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 .1הקדמה
מדריך להטמעת הנחיות טבע עירוני בתכנון בירושלים הינו סיכום ותמצית של ההנחיות לשימור ,טיפוח,
ופיתוח אתרי טבע עירוני בירושלים המוצגות ב "טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית" (להלן
"מסמך המדיניות") שפורסם ביולי  2013על ידי החברה להגנת הטבע ועיריית ירושלים.
המדריך להטמעת הנחיות טבע עירוני בתכנון בירושלים אוסף ומרכז קטעים ,טבלאות ומפות נבחרים מתוך
מסמך המדיניות על מנת ליצור מדריך ברור ותמציתי להטמעת ההנחיות לטבע עירוני בתהליך התכנון ביום-
יום .מדריך זה מיועד להיות כלי עזר להכוונת ובדיקת תכניות בעיר .המדריך לא בא להחליף את מסמך
המדיניות ,אלא הוא כלי עבודה מלווה ומשלים.
מסמך המדיניות מציע מדיניות עירונית לכלל המערכת הטבעית בעיר ,הנחיות כלליות לשמירה וטיפוח אתרי
הטבע בעיר (הנקראות הנחיות בסיס) וכן הנחיות פרטניות לאתרי הטבע ,לפי סוג האתר.
הנחיות הבסיס כוללות תחומי תכנון וניהול כלליים הנוגעים לכל אתרי הטבע בעיר ובהם ניהול נגר עירוני,
מניעת זיהום אור ,טיפול באשפה ביתית ועירונית וכדומה .הנחיות אלה ,וכן ההנחיות הפרטניות ,מתייחסות
לחלוקת האתר לשלושה אזורי תכנון ,ככל שיידרש ,בהתאם לממצאי הסקר המפורט :אזור לשימור ,אזור
חיץ ואזור מוטה פיתוח.
ההנחיות הפרטניות מתייחסות לאתרי הטבע על פי חמש קטגוריות .לכל אחת מחמש הקטגוריות ישנה
מערכת הנחיות נפרדת ,בהתאם למיקום האתר ובהקשר לחלוקת האתר לאזורי תכנון .הקטגוריות הן:
.1
.2
.3
.4
.5

אתרי טבע בשטח בנוי
אתרי טבע בשטח פתוח
אתרי טבע בשטח שעתיד להיבנות
אתרי טבע בשטח פתוח בשילוב שטח שעתיד להיבנות
אתרי טבע בשטח תחום ומנוהל
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 .2שלבי העבודה להטמעת הנחיות טבע עירוני בתכנון
להלן שלבי העבודה של תהליך הטמעת הנחיות טבע עירוני בהכנת תכניות בעיר ובבדיקתן .בטבלה א'
מופיעים השלבים להטמעת הנחיות טבע עירוני בעריכת סקר טבע עירוני ובהכנת תכנית .טבלה ב' מפרטת
את שלבי בדיקתה של תכנית ,בהתייחסות לטבע עירוני ,לאחר הגשתה .בשתי הטבלאות מופיעים גם
העמודים הרלוונטיים לבדיקה במדריך זה ובמקורות נוספים.

טבלה א' :טרום תכנון
עמוד במדריך /
מקור אחר

שלב
1

יש לאתר את מיקום התכנית בהתייחס לשכבת אתרי הטבע בעיר (האם
התכנית נמצאת באתר טבע אם לאו).

עמ' 9

2

מהו מספר ושם אתר הטבע שבו התכנית נמצאת?

עמ' 5

3

מהו הדירוג האקולוגי של האתר?

עמ' 5

4

האם האתר נמצא במקבץ של אתרי טבע? אם כן מהו דירוג המקבץ?

עמ' 6,7

5

באיזה סוג שטח אתר הטבע נמצא?
א .שטח בנוי
ב .שטח שעתיד להיבנות
ג .שטח פתוח
ד .שילוב של שטח פתוח ושטח שעתיד להיבנות
ה .שטח תחום ומנוהל (בד"כ שטח פתוח)

עמ' 9

6

יש לאתר את כרטיס האתר שבו נמצאת התכנית ולעיין בו.

סקר תשתיות טבע
עירוני בירושלים

מומלץ לבדוק את האפיון האקולוגי של האתר במפות הערכת האתרים.

עמ' 71-86
במסמך המדיניות

8

יש לדרוש סקר טבע מפורט ולקבוע את תחום הסקר לפי המפורש בהוראות
המוצעות לתכנית המתאר.

עמ' 23,24

9

יש לאתר את הנחיות הבסיס להתייחסות של היזם והסוקר/יועץ הטבע של
התכנית .יש לשים לב לנושאים ולחלוקת התכנית לאזורי תכנון  -שימור ,חיץ,
מוטה פיתוח.

עמ' 10,11

יש לאתר את ההנחיות הפרטניות לפי סוג השטח שבו אתר הטבע נמצא
(שטח בנוי ,פתוח וכו') ,להתייחסות הסוקר/יועץ הטבע של התכנית.

עמ' 12-19

יש לעיין במדיניות הכלל עירונית ולאתר נושאים רלוונטיים להתייחסות.

עמ' 129-150
במסמך המדיניות

7

10

11

2

טבלה ב' :בדיקת תכניות
עמוד במדריך /
מקור אחר

שלב
 1יש לעיין בסקר המפורט שהוגש עם התכנית ולעבור על הנושאים ,על
ממצאי הסקר (חי ,צומח ,וכו') ועל ההמלצות.
בדיקת סקר

2

הסקר המפורט
של התכנית

האם הסקר מתייחס לנושאים שבהנחיות הבסיס ובהנחיות הפרטניות?

עמ' ,10-19
הסקר המפורט

 3יש לבדוק אם השטח מחולק לאזורי תכנון בסקר  -אזור שימור ,אזור חיץ,
אזור מוטה פיתוח (ייתכן שיופיעו בשמות אחרים).

הסקר המפורט

4

יש לבדוק בהוראות ובתשריט התכנית האם ובאיזו מידה ישנה התייחסות
לנושאים שבהנחיות הבסיס.

הוראות ותשריט
התכנית ,עמ'
10,11

בדיקת תכנית

 5יש לבדוק אם קיימת חלוקה של השטח לאזורי תכנון בתכנית  -אזור
שימור ,אזור חיץ ,אזור מוטה פיתוח (ייתכן שיופיעו בשמות אחרים).

הוראות ותשריט
התכנית

6
האם התכנית מתייחסת להנחיות הפרטניות בהתאם לממצאי הסקר?

עמ' , 12-19
הוראות ותשריט
התכנית ,הסקר
המפורט

האם התכנית מתייחסת למדיניות הכלל עירונית?

עמ' 129-150
במסמך המדיניות
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 8המלצות ומסקנות לתכנית :אם אין בתכנית התייחסות נאותה לממצאי
הטבע ,יש להציע שינויים נדרשים בהתאם.
 9לפי הצורך ,יש להתייעץ עם יועץ אקולוגי/טבע עירוני בנושאים הנדרשים.
יש לבקש התייחסות מהיזם לנושאים הנדרשים ככל שנמצאו.

קישורים למסמכים המצוינים לעיל:
" .1טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית"
http://greenmap.org.il/data/upl/ufck/Teva%20Ironi%20Final%20Online3.pdf
 .2סקר תשתיות טבע עירוני בירושלים ()2010
http://greenmap.org.il/content?lang=he&pageid=50
קישורים למסמכים נוספים בנושא:
 .1סקר עצים עתיקים וייחודיים בירושלים
http://greenmap.org.il/content?lang=he&pageid=51

שכבת אתרי הטבע בירושלים מצויה במערכות הממ"ג של עיריית ירושלים ושל לשכת התכנון ,מחוז
ירושלים.
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 .3הערכת אתרי הטבע העירוני בירושלים
סקר הטבע העירוני שנעשה בירושלים כולל מידע רב ומגוון .כדי להפיק את מירב הידע מנתוני הסקר ואת
המשמעות הנגזרת מהם ,עלה הצורך בניתוח הנתונים בהתאם לקריטריונים ברורים אשר יאפשר מחד לקבל
תמונה מפורטת לכל אתר ואתר ,ומנגד להבין את המשמעות הכוללת של הנתונים יחד.
מודל ההערכה לבחינת האיכות האקולוגית של אתרי הטבע מבוסס על  16קריטריונים:
.9מספר מיני יונקים
 .1מיקום בעיר
 .10מספר מיני דורסים דוגרים
 .2שטח בדונם
 .11מספר מיני דו-חיים
 .3סיווג ראשי
 .12מספר תצורות צומח
 .4חיבוריות
 .13מספר מיני צמחים מוגנים
 .5בתי גידול
 .14מספר מיני צומח אדומים
 .6מספר סיווגי משנה
 .15תצורות צומח נדירות
 .7מספר מיני בעלי חיים בסכנת הכחדה ושעתידם בסכנה
 .16מקורות מים
 .8מספר מיני עופות
על בסיס מודל ההערכה ,האתרים סווגו ודורגו לפי קבוצות איכות .חשוב להדגיש כי אתרים שנמצאים
בתחתית הדרוג הם חלק בלתי נפרד משכבת אתרי הטבע בעיר .אתרים אלו ,נמצאנו למדים ,יכולים
להשתקם ואיכותם יכולה להשתפר באופן משמעותי על ידי טיפוחם.

