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 תודות

 

                                             . בעצה וברעיונות בכתיבתה של עבודה זורבים וטובים סייעו 

                . בסקי אשר יזמה ופעלה לגיבוש הרעיון העומד בבסיס העבודה'ה רצדינ' אדר, ראשית

אלי אשר סייעו בכל הקשור לסדרי הצגת המועמדות לאתר מורשת  -מייק טרנר ומר דני בר' אדר

ר צבי "לד, של החברה להגנת הטבע לאורי רמון אשר העמיד לרשותנו את סקר הרי יהודה, אונסקו

ולנינה אלומות , רשותנו את עבודותיו הרבות בנושא התפתחות הנוף בהרי יהודהרון אשר העמיד ל

  .אשר השתתפה בניתוח אתרי הטרסות בהרי יהודה, עמיר

 .ן על היענותה ותמיכתה ברעיון''תודות לקרן נקודת ח
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 תקציר

 

י כנופ, עבודה זו מציגה הצעה ראשונית להגדרת נופים חקלאיים בעלי חשיבות גבוהה :מטרות

 ..ו''של אונסק מועמדים לרשימת המורשת העולמיתכתרבות 

מציגים מופע ייחודי של , בני מאות ואלפי שנים. החקלאות הקדומה בהרי יהודה נופי

נושאות עדות חיה למסורת . באמצעים טכנולוגיים מוגבלים, התמודדות עם תנאי מורכבים

 –ות שימוש קרקע מסורתי הן מייצג. של עיבוד חקלאי בהרים התלולים סביב ירושלים

נדירה ביותר בעולם ה בחלקות קטנות המתוחמות על ידי קירות אבן, חקלאות הררית

 . המודרני

ליוו את עולי  הם. העיר ירושלים –הנופים הללו קשורים באתר המורשת המרכזי של ישראל 

 . טבעית לעיר -מסגרת תרבותית  יוצריםו, הרגל לירושלים

ובו הצעת הכללת נופי הטרסות בהרי יהודה  UNESCO-סמך אשר יוגש להכנת מ: מטרות העבודה

יצירת מעטפת הגנה סטטוטורית וערכית  -ובמקביל ". נופי תרבות"המייצגים , כאתרי מורשת עולמית

 .לנופי חקלאות בעלי חשיבות וייחוד בקנה מידה ארצי

 

 (UNESCO)המאוחדות  החינוך והתרבות של האומות, בעת האחרונה עוסקת סוכנות המדע :רקע

 the World)" רשימת המורשת העולמית"במסגרת , בשימור אתרי מורשת בעלי חשיבות יוצאת דופן

Heritage List) ,םחשיפת -ובמקביל , המהווה כלי לשמירת ערכיהם של האתרים המופיעים בה 

 .לימוד ומחקר, לציבור הרחב ופיתוח תיירות

המתאפיינים , גם מרחבים -כוללת בצד אתרים נקודתיים  והיא, רשימת המורשת העולמית הורחבה

מרחבים שהושפעו מנוכחות האדם במשך תקופה (. (Cultural Landscapes"  נופי תרבות"ב

תחת ההגדרה של נופי תרבות נכללים גם . וסימני פעילותו בהם הינם בעלי עניין יוצא דופן, ארוכה

 . נופים חקלאיים

מהווה כלי חשוב בשימור נופי חקלאות " ו"ת העולמית של אונסקרשימת המורש"רישום במסגרת 

 .טיפוח ומחקר של המרחב, המדינה המציעה את האתר מתחייבת לתכנית שימור. ערכיים

 

במרחב הרי ירושלים עלולות לגרום שינויים מרחיקי לכת  רבותיוזמות הפיתוח ה :מענה לאיומים

שלהם זקוקה אוכלוסיית ליבת המדינה בכלל , תוחיםקיימת סכנה לאובדן ערכי טבע ושטחים פ. בנוף

העבודה שלפנינו מבקשת . ערכי מורשת החקלאות הקדומה –וביניהם , ואוכלוסיית ירושלים בפרט

 .התיישבותית באזור-המורשת החקלאית תלהקים רובד הגנה נוסף בדמות אתר מורשת עולמי אשר 

 

קריטריונים הי "עפ, כנוף תרבות" דהטרסות הרי יהו"מוצע להגיש את  :ההצדקה למועמדות

 :הבאים

 ."עיצוב נוף, הקשור להתפתחויות בארכיטקטורה יצירות אמנות, מפגש ערכים אנושיים"
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. תוך התייחסות להתפתחות ועשייה יוצרת, נופי התרבות החקלאיים מעידים על ישוב סביבת ירושלים

ובנוסף עדות להתפתחות , עד ימינועיצוב הנוף הינו פועל יוצא של התפתחות מתקופות קדומות ו

 ..אנושית מחשבתית

 ."עדות ייחודית יוצאת דופן למסורת תרבותית או לתרבות חיה או נכחדת"

בנוף ההררי של הרי , לאורך אלפי שנים, המדרגות החקלאיות הן טביעת אצבעות של תרבות האדם

 .תרבותית ואזורית, המדרגות מהוות עדות למסורת חקלאית .יהודה

 ."נוף בהיסטוריה האנושית, טכנולוגי, מכלול אדריכלי, וגמה של סוג בנייןד"

ועל פני תצורות הסלע שורק , על במת ההר, ניתן להניח כי קיומו של רצף של סביבה חקלאית נוחה

 . הניצבת בהמשכו של רצף זה על במת ההר, הינו אחת הסיבות למיקומה של ירושלים, ובית מאיר

 -ושי או שימוש מסורתי בקרקע המייצג תרבות או אינטראקציה אדם דוגמה של יישוב אנ"

 ."ובמיוחד אם מסורת זו פגיעה להשפעה משינוי בלתי הפיך, סביבה

זוהי דוגמא . נוף -יישוב  -בזיקת אדם , מדרגות הסלע בהרי יהודה מייצרות צירוף היסטורי ותרבותי

אשר הטביע חותם על סביבה ואורחות  ,בדרך בה נוצר שיווי משקל חדש; להשתלבות האדם בנוף

אזורים אלו עברו עיבוד חקלאי : המדרגות החקלאיות חוללו תמורה בנוף הטבעי של הרי יהודה. חיים

אשר , שינויים טופוגרפיים נגרמו כתוצאה מעיבוד הקרקע ובירוא הצומח הטבעי. מזה דורות רבים

 . גרמו לסחף קרקע במדרונות

 " ליצירות אמנותיות בעלות ערך אוניברסאלי , או לאמונות, קשר למסורות"

ערכיה  מעידים על, כפי שהיא משתקפת בספרות הקדמונים, דברי ימיה של החקלאות בארץ

ובתיאורי , שרובן בשדה החקלאי –בשורת המצוות התלויות בארץ , ם בהבאורחות החיי, החברתיים

הרחבת . מקום מן המורשת היהודית מראי ,המשתקף בדימויי החקלאות, יופייה של הארץ -הנופים 

ודרכו ניתן ללמוד ולחוות את דרך חייה של החברה והתרבות , תחום זה תפתח צוהר לימים עברו

  .המקומיים

קבועות ה. במצוות התלויות בארץ, עיקר העיסוק בצדדיה השונים של החקלאות בארץ הוא בהלכה

במיון , יבים בקיאות בחקלאות מעשיתמהם המחי, העוסק בהיבטיה של החקלאות". זרעים"בסדר 

, הלכות ערלה)מיני נטיעות ודרכי גידולם , צורת הגידול ועיבוד הקרקע, (הלכות כלאיים)וסיווג צמחים 

( הלכות שביעית)הברת הקרקע , (מסכת פאה)גבולותיו ודרכי עיבודו , צורת השדה, (כלאיים, ביכורים

 .ועוד

 
י מיקומן של הטרסות כפועל יוצא של המבנה "נקבע עפתיחום השטח המוצע להכרזה  :מצב האתר

מדובר בטרסות שנבנו בידי אדם . כלומר מבנה ותצורת הסלע, הגיאולוגי והמורפולוגי של הרי יהודה

 . על מנת למנוע סחף קרקע ולהכשיר שטחי חקלאות לעיבוד במדרונות התלולים של הרי יהודה

בשחזור העיבוד )מוחזקות בעיבוד חקלאי מתאים משוחזרות ו, חלקן הקטן של הטראסות משוקמות

וזקוקות לשיקום וטיפול , רובן מוברות או נטועות יערות(. החקלאי הקדום ושיטות ההשקיה העתיקות

בעיקר , חלק מהן כוסה בחורש טבעי. ותפקודן בהתאם למטרה החקלאית לתכליתה נבנו, לשחזורן

 .סחף קרקע החל להיווצר בהןאבניהן דורדרו ו, חלקן נפרצו, אזורי רום הטרסה

 .סטטוטורית ומרחבית, על מנת לקבוע את מצב השימור אובחן מצבן של הטרסות מבחינה פיזית
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 מצב פיזי 

 :חלוקת הטרסות על פי שימושי הקרקע המתקיימים בהן

o טרסות המתפקדות לצורכי חקלאות קיומית וכלכלית לחקלאות  ערבית 

o וכשרו לחקלאות ישראלית מודרניתטרסות קדומות אשר חודשו הוסבו וה. 

o וחינוכית, חברתית, כלכלית, טרסות המתפקדות לצורכי חקלאות קיומית. 

o יער נטע אדם הנטוע על גבי הטרסות . 

o  חורש טבעי אשר התפתח על הטרסות 

o משולב בישובים ואשר הפכו להיות חלק מחצרות היישוב, טרסות . 

o  (תןהר אי)בתות וגריגות אשר התפתחו על הטרסות 

 

 מצב סטטוטורי 

 התייחסות התכניות הארציות והמחוזיות לאזור

משקפות את ההיסטוריה התכנונית של מרחב , תכניות האב ותכניות המתאר הארציות והמחוזיות

 .ונותנות רקע רעיוני לחשיבות שימור נופי החקלאות המסורתית, הרי יהודה לאורך השנים

 :ית החקלאות הקדומה בהרי ירושלים ניתן למנותבין התכניות העיקריות המתייחסות לסוגי

גנים "ול" שמורות טבע"תכנית מתאר ארצית ל, 8א "תמ. תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור, 22א "תמ

 ".לאומיים

תכניות . תכנית המתאר הארצית המשולבת, 35א "תמ, תכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים

ובכללם לשטחי החקלאות הקדומה , ערכייםלשטחי חקלאות שונים הגנה  ירובד אלו יצרו

 .בהרי ירושלים

 

 מצב השתמרות

הזקוקים , הטרסות הן מבנים לכל דבר. טרסות האבן בהרי יהודה אינן מעובדות זה שנים רבות

גורמים להידרדרות , היעדר תחזוקה והיותן מופקרות בשטח הפתוח. לתחזוקה ולטיפול מתמידים

 . במצבן

 :נים של השתמרות הטרסותניתן להבחין במצבים שו

 . אשר מעובדות כיום בעיבוד מסורתי, במצב השתמרות תקין - טרסות מקוריות

שינוי תצורת הטרסות ושימוש משני בחומריהן ובתוואי  -על בסיס טרסות ישנות , טרסות מחודשות

 . השטח

פני . הטרסה אינה פעילה אך נשמר קיר הטרסה והקרקע הצבורה מאחוריו -מצב שימור נאות 

 .או מכוסים יער או צמחיית חורש טבעי ובתה מקומית, הטרסה עשויים להישאר חשופים

לרוב מדובר על פריצה של אבן אחת או מספר אבנים בנקודה  -טרסות פגועות בצורה נקודתית 

 . נקודת חולשה זו היא פתח לסחף מתמשך. מסוימת

בותיהן קרקע שנסחפת מרום המדרגה פריצות מקומיות של אבנים ובעק - טרסות פגועות מקומית

 .שם היא מצטברת ומתפזרת על פני המדרון, אל מורד הטרסה

התמונה המתקבלת , כאן מדובר בחלקי טרסה שלמים אשר נפרצו ונסחפו -טרסות פגועות מרחבית 

 . היא קיומן של טרסות לסירוגין על פני המדרון
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כיים "ר הוא שומר עדיין על נופי קדם תנבאש, למבוא המערבי של ירושלים חשיבות רבה :סיכום

מוקפת הרים , ירושלים נתפסת בתרבויות המזרח והמערב כעיר נישאה. בלתי בנויים בשערי העיר

מכאן החשיבות הרבה לשער הכניסה המערבי אל העיר ולמרחבים בלתי מבונים . ונופי בראשית

היוצרים , במרחבים פתוחיםהגדרה כזו תיתכן רק אם הגישה אל העיר תעבור . בדרך אל העיר

, קביעת מעמד של נוף מורשת עולמי לשטחי החקלאות הקדומה בהרי ירושלים. חגורת ירק סביבה

 . תקנה לו רובד הגנה נוסף ותחזק את מעמדו, תעשיר את תכני המרחב
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 הקדמה

 

 ו"נופים חקלאיים ברשימת המורשת העולמית אונסק –מגמות בעולם המערבי 

 
 (UNESCO)החינוך והתרבות של האומות המאוחדות , עוסקת סוכנות המדע מזה כשלושים שנה

 the World)" רשימת המורשת העולמית"במסגרת , בשימור אתרי מורשת בעלי חשיבות יוצאת דופן

(Heritage List) . רשימת המורשת העולמית מהווה כלי לשמירת ערכיהם של האתרים המופיעים

 .לימוד ומחקר בהם, ים אלו לציבור הרחב ופיתוח תיירותאמצעי לחשיפת אתר –ומאידך , בה

 -כך שכיום היא כוללת בצד אתרים נקודתיים , בשנים האחרונות הורחבה רשימת המורשת העולמית

נופי "שלהם תכונות של , גם מרחבים גדולים -מקדשים או אתרים ארכיאולוגיים , דוגמת ארמונות

מרחבים שהושפעו מנוכחותו של האדם במשך תקופה  אלו הם(. (Cultural Landscapes" תרבות

הינם בעלי עניין  -וכיוצא בזה , מערכות תשתית ובינוי, שדות מעובדים -וסימני פעילותו בהם , ארוכה

 . יוצא דופן

רישום . כגון טרסות האורז של הפיליפינים, תחת ההגדרה של נופי תרבות נכללים גם נופים חקלאיים

מהווה כלי חשוב בשימור נופי חקלאות בעלי " ו"העולמית של אונסק רשימת המורשת"במסגרת 

טיפוח ומחקר , המדינה המציעה את האתר מתחייבת במקביל לתכנית שימור. חשיבות יוצאת דופן

 .כתנאי להכללתו ברשימת המורשת העולמית, של המרחב הנדון

תכנון במדינות איתן היא לכל דרגי ה" נופי תרבות"ו פועלת להטמעת המושג "אונסק, יתר על כן

, מושג זה עשוי לשמש להגדרת חבלי ארץ שלהם חשיבות אזורית או מקומית בלבד. מקיימת קשרים

 .לשם אימוץ כלים סטאטוטוריים או כלכליים של שימור וטיפוח

כגון נופי הטרסות של הרי יהודה  -לאחרונה הועלתה הצעה לכלול מספר נופים חקלאיים בישראל 

' על ידי אדר)ו "במסגרת רשימת אתרי המורשת העולמית של אונסק -ת הנבטים בנגב ונופי חקלאו

וראוי שיתפסו את מקומם בין אתרי , נופים אלו הם בעלי עניין וחשיבות רבה(. ואחרים, מייק טרנר

 . השימור העולמיים

פי מטרותיה והכלים בהם היא משתמשת בשימור נו" רשימת המורשת העולמית"פרק זה יציג את 

ויבחן את האפשרויות והכלים , הפרק יסקור את הנופים החקלאיים שנכללו ברשימה זו. תרבות

 .להכללת נופי החקלאות הייחודיים של ישראל במסגרתה

 

 רקע

האמנה להגנת המורשת התרבותית "הינה מסמך המנוהל מתוקף " רשימת המורשת העולמית"

 the Convention concerning the Protection of the World Cultural)" והטבעית של העולם

and Natural Heritage) הרשימה מנוהלת . 1972-ו ב"שאומצה על ידי הועידה הכללית של אונסק

וכוללת נכסים ואתרים  (the World Heritage Committee)" ועדת המורשת העולמית"על ידי 

 .שנקבעו על ידי הועדה שלהם חשיבות תרבותית או טבעית יוצאת דופן תחת הקריטריונים

החתימה על האמנה לשימור המורשת העולמית אינה מחייבת את המדינה החתומה עליה להגיש 

לא קיימת התחייבות חוזית של המדינה ". רשימת המורשת העולמית"מועמדות של אתרים כלשהם ל
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. ת של המדינהולא נוצר מצב בו גוף חיצוני מנהלת את נכסי המורש, או כל גוף אחר, ו"מול אונסק

ולהציג את נכסי המורשת שבה , המדינה החותמת על האמנה היא זו שבוחרת להשתמש בכליה

 . ו"לשיפוטה ולהכרתה של אונסק

המדינה המציעה אתרים לרשימת המורשת העולמית מקבלת על עצמה כללי התנהגות , עם זאת

ממסמכי הרישום המוצגים תכנית ממשק וניהול מהווה חלק . וממשק מסוימים בנוגע לאתרים אלו

 . כאשר המדינה המציעה מתכננת ובוחרת בעצמה את כלי ניהולו של האתר, ו"לאונסק

 World Heritage in)" מורשת עולמית המצויה בסכנה"מקצת מאתרי המורשת העולמית מוכרזים כ

Danger) .את המאיים לכלות , כאן מדובר בנכסי תרבות ונופי תרבות המצויים תחת איום ברור

 .ו לגייס תמיכה פיננסית ומחקרית בשימור האתר"במקרה כזה עשויה אונסק. ערכיהם

אתרים ישראליים זכו עד כה  מספר. 1999ישראל חתמה על האמנה להגנת המורשת העולמית בסוף 

 –" העיר הלבנה"ו, העיר העתיקה של עכו, מצדה –" רשימת המורשת העולמית"להיכלל במסגרת 

 .ל אביבהמרכז הוותיק של ת

 השלכותיה של האמנה לשימור המורשת העולמית על התכנון הארצי

החתימה על האמנה לשימור נכסי תרבות אינה מתמצה בהגשת אתרי המורשת הבולטים ביותר 

. תפיסות ושפת התכנון בכל דרגיה, אלא כוללת שינוי של מושגים, ו"במדינה לשיפוטה של אונסק

כסי תרבות מקבלת על עצמה שימוש במונחים והשקפת עולם המדינה החתומה על האמנה לשימור נ

 . בכל היררכיות התכנון, כחלק בלתי נפרד מעולם המונחים, הנגזרות ממנה, תכנונית ואתית

ולא , "נוף תרבותי"על מדינה מוטלת המשימה להפנים לעולם המונחים התכנוני את המונח , לדוגמא

הכרה זו ". רשימת המורשת העולמית"כלול במסגרת אותם ניתן ל, רק עבור הנופים יוצאי הדופן

אפשרויות להכריז ולהגן ותכלול  האזורית והמקומית, ברמה הלאומית" נופים תרבותיים" תכלול

 .עליהם

תיעוד מצבו הקיים והתפתחותו : רישום אתר ברשימת המורשת העולמית דורש הכנה בשני שלבים

ראוי שיאומץ עבור כל , על שני שלביו, נוהל זה. ימורוותכנית ממשק לניהולו וש; ההיסטורית של האתר

 .בכל דרגות ההיררכיה" נכסי המורשת"

 "אתר מורשת עולמית"קריטריונים להכרזתו של 

 :1קיימים ששה קריטריונים על פיהם נכלל  אתר ברשימת המורשת העולמית

 .אנושי מכווןכלומר לעיצוב , "פעילות יצירתית במיטבה"אתר המהווה דוגמא יוצאת דופן ל .1

במהלך תקופת זמן או , אתר המהווה עדות יוצאת דופן לשינוי והתפתחות בערכים אנושיים .2

אומנות , טכנולוגיה, הנוגעים להתפתחות בארכיטקטורה, אזור תרבותי של העולם

 .תכנון ערים או עיצוב נוף, מונומנטלית

 .כזו שעברה מהעולם אתר הנושא עדות ייחודית למסורת תרבותית או ציביליזציה חיה או .3

, טכנולוגי או נופי, אתר המהווה דוגמא בולטת לסוג של מבנה או מצרף ארכיטקטוני .4

 .המתייחס לשלב בעל חשיבות בהיסטוריה האנושית

                                                 
1
 Operational Guidelines for the)" מדריך ליישום האמנה למורשת עולמית"ל 42סעיף   

Implementation of the World Heritage Convention) 
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המייצג תרבות או תרבויות , אתר המהווה דוגמא בולטת ליישוב או שימוש קרקע מסורתי .5

נופים חקלאיים )שינוי בלתי הפיכים  במיוחד כאשר הן מאויימות תחת תהליכי, מסויימות

נופלים תחת , בייחוד אלו מהם שהוסיפו להתקיים בצורה פעילה עד ימינו, מסורתיים רבים

 (.הגדרה זו

יצירות אומנות או ספרות , אמונות, רעיונות, אתר המקיים זיקה לאירועים או מסורות חיות .6

ובצוותא עם קריטריונים , דופן קריטריון שישמש רק במקרים יוצאי)בעלות חשיבות עולמית 

 (.ך"הקשורים בתנ, הוא עשוי להיות רלוונטי לנופי החקלאות של ישראל, עם זאת. אחרים

 .וכן על מבחן האותנטיות, לענות על אחד או יותר מהקריטריוניםאמור האתר             

 

 "אתר מורשת עולמית"הכנה להכרזתו של 

 . כוללת עבודת הכנה רחבה של המדינה המציגה את האתר "אתר מורשת עולמית"הכרזתו של אתר כ

 :כוללת שני חלקים" אתר מורשת עולמית"ההכנה להגשת אתר למועמדות כ

 וההנמקות לשאיפה לכלול את האתר ברשימת  , ערכיו, המציג את האתר מסמך תיעוד. 1

 .המורשת העולמית    

 לת המדינה על עצמה בניהול המפרטת את הפעולות והמגבלות אותן מקב תכנית ממשק. 2

 .אתר המורשת העולמית    

 

 מסמך תיעוד 

 :את הפרקים הבאים מסמך התיעוד כולל

 זיהוי האתר . 1

 .שטחו וכיוצא בזה, גבולותיו, מיקומו    

  קריטריונים לרישום האתר ברשימת המורשת העולמית. 2

  , ם הרלוונטיים לאתר הספציפירשימת הקריטריונים לרישום את הקריטריוני יש לזהות מתוך    

 . ולנמק את הבחירה בו    

  הנמקות לחשיבותו העולמית של האתר . 3

  ועבור התרבות האנושית , ביחס לאתרים אחרים בעולם, זיהוי חשיבותו הייחודית של האתר    

 הנוגעות להשפעתו של האתר על התרבות  ,כאן יש להיעזר בשורה של הנמקות .בכללה    

 שיכלול אנשי , מעמיק במדינה הרלוונטית ות אלו ינוסחו על סמך דין ציבוריהנמק. העולמית    

 .נציגי ציבור ואת הקהל הרחב, מקצוע    

 

 :יכללו התייחסות לארבעה נושאים" רשימת המורשת העולמית"ההנמקות להכללת אתר ב

  – (Comparative Analysis)ניתוח השוואתי . א

בייחוד חשובה ההשוואה הבינלאומית לאתרים . אחרים בעלי מאפיינים דומיםהשוואת האתר לאתרים 

ההשוואה תיערך על פי . ומציגים מאפיינים דומים, אחרים המצויים ברשימת המורשת העולמית
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תכניות , מדיניות הממשק והניהול, ההגנה הסטאטוטורית הקיימת, קריטריונים של מצב ההשתמרות

 . ם העוסקים בשימור האתר ועודארגוני, חינוכיות ופרשניות

  – (Authenticity)אותנטיות . ב

 . קביעת המידה בה האתר תואם את תקופתו ואיננו כולל זיופים או השלמות מאוחרות או חיצוניות

  –התאמה לסביבה . ג

המתבטאים , ובין תנאי הסביבה המקומיים, הכוונה היא לשילוב בין העבודה או הפעילות האנושית

העוקבות , הטרסות החקלאיות בהרי יהודה, לדוגמא. הוא ההולם ביותר לסביבתו וזמנובתוצר ש

הן נוף בעל התאמה , באופן מושלם אחר תוואי הטופוגרפיה והשיכוב הדיפרנציאלי של הקרקע

 .מעשה האדם משקף ומשתלב בתנאי הטבע. לסביבה

  – (Cultural Significance)חשיבות תרבותית . ד

ושחשיבות זו היא , כיצד ניתן לקבוע שלנוף מסויים קיימת חשיבות תרבותית: מורכב מונח זה אף הוא

ועל , לא קיימים כאן כללים מוגדרים? גדולה מספיק בכדי להצדיק את הכרזתו כאתר מורשת עולמית

, ניתוח השוואתי)ההנמקות הקודמות . כל מדינה להביא את ההנמקות הטובות ביותר לנושא זה

אם כי לא למלא את כל הנדרש במסגרתו , עשויות לתמוך בסעיף זה( ה לסביבהאותנטיות והתאמ

 (.אותנטי ובעל התאמה לסביבה שבכל זאת לא תהיה לו חשיבות תרבותית עולמית, יתכן אתר ייחודי)

למידת המובהקות שבה , קביעת חשיבותו התרבותית של אתר תתייחס למקומו בהיסטוריה האנושית

לקשר בינו ובין תקופה , למצב ההשתמרות שלו, ית או תקופה מסויימתהוא מציג פעילות אנוש

כמו גם , הגנה סטאטוטורית לאתר ברמה לאומית. מסורת ייחודית וכדומה, היסטורית בעלת חשיבות

שכן , מהווים אף הם הנמקות לחשיבות תרבותית –היקף אמצעי השימור והמחקר הפעיל של האתר 

החשיבות המחקרית . ל בני התרבות העכשווית בלימוד האתר וממצאיוהם מהווים אינדיקציה לעניין ש

אזכור האתר בספרות היפה או ביצירות ; הנמדדת על פי היקף הפרסומים שעסקו בו –של האתר 

אף הם מההנמקות  –הכרה בינלאומית בפורומים שונים העוסקים בשימור מורשת ; אומנות אחרות

 .המקובלות לקביעת חשיבותו של האתר

והעברה , באמצעות הגירה של אוכלוסיות אל האתר וממנו –שרים והשפעות בינלאומיות של האתר ק

 . אף הם מצביעים על חשיבות עולמית –של מסורות שהתפתחו בו למקומות אחרים 

היחס בין נופים תרבותיים והאקוסיסטמה הטבעית שסביבם אף הוא נימוק לחשיבות עולמית של נוף 

ככל שמדובר . ת המסורתית תומכת בהרחבת המגוון הביולוגי בסביבתההחקלאו, לדוגמא. זה

 .כך חשיבותו של הנוף התרבותי עולה –במערכות טבעיות ייחודיות ומנים נדירים 

סותרים , שעל האתרים הנכללים ברשימת המורשת העולמית למלא שני תנאים, מרוניתן ל, ככלל

מחד עליהם . ליתאלתופעה כללית ואוניברס, פןעליהם להיות דוגמא ייחודית ויוצאת דו: לכאורה

עליהם להיות , מאידך. בעלות חשיבות לגבי האנושות כולה, להיות קשורים בתופעות כלליות ביותר

באיכות העיצוב והבניה , במידת ההשתמרות שלהם –דוגמאות יוצאות דופן של אותן תופעות כלליות 

 . וכדומה

מונחים כגון התאמה לסביבה או . לקטואלית מעמיקהשלב ההנמקות כולל ניתוח וחשיבה אינט

פריטתם והתאמתם למקרים ואתרים . חשיבות תרבותית אינם בעלי הגדרה חותכת וחד משמעית

 .קונקרטיים הינה מורכבת

הינו אחד מהיתרונות של הגשת אתר , על הדיון הציבורי הכרוך בו, העיסוק בהכנת שלב ההנמקות

דיון זה מעלה על הבמה הציבורית סוגיות כגון יחסה של . למיתלמועמדות ברשימת המורשת העו
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הפנמה וחשיפה של מרכיביה , הגדרה של מהותה של המורשת, חברה לתרבות ולמורשת שלה

כך מעודדת הצעת הרישום דיון תרבותי רחב . ועוד, הקונקרטיים בדמות אותם אתרים בעלי חשיבות

 .י המורשת הפיסית במדינהומסייעת להעלאת המודעות לערכ, ברמה הארצית

 
 תיאור האתר .4

ההתרחשויות האנושיות  –חברתי -התיאור כולל פרק היסטורי. זהו עיקרו של מסמך ההצעה לרישום

, פרק פיסי בו תיאור של הנוף הטבעי; ההתפתחות המרחבית של כל אחד מהאלמנטים בו, באתר

טורי של מערכות ההגנה תיאור סטאטו; מצב השתמרות, מערכות תחבורה, האתרים המרכזיים

 –ותיאור של תהליך לימוד האתר ותיעודו ; הגופים העוסקים בשימורו, החוקיות השומרות על האתר

 .מערכות המחשה והצגה של ערכי האתר לציבור הרחב, חפירות ארכיאולוגיות, תיעוד ארכיוני, מיפוי

 
 ניהול האתר .5

, מבנה בעלויות. בניהול האתר ושימורו תיאור המערכות והגופים הממשלתיים והמקומיים העוסקים

 .מקורות מימון לשימור האתר, רשות מנהלת, חקיקה הנותנת הגנה

 
 מיפוי הגורמים המשפיעים על האתר .6

מיפוי . והתהליכים העוברים על מרכיביו בזמן העכשווי, מיפוי האיומים השונים על שלמות האתר

 .אסטרטגיות להתמודדות עם הגורמים הללו

 שקתכנית הממ

שמטרתו לוודא כי , תכנית הממשק הינה תנאי הכרחי להכללת אתר ברשימת המורשת העולמית

. ותבטיח את שימורו בפועל, המדינה שבה קיים אתר מורשת עולמית לא תזניח את חובותיה כלפיו

וכל מדינה מוזמנת להציע את התכנית , לא קיימים כללים מוכתבים מראש לתכנית הממשק, עם זאת

 .מסוגלת להתחייבלה היא 

 :את הפרקים הבאים, בדרך כלל, תכנית הממשק תכלול

. מבנה בעלויות, מצב סטאטוטורי, מוקדים חשובים, כולל מיפוי של מאפיינים פיסיים, תיאור האתר. 1

, רשויות מנהלות ותחומי ניהול, מיפוי קבוצות אינטרסים ואיומים על האתר, הערכת חשיבות האתר

 .מצאי תכנוני קיים

טיפול , הגנה ושימור של מונומנטים מרכזיים: לדוגמא .הערכה וזיהוי של נושאי הניהול המרכזיים. 2

, תכנונית מתאימה/ איתור מסגרת ניהולית , "מאובן"שימוש עכשווי בנוף , במצב הכלכלי של המרחב

 .פיתוח המחקר באתר, פיתוח נגישות ציבורית ושימוש ציבורי באתר

 .טגיות הניהול המרכזיותזיהוי מטרות ואסטר. 3

מקורות מימון ולוחות , זיהוי גורמים אחראיים, רשימת פרוייקטים לביצוע: תכנית ניהול מפורטת. 4

 .זמנים

 נופי תרבות ברשימת המורשת העולמית

-ונכלל בה מ, "רשימת המורשת העולמית"הינו מושג חדש יחסית במסגרת " נוף תרבותי"המושג 

נוף "הוספת המונח . ו ברשימה מבנים או אובייקטים נקודתיים בלבדנכלל, עד אותה שנה. 1992
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המקיפים ועוטפים , לקראת הכרה בחשיבותם של מרחבים גדולים, משקפת שינוי בגישה" תרבותי

 . או מקיימים ערכי מורשת ותרבות בעלי חשיבות בפני עצמם, אובייקט מרכזי בעל חשיבות

 :(UNESCO, 2002) טגוריות מרכזיות ו מחלקת את נופי התרבות לשלוש ק"אונסק

 .נופי תרבות מובהקים. 1

 :נופים אלה מתחלקים לשתי קטגוריות משנה. נופי תרבות בעלי התפתחות אורגנית. 2

 .(או נופי שרידים" )נופים מאובנים". א

 .נופים חיים .ב

 .נופי תרבות אסוציאטיביים. 3

 (2.2.3פרק  ,בגוף העבודה הופיעהרחבת העיון בקטגוריות אלו מ)

במסמך התיעוד לקראת רישומו של נוף תרבותי כאתר מורשת עולמית יש לזהות את הקטגוריה אליה 

 .שייך הנוף המוצע

 
 ,UNESCO, Manila)תיעוד ושימור של נופי תרבות , ו מזהה מספר אתגרים בהגדרה"אונסק

1995:) 

 לדוגמא. לי מאפיינים דומיםיצירת סיווג טיפולוגי של נופים כאלה לכדי קבוצות של נופים בע :

על פי קיימות שימושי ; סיווג על פי הטכניקה הייחודית להתמודדות עם תנאי סביבה קיצוניים

; על פי מידת ההעצמה של המגוון הביולוגי באמצעות פעילות אנושית; הקרקע לאורך זמן

 .ועוד

 לבחור מתוכם  בכדי, פיתוח מתודולוגיה להערכה השוואתית של נופי התרבות בכל קבוצה

 . את הראויים ביותר לשימור

 ולא במאפיינים פיסיים המתמקדים בקהילה המקומית, פיתוח כלים לשימור הנוף .

