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דברי פתיחה :עיריית ירושלים
הדיאלוג בין האדם והטבע ארוך כימי בריאת האדם .יחד עם זאת ,המתח שבין מאווייו ,צרכיו ואיכות
חייו של האדם ובין המערכות הטבעיות הינו דיאלוג חדש יותר ,המתקיים במאתיים השנים האחרונות
לאור מגמות הפיתוח והתיעוש האינטנסיביות.
דיאלוג זה בין טבע ועיר ,בין פתוח ופיתוח ,מואץ ויואץ עוד יותר במאה ה ,21-אשר נפתחה במצב שבו
למעלה ממחצית אוכלוסיית כדור הארץ חיה ביישובים עירוניים .בישראל נתון זה גבוה בהרבה וכ90%-
מתושבי המדינה חיים בסביבה עירונית .עובדה זו הופכת את שאלת היכולת להגן על הטבע ,לשמור על
המגוון הביולוגי ויכולת המערכות הטבעיות להתחדש ולהמשיך ולתפקד באיכות גבוהה ,לחשובה
ומורכבת הרבה יותר.
אין ספק בדבר נחיצותו של הטבע לקיומו של האדם .תפקידיו האקולוגיים ,באספקת שירותים
המאפשרים חיים ,ידועה ומוכחת .אולם ,המונח 'טבע עירוני' ,הלך והשתרש בעשור האחרון ,לאור
ההבנה בדבר קשר חשוב זה שבין טבע ועיר .מונח זה ,אשר בתחילה נשמע כסתירה פנימית ,מציב
אתגרים מורכבים לפיתוח העירוני ,הן הפיזי והן החברתי והקהילתי ,אך דוגמאות רבות בערים שונות
בעולם ,המשלבות טבע ופיתוח עירוני איכותי ומזמין ,מוכיחות כי הדבר אפשרי ,ושני הצדדים ,הן הטבע
והן העיר ,יוצאים נשכרים.
בעשור האחרון מובילה עיריית ירושלים ,בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והקהילה האזרחית ,בראשה
החברה להגנת הטבע ,תהליך מרתק וחדשני המתייחס אל המערכות הטבעיות כחלק אינטגרלי ממערך
תכנון העיר מתוך הבנת חשיבותן העליונה להבטחת איכות החיים העירונית .תפיסה תכנונית חדשנית זו
באה לידי ביטוי לראשונה בשילוב שכבת ה"טבע העירוני" במסגרת תכנית המתאר החדשה לעיר ,לאחר
שבשיתוף עם החברה להגנת הטבע ובסיוע המשרד להגנת הסביבה קידמה עיריית ירושלים ,סקר טבע
עירוני על כלל שטח העיר.
פרק זה הנו פרק ראשון מתוך עבודה כוללת" :טבע עירוני :תכנית כוללת ,אמצעי יישום ומתווה לתכנית
מתאר" אשר עוסק באקולוגיה העירונית של המערכות הטבעיות בה .בהמשך יצאו לאור פרקים נוספים,
אשר ישלימו את המדיניות העירונית הכוללת לאתרי הטבע העירוני ויתייחסו להיבטים של הנחיות
סטטוטוריות ,הנחיות נופיות ותשתיות קולטות קהל ,תכנית חברתית קהילתית ,הנחיות יישום לאגפי
העיריה ופרויקטים כתכניות נושאיות.
פרויקט זה הינו אחד מאבני הבניין המרכזיות להפיכתה של העיר ירושלים לעיר מודרנית ,כאחת
מהערים המובילות בעולם ובוודאי בישראל ,הפועלת לשימור מורשת הטבע והסביבה לרווחת תושביה.
בברכה
נעמי צור
סגנית רה"ע

בברכה
אדר' שלמה אשכול
מהנדס העיר
טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית 3

דברי פתיחה :החברה להגנת הטבע
העידן בו אנו חיים הוא עידן שמאופיין בהתפתחות העירוניות .כבר בראשיתה של מאה זו ,צוינה העובדה כי
למעלה ממחצית תושבי כדור הארץ גרים בערים .מציאות זו מביאה לכך שמלבד האתגרים המוכרים,
בקידום שימור וטיפוח מערכות טבעיות בשטחים הפתוחים ,אשר עמם אנו מתמודדים ,הסביבה העירונית
מציבה אתגרים ועוצמות פיתוח המביאות שאלות בדבר פיתוח מושכל והיכולת לקדם פיתוח איכותי,
לערים ולשלטון המקומי.
דוגמאות רבות מערים שונות בעולם ,המשלבות הגנה על הטבע ופיתוח עירוני איכותי ומזמין ,מוכיחות כי
הדבר אפשרי ,ושני הצדדים ,הן הטבע והן העיר ותושביה ,יוצאים נשכרים.
גם בארץ התפתחו דוגמאות ליכולת לשלב הגנה על הטבע בעיר .החברה להגנת הטבע פיתחה תפיסה זו כדרך
'להביא את הטבע לציבור' ,ולהבטיח את שימורו .כיום ישנם מספר אתרים המנוהלים כאתרי טבע עירוני ,ופינות
רבות נוספות בערי ישראל המדגימות מופעים טבעיים ,חלקם אף נדירים וערכיים ,של טבע בעיר פנימה.
תפיסת הטבע בעיר ,המסוכמת במסמך זה ,היא תולדה של תהליך ארוך ,שהחל לפני קרוב לשני עשורים,
במסגרתו התמודדה החברה להגנת הטבע בירושלים עם תכניות רבות ,שקודמו ללא כל התייחסות למערכות
הטבעיות בתחום העיר.
ההבנה שהלכה ונוצרה בין החברה להגנת הטבע ,עיריית ירושלים ומערכת התכנון ,הביאה להכללתם של 41
אתרי טבע עירוני לתכנית המתאר של ירושלים ,ולקידום סקר טבע עירוני בכל רחבי העיר .מהלכים אלו יצרו
לראשונה ,שפה משותפת לכל העוסקים בתכנון וניהול הסביבה העירונית .עם השקת הסקר היה ברור
שהשלב הבא הוא גיבוש מדיניות כלל עירונית לטבע העירוני ,אתגר שאימצה עיריית ירושלים.
מסמך זה הינו צעד ראשון במהלך זה ,והוא מציג את ההיבטים האקולוגיים במדיניות זו .המסמך יאפשר
פיתוח עירוני מאוזן יותר ,תוך התייחסות מושכלת לתשתיות הטבעיות בעיר ואופן תיפקודן.
המלאכה לא תמה והשלבים הבאים יתמקדו ביישום ,ובפיתוח אתרי טבע בעיר .התחלות חשובות באות כבר
לידי ביטוי בפרויקטים שונים ,כאשר פיתוח עמק הצבאים והפארקים המטרופולינים הם חוד החנית של
עשייה זו.
מעבר לכך ,פיתוח מדיניות רובעית ליישום טבע עירוני ,מתודולוגיית תכנון מפורט בתכניות בינוי ,פיתוח
וניהול מערכות טבעיות נוספות ,קידום שלד עירוני בצפון ירושלים בהתייחסות לכלל אתרי הטבע ,תוך
הבטחת חיבור וקישור של אתרי הטבע להבטחת תפקודם ,כל אלה הם אתגרים מורכבים וחשובים שהחברה
להגנת הטבע תפעל על מנת להמשיך ולקדם במסגרת שותפות זו עם עיריית ירושלים.
אנו מאמינים שעל כל רשות בישראל לקיים סקר טבע עירוני ולפתח תכנית ,כדוגמת המוצג במסמך זה,
להגנתם ולשימורם של אתרי הטבע בעיר .התועלת ברורה ומוכחת ותעמוד לזכותו ולרשותו של כל הציבור
בישראל ,עוד זמן רב ,באם נשכיל לעשות כן.
סיגלית רחמן
מנהלת קהילת החברה להגנת הטבע בירושלים
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עמיר בלבן
מנהל תחום טבע עירוני בחברה להגנת הטבע

חברי ועדת ההיגוי
יו"ר הועדה :אדר' שלמה אשכול ,מהנדס העיר ,עיריית ירושלים
יו"ר הועדה :נעמי צור ,סגנית ראש העיר ,עיריית ירושלים
עמליה אברמוביץ ,אדריכלית המחוז ,מנהל מקרקעי ישראל
נגה אדלר ,מנהל לשרותי קהילה ,עיריית ירושלים
עופר אהרון ,מנהל המחלקה למדיניות תכנון ,עיריית ירושלים
דוד אמסלם ,מנהל אגף שפ"ע ,עיריית ירושלים
ירון ארגז ,ממונה לתכנון תיירותי ,משרד התיירות
אבי בן-צור ,מתכנן מחוז ירושלים ,המשרד להגנת הסביבה
דני בר גיורא ,מנהל ,מנח"י
אילון ברנרד ,אדריכל מחוז ירושלים ,משרד הבינוי והשיכון
ישראל גלון ,אגרונום ,פקיד היערות הארצי ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
עופר גרידינגר ,מנהל אגף תכנון עיר ,עיריית ירושלים
שי דורון ,מנכ"ל ,גן החיות התנ"כי
גיא דייגי ,לשכת התכנון משרד הפנים
ד"ר רקפת הדר-גבאי ,בוטנאית ורכזת תכנון הצמחייה ,עיריית ירושלים
זאב הכהן ,מתכנן מחוז מרכז ,רשות הטבע והגנים
דלית זילבר ,הממונה על המחוז ויו"ר הוועדה המחוזית לתכנון בירושלים ,משרד הפנים
מנחם זלוצקי ,ראש אגף שטחים פתוחים ,המשרד להגנת הסביבה
אופירה לוי ,סגנית הממונה על הגנים ,עיריית ירושלים
דינה מלטינסקי ,רכזת פורום אייט"ק ,עיריית ירושלים
לירון מעוז ,ממלאת מקום מנהלת מחלקת תכנון ופיתוח בר קיימא עיריית ירושלים
גיל נדן ,מתכנן ערים ,מחלקת מדיניות תכנון ,עיריית ירושלים
קובי סדן ,הממונה על נכסי העירייה ,עיריית ירושלים
ד"ר יואל סיגל ,מנהל פרויקט URBIS
ד"ר אורי פרגמן ספיר ,המדען הראשי ,הגן הבוטני האוניברסיטאי בירושלים
טל פרי ,מתכננת סביבתית ,מחוז ירושלים ,המשרד להגנת הסביבה
אריאלה צוויקל ,רכזת גינות קהילתיות ,עיריית ירושלים
חנוך צורף ,מנהל אזור ההר ,אגף הייעור ,קק"ל
חגי רגב ,עוזר הגזבר ,כלכלה אורבאנית ,עיריית ירושלים
הלין רומני ,מנהלת פרויקט  ,LABעיריית ירושלים
עמירם רותם ,רכז תסקירים וקרינה ,אגף איכות הסביבה ,עיריית ירושלים
סיגלית רחמן ,מנהלת קהילת החברה להגנת הטבע בירושלים
פזית שביד ,מנהלת תחום קהילות וסניפים ,החברה להגנת הטבע
נועה שטיינר ,מרכזת שטחים פתוחים ,המשרד להגנת הסביבה
יוסי שרעבי ,מנהל אגף חברה ונוער ,עיריית ירושלים
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חברי צוות התכנון ,עורכי הדוח
החברה להגנת הטבע:
יעל אלישר ,עו"ד
עמיר בלבן ,מומחה טבע עירוני
עידו וכטל ,מתכנן ,מומחה טבע עירוני
דנה מרגליות ,אדריכלית
יואב פרגו ,מומחה ממ"ג
פנינה קפלן ,מתכננת עירונית
טל רובין ,מתכנן סביבתי

צוות התכנון ,ת.י.ק פרויקטים:
זאב טמקין ,ראש צוות התכנון
אסף שקד ,אדריכל ,מנהל התכנון
דר' ז'אן מארק דופור דרור ,יועץ אקולוגי
ד"ר אהובה וינדזזר ,יועצת חברתית
ד"ר ראובן לסטר ,יועץ משפטי
רז מטלון ,אדריכל נוף ,יועץ נופי וסביבתי

הנחייה מקצועית:
אדר' יעל המרמן-סולר ,מנהלת מחלקת תכנון ופיתוח בר קיימא ,עיריית ירושלים

יועצים:
אורי ברשישת ,יועץ אסטרטגי בתכנון לחברה להגנת הטבע
שמואל ידוב ,אקולוג ,החברה להגנת הטבע
עיצוב כריכה :רז מטלון
צלמים )למעט אם מצוין אחרת( :עמיר בלבן ,עתניאל דייגי ,רון הרן ,רבקה וינגרטן ,עידו וכטל ,אורי
ערד ,אבנר רינות ,אבנר שורש

אנו מודים לקרן ברכה אשר תרומתה אפשרה את עבודת החברה להגנת הטבע בהכנת מסמך זה.
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תקציר מנהלים
"טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית" ,מציג תפיסה כוללת לשילוב הטבע העירוני
בתכנון העירוני על כל רמותיו ,לשם שימור הטבע בעיר והעצמתו .מסמך זה אשר נערך על ידי החברה
להגנת הטבע ועיריית ירושלים ,הינו הפרק הראשון שפורסם מתוך תכנית לטבע עירוני אשר תתפרסם
בקרוב על ידי עיריית ירושלים.
ירושלים בירת ישראל היא העיר הגדולה בארץ ,משתרעת על שטח של  126,000דונם ,ואוכלוסייתה כ-
 800,000אלף תושבים .העיר ירושלים נמצאת במיקום גיאוגרפי מיוחד ,ובו ייצוג למגוון מרשים של בתי
גידול האופייניים לשדרת ההר ,בין החבל הים-תיכוני ממערב ,למדבר יהודה במזרח .כ 43-אחוזים
משטח העיר ) 54קמ"ר( הם שטחים לא בנויים וכוללים מרחבים פתוחים טבעיים בשולי העיר ובתוכה.
השמירה על אתרי הטבע הנמצאים בסביבה העירונית ומשמרים את האופי המקורי והייחודי של הטבע
המקומי לרווחת הציבור ,מהווה את מטרת המסמך.
אתרי הטבע העירוני בירושלים :אתר טבע עירוני מוגדר כשטח בתחום השיפוט של העיר ,פתוח או
מבונה ,ובו מערכות טבעיות שונות של חי ,צומח ודומם .כל אתר טבע עירוני ,בין אם הוא כולל נחל
העובר בתחומי העיר וסביבותיו ,ובין אם הוא חורשה קטנה בגינה ציבורית ,טומן בחובו עושר היבטים
שיכולים לשמש לחוויה וללימוד ,לרווחת תושבי העיר .בירושלים  141אתרי טבע ,הפזורים בכל רחבי
העיר ,החל בחומות העיר העתיקה ועד לפארק מטרופוליני מבואות ירושלים.
אתרי טבע בתכנית המתאר לירושלים והתהליך התכנוני :בשנת  2000החלה עיריית ירושלים
לקדם תכנית מתאר חדשה לעיר .במהלך הכנת התכנית ,עלה לראשונה הצורך להתייחס לאתרי הטבע
בעיר .בשנת  2004שולבו ,לראשונה בישראל ,אתרי טבע עירוניים בתוכנית המתאר של ירושלים,
ובעקבות קול קורא של המשרד להגנת הסביבה נערך סקר מקיף בו מופו אתרי הטבע בעיר .גיבוש מסמך
מדיניות אקולוגית כלל עירונית לטבע בעיר הינו שלב נוסף בדרך לשמירה על המגוון הביולוגי ,אשר מרכז
את המידע בתחום ומתווה את המסלול המקצועי לשימור וטיפוח ערכי הטבע בירושלים.
מטרות מסמך המדיניות האקולוגית הכלל עירונית לטבע בירושלים :מטרת העל של
העבודה היא להתוות מסגרת כוללת מנחה לתכנון ,שימור ,טיפוח ופיתוח אתרי הטבע בעיר ירושלים,
בדגש על:
 עדכון שכבת אתרי הטבע בעיר בהתבסס על ניתוח איכות האתרים.
•

שילוב אתרי טבע עירוני כמרכיב במערכת התכנון העירונית.

•

הסדרת מעמדם של אתרי טבע עירוני כחלק ממערך השטחים הפתוחים בעיר.

•

הפקת מידע ומסקנות כלל עירוניים בהתבסס על מודל הערכה אקולוגית ,אשר יובילו לגיבוש
מדיניות לטיפוח והעצמה של אתרי הטבע בעיר.

•

גיבוש הנחיות כלל עירוניות ופרטניות לפי סוג האתר ,לשמירה על אתרי הטבע.

•

חיבור בין אתרי הטבע בעיר תוך יצירת שטח רציף שיעצים את המגוון הביולוגי בעיר.

•

הבאת המערכות הטבעיות ובתי הגידול בעיר למצב אופטימאלי.
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איור  : 1אתר טבע עירוני מס'  ,133עמק האסבסטונים ,בשכונות עיר גנים וקרית מנחם

מדד סינגפור  -מדד בינלאומי לשמירה על המגוון הביולוגי :במסגרת העבודה נבחנה העיר
ירושלים על פי מדד סינגפור ,מדד אשר פותח בשנת  2009לבחינת הערים בנושא שמירה על המגוון
הביולוגי ,על ידי הערכת העיר בהיבטים שונים .הממצאים בנוגע לירושלים הם:
א .מגוון ביולוגי מקומי :בבחינת ההיבטים הכלולים במגוון הביולוגי המקומי מתוך כלל הקריטריונים
שנבדקו ,ירושלים עומדת על  10נקודות מתוך .24
ב .שירותי מערכות אקולוגיות :בחינת הסדרת אקלים ומים ,שירותי פנאי ,נופש וחינוך .מתוך כלל
הקריטריונים ,במדד זה ירושלים עומדת על  11נקודות מתוך .16
ג .ממשל וניהול :בחינת התקציב המוקצה לשמירה על המגוון הביולוגי :לפרויקטים אשר יושמו בעיר,
לחוקים ולמדיניות ,לחינוך ולמודעות ציבורית .במדד זה ירושלים עומדת על  22נקודות מתוך .36
העיר ירושלים עומדת על ציון כולל של  43נקודות ,מתוך  ,(56%) 76והיא הולכת ומשתפרת בשמירה על
המגוון הביולוגי .ירושלים יכולה להתקדם על ידי העלאת המודעות הציבורית בדגש על המסגרת
החינוכית הפורמלית ,על ידי שמירה על מיני דגל בתחומה כגון הצבי הישראלי ,קיום אירועים ציבוריים
העוסקים בשימור המגוון הביולוגי וכן סיורים בשטחים הטבעיים בעיר.
מודל הערכה איכותי :בעבודה זו פותח מודל איכותי שבחן את אתרי הטבע בשורה של קריטריונים,
אשר יחד הובילו לממצאים בהתייחס לאיכות האתרים .הקריטריונים רוכזו בשש קבוצות לפי המאפיין
המרכזי המשותף להם:
 .1נתונים טכניים :מיקום בעיר ,שטח בדונם ,סיווג ראשי.
 .2נתונים מרחביים :חיבור לאתרים סמוכים ,חיבור למעטפת השטחים הפתוחים וחיבור לאתרים
הגובלים במעטפת השטחים הפתוחים.
 .3מגוון האתר :בתי גידול ,מספר סיווגי משנה.
 .4מגוון ביולוגי חי :מספר מיני בע"ח בסכנת הכחדה ,מספר מיני יונקים ,קינון דורסים ומספר מיני
דו-חיים.
.
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 .5מגוון ביולוגי צומח :מספר תצורות צומח ,מספר מיני צומח מוגנים ,מספר מיני צומח אדומים
ומספר תצורות צומח נדירות.
 .6מקורות מים :מקור מים קבוע טבעי ,מקור מים קבוע מלאכותי ומקור מים עונתי טבעי.
על בסיס המודל נערך ניתוח הנתונים אשר אפשר מחד לקבל תמונה מפורטת לכל אתר ואתר ,ומאידך
סייע להבנת המשמעות הכוללת של כל הנתונים יחד ולדירוג האתרים.
הנחיות ומדיניות לשימור וטיפוח טבע בעיר :מסמך זה מציע מדינית עירונית לכלל מערכת
הטבעית בעיר ,הנחיות כלליות לשמירה וטיפוח אתרי הטבע בעיר )הנקראות הנחיות בסיס( ,וכן הנחיות
פרטניות לאתרי הטבע לפי סוג האתר .ההנחיות מתייחסות ל  16 -הקריטריונים של מודל ההערכה.
המדיניות הכלל עירונית נתנה מסגרת מקיפה לשמירה על ערכי הטבע בעיר ומאפשרת קביעת סדר
עדיפות עירוני.
הנחיות הבסיס כוללות תחומי תכנון וניהול כלליים הנוגעים לכלל 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 ו אזור 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 מוגן ומנוהל

ממצאי העבודה ,ההנחיות והמדיניות מתייחסים למערכת הטבעית בעיר על כל היבטיה ומרכיביה :צומח
כתלים ,חקלאות מסורתית ,בתת ספר מדבר ,בתה ים-תיכונית ,חורש ים-תיכוני ,יער ספר של אלה
אטלנטית ,יער נטע אדם ,חקלאות בת זמננו ,בתי גידול לחים ,מינים פולשים ,פיתוח פארקים ושטחים
פתוחים ,מדיניות כוללת לקיום חיות בר בעיר ,יונקים ,עופות ,זוחלים ,דו-חיים ,פרפרים ,חיות בית
משוטטות ,ועוד.
התייחסות אל אתרי הטבע בראייה כוללת :אחד הממצאים החשובים שעלו מניתוח המודל הוא
האפשרות להתייחס אל שכבת אתרי הטבע ,הכוללת כאמור  141אתרים ,בראייה אקולוגית כוללת,
כדלהלן:
מקבצי על ) – (6חיבור של לפחות  3אתרים בודדים המשתרעים על פני שטח נרחב העולה על  2,500דונם
ועד ל 10,000 -דונם.
מקבצים ) – (7חיבור של  2אתרים לפחות המשתרעים על שטח העולה על  500דונם ועד ל 1,200 -דונם.
אתרי טבע בודדים ) – (73אתרי טבע שאינם מחוברים זה לזה.
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נקודות חיבור אסטרטגיות :לאחר הסדרת שכבת אתרי הטבע לשכבת מקבצים ,אותרו נקודות
חיבור אסטרטגיות בין המקבצים )חיבור אפשרי של  5מקבצים לפחות( .הסדרת נקודות חיבור אלו
תאפשר יצירת מערך שטחים פתוחים רציף ומשמעותי ,סביב העיר הבנויה ,כך שייווצר רצף טבע עירוני
בהיקף של כ –  37,000דונם ובו מערכת אקולוגית משמעותית ביותר.
מימוש צעד זה יהווה קפיצת מדרגה בשמירה על המגוון הביולוגי בעיר ושיפור משמעותי ביותר
בהתייחסות למרחב האקולוגי בירושלים.
חיבור אתרי הטבע לשטחים הפתוחים :החיבור בין אתרי הטבע בתוך העיר למרחב הפתוח
הסובב את העיר מאפשר מעבר רציף של בעלי חיים ,בדגש על בעלי חיים גדולים כדוגמת הצבי הישראלי,
צבוע מפוספס ,דרבנים ,ועוד .קשר זה משמעותי ביותר לעיר ירושלים ,אשר ממערב לה מצויים שטחים
פתוחים נרחבים בעלי איכויות אקולוגיות גבוהות.
הרחבת מסדרון אקולוגי ארצי :במסגרת תמ"מ ) 30/1תכנית המתאר המחוזית למחוז ירושלים(,
אושר חיץ אקולוגי אשר מתחבר ל"מקבצי העל" במערב העיר ,וביחד עמם מהווה הרחבה משמעותית
למסדרון הארצי ,בהיקף כולל של  37,000דונם .חיבור זה מאפשר מעבר בין השטחים הסובבים את העיר
לשטחים הגובלים במרחב הפתוח .מסדרון אקולוגי נרחב זה מהווה תרומה מכרעת לטיפוח ושמירה על
המגוון הביולוגי בעיר ויש לשמור עליו מכל משמר.

איור  : 2ארבעה אתרי טבע עירוני בירושלים
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מפה  : 1חיבוריות ומעברים בין מקבצים ואתרי טבע בירושלים
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חלק א :מבוא ורקע

א

 .1מבוא
"טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית" הינו הפרק הראשון שפורסם מ"טבע עירוני:
תכנית כוללת ,אמצעי יישום ומתווה לתכנית מתאר" .התכנית של עיריית ירושלים ,אשר תתפרסם
בקרוב ,כוללת את הפרקים הנוספים הבאים:
 .1אתרי טבע עירוני בעיר -השתלבות עירונית
 .2הגנה על אתרי טבע עירוני-הנחיות סטטוטוריות
 .3תשתיות קולטות קהל באתרי טבע עירוני-הנחיות נופיות
 .4תכנית חברתית קהילתית לטבע עירוני בירושלים
 .5הנחיות יישום באתרי טבע עירוני לאגפי העירייה
 .6סל פרויקטים-תכניות נושאיות
טבע עירוני הנו מושג חדש יחסית שאומץ בשנים האחרונות גם בשפת התכנון .שמירה על אתרי טבע
הנמצאים בסביבה העירונית ואשר משמרים את האופי המקורי והייחודי של הטבע המקומי לרווחת
הציבור ,תופסת תאוצה 1.בערים רבות ברחבי העולם מקצים שטחים נרחבים לשיקום ,שימור וניהול
מערכות טבעיות בגבולות העיר .בערים אלו ,הטבע נתפס כמשאב יוקרתי ואיכותי ,זול לתחזוקה ובעל
מגוון תכנים שאותם ניתן לנצל לצרכים ציבוריים רבים בכל ימות השבוע  -לצעירים ,מבוגרים ומשפחות.
אתר טבע עירוני הוא מקום בתחום השיפוט של העיר ,פתוח או מבונה ,ובו תשתיות טבעיות שונות של
חי ,צומח ודומם .תשתית טבע עירוני הינה מושג המתאר את מגוון המערכות הטבעיות ותופעות הטבע
המצויות באתר :עצים עתיקים ,פריחה ,קינון ,ריכוז של זוחלים ,דו-חיים וכדומה.
לשטחי טבע עירוני יתרונות רבים:
א .הם תורמים למיתון מפגעים סביבתיים ,כגון רעש ,הצפות וזיהום אויר.
ב .הם בעלי השפעה על האקלים העירוני על ידי מיתון הטמפרטורות.
ג .בדרך כלל נדרשת השקעה כספית נמוכה יחסית וכמות מים קטנה בהשוואה
לעלות של טיפוח שטחים מגוננים.
ד .הם מספקים תוכן לפעילות חינוך ,פנאי ונופש לתושבי העיר.
ה .הם מסייעים למצב את דמותה הייחודית של העיר.
כל אתר טבע עירוני ,בין אם הוא כולל נחל העובר בתחומי העיר וסביבותיו ובין אם הוא בחורשה קטנה
בגינה ציבורית ,טומן בחובו עושר נושאים שיכולים לשמש לחוויה ולימוד לרווחת תושבי הערים .בשונה
משמורת טבע ,באתר טבע עירוני צורכי האדם והקהילה חשובים במידה שקולה לשמירה על משאבי
הטבע .לכן ,בתכנון מערך תשתיות הטבע העירוני בניגוד לשמורות טבע ,מוקדשת תשומת לב שווה
לשימור המשאבים הטבעיים מחד ,ולפיתוח תשתיות קולטות קהל מאידך .מטרתו של האתר ,מעבר
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לשימור המצאי הטבעי ,היא יצירת מקום שבו הציבור הרחב יכול לפגוש ,בקרבה למקום מגוריו ,את
ערכי הטבע המיוחדים לעירו בצורה זמינה ,זולה ומידית.
בשנת  2010הושקה התוכנית הלאומית לשמירה על המגוון הביולוגי בישראל על ידי המשרד להגנת
הסביבה .אחד הגורמים המשפיעים באופן ישיר וגם עקיף על פגיעה במגוון הביולוגי ותפקודו הנו תהליך
העיור המואץ .המאמץ בסביבה העירונית מצטרף ומשלים את כלל הפעולות הנדרשות לצמצום הפגיעה
במגוון הביולוגי.2
עיריות מחויבות גם הן באמנות בינלאומיות לקחת חלק במאמץ זה על-ידי שימור מערכות טבעיות
ייחודיות המצויות בתחומן ,ומיתון השפעת תהליכי פיתוח הכרחיים על המערכות הטבעיות ותפקודן.3
פיתוח עיר מקיימת מערכות טבעיות הנו אתגר מורכב אך אפשרי .שילובן של תשתיות טבעיות מתפקדות
בסביבה עירונית מועיל לניהול הסביבה העירונית ותורם לאיכות חיי התושבים בתחומי החינוך ,הנופש
והפנאי .פיתוח תשתיות טבע נגישות אף מהווה אמצעי יעיל לשינוי התודעה וההתייחסות של הציבור
הרחב לשמירת הטבע והמגוון הביולוגי.
בשנת  2000החלה עיריית ירושלים לקדם תכנית מתאר חדשה לעיר .במהלך הכנת התכנית ,עלה
לראשונה הצורך להתייחס לאתרי הטבע בתוך העיר .בשנת  2004שולבו ,לראשונה בישראל ,אתרי טבע
עירוניים בתוכנית המתאר של ירושלים ,ובעקבות קול קורא של המשרד להגנת הסביבה ,נערך סקר
מקיף בו מופו  151אתרי טבע עירוניים אשר מהווה את בסיס הנתונים לעבודה זו.
מאז שנת  ,2004בה שולבו לראשונה אתרי הטבע העירוניים בתכנית המתאר המתהווה של ירושלים,
התעצמה עד מאוד המודעות של אנשי המקצוע בתחום התכנון וכן של הציבור הרחב לנושא .סקר הטבע
העירוני שנערך בירושלים ) (2010עודכן במערכות המידע העירוניות וועדות התכנון החלו לבחון את
התכניות המוגשות אליהן בהתייחס לממצאי הסקר .הידע של גורמי המקצוע בנוגע לטבע עירוני הלך
והתרחב ,אך התהליך התרחש ללא הכוונה ,וללא התייחסות כלל עירונית לסוגיית הטבע העירוני לסוגיו
בשלבי התכנון השונים.
תהליכים אלו חזקו את ההבנה שיש לגבש מסמך מדיניות אקולוגית כלל עירונית אשר ירכז את המידע
בתחום ויתווה את המסלול המקצועי לשמירה על ערכי הטבע בעיר ,מתחילת התהליך – זיהוי בשטח,
ועד לסופו – טיפוח האתר והגנתו הסטטוטורית .כל זאת ,תוך קביעת סדרי עדיפויות ,בשל הצורך של
העיר לגדול ולהתפתח.
החברה להגנת הטבע החלה במהלך של הכנת מסמך מדיניות אקולוגית כלל עירונית בשנת ,2010
בתמיכת קרן ברכה .לאחר כחצי שנה עיריית ירושלים החליטה אף היא על הכנת תכנית כוללת לטבע
עירוני ,אמצעי יישום ומתווה לתכנית מתאר ,באמצעות חברת תיק פרויקטים .בתכנית זו יכללו היבטים
נוספים הקשורים לחינוך ,תיירות ,נוף ומורשת ושיתוף הציבור .לצורך קידום השלד הטבעי של העיר
הוחלט על שיתוף פעולה בין העירייה לחברה להגנת הטבע וסוכם על עבודה משותפת ,תוך התמקדות של
החברה להגנת הטבע בהיבט האקולוגי.
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החברה להגנת הטבע וצוות התכנון של תיק פרויקטים השקיעו מאמצים רבים בעבודה משותפת ,במטרה
להכין תכנית איכותית ומקיפה ככל הניתן .מסמך זה מהווה את הבסיס האקולוגי לתכנית שתפורסם
בעתיד הקרוב.
מסמך זה יכול גם לסייע לרשויות מקומיות נוספות לקדם את נושא הטבע העירוני ,בהיותו מתווה
מסגרת כוללת לטפול באתרי טבע עירוניים .בנוסף ,המסמך יכול לסייע לאנשי מקצוע ,הן בתחום התכנון
והן בתחום האקולוגי ,בכל הקשור להתייחסות לאתרי טבע עירוניים בעיר .לבסוף ,המסמך נועד גם
לציבור הרחב הנהנה ממגוון ערכי הטבע בעיר.
מסמך זה הוא הראשון בארץ המציג את תהליך תכנון הטבע העירוני בראייה כלל-עירונית ובהדגמה
בפועל על העיר ירושלים .מסמך זה אינו מתיימר להיות סוף פסוק בכל הנוגע להתייחסות לטבע העירוני,
אך כאשר הבסיס קיים ,ההמשך ברור הרבה יותר.
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 .2מטרות
מטרת העל של עבודה זו היא לגבש ולהציע מדיניות אקולוגית כלל עירונית לטבע עירוני בירושלים אשר
תוביל לתכנון ,שימור ,טיפוח ופיתוח אתרי טבע עירוני בירושלים.
מדיניות כלל עירונית לטבע בעיר כוללת התייחסות לאתרי הטבע הן בהיבטים תכנוניים מנהליים והן
בהיבטים סביבתיים אקולוגיים ,הבאים לידי ביטוי במטרות הבאות:
מטרות מסמך המדיניות בהיבט תכנוני מנהלי:
•

גיבוש מתווה להכנת מסמך מדיניות כלל עירונית לטבע עירוני ביתר הערים בארץ.

•

הסדרת מעמדם של אתרי טבע עירוני כחלק ממערך השטחים הפתוחים בעיר.

•

הפקת מידע ומסקנות כלל עירוניים בהתבסס על מודל הערכה אקולוגית ,אשר יובילו לגיבוש
מדיניות לטיפוח והעצמה של אתרי הטבע בעיר.

•

עדכון שכבת אתרי הטבע בעיר בהתבסס על ניתוח איכות האתרים.

•

חיבור בין אתרי הטבע בעיר שמטרתו יצירת רצף אתרים אשר יעצים את המגוון הביולוגי בעיר.

•

הטמעת ההנחיות לשימור אתרי טבע בהתאם למיקום האתר.

•

שילוב אתרי טבע עירוני כמרכיב במערכת התכנון והניהול העירונית.

מטרות מסמך המדיניות בהיבט הסביבתי אקולוגי:
•

הבאת המערכות הטבעיות ובתי הגידול בתוך העיר למצבם האופטימאלי.

•

שמירה על המגוון הביולוגי והמשך קיומו ותפקודו בעיר.

•

גיבוש מדיניות עירונית לכלל המערכת הטבעית בעיר ,קביעת הנחיות כלליות לשמירה וטיפוח
אתרי הטבע בעיר )הנקראות הנחיות בסיס( ,וכן הנחיות פרטניות.

•

הצגת השירותים שהמערכת האקולוגית באתרי הטבע מציעה לאדם ,ובכללם :תרבות ,נוף,
אקלים ,קרקע ,חקלאות ועוד.

•

יצירת בסיס נתונים מפורט ומתעדכן של המגוון הביולוגי בעיר ירושלים.
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 .3תהליך העבודה בהכנת מדיניות אקולוגית כלל עירונית
סקר שטח של אתרי טבע עירוני
ריכוז ממצאים וגיבוש מסקנות על בסיס הסקר
סקר ספרות בנושא תכניות טבע עירוני
ריכוז שירותי המערכת של אתרי הטבע בירושלים
בחינת העיר לפי מדד המגוון הביולוגי )מדד סינגפור(

קביעת קריטריונים להערכת אתרי הטבע
גיבוש מאפיינים מרכזיים בהתייחס לקריטריונים
פיתוח מודל להערכה אקולוגית של אתרי הטבע
ניתוח ממצאים מהמודל והפקת מידע כולל
עדכון שכבת אתרי הטבע על בסיס המודל והמצב בפועל
קביעת הנחיות לשמירה וטיפוח אתרי טבע עירוני
גיבוש מדיניות אקולוגית כלל עירונית
קביעת נושאים להמשך טיפול
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 .4התפתחות תחום הטבע העירוני בירושלים
ירושלים בירת ישראל היא העיר הגדולה בארץ ,משתרעת על שטח של  126,000דונם ,ואוכלוסייתה כ-
 800,000אלף תושבים .העיר ירושלים נמצאת במיקום גיאוגרפי מיוחד ובו ייצוג למגוון מרשים של בתי
הגידול האופייניים לשדרת ההר ,בין החבל הים-תיכוני ממערב למדבר יהודה במזרח .כ 43-אחוז משטח
העיר ) 54קמ"ר( הם שטחים לא בנויים ובהם מרחבים פתוחים טבעיים ,בשולי העיר ובתוכה .בשנים
האחרונות רבים מבתי הגידול הצטמצמו ואף נעלמו עקב הפיתוח האינטנסיבי של שדרת ההר.