 3.1חלוקת אתרי הטבע למקבצים :הסתכלות תכנונית-אקולוגית-מרחבית
אחת המסקנות המשמעותיות מדירוג האתרים בעיר היא שחיבור אתרים למעטפת השטחים הפתוחים ,וכן
חיבור אתרים זה לזה ,משפיע על איכות האתרים מבחינת ערכיהם האקולוגיים .בעקבות ניתוח המידע
נמצא כי הדרך הנכונה להגדיר את שכבת אתרי הטבע מבחינה מרחבית-תכנונית-אקולוגית ,היא על פי
החלוקה למקבצים:
 6מקבצי על  :חיבור של  3אתרים בודדים לפחות המשתרעים על פני שטח של  2,500ועד  10,000דונם.
 7מקבצים :חיבור של  2אתרים לפחות המשתרעים על שטח של  500ועד  1,200דונם.
 73אתרי טבע בודדים :אתרי טבע שאינם מחוברים זה לזה.
בתהליך בחינת האתרים ,בוצעה הערכה נוספת של שכבת אתרי הטבע המבוססת על שכבת המקבצים.
הערכה זו חידדה את חשיבותם של האתרים בשוליים המערביים של העיר ,אשר על פי דירוגם בהקשר של
מקבץ קבלו את הדירוג הגבוה ביותר  .בחינה זו מצביעה על חשיבות השמירה על רצף השטחים הפתוחים
וחיבורם למעטפת העיר .בנוסף ,הוצעו נקודות אסטרטגיות לחיבור בין האתרים והמקבצים שתאפשרנה
יצירת מערך שטחים פתוחים רציף ומשמעותי בירושלים ובסביבתה.
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טבלה  :1רשימת  141אתרי טבע עירוני בירושלים כולל דירוג (הערכה אקולוגית)

מספר אתר ,שם אתר( ,דירוג אתר)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50

יער מיר  -פסגת זאב ()34
שמורת פרחי הבר ()102
פארק פסגת זאב ()137
נחל זימרי ()9
יער ענתא ()26
נחל אוג ,שלוחת ענתות ()75
גבעה צרפתית צפון ()119
פארק הגבעה הצרפתית ()107
עיסוויה צפון ()99
הר הצופים צפון ()98
בית הקברות המנדטורי ()114
קמפוס הר הצופים ()85
גן בוטני הר הצופים ()42
פארק הר הצופים ()85
בתת ספר ,הר הצופים מזרח ()45
חורשת אוגוסטה ויקטוריה ()104
חורשת א-שייח ()112
עמק צורים ()41
עמק השילוח ()46
כנסיות מורדות הר הזיתים ()73
בית הקברות בהר הזיתים ()101
שער הרחמים ()88
גאיות הקדרון ()69
גאיות דרגה ()65
שדות עטרות ()54
נחל עטרות צפון ()19
נחל עטרות דרום ()14
תל אל פול ()115
שדות שועפט ()21
שורק עליון ()10
יער רמות מזרח ()44
נחל צופים ()33
גבעת התחמושת ()93
כרם הזיתים בשייח ג'ראח ()126
גן הסנהדרין ()131
רוממה ,הגיא הסגור ()110
מוזיאון רוקפלר ()113
העיר העתיקה ()27
הר ציון ()79
גיא בן הינום ()61
שכונת מוסררה ()108
נחלת שבעה ()125
בריכת ממילא וגן העצמאות ()40
גן משכנות שאננים ()109
בריכת השולטן ()96
גן הפעמון ()136
גבעת התנ"ך ()91

.52
.53
.54
.56
.57
.58
.59
.60
.62
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.100
.101
.102

חורשת הירח ()77
חורשת המושבה במנזר ()139
חורשת הטמפלרים ()141
נחלאות ()86
גן סאקר ()81
חורשת קריית הממשלה ()94
התחנה לחקר ציפורי ירושלים ()18
בית הקברות שייח' באדר וסביבתו ()105
עמק המצלבה ()32
גן הוורדים  -קרית הלאום ()71
קריית הלאום דרום ()127
חורשת מוזיאון המדע ()89
גן הפסלים  -מוזיאון ישראל ()111
גן בוטני  -גבעת רם ()35
עמק הגן הבוטני ()82
חורשת ארמון הנציב ()67
רכס ארמון הנציב ()103
טיילת שרובר ()95
יער השלום ()70
החווה החקלאית בארמון הנציב ()132
מתחם אלנבי ()129
גן ארמון הנציב ()80
נחל דרגה עליון ()63
גאיות אום טובא ()22
מטעי רמת רחל מזרח ()51
מטעי רמת רחל מערב ()134
מתחם רמת רחל ()53
ציר מסילת הרכבת ()87
משתלת קטמון ()118
פארק סן סימון ()121
חוות הנוער הציוני ()128
מתחם החלמוניות בית צפאפה ()122
מתחם גבעת המטוס צפון ()92
מתחם גבעת המטוס ()64
בוסתני בית צפאפה ()59
טנטור ()60
הר חומה מזרח ()+36
גבעת הארבעה ,מנזר מר אליאס ()7
הר חומה מערב ()43
כיפת רמת פולין ()55
דרך גולדה ()120
נחל שמואל ()13
מצפה נפתוח ויער רמות מערב ()8
ליפתא ()20
עמק הארזים ()2
גבעות עלונה ()3
השומרה ()84
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.103
.104
.105
.106
.107
.108
.109
.110
.111
.112
.113
.114
.115
.116
.117
.118
.119
.120
.121
.122
.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129
.130
.131
.132
.133
.134
.135
.136
.137
.138
.139
.140
.141
.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.150

נחל רומאים  -יער ירושלים ()38
כרם זיתים ,הר נוף צפון ()97
גן הפיסגה ,הר נוף ()106
גבעת רם ()57
שמורת הסלעים ברמת בית הכרם ()76
פארק בית הכרם ()124
מתחם תע"ש ()83
עמק יחזקאל ()133
עמק הצבאים ()49
הר נוף דרום ,פי גלילות ()31
נחל רבידה  -יער ירושלים ()4
הר הרצל ()56
יד ושם ()78
חרבת חממה  -מצפה עין כרם ()74
נחל עין כרם ()5
עמק בויאר  -נחל היובל ()72
כרמית ()47
מורדות קרית מנחם צפון ()24
כרם זיתים  -קטמון ט' ()135
חורשת שאראפת ()138
אגן נחל כוס ()16
כיפת נחל כוס ()15
יער גילה ()68
פארק דניה ()116
מחילות דורבנים ברמת דניה ()130
גן שטרן ()123
חורשת בוליביה-גולומב ()117
שלוחת מלחה ()66
גן החיות התנ"כי ()29
עין יעל ()52
עמק האסבסטונים ()58
רכס משואה ()62
אגן נחל רפאים ()1
נחל גילה ()17
שיפולי מעוז ()39
עמק מוצא ()6
מחצבת הר חרת ()25
הר חרת ()11
גבעת האוניברסיטה ,כיפת חרת הקטנה ()37
נחל חרת ()48
שלוחת הדסה ()28
הרוגם בעיר גנים ()100
עמק לבן ()23
מורדות רכס לבן ()12
אורה  -עמינדב צפון ()50
שלוחת עין כרם ()30
אלון מוסא עלמי  -שראפאת ()140

טבלה  :2מקבצים של אתרי טבע עירוני
שם המקבץ /
מקבץ על

מקבץ-על יער
מיר

מקבץ מזרח הר
הצופים

מקבץ מורדות הר
הזיתים  -שילוח

מקבץ-על נחל
שמואל

מקבץ משכנות
שאננים -בריכת
הסולטן

מקבץ גן סאקר

מקבץ טיילת
שרובר

מקבץ ארמון
הנציב

מקבץ בוסתני בית
צפאפה

מקבץ-על קידרון

מס'
האתר
1
2
3
4

יער מיר  -פסגת זאב
שמורת פרחי הבר
פארק פסגת זאב
נחל זימרי

5
15

יער ענתא
בתת ספר ,הר הצופים (מזרח)

16
20
21

חורשת אוגוסטה ויקטוריה
עמק השילוח
כנסיות מורדות הר הזיתים

22

בית הקברות בהר הזיתים

28
29
31
32

נחל עטרות (צפון)
נחל עטרות (דרום)
שדות שועפט
שורק עליון

33
47

יער רמות מזרח (יער שלמה)
גן משכנות שאננים

48
57
58

בריכת הסולטן
גן סאקר
חורשת קריית הממשלה
התחנה לחקר ציפורי
ירושלים
בית הקברות שייח' באדר
עמק המצלבה

64
72

גן הוורדים  -קריית הלאום
טיילת שרובר

73
76
77
79

יער השלום
גן ארמון הנציב
נחל דרגה עליון
מטעי רמת רחל (מזרח)

80
89

מטעי רמת רחל (מערב)
מתחם גבעת המטוס

90
26
78
81
92

בוסתני בית צפאפה
גאיות דרגה
גאיות אום טובא
מתחם רמת רחל
הר חומה (מזרח)
גבעת הארבעה ומנזר מר
אליאס

94
97
98
99
100

הר חומה (מערב)
נחל שמואל
מצפה נפתוח ויער רמות
(מערב)
ליפתא
עמק הארזים

101

גבעות עלונה

59
60
62

93

מקבץ-על ארזים
שורק

שם האתר

מקבץ-על יער
ירושלים

מקבץ-על נחל
רפאים
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103
104
113
116
117
119
120
137
138
139
140
141
142
143
147
148
91
121
123
124
125
134
135
136
145
146