ושיתוף של האוכלוסייה המקומית בתכנון , העצמתה של הקהילה והמסורת המקומית

יש להביא . בפרט בכל הנוגע  לתיירות באתר המורשת, זאת. השימור והוצאתו לפועל

, לחיוב ולשלילה, עת הציבור המקומי את ההשפעות הצפויות של התיירות על האזורלידי

הקהילה המקומית . ולהביא לכך שהקהילה המקומית תבחר את סוג התיירות שיופנה לאזור

המבקרים ייודעו בדבר חשיבותו של הנוף . ותהנה מרווחיהם, תפעיל את עסקי התיירות

יורחקו ממסלול , אזורים בעלי אקוסיסטמות רגישות. ויתבקשו להימנע מלפגוע בו, התרבותי

 .התיירות

 ארגונים , גופים לאומיים, שימור נופי תרבות דורש שיתוף פעולה רחב בין גורמים פרטיים

 .ממשלתיים וגופים בינלאומיים-לא

 
 דגשים בהערכה של נופי תרבות

 וף ערכים עד כמה מקיים הנ. הערכה של מידת האינטגרציה התרבותית והאקולוגית

ועד כמה תומכת טכניקת העיבוד המסורתית ביצירתם של , אקולוגיים ותרבותיים גם יחד

 .מידת ההעצמה של המגוון הביולוגי בנוף התרבותי. ערכים אלו

 מגוון ביולוגי בנוף, קרקע, מים: לימוד מעמיק של נושאים פיסיים. 

 והשינויים הצפויים , כיום שלמותו ומידת השתמרותו, שרידותו לאורך זמן, התפתחות הנוף

 . בו בעתיד הנראה לעין
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 והאופנים בהם , הזהות המקומית והמסורת המקומית, לימוד מעמיק של התרבות המקומית

, המעורבות של התושבים המקומיים בשימור ובשינוי הנוף: היא תומכת בקיום הנוף

 .והתהליכים התרבותיים המובילים להתפתחות או התדרדרות בו

 ובמושגים לאומיים ובינלאומיים, וואתי של הנוף בתוך האזורערכו ההש. 

 הכלכלית והדתית של הנוף עבור תושבי האזור, החברתית, חשיבותו התרבותית ,

 .ואוכלוסיות אחרות

 האותנטיות וההתאמה לסביבה שלו, מידת המובהקות של הנוף. 

 דרישות הניהול והתמיכה של נוף. 

 
נופי תרבות בשמירה על מאזן בר קיימא בין האקולוגיה  ו מזהה את מטרת השימור של"אונסק

הגנה על אלמנטים , קיימות סביבתית, לפיכך, הנושאים לשימור הם. האדם והטבע, והתרבות

: המצויות בתהליכי שינוי, והעצמה של מסורות חברתיות קיימות, (טרסות –לדוגמא )מאפיינים בנוף 

זוק החיות הכלכלית של החקלאות ושימושי הקרקע חי, העלאת המודעות לערכן של מסורות עיבוד

 .וחיזוק יכולתה של הקהילה המקומית להתמודד מול לחצים חיצוניים, המסורתיים
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 זיהוי האתר. 1

 

 שם האתר  1.1

 (.טרסות בהרי יהודה, מדרגות סלע)נופי חקלאות מסורתית בהרי יהודה 

 

 מחוזות ומועצות  1.2

בתחום המוניציפאלי של  ,(משרד הפנים) ליםבמחוז ירוש ה נמצאיםנופי חקלאות מסורתית בהרי יהוד

 .מבשרת ציוןמועצה מקומית , מועצה אזורית מטה יהודה, ירושליםעיריית 

 

 :את גבולות השטח המוצע ותמציגשלהלן  ותמפה

 
 מבמת ההר ועד למצלעות הרי יהודה הנוחתות , תחום ההר הגבוה: 1' מפה מס

 אל שפלת יהודה



 18 

 

 מיקום כללי של האזור: 2' מפה מס 



 19 

 

 

 

 

, ממזרח העיר ירושלים השולחת זרועות בנויות אל הרי יהודה. השטחים הבנויים באתר: 3' מפה מס
, הגדולים שבהם אבו גוש, ביםמעבר לנחל שורק נמצאים מוקדי יישובים ר. לכיוון אפיק נחל שורק

 .יישובים כפריים 20 –לצד כ , מבשרת ירושלים וצור הדסה



 20 

 עיקריות יחידות מיפוי: 4' מסמפה 



 21 

 .ובה תצורות סלעי גיר מגיל קנומן טורון, פה גיאולוגית של האתרמ: 5' מפה מס



 22 

 

העשויים להיות כלולים  ,בעלי חשיבות בינלאומית, בישראל חקלאיים נופי תרבות: 6' מפה מס

.במסגרת נופי תרבות של אונסקו  
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 המיקום המדויק במפה  1.3

                  .(עציון לא כולל את שטחי הטרסות בגוש) 125-136קו רוחב , 150-170קו אורך : מיקום כללי

עד , השטח בכללותו משתרע בין הקו הירוק שמצפון לזה שמדרום :הרי יהודה ובתוכו מוקדיםמרחב 

המאופיינים , י גבולות גיאולוגיים"עפ הגדרת תחומי השטח נעשית (.38כביש )קו נחיתת הגבעות 

 .ורקשבתצורת 

 

 ניותכאו ת/מפות ו  1.4

 יש כי קבעה זו תכנית. 1977משנת  מאושרת 1 מ"תמ - ירושלים למחוז המחוזית המתאר תכנית

 . החקלאות להרחבת שטחים איתרה ואף, מעובדות חקלאיות קרקעות על לשמור

 .בתכנית זו קיימת התייחסות לנופי הטרסות והן אף מובאות בצילום בחוברת דברי ההסבר

, ליבה שמורהכ (בהפקדה ולאחר שמיעת התנגדויותהנמצאת ) 1/30 מ"בתמ סומןירושלים  הרי תחום

 לטיפוח הראויים, ותרבות מורשת, טבע ערכי עמו הנושא, גבוההנופית ואקולוגית  חשיבות בעל אזור

 שטחי המגדיר ,"נופית חקלאות מכלול" - מיוחד בסימון החקלאיים השטחים סווגו זה בתחום .ולהגנה

 הנוף את ולשמר להדגיש כדי זאת. היום עד עיבוד כשטחי משמש קםחל אשר, ובוסתנים טרסות

 .זה באזור נותרו האחרונים שרידיה אשר, העתיקה המדרגות חקלאות של המיוחד

 (4.5פרק  ראו ,למכלול חקלאות נופית 1/30מ "ובכללן פירוט הוראות תמ ,מפות ותוכניות נוספות)

 

  השטח המוצע להכרזה 1.5
 :בית מאיר ומוצא, ורקשי גבולות גיאולוגיים המאופיינים בתצורת "עפ, ודהשטחי טרסות בהרי יה

 180 -כ ןעובי, ודולומיט חווארי עם שכבות חוואר, חילופין של דולומיט ותבנויובית מאיר תצורת שורק 

 כאש, ת נוף של מדרגות טבעיותויוצר ןוה ,'מ

עליהן התקיימה תרבות הטרסות , ר החוואר מהווה את שטח המדרגה והדולומיט את רום המדרגה

, הסטף, כגון עין חמד, ועל מחשופיהן נביעות מים, שכבות החוואר הן אטימות למים. הקיימת עד היום

 . ולאורך נחל רפאים, תצורת שורק מופיעה לאורך מדרונות נחל שורק. ועוד

גיאולוגי המבנה הכפועל יוצא של י מיקומן של הטרסות "תיחום השטח המוצע להכרזה נקבע עפ

על מנת בידי אדם  נבנוטרסות שמדובר ב. כלומר מבנה ותצורת הסלע, והמורפולוגי של הרי יהודה

  .שטחי חקלאות לעיבוד במדרונות התלולים של הרי יהודה למנוע סחף קרקע ולהכשיר

 .משתנותלכלול אזורים בדרגות פוטנציאל ושימור  נתמעל , התבצעה באופן נרחב הגדרת השטח

 .כיוםהשימור לצורך הדגמת מגמות  ,פציפייםאזורים סאותרו חב זה בתוך מר

בשחזור העיבוד ) משוחזרות ומוחזקות בעיבוד חקלאי מתאים ,הקטן של הטראסות משוקמות חלקן

וזקוקות לשיקום וטיפול  ,רובן מוברות או נטועות יערות .(העתיקותושיטות ההשקיה הקדום החקלאי 

בעיקר , חלק מהן כוסה בחורש טבעי .נבנו רה החקלאית לתכליתהתפקודן בהתאם למטו ,לשחזורן

 .אבניהן דורדרו וסחף קרקע החל להיווצר בהן, חלקן נפרצו , אזורי רום הטרסה
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                                               ההצדקה למועמדות .2

 :ונים והנמקה שלהלןקריטריי "עפ , כנוף תרבות" הטרסות של הרי יהודה"מוצע להגיש את 

 

 :יוצאים מן הכלל יקריטריונים רלוונטיים לחשיבות וערך אוניברסאל  2.1

 

פני טווח זמן או בתחום -על, מבטא מפגש חשוב של ערכים אנושיים" - 2קריטריון 

יצירות אמנות , תרבותי של העולם הקשור להתפתחויות בארכיטקטורה או בטכנולוגיה

 ".או עיצוב נוף תכנון ערים, תמונומנטאליו

תוך התייחסות לערכים אנושיים הכוללים , מעידים על ישוב סביבת ירושליםהחקלאיים נופי התרבות 

אשר כלל את השלבים , מדובר בהזדמנות ללמוד נוכח תהליך מורכב .התפתחות ועשייה יוצרת

נוף המבוסס על  עיצוב, זיהוי פוטנציאל הגלום באתר, על מאפייניה המקומיים סביבהלימוד ה :הבאים

בלת מים וחלוקתם הולצורך  תכנון הנדסי, ש האדםשימותוך הנכחת יתרונותיו לצורך  קייםשימור ה

עד ו מתקופות קדומותבכך עיצוב הנוף הינו פועל יוצא של התפתחות  .המדורגותבין חלקות הקרקע 

האיכויות  בו אנו מצביעים על, שלב זה .מחשבתית אנושיתובנוסף עדות להתפתחות , ימינו

 .ומעשיר אותה ברבדים ערכיים, מהווה נדבך נוסף בהתפתחות, התרבותיות שבמקום

מבטא עדות ייחודית או לפחות יוצאת דופן למסורת תרבותית או לתרבות " - 3קריטריון 

 ".חיה או נכחדת

בנוף ההררי של הרי , לאורך אלפי שנים, המדרגות החקלאיות הן טביעת אצבעות של תרבות האדם

 .אזוריתותרבותית  ,מהוות עדות למסורת חקלאית מדרגותה .יהודה

נוף , טכנולוגי, מכלול אדריכלי, מהווה דוגמה יוצאת מן הכלל של סוג בניין" - 4קריטריון 

 ".בהיסטוריה האנושית( ים)משמעותי( ים)המייצג שלב

תצורות הסלע שורק  ועל פני, על במת ההר, ניתן להניח כי קיומו של רצף של סביבה חקלאית נוחה

. הניצבת בהמשכו של רצף זה על במת ההר, הינו אחת הסיבות למיקומה של ירושלים, ובית מאיר

מסייעים בהיותם אזור ה,רפאים וכסלון, שורק, זאת כמובן לצד קיומם של שלושה נחלים מרכזיים

 .הבמת ההר והשפלירושלים שעל ונתיב נוח למעבר וקשר בין , חקלאי נוח בפני עצמו

מהווה דוגמה יוצאת מן הכלל של יישוב אנושי או שימוש מסורתי בקרקע " - 5קריטריון 

, או אינטראקציה מעשה ידי אדם עם הסביבה( או תרבויות)או בים המייצג תרבות 

 ".ובמיוחד אם מסורת זו פגיעה להשפעה משינוי בלתי הפיך

 יישוב - אדם תשמעות רבה בזיקבעל מ ,צירוף היסטורי ותרבותי מדרגות הסלע בהרי יהודה מייצרות

אשר , נוצר שיווי משקל אקולוגי חדש בהבדרך ; דוגמא להשתלבות יוצרת של האדם בנוף זוהי .נוף -

ו תמורה בנוף הטבעי של הרי חוללהחקלאיות המדרגות  .הטביע חותם על סביבה ואורחות חיים

מערכת אקולוגית חדשה בהרי יהודה  רתהביאה ליצי, הנוף הטבעי לנוף תרבותי מדורג יכתהפ: יהודה

עיבוד כתוצאה מ טופוגרפיים נגרמושינויים  .מזה דורות רבים חקלאי עברו עיבודאזורים אלו  .ושומרון

גם  הסחיפת הקרקעות קשור .במדרונות לסחף קרקע אשר גרמו ,הקרקע ובירוא הצומח הטבעי

פותחו , לאור גורמים אלו (.אוגרפיהיבפרק העוסק בג כפי שמפורט)במשטר האקלימי שבהרי יהודה 
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שיווי . קיימא של המדרונות ועמקי הנחלים-ויצרו תנאים שאפשרו עיבוד חקלאי יציב ובר, המדרגות

, במערכת זו באים לידיי ביטוי יחסי הגומלין .אקולוגית חדשה בנוף-משקל זה יצר מערכת גיאוגרפית

 .ד הקרקעות בהרי יהודהשבין התנאים הטבעיים לבין הפעילות אנושית של עיבו

, לרעיונות או לאמונות, בעל קשר ישיר או מוחשי לאירועים או למסורות" -  6קריטריון 

  ".ליצירות אמנותיות וספרותיות בעלות ערך אוניברסאלי יוצא מן הכלל

חשיבות ב חייווכ, כפי שהיא משתקפת בספרות הקדמונים, המתבונן בדברי ימיה של החקלאות בארץ

, כמו בהדגשת ערכיה החברתיים, כלכלית-לאו דווקא מן הבחינה היצרנית –שהיא תופסת העצומה 

בשורת המצוות , במקומה ביחס בין אדם ואלוהיו. ערכיה הדתיים, באורחות החיים המשתקפים בה

המשתקף , יופייה של הארץ - ובתיאורי הנופים, שרובן ככולן בשדה החקלאי –התלויות בארץ 

היסטורי  - העיסוק התרבותי יורחבקריטריון זה מהווה בסיס סביבו  .החקלאותבמראות ובדימויי 

זה  תחוםהרחבת  .הלקוחים מן המורשת היהודית, תוך התעמקות במראי מקום תלמודיים, בנושא

 .ודרכו ניתן ללמוד ולחוות את דרך חייה של החברה והתרבות המקומיים ,תפתח צוהר לימים עברו

 ("6ת העיון בקריטריון רחבה", 2לפרק ראה נספח )

מכיל תופעות טבעיות מיוחדות או אזורים בעלי יופי טבעי יוצא דופן " -  7קריטריון 

 ."וחשיבות אסטטית

 
 נופים מקומיים

, לתחושת הדימוי והזהות, המראה הנשקף מן השטח החקלאי הוא זה התורם לחוויה האנושית

ות הנוף החקלאי תפקיד חשוב בתיירות למרא. ולדימויי התרבות והמורשת, להנאה האסתטית

הנוף . ן הפונים אליו"הנוף החקלאי יוצר מסגרת לערים ומעלה את ערכם של נכסי נדל. החקלאית

, ומקיים מגע ודופן איכותית עם השטחים הטבעיים, יוצר פסיפס רבגוני, כאשר הוא מגוון, החקלאי

 .תורם למגוון המינים ולקיומם של מסדרונות אקולוגיים

מצידה האחד  :השונים זה מזה, מוקפת מרחבים פתוחים, רושלים ממוקמת על קו פרשת המיםי

 .מדבר צחיח במזרח, מן העבר הנגדי מרחב של ישימון. במערב" טרסות חקלאיות", מרחב של חיים

 .המייצרים סמיכות נופית ואקלימית ייחודית, מדובר בשוני מהותי בין אזורים סמוכים זה לזה

בבחינת זה מדגישים ומגדירים , ולוגית שטחים פתוחים מייצרים הקשר למקום הבנוימבחינה טיפ

מי זאת )"הוא המדבר  והמשלים לו ממזרח, שלים ממערבהטרסות כהקשר שעוטף ירו .לעומת זה

מאפשרת אשר , רגיונאלימידה -קריאה מרחבית בקנה זוהי (.שיר השירים/   ..."עולה מן המדבר

הכולל את , בכך להגדירם כרצף מקיף ייחודיו קלימית את האזורים השוניםוא תלאפיין גיאוגראפי

  .שימורןלהטרסות ומעניק נדבך נוסף לקיומן ו

 

 לשימור הראוייםשטחים פתוחים 

חומות העיר והרצועה  ;ניתן להתבונן לצורך השוואה במרחב הסובב את העיר העתיקה בירושלים

מדגימה בבירור את , רצועה הירוקה המקיפה אותההעיר העתיקה ביחס ל. הירוקה הסובבת אותה

 .כמדגישים ומשמרים את ייחודו, תפיסת הקריאה של המרחב הבנוי ביחס לשטחים פתוחים סביב לו

ופת המנדט אשר תוכננה בתק, הינה תכנית האב הראשונה לירושלים, 1918כנית מקליין משנת ת

שעמדו בבסיס  נותהרעיו .ם אשבי וסטורסי המתכנני"ע, (1919כנית גדס משנת בנוסף לת)הבריטי 
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השארת האזורים שממזרח , שמירה על העיר העתיקה, היו הפרדה בין עיר קדש לעיר חול התוכנית

מרבית עבודות הבנייה  .פיתוח ובנייה בעיקר באזורים שממערב לעיר העתיקה, לה כשטחים פתוחים

 .כנית זובוצעו בהתבסס על עקרונות תהעירוניים והפיתוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עקרונות התכנית

 
   תשומר בה  ,העיר העתיקה בין החומות - שנה 25משך הקפאת בניה בעיר העתיקה ל

 .מחמירים לתנאים בכפוף רק תאושר חדשה נייהוב ,ביניימית -הימי האווירה

 
 על בנייה  איסור בהם יחול ,חים צמודים וסמוכים לחומות העירשט - שטח אסור לבניה

 .               קיימים םמבני המקורית של חזותם חישוףו חדשה

 
 קבהם תאושר בנייה ר ,העתיקה לעיר עיקר צפונית ומזרחיתאזורים ב - איזור בניה מוגבלת

          .מחמירים תאם לתנאיםבה

      
   להתפתחותה  עדיםהמיו ,אזורים מצפון וממערב לעיר העתיקה - איזור בניה ופיתוח

    ם ומופיעים גם שטחים פתוחי ,כניתתמשורטטים ב חדשים כבישים תוואי) העיר להעתידית ש

 . (עתידיים

            

לבין מרחבי הטרסות , בין השטחים הציבוריים הירוקים שמקיפים את העיר העתיקה ותהשול ניתן 

. ה שוניםדמי-זאת פעולה של דמיון המגשרת בין סדרי גודל של קנה .ממערב ת ירושליםאהסובבים 

המשמר גם את )כנית מקליין המגדירה שטחים ירוקים כאתר לשימור בכך ניתן להתייחס אל ת

באופן זה מתבקש . כתקדים שימור ותכנון עירוני ,(כלומר חומות העיר, ותו הוא מקיףהאלמנט א

 ,ופיםנ: הכוללים, רצועה מקיפה של שטחים פתוחים מגוונים -טיפוח ושימור , דיר לצורכי תיירותלהג

יהודה מהוות  - טרסות הרי, בהתבסס על מהלך זה. טיפולוגיות ואקלים משתנים סביב ירושלים

 .ונכללות בחשיבותה ומרכזיותה בארץ ובעולם, חלק ממרחבי ירושלים

ובין חגורת החקלאות , האנלוגיה בין תפיסת החגורה הירוקה סביב חומות ירושלים בתכנית מקליין

  .מודגמת בשני צילומי האוויר שלפנינו, העתיקה במערב ירושלים

 

 

 (1918 -תוכנית מקליין )
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 של שטח פתוח חומות העיר העתיקה מוקפות רצועה ירוקה - תצלום אויר

 (בירוק גבולות הבינוי)  תוחיםירושלים מוקפת שטחים פ - תצלום אויר
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 נופי תרבות

 .גם בקטגוריה של נופי תרבות" הטרסות של הרי יהודה"מוצע להגיש את 

 

 העולמית אמנת המורשת  2.2.1

 (:אתרים" )מורשת תרבותית", 1סעיף , הגדרות של מורשת עולמית

לוב של עבודות הטבע ומעשה ידי אדם ואזורים בהם אתרים עבודות מעשה ידי אדם או שי"

אתנולוגית , אסתטית, יוצא מן הכלל מבחינה היסטורית ישהם בעלי ערך אוניברסאל םארכיאולוגי

 ."ואנתרופולוגית

 :המענה ניתן מן ההיבטים הבאים. טרסות הרי יהודה עונות בצורה מלאה על הגדרה זו

 ובהן בא לידי ביטוי , מעשה ידי אדם לאורך זמן - טרסות הרי יהודה הינן פרי עבודה

 .השילוב בין הטבע ובין התערבות האנושית בו

 טרסות הרי יהודה מכילות שרידים ארכיאולוגיים בהם מתקני אגירה והובלת מים קדומים ,

 .לצורך שימוש במשאבים ובמרחב, המציגים פיתוחים הנדסיים

 ותן עדות חיה לתרבות חקלאית והתפתחות בהי, טרסות הרי יהודה בעלות ערך היסטורי

 .אנושית המשולבים זה בזה

נופים אלו . וייחודיים לה, טרסות הרי יהודה מייצרות נופים חקלאיים המאפיינים את סביבת ירושלים

 .טומנים בחובם ערכים אסטטיים ואנתרופולוגיים

 

 :בהנחיות האופרטיביות לאמנה 47סעיף 

של  1י סעיף "עפ)ת המייצגים שילוב של עבודת טבע ובני אדם הינם אתרי תרבו" נופי תרבות"

תחת השפעה או , פני זמן-הם מאפיינים את ההתפתחות של ההתיישבות האנושית על(. האמנה

הכלכליים והתרבותיים פנימיים , או הזדמנויות המייצגות את הכוחות החברתיים/אילוצים פיזיים ו

  .וחיצוניים של הסביבה הטבעית שלהן

בהיותן מאפיינות התיישבות , "נופי תרבות"סות הרי יהודה נכללות כאמור תחת ההגדרה של טר

ם הב; הן עדות פיזית להתמודדות עם אילוצים פיזיים שונים. אנושית על פני זמן סביב ירושלים

היבטים חיצונים  :טרסות הרי יהודה מאפיינות היבטים תרבותיים מגוונים .מורפולוגיים וכלכליים

והיבטים פנימיים הקשורים בעיצוב וגיבוש מהות חברתית , רים בכלכלת התצרוכת והמרחבהקשו

הנגזרים מהסביבה  ,הן בעלות הקשר לתחומים רבים ומגוונים .חיי היומיוםסביב סוגיות  ,ערכית

 .הטבעית המקומית

 

 הגדרה – נופי תרבות  2.2.2

הם מעידים . של האמנה 1רט בסעיף כמפו, נופי תרבות מייצגים יצירות משולבות של טבע ואדם

או /בהשפעתם של אילוצים פיזיים ו, על התפתחות החברה האנושית וההתיישבות לאורך זמן

כלכליים ותרבותיים שנבעו , הזדמנויות שהסביבה הטבעית יצרה ובהשפעת כוחות חברתיים

 היוצא מהכלל והן ייש לבחור אותם הן על סמך ערכם האוניברסאל. פנימיים וחיצוניים כאחד, מכך

וכן על סמך יכולתם להמחיש את , תרבותי מוגדר בבירור-מבחינת איזור גיאו םייצוגיותעל סמך 

 .האלמנטים התרבותיים המהותיים והמובחנים של אזורים אלו
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העיקרי שבהם הינו , ערכן האוניברסאלי היוצא מן הכלל של טרסות הרי יהודה נגזר ממספר גורמים

הן מייצגות . כלכלית ופוליטית, היסטורית, מבחינה מרחבית :ביבת ירושליםההקשר המקומי אל ס

עובדה ממנה נגזרות השלכות אשר , ממערב לקו פרשת המים, תרבותי מוגדר בבירור - איזור גיאו

מהותיים ומובחנים ביחס לנופי תרבות  ,ביכולתן להמחיש אלמנטים תרבותיים .בהמשך יורחבו

 .קריאת האתר כקשור במרחב סביבוות ההגדרה העצמית ולהרחיב את ואף לחרוג מגבול, חקלאיים

 

-היוצא מן הכלל שלהם ומידת ייצוגם במונחים גיאו ינופי תרבות יבחרו על פי הערך האוניברסאל

 .תרבותיים ומאפיינים אחרים של האזור

 תטרסות הרי יהודה עונות על הגדרה זאת בהיותן ממוקמות על צומת פרשת דרכים ערכי

התפתחות נופית ואנושית , ייצוג היסטורי, קשר לירושלים :רבדים שונים תהכולל, תוניברסאליאו

  .ושימור תצורה מרחבית לאורך השנים, משולבות

הסלע ת ולתצור. המבנה הגיאולוגי הינה פועל יוצא של ניצול, התפתחות תרבות חקלאית באזור זה

ות רבה במסורת ההתיישבותית והחקלאית של הקרקעות והנוף הנוצרים על גביהן משמע, המגוונות

מורה כי קיימות , עיון באיכויות תצורות הסלע. למשמעות זו תוקף גם בימים אלה. האדם באזור

תצורת שורק ובית מאיר : תצורות סלע אחדות המקיימות יתרונות מבחינת ניצול והכשרת הקרקע

ילופין אלה יוצרים מדרגים טבעיים בנוף ח. מצטיינות בחילופין של דרגשי דולומיט וחוואר( בחלקה)

, מדרגים טבעיים אלה נוצלו על ידי האדם לבניית הטרסות המלאכותיות. עקב השונות באיכויות הסלע

חוואר מוצא מצטרפת לתצורות אלו בהיותה רובד . עליהן מושתתת החקלאות ההררית המקומית

בהם משתרע חוואר מוצא על פני שטח  במקומות. ומצע נוח להתפתחות גידולים, חווארי בולט בנוף

ובאופי , התצורות המצטיינות בריבוי טרשים(. הרים -אזור נס )משמש כל האזור לחקלאות , נרחב

עיון . וכאן מועטה התפתחות של חקלאות ויישוב, בלתי משוכב אינן מקיימות לרוב צורת נוף מדורגת

נוף הומוגניות מבחינת הכשרת הקרקע  - במפה הליתולוגית מראה כי ניתן לתחום מספר יחידות סלע

 . ולכך משמעות חקלאית ויישובית, וניצול חקלאי

 

המונח נופי תרבות כולל מגוון ביטויים של האינטראקציה בין בני האדם לבין הסביבה הטבעית 

 .שלהם

 :ובטרסות הרי יהודה בפרט, אינטראקציה זאת מופיעה במיטבה בנופי תרבות חקלאיים בכלל

לאחר לימוד מאפייני המקום ובהסתמך על מגוון גורמים בהם , טרסות נעשה באופן מושכלבניין ה

הפנייה ביחס , רוחותממשק ה, (סוג ומופע מרחבי)תצורת הקרקע , מיקום מקורות המים הזמינים

תוך מיזוג בין שאיפות כלכליות לבין , התערבות האדם נעשתה באופן הרמוני עם הסביבה. לצפון ועוד

וא באתרים טבע ניתן למצ-ביטויי לאינטראקציית אדם .נופית העולות בקנה מידה אחדרגישות 

היא תרמה לשימור המורפולוגיה . בניית הטרסות נעשתה מאבני המקום: הנידונים באופנים רבים

הקיום האנושי באזור נסמך . בכך שמנעה סחף קרקעות ומילוי העמקים לאורך השנים, המקומית

ובכך הפך , המעשה החקלאי השתלב בנוף הטבעי. לית של חקלאות הטרסותברובו על תנובה כלכ

 .מרחבים אלו לחיוניים ונוכחים בחיי היומיום

 

קיימא בקרקע המתבססות על -נופי תרבות משקפים לא אחת טכניקות ספציפיות של שימוש בר

ת המאפיינים והמגבלות של הסביבה הטבעית שהם נמצאים בה והתייחסות רוחנית ספציפי
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קיימא בקרקע -ההגנה על נופי תרבות יכולה לתרום לשיטות מודרניות של שימוש בר. לטבע

קיומן המתמשך של צורות מסורתיות של שימוש . ויכולה לשמר או לבסס את ערכי הטבע בנוף

ההגנה על נופי תרבות מסורתיים עוזרת . בקרקע תומך במגוון הביולוגי באזורים רבים בעולם

 .המגוון הביולוגילפיכך לשמור על 

, אינה מכלה את המשאבים עליהם היא נשענת( Sustainable Agriculture)קיימא -חקלאות בת

. קיימא משמרת ומטפחת את איכויותיהם-חקלאות בת, אדרבא. מים וסביבה במובנה הרחב, קרקע

, מחזקת את החברה, תורמת לתהליכים אקולוגיים, היא עושה שימוש במשאבים מתחדשים

מורשת וזהות מקומית לאוכלוסיה , ומעניקה איכות חיים, מת פערים חברתיים וכלכלייםמצמצ

קיימא משמרת את הסביבה ומשקפת תפיסה -חקלאות בת", כללו של דבר. המתקיימת בתוכה

, אטינגר" )שבבסיסה האחריות לשימור משאבים למען הדורות הבאים, תחומית-מערכתית ורב

 .א מכירה ומטפחת את  התרומות החיצוניות שבמעשה החקלאיקיימ-חקלאות בת, משמע(. 2000

 

 קיימא-שלושה יסודות בפיתוח חקלאות בר

קיימא -גדרת חקלאות כברתה. חברה וסביבה, כלכלה -קיימא מיוסד על שלושה יסודות -פיתוח בר

 :בשלושת המובנים הללו של הפעילות האנושית גם יחד מהלכיםמתרחשים כאשר , אפשרית

 
בהקשרה של . ולהתקדמותה, כבסיס לקיום החברה האנושית, רווחהוצמיחה  :כלכלה   

 –ובשכלול היכולת להניב תוצרת חקלאית , החקלאות מדובר בתוצרת החקלאית עצמה

 .כבסיס קיומי כלכלי לאדם

מחסה , האדם מצפה מהמרחב הסובב אותו לערכים שהם מעבר לאספקת מזון :חברה   

. מראות נוף והנאה אסתטית, קשר לעבר, דימוי, חושת זהותהמרחב מעניק לאדם ת. והגנה

 .תרבותיים אלו -לשדה החקלאי משמעות ישירה בהקשרים חברתיים

נדרשת להתייחס לנושאים , חקלאות העונה על ההגדרות של פיתוח בר קיימא :סביבה   

שווי המשקל ועל , עליה לפעול לקיום ושימור האיזון שבין צרכי האדם וצרכי הטבע. אקולוגיים

 .שבין החברה והסביבה

 
 סממנים ובנוף החקלאיניתן לראות בה , במסלול התומך בשלושת היסודות הללו חקלאות הצועדת

  .קיימא-של פיתוח בר יםמובהק

מימוש התפיסה בראי , ניתן להשתמש בשלושת היסודות ככלי המאפשר קריאה של המרחב

 :הרעיונית

  

 בת קיימאתפיסת חקלאות המדרגות כחקלאות 

הדבר  .טכניקת השימוש בקרקע אפשרה שימור המצב הטבעי לצד עיבוד חקלאי :כלכלה

הקמת קירות ) ומותאם לתוואי השטח הכוללת עיבוד מבוקר ,מקומית ידנית נעשה בטכניקה 

 (. של חלקות קטנות פרטניועיבוד , התמך של הטרסות בעבודה ידנית

סוגיית  -מורפולוגית הרכסים והעמקים , יתתרומה לשימור משאבים ותצורה נופ :סביבה

טיפול , בניית תעלות להובלה, בזיהוי וטיפוח מקורות נביעת המים ההחלהקיימות באתר 

הטרסות  מוקמו שטחיבהתאם למיקום מקור הנביעה  .ובקרה על התצרוכת בבריכות המים
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ף קרקעות בכך מנעו סח)בהתאם לתוואי השטח , ההר ובעמקים החקלאיות על גבי מורדות

