מדרגות תלולות מדרום. מעט ספלולים. ארכיאולוגיהידרולוגיבור15

1סקר נוכחישולחנות פיקניק פזורים באזור.אחרשולחנות16

1סקר נוכחיגת סתומה, אליה עולה גרם מדרגות מודרני.ארכיאולוגיגת17
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מס׳ 
אתר

דירוג מקור המידעתיאור האתרסיווג האתרשם האתר
חשיבות

משניראשי

1סקר נוכחישולחן פיקניק ושילוט הפנייה למצפור לזכר שני קצינים שנפלו במלחמת לבנון.אחרפינת פיקניק18

1סקר נוכחיחניון קטן לזכר שני תורמים, שולחנות פיקניק.אחרחניון קק"ל19

מבואת פארק 20
ארה"ב

2סקר נוכחיהשער המערבי של פארק ארה"ב. מפת אבן של אתרי הפארק השונים.אחר

2סקר נוכחימערכת סכרים/טראסות בערוץ נחל יעלה.ארכיאולוגיסכרים21

 עמוד ענן, שתי אבנים מעוטרות למרגלות הכביש. האחת אבן מפתן ובצידה כוכב, מתחתיה אבן עם שני עיטורים.ארכיאולוגיאבנים מעוטרות22
סקר נוכחי

2

1סקר נוכחיחניון רובינשטיין - שולחנות ומתקני משחק.אחרחניון מטיילים23

חציבות בסלע. בור מרובע חצוב בסלע מנותק מסביבתו. עם דופן של כ 45 ס"מ בעומק של כ 45 ס"מ. בחלק ארכיאולוגיחציבות בסלע24
הפנימי קיימת מדרגה קטנה על שתיים מהפאות.

1סקר נוכחי

1מפה מנדטוריתסימון כבשן סיד במפה מנדטורית. השטח לא נסקר.ארכיאולוגיכבשן סיד25

לפי הסקר הארכיאולוגי - שלוש גתות חצובות בסלע, במרחק 100 מ׳ זו מזו. בקרבתן בורות חצובים בסלע ארכיאולוגיגתות26
ומדרגות עיבוד. השטח סבוך ולא זוהו ממצאים ארכיאולוגיים.

סקר ארכיאולוגי, 
סקר נוכחי

1

 סימון מקאם ללא שם במפה מנדטורית. המקום לא נסקר בשטח, אך ייתכן שזהה למערה בצלע הר יעלה.ארכיאולוגימקאם27
יש לציין כי מהמפה ניתן להבין שהמקאם ממוקם במדרון סביב 200 מ׳ ממערב לתחום הכפר דיר אל-הווא.

1מפה מנדטורית

1סקר נוכחימערה בגובה 2.5 מ׳, עומק 10 מ׳. פתח רבוע. מדרגות פנימה.ארכיאולוגימערת מגורים28

חניון קק"ל עם שולחנות פיקניק, לכבוד סמואל לואיס, שגריר ארה"ב בישראל בשנים 1985-1977, ולכבוד רעייתו. אחרחניון קק"ל29
החניון הוקדש בשנת 1985.

1סקר נוכחי

2סקר נוכחיבור מים מסורג, ספלולים ומדוכה חצובה, וחציבות בסלע.הידרולוגיארכיאולוגיבור מים וספלולים30

1סקר נוכחישרידי מבנה.ארכיאולוגישרידי מבנה31

1סקר נוכחיבור בטון רבוע נמוך ומשטח. ייתכן שרידי מבנה שירותים ישן.אחרבור בטון32

נקודת טריאנגולציה )עמוד מתכת מפוספס שחור-לבן( ולידה מגדל תצפית קק"ל. באזור פזורים שולחנות פיקניק. נוףהיסטוריהר יעלה33
הכפר דיר אל הווא השתרע סביב הפסגה, בשטח כיום מטע זיתים. “נוף ונופש" מציין באזור עמודים, עמוד סורג, 

בריכה חצובה, קברים חצובים ופסיפס - שלא אותרו בשטח.

 סקר נוכחי,
מפה מנדטורית, 

נוף ונופש

3

1סקר נוכחיספסל קק"ל. שריד לתחזוקת עבר של האתר.אחרספסל קק"ל34

1סקר נוכחיגת. משטח דריכה בגודל של כ 2×2 מ׳.ארכיאולוגיגת35

1מפה מנדטוריתסימון כבשן סיד במפה מנדטורית. השטח לא נסקר.ארכיאולוגיכבשן סיד36

2סקר נוכחישתי מערות קבורה ללא כוכים, בעלות חצר משותפת. סימני חפירות שוד. במערה הצפונית יש שקע רבוע.ארכיאולוגימערות קבורה37

1סקר נוכחיחניון מטיילים ובו שולחנות פיקניק.אחרחניון38

אתר גיאולוגי - מחשוף מחסיה. במחשוף מופיעות שכבות גיר מתצורת בענה, שכבות קירטון מתצורת מנוחה גיאומורפולוגימבתר חצוב39
ושכבות פוספוריט, פורצלניט וצור מתצורת מישאש.

סקר נוכחי, 
אנמר ואידלמן

2
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לפי הספר “נוף ונופש בהרי יהודה" נחשפת באתר זה התצורה הגיאולוגית “ממש". להבנתנו הכוונה לתצורות גיאומורפולוגיתצורה גיאולוגית40
המופיעות במחשוף מחסיה הסמוך. לא נסקר בשטח.

1נוף ונופש

באר פתוחה בקוטר ובעומק 5 מ׳ וסולם יורד אליה. לצידה שולחנות פיקניק, אגן אבן, אקליפטוס מת, חרוב, הידרולוגיעין מרג׳אל-עין41
פלפלון רך ושולחנות פיקניק. למרגלות המעיין )היבש( בריכה מלבנית מטוייחת 1.5 על 3 מ׳ ועומק 2 מ׳, עץ אשל 

בגובה כ-10 מ׳.

3סקר נוכחי

1מפה מנדטוריתסימון גורן במפה מנדטורית. המקום לא נסקר בשטח.ארכיאולוגיגורן42

1סקר נוכחייסודות מבנים וקירות, גדרות אבן.ארכיאולוגיחורבה43

1סקר נוכחיחניון ע"ש משה קורן - מעט שולחנות.אחרחניון44

כבשן סיד המוזכר בסקר הארכיאולוגי במיקום משוער. קוטר פנימי 3 מ׳ וחיצוני 7 מ׳, חלקו חצוב בסלע וחלקו בנוי ארכיאולוגיכבשן סיד45
באבני גוויל. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

לפי הסקר הארכיאולוגי של ישראל - חלקות עיבוד בשטח כחמישה דונמים התחומות בגדרות אבנים, גתות ארכיאולוגיאתר ארכיאולוגי46
פשוטות, מחצבות קדומות ומערות קבורה סתומות בסחף. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

2סקר נוכחיאנדרטה לזכר חללי המעבורת צ׳לנג׳ר.הנצחהאנדרטה47

1מפה מנדטוריתסימון גורן במפה מנדטורית. המקום לא נסקר בשטח, וייתכן שהגורן נותרה בקרבת מקום.ארכיאולוגיגורן48

סקר נוכחי, סימון באר במפה מנדטורית - כנראה ביר אז-זוראע. לא נותר זכר למקום.הידרולוגיבאר49
מפה מנדטורית

1

סקר נוכחי, מפה סימון מקאם במפה מנדטורית. המקאם לא קיים כיום, ולא זוהו עתיקות על-פני השטח.ארכיאולוגיא-שייח׳אבו חסן50
מנדטורית

1

1מפה מנדטוריתסימון כבשן סיד במפה מנדטורית. השטח לא נסקר.ארכיאולוגיכבשן סיד51

סקר נוכחי, סימון כבשן סיד במפה מנדטורית. בוצעו חיפושים בשטח אך בשל היער הסבוך, הכבשן לא אותר.ארכיאולוגיכבשן סיד52
מפה מנדטורית

1

1סקר ארכיאולוגיגת גדולה ובקרבתה מחצבות קדומות ושרידי מדרגות עיבוד. לא נסקר בשטח.ארכיאולוגיגת גדולה53

סקר נוכחי, סימון מעיין )ללא שם( במפה מנדטורית. לא נותר זכר למעיין זה.הידרולוגימעיין54
מפה מנדטורית

1

1סקר נוכחיאנדרטה לבני מושב מחסיה שנפלו במערכות ישראל, ללא שמות החללים.הנצחהאנדרטה55

1סקר נוכחיתבליט ישראל בסלע, בינו לבין הכביש ניטעו 13 עצים לכבודו של אילן רמון. לא הוסדרה גישה ברכב לאתר.הנצחהתבליט56

2סקר נוכחיבור מים גדול מאד שתקרתו קרסה. יש עמוד תמך. מעליו צומחת אלה ארץ-ישראלית. מימדי הפתח הם כ 2×4 מ׳.הידרולוגיבור מים57

סקר נוכחי, סימון מבנה במפה מנדטורית. המקום לא קיים כיום.היסטורימבנה58
מפה מנדטורית

1

1סקר נוכחיספלול. חצוב בסלע בקוטר של 20 ס"מ.ארכיאולוגיספלול59

2סקר נוכחיחציבות בסלע. נראה כמו בריכה שהתמלאה בסחף וצומח צפוף.הידרולוגיבריכה סתומה60
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סקר נוכחי, סימון מבנה וטחנת קמח במפה מנדטורית. לא נותר זכר למקום.היסטוריאל-ביארה61
מפה מנדטורית

1

סקר נוכחי, סימון מעיין במפה מנדטורית. לא ברור האם זו הנקודה אליה מתייחס הכיתוב. לא נותר זכר למקום.הידרולוגימעיין62
מפה מנדטורית

1

1סקר נוכחיבור מים מסורג בעומק 3 מ׳ המלא באשפה. מטרים בודדים מהכביש. לצידו עמוד אבן מודרני.הידרולוגיבור מים63

1מפה מנדטוריתסימון גורן במפה מנדטורית. המקום לא נסקר בשטח.ארכיאולוגיגורן64

2סקר נוכחיאנדרטה בתחום מושב מחסיה, לזכר יעקב אברהם שנפל במקום זה בשנות ה-50׳.הנצחהאנדרטה65

1סקר נוכחיבור מים מסורג בעל חוליית מלט משובעת יפה. עומקו 2 מ׳ והוא מלא באשפה.הידרולוגיבור מים66

1סקר נוכחיחניון קק"ל ע"ש הדס/גוטפרינד.אחרחניון67

2סקר נוכחיספלול בסלע מבודד. בקוטר של כ 30 ס"מ עם שלוש תעלות חצובות קצרות שמתנקזות אליו.ארכיאולוגיספלול ותעלות68

1סקר נוכחימבנה הנראה מודרני יחסית בתחום חניון קק"ל. ייתכן בית יערן.אחרמבנה69

מרכז הנצחה של קק"ל לתורמים. משתרע בשטח כעשרה דונמים. קירות זיכרון רבים, שירותים ושבילי הליכה. הנצחהמרכז הנצחה70
נחנך בסוף שנת 1979.

2סקר נוכחי

1סקר נוכחיחניון בדרך האמפרי, גישה אפשרית מכיוון מזרח למערב בלבד.אחרחניון מטיילים71

מערת קבורה בעלת חזית חצובה יפה בנסיגה לאחור. גובה 1.5 מ׳, אורך 2.2 מ׳. גובה הפתח 35 ס"מ ורוחבו 40 ארכיאולוגימערת קבורה72
ס"מ. בפנים חדר בקצוותיו כוכים קטנים.

2סקר נוכחי

רצפת פסיפס לבנה גסה ומתחתיה שני קמרונות, האחד בגובה חצי מ׳ ובאורך 1 מ׳ ועומק 1.2 מ׳, קמרון שני דומה ארכיאולוגיחורבת דירי73
בעומק כמה מ׳. מספר מ׳ ממזרח, בור רבוע בעומק 3 מ׳ מכוסה בקרש. 20 מטרים צפ׳, גדר אבנים בגובה 1.5 מ׳ 

הבנויה שני נדבכים גסים. בחפירות התגלה מנזר המכוסה כיום )עין-מור, 2009(.

2סקר נוכחי

1סקר נוכחיככל הנראה מבני שירותים הרוסים.אחרשני מבנים הרוסים74

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה )השתמרה לגובה שני נדבכים( בנוייה אבני גוויל. לא נסקרה בשטח.ארכיאולוגישומרה75

2סקר נוכחישומרה מודרנית, אפשרות עלייה לגג. דרגיות לירידה מהשומרה נחסמו לגישה.אחרשומרה76

1סקר ארכיאולוגיבסקר הארכיאולוגי - מבנה רבוע ובור חצוב בסלע. לא נסקר בשטח.ארכיאולוגימבנה רבוע ובור77

סקר נוכחי, חניון מילר. חנייה, פרגולת צל ומגרש ספורט. החניון קיים לפחות מאז 1984.אחרחניון מטיילים78
פיינגרש 1984.

1

מצפור פוינט 79
איסט

2סקר נוכחירחבת חנייה ומצפור קטן. נקודת התחלת סימון שבילים ירוק המתחבר לשביל נחל שורק הררי.נוף

בשיפולי משטח סלע גדול, מערה תת-קרקעית גדולה ולה שלושה פתחי כניסה. במערה מים צוננים שעומקם עד הידרולוגיעין פירים80
1.5 מ׳, עמוד חצוב. המים צלולים מאד ומצחינים. סולם עץ. שלוש מדוכות חצובות. במפה מנדטורית - ביר אל-ביאר.