נחל רומאים  -יער ירושלים
כרם זיתים ,הר נוף (צפון)
נחל רבידה  -יער ירושלים
חרבת חממה  -מצפה עין כרם
נחל עין כרם
כרמית
מורדות קרית מנחם (צפון)
שיפולי מעוז
עמק מוצא
מחצבת הר חרת
הר חרת
גבעת האוניברסיטה (כיפת חרת הקטנה)
נחל חרת
שלוחת הדסה
אורה  -עמינדב (צפון)
שלוחת עין כרם
טנטור
כרם זיתים  -קטמון ט'
אגן נחל כוס
כיפת נחל כוס
יער גילה
רכס משואה
אגן נחל רפאים
נחל גילה
עמק לבן
מורדות רכס לבן

מפה  :1דירוג שכבת המקבצים והאתרים לפי קבוצות איכות

(איכות גבוהה ביותר)
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 .4הנחיות לשמירה ,טיפוח ופיתוח אתרי טבע עירוני בירושלים
שמירה על אתרי הטבע בעיר מחייבת בחינה של כל רובדי התכנון ,תוך התייחסות למיקום בו נמצא האתר.
התייחסות זו באה לידי ביטוי בשלוש רמות של מדיניות והנחיות.
א .מדיניות כלל עירונית
מדיניות כלל עירונית מבוססת על ראייה כוללת של אתרי הטבע והמערכות הטבעיות בעיר מתוך מטרה
להתוות מסגרת מקיפה לשמירה על ערכי הטבע .המדיניות מתייחסת למערכת השטחים הפתוחים בעיר,
השדרות העירוניות ,מערכות התשתית ,הבנייה הירוקה ,חברות החי והצומח הנמצאות בכל העיר ועוד.
הנחיות מדיניות אלה מופיעות בהרחבה במסמך המדיניות.
ב .הנחיות בסיס
הנחיות הבסיס כוללות תחומי תכנון ופיתוח כלליים הנוגעים לכל אתרי הטבע בעיר ובהם ניהול נגר עירוני,
מניעת זיהום אור ,טיפול באשפה ביתית ועירונית וכדומה .הנחיות אלה מתייחסות לחלוקת האתר לשלושה
אזורי תכנון (כמפורט להלן) ,ככל שיידרש ,בהתאם לסקר המפורט.
ג .הנחיות פרטניות
ההנחיות הפרטניות מתייחסות לאתרי הטבע על פי סוג השטח בו נמצא האתר .לכל אחת מחמש הקטגוריות
ישנה מערכת הנחיות נפרדת ,בהתאם למיקום האתר ולחלוקת האתר לאזורי תכנון (כמפורט להלן).
.1
.2
.3
.4
.5

אתרי טבע בשטח בנוי
אתרי טבע בשטח פתוח
אתרי טבע בשטח שעתיד להיבנות
אתרי טבע בשטח פתוח בשילוב שטח שעתיד להיבנות
אתרי טבע בשטח מוגן ומנוהל

ד .חלוקת השטח לאזורי תכנון
 .1אזור לשימור  :איתור שטח לשימור יתבסס על ערכיות בתי הגידול ומיקומם של ממצאים בעלי חשיבות
ורגישות גבוהה ,על-פי:
א .בתי גידול מיוחדים כגון בתה ים תיכונית ,בתת ספר ,בתי גידול לחים.
ב .ריכוז של מינים אדומים או נדירים ברמה מקומית.
ג .אזורים רגישים מבחינה זואולוגית ,כגון אזורי פעילות של הצבי הישראלי ,כיפות טבעיות ,אתרי קינון וכו'.
ד .תפקוד מיטבי של המערכת הטבעית באתר ובשטחים הסמוכים אליו .למשל ,שמירה על רציפות
וחיבוריות לאתרים שכנים ,שמירה על אתרי רביה וקינון וכדומה.
 .2אזור חיץ :אזורי החיץ נועדו למתן את הפעילות האינטנסיבית באתר ולשמש חיץ בין האזורים מוטי
הפיתוח לאזורים הרגישים ביותר באתר .בנוסף ,אזור החיץ משמש כאזור מפגש איכותי בין הציבור
לטבע באתר .באזורים אלו ניתן ואף רצוי לפתח תשתיות קולטות קהל על פי יכולת הנשיאה של האתר
ומספר המבקרים שהוא יכול לשאת בזמן נתון .באזורים אלו תתבצע רוב הפעילות הציבורית.
 .3אזור מוטה פיתוח :האזורים שאינם אזורי חיץ ואזורי שימור בהם ניתן לפתח בהתאם לסוג השטח
והחלטות מוסדות התכנון.
מעבר להנ חיות אשר מטרתן להתוות מסגרת כוללת ושיטת עבודה ,לעורך הסקר המפורט יש זווית ראייה
נוספת על בסיס הממצאים בשטח ,ועל כן ,יכול עורך הסקר להציע מסגרת שונה או משלימה ,בכפוף להסבר.
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מפה  :2חלוקת אתרי הטבע לפי סוג השטח שבו נמצא האתר
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 .4.1הנחיות בסיס לשמירה ,טיפוח ,ופיתוח אתרי טבע עירוני

אזור לשימור

אזור חיץ

אזור מוטה פיתוח

 .1מפרט טכני

 1.1תאורה

יש להגביל את התאורה בגבול השטח המיועד לפיתוח
כך שהיא לא תפריע לתפקוד המערכת הטבעית
ללא תאורה ,או תוך הגבלת התאורה כך שהיא לא ללא תאורה .יש להגביל את התאורה בגבול השטח ולאוכלוסיית חיות הבר הגובלים בשטח.
תפריע לתפקוד המערכת הטבעית ולאוכלוסיית חיות המיועד לפיתוח כך שהיא לא תפריע לתפקוד
צמצום זליגת אור משטחים שכנים ,למשל מתאורת
המערכת הטבעית ולאוכלוסיית חיות הבר.
הבר.
כביש לצד השטח או תאורה היקפית בשולי השטח
לכיוון השטח הטבעי.

*

*

 1.2טיפול בפסולת

הגדרת תקן לשימוש בפחים חסיני נבירה אשר תימנע
ריבוי חולדות נודדת ,עכברים ,צמצום כלבים וחתולים
משוטטים ,צמצום שועל מצוי ,תן זהוב (נשאי כלבת).
התפרצות אוכלוסיות אלה פוגעות במגוון הביולוגי
ובבריאות הציבור.

שטח ללא תשתיות איסוף אשפה

שטח ללא תשתיות איסוף אשפה

 1.3תנועה

תנועה להולכי רגל בלבד בכפוף להנחיות אקולוג.

תנועה להולכי רגל  ,אופניים ולרכב שירות וחירום תנועה לכלי רכב ,הולכי רגל ,אופניים ולרכב שירות
וחירום במגבלה של מיתון השפעות ומניעת קיטועים.
בלבד.
מעברים לחיות בר ושילוט.

 1.4מתקנים

ללא מתקנים

מתקני תצפית ,שביל הליכה ,שילוט

מותאמים  ,הקמה תוך מיתון השפעה

 .2תשתיות פיזיות

 2.1שימושי קרקע

*

 2.2ניהול מי נגר

ממצאים טבעיים הנמצאים בשטח זה ישולבו בתכנית
אזורים לשימור יוגנו תוך קביעתם כשטחים אזורי חיץ ייקבעו בעדיפות כשטחים פתוחים ,תוך מתן עדיפות לפתוח כגינות שכונתיות וכשטחי
פתוחים :תהא עדיפות לשמרם כשטחים פתוחים ברמת נגישות גבוהה לציבור ,כאשר ניתן יהיה ציבור (מאופיינים בשטחים גדולים ותכסיות נמוכות)
למקם בהם מרפסות תצפית ,פרגולות ,ומבניים בשילוב גגות חיים .בשימושים שכירים ייקבע כי
טבעיים לשימור.
הממצאים לשימור (למשל עץ עתיק ,מין נדיר) ימוקמו
חיים בתכסית נמוכה.
מעבר לקווי הבניין במרחק של  3מטר לפחות.
יש לשמר את הנגר במופע טבעי (מופע נחל אכזב
יש לשמר את הנגר במופע טבעי (מופע נחל אכזב וברכות חורף) .ניתן ,בהתאם לסוג האתר וגודלו,
וברכות חורף) .יש לפעול בהתאם להנחיות תמ"א  34לפתח בתי גידול לחים ,כגון ברכות חורף ומקווי
מים במופע טבעי .יש לפעול בהתאם להנחיות
(א-ד) .
תמ"א ( 34א-ד) .
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יש לשמר את הנגר במופע טבעי (מופע נחל אכזב
וברכות חורף) .ניתן ,בהתאם לסוג האתר וגודלו,
לפתח בתי גידול לחים ,כגון ברכות חורף ומקווי מים
במופע טבעי .יש לפעול בהתאם להנחיות תמ"א ( 34א-
ד) .יש להשתמש במי נגר להשקות צומח בשטח הבנוי.

הנחיות בסיס (המשך)
אזור לשימור
אזור ללא גידור .במקרים בהם אזורים לשימור
דורשים הגנה מפני תשתיות עירוניות ,יש להתאים
את סוג הגידור לחברת החי המצויה באתר .יש
לשמור על קשר לאתרים שכנים.

*

 2.3גידור

 2.4תחבורה ודרכים

יש להימנע ממעבר של דרכים לכלי רכב בתוך השטח.
יש למתן השפעה של דרכים קיימות על השטח .