  (. במדרונות ההר התלולים

בהיות  זאת. בין אדם וסביבה ניתן לשער מה רבה ההתקשרות האישית שנוצרה :חברה

בנוסף ניתן לייחס לתחום . המרחב מקום המחייה ומקור הקיום של האוכלוסייה החקלאית

 מערכת, לדוגמא. המתגשמים הלכה למעשה במרחב, החקלאות מרכיבים חברתיים ורוחניים

מקורות נידונה רבות ב, שכנותחקלאיות  חלקותות והשיתוף בין מעבדי היחסים ויחסי השכנ

 .תלמודה

הרי יהודה שימשו מצע גידול למינים שונים של צומח  -עידוד ושמירה של מגוון מינים  :עתיד

; הגידולים החקלאיים הותאמו לסביבה האקלימית. בכך התקיים מרחב טבעי מאוזן ופורה, וחי

קלאי נעשים מאמצים לשמר מגוון ביולוגי ח, נויבימ. דה מרחבית וביחס לעונות השנהכיחי

. גפנים ועוד, תאנים, זיתים: בהם, ניסוי גידולים חקלאיים מתקיים פרויקט" סטף"ב. באתרים

פעולות  .אתרים הזוכים לטיפוח הציבו כמטרה מניעת התפשטות עצי היער לשטחי הטרסות

ומסייעות בשמירה על המגוון , הגנה על נופי תרבות מסורתייםאלו הינן דוגמא למאמצי 

 .באתר הביולוגי

 

 משמעותן של תפיסות קדומות ביחס לחקלאות ולנופיה

בדברי ". המשנה והתלמוד, החקלאות בארץ ישראל בתקופת המקרא" הודה פליקסו של יספרב

, על החקלאות הקדומהאותה ניתן להפיק מן המחקר " מעשיות"המבוא לספר תוהה המחבר בדבר ה

מאליה מתעוררת " –והוא מוצא את התחומים בהם ניתן לקדם את החקלאות על יסוד ניסיון העבר 

הנוכל בתקופתנו המודרנית ? היש למחקר על החקלאות הקדומה בארץ ערך מעשי כלשהו: השאלה

, ון והאוטומיזציהימי המיכ –מסתבר אכן כי בימינו ? להפיק תועלת מניסיון אבותינו לפני אלפי שנים

לדעתנו יש עדיין מקום , ברם. לעבר, אחורה" לפזול"אין טעם  –מדעי הדישון והגנטיקה החדשה 

מדרכי ; המשוכללת" הניר"בראש ובראשונה משיטת ה. ללמוד מחקלאות העבר בכמה שטחים

צול יש הרבה ללמוד מהם על דרכי ני. הטיפול בזבל ושמירת הפסולת האורגנית שהפכוה לקומפוסט

, התהום-בדרך זו הועשרו מי. החדרת מי הגשמים לקרקע ומניעת סחיפת קרקע, השטחים המדורגים

שיטות רבות נוספות שלא מנינו כאן עשויות לקדם גם את . אותם ניצלו בצורה חסכונית וקפדנית

 ".מעשה אבות סימן לבנים"ו –החקלאות בימינו 

 

 קטגוריות של נוף תרבות   2.2.3

 :שלוש קטגוריות עיקריות לנופי התרבות

כאן נכללים גנים ופארקים שהוקמו מטעמים אסתטיים   - נוף שעוצב ותוכנן במתכוון בידי אדם. א

 .םלמבנים או למכלולים דתיים או מונומנטאליי( אם כי לא תמיד)ואשר קשורים לעיתים קרובות 

, או דתי/מנהלי ו, כלכלי, ברתימקורו של נוף כזה בצורך ראשוני ח  - נוף שהתפתח באופן אורגאני. ב

בצורתם , נופים כאלה. התפתח לצורתו הנוכחית, או בתגובה לה, שיחד עם הסביבה הטבעית שלו

 :והם מתחלקים לשתי קטגוריות משנה, משקפים את תהליך ההתפתחות, ובמרכיביהם
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  עברנוף שהתהליך האבולוציוני בו הגיע אל קיצו בשלב כלשהו ב - (או מאובן)שרידי נוף ,

עם זאת המאפיינים המבחינים המהותיים שלו עדיין ניכרים . בבת אחת או לאורך זמן

 . בצורתו החומרית

  נוף ששומר על תפקיד חברתי פעיל בחברה בת זמננו וקשור קשר הדוק   -נוף מתמשך

הוא מציג עדויות , בד בבד. והתהליך האבולוציוני בו עדיין נמשך, באורך חיים מסורתי

 .הותיות להתפתחות לאורך זמןחומריות מ

הכללת נופים כאלה ברשימת מורשת עולמית מוצדקת בשל הקשרים  - נוף תרבות אסוציאטיבי. ג

ולאו דווקא בשל העדות התרבותית , האמנותיים או התרבותיים החזקים של הטבע, הדתיים

 . זאת עשויה להיות משנית או אפילו לא להתקיים בכלל; החומרית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קטגוריות של נופי תרבות :תרשים

 

 

 נוף טבעי  2.2.3.1

מראה טבע נרחב המשתרע לעין , מהאפנור, סביבה" :הן "נוף" ההגדרות המקובלות למושג

 . "המשקיפה ממקום גבוה או ממרחק

, מעין מעשה תשבץ: "לדוגמא, בספרות המקצועית ניתן למצוא הגדרות מורכבות יותר למונח זה

שכולם , לצד הצומח ועולם החי, הגיאומורפולוגית והקרקעית, הגיאולוגית שרכיביו הם בתשתית

  (.2001, מצוטט על ידי ברו, 2000, פז" )קשורים ומותנים זה בזה ויוצרים תמונה שלמה ומורכבת

 
 :ניתן לזהות בהגדרות אלו ארבעה מרכיבים למהותו של הנוף

 .וגרפית כלשהילסביבה גיא, המונח נוף מתייחס לחבל ארץ - מרחב פיסי

, קרקע, קשור אליו ומתייחס למאפיינים טבעיים כגון טופוגרפיה, הנוף מהווה חלק מהטבע - טבע

 .'צמחיה וכו

  .אין מדובר באובייקט מצומצם בממדיו. הנוף הינו סביבה פיסית נרחבת - מידהקנה 

 נופי תרבות

 נוף מתוכנן
 מתכנון כתוצאה   שנוצר נוף 

 מקצועיים והתערבות 

 ינוף ורנקולאר
, נוף שהתפתח בצורה מסורתית ומתמשכת

לא ל –כתוצאה משימוש אנושי במשאבי שטח 

 תכנונית -התערבות מקצועית 

 נוף אסוציאטיבי
כים נוף בעל קשר ומשמעות לער

 חברה, אמנות, דת: תרבותיים

 נוף מאובן  
מייצג מסורות ותצורות שימוש 

 בשטח אשר אינן מתקיימות יותר

 נוף חי  
בו המסורות והתהליכים אשר עיצבו 

 מתקיימים ופועלים בהווה, אותו
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בהתייחסות , תקשורה בהתבוננו, במפורש או במובלע, "נוף"אחת הקונוטציות של המונח  - מראה

" משוש כל הארץ, יפה נוף" picturesque, נוף ציורי, מהאמכאן הקשר למלים כגון פנור. ויזואלית

 (.'ח ג"מ, תהילים)

 

 חקלאי  נוף  2.2.3.2

אחוז , האדם נמצא בנוף הטבעי מתוך עמדה רחוקה? חקלאיבין נוף טבעי לנוף ההבדל  מה

במובן דתי או )והם מעשה ידי שמים , ופי בראשיתנופים טבעיים הם נ. ולעיתים אימה, התפעלות

אנו מכירים בו את . ידידותי, אנושי, מוכר, הנו קרוב אלינו, מעשה ידי אדם, הנוף החקלאי(. מטפיסי

 .חותם האדם וטביעת אצבעותיו

(. 2001, ברו" )נוף הנוצר כתוצאה מפעילות חקלאית: "הקיימת בספרות היא "נוף חקלאי"הגדרה ל

האם כל : לדוגמא, נובעות ממנה מספר שאלות עקרוניות. מקפלת בתוכה עולם ומלואוהגדרה זו 

הופכת החקלאות בישראל למתמחה יותר ויותר בתחומים עתירי , כיום? פעילות חקלאית יוצרת נוף

חקלאות זו . פיתוח זנים ומיקרוביולוגיה, חקלאות של מצעים מנותקים –" מצומצמי שטח"אך , ידע

אך לא , ומה בנוגע לחקלאות היוצרת נוף. במובן של מרחבים בקנה מידה גדול, ף כללאינה יוצרת נו

המתבססת על חממות או , החקלאות המודרנית? כזה הנתפס על ידי האוכלוסייה כנעים לעין או ציורי

 –אלא להפך , כנוף מעניין או יפה, בקרב מרבית הציבור, שטחי מונוקולטורה נרחבים אינה נחשבת

 (.2001, ברו)ית ומשעממת כמונוטונ

המנוהל בכדי לספק את , נוף הנמצא בשימוש למטרות חקלאיות: "הגדרה אחרת לנוף חקלאי היא

הגדרה זו (. Meeus ,Wijermans and Vroom ,1990" )האפשרות לתפוקה נאותה וארוכת טווח

ותירה על כנן היא מ, אף על פי כן. של הנוף החקלאי, הרציפות בזמן, מדגישה את ההיבט ההמשכי

 .אותן שאלות

מתייחסת לנופים כפריים , בארצות הברית National Register of Historical Places-הגדרה של ה

, שהיה בשימוש אנושי במהלך ההיסטוריה, אזור גיאוגרפי" :נוף כפרי היסטורי יוגדר כך. היסטוריים

קישור או , והמכיל מוקד, התערבותהתיישבות או , או שעוצב או עבר שינוי בעקבות פעילות אנושית

 ".ומאפיינים טבעיים, דרכים ונתיבי מים, מבנים, צמחיה, רצף בעל חשיבות של שימושי קרקע

היא אינה כוללת התייחסות לנופים חקלאיים . הגדרה זו מדגישה את ההיבטים ההיסטוריים של הנוף

 .ם חזותייםואינה מתייחסת לערכי, הנמצאים בשימוש ושינוי תדיר, עכשוויים

 התאמת הגדרות נופים חקלאיים למדרגות הרי יהודה

בעל התייחסות , מרחב פיסי –על האלמנטים שהוזכרו  הנוף החקלאי אמור לענות, על פי האמור לעיל

כלומר מקיים , המהווה מושא ראוי להתבוננות, ובעל קנה מידה נרחב יחסית, לאלמנטים טבעיים

מדובר במרחב בו עוסק  –בנוסף . ויופי עניין, י הציבור כבעלי חןמאפיינים חזותיים הנתפסים על יד

. פעילות שמטרתה לייצר מזון או סיבים למטרות קיומו –בפעילות חקלאית , או עסק בעבר, האדם

ובקנה , נראה לעין המתבונןהה אותו באופן משנהיא  –ותירה עקבות בנוף מפעילותו זו של האדם 

תוצרת , גם כיום, מרחב בו מיוצרת –יכול שיהיה פעיל ומתפקד  הנוף החקלאי. מידה רחב יחסית

אך , יצור החקלאילימרחב שאינו מתפקד היום  –אך יתכן שיהיה נוף חקלאי היסטורי ; חקלאית

 .ת שהתקיימו בו בעבר ניכרות בו עדייןות החקלאייועקבות הפעילו

ת הויזואליות והאסתטיות של הנוף יש לציין שהגדרה זו לוקה בחסר בכל הנוגע לקביעה בדבר האיכויו

אלו נופים  ,מראשלקבוע  ולכן קשה, לא ניתן לכמת את ההערכה הויזואלית של הנוף. החקלאי
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. קשה לענות על השאלה מדוע שואבים בני אדם הנאה ממראה הנוף. חקלאיים יחשבו מושכים

כמו כן נמצא שנופים . יתמחקרים שונים הצביעו על העובדה שנופים ניגודיים מושכים את העין האנוש

יש הטוענים כי . נתפסים כמושכים, בעלי שדה ראיה רחב, חקלאיים משגשגים או נופים פתוחים

לפיה נופים פוריים המייצרים מזון או מאפשרים , המשיכה לנוף קשורה במיומנות של הישרדות

 (.Westmacott ,1976)נתפסים מושכים ורצויים יותר , שליטה על שדה הראיה

 

 נוף תרבותי  2.2.3.3

 –בקצה האחד מצוי הטבע . קצוות שונים –כשני הפכים , לעיתים קרובות, הטבע והאדם נתפסים

המכוון על ידי האדם , הכוח היוצר –בקצה השני מצויה התרבות . הפראי והחופשי ממגע יד אדם

 (.Alanen and Melnick ,2000)ומנצל את אוצרותיו , המובדל מהטבע, החושב

שבלשונות , "גן"ה. ומקום המפגש ביניהם, התרבותי הוא נקודת הביניים שבין הטבע והאדםהנוף 

בנוף החקלאי . משמש כמקום בו מתנהלים היחסים שבין האדם והטבע, רבות קשור סמנטית להגנה

, אלא שתי ישויות הנמצאות ביחסים הדדיים, הטבע והאדם אינם הפכים או נקודות קצה סותרות

 .והנוף הוא התוצר המשותף של שתיהן, זו על זומשפיעות תדיר 

 : אחת מהן היא. בספרות ניתן למצוא הגדרות רבות לנוף תרבותי

המיישמת העדפות תרבותיות על , של קהילה אנושית נתונה, בעלת מאפיינים מובחנים, יצירה פיסית"

 (.Alanen and Melnick ,2000" )מערך מסוים של נתונים טבעיים

, הנוף התרבותי הוא מרחב פיסי בעל מאפיינים מוגדרים, ראשית: פר מרכיביםלהגדרה זו מס

הנוף התרבותי מקיים מערכת יחסים הדדית בין מגמות ומנהגים , שנית. הניתנים לזיהוי ותיאור

מערכת המנהגים . בהם נתונה הקהילה האנושית, ובין מספר מאפיינים טבעיים, תרבותיים מסוימים

עשויים לעורר בקבוצה אנושית אחת , תנאים טבעיים דומים; תלויה לכאורההתרבותיים היא בלתי 

היחסים בין המערכת התרבותית והמערכת הפיסית . שלא תתבטא בקבוצה אחרת, תגובה מסוימת

האזור הטבעי הוא המדיום או בד , או כאמן, התרבות נתפסת כסוכן. הם שיוצרים את הנוף התרבותי

 (.Alanen and Melnick ,2000מצוטט ב  Sauer ,1925)יצירה והנוף התרבותי הוא ה, הציור

 the" )רשימת המורשת העולמית"במסגרת  UNESCOהגדרה אחרת לנוף תרבותי מובאת על ידי 

World Heritage List :) 

השומר על תפקיד חברתי פעיל בחברה , נוף תרבותי הוא נוף הקשור לדרכי חיים מסורתיות"

נוף זה מציג עדות פיסית משמעותית . ..פתחות האבולוציוני עודנו מתרחשבו תהליך ההת, העכשווית

 (. Soerensen ,2001מצוטט על ידי " )להתפתחותו לאורך זמן

כאן מושם הדגש על . ו מתייחסת להמשכיות ההיסטורית ולכוח החיות של הנוף"ההגדרה של אונסק

 במקביל להתפתחותה של הקבוצה, ירנוף ההולך ומתהווה תד, "פעיל"היותו של הנוף התרבותי נוף 

את " לקרוא"בו ניתן , מהווה הנוף התרבותי כעין מסמך היסטורי, במצב זה. האנושית המקיימת אותו

 .ומוסיפה לטפח אותו בהווה, תולדותיה של החברה שיצרה וטפחה אותו במשך דורות רבים

בדרך כלל מדובר בסביבות בהן . נופים תרבותיים נוצרים כמעט בכל מקום בו קיימת פעילות אנושית

נהוג לראות . על אלמנטים טבעיים –מעצבת ומנצלת , מארגנת –קיימת השפעה אנושית פיסית 

ואת הפעילות , המציגה באופן מאוזן את הטבע על תנאיו הכובלים והמגבילים, בסביבת ביניים

פים אלו נמנים עם נו. את הדוגמא הטובה ביותר לנופים תרבותיים, האנושית המתמודדת עימם
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גם נופים בהם השפעת , עם זאת. הנופים החקלאיים –וכמובן , הפארקים העירוניים הגדולים, הגנים

בהן התערבות האדם , כגון שמורות טבע)או פחותה יותר , (כגון נופים עירוניים)האדם חזקה יותר 

 .נחשבים כנופים תרבותיים( והגבלת השפעות שליליות מתבטאת במנגנוני שימור

שכן הם המקום בו יחידות טבעיות נרחבות , לנופים החקלאיים מקום מרכזי בקרב הנופים התרבותיים

 colereמקורה במלה הלטינית  cultureהמלה האנגלית . ידי האדםבמעוצבות ובאות לידי שימוש 

יש הקשרים סמנטיים לפעילות , למלה תרבות עצמה –לאמר ; לדאוג ולגדל, לטפח –שמשמעותה 

באמצעות  –ההופכים , הקרקע והמים הם אלמנטים טבעיים, הצמחייה, הטופוגרפיה. יתהחקלא

, בריכות אגירה, תעלות ניקוז, שבילים, טרסות, מטעים, חלקות שדה, לגנים –ודאגה , טיפוח, עבודה

 (. Alanen and Melnick ,2000)ואלמנטים נוספים של הנוף התרבותי החקלאי 

על , מאפשר ללמוד על ההשפעה מרחיקת הלכת של האדם על הטבע ,קנה המידה של הנוף החקלאי

ועל המסורות השונות שהתפתחו לשם התמודדות עם , ההגבלות שהסביבה הטבעית מציבה לאדם

  .מגבלות אלו בתקופות ובתרבויות שונות

 

 על הנוף החקלאיהשפעות טבעיות ותרבותיות 

 :בתחומים רבים אותראת השפעתו של הטבע על יצירת הנוף החקלאי ניתן ל

קיומם של . ואחרים המגבילים אותם, תומכים בגידולים החקלאייםהקיימים אקלימים נוחים  –אקלים 

 .בתי גידול וחממות הוא דוגמא להתמודדותו החקלאית של האדם עם תנאי אקלים קשים

ידרש נ, וככל שהיא תלולה, שדות נרחביםעיבוד של טופוגרפיה מישורית מאפשרת  –טופוגרפיה 

  ,פיתוח של טכנולוגיית ריבוד ליצירת משטחים מאוזנים

לקיים חקלאות אף בתנאים טופוגרפיים  כדי, באזורים שונים בעולם נבנוהטרסות ש .ולייצוב הקרקע

 .הפכו לסימן היכר של הנוף החקלאי בתרבויות רבות, קשים ביותר

, כימי ואורגני התומך בצמחיהובעלות הרכב , יציבות ועמוקות יחסית, קרקעות פוריות –קרקע 

מתפתחות טכניקות שונות  –כאשר הן אינן בנמצא באופן טבעי ; הכרחיות לשם עיבוד חקלאי

 ; להשבחת פוריות הקרקע

ה לעצור את ההתפתחות לולזמינות מים נמוכה ע. אם במשקעים או במעיינות ונחלים –זמינות המים 

אמות מים  .אגירה והסעת מים ממקורות מרוחקים ,לפיתוח טכניקות של השקיה גרוםאו ל, החקלאית

 . הינם גורמים מרכזיים בעיצובו של הנוף החקלאי, למן הזמן הקדום ועד היום, ומערכות השקיה

, משפיעה על הרכב המינים הנמצאים בשימוש בחקלאות ועל הנוף החקלאי –הצמחייה המקומית 

 .קציות היו מקובלות פחותבהן העברת צמחים ואינטרודושבייחוד בתקופות קדומות 

 

 :קיימות השפעות רבות של מנהגים ומגמות תרבותיות על מאפייניו של הנוף החקלאי –מנגד 

היקף הידע הטכנולוגי שנצבר בקרב החקלאים מאפשר להם להתמודד עם המגבלות  –טכנולוגיה 

, יכור ואגירת מיםס, בניית רבידות במדרונות הרריים, טכניקות השקיה. הסביבתיות בהן הם נתונים

ועל , משפיעים על היכולת לקיים חקלאות –דישון או הדברה כימית , שימוש בחממות, מיכון העיבוד

 .של הנוף החקלאי יהוויזואלההרכב 

התאפשרה החקלאות תודות לטכנולוגיות השקיה והסעת , מדבר-בתנאי ספר, בארץ ישראל, לדוגמא

הפרחת "הן שהביא ל, הרומאים ושליטים ריכוזיים אחריםשהוקמו על ידי , מערכות אלו. מים מורכבת
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, רייפנברג)הרבה מעבר לקו המדבר הטבעי " הנוף הירוק"ולהרחבת , בזמנים קדומים" השממה

אך , הטכנולוגיה החקלאית היא הגורם המרכזי המתווה את השפעתו של האדם על הנוף (.1950

 .השפעתם אינה פחותהש, מתחום החברה והפוליטיקה, קיימים גורמים נוספים

דגם קובעים את ה, ומבנה השארות והירושה, החלוקה המעמדית בתוך החברה –המבנה החברתי 

בהן קיימת קבוצה שלטת , חברות מעמדיות. גודל החלקות ופיזורן המרחבי, של הנוף החקלאי

 ותחלקיוצרות נוף של , ניה של אריסים וצמיתיםילעומת קבוצה ש, מצומצמת של בעלי אחוזות

יוצרות נוף , בהן איכרים רבים מעבדים כל אחד את חלקתו, חברות שוויוניות יותר, לעומתן. נרחבות

בהם היורש הוא הבן , "ריכוזיים"מנהגי ירושה . המעובדות כל אחת על ידי בעליה, קטנות לקותשל ח

, ך זמןהחלקות יחולקו ויקטנו לאור –ישמרו לאורך זמן את כל הצאצאים יורשים , הבכור בלבד

  .והמרקם החקלאי יעבור שינוי מתמיד

 שונההבנופי החקלאות בישראל ניתן להבחין כיצד המבנה החברתי של הקיבוץ יוצר נוף חקלאי 

, אחזקת הנכסים הקולקטיבית בקיבוץ יוצרת נוף של שדות נרחבים. במובהק מזה של המושב

וצר נוף שהוא מעשה טלאים של נ, לעומת זאת, במושב. המעובדים במשותף על ידי הקהילה כולה

 .ומשקי עזר הצמודים לבתים, חלקות קטנות

מפעלי השקיה . ישפיעו אף הם על יצירת הנוף החקלאי, חוזקו ועושרו, ריכוזיות השלטון –פוליטיקה 

בהעדר שלטון ריכוזי . ינהל ויפקח על הקמתם, שיזום, או ניקוז נרחבים נדרשים לשלטון ריכוזי חזק

 .יתאפשר העיבוד החקלאי באזורים בהם התנאים הסביבתיים קשים ביותר לא, חזק ועשיר

דוגמת , מערכות ההשקיה המורכבות שהוקמו בישראל על ידי שליטים ריכוזיים ובעלי עוצמה

הוזנחו , כאשר נחלש השלטון המרכזי. מדבר-הן שאפשרו קיום חקלאות בתנאי ספר, הרומאים

 (. 1950, רייפנברג)ותהליכי מדבור הואצו , קלאי הצטמצםהנוף הח. נטשו ונחרבו, מערכות ההשקיה

ביצירת , דוגמת הקרן הקימת לישראל, תפקידם של הגורמים המוסדיים, בישראל –גורמים מוסדיים 

קבעו את היקפי , של טרום תקופת המדינה, המוסדות המיישבים. הנופים החקלאיים היא מובהקת

(. 1996, רכטמן)ושיטות הכשרת הקרקע , קום היישוביםאת מיקומן ומי, הקרקעות שנרכשו לחקלאות

  .תפקיד מרכזי זה ליועצי משרד החקלאות עבר, לאחר קום המדינה

. הטרסות הורחבו וסוקלו מחדש. חלק ניכר מן הטרסות המסורתיות הוכשר וחודש לחקלאות מודרנית

 .דוגמא להכשרה חוזרת מעין זו ניתן לראות במורדות מצפה נפתוח

 

 יצירה חברתית משותפתהנוף כ

הקשורים במסורת תרבותית , הנוצרת על ידי פרטים שונים, הנוף התרבותי הוא יצירה קולקטיבית

" ספר לימוד"נוצר במרחב כעין  –כאשר הנוף מתפתח לאורך שנים ארוכות של מסורת יציבה . אחת

שת שייכות למקום לימוד והכרה שהם התשתית לתחו, של ההיסטוריה וקורות החיים של דורות עברו

 .ייחודי

ואינו שועה , היוצר יש מאין, אתוס החלוץ. החברה הישראלית חרתה על דגלה את הפיתוח והבניין

. שלט בנוף המחשבה הישראלית במשך העשורים הראשונים לקיום המדינה –לתכתיבי העולם הישן 

 . הגשמה וכיבוש, בנייה –מיתוס זה חייב התפתחות וצמיחה מתמדת 

החקלאי , במאפייני הנוף הבנוי, הביא אתוס זה למצב של שינוי תמידי, הצדדים החיוביים שבועם כל 

, אדם העוזב את ישראל למספר שנים. תרם מצידו לתחושת חוסר יציבות, השינוי. והטבעי גם יחד
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אשר בארצות , כל כך הרבה שינויים יחולו בה. ספק אם יוכל לזהות את נוף מולדתו בשובו אליה

 .יתפרשו על פני דורות רבים אחרות

הקושרות ומחברות את העבר , במובן זה קיימת חשיבות יתרה לשמירה וטיפוח של נופי הטרסות

 .המסורתי חקלאי עם ההוויה הנוכחית

 

 (ורנקולרי)נוף מקומי   2.2.3.4

הוא נוף תרבותי שהתפתח ללא התערבות ישירה מצד אנשי ( vernacular)ורנקולרי -נוף מקומי

מחוסר יכולת לקשור , "רגילים"נופים אלו מהווים נופים . מתכננים או מהנדסים, מעצבים –וע מקצ

הם מתפתחים באופן בלתי מכוון ומייצגים שכבות רבות של . אותם בשמו של מעצב או סגנון מוגדר

 (.Alanen and Melnick ,2000)היסטוריה ופעילות תרבותית 

שהתפתחו ללא תכנון מקצועי על , ורנקולריים-נופים מקומייםרובם המכריע של הנופים החקלאיים הם 

של פעולות , (תוצר לוואי –יש שיאמרו ), הנופים החקלאיים הם תוצר ספונטאני. ידי החקלאים

. כי אם ייצור מזון, שמטרתן אינה יצור ערכים אסתטיים, וטכניקות חקלאיות המופעלות על השטח

, טופוגרפיה)כתוצאה מתנאי השטח " אורגני"באופן , ךלפיכ, מרבית הנופים החקלאיים התפתחו

מאופי הארגון וחוזק השלטון באותה חברה , מהטכניקות שהיו ידועות בחברה מסוימת, (קרקע, אקלים

 .ומהטעמים הנפוצים בכל הנוגע לצריכת מזון

ים של יש לציין מספר דוגמאות היסטוריות לנופים חקלאיים שנוצרו לא רק ממניעים פרקטי, עם זאת

הנופים החקלאיים של הרנסאנס , גריד החלקות הרומאי. אלא עוצבו ממניעים אסתטיים, אספקת מזון

בשילוב עם , כולם נופים חקלאיים שתוכננו – 19-וה 18-ונופי המרעה באנגליה של המאה ה, באיטליה

 (. Meeus ,Wijermans and Vroom ,1990)נוספים  םפונקציונאלייתפקידים 

ולאו דווקא  –המתפתח ומשתנה תדיר , ות רבה לקריאת הנופים הורנקולריים כתהליךקיימת חשיב

מרבית תשומת . מחשבה, בדרך כלל, שכן לתכנונם כיצירה אסתטית לא הוקדשה –כמוצר או יצירה 

תוך התפתחות מתמידה , ולאו דווקא לעיצוב ויזואלי, הלב של יוצריהם הוקדשה לטיפוח ותחזוקה

התהליך הוא הנושא . או השתנות הטעמים התרבותיים, נולוגיות עיבוד חדשותכתוצאה מאימוץ טכ

 (.Alanen and Melnick ,2000)ולאו דווקא התוצר הסופי , המעניין בנופים ורנקולריים

 

  (ורנקולארי)חשיבותו של הנוף המקומי 

וההיסטוריה  התיעוד, ורנקולאריים לא זכו בעבר לתשומת לב מצד עולם השימור -הנופים המקומיים

ולאו , בפנינים הייחודיות של הכישרון האנושי, "יצירות מופת"שהתרכז בעיקר בטיפול ב, האדריכלית

אך לאו , שומרו בקפידה, או המונומנטים ההיסטוריים הבולטים, גני האחוזות. דווקא ברגיל וביומיומי

 . דווקא הנופים החקלאיים היומיומיים שסביבם

קיימות . מת השימור את כיוונה לקראת יתר התעניינות בנופים ורנקולרייםבשנים האחרונות משנה מג

ומספקים מידע בנוגע , נופים אלו מהווים רקע ליצירות המופת –ראשית : מספר סיבות לשינוי זה

הנופים הורנקולריים מהווים מוקד עניין  –שנית . לקונטקסט בו הן נוצרו והתקיימו במשך שנים רבות

 –בעלי המלאכה , הרועים, החקלאים –" רגילים"עדות לאורח חייהם של אנשים  בהיותם, כשלעצמם

ככל שאורח החיים הרגיל זוכה ביתר תשומת לב מצד חוקרי . המהווים את מרבית האוכלוסייה
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לאורך " פשוטי העם"שהם היצירה המשותפת של , כך זוכים הנופים הורנקולריים, ההיסטוריה

 .מתכננים ואנשי שימור, וקריםליתר התייחסות מצד ח, הזמנים

 

 נופים מקומיים  בישראל

והם מהווים , הנופים החקלאיים של הכפר הערבי עונים על הגדרה של נוף ורנקולרי במלואה, בישראל

הנופים של ההתיישבות היהודית היו ברובם נופים  –לעומת זאת . נופים בעלי מרקם ספונטני ואורגני

י העלייה הראשונה נעזרו במתכננים מקצועיים מפקידות הברון הכפריים בנ. חקלאיים מתוכננים

שאבו המתיישבים היהודיים השראה מהנופים , במקרים אחרים. לתכנון יישוביהם ומשקיהם

שתוכננו בדמותם של הכפרים הגרמניים , ידי המתיישבים הגרמניים הטמפלריםבהחקלאיים שנוצרו 

זכתה , קיבוצים ומושבים, ההתיישבות הכפרית(. 2001, בן ארצי)באזור מוצאם של מתיישבים אלו 

ומטעם מחלקת התכנון במשרד , לתכנון מדוקדק מטעם המוסדות הציוניים לפני קום המדינה

 .החקלאות לאחר הקמתה

כי אם , שכן התכנון החקלאי לא נעשה מטעמים אסתטיים, אף על פי כן מדובר בנופים ורנקולאריים

, הקרקע וההשקיה, הטופוגרפיה, שבאו להתמודד עם קשיי האקלים ,מתוך שיקולים יצרניים גרידא

הוא מושב , בו הנוף החקלאי נוצר משיקולים אסתטיים ואידיאולוגיים, חריג מפורסם. בדרך מקצועית

וכן החלקות , כאן מבני המגורים והמשק. ריכרד קאופמן בשנות השלושים' שתוכנן על ידי אדר –נהלל 

סמל לשוויוניות והאחווה האידיאולוגיות שיועדו  –עוצבו במעגל מושלם  החקלאיות הצמודות אליהם

 . לחברה המושבית

 

 נוף אתנוגרפי  2.2.3.5

ומרביתם , כל הנופים החקלאיים הינם נופים תרבותיים בהם האדם פעל ועיצב את הטבע על פי צרכיו

ן מצד אדריכלים או מעצבי ללא תכנו, "אורגני"נוף שצמח באופן  –המוחלטת הינה גם נוף ורנקולארי 

נוף בעל משמעות שמעבר  - יאתנוגראפמיעוט קטן שלהם מהווה נוף , לעומת זאת. נוף מקצועיים

חשיבות  םהאתנוגראפיי - קיימת לנופים החקלאיים, ך"ארץ התנ, בישראל. לביטוי הפיסי בשטח

 .תרבותית החורגת הרבה מגבולותיה של הארץ -היסטורית

נוף אתנוגרפי הוא אזור טבעי הנטען . האיאו איד, גם רעיון מייצג, מרחב פיסי בנוסף להיותו, הנוף

הפיכתו של אזור . על ידי קבוצה של אנשים או תרבות מסוימת, במשמעות שמעבר לקיומו הפיסי