סקר נוכחי, 
מפה מנדטורית, 
נוף ונופש, מרקוס

3

3תצפיות רט"גבריכה עונתית לפי נתוני רשות הטבע והגנים. לא נסקר בשטח.הידרולוגיבריכת חורף דולב81
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בסקר הארכיאולוגי - שטח של כחמישים דונם ובו פזורת חרסים מתקופות הברונזה התיכונה ב׳, הברזל ג׳, ארכיאולוגיפזורת חרסים82
ההלניסטית, הרומית והביזנטית. לא זוהה בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1מפה מנדטוריתסימון גורן במפה מנדטורית. המקום לא נסקר אך סביר שלא השתמר.ארכיאולוגיגורן83

1מפה מנדטוריתסימון גורן במפה מנדטורית. לא נותר זכר למקום.ארכיאולוגיגורן84

1סקר נוכחיגדר אבן כפולה לאורך עשרות מטרים, ייתכן שרידי דרך עתיקה.ארכיאולוגיגדר אבן85

2סקר נוכחיקיר אבן פינתי בגובה 1.5 מ׳ )ארבעה נדבכים(, ייתכן שרידי בריכת אגירה. סביבו זיתים עתיקים.ארכיאולוגיקיר אבן86

1מפה מנדטוריתסימון גורן במפה מנדטורית. המקום לא נבחן בשטח אך נראה שלא נשמר.ארכיאולוגיגורן87

1מפה מנדטוריתסימון בית הספר של דיר אבאן במפה מנדטורית. המקום לא נסקר אך סביר שלא השתמר.היסטוריבית ספר88

1מפה מנדטוריתסימון גורן במפה מנדטורית. המקום לא נסקר אך סביר שלא השתמר.ארכיאולוגיגורן89

1סקר נוכחישלט עץ המפנה לתצפית ע"ש ג׳קייאר. מנקודה זו לכיוון פסל המאזניים, שביל ישן מדופן אבנים.אחרשלט עץ90

1מפה מנדטוריתסימון גורן במפה מנדטורית. המקום לא נסקר אך סביר שלא השתמר.ארכיאולוגיגורן91

סקר נוכחי, סימון מבנה במפה מנדטורית. המבנה אינו קיים כיום.היסטורימבנה92
מפה מנדטורית

1

1סקר נוכחיבור גדול ועמוק מתוכו צומחת תאנה. עומקו כ 5 מ׳ ופתחו ברדיוס של כ 2 מ׳.הידרולוגיבור מים93

1סקר נוכחיגן זיכרון שנקרא במקור גן עוזי אך מוקדש כיום לזכר חלל צה"ל עדן קסנטיני ז"ל, שנפטר בשנת 2018.הנצחהגן עדן94

סימון כבשן סיד במפה מנדטורית. הנ"צ המדויק נמצא על הכביש הסלול. לא בוצעו חיפושים אחרי האתר וייתכן ארכיאולוגיכבשן סיד95
שהוא נמצא בקרבת מקום.

1מפה מנדטורית

פסל מאזניים שהוצב ע"י קק"ל, גובהו 3 מ׳. לפי התאריך בבסיס הפסל, הוצב בינואר 1989. לצד הפסל, משטח הנצחהפסל סביבתי96
סלע עם ספלול קטן. קיים שביל מוזנח מכיוון מערב.

2סקר נוכחי

1סקר נוכחיגדר אבן בצורת ר׳.ארכיאולוגיגדר אבן97

1סקר נוכחיגב סלע רדוד ובו אצות.הידרולוגיגב98

1סקר נוכחיאנדרטה - גן עוזי לזכר עוזי סיידוף ממייסדי נס הרים שנפטר בשנת 2002.הנצחהאנדרטה99

1מפה מנדטוריתסימון כבשן סיד במפה מנדטורית. האתר לא נסקר אולם ככל הנראה לא שרד.ארכיאולוגיכבשן סיד100

3סקר נוכחיבריכה עתיקה )מקווה?(. מדרגות המובילות לבור מים בתוך מערה מדופנת. היום המערה וסביבתה מלאות בגרוטאות.הידרולוגימערת מקווה101

מפת קק"ללפי מפת מרכז יער נס הרים, באזור זה יש גת.ארכיאולוגיגת102
נס הרים

1

1סקר נוכחישלט שמציין כי אדמות נס הרים הוכשרו בסיועם הנדיב של גדליה ומינה גרטנר מיוסטון בארה"ב, ללא תאריך.הנצחהאנדרטה103

1סקר נוכחימערה עגולה, גובה 2.5 מ׳ ועומק 5 מ׳. פסולת ניירות במקום. בצד דרום-מערב קיר אבן ניצב למצוק.ארכיאולוגימערה104

1סקר נוכחיבור אנכי בקוטר של כמטר בעומק של כחצי מטר )חסום בסחף ואבנים(ארכיאולוגיבור חצוב105

שתי מערות, צפונית דמויית פעמון )גובה 3.5 מ׳ ועומק 5 מ׳( ועץ תאנה. הדרומית היא למעשה מחסה סלע עמוק ארכיאולוגימערות106
ובחזיתו צברים. המרחק בין המערות כ-5 מ׳.

1סקר נוכחי
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אתר

דירוג מקור המידעתיאור האתרסיווג האתרשם האתר
חשיבות

משניראשי

1סקר נוכחיאבן חוליה סתומה במלט. באזור לפחות שני בורות פעמון, אחד סתום ואחד יבש.הידרולוגיבור107

פיינגרש )1984(: מערה גדולה דו-קומתית, במרכזה בית בד עם אבני ים וממל. בסקר הנוכחי: מערה עם שתי ארכיאולוגימערת בית בד108
כניסות, מערבית לאולם גדול וצפונית לאולם קטן יותר. באולם הקטן יש אבן שכב וגומחה למתקן כבישה, באולם 

הגדול אבן רכב שבורה וגומחה - ייתכן שרידי בית בד נוסף.

פיינגרש 1984, 
סקר נוכחי

3

מפת קק"ל נס לפי מפת מרכז שדה נס הרים של קק"ל, באתר זה יש כבשן סיד. כנראה ניתן גם לזיהוי בתצ"א.ארכיאולוגיכבשן סיד109
הרים

1

1סקר נוכחימערה בחזיתה סלעים גדולים. גובה כ-2.5 מ׳. נראה כי משמשת כאתר להתבודדות חרדים.ארכיאולוגימערה110

1סקר נוכחימערה בגובה 2 מ׳ ובעומק 3.5 מ׳. בחזיתה צומח מציץ סורי גדול.ארכיאולוגימערה111

החולייה בגובה פני הקרקע בגודל כ 40 ס"מ לצד דרך עפר. הבור בעומק כ 4 מטרים ונמצא יבש. באזור זה היה הידרולוגיבור מים112
מרכז הכפר דיר אבאן.

סקר נוכחי, 
מפה מנדטורית.

1

1סקר ארכיאולוגיבסקר הארכיאולוגי - גת קטנה. לא נסקר בשטח.ארכיאולוגיגת113

מרכז שדה נס 114
הרים

מתחם של קק"ל בשטח כ-100 דונם, הקולט בעיקר קבוצות של מערכת החינוך, לפעילויות חד-יומיות או בנות אחר
מספר ימים.

מפת קק"ל 
נס הרים

1

1סקר נוכחיריכוז חציבות בסלע הנארי. ייתכן מחצבות עתיקות.גיאומורפולוגיחציבות בנארי115

1מפה מנדטוריתסימון כבשן סיד במפה מנדטורית. השטח לא נסקר, אולם במפת השטח לא מופיע כבשן סיד באזור זה.ארכיאולוגיכבשן סיד116

1סקר נוכחימערת רועים, בעורפה כוך חצוב. הפתח נמוך אך בתוך המערה ניתן לעמוד.ארכיאולוגימערה117

1סקר נוכחימערת רועים קטנה, לא נגישה בגלל הצברים בחזיתה.ארכיאולוגימערה118

מבנה אבן מנדטורי ולצידו מצפור עזוב משנת 1982 המוקדש למאיר ורחל פסין. התצפית מוגבלת. המקום כנראה נוףהיסטוריבית היערן119
יושב על אתר עתיקות המסומן במפה מנדטורית ממערב לנקודה זו. בית היערן מוזכר בסקר נוף ונופש כנקודת 

תצפית היקפית.

2סקר נוכחי

ח׳רבת אל-120
ע׳שינה

סימון חורבה קטנה במפה מנדטורית. היער באזור זה מאד סבוך וקשה למעבר, אולם ככל הנראה, החורבה שכנה ארכיאולוגי
בשטח בית היערן והמסעדה שמדרום אליו.

סקר נוכחי, 
מפה מנדטורית

1

1סקר נוכחיהריסות מספר מבנים.היסטוריעיי חורבות121

1מפה מנדטוריתסימון גורן במפה מנדטורית. האתר לא נסקר בשטח.ארכיאולוגיגורן122

1סקר נוכחימשטחי סלע ובור אי-רגולרי בעומק 3 מ׳.ארכיאולוגימשטחי סלע123

בית הקברות של דיר אבאן. מבני קבורה שחלקם מחוזקים בקורות מתכת. שרידי עצמות. האתר משתרע לאורך היסטוריבית קברות124
עשרות מטרים ומתועד במפה מנדטורית כ-50 מ׳ ממערב.

סקר נוכחי, 
מפה מנדטורית

2

1סקר נוכחימערת רועים עגולה בגובה 1.5 מ׳ וקוטר כ-3 מ׳, פתח לכיוון צפון. מיקום מקורב.בוטניארכיאולוגימערה125

בור בעל חוליית מלט רבועה בגובה 1 מ׳. עומק הבור 3.5 מ׳ ומעט מים בקרקעיתו. פתח ניקוז ממזרח, כולל אגן הידרולוגיבור126
שיקוע מכוסה צמחייה.

1סקר נוכחי

1סקר נוכחיחוות “דרך ארץ" - גן אירועים.אחרחווה127

1סקר נוכחימבנה חסר גג, גובהו 2.5 מ׳. הפתח דמוי פטרייה.היסטורימבנה128
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1סקר נוכחיכבשן סיד בגובה 2.5 מ׳ )2 מ׳ חצובים בסלע ומעליהם קיר אבנים(. פרוץ צפונה לכיוון הדרך.ארכיאולוגיכבשן סיד129

מערת קבורה מרשימה. עומקה 3 מ׳, גובהה 1.2 מ׳ ללא כוכים. מחזית המערה כלפי חוץ קמרון אבן באורך 3 מ׳ ארכיאולוגימערת קבורה130
ובגובה 2.5 מ׳, חלקו חצוב וחלקו בנוי ומטוייח. סיתות שוליים כפול סביב הפתח. קצת אסבסט.

2סקר נוכחי

מפת קק"ללפי מפת מרכז שדה נס הרים, באתר זה יש גת.ארכיאולוגיגת131
נס הרים

1

1סקר נוכחימבנה מקומר משופץ בעל שתי קשתות. חסר גג.היסטורימבנה132

1סקר נוכחימבנה מקומר פרוץ, שני קמרונות סתומים מדרום, אחד ממערב ואחד ממזרח.ארכיאולוגימבנה133

1סקר נוכחיקיר אבן בגובה 3.5 מ׳, בתוכו קמרון עם חלון ושרביטן גדול.היסטורימבנה הרוס134

1סקר נוכחיבור פעמון בעל חוליית בטון מאסיבית. מים בעומק 5 מ׳. לידו בריכה זעירה בנויה ושקערורית חצובה.הידרולוגיבור135

1סקר נוכחימדוכה חצובה על סלע מדרום לדרך, עומקה 20 ס"מ.ארכיאולוגימדוכה136

1סקר נוכחימערת רועים גדולה יחסית עם קיר אבן בפתחה. גובה 2.5 מ׳ ועומק 5 מ׳.ארכיאולוגימערה137

בור סתום באבן )חוליית מלט שבורה( לצידו שקע רבוע באורך וברוחב 35 ס"מ ועומק 25 ס"מ וחוליה מטוייחת לא הידרולוגיבור138
שלמה. בקרבתם חרוב גדול ועתיק.

1סקר נוכחי

כבשן סיד בקוטר 5 מ׳ ובעומק 2.5 מ׳. מסומן במפה מנדטורית. בעל 7 נדבכים, פרוץ מערבה. הכבשן מסומן במפה ארכיאולוגיכבשן סיד139
מנדטורית כ-35 מ׳ לכיוון דרום-מערב.

1סקר נוכחי

1סקר נוכחיבור בעל חוליית בטון.הידרולוגיבור140

1סקר נוכחימערה קטנה ונמוכה.ארכיאולוגימערה141

1סקר נוכחיגב סלע עם אצות. בקרבתו ברוש בגובה 8 מ׳, תמר בגובה 2 מ׳ומבנה הרוס.הידרולוגיגב142

חורבת דיר-143
אבאן

3מפה מנדטוריתמיקום מקורב של מרכז הכפר.היסטורי

בסקר הארכיאולוגי - הריסות כבשן סיד, ובקרבת מקום בור מים בדפנותיו נחצבו גומחות דמויות קולומבריום. ארכיאולוגיכבשן סיד ובור144
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיבסקר הארכיאולוגי - גת סגלגלה בה הצטברה אדמת סחף. לא נסקר בשטח.ארכיאולוגיגת145

1סקר נוכחימדוכה חצובה. קוטר 50 ס"מ ועומק 25 ס"מ. לידה שני גבי סלע קטנים, אצות.הידרולוגימדוכה146

1סקר נוכחיגל אבנים, ייתכן קבר.ארכיאולוגיקבר?147

גת רבועה באורך וברוחב 3 מ׳, במרכז עץ אורן. בפינה הצפון-מערבית בור רבוע עם חוליית בטון, הנפתח לבור הידרולוגיארכיאולוגיגת148
רבוע עמוק ורחב. בעמוד ענן המקום מכונה “עין טביבי".