 4.1סקר טבע עירוני בירושלים
 4.1.1רקע
בשנת  2010פורסם סקר תשתיות טבע עירוני בירושלים .הפרויקט בוצע על ידי החברה להגנת הטבע בשיתוף
עיריית ירושלים והמשרד להגנת הסביבה .סקר זה הוא הראשון מסוגו שבוצע בישראל .הסקר שילב את
הסביבה העירונית במאמץ הלאומי לשמירה על המגוון הביולוגי.
מסד הנתונים המקיף של תשתיות טבעיות בירושלים שנבנה במסגרת סקר תשתיות הטבע בעיר ,מהווה כלי
יישומי לשימור וניהול מיטבי של המגוון הביולוגי בעיר למטרות שמירת טבע ולרווחת התושבים )ניתן
למצוא את הסקר באתר .(www.greenmap.org.il
 4.1.2מטרות הסקר
מטרת הסקר הייתה ליצור תמונת מצב כלל עירונית של תשתיות הטבע בירושלים  -זאת על ידי בניית מסד
נתונים עדכני של המערכות הטבעיות ושילובו במערכת המידע העירונית ובמפה הירוקה של ירושלים .מסד
נתונים זה מאפשר הבנה מרחבית של תשתיות הטבע בהתאמה להקשר העירוני בו הן נמצאות ,ובסיס מידע
זה מהווה את הנדבך הראשון להכנת מסמך המדיניות האקולוגית הכלל עירונית המוצג להלן.
 4.1.3תהליך ביצוע הסקר
עבודת הסקר התנהלה בשלושה מישורים :ועדת היגוי ,צוות עבודה מצומצם וסוקרים בשטח .תהליך
העבודה כלל הכוונה על ידי ועדת ההיגוי ועבודת שדה ותיאום על ידי צוות העבודה המצומצם ,תוך היזון
חוזר מתמיד .ועדת ההיגוי ליוותה את הסקר לכל אורכו ,וכללה נציגות של חברים מתחומים שונים – תכנון
עירוני ,חינוך ,תיירות ,כלכלה אורבאנית ,גינון ,סביבה ,שמירת טבע ועוד.
סקר השטח כלל סוקרים המתמחים בבוטניקה וזואולוגיה אשר סקרו את האתרים השונים רגלית לאורך
עונות השנה .עיקר איסוף הנתונים בשדה נערך בחודשים ינואר עד אוגוסט  .2009מתנדבים לקחו חלק פעיל
בהצטרפות לסוקרים המקצועיים ,וכן בהוספת נתונים ועדכונים מהשטח לאורך השנה.
 4.1.4מאגר הנתונים
הסקר כולל מידע רב ממגוון תחומים .בתחילת הסקר נבנה מאגר מידע שתפקידו להכיל את כל סוגי המידע
ואשר מאפשר מיון המידע ,ביצוע שאילתות שונות ומיקום התופעות על גבי מפות .מאגר הנתונים כולל
חיבור של שתי תוכנות ACCESS :ו .GIS -עבור כל אתר מאוחסנים כל הנתונים הרלוונטיים עם ייחוס
גיאוגרפי :מידע מילולי ,מגוון המינים וצילומים מייצגים.
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 4.1.5סיווג האתרים
הסביבה העירונית היוותה אתגר בשל כך שקיימים בה זה לצד זה אתרים קטנים ונקודתיים במרקם הבנוי,
ואתרים גדולים ועשירים בשוליים .כדי להפוך את מסד הנתונים ליישומי ,ומתוך ראיית ניהול עתידית ,בוצע
סיווג של האתרים .הסיווג כלל ניתוח של הרכב בתי הגידול והממצאים העיקריים שבו ,ושיוכו לאחת מ14-
קטגוריות אפשריות .אתר גדול ועשיר סווג כ"מכלול" ואתר קטן סווג בדרך כלל עפ"י הממצא העיקרי בו.
הסיווג כלל ארבעה סוגי מכלולים ועוד עשרה סוגי אתרים שאינם מכלולים .סיווג האתרים מאפשר קביעת
מדיניות כללית עבור סוגי האתרים השונים בעיר.
 4.1.6תוצרי הסקר
בירושלים נסקרו  151אתרי טבע .עבור כל אחד מהם הוכנה כרטסת מפורטת הכוללת את עיקר המצאי
הטבעי ,פרטים תכנוניים ופיזיים ,תמונות מייצגות ורשימות המינים .המצאי הטבעי כולל הדגשה של מיני
דגל ומינים נדירים בכל אתר .ברשימת המינים בכרטיס מוצג עבור כל מין הסטאטוס שלו בחוק ומידת
הנדירות שלו בהיבט ארצי ומקומי .תוצר נוסף הוא מאגר הנתונים הגיאוגרפי אשר בעזרתו ניתן להפיק
מפות נושאיות של טבע בעיר ,לאתר תכנים ,מפגעים ולבצע מעקב ועדכון.
 4.1.7ממצאים מרכזיים

א .ממצאים בוטניים
בסקר תועדו  738מיני צומח ,מתוכם מספר גדול למדי של מינים נדירים ואדומים )בסכנת הכחדה( בקנה
מידה אזורי וארצי:
 7מינים מוגדרים כ"אדום ירושלמי" )מין אדום שעיקר תפוצתו באזור ירושלים(.
 9מינים נדירים מאוד )רמה ארצית(
 62מינים נדירים )רמה ארצית(
 27מינים נדירים לאזור ירושלים
 41מינים אנדמיים
 73מינים מוגנים בחוק
 23מינים פולשים
במסגרת הסקר תועדו  83אתרי פריחה משמעותיים בתחום העיר;  50מקבצים של עצים עתיקים; 69
מופעים של בתה ים תיכונית או בתת ספר וכן חורשות ,בוסתנים ושרידים של תצורות צומח נדירות שנכחדו
כמעט מגב ההר כגון :יער ספר של אלה אטלנטית ,חורש אלון מצוי ולבנה רפואי ועוד .מערכת הנתונים של
הסקר מאפשרת לפלח מידע כמותי עירוני וכן לפלח מידע עבור כל אתר.
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טבלה  : 1עשרים האתרים בעלי מספר מרבי של מיני צומח נדירים ואדומים

מס' אתר

שם האתר

101

גבעות עלונה

מספר מיני צומח
נדירים ואדומים
37

98

מצפה נפתוח ויער רמות

35

100

עמק הארזים

31

119

כרמית

21

1

יער מיר  -פסגת זאב

20

95

כיפת רמת פולין

15

78

גאיות אום טובא

14

99

ליפתא

14

92

הר חומה )מזרח(

13

97

נחל שמואל

13

146

מורדות רכס לבן

13

19

עמק צורים

12

145

עמק לבן

12

34

נחל צופים

11

41

העיר העתיקה

11

93

גבעת הארבעה ומר אליאס

11

94

הר חומה )מערב(

11

124

כיפת נחל כוס

11

21

כנסיות מורדות הר הזיתים

10

117

נחל עין כרם

10

ב .ממצאים זואולוגיים
בסקר תועדו  213מינים של בעלי חיים ,מתוכם  53מינים מוגדרים כמינים אדומים:
דו-חיים 3 :מינים ,כולם אדומים )בסכנת הכחדה(
יונקים 16 :מינים ,מתוכם  3מינים אדומים
עופות 176 :מינים ,מתוכם  43מינים אדומים
זוחלים 18 :מינים ,מתוכם  4מינים אדומים
בסקר תועדו אוכלוסיות של יונקים יבשתיים ב 66-אתרים ,בתוך העיר ובמעטפת .בין היונקים בולטים הצבי
הישראלי ,שפן הסלע והדרבן .תועדו באופן מדגמי  38אתרי קינון של דורסי יום ולילה ,בהם בולטים הבז
האדום )בסכנת הכחדה( ,ינשוף העצים ובז העצים ,אשר נמצאו מקננים בעיקר בשכונות ותיקות בתחומי
העיר .בתחום העיר תועדו גם שבעה בתי גידול לחים אשר מקיימים אוכלוסיות של דו-חיים ,כולם מוגדרים
כמינים בסכנת הכחדה )צפרדע נחלים ,אילנית ,קרפדה ירוקה( .כמו-כן מופו אתרים שבהם ריכוז פרפרים,
זוחלים ועטלפים.
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ג .ממצאים נוספים
בסקר מופו גם שמונה מעיינות פעילים ו 10-מקורות מים עונתיים ,בחלקם כאמור מתקיימות אוכלוסיות
דו-חיים ,והאחרים מהווים פוטנציאל מחייה עבורם .מופו גם  34נקודות של תצורות נוף ייחודיות ,כגון
מצוקים מרשימים ,צנירים ומחשופי סלע מיוחדים.
 4.1.8חיבור בינלאומי
עבודה זו נעשתה במסגרת המאמץ הבינלאומי לשימור המגוון הביולוגי בערים .בשנת  2009ירושלים
הצטרפה לארגון  (Local Action for Biodiversity) LABהמקדם יוזמה בינ"ל לשימור מגוון המינים
בסביבה העירונית שהושקה על ידי .(Local Governments for Sustainability) ICLEI
 4.1.9סיכום
סקר הטבע העירוני משמש נקודת מפנה משמעותית בתחום השמירה על המגוון הביולוגי והתשתית הטבעית
בעיר .ממצאי הסקר השלימו נדבך ידע שלא היה קיים קודם במערכת התכנון .בעבודה מופתה התשתית
הטבעית בירושלים :בשטחים הפתוחים ,במרחבים עירוניים מפותחים ובשטחים המיועדים לפיתוח עירוני
עתידי.
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 .4.2התפתחות מעמדם של אתרי הטבע העירוני
תכנית המתאר החדשה לירושלים הייתה הראשונה בישראל שזיהתה את החשיבות ואת הצורך בשילוב
תשתיות טבע בתכנון וניהול הסביבה העירונית המתחדשת .כחלק מתפיסת תכנון זו 41 ,אתרים אשר היה
לגביהם מידע בזמן הדיונים על תכנית המתאר )שנת  ,(2004הוטמעו בתכנית .מתוכם 18 ,אתרים סומנו
כפוליגונים בהיקף כולל של כ  9,000 -דונם ,ועוד  23אתרים צוינו כסימבולים )סימון השטח באופן עקרוני
ללא גבולות ברורים( ,בשל מחסור במידע עדכני לגבי אותם השטחים נכון למועד הדיונים .היות שכך,
במסגרת דיוני הוועדה המחוזית ,נקבע כי שכבת אתרי הטבע תושלם לאחר שיבוצע סקר טבע עירוני בשטח
העיר כולה.
מפה  :2אתרי טבע בתכנית המתאר
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מאז שילובם של אתרי טבע אלו בתכנית המתאר חלפו מספר שנים ,במהלכן תחום הטבע העירוני והשמירה
על פיתוח מקיים מערכות טבעיות התקדמו משמעותית בעיר ירושלים ,הן מבחינת הקהילה המקצועית והן
מבחינת ההכרה הציבורית .כתוצאה מכך בשנים  2009-2010החל ,כאמור לעיל ,מהלך רחב היקף ומשמעותי
ביותר בנוגע לקידום מעמד שטחי הטבע העירוני בירושלים .במימון המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף עיריית
ירושלים החלה החברה להגנת הטבע בביצוע סקר שטח ראשון מסוגו ,לבחינת המגוון הביולוגי בעיר
ירושלים.
מידע הסקר הוצג בכרטסות לכל אתר ואתר והופק בשנת ) 2010ראו פרק  .(4.1לאור הממצאים החדשים
בסקר ,נוצר פער בין שכבת אתרי הטבע שסומנו בתכנית המתאר לבין שכבת האתרים כפי שסומנה לאחר
ביצוע הסקר )ראו מפה  .(2על כן יש לעדכן את שכבת אתרי הטבע בעיר בהתאם לממצאי הסקר ובהתאם
לממצאי עבודה זו ,כפי שיפורט בהמשך.
בסקר סומנו  151אתרי טבע ,כך שנוספו או שונו  110אתרים יחסית לתכנית המתאר .במסמך זה ,שכבת
האתרים עודכנה ל 141-אתרים ,כפי שיפורט בהמשך )ראו מפה  .(3עדכון שכבת האתרים נעשה בהתאם
לחלוקה הבאה :ב 12-אתרים נוספו שטחים לפוליגונים שסומנו בתכנית המתאר ,בהיקף כולל של 4,438
דונם ,לדוגמא :גן משכנות שאננים ועמק הארזים .הוגדרו גם גבולות ל 27-אתרים שהופיעו כסימבולים
בתכנית המתאר )למעשה היו כלולים עקרונית בתכנית המתאר( ,וכך התאפשר סימון האתרים כפוליגונים,
בהיקף של  21,846דונם ,לדוגמא :יער השלום ועמק המצלבה .כמו כן 85 ,אתרים שלא היו כלולים בתכנית
המתאר נוספו לשכבת אתרי הטבע ,בהיקף כולל של  24,690דונם ,לדוגמא :גיא בן הינום וטיילת שרובר.
זאת ועוד ,שתי שכונות נוספו לאתרים בגבולות מוגדרים ,נוסף על שכונת מוסררה שנכללה בתכנית המתאר
)ללא גבול מוגדר( :שכונת נחלאות וכן נחלת שבעה.
במהלך הכנת מסמך המדיניות ובחינת איכות האתרים ,נבדקו כל האתרים בסקר בהתייחס למצב בשטח,
דבר שהוביל לעדכון גבולות משמעותי במספר גדול של אתרים .עדכון זה נבע ,בין היתר ,מהוצאת היתרי
בנייה בשטחים שסומנו כאתרי טבע ,ללא בחינתם ככאלה במסגרת ההיתר ,ומבלי שנעשה בהם סקר שטח
מפורט.
כ 10 -אתרי טבע שנכללו בסקר בוטלו לחלוטין עקב הדירוג הנמוך שלהם במודל )לא נמצא בהם מגוון
ביולוגי איכותי( ,או בשל הימצאותם בגינות שכונתיות מפותחות .לא מצאנו כי הכנסתם לקטגוריה של אתרי
טבע עירוני תעצים את המגוון הביולוגי )ראו חלק ב ,פרק  .(2לבסוף ,לאחר כל העדכונים ,השכבה המומלצת
לאתרי הטבע בעיר כוללת  141אתרי טבע עירוני.
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מפה  :3אתרי הטבע בהתייחס לתכנית המתאר של ירושלים
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מפה  :4מפה מעודכנת של אתרי הטבע בירושלים ) 141אתרים(

טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית 27

 4.3אתרי טבע בהם נערכו סקרים מפורטים
בשנים האחרונות נעשו סקרי טבע מפורטים בחלק מאתרי הטבע בעיר ,בעיקר באתרים שבהם קודמו
תכניות לפיתוח .להלן רשימה של אתרים שבהם נערכו סקרים מפורטים.
טבלה  : 2אתרי טבע עירוני בהם נערכו סקרים מפורטים

שם תוכנית ומספר

שנה

עורך הסקר

מספר שם אתר
אתר
134

רכס משואה

מורדות משואה 12032

2011

ניר מעוז

125

יער גילה

מורדות גילה מערב 13157

2011

רון פרומקין

136

נחל גילה

גילה דרום 13261

2011

רון פרומקין

41

העיר העתיקה

במסגרת תכנית פתוח

2008

עמיר בלבן ,עידו ווכטל

41

חומות העיר העתיקה

במסגרת תכנית פתוח

2007

אסף מרוז ,עמיר בלבן

92

הר חומה מזרח

הר חומה ג

2008

עמיר בלבן

79

מטעי רמת רחל מזרח

מורדות רמת רחל )בהכנה(

2012

בהכנה

135

*נחל רפאים

100

*עמק הארזים

2005

עמיר בלבן

138

*עמק מוצא

2005

עמיר בלבן

52

חורשת הירח

פארק עמק רפאים ,מצריך סקר
מחודש
פארק עמק הארזים ,מצריך סקר
מחודש
פארק עמק מוצא ,מצריך סקר
מחודש
משכנות התיאטרון

2005

עמיר בלבן

2005

עמיר בלבן

52

חורשת הירח – תכנית ניהול

משכנות התיאטרון

2012

עמיר בלבן ועידו וכטל

62

גן צ'רלס קלור

במסגרת תכני פיתוח

2012

עמיר בלבן ועידו וכטל

100

עמק הארזים – תוואי הרכת

תוכנית דרכי רכבת  /גשרים

2010

עמיר בלבן ועידו וכטל

34

נחל צופים

פארק יהדות

2011

עמיר בלבן ועידו וכטל

100

עינות תלם

במסגרת תכנית פיתוח

2013

עמיר בלבן ועידו וכטל

120

מורדות קריית מנחם – צפון

1

יער מיר  /שמורת פרחי הבר

הארכת קו הרכבת הקלה
להדסה עין כרם
תכנית 6513

2013

מנחם הדר

2009

רון פרומקין

98

מצפה נפתוח

בהכנה

2009

רון פרומקין ,ניר מעוז

145

עמק לבו

בהכנה  -תכנית  54130לתעסוקה
במושב אורה

2013

רון פרומקין ,ניר מעוז

* בוצע לפני עריכת סקר טבע עירוני בירושלים
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.5שירותי המערכת האקולוגית
שירותי המערכת האקולוגית הוא מושג חדש למדי הבא לקשר בין המערכות האקולוגיות לרווחת האדם,
ולהוות כלי הסברה והערכה המחבר בין פיתוח ,רווחת האדם ,וחשיבות השמירה על מערכות אקולוגיות
שונות .בשנת  2001הושקה תכנית מחקר של האו"ם המתמקדת בשינויים של מערכות אקולוגיות על פני
טווחי זמן ) .4(The Millennium Ecosystem Assessment - MAהערכת המילניום פורסמה בשנת ,2009
ובעקבות פרסומה החל קידום נושא זה בישראל על-ידי המשרד להגנת הסביבה ומוסדות אקדמיים שונים.5
שרותי המערכת האקולוגית ) (Ecosystem servicesהם שורה של שירותים שמספקות המערכות
האקולוגיות לבני האדם .המושג נועד לתאר ולהסביר את התועלות השונות שבני האדם מפיקים מן הטבע
ומן המגוון הביולוגי .תועלות אלה האדם כוללות שירותי וויסות ,שירותי אספקה ושירותי תרבות.
שירותי הוויסות של המערכת האקולוגית מבארים את תפקידה של המערכת בנושאים כגון איכות האוויר,
איכות המים ,עצירת סחף ,שיטפונות ועוד .ברור לכל שקיומה של צמחייה טבעית על מרכיביה השונים ממתן
ומווסת אקלים ויש לו תפקיד חשוב באיכות האוויר ובקליטה של פחמן דו-חמצני .ברור גם ששטחים
טבעיים ומערכת הניקוז הטבעית חשובים להזנת מי-התהום ולמניעת נזקים משיטפונות.
שירותי האספקה של המערכת האקולוגית כוללים את הטובין או המוצרים אשר ניתן להפיק ממנה .ביניהם
אספקה בסיסית הנדרשת לקיום האנושי –מים נקיים ,מזון ,סיבים ,דלק ביולוגי ועוד .סעיף זה כולל
חקלאות ,מקנה ,דגה ,עץ גולמי ,משאבים גנטיים ועוד .ברור ששירותים אלה תלויים גם הם בסביבות
אקולוגיות שונות ומושפעים מתהליכים פיתוח ושימור מקומיים וגלובאליים.
שירותי תרבות הם התועלת הלא חומרית שאנשים מפיקים מן המערכות האקולוגיות ,כגון נופש ופנאי,
חינוך ,ערכים אסטטיים ואפילו ערכים רוחניים שונים .בכלל זה גם הערך שהאדם מעניק למערכות
האקולוגיות ,למינים השונים של החי והצומח ,לנוף וכן להנאה שניתן להפיק מהם .דוגמא לערכים אלה הם
נוף טבעי שמעניק ליישוב מסוים את אופיו הייחודי ,ההנאה שניתן להפיק ממנו ,והערך שהאדם מעניק לו
בשל הימצאו בסביבתו.
סוג נוסף של שירותים הוא שירותי תמיכה  -תהליכי היסוד שהם הבסיס להיווצרות כל שאר שירותי
המערכת האקולוגית ,בהם תהליכי ייצור קרקע ,תהליכי מחזור המים ,פוטוסינתזה ומחזור החומרים.
6

גישת שירותי המערכות האקולוגיות פותחה במסגרת אמנת המגוון הביולוגי (CBD) Convention on

 ,Biological Diversityומדגישה את שירותי המערכת האקולוגית כחוליה המקשרת בין המערכות
האקולוגיות לבין הפיתוח .גישה זו מספקת מסגרת המאפשרת לכלול את שירותי המערכת האקולוגית
בתהליך קבלת ההחלטות הציבורי והפרטי.
כיום מוכרים כשלושים שירותי מערכת שונים ,מארבע הקבוצות שהוצגו לעיל .בטבלאות הבאות מוצגים
לראשונה ,ובאופן התחלתי ,שירותי המערכת הרלבנטיים במיוחד לירושלים .רשימה זו היא ראשונית בלבד
וניתן לעדכן אותה ואף לבצע עבודות שונות של הערכת שירותי המערכת הללו ושירותי מערכת נוספים.
בשלב זה הנושא מוצג בצורה כללית עם דוגמאות רלוונטיות מירושלים.
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טבלה  :3שירותי מערכת בירושלים

שירותי
המערכת
האקולוגית

הגדרה

דוגמאות מירושלים

דוגמאות כלליות

שירותי וויסות – התועלת שניתן להפיק מתהליכי הוויסות של המערכת האקולוגית
ויסות אקלים
ואיכות אויר

השפעת המערכת האקולוגית על
הטמפרטורה ,המקומית או
האזורית ,על המשקעים ועל שאר
גורמי האקלים.
השפעה על ידי פליטת חמצן ועל
ידי קליטת פחמן דו חמצני

יערות סופגים דו-תחמוצת
הפחמן ואוגרים אותו

בעיקר יערות וחורשות גדולות :יער
ירושלים ,יער מיר ,יער ענתות ,יער
גילה ועוד

חלחול מי נגר

ההשפעה שיש למערכת
האקולוגית על זרימת מים )זמן
וכמות( ,על שיטפונות )נגר( ועל
חלחול למי תהום

א .אדמה חדירה מזרזת את
תהליך חידוש מאגר מי
התהום.
ב .שטחי הצפה וטופוגרפיה
טבעית )נחלים( יכולים למנוע
שיטפונות כאשר זרימת המים
בשיאה

כל השטחים הפתוחים,
כל הנחלים הטבעיים:
נחל רפאים ,נחל שורק ועוד.

הדברת מזיקים

ההשפעה שיש למערכת
האקולוגית על שכיחותם של
מזיקים

בעלי חיים כגון עופות
דורסים ,קרפדות ,עטלפים
ונחשים אוכלים את מזיקי
החקלאות

א .אתרי קינון של דורסי לילה בעיר
)חורשת הירח ,נחל צופים ,יער
ירושלים ועוד(
ב .בתי גידול לחים הכוללים
קרפדות )ברכת ממילא ,ברכת
המגדלים ,כל המעיינות(
ג .אתרי מחייה עיקריים של
עטלפים

האבקה

העברת אבקה מצמח לצמח על ידי
בעלי החיים .ללא האבקה זו
מינים רבים אינם יכולים
להתרבות

דבורים מאביקות את
הגידולים

אתרים עם ריכוז של חרקים
באביב :למשל כיפות שאינן בנויות,
מפנים מזרחיים ובהם צמחייה
טבעית ועוד
)הר הצופים מזרח ,כיפת נחל כוס,
כיפת מר אליאס ועוד(.

שירותי המערכת
האקולוגית

דוגמאות כלליות

הגדרה

דוגמאות מירושלים

שירותים תרבותיים – התועלת הלא חומרית שמופקת משירותי המערכת האקולוגית
ערכים תרבותיים

ערכים תרבותיים שבני אדם
מעניקים למערכת האקולוגית,
לנוף או למינים שונים

פנאי ותיירות
אקולוגית

ההנאה שניתן להפיק מקיומן של
המערכות האקולוגיות :טבעיות
או מעובדות

עצים עם מסורות קדושות בחצרות של
כנסיות )גת שמנים(

טיולים בטבע ,מחנאות,
צפרות
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התחנה לחקר ציפורים
השומרה ביער ירושלים
עמק הצבאים
גינות קהילתיות

שירותי המערכת
האקולוגית

הגדרה

דוגמאות כלליות

דוגמאות מירושלים

שירותי אספקה – טובין או מוצרים המופקים מהמערכת האקולוגית
מזון :יבול ,מקנה,
צמחי תבלין ומרפא

צמחים ותוצרת חקלאית שבני
אדם צורכים לשימוש עצמי או
למאכל בעלי חיים שהם מגדלים

דגנים ,פירות ,ירקות

כל הבוסתנים והכרמים
כל שדות גידולי הבעל
מטעים.
 .1שטחי מרעה
 .2בוסתנים וכרמים
 .3צמחי תבלין ומרפא

שבעת שירותי המערכת שהוצגו לעיל מאפיינים את המערכת הטבעית בירושלים ואת תרומתה לאדם.
ירושלים היא עיר הממוקמת על ספר המדבר ,על גבי קו פרשת המים ומעל אקוויפר ההר .במיקום זה חשובה
תרומתה של המערכת האקולוגית בניקוז נגר ,בחלחול מי גשמים לאקוויפר ,בוויסות של חום ובשיפור איכות
האוויר .בנוסף ,כעיר היסטורית עתיקה היא כוללת ערכים תרבותיים רבים לשלוש הדתות
המונותיאיסטיות ,וחלק מן הערכים הללו קשורים למערכת האקולוגית ולנוף הקדומים המאפיין את העיר
אלפי שנים )כרמי זית ,שקד ,בוסתנים( .כמו-כן ,חלק מן הערכים התרבותיים של העיר קשורים באופן ישיר
למינים ואף לפרטים מיוחדים ,למשל :מסורות על עצים קדושים במתחמים דתיים ,צמחיית החומות
המיוחדת המאפיינת את כתלי העיר העתיקה והשכונות הוותיקות ,קינון הבז האדום וסיס החומות ועוד.
כמובן ,שכעיר הכוללת בתחומה המוניציפלי מרחב כפרי-ערבי גדול )בעיקר בצפון ומזרח העיר( למערכת
האקולוגית ישנה חשיבות גם בשירותי אספקה ומזון הכוללים מרעה וחקלאות מסורתית של בוסתנים
וגידולי בעל.
נושא שירותי המערכת פורט במסמך זה כאמור באופן ראשוני בלבד ,ויש מקום לעבודות נוספות בנושא,
הכוללות מיפוי והערכה של שירותי המערכת השונים ,כימות שלהם ,איתור איומים ואפשרויות לשימור
ולתגבור השירותים השונים.
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 .6חברות צומח וחיות בר בירושלים
 6.1חברות צומח :הגדרות ,איומים והזדמנויות
האזורים העיקריים של חברות צומח בירושלים הם ספר המדבר במזרח ,במת ההר במרכז ,והרי ירושלים
במערב .תצורות הצומח האופייניות הן :בתת ספר-מדבר ,בתה ים-תיכונית ,יער פארק קדום של אלה
אטלנטית ,חורש ים-תיכוני ,חקלאות מסורתית-עתיקה )כרם ,בוסתן( ,חקלאות בת-זמננו ויער נטע אדם.
חברות הצומח האופייניות לירושלים הן כדלקמן:
א .צומח כתלים
הגדרה :צומח כתלים הינו צומח המותאם לסביבה אנכית .צומח כתלים בירושלים ,ובאגן העיר העתיקה
בפרט ,מהווה דוגמא בעלת ייחוד בינ"ל לצומח מסוג זה ,שעבר התאמה לתשתיות מעשי ידי אדם ,בחלקן
מהעתיקות שבמזרח התיכון .מערכת צומח זו מאפשרת קיום מארג מזון ושפע מפתיע של יצורים חיים
בסביבה עירונית צפופה .צומח הכתלים מצוי בסביבה הבנויה באגן העיר העתיקה ובשכונות הוותיקות של
העיר ,על מגוון קירות ופרטים אדריכליים ,כמו גם על מצוקים בשטחים טבעיים פתוחים.
חשיבות לשמירת טבע :בחברת צומח זו מצויים מינים נדירים ואדומים כגון לוע ארי סיצילי שרוב תפוצתו
בישראל היא באגן העיר העתיקה על גבי כתלים.
איומים :בתהליכי שימור ,הגנה הנדסית וטיפוח תשתיות עתיקות מחויבת לעיתים הסרה של מערכות צומח
כתלים .בנוסף ,בהתחדשות עירונית באזורים וותיקים ,תקני בנייה מודרניים )בטיחות ,הנגשה( עומדים
לעיתים בקונפליקט עם שימור מערכות צומח כתלים .לדוגמא ,הרובע היהודי המחודש בעיר העתיקה ,בנוי
בשיטות בנייה שלא מאפשרות שימור או התפתחות של צומח כתלים.
הזדמנויות :לשילוב של מערכות צומח אנכיות ישנה חשיבות במיצוב אופייה הייחודי של ירושלים כעיר
היסטורית בין מדבר יהודה להרי ירושלים .שימור של מערכות צומח כתלים במסגרת ניהול שוטף ובמסגרת
שימור מבנים בעיר ,תורם לחיזוק הצביון הייחודי של העיר העתיקה והשכונות הוותיקות .במסגרת תוכניות
שימור ופיתוח שונות ,חשוב ליישם גישה זו על-פי דגמי עבודה שיושמו בפרויקט שימור חומות העיר
העתיקה .במהלך פרויקט השיקום מופו ריכוזים של צמחיית כתלים ונשמרו.
ב .חקלאות מסורתית
הגדרה :מערכות צומח חקלאיות מסורתיות הכוללות מופעי צומח של בוסתנים ,כרמי זיתים וגידולי בעל.
חקלאות הר מסורתית היא חלק חשוב ממורשת הצומח של העיר ובתחומה מגוון ביולוגי רב .מערכות
חקלאיות מסורתיות פעילות נמצאות בעיקר בשטחים הפתוחים סביב העיר .באזורים הבנויים הוותיקים
בעיר ניתן לראות בוסתנים קטנים ועצי פרי בודדים בחצרות בתים פרטיים ,במבני ציבור ובמנזרים )במושבה
הגרמנית( ואפילו על גגות )בעיר העתיקה  -גג כנסיית הקבר ,הר הבית ועוד(.
החשיבות לשמירת טבע :חברת צומח זו מהווה בסיס לקיומה של מערכת טבעית עשירה בתחומי העיר
הבנויה ,בעיקר כמרכיב מרכזי באספקת מזון ומסתור לבעלי חיים קטנים בדגש על ציפורים וזוחלים .בעונת
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הנדידה משמשת חברת צומח זו כמקור מזון מרכזי למאות אלפי ציפורים נודדות ,שבתורן מקיימות
אוכלוסיית דורסי יום ולילה המתמחה בצייד של נודדים אלו )בז עצים וינשוף עצים(.
איומים :תהליכי פיתוח והתחדשות עירוניים עומדים בקונפליקט עם מערכות צומח עתיקות בעיר הבנויה,
בעיקר חפירה בחצרות וניצול תת הקרקע לחניונים ,או ריצוף מגרשים שמצמצם באופן משמעותי את אחוז
כיסוי חברת צומח זו בכל רחבי העיר.
הזדמנויות :במסגרת פיתוח מבני ציבור בשטחים ציבוריים בעיר )בתי ספר ,בנייניי משרדים( וכן בפיתוח
עורקי תחבורה ושדרות ,מומלץ להשתמש במגוון מינים מחברת צומח זו – זית אירופי ,תאנה ,תות דמשקאי,
שקד מצוי ,חרוב מצוי ועוד.

איור  :3צומח כתלים בעיר העתיקה
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איור  : 5כרם זיתים ,עמק צורים ,ינואר 2009

איור  :4כרם שקדים עתיק ,גאיות נחל דרגה ,אוקטובר 2009

ג .בתת ספר מדבר
הגדרה :חברת צומח נמוכה וקוצנית האופיינית לשטחי מרעה באזורים היובשניים ממזרח לקו פרשת המים.
חברת צומח זו עשירה במגוון מינים המותאמים לתנאי האקלים היבש ולקרינה החזקה ולמשטר רעיה גבוה
)דוגמאות :מורדות הר הצופים מזרח ,הר חומה מזרח(.
חשיבות לשמירת טבע :חברת צומח זו משמשת בית גידול חשוב הכולל מיני צומח אדומים ונדירים )לשון
פר-איטלקית ,קדד בית-הלחמי ועוד( ומגוון מיני זוחלים ,פרפרים ועופות .בתות ספר הן אזורי הצייד
החשובים ביותר של דורסי יום קטנים ,ביניהם הבז האדום ,מין בסכנת הכחדה שדוגר בירושלים ,וגם של
דורסי לילה כגון כוס החורבות .בתת ספר היא אחד מבתי הגידול הנדירים בסביבה העירונית שנשארו ממנו
שטחים מצומצמים במזרח העיר.
איומים :פיתוח של תשתיות עירוניות מסוגים שונים גורם לקיטוע והפרה של בית גידול זה .בעיה נוספת היא
רעייה לא מבוקרת הגורמת לרעיית יתר באזורים מסוימים .איום נוסף הוא תהליך ייעור המשנה את הרכב
חברת הצומח וחברת החי באופן משמעותי.
הזדמנויות :ניתן לשמר בתות ספר במסגרת שטחים פתוחים ,בעיקר באזורים נרחבים ברמות פיתוח נמוכות.
שילוב מערכות צומח אלו במסגרת פיתוח פארקים עירוניים יאפשר יצירת סביבת צומח עשירה וזולה לתחזוקה.

איור  : 6בתת ספר-מדבר ממזרח להר הצופים
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ד .בתה ים-תיכונית
הגדרה :חברת צומח נמוכה וקוצנית האופיינית לשטחי מרעה באזורים ממערב לקו פרשת המים .חברת
צומח זו עשירה במגוון מינים המותאמים לתנאי האקלים הים-תיכוני ולמשטר רעיה גבוה.
חשיבות לשמירת טבע :חברת צומח זו משמשת בית גידול חשוב הכולל מיני צומח אדומים ונדירים )מרווה
כחולה ,קדד בית-הלחמי ועוד( ומגוון מיני זוחלים ,פרפרים ,עופות ויונקים – בהם הצבי הישראלי והצבוע
המפוספס .בתות ים-תיכוניות הן אזורי הצייד החשובים ביותר של דורסי יום כגון הבז המצוי וחיוואי ,וכן
דורסי לילה כגון כוס החורבות והעיט העיטי.
איומים :פיתוח של תשתיות עירוניות מסוגים שונים גורם לקיטוע והפרה של בית גידול זה .בנוסף ,תהליך
ייעור והתפשטות מינים זריעים בשטחי בתה משנה את הרכב חברת הצומח וחברת החי באופן משמעותי.
העדר רעיה בשטח מאפשר התפתחות של חורש ים-תיכוני צפוף על חשבון שטחי הבתה.
הזדמנויות :ניתן לשמר בתות ים-תיכוניות במסגרת שטחים פתוחים ,בעיקר באזורים נרחבים ברמות פיתוח
נמוכות .שילוב מערכות צומח אלו במסגרת פיתוח פארקים עירוניים יאפשר יצירת סביבת צומח עשירה
וזולה לתחזוקה.
ה .חורש ים-תיכוני
הגדרה :חברת צומח של שיחים ועצים נמוכים ,הנפוצה מאוד בהרי ירושלים .חורש ים-תיכוני מצוי בדרך
כלל בשוליים המערביים של העיר )יער ירושלים( .בתוך העיר מוכרות דוגמאות בודדות )מוזיאון ישראל,
עמק המצלבה(.
חשיבות לשמירת טבע :חברת צומח עשירה במגוון מיני צומח ובעלי חיים .בית גידול חשוב לציפורים ומיני
זוחלים ,ומקום מחייה ומסתור ליונקים גדולים.
איומים :שריפות מהוות איום משמעותי לחברות צומח צפופות אלו ,בעיקר באזורים משולבים ביער נטע
אדם.
הזדמנויות :חלק ממיני החורש הים-תיכוני מותאמים היטב לתנאי האקלים העירוניים ויכולים לשמש
כשטחי גינון בשטחים עירוניים )אלה א"י ,אלון מצוי( .הסבה מדורגת של יער נטע אדם מזדקן למיני חורש
ים-תיכוני מפותח .שילוב של שטחי חורש ,הן בסביבה העירונית והן בשטחים פתוחים סביב העיר יצור
שטחים איכותיים לחיות הבר וסביבה מוצלת ומושכת לציבור הרחב.
ו .יער ספר של אלה אטלנטית
הגדרה :יחידת יער מיוחדת ששרידיה מצויים באגן העיר העתיקה .זהו ככל הנראה יער הספר שכיסה את
במת ההר באזור ירושלים בימי קדם .שרידים מיער זה נותרו באגן העיר העתיקה :סביב ברכת ממילא,
ברכת נוטרדם ,מורדות הר הצופים ובעיר העתיקה.
חשיבות לשמירת טבע :יער ספר של אלה אטלנטית הוא חברת צומח נדירה בישראל ששרידיה נמצאים
בירושלים ובהר הנגב בלבד.
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איומים :פגיעה במסגרת תהליכי פיתוח עירוניים.
הזדמנויות :ניתן לחדש את חברת היער העתיקה בירושלים במסגרת פיתוח תשתיות ציבוריות כגון ככרות,
צירי תחבורה ופארקים עירוניים .זהו עץ המותאם לתנאי יובש ,ובטיפול אינטנסיבי יוצר נוף מרשים.
התאמתו של העץ למרחב הגיאוגרפי הופכת אותו למקור משיכה למגוון בעלי חיים ,בעיקר ציפורים נודדות,
במהלך הסתיו .העץ נשיר ,רחב נוף ומספק צל איכותי בקיץ והחדרת קרני השמש בחורף .השלכת והלבלוב
בעלי צבעים עזים ומושכים.

איור  :8אלות אטלנטיות עתיקות ,ממילא ,ינואר 2009

איור  :7אלות אטלנטיות עתיקות ,עמק צורים ,ינואר 2009

ז .יער נטע אדם
הגדרה :יער נטע אדם הינו יער שנוצר בפעולת נטיעה יזומה .יער זה כולל בדרך-כלל מספר מינים מוגבל .רוב
היערות בתחום העיר הינם יערות אורן ירושלמי משולבים בברוש מצוי .שטחי היער המשמעותיים נמצאים
ביער ירושלים ממערב לעיר ,ביער ענתות ויער מיר ממזרח לפסגת זאב ובסמוך לשכונת גילה .אזורים אלו
מהווים מוקדי נופש ופנאי חשובים לתושבי העיר .יער נטע אדם הנו חלק חשוב ממורשת העיר .חורשות
ויערות מהווים נדבך משמעותי בטבעת העירונית הירוקה בהיבטים של ניהול סביבה ופעילות נופש ופנאי.
חשיבות לשמירת טבע :בתחום יערות נטע אדם מצוי מגוון מיני צומח מוגן ,עופות ,זוחלים ואף חיות בר
גדולות כגון צבי ישראלי וצבוע מפוספס .ביערות אלו מצויים קינונים של דורסי יום )נץ מצוי ,חיוואי( ודורסי
לילה )ינשוף עצים ,בז עצים(.
איומים :קריסה של שטחי יער נרחבים עקב הזדקנות ,שינוי אקלים ושריפות.
הזדמנויות :טיפוח יער נטע אדם במופע רב מיני ורב-גילאי יאפשר יצירת יער מגוון ועשיר בעל כושר נשיאה
ביולוגי גבוה יותר ובעל עמידות גבוהה יותר מפני מחלות ,שינויי אקלים ושריפות.
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איור  :9יער ירושלים ,נחל עין כרם ,ינואר 2009

ח .חקלאות בת-זמננו
הגדרה :חקלאות זו כוללת גידולי שדה ,מטעים וכרמים בשיטות גידול מודרניות .דוגמאות לכך ניתן לראות
במטעי רמת רחל ובעמק הארזים .שטחים חקלאיים אלו מהווים בית גידול ומקור מזון למגוון בעלי חיים,
אך במקרים רבים הם מקור לקונפליקט בין החקלאים לבין חיות הבר.
חשיבות לשמירת טבע :שטחים אלה מהווים מקור מזון ומסתור למגוון חיות בר ,בעיקר בשולי השטחים,
במדרגות החקלאיות ובצמחיית הבור והחורש.
איומים :קיטוע בתי גידול ומסדרונות אקולוגיים על-ידי גידור ,יצירת "משפכי צייד" של צבאים על-ידי
טורפים ,תוך ניתובם לנקודות מעבר צרות .שימוש בחומרי הדברה כימיים הפוגעים בצומח חד-שנתי ובחסרי
חוליות המהווים מקור מזון לחיות הבר.
הזדמנויות :עידוד חקלאות מקיימת בת-זמננו )ידידותית לסביבה( יכול לתרום רבות למגוון הביולוגי בעיר
וליצירת שטחים עשירים ואטרקטיביים במערכת השטחים הפתוחים סביב העיר.
ט .צומח בתי גידול לחים
הגדרה :צומח זה מתקיים בבתי גידול לחים בירושלים הכוללים מעיינות ,בריכות חורף בנויות ,אפיקי
נחלים וסכרים .חברת צומח מיוחדת זו תלויה באספקת מים קבועה או עונתית .צומח של בתי גידול לחים
בירושלים נדיר ,עקב נדירותם של מקורות מים .חברת צומח זו מקיימת מגוון גדול של בעלי חיים אקווטיים
בהם מיני דו-חיים ,זוחלים ,ציפורים וחרקים .בתי הגידול הלחים בעיר מעטים ורגישים במיוחד.
חשיבות לשמירת טבע :בתי גידול לחים בכל הארץ ובירושלים בפרט ,נדירים ביותר .הם כוללים מגוון של
מיני צומח וחי אדומים ונדירים.
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איומים :פגיעה באספקת מים סדירה ובאיכות המים לבתי גידול לחים .פגיעה במערכות צומח עקב שימוש
אינטנסיבי על-ידי הציבור ,בעיקר במעיינות נגישים .קטיף והשחתה מכוונת של מינים שונים )למשל קטיף
ענפי ערבה מחודדת(.
הזדמנויות :פיתוח מקווי מים עונתיים וקבועים במסגרת ניהול נגר עירוני ושימוש משני במים מושבים
יאפשרו התפתחות בתי גידול אופייניים של צומח לח שישמשו מגוון בעלי חיים אופייניים וכן את הציבור
הרחב לפעילויות נופש ופנאי.