, דתית –הקבוצה מייחסת לנוף הטבעי משמעות  –טבעי לאובייקט תרבותי נעשית ברמת ההכרה 

של קשר עם אירועים היסטוריים או עם כוחות על , כמייצג מקום של קדושה –תרבותית או היסטורית 

. של סיפורים היסטוריים ומיתולוגיים המגדירים את זהותה של החברה" הזירה"הנוף הוא . טבעיים

-ההרהור. דתות רבות זקוקות לדימויים מתחום הראיה בכדי להתקיים ולאחד את עדת המאמינים

 . בו מתרכז המאמין, נזקק לדימוי ויזואלי( contemplation)התבוננות  -תוך

 
 פייםאנופים חקלאיים כנופים אתנוגר

ולמרביתם לא מיוחסת , נופים חקלאיים אינם נכללים בדרך כלל בקטגוריה של נופים אתנוגרפיים

. משמעות שמעבר לכךיש לנופים חקלאיים מסוימים , אף על פי כן. משמעות שמעבר ליצור מזון

או במסגרת , ך"למשל כנוף המוזכר בתנ, ר בערכים שיש לנוף החקלאי עצמולעיתים מדוב
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היותו רקע לחייו ופועלו של  בגלללפעמים מוענקת המשמעות לנוף ; אידיאולוגיית העבודה הציונית

 .או כמעטפת לאתר בעל משמעות דתית או תרבותית אחרת, אדם חשוב

 
מר שכל יחידת נוף וניתן ל. ם חקלאיים בפרטהמסורת היהודית משופעת בהתייחסויות לנוף ולנופי

טקסט זה יצר שורה . הופכת בהכרח לנוף אתנוגרפי הנושא משמעות תרבותית –ך "המוזכרת בתנ

דוגמת , דימויים סיפוריים: ארוכה של דימויים חקלאיים המצויים בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי

מרכבות סיסרא , בעיר את שדות פלישתיםשמשון המ, הירח הנעצר בעמק איילון בקרבות יהושע

שלושת הרגלים הקשורים במסורות  כגון –דימויים הקשורים במסורת וחגים ; הטובעות בביצות העמק

הקשורים בשורה של  –דימויים הלכתיים ; חקלאיות של עיבוד הקרקע והעלאת התוצרת לירושלים

הטבעיים , כתיאור תנכי של נופי הארץ –ודימויים נופיים גרידא ; מצוות המתייחסות לעיבוד האדמה

רואה בנופים החקלאיים השונים השתקפות לסיפורי , המתבונן בנופי הארץ. והחקלאיים גם יחד

 .לערכים ולאמונה דתית, ך והמדרשים"התנ

במובן זה עשוי נוף המדרגות החקלאיות לתרום תרומה נכבדה בהיותו משקף במובהק אזכורים 

 .הוויית החיים הקדומהוציטוטים מן המקורות ומ

 

 
 סיכום  2.2.3.6

בסיס אתי ורעיוני  נותניםמשמשים הצדקה ו" נוף אתנוגרפי"ו" נוף ורנקולרי", "נוף תרבותי"הביטויים 

 .נשוא העבודה שלפנינו –ובכלל זה נופי הטרסות , לשימורם של נופי החקלאות

ליצירת תחושת מקום ייחודי , בהנוף תרבותי משמש לזיהויו של האדם את עצמו בסביכהנוף החקלאי 

הבנה של ערכיהם המוספים של . קשר רגשי אמיתי בין התושבים ומקום מגוריהםלקיום ו, וחד פעמי

ארץ , האופייניים לנופי החקלאות של ישראל –או אידיאולוגיים , ערכים דתיים –הנופים החקלאיים 

שובה במתן תוכן לפעילות השימור אף היא ח, ערש שלוש הדתות המונותיאיסטיות הגדולות, ך"התנ

 .של הנוף החקלאי

 :המשתלב בהגדרת הקטגוריות במספר מישוריםנוף  ציגותמטרסות הרי יהודה 

. חברה ודת מקומיים, הטומן בחובו את הערכים התרבותיים הגלומים בהיסטוריהנוף אסוציאטיבי 

אודות " מספר סיפור"ותו מתוקף הי, ניתן לקרוא את מרחב הרי יהודה כנוף תרבות אסוציאטיבי

 .המעשה האנושי במרחב

הטיפולוגיה : כתוצאה מתנאים סביבתיים גיאומורפולוגיים טבעי שהתפתח באופן אורגאנינוף 

 . הצומח והחיי המקומיים, ההררית

כלכליים , י האדם כתוצאה מצרכים חברתיים"פותח עש ,וורנקולרינוף  התהוותנוף זה מהווה בסיס ל

  .הטבעי והאנושי יםים אלו התפתחו לאורך השנים תוך דואליות בין המרכיבמרחב. ומרחביים

  :הנופים כיום משקפים את תהליך ההתפתחות בשני האופנים

  נוף מאובן 

 . ממצאים ארכיאולוגיים שנותרו באתרכלומר , שרידי נוףהניכר במרחב כ      

  מתמשך/ חי נוף   

  חקלאי  - משיך לתפקד בימינו תפקוד כלכליומ, המציג עדויות מהותיות להתפתחותו     

 . תהליך היווצרותו וקיומו ממשיכים בימינו אנו. חברתי - וחינוכי     
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 מגמות וכלים בשימור הנוף החקלאי  2.2.3.7

תרבות ונוף מקובלים בארצות רבות בעולם , כלים של תמיכה בחקלאים העוסקים בשימור ערכי טבע

, ועצמאות כלכלית של מגזרי המשק, הפרטה, יה היא שוק חופשיהמטרה הנתפסת כרצו .המערבי

 .כאשר החקלאות צריכה לשאת עצמה על בסיס כלכלי בלבד. ללא סיוע מגבוה

המגמה העכשווית באיחוד האירופי היא להתנות את הסובסידיה בנושאים של שימור סביבה 

מסמך מדיניות החקלאות  ,Agenda 2000מסמך . ואקולוגיה ופיתוח איכות החיים באזורים הכפריים

מדגיש נושאים של שמירת הסביבה ושמירת המסורת החקלאית  ,ופיתוח הכפר של האיחוד האירופי

 .(Landscape Design, July 2002)של אירופה 

בכל רחבי העולם המערבי מתרחש כיום מעבר מתפיסת הנוף החקלאי כנוף בעל אוריינטציה יצרנית 

חשיבות אספקת המזון בנוף החקלאי הולכת . טציה צרכנית של הנוף החקלאילאוריינ( של ייצור מזון)

קשר , צרכים של נופש –הנוף החקלאי נחשב יותר ויותר כמספק צרכים לתושבי הערים  .ופוחתת

 (the Belvedere Memorandum, 1999). למורשת תרבותית וצרכים אסתטיים וויזואליים, לטבע

כלי שפותח בעולם המערבי הינה , ו"מורשת העולמית של אונסקנופים חקלאיים ברשימת ההכללת 

 .תמיכה בשימור נופי חקלאותצורך ל

, לנופי הטרסות בהרי יהודה עשוי להיות תפקיד מרכזי בייצוג חקלאות מסורתית מקומית, במובן זה

 .כמו גם בהעלאת התודעה לשמירת נופים חקלאיים אחרים, והכרזתם תסייע בשימורם

 

בדבר המשמעות OUV  (Outstanding Universial Value)הצהרת  2.3

 .האוניברסאלית היוצאת מן הכלל

והן , טבעית/ ערכן האוניברסאלי היוצא מן הכלל של טרסות הרי יהודה נגזר הן מחשיבותן הנופית

הכמות הגדולה של : היא חורגת מגבולות ההגדרה העצמית והלאומית. חברתי/ מערכן התרבותי

מהווה  - וריכוזן בשטח מוגדר הנספח לירושלים, מגוון התצורות החקלאיות והנופיות, טרסות במרחב

כמו כן היות המרחב צמוד לקו פרשת . תופעה מקומית ייחודית בעלת חשיבות בקנה מידה עולמי

מבחינת ההקשר . מציג ניגודיות אקלימית ייחודית, וסמוך למרחבי המדבר שממזרח לירושלים, המים

חשיבות המקום בדורות  .משמעות נרחבת כפי שתפורט בהמשך ישנה ;חני והדתיהרו ,ההיסטורי

וחשובה לדורות הבאים של האנושות , ניכרת עד ימינו בערכה הנופי, עברו מבחינה קיומית ברורה

לפיכך קיימת .  וחינוכי בהקשר בר קיימאחברתי , דתי ,אסטטי, היסטורי: כולה ממספר היבטים

 .נה על מורשת נופית חקלאית זאתחשיבות אוניברסאלי להג

קיימת משמעות אוניברסלית , נשוא עבודתנו, ובפרט החקלאות ההררית, לחקלאות הקדומה בישראל

 .הרבה מעבר לאופק תקופתה וזמנה של חקלאות זו

. העוסקת בה ובנגזרותיה לחקלאות המדרגות נמצא ביטוי רב ממדים בספרות ההלכתית והמדרשית

אשר , חמרית דוגמא לחיוניות ולחיות של המעשה החקלאי –רבות החקלאית דומה כי אין בכל הת

. ובשפע דברי אגדה הקשור בהם, בבלי וירושלמי, נדון לפרטים ולפרטי פרטים במסכתות התלמוד

עוסק דבר יום , העוסק בלימוד תורה, משמעותה המעשית של תופעה זו היא כי ציבור רחב מאוד

, ערכיה של החקלאות הקדומה נלמדים באופן מעמיק. מעשהביומו בחקלאות הקדומה הלכה ל
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המדובר . והם מהווים מצע להגות בת ימינו, רעיונות וכיווני חשיבה מקוריים, מתחדשים בהם חידושים

אשר העיסוק בתלמוד הוא ( בני ישיבות ותלמידי חכמים, תלמידי בתי ספר)בציבור בן מאות אלפים 

ומביאה אותו לידי , מחייה אותו, העוסקת בחומר עתיק ונשכח, ןזוהי תופעה יוצאת דופ. לחם חוקם

 . אקטואליות ורלוונטיות של ימינו אלה

וכי עיסוק אינטנסיבי זה באורחות חייה של , חומרית –דומה כי אין לכך אח ורע בתרבות הסביבתית 

 .דיו כדי להעניק את המעמד של נוף תרבות ומורשת בינלאומי, החקלאות הקדומה בישראל

 

 

פה או ניתוח השוואתי עולמי ביחס לאתרים דומים בעולם מאותה תקו 2.4 

 .נושא

 נופים חקלאיים ברשימת המורשת העולמית

נוף טרסות   -הנוף התרבותי הראשון שנרשם במסגרת רשימת המורשת העולמית הינו נוף חקלאי 

-שנרשם ב,  (the Rice Terraces of the Philippine Cordilleras)האורז של הרי הפיליפינים 

1995. 

מתוכם לתשעה נופים . אתרים המהווים נופי תרבות 15בסך הכל כלולים ברשימת המורשת העולמית 

ההתמודדות הייחודית עם . ששה הם נופים חקלאיים מובהקים –כאשר מהם , קיימים תכנים חקלאיים

עדותם של , אות בשניםהמשכיות שיטות העיבוד לאורך מ, תנאי הטבע ועיבודו לצורכי חקלאות

וקישורה האסוציאטיבי של , הנופים להתפתחויות טכנולוגיות ולתקופות חשובות בהיסטוריה האגררית

הם הנימוקים לרישומם של נופים אלו במסגרת  –החקלאות לאירועים ומסורות בעלות חשיבות 

 .רשימת המורשת העולמית

 

 :נופי החקלאות המצויים ברשימת המורשת העולמית הם

Rice Terraces of the Philippine Cordilleras 

מופיעים בשיא , האופייניים לתרבות האורז של דרום מזרח אסיה, נופי הטרסות המוצפות מים

 2,000-מסורות חקלאיות בנות למעלה מ. עוצמתם הנופית במורדות התלולים של הרי הפיליפינים

 .שנה

The Agricultural Landscape of Southern Oland, Sweden 

 וכולל, ייםהמקיים המשכיות בשיטות העיבוד ופיזור שימושי הקרקע מאז ימי הבינ, נוף חקלאי

 .שרידים של חקלאות עתיקה מתקופת האבן

 

Tokaji Wine Region Cultural Landscape, Hungary 

, חוות ,דפוסי כרמים. נוף המהווה עדות למסורת ארוכת שנים של גידול גפנים והפקת יין באזור

 .כפרים ועיירות הקשורים ביקבים ומסורות ייצור של יין טוקאי המפורסם
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The Wachau Cultural Landscape, Austria 

היסטוריים ועד -המשמרים עקבות של התפתחות החקלאות מזמנים פרה, נופי עמק הסמוך לדנובה

 .ימינו

 

Vinales Valley, Cuba 

 .ת של גידול טבקבו שרדו טכניקות מסורתיו, נוף הררי

Archeological Landscape of the first Coffee Plantations in the Southeast of 

Cuba 

 19-מטעי הקפה הקובניים מהמאה ה. שנה 100-שעיבודו פסק לפני כ, דוגמא לנוף חקלאי מאובן

כלכלית ומהווים עדות להיסטוריה ה, מהווים דוגמא לעיבוד חקלאי ייחודי בתנאים פיסיים קשים

 .ואמריקה הלטינית הקריבייםוהחברתית של 

והנוף החקלאי של , נוף טרסות האורז של הפיליפינים: להלן יוצגו ביתר פירוט שניים מהנופים הללו

 .שוודיה, דרום אולנד

 נוף טרסות האורז של הפיליפינים

הרמוניה "ו, ת שניםהמהווה דוגמה לטכניקות עיבוד מסורתיות בנות מאו, זהו נוף חקלאי מובהק ופעיל

 ".בין האנושות והסביבה הטבעית

מזרח  -הינן הנוף החקלאי האופייני לדרום (terraced pond fields)טרסות המעובדות בהצפת מים 

 . והמקום המיוחד שתופס האורז בתרבות זו, הנופים הללו מהווים עדות לסגנון החיים האסיאתי. אסיה

בשני סוגי הנופים ניהול . נוף רטוב ונוף יבש: פעים מרכזייםנופי האורז של אסיה מקיימים שני מו

, "שדות בריכה"היוצרת , טכניקת ההשקיה באמצעות הצפה. משאבי מים הינו נושא מרכזי וחשוב

שימוש בטכניקה זו באזורים הרריים הביא ליצירת הטכניקה . אופיינית לכל דרום מזרח אסיה

כך התוצאה  –פוגרפיה בה נבנו הטרסות תלולה יותר ככל שהטו. בריכה-המורכבת יותר של טרסות

 . הנופית מרשימה יותר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 טרסות אורז בפיליפינים
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-נופי-בנוסף להיבט הפיסי, לטרסות האורז באסיה היבטים תרבותיים והיבטים אקולוגיים חשובים

 . חקלאי שלהן

. יםהמקיפות את כל תחומי החי, בתגובה לתנאי החיים הקשים צמחו מסורות תרבותיות מורכבות

 . קיום הטרסות קשור בקשר הדוק עם המשך קיומן של המסורות התרבותיות הללו

 .המצוי באיום עם נטישת טרסות האורז, טרסות הבריכה מהוות בית גידול חשוב וייחודי, בנוסף

-כ. הנוף החקלאי של טרסות האורז בפיליפינים נמצא כיום בתהליך מהיר של הזנחה והתדרדרות

בעקבות הגירת תושבים מהכפרים אל , טשו במהלך עשרות השנים האחרונותמהטרסות ננ 30-25%

בנוסף לכך מתקיים באזור פיתוח . שאינם מתוחזקים כראוי, קיים נזק ממשי ומתמשך לקירות. הערים

 . המאיים לשנות את אופי הנוף, בלתי מתוכנן

נוף "סות האורז כהוכרז נוף טר, ובתגובה לבקשה מצד ממשלת הפיליפינים, בעקבות תהליך זה

במימון , כיום נערך בו תהליך מקיף של שימור והעצמת הקהילה המקומית". תרבותי הנתון בסכנה

 .ו"משותף של ממשלת הפיליפינים ואונסק

ולשחזר אלמנטים , שמטרתו לשמר את הנוף, ו גוף מנהל"במסגרת תהליך זה מפעילה אונסק

, מון לאומייםתוך פיתוח מקורות מי, שימור האזורהגוף המנהל מפתח מדיניות ברת קיימא ל. שנפגעו

. ותוך שיתוף ושילוב התושבים המקומיים, בהתבסס על ענף התיירות - בינלאומיים ועסקיים

המתודולוגיה שתיושם בשיקום ושימור טרסות האורז בפיליפינים תשמש מקרה בוחן בשימור נופים 

 .חקלאיים אחרים ברחבי העולם

יש למקד את מירב תשומת הלב , נופים תרבותיים חייםכי בשמירת  מביא למסקנהתהליך זה 

, יש לחקור את המערכות החברתיות(. UNESCO, Manila, 1995)בתרבות שיצרה ומקיימת אותם 

יש לתכן כלים לשימור . בצד המערכות האקולוגיות וההידרולוגיות, הכלכליות והחקלאיות, התרבותיות

 .ככלי לשימור מאפיינים פיסיים, יות הכלכלית של הנוףהמערכות החברתיות ולהמשך הרווח

שלה , נתון להשתנות מתמדתהמתחדש נוף  –אבחנה נוספת מתייחסת לדינמיות של הנוף החקלאי 

הדינמיות בנוף מהווה מוקד עניין (. כגון בשינויים בין עונות הזריעה והקציר)ביטוי ויזואלי מובהק 

היא , מאידך. ולמצוא אותו שונה כל פעם מחדש, ב לאותו מקוםהעשוי לבוא שוב ושו, למתבונן מבחוץ

תתבטא בהתדרדרות , של עיבוד הנוף, ולו לתקופת זמן קצרה, שכן הזנחה, עשויה גם להוות איום

 .ויזואלית של ערכיו

 

 שוודיה, הנוף החקלאי של דרום אולנד

חלקו הצפוני של האי . דיהבסמוך לחופיה המזרחיים של שוו, אולנד הינו אי מוארך וצר בים הבלטי

חלקו הדרומי של האי מהווה נוף חקלאי בעל ערכים . הינו אתר נופש פופולרי לאוכלוסיית שוודיה

בצד שרידים , המשמר דפוס שימושי קרקע שמתקיים ברציפות מאז ימי הביניים ועד ימינו, גבוהים

 .ארכיאולוגיים מתקופת האבן

זהו נוף . מאפייניו הנופיים מאזורים חקלאיים אחרים בשוודיהדרום אולנד הינו אזור השונה במובהק ב

שרידי הנוף החקלאי : המרכז בתוכו תקופות רבות  בהיסטוריות רבות החקלאית האנושית, רב שכבתי
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 1,000שלא התשנה במהלך , בצד מערך שימושי קרקע פעיל, הברונזה והברזל, של תקופת האבן

 .השנים האחרונות

חלוקה . יערות וגופי מים, אזורים מעובדים, ערך שימושי קרקע של אזורי מרעהבדרום אולנד קיים מ

אך מעטים , כמותם התקיימו בכל רחבי אירופה, זו הינה אופיינית לנופים החקלאיים של ימי הביניים

חוות וכפרים המתוכננים על פי , מבנים, כמו כן קיימים באזור טחנות רוח עתיקות. מהם שרדו עד ימינו

שאף הן היו אופייניות לכפר האירופי של ימי הביניים ולא שרדו בצורה כה , ת מסורתיותסכימו

זכה בדרום אולנד לעיצוב , שהיה נפוץ בכל רחבי אירופה, הכפר הליניארי. מובהקת מחוץ לאזור זה

ושרד , אף הוא נכחד מאזורים אחרים באירופה, האחו בבעלות משותפת של הכפר. ייחודי ומוקפד

 .ולנד במתכונתו הקדומהבדרום א

הניגוד בין . המקיים עיבוד המשכי ורציף, ערכו של האזור מועשר עוד יותר מכיון שמדובר בנוף חי

חלוקת שימושי הקרקע ההולכת אחורה לימי הביניים ובין העיבוד הנוכחי בכלים חקלאיים מודרניים 

 .הינו בעל עניין רב

השדות הינם בבעלות : ל מאפיינים מסורתייםהמבנה החברתי של הכפרים בדרום אולנד שמר ע

עם זכויות הצבעה לחברי הכפר , ניהול הכפר נעשה במתכונת מסורתית. משותפת של אנשי הכפר

החקלאות עודה . קיימים באזור מספר דיאלקטים מקומיים המצויים עדיין בשימוש. באסיפה כללית

 .מקור הפרנסה העיקרי של תושבי האזור

קירות . המסמנים את גבול החלקות, זי המאפיין את דרום אולנד הינם קירות אבןהאלמנט הנופי המרכ

אלמנט נופי אחר הינן . לשדות המעובדים, בעיקר  פרות, אלה הוקמו בכדי למנוע כניסת בעלי חיים

 .המהוות נקודות ציון נופיות הבולטות על רקע הנוף ההוריזונטלי, טחנות הרוח

 

 

 משובץ בטחנות רוח, שוודיה, הנוף החקלאי של דרום אולנד                                 

 

המתבטאים במגוון של , בנוסף על ערכיו התרבותיים קיימים באזור אף ערכים אקולוגיים גבוהים

החקלאות המסורתית סייעה לפיתוח אקוסיסטמה ייחודית . חלקם מינים אנדמיים, פלורה ופאונה

השילוב האופטימלי בין . ים והעל הפעילות האנושית ההמשכיתהנשענת על ערכיו הטבעי, לאזור

 .הפעילות האנושית והסביבה הטבעית מהווה ערך מרכזי של האזור

 .אתנולוגיות ואקולוגיות, ארכיאולוגיות, היסטוריות: מכאן שהנוף הינו בעל עניין ממגוון סיבות

התיירות . קיים אזור נופש פופולרימצפון לאזור זה . האזור זוכה להכרה נרחבת מצד הציבור השוודי

. ומהווה מקור חשוב בכלכלת האזור, המגיעה לדרום אולנד הינה בעיקר תיירות של תרבות ומורשת

 . סופרים ומשוררים, קולנוענים, ציירים, הנופים הייחודיים מושכים אומנים
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. ום בעבר נסגרומהחוות שהיו קיימות במק 75%כ. מתקיים באזור תהליך מתמיד של נטישה, עם זאת

 . אלא ברפתות ומכלאות, מרבית בעלי החיים אינם מוחזקים במרעה בשטח הפתוח

 כלים לשימור הנוף החקלאי של דרום אולנד

מסמכי ההצעה לרישום הנוף החקלאי של דרום אולנד מונים כלים שונים המיושמים במסגרת 

 . המדיניות הממשלתית לשימור האזור

 :ן הסטאטוטורי של שוודיה על פי מספר קטגוריותהאזור מוגן במסגרת התכנו

 עניין לאומי בנושא שימור סביבה תרבותית. 

 עניין לאומי בנושא שימור הטבע. 

 עניין לאומי בנושא נופש בחיק הטבע. 

 
 :מנגנוני השימור הקיימים באזור הם

 אולנד מקבלת תמיכה . במסגרת תכניות התמיכה של האיחוד האירופי, תמיכה בחקלאות

ושימור ערכים , וכן תמיכות המעודדות חקלאות ידידותית לסביבה, ספת כאזור פריפריאלינו

תמיכות נוספות מתייחסות לשימור ערכי תרבות וטבע בחלקות . תרבותיים בנוף המעובד

 . אחו לח ונתיבי מים, הקמת כרי אחו חדשים, מרעה ואחו

 ותרבותייםהמתייחסת לשימור משאבים טבעיים , תכנית סביבתית לאולנד. 

 תכנית לניהול המורשת. 

 אזורים מוכרזים לשימור הסביבה. 

 תקנות הגנה נופיות המחייבות הוצאת רשיונות מיוחדים לבניה וסלילת דרכים. 

 

 :תכניות חינוך רבות שמטרתן לחשוף את ערכי האזור לציבור קיימות באזור, בנוסף

 כי הנוף החקלאיקורסים ותכניות ניהול לציבור החקלאים בנוגע לשימור ער. 

 מרכז תיירותי בנוף החקלאי. 

 אתרי תיירות מוכרזים ומפותחים. 

 מערכי סיור בנופי התרבות והטבע. 
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 ירוחם - טרסות ביזנטיות בנגב

קיומן  –נופי החקלאות הקדומה בהר הנגב התפתחו כתוצאה מנסיבות חברתיות ואדמיניסטרטיביות 

הצורך באספקת מזון . סחר המרכזיות של המזרח הקדוםשל נקודות חניה וערי מבצר לאורך דרכי המ

ניתוב ותיעול : לסוחרים החונים ולחיילים החיים בערים אלו הביא לפיתוח טכנולוגיה ייחודית למקום

מערכות התיעול והסכור נבנו . בה עובדה הקרקע, מים והכוונתם לשטחים מצומצמים בגודלם

 . שרידיה נותרו עד היום במרחב הר הנגב. בעמקים ושינו את המערך הטופוגרפי המקומי

הרומית , ניתן למצוא את שרידיה של פעילות חקלאית ענפה שהתקיימה באזור בתקופה ההלניסטית

סכרים ועקבות של שדות חקלאיים , מבני אגירה, שרידים אלו כוללים מערכות מים. והביזנטית

העדר מקורות )דומה בהר הנגב התנאים הסביבתיים הקשים בהם התקיימה החקלאות הק. מעובדים

בזמן קדום , וההתמודדות האנושית עם תנאים אלו (קרקע דלה ורדודה, שופעים וקבועיםמים 

 . ראויים ללימוד כתקדים בר קיימא, ובטכנולוגיה עתיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טרסות ביזנטיות מדרום לאגם 
 ירוחם

 ירוחם -טרסות מעובדות לצורכי חקלאות 

טרסות  -שימוש מודרני בתפקודי טרסות חקלאיות 

  פ סביב אפיק נחל ביישוב מיתר"המתפקדות כשצ

  -מערכת סכרים 

 רמאת יהודה קיד" החקלאות הקדומה בערי הנגב"פ "חתך אופייני של מערך הטרסות הביזנטיות ע



 47 

 והאינטגריטי מידת האותנטיות   2.5

 

 פרמטרים לבחינה

כבוד לערכים  :מעלה מספר היבטים לבחינה, ((Nara *ך נארהמבמסמוגדר כפי ש, מבחן האותנטיות

הארה והבהרה של זיכרון , שאלת הערך האוניברסאלי של אתר תרבות, חברתיים ותרבותיים

אשר , ישנה שאיפה להגדרה הכוללת מגוון תרבות ומורשת .וסובלנות בין תרבותית, קולקטיבי אנושי

שאלת הערך האוניברסאלי היוצא מן הכלל של  .ולהתשמר עושר רוחני ואינטלקטואלי לאנושות כ

 עוסקים בערכים תרבותיים וחברתייםל "הנ -נת תוך הקפדה על ערכי אינטגריטינבח, אתרי תרבות

מתורגמים לאלמנטים אשר  (כתובים ואלמנטים אמוניםהכוללת , מוחשית -מורשת תרבותית בלתי)

  .פיזיים במרחב

 

 ברהתרבות וח, אמונה: מקורות ערכיים

עומק וחשיבות נושא בהם ניתן ללמוד את  ,המקורות הכתובים המקום של-מראילהלן מעט מ

 ספר, (משפטים' פ)שמות ספר  :ילךאומקבלת התורה החל  ,נידוןהנושא  בתורה .החקלאות במקרא

לאורך )דברים ספר , (מסעי, מטות, שלח' פ)במדבר ספר , (בהר, קדושים, אחרי מות, אמור' פ)ויקרא 

 :ניתן לחלק את הנושא למספר תחומים (.הספרכל 

 מצוות התלויות בארץ 

בתלמוד נידונים . מעשרות ועוד, דיני שמיטה, כוללות את עיבוד אדמת ארץ ישראל

עוסקים בהנהגות והלכות הקשורות לעיבוד  -תענית ועוד , מועד, גיטין, במסכת שבת

ת עבוד, ת התלויות בארץעוסק במצוו -( משניות)סדר זרעים . ישראל -הקרקע בארץ 

 .מעשר שני, אדמה

  ביכורים -עבודת בית המקדש 

כי ' פ)ספר דברים . שימת דגש על התבואה והביכורים אשר מובאים לעיר הקודש

 (.תבוא

     כלכלת ירושלים 

אשר שימשו לצורך , הנרקמת בין השאר בהתבסס על מטבעות חילול שווי התבואה

עוסקת בקשר בין הפריפריה  -מסכת ביכורים . הפרשת מעשרות והבאתם לירושלים

 .לבין ירושלים

 (.נו-פרק נזיקין דף נה)עוסקת בכלכלת ירושלים בהקשר לחורבן  –מסכת גיטין 

 .כלכלת ירושלים מבוססת על תבואה שמובאת אליה מרחבי הארץ

 תפילות לגשמים בעיתם 

מסכת : עיתםבנושא התפילה הוקדשו ותוקנו קטעים מיוחדים לצורך בקשת גשמים ב

 (. כגון חוני המעגל)סיפורי אמוראים ותנאים , תיקון תענית גשמים, תענית

                                                                                                                                      . 