2סקר נוכחי

מערה עם שני תאים. בתא המזרחי שלוש גומחות חצובות בקיר. אורך המערה 10 מ׳, עומקה 5 מ׳ וגובהה 2 מ׳. ארכיאולוגימערה149
מעל למערה במצוק 6-5 כוכים חצובים לנרות. 10 מ׳ ממערב, מערה בגובה 1.2 מ׳ ועומק 2 מ׳.

2סקר נוכחי

1סקר נוכחיהריסות מבנה.ארכיאולוגיהריסות מבנה150
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מערה בגובה 1.5 מ׳ וברוחב 3 מ׳. לצד הפתח דיפון אבן. עומק המערה כ-5 מ׳ ובקצה מערת קבורה סתומה עם ארכיאולוגימערה151
סיתות שוליים נסוג )3 נסיגות( ופתח צדדי נוסף. ייתכן מערכת מסתור. שברי אסבסט.

2סקר נוכחי

1סקר נוכחימערה סתומה מתחת לסלעים גדולים.גיאומורפולוגימערה152

1סקר נוכחיככל הנראה דרך עתיקה )שורת אבנים(. באתר ריכוז קטן של אצבוע אירופי.ארכיאולוגידרך עתיקה?153

1סקר נוכחיגת רבועה )2.5 מ׳( ובור איגום.ארכיאולוגיגת154

1מפה מנדטוריתסימון בורות פזורים בשטח במפה מנדטורית. האתר לא נסקר.הידרולוגיבורות155

2סקר נוכחיבור גדול )5×3 מ׳( בצורה מלבנית עם פינות מעט מעוגלות.  עומק כ 5 מ׳. חלק מהדפנות תחומות באבנים.ארכיאולוגיכבשן סיד156

1סקר נוכחיככל הנראה מכלאת גדיים מדופנת באבנים.ארכיאולוגימכלאת צאן157

1סקר נוכחיגת. משטח דריכה בגודל 2×3 מ׳.ארכיאולוגיגת158

1סקר ארכיאולוגיבסקר הארכיאולוגי - קברים חצובים בסלע, מערת מגורים, גת חצובה בסלע. לא נסקר בשטח.ארכיאולוגיקברים ומערה159

1סקר נוכחיחציבה בסלע. נראה כמו כניסה למערת קבורה שנסתמה.ארכיאולוגיחציבה בסלע160

2סקר נוכחימקבץ של מבני אבן הרוסים.ארכיאולוגימבנים הרוסים161

2סקר נוכחיחורבה. שרידי מבנה עתיק עם לפחות שני חדרים.ארכיאולוגימבנה הרוס162

1תצ"אמתחם עגול הנראה בתצ"א. לא נסקר בשטח.ארכיאולוגימתחם עגול163

1סקר נוכחימערה קטנה ולפניה בור קריסה של מערה גדולה יותר.גיאומורפולוגימערה164

1תצלום אווירבתצלום אוויר ניתן לזהות מספר מבנים חסרי גג. כנראה חלק משרידי דיר אבאן. לא נסקר בשטח.היסטורימבנים165

1סקר נוכחיספלול על משטח סלע.ארכיאולוגיספלול166

1סקר נוכחיבור עם חוליית בטון. לא זוהו מים.הידרולוגיבור167

1סקר נוכחיספלול. על משטח סלע בקוטר כ 50 ס"מ.ארכיאולוגיספלול168

בסקר הארכיאולוגי- שרידי רוגם בקוטר 7 מ׳ ובגובה 0.7 מ׳ ובקרבתו שתי גתות חצובות במרחק 10 מ׳ זו מזו. ארכיאולוגירוגם וגתות169
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיטראסות קדומות מצפון לנחל דולב.ארכיאולוגיטראסות170

הדרך העתיקה מבית עיטאב לזנוח. חצובה למחצה. שרידי שוליים וריצוף ברוחב 3-2.5 מ׳ )נוף ונופש(. ארכיאולוגידרך עתיקה171
הנקודה נמצאת בשביל המסומן בנחל דולב, ולא הובחנה, אך יש באזור שבילים עתיקים.

נוף ונופש, 
סקר נוכחי

2

1סקר נוכחימכלאת צאן - קיר אבן תוחם מדרגת סלע.ארכיאולוגימכלאה172

1סקר נוכחיפתח מלבני קטן חצוב )40×30 ס"מ(. פנים המערה 3×2 מ׳ וגובהה 1 מ׳. נראה כמו מערה טבעית שהורחבה.ארכיאולוגימערה חצובה173

1סקר נוכחייסודות מבנה מלבני, גובה 1 מ׳.היסטורימבנה174

2סקר נוכחיגת. בעלת צורה מוזרה עם חור בדופן המזרחית של משטח הדריכה. ממדיו 2×3 מ׳.ארכיאולוגיגת175

1מפה מנדטוריתסימון כבשן סיד במפה מנדטורית. המקום לא נבדק בשטח.ארכיאולוגיכבשן סיד176
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1סקר נוכחימחצבה עתיקה. בשטח גלי אבנים וסימני חציבה.ארכיאולוגימחצבה עתיקה177

בור בנוי בעומק 2.5 מ׳ בתוך שיח אלת המסטיק. מדרגות צרות, מעט מים בקרקעית. ליד המעיין זוהה אגן אבן הידרולוגיעין דולב178
עגול בודד )בספרות מוזכרים 3 אגנים(. בסקר “נוף ונופש" המעיין מתואר כמעיין כמעט חרב.

סקר נוכחי, 
נוף ונופש.

3

1סקר נוכחיחניון קטן ושולחנות פיקניק.אחרחניון רוביו179

מעיין יבש כ-10 מ׳ צפונית לכרם. ניקבה באורך כ-15 מ׳ המתפצלת לשני סעיפים, נטיפים יבשים. פטל קדוש. הידרולוגיעין חזיר180
במפה מנדטורית עין אל-חנאזיר. “נוף ונופש" מציין מפולת סלעים ליד המעיין.

סקר נוכחי, 
נוף ונופש, 

מפה מנדטורית

2

2סקר נוכחיבית חווה, נשמרו 3 קירות למעט הקיר המזרחי, עד לגובה 2 מ׳. יש פתח לכיוון הערוץ.ארכיאולוגיבית חווה181

1סקר נוכחיחניון מטיילים בקרבת צומת נס הרים.נוףחניון מטיילים182

מעיין המסומן במפה מנדטורית )עין אל-מג׳ור(. נוף ונופש - מעיין שנהרס ע"י הכשרת המטעים. כהן ופיימן הידרולוגיעין יגור183
)2011( מתארים מערה קטנה ויבשה. המקום לא זוהה בשטח.

סקר נוכחי, 
נוף ונופש, 

מפה מנדטורית

1

1סקר נוכחימחצבה עתיקה. בשטח גלי אבנים וסימני חציבה.ארכיאולוגימחצבה עתיקה184

1סקר נוכחימגדל תצפית דו-קומתי, מגרש כדורגל וחניון מטיילים.אחרמגדל תצפית185

1סקר נוכחימצוק בגובה כ-4 מ׳ ובבסיסו גומחה קטנה, בגדה הצפונית.גיאומורפולוגימצוק186

1סקר נוכחיצמד מערות רועים רדודות. בפתח המערה הצפונית קיר אבן בגובה 1.5 מ׳.ארכיאולוגימערות187

1סקר נוכחיספלול חצוב בסלע בקוטר של כ 40 ס"מ.ארכיאולוגיספלול188

1סקר נוכחיחניון לילה נס הרים - קק"ל.אחרחניון לילה189

בית מעיין ולמרגלותיו בריכה עכורה בצורת רבע עיגול ושלוש שקתות. פתח מסורג בתקרה. שערות-שולמית הידרולוגיעין חוד190
מצויות. בנוף ונופש, המקום נקרא עין יחד, ומתואר כמעיין שופע המשולב במערכת מדרגות שלחין. 

במפה מנדטורית המעיין מסומן ללא שם.

סקר נוכחי, 
מפה מנדטורית, 

נוף ונופש

3

1סקר נוכחימתקני משחק.אחרמתקני משחק191

קולומבריום 192
ומערכת מילוט

קולומבריום חסר גג, ממנו נמשכת לבטן ההר מחילה אופקית באורך 80 מ׳. מוזכר במקורות היסטוריים רבים, יש ארכיאולוגי
מחלוקת האם המחילה הינה חצובה או טבעית.

3סקר נוכחי

1סקר נוכחימצבת זיכרון של קק"ל - יער ע"ש ברוך נסימי שנהרג בתאונת עבודה בשנת 1960. פרטי האירוע לא אותרו.הנצחהמצבת זיכרון193

1סקר נוכחימצוק בגובה כ-7 מ׳ ובאורך כ-30 מ׳ בגדה המערבית.גיאומורפולוגימצוק194

2סקר נוכחיהפיר העליון של עין חוד. עומקו 10 מ׳. מסורג.הידרולוגיפיר195

1סקר נוכחימערה עם פתח חצוב. ישנן חציבות גם בחלק הפנימי אבל נראה שחלקה נוצר באופן טבעי. אולי שמשה לקבורה )?(.ארכיאולוגימערה196

1סקר נוכחיגת. משטח דריכה בגודל כ 2.5×2 מ׳.ארכיאולוגיגת197

1סקר נוכחימערה עם פתח חצוב )מערת קבורה?( ובתוכה מחילה/מאורה, ככל הנראה פעילה.ארכיאולוגימערה198

1סקר נוכחישלט ישן של רשות שמורות הטבע בכניסה לשמורת נחל דולב. השלט כנראה בן יותר מ-30 שנה.היסטורישלט שמורה ישן199
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מצוק יפה באורך 110 מ׳, ובגובה מטרים אחדים, ובו שתי מערות גדולות ומחסות סלע. טפטוף מהקירות, יש גיאומורפולוגימצוק ומערות200
מעבר זחילה בין שתי המערות. שביל מסומן שחור חולף למרגלות המצוק.

עמית, מפה 
מנדטורית

3

1סקר נוכחימערה, בחדר המערבי גומחה משולשת חצובה.גיאומורפולוגימערה201

2סקר נוכחימערה עם שני פתחים. בחדר המזרחי טפטוף מהתקרה ומעט משקעי מערות. גובה המצוק כ-5 מ׳.גיאומורפולוגימערה202

1סקר נוכחיספלול.ארכיאולוגיספלול203

1סקר נוכחימערת רועים קטנה עם גדר אבן בפתחה.ארכיאולוגימערה204

1סקר נוכחיבית קברות אזורי. הקברים הוותיקים ביותר שזוהו משנת תשמ"ד - 1984.אחרבית קברות205

1סקר נוכחימספר גבים בסלע, עומקם עד 30 ס"מ.הידרולוגיגבי סלע206

בריכה חצובה, 207
ספלולים ומשטח 

סלע

בריכה חצובה באורך 7 מ׳ ורוחב 5 מ׳, מופרדת בקיר אבן עם פתח מחלל נוסף. עומק הבריכה 3 מ׳ ובתוכה תאנה. ארכיאולוגיהידרולוגי
בצידה הדרומי מאגר מים קטן החצוב בחלקו מתחת לסלע. לצד הבריכה מצבור מדוכות וספלולים.

2סקר נוכחי

ח׳רבת 208
א-שע׳ירה

סקר נוכחי, יסודות מבנים רבים. מדוכה בסלע. החורבה מסומנת גם במפה מנדטורית.ארכיאולוגי
מפה מנדטורית

2

מערת מגורים חצובה, בפתחה קיר בנוי. בפנים יש קמרון חצוב. עומק המערה כ-15 מ׳. מעל לדרך עוד מערה עם ארכיאולוגימערת מגורים209
תאנה בפתחה.

2סקר נוכחי

גת רבועה צלע 3 מ׳, מכוסה צמחייה. בור איגום עגול בעומק 1.5 מ׳. מעל לגת מדוכה, ומדוכה נוספת ממערב. ארכיאולוגיגת210
ממערב לגת מערת רועים עם גדר אבן בפתחה.

1סקר נוכחי

1סקר נוכחיריכוז בולדרים גדולים במדרון.גיאומורפולוגיבולדרים211

2סקר נוכחימחצבה עתיקה ובה כ-15 ספלולים חצובים.ארכיאולוגימחצבה עתיקה212

3סקר נוכחימשטח סלע גדול ובו מקבץ גבים, הגדול שבהם בשטח כ-10 מ"ר.הידרולוגיגבים213

מבנה בנוי שלושה נדבכי אבן עם פתח סתום בצד מזרח. בקרבתו חציבות ובורות. במפה מנדטורית, סימון מקאם ארכיאולוגימבנה קבורה214
30 מ׳ ממערב, וכנראה מתייחס למבנה זה.

סקר נוכחי, מפה 
מנדטורית

2

1סקר נוכחימערת מגורים ומעליה משטח סלע ובו אגן רדוד בקוטר 1.2 מ׳.ארכיאולוגימערת מגורים215

1סקר נוכחיגב בשטח כ-5 מ"ר בקצה משטח סלע.הידרולוגיגב216

3סקר נוכחיבית קפה ותחנת מידע של קק"ל. המקום מהווה נקודת מוצא למסלולי הטיול באזור, ופעיל לפחות מאז שנת 2001.אחרבר בהר217

מערה בעומק כ-20 מ׳ ובגובה 3 מ׳ הנמצאת בשימוש פעיל ע"י רועים, וכל הקרקעית מבוצבצת. במצוק בולט גיאומורפולוגימערת אום לוואט218
בגדת הנחל. במפה מנדטורית המערה מסומנת כ-50 מ׳ מצפון-מזרח.