איור  :10צומח של בית גידול לח ,התחנה לחקר ציפורי ירושלים

י .מינים פולשים
הגדרה :מינים ממוצא זר ,שהיו בשימוש יערנים או גננים בעבר והתפשטו בשטחים פתוחים ובנויים במרחב
העירוני .אלו מינים אגרסיביים ומתפרצים המכסים שטחים נרחבים תוך דחיקת המינים המקומיים.
איומים :דחיקת מינים מקומיים.
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 6.2חיות בר :הגדרות ,איומים והזדמנויות
חברת בעלי החיים בירושלים מתאפיינת בשרידי אוכלוסיות של בעלי חיים גדולים ובמגוון גדול של בעלי
חיים קטנים .בולטת נוכחותם של ציפורים וזוחלים .מיקומה בין שני חבלי ארץ שונים  -החבל הים-תיכוני
והמדברי ,משפיע על המגוון והתאמת בעלי החיים לשני החבלים השונים .בחלקה המזרחי של העיר ,למרות
צמצום משמעותי בהיקף השטחים הפתוחים ובידודם עקב בינוי ותוואי גדר ההפרדה ,ישנן חיות בר רבות.
האתגר בשימורן קשה ונדרש מאמץ מיוחד והקצאת משאבים לניהול מיטבי של אוכלוסיות אלה.
בחלקה המערבי של העיר נותרו שטחים פתוחים נרחבים עם קשר להרי ירושלים ,שחשיבותם רבה כחיץ בין
העיר לבין המערכות הטבעיות ממערב לה ,ובהם ניתן למצוא אוכלוסיות מרשימות של יונקים גדולים,
כדוגמת הצבי הישראלי והצבוע המפוספס,המסמלים יותר מכל את עולם החי בירושלים ובהרים סביב לה.
א .יונקים
הגדרה :ירושלים מתאפיינת במגוון יונקים גדולים כגון חזיר בר ,צבי ישראלי ,צבוע מפוספס ,דרבן הודי,
שועל מצוי ונמייה .בסביבה הבנויה מגוון מינים ,חלקם הסתגלו היטב לסביבה העירונית ,כגון תן זהוב,
חולדה מצויה ועטלף פירות .מינים אלה מהווים לעיתים מטרד או מייצרים קונפליקט עם האדם .ממזרח
לקו פרשת המים בולטת נוכחותם של שפני הסלע )בעיקר באזור פסגת זאב( .לתיאור מפורט יותר של יונקים
בעיר ,ראו נספח ג'.
חשיבות לשמירת טבע 16 :מינים נמצאו בעיר ,מתוכם שלושה מינים אדומים )ראו טבלה(.
מרשימה בגודלה אוכלוסיית הצבי הישראלי ,המונה כמה מאות פרטים המהווים אחוז משמעותי
מאוכלוסיית הצבאים בהרי ירושלים ובארץ בכלל .סקר הטבע העירוני לא סקר עטלפים ,אך בסקרים
אחרים נצפו בעיר תשעה מיני עטלפי חרקים ,אחד מהם עטלפון אירופי ,שנחשב עד כה כמין שנכחד מהאזור.
לעטלפי חרקים תרומה ניכרת בהתמודדות עם מזיקים.
טבלה  :4רשימת מיני יונקים בירושלים

מין
ארנבת מצויה
גירית מצויה
דלק
דרבן
חולד
חולדה מצויה
חזיר בר
נמייה
עטלף פירות
עטלפון לבן-שוליים
צבוע מפוספס
צבי ישראלי
קיפוד מצוי
שועל מצוי
שפן הסלע
תן זהוב

סטטוס על-פי הספר האדום

 -NTבסיכון נמוך
 -ENסכנת הכחדה
 -VUעתידו בסכנה
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איומים:
•

קיטוע בתי גידול על ידי תשתיות מסוגים שונים כגון תשתיות תחבורה ,גדר ההפרדה וחסימת מעברים
על-ידי בינוי ,יוצר מכלאות המקשות על שרידות אוכלוסיות חיות הבר הגדולות )צמצום כושר שרידות
נגד טורפים ,צמצום מגוון גנטי של אוכלוסיות ולחץ גובר של פעילויות אדם(.

•

הגורם השני הוא עליה במספר הטורפים ,כמו תן זהוב ושועל מצוי ,עקב זמינות מקורות מזון כגון אשפה
ביתית ,אשפת מטיילים ופסולת חקלאית ,לעיתים עד כדי היותם מוגדרים כמינים מתפרצים.

•

חיות משוטטות ,בעיקר כלבים וחתולים.

•

שימוש בלתי מבוקר בחומרי הדברה.

•

צייד :גורם זה כולל צייד מכוון בעזרת מלכודות )דורבנים( ואיסוף עופרים.

הזדמנויות :שימור אוכלוסיית היונקים הגדולים בתחום ירושלים הינו אחד האתגרים הגדולים העומדים
לפתחה של העירייה וגורמים נוספים .שימור וטיפוח אוכלוסיית חיות בר גדולות בשטחים הפתוחים
הגדולים בעיר הינם בעלי פוטנציאל רב הן מבחינת שמירת טבע והן מבחינת אטרקטיביות לציבור הרחב.
שימור ואפילו משיכה של מינים מאזנים )כגון אוכלי חרקים( יסייעו לשיפור איכות חיי התושבים.

איור  :11פגר של צבוע ,עמק הארזים ,מרץ 2010

איור  :12מלכודת דרבנים ,הר חומה מזרח ,דצמבר 2009

ב .עופות
הגדרה :ירושלים עשירה במגוון גדול של ציפורים בתחום העיר הבנויה ובשטחים הפתוחים הודות לשפע בתי
הגידול משני צידי קו פרשת המים .הסביבה העירונית הבנויה מתאפיינת בעושר גדול של ציפורי שיר ובמגוון
של דורסי יום ולילה שהתאימו עצמם לשטחים פתוחים ובנויים בעיר .מיני דגל הם סיס החומות המקנן
בבניינים עתיקים ובחומות ,הבז האדום המצוי בסכנת הכחדה עולמית ,בז העצים וינשוף העצים שמקננים
בחורשות העירוניות.
בעונות הנדידה משמשת העיר כתחנת מעבר למאות אלפי ציפורי נודדות ,המשתמשות בשטחים הפתוחים
כ"תחנות תדלוק" במהלך הנדידה .לאחרונה ישנה עליה באוכלוסיית המינים הפולשים כגון מאינה הודית
ודררה .מינים אלו דוחקים את המינים המקומיים על-ידי תחרות על מקורות מזון ,אתרי קינון וטריפה.
ישנם מספר מינים בולטים מלווי אדם היוצרים קונפליקטים בהם עורב אפור )תוקפנות( ויונת בית )לכלוך(.
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חשיבות לשמירת טבע :בעיר נרשמו  176מינים ,מתוכם  43מינים אדומים.
אוכלוסיית הדורסים בתחום העיר מהווה אינדיקציה לגודל ומדד לאיכות אוכלוסיית הציפורים בעיר.
בתחום העיר אותרו שני אתרי קינון של חיוויאי ,הגדול בדורסי היום המקננים בתחומי העיר; אוח עיטי –
דורס הלילה הגדול בארץ; ומושבה קטנה של בז אדום ששרדה בשכונת מוסררה .דורסים נוספים המקננים
בתחום העיר הם בז העצים וינשוף העצים.
טבלה  :5רשימת מיני העופות האדומים בירושלים

מין

סטטוס בספר האדום

אוח
אנפית גמדית
אנפית סוף
בז אדום
בז עצים
בזבוז לבנון
גבתון אדום-מקור
גבתון שחור-ראש
דוכיפת
זהבן מחלל
חוגלה
חוגת העצים
חוחית
חמריה
חנקן אדום גב
חנקן אדום ראש
חנקן נובי
חסידה לבנה
חרגולן זמירי
כוס החורבות
כחל
כרוון

 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -ENסכנת הכחדה
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -VUעתידו בסכנה
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -CRבסכנת הכחדה חמורה
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך

מין
לבן-חזה
מדברון
נחליאלי לבן
נחליאלי צהוב
סבכי ערבות
סלעית אירופית
עפרוני מצויץ
עקב חורף
עקב עיטי
פיפיון הרים
פיפיון צהוב
צוקית בודדת
צוקית חכלילית
קוקיה אירופית
קנית אירופית
רחם
שיחנית גדולה
שליו
שרקרק מצוי
תור מצוי
תפוחית מצויה

סטטוס בספר האדום
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -CRבסכנת הכחדה חמורה
 -VUעתידו בסכנה
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -ENסכנת הכחדה
 -ENסכנת הכחדה
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -CRבסכנת הכחדה חמורה
 -VUעתידו בסכנה
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך
 -VUעתידו בסכנה
 -NTבסיכון נמוך
 -NTבסיכון נמוך

איומים:
•

צמצום כללי בגודל השטחים הפתוחים בתחום העיר.

•

שינוי בחברות הצומח עקב תהליכי ייעור :צמצום שטחי בתת ספר-מדבר ובתה ים-תיכונית הגורם
להעלמות מיני ציפורי-בתה מתחום העיר )כגון גיבתון אדום-מקור ,סלעית קיץ ,חנקן אדום ראש ובז
אדום(.

•

צייד של ציפורי שיר למטרות מסחר ,בעיקר במזרח ירושלים.

הזדמנויות:
•

שימור אוכלוסיית ציפורי השיר בתחום העיר הינו מרכיב חשוב בפיתוח סביבה עירונית מושכת ובריאה.

•

תרומה למאמץ הלאומי לשימור מינים אדומים.
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איור  :13בז אדום ,קינון בשכונת נחלת שבעה ,אפריל 2010

איור  : 14כוס החרבות ,נחל כוס ,פברואר 2010

ג .זוחלים
הגדרה :אוכלוסיית הזוחלים בירושלים מגוונת ועשירה משני צדי קו פרשת המים ,הודות למגוון בתי גידול
שהבולטים בהם הם בתות וטרשים .בנוסף ישנו מגוון מרשים של זוחלים בעלי התאמה לסביבה הבנויה,
בעיקר באזורים הוותיקים של העיר ,ובאגן העיר העתיקה בפרט .מינים אלו כוללים לטאות ומספר מצומצם
של נחשים ומינים אחרים כגון זיקית מובהקת וצב יבשה מצוי.
חשיבות לשמירת טבע :בעיר נרשמו  18מינים ,מתוכם  4מינים אדומים ,כל המינים מוגנים.
איומים :איומים מרכזיים על הזוחלים בעיר הם טריפה על ידי חתולים משוטטים ומינים מתפרצים כגון
עורב אפור .בנוסף ,איסוף על-ידי חובבים וסוחרים של חיות בר.
טבלה  :6רשימת מיני זוחלים בירושלים

מין

סטטוס בספר האדום

זיקית ים-תיכונית
זעמן זיתני
זעמן מטבעות
זעמן שחור
חומט גמדי
חומט מנומר צפוני
חומט פסים
חרדון מצוי צפוני
לטאה זריזה
מניפנית מצויה
נחשיל מצוי
צב-יבשה מצוי
צפע מצוי
קמטן
שלוון טלוא-ראש
שלוון שחור-ראש
שממית בתים
תלום-קשקשים מצוי

 -VUעתידו בסכנה
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 -VUעתידו בסכנה

 -VUעתידו בסכנה
 -NTבסיכון נמוך

איור  : 15זעמן שחור בולע חרדון ,עמק המצלבה ,אפריל 2012

איור  :16צב-יבשה מצוי ,מוזיאון ישראל ,דצמבר 2009

ד .דו-חיים
הגדרה :דו-חיים בירושלים מתבססים לרוב על מקווי מים עונתיים או קבועים ,בעיר הבנויה ובשטחים
פתוחים ,כגון ברכות חורף ומעיינות שכבה .בעיר הבנויה נמצאו אוכלוסיות דו-חיים ייחודיות בברכות חורף
בנויות ועתיקות כגון ברכת ממילא ובברכת המגדלים שבעיר העתיקה .בברכת ממילא זוהה מין דו-חיים
חדש למדע  -אילנית ממילא ) .(Hyla heinzsteinitzחשיבותם של הדו-חיים בסביבה העירונית הוא בין
השאר כסמן לאיכות המים בבתי גידול לחים.
חשיבות לשמירת טבע :בירושלים נמצאו שלושה מינים ,כולם מוגנים ואדומים )בסכנת הכחדה(.
טבלה  :7רשימת מיני דו-חיים בירושלים

שם המין

סטטוס בספר האדום

אילנית מצויה

 -VUעתידו בסכנה
 -NTבסיכון נמוך

צפרדע נחלים
קרפדה ירוקה

 -VUעתידו בסכנה

איומים :ייבוש של מקורות מים ,הדברת יתושים ,הדברת צומח באמצעים כימיים בקרבת מקורות המים,
זיהום מקורות מים מהסביבה העירונית .כל אלה גורמים לפגיעה באוכלוסיות הדו-חיים.
הזדמנויות :הגדלה משמעותית של בתי גידול לחים בירושלים ,כחלק ממאמץ לאומי ובין-לאומי לשימור
וטיפוח של מיני דו-חיים אדומים ובתי גידול לחים.

איור  :17ברכת המגדלים בעיר העתיקה ,אפריל 2008

איור  : 18הזדווגות קרפדה ירוקה ,ברכת ממילא ,מרץ 2009
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ה .פרפרים
הגדרה :חברת הפרפרים של ירושלים עשירה הודות לשילוב של בתי גידול מגוונים ,ספר מדבריים וים
תיכוניים ,עם מבנה טופוגרפי הררי .ירושלים עשירה במיני פרפרים ברוב אתרי הטבע העירוניים .ריכוזי
פרפרים נמצאו בעיקר סביב כיפות וערוצים  -שחשיבותם בשלבי הרבייה של חלק ממיני הפרפרים היא
גבוהה.
חשיבות לשמירת טבע :חלק ממיני הפרפרים הפכו למינים מוגנים.
איומים :פיתוח בשטחים פתוחים ,פיתוח אינטנסיבי של כיפות ,השמדה של מיני צומח פונדקאים
המשמשים כמקור מזון לזחלי הפרפרים )לדוגמא :פיגם מצוי לזנב הסנונית(.
הזדמנויות :העשרת הסביבה העירונית במגוון של פרפרים על ידי שימור כיפות ,ושימוש במיני צומח
פונדקאים בגינון העירוני ובשיקום נופי של תשתיות תחבורה.

איור  : 19זנב-סנונית נאה ,כיפת הארבעה ,מרץ 2010

איור  : 20סטירית משוישת ,נחל זימרי ,ינואר 2010

ו .חיות בית משוטטות
הגדרה :חיות הבית המשוטטות ברחבי העיר כוללות כלבים משוטטים וחתולים .מינים אלה רגילים לסביבת
האדם והסתגלו למקורות מזון כגון אשפה וצייד חיות בר.
איומים :אוכלוסיות גדולות של חיות בית משוטטות פוגעות בחיות הבר בסביבה העירונית הבנויה ובשטחים
הפתוחים .המינים העיקריים שלהם נגרם נזק הם הצבי הישראלי שניצוד על ידי כלבים משוטטים ,ומגוון
זוחלים ,יונקים קטנים וציפורי שיר הניצודים על ידי חתולים.
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 .7מדד למגוון ביולוגי עירוני )מדד סינגפור(
 7.1מבוא
המדד למגוון ביולוגי עירוני )המכונה מדד סינגפור ,ע"ש המדינה שבה הוא הוכרז( פותח בשנת  ,2009כמדד
לבחינת הערים בנוגע לשמירה על המגוון הביולוגי בעיר על ידי הערכתה בהיבטים שונים .המדד פותח עבור
השלטון המקומי ככלי לניהול המגוון הביולוגי בעיר ליישום אמנת ה ,Convention on Biodiversity-עליה
חתומה גם ישראל .המדד והיוזמה לניהול המגוון הביולוגי בעיר מקודמת בשותפות זו ,על ידי ארגון ICLEI
בתכנית הנקראת  ,(Local Action for BioDiversity) LABבה השתתפה בשלוש השנים האחרונות עיריית
ירושלים.
אפשר להשתמש במדד סינגפור כדי להגיע להבנה בנוגע לסדר העדיפויות העירוני ,בנושא השמירה על המגוון
הביולוגי .כמו כן הוא מאפשר לעיריות לבחון את עצמן בהתייחס למדד ,לשפר את התחומים בהן העיר
חלשה ועל ידי כך לייעל את באופן מערכתי את תפקודה של העיר ,בנושא קידום המגוון הביולוגי בה.
ישנן  23קטגוריות במדד אשר חלקן מקבלות ציון .הקטגוריות האלו נמדדות על בסיס מערכת ציונים מ,1-
הציון הנמוך ביותר ,ועד  ,4הציון הגבוה ביותר .כאשר אין מידע  -לא ניתן ציון 7.ביתר הקטגוריות עדיין לא
נקבע מדד ,אך כל עיר יכולה לקבוע מדדים להערכה על בסיס המידע הקיים ברשותה ועל בסיס המערכות
הטבעיות הקיימות בה .בעבודה זו ,גיבשנו מדדים להערכה בחלק מאותן הקטגוריות שבהן לא נקבע מדד ,על
בסיס המידע והתובנות שעלו בתהליך הכנת המסמך.
מדד סינגפור נחלק לשני היבטים:
ההיבט הראשון :הצגת התמונה של העיר  -מעין תעודת זהות כללית ובהתייחס למגוון הביולוגי באופן
מפורט .ניתוח זה כלול בחלק א' ,פרק  4בעבודה זו.
ההיבט השני :בחינת העיר בהתייחס לקריטריונים שנקבעו בשלושה נושאים עיקריים:
א.

מגוון ביולוגי מקומי

ב.

שירותי מערכת הנובעים מהמגוון הביולוגי הטבעי בעיר

ג.

ניהול מגוון ביולוגי מקומי

להלן מוצגת טבלה של הקריטריונים והמדדים .ככל הניתן הוכנסו נתונים של ירושלים וציון על פי המדד.
המדד הינו כלי השוואתי ,המסייע להבין את מצב המגוון הביולוגי בעיר ביחס לשנים קודמות וביחס לערים
אחרות .ניתוח המדד כמוצג בעבודה זו הינו ראשוני ,על מנת להדגים איך ניתן להשתמש בכלי זה.
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 7.2ירושלים במדד סינגפור
מדד )אינדיקאטור(
1

הגדרה  /רציונל )סיכום קצר(

אופן חישוב

אחוז שטחים טבעיים
בעיר

שטח טבעי כולל בעיקר מינים מקומיים
ומערכות אקולוגיות טבעיות שאינן
מושפעות ע"י פעילות בני אדם )או ברמה
נמוכה( ,מלבד פעילות המיועדת לשמירת
המגוון הביולוגי.

סה"כ שטחים טבעיים /
סה"כ שטח בעיר
)כל השטחים בדונם(

חיבוריות או רשתות
אקולוגיות שמונעות
קיטוע )פרגמנטציה(

שטחים מחוברים הינם שטחים אשר
המרחק ביניהם לא עולה על  20מטר )לפי
מדד סינגפור  100מטר(.

סה"כ שטחים טבעיים
מחוברים /סה"כ שטחים
טבעיים

מגוון ביולוגי מקומי
בשטחים הבנויים -
מיני עופות

שטח בנוי כולל שטחים בלתי חדירים,
מבנים ,כבישים כולל גגות ירוקים ,גנים
פרטיים ,בתי קברות ,ופארקים עירוניים.
) 86,000דונם(

מספר מיני עופות מקומיים
בשטחים הבנויים )לא כולל
שטחים טבעיים(

שינוי במספר מינים לאורך זמן .שנת
 2010כקו התחלה ,חישוב ב .2012-שינוי
נטו במספר המינים מאז הסקירה
הקודמת.

גידול במספר המינים פחות
מספר המינים שנכחדו

2

מגוון ביולוגי מקומי

3

4

שינוי במספר מיני
צמחים מקומיים
5
6
7

שינוי במספר מינים
מקומיים – עופות
שינוי במספר מינים
מקומיים  -פרפרים
שינוי במספר מינים
מקומיים )מין
לבחירה( :הצבי
הישראלי

ציון המדד
40,000/
126,000
=
0.32
/30,000
40,000
=
0.75

107

ציון
ירושלים

 0נקודות :פחות מ0.01 -
 1נקודות0.06 – 0.01 :
 2נקודות0.13 – 0.07 :
 3נקודות0.20 – 0.14 :
 4נקודות :יותר מ0.20 -
 0נקודות  :פחות מ) 0.2 -ציון נקבע על ידינו(
 1נקודות0.2-0.4 :
 2נקודות0.4-0.6 :
 3נקודות 0.6-0.8 :
 4נקודות :יותר מ0.8-

מידע

4

יש

3

 1נקודות) 1-36 :ציון נקבע על ידינו(
 2נקודות37-74 :
 3נקודות 75-107 :
 4נקודות :יותר מ110-

יש

3

 0נקודות 0 :מינים או פחות
 1נקודות 1 :מינים
 2נקודות 2 :מינים
 3נקודות 3 :מינים
 4נקודות 4 :מינים או יותר

יש

אין

כנ"ל

כנ"ל

כנ"ל

אין

כנ"ל

כנ"ל

כנ"ל

אין

שינוי במספר מינים לאורך זמן .שנת
 2010כקו התחלה ,חישוב ב .2013-שינוי
נטו במספר המינים מאז הסקירה
הקודמת.

קיים מידע כללי מבוסס על
ניטור חלקי ותצפיות
אקראיות .אוכלוסיית הצבי
מאוימת ע"י קיטוע וצמצום
שטח בתי גידול ועלייה במספר
טורפים.

 : -4פגיעה קשה )ציון נקבע על ידינו(
 :-2פגיעה קלה
 :0אין פגיעה
 :4גידול

יש
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-4

8

מדד )אינדיקאטור(

הגדרה  /רציונל )סיכום קצר(

שינוי במספר מינים
מקומיים )מין
לבחירה דו-חיים(:
קרפדה ירוקה

שינוי במספר מינים לאורך זמן .שנת
 2010כקו התחלה ,חישוב ב .2013-שינוי
נטו במספר המינים מאז הסקירה
הקודמת.

על בסיס תצפיות אקראיות
נמצא כי יש פגיעה במיני הדו-
חיים בכלל ובקרפדה הירוקה
בפרט.

כולל שטחים טבעיים מוגנים לפי החוק
או באופן רשמי אחר ,או באופן
אדמיניסטרטיבי אחר.

אופן חישוב

סה"כ שטחיים טבעיים
מוגנים /סה"כ שטח בעיר

9

אחוז שטחים טבעיים
מוגנים
10

אחוז מינים זרים
פולשים )צמחים
ובע"ח(
11

לא לחשב מינים זרים שאינם פולשים
ואינם מזיקים למינים המקומיים.
ההשוואה תיעשה בין מינים באותן
קבוצות טקסונומיות.

שירותי מערכות אקולוגיות

הסדרת כמות המים
)רגולציה(

יחס כלל השטחים החדירים לכלל
השטחים בעיר .שינויים באקלים עלולים
להגביר את השתנות המשקעים .צמחייה
יכולה להפחית את שיעור זרימת המים
העוברים במרקם העירוני.

הסדרת אקלים:
אחסון פחמן ואפקט
הקירור של צמחייה

כיסוי צמרות עצים נחשב כמדד לא
ישירה לאחסון פחמן וגם כמשפיע
העיקרי בקירור.

12

13

שירותי פנאי ,נופש
וחינוך

ציון המדד
 : -4פגיעה קשה
 :-2פגיעה בינונית
 :0אין פגיעה
 :4גידול
20,000/
126,000
=
0.16
20/
222
=
0.09

מספר מינים זרים פולשים /
מספר מינים מקומיים
)הערכה(

סה"כ שטח חדיר )מחלחל(/
סה"כ שטח בעיר

כיסוי ע" צמרת עצים/
סה"כ שטח בעיר

שטח פארקים שיש בהם
שטחים טבעיים ושטחים
טבעיים מוגנים /
 1000נפש
)על בסיסי אוכלוסייה (800000

 0נקודות :פחות מ) 0.01 -ציון נקבע על ידינו(
 1נקודות0.06 – 0.01 :
 2נקודות0.13 – 0.07 :
 3נקודות0.20 – 0.14 :
 4נקודות :יותר מ0.20 -
 0נקודות  :יותר מ0.30 -
 1נקודות0.21-0.30 :
 2נקודות0.11-0.20 :
 3נקודות0.01-0.10 :
 4נקודות :פחות מ0.01 -

60,000/
126,000
=
0.48

 0נקודות  :פחות מ) 0.1 -ציון נקבע על ידינו(
 1נקודות0.1-0.19 :
 2נקודות0.2-0.29 :
 3נקודות 0.3-0.39 :
 4נקודות :יותר מ 0.4

13,000/
126,000
=
0.104

 0נקודות :פחות מ) 0.01 -ציון נקבע על ידינו(
 1נקודות0.06 – 0.01 :
 2נקודות0.13 – 0.07 :
 3נקודות0.20 – 0.14 :
 4נקודות :יותר מ0.20 -

10,000/
800,000

x
1000
=
12.5

 0נקודות 1 > :דונם  1000 /נפש
 1נקודות 3 – 1 :דונם  1000 /נפש
 2נקודות 6 – 4 :דונם  1000 /נפש
 3נקודות 9 – 7 :דונם  1000 /נפש
 4נקודות 9 < :דונם  1000 /נפש

ציון
ירושלים

מידע

2-

אין

3

יש

3

4

2

4

יש

יש

יש

יש
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מדד )אינדיקאטור(

הגדרה  /רציונל )סיכום קצר(

14

מספר ביקורים במסגרת
חינוכית פורמלית לפי תלמיד
מתחת לגיל  16לפארקים עם
שטחים טבעיים ושטחים
טבעיים מוגנים בשנה

שירותי פנאי ,נופש
וחינוך
15

תקציב למגוון ביולוגי
16

אופן חישוב

הערכת תוכניות ופרויקטים השומרים על
מגוון הביולוגי בעיר

השקעה בניהול הקשור למגוון
ביולוגי  /סה"כ תקציב
העירייה

1

0.012

12

מספר פרויקטים
בנושא מגוון ביולוגי
אשר יושמו בעיר כל
שנה

מספר הפרויקטים הנעשים ע"י
העירייה ,מגזר פרטי ,עמותות
וכו' כל שנה

17

ממשלה וניהול

חוקים ,רגולציה,
ומדיניות LBSAP -

בדיקה של קיום ,תפקוד ותיאום של
& Local Biodiversity Strategy
National ,(LBSAP) Action Plan
Biodiversity Strategy & Action Plan
(NBSAP), and Convention on
)Biodiversity (CBD

18

תיפקוד ממסדי
19

תיפקוד ממסדי -
ממשלתי
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סטטוס של הLBSAP -
)לירושלים :תכנית אסטרטגית
כוללת לטבע עירוני(,
מספר יוזמות הקשורות
לCBD
מספר תפקודים )פונקציות(
חיוניים הקשורים למגוון
ביולוגי )מרכז מגוון ביולוגי ,גן
בוטני ,מוזיאון ,וכו'(
מספר גופים/משרדים עירוניים
וממשלתיים העוסקים בשיתוף
פעולה בין-משרדי בהקשר
לשמירה על המגוון הביולוגי
בעיר.

תכנית
בהכנה

מעל 3

מעל 5

ציון המדד

ציון
ירושלים

מידע

 0נקודות 0 :ביקור חינוכי  /שנה
 1נקודות 1 :ביקור חינוכי  /שנה
 2נקודות 2 :ביקור חינוכי  /שנה
 3נקודות 3 :ביקור חינוכי  /שנה
 4נקודות <3 :ביקור חינוכי  /שנה
 0נקודות :פחות מ) 0.012-ציון נקבע על ידינו(
 1נקודות0.012-0.024 :
 2נקודות0.024-0.036 :
 3נקודות0.036-0.048 :
 4נקודות :יותר מ0.048-
 0נקודות :פחות מ) 10 -ציון נקבע על ידינו(
 1נקודות11-20 :
 2נקודות21-30 :
 3נקודות31-40 :
 4נקודות :יותר מ40 -
 0נקודות :אין תכנית
 1NBSAPנקודות :התכנית אינה תואמת
 2נקודות :התכנית משלבת אלמנטים של
 CBDאך אינה כוללת יוזמות NBSAP
 3נקודות :התכנית משלבת אלמנטים של ה-
 CBDוכולל  1-3יוזמות NBSAP
 4נקודות :התכנית משלבת אלמנטים של
 CBDוכוללת יותר מ 4-יוזמות NBSAP
 1נקודות 1 :תיפקוד
 2נקודות 2 :תיפקודים
 3נקודות 3 :תיפקודים
 4נקודות :מעל  3תיפקודים
 0נקודות 1-2 :גופים משתפים פעולה
 1נקודות 3 :גופים משתפים פעולה 2
נקודות 4 :גופים משתפים פעולה
 3נקודות 5 :מוסדות משתפים פעולה
 4נקודות :מעל  5גופים משתפים פעולה

1

יש

1

יש
)הערכה(

1

2
יש

4

4

יש

יש

מדד )אינדיקאטור(

הגדרה  /רציונל )סיכום קצר(

ציון המדד

אופן חישוב

 0נקודות :אין תהליך רשמי ולא-רשמי
 1נקודות :שוקלים לשלב תהליך רשמי ולא-
רשמי כחלק מתהליך השגרתי
 2נקודות :מתכננים לשלב תהליך רשמי
ולא-רשמי כחלק מתהליך השגרתי
 3נקודות :בשלבי ביצוע של שילוב ציבור
רשמי ולא-רשמי כחלק מתהליך השגרתי
 4נקודות :קיים שילוב רשמי ולא-רשמי
כחלק מתהליך השגרתי

20

השתתפות ושותפות –
שיתוף הציבור

21

השתתפות ושותפות –
שיתופי פעולה
22

חינוך ומודעות –
מערכת החינוך

מצב תהליכי שיתוף הציבור
רשמיים ולא-רשמיים בנושא
מגוון ביולוגי

מספר גופים/חברות/עמותות/
ארגונים בינלאומיים/מוסדות
חינוך אשר מקדמים פעילות
ופרויקטים בנושא המגוון
הביולוגי בשיתוף פעולה עם
העירייה

 0נקודות :אין שת"פ רשמיים ולא-רשמיים
 1נקודות :יש לעירייה שת"פ עם  1-6גופים
 2נקודות :יש לעירייה שת"פ עם  7-12גופים
 3נקודות :יש לעירייה שת"פ עם  13-19גופים
 4נקודות :יש לעירייה שת"פ עם  +20גופים
 0נקודות :אינו נכלל בתכניות לימודים
 1נקודות :שוקלים לכלול
 2נקודות :מתכננים לכלול
 3נקודות :בשלבי ביצוע של הכללה
 4נקודות :נכלל בתכניות לימודים

האם מגוון ביולוגי או מודעת
בנשואי טבע נכללים בתוכניות
הלימודים בבתי ספר )כגון
גיאוגרפיה ,ביולוגיה(

23
בערך 50

חינוך ומודעות –
מודעות הציבור

מספר אירועים להעלאת
מודעות הציבור לשנה

 0נקודות 0 :אירועים למודעות הציבור
לשנה
 1נקודות 1-59 :אירועים
 2נקודות 60-149 :אירועים
 3נקודות 150-300 :אירועים
 4נקודות :מעל  300אירועים

ציון
ירושלים

4

מידע

יש

אבל
התחלתי

2

יש

3

1

יש

טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית 49

 7.3ירושלים לפי מדד סינגפור :סיכום הממצאים ומסקנות
בחינת ירושלים על פי מדד סינגפור מלמדת כי ישנם מדדים בהם העיר ירושלים נמצאת במעלה הסולם,
בעיקר בתחום ההסדרה של אתרים טבעיים בעיר ,ובנוגע לפעילות הרשויות בתחום השמירה על המגוון
הביולוגי .לעומת זאת ,ישנם מדדים בהם העיר ירושלים נמצאת בתחתית הסולם ,למשל בכל הנוגע לשמירה
על מין הדגל הצבי הישראלי ,אשר תפוצתו קטנה במהלך השנים.
מגוון ביולוגי מקומי :בקטיגוריה זו המדדים בוחנים היבטים הכלולים במגוון הביולוגי המקומי ובכללם:
אחוז שטחים טבעיים בעיר ,חיבוריות ,מגוון ביולוגי מקומי בשטחים הבנויים  -מיני עופות ,שינוי במספר
מיני צמחים מקומיים ,שינוי במספר מינים מקומיים – עופות ,שינוי במספר מינים מקומיים – פרפרים,
שינוי במספר מינים מקומיים  -הצבי הישראלי ,שינוי במספר מינים מקומיים  -קרפדה ירוקה ,אחוז שטחים
טבעיים מוגנים ,אחוז מינים זרים פולשים .מתוך כלל הקריטריונים שנבדקו )ושכללו מידע( ,הציון שהתקבל
עומד על  10נקודות מתוך  .24זהו ציון סביר ,אך עיריית ירושלים מכירה בצורך לשפר משמעותית את הציון
במדד זה על ידי שימור ושיקום מיני הדגל בתחומה בדגש על הצבי הישראלי.
שירותי מערכות אקולוגיות :המדדים בקטיגוריה הזאת קשורים בהסדרת כמות המים )רגולציה( ,הסדרת
אקלים )אחסון פחמן ואפקט הקירור של צמחייה( ושירותי פנאי ,נופש וחינוך .מתוך כלל הקריטריונים
במדד זה הציון שהתקבל עומד על  11מתוך  .16זהו ציון גבוה יחסית ,אשר ניתן לשפרו על ידי העלאת
המודעות הציבורית בדגש על המסגרת החינוכית הפורמלית בשילוב סיורים בשטחים הטבעיים בעיר.
ממשל וניהול :המדדים בקטיגוריה זו בוחנים את התקציב המוקצה למגוון הביולוגי ,את מספר הפרויקטים
של מגוון ביולוגי אשר יושמו בעיר בכל שנה ,חוקים ומדיניות ,תיפקוד ממשלתי ,שיתוף הציבור ,שיתופי
פעולה ,חינוך ומודעות במערכת החינוך ובקרב הציבור .מתוך כלל הפרמטרים שנבחנו ,הציון שהתקבל עומד
על  22מתוך  .36כפי שצוין לעיל ,זהו ציון סביר ,אך ניתן לשפרו באופן משמעותי על ידי קידום פרויקטים
הקשורים לנושא וקיום אירועים ציבוריים העוסקים בשימור המגוון הביולוגי.
לסיכום ,מדד סינגפור מלמד כי העיר ירושלים עומדת על ציון כולל של  43מתוך  .(56%) 76אין ספק שהעיר
ירושלים הולכת ומשתפרת בנושא אימוץ וטיפול במגוון הביולוגי בתחומה ,אך הדרך עוד ארוכה וישנם
תחומים שהעירייה מכירה בכך שעליה לשפר ועל ידי כך לייעל באופן מערכתי את התפקוד העירוני בנוגע
לקידום המגוון הביולוגי .בהיות מערכת התכנון בירושלים ולשכת התכנון במחוז ירושלים במשרד הפנים
חלוצים בנושא הקידום והשמירה על אתרי הטבע העירוני ,ושילובם במערכת התכנונית ,יש מקום לתקווה
שקו זה יישמר גם בעתיד תוך המשך קידום התחום בהתאם להתפתחות ולהבנה המקצועית הגוברת.
ירושלים נמצאת בחברת ערים מכובדת בעולם אשר רואה חשיבות רבה בעריכת וביישום מדד סינגפור,
וביניהן :לונדון-אנגליה ,פרנקפורט-גרמניה ,מונטריאול-קנדה ,טוקיו-יפן ,דרבן-דרום אפריקה וכמובן,
סינגפור .לרשימה המלאה של הערים ,ראו נספח ד'.
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חלק ב :הערכת אתרי הטבע וממצאים
 1מודל איכותי להערכה אקולוגית של אתרי טבע עירוני
 .1.1תיאור המודל
סקר הטבע העירוני שנעשה בירושלים כולל מידע רב ומגוון .כדי להפיק את מירב הידע מנתוני הסקר ואת
המשמעות הנגזרת מהם בהתייחס לאתרי הטבע ,עלה הצורך בניתוח הנתונים בהתאם לקריטריונים ברורים
אשר יאפשרו מחד לקבל תמונה מפורטת לכל אתר ואתר ,ומנגד להבין את המשמעות הכוללת של הנתונים
יחד.
לצורך כך ,העלנו בשלב הראשון את כל הנתונים מסקר הטבע העירוני למערכת הממוחשבת .לאחר שבחנו
את הנתונים ,רכזנו את המשתנים הקשורים להערכת האתרים בפני עצמם ,ואילו יתר המשתנים ,שאינם
קשורים להערכה ישירה של האתרים ,סווגו תחת הכותרת "שירותי מערכת".
בחרנו במודל הערכה איכותי ,הבנוי על שיטת הערכה מבוססת קריטריונים .בחינת האתרים נעשתה על ידי
מתן ערך יחסי לקריטריונים ,ובשל כך כל קריטריון יכול גם לעמוד בפני עצמו .מודל איכותי שמבוסס על
מטרות ויעדים לא נמצא מתאים לניתוח איכותי של המגוון הביולוגי ,כיוון שהציונים בו נקבעים על בסיס
מטרות ויעדים שאינם מתאימים לניתוח של מגוון ביולוגי .המודל המבוסס על הקריטריונים מאפשר ניתוח
של האתרים על פי כל קריטריון באופן נפרד ועל פי מאפיין מרכזי )לדוגמה ,מגוון ביולוגי חי(.
כמו כן ,מודל זה נתון לשינויים ולהתאמות וניתן להוסיף קריטריונים נוספים לבחינה ,ולהפך ,ניתן להסיר
קריטריון וניתן גם לשנות את הציון של כל קריטריון ,בהתייחס לכלל הקריטריונים.
כמו כן ,חשוב לציין שמודל ההערכה איכותי בבסיסו ,וככזה הוא מאפיין את החשיבה של הצוות שערך
אותו .ברור לנו שצוותים אחרים היו יכולים להגיע לתובנות אחרות ביחס לכל קריטריון ,אך בסופו של דבר
בחינת מכלול הקריטריונים מפחיתה באופן סטטיסטי את עוצמת ההבדלים ,והתמונה הסופית המתקבלת
איתנה ביסודה.

 .1.2גיבוש קריטריונים להערכת אתרי הטבע
ניתוח נתוני הסקר הוביל לגיבוש הקריטריונים הבאים:
.1מיקום בעיר :קריטריון זה בחן את האתרים במרחב העירוני בהתייחס למיקום בעיר ההיסטורית ,בשטח
הבנוי מעבר לעיר ההיסטורית ובמעטפת השטחים הפתוחים )אתר הנושק לשטח הפתוח בצלע אחת לפחות(.
 .2שטח בדונם :קריטריון זה בחן את גודל שטח האתר בדונמים ,כאשר נעשתה חלוקה לחמש קבוצות של
גודל 501 ,201-500 ,101-200, 51-100 ,1-50 :דונם ומעלה.
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 .3סיווג ראשי :אתרי הטבע קוטלגו בסקר על פי הסיווג הראשי ,קטלוג שמהווה קריטריון להערכה.
הסיווגים הם :בוסתן/כרם ,בית גידול לח ,זוחלים ,חורש ים תיכוני ,חורשה ,יונקים ,מכלולים ,יער נטע
אדם ,עץ עתיק ,פריחה ,צפרות ותצורת נוף ייחודית.
 .4חיבוריות :קריטריון זה בחן את החיבוריות בין אתרי הטבע למעטפת השטחים הפתוחים ,את חיבוריות
האתרים למקבצי-על )קבוצת אתרים אשר ניתן להתייחס אליהם כאתר אחד גדול ,ראו חלק ד' פרק א'(
וחיבור בין אתרים בודדים סמוכים באופן נקודתי.
 .5בתי גידול :קריטריון זה בחן את איכות בתי הגידול הקיימים בכל אתר בהתייחס ל :בתה ים תיכונית,
חורש ים תיכוני ,בתת ספר ,יער ספר של אלה אטלנטית ,יער נטע אדם ,חורשה ,כרם/בוסתן ,חקלאות בעל,
חקלאות בת זמננו ובית גידול לח.
 .6מספר סיווגי משנה :קריטריון זה בחן את האתרים בהתייחס למספר סיווגי המשנה הקיימים בכל אתר.
סיווגי המשנה הם כל יתר הסיווגים הנמצאים באתר ,בנוסף לסיווג הראשי המאפיין אותו.
 .7מספר מיני בעלי חיים בסכנת הכחדה ושעתידם בסכנה :קריטריון זה בחן את מספר מיני בעלי החיים
בסכנת הכחדה ושעתידם בסכנה בכל אתר ואתר )על פי הספר האדום(.8
 .8מספר מיני עופות :קריטריון זה בחן את מספר מיני העופות הקיימים בכל אתר.
 .9מספר מיני יונקים :קריטריון זה בחן את מספר מיני היונקים הקיימים בכל

אתר.