המסמך מדגיש (. 1994)יפן  - במסגרת כנס איקומוס שנערך בנארה נכתב – (1995)מסמך נארה בנושא האותנטיות * 

חקר מקדים של מקורות הידע . תפיסה לפיה שימור מורשת תרבות תלוי בהכרה וזיהוי אמין של ערכי המורשת ומאפייניהם

מאפשר את ו, (כפי שמוגדרים באמנת ונציה ובאמנת מורשת העולם)מהווה מרכיב ראשוני בהערכת מונומנטים היסטוריים 

 .מסמך זה הפך לחלק אינטגראלי מהוראות היישום של האמנה למורשת תרבותית עולמית. קביעת מידת האותנטיות
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 הקשר מקומי

צורך זה מתחדד בבואנו לדון ; קיים צורך ממשי להאיר ולהבהיר את הזיכרון הקולקטיבי של האנושות

ו קשורים פיזית ותודעתית בעיר מרחבים אל. במרחבים סובבי ירושלים בהם טרסות הרי יהודה

. ועוד, אקולוגי, כלכלי, חברתי, פוליטי, דתי, היסטורי - על כל מגוון הרבדים הגלומים בה, ירושלים

הקשר העמוק בין עם . ניתן לראות ביטוי לחקלאות סובבת ירושלים, במקורות תורניים והיסטוריים

הקשורה גם בצרכים )תפילה , (מוד והגותלי)עשייה תורנית : ישראל לאלוקיו מתבטא במספר רבדים

בכל (. אשר גדריה קושרים את הגשמי לרוחני)ועבודה יומיומית ( קיומיים ופיזיים במרחב המחייה

והמרחבים סביב ירושלים , ניתן למצוא קשר הדוק לנושא החקלאות בכלל, ללואחד מן המרכיבים ה

 .בפרט

 

 במרחבוהאינטגריטי  תניותוהא מימוש

בניית הטרסות בעבר  .ניתן למצוא באופן פיזי במרחב, ת להקשרים הנידונים במקורותעדות מוחשי

פעולה זו אכן . במטרה למנוע את סחף הקרקע המוגבר במדרונות המשופעים, בין השאר, התבצעה

, (טרסות אבן)והבנוי ( מצוקי סלע)הנוף הטבעי  .תרמה לשימור מורפולוגית האזור במראהו המקורי

 .ותושבי ירושלים, מעבדי הקרקעות, ראה אותו ראו אז באי המקוםמשמרים את המ

 
בשל השימוש המתמשך בהן ותחזוקתן ההרמונית עם , הטרסות בהרי יהודה השתמרו היטב

הן נותרו בלתי הוביל לכך ש, היותן מחוץ למרחב התיירותי ההומה בירושלים, כמו כן. הסביבה

 . ות תהפוכות הזמןלמר, במהלך השנים חלקן הגדול נשמר, ותמופר

  
 

 כמקרה בוחן למימוש מידת האותנטיות והאינטגריטי במרחבטף סהאתר 

וכיצד , בסטף ניתן לראות כיצד התמודדו תושבי הכפר הקדום במשך אלפי שנים עם תנאי האזור

תאנים ושאר , גפנים, הכשירו אלפי דונמים של מדרגות חקלאיות שעליהן גידלו בשיטת הבעל זיתים

 . ישראל עצי ארץ

  :פיתוח של הטרסות עצמןשימור והנטיות באה לידי ביטוי באופן התמידת האו

הן מבחינת מופע הטרסות  -עבודות השימור באתר הסטף בוצעו מתוך נאמנות וכבוד למקור 

כמו כן נעשה ניסיון לגדל . המשוחזרות והן מבחינת טכניקות העבודה הידניות אשר מיושמות במקום

ובמטרה לשחזר את המגוון ההיסטורי , כמופיעים במקורות, ונים על גבי הטרסותמיני עצי פרי ש

  .ששרר במקום

תוך הקמת , באתר מצויים שני מעיינות שהוכשרו לפני אלפי שנים לצורך השקיית מדרגות השלחין

 .מערכות להובלה וויסות המים

בו תושבי  ;"בוסתנוף"ים הלכה למעשה בפרויקט נטי המתקישימור אות מתבצע, מבחינה חברתית

ובכך משמרים את תפקודן של הטרסות לצורכי גידולים , ירושלים מעבדים חלקות אדמה באזור הסטף

 .חקלאיים אשר שימשו ומשמשים את תושבי העיר

לסוגי גידולים שונים  בהתייחסות; ן תרבותי ביחס לעיבוד קרקע חקלאיסטף מדגים מגוואתר 

בהן  ,צורות הדלייה שונות של סוגי גפניםניתן לראות באתר לצורך הדגמה . בטכניקות מותאמות

פעולה זו חיונית על מנת למנוע מן  (.להריםה משמעותו .ל.השורש ד) שיטת גידול אנכית ואופקית
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פריסה רחבה של הגפן אפשרה  .ובכך להגן עליה מפני מזיקים וריקבון, הגפן להשתרע על הקרקע

רוגלית הינה גפן שגזעה נשען על אבן נמוכה או על . הבציררם והגדלת היבול והקלה על עיבוד הכ

גפן זו נהנית מקליטת חום  (.ז"יחזקאל י" )גפן סורחת שפלת קומה"מוזכרת במקרא בשם , מוט עץ

כמה משורות הגפנים  (.מאוחרות)פרט לענבים מאפילות , מהקרקע ולכן מקדימים ענפיה להבשיל

" גפן אדרת)"חלק מן הגפנים מודלות על גבי סוכות  .עמודי עץ או ברזל -מודלות על קורדונים

 (.במקורות

 

 יקות שחזור וגידול למינים השוניםומיושמות טכנ, כמו כן קיים באתר מגוון מינים המופיעים במקורות

, דוגמאות אלה מייצגות עושר ומגוון רבים .(גידול זנים חקלאיים בשטחי הסטף ניסויייקט פרו להלן )

 .ושר אינטלקטואליהטומנים בחובם ע

 

(7ראה פרק , פירוט אודות אתר הסטף ואתרים נוספים)



 50 

  6העיון בקריטריון  הרחבת* 

 

ליצירות , לרעיונות או לאמונות, בעל קשר ישיר או מוחשי לאירועים או למסורות"

 ."אמנותיות וספרותיות בעלות ערך אוניברסאלי יוצא מן הכלל

 

 נוף ומשמעויותיו בהלכה ובמדרש

ננסה לברר את , זה שעניינו סקירת המקורות הקדומים לדמותה של החקלאות בארץ ישראל בפרק

מופיעה פעם אחת ויחידה בכל " נוף"המילה . מקומו של הנוף בכלל והנוף החקלאי בפרט במקומותינו

תהילים ". )הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב, יפה נוף משוש כל הארץ: "בדברי המשורר. ך"התנ

והדברים אמורים בשבחה של עיר , נוף ומשוש תבל-והיא יפת, רית מלך רב זו ירושליםק(. ח"מ

עיר שהוא  –יפה נוף : "י מטה את הנוף לכיוון אחר"רש –ובכן ? "עירוני"האם מדובר ביפי נוף . הקודש

א הר ודונש פתר אותו לשון נוף של אילן ונקרא הר ציון יפה נוף כי הו... לשון נוף של אילן –נוף יפה 

 . כביטוי ליופיו של הצומח" הנוף"ומכאן דרך קצרה לתפיסת ". הזיתים

 
: מסמל ערכים אסתטיים, הנוף במשמעותו הקדומה, אדרבא, אינו ערך לכשעצמו, כמייצג יופי, הנוף

רבי שמעון אומר המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה "

 –המקורות מעמידים זה מול זה ערך דתי (. ג"אבות פ" )ילו מתחייב בנפשומעלה עליו הכתוב כא

 –ופוסקים בצורה נחרצת כי ערכים אסתטיים יהיו נחותים יותר , כנגד ערך אסתטי, לימוד תורה

 .בניגוד גמור לתפיסה ההלניסטית הרווחת

 

 נוף בספרות האגדה

 : נופה ויופית, וכך קושר המדרש את המושג נוף עם דימויים של רוממות

והיא , וענפיה יוצאות מכל צד, כתאנה זו ששרשיה בארץ ומתמרת ועולה, היפה בענפיה, יפה נוף"

היפה ( ירושלים)יצחק אמר ' ור... כך היא עתידה להיות מרחבת ועולה ורחבה למעלה למעלה -נאה 

ומשבחים אותה  שהכל מייפין אותה" יפה נוף"ורבי לוי אמר , שהיא עתידה להניף את אומות העולם

העיר .... אבל ירושלים הכל אומרים מה נאה ומשובחת, צור אמרה אני כלילת יופי, ומניפים לה

 (.ילקוט שמעוני תהילים רמז תשנה..." )שיאמרו כלילת יופי משוש כל הארץ

 
 -יפה נוף משוש כל הארץ : "קשר לשוני מעניין נמצא בין נוף למראה הדגנים הנעים ומתנופפים ברוח

 (.  שם" )יפה כטל שהוא יוצא מתוכה ומנפף את הדגנים וברכה נותנת ומשמח כל הארץה

 
וכשם שסידר הכוכבים והמזלות בשמים : "כותב המדרש, ועל נוף ויופי ודמיון המקדש לשמים וארץ

והוא הר , יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון: שנאמר, כך סדר ויפה עניני מקדשו, ויפהו בהם

והנה יופיו ואת יקר תפארת גדולתו מפורשים בבנין ... וצוה לבנותו בתכלית היופי וההדר. תהבי

תורת המנחה פרשת " )ואין קצה לתבונה לספר שבחה ולהגיד תפארתו, שלמה המפואר והמהודר

 (.דרשה כו/ תרומה 
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רץ ישראל בא וראה היאך סידר בשבח א: "ובשבח ארץ ישראל באוירה ובפירותיה ושאר ענינה נאמר

שאויר ארץ ישראל יותר ניאות לבני אדם יותר מכל , ארץ טובה זה האויר, הצריך לה ראשון ראשון

ואחר האויר הזכיר , יפה נוף משוש כל הארץ( תהלים מח ג)' האוירים שהיא באמצע היישוב דכת

ופסוק ... .ואחריהם הזכיר גפן ותאנה ורמון וזית שמן ודבש, ואחר המים הזכיר חטה ושעורה, המים

 ." זה על ארץ ישראל נאמר

 
שאם יש מקום שיש לו אויר טוב שמא לא יהיה , ואין לך מקום שלם מכל טוב שבעולם כמו ארץ ישראל

, ...ואם יהיו לו מעיינות לא יהיו לו מי התהום, ואם יהיו לו נחלים לא יהיו לו מעיינות, לו מים חשובים

אבל ארץ , ואם יצאו בבקעה ובהר לא יהיו לה גשמים, בהרואם יצאו מן התהום אינם יוצאים בבקעה ו

 (.תורת המנחה פרשת עקב..." )ישראל למטר השמים תשתה מים

 

 החקלאות בספרות ההלכה

מצוות אלו . במצוות התלויות בארץ, עיקר העיסוק בצדדיה השונים של החקלאות בארץ הוא בהלכה

. שהתייחד להם" זרעים"קבועות בסדר  ,הבבלי והירושלמי –המחזיקות חלק גדול מן התלמוד 

מהם המחייבים בקיאות , עשרה מסכתות העוסקות בכל היבטיה של החקלאות-המשנה מחזיקה אחת

מיני , צורת הגידול ועיבוד הקרקע, (הלכות כלאיים)במיון וסיווג צמחים , רבה בחקלאות מעשית

מסכת )גבולותיו ודרכי עיבודו , שדהצורת ה, (כלאיים, ביכורים, הלכות ערלה)נטיעות ודרכי גידולם 

 .ועוד( הלכות שביעית)הברת הקרקע , (פאה

ארץ : "ומושג זה נקשר במצוות הקשורות בפרי אדמתה, "קדושה"ארץ ישראל נתייחדה במושג 

מה , שמביאין ממנה העומר והביכורים ושתי הלחם, ומה היא קדושתה, ישראל מקודשת מכל הארצות

 (.'פרשה ז, במדבר, מדרש רבה" )שאין כן בשאר הארצות

 
כלומר , הוא ראש האילן, נוף. "מתייחד המושג נוף לחלקיו העליונים של האילן –בספרות ההלכה 

 (.ם שביעית פרק ב"פירוש המשנה לרמב" )גזעו, ועיקר, הענפים והעלין

 

 יחידות נוף חקלאיות בהלכה

אבחנה זו . ל ממשק חקלאי מקצועיהיא מיסודותיו ש, טיבם ומזגם, האבחנה בין חבלי ארץ שונים

ספרות ההלכה מרבה לדון בטיבם ובאיכותם של חבלי . נידונה בהמשך בפירוט רב בעבודה שלפנינו

ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל "במצוות הביעור הנלמדת מן הכתוב , למשל: ארץ שונים

מותר , ובשביעית, לת בביתבהמה אוכ, כל זמן שחיה אוכלת בשדה(. 'ז' ויקרא כה" )תבואתה לאכול

אבל אם כלה מין זה לחיית , כל זמן שמין פירות זה מצוי לחיית השדה, לאדם לאכול פירות שבביתו

 .זהו עיקרה של מצוות ביעור בשביעית. חייב הוא לבער פירות ממין זה בביתו, השדה

 
מסוים ועדיין נמצא  והרי יתכן שהמין כלה באזור, מתי כלה מין פירות מסוים בשדה –נשאלת השאלה 

, יהודה ועבר הירדן והגליל, שלוש ארצות לביעור: "לפיכך חילקו חכמים את תחומי הארץ. באזור אחר

כל שאינו , מכפר חנניה ולמעלן, גליל העליון וגליל התחתון והעמק, ושלוש ארצות לכל אחת ואחת

ותחום טבריה . גליל התחתוןכל שהוא מגדל שקמין , ומכפר חנניה ולמטן, מגדל שקמים גליל העליון

אם כלו הפירות , לאמור(. 'משנה ב' משנה שביעית פרק ט" )ההר השפלה והעמק, וביהודה. העמק
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חלוקה זו של . מחויבים לבער בני יהודה ובני הגליל אינם מבערים ולהיפך, ולא כלו בגליל, ביהודה

, המשמש למעשה עד ימינו אלו, תשעה חבלים מהווה בסיס למיפוי גיאובוטני מתקדם של ארץ ישראל

 .ומורה על ידיעה מעמיקה בסגולותיה וטיבה של הארץ

 
 . כמשקפים את דמות האדם ופועלו בה, יהודה פליקס רואה את נופיה החקלאיים של ארץ ישראל

 כאן. בהר – ישראל בנחלת המאסיבית הקרקע בהכשרת ביטוי לידי באו העיבוד ואינטנסיביות הידע''

 פני את מיתנה ובכך מדרגות-מדרגות בהרים והכשירה פילסה אשר, המדרגות תרבות התפתחה

 בימי. תלול הררי באזור  ,בהיקפם עצומים מזרע שטחי והעניקה קרקע ואובדן סחף מנעה ,השטח

 השתנו ונופה הארץ ופני, המדרגות תרבות נזנחה, וגזירות רדיפות ,מלחמה, השלטון תהפוכות

 לעומת ארעה שמנה"היה  בהן תקופות המזכירים, במקורותינו ברכ נמצא לכך ביטוי . לחלוטין

 סחף ,הטראסות הזנחת של זו תקופה ונמשכת הולכת, למעשה. "ארעה כחישה הוה" בהן  תקופות

 התקופה שלהי – התלמוד ימי למן ,שונות ובעוצמות לסירוגין ,שוממה וארץ ,יתר מרעה ,הקרקע

 .''ישראל בארץ מאני'העות ןהשלטו של האחרונים לימיו ועד, הביזנטי

 

 סוגיות חקלאיות בראי המסורת והאמונה

באמצעותו מובא כתוב מן הגמרא , אמוני -אודות הקשר המסורתי קריטריון ה העמקה וביסוסלצורך 

ומעלה  המשמעות הגלומה בהם נרחבת .טבעו לבחון יחסי אדם המאפשריםקריטריונים  ותעללה ניתן

 .ווי מתאר להצעה זאתאשר ישמשו ק, סוגיות שונות

 
 :ב"ע' דף ה, מסכת תענית, תלמוד בבלי

אשר היו יושבים בסעודה ומסיחין , רבי נחמן ורבי יצחק –הגמרא מספרת על שני תלמידי חכמים 

 :לקראת פרידתם. בדברי תורה

ביקש מחברו ) ליברכן מר: אמר ליה, (כאשר היו נפטרים זה מזה לשלום) כי הוו מיפטרי מהדדי"

 ? למה הדבר דומה, אמשול לך משל: אמר ליה. (אותושיברך 

אמת המים נאה ו צילומתוקין ו פירותיוומצא אילן ש, והיה רעב ועייף וצמא, לאדם שהיה הולך במדבר

במה , אילן אילן: אמר, וכשביקש לילך. אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו. עוברת תחתיו

 -! הרי צילך נאה, שיהא צילך נאה -! הרי פירותיך מתוקין, אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין? אברכך

 נטיעותשכל , אלא יהי רצון! הרי אמת המים עוברת תחתיך, שתהא אמת המים עוברת תחתיך

 . שנוטעין ממך יהיו כמותך

אלא . הרי בנים -אם בבנים . הרי עושר -אם בעושר . הרי תורה -אם בתורה ? במה אברכך, אף אתה

 "...ו צאצאי מעיך כמותךיהי רצון שיה

  

 :בסיפור קצר זה משתקפים מספר יסודות הנטועים בהוויה של החקלאות הקדומה

 .הקשר חקלאי - פירות. א

 .תרבותי/ הקשר חברתי( כמכונן מקומות ציבוריים) - צל. ב

 .משאבים טבעיים, קיימות, אקולוגיה - אמת מים. ג

 .מעשהם בוהערכים הגלומי ,בטבע מימד הזמן - נטיעה .ד
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 הקשר חקלאי - פירות. א

אולם מושג זה ספח משמעויות חדשות , פירותתחום החקלאות טומן בחובו את מונחי העמל וה

, תחום ממשק שימושי בין האדם לטבע" חקלאות"הערך הגדיר בימים עברו  .הדורשות עיון, בימינו

 .יתה כלכלית בבסיסההמערכת החקלאית ה. מחייתו הפיזיתכזה המשמש ל

ובכך התרופף  ,כמו גם המעשה והתוצרת החקלאיים, התחום הגשמי נתון לתיעוש מתמיד, בימינו

  .ההכרח שבחקלאות המסורתית כמקיימת מחייה וכלכלה מעט

אקולוגיות , אסטטיות, ילך היא מאפשרת לבחון תרומות חיצוניותאהתרחבה ההגדרה ומכאן ו, מנגד

, בשדה השפה צומחיםמונחים חדשים  "(.נטיעות"נושא בו נעסוק ב סעיףהמתקשרות ל)ואף רוחניות 

 .מורשת ואסטטיקה, תרבות, ערכי נוף: ומעידים על שיח ציבורי וצרכים אנושיים שורשיים

 
ולא עוד , העומד בפני עצמו מעלה את דמות הנוף החקלאי כמוצר נצרך" חקלאות נופית"המושג 

ומאידך  ,מקומות ציבוריים טבעיים וערכייםתפיסה זו מעידה מחד על רצון אנושי ב. כתוצר לוואי

הטרגדיה של שטחי המרעה " :ופערים בין הרצון והנכונות לממשוחושפת קונפליקט תרבותי 

 .מחזירה אותנו להקשר הכלכלי שהיווה מנוע לתחום החקלאות בעבר" הציבוריים

מן הנוף המסורתי ונופיה שונים , חקלאות כלכלית בימינו פועלת על פי ערכי ההתייעלות והתיעוש

ועיבוד , הנידונים בעבודה זו קשורים לעמל כפיים" נופים חקלאיים"לעומת זאת  .הנשגב והנחשק

 .מעידים על פערים כלכליים ואסטטיים אלה. טופוגרפי בחלקות קטנות יותר

ניתן יהיה לגשר על , עם גיבוש הקריטריונים והחשיבות לאתרי נופים חקלאיים ומורשת עולמית

המאפשר את , חברתי ואסטטי ,ולהוסיף לסל המוצרים של המעשה החקלאי גורם ציבורי הפערים

 בכך ניתן לחזור למקורות  .רווחיאופן מעשי וב, שימור ביצועו המסורתי

המעשה החקלאי  כתוצרולבחון את הפירות המודרניים שצומחים , ..."(מתוקין פירותיוומצא אילן ש)"

 .ימינו-בן

 

 תרבותי/ הקשר חברתי( ומות ציבורייםכמכונן מק) - צל. ב

וממנו קדמה , המרחב הציבורי נרקםהיווה מימים עברו מוקד סביבו , צל בהקשר חברתי ותרבותי

: מוגדר לרוב באמצעות שני קריטריונים, המקום בו קיימת התכנות ציבורית .והתפתחות תרבותית

 סביבתיתמהווה פלטפורמה הצל  (.מגדירה את המרחב כמקום)גג וקורת , (שטח פתוח)קרקע 

זהו מקום  .באופן רציף ובלתי תלוי בתנאים אקלימיים שונים, להתכנס המאפשרת לחברה אנושית

  .המפגש

 
 :נושא הצל מוזכר במראי מקום רבים בכתובים

 3' ב שיר השירים/  "ריו מתוק לחכיבין הבנים בצילו חמדתי וישבתי ופכתפוח בעצי היער כן דודי "

 ו"ל' שופטים ט/  " ה רואה כאנשיםצל ההרים את"

 'ט ח"בראשית י" / כי על כן באו בצל קורתי"

 'ו ח"תהילים ל" / בצל כנפיך יחסיוןובני אדם "

 ו"ט' שופטים ט" / ו בציליבואו חס"
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בהקשר הנוכחי המתייחס לנופי : וממנו מתבונן בנוף סביב, הצל הוא המקום בו האדם שוהה בטבע

 תוכמו כן אודות זכותו ליהנו, ומהי נקודת מבטו" הציבור הצופה"הו נשאלת השאלה מי, תרבות

 . מאלמנט ואף להשפיע ולעודד את קיומו במרחב

 . חלקה וגבול, נוף, כך יוגדר הממשק בין הפרטי לציבורי ביחס למושגים מבט

 

: קרבובוהיחסים האנושיים המתקיימים  ,הפיזי מיזוג בין המרחבקשורות בה תהסוגיואת  ניתן לבחון

, (תוחמת בין פרטי לפרטי או בין פרטי לציבורי)גדר המקיפה שדה , יחסי שכנות, בעלות על אדמה

  .(שייכותו, אחריות, אחר)מרחב ציבורי 

בקש מת .של אדם במרחב שדה הראיהמתרחב וכולל את " שדה"המונח  ,ביחס לנופי התרבות

. הווה אלמנט מפריד ונצפה בנוףוכמ, של מקום כמגדיר מהות" גדר"להגדיר מחדש את המונח 

ואיננה נתפסת כאלמנט , הינה חלק אימננטי טופוגרפיביחס לטיפולוגית הטרסות יש לציין כי הגדר 

 . "המקום"הגדר תוגדר ביחס לטיפולוגיה זו בתור : נוסף או נפרד

ם מהן שטחים רבי. הבנויים טרסות, ניתן לחזק תפיסה זו באמצעות התבוננות בנופי יערות ירושלים

זמנית בתור  זו אשר שימשה בו, אולם אפיונם כטרסות נשמר בשל הדופן הבנויה אבן, כוסו ביערות

 . תמך וגדר של חלקת האדמה -קיר

 

 .התבוננות רחבה זו מעלה את נחיצות ההגדרה של אתרים אלו ואת עיגון ערכם בתודעה ובחקיקה

בהקשר לפן הוויזואלי שמקשר )ופקרים נותרים למעשה מ, ביחס למהות הנוף כציבורי, אתרים אלו

או לחלופין העדר מוטיבציה ומשאבים , זאת בשל ריבוי האינטרסים המנוגדים(. אותם לרשות הציבור

 .לטפל בסוגיה

 

  .לוקחי האחריותגורם האחריות נותר איפה לטיפולם של 

כממתין " ריותאח"מעיד על קיום מושג הו, האחריות החברתית ביחס למרחב מעניין לכשעצמומונח 

 .מוגדר דווקא כלקיחה, המהווה לרוב אקט של נתינה, מימושה. הציבורי שדהב

ובכך לשלב בין לקיחת , "לנהוג באחריות" יתכן וגישור בין אינטרס פרטי וציבורי מצוי בשאיפה

  .לבין חלוקת אחריות מקומית כתהליך חינוכי, י גורמים מקצועיים"ההנהגה ע

אדמה באזור מעבדים חלקות  בו תושבי ירושלים, "בוסתנוף"בפרויקט שה זה ניתן לראות דוגמא למע)

 (.ייםובכך משמרים את תפקודן של הטרסות לצורכי גידולים חקלא, הסטף

 

, חברתיהתפתח במסורת היהודית מרחב , חשוב להדגיש כי סביב המרחב הממשי ועיבודו החקלאי

 : בעשייה היומיומית השזורות, כיותערסוגיות  תתלוי תורניתה שייההע .רוחניתרבותי ו

, ח"בעושותפות בקניין חקלאי , הלכות הקשורות באדמה ובשדה, יחסי שכנות, בעלות על קרקע

קבלת את ומ, בכך עולה חשיבותם של נופים חקלאיים. ועוד (כגון אמת המים)אלמנטים מרחביים 

התפתחה המסורת היהודית  לצידורקע אלו מכוננים למעשה מרחבים . מלוא משמעותם כתרבותיים

יש לציין את החשיבות הרבה שבחיזוק הקשר זה ו, ם זה בזההדברים שזורי. וכתוביה ההלכתיים

, חברתיים, ויכלול הקשרים תרבותיים, מהלך זה ירחיב את גבולות ירושלים כמושג. מבחינה תודעתית

 . כתהליכים מעמיקים ,גיאוגרפיים ופיזיים
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 אמת המים . ג

תחת סעיף זה ניתן יהיה לבחון את . משאבים טבעייםוקיימות , אקולוגיהבתחום ההינה מרכיב 

 .ותרומתם לאזור כולו, חשיבותם הפיסית במרחב, וטיפולוגי של האתרים הנידונים יההקשר הגיאוגרפ

אותה נתן ללמוד מאופן התכנון , כמו כן נושא זה מהווה דוגמא להתפתחות אנושית וטכנולוגית

כאמור אמת המים מהווה  .באתרים המעידים על יעילות הביצועהארכיאולוגיים ים והשריד ,ההנדסי

התלמודי כפי  בהקשר ,ערכיות ותרבותיות, סוגיות חברתיותהתפתחו ונידונו  גם נקודת ממשק סביבה

 .שיפורט בהמשך

 :צוהר לתחום הקיימות יםפותח ,הםוהטיפול ב, נושא המים כמשאב טבעי קריטי

 .כתהליך חינוכי ,עתיד – הווה - קשורה בציר עבר, למרחבקיימא -תת בהתייחסות אקולוגי

על אף הניגוד האפשרי לאלמנט הכדאיות )חינוך ליישום בימינו אנו ו, לימוד טכניקות מסורתיות

 .מתוך חשיבה על משאבי הטבע והשארת עתודות קרקע ומים לדורות הבאיםזאת  ,(הכלכלית

 

  נטיעה .ד

לפנינו קטע מהגמרא ממנו ניתן  .תלויי הקשר מקומיחברתי באופן , הווה ועתידקושרת בין עבר נטיעה 

 .הגלומות במעשה הנטיעה, ללמוד מעט אודות התשתית המרחבית והחברתית

 
 (ח רבניצקי"י, נ ביאליק"ח" / אגדהספר ה", תרגום מארמית)' א, ג"תענית כמסכת , בבלי תלמוד

את שיבת ' שיר המעלות בשוב ה: "יה מצטער על המקרא הזהכל ימיו של אותו צדיק ה: רבי יוחנן אמר

ראה , פעם אחת היה מהלך בדרך -"?וכי יש מנמנם שבעים שנה בחלום": אמר". ציון היינו כחולמים

: אמר לו. לשבעים שנה: אמר לו? זה לכמה שנים טוען פירות: אמר לו. שהוא נוטע חרוב אדם אחד

כשם ; אני מצאתי את העולם בחרובים: אמר לו? ממנוכלום ברי לך שתחיה שבעים שנה ותאכל 

עלה צוק והקיף עליו . נפלה עליו שנה ונתנמנם, ישב חוני לאכל. שנטעו אבותי לי כך אטע אני לבני

אתה : אמר לו. כשננער ראהו לאדם אחד שהיה מלקט מאותו חרוב. ונתכסה מן העין וישן שבעים שנה

ראה אתונו שילדה לו רמכים . דאי מנמנם הייתי שבעים שנהו: אמר. אבי אבא: אמר לו? הוא שנטעתו

 –אבל יש בן , בנו אינו בעולם: אמרו לו? בנו של חוני המעגל היכן: אמר להם, הלך לביתו. רמכים –

ברורה : שמע החכמים אומרים, הלך לבית המדרש. ולא האמינו לו -"אני חוני המעגל: "אמר להם. בנו

כל קשיה שהיתה להם  –שכשהיה נכנס לבית המדרש , של חוני המעגללנו שמועה זו עכשיו כבימיו 

חלשה דעתו . ולא נהגו בו כבוד כראוי לו, ולא האמינו לו, "אני חוני: "אמר להם. לחכמים היה מישבה

 ."או חברותא או מיתותא": זה שאומרים הבריות! אמר רבא. ומת –וביקש רחמים 

 

של נטיעה פיזית ה הנכח מפרשן מימד החברות הוא השכ, אמרה זו קשורה גם לסוגיית הנטיעות

 . נתינה לזולתשל אקט כ, פיזית

לא ולמען הזולת , מבטאת יותר מכל את הנכונות של האדם לעשות למען העתיד, משמעות הנטיעה

כאשר האדם עוסק  (.מתממשת" ו צאצאי מעיך כמותךישיה"הברכה באופן זה ) למען עצמו דווקא

גלום , ובפרט בנופים חקלאיים, כאשר אדם מתבונן בטבע. לדורות הבאים ,בנטיעות מבטו לעתיד

 .שכונן נוף זה ,ומעשה ידי אדם" בראשית"המשלב במקום הקשר לימים עברו בהם התקיים מהלך 
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, טומנת בחובה לימוד היסטורי - המרחב מהווה מהלך חינוכי במהותו ין כי קריאה זו שלחשוב לצי

י "תבוננות במרחב תוך לימוד המאפיינים המקומיים והשימוש בהם עה, מסרים חברתיים וערכיים

 .האדם

, אתרים הנדוניםוהתפתחות ההיסטוריה  :בהקשר זה נבחן הקשרים היסטוריים במספר תחומים

ומראי מקום מן העולם המציגים אתרי , היסטורי ונופי ,כתובים מן התלמוד המכוננים הקשר ערכי

  .מורשת נוף חקלאי מימים עברו
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 תיאור האתר . 3

 
 הרי יהודה רקע טבעי  3.1

 גיאוגרפיה

ועד שפלת , במת העיר ירושלים –מקו פרשת המים הארצי , הרי יהודה הינם שטח הררי מבותר

 .וביניהן גיאיות, מערב -בנוי שלוחות מוארכות בכיוון מזרח . יהודה

 של שדרת ההר המרכזית במרכזההרי יהודה נמצאים . העיר ירושלים ניצבת על גבי רמה במתית

 ,בשיאם של ההרים קו פרשת המים הארצי. מעל פני הים' מ 750-850ומתנשאים לגובה שבין 

והנחלים הזורמים לכיוון הים , המפריד בין הנחלים הזורמים לבקעת הירדן וים המלח לכיוון מזרח

 . התיכון במערב

 
אשר פילס לעצמו דרך , נחל שורק -לשפלת יהודה על ידי תוואי הנחל הראשי " מחוברת"ירושלים 

המבנה המרחבי של אזור יהודה . חברון ורמאללה -באוכף אשר נוצר בין שני הקמרים המרכזיים 

-דרום, צפון מזרח-שכיוונם הכללי צפון, ושומרון מאופיין בקיומם של מספר קמרים וקערים מקבילים

. קמר חברון וקמר רמאללה: ייםהקמרים הבולטים המעצבים את אזור התכנון הם שנ. דרום מערב

מעל ' מ 1000ומתנשא עד לגובה של , קמר חברון משתרע בדרום מבקעת באר שבע עד נחל שורק

קמר . כשהוא מעצב נוף של מדרונות תלולים, אגפו הצפון מערבי נוחת בשיפוע חריף. פני הים

מר נוחת בחריפות האגף המערבי של הק. רמאללה בונה את החלק המרכזי של הרי יהודה ושומרון

 .בעוד שנטיית האגף המזרחי מתונה יחסית, אל השפלה

 

תצורת הנוף . מהווים חטיבה גיאוגרפית ברורה מבחינה גיאומורפולוגית וליתולוגית, הרי ירושלים

וקצהו הצפוני של ציר קמר , נקבעה בהיות האזור מפגש בין קצהו הדרומי של ציר קמר רמאללה

 .אל התוחם אותו מצפון והר חברון מדרום-ו בהשוואה להר ביתהאזור נמוך באופי. חברון

. נחל שורק -המנקז את הרי ירושלים , חדר נחל עיקרי, בנקודת חולשה זו אשר בין שני צירי הקמרים

אשר צלעו השלישית הינה קו פרשת , יוצרים מעין משולש, ויובלו העיקרי נחל רפאים, נחל שורק

השונה באופיו מן הרמות התוחמות , ולל בתוכו אזור מבותר וקניונימשולש זה כ. המים מצפון לדרום

 .ואזור סנסן בדרום, אזור כפירה בצפון -אותו 

 

,    ברכס עמינדב' מ 842, גבעת הרדאר, מעל פני הים' מ 880הרי ירושלים מתנשאים לגובה של 

 . קמר רמאללהקמר חברון ו, והם נמוכים משני הקמרים המקיפים אותם, בשכונת רמות' מ 810

 : בהרי ירושלים ניתן להבחין במספר מאפיינים גיאומורפים ברורים

שורק בצפון , שטח מישורי מובהק התחום על ידי הנחלים קידרון ממזרח, במת העיר ירושלים, במזרח

מבמה זו יוצאות מספר שלוחות קצרות מקו פרשת המים העובר לאורך . ורפאים בדרום, ובמערב

שבע השלוחות היוצאות מן הבמה . ון מערב והן נוחתות לכיוון אפיק נחל שורקלכיו, רחוב הרצל

על פני שלוחות אלה . ושורק שלמון, הדסה, עין כרם, בית זית, הר נוף, הר המנוחות: הינן" אצבעות"כ

 . הואדיות החודרים אל תוך העיר –ביניהם . מתפרש המשכו של השטח הבנוי של העיר ירושלים
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הוא מפריד בין במת ההר הניצבת על שדרת ההר . מתווה נוף בולט בהרי ירושלים נחל שורק מהווה

הנחל עמוק ומתפתל בסדרת . ובין סדרת שלוחות הבונה למעשה את מרחב הרי ירושלים, המרכזית

 . נפתולים החרותים בסלע

של מספר שלוחות , ישנה התרוממות הררית נוספת, מערבית לבמת ההר הנוחתת אל נחל שורק

מערכת הנחלים ביתרה . בכיוון כללי מזרח מערב, המופרדות בסדרת נחלים והתחתרויות, ארכותמו

 .ובכך קבעה את צורתו הסופית, את השטח הגבוה לגיאיות ושלוחות בכיוון זה

הנוחתות באחת כמצלעות תלולות אל עמק התלם , הרי ירושלים הינם סדרה של שלוחות סדורות

 .לת יהודההמפריד בין הרי ירושלים ושפ

 :השלוחות מצפון לדרום הן

בנחיתתה ' מ 240ועד , מעל פני הים בסביבות הר אדר' מ 880גובהה : שלוחת מעלה החמישה

 .בחיבור הנחלים יתלה וכפירה

, שורש, דרך קרית יערים. מעל פני הים' מ 810בגובה של , תחילתה במעלה החמישה: שלוחת שורש

 .מעל פני הים באזור אשתאול' מ 280בגובה עד לנחיתתה , בית מאיר והר כרמילה

הר , צובה, מעל פני הים דרך הקסטל' מ 750תחילתה במבשרת ירושלים בגובה : שלוחת צובה

 .הטייסים ורמת רזיאל

באזור רמתי המהווה קו פרשת המים בין נחל רפאים ונחל , תחילתה במבוא ביתר: שלוחת יעלה

מעל פני ' מ 300ועד לנחיתתה בגובה , הר יעלה, ס הריםדרך נ, מעל פני הים' מ 760בגובה , שורק

