שיקום מחצבת הר חרת
לפארק השומר על ערכי הטבע
והנוף

המבשר
פארק
פארק טבע ונופש בהרי ירושלים

שיקום מחצבת הר חרת
לפארק השומר על ערכי הטבע והנוף
מסמך זה הוא פרי עבודה משותפת של מספר גורמים ,ובהם :המועצה
המקומית מבשרת ציון ,רשות הטבע והגנים ,וועד תושבי מבשרת ,החברה
להגנת הטבע ,וקרן קונרד אדנאואר בישראל.

דצמבר  - 2014כסלו תשע"ה
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הקדמה
מחצבת הר חרת סיימה את פעולתה לפני כעשרים וחמש שנה ומאז המחצבה נטושה .שטחה הינו כ  270 -דונם
וכמעט מחצית מן השטח מאושר כגן לאומי הר חרת.

מיקומה של המחצבה בלב שטחים פתוחים ערכיים וקרבתה למבשרת ציון יוצרים הזדמנות לפתחה כפארק שישמור
מחד על ערכי הטבע והנוף של האזור ומאידך כאתר שישמש את הקהילה המקומית ואת הציבור בכלל.
המתווה המוצג במסמך זה משלב את התובנות של כלל הגופים המעורבים בפיתוח המחצבה ואשר באות לידי ביטוי
בפרוגרמה המוצעת.
המסמך מפרט את היסטורית המחצבה ,סקירה תכנונית ,ערכי הטבע של המקום ,ופרוגרמה מוצעת לתכנון בור
המחצבה כפארק טבע .עוד מפרט המסמך את התרומה האפשרית של פיתוח הבור כפארק טבע לאיכות הסביבה,
ליישובים ולתושבים באזור ובכלל.
העיסוק בשיקום מחצבת הר חרת ושמירה על ערכיה הייחודיים כחלק ממכלול שטחים פתוחים ערכיים ביותר קשור
קשר בל יינתק גם בתפקיד השטחים הפתוחים בהתמודדות עם תופעת ההתחממות הגלובלית .שטחים פתוחים

הכרחיים לקיום ערכי טבע ומגוון ביולוגי ,ומספקים שרותי סביבה החיוניים למיתון ההתחממות וזיהום האוויר .תכנון
יעיל של שימושי הקרקע ,על ידי ריכוז הפיתוח ושמירה על שטחים פתוחים ,הכלול כעיקרון מנחה גם במסמך זה,
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מהווה תרומה מקומית למאמץ העולמי בנושא משבר האקלים.

סביבת המחצבה
מחצבת הר חרת היא חלק מרצף שטחים פתוחים משמעותיים ורגישים באזור.

4

רקע היסטורי
המחצבה החלה לפעול בתקופה העות'מאנית והופעלה על ידי תושבי הכפר הערבי צובא.

המחצבה היא המקור לאבני בניה לירושלים וחומרי בניה להכשרת תשתיות (למשל מסילת הרכבת).
 - 1920מוכתר הקסטל מכר שטח של  3דונם להסתדרות להקמת המחצבה.
 ~ 1930המחצבה נמסרה לידי חברת "אבן וסיד" .מאבניה נבנו בנייני האוניברסיטה העברית ,ביה"ח
הדסה הר הצופים ומבנים רבים אחרים.
 - 1951כפר החוצבים מעוז ציון (מעברת הקסטל) ,לימים חלק ממבשרת ציון ,עלה על הקרקע.
 ~1990אבק המחצבה וזעזועי הפיצוצים הביאו לסגירת המחצבה לאחר מאבק ציבורי.
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ייעודי קרקע סביב המחצבה
בחינת ייעודי הקרקע הסובבים את המחצבה
מלמדת כי שטח המחצבה תחום מכל צדדיו
בשטחים פתוחים לסוגיהם ,ובהם :פארק
מטרופוליני ויער ממזרח ,גן לאומי מדרום ,שטח
נוף פתוח ,שטח חקלאי ופארק ציבורי ממערב.
מצפון למחצבה ישנה תכנית לפיתוח שתפורט
בהמשך.
פארק מטרופוליני

בעלות ותחום שיפוט


הקרקע בבעלות רשות מקרקעי ישראל.