סקר נוכחי, 
מפה מנדטורית

2

סקר נוכחי, סימון מרכז הכפר סופלא במפה מנדטורית. במרחב כולו קירות אבן ואבנים פזורות.היסטוריסופלא219
מפה מנדטורית

2

1סקר נוכחימערת קבורה. עם חלקים חצובים על בסיס מערה טבעית. בתוך המערה כוך שנראה ששימש לקבורה.ארכיאולוגימערת קבורה220

1סקר נוכחימערה. מערה קטנה עם פתח אנכי.גיאומורפולוגימערה221
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סקר נוכחי, בור פעמון עם חוליה בנויה היטב. מים בעומק 3 מ׳ מתחת לפתח. הבור מתועד גם במפה מנדטורית.הידרולוגיבור פעמון222
מפה מנדטורית

1

1סקר נוכחיפסיפס מודרני המציג את אתרי פארק ארצות הברית.אחרפסיפס223

2סקר נוכחיאגן דמוי גת הנשען על מצוק סלע, בדופן המצוק ספלולים בשלושה גדלים וריבוע חצוב.ארכיאולוגיחציבה ייחודית224

3סקר נוכחיחורבות בית עיטאב - מבנה מקומר גדול. תצפית היקפית, במערב בין ראשון לציון לעזה.ארכיאולוגיבית עיטאב225

מערת קבורה 226
ומאגר מים

3סקר נוכחימערת קבורה בעלת חזית עגולה נסוגה מרשימה, שלושה כוכים ושרידי קמרון. לצידה מאגר מים חצוב.ארכיאולוגי

מערת רועים ובחזיתה חצר מוקפת גדר אבן, למרגלות מצוק בגובה 3 מ׳. במשטח סלע ממזרח יש חור המוביל גיאומורפולוגימערת רועים227
למערה לא נגישה בעומק לפחות 2 מ׳.

2סקר נוכחי

2סקר נוכחיבית הקברות המערבי בבית עיטאב - מקבץ מבני קבורה, בחלקם שרידי עצמות.היסטוריבית קברות228

1סקר נוכחיחציבות בסלע. בור חצוב בצורת עיגול סימטרי בקוטר 1 מ׳ ובעומק של כ 75 ס"מ בחלקו העמוק.הידרולוגיחציבות בסלע229

מערות קבורה 230
ובור מים

בסקר הארכיאולוגי של ישראל - שלוש מערות קבורה חצובות שהוסבו למערות מגורים ואחסון, בור מים חצוב ארכיאולוגי
בסלע ושרידי מבנה מלבני. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

בית הקברות המזרחי בבית עיטאב - ארבעה מבני קבורה בנויים אבן, כנראה קברים צופיים. בית הקברות מסומן היסטוריבית קברות231
במפה מנדטורית.

סקר נוכחי, מפה 
מנדטורית

2

2סקר נוכחימערה בגובה 1.8 מ׳ עם פתח מלבני. פנים המערה מספר מטרים רבועים. חלקה חצוב. נראה ששימשה רועי צאן בעבר.גיאומורפולוגימערה232

1מפה מנדטוריתסימון בורות במפה מנדטורית. הנקודה לא נסקרה.הידרולוגיבורות233

מעיין הנובע בתוך מערה עם פתח כניסה צר מאד ומוסתר ע"י בולדרים גדולים. בחזית המערה “חצר" ובה שתי נוףהידרולוגיעין סיפלה234
שקתות אבן ומדוכה. במפה מנדטורית - עין אל-מחפורה.

סקר נוכחי, נוף 
ונופש, מפה 

מנדטורית, מרקוס

3

2סקר נוכחיעמדה מבוטנת. ככל הנראה מוצב צבאי בין מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים.היסטוריעמדה צבאית235

1סקר נוכחישלט ישן של שמורת טבע נחל דולב. במצב השתמרות גרוע.היסטורישלט שמורה ישן236

2סקר נוכחישתי מזוזות אבן גדולות )אחת נראית כבתולת בית בד(.ארכיאולוגימזוזות237

אבן ים שבורה. באזור ריבוי גדרות אבן ומעט שומרות. סימון חורבה ובוסתנים במפה מנדטורית. בסקר “נוף ונופש" ארכיאולוגיחורבת ניאטה238
- מזוזות, בורות, בתי בד, מיכלי מים מטוייחים. האתר נסקר בחלקו.

סקר נוכחי, 
מפה מנדטורית, 

נוף ונופש

3

1מפה מנדטוריתסימון בור במפה מנדטורית. הנקודה לא נסקרה.הידרולוגיבור239

2סקר נוכחיקצה המצלעות של נחל דולב ויציאת הנחל אל השפלה.גיאומורפולוגימצלעות240

1סקר נוכחימשטח רבוע באורך 20 מ׳ וברוחב 10 מ׳, מדרומו משטח סלע שבור. במפה מנדטורית מסומנת גורן בנקודה זו.היסטוריגורן241

1סקר נוכחיפתחי שתי מערות, אחת סתומה והשנייה מוסתרת מאחורי שיח. כנראה מערות קבורה.ארכיאולוגימערות242

סקר נוכחי, סימון גורן במפה מנדטורית. הגורן לא זוהתה בשטח.ארכיאולוגיגורן243
מפה מנדטורית

1
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מבנה אבן רבוע, גובה הקיר הדרומי 2.5 מ׳. בצמוד ממערב נמצא תמר קטן. כ-15 מ׳ דרומה חציבה בסלע, ייתכן היסטורימבנה244
קבר חצוב באורך 1.5 מ׳, רוחב 0.5 מ׳ ועומק 1.5 מ׳.

1סקר נוכחי

1מפה מנדטוריתסימון בור במפה מנדטורית. הנקודה לא נסקרה.הידרולוגיבור245

1סקר נוכחיעיגול חצוב בסלע, לידו גב יבש באורך 1.5 מ׳, רוחב 1 מק ועומק 1.2 מ׳.ארכיאולוגיבודדה246

1סקר נוכחישקע בעומק 1 מ׳ ובקוטר 8 מ׳, תחום באבנים. עשרה מטרים ממערב בור עמוק עם פתח רחב.ארכיאולוגימכלאת צאן247

1מפה מנדטוריתסימון גורן במפה מנדטורית. הנקודה לא נסקרה.ארכיאולוגיגורן248

1סקר נוכחימערה. נראה שנוצרה באופן טבעי ושימשה כמסתור.גיאומורפולוגימערה249

1סקר נוכחידרך עתיקה ברוחב כ-5 מ׳ בציר צפון-דרום.ארכיאולוגידרך250

1מפה מנדטוריתסימון גורן במפה מנדטורית. הנקודה לא נסקרה.ארכיאולוגיגורן251

1סקר נוכחיספלול בעומק 35 ס"מ באבן.ארכיאולוגיספלול252

סקר נוכחי, מפה סימון גורן במפה מנדטורית. הגורן לא זוהתה בשטח, אולם בתצלום אוויר מופיע מתחם אליפטי שעשוי להיות גורן.ארכיאולוגיגורן253
מנדטורית, תצ"א

1

2סקר נוכחיערוץ צדדי ולאורכו שורת סכרים הנראית היטב בתצלום אוויר.ארכיאולוגיסכרים254

1סקר נוכחיבור בקוטר 1 מ׳ ובעומק 3 מ׳, נראה טבעי. ייתכן שיש לו המשך.גיאומורפולוגיבור255

1סקר נוכחיכבשן סיד בקוטר 3 מ׳ המוקף בגדר אבן מאסיבית )רוחבה 2.5 מ׳(. עומק 4 מ׳, סלע גדול על הכבשן.ארכיאולוגיכבשן סיד256

מערה נמוכה בתחתית מצוק בגובה 5 מ׳. מים במערה. תאנה, שערות-שולמית מצויות. למרגלות המעיין ריכוז הידרולוגיעין בירכה257
גדילן. ב"נוף ונופש" מתואר המעיין “על סף כלייה".

סקר נוכחי, 
מפה מנדטורית, 

נוף ונופש

3

1סקר נוכחימערה קטנה ליד עץ )לבנה רפואי?(. 3*3 מטרים עם פתח של כ2*1 מטרים.גיאומורפולוגימערה258

מערת רועים בקירטון מתחת לנארי בגודל 6×5 מ׳ עם פתח של כ 4×1.5 מ׳. הפתח חסום חלקית ע"י אבנים ונראה גיאומורפולוגימערה259
שהייתה בשימוש.

1סקר נוכחי

1סקר נוכחימבנה מלבני באורך 10 מ׳ וברוחב 5 מ׳, בחלקו נשען על הסלע.היסטורימבנה260

1סקר נוכחימערה רדודה, נצפית היטב מרחוק.ארכיאולוגימערה261

סקר נוכחי,כבשן סיד רדוד, קוטר 3.5 מ׳, עומק 1.5 מ׳. במפה מנדטורית, הכבשן מסומן כ-40 מ׳ דרומה.ארכיאולוגיכבשן סיד262
מפה מנדטורית

1

1סקר נוכחישלושה גבי סלע קטנים ועמוקים עד 50 ס"מ.הידרולוגיגבי סלע263

1סקר נוכחיספלול חצוב בסלע.ארכיאולוגיספלול264

סקר נוכחי,בית קברות מהטיפוס האופייני לאזור זה. נבדק בשנת 2013.ארכיאולוגיבית קברות ג׳רש265
מפה מנדטורית

1

1סקר נוכחימעבר בין הסלעים באורך מטרים אחדים, נראה כמעבר חצוב.ארכיאולוגימעבר266
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חורבת ג׳רש 267
מערב

בנקודה זו מערה - פתח 0.5×2 מטר. רוחב 2.5 מ׳, גובה 1 מ׳ ואורך 10 מטר. בסקר הארכיאולוגי מתוארת חורבה בשטח גיאומורפולוגי
5 דונם, ובה שרידי מבנים, מערות ובורות מים חצובים. חרסים מתקופות הברזל ג׳, רומית קדומה וממלוכית. זיסו סבור 

כי באתר נמצאת חווה חקלאית טיפוסית משלהי תקופת בית שני. הוא איתר במרחב שני מקוואות )זיסו, 2007(. 

סקר נוכחי, סקר 
ארכיאולוגי

1

1סקר נוכחיאגן אבן רדוד משולב בעיי הכפר.ארכיאולוגיאגן אבן268

1סקר נוכחיכבשן סיד כמעט רבוע, קוטר 6 מ׳ ועומק 2.5 מ׳.ארכיאולוגיכבשן סיד269

שרידי מצודה הרוסה כליל, תצפית נוף יפה. במפה מנדטורית סימון נקודת טריאנגולציה ושם האתר, אך לא סימון ארכיאולוגיח׳רבת א-ת׳וריא270
חורבה. בנוף ונופש - בנייה מאבני גוויל, השתמרות עד 5 נדבכים.

2סקר נוכחי

סקר נוכחי, מפה עיי חורבות בשטח נרחב.היסטוריעיי ג׳רש271
מנדטורית

2

כוך באורך ובגובה 1.5 מ׳ בפתחו קיר אבנים. ממשיך לניקבה צרה. ייתכן מעיין יבש )עומק הניקבה לא נבדק(. חדר הידרולוגיכוך272
המבוא בעומק 1.5 מ׳ והניקבה לפחות עוד 1.5 מ׳. נצפה מהגדה השנייה.

2סקר נוכחי

שרידי מתחם דמוי משולש )נדבך אבנים אחד(, צלע אחת באורך 5 מ׳, השנייה באורך 4 מ׳ והשלישית הרוסה. ארכיאולוגיאתר ארכיאולוגי273
בקרבת המתחם ספלול חצוב בקוטר 0.5 מ׳, שברי חרסים ומדרגות עיבוד דלות. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1מפה מנדטוריתסימון מתחם רבוע וכביש גישה אליו במפה מנדטורית. ככל הנראה מדובר במתקן צבאי בריטי. לא נסקר בשטח.היסטורימתחם274

מקבץ בורות 275
מים

2סקר נוכחימקבץ בורות מים. עם קירות תמך לכיוון הנחל.הידרולוגי

1סקר נוכחימשטחי סלע קטנים ובהם שלוליות מים, אצות ונוסטוק.הידרולוגימשטחי סלע276

יסודות מבנים, בסקר הארכיאולוגי של ישראל - בית חווה שממדיו 30 על 30 מ׳, וסביבו מתקנים, בורות מים ארכיאולוגיבית חווה277
חצובים בסלע וחציבות בשטח כעשרה דונמים .

סקר נוכחי, 
סקר ארכיאולוגי

1

1סקר נוכחימערת רועים שחזיתה קרסה. אורך המערה 10 מ׳, עומקה 5 מ׳ וגובהה 1.2 מ׳.גיאומורפולוגימערה278

1סקר נוכחיבור מים. חולייה בקוטר מטר. עומק של כ 5 מטר עם קיר תמך מצד דרום מערב.הידרולוגיבור מים279

1סקר נוכחיספלול. חצוב בסלע בקוטר כ 45 ס"מ.ארכיאולוגיספלול280

1סקר נוכחימעגל אבנים אליפטי בקוטר 3 מ׳, נשען על הסלע ומשלב ברזלים בולטים. מעליו עמדת ירי. נראה כבנייה צבאית מודרנית.אחרמעגל אבנים281

2סקר נוכחיערוץ צדדי ולאורכו שורת סכרים הנראית היטב בתצלום אוויר.ארכיאולוגיסכרים282

משטח סלע ובו גת קטנה ועמוקה, חלקה העליון באורך וברוחב 1.2 מ׳ והחלק התחתון באורך 1.5, רוחב 1.2 ארכיאולוגיגת283
ועומק 1.5 מ׳.

1סקר נוכחי

2סקר נוכחיחניון מטיילים בתחילת מסלול הטיול בנחל המערה.אחרחניון יום284

2סקר נוכחיקשת סלע מרשימה במצוק. גובה המצוק כ-5 מ׳. שרידי נטיפים וסימנים לקינון דורס לא פעיל במועד הביקור.גיאומורפולוגיקשת סלע285

כבשן סיד בקוטר 5 מ׳ ועומק 4 מ׳ הנשען חלקית על הסלע. בצד דרום-מערב כעין תנור הסקה מקומר מאבן ארכיאולוגיכבשן סיד286
המשולב בקיר הכבשן.