 .בסמוך למושב מחסיה, הים

מעל ' מ 350עד לנחיתתה בגובה , דרך מטע והר חנות, אף היא תחילתה במבוא ביתר: שלוחת מטע

 .פני הים באזור מפגש הנחלים נתיב וצלצל

מעל פני הים ' מ   400עד לנחיתתה בגובה , דרך הר סנסן, תחילתה במבוא ביתר: שלוחת סנסן

 .בסמוך למושב אביעזר

וסדירות זו של השלוחות היא , בציר מזרח מערב, שלוחות אלו שומרות על גובה אחיד פחות או יותר

במדרון תלול כלפי עמק " בבת אחת"השלוחות נוחתות . מהמאפיינים המובהקים של הרי ירושלים

 .ומעלה 30%ובתלילות של ' מ 100-200הה ויוצרות בכך מדרגה בולטת בנוף שגובהה שגוב, התלם

תצורת נוף זו מרחיבה את התפתחות מערכת הדרכים בהרי ירושלים שרובם ככולם מותווים בכיוון 

 .ואם באפיקי הנחלים המפרידים ביניהם, על פני קווי פרשת המים -אם על פי השלוחות , מזרח מערב

 

 

 אקלים

 ,מ גשם בשנה"מ 450-600 עם כמות משקעים ממוצעת של כ ,אקלים ים תיכוניבהרי יהודה שורר 

בין , בעל חילופי עונות המשטר האקלימי בהרי יהודה הוא .כ"הלחות בינונית והטמפרטורות נוחות בד

נמצא שהארוסיה : "משטר אקלימי זה מחריף את תופעת סחיפת הקרקעות .עונה יבשה לעונה לחה

שתפוקת הסחף היא יותר פונקציה של משטר מאחר , ת דווקא באזורי אקלים כאלההמרבית מתרחש

בהרי התפוצה של המדרגות החקלאיות "." )של כמות משקעים שנתית ממוצעתאקלימי מאשר 

 (.ר צבי רון"ד / "יהודה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%9D_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99
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 גיאולוגיה ומסלע

ובו נחלים וקניונים , שדרת ההר המרכזית בהרי ירושלים בנויה מסלעים היוצרים נוף טרשי מבותר

 .עמוקים החותרים בסלע

. חוואר וקירטון, דולומיט, גיר :הכוללים, הרי ירושלים בנויים סלעי משקע ימיים מתקופת קנומן טורון

 .יש השפעה ברורה על יצירת נופי הרי ירושלים, וצורת הופעתו לתצורת הסלע

 . תהליכי הבליה וההמסה אינטנסיבייםלכן גבוהה ובאזור כמות המשקעים 

 

הקשה )חילופי הסלע . בחילופין של דולומיט גיר וחווארמאופיין  ,אופייני להרי יהודה נוף המדרגים

 . גים הטבעייםוהבליה הדיפרנציאלית יוצרים את נוף המדר( והרך

 .רום המדרגה בנוי מדרג צר וקשה של גיר או דולומיט .שלח המדרגה בנוי מדרג רך ורחב של חוואר

 .עיינות השכבה של הרי יהודה נשענים ברובם על פני השכבות החוואריות האוטמותמ

, גתובאופי בלתי משוכב אינן מקיימות לרוב תצורת נוף מדור, התצורות המצטיינות בריבוי טרשים

 . וכאן מועטה התפתחות של חקלאות ויישוב

 

 

 

 

 

 

 פריסת ישובים 

 ( ובית מאיר שורקתצורת הסלע י "עפ)טראסות 

 םשטחים טבעיים בהרי ירושלי הרי ירושלים

 פריסה מרחבית של אזור ההתייחסות: 7מפה מספר 
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נוף הומוגניות מבחינת הכשרת  -עיון במפה הליתולוגית מראה כי ניתן לתחום מספר יחידות סלע

אשר גבולה המערבי מצוי , בשדרת ההר. ולכך משמעות חקלאית ויישובית, הקרקע וניצול חקלאי

וגבולה המזרחי על קו פרשת המים , בנחיתת הסלעים הקשים באזור שער הגיאבאזור יהודה 

קנומן עליון , קנומן תחתון: ניתן להבחין במספר מופעי נוף הבנויים על קבוצות תצורות סלע, בירושלים

 .וקנומן תיכון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ליתולוגיה: 8מפה מספר 
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 תצורות הסלע

יחידות הסלע העיקריות  .ונות אותםיחידות נוף רבות בהרי ירושלים מכונות על שם תצורות הסלע הב

 :יתוארו להלן והנופים הנגזרים מהם

 

 (קרטיקון תחתון)חבורת כורנוב  -

 תצורת קטנה 

ושכבות , חילופין של שכבות גיר דק גביש. הסלע הקדום ביותר הנחשף בהרי ירושלים

טנה והיא נחשפת בהרי ירושלים בשטח מצומצם בסביבות הכפר ק', מ 80 -עוביה כ. חוואר

תצורה זו מהווה אקוויקלוד עיקרי לאקויפר ההר . בעין עריך ובעין קיניה ,באפיק נחל כפירה

 .ומעליה נובעים מעינות רבים, הנשען עליה

 

 (קנומן עליון -קרטיקון תחתון )חבורת יהודה  -

 תצורת כפירה

י נקבים הסלעים מאופיינים בריבו', מ -80עוביה כ, שכבות עבות של גיר דק גביש ודולומיט

והיא יוצרת נוף טרשי ( חורי גבינה שויצרית –מכאן כינוייה אמנטאל ), ותופעות קארסטיות

, במקומות בהם חותרים נחל החמישה, התצורה נחשפת לאורך ציר קמר ראמאללה. מבותר

 .נחל יתלה ונחל כיסלון את ציר הקמר

 תצורת גבעת יערים

. והיא ניכרת בנוף טרשים טיפוסי', מ 40 -כעוביה , שכבות עבות של דולומיט אפור גס גביש

ובמדרונות , קרית יערים ומעלה החמישה, נווה אילן, התצורה נחשפת באזור הר הרוח

 .היורדים אל נחל שורק

 תצורת שורק

והיא יוצרת נוף של ' מ -180עוביה כ, ודולומיט חווארי עם שכבות חוואר, חילופין של דולומיט

, ר מהווה את שטח המדרגה והדולומיט את רמת המדרגהכאשר החווא, מדרגות טבעיות

ועל , שכבות החוואר הן אטימות למים. עליהן התקיימה תרבות הטרסות הקיימת עד היום

תצורת שורק מופיעה לאורך מדרונות . ועוד, הסטף, כגון עין חמד, מחשופיהם נביעות מים

. על פני השטח רחב ידיים באזור אבו גוש נחשפת התצורה. ולאורך נחל רפאים, נחל שורק

 .יתכן שזו הסיבה להתפתחות החקלאית ההתישבותית של אזור זה

 תצורת כסלון

והיא מופיעה ', מ -40עוביה כ. המכיל תרכיזי קוורצוליט, גס, שכבות עבות של דולומיט אפור

, חברון -לאורך כביש בית לחם , באזור נוה אילן ושער הגיא, כמצוק כהה ותלול הבולט בנוף

 . ומצוקי נחל כסלון ונחל כרמילה

 מאיר-תצורת בית

. ובחלקה מופיעים מדרגים טבעיים', מ -100עוביה כ, חילופין של דולומיט עם שכבות חוואר

ברצועות , מחשופי התצורה מופיעים בהר איתן. לעיתים בנויה התצורה שכבות גיריות עבות

הכפיפה של הרי ירושלים לעבר  ובעיקר לאורך מתלול, ארוכות לאורך מדרונות נחל רפאים

 .השפלה
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 מוצא-חוואר

הופעתה בולטת בנוף כמדרגה שטוחה רכה . 'מ -20עוביה כ. מכילה בעיקר חוואר וחרסית

על פני היחידה נשענים , מדרגה רחבה זו מנוצלת לרוב לגידולים חקלאיים. על פני המדרון

, כחומר ביצירת כלי חרסהחוואר והחרסית שמשו . מעיינות רבים הנובעים בהרי יהודה

היחידה מופיעה במערב ירושלים בסביבות אורה ובית החולים . ולתעשיית הלבנים והרעפים

 .הרים-הדסה עין כרם ובאזור נס

 תצורת עמינדב

בלתי משוכב ובלתי , יוצרת נוף טרשים נרחב', מ 70-100עוביה , דולומיט אפור קשה

המזינים את , ביות הסלעים נאגרים בהם מיםבגלל נקבו. בנוף" פרועה"בעל הופעה , מדורג

 .נפוצה בדרום ירושלים בסביבות נחל רפאים. מרבית מעינות ירושלים
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 קרקעות

לתצורת . וביניהם שכבות החוואר הרכות, גיר ודולומיט -שדרת ההר המרכזית בנויה סלעים קשים 

המשקעים גבוהה ותהליכי הבליה כמות . השפעה ברורה על יצירת נופי ירושלים, הסלע וצורת הופעתו

טרה )הקרקעות השולטות בהרי ירושלים הן אלוביום וקרקעות כהות דלות גיר . וההמסה אינטנסיביים

 (.רוסה

 
חומות אדמדמות , סלעי הגיר והדולומיט באזור שדרת ההר המרכזית יוצרים קרקעות חרסיתיות

היוצר קרקעות , ם שוקע ומוסע סחףבעמקי הנחלי. רדודות מסוג טרה רוסה, חסרות עד דלות גיר

על פני מחשופי חוואר מוצא . המזכירות באופיין את הקרקע המקורית, אלוביות ממוצא טרה רוסה

 . רנדזינה חווארית בהירה, מופיעה קרקע חרסיתית עשירה בגיר

 
רבות מן המדרגות החקלאיות . מעיינות שכבה רבים נשענים על פני השכבות החוואריות האוטמות

 . ואפשרו את עיבוד הקרקע, שהובלו במערכת השקיה ממדרגה למדרגה, נהנו ממי המעיינות

הוכשרו במהלך הדורות , ולאפשר עיבוד חקלאי, קרקעותעל מנת למנוע את תופעת סחיפת ה

מטרתם ליצור שיווי משקל גיאומורפי חדש בנוף . רי יהודה והפכו למדורגיםהשטחים החקלאיים בה

שנגרמו כאמור , בכך הם הגנו על המדרונות מפני תהליכי הסחיפה המואצים. החקלאי המעובד

 .כתוצאה מבירוא הצומח הטבעי

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 מפריד בין שורק ובית מאיר –מצוק כיסלון 

 טרסות הרי יהודה 
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 סלע בהרי ירושליםקרקע והתצורות ה: 9' מפה מס

 כבסיס לזיהוי מיקום טרסות, סלע בהרי ירושליםקרקע והתצורות ה: 10' מפה מס



 65 

 הידרולוגיה

-המסלע הגירי הקשה בשדרת ההר המרכזית מהווה את אזור המילוי החוזר הטבעי של אגני מי

מחלחלים , הגשמים היורדים על מחשופי הסלע. מקורות המים העיקריים של מערב ישראל -התהום 

, מכאן זורמים המים .ומצטברים על פני שכבות סלע אטימות, לעומק עקב המבנה הסדוק של הסלע

 .בעיקר לכוון מערב, תהום -כמי

דולומיט וחוואר מגיל , בנויים בעיקר אבני גיר, הסלעים המכילים את המים ומאפשרים זרימה דרכם

( שכבות מוליכות מים)רצף התצורות השונות נחלק לסדרה מתחלפת של אקוויפרים . קנומן טורון

ועד הסלעים , תיאור הרצף מן הסלעים העתיקים בבסיס(. שכבות סלע אטימות למים)ואקוויקלודים 

 :מפורט להלן, הצעירים

עליו שעון אקוויפר הקנומן (. מגיל קרטיקון תחתון)אקוויקלוד תצורת קטנה המורכב מגיר וחוואר 

המהווים את האקוויפר העיקרי בגב , כסלון, שורק, גבעת יערים, התחתון המורכב מתצורות כפירה

" קנומן תיכון"מעל האקוויפר נמצא אקוויקלוד או אקוויטרד (. חבורת יהודה)חיים ההר ובשוליו המזר

אקוויקלוד זה חוצץ בין אקוויפר הקנומן . הכולל את התצורות חוואר מוצא ובית מאיר( חבורת יהודה)

 .נה'ורדים ובע, כפר שאול, התחתון לאקוויפר הקנומן העליון המורכב מתצורות עמינדב

 

 חצומ - ערכי טבע

 נופי הצומח של הרי יהודה

קשה . התפתחו נופי צומח טבעי מקומיים, על פני הסלעים והקרקעות של הרי ירושלים ושפלת יהודה

עקב שלושת אלפי שנות נוכחות והתערבות , בנופי הצומח של הארץ" התפתחות קליימקס"לדבר על 

בות אינטנסיבית במהלך בפרט בהרי יהודה ובשפלת יהודה שהיו תחת התייש, מסיבית בידי האדם

יחד עם זאת ניתן להצביע על מצבי שיווי משקל והתפתחות תקינה ולא מופרת של . ההיסטוריה

הטרשים : כיום מציינים אקולוגים רבים גם את חשיבותן של תצורות הביניים. החורש הטבעי המקומי

שנדון , ועגם היער הנט. לצד התפתחות השיא של החורש הטבעי, הבתה והגריגה, החשופים

בו נשמרים פני שטח , מוכר עתה יותר ויותר כבעל חשיבות סביבתית, לביקורת קשה במהלך השנים

 . וביוצרו שווי משקל חדש עם התפתחות של חורש טבעי, בלתי מופרים

 
למיקום . בתחומי הארץ, של גוש הצומח הים תיכוני, אזור הרי ירושלים הינו החלק הדרומי ביותר

לאזורי  םהאופיינייישנה נוכחות גבוה של מיני ביניים : פעה על אופי הצומח וצפיפותוגיאוגרפי זה הש

באזורי המעבר . וכן צפיפות החורש נמוכה יותר, תיכוני לאקלים ספר המדבר-מעבר בין האקלים הים

 .בין ההר לשפלת יהודה התפתחו יערות פארקים של חרוב מצוי ואלת המסטיק

 
 :ירושלים  הם  נופי הצומח העיקריים בהרי

על גיר קשה ודולומיט , מתפתח לרוב על קרקע טרה רוסה - אלה ארצישראלית, חבורת אלון מצוי. 1

העצים המלווים . בהשוואה לגליל ולכרמל, דל יחסית במיני עצים נלווים ומטפסים. של חבורת יהודה

האופייניים הם  המטפסים. אשחר ארץ ישראלי ועוזרר קוצני, אלת המסטיק, הם בר זית בינוני

 .אספרג החורש וזלזלת הקנוקנות, פואה מצויה, קיסוסית קוצנית
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מתפתחת על חוואר מתצורת מוצא ורנדזינות על גבי  - פרע קטן עלים, חבורת אורן ירושלים. 2

תצורת נוף זו . קרטונים ומתלווים לה עצי קטלב ועצים ומטפסים אחרים האופייניים לחורש ים תיכוני

 .אך עשירה יותר בכיסוי רציף של סירה קוצנית וקידה שעירה, ותר מהחורש הים תיכוניהיא פתוחה י

, מתפתחת על סלעי קרטון וקרקע רנדזינה של שפלת יהודה - אלת המסטיק, חבורת חרוב מצוי. 3

בכמות )נלווים לה אלון מצוי . מ"מ 400-1000ובתחום משקעים של ' מ 400מתחת לרום של 

עוזרר קוצני ובר זית , אלה ארץ ישראלית, אשחר ארץ ישראלי, (ת צפוניתמשקעים גבוהה ובפנו

ככל . געדה כריתית ועוד, קורנית מקורקפת, אזוב מצוי, השיחים האופייניים הם סירה קוצנית. בינוני

אופייני לדרום )הולכת החברה ומקבלת דמות של יער פארק , שמדרימים בתחומי שפלת יהודה

 (.יןגבעות בית גובר, עדולם

שיבולת , חברת סירה קוצנית: מופיעות חברות בתה ובהן, לצד חברות החורש הים תיכוני - בתות. 4

גאריגות ותצורות מעבר ביניהם , בתות .חברת זקנן שעיר וחברת הקורנית המקורקפת, שועל נפוצה

 . ועל מדרונות טרשיים, פני הטרסות הנטושות המפוזרות לרוב בהרי יהודה-התפתחו על

 
 רות נטע אדםיע

מתיישבי . בימי חידוש היישוב היהודי בהר בארץ ישראל, בהרי יהודה נעשו ניסיונות הייעור הראשונים

עבודה אשר סופקה בידי הקרן  -קריית ענבים עסקו בראשית שנות עלייתם על הקרקע בנטיעת יערות 

שלטונות . ו לעיבודאשר לא צלח, בהקמת חוות ניסיונות ונטיעות בגבעות טרשיות, הקימת לישראל

בספקה , המשיכה בפעולות הייעור הקרן הקימת, ואחריהם, המנדט ייערו את מדרונות שער הגיא

היער הנטוע הפך להיות . בשנות החמישים והשישים -תעסוקה למתיישבים החדשים ביישובי ההר 

 . סימן היכר בולט בנופי יהודה

 
 :רי ירושליםבה יערות נטע האדם מרוכזים במספר גושים גדולים

בואכה צור , שלוחת שורק שלמון ונחל רפאים, הר איתן, הכולל את יערות צובא, מבואות ירושלים

 .הדסה

רכס שיירות ואפיק , הר כרמילה, הכוללים את חלקיה הדרומיים של ארץ כפירה, יערות שער הגיא

 .93לאורך כביש , יער סנסן .נחל כסלון

 

 אפיון מצב הצומח כיום

, "שדה אילן"צורת חקלאות זאת ידועה כ. בהרי יהודה משמשים בעיקר לגידולי ירקות שטחי השלחין

עצי פרי , לצד קיר המדרגה, ביניהם. המאופיינת בזריעת פני המדרגה בגידולי שדה או דגנים

 .אלה ארץ ישראלית -בשטחים שאינם מעובדים מופיעה חברת אלון מצוי. למיניהם

ועל חלקן נטועים , כיום מרבית הטרסות נטושות. ובוסתני עצי פריזית , גפן: הגידולים המסורתיים

חברת אלה ארץ ישראלית אלון מצוי , האזור מכוסה ברובו בחורש טבעי ים תיכוני עשיר: יערות

  .מרביתם יערות מחטניים -ושפע יערות נטע אדם , ונלוויהם
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 ( א"בהוצאת מכון דש, "ירושליםההרים ממערב ל"סקר  מתוך)יחידות צומח ותכסית : 11' מפה מס
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 בעלי חיים - ערכי טבע

גורם זה השפיע באופן ישיר על התדלדלות . דלדול הצומח במרוצת השניםהרי יהודה עברו תהליך 

בהם צמחיה ומים , (ואדיות)קבעו עיקר מקומם בערוצי הנחלים באזור זה בעלי החיים . עולם החי

שהוא העיקרי בכל המדרונות , תיכוני -פרשת המים היא התחום לחי הים  .לנוחיות תנאי  מחיתם

 . הפונים כלפי שפלת החוף

 

 :י חלוקה לקטגוריות"החיים בשטחי הרי ירושלים עפ -ניתן לעיין בזני בעלי

, חולד, דרבן, ארנבת, חדף עטלף, קיפוד, סמור, גירית, נמיה, צבוע, תן, שועל, חתול בר, צבי - יונקים

 .מריון, אוגר -בר, עכבר קוצני, חולדה, עכבר

, סבכי שחור הראש, בלבל, ירגזי, רוני מצויץעפ, תפוחית, ירקוני, חוחית, דרור -תדירות   - ציפורים

, כוס, נשר, בז, חוגלה, תור הצווארון, תור, צוצלת, יונת הסלעים, עורבני, עורב שחור, עורב אפור

 .תנשמת

סנונית רפתות וסנונית , חוטף זבובים אפור, סלעית הרים, חמריה, פשוש, חנקן נובי  -דוגרות קיץ 

 .סיס, מערות

 ,כחול החזה, אדום החזה, שחרור, קיכלי מזמר, דוחל, נחליאלי לבן, קיתירו –ציפורי חורף 

 .נץ, זרזיר, בזבוז, פרוש

 .שליו, חסידה -נודדות / ציפורים עוברות

נחש עין , נחש זיתוני, נחש תלום הקשקשים, נחש שחור, נחש המטבעות, נחש צפעוני  - זוחלים

לטאה , נחש שלשולי, חברבר וטלוא הראש נחש, נחש קונטיה שטוח, נחש קונטיה מקווקו. החתול

, שממית הסלעים, שממית הבתים, חומט גמדי, חומט עינוני, חומט מנומר, חומט, חרדון, זריזה

 .צב, זיקית

 .צפרדע האילנות, צפרדע הנחלים, קרפדות  - חיים דו

, הציפוריםעכביש , עכבישים קופצים, עכבישי זאב, עכבישים מרעידים, עקרב צהוב  - חסרי החוליות

 .עכביש אלמנה שחורה

, םנמפית האסקלפיסיי, לבנין הכרוב, ןהצבעוני הלב, הצבעוני הצהוב, פרפר זנב הסנונית  - חרקים

 .רפרף הדבקה, היוני עש תוואי המשי, עש שבתאי השקד, נמפית החורשף

נמלה . יתוש ארך הרגלים, יתוש הבורות. זבוב הרך, זבוב הפרח השעיר, זבוב כחול, זבוב הבית

 ,פשפשים אדומים שחורים. צרעה שחורה, דבור מזרחי. דבורי בר בהן דבורת העץ. נמלי קציר, קטנה

, גמל שלמה, תיקן גרמני, תיקן מזרחי גדול .זבלניות, גחליליות, חיפושיות, ציקאדות. פשפש כחול

' ונות ממשפחלז, סרטנים ממין טחביות, רברגל שחור, מרבה רגליים מזן סקולופנדרה, צרצר השדה

 .תולעים מזן שלשולים, קדמום הירושלמי, הסלילונים

סרטן , רגליים-בהם הזים, ם מיני סרטנים-בעונת החורף מצויים בשלוליות שבסביבת י - חיית המים

 . תולעים מזן עלוקת היאור ועלוקה טורפת. רכיכות מזן חלזון הבוץ. דיאפטומוס, דפניה, הבוץ

 

( מיכאל אבי יונה" / שליםספר ירו"הנתונים לקוחים מ)
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 המערכת אפיון

כאשר הנתונים , מכילים נתונים טבעיים ומעשה ידי אדם, שטחי הרי יהודה ממערב לירושלים

 . הטבעיים עומדים בבסיס הטיפולוגיה המשולבת

 :ניתן לזהות סדרת נדבכים המקיימים זה את זה באזור

 :תשתית קיימת  .א

 מורפולוגיה הררית -     

 .מעיינות שכבה המופיעים בנקודות מגע בין חילופי החוואר והדולומיט של תצורת סורק -     

 .האויר-ומזג( רוסה-אדמות טרה)הנגזר מסוג הקרקע , צומח מקומי -     

 :מעשה ידי אדם  .ב

 המדרגות   של   פיזית ת תשתי  מהווה  ,הקיימת  התשתית  על המבוסס  חקלאי  נוף  -     

 .המשתרעות על פני מורדות אגן ההיקוות כולו ותהחקלאי       

 ונבנו   נקבות  נחצבו  המרבי   ניצולם  לצורך  ,להשקיה שימשו   אשר שכבה   מעיינות -     

 .השקיה מערכות       

 . כמבנים חקלאים מותאמי אקלים ושטח, מלונות ושומרות לסוגיהן -     

 

 מתקני נביעה ושלחיןעדויות ארכיאולוגיות של : מקומייםמבחינה מבנית ניתן לזהות מספר מאפיינים 

, מחזקות את ההנחה שמאז ימי קדם ניצל החקלאי המקומי את שטחי ההר ביהודה לחקלאות הררית

. מערכות השקיה וניקוז, כגון מתקני הקווית מי מעיינות ,מתקנים אשר הצריכה דירוג ובניית מערכת

י ערביי הסביבה עד סוף תקופת "ונוצל ניצול חוזר ע -דומותהדירוג נעשה בתקופות שונות ובשיטות 

מדרגות השלחין ובמתקנים לאיגום בהרי יהודה הושקעה עבודה עצומה בבניית . המנדט הבריטי

. היציבות והמושלמות ביותר בהרי יהודה, אלה הן המדרגות המשוכללות. המים והשקיית המדרגות

על מתקני האיגום , כל מערכת מדרגות .מעלות 0.5על  שיפוען אינה עולה - וזווית, הן מפולסות

על )תוך התאמה מלאה בין המדרגות , מתוכננת מראש, נבנתה כיחידה אחת, וההשקיה שלה

 .(השתרגותן ושיפועיהן)ובין אמות המים ( השתרעותן והפרשי הגבהים שלהן

 

  משאבים

כלומר אספקת המים , יעתם מועטהקטנים ושפ שהם. מעיינות -מקורות המים בהרי יהודה תלויים במי

שלחין במידה -לשמר ולנצל את המים לחקלאות נתמעל , מכאן נבע צורך בטיפול קפדני. איננה רבה

 . ת מצויות מדרגות שהושקו במי המעיינותבקרבת המעיינו .מלאה

והובלו , הסלע ירובדאשר שפעו בין , מרבית המדרגות החקלאיות הושקו כאמור ממי המעיינות

  .כת השקיה ממדרגה למדרגהבמער

מצויות מדרגות שלחין , המעיינות שבחלק הישראלי של הרי ירושלים 101מתוך  87-בסמוך ל)

 ( במתכונת הנזכרתמושקות 
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 היסטוריה ותהליך התפתחות    3.2

 
 פני השטח והתפתחות היישוב והתרבות החקלאית 

, מבנה והרכב הסלעים: כבת של גורמיםעיצוב הנוף ופני השטח הינו פועל יוצא משורה ארוכה ומור

הווצרות קרקעות , ובעקבותיהן תהליכי בליה והמסה, השפעות אקלימיות, תהליכים מורפוטקטוניים

 . ופעילות אדם

באמצעים , נופי הטרסות של הרי יהודה מציגים מופע ייחודי של התמודדות עם תנאי שטח מורכבים

תרבות ומסורת הקשורים , ה ארוכה של אורח חייםבכך משקפים היסטורי. טכנולוגיים מוגבלים

 .בהתיישבות ההררית

הקרקעות והנוף הנוצרים על גביהן משמעות רבה במסורת , לתצורות הסלע המגוונת באזור התכנון

 .למשמעות זו תוקף גם בימים אלה. ההתיישבותית והחקלאית של האדם באזור

 

התורמים להתפתחות פני השטח והתרבות בדגש על מאפיינים  ,עיון באיכויות תצורות הסלע

 : מורה כי קיימות תצורות סלע אחדות המקיימות יתרונות מבחינת ניצול והכשרת הקרקע ,החקלאית

חילופין אלה יוצרים . מצטיינות בחילופין של דרגשי דולומיט וחוואר( בחלקה)תצורת שורק ובית מאיר 

דרגים טבעיים אלה נוצלו על ידי האדם לבניית מ. מדרגים טבעיים בנוף עקב השונות בערכיות הסלע

חוואר מוצא מצטרפת . עליהן מושתתת החקלאות ההררית המקומית, הטרסות המלאכותיות

במקומות בהן משתרע . ומצע נוח להתפתחות גידולים, לתצורות אלו בהיותה רובד חווארי בולט בנוף

 (.הרים-ור נסאז)משמש כל האזור לחקלאות , חוואר מוצא על פני שטח נרחב

וכאן , ובאופי בלתי משוכב אינן מקיימות לרוב צורת נוף מדורגת, התצורות המצטיינות בריבוי טרשים

עיון במפה הליתולוגית מראה כי ניתן לתחום מספר יחידות . מועטה התפתחות של חקלאות ויישוב

 . ויישובית ולכך משמעות חקלאית, נוף הומוגניות מבחינת הכשרת הקרקע וניצול חקלאי-סלע

 

, אשר גבולה המערבי מצוי באזור יהודה בנחיתת הסלעים הקשים באזור שער הגיא, בשדרת ההר

ניתן להבחין במספר מופעי נוף הבנויים על קבוצות , וגבולה המזרחי על קו פרשת המים בירושלים

 : תצורות סלע

 
יחידה זו מופיעה כגוש . עריםכפירה וגבעת י, קטנה, הכולל את תצורת עין קיניה -קנומן תחתון . 1

תצורות אלו הן בדרך כלל דולומיטיות . צפונית למעלה החמישה, גדול בצפון מזרח פרוזדור ירושלים

  .גיריות קשות וכמעט חסרות ריבוד וחילופין של שכבות רכות יותר

תיות היעדרן של  שכבות חוואריות וחרסי .התפתחות מדרגים וחילופי סלע כמעט ואינה מופיעה בהן

מספר היישובים החקלאיים באזור הקנומן , וכך. אטומות מביא גם למיעוט מעיינות בסביבה זו

 (.כגון קטנה)והם מתרכזים בעיקר בעמקי נחלים , התחתון בהרי ירושלים נמוך יחסית

 
. נה מגיל טורון'ובמידה מסויימת גם תצורת בע, הכולל את התצורות עמינדב ורדים - קנומן עליון. 2

, היוצר נוף טרשי פרוע וכיסוי קרקע דל בינות לטרשים, י עמינדב ורדים בנויים דולומיט גס גבישסלע

תצורות עמינדב ורדים מופיעות כגוש גדול בקצהו הדרומי מערבי של . ללא הופעת שיכוב ודירוג
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 גם כאן מועטים יחסית הישובים החקלאיים. מטע ודרומה, בסביבות מבוא ביתר, פרוזדור ירושלים

 . ומועטה הקרקע המעובדת

 
בסיסה . מופיעה חטיבה נופית שונה באופיה, בין שתי חטיבות הנוף שתוארו לעיל -קנומן תיכון . 3

ביניהן תצורת כסלון שהופעתה כמצוק )אשר יחד עם תצורת בית מאיר שמעליה , בתצורת שורק

גג . לפרוזדור ירושליםיוצרות את הנוף המדורג האופייני ( דולומיטי קשה ללא משמעות מרחבית

חטיבה נופית זו נמצאת בתווך בין . המהווה מדרג נופי בולט בפני עצמו, היחידה הינו חוואר מוצא

והיא יוצרת מעין משולש אשר קודקודו הצפוני , הקנומן העליון מדרום והקנומן התחתון מצפון

צלעות המשולש . קבתווך זורם נחל שור, והמערבי בשער הגיא, הדרומי בבית צפאפא, בעטרות

חטיבה נופית זו הינה ייחודית . נחל כסלון בצפון ונחל רפאים בדרום. תחומים אף הם על ידי נחלים

 .לאזור מערב ירושלים ואין לה אח ודוגמה בנוף ההררי של ארץ ישראל

 

ניתן לומר כי חברו כאן תבניות נוף וסביבה עם פעילות אדם אשר השתמש בסביבה הטבעית וניצלה 

 2. לך דורות רבים בצורה מתאימה ביותר לצרכיובמה

מכלל השטחים  -50%מתברר כי קרוב ל, ובהצלבתם עם נתוני המפה הגיאולוגית, על פי נתונים אלה

, מכלל השטחים -30%בתצורת שורק היו מעובדים כ. הכלולים בקטגוריות חוואר מוצא היו מעובדים

נמצא כאן . הערביים מלמדת על חלוקה דומהגם תפוצת הכפרים . בלבד -10%ובתצורת עמינדב כ

כדוגמא . נוף-יישוב-אשר יש לו משמעות רבה בזיקה אדם, צירוף היסטורי תרבותי ומסורתי

אשר הטביע חותם על , להשתלבות יוצרת של האדם בנוף בדרך זו נוצר שווי משקל אקולוגי חדש

 . סביבה ואורחות חיים

הינו אחת הסיבות למיקומה של , של סביבה חקלאית נוחהניתן להניח כי קיומו של רצף זה כאמור 

זאת כמובן לצד קיומם של שלושה נחלים . הניצבת בהמשכו של רצף זה על במת ההר, ירושלים

ומסייעים בהיותם אזור חקלאי נוח בפני עצמו ונתיב נוח למעבר , מרכזיים העוברים בחטיבה נופית זו

 .וקשר בין במת ההר והשפלה

 

 ומורשת אולוגיהיארכ

באתר ו, הנוף מלווה את הדרך העולה לירושלים וקשור אסוציאטיבית במסורת עתיקת היומין באזור

נופי הטרסות של הרי יהודה ליוו את עולי הרגל . העיר ירושלים -המורשת המרכזי של ישראל 

 .והם מציגים את המסגרת התרבותית והטבעית של העיר, לירושלים במשך מאות בשנים

 

ולמעשה כאן נטועים שורשיהן של שלוש , ודה התגבשה והתפתחה מורשתו של העם היהודיבהרי יה

בתי מלוכה ומקומות תפילה והגות , הרי יהודה היו למשכן לערכי תרבות ודת. הדתות המונותאיסטיות