 2.5מבנים

ללא בינוי

*

 2.6שילוט
 2.7הנגשה

אזור ללא שילוט
ללא

אזור חיץ

אזור מוטה פיתוח

במקרה שיש צורך בגידור הוא ייעשה בחומרים
אשר יתאמו את הסביבה ,את הנוף הטבעי ובהתאם יש לגדר בהתייחס למעברים של חיות בר.
למיני בעלי החיים בשטח .בין אזורים לשימור יש להשתמש בגידור כדי למנוע מעבר בעלי חיים
לאזור חיץ ניתן להקים מעקות למטרות סימון לאזורים מסוכנים ,כגון כביש מהיר.
והכוונת קהל.
יש להימנע ממעבר של דרכים לכלי רכב
בתוך תכנון הדרכים ייקח בחשבון מעברים לבע"ח בעדיפות
על
קיימות
השטח .יש למתן השפעה של דרכים
לתת הקרקע .יש להרחיק ככל האפשר את סלילת
תיפגע
שלא
השטח .סלילת דרכים תהיה באופן
הדרכים משטחים בהם ממצאים איכותיים.
בסביבה הטבעית.
בינוי בהיקף קטן שלא ישפיע על הסביבה הטבעית,
תוך ניצול הטופוגרפיה הטבעית (בשטח משופע בהתאם להנחיות תכנית המתאר בדגש על תכסיות
הבינוי יהיה כך שגג המבנה לא יעלה מעל מפלס פנויות וגגות חיים במבנים נמוכים ובמבנה ציבור.
העליון של השטח) ויהיו עם גגות חיים.
שילוט דרכים ברחובות הצמודים לאתרי טבע.
שילוט הכוונה ,כללי התנהגות לפי סוג אתר.
שילוט ייעודי לרשת אתרי טבע עירוניים ,כללי
התנהגות ,הכוונה ומידע.
הנגשה מלאה
הנגשה מלאה
בשטח זה תתאפשר קליטת קהל בהתאם לגודל
השטח ומיקומו.

 .3קליטת קהל

בשטח זה לא תתקיים תשתית לקליטת קהל  ,למעט
מעבר להולכי רגל בלבד.

 .4שרותי מערכת

יש לבחון את שירותי המערכת הרלבנטיים לאתר ולפרט אותם בהתאם לטבלה בחלק א ,פרק  ,6בהתייחס לאתר ותרומתו לסביבתו ולעיר (תלוי בהיקף השטח)

 .5נתונים מרחביים

חיבורים לאתרים סמוכים ,חיבור לאתרים עם חיבור למעטפת השטחים הפתוחים ,חיבור למעטפת השטחים הפתוחים( :ראו מדיניות כלל עירונית ,חלק ד' ,פרק א )

 .6נתונים טכניים

מיקום בעיר ,שטח בדונם ,סיווג ראשי( :ראו מדיניות כלל עירונית ,חלק ד' ,פרק א )

קליטת קהל ופעילות קהל אינטנסיבית

 .7תכניות ניהול לאתר :לכל אתר תוכן תכנית ניהול על פי חלוקת האתר לשלושת האזורים המפרטת את פעולות הניהול השונות על פני חודשי השנה השונים.
.8להכין תכנית למיתון השפעות שטחים צמודים  /טיפול בתפר
 .9לוודא פיקוח וליווי אקולוג לאורך שלב הביצוע

*

למידע נוסף ראו במסמך המדיניות :תאורה  -נספח ב'  2.3ו ,3.3טיפול בפסולת  -נספח א'  1.2ונספח ב'  ,3.3גידור  -נספח א'  ,1.1מי נגר  -נספח א'  , 1.5שילוט  -נספח ב' 2.3
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 4.2הנחיות פרטניות לשמירה ,טיפוח ,ופיתוח אתרי טבע עירוני

 4.2.1הנחיות פרטניות לאתר טבע בשטח בנוי
אזור לשימור :שימור תופעות נקודתיות

אזור מוטה פיתוח

אזור חיץ

מגוון האתר
בתי גידול

אם ניתן ,יש להכין תכנית העתקה לגיאופיטים ומינים מתאימים
להעתקה .שמירה על צמחיית כתלים .פיתוח מערכות הצומח בשיוך
לחברת הצומח באזור הגיאוגרפי.

בתה ים תיכונית
בתת ספר

לא רלוונטי

חורש ים תיכוני

שימור עצים עתיקים וייחודיים על יד בנייה במרחק שלא יפחת מ3
מטר מגזע העץ.

יער ספר של אלה אטלנטית

שימור עצים עתיקים וייחודיים על יד בנייה במרחק שלא יפחת מ3
מטר לפחות מגזע העץ.

יער נטע אדם

שימור עצים עתיקים וייחודיים על יד בנייה במרחק שלא יפחת מ3
מטר מגזע העץ.
*

חורשה

שימור ככל הניתן ,העתקה ופיצוי בתחום התכנית

שימור עצים עתיקים וייחודיים על יד בנייה במרחק שלא יפחת מ3
מטר מגזע העץ.

חקלאות מסורתית
(כרם/בוסתן)
חקלאות בעל

לא רלוונטי

חקלאות בת זממנו

לא רלוונטי

בית גידול לח

הכנת תכניות ניקוז מקיים

עצים עתיקים וייחודיים

שימור עצים עתיקים וייחודיים כך שהבנייה לא תפחת ממרחק של 3
מטר מגזע העץ .שימור עצים עתיקים במיוחד (מעל  80שנה) ושימור או
העתקת עצים עתיקים וייחודיים ייעשה לפי.

מגוון ביולוגי חי
שימור בתי גידול קיימים כדוגמת מחילות דורבנים ואתרי קינון.

בע"ח בהכחדה ובסכנת
הכחדה
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הנחיות פרטניות לאתר טבע בשטח בנוי (המשך)
אזור לשימור :שימור תופעות נקודתיות

אזור חיץ

אזור מוטה פיתוח :הנחיות לפיתוח

יונקים

יצירת מעברים בטוחים לבע"ח

עופות

מתן פתרונות קינון

אתרי קינון ומינים דוגרים
מיני דו-חיים

יש לשמור על אתרי קינון ולהותירם ללא שינוי
לא רלוונטי

מגוון ביולוגי צומח
שילוב גיאופיטים בשלבי העתקה .שימור צמחית כתלים בשכונות
ותיקות

תצורת צומח
*

שימור ככל הניתן ,העתקה ופיצוי בתחום התכנית

מינים מוגנים
*

יש להעתיקם במידת האפשר לאזורי חייץ ואזורים לשימור.

יש להעתיקם במידת האפשר לאזורי חייץ ואזורים לשימור

מיני צומח אדומים

תצורת צומח נדירות

לא רלוונטי

מינים פולשים

יש להדביר מינים פולשים בשלב מוקדם.

מקורות מים
קבוע מלאכותי
קבוע טבעי

לא רלוונטי
לשמור מקורות מים קיימים

לא רלוונטי
לא רלוונטי

עונתי טבעי
*

למידע נוסף ראו במסמך המדיניות :נספח ב' 5.2 ,4.3 ,4.2
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 4.2.2הנחיות פרטניות לאתר טבע בשטח שעתיד להיבנות
אזור חיץ

אזור לשימור

אזור מוטה פיתוח

מגוון האתר
בתה ים תכונית

שימור וטיפוח באמצעים מסורתיים (רעיה מבוקרת)

שימור טיפוח והנגשה :שבילים ,שילוט
וכדומה

יש להימנע ככל האפשר למקם שטחים לפיתוח בשטחי הבתה.

חורש ים תיכוני

שימור וטיפוח באמצעים מסורתיים (רעיה מבוקרת)

שימור ,טיפוח והנגשה ,טיפול אקטיבי
(גיזום)  .פיתוח כתמי חורש במפנים
צפוניים באפיקים נבחרים.

יש לשלב ככל האפשר את החורש במסגרת השטחים הפתוחים
בתכנית.

יער ספר של אלה
אטלנטית

יש לשמר ולטפח על ידי נטיעת עצים בוגרים של אלה
אטלנטית

פיתוח מופע יער אלות נגיש לציבור

יש לשלב את העצים בשטחים הירוקים המשרתים את השכונה .יש
לשמור על העצים העתיקים וייחודיים על ידי בנייה במרחק שלא
יפחת מ 3-מטר מגזע העץ.

יער נטע אדם

שימור וטיפוח מופעי יער נטע אדם.

שימור וטיפוח חורשות נגישות

יש לשלב את העצים בשטחים הירוקים המשרתים את השכונה .יש
לשמור על העצים העתיקים וייחודיים על ידי בנייה במרחק שלא
יפחת מ 3-מטר מגזע העץ.

חורשה

שימור מופעי חורשות מבודדות ועצים בודדים

שימור ופיתוח חורשות נגישות

יש לשלב את העצים בשטחים הירוקים המשרתים את השכונה .יש
לשמור על העצים העתיקים והייחודיים על ידי בנייה במרחק שלא
יפחת מ 3-מטר מגזע העץ.

שימור מופעי חקלאות מסורתית באפיקי נחלים,
ובמדרונות וטיפול בשיטות חקלאיות מסורתיות.

שימור מופעי חקלאות מסורתי ברמת
נגישות גבוהה .עידוד חקלאות מקיימת.

שימור טיפוח והנגשה :יש להימנע ככל האפשר למקם שטחים
לפיתוח בשטחי החקלאות המסורתית.