2סקר נוכחי

תחתית מעלה 287
אסד

1סקר נוכחינקודת הגישה מנחל המערה לנתיב עלייה טבעי אל חורבת אסד.אחר
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3סקר נוכחיעיי חורבות בפסגת הגבעה.ארכיאולוגיחורבת עמדן288

1סקר ארכיאולוגיבסקר הארכיאולוגי - שרידי מבנים שנשתמרו עד לגובה שלושה נדבכים. האתר לא הובחן בשטח.ארכיאולוגישרידי מבנים289

שתי בתולות בית בד מרשימות בחורבת עמדן. ב"נוף ונופש" מוזכרת בחורבה גם מערת קולומבריום ופסיפס לבן, ארכיאולוגיבית בד290
שלא אותרו בשטח.

סקר נוכחי, 
מפה מנדטורית, 

נוף ונופש

3

מגלשת הסלע 291
הגדולה

משטח סלע באורך כ-25 מ׳ ובו מגלשת סלע בגובה כ-3 מ׳. האטרקציה השנייה בחשיבותה למטיילים בנחל אחרי גיאומורפולוגי
מערת התאומים.

3סקר נוכחי

מערת התאומים - מערה קרסטית גדולה, אוכלוסיית עטלפי חרקים ועטלפי פירות, מערת מפלט בתקופת מרד גיאומורפולוגימערת התאומים292
בר-כוכבא.

סקר נוכחי, 
מפה מנדטורית, 

מרקוס ועוד.

3

1סקר נוכחימגלשת סלע בגובה כ-2 מ׳ בנחל המערה.גיאומורפולוגימגלשת סלע293

בור פעמון הנפתח למאגר תת-קרקעי ענק באורך וברוחב 7 מ׳ ועומק 5 מ׳ )כנראה מטויח(. אשפה רבה. יש כניסה הידרולוגיבור פעמון294
צדדית, בכל מקרה נדרש חבל לירידה לבור.

2סקר נוכחי

2סקר נוכחיהחלק המערבי של מצלעות ההר באפיק נחל המערה.גיאומורפולוגימדרגות סלע295

1סקר נוכחימצוק יפה דמוי צניר, בגובה כ- 5 מ׳. קשה לגישה.גיאומורפולוגימצוק296

משטח סלע 297
ומערות

2סקר נוכחימשטח סלע ובו ריכוז ספלולים, תעלות ניקוז ומדוכה. מצפון לו שתי מערות, אחת רבועה ואחת עגולה וגובהן 1.2 מ׳.ארכיאולוגי

1סקר נוכחימשטח סלע ובו נקודת טריאנגולציה חצובה, ספלול ומדוכה.ארכיאולוגיספלולים298

צמד מערות, התחתונה נמוכה. למערה העליונה פתח מקומר, חלל רבוע בגובה 2 מ׳, אורך ורוחב 10 מ׳. קן סנונית ארכיאולוגימערות299
בתקרה. האתר מוזכר גם אצל מרקוס וב"נוף ונופש", כולל גם מערת קבורה )התיאור מתייחס גם לאתרים הסמוכים(.

סקר נוכחי, 
מרקוס, נוף ונופש

2

1סקר נוכחימגלשת סלע בגובה כ-2 מ׳ בנחל המערה.גיאומורפולוגימגלשת סלע300

במפה מנדטורית - ח׳רבת א-שייח׳ איברהים. החורבה עצמה נסקרה במסגרת סקר דרום הרי ירושלים ומתוארת ארכיאולוגיחורבת דרבן301
בסקר זה.

סקר נוכחי, 
מפה מנדטורית

3

1סקר נוכחיבית קברות עתיק - מבני קבורה שקועים בקרקע ונראים כבורות שחלקם סתומים. באחדים מהקברים יש עצמות.ארכיאולוגיקברים302

מבנה אבן בנוי יפה בחורבת אסד, פתח לכיוון צפון. בצד דרום יש גומחה בנויה. בפינת המבנה ציורי קווים וכף ארכיאולוגימבנה303
תמר. עץ חרוב מעל למבנה, ואילו בצמוד מדרום מערת רועים רבועה מטוייחת.

2סקר נוכחי

3סקר נוכחישני בורות פעמון ומקווה בעל שני פתחים, מטוייח. גובהו 2.5 מ׳. פרסף גדול בודד באתר.הידרולוגימקווה ובורות304

1סקר נוכחיבור פעמון בעומק 5 מ׳ לפחות וקוטר 1 מ׳. בדופן יש שערות-שולמית. קיימת סכנת נפילה.הידרולוגיבור פעמון305

1סקר נוכחימשטחי סלע, גב רדוד עם אצות.הידרולוגימשטחי סלע306

1סקר נוכחימשטח סלע ובו גב ואצות.הידרולוגימשטח סלע307

1סקר נוכחימשטח סלע - אצת נוסטוק בשלוליות.הידרולוגימשטח סלע308
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מעיין הנובע מתוך בור הנמוך במספר מטרים ממפלס השטח. במעיין יש מעבר תת-קרקעי מוצף לחדר פנימי. הידרולוגיעין אזן309
סביב המעיין אלות המסטיק ושוקת חצובה בסלע. סלע הנצחה מאחורי המעיין לזכר עדיאל צוובנר ז"ל שטבע 

במקום בשנת 2003. במפה מנדטורית - עין אל-מונא.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית, 

נוף ונופש

3

חורבה החולשת על השלוחה בין נחל המערה לנחל אזן. השם בהתאם לשם הערבי. בנקודה זו, מבנה ממנו נשתמרו ארכיאולוגיחורבת אסד310
קירות מזרחי ודרומי )בקיר המזרחי גומחות יפות( לגובה כ-2 מ׳. 

סקר נוכחי, 
מפה מנדטורית

3

גורן חצובה בסלע ומצפון לה מאגר מים מטויח, קוטרו 3 מ׳, עומקו 2.5 מ׳ ובתוכו צומחת אלה ארץ-ישראלית. הידרולוגיארכיאולוגיגורן ומאגר מים311
מבחוץ המאגר דמוי שומרה.

2סקר נוכחי

מערה בגובה 2.5 מ׳ ועומק 5 מ׳. מול הפתח גומחה דמויית ארון חצוב. אבני גזית משובצות בתקרה כעין קשת. ארכיאולוגימערה312
חלק ממכלול מערות אסד.

2סקר נוכחי

1סקר נוכחיגב קטן וצלול. ריכוז קרסולת השלולית.בוטניהידרולוגיגב סלע313

2סקר נוכחיקולומבריום מלבני באורך 3 מ׳ וברוחב 2 מ׳, עומק 2.5 מ׳. מצב השתמרות גרוע.ארכיאולוגיקולומבריום314

1סקר נוכחיגב סלע רדוד על שביל השב"חים, אורכו 1.5 מ׳ ורוחבו 0.5 מ׳.הידרולוגיגב סלע315

1סקר נוכחימערה סתומה. במשטח סלע מעליה חציבה דמויית האות ר׳.ארכיאולוגימערה316

1סקר נוכחיגת חצובה באורך וברוחב 5 מ׳. הקיר הדרומי בולט.ארכיאולוגיגת317

1סקר נוכחימערה רדודה, גובה 1.5 מ׳, עומק 3 מ׳. גללי דרבנים לרוב.זואולוגיגיאומורפולוגימערה318

1סקר נוכחימשטח סלע גדול ובו שלוליות רדודות ואצות נוסטוק.הידרולוגימשטח סלע319

דולינת דיר320
אבו עלי

לפי סקר תופעות גיאולוגיות בהרי יהודה, באזור זה נמצאת דולינה בשטח 100 מ"ר המכוסה בקרקע. האתר לא גיאומורפולוגי
נסקר בשטח, והמיקום משוער.

2ארקין, 1981

1סקר ארכיאולוגילפי הסקר הארכיאולוגי - שרידי מבנים ומדרגת עיבוד. לא נסקר בשטח.ארכיאולוגישרידי מבנים321

בסקר הארכיאולוגי - שומרה מעוגלת בקוטר 3 מ׳, בנוייה באבני גוויל. 30 מ׳ ממזרח, שבר עמוד עגול מאבן גיר. ארכיאולוגישומרה322
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

בסקר הארכיאולוגי - מערת קבורה חצובה עם חדר אחד. הפתח מסותת עם שתי מדרגות. שימשה מאוחר יותר ארכיאולוגימערת קבורה323
כמערת רועים. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיבסקר הארכיאולוגי - כבשן סיד בקוטר 4.5 מ׳ ובעומק 5 מ׳. לא נסקר בשטח.ארכיאולוגיכבשן סיד324

1סקר ארכיאולוגיבסקר הארכיאולוגי - שרידי שומרה רבועה )7 על 7 מ׳(, בקרבתה שתי גתות וספלולים חצובים. לא נסקר בשטח.ארכיאולוגישומרה וגתות325

בסקר הארכיאולוגי - שרידי בית חווה בעל קירות רחבים ואבני גוויל גדולות, ומתקן תת-קרקעי חצוב שדפנותיו ארכיאולוגיבית חווה326
בנויות ותקרתו קמורה. חרסים מהתקופה ההלניסטית. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיבסקר הארכיאולוגי - כבשן סיד בקוטר 7 מ׳. לא נסקר בשטח.ארכיאולוגיכבשן סיד327

1סקר נוכחימצבה המקדישה את מגרש הכדורגל לזכר יהודה ליברטי שתרם לקידום הספורט באזור.הנצחהמצבת זיכרון328

1סקר נוכחיגומחה צרה בבסיס סלע גדול. עומק לפחות 1.5 מ׳, גובה 0.4 מ׳ ואורך 3 מ׳.גיאומורפולוגיגומחה329

מעיין ניקבה הנובע בין בולדרים גדולים )הניקבה קרסה( ומזין בריכה באורך 5 מ׳ וברוחב 3 מ׳. למרגלותיההידרולוגיעין מטע עליון330
עצי ערבה ותאנה.

3סקר נוכחי
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מס׳ 
אתר

דירוג מקור המידעתיאור האתרסיווג האתרשם האתר
חשיבות

משניראשי

1סקר נוכחיבריכה משושה קטנה המקבלת מים בצינור מעין מטע עליון.הידרולוגיבריכה331

בספר “נוף ונופש בהרי יהודה" - בריכה לאגירת מים בעלת צורה ייחודית. מבנה אליפטי בקוטר 7 מ׳ המקורה הידרולוגיבריכת מים332
בשתי קשתות מאבני גוויל שטוחות. אמת מים. האתר אינו מתועד בשום מקור אחר ולא אותר בשטח. ייתכן 

שנקודת הציון שגויה.

נוף ונופש, 
סקר נוכחי

2

1סקר נוכחיקבר חצוב מלבני בעומק 1.7 מ׳, אורך 2.2 מ׳ ורוחב 0.7 מ׳. שתי מדרגות תלולות ומולן פתח נמוך הנראה סתום בסחף.ארכיאולוגיקבר חצוב333

1סקר נוכחימערת רועים קטנה.ארכיאולוגימערה334

1סקר נוכחימערה מפוייחת בעומק כ-5 מ׳ בתחתית מצוק בגובה 5 מ׳.גיאומורפולוגימערה335

2סקר נוכחיאבן ים שבורה בקוטר 2 מ׳ בחלק הדרומי של חורבת דיר אבו עלי.ארכיאולוגיאבן ים336

1סקר נוכחימקבץ סלעי צור.גיאומורפולוגיסלעי צור
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11.5. נספח ה׳ – מיני הצמחים ותכונותיהם שתועדו בתחום הסקר
עמודות השכיחות והאנדמיות מתוך פרגמן ועמיתיו )1999(. עמודת המספר האדום: מתוך שמידע ופולק )2007( ושמידע ועמיתיו )2011(. עמודת מוגן: על-פי חוק אכרזת גנים לאומיים, 
שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )ערכי טבע מוגנים, התשס"ה-2005(. עמודות זר/פולש: לפי פרגמן ועמיתיו )1999(, ודופור-דרור )2010(. הסרת הנוף בעונה הקשה, צורת חיים, 

.Danin & Fragman-Sapir )2016+( בית-גידול, תפוצה פיטוגיאוגרפית ורמת מופרות: לפי

מקרא לעמודת השכיחות:  X– נכחד, O – על סף הכחדה )נמצא ב- 3-1 אתרים בישראל(, RR – נדיר מאד )נמצא ב- 30-4 אתרים בישראל(, RP – נדיר למדי )נמצא ב- 100-31 אתרים בישראל(, 
R – נדיר )נמצא ביותר מ-100 אתרים בישראל(, F – תדיר, C – מצוי, CC – מצוי ביותר.

מקרא לעמודת האנדמיות )מתוך: פרגמן ועמיתיו, EI :)1999 – אנדמי לישראל בלבד; EL – אנדמי לישראל ולבנון; EP – אנדמי לישראל ולירדן; ES – אנדמי לישראל, לבנון וסוריה; ET – אנדמי 
לישראל ודרום טורקיה; EY – אנדמי לישראל וקפריסין.