שטח המחצבה ברובו בתחום המועצה
המקומית מבשרת ציון ומיעוטו בתחום עירית
ירושלים.
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שטח המחצבה – מצב סטטוטורי
תמ"א 8
• הקטע הדרומי של המחצבה הינו חלק
מגן לאומי מוצע הר חרת.

• מתוך  275דונם של המחצבה ,כ110-
דונם (כ )40%-כלולים בתמ"א  8כגן
לאומי הרי יהודה.
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שטח המחצבה – מצב סטטוטורי
תכנית המתאר המחוזית לירושלים  -תמ"מ 1/30

ייעוד השטח בקטע הדרומי הוא גן לאומי ובקטע הצפוני ,שטח
לפיתוח פרברי .בשטח סימבול למוקד שרותי תיירות.

אזור פיתוח
פרברי
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שטח המחצבה – מצב סטטוטורי
• הקטע הצפוני התוחם את המחצבה
כלול בתכנית שאושרה בשנת 2014
לפיתוח שכונת מגורים חדשה ושטח
פתוח עם מבני ציבור שצמודים
למחצבה.
• השטח הצפוני של המחצבה מיועד
לפיתוח פרברי .בשטח זה ניתן לפתח
גם פארק.

פיתוח פרברי

• בשטח הדרומי נמצא סימבול למוקד
שירותי תיירות ,ואזור לגן לאומי.

גן לאומי
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הוראות תמ"מ 1/30
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הוראות תמ"מ 1/30
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שטח המחצבה – מצב סטטוטורי
תכנית מפורטת מי250/
הייעוד המאושר:
שיקום המחצבה כשטח פתוח

פרק כב'" ,אזור חציבה",
סעיף (141ו')
"עם גמר החציבה בשטח יש
להסיר כל בנין או מתקן
ולשקם את מקום הבניינים או
המתקנים באופן מלא כאמור".
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מחצבת הר חרת  -טבע עירוני


בסקר הטבע של מרחב ירושלים :אתר טבע
מספר " 139מחצבת הר חרת".



בדירוג האתרים ע"פ הערכה אקולוגית:
בקבוצת איכות גבוהה ( 3 -מתוך .)10

 297דונם
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צילום :יוסי קמחי

מחצבת הר חרת  -טבע עירוני


אתר המחצבה מחובר לאתרי טבע נוספים
ומהווה חלק מרצף השטחים הפתוחים

ממערב לעיר.


האתר מהווה חלק ממקבץ יער ירושלים,
שהינו בקבוצת המקבצים האיכותית ביותר.
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מחצבת הר חרת  -טבע עירוני
•

 7מיני יונקים באתר :דרבן ,חולד ,נמייה ,צבי

ישראלי ,קיפוד מצוי ,שועל מצוי ,תן זהוב.
•

סביב המחצבה מתקיימת פעילות צבאים
ענפה.

צילום :יוסי קמחי
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מחצבת הר חרת  -טבע עירוני
בתחום המחצבה מקנן אחד משלושת הזוגות הידועים
של אוח עיטי ,הינשוף הגדול ביותר בארץ.

צילום :יוסי קמחי
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צילום :יוסי קמחי

מחצבת הר חרת  -טבע עירוני

נחליאלי צהוב ,בסכנת הכחדה חמורה
(לא צולם באתר ,להמחשה בלבד)

צילום :יוסי קמחי

צילום :רוני לבנהyardbirds.org.il ,
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מחצבת הר חרת  -טבע עירוני
•

באתר שלולית חורף גדולה המושכת מגוון מיני
בע"ח.

•

מדובר באחד מאתרי הטבע המעטים ( 29מתוך
 )141שבהם מקור מים.

•

באתר נמצאה קרפדה ירוקה (דו-חיים) ,מין
בסכנת הכחדה.