בתת ספר

חקלאות מסורתית (כרם
 /בוסתן)
וחקלאות בעל
חקלאות בת זממנו

לא רלוונטי

לא רלוונטי

תינתן עדיפות למיקום איזור מוטה פיתוח באזורים אלה

עצים עתיקים וייחודיים

שימור וטיפוח

שימור וטיפוח

שימור העצים כך שהבנייה לא תפחת ממרחק של  3מטר מגזע העץ.
שימור עצים עתיקים במיוחד (מעל  80שנה) ושימור או העתקת
עצים עתיקים וייחודיים ייעשה לפי ההנחיות בעמ' .20,21

בית גידול לח

שימור ללא נגישות

שימור וטיפוח עם נגישות

אין למקם שטח מוטה פיתוח בבית גידול לח ובסמוך לו.
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הנחיות פרטניות לאתר טבע בשטח שעתיד להיבנות (המשך)
אזור לשימור

אזור חיץ

אזור מוטה פיתוח

מגוון ביולוגי חי
מיני בע"ח בהכחדה
ובסכנת הכחדה

יש לשמור על מאפייני השטח במצבם הטבעי
ולשמור ככל האפשר על מעברים לשטח פתוח
בסביבת האתר

בשטח זה ייוותרו מעברים מהשטח
הפתוח סביב האתר אל האזורים
לשימור

העברה של חיות בר מוגנות לשטח לשימור על-פי הנחיות רט"ג (ובכפוף
לגודל השטח).

יונקים

יש לשמר את מאפייני השטח במצבם הטבעי
ולשמור ככל האפשר על מעברים לשטח פתוח
בסביבת האתר

בשטח זה ייוותרו מעברים מהשטח
הפתוח סביב האתר אל האזורים
לשימור

העברה של חיות בר מוגנות לשטח לשימור על-פי הנחיות רט"ג (ובכפוף
לגודל השטח).

עופות

שימור בתי הגידול ,מקורות מזון ואתרי רבייה
(למשל עצי פרי המשמשים למאכל).

שימור בתי הגידול ,מקורות המזון
ואתרי הרבייה (למשל עצי פרי
המשמשים למאכל) .במידה ולא ניתן
לעשות זאת ,יש להעתיק לשטח
לשימור.

שימור בתי הגידול ,מקורות המזון ואתרי הרבייה (למשל עצי פרי
המשמשים למאכל) .במידה ולא ניתן לעשות זאת ,יש להעתיק אותם
לשטח לשימור

אתרי קינון דורסים

יש לשמו ר על אתרי הקינון ולהותירם ללא כל שינוי

יש לשמר את אתרי הקינון ולהותירם
ללא כל שינוי

יש לנסות ולשמר את אתרי הקינון ולהותירם ללא כל שינוי ,למשל ע"י
מיקום השצ"פים של השכונה בשטחים אלה

מיני דו-חיים

יש לשמר את הסביבה הטבעית במתכונתה .ניתן
לבנות תשתיות להיווצרות שלוליות חורף.

יש לשמר את הסביבה הטבעית
במתכונתה .ניתן לבנות תשתיות
להיווצרות שלוליות חורף.

העברה של חיות בר מוגנות לשטח לשימור על-פי הנחיות רט"ג (ובכפוף
לגודל השטח).

מגוון ביולוגי צומח
תצורת צומח

יש להותיר את השטח ללא שינוי מהותי באופיו
ולשמר את הערכים הטבעיים הקיימים בו ,תוך
שימור הצומח הטבעי.

יש להותיר את השטח ללא שינוי
מהותי באופיו ולשמר את הערכים
הטבעיים הקיימים בו ,תוך שימור
הצומח הטבעי.
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יש לנסות ולשמר את השטח ללא שינוי מהותי באופיו ולשמר את
הערכים הטבעיים הקיימים בו ,תוך שימור הצומח הטבעי ,למשל ע"י
מיקום השצ"פים של השכונה בשטחים אלה .במידה והדבר לא מתאפשר
יש להעתיקם במידת האפשר לאזורים לשימור

הנחיות פרטניות לאתר טבע בשטח שעתיד להיבנות (המשך)
אזור לשימור
מינים מוגנים

*

מיני צומח אדומים

תצורת צומח נדירות

*

מינים פולשים

אזור חיץ

אזור מוטה פיתוח

יש לשמר

יש לשמר

יש לנסות ולשמר את השטח ללא שינוי מהותי באופיו ולשמר את
הערכים הטבעיים הקיימים בו ,תוך שימור הצומח הטבעי ,למשל ע"י
מיקום השצ"פים של השכונה בשטחים אלה .במידה והדבר לא מתאפשר
יש להעתיקם במידת האפשר לאזורי חייץ ושימור

יש לשמור על המינים האדומים והנדירים,
תוך התערבות מזערית על ידי הותרת השטח
במאפייניו הטבעיים

יש לשמור על המינים האדומים
והנדירים ,תוך התערבות מזערית על
ידי הותרת השטח במאפייניו הטבעיים

יש לנסות ולשמר את השטח ללא שינוי מהותי באופיו ולשמר את
הערכים הטבעיים הקיימים בו ,תוך שימור הצומח הטבעי ,למשל ע"י
מיקום השצ"פים של השכונה בשטחים אלה .במידה והדבר לא מתאפשר
יש להעתיקם במידת האפשר לאזורי חייץ ושימור

יש לשמר מופעים קיימים ולטפח על ידי
שתילה או נטיעה של מינים אלו.

יש לשמר מופעים קיימים ולטפח על
ידי שתילה או נטיעה של מינים אלו.

יש לנסות ולשמר את השטח ללא שינוי מהותי באופיו ולשמר את
הערכים הטבעיים הקיימים בו ,למשל ע"י מיקום השצ"פים של השכונה
בשטחים אלה .במידה והדבר לא מתאפשר יש להעתיקם במידת האפשר
לאזורי חייץ ושימור

יש למנוע שתילת מינים פולשים והסרה של
מינים פולשים קיימים.

יש למנוע שתילת מינים פולשים
והסרה של מינים פולשים קיימים.
לנטר ולהדביר צמחים פולשים באזור.

יש להימנע משתילת מינים פולשים ומהבאת קרקע משטח שבו גדלים
צמחים פולשים .יש להדביר מינים פולשים בשלב מוקדם ,בהתאמה למין
המסוים ובהעדפה להדברה כימית סלקטיבית על פני כריתה וגיזום

מקורות מים
קבוע טבעי

עונתי טבעי
קבוע מלאכותי
*

בעדיפות לאזור לשימור.
יש לשמור מקורות מים קיימים ,אספקת
מקורות המים ,תוך התייחסות למופע
המקורי.
בעדיפות לאזור לשימור.
יש לשמור מקורות מים קיימים ,אספקת
מקורות המים ,תוך התייחסות למופע
המקורי.

בעדיפות לאזור לשימור.
יש לשמור מקורות מים קיימים,
אספקת מקורות המים ,תוך
התייחסות למופע המקורי.
בעדיפות לאזור לשימור.
יש לשמור מקורות מים קיימים,
אספקת מקורות המים ,תוך
התייחסות למופע המקורי.

יש לשמר וניתן לטפח בהתאם למרכיבי השטח
הטבעיים.

יש לשמר וניתן לטפח בהתאם למרכיבי
השטח הטבעיים.

למידע נוסף ראו :מינים פולשים-נספח א'  ,1.4נספח ב'  ,2.3מינים אדומים  -נספח ב' 4.2
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בעדיפות שלא ייקבע כשטח לבנייה .בלית ברירה ,יש לקבוע הנחיות
מחמירות לשילוב הבנייה סביב מקור המים.
בעדיפות שלא ייקבע כשטח לבנייה .בלית ברירה ,יש לקבוע הנחיות
מחמירות לשילוב הבנייה סביב מקור המים.
יש לשמר וניתן לטפח בהתאם למרכיבי השטח הטבעיים.

 4.2.3הנחיות פרטניות לאתר טבע בשטח פתוח
אזור לשימור

אזור מוטה פיתוח

אזור חיץ

מגוון האתר
בתה ים תיכונית
בתת ספר

שימור וטיפוח באמצעים מסורתיים (רעיה
מבוקרת)

שימור ,טיפוח והנגשה :שבילים ,שילוט
וכדומה

שימור ,טיפוח והנגשה :יש להימנע ככל האפשר מלמקם שטחים
לפיתוח בשטחי הבתה.

חורש ים תיכוני

שימור וטיפוח באמצעים מסורתיים (רעיה
מבוקרת)

שימור ,טיפוח והנגשה ,טיפול אקטיבי
(גיזום)

פיתוח כתמי חורש במפנים צפוניים באפיקים נבחרים .יש לשלב
ככל האפשר את החורש בפיתוח הנדרש כמו בשטחי פיקניק
וחניונים וכן לעודד נטיעות.

יער ספר של אלה אטלנטית

שימור ופיתוח באזורים נבחרים

פיתוח מופע יער אלה אטלנטית נגיש
לציבור

שימוש נרחב במין זה בפיתוח אזורים קולטי קהל

יער נטע אדם

צמצום למופע כתמי רב מיני ורב גילאי.

שימור וטיפוח חורשות נגישות לציבור

שימור וטיפוח חורשות קולטות קהל .יתאפשר דילול של היער
בשטחים הסמוכים לשטח הבנוי כחיץ נגד שריפות.