טבלה 23: מיני הצמחים ותכונותיהם

הסרת הנוף שם מדעישם המין
בעונה הקשה

ת
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מ
ום

זיקה לבתי-גידול תפוצה פיטוגיאוגרפיתצורת חייםאד
טבעיים או מופרים

פולשזר

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףZiziphora capitataאבובית מקורקפת

IOמופר בלבדאסיהעץבן-קיימאJuglans regiaאגוז המלך

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניעץFבן-קיימאPyrus syriacaאגס סורי

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCCבן-חלוףMesembryanthemum nodiflorumאהל מצוי
סהרו-ערבי

בעיקר טבעי

חצי-חציאירנו-טורנישיחFבן-קיימאRhus coriariaאוג הבורסקאים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףCatananche luteaאוזן-גדי צהובה

IIמופר בלבדים-תיכוניעץבן-קיימאPinus pineaאורן הצנובר

בעיקר מופרים-תיכוניעץFבן-קיימאPinus halepensisאורן ירושלים

Iמופר בלבדהאיים הקנרייםעץבן-קיימאPinus canariensisאורן קנרי

II1מופר בלבדים-תיכוניעץבן-קיימאPinus brutiaאורן קפריסאי

IO1מופר בלבדאסיה דרום-מערביתעץבן-קיימאMelia azedarachאזדרכת מצויה

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCCבן-קיימאMajorana syriacaאזוב מצוי

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףUrospermum picroidesאזנב מצוי

בעיקר טבעיים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףPeucedanum junceumאחישבת ענף

בעיקר טבעיים-תיכונישיחFבן-קיימאLycium europaeumאטד אירופי

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףIsatis lusitanicaאיסטיס מצוי

IIבעיקר מופרים-תיכוניעשבוני רב-שנתיבן-חלוףIris mesopotamicaאירוס ארם-נהריים
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הסרת הנוף שם מדעישם המין
בעונה הקשה
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זיקה לבתי-גידול תפוצה פיטוגיאוגרפיתצורת חייםאד
טבעיים או מופרים

פולשזר

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFESבן-חלוףIris palaestinaאירוס ארץ-ישראלי

בעיקר טבעיאירנו-טורניעץCבן-קיימאPistacia atlanticaאלה אטלנטית

בעיקר טבעיים-תיכוניעץCCבן-קיימאPistacia palaestinaאלה ארץ-ישראלית

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעץCבן-קיימאQuercus boissieriאלון התולע

בעיקר טבעיים-תיכוניעץCCבן-קיימאQuercus calliprinosאלון מצוי

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףAlyssum simplexאליסון מצוי

בעיקר טבעיים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאParonychia argenteaאלמוות הכסף

טבעי בלבדאירנו-טורניעשבוני רב-שנתיFבן-קיימאParonychia sinaicaאלמוות סיני

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCETבן-קיימאAlkanna strigosaאלקנה סמורה

טבעי בלבדים-תיכוניעץRRבן-קיימאPistacia x saportaeאלת הכלאיים

בעיקר טבעיים-תיכונישיחCCבן-קיימאPistacia lentiscusאלת המסטיק

IM1מופר בלבדאמריקניעשבוני רב-שנתיבן-קיימאAmbrosia confertifloraאמברוסיה מכונסת

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףEmex spinosaאמיך קוצני

בעיקר מופרים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףAmmi majusאמיתה גדולה

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףMedicago rotataאספסת גלגלית

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיבן-חלוףMedicago tuberculataאספסת החבית

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףMedicago coronataאספסת הכתרים

טבעי בלבדסהרו-ערביחד-שנתיCCבן-חלוףMedicago laciniataאספסת מפוצלת

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCCבן-חלוףMedicago polymorphaאספסת מצויה
אירנו-טורני

חצי-חצי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףMedicago rugosaאספסת מקומטת

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףMedicago orbicularisאספסת עדשתית

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףMedicago truncatulaאספסת קטועה

בעיקר טבעיים-תיכוניבן-שיחCבן-קיימאAsparagus aphyllusאספרג החורש

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףAstomaea seselifoliumאסתום מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףPisum fulvumאפון מצוי

טבעי בלבדאירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףPisum sativumאפון נמוך
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זיקה לבתי-גידול תפוצה פיטוגיאוגרפיתצורת חייםאד
טבעיים או מופרים

פולשזר

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיREEבן-קיימאCaralluma europaeaאצבוע אירופי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףArabis vernaארביס אביבי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיRבן-חלוףArabis aucheriארביס אושה

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףTetragonolobus palaestinusארבע-כנפות מצויות

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאPolygonum equisetiformeארכובית שבטבטית

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCבן-חלוףArenaria leptocladosארנריה מצויה
אירנו-טורני

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-קיימאStachys creticaאשבל כרתי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCESבן-חלוףStachys neurocalycinaאשבל מעורק

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףStachys arabicaאשבל ערבי

טבעי בלבדים-תיכונישיחCבן-קיימאRhamnus lycioidesאשחר ארץ-ישראלי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףArrhenatherum palaestinumבולבוסן ארץ-ישראלי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףVerbascum orientaleבוצין מזרחי

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאVerbascum sinuatumבוצין מפורץ

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףAegilops geniculataבן-חיטה ביצני

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףAegilops peregrinaבן-חיטה רב-אנפין

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףScilla hyacinthoidesבן-חצב יקינתוני

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףScilla autumnalisבן-חצב סתווני

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףAnacamptis pyramidalisבן-סחלב צריפי

מופר בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףPicnomon acarnaבן-קוצן מאפיר

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףVicia palaestinaבקיה ארץ-ישראלית

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףVicia peregrinaבקיה מצויה

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףVicia sativaבקיה תרבותית

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףVicia hybridaבקיית הכלאיים

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףVicia sericocarpaבקיית המשי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףMoluccella spinosaבר-גביע קוצני

טבעי בלבדים-תיכונישיחCבן-קיימאPhillyrea latifoliaבר-זית בינוני
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ים-תיכוני - אירנו-טורני - חד-שנתיFבן-חלוףBromus rubensברומית אדמונית
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףBromus lanceolatusברומית אזמלנית

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףBromus diandrusברומית דו-אבקנית

ים-תיכוני - אירנו-טורני - חד-שנתיCבן-חלוףBromus tectorumברומית הגגות
סהרו-ערבי

בעיקר טבעי

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףBromus scopariusברומית המטאטא

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףBromus alopecurosברומית זנב-שועל

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיFבן-חלוףBromus japonicusברומית יפנית
אירנו-טורני

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףBromus fasciculatusברומית מאוגדת

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףBromus madritensisברומית ספרדית

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףBromus sterilisברומית עקרה

בעיקר מופרים-תיכוניעץבן-קיימאCupressus sempervirensברוש מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-קיימאSideritis pullulansברזילון ענף

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףNotobasis syriacaברקן סורי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףVelezia rigidaגביעול אשון

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיRבן-חלוףCoriandrum sativumגד השדה

מופר בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףSilybum marianumגדילן מצוי

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףTorilis tenellaגזיר דקיק

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCבן-חלוףTorilis nodosaגזיר המפרקים
אירנו-טורני

בעיקר מופר

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCבן-חלוףTorilis arvensisגזיר מזיק
אירנו-טורני

בעיקר מופר

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףTorilis leptophyllaגזיר צר-עלים

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףDaucus broteriגזר מצוי

חצי-חציים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףDaucus carotaגזר קיפח

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCבן-קיימאBallota saxatilisגלונית הסלעים

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCבן-קיימאBallota undulataגלונית מצויה
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טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיבן-חלוףBuglossoides tenuifloraגלעינית זעירת-פרחים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיבן-חלוףBuglossoides incrassataגלעינית עבת-עוקץ

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחFבן-קיימאTeucrium creticumגעדה כרתית

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCבן-קיימאTeucrium divaricatumגעדה מפושקת

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבן-שיחCCבן-קיימאTeucrium capitatumגעדה מצויה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFETבן-חלוףTrigonella berytheaגרגרנית בירותית

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףTrigonella spinosaגרגרנית הטבעת

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףTrigonella hierosolymitanaגרגרנית ירושלים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFELבן-חלוףTrigonella lilacinaגרגרנית לילכית

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףMedicago monspeliacaגרגרנית מצויה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיRR2.5בן-חלוףTrigonella spicataגרגרנית משובלת

טבעי בלבדים-תיכוני - אירו-סיביריחד-שנתיFבן-חלוףGeranium dissectumגרניון גזור

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףGeranium robertianumגרניון הארגמן

טבעי בלבדים-תיכוני - אירו-סיביריחד-שנתיRבן-חלוףGeranium lucidumגרניון נוצץ

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCבן-חלוףGeranium rotundifoliumגרניון עגול
אירנו-טורני

טבעי בלבד

חצי-חציים-תיכוני - אירו-סיביריחד-שנתיCCבן-חלוףGeranium molleגרניון רך

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףOphrys holosericeaדבורנית גדולה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףOphrys umbilicataדבורנית דינסמור

טבעי בלבדים-תיכוני - אירו-סיביריעשבוני רב-שנתיRPבן-חלוףOphrys apiferaדבורנית הדבורה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיRבן-חלוףOphrys bornmuelleriדבורנית נאה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףOphrys luteaדבורנית צהובה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףOphrys israeliticaדבורנית שחומה

טבעי בלבדאירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףGalium setaceumדבקה דקיקה

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCבן-חלוףGalium aparineדבקה זיפנית
אירנו-טורני

בעיקר מופר

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיRבן-חלוףGalium tricornutumדבקה משלשת

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףCruciata articulataדבקנית הפרקים
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בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיFESבן-חלוףGalium pisiferumדבקת האפונים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףGalium muraleדבקת החומות

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיRPבן-חלוףGalium verrucosumדבקת הפטמות

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCESבן-חלוףGalium judaicumדבקת יהודה

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףRostraria smyrnaceaדגנין בירותי

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףRostraria cristataדגנין מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףMandragora autumnalisדודא רפואי

IU1מופר בלבדאין נתוןשיחבן-קיימאDodonaea viscosaדודוניאה דביקה

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיFESבן-חלוףTordylium carmeliדל-קרניים כרמלי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףBryonia syriacaדלעת-נחש סורית

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףHelichrysum sanguineumדם-המכבים האדום

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףAdonis palaestinaדמומית ארץ-ישראלית

טבעי בלבדאירנו-טורני - סהרו-ערביחד-שנתיCבן-חלוףAdonis dentataדמומית משוננת

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףAdonis microcarpaדמומית קטנת-פרי

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - עשבוני רב-שנתיCבן-קיימאAsplenium ceterachדנדנה רפואית
אירנו-טורני

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףParapholis incurvaדק-זנב קשתני

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףCrupina crupinastrumדרדית מצויה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFELבן-חלוףCentaurea crocodyliumדרדר גדול-פרחים

טבעי בלבדאירנו-טורניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףCentaurea eryngioidesדרדר החרחבינה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCESבן-חלוףCentaurea cyanoidesדרדר כחול

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףCentaurea ibericaדרדר מצוי

בעיקר מופרים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףCentaurea verutumדרדר קיפח

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףCentaurea hyalolepisדרדר קרומי

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףTordylium aegyptiacumדרכמונית מצרית

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCבן-קיימאAlhagi graecorumהגה מצויה

טבעי בלבדאירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףScorzonera papposaהרדופנין הציצית
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טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףValerianella vesicariaולריינית משולחפת

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCבן-חלוףValerianella coronataולריינית עטורה
אירנו-טורני

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףValerianella muricataולריינית קטועה

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףVeronica cymbalariaורוניקה לבנה

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףVeronica politaורוניקה מבריקה

טבעי בלבדאירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףGagea chloranthaזהבית דמשקאית

טבעי בלבדאירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףGagea commutataזהבית השלוחות

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחFבן-קיימאMicromeria fruticosaזוטה לבנה

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCבן-קיימאMicromeria nervosaזוטה מעורקת

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבן-שיחCCבן-קיימאMicromeria myrtifoliaזוטה צפופה

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףLolium rigidumזון אשון

טבעי בלבדים-תיכוניעץFבן-קיימאOlea europaeaזית אירופי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-קיימאClematis cirrhosaזלזלת הקנוקנות

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCESבן-חלוףBellevalia flexuosaזמזומית מצויה

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףLagurus ovatusזנב-ארנבת ביצני

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףCynosurus callitrichusזנב-כלב מצוי

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףScorpiurus muricatusזנב-עקרב שיכני

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףAlopecurus utriculatusזנב-שועל מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףBriza maximaזעזועית גדולה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףTelmissa microcarpaזערורית קטנת-פרי

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףAsterolinon linum-stellatumזעריר כוכבני

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףGeropogon hybridusזקן-סב מצוי

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףTragopogon coelesyriacusזקן-תיש ארוך

טבעי בלבדרב-אזורי - טרופיעשבוני רב-שנתיCבן-קיימאAndropogon distachyosזקניים משובלים

ים-תיכוני - אירנו-טורני - עשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאHyparrhenia hirtaזקנן שעיר
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףConvolvulus dorycniumחבלבל השיח
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חצי-חציים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףConvolvulus althaeoidesחבלבל כפני

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFELבן-חלוףConvolvulus coelesyriacusחבלבל סורי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףConvolvulus siculusחבלבל סיצילי

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףConvolvulus pentapetaloidesחבלבל עדין

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFESבן-חלוףPancratium parviflorumחבצלת קטנת-פרחים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףValantia hispidaחגווית שעירה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאAjuga chamaepitys subsp. chiaחד-שפה מצוי

בעיקר מופרים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףScolymus hispanicusחוח ספרדי

בעיקר מופרים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףScolymus maculatusחוח עקוד

חצי-חציים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFESבן-חלוףOnopordum cynarocephalumחוחן הקנרס

בעיקר טבעיאירנו-טורני - סהרו-ערביחד-שנתיCCבן-חלוףRumex cypriusחומעה ורודה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףThlaspi perfoliatumחופניים מצויים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףAtractylis cancellataחורשף השבכה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCELבן-חלוףAtractylis comosaחורשף מצויץ