צילום :יוסי קמחי

18

מחצבת הר חרת  -טבע עירוני
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תרומת הטבע העירוני
למיתון תופעת ההתחממות הגלובלית
שינויי האקלים בהווה ובעתיד עלולים להוביל לפגיעה משמעותית ברווחת האדם ובמערכות
הטבעיות .לריאות הירוקות בעיר ובסמוך אליה ישנה תרומה מוכחת בהפחתת עומס החום
העירוני ובהפחתה של זיהום האוויר כחלק משרותי המערכת האקולוגית .שיקום מחצבת הר
חרת והפיכתה לפארק השומר על ערכי הטבע והנוף יהוו צעד חשוב בכיוון זה.
תכנון כולל ומשמר ערכי טבע של מחצבת הר חרת עומד בקנה אחד גם עם המלצת המשרד
1

להגנת הסביבה וחוקרים שונים ,במתווה להיערכות הרשויות המקומיות בעניין ההתחממות
הגלובלית מאוגוסט  .2013בהתאם למתווה ,יש להשקיע מאמצים בהחדרת חשיבות השמירה

על המגוון הביולוגי העירוני לתודעת כל בעלי העניין ,וכן בשילוב התייחסות למגוון הביולוגי
בהכנת תכניות היערכות לשינוי אקלים ברשויות המקומיות.
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www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0739.pdf

1

אתגר חברתי סביבתי תכנוני

פרוגרמה ומתווה מוצע להקמת
פארק נופש תיירות וטבע

המבשר
פארק
פארק טבע ונופש בהרי ירושלים

היעד

פרוגרמה ראשונית
שטח המחצבה צריך להיבחן בראייה כוללת
שתתבסס על ערכי הטבע והנוף הייחודיים לו.
במסגרת זו ניתן לבחון פיתוח של גן לאומי
משולב עם פארק טבע ,נופש ותיירות.
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פרוגרמה ראשונית

 בנייה משולבת במחצבה:דוגמא

Racecommon Quarry, Cubley, UK

http://www.rightmove.co.uk/property-for-sale/property-35181815.html : מקור
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פרוגרמה ראשונית
 שטח לפיתוח אינטנסיבי:דוגמא

http://europaconcorsi.com/projects/178951erect-architecture-Evelyn-Court-Playground© James Whitaker

Quarry Amphitheatre, Cambridge, Australia
Source: www.quarryamphitheatre.com.au/The_Venue
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פרוגרמה ראשונית
 שטח לספורט ופנאי:דוגמא

http://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g499613-d3427602-ReviewsJungle_Parc_Northampton-Wellingborough_Northamptonshire_England.html

Dalkey quarry,
Ireland
http://adamsonadventures.co.uk/photos/climbing/rock-climbing-dalkey-quarry-ireland

26

פרוגרמה ראשונית
 נחל העובר בתוך מחצבה:דוגמא

www.dgs.udel.edu/delaware-geology/outcrop-cb15-c-confluence-quarry-north-pointe

NorthPointe, Delaware, US
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פרוגרמה ראשונית
דוגמא :בריכה במחצבה בבנימינה

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3327498,00.html
צילום :יפה רזיאל

מחצבת הר חרת

28

פרוגרמה ראשונית

שטח אקסטנסיבי

http://sites.roosevelt.edu/mbryson/files/2011/06/Quarry-2.jpg
(photo by M. Bryson)
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פרוגרמה ראשונית
 טיילת:דוגמא

Punggol Promenade Nature Walk, Singapore

singaporeruncan.blogspot.com :מקור
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סיכום
בהמשך לפעילות למען שימור ושיקום המחצבה ,התארגנו הגופים
לפניה לקרן לשיקום מחצבות שתוביל את התכנון הכולל לשיקום
המחצבה.
ישנה נכונות מצד הקרן לסייע והדבר מותנה בהסכמת רשות מקרקעי
ישראל ,ואנו פועלים לקבלת אישור זה.
שיקום המחצבה ופיתוח פארק נופש וטבע יעגן את שימור המחצבה
כשטח פתוח כחלק מן המכלול הטבעי המאפיין את הסביבה .כך
יתרום לקידום מיתון ההתחממות הגלובלית ,כתרומה מקומית
במסגרת המאמץ הכלל עולמי.
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המבשר
פארק
פארק טבע ונופש בהרי ירושלים

Draft of General Plan for a Nature &
Recreation Park in the Har Heret Quarry

Draft of General Plan for a Nature Park in the Har Heret Quarry

The comprehensive planning of the Quarry requires
addressing the site as whole and considering its
unique natural assets. In this context, we
recommend developing the site as a nature park
that combines a National Park along with tourist
and recreational activities.