 .10מספר מיני דורסים דוגרים :קריטריון זה בחן את מספר מיני הדורסים הדוגרים בכל האתרים.
 .11מספר מיני דו-חיים :קריטריון זה בחן את מספר מיני הדו-חיים הקיימים באתר.
 .12מספר תצורות צומח :קריטריון זה בחן את מספר תצורות הצומח באתר ללא קשר לאיכותן.
 .13מספר מיני צמחים מוגנים :קריטריון זה בחן את מספר מיני הצומח המוגנים הנמצאים בכל אתר.
 .14מספר מיני צומח אדומים :קריטריון זה בחן את מספר מיני הצומח האדומים הקיימים באתר.
 .15תצורות צומח נדירות :קריטריון זה בחן את הימצאותן של תצורות צומח נדירות ,כפי שהוגדרו בסקר
"השכבה האדומה של צמחיית ירושלים" ,9למשל יער ספר של אלה אטלנטית.
 .16מקורות מים :קריטריון זה בחן את מקורות המים בכל אתר בחלוקה למקור מים טבעי ,מקור מים
מלאכותי ומקור מים עונתי.

 .1.3גיבוש מאפיינים מרכזיים בהתייחס לקריטריונים:
הקריטריונים רוכזו ,בהתייחס למאפיינים המרכזיים של אתרי הטבע ,בשש קבוצות:
 .1נתונים טכניים :מיקום בעיר ,שטח בדונם ,סיווג ראשי.
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 .2נתונים מרחביים :חיבור לאתרים סמוכים ,חיבור למעטפת השטחים הפתוחים וחיבור לאתרים הגובלים
במעטפת השטחים הפתוחים.
 .3מגוון האתר :בתי גידול ,מספר סיווגי משנה.
 .4מגוון ביולוגי חי :מספר מיני בע"ח בסכנת הכחדה ,מספר מיני יונקים ,מספר דורסים דוגרים ומספר מיני
דו-חיים.
 .5מגוון ביולוגי צומח :מספר תצורות צומח ,מספר מיני צומח מוגנים ,מספר מיני צומח אדומים ומספר
תצורות צומח נדירות.
 .6מקורות מים :מקור מים קבוע טבעי ,מקור מים קבוע מלאכותי ומקור מים עונתי טבעי.

 .1.4דירוג הקריטריונים על פי סדר חשיבות
לצורך בחינת האתרים לאחר גיבוש הקריטריונים ,נעשתה הערכה איכותית של הקריטריונים והם דורגו
בסולם שנע בין ) 1-16מספר הקריטריונים( ,כאשר  16הוא הציון המרבי .כל קריטריון דורג בפני עצמו ויכול
היה לקבל כל ציון בטווח .1-16
כיוון שכל קריטריון נבחן בפני עצמו ,ניתן לבחון את תוצאות כל קריטריון כשלעצמו ועל ידי כך ללמוד
לעומק על כל אתר ואתר .כמו כן ניתן לבחון כל מאפיין ואת כלל הקריטריונים .למעשה הדרוג הגבוה ביותר
בכלל הקריטריונים נותן את הציון הגבוה ביותר האפשרי במודל ,העומד על .198 -
הדירוג שנקבע לקריטריונים
סוג הקריטריון:
ציון הקריטריון:
מיקום בעיר
8
שטח בדונם
14
סיווג ראשי
11
חיבוריות
14
מספר בתי גידול
10
מגוון האתר – סיווגי משנה
10
מספר מיני בעלי החיים שבסכנת הכחדה
14
מספר מיני עופות
10
מספר מיני יונקים
11
מספר מיני דורסים דוגרים
12
מספר מיני דו -חיים
14
מספר תצורות צומח
10
מספר מיני צומח מוגנים
12
מספר מיני צומח אדומים
14
מספר תצורות צומח נדירות
14
מקורות מים
14
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 . 1.5פירוט הקריטריונים למדדים עם ציונים לכל מדד
 .1.5.1נתונים טכניים
.1מיקום בעיר )משקל הקריטריון  :(8קריטריון זה מקנה חשיבות גבוהה לאתרים הנמצאים בלב השטח
הבנוי ,בהיותם נדירים יותר ומצויים בקרבת התושבים .קריטריון זה הוא היחיד אשר נכלל במודל למרות
שאין לו זיקה ישירה למגוון הביולוגי של האתר .יחד עם זאת ,בשל העובדה שמדובר באתרי טבע עירוניים,
שהימצאותם בלב ליבו של השטח הבנוי נדירה ,מצאנו לנכון להביא לידי ביטוי ממצא זה כחלק מן המודל.
בעיר ההיסטורית –  ,50%בשטח הבנוי –  ,30%במעטפת הפתוחה בשולי העיר – .20%
 .2שטח בדונם )משקל הקריטריון  :(14קריטריון זה מקנה חשיבות לגודל השטח .שטח גדול הנו רב גוני
וככל שהשטח גדול יותר מתקיימת בו מערכת טבעית ענפה ומגוונת יותר .המדד נקבע בחלוקה לחמש
קבוצות:
 1-50דונם  51-100 ,5% -דונם –  101-200 ,15%דונם –  201-500 ,30%דונם –  501 ,50%דונם ומעלה -
.100%
 .3סיווג ראשי )משקל הקריטריון  :(11סקר אתרי הטבע בירושלים סווג את האתרים לקטגוריות ,כגון:
מכלול ,אתר פריחה ,אתר צפרות ,אתר חרקים ועוד .קריטריון זה מסווג את סוג האתר ,על פי סדר חשיבות.
צפרות ומכלולים –  ,25%אתר זוחלים –  ,10%אתר יונקים –  ,15%אתר חרקים –  ,10%עצים עתיקים –
 ,15%פריחה –  ,15%אחר – ) 10%בוסתן/כרם ,בית גידול לח ,חורש ים תיכוני ,חורשה ,מכלולים ,יער נטע
אדם ותצורת נוף ייחודית(.
 .1.5.2נתונים מרחביים
 .4חיבוריות )משקל הקריטריון  :(14קריטריון זה בחן את הקשר בין אתרי הטבע לסביבתם .הבחינה
נעשתה בהתייחס לחיבור למעטפת השטחים הפתוחים הגובלים בשטח העירוני ,חיבור אשר מעלה
משמעותית את איכות האתר :ככל שהאתר מחובר למעטפת העירונית ולשטחים הסמוכים לה ,איכותו
גבוהה יותר .כמו כן הבחינה נעשתה בהתייחס לחיבור לאתרים גובלים.
חיבור למעטפת השטחים הפתוחים )בצלע אחת לפחות( –  ,60%חיבור לאתרים הגובלים במעטפת השטחים
הפתוחים –  ,30%חיבור בין אתר למשנהו – .10%
 .1.5.3מגוון האתר
 .5בתי גידול )משקל הקריטריון  :(10קריטריון זה בחן את מגוון האתר בהתייחס לאיכות בתי הגידול
הנמצאים בתחום האתר .ככל שמגוון בתי הגידול באתר גדול יותר ,הציון המתקבל גבוה יותר.
בתה ים תיכונית ,10%-חורש ים תיכוני  ,20%-בתת ספר  ,3% -יער ספר של אלה אטלנטית  ,17% -יער נטע
אדם  ,4% -חורשה  ,2% -כרם/בוסתן –  ,5%חקלאות בת זמננו  ,7% -חקלאות בעל  ,12% -בית גידול לח -
.20%
 .6מספר סיווגי משנה )משקל הקריטריון  :(10לכל אתר נקבע סיווג מרכזי ,אך במקביל אותרו גם סיווגים
נוספים שקיימים באתר באופן משני .קריטריון זה בחן את מספר סיווגי המשנה כך שככל שנמצאו מספר
סיווגי משנה רבים יותר ,הציון המתקבל גבוה יותר.
 1-2סיווגי משנה –  3-4 ,33%סיווגי משנה 5-8 ,66% -סיווגי משנה – .100%
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 .1.5.4מגוון ביולוגי חי
 .7מספר מיני בעלי חיים בסכנת הכחדה ושעתידם בסכנה )משקל הקריטריון  :(14קריטריון זה בחן את
מספר מיני בעלי החיים בסכנת הכחדה וכן שעתידם בסכנה )בישראל( הנמצאים בכל אתר .המדד נותן ציון
גבוה יותר ככל שמספר המינים באתר גדול יותר.
 1-2מינים –  3-4 ,10%מינים –  5-6 ,40%מינים – .100%
 .8מספר מיני עופות )משקל הקריטריון  :(10קריטריון זה בחן את מספר מיני העופות הקיימים בכל אתר,
ועל בסיס זאת נקבע מדד שמעניק ציון גבוה יותר בהתאם למספר מיני העופות באתר.
 1-18מינים –  19-36 ,4%מינים –  37-55 ,10%מינים – .100% -94-107 ,60% – 75-93 ,40% – 56-74 ,22%
 .9מספר מיני יונקים )משקל הקריטריון  :(11קריטריון זה בחן את מספר מיני היונקים הקיימים בכל
אתר ואתר 1-5 .מינים –  6-10 ,10%מינים –  11-14 ,40%מינים – .100%
 .10מספר מיני דורסים דוגרים )משקל הקריטריון  :(12קריטריון זה בחן את מספר מיני הדורסים הדוגרים
באתרים.100% – 4 ,50% - 3 ,20% – 1-2 .
 .11מספר מיני דו-חיים )משקל הקריטריון  :(14קריטריון זה בחן את מספר מיני הדו-חיים באתר– 1 .
.100% – 4 ,60% – 3 ,30% – 2 ,10%
 .1.5.5מגוון ביולוגי צומח
 .12מספר תצורות צומח )משקל הקריטריון  :(10קריטריון זה בחן את מספר תצורות הצומח בכל אתר.
.100% – 7-10 ,60% – 5-6 ,30% – 3-4 ,10% – 1-2
 .13מספר מיני צמחים מוגנים )משקל הקריטריון  :(12קריטריון זה בחן את מספר מיני הצומח המוגנים
הנמצאים בכל אתר ואתר.100% – 31-52 ,50% – 16-30 ,20% – 1-15 .
 .14מספר מיני צומח אדומים )משקל הקריטריון  :(14קריטריון זה בחן את מספר מיני הצומח האדומים
הקיימים באתרים.100% – 16-37 ,50% – 6-15 ,20% – 1-5 .
 .15תצורות צומח נדירות )משקל הקריטריון  :(14קריטריון זה בחן את הימצאותן של תצורות צומח
נדירות ,למשל יער ספר של אלה אטלנטית .אין –  ,0%יש – .100%
 .1.5.6מקורות מים
 .16מקורות מים )משקל הקריטריון  :(14קריטריון זה בחן את מקורות המים בכל אתר בחלוקה למקור
מים טבעי ,מקור מים מלאכותי ומקור מים עונתי .מקור מים קבוע מלאכותי –  ,20%מקור מים עונתי טבעי
)שלולית חורף( –  ,30%מקור מים קבוע טבעי – .50%
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 .1.6הרצת המודל
הפעלנו את המודל על חמישה אתרים נבחרים מכל סוג כדי לבדוק את אמינותו .הרצת המודל הובילה
למספר חידודים ועדכונים .כך לדוגמא בנושא מקורות מים נמצא כי חלקם מלאכותיים ועל כן נוסף רכיב
מאגר מים טבעי בקריטריון הרלבנטי.
לאחר העדכונים הרצנו שוב את המודל על כל האתרים ומצאנו כי אתרים שנעשה בהם סקר טבע מפורט
הכילו עקב כך מידע מלא ומקיף ,שגרם להטיה למעלה של הציון שקבלו במודל .אתרים אלו מסומנים
בכוכבית בדרוג האתרים )כדוגמת התחנה לחקר הציפורים ,שמורת פרחי הבר והעיר העתיקה(.
כאן המקום לציין שהרצת המודל הובילה למציאת טעויות בנתוני הסקר וכך קרה שהמודל אפשר עדכון של
נתוני הסקר .חשוב להדגיש כי אתרים שנמצאים בתחתית הדרוג הם חלק בלתי נפרד משכבת אתרי הטבע
בעיר .אתרים אלו ,נמצאנו למדים ,יכולים להשתקם ולעלות באיכותם באופן משמעותי על ידי טיפוחם.
בעמודים הבאים מוצגת הדגמה של המודל להערכת האתרים ,באמצעות  15האתרים המדורגים כאיכותיים
ביותר לפי המודל .במודל ,הקריטריונים מחולקים לפי קבוצת המאפיינים וכל אתר מקבל ציון לכל אחד
מהקריטריונים .בסוף המודל )בקצה השמאלי ביותר( מופיע הציון הכולל של האתר.
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 1.7הדגמת מרכיבי המודל באמצעות  15האתרים האיכותיים ביותר
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הדגמת המודל להערכת אתרי טבע ) המשך(
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הדגמת המודל להערכת אתרי טבע ) המשך(
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הדגמת המודל להערכת אתרי טבע )המשך(
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 .2עדכון שכבת אתרי הטבע העירוני
לאחר הרצת המודל נבחנו כל האתרים בהתייחס לאיכות הממצאים ולחשיבותם למערכת הטבעית הכלל
עירונית .בחינה זו הובילה להורדת  10אתרים שנכללו בסקר אך דורגו במודל בקטגוריה הנמוכה ביותר.
אתרים אלו הוסרו מרשימת האתרים בשל היותם חסרי ערך טבעי ייחודי ,שמצריך התייחסות תכנונית
מקצועית כאל אתרי טבע .כמו כן ,חלק מהאתרים בוטלו בשל השינוי במצבם )למשל אתר שנבנה כולו(
ובחלק מן האתרים עודכנו הגבולות .יש לציין כי על מנת להדגיש את ערכם וחשיבותם של אתרי הטבע ,יש
להימנע מהכללת שטחים אשר אינם מהווים באופן חד וברור אתרי טבע ברשימה ,כגון גן השושנים :האתר
משמש גינה ציבורית בשטח של  5דונם ,והוא אחד ממאות גינות הקיימות ברחבי העיר )כך גם גן ניות,
חורשת בית אלישבע ועוד( .אתרים אלו הנם חלק ממארג השטחים הירוקים המגוננים בעיר וההתייחסות
לגביהם תיכלל במסגרת ההנחיות הכלל עירוניות לפארקים במרחב העירוני )חלק ד' ,פרק .(1.4

טבלה  : 8אתרי טבע מהסקר שהוסרו מרשימת אתרי הטבע העירוני

שם אתר
כרם א-טור
סילוואן מרכז
רוממה מזרח
גן השושנים
שלוחת ניות
חורשת בית אלישבע
גן ניות
החווה החקלאית בבקעה
בית סח'ור  -מערב
חרבת בית כיכא

מספר אתר

17
24
38
51
61
55
63
82
149
151

לאחר הורדת  10אתרים ,עודכנה שכבת אתרי הטבע בעיר והיא כוללת  141אתרים .אתרים אלו נבחנו במודל
באופן פרטני בהתייחס למאפיינים ולקריטריונים כמפורט בפרק הבא.
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 .3הרצת המודל בהדגמה על אתר מצפה נפתוח )מס' (98
 3.1נתונים טכניים
א .מיקום בעיר )ציון קריטריון  :(8האתר נמצא במעטפת השטחים הפתוחים – .20%
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 1.6 = 0.2 X 8 :נקודות מכלל הערכת האתר.
ב .שטח בדונם )ציון קריטריון  :(14גודל האתר הוא  814דונם .האתר נמצא בקבוצת האתרים ששטחם בין
 500דונם ומעלה –  .100%החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 14 = 1 X 14 :נקודות מכלל הערכת
האתר.
ג .סיווג ראשי )ציון קריטריון  :(11הסיווג הוא מכלול טבעי פתוח – .25%
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 2.75 = 0.25 X 11 :נקודות מכלל הערכת האתר.
מפה  :5הרצת המודל על אתר מצפה נפתוח :מיקום בעיר

מכלול טבעי פתוח.
 814דונם
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 .3.2נתונים מרחביים
א .חיבוריות )ציון הקריטריון  :(14מצפה נפתוח הוא אתר מעטפת ) ,(60%כלומר הוא מחובר בצלע אחת
לפחות למעטפת השטחים הפתוחים .הוא גם מחובר לאתרים הגובלים במעטפת ) ,(30%ומחובר לאתרים
נוספים ) .(10%במצטבר . 100% -
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 14 = 1 X 14 :נקודות מכלל הערכת האתר.
מפה  :6הרצת המודל על אתר מצפה נפתוח :חיבוריות

טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית 63

 .3.3מגוון האתר
א .בתי גידול )ציון הקריטריון  :(10יער נטע אדם ) (4%ובתה ים תיכונית ).(10%
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 1.4 = 0.14 X 10 :נקודות מכלל הערכת האתר.
ב .מספר סיווגי משנה )ציון הקריטריון  :(10האתר נמצא בקבוצה של  5-8סיווגי משנה .100% -
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 10 = 1 X 10 :נקודות מכלל הערכת האתר.
מפה  :7הרצת המודל על אתר מצפה נפתוח :סיווגי משנה
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 .3.4מגוון ביולוגי חי
א .מספר מיני בעלי חיים בסכנת הכחדה ושעתידם בסכנה )ציון הקריטריון  :(14באתר נמצאו  3-4מינים
בסכנת הכחדה ) .40% -צבוע מפוספס ,הצבי הישראלי ,השרקרק המצוי(.
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 5.6 = 0.4 X14 :נקודות מכלל הערכת האתר.

מפה  :8הרצת המודל על מצפה נפתוח :בע"ח בסכנת הכחדה
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ב .מספר מיני עופות )ציון הקריטריון  :(10באתר נמצאו  56-74מיני עופות .40% -
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 4 = 0.4 X 10 :נקודות מכלל הערכת האתר.
מפה  :9הרצת המודל על אתר מצפה נפתוח :מספר מיני עופות
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ג .מספר מיני יונקים )ציון הקריטריון  :(11באתר נמצאו  11-14מיני יונקים .100% -
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 11 = 1 X 11 :נקודות מכלל הערכת האתר.
מפה  :10הרצת המודל על אתר מצפה נפתוח :מספר מיני יונקים

ד .מספר מיני דורסים דוגרים)ציון הקריטריון  :(12באתר נמצאו  1-2מיני דורסים דוגרים.20% -
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 2.4 = 0.2 X 12 :נקודות מכלל הערכת האתר.
ה .מספר מיני דו-חיים )ציון הקריטריון  :(14לא נמצאו באתר מיני דו-חיים .0% -
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 0 = 0 X 14 :נקודות מכלל הערכת האתר.
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 .3.5מגוון ביולוגי צומח
א .מספר תצורות צומח )ציון הקריטריון  :(10באתר נמצאו  3-4תצורות צומח.30% -
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 3 = 0.3 X 10 :נקודות מכלל הערכת האתר.
ב .מספר מיני צמחים מוגנים )ציון הקריטריון  :(12באתר נמצאו  30-52מיני צמחים מוגנים.100% -
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 12 = 1 X 12 :נקודות מכלל הערכת האתר.

מפה  :11הרצת המודל על אתר מצפה נפתוח :מספר מיני צומח מוגנים
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ג .מספר מיני צומח אדומים )ציון הקריטריון  :(14באתר נמצאו  16-37מיני צומח אדומים .100% -
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 14 = 1 X 14 :נקודות מכלל הערכת האתר.
מפה  :12הרצת המודל על אתר מצפה נפתוח :מספר מיני צומח אדומים

ד.מספר תצורות צומח נדירות )ציון הקריטריון  :(14באתר לא נמצאו תצורות צומח נדירות .0% -
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 0 = 0 X 14 :נקודות מכלל הערכת האתר.

 .3.6מקורות מים
א .מקורות מים )ציון הקריטריון  :(14לא נמצא מקור מים .0% -
החישוב לציון קריטריון זה באתר הוא 0 = 0 X 14 :נקודות מכלל הערכת האתר.
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 3.7סיכום הערכת אתר מצפה נפתוח )מספר (98
טבלה  :9סיכום הערכת אתר טבע מספר  ,98מצפה נפתוח

מס'
קריטריון

מאפיינים וקריטריונים

ציון
קריטריון/מאפיין

נתונים טכניים
1
2
3

1.6
14
2.75

מיקום בעיר
שטח בדונם
סיווג ראשי

ציון כולל של מאפיין הנתונים הטכניים
נתונים מרחביים )חיבוריות(

18.35

10
4

ציון כולל של מאפיין החיבוריות

מגוון האתר
5
6

בתי גידול
מספר סיווגי משנה

ציון כולל של מאפיין מגוון האתר
מגוון ביולוגי חי
7
8
9
10
11

מספר מיני בע"ח בסכנת הכחדה
מספר מיני עופות
מספר מיני יונקים
מספר מיני דורסים דוגרים
מספר מיני דו-חיים

ציון כולל של מאפיין מגוון ביולוגי חי
מגוון ביולוגי צומח

1.4
10

11.4
5.6
4
11
2.4
0
23

12

מספר תצורות צומח

3

13
14
15

מספר מיני צומח מוגנים
מספר מיני צומח אדומים
תצורות צומח נדירות

12
14

ציון כולל של מאפיין מגוון ביולוגי צומח
מקור מים
16

ציון כולל של מאפיין מקור מים

ציון כולל של אתר מצפה נפתוח

0

29

0

91.75

הציון של אתר מצפה נפתוח ,91.75 ,הינו מתוך ציון מרבי של  192נקודות ,אך לא קיים ,נכון להוצאת מסמך
זה ,אתר בעל ציון מרבי .הציון הגבוה ביותר לאתר הינו ) 118.5אגן נחל רפאים( .הדגמת התהליך על מצפה
נפתוח מלמדת כי מדובר בשטח איכותי ביותר שדורג בקבוצת עשרת האתרים האיכותיים ביותר בעיר ,בשל
היותו עשיר בבעלי חיים ובצומח ,בהם בעלי חיים בסכנת הכחדה ומינים מוגנים .כמו כן מדובר במכלול
טבעי המתפרש על שטח גדול המחובר לשטחים הפתוחים הסובבים את העיר.
פיתוח של מקור מים בשטח יכול להעצים את איכות השטח באופן משמעותי ואף להעלות אותו לאחד
משלושת האתרים המובילים בעיר .כאשר בוחנים את השטח כחלק ממקבץ של אתרי טבע )כמפורט להלן
בחלק ד( אזי חשיבותו באה לידי ביטוי עוד יותר.
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 .4ממצאי המודל להערכת אתרי הטבע בעיר
 .4.1נתונים טכניים :מיקום בעיר
ניתוח ממצאי המודל מלמד כי ישנם מעט אתרי טבע באופן יחסי ) 26אתרים( בלב המרקם הבנוי )בתחום
העיר ההיסטורית( .נוסף לכך ,מרבית האתרים בתחום העיר ההיסטורית הינם אתרים קטני שטח .חשיבות
אתרים אלה גדולה ביותר בשל נדירותם בתחום זה של העיר .לאתרים אלו חשיבות גם מבחינה חינוכית
וציבורית ,בהיותם סמוכים למוקדי אוכלוסייה ,והאתגר בשימורם משמעותי ביותר .כפי שמוצג במפה,
מספר האתרים הגובלים בשטחים הפתוחים הסובבים את העיר עומד על  37אתרים) .לרשימה המלאה של
האתרים ,ראו פרק (4.19
מפה : 13ממצאי המודל :אתרי טבע לפי מיקום בעיר
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 .4.2נתונים טכניים :שטח בדונם
ניתוח ממצאי המודל בהקשר לגודל האתרים מלמד כי ישנם "אתרי כיס" ששטחם מצומצם יחסית )אתרים
קטנים בטווח של  4.7עד  50דונם( .מנגד ,ישנם אתרים רחבי היקף המשתרעים על שטח שמעל ל 500 -דונם.
בנוסף ,ישנם "מקבצי על"  -קבוצות של אתרים גדולים יחסית ומחוברים אשר יחד כוללים שטחים נרחבים
של אלפי דונמים.
מרבית האתרים הגדולים נמצאים בסמוך לגבולות העיר והאתרים הקטנים מצויים בלב השטח הבנוי.
חלוקת האתרים לפי גודל כוללת 36 :אתרים בין  1-50דונם 17 ,אתרים בין  51-100דונם 28 ,אתרים בין
 101-200דונם 24 ,אתרים בין  201-500דונם ,ו 36 -אתרים מעל  500דונם.
מפה  :14ממצאי המודל :אתרי טבע לפי שטח בדונם
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 .4.3נתונים טכניים :סיווג ראשי
כדי להפוך את מסד הנתונים ליישומי מתוך ראיית ניהול עתידית ,בוצע סיווג האתרים .הסיווג כלל ניתוח
של הרכב בתי הגידול בכל אתר והממצאים העיקריים שבו ,ושיוכו לאחת מ 14-קטגוריות אפשריות .אתר
גדול ועשיר סווג כ"מכלול" ואתר קטן סווג בדרך כלל על פי הממצא העיקרי בו ,כגון :אתר פריחה ,אתר
יונקים ,אתר זוחלים ,בית גדול לח ועוד .הסיווג כלל ארבעה סוגי מכלולים ועוד עשרה סוגי אתרים שאינם
מכלולים .ניתוח ממצאי המודל מלמד כי מרבית המכלולים מצויים במעטפת העיר וגובלים במעטפת
השטחים הפתוחים ,ואילו האתרים שאינם מכלולים מצויים ברובם בעיר הפנימית.
מפה  :15ממצאי המודל :סיווג ראש
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 4.4נתונים מרחביים :חיבוריות האתרים
ניתוח ממצאי המודל מלמד כי ישנם  22אתרי מעטפת אשר מחוברים ישירות לשטחים הפתוחים ממערב
לעיר וחשיבותם רבה .כמו כן ניתן לראות את האתרים במזרח העיר שהחיבור אליהם נותק בעטיה של גדר
ההפרדה .בחינת גודל האתרים מצביעה על "אתרי כיס" ,אתרים ששטחם מצומצם יחסית עד  50דונם.
מרבית אתרי הכיס נמצאים בתחום העיר ההיסטורית ובעיר הבנויה ובשל הבינוי האינטנסיבי הם אינם
מחוברים זה לזה .בסה"כ ישנם  55אתרים מנותקים לחלוטין ,רובם אתרי כיס ,אך חלקם הקטן אתרים
גדולים כגון שדות עטרות )אתר  (27בצפון העיר וגאיות הקדרון )אתר  (25במזרח העיר .במרבית האתרים
) (86ישנה חיבוריות על פי החלוקה הבא 49 :אתרים מחוברים אחד אל השני 15 ,אתרים מחוברים לאתרי
המעטפת ,וכמצוין לעיל 22 ,הם בעצמם אתרי מעטפת.
מפה  :16ממצאי המודל :חיבוריות האתרים
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 4.5מגוון האתר :בתי גידול
ניתוח ממצאי המודל מעלה תובנות רבות :בתי הגידול בירושלים מגוונים ,כאשר ניתן לזהות ששטחי בתת
הספר מצויים בצדה המזרחי של העיר ,כמו גם שטחי הכרמים והבוסתנים .כרמים ובוסתנים מצויים גם
במערב העיר ,למשל באזור עין כרם ובית צפאפא ,אך נדירים בעיר הפנימית .בתי גידול לחים נדירים ביותר
ונמצאים במספר מצומצם של אתרים .ריכוז החורשות מצוי דווקא בתחום העיר ההיסטורית ובסמוך אליה.
מרבית היערות מצויים במערב העיר בתחום יער ירושלים .מערכות הצומח הטבעיות השתמרו טוב יותר
בשולי העיר .למשל ,בתות ספר מוגבלות לחלקים המזרחיים והן די נדירות; בתות ים-תיכוניות נמצאות
באתרים המערביים וגם בהן מוגבלות בשטחן; חורש ים-תיכוני השתמר גם הוא באתרים מועטים .לעומת
זאת חלקים נרחבים מאופיינים בצומח תרבותי ונטע אדם .נוף הצומח בשטח הבנוי נשלט על-ידי חורשות;
מערב העיר על-ידי יער נטע אדם בעוד במזרח העיר נפוצים בוסתנים.
מפה  :17ממצאי המודל :בתי גידול
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 4.6מגוון האתר :מספר סיווג משנה
סיווגי המשנה מפרטים את המצאי הטבעי באתר – מערכות צומח וחי וממצאים נקודתיים .ככל שנרשמו
באתר סיווגי משנה רבים יותר הוא מגוון יותר מבחינת המצאי הטבעי ו"מעניין יותר" מבחינת התוכן
למבקר )לפירוט נוסף ראו חוברת סקר תשתיות טבע עירוני בירושלים  .(2010ניתן לראות שמבחינת סיווגי
המשנה ,אתרי הטבע בעיר מגוונים ביותר ,למעשה  62מאתרי הטבע כוללים  5סיווגי משנה ומעלה58 ,
אתרים כוללים בין  3-4סיווגי משנה והיתר עד שני סיווגי משנה בתחומם.
מפה  :18ממצאי המודל :סיווגי משנה
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 4.7מגוון ביולוגי חי :בעלי חיים בסכנת הכחדה ושעתידם בסכנה
מיני בעלי החיים בסכנת הכחדה ושעתידם בסכנה מרוכזים באתרים גדולים יחסית .ישנם  12אתרים שבהם
ישנם בין  5-6מינים בסכנת הכחדה .באתרים אלו מצויים מירב המינים בסכנת הכחדה .למשל באתר יער
מיר )אתר  (1ישנם חמישה מינים :שרקרק מצוי ,חומט גמדי ,צב יבשה מצוי ,צבי ישראלי ובז אדום .באתר
נחל גילה ישנם ששה מינים )אתר  :(136צבי ישראלי ,פיפיון צהוב ,שרקרק מצוי ,זיקית ים  -תיכונית ,חומט
גמדי וצב יבשה מצוי .באתר מר אליאס )אתר  (93המינים הם :צבי ישראלי ,בז אדום ,שרקרק מצוי ,חומט
גמדי ,וצב יבשה מצוי .נקל להבחין שהצבי הישראלי הוא היונק הגדול ביותר שעתידו בסכנה.
במספר מצומצם של אתרים ,44 ,לא נמצאו מיני בעלי חיים בסכנת הכחדה .ב 97-אתרים ישנם בין 1-6
מינים בסכנת הכחדה או שעתידם בסכנה .הניתוח מתבסס על רישום בעלי החיים באתרים על-ידי סוקרים
והצלבתו עם הספר האדום של החולייתנים בישראל )החברה להגנת הטבע .(2002
מפה  :19ממצאי המודל :מיני בע"ח בסכנת הכחדה
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 4.8מגוון ביולוגי חי :מיני יונקים
ניתוח ממצאי המודל בהקשר למספר מיני היונקים באתרי הטבע ,מלמד על כך שבמרבית האתרים נמצאו
יונקים ) 122אתרים( ,ורק ב 19-לא נמצאו .כמו כן ,המודל מצביע על מקבץ עמק הארזים )בדגש על אתר
מצפה נפתוח ,אתר עמק הארזים וגבעות עלונה( כמוביל באופן משמעותי במספר היונקים בו שנע בין 11-14
יונקים .בנוסף ,קיימים  26אתרים שבהם בין  6-10יונקים ,ועוד  92אתרים שבהם בין  1-5יונקים.
מפה  :20ממצאי המודל :מספר מיני יונקים
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 4.9מגוון ביולוגי חי :מיני דורסים דוגרים
ניתוח ממצאי המודל בהקשר למספר מיני דורסים דוגרים מלמד כי ירושלים חלשה יחסית ובמספר ניכר של
האתרים ) ,(99לא נמצאו קינוני דורסים .קיימים רק  6אתרים שבהם ישנם  4מיני דורסים דוגרים ויש לתת
את הדעת על כך בהתייחס להנחיות לפיתוח ו/או שיקום אתרים אלו )אתרים מס'  93מר אליאס 34 ,נחל
צופים 131 ,גן החיות 4 ,יער מיר ו 5-יער ענתא( .אתרים אלו מצויים בחלק המזרחי של העיר .ניתן לשער
מניתוח הממצאים כי בסקר טבע כולל קשה לאתר אזורי קינון .סביר להניח שבחלק מן האתרים ישנם אתרי
קינון למרות שלא נמצאו בסקר ,ויש להקנות לכך חשיבות מיוחדת בסקר המפורט.
מפה  :21ממצאי המודל :מינים דורסים דוגרים
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 4.10מגוון ביולוגי חי :מיני דו חיים
ניתוח ממצאי המודל בנושא מיני דו חיים מצביע על ממצא מדאיג .ב 128-אתרים לא נמצאו מיני דו חיים
כלל .ב 5-אתרים נמצא מין אחד ,ב 7-אתרים נמצאו  2מינים ורק ב 3-אתרים נמצאו שלושה מיני דו חיים:
באגן נחל רפאים )אתר  ,(135נחל עין כרם )אתר  (117ונחל רבידה )אתר  .(113המינים בסכנת הכחדה נמצאו
בליבה של העיר ההיסטורית בברכות עתיקות מעשה ידי אדם ,כגון ברכת ממילא וברכת המגדלים בעיר
העתיקה .בשולי העיר נמצאו מיני דו-חיים במעיינות שכבה קטנים כגון עין תלם בעמק הארזים ועין לבן
בנחל רפאים .גם המעיינות הללו נחצבו על-ידי האדם ומתוחזקים באופן שוטף.
מפה  :22ממצאי המודל :מספר מיני דו-חיים
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 4.11מגוון ביולוגי חי :מיני עופות
ניתוח ממצאי המודל בהקשר למספר מיני העופות מלמד כי בעיר ירושלים יש מספר גדול יחסית של עופות.
בכל האתרים נמצאו עופות .באתר  ,59התחנה לחקר ציפורים ,נמצאו העופות הרבים ביותר ,בשל המעקב
הקבוע והמחקר המתקיים באתר  107 -מיני עופות .מזרח העיר מתאפיין בחברת עופות מקומיים ודוגרים
ואילו אתרי הטבע במערב העיר עשירים יותר במגוון מינים בעונת הנדידה .שטחים אלו מהווים תחנת
"תדלוק" חשובה לעופות נודדים בעונת המעבר .הסיבה לכך היא עושר הביומסה )מערכות צומח ,מקורות
מזון ומקורות מים( במערב העיר לעומת מזרח העיר.
מפה  :23ממצאי המודל :מספר מיני עופות
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 4.12מגוון ביולוגי צומח :מספר תצורות צומח
ניתוח ממצאי המודל בהקשר למספר תצורות צומח מלמד כי קיים הבדל משמעותי בין מזרח העיר למערבה,
כאשר מערב העיר עשיר יותר במספר מיני תצורות הצומח .מרבית האתרים במערב העיר כוללים בין 5-10
תצורות צומח ,לעומת מזרח העיר ,שמרבית האתרים בו כוללים בין  1-4תצורות צומח .התנאים במזרח
העיר מאפשרים קיומן של בתות ספר ,בוסתנים ויער נטע אדם .כמו כן מזרח העיר פגוע יותר ומושפע יותר
מפיתוח .החלק המערבי של העיר מתאים להתפתחות גריגות וחורש ,והוא שמור יותר.
מפה  :24ממצאי המודל :מספר תצורות צומח

טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית 82

 4.13מגוון ביולוגי צומח :מספר מיני צומח מוגנים
בירושלים מספר גבוה יחסית של מיני צומח מוגנים .במקבץ עמק הארזים ובמקבץ נחל רפאים מרוכז מספר
רב של מינים מוגנים כדוגמת :אזוב מצוי ,גרניון הפקעות ,דם מכבים אדום ,חצב מצוי ,מרווה ריחנית,
סתוונית ירושלים ,עוזרר קוצני ועוד .יש לשמור ככל האפשר על מינים אלו ולשלבם באזורי חיץ.
מפה  :25ממצאי המודל:מיני צומח מוגנים
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 4.14מגוון ביולוגי צומח :מספר מיני צומח אדומים
ניתוח ממצאי המודל בהקשר למספר מיני צומח אדומים מלמד גם הוא כי במקבץ עמק הארזים מצוי
המגוון הגדול ביותר של מינים אלו ,בין  ,16-37הרבה מעבר לאתרים אחרים .דוגמאות למינים במקבץ:
מרווה ארץ ישראלית ,עכנאי יהודה ,נרדורית מזרחית ,ציפורן יהודה ,בוצין סיני ,כדן סגול ועוד.
מפה  :26ממצאי המודל :מיני צומח אדומים
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 4.15מגוון ביולוגי צומח :תצורות צומח נדירות
ניתוח ממצאי המודל בהקשר להמצאות תצורות צומח נדירות באתרים מלמד כי רק ב 18-אתרים נמצאו
תצורות צומח נדירות .ישנה חשיבות רבה בשמירה על יחידות צומח אלו ,כדוגמת יער ספר של אלה
אטלנטית ,ששרידיה מצויים באגן העיר העתיקה .זהו יער הספר שכיסה את במת ההר של ירושלים בימי
קדם .שרידים מיער זה נותרו באגן העיר העתיקה ,סביב ברכת ממילא וברכת נוטרדם ,במורדות הר הצופים
ובעמק רפאים.
מפה  :27ממצאי המודל :תצורות צומח נדירות
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 4.16מקורות מים
ניתוח ממצאי המודל מצביע על הימצאות של מעט מאד מקורות מים בעיר .מתוך כלל האתרים ,ב 113-מהם
לא נמצאו מקורות מים .רק ב 11-אתרים נמצא מקור מים קבוע טבעי )למשל באתר מס'  135אגן נחל
רפאים ,באתר  117נחל עין כרם ובאתר  100עמק הארזים( .בשבעה אתרים נמצאו שלוליות חורף )למשל
באתר  139מחצבת הר חרת ,באתר  46ברכת ממילא( וב 10-אתרים נמצאו מקורות מים מלאכותיים )למשל
באתר  ,106גבעת רם(.
מפה  :28ממצאי המודל :מקורות מים
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 4.17דירוג האתרים בהתייחס למגוון ביולוגי חי
מודל ההערכה מאפשר דירוג האתרים בהתייחס לממצאי המגוון הביולוגי החי של האתרים )מיני בע"ח
בסכנת הכחדה ,מיני יונקים ,מיני עופות ,מיני דו-חיים ,קינון דורסים( .כך ניתן לזהות את האתרים בהם
קיימות מערכות ביולוגיות חיות מגוונות ,ובהתאם לכך לגבש באופן ממוקד את ההנחיות לשמירה על המגוון
הביולוגי החי ,תוך פיתוח שלא יהווה הפרעה לבעלי החיים באתר .האתרים בעלי העושר הביולוגי החי הגדול
ביותר נמצאים במזרח )אתר  ,4נחל זמרי( ,במערב )אתר  135עמק רפאים( ובדרום )אתר  93מר אליאס( .יחד
עם זאת מרבית האתרים בחמש הקבוצות הגבוהות ביותר מבחינת המגוון הביולוגי החי באתר ,מרוכזים
במערב ובדרום העיר.
מפה  :29דירוג האתרים בהתייחס למגוון ביולוגי חי
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 4.18דירוג האתרים בהתייחס למגוון ביולוגי צומח
מודל ההערכה מאפשר גם דירוג האתרים בהתייחס לממצאי המגוון הביולוגי הצומח של האתרים )איכות
בתי הגידול ,מספר תצורות צומח ,תצורות צומח נדירות ,מיני צומח מוגנים ואדומים( .ניתוח ממצאי המודל
מצביע על תופעה ייחודית :אתרים שמרוכזים בצפון העיר כלולים בארבע הקטגוריות המובילות של מגוון
הצומח ,במיוחד האתרים נחל עטרות צפון )אתר  ,(28נחל עטרות דרום )אתר  (29ושדות שועפט )אתר .(31
בכל האתרים האלה קיימים שרידים של כרמים ובוסתנים אשר אפיינו את החקלאות הקדומה באזור.
מפה  :30דירוג האתרים בהתייחס למגוון ביולוגי צומח
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 4.19דירוג כולל של אתרי הטבע העירוני בירושלים
לאחר הרצת המודל וקבלת ממצאי כלל הקריטריונים ,חילקנו את אתרי הטבע ) 141אתרים( ל 10 -קבוצות
איכות ,מהציון הגבוה ביותר לנמוך ביותר .בקבוצה  1מצויים עשרת האתרים המובילים בעיר מבחינת
ערכיותם על בסיס המודל ,ואילו יתר הקבוצות כוללות כ 14-אתרים בכל קבוצה .עשרת האתרים המובילים
הם :אגן נחל רפאים ,עמק הארזים ,גבעות אלונה ,נחל רבידה ,נחל עין כרם ,עמק מוצא ,גבעת הארבעה,
מצפה נפתוח ,נחל זמרי ונחל שורק עליון .ניתן לראות שמרבית האתרים בקבוצת הדירוג הגבוהה ביותר )(1
נמצאים במערב העיר ,למעט  2אתרים  -נחל זמרי ומר אליאס  -שנמצאים במזרח העיר ובדרומה .גם
בקבוצה  2ו 3-מדובר באתרים רחבי היקף אשר מתפרשים על למעלה מ 500 -דונם ומצויים בשולי השטח
הבנוי .תמונת המצב הפוכה בנוגע לאתרים בקבוצת הדירוג  ,10שרובם ככולם מצויים בתוך השטח הבנוי של
העיר ומתפרשים על פחות מ 100 -דונם.
אחת המסקנות המשמעותיות מדירוג האתרים בעיר היא שחיבור אתרים למעטפת השטחים הפתוחים
ממערב לה ,וכן חיבור בין האתרים לבין עצמם ,משפיעים על איכות האתרים מבחינת ערכיהם האקולוגיים.
לכן יש חשיבות ביצירת חיבורים בין האתרים שתיצור רצף בין השטחים ,מעברי בעלי חיים והעשרת מגוון
ומספר המינים.
חשוב לציין שהדירוג לפי קריטריונים כמו גם דירוג האתרים הכללי אינו גורע מחשיבות כלל האתרים
שמלכתחילה כלולים ברשימה כאתרי טבע .דוגמא לכך :באתר בריכת ממילא /גן העצמאות ) (45שנמצא
בקבוצת הדירוג הרביעית ובמקום  40בדירוג מכלל האתרים ,קיימת שלולית חורף עונתית ועל כן האתר בעל
חשיבות גדולה בהיותו בית גידול לח שהינו נדיר בירושלים.
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מפה  : 31דירוג  141האתרים בהתייחס לכלל הקרטריונים
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טבלה  : 10דירוג  141אתרי הטבע לפי כלל הקריטריונים