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאAlcea setosaחטמית זיפנית

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-קיימאAlcea acaulisחטמית עין-הפרה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףBellis sylvestrisחיננית הבתה

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףCalepina irregularisחלבינה מרושתת

חצי-חציים-תיכוני - אירו-סיביריחד-שנתיCבן-חלוףEuphorbia helioscopiaחלבלוב השמש

בעיקר טבעיים-תיכוניבן-שיחCבן-קיימאEuphorbia hierosolymitanaחלבלוב מגובשש

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיRETבן-חלוףEuphorbia aulacospermaחלבלוב מחורץ

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCCבן-חלוףEuphorbia peplusחלבלוב מצוי
אירנו-טורני

חצי-חצי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיRבן-חלוףEuphorbia oxyodontaחלבלוב מרושת

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףEuphorbia argutaחלבלוב משונשן

טבעי בלבדים-תיכוני - אירו-סיביריחד-שנתיFבן-חלוףEuphorbia exiguaחלבלוב צר-עלים

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-קיימאThesium bergeriחלוקה הררית
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טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףThesium humileחלוקה ננסית

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףSternbergia clusianaחלמונית גדולה

בעיקר מופרים-תיכוני - אירו-סיביריעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףMalva sylvestrisחלמית גדולה

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףMalva nicaeensisחלמית מצויה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףCicer judaicumחמצה שסועה

IF1מופר בלבדרב-אזורי - טרופיעשבוני רב-שנתיבן-חלוףOxalis pes-capraeחמציץ נטוי

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףLactuca tuberosaחסה כחולת-פרחים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCCבן-חלוףLactuca serriolaחסת המצפן
אירנו-טורני

מופר בלבד

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףPhalaris paradoxaחפורית מוזרה

בעיקר מופרים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףPhalaris brachystachysחפורית מצויה

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףPhalaris minorחפורית קטנה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףUrginea maritimaחצב מצוי

מופר בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףSinapis arvensisחרדל השדה

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCCבן-חלוףSinapis albaחרדל לבן
אירנו-טורני

מופר בלבד

בעיקר טבעיים-תיכוניעץFבן-קיימאCeratonia siliquaחרוב מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףEryngium falcatumחרחבינה חרמשית

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-קיימאEryngium glomeratumחרחבינה מגובבת

בעיקר טבעיים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףEryngium creticumחרחבינה מכחילה

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףChrysanthemum segetumחרצית השדות

מופר בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףChrysanthemum coronariumחרצית עטורה

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיFבן-חלוףAnogramma leptophyllaחשפונית עדינה
אירנו-טורני

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףUmbilicus intermediusטבורית נטויה

IM1מופר בלבדרב-אזורי - טרופישיחבן-קיימאNicotiana glaucaטבק השיח

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCCבן-חלוףLathyrus aphacaטופח מצוי
אירנו-טורני

חצי-חצי
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טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףLathyrus marmoratusטופח נאה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףLathyrus blepharicarposטופח ריסני

בעיקר מופרים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףDiplotaxis erucoidesטוריים מצויים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיRבן-חלוףDiplotaxis vimineaטוריים קטנים

II1מופר בלבדמערב הים-התיכוןעץבן-קיימא  Tetraclinis articulataטטרקליניס מפריק

בעיקר מופרים-תיכוניבן-שיחCCבן-קיימאDittrichia viscosaטיון דביק

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCESבן-חלוףTamus orientalisטמוס מזרחי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףTamus communisטמוס מצוי

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףTheligonum cynocrambeטרשנית שרועה

חצי-חצירב-אזורי - טרופיחד-שנתיCCבן-חלוףCapsella bursa-pastorisילקוט הרועים

טבעי בלבדים-תיכונישיחCבן-קיימאLonicera etruscaיערה איטלקית

בעיקר טבעיים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףMuscari parviflorumכדן קטן-פרחים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףAsteriscus aquaticusכוכב מצוי

טבעי בלבדרב-אזורי - טרופיחד-שנתיCCבן-חלוףStellaria mediaכוכבית מצויה

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףRhagadiolus stellatusכוכבן מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףCornucopiae alopecuroidesכוסנית ממולענת

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףHymenocarpos circinnatusכליינית מצויה

בעיקר טבעיים-תיכוניעץFבן-קיימאCercis siliquastrumכליל החורש

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףFerula communisכלך מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףFerulago syriacaכלכלך סורי

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחRבן-קיימאCalamintha incanaכלמינתה אפורה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףAnemone coronariaכלנית מצויה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףPimpinella creticaכמנון כרתי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףPimpinella peregrinaכמנון קיפח

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףHeptaptera anisopteraכנפה חרוקה

חצי-חצירב-אזורי - טרופיחד-שנתיCCבן-חלוףChenopodium muraleכף-אווז האשפות

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףOrnithopus compressusכף-עוף פחוסה
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בעיקר מופרים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףOnobrychis squarrosaכרבולת מצויה

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףOnobrychis caput-galliכרבולת קטנה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCESבן-חלוףCrocus hyemalisכרכום חורפי

טבעי בלבדים-תיכוני - סהרו-ערביחד-שנתיFבן-חלוףCuscuta palaestinaכשות ארץ-ישראלי

IM1מופר בלבדאמריקניחד-שנתיבן-חלוףCuscuta campestrisכשות השדות

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףCuscuta brevistylaכשות קצר-עלי

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCCבן-קיימאChiliadenus iphionoidesכתלה חריפה

טבעי בלבדסהרו-ערביחד-שנתיCבן-חלוףParietaria alsinifoliaכתלית זעירה

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCבן-קיימאParietaria judaicaכתלית יהודה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףParietaria lusitanicaכתלית פורטוגלית

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףLeontodon tuberosusכתמה עבת-שורשים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףCoronilla scorpioidesכתרון עקרבי

טבעי בלבדים-תיכוניעץCבן-קיימאStyrax officinalisלבנה רפואי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףLotus longisiliquosusלוטוס יהודה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףLotus peregrinusלוטוס מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףLotus ornithopodioidesלוטוס משונץ

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCCבן-קיימאCistus salviifoliusלוטם מרווני

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCCבן-קיימאCistus creticusלוטם שעיר

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCCבן-קיימאFumana thymifoliaלוטמית דביקה

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCבן-קיימאFumana arabicaלוטמית ערבית

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףMisopates orontiumלועית קטנה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFESבן-חלוףScrophularia rubricaulisלוענית גדולה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבן-שיחCבן-קיימאScrophularia xanthoglossaלוענית מצויה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFELבן-חלוףArum palaestinumלוף ארץ-ישראלי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףArisarum vulgareלופית מצויה

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - עשבוני רב-שנתיCבן-חלוףPlantago lanceolataלחך אזמלני
אירנו-טורני

טבעי בלבד
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טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףPlantago afraלחך בלוטי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףPlantago creticaלחך כרתי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףPlantago lagopusלחך מצוי

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCבן-חלוףPlantago coronopusלחך שסוע
אירנו-טורני

טבעי בלבד

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףHirschfeldia incanaלפתית מצויה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףCynoglossum creticumלשון-כלב כרתית

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףAnchusa undulataלשון-פר מצויה

טבעי בלבדסהרו-ערביחד-שנתיCCבן-חלוףAnchusa aegyptiacaלשון-פר מצרית

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאAnchusa strigosaלשון-פר סמורה

טבעי בלבדאירנו-טורני - סהרו-ערביחד-שנתיCבן-חלוףCallipeltis cucullariaמגנונית כבונה

טבעי בלבדאירנו-טורני - סהרו-ערביחד-שנתיRבן-חלוףCallipeltis apertaמגנונית פרושה

חצי-חציים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףPallenis spinosaמוצית קוצנית

טבעי בלבדאירנו-טורני - סהרו-ערביחד-שנתיCCבן-חלוףStipa capensisמלעניאל מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-קיימאStipa bromoidesמלעניאל קצר-מלענים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףMalcolmia chiaמלקולמייה הררית

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףMatthiola longipetalaמנתור מצוי

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףScandix vernaמסרק מזרחי

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיFבן-חלוףScandix pecten-venerisמסרק שולמית
אירנו-טורני

חצי-חצי

בעיקר מופרים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףLavatera creticaמעוג כרתי

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבן-שיחCCבן-קיימאPodonosma orientalisמציץ סורי

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףBiscutella didymaמצלתיים מצויות

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףErodium gruinumמקור-חסידה גדול

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCCבן-חלוףErodium cicutariumמקור-חסידה גזור
אירנו-טורני

טבעי בלבד

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףErodium malacoidesמקור-חסידה חלמיתי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףErodium laciniatumמקור-חסידה מפוצל
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בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףErodium moschatumמקור-חסידה מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףPolygala monspeliacaמרבה-חלב מונפלייני

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCCבן-חלוףAnagallis arvensisמרגנית השדה
אירנו-טורני

חצי-חצי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףSalvia viridisמרווה דגולה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףSalvia verbenacaמרווה מצויה

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCCבן-קיימאSalvia fruticosaמרווה משולשת

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCבן-קיימאSalvia dominicaמרווה ריחנית

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCESבן-חלוףSalvia judaicaמרוות יהודה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCESבן-חלוףSalvia hierosolymitanaמרוות ירושלים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCCבן-חלוףSonchus oleraceusמרור הגינות
אירנו-טורני

בעיקר מופר

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניבן-שיחCבן-קיימאMarrubium vulgareמרמר מצוי

חצי-חציים-תיכוני - אירו-סיביריחד-שנתיFבן-חלוףMercurialis annuaמרקולית מצויה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCESבן-חלוףPicris galilaeaמררית הגליל

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףPicris altissimaמררית מצויה

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףLamarckia aureaמשערת זהובה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףNonea obtusifoliaנוניאה קהה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףPterocephalus plumosusנוציץ מנוצה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיבן-חלוףPterocephalus brevisנוציץ עטוף

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףLagoecia cuminoidesנוצנית כדורית

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףRanunculus asiaticusנורית אסיה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףLamium moschatumנזמית לבנה

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCCבן-חלוףLamium amplexicauleנזמית לופתת
אירנו-טורני

חצי-חצי

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיRבן-חלוףAlthaea hirsutaנטופית שעירה
אירנו-טורני

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףPsilurus incurvusנימית ממולענת
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בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףCrepis palaestinaניסנית ארץ-ישראלית

בעיקר טבעיים-תיכוני - סהרו-ערביחד-שנתיCCבן-חלוףCrepis sanctaניסנית דו-קרנית

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףAetheorhiza bulbosaניסנית הבולבוסין

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףCrepis asperaניסנית זיפנית

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףCrepis hierosolymitanaניסנית ירושלמית

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCEYבן-חלוףCrepis aculeataניסנית שיכנית

מופר בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףRidolfia segetumנירית הקמה

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחFבן-קיימאNepeta curvifloraנפית כפופה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףOrnithogalum montanumנץ-חלב הררי

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףOrnithogalum narbonenseנץ-חלב צרפתי

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיRES2.5בן-חלוףOrnithogalum neurostegiumנץ-חלב שעיר

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףNarcissus tazettaנרקיס מצוי

חצי-חציים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאPiptatherum miliaceumנשרן הדוחן

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-קיימאPiptatherum blancheanumנשרן מכחיל

בעיקר מופרים-תיכוניעשבוני רב-שנתיבן-קיימאPiptatherum thomasiiנשרן צפוף

.Senecio leucanthemifolius subsp סביון אביבי
Vernalis

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוף

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףLegousia falcataסגולית חרמשית

IM1מופר בלבדאמריקניעשבוני רב-שנתיבן-קיימאSolanum elaeagnifoliumסולנום זיתני

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - עשבוני רב-שנתיCבן-קיימאSolanum nigrumסולנום שחור
אירנו-טורני

בעיקר מופר

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיRP3.7בן-חלוףOnosma giganteaסומקן ענקי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףOrchis anatolicaסחלב אנטולי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףOrchis galilaeaסחלב הגליל

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףOrchis caspiaסחלב פרפרני

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיRבן-חלוףOrchis sanctaסחלב קדוש

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףOrchis tridentataסחלב שלוש-השיניים

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףGladiolus italicusסייפן התבואה
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טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףSymphytum brachycalyxסינפיטון ארץ-ישראלי

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףCatapodium rigidumסיסן אשון

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - עשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףPoa bulbosaסיסנית הבולבוסין
אירנו-טורני

בעיקר טבעי

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCCבן-קיימאSarcopoterium spinosumסירה קוצנית

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףTordylium trachycarpumסלסילה מצויה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףScaligeria napiformisסקליגריה כרתית

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיFבן-חלוףUrtica piluliferaסרפד הכדורים
אירנו-טורני

בעיקר מופר

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףColchicum steveniiסתוונית היורה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףLens orientalisעדשה מזרחית

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיבן-חלוףLens ervoidesעדשה מצויה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעץCCבן-קיימאCrataegus aroniaעוזרר קוצני

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףCichorium endiviaעולש מצוי

בעיקר טבעיאירנו-טורניבן-שיחCבן-קיימאHeliotropium rotundifoliumעוקץ-עקרב עגול-עלים

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףBrachypodium distachyumעוקצר מצוי

טבעי בלבדים-תיכוני - אירו-סיביריחד-שנתיRבן-חלוףAphanes arvensisעטייה זעירה

בעיקר טבעיים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףAsphodelus ramosusעירית גדולה