חורשה

שימור מופעי חורשות מבודדות ועצים בודדים

שימור וטיפוח חורשות נגישות לציבור

שימור וטיפוח חורשות קולטות קהל

חקלאות מסורתית (כרם /
בוסתן)
חקלאות בעל

שימור מופעי חקלאות מסורתית באפיקי נחלים,
ומדרונות וטיפול בשיטות חקלאיות מסורתיות.
ללא חקלאות אינטנסיבית

שימור מופעי חקלאות מסורתית ברמת
נגישות גבוהה .עידוד חקלאות מסורתית
מקיימת

שימור ,טיפוח והנגשה :יש להימנע ככל האפשר מלמקם שטחים
לפיתוח בשטחי החקלאות המסורתית.

חקלאות בת זממנו

ללא חקלאות אינטנסיבית

בית גידול לח

שימור ללא נגישות

עידוד חקלאות מקיימת ללא גידור וללא
חומרי הדברה כימיים וכדומה
שימור וטיפוח עם נגישות תוך הקצאת
שטחים לטובת המערכת הטבעית

תינתן עדיפות למיקום איזור מוטה פיתוח באזורים אלה.

עצים עתיקים וייחודיים

שימור וטיפוח

שימור וטיפוח

מגוון ביולוגי חי
מיני בע"ח בהכחדה
ובסכנת הכחדה

אין למקם שטח מוטה פיתוח בבית גידול לח ובסמוך לו.
שימור העצים כך שהבנייה לא תפחת ממרחק של  3מטר מגזע
העץ .שימור עצים עתיקים במיוחד (מעל  80שנה) ושימור או
העתקת עצים עתיקים וייחודיים ייעשה לפי ההנחיות בעמ' .20,21

שימור

שימור

שימור

יונקים

שימור

שימור תוך הבטחת תנועה לחיות בר
גדולות וקטנות

שטח מוטה פיתוח ימוקם ככל האפשר בצמוד לשטח מופר /
מפותח ,כאשר הנגישות התחבורתית תתוכנן כך שלא תפגע
במרחב הפתוח ויתאפשר רצף פתוח שימנע פגיעה במעברים
קיימים .יש למתן השפעות הפיתוח על המערכת הטבעית (זיהום
אור ,אשפה ,נגר וכדומה).

עופות

שימור

שימור

שימור
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הנחיות פרטניות לאתר טבע בשטח פתוח (המשך)
אזור לשימור
*

אזור חייץ

שימור
שימור

שימור
שימור

שמור ופיתוח אמצעים לעידוד קינון ציפורים
שימור ופיתוח בתי גידול לחים חדשים

תצורת צומח

שימור

שימור

שימור

מינים מוגנים
מיני צומח אדומים
תצורת צומח נדירות
*
מינים פולשים
מקורות מים

שימור
שימור
שימור
סילוק

שימור
שימור
שימור
סילוק

שימור
שימור
שימור
סילוק

קבוע מלאכותי

שימור

שימור

יפותחו מקורות מים בכפוף לגודל שטח האתר ותוך ניטור ומעקב
של בע"ח למניעת התפשטות של מינים לא מקומיים

קבוע טבעי

שימור

שימור

לא רלוונטי (מקורות מים ימוקמו באזור לשימור)

עונתי טבעי

שימור

שימור

לא רלוונטי (מקורות מים ימוקמו באזור לשימור)

אתרי קינון דוגרים
מיני דו-חיים
מגוון ביולוגי צומח

*

אזור מוטה פיתוח

למידע נוסף ראו :מינים פולשים-נספח א'  ,1.4נספח ב'  ,2.3אתרי קינון – נספח ב 2.3
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 4.2.4הנחיות פרטניות לאתר טבע בשטח פתוח בשילוב שטח שעתיד להיבנות
אזור לשימור
 .1מגוון האתר
 .2מגוון ביולוגי חי
 .3מגוון ביולוגי צומח
 .4מקורות מים

אזור חיץ

אזור מוטה פיתוח

אתר טבע בשטח פתוח בשילוב שטח שעתיד להיבנות מכיל למעשה את ההנחיות של אתר טבע בשטח
פתוח ואתר טבע בשטח שעתיד להיבנות .כיוון שכך אין צורך ביצירת הנחיות מפורטות נוספות ועל כן יש
ליישם את ההנחיות המפורטות בהתייחס לנתוני השטח (פתוח או עתיד להיבנות).

 4.2.5הנחיות פרטניות לאתר טבע תחום ומנוהל
אזור לשימור
 .1מגוון האתר
 .2מגוון ביולוגי חי
 .3מגוון ביולוגי צומח
 .4מקורות מים

אזור חיץ

אזור מוטה פיתוח

אתר טבע תחום ומנוהל כדוגמת גן החיות התנכ"י והגן הבוטני הוא שטח מוגן ופתוח בבסיסו ונמצא
תחת פיקוח וניהול של גורם מקצועי מנהל .באתרים מנוהלים מומלץ לקיים מערכת ניטור מקצועית
בשילוב מחקר וחינוך לצורך הרחבת הידע המקצועי והקניית חינוך לתשתיות המקיימות מערכות
טבעיות .כמו כן ,פיתוח אתרי הטבע ייעשה ע"י הכנת תכנית ממשק שתתייחס להנחיות הכלל עירוניות,
להנחיות הבסיס ולהנחיות המפורטות ,בכל אחת מן הקטגוריות הנוספות (בשטח פתוח ,בנוי ,עתיד
להיבנות) ,ובהתייחס להנחיות בהתאם למיקום בו נמצא האתר.
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 .5מדיניות והנחיות לשמירה על עצים עתיקים וייחודיים
בחודש מרץ בשנת  ,2013פורסם סקר עצים עתיקים וייחודים לשימור בירושלים של החברה להגנת הטבע
ומשרד החקלאות .הסקר ,אשר נערך במבט תכנוני בשטחים הבנויים בעיר ,תיעד כ 4800-עצים עתיקים
וייחודיים בשכונות העיר ,בהתייחס לגיל העץ ,חשיבות בוטנית ונדירות ,תצורה ייחודית ופיסולית ,מיקום
ייחודי ,וחשיבות היסטורית ותרבותית.
שכבת העצים העתיקים בשטח הבנוי של העיר מהווה נדבך מרכזי ומשמעותי בנוף ,ולא ניתן כלל לדמיין את
ירושלים ללא העצים העתיקים שבה .העצים הם חלק מן ההיסטוריה והתרבות של העיר ועל כן יש חשיבות
עליונה להגנה עליהם ככל הניתן.
שכבת העצים מסקר העצים העתיקים והייחודיים בירושלים נמצאת באתר הממ"ג של עיריית ירושלים וכן
של לשכת התכנון המחוזית ירושלים ובנוסף בקישור.http://greenmap.org.il/content?lang=he&pageid=51 :

 5.1מדיניות כללית לשמירה על עצים עתיקים וייחודיים בירושלים
בתכנון שכונות חדשות ,יש לאפשר נטיעות עצים הן במרחב הציבורי והן במרחב הפרטי ,על ידי קביעת
תכסית בינוי מתאימה ,והותרת שטחים עם אדמה עמוקה ורחבה יחסית המאפשרים נטיעת עצים בוגרים
והתפתחותם.
יש לנסות ולשנות את המרחב הציבורי בשכונות הלוויין בעיר ,על ידי כך שחלק נכבד מן העצים הבוגרים
והגדולים ,שיקבלו רישיון להעתקה בעיר ,יועתקו לשכונות אלו .יש להקפיד על כך שההעתקה תעשה עם כל
נוף העץ ,או רובו ,באופן מקצועי ,ועם מפרט ראוי וליווי מקצועי .העתקה שכזו מחייבת הכנה ממושכת של
מספר חודשים .יש לוודא המשך טיפול מקצועי בעץ כדי שיחיה שנים רבות לאחר ההעתקה.
יש לטעת עצים בוגרים גם באזורי תעסוקה ותעשייה בעיר ,שעל פי ממצאי הסקר דלים בעצים משמעותיים.
דווקא באזורים אלו ,בהם איכות האוויר ירודה ,יש חשיבות בנטיעת עצים אשר ימתנו את זיהום האוויר.
יש לטעת עצים בוגרים במרחב הציבורי בשכונות במזרח העיר ,שכיום דלות בעצים.
נטיעת עצים חדשים מחייבת הכנת בית גידול משמעותי לעץ כולל שטח של  4-8מ"ק ,בחירת שתיל עץ
איכותי במשתלה והבטחת תנאים לטיפול בעץ בשנים הראשונות עד להתבססותו.
בשטח הסמוך לעצים עתיקים מומלץ למקם ספסלים ,עם תאורה ושילוט ,שיכלול את המידע על העץ כפי
שמפורט בכרטסת העצים .בחירת העצים תעשה בהתייחס להתאמת העץ לתנאי האקלים והקרקע
בירושלים ,מימדי העץ והתאמה לתנאי הגידול (מדשאה ,רחוב ,קרבה לבית וכדומה) .מידע מקצועי על
בחירת עצים וגידולם נמצא במדריך עצי הרחוב בישראל ,2013 ,בהוצאת משרד החקלאות.