מס.
אתר

שם אתר

135
100
101
113
117
138
93
98
4
32
140
146
97
29
124
123
136
59
28
99
31
78
145
120
139
5
41
143
131
148
112
62
34
1
68
92
141
103
137
46
19
13
94
33
15
20
119

אגן נחל רפאים
עמק הארזים
גבעות עלונה
נחל רבידה  -יער ירושלים
נחל עין כרם
עמק מוצא
גבעת הארבעה ומנזר מר אליאס
מצפה נפתוח ויער רמות )מערב(
נחל זימרי
שורק עליון
הר חרת
מורדות רכס לבן
נחל שמואל
נחל עטרות )דרום(
כיפת נחל כוס
אגן נחל כוס
נחל גילה
*התחנה לחקר ציפורי ירושלים
נחל עטרות )צפון(
ליפתא
שדות שועפט
גאיות אום טובא
עמק לבן
מורדות קרית מנחם )צפון(
מחצבת הר חרת
יער ענתא
*העיר העתיקה
שלוחת הדסה
גן החיות התנ"כי
שלוחת עין כרם
הר נוף דרום )פי גלילות(
עמק המצלבה
נחל צופים
יער מיר  -פסגת זאב
גן בוטני  -גבעת רם
הר חומה )מזרח(
גבעת האוניברסיטה )כיפת חרת הקטנה(
נחל רומאים  -יער ירושלים
שיפולי מעוז
בריכת ממילא וגן העצמאות
עמק צורים
גן בוטני הר הצופים
הר חומה )מערב(
יער רמות מזרח )יער שלמה(
בתת ספר ,הר הצופים )מזרח(
עמק השילוח
כרמית

דירוג
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

מס.
אתר

שם אתר

142
111
147
79
132
81
27
95
114
106
133
90
91
43
134
77
89
26
130
70
125
25
73
64
118
21
116
6
107
52
115
42
76
57
69
109
102
14
56
83
23
66
12
50
88
35
58
72
48

נחל חרת
עמק הצבאים
אורה  -עמינדב )צפון(
מטעי רמת רחל )מזרח(
עין יעל
מתחם רמת רחל
שדות עטרות
כיפת רמת פולין
הר הרצל
גבעת רם
עמק האסבסטונים
בוסתני בית צפאפה
טנטור
גיא בן הינום
רכס משואה
נחל דרגה עליון
מתחם גבעת המטוס
גאיות דרגה
שלוחת מלחה
חורשת ארמון הנציב
יער גילה
גאיות הקדרון
יער השלום
גן הוורדים  -קרית הלאום
עמק בויאר  -נחל היובל
כנסיות מורדות הר הזיתים
חרבת חממה  -מצפה עין כרם
נחל אוג ,שלוחת ענתות
שמורת הסלעים ברמת בית הכרם
חורשת הירח
יד ושם
הר ציון
גן ארמון הנציב
גן סאקר
עמק הגן הבוטני
מתחם תע"ש
השומרה
פארק הר הצופים
נחלאות
ציר מסילת הרכבת
שער הרחמים
חורשת מוזיאון המדע
קמפוס הר הצופים
גבעת התנ"ך
מתחם גבעת המטוס )צפון(
גבעת התחמושת
חורשת קריית הממשלה
טיילת שרובר
בריכת השולטן

דירוג
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
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מס.
אתר

שם אתר

דירוג

104
10
9
144
22
2
71
16
60
105
8
44
47
39
67
18
40
11
30
126
129
84
7
96
85
87
128
108
45
36
65
86
75
127
37
74
110
80
121
49
3
122
53
150
54

כרם זיתים ,הר נוף )צפון(
הר הצופים צפון
עיסוויה צפון
הרוגם בעיר גנים
בית הקברות בהר הזיתים
*שמורת פרחי הבר
רכס ארמון הנציב
חורשת אוגוסטה ויקטוריה
בית הקברות שייח' באדר וסביבתו
גן הפיסגה ,הר נוף
פארק הגבעה הצרפתית
שכונת מוסררה
גן משכנות שאננים
רוממה ,הגיא הסגור
גן הפסלים  -מוזיאון ישראל
חורשת א-שייח
מוזיאון רוקפלר
בית הקברות המנדטורי
תל אל פול
פארק דניה
חורשת בוליביה-גולומב
משתלת קטמון
גבעה צרפתית )צפון(
דרך גולדה
פארק סן סימון
מתחם החלמוניות בבית צפאפה
גן שטרן
פארק בית הכרם
נחלת שבעה
כרם הזיתים בשייח ג'ראח
קריית הלאום )דרום(
חוות הנוער הציוני
מתחם אלנבי
מחילות דורבנים ברמת דניה
גן הסנהדרין
החווה החקלאית בארמון הנציב
עמק יחזקאל
מטעי רמת רחל )מערב(
כרם זיתים  -קטמון ט'
גן הפעמון
פארק פסגת זאב
חורשת שאראפת
חורשת המושבה )במנזר(
אלון מוסא עלמי  -שראפאת
חורשת הטמפלרים

97
98
99
100
101
102
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

* אתרים שבהם נערכו סקרים מפורטים לפני עריכת
סקר הטבע העירוני בירושלים
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 .5ריכוז המסקנות העולות מממצאי המודל
•

האתרים הגובלים בשטחים הפתוחים הסובבים את העיר ממערב ) 37אתרים( הם האתרים
המשמעותיים ביותר ובעלי העושר הביולוגי הגדול ביותר ,בשל סמיכותם וקרבתם להרי ירושלים.

•

מרבית אתרי הטבע שהנם מכלולים מצויים במעטפת העיר וגובלים במעטפת השטחים הפתוחים ,ואילו
האתרים שאינם מכלולים מצויים ברובם בעיר הפנימית.

•

מקבצי-על ,אתרים גדולים המחוברים זה לזה ,מהווים אתרי טבע רחבי היקף ואיכותיים ביותר ,בעלי
מגוון ביולוגי עשיר )ראו להלן חלק ד' ,פרק  .(1אתרי המעטפת והאתרים הגובלים במעטפת מייצרים
רצף שטחים פתוחים המאפשר מעבר בעלי חיים בכל הרצף ואל השטחים הפתוחים שמחוץ לעיר.

•

ישנה חשיבות רבה לשיקום בתי גידול מייצגים של חברות צומח וחי היסטוריות האופייניות להרי
ירושלים ולבמת ההר בפרט .יש צורך בהגדלת התכסית של שטחי הבתה הים תיכונית ובתת הספר,
ובמציאת אתרים היכולים לאפשר פיתוח של בתי גדול לחים.

•

ניתוח סיווגי המשנה באתרים מלמד כי קיים פוטנציאל גדול לפיתוח אתרי טבע מגוונים ועשירים
המקיימים מערכות טבעיות שונות ,ויש לכך משמעות רבה בשלב פיתוח ושיקום האתרים.

•

האתרים שבהם ישנם מינים בסכנת הכחדה או שעתידם בסכנה צריכים לקבל התייחסות פרטנית בסקר
טבע מפורט לאתר ובהנחיות ,בדגש על מתן עדיפות לקביעת אזורי שימור ,ככל הניתן.

•

ניכר שמבחינה גיאוגרפית האתרים המובילים במספר מיני היונקים מרוכזים במערב ובדרום מערב
העיר ,זאת בשל החיבוריות של אתרים אלו להרי ירושלים.

•

ישנם רק שישה אתרים שבהם תועד הערך העליון של דורסים דוגרים ) ,(4בחלק המזרחי של העיר .יש
לתת את הדעת על כך בהנחיות לטיפוח האתרים .הממצאים חלקיים ודורשים מאמץ מיוחד של ניטור
שוטף של מינים דוגרים באתרי הטבע בעיר .סביר להניח שבחלק מהאתרים קיימים אתרי קינון ,למרות
שלא אותרו בסקר .יש לכך חשיבות בעת ביצוע הסקר המפורט ויש לתת לנושא דגש מיוחד.

•

ירושלים דלה במיני דו חיים וישנה חשיבות עליונה לשמירה וטיפוח המינים הקיימים תוך קביעת
האזורים בהם הם מצויים כאזורים לשימור .כמו כן ,יש לפעול לשיקום מיני הדו חיים בירושלים ,על
ידי יצירת שלוליות חורף שיאפשרו את התפתחותם .עם זאת יש לזכור שהרי ירושלים מעולם לא
הצטיינו במערכות לחות רבות הדרושות לקיומם של דו-חיים ופיתוח של מערכות לחות צריך להתבצע
בהתאם.

•

למקורות מים באתרי טבע עירוניים יש תרומה מכרעת לעושרם של האתרים .ישנה חשיבות עליונה
בשמירה וטיפוח מקורות המים הקיימים ,תוך קביעתם כאזורים לשימור .כמו כן ,יש לפעול לשיקום
ופיתוח מקורות מים באתרים נוספים תוך ניטור ופיקוח ,כדי לא לגרום לחדירה של מינים לא רצויים.

•

לאתרי טבע בשטח הבנוי של העיר יש חשיבות רבה לעופות .ישנה חשיבות לשימור כושר הנשיאה של
הסביבה העירונית עבור מיני העופות השונים.

•

ישנם בתחומי העיר הבנויה שרידים של מערכת יער ספר של אלה אטלנטית אשר אפיינה בעבר את במת
ההר וכמעט נעלמה בימינו .יש להגן על אזורים אלו ,לשמרם ולטפחם ככל האפשר ,תוך שימור העצים.

•

נקודת המבט העירונית בהתייחס לבתי הגידול צריכה להתבסס על אזורים גיאוגרפים ולא על אתרים
בודדים .לדוגמא ניתן לראות באתרים בצפון מערב העיר רצף שרידים של כרמים ובוסתנים אשר אפיינו
את החקלאות הקדומה באזור או שטחי בתת ספר ממזרח לקו פרשת המים.
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חלק ג :הנחיות
 .1הקדמה להנחיות לשמירה וטיפוח אתרי טבע בעיר
המודל להערכה אקולוגית של אתרי טבע עירוני בירושלים אשר הוצג בחלק ב' ,מבוסס על  16קריטריונים
וכך גם ההנחיות לשמירה וטיפוח אתרי הטבע בעיר .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
הנחיות ,על פי החלוקה למאפיינים ולקריטריונים ,כדלהלן:
א .מדיניות כלל עירוניות
הכנת מסמך מדיניות כלל עירונית מבוססת על ראייה כוללת של אתרי הטבע מתוך מטרה להתוות מסגרת
מקיפה לשמירה על ערכי הטבע בעיר .ניתוח כלל עירוני מאפשר להתוות סדר עדיפות עירוני ,להתייחס
לשכבת אתרי הטבע כמכלול ,ובכך לשפר את ערכי הטבע בעיר מתוך הכוונה כוללת וממבט על .כך למשל
ניתן לאתר את נקודות החיבור האסטרטגיות )נקודות שמחברות בין מקבצי על כמפורט להלן בחלק ד'(,
ובכך לייצר רצף טבע עירוני משמעותי ביותר המתפרש על כ –  37,000דונם ואשר יכול לשמש מסדרון
אקולוגי משמעותי.
בנוסף ,ניתן להתוות מדיניות בנוגע לחיות בר ולחברות צומח ,למקורת מים ,בתי גידול ועוד) .ראו הרחבה
בחלק ד' :מדיניות כלל עירונית(
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 ,ככל שיידרש בהתאם לממצאי הסקר המפורט:
 .1אזור לשימור
 .2אזור חייץ
 .3אזור מוטה פיתוח
חלוקת השטח נעשית על בסיס הממצאים באתר הנדון :מעברים אקולוגיים ,בתי גידול ,חברות צומח וחי
והימצאותם של מינים אדומים או נדירים.
ג .הנחיות פרטניות
לכל אחת מחמש הקטגוריות המפורטות להלן ,ישנה מערכת הנחיות נפרדת ,בהתאם למיקום האתר .ישנו
הבדל בין הנחיות פרטניות לאתר בשטח פתוח ,לבין הנחיות פרטניות לאתר בשטח בנוי או בשטח שעתיד
להיבנות .ההנחיות מתייחסות לקביעת אזורים כאזור לשימור ,כאזור חיץ וכאזור מוטה פיתוח )ככל שיידרש
על בסיס הסקר המפורט( .לכל אחד מן האזורים ישנה כאמור מערכת הנחיות ייעודית לו.
אתרי הטבע בעיר חולקו ל  5-קטגוריות:
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ג

 .1אתרי טבע בשטח בנוי
 .2אתרי טבע בשטח פתוח
 .3אתרי טבע בשטח שעתיד להיבנות
 .4אתרי טבע בשטח פתוח בשילוב שטח שעתיד להיבנות
 .5אתרי טבע בשטח מוגן ומנוהל

חשוב להדגיש ,מעבר להנחיות אשר מטרתן להתוות מסגרת כוללת ושיטת עבודה ,לעורך הסקר המפורט
יש ראייה נוספת על בסיס הממצאים בשטח ,ראייה המשלימה את המפורט לעיל .אשר על כן ,יכול עורך
הסקר להציע מסגרת שונה או משלימה את האמור בהנחיות ,בכפוף להסבר.
הנחיות לשימור ,טיפוח ופיתוח באתר כפי שינבעו מממצאי הסקר המפורט של ערכי הטבע באתר ,יוטמעו
בנספח הנופי של התכנית .בתכנית שאיננה כוללת נספח נופי ,ההנחיות יוטמעו בנספח הפיתוח )כחלק מנספח
הבינוי( .כמו כן ,ההנחיות הרלבנטיות יצטרפו גם להוראות התכנית ,תחת הכותרת "שימור ערכי טבע".
הנחיות הבסיס וכן ההנחיות הפרטניות המופיעות בפרק זה מבוססות על סקרים שנעשו על ידי אקולוגים
ואנשי מקצוע בתחום הטבע העירוני בשנים האחרונות וביניהם סקרים שנערכו על ידי עמיר בלבן ועידו וכטל
מיחידת סקרי הטבע העירוני של החברה להגנת הטבע ,מסמך רקע "ניהול אתרי טבע עירוני בירושלים" של
ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור וסקרי טבע עירוני מפורטים שנעשו ע"י ד"ר רון פרומקין ,ניר מעוז ומנחם הדר.
ההנחיות מוצגות להלן בטבלאות באופן תמציתי וידידותי לקורא ,מתוך כוונה שכל סוקר שיצא לשטח ידע
במה להתמקד .בנספח א' ו-ב' מופיעות הנחיות תוך פירוט ודוגמאות של האקולוג ד"ר ז'אן-מארק דופור-
דרור.
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 .2תרשים זרימה :הנחיות לשמירה וטיפוח אתרי טבע
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 .3סיווג וסיכום אתרי הטבע בירושלים
אתרי הטבע בעיר מתפרשים על שטחים רבים ומגוונים .הנחיות לשימור ,טיפוח ופיתוח האתרים משתנות
בהתאם לסוג השטח שבו הם נמצאים .אתרי הטבע בעיר נחלקו כאמור לחמש קטגוריות ולהלן מספר
האתרים בעיר בכל קטגוריה:
 .1אתר טבע בשטח בנוי 6 :אתרים.
 .2אתר טבע בשטח שעתיד להיבנות 13 :אתרים.
 .3אתר טבע בשטח פתוח 62 :אתרים.
 .4אתר טבע בשטח פתוח בשילוב שטח שעתיד להיבנות 47 :אתרים.
 .5אתר טבע בשטח תחום ומנוהל 13 :אתרים.
התמונות ,המפות והטבלאות שלהלן מציגות תמונת מצב עדכנית ומתומצתת של חמש הקטגוריות של אתרי
הטבע העירוניים בירושלים ,בהתייחס לייעוד שטח האתר ,מעמדו בתכנית המתאר ,דירוג האתר על-פי
המודל ,הימצאות תוכנית מפורטת בתחום שטח האתר וביצוע סקר מפורט בשטח האתר.

 3.1אתרי טבע בשטח בנוי
אתרי טבע בשטח בנוי כוללים מגוון ביולוגי בעל ערך אשר משולב בבנייה עירונית צפופה .בירושלים מיוצגות
תופעות ייחודיות של טבע בסביבה עירונית עתיקה ,כגון קינון הבז האדום )מין אדום( ,בתי גידול לחים
בברכות עתיקות וקירות חיים .העיר העתיקה ,יחד עם השכונות הוותיקות הסמוכות לה ,מהווה דוגמא
ייחודית ברמה בינלאומית לטבע בסביבה עירונית בנויה.

איור  : 21אתר טבע  ,41העיר העתיקה " -החלקלקה" ,קיר חי
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איור  : 22אתר טבע  ,56בז אדום בשכונת נחלאות

מפה  :32חלוקת אתרי הטבע על פי סוג השטח
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טבלה  :11אתרי טבע בשטח בנוי

אתרי טבע בשטח בנוי
שם האתר

מס
אתר

ייעוד לפי תכנית המתאר

דירוג

תוכנית מפורטת/אחר

סקר מפורט

מופיע בתכנית
המתאר

הערות
ישנה הטיה במודל בשל ביצוע סקר
מפורט בשטח ועדכון הסקר הכללי
על בסיסו

41

העיר העתיקה

העיר העתיקה

27

יש תכנית פיתוח

כן )על בסיס
תוכנית
פיתוח(

כן

42

הר ציון

שטח פתוח ,גן לאומי ,בניינים
ומוסדות ציבור ,בית קברות

79

יש לשימוש משולב

אין

כן

56

נחלאות

אזור מגורים ,מע"ר

86

יש תכנית לשכונה

אין

לא

12

האוניברסיטה העברית בהר
הצופים

בניינים ומוסדות ציבור

90

יש תכנית כוללת לקמפוס

אין

הרחבת פוליגון
מתכנית המתאר

44

שכונת מוסררה

מע"ר ,אזור מגורים ,בניינים
ומוסדות ציבור

108

יש תכנית לשכונה

אין

לא

עודכן מסימבול לפוליגון בהתאם
לגבולות השכונה

45

נחלת שבעה

מע"ר

125

יש תכנית לשכונה

אין

לא

עודכן מסימבול לפוליגון בהתאם
לגבולות השכונה

עודכן מסימבול לפוליגון בהתאם
לגבולות השכונה
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 3.2אתרי טבע בשטח שעתיד להיבנות

אתרי טבע בשטחים שעתידים להיבנות הינם אתרים אשר נמצאים בשטחים פתוחים שיש לגביהם תכנית
לבנייה על כלל השטח .לדוגמא ,באתר שלוחת מלחה  -שלוחה טרשית עם יער נטע אדם ,בתה ים-תיכונית,
עצי בוסתן עתיקים ועוד  -מאושרת תכנית לבניית מגורים.

איור  :23אתר טבע  ,130שלוחת מלחה

איור  :24אתר טבע  ,79מטעי רמת רחל )מזרח(
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טבלה  :12אתרי טבע בשטח שעתיד להיבנות

אתרי טבע בשטח שעתיד להיבנות
מס אתר
92
79
106
130
10
109
84
61
65

שם אתר

ייעוד לפי תכנית המתאר

הר חומה )מזרח(

אזור מגורים ,פארק /גן ציבורי

מטעי רמת רחל )מזרח(

פארק /גן ציבורי ,מגורים

גבעת רם
שלוחת מלחה
הר הצופים צפון
מתחם תע"ש
משתלת קטמון
שלוחת ניות
קריית הלאום )דרום(

51
בניינים ומוסדות ציבור
57
אזור מגורים
66
בניינים ומוסדות ציבור
98
אזור מגורים
83
אזור מגורים
118
אזור מגורים
פארק /גן ציבורי
127

חוות הנוער הציוני

בניינים ומוסדות ציבור ,אזור
מגורים

מתחם אלנבי

אזור מגורים

86
75
110
80
74
38
17

דירוג
36

128
129

עמק יחזקאל /נחל רקפת

אזור תעסוקה ,אזור מגורים,
בניינים ומוסדות ציבור

מטעי רמת רחל )מערב(

אזור מגורים

החווה החקלאית בארמון
הנציב
רוממה מזרח

מלונאות ,אזור מגורים
שטח פתוח ואזור מגורים

כרם א -טור

שטח פתוח ואזור מגורים

133
134
132
-

תוכנית מפורטת /אחר

סקר
מפורט

מופיע בתכנית
המתאר

תכנית מאושרת 7594

יש

מקודמת תכנית למגורים בחלק המערבי
של האתר

יש

כן – סימבול

תכנית מאושרת  4622לתוספת בניינים

אין

לא

יש תכנית מאושרת 12736

אין

לא

תכנית  5921שטח למוסד
יש תכנית לבנייה בשלב הפקדה

אין
אין

לא

הערות
גבולות האתר עודכנו בהתאם לבינוי
בפועל
יש להתמקד בהנחיות בשלב ההיתר

הוגשה התנגדות של החברה להגנת
הטבע ונשמרו ערכים ,באופן ממוקד

כן
לא

יש תכנית  3128למגורים

אין

לא

יש

אין

לא

השטח הורד משכבת האתרים :
השטח בחפירה ולבנייה כולו

יש כשטח פתוח

אין

כן

תוכנית בן גוריון גובלת באתר
ומקודמת תכנית לבנייה 15050

תכנית מאושרת לחלק מהשטח למגורים,
1682
תכנית מאושרת 2954
אין תכנית מפורטת

אין
אין
אין

לא
לא
לא

גבולות האתר עודכנו בהתאם למצב
בשטח
גבולות האתר עודכנו בהתאם למצב
בשטח

תכנית מאושרת 5303
תכנית מאושרת בחלק מהשטח 9028

אין

לא

יש להתמקד בהנחיות בשלב ההיתר

מאושרת תכנית  5919לבנייה ברב השטח
תכנית מאושרת  4904לבנייה למגורים
בחלק מהשטח

אין

לא

אין

לא

השטח הוסר בהתייחס לדרוג
השטח הורד משכבת האתרים
בהתייחס לדרוג
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 3.3אתרי טבע בשטח פתוח
אתרי הטבע בשטחים הפתוחים מהווים את החלק העיקרי של בתי הגידול בתחום העיר ירושלים .שטחים
אלו נחלקים למכלולים כלואים  -בעיקר במזרח העיר ,ולאתרים גדולים בעלי קשר ורציפות למערכות
הטבעיות הגדולות של הרי ירושלים .אתרים אלו מהווים את השלד העיקרי של המערכת הטבעית בעיר.
ייעודם של שטחים אלה הוא שטח ציבורי פתוח ,גן לאומי ,פארק מטרופוליני וכדומה ,שאין בהם תוכניות
לבנייה.

איור  : 25אתר טבע  ,36כרם הזיתים בשייח ג'ראח

איור  :26אתר טבע  , 146מורדות רכס לבן
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טבלה  :13אתרי טבע בשטח פתוח

אתרי טבע בשטח פתוח
שם אתר

מס אתר

ייעוד לפי תוכנית המתאר

סקר מפורט

מופיע בתכנית המתאר

135

אגן נחל רפאים

גן לאומי ,ששטח פתוח

1

יש כשטח פתוח

יש

לא

100

עמק הארזים

שטח פתוח ,יער

2

יש כשטח פתוח

יש

מרבית השטח נוסף
לתכנית המתאר

113

נחל רבידה  -יער ירושלים

יער ,שטח פתוח ,פארק /גן ציבורי,
בית קברות

4

יש כשטח פתוח

יש )חלקי
במסגרת כביש
(16

הופיע כסימבול בתכנית
המתאר

101

גבעות אלונה

יער ,שטח פתוח

3

יש כשטח פתוח

אין

הופיע כסימבול בתכנית
המתאר

117

נחל עין כרם

שטח פתוח ,יער ,בניינים ומוסדות
ציבור ,אזור מגורים ,גן לאומי

5

יש כשטח פתוח

אין

הופיע כסימבול בתכנית
המתאר

138

עמק מוצא

שטח פתוח עם הנחיות מיוחדות

6

יש כשטח פתוח

יש

לא

140

הר חרת

גן לאומי ,שטח שמצוי בחלקו
מחוץ לגבולות העיר

11

יש כשטח פתוח

אין

לא

146

מורדות רכס לבן

שטח פתוח

12

יש כשטח פתוח

אין

לא

97

נחל שמואל

שטח פתוח ,יער ,פארק /גן ציבורי

13

יש כשטח פתוח

אין

הופיע כסימבול בתכנית
המתאר

124

כיפת נחל כוס

שטח פתוח

15

יש כשטח פתוח

יש

כן

145

עמק לבן

פארק /גן ציבורי ,אזור תעסוקה

23

תוכנית  54310לאזור תעסוקה ,ויש
תכנית לשטח פתוח

יש – בהכנה

הופיע כסימבול בתכנית
המתאר

120

מורדות קריית מנחם
)צפון(

שטח פתוח ,אזור מגורים

24

יש כשטח פתוח במי 200

אין

הופיע כסימבול בתכנית
המתאר

148

שלוחת עין כרם

גן לאומי ,שטח פתוח ,אזור מגורים

30

יש כשטח פתוח

אין

לא

62

עמק המצלבה

פארק /גן ציבורי ,שטח פתוח

32

יש כשטח פתוח

אין

מופיע כסימבול בתכנית
המתאר

34

נחל צופים

33

מאושרת תכנית  7949לחניון ומתקן
הנדסי בחלק מהשטח

אין

כן )למעט תוספות
קטנות(

גבולות האתר עודכנו
בהתאם למצב בשטח

1

יער מיר  -פסגת זאב

34

יש כשטח פתוח

יש )חלקי(

הופיע כסימבול בתכנית
המתאר

עודכנו גבולות האתר
בהתאם לבינוי בשטח

פארק /גן ציבורי ,אזור מגורים
פארק/גן ציבורי ,שטח פתוח ,אזור
מגורים ,אזור תעסוקה

דירוג

תוכנית מפורטת /אחר

הערות
עודכנו גבולות האתר
בהתאם לבינוי בשטח

מופיע בתמ"מ החדשה
כסימבול לפתוח

מקודמת תכנית לבניית
אזור תעסוקה
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אתרי טבע בשטח פתוח )המשך(
שם אתר

מס אתר

ייעוד לפי תוכנית המתאר

דירוג

תוכנית מפורטת /אחר

סקר מפורט

מופיע בתכנית המתאר

גבעת האוניברסיטה )כיפת חרת
הקטנה(

שטח פתוח

37

יש כשטח פתוח

אין

לא

103

נחל רומאים  -יער ירושלים

בית קברות ,יער ,פארק /גן
ציבורי ,שטח פתוח

38

יש כשטח פתוח

אין

הופיע כסימבול בתכנית
המתאר

137

שיפולי מעוז ציון

גן לאומי

39

יש כשטח פתוח

אין

לא

46

בריכת ממילא וגן העצמאות

פארק /גן ציבורי ,בית
קברות ,מוסדות ציבור

40

יש כשטח פתוח

אין

כן

94

הר חומה )מערב(

שטח פתוח ,אזור מגורים

43

יש תכנית כשטח פתוח )בחלקו קטן
כבר בנוי(

אין

כן ,ברובו

20

עמק השילוח

142

נחל חרת

גן לאומי ,בית קברות ,שטח
פתוח ,מוסדות ציבור
שטח פתוח עם הנחיות
מיוחדות ,גן לאומי ,שטח
מחוץ לגבולות העיר

46

יש תכנית כשטח פתוח )בחלקו קטן
כבר בנוי(

אין

כן ,ברובו

48

יש כשטח פתוח

אין

הופיע כסימבול בתכנית
המתאר

95

כיפת רמת פולין

אזור מגורים

55

יש כשטח פתוח

אין

לא

91

טנטור

43

גיא בן הינום

61

יש תכנית לשטח פתוח גן לאומי

אין

כן ,ברובו

70

חורשת ארמון הנציב

בניינים ומוסדות ציבור,
שטח פתוח
שטח פתוח ,גן לאומי,
מוסדות ציבור ,מגורים ,בית
קברות ,מלונאות
יער ,שטח פתוח ,בניינים
ומוסדות ציבור

60

יש כשטח פתוח ומוסד לשטח הבנוי

אין

לא

67

יש כשטח פתוח

אין

לא

125

יער גילה

שטח פתוח ,פארק /גן
ציבורי ,אזור מגורים

68

יש תוכנית ליער

אין

כן

64

גן הוורדים  -קריית הלאום

פארק /גן ציבורי

71

יש כשטח פתוח

אין

לא

118

עמק בויאר  -נחל היובל

21

כנסיות מורדות הר הזיתים

פארק /גן ציבורי ,אזור
מגורים
שטח פתוח ,בניינים
ומוסדות ציבור,בית קברות

72

יש לשטח פתוח ומוסד בחלק קטן

אין

כן

73

מאושרת תכנית עמ9/

אין

כמחצית מהשטח נכללה
בתכנית המתאר

116

חרבת חממה  -מצפה עין כרם

74

יש כשטח פתוח

אין

הופיע כסימבול בתכנית
המתאר

141

בניינים ומוסדות ציבור
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הערות

גבולות האתר עודכנו
בהתאם למצב בשטח

גבולות האתר עודכנו
בהתאם למצב בשטח

אתרי טבע בשטח פתוח )המשך(
שם אתר

מס אתר

ייעוד לפי תכנית המתאר

דירוג

תוכנית מפורטת /אחר

סקר מפורט

מופיע בתכנית המתאר

הערות

אזור מגורים

76

יש כשטח פתוח

אין

לא

52

חורשת הירח

פארק /גן ציבורי ,אזור
מגורים,

77

תכנית  4581א  ,לשטח פתוח

יש

כן

57

גן סאקר

פארק /גן ציבורי

81

יש כשטח פתוח

אין

כן

69

עמק הגן הבוטני

פארק /גן ציבורי

82

יש כשטח פתוח

אין

לא

102

השומרה

שטח פתוח

84

יש כשטח פתוח

אין

לא

23

שער הרחמים

גן לאומי ,שצ"פ

88

יש תכנית לשטח פתוח גן לאומי

אין

כן

גבולות האתר עודכנו
בהתאם לבינוי בשטח

66

חורשת מוזיאון המדע

בניינים ומוסדות ציבור,
פארק /גן ציבורי

89

יש כשטח פתוח

אין

בחלקו

גבולות האתר עודכנו
בהתאם לבינוי בשטח

58

חורשת קריית הממשלה

פארק /גן ציבורי

94

יש כשטח פתוח

אין

כן

48

בריכת הסולטן

שטח פתוח ,גן לאומי

96

יש כשטח פתוח

אין

כן

144

הרוגם בעיר גנים

אזור מגורים

100

יש כשטח פתוח

אין

לא

22

בית הקברות בהר הזיתים

בית קברות

101

מאושרת תכנית עמ9/

אין

לא

71

רכס ארמון הנציב

פארק /גן ציבורי ,שטח
פתוח

103

יש לשטח פתוח במרבית השטח

אין

לא

16

חורשת אוגוסטה ויקטוריה

בניינים ומוסדות ציבור,
פארק /גן ציבורי

104

יש לשטח פתוח ומוסד לשטח
הבנוי

אין

מרבית השטח נוסף
לתכנית המתאר

60

בית הקברות שייח' באדר

פארק /גן ציבורי

105

יש לשטח פתוח בית עלמין

אין

כן

105

גן הפיסגה ,הר נוף

106

יש כשטח פתוח

אין

לא

יש כשטח פתוח

אין

בחלקו

107

שמורת הסלעים ברמת בית הכרם

גן משכנות שאננים
47

פארק /גן ציבורי ,בניינים
ומוסדות ציבור ,אזור
מגורים
פארק /גן ציבורי ,אזור
מגורים

109

עודכנו גבולות האתר
בהתאם לבינוי בשטח
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אתרי טבע בשטח פתוח )המשך(
מס
אתר

שם אתר

ייעוד לפי תכנית המתאר

דירוג

תוכנית מפורטת /אחר

סקר
מפורט

מופיע בתכנית
המתאר

18

חורשת א-שייח

שטח פתוח ,דרך מאושרת

112

יש כשטח פתוח

אין

לא

11

בית הקברות המנדטורי

בית קברות

114

יש כשטח פתוח

אין

לא

30

תל אל פול

שטח פתוח

115

מאושרת תכנית  3000ב

אין

לא

129

חורשת בוליביה-גולומב

אזור מגורים

117

יש כשטח פתוח

אין

לא

7

גבעה צרפתית )צפון(

שטח פתוח

119

יש כשטח פתוח

אין

לא

85

פארק סן סימון

אזור מגורים

121

יש כשטח פתוח

אין

לא

128

גן שטרן

פארק /גן ציבורי ,אזור מגורים

123

יש כשטח פתוח

אין

לא

108

פארק בית הכרם

אזור מגורים

124

יש כשטח פתוח

אין

לא

36

כרם הזיתים בשייח ג'ראח

פארק /גן ציבורי ,בניינים
ומוסדות ציבור

126

מאושרת תכנית  2591כשטח פתוח

אין

כן

37

גן הסנהדרין

אזור מגורים

131

יש כשטח פתוח

אין

לא

3

פארק פסגת זאב

הערות

אזור מגורים

137

יש כשטח פתוח

אין

לא

151

חרבת בית כיכא

אזור מגורים

-

יש כשטח פתוח

אין

לא

122

חורשת שאראפת

אזור מגורים

140

יש כשטח פתוח

אין

לא

55

חורשת בית אלישבע

אזור מגורים

-

יש כשטח פתוח ומוסד

אין

לא

השטח הורד משכבת האתרים בשל דרוג

53

חורשת המושבה )במנזר(

אזור מגורים

139

מאושרת תכנית  2154למוסד

אין

לא

הפיכת סימבול לפוליגון לפי שטח
השכונה

150

אלון מוסא עלמי  -שראפאת

שטח פתוח

140

יש כשטח פתוח

אין

כן

51

גן השושנים

פארק /גן ציבורי ,אזור
מגורים,

-

יש כשטח פתוח

אין

לא

54

חורשת הטמפלרים

בית קברות

141

יש לבית עלמין

אין

לא

63

גן ניות

פארק /גן ציבורי

-

יש כשטח פתוח

אין

לא
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השטח הורד משכבת האתרים בשל דרוג

השטח הורד משכבת האתרים בשל דרוג

השטח הורד משכבת האתרים בהתייחס
לדרוג

 3.4אתרי טבע בשטח פתוח בשילוב שטח שעתיד להיבנות
אתרים אלה מתפרשים על יותר מסוג שטח אחד ,בשטח פתוח וגם בשטח שעתיד להיבנות .למרות
שהשטחים בחלקם עתידים להבנות ,קיימים באתרים בתי גידול או ממצאים בעלי חשיבות .לעיתים נמצאו
בשטחים מסוג זה ממצאים בעלי ערכיות ייחודית בירושלים.

איור  :27אתר טבע  ,104כרם זיתים הר נוף צפון

איור  :28אתר טבע  ,78גאיות אום טובא
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טבלה  :14אתרי טבע בשטח פתוח בשילוב שטח שעתיד להיבנות

אתרי טבע בשטח פתוח בשילוב שטח שעתיד להיבנות
מס
אתר

שם אתר

ייעוד לפי תכנית המתאר

דירוג

תכנית מפורטת /אחר

סקר
מפורט

מופיע בתכנית
המתאר

הערות

93

גבעת הארבעה ומנזר מר
אליאס

שטח פתוח ,אזור מגורים

7

יש תכנית לשטח פתוח ומיועד
לפיתוח בתכנית המתאר

אין

כן

98

מצפה נפתוח ויער רמות
)מערב(

שטח פתוח ,אזור מגורים ,יער

8

יש תכנית לשטח פתוח ולבנייה
למגורים בהיקף גדול

בהכנה

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר

4

נחל זימרי

פארק/גן ציבורי ,שטח פתוח,
אזור מגורים ,אזור תעסוקה

9

יש לשטח פתוח וחלק קטן לבנייה

אין

32

שורק עליון

שטח פתוח ,אזור מגורים

10

יש כשטח פתוח

אין

29

נחל עטרות )דרום(

פארק /גן ציבורי ,אזור
מגורים ,שטח פתוח

14

יש לשטח פתוח מוסדות ומגורים

אין

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר
מרבית השטח
נוסף
הופיע כסימבול
בתכנית המתאר

123

אגן נחל כוס

שטח פתוח פארק ,גן ציבורי,
אזור מגורים

16

אין

כן

136

נחל גילה

שטח פתוח ,גן לאומי ,אזור
מגורים ,בניינים ומוסדות
ציבור

17

יש

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר

עודכנו גבולות השטח בהתאם
לבינוי .הוגשה התנגדות
חלה"ט לשמירת ערכי טבע
שהתקבלה

28

נחל עטרות )צפון(

אזור מגורים ,שטח פתוח,
פארק /גן ציבורי ,בניינים
ומוסדות ציבור

19

יש לשטח פתוח מוסדות ומגורים

אין

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר

עודכנו גבולות השטח בהתאם
לבינוי

99

ליפתא

אזור מגורים ,יער ,שטח פתוח

20

31

שדות שועפט

אזור מגורים ,שטח פתוח

21

יש תכנית לשטח פתוח ולבנייה
6036
יש לשטח פתוח מוסדות ומגורים

אין

כן

אין

לא

78

גאיות אום טובא

שטח פתוח ,פארק /גן ציבורי,
אזור מגורים

22

139

מחצבת הר חרת

שטח מחוץ לגבולות העיר

25

שטח בחלקו הגדול פתוח בחלקו
בנוי ובחלקו עתיד להבנות
יש תכנית לשטח פתוח וחלק
מהשטח מיועד לפיתוח פרברי
בתמ"מ

אין

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר

אין

לא

5

יער ענתא

שטח פתוח ,אזור מגורים

26

יש לשטח פתוח וחלק קטן לבנייה

אין

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר
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יש תכנית לשטח פתוח וחלק
מהשטח מיועד לבנייה בתכנית
המתאר ויש תכנית בהכנה לבנייה
יש תכנית לשטח פתוח וחלק
מהשטח מיועד לבנייה בתכנית
המתאר ויש תכנית מאושרת
לבנייה

עודכנו גבולות האתר בהתאם
לבינוי בשטח

עודכנו גבולות האתר בהתאם
לבינוי בשטח

עודכנו גבולות האתר בהתאם
לבינוי בשטח

עודכנו גבולות האתר בהתאם
לבינוי בשטח

עודכנו גבולות האתר בהתאם
לבינוי בשטח

אתרי טבע בשטח פתוח בשילוב שטח שעתיד להיבנות )המשך(
מס
אתר

שם אתר

ייעוד לפי תוכנית המתאר

דירוג

תוכנית מפורטת/
אחר

סקר מפורט

מופיע בתכנית
המתאר

הערות

143

שלוחת הדסה

שטח פתוח  ,יער ,שטח לתכנון
עתידי ,אזור תעסוקה

28

יש תכנית לשטח פתוח

אין

לא

112

הר נוף דרום )פי גלילות(

אזור תעשייה ,שטח פתוח ,פארק
ציבורי ,אזור מגורים.