 .לאורכה של היסטוריה רבת שנים

                                                 
  (Parcel Classification Schedule)וקרקעות מעובדות בהרי ירושלים נלקחו מתוך  נתונים בדבר תפוצת יישובים ערביים: הערה 2

הנתונים נאספו בידי מחלקת המדידות והם כלולים במפות הפיסיקאליות של האזור . 1937ממשלת המנדט הבריטי מתאריך דצמבר  נתוני

 . ליםושמורים בארכיון המפות באוניברסיטה העברית בירוש, 1:10,000בקנה מידה 
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, ויישובים עתיקים ערים, תילים, בדמותם של שרידים, כל אלה הותירו חותם עמוק בשטח עצמו

הממצאים הארכיאולוגיים משקפים תקופות . חומות בצורות ושפע אתרים חקלאיים, חרבים ומחודשים

עושר ארכאולוגי זה מתווסף . וניתן להבין ולהכיר דרכם את פני הארץ ומורשתה בזמנים עברו, שונות

 . יתומעניק להרי יהודה מקום ראשון בחשיבותו מבחינה תיירות, לעושר הטבעי

לאורך התקופות , מציגה קווים כלליים של הרישום הארכיאולוגי בהרי יהודה, הסקירה הקצרה להלן

 .אשר הוכנה בידי רשות העתיקות, כרקע למפת האתרים המופיעה בהמשך, השונות

בשפלת . היסטוריות הרי יהודה היו מכוסים ברובם ביער והיישוב היה מצומצם למדיבתקופות פר

ששרידיהן ניכרים , ירמות וגזר, לכיש, גדולות" ערי מדינה"תקופת הברונזה הקדומה יהודה נוצרו ב

אם )לוותה בברוא יערות , תקופת ההתנחלות הישראלית והעלייה להר הגבוה. ומרשימים עד היום

אז גם החלה להתפתח . ובבניית יישובים בכל רחבי ההר הגבוה ושפלת יהודה..( יער לך ובראתו

, פני אותם פני שטח מדורגים טבעית-שנשמרה והתפתחה בצורות שונות על, הרתרבות המדרגים ב

 . ולמעשה עד ימינו אלה

המלך  . שבנה רחבעם, "עשרה ערי מצורות-חמש", מפעלי הבנייה של מלכי יהודה נזכרים בכתובים

 כיבושים ופלישות הביאו להמשך, מלחמות". בנה מגדלים במדבר ויחצוב בורות רבים"עזיהו אשר 

, אל-בבית, המצודות בירושלים, למן התקופה ההלניסטית, בסגנונות ובצורות שונות, מפעלי בנייה

והותירה שרידים , ממלכת החשמונאים הרחיבה את מפעלי הבנייה. תמנה אמאוס ותקוע, חורון-בית

" הבנאי הגדול", עד לשיאם בימי מלכותו של הורדוס, מרשימים הרבה מעבר לגבולות ירושלים

 .במצדה ועוד, ביריחו, בהרודיון, ונותיו ובמפעלי המים שלו בירושלים בחברוןבארמ

 

מתחדש יישוב רבגוני ומפותח , בימי הכיבוש הרומאי, לאחר תקופת שקיעה ודעיכת היישוב היהודי

הוקמו , הורחבו יישובים קיימים ונוסדו חדשים, בתקופה הביזנטית. ובעיקר בשפלת יהודה, ביהודה

עקבותיה של . והארץ היתה שרויה בפריחה כלכלית, הוכשרו שטחים לחקלאות, יםכנסיות ומנזר

מבצרים , מנזרים וכנסיות רבות, התקופה הביזנטית ניכרים היטב בשרידי חוות ומתקנים חקלאיים

מבצרים וחוות חקלאיות בכל , גם התקופה הצליינית הותירה את רישומה בדמות כנסיות. ומצודות

. בצובא ועוד, בלטרון, בעין חמד, וש'ע-באבו, בירושלים, הן קיימים עד היוםששרידי, רחבי יהודה

ומתקנים , מפעלי הולכת המים, תרבות הטרסות, היישוב הערבי העמיק וטיפח את מסורות החקלאות

 . ומעצבים את דמותו של הנוף האופייני ביהודה, פני שטחים נרחבים-חקלאיים הפרושים על
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מציגה את הנקודות הבולטות והחשובות , האתרים הוכנה בידי מומחי רשות העתיקות מפת: 12' מפה מס
 .במרחב םייהארכיאולוג יםהממצא של
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 (המחקרתולדות ) רקע היסטורי –הרי יהודה 

 

ארץ המשתבחת , "ארץ זבת חלב ודבש"ארץ ישראל נודעה בתודעתם של יושביה הקדמונים כ

על ? צד נראו פניה ונופה של ארץ ישראל בעת הקדומהכי. של פוריות ושפע –במעלה הגדולה 

ך המתארים את "רובם ככולם שאובים מפסוקים בתנ –תקופת המקרא נותרו בידינו מקורות מועטים 

במדרגות על גבי  –וצורת העיבוד , הגידולים הרווחים בה, את שפע ברכתה, ה של הארץיאופי

 .ההרים

 
הנותנים תמונה עשירה ומפורטת על , תקופה הקלאסיתלעומת זאת יש בידינו מקורות רבים מן ה

מקורות אלו הם שפע האזכורים בהלכה . דמותה של החקלאות בארץ ומושג טוב למדי על נופיה

, סדר זרעים העוסק בדינים והלכות הקשורים בחקלאות –בהלכה . ובמדרש העוסקים בחקלאות

בכלי , ביבול הארץ ובפירותיה, ת האדמהאין ספור משלים ודימויים העושים שימוש בעבוד –ובמדרש 

 . העיבוד ובאורחות חייהם של עובדי האדמה

כאשר הוא בא להציג את שבחם של חבלי . מתתיהו-תיאור מפורט של פני הארץ נותן בידינו יוסף בן

מתתיהו מבדיל ומכיר בחבלי -יוסף בן: הרי שהוא עושה זאת באמצעות תיאורי החקלאות שבה, ארץ

 ומעניק לכל אחד מהם אפיון שונה, הארץ השונים

 
מצוות אלו . במצוות התלויות בארץ, עיקר העיסוק בצדדיה השונים של החקלאות בארץ הוא בהלכה

. שהתייחד להם "זרעים"קבועות בסדר , הבבלי והירושלמי –המחזיקות חלק גדול מן התלמוד 

מהם המחייבים בקיאות  ,עשרה מסכתות העוסקות בכל היבטיה של החקלאות-המשנה מחזיקה אחת

מיני , צורת הגידול ועיבוד הקרקע, (הלכות כלאיים)במיון וסיווג צמחים , רבה בחקלאות מעשית

מסכת )גבולותיו ודרכי עיבודו , צורת השדה, (כלאיים, ביכורים, הלכות ערלה)נטיעות ודרכי גידולם 

 .ועוד( הלכות שביעית)הברת הקרקע , (פאה

 
 . כמשקפים את דמות האדם ופועלו בה, ופיה החקלאיים של ארץ ישראליהודה פליקס רואה את נ

 כאן. בהר – ישראל בנחלת המאסיבית הקרקע בהכשרת ביטוי לידי באו העיבוד ואינטנסיביות הידע''

 פני את מיתנה ובכך מדרגות-מדרגות בהרים והכשירה פילסה אשר, המדרגות תרבות התפתחה

 בימי. תלול הררי באזור  ,םבהיקפ עצומים מזרע שטחי ניקהוהע קרקע ואובדן סחף מנעה ,חהשט

 השתנו ונופה הארץ ופני, המדרגות תרבות נזנחה, וגזירות רדיפות ,מלחמה, השלטון תהפוכות

 לעומת ארעה שמנה" היה בהן תקופות המזכירים, במקורותינו כבר נמצא לכך ביטוי . לחלוטין

 סחף ,תהטראסו הזנחת של זו תקופה ונמשכת לכתהו, למעשה. "ארעה כחישה הוה"  בהן תקופות

 התקופה שלהי – התלמוד ימי למן ,שונות ובעוצמות לסירוגין ,שוממה וארץ ,יתר מרעה ,הקרקע

 .''ישראל בארץ מאני'העות השלטון של האחרונים לימיו ועד, הביזנטי
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 מצב השימור הנוכחי  3.3

 :תמרותבמסמך זה נעשתה אבחנה בין מצב השימור למצב ההש

 –והאיומים הנשקפים להם מן הסביבה , מרחבי של הטרסות -מתייחס למצבים הפיזי מצב השימור

 . האנושית והטבעית

 .מתייחס למצב השתמרותן של הטרסות ולסכנת דרדורן ואובדנן מצב ההשתמרות

 

 מצב השימור 3.3.1

. טוטורית ומרחביתסט, על מנת לקבוע את מצב השימור אובחן מצבן של הטרסות מבחינה פיזית

 .שלושת הפרמטרים הללו יתנו בידנו מושג אודות מצב השימור

 
 :חלוקת הטרסות על פי שימושי הקרקע המתקיימים בהן - פיזימצב 

 טרסות קדומות המשמשות לחקלאות  , טרסות המתפקדות לצורכי חקלאות קיומית וכלכלית

 ( מורדות בתיר)ואשר כמעט ולא התבצע בהן שינוי , ערבית

  טרסות במורדות ) מודרנית תהוסבו והוכשרו לחקלאות ישראליחודשו קדומות אשר טרסות

 (מצפה נפתוח

 טרסות ) מדעית וחינוכית, חברתית, כלכלית ,טרסות המתפקדות לצורכי חקלאות קיומית

 (בסטף

  באזורים אלו הטרסות אינן  .הנטוע על גבי הטרסות, (לרוב מחטניים)יער נטע אדם

יש לציין שמהות הטרסות  . מר ניתן לראות מגוון מצבי שימור משתניםכלו, משוחזרות

. מאידך קיימת הגנה על הטרסות בדמות עצי היער. כחקלאיות לא מתקיימת באזורים אלו

 (יער עמינדב)

 עצי , החורש מתפשט ומכסה חלק גדול מן הטרסות. אשר התפתח על הטרסות טבעי חורש

 . אולי בשל ממשק המים הזמין יותר באזור זה, החורש מתרכזים בעיקר ברום הטרסה

 (מורדות יוחנן במדבר)

 מעלה החמישהלדוגמא )ואשר הפכו להיות חלק מחצרות היישוב  משולב בישובים, טרסות ,

 (ועוד עין כרם, קריית ענבים

  (הר איתן)בתות וגריגות אשר התפתחו על הטרסות 

 

 (מדיניות ותכניות רלוונטיות 3.4 ראו פירוט התכניות והתשריטים בפרק) סטטוטורימצב 

 סוג היער עשוי להיות . תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור, 22א "טרסות המוגנות על ידי תמ

 .'יער לשימור וכו, חורש טבעי, יער נטע אדם

 גנים לאומיים"ול" שמורות טבע"תכנית מתאר ארצית ל, 8א "י תמ"טרסות המוגנות ע." 

 עדיין אינה מחייבת )התכנית בהפקדה , ת למחוז ירושליםתכנית מתאר מחוזי, 30/1מ "תמ

ההגנה הרווחת , (אולם היא מסמך המנחה את התכנון המקומי באזורה, מבחינה משפטית

 ". חקלאות מסורתית"היא בתכנית 
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 35א "בוטלה כאשר תמ 31א "תמ)תכנית המתאר הארצית המשולבת הראשונה , 31א "תמ 

שטח "ו, "נוף כפרי פתוח"ההגנה הרווחת היא  31 א"בתמ, (נכנסה לתוקף, מחליפתה –

 ".משאבי טבע

 על  בתכנית זו קיימות מספר הגנות, (התקפה)תכנית המתאר הארצית המשולבת , 35א "תמ

 :אזורי הטרסות

פעילות שאינה פוגעת באופיו הפתוח של "בו הותרה " שטח נוף כפרי פתוח"במקום 

" זה  לא תותר כל פעילות פיתוחבתחומי שטח "ש" שטח משאבי טבע"ו..." השטח

על פי מפת רגישות , אזורי רגישות נופית 35א "ייעדה תמ, 31א "המופיעים בתמ

 . הכוללת את האזורים בדרגת הרגישות הגבוהה, כלל ארצית

המשמרים בנופם את המורשת החזותית של , אזורים חקלאיים ברובם –מכלולי נוף 

 .ת וסיבת הפיתוחבמכלולים אלה הגבלות ביחס למיד. הארץ

מרקם הינו שפה תכנונית המשקפת , א"אחד ממרקמי התמ –מרקם שמור משולב 

( הוראות" )כללי משחק"ועל כן , את חלוקת הארץ לאזורים בעלי תפקוד שונה

. מרקם זה הינו מרקמים המספק הגנה גבוהה לשטח הפתוח בתחומו. שונות

 . ם זהכלולים במרק( ושטחי החקלאות)מרבית שטחי הטרסות 

 

  ל "שמורת קק: מתוקצבים ומוגנים, אזורים מוגדרים -טרסות המעוגנות מבחינה סטטוטורית

 .כגון סטף

 אזורים בלתי מוגנים. 

 

 
 :ניתן לחלק את פריסת הטרסות על פי מיקומן במרחב –מיון מרחבי 

 כן רב האיום עליהן בדבר התפתחות , ככל שהטרסות סמוכות ליישובים - סמיכות לישובים

מנגד טרסות הסמוכות ליישוב עשויות להיכלל . יישוב והסבת שטחי טרסות לבינויה

 .ובהתאם יהיו שמורות ומטופחות, במרחבים הפתוחים סביבו ובקרבו

  כיוון שקיים פוטנציאל לצרף , אלמנט חיובי מבחינת ההגנה -סמיכות לאתרים ארכיאולוגיים

 .את הטרסה למכלול הארכיאולוגי

 ל"כנ - יםסמיכות למקורות מ. 

  חושף את הטרסה לציבור רחב אך מהווה גם סכנה לפגיעה -נגישות וקרבה לדרכים קיימות. 

 

 חיות

 . והיא אף הולכת ומתדרדרת, לנופים החקלאיים בהרי יהודה חיות נמוכה יחסית, כיום

את העיבוד  בהדרגהמרחיקים מהם , ריחוקן והנגישות הנמוכה אליהן, ההיקף המצומצם של החלקות

  .ומאבד מחיוניותוונוף חקלאי ההולך , ת נטושות רבותכך ניתן לראות בהרי יהודה חלקו. החקלאי
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 השתמרותמצב  3.3.2

הזקוקים , הטרסות הן מבנים לכל דבר. טרסות האבן בהרי יהודה אינן מעובדות זה שנים רבות

ורמים להידרדרות ג, היעדר תחזוקה והיותן מופקרות בשטח הפתוח. לתחזוקה ולטיפול מתמידים

תורמים , "רום המדרגה"כתומכים מסת קרקע גדולה המעיקה על , גם מיקומן ומצבן במרחב. במצבן

ולו , פריצה בקיר הטרסה. לחץ הקרקע תורם להתמוטטות ונפילת אבנים מקיר הטרסה. להחלשתן

חפת עימה עוד הסו, עליו מופעלים מאמצים ואליו מתנקזת זרימה, יוצרת אזור חולשה, של אבן בודדת

 .ומדרדרת אבנים נוספות הסמוכות לאזור החולשה, ועוד קרקע

 .לא נערכה כל סקירה אודות מצב ההשתמרות של הטרסות בערי יהודה, ככל הידוע

 

 

 מילון חזותי נופי 3.3.3

 :ניתן להבחין במצבים שונים של השתמרות הטרסות

מופע זה מתקיים . אשר מעובדות כיום בעיבוד מסורתי, ב השתמרות תקיןבמצ - טרסות מקוריות. 1

העושה שימוש בטרסות , המקיימים חקלאות מסורתית אופיינית, לרוב בכפרים ערביים דוגמת בתיר

הן מוסיפות , טרסות אלו הן במצב השתמרות תקין ואף מעולה. המקוריות כמעט ללא כל שינוי

 .ערובה למצב ההשתמרות התקיןוהשמירה על תפקדן היא , לתפקד

 

 

 פריצה נקודתית פריצה מקומית
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 טרסות שלמות נטיעה חדשה

תנהגות אנושית כגורמים חלוקת בעלות וה מורדות בתיר, פריסה רחבה של טרסות מתפקדות
תפעול ותחזוקה : המשפיעים על מצב הטרסה

 (מימין) מול סחף והעדר עיבוד חקלאי( משמאל)
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כאן . אלו רווחות בחקלאות הערבית והיהודית כאחד - על בסיס טרסות ישנות, טרסות מחודשות .2

גם כאן מצב . מדובר בשינוי מבני של תצורת הטרסות הישנות ושימוש משני בחומריהן ובתוואי השטח

יחד עם זאת יש )אלא בשינוי מבני שלה , ובר בתצורת הנוף המקוריתאף שאין מד, ההשתמרות תקין

ולאו דווקא כאתר , נופית - תפקודית – להדגיש כי ההתייחסות לטרסות הינה בעיקר מבחינה מבנית

 (. ארכיאולוגי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לצורך הגדרת תוואי הדרך –שימוש משני  טרסה בנויה על מדרגת הסלע

 טרסות חדשות על בסיס תצורה מקומית טרסות משולבות בגינות וחצרות
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פני . והקרקע הצבורה מאחוריוהטרסה אינה פעילה אך נשמר קיר הטרסה  - מצב שימור נאות .3

 .או מכוסים יער או צמחיית חורש טבעי ובתה מקומית, הטרסה עשויים להישאר חשופים

 

 

 

 נקבה משולבת בטרסה טרסה שלמה מכוסה חורש

 אטרוןיאמפית -שימוש משני 

 טרסה המשמשת כסכר

 פיסול נופי –מחווה מקומית 

בסמוך , שומרה ומבנה משולבים בדופן הטרסה

 יתלביתר עיל
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לרוב מדובר על פריצה של אבן אחת או מספר אבנים בנקודה  - טרסות פגועות בצורה נקודתית. 4

זיהוי מוקדם של פריצות אלו ותיקונן עשוי למנוע . שךנקודת חולשה זו היא פתח לסחף מתמ. מסוימת

 .תהליך של הרס הטרסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ות נקודתיותפריצ פריצה

 פגיעה נקודתית בדופן הטרסה טרסה שלמה עם פריצה נקודתית
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פריצות מקומיות של אבנים ובעקבותיהן קרקע שנסחפת מרום המדרגה  - טרסות פגועות מקומית. 5

 .שם היא מצטברת ומתפזרת על פני המדרון, אל מורד הטרסה

 

 

 

 

 

התמונה , כאן מדובר בחלקי טרסה שלמים אשר נפרצו ונסחפו - טרסות פגועות מרחבית. 6

 . המתקבלת היא קיומן של טרסות לסירוגין על פני המדרון

 

 ות רחבותפריצ פריצה מקומית

 "יוחנן במדבר", טרסות פרוצות כרםעין , טרסות פגועות מרחבית

 אבני הטרסה כבית גידול טרסות הרוסות, ס חקלאי עין כרם"בי
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 מדיניות ותכניות רלוונטיות  3.4

 כיים"שומר עדיין על נופי קדם תנבאשר הוא , רבה חשיבות ויזואלית למבוא המערבי של ירושלים

, ירושלים נתפסת בתרבויות המזרח והמערב על ידי הקהילה היהודית. בלתי בנויים בשערי העיר

רוב התיירים ועולי הרגל באים אל . מוקפת הרים ונופי בראשית, כעיר קדושה, הנוצרית והמוסלמית

הכניסה המערבי אל העיר ולמרחבים בלתי מבונים  מכאן החשיבות הרבה לשער. העיר מכיוון מערב

הבנויה לתלפיות בראשי , כל תכניות האב ביקשו ליצור הגדרה ברורה של ירושלים. בדרך אל העיר

הגדרה כזו תיתכן רק אם הגישה אל העיר . והפרדה בינה ובין המרחב הירוק הסובב אותה, ההרים

עקרונות תכנון אלה קיבלו כאמור ביטוי בכל . בההיוצרים חגורת ירק סבי, תעבור במרחבים פתוחים

אתר "אשר קבעו את תחומי הבינוי ב, החל מתקופת המנדט ועד לתכניות העדכניות, התכניות לעיר

 . המבחין בין השטח המבונה בצפיפות של העיר ובין השטח הפתוח סביבה -" העיר

 

 התייחסות התכניות הארציות והמחוזיות לאזור

משקפות את ההיסטוריה התכנונית של מרחב  ,וזיותיות המתאר הארציות והמחתכניות האב ותכנ

אזורי  -שימור נופי החקלאות המסורתית רעיוני לחשיבות  רקעונותנות , הרי יהודה לאורך השנים

 .מושאה של עבודה זו, הטרסות

את החשיבות שבהשארת השטחים הפתוחים בהרי ירושלים ממערב לעיר  מדגישותתכניות אלו 

למטרות נופש ושמירה על וכן , (כאמור לעיל)כמבוא המגדיר את גבולות העיר , בצורתם הטבעית

מצד שני מדגישות התכניות את העיקרון של מיצוי מרבי של אפשרויות הבנייה . איכות החיים

 . בגבולות היישובים הקיימים

 :הכוללת פירוט מעמדן החוקי כיום, להלן סקירה תמציתית של תכניות אלה

 

 (תכנית רקע) 1951תכנון פיסי לישראל 

תשמש כעיר " בית שמש-הר טוב"כי , כבר בתכנית הפיסית הראשונה למדינת ישראל נקבע

שיהווה "אלף דונם  60ואזור נחל שורק ישמש כפארק לאומי על שטח של , מרכזית בנפת יהודה

רת ירק חקלאית שאר האזור יפותח כחגו". מרכז נופש קיצי באקלימם הקריר של הרי יהודה

 .ליישובים החדשים בפרוזדור ולירושלים

 

 –התכנית המשנה אותה . תכנית תקפה) 1977משרד הפנים ( 1מ "תמ)תכנית מתאר מחוזית 

 (כלומר מנחה את התכנון המקומי במחוז, מופקדת – 30שינוי  1מ "תמ

על ערכי הנוף שמירה : בין שאר עקרונותיה, התכנית המחוזית הראשונה למחוז ירושלים קבעה

שמירה על היערות הקיימים ; פיתוח מכוון ומרוכז של אזורי המגורים; ועל אופיו המיוחד של המחוז

האזור , בתשריט התכנית. תיירות ותרבות, השארתו של האזור לפעילויות נופש -ובעיקר , ופיתוחם

אזורי  -ערב להם וממ, בגנים לאומיים וביערות, שבין ירושלים לבית שמש מאופיין בשמורות טבע

 . חקלאות

 להרחבת שטחים איתרה ואף, מעובדות חקלאיות קרקעות על לשמור יש כי קבעה זו תכנית

 הנופי ייחוד  .מזון ייצור לעניין אינסטרומנטאלי היה החקלאיים השטחים על בדיון הדגש. החקלאות



 85 

 המתאר בתכנית ביטוי כל קיבל לא  ,לירושלים האב בתכנית שהוזכר ,החקלאיים השטחים של

 .המקורית המחוזית

 

 

 

 

 (תכנית מופקדת) 1/30 מ"תמ הסבר דברי

 מורשת, טבע ערכי עמו הנושא, גבוהה חשיבות בעל כאזור 1/30 מ"בתמ סומן, ירושלים הרי תחום

 מכלול" -מיוחד  בסימון החקלאיים השטחים סווגו זה בתחום .ולהגנה לטיפוח הראויים, ותרבות

 זאת. היום עד עיבוד כשטחי משמש חלקם אשר, ובוסתנים טרסות שטחי גדירהמ ,"נופית חקלאות

 נותרו האחרונים שרידיה אשר, העתיקה המדרגות חקלאות של המיוחד הנוף את ולשמר להדגיש כדי

 .בלבד זה באזור

 (1972) 1מ "תמ, תמונה מתכנית מתאר מחוזית לירושלים - נופי טרסות
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 הוראות והנחיות

 
. טרסות ומתקני השקיה, גון שומרותכ, לא תותר פגיעה במבנים ובמתקני חקלאות מסורתית .1

 .תקבע תנאים בדבר שיקומם ושיחזורם, תכנית הכוללת בתחומה מבנים ומתקנים כאמור

את התכנית על פי העקרונות , בין יתר שיקוליו, מוסד תכנון הדן בתכנית בייעד זה ישקול .2

 : הבאים

 .רצף לפיתוח קיים.  א     

 .הימנעות מפריצת דרכים חדשות.  ב     

 .ביוב וחשמל, נגישות לתשתיות קיימות כגון מים.  ג     

 .העדר פגיעה באופיו של הנוף הכפרי הפתוח.  ד     

  יחייב את מגיש הבקשה , בבואו לתת היתר בניה בתחומי הליבה השמורה, מוסד תכנון.   3

  מזעור בנספח נופי אשר יקבע את אופן השתלבות המבנה בסביבה ויכלול הנחיות בדבר       

 .פגיעה בנוף ובערכי טבע ומורשת      

ישקול מוסד תכנון אם ניתן למקם את המבנה , לעת מתן היתר בניה מחוץ לליבה השמורה .4

יחייב את מגיש הבקשה , השתכנע כי אין אפשרות שכזו. נופי-שלא בתחום אזור חקלאי

 .לעיל 3בנספח נופי כאמור בסעיף 

קעית תותנה בנספח נופי אשר יקבע עקרונות שיקום העברת מערכות תשתית עילית ותת קר .5

 . לרבות הוראות בדבר מזעור הפגיעה בנוף ובערכי טבע ומורשת, והשתלבות בסביבה

 

 והנחיות הועדה  הוראות

 חקלאות לשימושי למבנים ,השמורה הליבה בתחומי בנייה היתר לתת בבואה, המקומית הועדה"

 מגיש את תחייב ,ב"וכיוצ חממות ,חקלאיים לצרכים מחסנים, חקלאי וייצור משק מבני:  כמו

 לרבות ,בסביבה המבנה והשתלבות העיצוב את עקרונות יקבע הנופי הנספח .נופי בנספח הבקשה

 1/30 מ "תמ פי על נופית חקלאות מכלולי: 13' מפה מס
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 לשימושי למבנים בנייה היתר מתן לעת .ומורשת טבע ובערכי בנוף הפגיעה מזעור בדבר הוראות

 שלא המבנה את למקם ניתן אם מקומיתה הועדה תחילה תשקול, השמורה לליבה מחוץ חקלאות

 הבקשה מגיש את תחייב, כזאת אפשרות אין כי הועדה השתכנעה .נופי-חקלאי אזור בתחום

 ומתקני טרסות ,שומרות כגון ,מסורתית חקלאות ובמתקני במבנים פגיעה תותר לא .נופי בנספח

 .ושחזורם יקומםש בדבר תנאים תקבע כאלה ומתקנים מבנים בתחומה הכוללת תכנית .השקיה

, הסדרה עקרונות יקבע אשר נופי בנספח תותנה קרקעית ותת עילית הנדסית תשתית העברת

    ."ומורשת טבע ובערכי בנוף הפגיעה מזעור בדבר הוראות לרבות ,בסביבה והשתלבות שיקום

 

 (2000י .הוחלפה על ידי מ, תכנית ישנה) 1978, 200. י.תכנית מתאר מטה יהודה מ

בתכנית . תאר למועצה האזורית מטה יהודה אימצה את העקרונות של תכנית המחוזתכנית המ

קיימת בה גם האבחנה בין . ניתן ביטוי לפוטנציאל הגדול והחשוב של השטחים הפתוחים לסוגיהם

 . והשטחים הפתוחים לצורכי נופש מרוכזים בהר הגבוה, ההר הגבוה לשפלה הגבוהה

 

 (תכנית תקפה) צה האזורית מטה יהודהשל המוע  2000. י.תכנית מתאר מ

תוך שהיא מגבילה את הפיתוח , תכנית זו ממליצה כקודמתה על שמירת ערכי הטבע ואיכויות הנוף

 .לאזורים שלא ייפגעו בהם ערכים אלה
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התכנית אינה ) 1992, 31א "תמ -לפיתוח ולקליטת עלייה , תכנית ארצית משולבת לבנייה

 (35א "הוחלפה על ידי תמ. תקפה

אבטחת שטחי קרקע והמרחבים הדרושים לנופש ורווחה של " קבעה גם היא את עקרון 31א "תמ

הבטחת שטחים פתוחים ליצירת אזורי חיץ בין יישובים לנופש . האוכלוסייה הקיימת והעתידית

 ."ורווחה ולמניעת היווצרות רצף מבני

ת יוצרות מרווחים ברצף חגורות ירק חקלאיו"מודגשת חשיבותן של , בדברי ההסבר לתכנית

 ".האורבני ומספקות איכות חיים טבעית שאין באפשרות התושבים לקבל בתחום האורבני עצמו

גדולים ככל , בין המערכות האורבניות ייוותרו אזורי חיץ מובהקים: "בדברי ההסבר לתכנית נאמר

. ושים העירונייםומונעים רצף בנוי בין הג, חקלאות ושטחים פתוחים, המיועדים לנופש, האפשר

 ".שמירה על הנוף הטבעי הפתוח הינה אחת מאבני היסוד של התכנון הישראלי…

שמורות טבע וגנים "ו" שטח נוף פתוח"בתשריט צוין כל אזור הרי ירושלים ושפלת יהודה כ

מיועד לשימור הנוף הפתוח כולל "כי הוא , לגבי שטח נוף פתוח, בהוראות התכנית נאמר". לאומיים

. תיירות ונופש ומתקנים המשתלבים בשטח פתוח, יישובים כפריים, בשימוש חקלאי בתוכושטחים 

הבנייה באזורים אלה תהיה בעלת אופי כפרי ותותר במסגרת תחומי השטח הבנוי והמיועד לבנייה 

ובתנאי שלא , ביתרת השטח תותר כל פעילות המותירה את השטח באופיו הפתוח." של היישובים

 .וני בנוייהפוך לשטח עיר

וחלקו של האזור " שטח לשימור משאבי מים"בתשריט ההנחיות הסביבתיות הוגדר כל האזור כ

 ."למעט למטרות נופש ושמירת השטח ,לא תותר כל פעילות פיתוח"שבו , "שטח משאבי טבע"כ
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 (תכנית מאושרת) 22א "תמ -ר ארצית ליער ולייעור תכנית מתא

בלב המדינה ובסמיכות לריכוזי האוכלוסין  -של האזור התכנית מדגישה את חשיבות מיקומו 

ערכי הנוף ומורשת התרבות עם , כתוצאה משילוב של גורמי הטבע. הנגישים אליו מאוד, הגדולים

והתכנית מחזקת , לאומית-האזור הופך למרכז נופש ותיירות ברמה ארצית ובין, הנגישות הטובה

 .א מציעהיסודות אלה בעקרונותיה ובייעודי הקרקע שהי

המקנות לו , בו חברו מספר תכונות, מקום מיוחד בתכנית המתאר שמור לאזור יהודה וירושלים"

 .חשיבות ומשמעות בדרגה גבוהה

כרמי זיתים , ושפע חורש טבעי, מן הגדולים במדינה, מצויים כאן יערות רחבי ידיים: ערכי טבע וסובב

 .שר טבעי ונופיהמקנים לאזור עו, ושרידי בוסתנים וחקלאות עתיקה

אשר , בהרי יהודה וירושלים מצויים שרידי תרבות הטרסות החקלאיות: חשיבות היסטורית ותרבותית

כאן התפתחו יסודותיה של האומה . על מדרגי הסלע הטבעיים, נוצרו ונבנו במהלך ההיסטוריה

אתרים ומורשתה התרבותית וההיסטורית מעוגנת בנופים האופייניים לאזור ובשפע ה, העברית

משמעויות , ובפרט לירושלים ולסביבותיה, לאזור בכללו. ההיסטוריים והארכיאולוגיים הפזורים בו

ואלה מקנות לו חשיבות החורגת מגבולות , לנצרות ולאסלאם, הנוגעות לתרבות המערבית כולה

 .הארץ

גוש דן  ,מיקומם של הרי יהודה בלב הארץ וסמיכותם לשני ריכוזי האוכלוסייה הגדולים: מיקום

כל אלה משפיעים על  -הדרכים הטובות העוברות הם והנגישות הנוחה למרבית אתריהם , וירושלים

התיירות הנכנסת )לאומית -רווחה ותיירות ברמה ארצית ובין, היותו תורמים מרכזים לשטחי נופש

 (.עוברת בסביבה זו, רובה ככולה, לארץ

הקשורים בחשיפה , ותפקודי רווחה ופנאי, בסובבהמעוגנים בנוף ו, תרבות ומורשת, ערכי נוף טבע

התכנית . מהווים צירוף גורמים המעלה את סך ערכיו של האזור, הגבוהה של האזור לאוכלוסייה

ובכך מסייעת להכוונת ייעודו , ידי ייעוד חלקים רחבי ידיים לשטחי יער וייעור לסוגיו-מביעה זאת על