 5.2הנחיות לשמירה על עצים עתיקים וייחודיים בירושלים
שכבת העצים העתיקים כפי שאותרה ב"סקר עצים עתיקים וייחודים לשימור בירושלים" ניתנת לדרוג על
פי סדר חשיבות ,כך שהעצים העתיקים במיוחד (מעל  80שנה) הם החשובים ביותר .שכבת העצים השנייה
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בחשיבותה היא שכבת העצים העתיקים (מעל  50שנה) ,שהם גם ייחודיים (עצים נדירים ,בעלי חשיבות
בוטנית ,עצים סמליים ופיסוליים ,ועצים עם סיפור) .לבסוף שכבת העצים הייחודיים מתחת ל 50-שנה.
חשוב לציין שעל פי החוק כל "עץ בוגר" (עץ שגובהו לפחות  2מטר וקוטר גזעו בגובה  1.3מ' הינו לפחות 10
ס"מ) מוגן ומחייב רישיון לכריתה או העתקה.
הנחיות מפורטות לשמירה על עצים עתיקים וייחודים בעיר מוצעות להלן:
 .1ככלל ,עצים הכלולים בסקר מיועדים לשימור ולא תתאפשר עקירתם.
 .2במצב בו ישנם עצים עתיקים במיוחד (מעל  80שנה) בתחום מגרש שבו מקודמת תכנית חדשה לבנייה,
לא תתאפשר עקירתם והבינוי יאושר כך שעצים אלה ישמרו.
 .3במצב בו יש תכנית בנייה מאושרת ,בשטח בו סומנו עצים עתיקים במיוחד ,יש לבחון את הבינוי מחדש
מתוך מגמה לשמור על העצים .רק אם לאחר הבדיקה יתברר מעל לכל ספק למוסדות התכנון שלא ניתן
לשנות את הבינוי ,אזי יינתנו הנחיות להעתקת העץ בליווי אגרונום צמוד ,עד לשלב נטיעתו מחדש
והתאקלמותו( .כמו כן הודעה תימסר לחברה להגנת הטבע בירושלים לצורך עדכון הסקר).
 .4במצב בו ישנם עצים עתיקים וייחודיים (נדירים ,סמליים ,פיסוליים ,או עם ספור) ,בתחום מגרש שבו
מקודמת תכנית חדשה לבנייה ,לא תתאפשר עקירתם ,אלא אם לא ניתן יהיה לממש את הבינוי אחרת.
 .5בינוי או עבודות פיתוח בסמוך לעצים עתיקים במיוחד ,עתיקים וייחודיים ועצים ייחודיים (מתחת ל-
 50שנה) ,יהיו בקצה הצמרת של העץ ,ובכל מקרה במרחק של  3מ' לפחות מגזע העץ .בכל מקרה של
בניה או פיתוח בקרבת העץ יש לחייב מפרט מקצועי בליווי מקצועי של אגרונום ,כדי לוודא שהעץ לא
יפגע במהלך הבנייה וימשיך לחיות שנים רבות לאחר הבנייה[ .מידע באתר משרד החקלאות יחידת
פקיד היערות].
 .6תכנית שתכלול בתחומה עצים עתיקים במיוחד ,או עצים עתיקים וייחודיים ,תידרש בשלב היתר
הבנייה למקם ספסלים ,להציב תאורה ולשלט את העצים במידע הכלול בכרטסת העצים.
 .7נספח עצים בוגרים שיוגש למוסדות התכנון כחלק מקידום תכניות לבנייה ,יקטלג את העצים בהתאם
לסיבת הרישום כפי שבוצע בסקר ,ועצים שימצאו עתיקים במיוחד ,או עתיקים וייחודיים ,יחולו עליהם
כל ההוראות לעיל.

21

 .6מעמדם של אתרי טבע עירוני בתכנית מתאר ירושלים
מפה  :3אתרי טבע עירוני לפי מעמדם בתכנית המתאר
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 .7הצעת הוראות טבע עירוני בתכנית המתאר
תכנית המתאר כפי שהוחלט להפקידה כוללת בשלב זה מספר הוראות בנוגע לטבע עירוני .במידה שמוסדות
התכנון יאמצו את שכבת אתרי הטבע המוצעת ,אזי ההגדרה של אתר טבע עירוני תכלול את כלל האתרים
ואין צורך בשינוי ההגדרה .לאור הממצאים של מסמך המדיניות ,מוצע עדכון והרחבה להגדרות ולהוראות
בנוגע לעריכת סקר ערכי טבע.
 1.9הגדרות בתכנית (ללא שינוי)
מתחם/אתר טבע
עירוני

סקר ערכי טבע

מתחם המפורט בנספח ב' ומסומן בנספח " – 3שטחים פתוחים ותיירות" כ" -מתחם טבע
עירוני; או אתר המפורט בנספח ב' ומסומן בנספח " – 3שטחים פתוחים" בסימול (סימבול)
"אתר טבע עירוני" לרבות סביבתו ,שבו ערכי טבע ,צומח או בעלי חיים.
בחינת ערכי הטבע הקיימים בהתייחס למרחב הקרוב והמרחב הסובב את האתר .הסקר יאמוד
את היקף פגיעת הפרויקט במערכת הטבעית ותפקודה ,אם בכלל :האם הפגיעה משמעותית או
זניחה; האם הפגיעה זמנית או קבועה; האם הפגיעה עקיפה או ישירה .לבסוף ,הסקר יציג
המלצות למזעור הפגיעה באתר ולשילוב תשתית הטבע העירוני בפרויקט.

א .סקר ערכי טבע :עדכון מוצע
סקר ערכי טבע

בחינת ערכי הטבע הקיימים באתר טבע עירוני ,תוך התייחסות למקבץ בו מצוי האתר.
הסקר יערך בהתייחס לקטגוריה בה מצוי האתר:
.1

אתר טבע בשטח בנוי

 .2אתר טבע בשטח שעתיד להיבנות
 .3אתר טבע בשטח פתוח
 .4אתר טבע בשטח פתוח בשלוב שטח שעתיד להיבנות
 .5אתר טבע בשטח תחום ומנוהל
הסקר יערך בהתאם לנספח ההנחיות לעריכת סקר ערכי טבע ,תוך התייחסות למדיניות
הכלל עירונית ,להנחיות הבסיס ולהנחיות הפרטניות.
עורך הסקר

אקולוג ,ביולוג ,או מומחה בתחום הטבע עירוני בעל ניסיון מוכח.

מעמד ההנחיות של
סקר ערכי הטבע

ההמלצות של עורך הסקר יהוו בסיס לבחינת חלופות התכנון .על עורך התכנית לפרט מהן
ההמלצות שלא התקבלו ומדוע .הוועדה המקומית ו/או המחוזית תהיה המוסמכת לקבוע
סופית את ההמלצות שישולבו בתכנית.

ליווי עורך הסקר

עורך הסקר ילווה את התכנון עד לאישורו .ככל שהתכנון ישתנה בעקבות התנגדויות ו/או
סיבות אחרות ,עורך הסקר ייתן את חוות דעתו לוועדות בהתייחס לשינויים.

בנוגע לסקר ערכי טבע ,תכנית המתאר קובעת כי יערך סקר ערכי טבע לכל אתר טבע ,וכי לא תופקד תכנית
החלה על אתר טבע עירוני ,אלא לאח ר ביצוע הסקר וקביעת הוראות בתכנית או בהיתר לשמירה ככל הניתן
של ערכי הטבע שנמצאו באתר .להלן הצעת עדכון לסעיף.
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ב .אתר טבע עירוני :עדכון מוצע
 .1כל תכנית החלה על אתר טבע עירוני תחויב בהכנת סקר טבע עירוני מפורט בהתאם לנספח ההנחיות
לעריכת סקר ערכי טבע .ממצאי הסקר יכללו המלצות בהתייחס למדיניות הכלל עירונית ,להנחיות
הבסיס ולהנחיות הפרטניות.
 .2יזם פרטי יחויב בהכנת סקר טבע עירוני בהתייחס לשכבת האתרים ,ויזם ממסדי (עירייה ,רמ"י ,משרד
השיכון וכו') ,יחויב בהכנת סקר בהתייחס לשכבת המקבצים.
 .3יזם פרטי המגיש תכנית נקודתית שאינה עולה על  10דונם ,יידרש לבצע סקר בתחום השטח של התכנית
בלבד ,תוך התייחסות לשטח הגובל ,בטווח של  30מ' .מהנדס העיר ומתכנן המחוז יוכלו לדרוש את
הרחבת הסקר לכלל תחום אתר הטבע.
 .4היתר בנייה המוגש בתחום אתר טבע עירוני ,יחויב בליווי אקולוג ,אשר יפקח על יישום ההנחיות
לשימור ערכי הטבע ,כפי שאושרו בתכנית.
 .5במצב בו מוגשת בקשה להיתר בנייה בתחום אתר טבע עירוני ,מכח תכנית שאושרה ללא הכנת סקר ערכי
טבע ,יהיה על מגיש הבקשה להיתר באתר טבע בשטח בנוי ,ליישם את ההנחיות לשטח בנוי בתחום ההיתר.
 .6במצב בו מוגשת בקשה להיתר בנייה בתחום אתר טבע עירוני ,מכח תכנית שאושרה ללא הכנת סקר
ערכי טבע ,בכל יתר הקטגוריות (למעט בשטח בנוי) ,בשטח שאינו עולה על  10דונם ,יחויב מגיש הבקשה
ביישום ההנחיות בהתאם לקטגוריה בא מצוי ההיתר ,בתחום ההיתר.
 .7במצב בו מוגשת בקשה להיתר בתחום אתר טבע עירוני ,מכח תכנית שאושרה ללא הכנת סקר ערכי טבע,
בכל יתר הקטגוריות (למעט בשטח בנוי) ,בשטח העולה על  10דונם ,יחויב מגיש הבקשה בהכנת סקר ערכי
טבע מפורט ובליווי אקולוג שיפקח על יישום ההנחיות בהתאם לממצאי הסקר ,מבלי לפגוע בזכויות הבנייה.
אתרי הטבע העירוני הכלולים בתשריט שלהלן מחייבים הכנת סקר ערכי טבע עירוני מפורט.