31

יש תכנית לשטח פתוח

אין

לא

33

יער רמות מזרח )יער שלמה(

שטח פתוח ,אזור מגורים

44

יש לשטח פתוח ותכנית
למגורים להרחבת רמת
שלמה 11085

אין

הופיע כפוליגון
בתכנית המתאר

15

בתת ספר ,הר הצופים )מזרח(

שטח פתוח  ,אזור מגורים

45

יש לשטח פתוח ולדרך

אין

חלק מהשטח
הופיע והשטח
גדל באופן
משמעותי

עודכנו גבולות השטח בהתאם
לבינוי

119

כרמית

אזור מגורים

47

יש תכנית לשטח פתוח

בהכנה

לא

חלק מהשטח מיועד לבנייה
בתכנית המתאר ויש תכנית
בהכנה לבנייה

147

אורה  -עמינדב )צפון(

שטח פתוח

50

אין

לא

עודכנו גבולות השטח בהתאם
לבינוי

81

מתחם רמת רחל

שטח פתוח ,פארק ציבורי ,אזור
מגורים

53

אין

לא

27

שדות עטרות

שטח פתוח ,אזור מגורים ,אזור
תעשייה

54

אין

לא

עודכנו גבולות השטח בהתאם
לבינוי

133

עמק האסבסטונים

פארק ציבורי ,אזור מגורים

58

אין

לא

עודכנו גבולות השטח בהתאם
לבינוי

90

בוסתני בית צפאפה

אזור מגורים ,שטח פתוח

59

אין

לא

עודכנו גבולות השטח בהתאם
לבינוי

יש תכנית לשטח פתוח
וחלק מהשטח מיועד
לפיתוח עירוני בתמ"מ
שטח בחלקו הגדול
פתוח בחלקו עתיד
להבנות
יש לשטח פתוח
ותעסוקה
יש תכנית לשטח פתוח
ותכנית מאושרת
למגורים בחלק מהשטח
שנמצאת בבנייה
יש תכנית לשטח פתוח
ולבינוי

חלק מהשטח מיועד לפיתוח
בתמ"מ ובתכנית מאושרת
חלק מהשטח מיועד לבנייה
בתכנית המתאר ויש תכנית
בהכנה לבנייה
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אתרי טבע בשטח פתוח בשילוב שטח שעתיד להיבנות )המשך(
מס
אתר

שם אתר

ייעוד לפי תוכנית המתאר

דירוג

תוכנית מפורטת/
אחר
יש תכנית מאושרת
 12032לבנייה למגורים
בחלק מהשטח
יש לשטח פתוח ותכנית
לבנייה מאושרת 7984
למגורים ולמוסד
יש תכנית לבנייה
5834ד ,בשלבי
התנגדויות
יש לשטח פתוח
יש לשטח פתוח ותכנית
בהכנה למגורים

סקר מפורט

מופיע בתכנית
המתאר

134

רכס משואה

פארק /גן ציבורי ,אזור מגורים,
יער

62

77

נחל דרגה עליון

אזור מגורים ,פארק /גן ציבורי,
שטח פתוח

63

89

מתחם גבעת המטוס

מלונאות ,אזור מגורים

64

26

גאיות דרגה

שטח פתוח ,אזור מגורים

65

25

גאיות הקדרון

אזור מגורים  ,שטח פתוח

69

73

יער השלום

יער ,פארק /גן ציבורי ,שטח פתוח,
אזור מגורים ,בניינים ומוסדות
ציבור

70

יש לשטח פתוח
ולמגורים בחלק קטן

6

נחל אוג ,שלוחת ענתות

שטח פתוח ,פארק /גן ציבורי,
אזור מגורים

75

יש תכנית בהפקדה
לאתר הטמנה 13900

אין

76

גן ארמון הנציב

שטח פתוח ,פארק /גן ציבורי,
אזור מגורים

80

יש לשטח פתוח
ולמגורים בשלב היתר
בנייה ע"פ תוכנית 4748

אין

לא

83

ציר מסילת הרכבת

אזור מגורים

87

יש תוכנית לפארק

אין

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר

50

גבעת התנ"ך

פארק /גן ציבורי ,בניינים ומוסדות
ציבור

91

יש לשטח פתוח ובהכנה
היתר להרחבת שטח
המוסד )החאן(

אין

כן

88

)מתחם גבעת המטוס )צפון(

מלונאות ,אזור מגורים

92

יש תכנית לבנייה 5834א

אין ,בעקבות
התנגדות נשמרו
ערכים טבעיים

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר

72

טיילת שרובר

שטח פתוח ,בניינים ומוסדות
ציבור ,אזור מגורים

95

104

כרם זיתים ,הר נוף )צפון(

שטח פתוח ,יער ,פארק /גן
ציבורי ,אזור מגורים

97

יש לשטח פתוח ותוכנית
בהכנה למגורים 13242
יש תכנית לשטח פתוח
וחלק מיועד לפיתוח
בתכנית המתאר.
התוכנית נמצאת בשלבי
הכנה

אין

לא

אין

לא
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יש

לא

אין

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר

אין ,יש התנגדות
חלה"ט בנושא
שמירת ערכי הטבע
אין

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר
לא

אין

לא

אין

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר
לא

הערות

הוגשה התנגדות ממוקדת,
עודכנו גבולות השטח בהתאם
לבינוי

אתרי טבע בשטח פתוח בשילוב שטח שעתיד להיבנות )המשך(
מס
אתר

שם אתר

ייעוד לפי תוכנית
המתאר

דירוג

תוכנית מפורטת/
אחר

סקר מפורט

מופיע בתכנית
המתאר

הערות

9

עיסוויה צפון

שטח פתוח  ,אזור
מגורים

99

יש לשטח פתוח

אין

כן

2

שמורת פרחי הבר

אזור מגורים

102

יש  6513לשטח פתוח

יש

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר

8

פארק הגבעה הצרפתית

אזור מגורים

107

יש תכנית מאושרת
 5984לבנייה בחלק
מהשטח

אין

לא

39

רוממה ,הגיא הסגור

אזור מגורים  ,שטח
פתוח

110

יש לשטח פתוח

אין

לא

126

פארק דניה

פארק /גן ציבורי ,אזור
מגורים

116

אין

כן

96

דרך גולדה

אזור מגורים

120

אין

לא

87

מתחם החלמוניות בבית צפאפה

אזור מגורים

122

אין ,בעקבות
התנגדות נשמרו
ערכים טבעיים

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר

127

מחילות דורבנים ברמת דניה

אזור מגורים

130

121

כרם זיתים  -קטמון ט'

פארק /גן ציבורי,
שצ"פ

135

אין

לא

82

החווה החקלאית בבקעה

אזור מגורים

יש תוכנית מאושרת
 1042למבני ציבור
ושצ"פ
יש תכנית לשטח פתוח
ותכנית מאושרת
לברכה.
יש תכנית לבניית
מגורים  12827למרבית
השטח

אין

לא

יש ,בעקבות
התנגדות נשמרו
ערכים טבעיים

כן

הוסר מהשכבה בשל הדירוג והבנייה

49

גן הפעמון

פארק /גן ציבורי ,אזור
מגורים ,מלונאות,
אזור תעסוקה

136

יש לשטח פתוח

אין

לא

עודכנו גבולות השטח בהתאם לבינוי

149

בית סח'ור )מערב(

שטח פתוח ,פארק /גן
ציבורי ,אזור מגורים

-

יש תכנית לשטח פתוח
וחלק מהשטח מיועד
לבנייה בתכנית מאושרת

אין

לא

הוסר מהשכבה בשל הדירוג והבנייה

24

סילוואן מרכז

בניינים ומוסדות
ציבור ,אזור מגורים

-

יש למוסד

אין

לא

הוסר מהשכבה בשל הדירוג והבנייה

-

יש תכנית לשטח פתוח
ותכנית מאושרת
למגורים בחלק מהשטח
שנמצאת בבנייה
יש תכנית מאושרת
 5330לבנייה למגורים
בחלק מהשטח
יש תכנית לבנייה 5834ב

עודכנו גבולות השטח בהתאם לבינוי
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 3.5אתרי טבע בשטח תחום ומנוהל
אתרי טבע תחומים ומנוהלים כדוגמת גן החיות התנכ"י והגן הבוטני הם אתרים אשר נמצאים תחת פיקוח
וניהול של גורם מקצועי מנהל.

איור  : 29אתר טבע  ,131גן החיות התנכ"י

איור  :30אתר טבע  ,111צבי ישראלי בעמק הצבאים
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טבלה  : 15אתרי טבע בשטח תחום ומנוהל

אתרי טבע בשטח תחום ומנוהל
מס
אתר

שם אתר

ייעוד לפי תוכנית המתאר

דירוג

תוכנית מפורטת/
אחר

סקר מפורט

מופיע בתכנית
המתאר

59

התחנה לחקר ציפורי ירושלים

פארק /גן ציבורי

18

יש תכנית לשטח פתוח

יש

כן

131

גן החיות התנ"כי

שצ"פ

29

יש תכנית לגן חיות

יש

לא

68

גן בוטני  -גבעת רם

פארק /גן ציבורי

35

יש תכנית לגן בוטני ויש
גן מפותח

אין

לא

19

עמק צורים

שטח פתוח

41

יש תכנית לשמורת טבע

אין

הופיע כסימבול
בתכנית המתאר

13

גן בוטני הר הצופים

בניינים ומוסדות ציבור

42

111

עמק הצבאים

פארק /גן ציבורי

49

יש

כן

132

עין יעל

שטח פתוח

52

לא ברמה נדרשת

לא

114

הר הרצל

אין

לא

115

יד ושם

בית קברות ,בניינים ומוסדות
ציבור
בניינים ומוסדות ציבור ,בית
קברות

56

אין

לא

14

פארק הר הצופים

פארק /גן ציבורי

85

אין

לא

35

גבעת התחמושת

בניינים ומוסדות ציבור ,שטח
פתוח ,אזור מגורים

93

יש תכנית לגן בוטני ויש
גן מפותח
יש תכנית לפארק טבע
עירוני
יש תכנית לשטח פתוח
קולט קהל
יש תכנית לשטח פתוח
אתר מורשת
יש תכנית לשטח פתוח
אתר מורשת
יש תכנית לגן בוטני ויש
גן מפותח
יש תכנית לשטח פתוח
אתר מורשת

אין

כן

אין

כן

67

גן הפסלים  -מוזיאון ישראל

בניינים ומוסדות ציבור

111

יש תכנית לשטח פתוח

אין

לא

40

מוזיאון רוקפלר

בניינים ומוסדות ציבור

113

יש תכנית לשטח פתוח
מוזיאון

אין

לא

78

הערות
לסמן מספר על המפה
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 .4הנחיות בסיס לשמירה ,טיפוח ופיתוח אתרי טבע עירוני
הנחיות בסיס כוללות תחומי תכנון ופיתוח כלליים הנוגעים לכל אתרי הטבע בדגש על היבטים טכניים
כדוגמת תאורה ,נגר ,אשפה ,וכדומה .הנחיות הבסיס לאתרי הטבע יחולו על שלושה אזורי תכנון בתוך
האתר )במידת הצורך בהתאם לממצאים( :אזור לשימור ,אזור חיץ ואזור מוטה פיתוח .חלוקה זו תיעשה
בהליך של עדכון והיזון חוזר בהתייחס לממצאים ,להיקפם וביחס לבינוי הנדרש .כיוון שתהליך התכנון עובר
שינויים רבים מהשלב הראשון ועד לאישור הסופי )חלופות תכנוניות ,התנגדויות ,ממצאים כגון עתיקות
ועוד( יש חשיבות רבה להימצאותו של היועץ האקולוגי לאורך כל התהליך ולא רק במסירת סקר מפורט
בתחילתו.

 4.1אזור לשימור
איתור שטח לשימור יתבסס על ערכיות בתי הגידול ומיקומם של ממצאים בעלי חשיבות ורגישות גבוהה,
על-פי הרשימה שלהלן:
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 ,לדוגמא אזורי פעילות של הצבי הישראלי ,כיפות טבעיות ,אתרי קינון
וכדומה.
ד .תפקוד מיטבי של המערכת הטבעית באתר ובשטחים הסמוכים אליו .למשל ,שמירה על רציפות
וחיבוריות לאתרים שכנים ,שמירה על אתרי רביה וקינון וכדומה.
 4.2אזורי 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.
 4.3אזור מוטי פיתוח
האזורים שאינם אזורי חיץ ואזורי שימור הם אזורים מוטי פיתוח ,שבהם ניתן לפתח בהתאם לסוג השטח
והחלטות מוסדות התכנון.
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טבלה  :16הנחיות בסיס לשמירה ,טיפוח ,ופיתוח אתרי טבע עירוני

אזור לשימור

הנחיות בסיס לשמירה ,טיפוח ופיתוח אתרי טבע עירוני
אזור חיץ

אזור מוטה פיתוח

 .1מפרט טכני
יש להגביל את התאורה בגבול השטח המיועד לפיתוח
כך שהיא לא תפריע לתפקוד המערכת הטבעית
ולאוכלוסיית חיות הבר הגובלים בשטח.

 1.1תאורה

ללא תאורה ,או תוך הגבלת התאורה כך שהיא לא ללא תאורה .יש להגביל את התאורה בגבול השטח
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
אזורי חיץ ייקבעו בעדיפות כשטחים פתוחים ,תוך מתן עדיפות לפתוח כגינות שכונתיות וכשטחי
אזורים לשימור יוגנו תוך קביעתם כשטחים
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( .

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.
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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.

 2.4תחבורה ודרכים

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

 2.5מבנים

ללא בינוי

 2.3גידור

 2.6שילוט

*

אזור ללא שילוט

אזור חיץ

אזור מוטה פיתוח

במידה ויש 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 אזורי ם 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
השטח .יש למתן השפעה של דרכים קיימות
לתת הקרקע .יש להרחיק ככל האפשר את סלילת
תיפגע
השטח .סלילת דרכים תהיה באופן שלא
הדרכים משטחים בהם ממצאים איכותיים.
בסביבה הטבעית.
בינוי בהיקף קטן שלא ישפיע על הסביבה הטבעית,
תוך ניצול הטופוגרפיה הטבעית )בשטח משופע בהתאם להנחיות תוכנית 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 הכוונה ,כללי התנהגות לפי סוג אתר.

שילוט דרכים ברחובות הצמודים לאתרי טבע.
שילוט ייעודי לרשת אתרי טבע עירוניים ,כללי
התנהגות ,הכוונה ומידע.
הנגשה מלאה

 2.7הנגשה

ללא

הנגשה מלאה

 .3קליטת קהל

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

בשטח זה תתאפשר קליטת קהל בהתאם לגודל
השטח ומיקומו.

 .4שרותי מערכת

יש לבחון את שירותי המערכת הרלבנטיים לאתר ולפרט אותם בהתאם לטבלה בחלק א ,פרק  ,6בהתייחס לאתר ולתרומתו 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

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

*

למידע נוסף ראו :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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 .5הנחיות פרטניות לשמירה ,טיפוח ופיתוח אתרי טבע עירוני
 5.1הנחיות פרטניות לאתר טבע בשטח בנוי ) 6אתרים(
אזור לשימור :שימור תופעות נקודתיות

אזור מוטה פיתוח

אזור חיץ

מגוון האתר
בתי גידול

אם ניתן ,יש להכין תוכנית 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 תוכוני

שימור עצים עתיקים וייחודיים על יד בנייה במרחק
שלא יפחת מ 3מטר מגזע העץ.

יער ספר של אלה
אטלנטית

שימור עצים עתיקים וייחודיים על יד בנייה במרחק
שלא יפחת מ 3מטר לפחות מגזע העץ.

יער נטע אדם

שימור ככל הניתן ,העתקה ופיצוי בתחום התכנית

*

שימור עצים עתיקים וייחודיים על יד בנייה במרחק
שלא יפחת מ 3מטר מגזע העץ.

חורשה

שימור עצים עתיקים וייחודיים על יד בנייה במרחק
שלא יפחת מ 3מטר מגזע העץ.

חקלאות מסורתית
)כרם/בוסתן(
חקלאות בעל

לא רלוונטי

חקלאות בת זממנו

לא רלוונטי

בית גידול לח

הכנת תוכניות ניקוז מקיים

מגוון ביולוגי חי
בע"ח בהכחדה
ובסכנת הכחדה

שימור בתי גידול קיימים כדוגמת מחילות דורבנים
ואתרי קינון.
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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
אתרי קינון ומינים
דוגרים
מיני דו-חיים

מתן פתרונות קינון
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
מיני צומח אדומים

*

יש להעתיקם במידת האפשר לאזורי חייץ
ואזורים לשימור.
יש להעתיקם במידת האפשר לאזורי חייץ
ואזורים לשימור

*

תצורת צומח נדירות

לא רלוונטי

מינים פולשים

יש להדביר מינים פולשים בשלב מוקדם.

מקורות מים
קבוע מלאכותי
קבוע טבעי
עונתי טבעי
*

למידע נוסף ראו :נספח ב' 5.2 ,4.3 ,4.2
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לא רלוונטי
לשמור מקורות מים קיימים

לא רלוונטי
לא רלוונטי

 5.2הנחיות פרטניות לאתר טבע בשטח שעתיד להיבנות ) 13אתרים(
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 תוכוני

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

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

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

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 שלא ייקבע כשטח לבנייה .בלית ברירה ,יש לקבוע הנחיות
מחמירות לשילוב הבנייה סביב מקור המים.

עונתי טבעי

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 שלא ייקבע כשטח לבנייה .בלית ברירה ,יש לקבוע הנחיות
מחמירות לשילוב הבנייה סביב מקור המים.

קבוע מלאכותי

יש לשמר וניתן לטפח בהתאם למרכיבי השטח
הטבעיים.

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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 5.3הנחיות פרטניות לאתר טבע בשטח פתוח )(62
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 תוכוני

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 אלות אטלנטיות 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(

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

עידוד חקלאות מקיימת ללא גידור וללא
חומרי הדברה כימיים וכדומה

תינתן עדיפות למיקום איזור מוטה פיתוח באזורים אלה.

בית גידול לח

שימור ללא נגישות

שימור וטיפוח עם נגישות תוך הקצאת
שטחים לטובת המערכת הטבעית

אין למקם שטח מוטה פיתוח בבית גידול לח ובסמוך לו.

חקלאות בעל

מגוון ביולוגי חי
מיני בע"ח בהכחדה
ובסכנת הכחדה

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 חייץ

אזור לשימור
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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 5.4הנחיות פרטניות לאתר טבע בשטח פתוח בשילוב שטח שעתיד להיבנות )(47

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(.

 5.5הנחיות פרטניות לאתר טבע תחום ומנוהל )(13

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.

טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית 128

חלק ד :מדיניות כלל עירונית
 .1מדיניות כלל עירונית לטבע בירושלים
מטרת המדיניות הכלל עירונית להתוות סדר עדיפויות לאורך זמן .הכנת סקרי טבע מפורטים לאתרי הטבע
בעיר אינה צריכה להיות תלויה בשלב בו מקודמות תכניות נקודתיות בשטחם .עיריית ירושלים מכירה
בצורך של עריכת סקרי טבע בכל אתרי הטבע בעיר ,כאשר סדר העדיפויות צריך לתת קדימות לאתרים
האיכותיים ביותר .כמו כן יש לשלב בין מערכת השטחים הפתוחים בעיר ,השדרות העירוניות ,מערכות
התשתית ,הבנייה הירוקה כדוגמת גגות ירוקים ,לבין מערכת אתרי הטבע.
עיריית ירושלים והוועדה המחוזית יתייחסו אל אתרי הטבע בראייה כוללת ,בדגש על חיבור בין האתרים
כמערכת מתפקדת ,כפי שיפורט עוד בהמשך.

 1.1התייחסות אל אתרי הטבע בראייה כוללת
אחד הממצאים החשובים שעלו מניתוח המודל הוא האפשרות להתייחס אל שכבת אתרי הטבע )שכוללת
 141אתרים( בראייה אקולוגית כוללת ,תוך יצירת "מקבצי על" – חיבור בין קבוצות אתרים קשורים
גיאוגרפית לכדי אתר טבע אחד נרחב.
חיבור בין אתרי טבע בעיר
לאחר ביסוס שכבת אתרי הטבע ובעקבות ניתוח המידע מן המודל ,הגענו למסקנה כי הדרך הנכונה להגדיר
את שכבת אתרי הטבע מבחינה מרחבית-תכנונית-אקולוגית ,היא על פי החלוקה הבאה:
 6מקבצי על – חיבור של לפחות  3אתרים בודדים המשתרעים על פני שטח נרחב העולה על  2,500דונם ועד
ל 10,000 -דונם.
 7מקבצים – חיבור של  2אתרים לפחות המשתרעים על שטח העולה על  500דונם ועד ל 1,200 -דונם.
 73אתרי טבע בודדים – אתרי טבע שאינם מחוברים אחד למשנהו.
לאור זאת ,מומלץ להתייחס לשכבת אתרי הטבע על בסיס שני היבטים :האחד ,ההיבט הטכני ,כך שכל
תכנית באתר טבע מכלל  141האתרים ,תצטרך להתייחס לגבולות האתר )שיופיעו ברקע התכנית( ,בכל
הנוגע להכנת סקר מפורט .השני  -הסתכלות תכנונית-אקולוגית אשר תיבחן את ההיבטים האקולוגיים
בראייה מרחבית ,על בסיס החלוקה למקבצי על ,מקבצים ואתרים בודדים.
חשוב לציין כי שכבת האתרים בהיבט התכנוני-אקולוגי) ,עם מקבצי על ,מקבצים ואתרים( ,כוללת ברקע גם
את גבולות  141האתרים .זאת בכדי שלא יוטל על יזם לבצע סקר על שטח שהוא רחב היקף הרבה מעבר
לתחום בו מוגשת התכנית או היתר הבניה .יחד עם זאת ,יזם ממסדי המגיש תכנית על פני שטח נרחב
)מדינה ,עירייה( ,יכול להרחיב את היקף הסקר מעבר לגבולות "הטכניים" של האתר ,על פי שיקול הדעת של
מוסדות התכנון.
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ד

המטרה העומדת בבסיס שכבת המקבצים היא קידום מהלך רחב היקף של הכנת סקרי טבע מפורטים
בהתבסס על החלוקה למקבצים .זאת מבלי לחכות לקידום תכניות בתחום המקבצים.
ביצוע הסקר המפורט יצעיד את העיר ירושלים צעד נוסף ומשמעותי ביותר לקראת היותה עיר מקיימת
מערכות טבעיות המובילה בתחום זה בארץ.
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מפה :33חלוקת האתרים למקבצים ואתרים בודדים
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לאחר הסדרת שכבת אתרי הטבע לשכבת המקבצים ,אותרו נקודות חיבור אסטרטגיות בין המקבצים
)חיבור אפשרי של  5מקבצים לפחות( .נקודות חיבור אלו תאפשרנה יצירת מערך שטחים פתוחים רציף
ומשמעותי מסביב לעיר הבנויה )ראו מפה  .(34באופן זה ,תתקבל מערכת אקולוגית משמעותית ביותר
ברצף טבע עירוני בהיקף של כ –  37,000דונם .מימוש צעד זה יהווה קפיצת מדרגה בשמירה על המגוון
הביולוגי בעיר ושיפור משמעותי ביותר בהתייחסות למרחב האקולוגי של ירושלים.
מפה  : 34חיבור פוטנציאלי בין מקבצי אתרים

טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית 133

טבלה  :17רשימת מקבצי אתרי טבע

מקבץ

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
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מקבץ-על יער
ירושלים

מקבץ-על נחל
רפאים

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

 1.2דירוג כולל של האתרים בחלוקה למקבצים

לאור ההתייחסות התכנונית המחודשת אל שכבת האתרים כאל מקבצים ,נערך עדכון של המודל ובוצע
הערכה נוספת של שכבת אתרי הטבע המבוססת על מקצבי העל ,מקבצים ואתרי הטבע הבודדים .הערכה זו
מחדדת את חשיבות האתרים בשוליים המערביים של העיר ,אשר על פי דירוגם בהקשר של מקבץ קבלו את
הדירוג הגבוה ביותר ובפער משמעותי )קטגוריה  .(1בחינה זו מצביעה על חשיבות השמירה על רצף השטחים
הפתוחים וחיבורם למעטפת העיר .גם המקבצים מזרחה לפרשת המים ,כגון אגן נחל קדרון ויער מיר,
מאופיינים בעושר ביולוגי ,אך הם מנותקים ממערכת השטחים הפתוחים ,בעיקר בעטיה של גדר ההפרדה.
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מפה  :35דירוג מקבצי אתרי טבע
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 1.3הקשר למרחב הפתוח :חיבוריות ומעברים
אחד המדדים המשמעותיים ביותר ליצירת מערכות אקולוגיות מגוונות ובעלות מגוון ביולוגי עשיר ,הוא
הקשר והחיבור לשטחים הפתוחים .קשר זה בא לידי ביטוי הן בחיבור בין אתרי הטבע בתוך העיר והן
בחיבור האתרים למרחב הפתוח הסובב את העיר .מרחב פתוח זה מאפשר מעבר רציף של בעלי חיים בדגש על
בעלי חיים גדולים כדוגמת הצבי הישראלי ,צבוע מפוספס ,דרבנים ,ועוד .קשר זה משמעותי ביותר בירושלים,
אשר ממערב לה מצויים שטחים פתוחים נרחבים בעלי איכויות אקולוגיות גבוהות .המודעות לחשיבות זו של
חיבור בין שטחים קבלה את ביטוייה במסגרת התכנונית ופותחו הגדרות בתכניות שונות כגון "מסדרונות
אקולוגיים" ו"מעבר בעלי חיים" ,בכדי לשמור על המעברים .שמירה על המעבר שבין השטחים הסובבים את
העיר ממערב לבין אתרי הטבע בתוך התחום הבנוי היא אחת המטרות החשובות ביותר שעלו מן הממצאים.
הרחבת מסדרון אקולוגי ארצי
במסגרת תמ"מ) 30/1תכנית המתאר המחוזית למחוז ירושלים( מופיע מסדרון אקולוגי המאושר כחיץ
אקולוגי בתמ"מ )מפה  .(36המסדרון מתחבר למקבצי העל במערב העיר וביחד איתם מהווה הרחבה
משמעותית למסדרון הארצי .על מוסדות התכנון לשמור ככל הניתן על מעבר זה ,וכל פיתוח בתחום שטח זה
יחייב בחינה מפורטת בדגש על שמירת מסדרון אקולוגי מתפקד.
חיבור זה מאפשר מעבר בין השטחים הסובבים את העיר לשטחים הגובלים במרחב הפתוח .מסדרון אקולוגי
נרחב זה מהווה תרומה מכרעת לטיפוח ושמירה על המגוון הביולוגי בעיר ויש לשמור עליו מכל משמר.
מעבר ליצירה והסדרה של נקודות חיבור בין אתרים ,יש לשמור ככל האפשר על המעברים הקיימים ויש לשפר
מעברים חלקיים קיימים .זאת על ידי יצירת מעברים תחתיים מתחת לצירי תחבורה ,המתוכננים כך שיעודדו
בעלי חיים לעבור בהם ,על ידי תאורה מתאימה )יתכן בלי תאורה כלל( .המעבר יתוכנן כך שיתמודד עם סוגי
בעלי החיים העתידים לעבר בו ,ואורך המעבר ביחס לפתחו 10.למידע נוסף על מעברים ראו נספח א' .1.1
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מפה  :36הצעה להרחבת חיץ אקולוגי על בסיס תמ"מ 30/1
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 1.4מדיניות לקיום חברות צומח עירוניות
מדיניות הצומח העירונית תתאים למאפיינים הטבעיים-היסטוריים של העיר )כמפורט להלן( .יש להתאים את
מערכת הצומח הטבעית למופעי הצומח על פי אזורים גיאוגרפיים ותצורות הצומח המאפיינות אותם.
האזורים העיקריים הם ספר המדבר במזרח ,במת ההר במרכז ,והרי ירושלים במערב .תצורות הצומח
האופייניות הן :בתת ספר-מדבר ,בתה ים-תיכונית ,יער פארק קדום של אלה אטלנטית ,חורש ים-תיכוני,
חקלאות מסורתית-עתיקה )כרם ,בוסתן( ,חקלאות בת-זמננו ויער נטע אדם.
שיקום הצומח ייעשה תוך מתן עדיפות לצומח מקומי ו/או למערכות הצומח הטבעיות .לדוגמא ,מיני יער
מקוריים כגון אלה אטלנטית ואלה ארץ-ישראלית; חברת הצומח מתרבות החקלאות העתיקה )פיקוס
התאנה ,שקד מצוי ,זית(.

דגם חתך צומח טבעי בירושלים
האגן המזרחי
אגן המזרחי

במת ההר
במת ההר

האגן המערבי

איור  :31דגם חתך צומח טבעי בירושלים )מבוסס על ספרו של פרופ' אבי שמידע ,פרחי ירושלים ,הוצאת כנה ,כרטא(

תינתן עדיפות עליונה לשימור חברות הצומח הטבעיות על פני צומח תרבותי )יער נטע אדם( וחקלאי .דוגמא
אפשרית למימוש המדיניות :פיתוח הצומח לאורך קו הרכבת הקלה בהתאם לחצייתה את העיר ממזרח
למערב.
א .פיתוח פארקים ושטחים פתוחים
.1

בפיתוח שטחים פתוחים בגדלים שונים ,תינתן עדיפות לנטיעה ושתילה של הצומח המקומי ,לפי
המפורט לעיל ולהלן.

.2

בשטחים פתוחים גדולים )מעל  10דונם( ,ישולבו חברות צומח טבעיות בהתאם לכללים הבאים :בעיר
הפנימית )בעיקר בתחום העיר ההיסטורית( מינימום פיתוח של  30%צומח טבעי ,בשטחים הבנויים
סביב העיר הפנימית ,מינימום של  40%צומח טבעי ובמעטפת השטחים הפתוחים מינימום של .80%
דוגמא לפארק שמקיים מדיניות זו הוא עמק המצלבה )בתה ,חורש ,כרמי זיתים ,יער נטע אדם(.

.3

בשטחים מעל  50דונם יש לשלב בתכנון בתי גידול לחים במסגרת תכנון מערכות נגר עירוני ושימוש
במים מושבים.
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ב .צומח כתלים
 .1יש לשמר את צמחיית הכתלים הייחודית לירושלים בתחום העיר ההיסטורית ובשכונות ההיסטוריות.
פיקוח ובחינה יעשו במסגרת היתרי בנייה .דוגמא לתקדים מהשטח היא שימור חומות העיר העתיקה
ובית החולים הנס.
 .2יש לשלב צמחיית כתלים בבנייה חדשה בתחום העיר ההיסטורית ובשכונות ההיסטוריות.
ג .חקלאות מסורתית
 .1יש לשלב חברות צומח חקלאיות מסורתיות בשטחים פתוחים ובשטחים הבנויים תוך פיתוח מנגנוני עידוד
לבעלי קרקעות פרטיות והכשרת מערכת הניהול העירוני בתחום .יש לתת עדיפות לשימור ושיקום
חקלאות מסורתית במרקם העירוני לדוגמא בעין כרם ,בית צפאפא ונחל קדרון.
 .2יש לשמור על שטחי חקלאות מסורתית בתחום הבנוי של העיר ,ויעשה ניסיון למנוע פגיעה בהם ככל
האפשר.
ד .בתת ספר מדבר
 .1בתת ספר הנה בית גידול חשוב לשימור בקו פרשת המים וממזרח לו ,ויש לשמור עליו.
 .2בשימור בתת-הספר ישנה משמעות אקולוגית גדולה להיקף השטח .היות שכך ,יש לקחת בחשבון שימור
בתות-ספר בשטחים גדולים ככל הניתן.
 .3שילוב בתות-ספר בתכנון מערכת השטחים הפתוחים והתשתיות העירוניות ,תוך שימת דגש על מזרח
העיר.
ה .בתה ים-תיכונית
שטחי הבתה בירושלים הנם בתי גידול בסכנה עקב תהליכי פיתוח והתפתחות לא מבוקרת של מערכות צומח.
 .1יש לסמן את שטחי הבתה בכל השטחים הפתוחים והבנויים ולהגן עליהם ככל הניתן.
 .2יש לשמור ולנהל באופן מיטבי את שטחי הבתה ,בעיקר בשטחים טבעיים.
 .3יש לעודד ולשקם שטחי בתה ככל האפשר ,באמצעים מכניים בשטחים בנויים ובאמצעיים מסורתיים
בשטחים הפתוחים על ידי רעייה.
 .4בתה ים-תיכונית הנה בית גידול חשוב לשימור בקו פרשת המים וממערב לו ,ויש לשמור עליו.
 .5שילוב בתות ים-תיכוניות בתכנון מערכת השטחים הפתוחים והתשתיות העירוניות ,בדגש על מערב העיר.
ו .חורש ים-תיכוני
 .1יש לעודד כתמי חורש ים תיכוני במפנים צפוניים בשטחים פתוחים בעיר ,כחלק ממרקם חברות הצומח,
תוך הסבה הדרגתית של יערות נטע אדם מזדקנים במפנים צפוניים ,לחורש ים-תיכוני בעל נוף גבוה
ונגיש.
 .2טיפוח חורש ים-תיכוני קיים.
 .3ראו הנחיות לשילוב חורש ים-תיכוני בפיתוח פארקים ושטחים פתוחים )לעיל סעיף א(.
ז .יער ספר של אלה אטלנטית
 .1מתן עדיפות לנטיעת אלות אטלנטיות בשטחי ציבור ובשטחים פתוחים.
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 .2יש לאתר אזורים מתאימים לשחזור מופע יער אלות-אטלנטיות ושילובו בתוכניות גינון ותשתיות
ציבוריות בעיר )ככרות ,מסילות רכבת ,שטח למבני ציבור(.
ח .יער נטע אדם
 .1יש לשמור ולטפח את מופעי היער הקיימים סביב העיר כיער נטע אדם רב מיני ורב גילאי על המדרונות
והמפנים הצפוניים.
 .2באזורי היער הנרחבים )יער ירושלים ,יער מיר וכדומה( יטופחו בתי גידול נוספים כחלק מיישום
המדיניות העירונית לגבי בתה ,יער אלות אטלנטיות וחקלאות הר מסורתית )מופע כתמי(.
ט .חקלאות בת זמננו
 .1יש לעודד חקלאות מקיימת בשטחים חקלאיים ,ללא גידור וללא שימוש בחומרי הדברה כימיים בתחום
העיר.
י .בתי גידול לחים
 .1יש לשמר את מגוון בתי גידול ומקורות המים המזינים אותם באתרי הטבע בעיר וכן בתחום העיר
הבנויה.
 .2יש לתכנן ולהבטיח אספקת מי גשמים נקיים למערכות אלו .יש לבחון את הבינוי כך שיאפשר את המשך
תפקודם.
 .3תכנון מגוון בתי גידול לחים במסגרת תכניות פיתוח עירוניות תוך הקפדה על הקצאת אזורים המיועדים
לטיפוח מערכות צומח וחברות חי של בתי גידול לחים.
 .4העיר ירושלים חסרה בתי גידול לחים .יש לשלב מערכות לחות במערכת הטבעית של העיר כדי להעשיר
את המגוון הביולוגי בתחום זה.
י"א .מינים פולשים
 .1סילוק מלא של מינים פולשים מתחום העיר ואיסור נטיעה של עצים פולשים לפי רשימה של משרד
החקלאות.
 .2איסור שימוש במינים פולשים בתוכניות צומח במרחב העירוני.
למידע נוסף ,ראו נספח א'  ,1.4נספח ב' .2.3

 1.5מדיניות כוללת לקיום חיות בר בעיר
חברת בעלי החיים בירושלים מתאפיינת בשרידי אוכלוסיות של חיות בר בגדלים שונים .בולטת נוכחותם של
מספר מינים של יונקים גדולים כגון הצבי הישראלי והצבוע המפוספס וכן מספר רב של מיני עופות וזוחלים.
מיקומה של העיר בין שני חבלי ארץ שונים – החבל הים-תיכוני והמדברי ,משפיע על המגוון הזואולוגי ועל
התאמת בעלי החיים לשני החבלים השונים .בחלקה המזרחי של העיר ,למרות צמצום משמעותי בהיקף
השטחים הפתוחים ובידודם עקב בינוי ותוואי גדר ההפרדה ,ישנן חיות בר רבות .האתגר בשימורן קשה ונדרש
מאמץ מיוחד והקצאת משאבים לניהול מיטבי של אוכלוסיות אלה.
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בחלקה המערבי של העיר נותרו שטחים פתוחים נרחבים עם חיבור להרי ירושלים ,שחשיבותם רבה כחיץ בין
העיר למערכות הטבעיות ממערב לה ,ובהם ניתן למצוא אוכלוסיות מרשימות של יונקים גדולים ,כדוגמת
הצבי הישראלי והצבוע המפוספס ,שמסמלים יותר מכל את עולם החי בירושלים ובהרים סביב לה.
על גופי התכנון והניהול לשמר ,לשקם ולנהל את אוכלוסיות בעלי החיים בעיר בדגש על עולם החי המקומי,
שאפיין את העיר וסביבתה מקדמת-דנא.
מומלץ להקים מערכת ניטור אשר תבוסס על ספירות של מין דגל בעולם החי העירוני – הצבי הישראלי ,מיני
עופות דורסים )בז אדם ,בז עצים ,ינשוף עצים ,חיוואי( ודו-חיים )אילנית מצויה ,קרפדה ירוקה ,צפרדע
נחלים( .הניטור יכלול גם מינים מתפרצים )כגון תן זהוב ,שועל מצוי ועורב אפור( .מומלץ גם ניטור אוכלוסיית
עטלפים כביו-אינדיקטורים למגוון ביולוגי.
ישנה חשיבות מיוחדת לשמירה על המינים לעיל .זאת ניתן לקדם על-ידי שמירה על תפקודם של מעברים
אקולוגיים על בסיס אתרי טבע עירוניים ,וחיבור למעטפת השטחים הפתוחים מחוץ לעיר .מעברים
משמעותיים המחברים בין מקבצי העל לשטחים ממערב לעיר אותרו במסגרת עבודה זו ,ומוצגים במפת
מסדרון אקולוגי לשימור )מפה  .(36יש להשקיע באופן הדרגתי ,על-פי סדר עדיפויות אקולוגי ,בשמירה על
הקיים והקמת מעברים משמעותיים חדשים.
מספר ריכוזים של אוכלוסיית צבאים גדולה אותרו בשטח העיר – במקבצי-העל בצפון מזרח ירושלים
ובמקבצי-העל במערב העיר .יש לנהל את האוכלוסיות הללו בראיה כוללת .בחלק המזרחי של העיר קיימות
"מכלאות" שנוצרו בין שכונות העיר לקו התפר )גדר ההפרדה( ,מציאות הדורשת ניהול אינטנסיבי )ראו להלן(.
בחלק המערבי הדגש הוא על שמירת המעברים.
א .יונקים
שימור אוכלוסיית היונקים הגדולים בתחום ירושלים הינו אחד האתגרים הגדולים העומדים לפתחה של
העירייה ובעל פוטנציאל רב הן מבחינת שמירת טבע והן מבחינת אטרקטיביות לציבור הרחב:
•

הגנה על אוכלוסיית היונקים בעיר וטיפוחה ,תוך שימת דגש על שמירת הצבי הישראלי כמין דגל )מין
מוביל שמאפיין את מאמצי שמירת הטבע העירוניים( .ניהול פעיל של יונקים גדולים בדגש על אוכלוסיות
הצבאים באתרי הטבע בעיר )פיקוח ,הסברה וטיפול בטורפים מתפרצים(.

•

שמירה על מעברים אקולוגיים בין אתרי הטבע בתחום העיר ,ובין אתרי הטבע העירוניים לבין השטחים
הפתוחים ממערב לה.

•

ביצוע ניטור תקופתי של יונקים גדולים בעיר.