Legend
Exterior Promenade
Interior Promenade
Stream
Plan border
Tourist and Hospitality Services
Intensive Park Development

Sports and Recreation
Natural Pool
Extensive Park Development
National Park
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Moving Forward
As part of our efforts to advance the preservation of the Har Heret Quarry, we requested that the Quarry
Restoration Fund lead the comprehensive planning process to rehabilitate the quarry, preserve its natural
character, and develop a nature park on site.
The Restoration Fund has expressed its willingness to assist in the planning, however, planning cannot move
forward without the consent of the Israel Land Authority. We are working to obtain that consent.
Rehabilitating the quarry and developing a nature park that will ensure the preservation of a continuum of
open spaces in the Jerusalem area represents one step towards mitigating the damaging affects of climate
change at a local level in the context of a larger global effort. .
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Background, Land Designation and Urban Nature
The Har Heret Quarry began operating during the Ottoman Empire. Residents of the nearby Arab village of
Zuba worked in the quarry and its stones were used to build many buildings and infrastructure in and around
Jerusalem (e.g. the Hadassah Hospital on Mt. Scopus). In the early 1990s, in response to the disruptive noise
and dust from the quarry, local residents protested against its operation and the quarry was shut down.
As determined by a review of land use and land designation around the quarry, the site is surrounded on all
sides by valuable open spaces of varied designations. According to the Jerusalem Urban Nature Survey and
the accompanying policy document, the many natural assets in the Heret Quarry mark it as one of the most
ecologically sensitive and important nature sites in the area.

The role of the Har Heret Quarry Nature Park Plan in Fighting Global Warming
Climate change is an ongoing threat to the natural environment and to our health and quality of life. The
preservation of open natural spaces is directly linked to the effort to contend with global warming. Open
natural spaces in and around the city are essential for controlling the climate and air quality where we live.
Our guiding principle in the plan for the Har Heret Quarry is efficient land-use planning. Our focus is on
concentrating development and preserving open spaces. Developing the Har Heret Quarry as a nature park
and safeguarding its natural assets constitutes an important step in preserving the open spaces that are
highly valuable to the nearby cities. Comprehensive planning for the quarry and preserving its natural
1
character is also in accordance with the Ministry of Environment’s recommendations to cities (2013) for
mitigating climate change.
1

www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0739.pdf
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English Summary
Introduction
The Har Heret Quarry, located just south of Mevaseret Zion, ceased operating around twenty five years ago
and has since been abandoned. Approximately half of the Quarry (270 Dunams) is designated as the Har
Heret National Park.
Located in the heart of ecologically-sensitive open spaces and close to the city of Mevaseret Zion, the quarry
is ideally positioned for the development of a nature and recreation park that will ensure the preservation of
natural assets and vistas while at the same time serving the local community and the general public.

This report summarizes the combined efforts of those working together to preserve the quarry and develop it
as a nature park - the Israel Nature and Parks Authority, The Mevaseret Zion Local Council, SPNI, the
Konrad-Adenauer-Stiftung Israel, and resident groups. Included in the report are a brief history of the quarry,
its planning status, a description of the natural assets in and around the site, a proposed general plan for the
site as a nature park, and an account of the ways in which the development of the quarry will contribute to its
surrounding environment and the public.
Preserving and rehabilitating the natural character of the quarry is an integral part of the larger struggle to
maintain the continuum of open natural spaces surrounding the Jerusalem area – a local effort related to the
global effort to contend with climate change.
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Rehabilitating the Har Heret Quarry into a
Park that Preserves its Natural and Scenic Assets
This presentation represents the cooperative efforts of several
groups and organizations, including: The Mevaseret Zion Local
Council, The Israel Nature and Parks Authority, The Mevaseret
Residents Group, the Konrad-Adenauer-Stiftung Israel, and The
Society for the Protection of Nature in Israel.

December 2014 | Kislev 5775
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Rehabilitating the Har
Heret Quarry into a
Park that Preserves its
Natural and Scenic Assets

Park HaMevaser
Nature & Recreation Park in the Jerusalem Hills