במפה לעיל מופיעים כלל האתרים שמתקיימים בהם אלמנטים טבעיים בעלי משמעות ,אשר
ראויים לשמירה ולטיפוח כאתרי טבע עירוני ,הבאה לידי ביטוי בשני סוגי שכבות:
 oשכבת מקבצי על ,מקבצים ואתרים בודדים ( 98אתרים) :שכבה אקולוגית תכנונית.
 oשכבת אתרי טבע בודדים ( 141אתרים) :שכבה מנהלתית טכנית.



לאור זאת ,מומלץ להתייחס לשכבת אתרי הטבע על בסיס שני היבטים .האחד ,על בסיס ההיבט
הטכני ,כאשר כל תכנית באתר טבע ,מכלל  141האתרים ,תצטרך להתייחס לגבולות האתר ,בכל
הנוגע להכנת סקר מפורט .השני ,ההסתכלות התכנונית-אקולוגית תיבחן לפי החלוקה למקבצים.

א .מדיניות כוללת
עיריית ירושלים תדווח לוועדה המחוזית אחת לשנתיים את המהלכים שבוצעו בעיר בכל הקשור למדיניות
הכלל עירונית ,ובכלל זה:
 התייחסות אל אתרי הטבע בראייה כלל עירונית.
 חיבור האתרים והמקבצים על בסיס נקודות החיבור האסטרטגיות.
 שיקום ,הסדרה ושמירה על המסדרון האקולוגי.
 יישום מדיניות כלל עירונית בהקשר לקיום חיות בר.
 יישום מדיניות כלל עירונית בהקשר לקיום חבורות צומח.
 דיווח על מצב העיר בהתייחס למדד סינגפור.
 הקמת בסיס מידע מעודכן על סקרי הטבע המפורטים.
 שמירה וטיפוח בתי גידול לחים.
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ב .הנחיות בסיס
הנחיות הבסיס מתייחסות לכלל האתרים בדגש על היבטים טכניים כדוגמת תאורה ,נגר ,אשפה ,זיהום אור
וכדומה .הנחיות אלו מהוות בסיס לכלל אתרי הטבע העירוניים ,בהתייחס לחלוקה של האתר לשלושה
אזורי תכנון .1 :אזור לשימור  .2אזור חיץ  .3אזור מוטה פיתוח.
חלוקה זו תיעשה בהליך של עדכון והיזון חוזר בהתייחס לממצאים ולהיקפם ובהקשר לבינוי הנדרש .כיוון
שתהליך התכנון עובר שינויים רבים מהשלב הראשון ועד האישור הסופי (חלופות תכנוניות ,התנגדויות,
ממצאים כגון עתיקות ועוד) ,יש חשיבות רבה לשילובו של היועץ האקולוגי במהלך כל התהליך ולא רק
במסירת סקר מפורט בתחילת ההליך התכנוני.
ג .הנחיות פרטניות
לכל אחת מהקטגוריות (אתר בשטח בנוי  ,אתר בשטח פתוח וכו') יש מערכת הנחיות נפרדת ומפורטת ,אשר
מתמקדת בקטגוריה של מיקום האתר .ההנחיות מתייחסות לקביעת אזור לשימור ,אזור חיץ ואזור מוטה
פיתוח ,כך שלכל אחד מן האזורים נקבעה מערכת הנחיות שונה.
מפה  :4אתרי טבע עירוני ומקבצים על רקע נספח השטחים הפתוחים של תכנית מתאר ירושלים
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אתרי טבע עירוני בירושלים
1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50

יער מיר  -פסגת זאב ()34
שמורת פרחי הבר ()102
פארק פסגת זאב ()137
נחל זימרי ()9
יער ענתא ()26
נחל אוג ,שלוחת ענתות ()75
גבעה צרפתית צפון ()119
פארק הגבעה הצרפתית ()107
עיסוויה צפון ()99
הר הצופים צפון ()98
בית הקברות המנדטורי ()114
קמפוס הר הצופים ()85
גן בוטני הר הצופים ()42
פארק הר הצופים ()85
בתת ספר ,הר הצופים מזרח ()45
חורשת אוגוסטה ויקטוריה ()104
חורשת א-שייח ()112
עמק צורים ()41
עמק השילוח ()46
כנסיות מורדות הר הזיתים ()73
בית הקברות בהר הזיתים ()101
שער הרחמים ()88
גאיות הקדרון ()69
גאיות דרגה ()65
שדות עטרות ()54
נחל עטרות צפון ()19
נחל עטרות דרום ()14
תל אל פול ()115
שדות שועפט ()21
שורק עליון ()10
יער רמות מזרח ()44
נחל צופים ()33
גבעת התחמושת ()93
כרם הזיתים בשייח ג'ראח ()126
גן הסנהדרין ()131
רוממה ,הגיא הסגור ()110
מוזיאון רוקפלר ()113
העיר העתיקה ()27
הר ציון ()79
גיא בן הינום ()61
שכונת מוסררה ()108
נחלת שבעה ()125
בריכת ממילא וגן העצמאות ()40
גן משכנות שאננים ()109
בריכת השולטן ()96
גן הפעמון ()136
גבעת התנ"ך ()91

.52
.53
.54
.56
.57
.58
.59
.60
.62
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.100
.101
.102

חורשת הירח ()77
חורשת המושבה במנזר ()139
חורשת הטמפלרים ()141
נחלאות ()86
גן סאקר ()81
חורשת קריית הממשלה ()94
התחנה לחקר ציפורי ירושלים ()18
בית הקברות שייח' באדר וסביבתו ()105
עמק המצלבה ()32
גן הוורדים  -קרית הלאום ()71
קריית הלאום דרום ()127
חורשת מוזיאון המדע ()89
גן הפסלים  -מוזיאון ישראל ()111
גן בוטני  -גבעת רם ()35
עמק הגן הבוטני ()82
חורשת ארמון הנציב ()67
רכס ארמון הנציב ()103
טיילת שרובר ()95
יער השלום ()70
החווה החקלאית בארמון הנציב ()132
מתחם אלנבי ()129
גן ארמון הנציב ()80
נחל דרגה עליון ()63
גאיות אום טובא ()22
מטעי רמת רחל מזרח ()51
מטעי רמת רחל מערב ()134
מתחם רמת רחל ()53
ציר מסילת הרכבת ()87
משתלת קטמון ()118
פארק סן סימון ()121
חוות הנוער הציוני ()128
מתחם החלמוניות בית צפאפה ()122
מתחם גבעת המטוס צפון ()92
מתחם גבעת המטוס ()64
בוסתני בית צפאפה ()59
טנטור ()60
הר חומה מזרח ()+36
גבעת הארבעה ,מנזר מר אליאס ()7
הר חומה מערב ()43
כיפת רמת פולין ()55
דרך גולדה ()120
נחל שמואל ()13
מצפה נפתוח ויער רמות מערב ()8
ליפתא ()20
עמק הארזים ()2
גבעות עלונה ()3
השומרה ()84

.103
.104
.105
.106
.107
.108
.109
.110
.111
.112
.113
.114
.115
.116
.117
.118
.119
.120
.121
.122
.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129
.130
.131
.132
.133
.134
.135
.136
.137
.138
.139
.140
.141
.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.150

*(בסוגריים דירוג האתר מתוך  141אתרי הטבע בירושלים)
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נחל רומאים  -יער ירושלים ()38
כרם זיתים ,הר נוף צפון ()97
גן הפיסגה ,הר נוף ()106
גבעת רם ()57
שמורת הסלעים ברמת בית הכרם ()76
פארק בית הכרם ()124
מתחם תע"ש ()83
עמק יחזקאל ()133
עמק הצבאים ()49
הר נוף דרום ,פי גלילות ()31
נחל רבידה  -יער ירושלים ()4
הר הרצל ()56
יד ושם ()78
חרבת חממה  -מצפה עין כרם ()74
נחל עין כרם ()5
עמק בויאר  -נחל היובל ()72
כרמית ()47
מורדות קרית מנחם צפון ()24
כרם זיתים  -קטמון ט' ()135
חורשת שאראפת ()138
אגן נחל כוס ()16
כיפת נחל כוס ()15
יער גילה ()68
פארק דניה ()116
מחילות דורבנים ברמת דניה ()130
גן שטרן ()123
חורשת בוליביה-גולומב ()117
שלוחת מלחה ()66
גן החיות התנ"כי ()29
עין יעל ()52
עמק האסבסטונים ()58
רכס משואה ()62
אגן נחל רפאים ()1
נחל גילה ()17
שיפולי מעוז ()39
עמק מוצא ()6
מחצבת הר חרת ()25
הר חרת ()11
גבעת האוניברסיטה ,כיפת חרת הקטנה ()37
נחל חרת ()48
שלוחת הדסה ()28
הרוגם בעיר גנים ()100
עמק לבן ()23
מורדות רכס לבן ()12
אורה  -עמינדב צפון ()50
שלוחת עין כרם ()30
אלון מוסא עלמי  -שראפאת ()140