•

צמצום זמינותם של מקורות מזון לתנים ,שועלים וחיות בית משוטטות )פחים חסיני נבירה ,פחים
מוטמנים ,שגרת איסוף גבוהה(.

ב .עופות
•

יש לשים דגש על שימור וטיפוח בתי גידול המשמשים מינים דוגרים בתחום העיר  -חברת ציפורי הבתה
ממזרח וממערב לקו פרשת המים )דוגמא :פיפיון הרים ,סלעית קיץ וגבתון אדום מקור(.

•

הגדלת שטחי הבתה בתחום אתרי הטבע בעיר ,במסגרת פיתוח וטיפוח האתרים.

•

ביצוע ניטור תקופתי של אוכלוסיות מיני דגל המקננים בתחום העיר ,תוך שימת דגש על מיני בתה ודורסי
יום ולילה.
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•

יש לתת מענה לאוכלוסיית הציפורים בסביבה העירונית בתהליכי תכנון ופיתוח בסביבה הבנויה )בז
אדום ,סיס חומות( ופתרונות הולמים שיאפשרו את המשך קיומם )תיבות קינון ,חרכי קינון וגישה
לעליות גג(.

•

יש לצמצם מקורות מזון זמינים למינים מתפרצים ופולשים )עורב אפור ,מאינה הודית( בעיקר על-ידי
שימוש בפחים חסיני נבירה.

•

שימוש בצמחייה מושכת ציפורים )בעיקר עצי בר מקומיים ועצים אופייניים לחקלאות המסורתית(.

•

פיתוח מקורות מים במופע טבעי מסייע רבות לאוכלוסיית הציפורים בעיר.

•

כל בנייה חדשה או תוספת בנייה למבנים קיימים ,תאפשר פיתוח תשתית לקינון בשכונות :נחלאות ,נחלת
שבעה ,מוסררה )קינון הבז האדום( ,ובעיר העתיקה )סיסים(.

ג .זוחלים
•

שמירה על אוכלוסיית הזוחלים בתחום העיר ,בעיקר בעזרת חינוך והסברה במוסדות חינוך.

•

צמצום אוכלוסיית החתולים באתרי טבע בעיר בעזרת סניטציה ,עיקורים וסירוסים.

ד .דו-חיים
•

שילוב של בתי גידול לחים ,עונתיים וקבועים ,באתרי הטבע בעיר ,תוך ניצול מי נגר עירוניים.

•

אספקת מים :שמירה על מקורות ההזנה למעיינות ולברכות חורף בתחום העיר .בכל פעולת פיתוח סביב
בית גידול לח ,יש לוודא שסביבת בית הגידול תמשיך לספק מים בכמות ובאיכות הנדרשת לקיום תקין
של בית הגידול.

•

שמירה על איכות המים :מניעת זיהום מקורות מים של בתי גידול לחים ,בעיקר על-ידי תשטיפים
מכבישים ,חניונים וכדומה הסמוכים לאתרי הטבע.

•

ביצוע ניטור תקופתי של אוכלוסיית הדו-חיים בעיר.

ה .פרפרים
•

הגנה על כיפות לא בנויות ,ושמירה עליהן במופע טבעי ככל האפשר בשטח שעתיד להבנות.

•

שימור מיני צומח פונדקאים של מיני הפרפרים באתרי טבע עירוניים.

•

שימוש במיני צומח פונדקאים בגינון הציבורי.

ו .חיות בית משוטטות
•

הפעולה העיקרית היא סניטציה כלל עירונית.

•

מניעת מקורות מזון זמינים בתחום סביבת המגורים ובמערך השינוע ,המיון והטיפול באשפה העירונית.

•

מעבר לשימוש בפחים חסיני נבירה ,פחי אשפה מוטמנים והגנה על אזורי מיון ושינוע אשפה.

•

מניעת גישה של חיות בית משוטטות לאתרי פסולת עירוניים.

•

צמצום שיטתי של חיות בית משוטטות באתרי טבע בעזרת האמצעים העומדים לרשות השירות
הווטרינרי והגורמים המוסמכים )משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים(.

•

התמודדות עם סוגיית המינים הפולשים על פי מדיניות ארצית הכוללת ניטור או התמודדות ישירה לפי
הצורך .למידע נוסף ראו נספח א' .1.3
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 1.6מקורות מים
מים הם מרכיב חשוב ביותר במחזור הטבעי .בתי גידול לחים וקבועים חשובים לקיומן של מערכות טבעיות
בתחומי אתרי הטבע .מקורות מים קבועים כוללים מגוון צורות ומופעים .מי תהום גבוהים ,מעיינות ,ברכות
חקלאיות ,מאגרים ומתקני טיהור .המים הם צורך קיומי לשרידותם של יונקים הזקוקים למים כמקור
שתייה בעיקר בעונות היבשות.
ירושלים דלה באופן משמעותי במקורות מים בדגש על מקורות מים טבעיים ,על כן ישנה חשיבות עליונה
בשמירת כל האתרים שבהם מקורות מים טבעיים .כמו כן יש לטפח מקורות מים עונתיים וקבועים גם באופן
מלאכותי ,זאת בעיקר באתרים גדולים שבהם מתאפשרת קביעת אזורי שימור וחיץ מסביב למקור המים.
זאת בכפוף לפיתוח של מערכת ניטור שתימנע כניסה של מינים זרים .להלן הנחיות כלליות לשימור וטיפוח
מקווי מים מקיימי מערכות טבעיות:
•

הקצאת מקווי מים בעלי מופע טבעי באזורים אקסטנסיביים לפעילות חיות בר.

•

הקצאת מקווי מים אקסטנסיביים לצד גופי מים אינטנסיביים לשימוש חיות בר.

•

הגבלת פעילות קהל לטיילות וצפייה ללא פעילות לילה ומחנאות באזורים אלו.

•

יש לתכנן אזורים אקסטנסיביים בגופי מים גדולים ,עם עורף טבעי להיווצרות גישה חופשית.

•

אין להאיר גופי מים אקסטנסיביים בלילה.

איור  : 32השוואה בין מקווה מים במופע טבעי ואיגום מים תעשייתי )עינות חגלה ומאגר הבשור(

 1.7מבנים חיים
בניית מבנים חיים )בנייה ירוקה( מאפשרת להגדיל את המגוון הביולוגי בתחום השטח הבנוי ,על ידי שימוש
בגגות חיים לדוגמא .בניית מבנים חיים הממחזרת חומרי בניה ,המשתמשת בחומרים חדירים כגון חצץ,
ושומרת על תכסית בנייה המאפשרת נטיעות עצים בוגרים וחלחול ,מעצימה את הצומח והחי ומשלימה את
תחום הטבע העירוני בכלל העיר .על כן ,כאשר נערכים לביצוע תכנון על פני שטח נרחב כדוגמת תכנית אב
לשכונה או אזור ,יש לתת דגש במסמכי התכנון לדברים הבאים:
•

פיתוח גגות ירוקים או אקסטנסיביים תוך שימוש בצמחייה מקומית.

•

שימוש בקירות ירוקים )מערכות צומח אנכיות(.

•

שילוב מערכות מים עונתיות וקבועות בפיתוח הסביבתי התוחם את הבינוי.

•

תאורה ממוקדת על המבנה והחצר ולא על שטחים פתוחים צמודים.
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איור  :33מבנים מחומרים מקומיים המקיימים דיאלוג עם הסביבה

 1.8חקלאות ,מבנים חקלאיים וגידור
בשטחי אתרי טבע מצויים שטחים חקלאיים שהשפעתם על המערכת הטבעית רבה .חקלאות בתחום אתרי
טבע חייבת לאפשר קיום ותפקוד של חיות בר .באופן מסורתי
קיים קונפליקט בין חקלאות ומערכות טבעיות .יש לעשות כל
מאמץ לצמצם קונפליקטים אלו על ידי שימוש באמצעים
ושיטות שאינם גורמים לפגיעה בלתי הפיכה במערכת הטבעית.
התפתחותן של תעשיות היין ושמן הזית בעשור הקודם תוך
שיפור באיכות המוצרים ופריצתם לשוק הבינלאומי ,לצד ביקוש
גובר והולך למוצרים אלה בשוק המקומי וכן המודעות הגוברת
במשרדי החקלאות והתיירות לנושא "תיירות חקלאית" כענף
משלים לענפי החקלאות  -גרמו בשנים האחרונות לתהליך
ההולך ומואץ של עיבוד מחודש אינטנסיבי ומתועש של קרקעות
חקלאיות בשטחי משבצת של ישובים כפריים בתחום אתרי
הטבע הגדולים בעיר.

צילום :זאב דוניה
איור  :34צבי שנלכד בגדר של מטע בבר גיורא ,הרי
יהודה ,מקור :עיתון בקיצור

הקונפליקט הסביבתי
קיטוע של בתי גידול נחשב לאחד מגורמי הפגיעה הקשים ביותר במגוון הביולוגי .רציפות בין שטחים פתוחים
מאפשרת לחיות בר תנועה מתא שטח אחד למשנהו .כך מתאפשרים תהליכים אקולוגיים חיוניים שבלעדיהם
אוכלוסיית אלו לא ישרדו :גיוון גנטי ,יכולת מעבר בהתאם לעונה משטח הזנה אחד לאחר ,עמידות וגמישות לעקות.
מדיניות מומלצת :ראייה בחיוב של חידוש החקלאות וטיפוחה ,אך המצב החדש שנוצר ומתגלה בשטח ,מכוח
תנופת פיתוח ענף הכרמים ,והקונפליקט שהוא יוצר ,העתיד להתרחב ולהתעצם ,מחייב מאמץ לקבוע כללים
חדשים לאיזון הנדרש בין צרכי החקלאות וזכויות החקלאים לבין צרכי השמירה על מגוון המינים ושמירת
הטבע ,ועל זכויות בעלי החיים.
רב שיח של כל בעלי העניין הנוגעים לנושא – חקלאים ושומרי טבע ,מועצה אזורית ,משרד החקלאות ,המשרד
להגנת הסביבה וחוקרי אקדמיה – חייב להתקיים ללא שיהוי ,כדי לקבוע בהסכמה כללים כאמור לעיל ולמנוע
פגיעה מיותרת בטבע ובחקלאות גם יחד.
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 1.9הנחיות ומדיניות 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.
 1.9.1הנחיות 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
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 עקירת עצים עתיקים במיוחד 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 ל50-
שנה( ,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.

טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית 148

 1.9.2מדיניות מומלצת לשמירה על העצים העתיקים והייחודיים
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.

צילום :רון חביליו

איור  :35עצים מסקר עצים עתיקים וייחודיים בירושלים :פיקוס התאנה בעין כרם ,אלה אטלנתית בעיר
העתיקה ,ברוש מצוי בגבעת מרדכי ,אורן ירושלים בקרית היובל
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מפה  :37עצים עתיקים וייחודים בירושלים על גבי שכבת אתרי הטבע

טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית 150

 .2אתרי טבע עירוני :דוגמאות לניהול
 2.1אתר אינטנסיבי קטן :התחנה לחקר ציפורי ירושלים
א .אחריות ניהולית וביצוע :החברה להגנת הטבע.
ב .גופים חברים בניהול :אין.
ג .בסיס מידע :תכנית ניטור ומחקר ארוך טווח בדגש ציפורים וסקר תשתיות טבע עירוני ).(2010
ד .תכנון ארוך טווח :הוכנה פרוגרמה המפרטת את החזון ומרכיבי האתר ).(1994
ה .תכנון מפורט :בוצעו ארבע תכניות מפורטות הכוללות פיתוח בתי גידול יש מאין ,תחנת מחקר ,מסתור
תצפית ומרכז מבקרים.
ו .תכנית ניהול מפורטת :תוכנית ניהול עונתית המבוססת על טיפול בחברות הצומח וחיות הבר באתר.
הניהול והתפעול מתבצעים על-ידי צוות הכולל אקולוג ,רכזת קהילה ומתנדבים )בני ובנות שירות,
גמלאים ,חינוך מיוחד(.
ז .חינוך ,פנאי ונופש :האתר מנוהל כשטח ציבורי פתוח ונגיש לציבור בכל שעות היממה .באתר מתקיימות
פעילויות חינוך ותרבות מגוונות בדגש טבע עירוני )טיבוע ציפורים ,סיורים מודרכים ,הרצאות ,תערוכות(.
ח .ליווי ופיקוח אקולוגי :כל הפעולות באתר נבחנות על-ידי אקולוג מלווה ומותאמות לתפקוד תקין של
המערכת הטבעית באתר.
ט .גיוס משאבים ומקורות מימון :החברה להגנת הטבע ,משרדי ממשלה ,קרנות ,תרומות והכנסות עצמיות
מביצוע פעילות חינוכית.

 2.2אתר המשלב תחום אינטנסיבי ואקסטנסיבי :עמק הצבאים
א .אחריות ניהולית וביצוע :עיריית ירושלים.
ב .גופים חברים בניהול :החברה להגנת הטבע ,ועד הפעולה למען עמק הצבאים ,הרשות לפיתוח ירושלים,
מנהל קהילתי גוננים .שטחי הפארק האינטנסיביים מנוהלים על ידי עיריית ירושלים .המערכות הטבעיות
מנוהלות על ידי החברה להגנת הטבע.
ג .בסיס מידע :סקר ערכי טבע עירוני כולל ) ,(2010סקר ערכי טבע מפורט ) (2012לקראת הכנת תכנית
לספירת צבאים חודשית ,תכנית ניטור ציפורים.
ד .תכנון ארוך טווח :הוכנה תב"ע  20,000בשיתוף הציבור בשנת  ,2010הוכנה פרוגרמה בשיתוף ציבור
) (2012המפרטת את החזון ומרכיבי האתר.
ה .תכנון מפורט :בשנת  2012הוכנה תוכנית פיתוח ובשנת  2013תוכניות מפורטות לשלבים א' וב' )שיקום
עדר הצבאים ,הקמת טיילת מרכזית ושיפוץ מבנה למרכז תפעול(.
ו .תוכנית ניהול מפורטת :קיימת תוכנית ניהול כוללת של ניהול עדר צבאים בשבי .גודל השטח מחייב
תוכנית ניהול מפורטת של חברות צומח ,בדגש על אספקת מזון לצבאים ומניעת שריפות .ניהול השטח
מתבצע ע"י אגף שפע בעיריית ירושלים וניהול עדר הצבאים והצמחייה הטבעית על-ידי החברה להגנת
הטבע באמצעות מנהל פארק ורכזת קהילה שמפעילים מתנדבים )בני ובנות שירות ,גמלאים ,חינוך
מיוחד(.
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ז .חינוך ,פנאי ונופש :האתר מנוהל כשטח ציבורי פתוח ונגיש לציבור בשעות האור בלבד )הפארק ייסגר
בלילה( .באתר מתקיימות פעילויות חינוך ותרבות מגוונות בדגש טבע עירוני והצבי הישראלי )תצפית
צבאים מודרכת ,סיורים(.
ח .ליווי ופיקוח אקולוגי :כל הפעולות באתר נבחנות על-ידי אקולוג מלווה ומותאמות לתפקוד תקין של
המערכת הטבעית באתר.
ט .גיוס משאבים ומקורות מימון :עיריית ירושלים ,קרנות ,רשות הניקוז שורק ,הרשות לפיתוח ירושלים.

 2.3אתר אינטנסיבי גדול  :פארק ירושלים
א .אחריות ניהולית וביצוע :הרשות לפיתוח ירושלים.
ב .גופים חברים בניהול :עיריית ירושלים ,קק"ל ,רט"ג ,צוותי תכנון שונים.
ג .בסיס מידע :סקר תשתיות כולל לטבע עירוני ) ,(2010סקירה נקודתית-מפורטת של אזורי עבודה ופיתוח
שונים )סקר דרכי הרכבת  ;2010עינות תלם .(2013
ד .תכנון ארוך טווח :הוכנה פרוגרמה בשיתוף ציבור המפרטת את החזון ומרכיבי הפארק .הוכנו שלוש
תבע"ות לחלקי הפארק השונים )בתהליכי אישור(.
ה .תכנון מפורט :בתחום הפארק מקודמות תכניות רבות למטרות נופש ,פנאי וספורט .תכנית לשיקום
אפיקי הנחלים ,שביל אופניים ,ספורטק ,אזורי פיקניק וכדומה.
ו .תכנית ניהול מפורטת :קיימת תכנית ניהול המבוססת על חברות הצומח שהוכנה בעמק הארזים .ניהול
והפעלה על ידי מנהל הפארק ובאמצעות קק"ל ורט"ג.
ז .חינוך ,פנאי ונופש :האתר מנוהל כשטח ציבורי פתוח ונגיש לציבור בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע.
ישנו תקציב ייעודי לביצוע פעילויות חינוך ופנאי בתחום הפארק.
ח .ליווי ופיקוח אקולוגי :חלק מהתוכניות והפעולות בפארק נבחנות ומלוות על-ידי אקולוג.
ט .גיוס משאבים ומקורות מימון :משרדי ממשלה ,קק"ל.

 2.4מסקנות כלליות
א.

אחריות ניהולית וביצוע :בהתאם לסוג השטח ,מיקומו וגודלו.

ב.

גופים מומלצים לחברות בניהול :עיריית ירושלים ,קק"ל ,רט"ג ,החלה"ט ,ציבור תושבים באזור,
הרל"י ,הקרן לירושלים ,גופים נוספים כגון :הגן הבוטני ,גן החיות ,האוניברסיטה העברית ועוד.

ג.

בסיס מידע מומלץ :סקר תשתיות כולל לטבע עירוני ) ,(2010סקר ערכי טבע מפורט ,ניטור מערכות
החי והצומח בתכנון לטווח קצר וארוך.

ד.

תכנון ארוך טווח :הכנת פרוגרמה בשיתוף ציבור לאתר .הכנת תכניות מתאר מפורטות לאתרים.

ה.

תכנון מפורט :גיבוש תכנית פיתוח מפורטת המסדירה את חלוקת האתר לאזור לשימור ,אזורי חיץ
ואזורים מוטי פיתוח )נופש ,פנאי ספורט ,ועוד( ,הסדרה ושיקום אפיקי הנחלים ,ועוד.

ו.

תכנית ניהול מפורטת :גיבוש תכנית לניהול האתר בהתייחס לגודל ,מיקום הממצאים בו ועוד.

ז.

ליווי ופיקוח אקולוגי :ליווי של צוות מקצועי )אקולוג ,בוטנאי ,מתכנן ואדריכל נוף(.

ח.

גיוס משאבים ומקורות מימון :ממשלה ,עירייה ,גופים ציבוריים ,קרנות ותורמים.
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 .3ראייה לעתיד :נושאים להמשך
•

גיבוש תכנית פעולה רב שנתית לשמירה ,הסדרה ושיקום של המסדרון האקולוגי ממערב לעיר ,שהינו בעל
חשיבות עליונה בשמירה על המגוון הביולוגי של העיר ירושלים.

•

קביעת סדרי עדיפויות ליישום המדיניות הכלל עירונית במערכת העירונית בהתייחס לנקודות ההבאות:
 oיצירת חיבוריות בין האתרים בדגש על חיבור בין מקבצי-על.
 oניטור מיני דגל בדגש על הצבי הישראלי והקרפדה הירוקה.
 oטיפוח בתי גידול לחים ברחבי העיר.

•

מיפוי והערכה כמותית של מערכות צומח – בתה ,יער ספר אלה אטלנטית ,חורש ים תיכוני וכו'.

•

פיתוח תכנית משלימה לתחום שירותי המערכת ,המהווים ערך מוסף של אתרי הטבע בעיר.

•

השלמות לסקר טבע כלל עירוני בהיבטים הבאים:
 oהשלמת סקר הטבע הכלל עירוני ע"י ביצוע סקר עטלפים מפורט.
 oהשלמת סקר הטבע הכלל עירוני ע"י ביצוע סקר משלים לקינון עופות דורסים.
 oהשלמת סקר הטבע הכלל עירוני ע"י בחינת מיני הדו-חיים בעיר.

•

הכנת מדריך הנחיות מפורט לבודקי תוכניות בעירייה ובוועדה המחוזית.

•

קידום תחום המגוון הביולוגי בירושלים על ידי בחינת העיר לפי מדד סינגפור ,בדגש על ההיבטים הבאים
המצריכים השקעה כספית גדולה יותר מן התקציב העירוני המוקצה היום:
 oהקמת מערכת ניטור בע"ח בדגש על מיני דגל :הצבי הישראלי והקרפדה הירוקה.
 oהעלאת המודעות הציבורית בדגש על המסגרת החינוכית הפורמלית.
 oשילוב סיורים של מערכת החינוך באתרי הטבע העירוניים ובמערך הסיורים העירוניים.
 oקיום ארועים ציבוריים העוסקים בשימור המגוון הביולוגי.
 oקידום פרויקטים נקודתיים הקשורים לקידום המגוון הביולוגי.

•

קידום שכבת אתרי הטבע העירוני החדשה והנחיות כלל עירוניות ופרטניות במסגרת תכנונית כוללת
במוסדות התכנון.

•

הכנת תכנית פעולה להגנה על הצבי הישראלי:
 oהגנה על אוכלוסיה בריאה ובעלת יכולת שרידות.
 oהעלאת מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות לצבי הישראלי.
 oבניית כוח ציבורי לשם יצירת לחץ בסוגיות שימור הצבי )גידור כרמים ,לחצי פיתוח וכד'(.
 oיצירת מסדרונות אקולוגיים משמעותיים המשלבים את מקבצי אתרי הטבע ,לשטח ממערב.
 oניטור צבאים בתחום העיר ירושלים והמרחב ממערב לה.
 oיצירת מסד נתונים ממוחשב על אוכלוסיית הצבי הישראלי ,לצורך מעקב שוטף.
 oפיתוח פעילות חינוכית וסביבתית בדגש שימור הצבי הישראלי בפארק הצבאים בירושלים.
 oתכנית מלגות לסטודנטים בתחום חקר הצבי הישראלי.
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ניהול אתרי טבע עירוני בירושלים – ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור 2013

נספח א :מסמך רקע למדיניות אקולוגית כלל עירונית
מתוך" :ניהול אתרי טבע עירוני בירושלים"  -ד"ר ז'אן-מרק דופור-דרור2013 ,
מבוא
ההנחיות האקולוגיות לניהול אתרי טבע עירוני בירושלים ,כוללות הנחיות כלליות ,המיועדות ליישום בכל שטח
העיר )פרק ראשון להלן( ,והנחיות המיועדות ליישום בכל אתרי טבע עירוני )פרקים שני עד חמישי בנספח ג'(.
אופי ויעדי ההנחיות המומלצות לניהול מקיים בכל אתר טבע עירוני ,הוגדרו בהתאם לארבע מצבים ויעדים
ראשיים:
)א( מרחבים מיועדים לשימור :בחלק מאתרי טבע עירוני יוגדרו מרחבים מיועדים לשימור ,כלומר מרחבים בהם לא
קיימים איומים משמעותיים על ערכי טבע ועל המערכות אקולוגיות המצויים בהם .למרחבים מסוג זה הוצעו
'הנחיות לשימור'.
)ב( מרחבים מיועדים לשיקום :בחלק מאתרי טבע עירוני יוגדרו מרחבים מיועדים לשיקום ,כלומר מרחבים בהם
קיימים איומים על ערכי טבע ועל תפקוד המערכות האקולוגיות .למרחבים מסוג זה הוצעו 'הנחיות לשיקום'.
)ג( מרחבים העתידים להיבנות :בחלק מאתרי טבע עירוני מתכננות תכניות להקמת מבנים או לבניית תשתיות
המאיימים באופן ישיר על ערכי הטבע הקיימים בשטח .למרחבים אלו הוצעו 'הנחיות להצלה והגנה על ערכי טבע'.
)ד( נקודות בשטח הבנוי בהם ערכי טבע מבודדים מיוחדים הממוקמים בתוך ,או מעל ,מבנים מסוגים שונים.
למקרים אלו הוצעו 'הנחיות לשימור ערכי טבע מיוחדים בשטח בנוי'.
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ניהול אתרי טבע עירוני בירושלים – ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור 2013

 . 1הנחיות כלליות
להלן מספר הנחיות כלליות בעלות חשיבות לטבע עירוני בכל שטח העיר ירושלים ,ולא רק בגבולות האתרים
שהוגדרו כאתרי טבע עירוני.
 1.1סוגיית החיבור בין האתרים
בניהול אקולוגי של שטחים מוגנים במרחב הפתוח ,מחוץ לשטח הבנוי ,סוגית הקטוע המרחבי בין שטחים מוגנים,
אשר מבודדים ומנותקים אלה מאלה ,הינה אחת הבעיות המרכזיות אתה יש להתמודד .ידוע כי אפשרות תנועה או
מעבר מאתר מוגן אחד לאתר מוגן אחר הכרחית כדי לנסות לשמר אותה רמת של מגוון מינים באותם אתרים לאורך
זמן .לכן ,פותחו מושגים וכלים כגון 'מסדרונות אקולוגים'' ,ומעברי בעלי חיים' כדי לנסות לצמצם את הפיצול
המרחבי של בתי גידול.
בשל אופי המרחב העירוני ,אתרי טבע בשטח העיר לא יכולים להיות מחוברים באמצעות מסדרונות אקולוגים ,אך
ניתן לצמצם את הניתוק בין אתרי הטבע בשתי דרכים:
)א( תכנון של מעברי בעלי חיים תחתיים בין אתרי טבע סמוכים ,המופרדים על ידי ציר תנועה ,כגון כביש מהיר בלתי
עביר ,המחבר בין שכונות בעיר .מעברים אלו יכולים להיות
ספציפיים ,כלומר מיועדים אך ורק לבעלי חיים ,או משולבים,
כלומר מותאמים למעבר בעלי חיים ולמטיילים .המעברים
התחתיים הספציפיים מיועדים למעבר בעלי חיים בשעות
החושך וצריכים להיות ללא כל תאורה קבועה בקרבתם.
מיקומם בין האתרים צריך להיקבע בעקבות סקר שדה המאתר
את המקומות המתאימים ביותר ליצירת קשר בין שני אתרים.
ניתן לשלב מעברים תחתיים במעבירי מים בתנאי שמספר
התאמות ייעשו כדי לאפשר שימוש על ידי בעלי חיים במעבירי
המים בעת זרימת מים )איור מס' .(1

©JMDD 2012
איור מס ' : 1מעביר מים המשמש למעבר בעלי חיים קטנים
ובינוניים :המעביר כולל מדרגה גבוהה המאפשר חצייה על
מצעה יבשה כל ימי השנה )צולם בצרפת(.

המאפיינים של המעברים התחתיים ,בעיקר מימדיהם ,צריכים
להיקבע על ידי אקולוג אשר יקבע את גודל הפתח בהתאם למיני בעלי חיים להם הוא מיועד ,ואת היחס בין אורך
המעבר לרוחב הפתח )ניתן לראות דוגמאות בעבודה של אחירון-פרומקין.(2012 ,
)ב( ברוב המקרים לא ניתן יהיה לתכנן וליצור מעברי בעלי חיים בין אתרי טבע עירוני בשל המרחק בין האתרים.
במקרים אלו ניתן לתכנן 'צירים ירוקים' באמצעות שדרות עצים ,גגות ירוקות ,או קירות חיים אשר ישמשו כנקודות
ביניים לבעלי כנף ,בין האתרים.

סוגית הגידור
היות והפעילות של רוב החולייתנים באתרי טבע עירוני בירושלים נעשית בשעות החושך הסבירות לדריסות בעלי
חיים בעת חציית רחובות נמוכה יחסית .לכן ,מומלץ לא לגדר אתרי טבע עירוני כאשר הם ממוקמים בשכונות בהם
היקף התנועה של כלי רכב בלילה מוגבל מאוד .לעומת זאת ,נדרש גידור לאורך אתרי טבע עירוני הגובלים בשדרות
וכבישים מהירים בלתי עבירים בתוך העיר ,על מנת להפחית את סיכון הדריסות .דוגמא של מצב רצוי היא בגן
עירוני לאורך רחוב שחר ובקצה רחוב הגיא בשכונת בית הכרם אשר סגור בצד הגובל בשדרות מנחם בגין ופתוח
בשאר צידיו .מצב זה מאפשר תנועה בלילה של דרבנים וקיפודים .דוגמא הפוכה הינה היא היעדר גידור לאורך
שדירות יגאל ידין ,בהן תנועה ערה גם בלילה ומשני צידיה שטחים פתוחים בהם בעלי חיים ,ביניהם צבי ישראלי.
בשל היעדר גדר ואופי ציר התנועה נצפים לעיתי קרובות מקרים של דריסות על מסלולי הנסיעה.
טבע בעיר ירושלים :מדיניות אקולוגית כלל עירונית 157

ניהול אתרי טבע עירוני בירושלים – ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור 2013

 1.2בעיית הפסולת הקלה
בכל שטח העיר ובפרט באתרי טבע עירוני בהם קיימים פחים להשלכת פסולת קלה ,קיימת תופעה של פיזור הפסולת
ברדיוס של מספר מטרים סביב כל פח .בעיה זו נובעת מ פעילות של כלבים משוטטים ,תנים ובעיקר עורבים )עורב
אפור( אשר מחטטים בפחים בחיפוש אחרי מזון .ניתן לפתור בעיה זו ,המהווה מטרד רציני לכל מי שבמקש לטייל
באתר טבע עירוני ,באמצעות התקנת פחים חסיני נבירה על
ידי חיות בר וחיות מבויתות) .איור מס' .(2
 1.3בעיית הדררות והכלבים המשוטטים
הדררה הפכה בשנים האחרונות לסמל מיני בעלי חיים
הפולשים בכל רחבי החבל הים תיכוני של ישראל .בנוסף
לנזקים כבדים שמין זה גורם לחקלאות ,בפרט במטעים של
עצי פרי ,הסתבר כי הדררות מתחרות בהצלחה עם מיני

D 2012

ציפורים מקומיות ,כגון נקר סורי ודוכיפת −הציפור
הלאומית של ישראל −על נקודות קינון .כיום קיימות
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איור מס ' :2דוגמא של פחים חסיני נבירה על ידי בעלי חיים
גדולים )צולם ב ,Yosemite National Park-קליפורניה

קבוצות רבות של דררות באזורים שונים בשטח העיר וצפוי
המשך עלייה בהיקף שלהן )איור מס'  .(3לכן נדרשת תכנית לצמצום אוכלוסיית הדררות השוכנות בשטח העיר.
התכנית צריכה להיות מבוססת על לכידת פרטים ועל חיסול מושבות
לאחר איתורן.
בעיה נוספת העלולה לפגוע קשות ביציבות ובתפקוד של מערכות אקולוגיות
באתר טבע עירוני גדולים בעיר ,היא כלבים משוטטים .לתופעה זו היבטים
שלילים מעבר לסוגית הטבע העירוני אך גרימת נזקים שמקורם בכלבים
משוטטים לבעלי חיים מקומיים ,ובפרט לעדרי צבי ישראלי ,חמורה ביותר.
מספר זואולוגים אף מעריכים כי כלבים משוטטים מהווים את הסיבה
העיקרית ,כיום ,לירידה בגודל האוכלוסיות הקטנות של צבי ישראלי אשר
שרדו בבתי גידול מפוצלים ) .(Manor & Saltz 2004קיים חשד גדול כי כלבים
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איור מס ': 3זוג דררות במכנף נאה בשכונת בית
הכרם הישנה .המשך התפשטות ציפור פולשת זו
עלולה להחמיר את מצבם של מינים מקומיים
המקננים בחורים בעצים ,כגון נקר סורי ודוכיפת

משוטטים יגרמו ,תוך זמן קצר ,להיעלמותם של העדרים האחרונים של צבי
ישראלי אשר עדיין קיימים בשטח העיר ירושלים .לכן העירייה חייבת לקדם
וליישם תכנית כדי לצמצם תופעה זו ,אשר לא יכולה לעלות בקנה אחד עם טיפוח אתרי טבע עירוני.
 1.4מתן עדיפות לצמחי נוי מקומיים
כידוע עיריית ירושלים מתמודדת עם פלישת אילנתה בלוטית ,עץ
נוי ממקור סיני ,בעל קצב צימוח מהיר וגזע ישר ,אשר ניטע
לאורך רחובות רבים בעיר בשנות השישים המאוחרות )למשל
בגבעה הצרפתית( .העץ התגלה כמין פולש וכיום הוא מהווה
מטרד בשטחים פתוחים בעיר ואף גרם לפלישה מסיבית בשמורת
עינות תלם ממערב לעיר.

על מנת למנוע תופעות דומות בעתיד מומלץ לעירייה ,ובפרט
לאגף שפ"ע ,לתת עדיפות לנטיעת מיני עצים ארצישראליים שלא יהפכו לפולשים ,או למיני זרים אחרים שאינם
מוכרים כפולשים בעולם .בימים אלו הכין המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם משרד החקלאות ורט"ג ,רשימת מיני
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הנוי הזרים הלא רצויים בישראל ,המונה  141מינים שונים שיש לפסול מתכניות נופיות באזורים השונים בישראל.
על העייריה לבחור מיני צמחים לנטיעה שאינם כלולים ברשימה זו.
 1.5בעיית ריכוז מי נגר משטח בנוי לתחום אתר טבע עירוני
חלק מאתרי טבע עירוני חשופים לבעיית ניקוז מי נגר המתרכזים בשטח אתר טבע עירוני לאחר גשמים חזקים.
תופעה זו בעייתית בפרט באתרי טבע בהם בתי גידול לחים אליהם מגיעים מי נגר אשר עברו על משטחים בנויים,
ובעיקר על כבישים ,וכתוצאה מכך נושאים איתם חומרים מזהמים שנפלטו מכלי הרכב אל מסלולי הנסיעה )דלקים,
שמנים ,ובמידה קטנה פסולת מוצקה( .מטבע הדברים הריכוזים הגבוהים ביותר של חומרים מזהמים נצפים
בתחילת החורף עם הגשמים הראשונים.
על מנת לצמצם את התופעה ,נדרש סקר מפורט של אתרי טבע בהם התופעה חריגה תוך ציון מקור מי הנגר :אם
מקורם של מי הנגר בעיקר בשטחים שאינם כבישים ,ולכן לא מזוהמים ,יש ליישם את התקנות העירוניות בנושא
המחייבות החדרת מי נגר בשטח הנדון .אם עיקר הנגר המתרכז באתר טבע עירוני מסוים מקורו בשטח כביש סמוך,
ובפרט אם מדובר בכביש מהיר ורחב ,נדרש תכנון ופיתוח של בריכות שיקוע )איור מס'  (4ומערכות ניקוז 'ירוקות'
אשר ימנעו פיזור של מי נגר מזוהמים בשטח אתר הטבע .באזור הממוזג נוהגים לשלב בבריכות שיקוע קבועות ,מיני
צמחים כגון קנה מצוי ,מיני גומא או סמר ,ואף מינים כגון אירוס הביצות ,אשר יעילים מאוד בניקוי מי נגר
מחלקיקים מזהמים )מתכות כבדות( .יישום פיתרון זה מוגבל בישראל לבתי גידול לחים כל ימי השנה ולכן השימוש
בבריכות שיקוע נראה יישומי יותר.
מעביר מים
מי נגר מזוהמים
משטח הכביש
תעלה לשחרור מי הנגר לאחר שקיעת
החומרים המזהמים )כעבור  70יום( .כאשר
הבוץ המצטבר מהווה כ 30%-מנפח
הבריכה שואבים ומפנים אותו לאתר הטמנה

בריכת שיקוע )ללא חלחול( לאיסוף מים
מזוהים ולמניעת חלחול
שחרור מים לאחר
טיפול

תעלה לאיסוף מים מזוהים ולמניעת חלחול
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איור מס ' :4ציור סכמטי המציג את עיקרון בריכת שיקוע בסמוך לכביש

 1.6פרסום מידע לתושבי העיר בנושא טבע עירוני
היות ופיתוח אתרי טבע עירוני מיועד קודם כל ,לתושבי העיר ירושלים ,חשוב מאוד לפרסם לכל תושבי העיר ,ובפרט
במוסדות החינוך ,מידע בסיסי על ערכי הטבע הקיימים בתחום העיר באתרי טבע השונים :העברת המידע יכולה
להיעשות בצורה פשוטה ,למשל באמצעות עלון המציג את מיני בעלי החיים וצמחים המוגנים הקיימים בשטח העיר.
פרסום המידע הינו גם הזדמנות להילחם בדעות קדומות ואגדות ,המקשות על נכונות הציבור לשתף פעולה הציבור
בפעולות של שמירת טבע :למשל כדאי לציין ולהסביר כי דרבנים ועטלפים אינם תוקפים אנשים וממלאים תפקיד
חשוב במערכת האקולוגית .כמו כן ,יש להסביר כי ריקון תוכן של אקווריום במעיין או בבית גידול לח אחר באתר
טבע עירוני ,עלול להביא לקשיים משמעותיים בתפקוד האורגניזמים החיים באותו בית גידול לח .העברת מידע
לציבור התושבים על ערכי הטבע הקיימים בעיר יעלה את הסיכויים לזכות בשיתוף פעולה מצד התושבים ובכך יעזור
לקדם את סוגיית הטבע העירוני בירושלים.
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נספח ב :מסמך טכני לסוגית טבע בעיר
מתוך" :ניהול אתרי טבע עירוני בירושלים"  -ד"ר ז'אן-מרק דופור-דרור2013 ,
 .2הנחיות לשימור
 2.1אפיון המרחבים להם מיועדות הנחיות לשימור ערכי טבע ומערכות אקולוגיות
המרחבים להם מיועדות הנחיות לשימור הינם
מרחבים בהם נשמרו רוב מרכיבי המערכות
האקולוגיות ובהם התפקוד של המערכות האקולוגיות
מוערך כסביר וצפוי להיות יציב לאורך זמן .מרחבים
מסוג זה יכולים להימצא באתרים שונים ,ובפרט
באתרים המנוהלים על ידי מוסדות או עמותות כגון
מוזיאון ישראל ,הגנים הבוטאניים )איור מס'  ,(5גן
החיות התנכי ,או הנמצאים בניהול קק"ל או רט"ג.
באתרים אלו קיימת תחזוקה וטיפול בערכי טבע
צמחיים באופן קבוע )גינון( או מיושם ממשק ניהולי
)רט"ג ,קק"ל( .בחלק מהמקרים ניהול האתרים בקטגוריה זו לא נעשה בהכרח בראייה אקולוגית אלא יותר מנקודת
מבט נופית .לכן ,באתרים אלו פעולות תחזוקה וטיפול מופנות בעיקר ,ולעיתים קרובות רק ,לצמחייה .עקב כך יש
מקום להציע הנחיות לשימור בעלי חיים גם באתרי טבע עירוני מסוג זה.
איור מס ': 5הגן הבוטני בגבעת רם

 – 2.2השלמת הסקר הקיים :פירוט הנחיות לביצוע סקר מפורט
יצוין ויודגש כי הסקר שנערך על ידי החברה להגנת הטבע באתרי טבע עירוני בירושלים בעל איכות טובה ,מכיל מידע
רב ,וערוך בצורה מאוד שימושית .ההנחיות מומלצות להלן הינן רק הנחיות משלימות ומתמקדות בהיבטים
ספציפיים הנדרשים לקבלת החלטות על אופן ניהול האתרים מבחינה אקולוגית .לכן מובהר כאן כי לא נדרש סקר
חדש ,אלא השלמות נקודתיות באתרים השונים.

 – 2.2.1מיני צמחים
)א( יש לתאר את יחידות הצומח תוך התייחסות למבנה ולהרכב הפלורליסטי שלהן :המבנה של יחידות הצומח הוא
פונקציה של גובה ,מספר רבדים עיקריים ושיעור כיסוי.
)ב( בתיאור יחידות הצומח ופירוט הרכבן ,יש להבחין בין צמחי נוי למינים המקומיים.
)ג( יש לערוך סקרי צומח חוזרים על פני מספר עונות )סתיו ,חורף ואביב( בפרט אם קיימים שטחים עם כיסוי עשבוני
משמעותי.
)ד( יש לרשום את נוכחותם של עצים בודדים בעלי קוטר בגובה חזה ) 140ס"מ מפני הקרקע( מעל  10ס"מ.
)ה( יש לרשום את נקודות הציון של מינים 'אדומים' )על פי המיון של שמידע ,פולק ופרגמן-ספיר  (2011 ,2007ושל
מינים נדירים )על פי המיון של פרגמן ואחרים  .(1999תיאור המינים ה'אדומים' והנדירים יכלול תיאור של המוקדים
של אותם מינים תוך התייחסות להערכת מספר פרטים בכל מוקד.
)ו( יש לתאר את המוקדים של צמחים פולשים תוך ציון היקף המוקדים הקיימים :מס' פרטים לגבי המינים
המעוצים או פני שטח נגוע במקרה של מינים עשבוניים.