חצי-חציים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףAsphodelus fistulosusעירית נבובה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCESבן-חלוףEchium judaeumעכנאי יהודה

בעיקר טבעיים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCETבן-קיימאEchium glomeratumעכנאי מגובב

חצי-חציים-תיכוניבן-שיחCCבן-קיימאEchium angustifoliumעכנאי שרוע

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףOrobanche muteliiעלקת מוטל

בעיקר טבעיים-תיכוני - סהרו-ערביבן-שיחCבן-קיימאKickxia aegyptiacaעפעפית מצרית

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיFבן-קיימאPlumbago europaeaעפרית אירופית

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיRבן-חלוףCentaurium tenuiflorumערבז דק-פרחים

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףFumaria densifloraעשנן צפוף
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טבעי בלבדים-תיכונישיחCבן-קיימאRubia tenuifoliaפואה מצויה

IM1מופר בלבדאמריקניחד-שנתיבן-חלוףCenchrus echinatusפוקה קוצנית

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורנישיחCבן-קיימאRubus sanguineusפטל קדוש

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחFבן-קיימאRuta chalepensisפיגם מצוי

טבעי בלבדאירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףFilago palaestinaפילגון ארץ-ישראלי

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףFilago pyramidataפילגון מצוי

טבעי בלבדאירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףFilago contractaפילגון קפוץ

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניעץCCבן-קיימאFicus caricaפיקוס התאנה

IMמופר בלבדאמריקניעץבן-קיימאSchinus molleפלפלון רך

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףCampanula strigosaפעמונית זיפנית

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCELבן-חלוףCampanula hierosolymitanaפעמונית ירושלים

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףCampanula erinusפעמונית קטנה

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - עשבוני רב-שנתיCבן-חלוףCampanula rapunculusפעמונית קיפחת
אירנו-טורני

טבעי בלבד

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףPapaver umbonatumפרג אגסי

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיבן-חלוףPapaver syriacumפרג סורי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףHippocrepis unisiliquosaפרסה דלת-תרמילים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףHippocrepis multisiliquosaפרסה רבת-תרמילים

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחFבן-קיימאPrasium majusפרסיון גדול

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףHypericum triquetrifoliumפרע מסולסל

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחFבן-קיימאHypericum thymifoliumפרע קטן-עלים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףLinum strictumפשתה אשונה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףLinum nodiflorumפשתה מצויה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףLinum pubescensפשתה שעירה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףLinum corymbulosumפשתת המכבד

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףTulipa agenensisצבעוני ההרים

IMמופר בלבד שיחבן-קיימאOpuntia ficus-indicaצבר מצוי
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בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףMoraea sisyrinchiumצהרון מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףSedum caespitosumצורית אדומה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיRPEL3.7בן-חלוףSedum palaestinumצורית ארץ-ישראלית

טבעי בלבדים-תיכוני - אירו-סיביריחד-שנתיבן-חלוףSedum rubensצורית בלוטית

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחFבן-קיימאSedum sediformeצורית גבוהה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירו-סיביריחד-שנתיFבן-חלוףSedum hispanicumצורית ספרדית

טבעי בלבדים-תיכוני - אירו-סיבירישיחFבן-קיימאAnagyris foetidaצחנן מבאיש

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - עשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאDactylis glomerataציבורת ההרים
אירנו-טורני

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיRPבן-חלוףDianthus tripunctatusציפורן חד-שנתי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-קיימאDianthus strictusציפורן נקוד

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףCalendula arvensisציפורני-חתול מצויות

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףSilene behenציפורנית כרסנית

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףSilene nocturnaציפורנית לילית

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףSilene colorataציפורנית מגוונת

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףSilene aegyptiacaציפורנית מצרית

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףSilene decipiensציפורנית מקופחת

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - עשבוני רב-שנתיFבן-חלוףSilene vulgarisציפורנית נפוחה
אירנו-טורני

טבעי בלבד

חצי-חציים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףSilene dichotomaציפורנית ענפה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףCrucianella macrostachyaצלבית ארוכת-שיבולת

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףMinuartia decipiensצללית אשונה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףMinuartia hybridaצללית הכלאיים

חצי-חציים-תיכוני - מערב אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףBupleurum subovatumצלע-שור חרוזה

חצי-חציים-תיכוניבן-שיחCבן-קיימאCapparis zoharyiצלף קוצני

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףEremostachys laciniataצמר מפוצל

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבן-שיחCבן-קיימאPhagnalon rupestreצמרנית הסלעים
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טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCCבן-קיימאSatureja thymbraצתרה ורודה

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחFבן-קיימאThymbra spicataצתרנית משובלת

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףAstragalus hamosusקדד האנקולים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףAstragalus epiglottisקדד זעיר

טבעי בלבדים-תיכוני - סהרו-ערביחד-שנתיFבן-חלוףAstragalus asteriasקדד מצליב

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףCarthamus tenuisקורטם דק

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCCבן-קיימאCoridothymus capitatusקורנית מקורקפת

IUמופר בלבדאוסטרליעץבן-קיימאCasuarina cunninghamianaקזוארינה דקיקה

בעיקר מופרים-תיכוניחד-שנתיCCETבן-חלוףAnthemis palestinaקחוון ארץ-ישראלי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCESבן-חלוףAnthemis bornmuelleriקחוון הגליל

טבעי בלבדאירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףAnthemis hebronicaקחוון חברוני

ים-תיכוני - אירנו-טורני - חד-שנתיCCבן-חלוףAnthemis pseudocotulaקחוון מצוי
סהרו-ערבי

בעיקר טבעי

בעיקר טבעיים-תיכוניעץCבן-קיימאArbutus andrachneקטלב מצוי

טבעי בלבדים-תיכונישיחCCבן-קיימאCalicotome villosaקידה שעירה

בעיקר מופרים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאTolpis virgataקיטה רותמית

IM1מופר בלבדאמריקניחד-שנתיבן-חלוףConyza bonariensisקייצת מסולסלת

טבעי בלבדים-תיכונישיחCCבן-קיימאSmilax asperaקיסוסית קוצנית

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףEchinaria capitataקיפודית הקרקפת

טבעי בלבדאירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאEchinops polycerasקיפודן בלאנש

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאEchinops adenocaulosקיפודן מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאCarlina curetumקיצנית כרתית

IT1מופר בלבדסובטרופי - טרופיעץבן-קיימאRicinus communisקיקיון מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףScutellaria brevibracteataקערורית סגולה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףGaridella unguicularisקצח הציפורן

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףNigella ciliarisקצח ריסני

חצי-חציים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףCarduus argentatusקרדה מכסיפה
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אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCCבן-חלוףCerastium glomeratumקרנונית דביקה
אירנו-טורני

בעיקר טבעי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףCrassula alataקרסולה מכונפת

טבעי בלבדים-תיכוני - אירו-סיביריחד-שנתיRP2.5בן-חלוףCrassula vaillantiiקרסולת השלולית

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףSerratula cerinthifoliaקרקפן צהוב

בעיקר מופרים-תיכוני - אירו-סיביריחד-שנתיCCבן-חלוףPolycarpon tetraphyllumרב-פרי מצוי

טבעי בלבדסהרו-ערבישיחCCבן-קיימאRetama raetamרותם המדבר

IOמופר בלבד עץבן-קיימאPunica granatumרימון מצוי

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCבן-קיימאReseda albaרכפה לבנה

טבעי בלבדסודני-אפריקנישיחFבן-קיימאOchradenus baccatusרכפתן מדברי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףCyclamen persicumרקפת מצויה

בעיקר טבעיים-תיכוניבן-שיחCבן-קיימאOsyris albaשבטן לבן

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףOnonis pubescensשברק דביק

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףOnonis bifloraשברק חיוור

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףOnonis ornithopodioidesשברק משונץ

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףOnonis mollisשברק נטוי

ים-תיכוני - אירנו-טורני - חד-שנתיCבן-חלוףOnonis siculaשברק סיצילי
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCבן-קיימאOnonis spinosaשברק קוצני

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףOnonis viscosaשברק קצר-פרח

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףAllium erdeliiשום ארדל

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףAllium ampeloprasumשום גבוה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףAllium daninianumשום האבקנים

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-חלוףAllium galileumשום ירקרק

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףAllium neapolitanumשום משולש

טבעי בלבדאירנו-טורניעשבוני רב-שנתיRPESבן-חלוףAllium qasyunenseשום קטן-פרחים

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףAllium trifoliatum subsp. hirsutumשום שעיר
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חצי-חציים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאFoeniculum vulgareשומר פשוט

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףHedypnois rhagadioloidesשופרית כרתית

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףAvena barbataשיבולת-שועל מתפרקת

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףAvena sterilisשיבולת-שועל נפוצה

בעיקר טבעיים-תיכונישיחFבן-קיימאVitex agnus-castusשיח-אברהם מצוי

IU1מופר בלבדאוסטרליעץבן-קיימאAcacia salignaשיטה כחלחלה

IU1מופר בלבדאוסטרלישיחבן-קיימאAcacia cyclopsשיטה עגולת-הזרעים

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבן-שיחCCבן-קיימאHyoscyamus aureusשיכרון זהוב

טבעי בלבדים-תיכוניבן-שיחCבן-קיימאPhlomis viscosaשלהבית דביקה

טבעי בלבדאירנו-טורניבן-שיחCCEPבן-קיימאPhlomis brachyodonשלהבית קצרת-שיניים

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיFבן-קיימאAndrachne telephioidesשלוחית קירחת

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףTripodion tetraphyllumשלחופן קרומי

בעיקר מופרים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףCephalaria joppensisשלמון יפואי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-קיימאHelianthemum syriacumשמשון אזוביוני

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCCבן-חלוףHelianthemum salicifoliumשמשון מצוי
אירנו-טורני

בעיקר טבעי

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףHelianthemum aegyptiacumשמשון מצרי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףHelianthemum ledifoliumשמשון ריסני

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיבן-חלוףHelianthemum lasiocarpumשמשון שעיר
אירנו-טורני

טבעי בלבד

בעיקר טבעירב-אזורי - טרופיעשבוני רב-שנתיCCבן-קיימאLythrum salicariaשנית גדולה

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיRבן-חלוףLimodorum abortivumשנק החורש

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניעשבוני רב-שנתיCCבן-חלוףHordeum bulbosumשעורת הבולבוסין

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףHordeum glaucumשעורת העכבר

בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףHordeum spontaneumשעורת התבור

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיRPבן-חלוףVulpia muralisשעלב ארוך

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCבן-חלוףVulpia myurosשעלב מצוי
אירנו-טורני

בעיקר טבעי
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טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףVulpia ciliataשעלב ריסני

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCCESבן-חלוףChaetosciadium trichospermumשערור שעיר

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - עשבוני רב-שנתיCבן-קיימאAdiantum capillus-venerisשערות-שולמית מצויות
אירנו-טורני

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףArtedia squamataשפרירה קשקשנית

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףSerapias levantinaשפתן מצוי

בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניעץCבן-קיימאAmygdalus communisשקד מצוי

בעיקר טבעיים-תיכונישיחCבן-קיימאEphedra foemineaשרביטן מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-קיימאCosentinia velleaשרכרך הסלעים

טבעי בלבדים-תיכוניעשבוני רב-שנתיFבן-קיימאCheilanthes acrosticaשרכרך ריחני

בעיקר טבעיים-תיכוניעשבוני רב-שנתיCבן-חלוףBituminaria bituminosaשרעול שעיר

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףSherardia arvensisששית מצויה

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCבן-חלוףLomelosia palaestinaתגית ארץ-ישראלית

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףLomelosia proliferaתגית מצויה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףLupinus pilosusתורמוס ההרים

ים-תיכוני - אירנו-טורני - עשבוני רב-שנתיCבן-קיימאAristida adscensionisתלת-מלען מצוי
סהרו-ערבי

בעיקר טבעי

מופר בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףTrifolium alexandrinumתלתן אלכסנדרוני

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCECבן-חלוףTrifolium palaestinumתלתן ארץ-ישראלי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףTrifolium scabrumתלתן דוקרני

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףTrifolium pauciflorumתלתן דל-פרחים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףTrifolium argutumתלתן האלמוות

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףTrifolium purpureumתלתן הארגמן

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיRPבן-חלוףTrifolium grandiflorumתלתן הדור

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףTrifolium pilulareתלתן הכדורים

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףTrifolium resupinatumתלתן הפוך

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיFבן-חלוףTrifolium spumosumתלתן הקצף
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טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףTrifolium vaviloviiתלתן ווילוב

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - עשבוני רב-שנתיFבן-קיימאTrifolium repensתלתן זוחל
אירנו-טורני

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCCבן-חלוףTrifolium campestreתלתן חקלאי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףTrifolium stellatumתלתן כוכבני

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - חד-שנתיCCבן-חלוףTrifolium tomentosumתלתן לביד
אירנו-טורני

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFELבן-חלוףTrifolium erubescensתלתן מאדים

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףTrifolium dasyurumתלתן נאה

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיCESבן-חלוףTrifolium eriosphaerumתלתן צמיר

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףTrifolium lappaceumתלתן קיפודני

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיFבן-חלוףTrifolium clusiiתלתן קלוז

בעיקר טבעיים-תיכוניחד-שנתיCבן-חלוףTrifolium clypeatumתלתן תריסני

בעיקר מופרסהרו-ערביעץFבן-קיימאPhoenix dactyliferaתמר מצוי

טבעי בלבדים-תיכוניחד-שנתיRP2בן-חלוףReichardia intermediaתמריר בינוני

טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחד-שנתיCCבן-חלוףClypeola jonthlaspiתריסנית מלולה