 2.2.2מיני בעלי חיים
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המידע המצוי בסקרים שערכה החברה להגנת הטבע לכל אתר בנושא בעלי חיים ,מפורט דיו .ניתן רק להמליץ על
שתי השלמות:
)א( כדאי להוסיף מידע לגבי פרוקי רגליים )מלבד הפרפרים הנלקחים בחשבון בסקרים( .לאור העובדה שפרוקי
רגליים מהווים את מרבית המגוון הביולוגי בעולם ולאור תפקידיהם החשובים מאוד בתפקוד מערכות אקולוגיות,
רצוי לשפר את המידע בנוגע למינים ממערכת זו באתרי טבע עירוני.
)ב( חשוב להגדיר מהם המרחבים בתוך כל אתר ,המשמשים אתרי קינון ומנוחה למיני בעלי חיים שונים .מיפוי
אותם מרחבים יאפשר להגדיר את גבולותיהם של מרחבי אל געת בתוך האתרי הטבע.
)ג( יש לציין אם קיימות בשטח כל אתר נקודות קינון של דררות ושל מיני בעלי חיים פולשים אחרים.
)ד( כמו כן יש לציין אם קיימים סימנים המעידים על נוכחות של כלבים משוטטים באתר.

 – 2.2.3הערכת תפקוד המערכות אקולוגיות בכל אתר
הסביבה העירונית היא סביבה מאוד דינמית ,בונים שכונות חדשות ,מרחיבים כבישים ,מפצלים שטחים פתוחים,
ולכן לאחר תיאור אוכלוסיות של מיני אורגניזמים הקיימים בכל אתר ,נדרשת הערכה של תפקוד המערכת
האקולוגית בכל אתר בעתיד הנראה לעין .לדוגמא חשוב מאוד לדעת מראש מהן אוכלוסיות מיני בעלי חיים ,באתר
טבע עירוני נתון ,אשר לא יוכלו להמשיך להתקיים באותו אתר לאורך זמן ,הן בשל הפיצול של השטח ,הן בשל
הפרעות גוברות וצפויות.
הערכה זו חיונית לבעלי חיים גדולים ,כגון צבאים או דרבנים )איור מס'  ,(6אשר עדיין מצויים בתוך תחום העיר.
למשל אנחנו יודעים כי אוכלוסיית הצבאים הקיימת מצפון לרמת שלמה לא תוכל להמשיך להתקיים לאור פיצול
השטח על ידי כביש ) 21איור מס'  .(7מידע זה מאפשר לבחון פתרונות שונים ,למשל תכנון של מעברי בעלי חיים
−במידה ואלה צפויים להיות יעילים ,או העתקה של אוכלוסיות שלמות לשטחים אחרים ,רצוי בתחום העיר ,בהם
אנו יודעים כי יוכלו לחיות ולתפקד כראוי לאורך זמן.
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איור מס ' :6דרבן בפעילות לילית בשכונת בית הכרם .בעל חיים
מוגן זה נמצא במגמת ירידה בארץ ועדיין מצוי בתחום העיר.
נדרשת הערכה של המשך תפקודן של האוכלוסיות השונות באתרי
טבע עירוני ,בפרט הקטנים ואלה העתידים להיבנות חלקית.

©JMDD 2012
איור מס ': 7האוכלוסייה של צבי ישראלי בצפון העיר לא תוכל להמשיך
מחלף©JMDD
לתפקד לאורך זמן בעקבות בניית כביש מס'  21ובניית 2012

 2.3הנחיות לצמצום פגיעות אפשריות ולשיפור שמירה על ערכי טבע
כפי שהוגדר במבוא' ,ההנחיות לשימור' מיועדות למרחבים בהם לא קיימים איומים משמעותיים על ערכי טבע ועל
המערכות אקולוגיות המצויים בהם .אולם ,גם במרחבים מסוג זה ניתן לזהות מקורות הפרעה ולכן יש מקום להציע
צעדים יישומיים לשיפור השמירה על ערכי הטבע הקיימים באתרים אלו.

2.3.1

איתור מקורות הפרעה באתרים מנוהלים

)א( תאורה :יש לבחון מהי מידת ההפרעה שנקודות תאורה קבועה עלולות לגרום לפעילות לילית של מיני בעלי חיים
כגון דרבנים ,קיפודים ,תנים ושועלים ,בפרט אם המרחבים המוגנים ממוקמים באתרי הטבע המנוהלים בהם
מוצבות מערכות תאורה קבועות.
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)ב( רעש :רעש עלול להוות מקור הפרעה למיני בעלי חיים בשטחים פתוחים ,בפרט בשעות החושך .בשלב זה לא
קיים מידע המצביע על פגיעה בתפקוד מיני בעלי חיים הנמצאים באתרי טבע
עירוני כתוצאה מרעש ,אלא במקרה של דו חיים :רעש רקע קבוע עלול
להפריע לתקשורת בין מינים של צפרדע בשעות החושך ) .(Salt 2010לכן יש
לבדוק אם קיימים מקורות של רעש קבוע בקרבת בתי גידול לחים בהם נצפו
אוכלוסיות של דו חיים )איור מס' .(8
)ג( מינים פולשים :היות וחלק מהצמחים הפולשים הינם צמחי נוי שנטעו
בעבר ,ולעיתים עד היום ,בתוך גינות ,יש צורך באיתור מוקדים של צמחים
פולשים ,בעיקר עצים כגון אילנתה בלוטית )איור מס'  ,(9אזדרכת מצויה או
שיטה כחלחלה ,אשר עלולים להוות מקורות זרעים המזינים את הפלישה של
אותם מינים בשטח העיר .בשל תפקידם הנופי של חלק מהעצים הפולשים
חשוב להציע תכנית להחלפה הדרגתית של העצים הפולשים על ידי מינים
חלופיים ,מקומיים או זרים לא פולשים..

©JMDD 2012
איור מס ': 8מקורות רעש קבועים ליד בתי גידול
לחים עלולים לפגוע בתפקוד מיני צפרדעים

 - 2.3.2המלצות לשיפור השמירה בערכי טבע
בנוסף להנחיות שפורטו בסעיף הקודם המיועדות לצמצם מקורות הפרעה
למערכת האקולוגית ,ניתן להציע מספר צעדים יישומים לשיפור השמירה על
ערכי טבע ועל המערכות האקולוגיות הקיימות במרחבים לשימור ,בפרט
באתרי טבע מנוהלים:
)א( תכניות נטיעות :מעבר לצורך בנטיעת מיני עצים מקומיים ,או זרים לא

איור מס ' : 9אילנתה בלוטית ניטעה במקומות
רבים בעיר ,גם באתרי טבע עירוני ,ומאז הפכה
לעץ הפולש העיקרי בירושלים .נטרול וצמצום
הדרגתי של המוקדים הקיימים יאפשרו למנוע
את התפשטות הצמח בשטחים השונים בעיר.
בתמונה התפשטות של אילנתה בלוטית בגינת
בית הועד בשכונת בית הכרם

פולשים ,חשוב לעודד גם נטיעות של מינים מקומיים של שיחים ,בני שיח
ועשבוניים מקומיים .הסיבה לכך היא ניסיון לשמר באתרי טבע עירוני את
מגוון מיני הצמחים המקומיים הגדול ביותר ,ולא להסתפק בנטיעת עצים בלבד ,בעיקר מטעמים נופיים .למשל ניתן
להציע לאתרים המנוהלים כי ישמשו אתרי קליטה של גיאופיטים ,או מיני צמחים מקומיים אחרים ,המועתקים
מאתרים אחרים בעיר בעקבות תכניות פיתוח )איור מס' .(11

)ב( שימוש בקוטלי צמחים לצורך תחזוקה וגינון :השימוש בקוטלי צמחים בגינון מקובל ולעיתים חיוני ,בפרט
כאשר נדרש ביעור של מיני צמחים פולשים כגון עצים פולשים .אך חשוב לעודד שימוש בקוטלי הצמחים הכי פחות
מזיקים לסביבה ובכמויות סבירות .למשל לצורך נטרול עצים פולשים ניתן להשתמש בשיטת הטיפול הכימי
הממוקד בה נעשה שימוש בכמויות מזעריות של קוטלי צמחים )דופור-דרור
 .(2010כמו כן עדיף להשתמש בקוטל צמחים כמו (glyphosate) Round Up
מאשר ב (triclopyr) Garlon -המסוכן יותר למערכות האקולוגיות.
)ג( בחינת אפשרות להתקנת תיבות קינון :ניתן לבחון את האפשרות של
התקנת תיבות קינון לעופות בתוך המתחמים הגדולים של אתרי טבע
מנוהלים .אפשר להתאים את תיבות הקינון כדי למשוך קינון של מיני
ציפורים מיוחדים ,כגון דורסי לילה.
)ד( שילוט עם מידע לגבי ערכי טבע בשטח :אפשרות נוספת לשיפור שמירה
על ערכי טבע בשטח אתר טבע עירוני מנוהל הוא שילוט ליד ערכי טבע
איור מס ' : 10דוגמא של שילוט ליד מיני עצים שונים
מיוחדים או מרשימים ,כגון עצים גדולים ,הנמצאים בשטח האתר )איור
בגבעת רם
©JMDD 2012
מס'  .(10התקנת שלטים המספקים מידע יכולה לעורר עניין אצל המבקרים ובכך לתרום לחינוך ולשמירה על אותם
ערכי טבע.
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דם-המכבים האדום
ונורית אסיה

נרקיס מצוי

סחלב הגליל

סתוונית היורה

כלנית מצויה

כרכום חורפי

סחלב שלוש השניים

סחלב פרפרני

סחלב אנטולי

סיפן התבואה

צבעוני ההרים

רקפת מצויה

איור מס ' : 11דוגמאות של מיני גיאופיטים מוגנים באזור ירושלים המועתקים מאתרים המיועדים לפיתוח .אתרי
טבע עירוני מנוהלים יכולים לשמש אתרי קליטה למינים אלו
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 .3הנחיות לשיקום
 - 3.1אפיון המרחבים לשיקום המערכות האקולוגיות באתרי טבע עירוני
המרחבים 'לשיקום' הינם מרחבים באתרי טבע עירוני בהם קיימים איומים מיידים על קיומם של ערכי טבע ועל
המשך תפקוד המערכת האקולוגית במקום .ברוב המרחבים מסוג זה ,המערכות האקולוגיות זקוקות לתכנית
שיקום ,במסגרת תכנית ניהול מותאם לאתר כדי להפוך אותו לאתר טבע עירוני מתפקד .לכן ,באתרים אלו ניתן,
למשל ,להגדיר אזורים רגישים יותר ולהתאים את מסלולי המבקרים בהתאם.
המרחבים שבקטגוריה זו לא צפויים להיבנות ורוב שטחם מיועד לשמש אתרי טבע עירוני בעתיד הנראה לעין.
לכן ,ההנחיות המפורטות בפרק זה מיועדות למרחבים שבאתרים בהם נדרשות פעולות לשיקום מערכות אקולוגיות
פגועות בעקבות פעולות אדם ,במקביל לתכנון והתאמת האתר כדי שרוב שטח האתר יוקדש לטבע עירוני בלבד.
מובהר כאן כי ההנחיות לשיקום לא מכוונות לפיתוח שמורות טבע סגורות בתוך שטח העיר ,אלא לתפקוד אתרי
טבע פתוחים למבקרים ומיועדים להם.
 3.2השלמת הסקר הקיים :פירוט הנחיות לביצוע סקר מפורט

 – 3.2.1מיני צמחים
ראה הנחיות מפורטות בסעיף .2.2.1

 – 3.2.2מיני בעלי חיים
ראה הנחיות מפורטות בסעיף .2.2.2

 – 3.2.3הערכת תפקוד המערכות האקולוגיות ומיפוי האזורים הרגישים מבחינה אקולוגית
בכל הקשור להערכת תפקוד המערכות האקולוגיות ראה הנחיות מפורטות בסעיף .2.2.3
בנוסף ,נדרשים הגדרה ומיפוי של האזורים הרגישים מבחינה אקולוגית בתוך שטח האתר .הגדרה זו ,חיונית כדי
לתכנן את מסלולי המבקרים כך שהמרחבים הרגישים ביותר לא
ייפגעו ,באופן ישיר או עקיף ,על ידי נוכחות מטיילים במקום.
למשל גדות נחלים הן בתי גידול עשירים במגוון ביולוגי )בעיקר
מבחינת בעלי חיים אך גם לגבי מיני צמחים( ולכן באתר בו קיים
ערוץ נחל ,גם אכזב ,האקולוג יצטרך לקבוע מהם הקטעים של
הגדות הרגישים ביותר כדי שמסלולי המטיילים שיתוכננו לא
יעברו בתוך ובצמוד לאותם קטעים .דוגמא נוספת היא הרחקת
מוקדי המטיילים מנקודות קינון של בעלי כנף .ניתן גם ציין את
©JMDD 2012
חשיבות האיתור של המסלולים הקבועים לאורכם נעים היונקים
בעיקר בשעות החושך )מרעולים טבעיים( )איור מס'  .(12בעת
השלמות הסקר בכל אתר ,רצוי למפות את אותם מרעולים כדי
לשמר אותם ולא לתכנן מסלולי מטיילים החוצים אותם.

או תנים(
איור מס ': 12מעבר קבוע של יונקים )דרבנים
©JMDD
2012
בשטח פתוח בירושלים .המרעולים צרים מאוד ובולטים
בשטח בפרט בשטחים בהם דגנים שבורים בעקבות מעבר
של בעלי חיים בהם.

חשוב מאוד להבהיר כי איתור ומיפוי של המרחבים הרגישים ביותר ,יכולים גם לאפשר תכנון של נקודות או עמדות
תצפית לבעלי חיים בדומה למה שנעשה בתחנה לחקר ציפורים ליד הכנסת .שמירה של המרחבים הרגישים מבחינה
אקולוגית לא צריכה למנוע את חווית הטבע מהמבקרים.
 3.3ניתוח ההפרעות הקיימות במרחבים לשיקום
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עוצמת ההפרעות למערכות האקולוגיות משתנות מאתר לאתר אך המרחבים המוגדרים לשיקום מתאפיינים בקיומן
של הפרעות קשות ולכן נדרשות פעולות שיקום ספציפיות ,חיוניות כדי להבטיח תפקוד סביר של המערכת
האקולוגית באתר .במילים אחרות ,מדובר במרחבים בהם נדרשות פעולות שיקום טרם יישום ממשק שימור.
)א( פסולת :פינוי פסולת הינו צעד ראשון והכרחי היות ובחלק מהאתרים קיימת תופעת זריקת פסולת בניין וסוגי
פסולת מוצקה אחרים .במקרים מיוחדים כמו במתחם תע"ש בבית הכרם ,תידרש בדיקת אופי וחומרת זיהום
הקרקע לפני כל תכנית פיתוח טבע עירוני במקום .לאחר פינוי הפסולת החריגה תידרש ,בכל אתר ,התקנת פחים
חסיני נבירה )ראה תת-פרק  ,(1.2אשר ירוקנו במועדים קבועים .מיקומם וגודלם ייקבעו על ידי מתכנן האתר,
בהתייעצות עם האקולוג ,בהתאם למאפייני האתר.
)ב( שריפות חוזרות :בחלק לא מבוטל מהאתרים קיימת תופעה של שריפות ,לרוב ממוקדות ,הנובעות ממדורות
מאולתרות .כאשר יוצאות מכלל שליטה ,השריפות עלולות לגרום לנזקים קשים לבתי הגידול )איורים מס'  13ומס' .(14
במידה ויוחלט להתיר הדלקת מדורות בחלק מאתרי טבע עירוני ,יש לקבוע ולסמן נקודות המיועדות לכך .הסימון
בשטח צריך להיות ברור ועל העירייה להגביר את האכיפה במועדים בהם הסיכון להדלקת מדורות גבוה במיוחד,
כלומר :ל"ג בעומר ,יום העצמאות ,חופשת הקיץ ובפרט בין ט' באב לראש השנה ,תקופה בה מספר המבקרים
באתרי טבע בירושלים בשיא ,וכמובן בימים בהם שוררים תנאי שרב באזור.
©JMDD 2012
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איור מס ': 13פארק עמק הארזים לאחר שריפה ב .2005-אותו שטח
נשרף גם ב .2012-השריפות החוזרות גורמות נזקים גם משום שהן
מגדילות בכל פעם את גודל השטח הנגוע על ידי צמחים פולשים ,כמו
אילנתה בלוטית כאן בתמונה.

איור מס ': 14שטח פתוח שנשרף בל"ג בעומר באזור בית וגן ב-
2011
©JMDD 2012

)ג( כלבים משוטטים :ראה תת פרק .1.3
)ד( מוקדי צמחים פולשים :במרחבים לשיקום ההתייחסות למוקדי צמחים
פולשים מעט שונה ממה שהוצג לגבי מרחבים לשימור .היות ובמרחבים לשיקום
קיימים מוקדים גדולים יותר של צמחים פולשים ,נדרשת השקעה גדולה יותר
לצורך טיפול מאשר במרחבים לשימור.
מבחינת צמחים פולשים ,הבעיה העיקרית בירושלים היא אילנתה בלוטית,
ובמידה פחותה שיטה כחלחלה .בשנים האחרונות פותחו בישראל שיטות טיפול
נגד שני עצים אלו; השיטות יעילות ,זולות ,וניתנות ליישום בכל תנאי שטח
)איור מס'  .(15לאחר איתור והגדרה של מוקדי עצים פולשים באתר טבע ,על
האקולוג לגבש תכנית טיפול הכוללת קביעת אסטרטגיה לטיפול )ביעור ,צמצום
או עצירת התפשטות( ובחירת שיטת הטיפול המתאימה מתוך השיטות המוצגות
במפרט הטכני לטיפול בעצים פולשים )דופור-דרור ואחרים  ,2008דופור-דרור
.(2010

©JMDD 2012
איור מס ': 15אילנתה בלוטית לאחר
נטרול באמצעות שיטת קידוח-מילוי באזור
עמק הארזים ב2006-
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)ה( הפרעות בשעות החושך :כידוע עיקר הפעילות של יונקים באתרי טבע עירוני מתבצעת בשעות הלילה .לכן חשוב
למנוע הפרעות בשעות אלו ,ובפרט נוכחות של אנשים המתקהלים באתר וגורמים לרעש ולעיתים קרובות למעשי
ונדליזם )שבירת בקבוקים ,השלכת פסולת( .יש להילחם בתופעה ,גם מנקודת מבט של טבע עירוני.
)ו( רעש ותאורה מהשטחים הסמוכים :בחלק מהמקרים הפרעות תאורה ורעש עלולות לנבוע מהשטחים הגובלים
באתר טבע עירוני .יש לזכור כי ההפרעות אשר מקורם מחוץ לשטח אתר טבע עירוני ,בפרט תאורה המכוונת אל
האתר ,מצמצמות את פני השטח האיכותי לבעלי חיים בתוך האתר ,כתוצאה של אפקט השוליים )איור מס'  .(16לכן
נדרש ,גם במקרה זה ,יישום ההנחיות המתוארות בסעיף ) 2.3.1א( ו)-ב(.
גבול אתר טבע עירוני
גבול אתר טבע עירוני בפועל
שטח האתר המושפע מהפרעות חיצוניות –
בית גידול לא איכותי
שטח האתר בו בית גידול איכותי

איור מס ': 16במידה וקיימות הפרעות תאורה ורעש מסביב לשטח אתר עירוני ,שטח האתר המהווה בית גידול
איכותי לבעלי חיים ,בעיקר יונקים ,מצטמצם .לכן חשוב להפחית את עוצמת ההפרעות החיצונית הסמוכות לאתר

 .4הנחיות להצלת ערכי טבע וצמצום פגיעה במערכות אקולוגיות
במרחבים העתידים להיבנות
 4.1אפיון המרחבים להם מיועדות הנחיות להצלת ערכי טבע
מרחבים אלו הינם מרחבים ,בתוך אתרי טבע ,אשר מיועדים להיבנות ,באופן מלא או חלקי .עקב כך ,קיים איום ישיר על
ערכי טבע ועל המערכות האקולוגיות הקיימים במרחבים אלו .מטרת ההנחיות המפורטות להלן ,היא להציל חלק מערכי
טבע הנמצאים במרחבים העתידים להיבנות ולנסות לצמצם את הפגיעה הצפויה במערכות האקולוגיות ובתפקודן.
 4.2הנחיות לביצוע סקר אקולוגי מפורט לפני הפיתוח  -תיאור ערכי טבע והשפעות התכנית
המבנה של ההנחיות המפורטות להלן דומה למבנה של הנחיות הניתנות לצורך עריכת תסקירי השפעה על הסביבה
במסגרת פרויקטים של פיתוח.

 4.2.1איתור מינים אדומים ,נדירים ומוגנים – צומח ובעלי חיים
מטרת הסקר היא לאתר במדויק בשטח התכנית ערכי טבע הראויים להצלה בהיותם
מיני נדירים )נדירים מאוד = 'אדומים'( או מוגנים על פי חוק )איור מס'  .(17בעקבות
איתור מינים נדירים על האקולוג להעריך אם הם יוכלו להמשיך לשרוד או לא בתוך
שטח פתוח ציבורי במסגרת התכנית .במידה ולא ,יש לתכנן העתקה או לכידה
והעברתם לשטח אחר .סקר מיני צמחים נדירים צריך להיעשות על פני  4עונות השנה
כדי שניתן יהיה למצוא את החד שנתיים בעת פריחתם .לכל מוקד שיאותר יש למדוד
את ה-נ.צ .בצורה מדויקת ולרשום את מספר הפרטים המצויים במקום .חלק גדול
מהצמחים המוגנים הינם גיאופיטים )צמחים בעלי פקעת או בצל – איור מס' (10
אשר ניתנים להעתקה בקלות יחסית .במקביל לאיתור ערכי טבע נדירים או מוגנים
יש לערוך סקר עצים בהתאם לתיקון  89לחוק התכנון והבנייה.
©JMDD 2012
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איור מס ': 17עריוני קצר ,מין נדיר מאוד,
שאותר בעת תסקיר אקולוגי ,בשטח
תכנית כביש מס'  21בצפון ירושלים
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 4.2.2הגדרת השטחים הרגישים ביותר מבחינה אקולוגית בתחום שטח התכנית
מעבר לממצאים ברמת המינים ,על האקולוג להגדיר מהן המערכות האקולוגיות הקיימות בשטח המיועד לפיתוח
ולדרגן בהתאם לרגישותן האקולוגית .לצורך כך יש לערוך מפה
המציגה את כל שטח התכנית כשהוא מחולק לאזורים שונים
בעלי רגישויות אקולוגיות שונות )רגישת נמוכה ,בינונית ,גבוהה
וגבוהה מאוד( .המערכות האקולוגיות הרגישות ביותר בשטחים
פתוחים בירושלים הם בתי גידול לחים ,גדות נחלים ,בתות
)איור מס'  (18ושטחים בהם ריכוז של נקודות קינון.
הגדרה של מערכות אקולוגיות שונות והבחנה ביניהן על פי
רגישותן האקולוגית ,מאוד חשובה כדי שניתן יהיה לקבוע היכן
ימוקמו השטחים הפתוחים ,המתוכננים במסגרת התכנית.

 4.2.3הערכת השפעת התכנית על ערכי טבע ועל תפקוד
המערכות האקולוגיות בשטח התכנית

©JMDD 2012
איור מס ': 18בתות בצפון העיר – הבתות הינן בין האקוסיסטמות
©JMDD
הרגישות ביותר בעיר ,גם בשלל מגוון מיני צמחים 2012
המצויים בהם,
וגם כי הן מהוות את שטחי המרעה האחרונים לאוכלוסיות של צבי
ישראלי ששרדו במוקם.

בהתאם לממצאים ולניתוח הנתונים בעקבות הסקר ) 4.2.1ו ,(4.2.2 -האקולוג יעריך מהן ההשלכות הצפויות על
ערכי טבע ועל המערכות האקולוגיות )מבחינת הרכבן ותפקודן( .יש לפרט אילו מינים צפויים להיפגע באופן ישיר
ובאופן עקיף בעקבות ביצוע התכנית .יצוין מה יהיו השלכות התכנית על תנועה של בעלי חיים ועל מקומות קינון
ושטחי מחייה.

 4.3פירוט הוראות להצלת ערכי טבע לצמצום הפגיעות באקוסיסטמות ולמתן פיצוי
סביבתי
 4.3.1מתן הוראות להצלת ערכי טבע ולצמצום הפגיעה במערכות אקולוגיות
בהתאם לאופי ומידת הפגיעה הצפויה יינתנו הנחיות לצמצום הפגיעות הצפויות.
ההוראות יתחלקו לשתי קטגוריות) :א( הוראות להצלת ערכי טבע ו)-ב( הוראות
לצמצום הפגיעה במערכות האקולוגיות שיישארו בשטחים הפתוחים שבתחום התכנית.
)א( הצלת ערכי טבע :יש להעתיק את הצמחים הנדירים והמוגנים ,ביניהם גיאופיטים
)איור מס'  (19וגם מיני עשבוניים חד-שנתיים אם אלה נדירים .לכל מין יצוין שיעור )(%
הפרטים שחובה להעתיק מהשטח .סקר הגיאופיטים וההמלצות להעתקה צריכים
לקבל אישור של רט"ג בשל פגיעה בערכי טבע מוגנים .כמו כן הוראות העתקת צמחים
צריכות לציין את יעד ההעתקה.

©JMDD 2012
איור מס ': 19פרט של סחלב בעת
העתקה משטח מיועד לפיתוח

הוראות ללכידת בעלי חיים לצורך העברה לשטחים אחרים ,יינתנו על
ידי האקולוג לאחר התייעצות עם זואולוגים מומחים לזוחלים
וליונקים .למשל יינתנו הנחיות לאיסוף צב יבשה מצוי משטחים בהם
אין להם אפשרות להתחמק מהפגיעה הנובעת מפעילות כלים כבדים
בשטח .נזכיר כי צב יבשה מצוי הפך למין שעתידו בסכנה בישראל
בשנים האחרונות )דולב ופרבלוצקי  (2002ויש לעשות מאמצים להצלת
הפרטים החיים בשטחים פתוחים בעיר שעתידים להיבנות.
©JMDD 2012
איור מס ': 20ההוראות להעתקת ערכי טבע לא מוגבלות למיני גיאופיטים וצריכות לכלול גם מיני בעלי חיים כאשר מעריכים כי
מינים מסוימים לא יוכלו להתחמק מהפגיעה בשטח ,כגון פרטים של צב יבשה מצוי ,מין שעתידו בסכנה בישראל
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)ב( צמצום הפגיעה במערכות האקולוגיות:
יש לתת הוראה ברורה לגבי מיקום השטחים הציבוריים הפתוחים כך שמיקומם בשטח התכנית יאפשר המשך קיומן
של מערכות אקולוגיות במקום ,בתנאי כי נקבע שלמערכות אלו סיכוי סביר להמשיך לתפקד לאורך זמן לאחר ביצוע
התכנית.
יינתנו גם הוראות לאופן ניהול השטחים הציבוריים הפתוחים כדי להגן על ערכי טבע הקיימים בהם .מאוד חשוב כי
המיקום של השטחים הציבוריים הפתוחים ייעשה לפני התכנון של התכנית כדי שהאקולוג יוכל לבחור את המיקום
המיטבי של השטחים הציבוריים הפתוחים לפי שיקולים אקולוגים בלבד .על המתכנן להתאים את התכנית למיקום
השטחים הציבוריים הפתוחים ,ולא להפך.

 4.3.2סוגי פיצוי סביבתי
ההוראות יכללו בקשות למתן 'פיצויים סביבתיים' ,כלומר פיתוח או התאמת מבנים אשר ישמשו למיני בעלי חיים
בשטחים הציבוריים הפתוחים ,או על המבנים שייבנו,
כגון מאורות מלכותיות לדרבנים )איור מס'  21ומס' .(22
יש לתת הוראות מפורטות לתכנון מאורה המלכותית
לדרבנים כמוצג להלן :המאורה המלאכותית לדרבנים
תהיה מורכבת משני תאי בקרה עגולים מבטון ברדיוס
של  2מ' ובגובה  70ס"מ לפחות .שני התאים יהיו
מחוברים באמצעות צינור בטון בקוטר  60ס"מ לפחות.
לכל תא בקרה יציאה באמצעות צינור בטון נוסף בקוטר
זהה .לכן למאורה יהיו שני תאים ושתי יציאות ,בדומה
למאורות הטבעיות בהן משתמשים הדרבנים .כל צינור

©JMDD 2012

יציאה יונח בזווית גדולה מ 90°-ביחס לצד תא הבקרה

איור מס ': 21כניסה למאורה מלכותית לדרבנים באתר טבע עירוני
של התחנה לחקר ציפורים במתחם הכנסת

כדי למנוע כניסת מים וכניסה ישירה של אור .כל יציאה
על שפת המדרון .הפתח העליון של כל תא בקרה ייסגר באמצעות תקרת בטון .המתקנים ייקברו באדמה במורד
המדרון ויכוסו באדמה מקומית .ראה תרשים להלן.

© JMDD 2013
איור מס ': 22תרשים למאורה מלכותית לדרבנים
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כמו כן ניתן לתת הוראות לבניית דרגשים לבזים :רצוי לנסות להעמיד לעוף דורס זה ,הנפוץ בירושלים ,נקודות קינון
במקום גבוה ובטוח כגון עמודים של גשר .התקנת הדרגש צריכה להיעשות בתוך מרווח שיישמר לכך בין אבנים
הציפוי; פתח דרגש הקינון צריך להיות בגודל של  20ס"מ רוחב על  10ס"מ גובה ובעומק של כ 20-ס"מ )איור מס' .(23
במידת האפשר רצוי לתת גם הוראות לפיתוח גגות חיים )איור מס' ) (24האן ובלבן  ,(2010בדומה לזה שפותח מעל
חניון הלאום .גגות חיים מאפשרים לשמר חלק מהשטח נטוע בצמחייה נמוכה מורכבת ממינים מקומיים.

©JMDD 2012
איור מס ': 24בנין גג חי" בעת תכנונו )צולם בתחנה לחקר
ציפורים במתחם הכנסת(

©JMDD 2012
איור מס ' :25דרגש לבזים בקיר

איור מס ': 24בנין גג חי" בעת תכנונו )צולם בתחנה לחקר
ציפורים במתחם הכנסת(

 .5הנחיות לשימור ערכי טבע בשטח בנוי
 5.1הגדרה ,דוגמאות והבהרה
ערכי טבע בשטח בנוי מהווים מקרה מיוחד בו מאתרים מין מסוים ,ראוי לשימור בשל מעמדו או נדירותו ,כאשר
הוא ממוקם על מבנים לסוגיהם ,בתוך שטח בנוי .למשל פרטים של צלף קוצני על
קירות מבנים עתיקים ,מושבות עטלפים במבנה נטוש או מערה ,קנים של בזים על
עמודים ובנינים )איור מס' .(25
להבדיל מאתרי הטבע האחרים ,מדובר כאן במקרים בהם קיים מין אחד ,המונה
כמה פרטים או לעיתים רק פרט בודד או זוג .אין מדובר במערכת אקולוגית ,או
שרידים של מערכת אקולוגית ,אלא בפרטים של מינים מיוחדים ,בדרך כלל מוגנים,
בעל כושר הסתגלות גבוהה במרקם העירוני ואשר הצליחו להתפתח בסביבה
העירונית .למען הסר ספק נדגיש כי מוקדים של צמחים פולשים ,כגון טבק השיח
הצומח בין סדקי מדרכות ,אינם שייכים לקטגוריה זו ואינם ראויים לשימור.
 – 5.2הנחיות לשימור ולניטור

012
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איור מס ': 26בז מצוי – נקודות קינון
של עוף דורס מוגן זה מצויות במבנים
בתוך השטח הבנוי והם ראויים
לשימור

בשל אופי ערכי טבע השייכים לקטגוריה זו  -פרטים מעטים ומבודדים בשטח הבנוי-
השימור תלוי בניטור הנקודות השונות .ניטור יאפשר לדעת אם שינויים במבנים בהם
ערכי הטבע המיוחדים ,או מבנים הקרובים להם ,מהווים איום על המשך קיומם של
ערכי הטבע .למשל ,צריך לוודא כי נקודות הקינון יכולות להמשיך לתפקד לאורך זמן .הניטור צריך להיעשות על
בסיס שנתי.
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ניהול אתרי טבע עירוני בירושלים – ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור 2013

כמו כן ,בעת הגשת תכניות שיקום או שחזור של מבנים ,יש לוודא כי הפעולות המתכננות לא יפגעו בערכי טבע
מיוחדים שאותרו במקום .במקרים חריגים בהם מתכננות עבודות אשר יפגעו ישירות בערכי טבע ,יש להוראות על
מספר צעדים לצמצום הפגיעה:
)א( פגיעה בנקודות קינון תורשה במועד שמחוץ לעונת הקינון.
)ב( פגיעה במיני צמחים מיוחדים תיעשה לאחר העתקת רוב או כל הפרטים )לפי שיקול האקולוג( ,ואם ההעתקה לא
ניתנת לביצוע ,ייאספו זרעים )בהתאם להנחיות האקולוג(.
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נספח ג' :מידע על יונקים בירושלים
שמואל ידוב ,אקולוג ,מנהל מרכז יונקים ,החברה להגנת הטבע
דלק ) :(Martes foinaהדלק הינו מין של טורף קטן ,יחידאי ,פעיל לילה ,שניזון בעיקר מבעלי חיים קטנים
כגון חולדות ,עכברים ,ציפורים וביציהם אך גם מפירות ושאר מזונות מן הצומח .במרכז אירופה כמו גם
בישראל הדלק נמצא לעיתים קרובות בשכנות קרובה לאדם ואף במשכנותיו .בשנים האחרונות נמצאו
דלקים בבתי תושבים בשכונת עין כרם ובישובים העוטפים את העיר .לצד היתרון הגלום ביכולתם להתמודד
עם אוכלוסיות מכרסמים מזיקים הדלקים עשויים לגרום נזק לתשתיות בבתים בהם הם שוכנים.
דרבן :הדרבן ההודי הינו מין המכרסם הגדול ביותר השוכן בישראל .זהו מין טריטוריאלי ,שחי לרוב בזוגות
יציבים וניזון בעיקר במזון מן הצומח .דרבנים חיים סביב לעיר אך גם בתוכה :זוגות דרבנים מוכרים כיום
או היו מוכרים בעבר בשכונות קרית היובל ,רמת שרת ,עין כרם ,בית הכרם וגם באזור הכנסת .זהו אחד
המינים המרשימים שניתן לצפות בהם בעיר -לא רק בזכות הופעתו אלא גם בזכות חיי המשפחה והזוגיות
המרתקים שלו .דרבנים ניצודים באופן לא חוקי בכל רחבי הארץ  ,וגם בירושלים ,למאכל.
נמייה :מין של טורף קטן\בינוני  ,פעיל יום ולילה ) בהתאם לתנאי מזג האוויר( שאוכלוסיותיו משגשגות
בעיקר בשל תנאי סניטציה ירודים )באזורים עתירי לולי תרנגולות(  .הנמיות ידועות בשל יכולתן להתמודד
עם נחשים מסוכנים כדוגמת הצפע הארץ-ישראלי אך גם בשל יכולתם לחדור ללולים ולטרוף תרנגולות.
נמיות נפוצות בכל השכונות העוטפות את העיר וגובלות בשטחים פתוחים.
עטלף פירות :מין העטלף הגדול בארץ והיחיד הניזון מפירות .אוכלוסיות עטלף הפירות הושמדו בשיטתיות
עד אמצע שנות ה 80 -בכל רחבי הארץ אך בשנים האחרונות ניכרת עלייה במספרם .הנזק שנגרם מהם בגין
אכילת פירות במטעים זניח אך הם מהווים מטרד של ממש לאדם בשל הפרשותיהם בסביבה העירונית.
האוכלוסייה הירושלמית של עטלפי הפירות קטנה יחסית .לעיתים ניתן לצפות בהם לנים על עצי הדקל
בקניון מנחת.
עטלפון לבן-שוליים :אחד מ 33-מיני עטלפי החרקים שחיים בארץ )עטלפים מהווים שליש מכלל היונקים
שחיים בארץ( מין זה משגשג בסביבה עירונית ותורם רבות לאדם באכילת יתושים וחרקים מעופפים קטנים
אחרים .ניתן למצוא ריכוזים גדולים שלו סביב גופי מים ופנסי רחוב .זהו המין היחידי כיום שאנו יודעים
למושכו באמצעות הצבת תיבות עטלפים.
צבוע מפוספס :אחד מהגדולים בטורפי הארץ .הצבוע הינו אוכל נבלות שחשיבותו לסניטציה הטבעית
ניכרת .צבועים שוכנים באזורים נרחבים סביב לעיר והם ניזונים ממזון טבעי )פגרי צבאים למשל( לצד מזון
שמקורו בהשפעת האדם ) פגרים ומזבלות( .סיפורי פולקלור רבים נקשרו לשמו של הצבוע וזהו מין המוגדר
בעולם כ"קרוב למאוים" על ידי ה .(2008 ,NT) IUCN
צבי ישראלי :מין דגל בעיר ירושלים וסביבותיה .מדובר במין "פגיע" על פי ה(Vulnerable, 2008)IUCN -
שנכחד במרבית הארצות סביבנו.
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קיפוד מצוי :נציג פופולרי ביותר של סדרת אוכלי החרקים )לאחיו הקטנים ,החדפים ,אנו קוראים לרוב,
בטעות ,עכברים( .נפוץ בעיקר בגינות ציבוריות ושטחי מדשאות ברחבי העיר .תרומתו להדברת מזיקים כגון
חרקים ,עקרבים ונחשים לא תסולא בפז.
שועל מצוי :מין נפוץ ביותר של טורף קטן\בינוני שלמרות שיוכו לסדרת הטורפים ניזון ממגוון גדול ביותר
של מזונות .שועלים נפוצים ביותר בכל סביבות העיר וגם בשכונות רבות בתוכה .מין זה הפך ,לצד התן
הזהוב ,לאחד המינים המתפרצים ,בשל יכולתו לנצל מקורות מזון עשירים שהאדם משאיר לו ,בעיקר בשל
סניטציה לקויה )פחי זבל פתוחים ,מזבלות מנוהלות בצורה לקויה ,והשלכת זבל ופגרים( השירות הוטרינרי
העירוני נוקט באמצעים רבים להדברת שועלים ותנים בעיר וסביבותיה בשל פוטנציאל העברת הכלבת של
מינים אלו .לשועלים ותנים השפעה ניכרת על קיומם של אוכלוסיות רבות של בע"ח קטנים שנטרפים על
ידיהם.
שפן הסלע :בן דודו הקטן של הפיל ,בניגוד למחשבה המקובלת ,אין מדובר בעוד מין של מכרסם...שפן
הסלע נפוץ במזרחה של העיר  ,באזורים יבשים וסלעיים .לרוב ניתן לצפות באוכלוסיות שפנים המקייצות
בשכונות צפון מזרח העיר :פסגת זאב ונווה יעקב ,בשל זמינות המים והמזון הצמחי שניתן להשיגו בגינות
התושבים בעונה זו .לשפנים קשה להתמודד עם החורף בעיר .לצד היותם בעלי חיים מרתקים לשפנים
פוטנציאל להוות נשאים לטפיל הלשמניה שמועבר באמצעות זבוב החול ועלול לגרום למחלה המוכרת
כ"שושנת יריחו" .
תן זהוב :ראו שועל מצוי.
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נספח ד' :ערים אשר ערכו מדידה בהתאם למדד סינגפור

מקורhttp://www.nparks.gov.sg/cms/docs/Singapore%20IndexDetailes-Apr2013.pdf :
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