 ."כשטח הראוי לשימור ולטיפוח

, כוללניתמעצם טיבה הינה תכנית , תכנית מתאר ארצית: נית המאפשרות שינוי יעודהוראות התכ

 22א "תמ. ביחס לשינוי יעוד של אחוז מסוים מהשטחים הנכללים בה, המאפשרת גמישות בהוראותיה

ביערות בדרגת שימור . והגמישות לשינוי יעוד מותנת בסוג היער, כוללת שטחי יער מסוגים שונים

הגמישות , אשר אינם נטועים בפועל, לעומתם ביערות מוצעים, אחוזי הגמישות נמוכים ,והגנה גבוהים

בהרי יהודה כוללים  22א "כיוון שחלק מיערות תמ, לעניין הטרסות בהרי יהודה. לשינויי יעוד גבוהה

בהתאמה להוראות , א לשטחים אלה"יש להתייחס להגנה אשר מספקת התמ, שטחי טרסות

יש לציין שהכרזה על הטרסות כאתר מורשת תהווה שיקול חשוב בעת . עודהמאפשרות שינויי י

 .22/א"הדיונים במתן הקלות מתמ

 

 או יער פארק חופי, או יער פארק קיים, ביער נטע אדם קיים . א  .9 שינוי ייעוד 

היה לשנות ייעוד וזאת עד חמישה ניתן י, או יער טבעי לשימור  שטחי יער 

מחוזית  י וועדה"תכנית שתאושר על פי ע, אחוזים בלבד משטחו 

השטח הרצוף שייעודו ישונה ובתנאי שגודל , לתכנון ולבניה

ך כל השטחים שייעודם ושס, לא יעלה על שלושים דונםכאמור 

 .כאמור לא יעלה על מאה דונםישונה ביער 
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 כן מותר יהיה לשנות ייעוד ביער כאמור מעל חמשת האחוזים 

על פי תכנית שתאושר ,ד משטחוהאמורים ועד עשירית בלב

מחוזית לתכנון ובניה בהסכמת המועצה הארצית  י ועדה"ע

 .של וועדת משנה שמונתה לשם כך או, לתכנון ובניה

 

או יער טבעי , בשטחים המיועדים ליער נטע אדם מוצע . ב 

יותר , או נטיעות בגדות נחלים, יער פארק מוצע לטיפוח או

על פי , ו של כל יער כאמורעשירית משטח שינוי ייעוד עד 

שינוי . ועדה מחוזית לתכנון ובניה תכנית שתאושר על ידי

רבע בלבד משטחו של כל יער  ל ועד "ייעוד שמעל העשירית הנ

או וועדת , לתכנון ובניהטעון אישור המועצה הארצית , אמורכ

 .משנה שמונתה לשם כך

 

-ק א ו"ס-חישוב השטחים שמותר לשנות את ייעודם כאמור ב . ג 

ובאופן שהשטח המותר לשינוי , 4פ התשריט ונספח "יערך ע, ב

הסוגים הנזכרים  יחושב מתוך סך כל שטחי היער מאותם

ותם הסוגים מתוך סך כל שטחי היער מאאו ', א 9בסעיף 

חישוב כמפורט לעיל יערך בנפרד לגבי . 'ב 9הנזכרים בסעיף 

 .4 כל אחד מתחומי השטחים המוגדרים לענין זה בנספח

 

 לשמורת טבע " יער טבעי לשימור"יותר שינוי ייעוד של  . ד   

י ועדה מחוזית לתכנון "ע על פי תכנית שתאושר, או לגן לאומי/ו

וזאת , אומים ושמורות טבעבהתיעצות עם מועצת גנים ל ,ובניה

 .משטחו העשיריתגם מעל 
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 ויחסה לאזורי הטרסות 22א "תמ: 14' מפה מס 
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 (נית מאושרתתכ) 8א "תמ -תכנית מתאר ארצית לשמורות טבע וגנים לאומיים 

המכסים , מרחבה המערבי של ירושלים מוגן בחלקו הגדול על ידי שמורות טבע וגנים לאומיים

ללמד שלשטח ערכים חשובים ביותר , השמורות והגנים נמצאים בסמיכות זה לזה. שטחים גדולים

לאומי  גן, גן לאומי הרי יהודה: השמורות והגנים הלאומיים בהרי יהודה הם. נוף וסביבה, של טבע

 .שמורת נחל סנסן ועוד, שמורת התאומים, שמורת נחל שורק, עין חמד, הקסטל, נחל רפאים

 

הינה מהתכניות הוותיקות  8א "תמ, תכנית מתאר ארצית: הוראות התכנית המאפשרות שינוי יעוד

הגנים הלאומיים , משטח שמורות הטבע 30%-והיא כוללת בהוראותה אפשרות לשינוי כ, ביותר

ההכרזה מקנה , בשמורות טבע וגנים לאומיים המוכרזים מתוקף חוק. ת הנוף הכלולים בהושמורו

ועל כן שטחים אלה אינם נתונים לשינויי , 8א "לשטחים אלה דרגת הגנה גבוהה יותר מהניתנת בתמ

בהתאם  יש להתייחס לשטחים אלה. 8א "בשטחי תמ יםחלק משטחי הטרסות בהרי יהודה כלול. יעוד

כשליש מהשטחים הנכללים  -הנרחבת  ולאפשרות שינוי היעוד, אשר מספקת התכנית לרמת ההגנה

 :על פי הסעיף המובא להלן, א"בתמ

 

בתכנית לפי חוק התכנון מותר לייעד לתכלית שאינה גן לאומי או  :היתר בדבר ייעוד שטחים. 7סעיף 

לאומיים או לשמורות שמורת טבע או שמורת נוף בכל אחד מהשטחים המיועדים בתכנית זו לגנים 

ממספר הדונמים כפי שמפורט  1/3שביחד אינם עולים בגודלם על , שטחים, טבע או לשמורות נוף

שמורות טבע או , לגבי כל אחד מהשטחים המיועדים לגנים לאומיים, לתכנית זו 1' בנספח מס

 .הובלבד שיבוא על  ייעוד כאמור אישור המועצה הארצית לתכנון ולבניי, שמורות נוף

 

, ההכרזה איננה מונעת שינוי ייעוד 1998-ח"התשנ, שמורות טבע, לחוק גנים לאומיים 26על פי סעיף 

להלן . הסעיף מחייב לקבל את הסכמת השר להגנה על הסביבה וועדת הפנים של הכנסת לשינוי

 :הסעיף

 ביטול ייעוד וביטול הכרזה.  26

טבע אלא אם כן ביטל שר הפנים את ההכרזה  לא יבוטל ייעודו של שטח כגן לאומי או כשמורת( א)

 .כגן לאומי או כשמורת טבע

אלא בהסכמת , כגן לאומי או כשמורת טבע, כולו או חלקו, לא יבטל שר הפנים הכרזתו של שטח( ב) 

המועצה וכל רשות מקומית שבתחומה נמצא שטח הנכלל בגן הלאומי או בשמורת הטבע , השר

 .ביבה של הכנסתובאישור ועדת הפנים ואיכות הס

 .טעון פרסום ברשומות, כולו או חלקו, ביטול הכרזה על שטח כגן לאומי או כשמורת טבע( ג) 
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 8א "תמ: 15מפה מספר 
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 (התכנית אינה בעלת תוקף סטטוטורי) 12א "תמ -תכנית מתאר ארצית לתיירות 

התכנית מאפיינת את האזור מבחינת ערכי ". חבל ארץ תיירותי"תכנית זו מגדירה את האזור 

" ך"ארץ התנ"מכנה את האזור , עומדת על אתרי הביקור שבו, הנוף ומורשת התרבות, הטבע

שומרות בקפידה על המרחבים  - 2020החל מתקופת המנדט ועד תכנית  -ומציינת כי כל התכניות 

היא מציינת גם את חשיבותו הכלכלית של האזור כמרכז תיירות . הפתוחים והרצופים באזור זה

 . יש להקפיד על האיזון הנכון בין הפיתוח ובין השמירה על משאבי הטבעכי , ונופש וקובעת

 

 (תכנית רעיונית) 2020תכנית האב לישראל 

שהיא מסמך , התכנית. תכנית זו היא המסמך המקיף ביותר מבחינה תכנונית שנוצר בישראל

ית התכנ. מצביעה בדאגה רבה על ניצול יתר של השטחים הפתוחים במדינה, עקרונות מנחה

ראוי לרכז ככל שניתן את הבנייה במסגרת כי , בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, קובעת

ולאורה , "פיזור מרוכז"המדיניות המומלצת לפיתוח היא של  .היישובים הקיימים או בצמוד אליהם

על ידי מניעת , מרחבים מעוירים וייווצרו גבולות ברורים בין מרחב בנוי למרחב פתוח"יוגדרו 

ושמירה על פיתוח בעל אופי מרוכז , ה של הפיתוח בצפיפויות נמוכות אל השוליים מחדהזחיל

על מרחבים פתוחים גדולים בין אזורי הבינוי "יש לשמור , לפי תפיסה זו". ומאורגן מאידך

 .אזורים פתוחים אלה יחצצו בין המרחבים המעוירים". האינטנסיביים

ים גדולים קיימים על פני בנייה או הרחבה של יישובים העדיפות היא לפיתוח יישוב, במילים אחרות

התכנית קובעת , בהתייחס לאזור המרכזי הכולל את אזורנו. קטנים בתוככי מרחבים פתוחים

כאשר ברובו צריך הגידול להתבצע במוקדים , היקפי גידול שונים לדגמי היישובים העירוניים

התוספת ביישובים . מודיעין ובבית שמשב, בראש ובראשונה בירושלים -העירוניים הקיימים 

 .הקטנים זניחה

, המסמך הדן בשטחים הפתוחים מקנה למרחב ההר הגבוה של הרי יהודה חשיבות עליונה

המרחב שבין מטרופולין . שאין להרחיב פיתוח אורבני באזור זה, וההמלצה המשתמעת מכך היא

ריאה ירוקה עיקרית "ו לשמש ומטרת, ירושלים לתל אביב מוגדר כלב הירוק של הרי יהודה

 ".לתושבי מרכז הארץ ומטרופולין ירושלים והדרום

מעלה את . . . המפרידים בין מרחבים מעוירים, מרחבים גדולים ורציפים: "בלשון התכנית נקבע

והם בעלי אופי אינטנסיבי במרחב הנתפס כמרחב , יום-ערכם מבחינת שימושי הפנאי בחיי היום

מרחבי הביניים מציעים הזדמנות לשילוב בין עושר נופי טבעי ומגוון של .  . .גדול ורציף, פתוח

למרחבים אלה נודעת חשיבות כשטחי חיץ המונעים התחברות . נופש ורווחה, פעילויות פנאי

 ". המטרופולינים זה לזה

כיום הולכת ומתגבשת ההכרה בחשיבותו של מרחב זה : "לגבי מרחב הרי יהודה נאמר בתכנית

הטבע והמורשת מכונסים כאן בעצמה , ערכי הנוף. . . רוקה עיקרית לתושבי מרכז הארץכריאה י

 -לצד ערכיותו הגבוהה . . . מיקומו המרכזי של חבל ארץ זה. אולי הגבוהה ביותר בארץ -גבוהה 

ניתן לאתר את לבו של האזור . וכמרחב נופש ברמה הארצית. . . מקנים לו את מעמדו כחיץ חיוני

סובב קיצוניים גבוהים המקנים לה דרגת -אדם-חטיבת נוף בעלת מאפייני נוף -לים בהרי ירוש

מתקיים כאן מעבר בין החורש הים תיכוני ביהודה ושומרון אל חברות . . . ערכיות גבוהה ביותר

לרציפות זו חשיבות רבה . צומח קסרופיליות ועד לצומח סַפר המדבר ולצומח המדברי בדרום
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וביצירת גרדיינט , קיום מעברים של חי וצומח ביחידות נוף ואקלים שונותב, מבחינה אקולוגית

, עם שפלת יהודה, מכלול הרי יהודה. . . אקולוגי של סוגים ומינים בין ארץ נושבת לספר המדבר

בעלת  -ראויים להיות שמורה ביוספרית מרכזית בישראל , וממזרח מדבר יהודה, אזור עדולם

הנושאת עמה את עיקר ערכי המורשת הבנויה ודמות הנוף של  --רץ משמעויות מעבר לגבולות הא

 ".ארץ ישראל

הידרולוגיה וסובב ברמה גבוהה , הרי יהודה כוללים ערכים של טבע ונוף: "התכנית חוזרת ומדגישה

חשיבות רבה נודעת לאזור . . . ורגישותם מבחינת ערכי טבע ותרבות הנה גבוהה קיצונית, ביותר

תיירותי בפני -ערך תרבותי -ובו מומחשת העלייה והציפייה לירושלים , קע לירושליםבהיותו מבוא ור

, נדרשת להגנה מרבית, כמייצגת מרכזית של התרבות העברית הקדומה, יחידת נוף זו. . . עצמו

יש לקבוע שטחים נרחבים ביותר כשטחי . מחמת לחצי התכנון הגדולים מכיוון מטרופולין ירושלים

על מנת להותיר שטח נרחב ככל האפשר לאזור המייצג , להגדרות הסטטּוטֹוריות מעבר' אל געת'

 ".את מקורה של התרבות העברית בארץ

 

 (תכנית רעיונית) 1994, תכנית אב ותכנית פיתוח, מטרופולין ירושלים

. מטרתה של תכנית זו לשמש מסמך מדיניות מנחה לפיתוח מטרופולין ירושלים בעידן השלום

היא . מינהל מקרקעי ישראל ועיריית ירושלים, משרד השיכון, נה עבור משרד הפניםהתכנית הוכ

 . אך מטעמים שונים לא זכתה לפרסום, אושרה על ידי ועדת ההיגוי של נציגי המשרדים השותפים

את משקלה היחסי , התכנית קובעת מפורשות את גודל האוכלוסייה החזוי למרחב ואת פרישתה

את תהליכי הבנייה החדשה ואת השיפור ברווחת הדיור , וסיית המטרופוליןשל ירושלים בכלל אוכל

 .אל מול אזורי הפיתוח המועדפים

בין שאר ההנחיות לפיתוח של האזור  -קובעת , המהווה חלק מתכנית המטרופולין, תכנית הפיתוח

 :את הקביעות הבאות -

 לפיכך יש לשמר . ותי חשוב באזורהמהווה פוטנציאל תייר, יש לשמור על הנוף הייחודי והמסורתי

 .תוך שילובם עם ערכי טבע מקומיים, רצף של שטחים חקלאיים

  יש להקפיד על שמירת אגני ניקוז ואפיקי הוואדיות כנוף פתוח. 

 במיוחד יש להקפיד על . 22א "בכפוף להנחיות תמ, מוצע/אין לבצע פיתוח באזורי יער קיים

 .39מעטפת כביש 

 אלא בכפוף לתכנית מתאר ארצית לשמורות טבע ולהנחיות רשות הגנים , יתוחאין לבצע כל פ

 .הלאומיים

 :התכנית קובעת את ההתייחסות למרחב המערבי של ירושלים כדלהלן

שני . בפרוזדור הירוק במערב ובחלק מפאתי המדבר במזרח קיימים לחצי ביקוש לפיתוח פרברי"

כדי לבלום . רופולין ירושלים ולמטרופולין תל אביבאזורים אלה דרושים כאזורי נופש פתוחים למט

 :לחצים אלה יש לנקוט באמצעים הבאים
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 :לגבי המרחב הכפרי

    מרפסות , בנייה מדורגת)לתת תחליפים לבנייה צמודת קרקע בצורת הבנייה בתוך ירושלים

 (.'וכד

    לקדם פיתוח בערי הלוויין הרחוקות. 

     את היָזמּות הפרועה והבלתי מבוקרתלצמצם בפרוזדור ירושלים. 

    לאפשר בנייה במגזר הכפרי בתחומי השטחים המבּונים הקיימים היום. 

 :לגבי המרחב העירוני

צורת הפיתוח המועדפת למטרופולין ירושלים היא בנייה בריכוזים גדולים לאור קווי המדיניות " 

 ":הבאים

   גבעת , מעלה אדומים, ביתר עילית, צור הדסה, מומלץ להאיץ את הפיתוח ביישובים בית שמש

עיתוי הפיתוח ביישובים אלה יבוא לאחר מיצוי חלק . בית לחם ובנותיה ורמאללה ובנותיה, זאב

 .ניכר מפוטנציאל הבנייה המצוי בתוך ירושלים

  כדי לתת מענה לאוכלוסיות שאין ביכולתן , העדפה של בנייה רוויה בבית שמש ובביתר עילית

 .ש דירה בעיר המרכזיתלרכו

  יוכלו להוות מקווה להעברת , ובמיוחד בית שמש וצור הדסה, חשוב לקבוע כי ערי ופרברי הלוויין

התכנית רואה במרחב , כלומר. לחצי הביקוש למגורים צמודי קרקע מיישובי הפרוזדור הירוק אליהן

 .מהעיר ירושליםמרחב לבנייה צמודת קרקע ולא אזור עירוני כחלק , למשל, צור הדסה

 

 (תכנית רעיונית) 1993מאי ,  תכנית אב לשטחים פתוחים ירושלים

מסקנות . תכנית זו בחנה את מכלול ההיבטים הנוגעים לשטחים הפתוחים בירושלים ובסביבותיה

, הבדיקה מורות על קיום מחסור נורמטיבי גדול בשטחים פתוחים בתוך העיר ובסביבתה

לכן ממליצה התכנית על השארת . מטרופוליני-בעיר ובמרחב הבין לאוכלוסייה האמורה להתגורר

פארק מרכזי לרווחתם של , המרחב המערבי של ירושלים כמרחב פתוח בעיקרו ובלתי מבונה

 .תושבי העיר

 

 (תכנית מאושרת) 35 א"תמ

מטרתה לתת . 2005קודמה על ידי מינהל התכנון ואושרה על ידי הממשלה בסוף שנת  35א "תמ"

לצורכי הבנייה והפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים ועל עתודות הקרקע מענה 

מבחינה התכנית בין חמישה , על פי מטרות העל ועקרונות התכנון העומדים בבסיסה. הבאים לדורות

בהם ניתן ביטוי ומענה תכנוני לצרכי ( אזורים מאפשרי פיתוח ואזורים מוטי שימור)סוגי מרקמים 

לרבות החייצים לאורך הנחלים , של ישראל תוך הדגשת עקרון הרצף של השטחים הפתוחים הפיתוח

על מנת להבטיח את השגת מטרות התכנית ולצורך . נוף ומורשת, חקלאות, ושמירה על ערכי טבע

מצורפים לתכנית שורה , יישום עקרונות התכנון המוצאים את ביטויים בהוראות התכנית ותשריטיה

שימור , חידוש וחיזוק הערים, חברתית-בין השאר מדיניות כלכלית, ניות משלימיםשל אמצעי מדי

בהחלטת הממשלה נקבע כי . חיזוק שיתוף הפעולה בין רשויות ועוד, וטיפוח השטחים הפתוחים
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להטמעת אמצעי המדיניות המצורפים לתכנית , ככל הניתן, משרדי הממשלה וגופי הסמך שלה יפעלו

 (משרד הפנים, 35א "דברי הסבר תמ) ."לממשלה מדי שנה על יישומםבפעולותיהם וידווחו 

 
-נופית רגישות וכבעלת, המרקמים בתשריט" משולב שמור מרקם" בתחום זו יחידה כוללתהתכנית 

 ,הטבעיים להיבטים מתייחסת הגבוהה הרגישות .תסביבתיו הנחיות בתשריט גבוהה סביבתית

 למורשת הניתנת החשיבות לצד ,יםירושל בהרי הוםת מי והעשרת הטבעי הצומח, הנוף תצורות

 נקבעו "נוף מכלולי" שני  .החקלאיים בשטחים הפיזי שביטויה ,ירושלים בהרי וההתיישבות החקלאית

 העוטפים וסביבותיו שורק נחל -  והשני ,םלירושלי העולה הראשית הדרך סביב האחד ,ירושלים בהרי

 ושרידי טרסות, בהר המסורתית החקלאות לשטחי רב ביטוי יש בשניהם .םירושלי של מערבה את

  .חקלאיים מבנים

 
וכבעלת , בתשריט המרקמים" מרקם שמור משולב"כוללת את הרי ירושלים בתחום  35א "תמ

הרגישות הגבוהה מתייחסת להיבטים . סביבתית גבוהה בתשריט הנחיות סביבתיות -רגישות נופית

לצד החשיבות הניתנת , העשרת מי תהום בהרי ירושליםהצומח הטבעי ו, תצורות הנוף, הטבעיים

מכלולי "שני . שביטויה הפיזי בשטחים החקלאיים, למורשת החקלאית וההתיישבות בהרי ירושלים

והשני נחל שורק וסביבותיו , האחד סביב הדרך הראשית העולה לירושלים, נקבעו בהרי ירושלים" נוף

טרסות , ביטוי רב לשטחי החקלאות המסורתית בהר בשניהם יש. העוטפים את מערבה של ירושלים

 .  ושרידי מבנים חקלאיים

 

. בהיקף אלפי דונם, כולל שטחים נרחבים ממערב לעיר 35א "ירושלים בתמ" מרקם עירוני"שטח 

. והם כוללים את המדרונות היורדים לנחל שורק, דורגו ברגישות גבוהה, רובם ככולם, שטחים אלה

והם נחשבים , אלו שטחים אשר סופחו בשעתו לירושלים. חרת ורכס עמינדבהר , אפיק הנחל עצמו

 .כעתודת פיתוח עירונית

עשויה לפגוע במעמדם כשטחים , 35א "יצוין כי הכללתם של שטחים אלה במסגרת מרקם עירוני בתמ

הקובע כי בתכנון מפורט יש לאתר את השטחים . 7.1.1כאן באה חשיבותו של סעיף . פתוחים

אינה מציינת את  35א "תמ. ולהכריז עליהם כעל שטחים מיוחדים, ובכללם שטחי הטרסות, הרגישים

אולם הכרזתם של שטחי הטרסות כאתרי מורשת תרבות תקל על , שטחי הטרסות באופן מפורט

 . ההכרה בהם ועל שימורם גם במסגרות תכנוניות הארציות

 

 מרקם עירוני 7.1

 תוספת שטח לפיתוח 7.1.1

 :מחוזית לתוספת שטח לפיתוח במרקם עירוני תופקד רק אם התקימו התנאים הבאים תכנית מתאר

 "(.שטח פתוח מיוחד" –להלן )התכנית תכלול שטח פתוח כמפורט בסעיף זה  .1

 :על שטח פתוח מיוחד יחולו ההוראות הבאות .א

 .ברצף לשטחים פתוחים באותו מרקם ומחוצה לו, ככל האפשר, השטח יהיה .1

 .לשימושי פנאי ונופשהשטח ייעוד בעיקר  .2

השטח לא יכלול שטח המשמש לכרייה ולחציבה אלא אם הסתיימו הכרייה והחציבה והוא  .3

 .מיועד לשיקום
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וייקבעו , השטח יסומן בסימון מיוחד המבהיר כי יועד לשטח פתוח מיוחד על פי סעיף זה .4

 .זמןשיבטיחו את תפקודו כשטח פתוח לאורך , הוראות המסדירות את שימושי הקרקע בו

 .היקף שטח פתוח מיוחד לא יפחת מתוספת השטח לפיתוח באותה תכנית .ב

בנוסף על הקבוע , תכנית המשנה את ייעודו של שטח פתוח מיוחד לשטח לפיתוח תכלול .ג

 .שטח פתוח מיוחד בהיקף השטח הפתוח המיוחד שייעודו שונה על ידה', ק ב"בס

 

 

 מכלולי נוף

הנוכחות ההיסטורית הייחודית שהיא הסיפור של "חד עם דמות הארץ משקפת את התנאים הפיסיים י

וחלקי נוף מתוך " תמונות"על מנת לשמר (. 60' עמ, כרך אמצעי מדיניות 35א "תמ"  )ארץ ישראל

המורשת ההיסטורית של ארץ ישראל מציעה התכנית מכלולים נופיים המשתרעים על שטח על מליון 

שימורם של שטחי חקלאות ומורשת בהיקף  להבטיח את, ותפקידם בין השאר", דונם לערך

" אנסמבלים"התכנית מסמנת . יחד עם שמורות הטבע ושטחי היערות( 60' עמ, שם." )משמעותי

מערכת מכלולי . היסטורים תרבותיים ונופייים מגוונים המשקפים את דמותה של הארץ בעיני תושביה

השטח . אים לענות על חוסר תכנוניהנוף מקבלת ביטוי והגנה סטטוטורים לראשונה בתכנית זו וב

בכך נותנת התכנית ביטוי מוחשי כאחד . "מעבר לערכו הכלכלי, החקלאי נשמר כגורם נופי מרכזי

שימור נופי דמות  –שימור חקלאות בעלת ערך נופי והיסטורי  – 35א "מהיעודים העקריים של תמ

 (.227' עמ, שם". )הארץ

 

 

 35  א"תמ פי על ירושלים בהרי נוף מכלולי: 16' מסמפה 
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 חקלאיתמינוי גוף ארגוני לניהול הקרקע ה

או יצירת , הקרן הקימת לישראל, הרחבת תחומי הפעולה של הראשות לשמירת טבע וגנים לאומיים

 . גוף חדש המנהל את מכלולי הנוף בפרט ומסייע בטיפוח אזורי חקלאות

 

 

 ולתיירות, התאמת החקלאות לשיקולים סביבתיים נופיים

נוף , תרומתם לערכי תיירות, לאומי יצירת מנגנונים המבטיחים עבוד חקלאי על בסיס היותם נכס

כאמצעי זול ונוח לשמירה וטיפוח המרחב  –ומורשת ושימוש באלמנטים חקלאיים בעיצוב הנוף 

 . הפתוח

על מנת להבטיח הסבה יעילה של העוסקים . הדרכה חקלאית בראיית התפקיד הנופי סביבתי

. ובחקלאות לצרכי נופש ותיירותבחקלאות או תושבי הכפר למיצוי הפוטנציאל הכלכלי הטמון בכפר 

 (241' עמ, שם)
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 35א "תמ: 17מפה מספר 
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 שימור - ניהול / תכנית ממשק. 4

 אתרים/ הבעלים של האתר  4.1

  .בבעלות מדינת ישראל וקרן קיימת לישראלברובם  ,הטרסות הנידוניםמתחמים 

 

 חוקי ססטאטו  4.2

חלקן  .(כגן לאומי סטף לא מוכרז) 8א "גן לאומי בתמאו  22א "ב הטראסות נמצאות ביעוד יער בתמור

יעוד חלקן תחת (. שמורת טבע נחל שורק, גן לאומי נחל רפאים, גן לאומי הרי יהודה)מוכרזות 

  .חלק מהאתרים מוכרזים כאתר עתיקות. חקלאי

 

 אמצעי הגנה על האתר ואופן יישומם  4.3  

 :ם לפרמטרים שלהלןבהתא, רשויות התכנון נדרשות לייצר מערך הגנה למרחב הרי יהודה

 מערך סטטוטורי

 הקפדה על קיום תהליכים תקינים בקבלת החלטות התכנון. 

 אכיפה קפדנית של חוקי התכנון והבנייה. 

 כדי לקבוע את כללי המשחק בצורה ברורה , הכנת תכנית מתאר עדכנית ומחייבת לאזור

 .משמעית-וחד

 והעמדתם , נם כה רגישיםבמקומות שאי, יצירת מאגרי קרקע וחלופות לפעולות יזמות

 .לרשות היזמים בתנאים מיוחדים

 לניהול משאבי הטבע , מאוזן מבחינת האינטרסים השונים ובעל סמכויות, יצירת גוף מתאם

 .של האזור

 בשיתוף בעלי , תיירות וטיול, הדגשת פרויקטים המבססים את חשיבות האזור למטרות נופש

חשוב ויצטרפו למדיניות המבקשת פיתוח בר  שייראו באזור משאב, אינטרסים חדשים ורבים

 .קיימא באזור

 

 חינוך והסברה

   הגברת התודעה במערכות החינוך בארץ לחשיבותו של אזור הרי ירושלים ולחשיבות

 .השמירה על אופיו

 על מהות , הן בקרב הציבור הרחב והן בקרב ציבור המפתחים והיזמים, הסברה מקיפה

 .ובעות מביצוע פרויקט זה או אחר לגבי המרחב הנדוןהקונפליקטים ועל המשמעויות הנ

 קיום סמינרים למקבלי ההחלטות והדרכתם לגבי המשמעויות של ביצוע פרויקטים שונים. 

 פעולות הסברה ושכנוע של מקבלי החלטות. 

  כדי , (בדומה לזה הקיים לירושלים)יצירת לובי של אישים וחברי כנסת למרחב ירושלים

את ההסברה על חשיבות האזור לעתידם ולרווחתם של תושבי  להגביר השפעה ולשפר

 .הליבה
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חינוך ומעורבות , מדגימה מימוש של מערך הגנה המשלב חקיקהההגנה על האתר המרכזי בסטף 

המחוזית החדשה , ל"י תכניות המתאר הארציות הנ"נעשית באופן סטאטוטורי עההגנה . חברתית

י קרן קיימת ומפרטות את היעודים את השימושים ואת "ותכניות מפורטות המוגשות ע 1/30 מ"תמ

 .הפעילויות המתוכננות באזור על מנת לאפשר טיילות ותיירות ביחד עם השמירה על הקיים והחזקתו

סיירת , ג"רט, ל"בפועל בשטח נמצאים פקחים מקק .חוק העתיקות משמר אף הוא חלק מהאתרים

מתגוררות שתי טף בס .באופן חלקיפים את החוק האוכ -והועדה המקומית רשות העתיקות , ירוקה

 ובנוסף יש מוקד תיירות בו נוכחות אנשים המתחזקים, אתרמשפחות לצורך תחזוקה שוטפת של ה

כחלק משימור הנוף , 1985השחזור באתר מתבצע משנת  .את סביבתו במרבית שעות היום

המקום מהווה מרכז בו ניתן  .והתרבות החקלאית ההררית שאפיינה את הרי יהודה במשך אלפי שנים

כמו כן מציע התמודדות  .ומייצר חוויה לימודית בחיק הטבע, ללמוד חקלאות קדומה על מרכיביה

 .תוך שמירה על נופים ירוקים, ערכית עם הפיתוח המואץ של הרי ירושלים

 

 מיפוי הארגונים בעלי הסמכות והאחריות הניהולית  4.4

שאר , "יער פארק קיים"שה תכנית לשינוי הגן הלאומי בסטף לל אחראית לנהל את הסטף ומגי"קק

טראסות נושא הל אך אינם מנוהלים בהקשר ל"ג או קק"נמצאים על פי ייעודם בניהול רט איזוריםה

 .םאלא בתכסית שלה ,הדורשות שיקום

 

 תכניות סטטוטוריות קיימות ומתוכננות  4.5

 (בתהליך)מחוזיות ומקומיות , יותמעמדם של השטחים מעוגן בחלקם בתכניות מתאר ארצ

לפני דיון אך לא כוללת הוראות מפורטות בדבר ) 1/מ/י, 30/1מ "תמ, 22א "תמ, 8א "תמ, 35א "תמ

איימה על חלקים נרחבים וחשובים של הצעה זו כמו הר חרת  37/1מ"תכנית ספדי תמ. (הטראסות

באזור חשוב זה של אגן נחל ודחייתה מאפשרת לקדם הגנה נוספת שלא תאפשר יזמת בניה נוספת 

 .מגדירה שטח נרחב מההצעה כמרחב מוגן ירוק 30/1מ"תמ .שורק בהרי יהודה

שמורת טבע הר , נחל שורק ונחל רפאים, תכניות עמק הארזים, תכנית מתאר לסטף והר חרת

 - ועוד, (מאושרת)תכנית פארק בגין , תכנית מתאר נופי ירושלים ליערות מדרום לירושלים, הטייסים

 .אמורות לשמר את האתרים אך לא תמיד נותנות פתרונות ניהול ושיקום הטראסות

 חוקי המדינה 

קרקע חקלאית  ,פקודת היערות, חוק העתיקות, חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, חוק התכנון והבניה

 .מוכרזת

 ג"תקנות רט

 .חוק ערכי טבע מוגנים, חוק גנים לאומיים ושמורות טבע

 ם בשטחהאכיפה והיישו

 (.5.6כפי שיפורט בפרק )משתנים בהתאם למעמדם הסטטוטוריים של השטחים השונים 
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 משאבים וכוח אדם לניהול  4.6

כוח אדם מתפעלת את האתרים בעזרת  ,י תיקי תורמים לקטעי טרסות"מגייסת משאבים על "קק

להמשיך יכול הארגון  ל"תודות לנ. י שיתוף רשויות אחרות"וע ,"(סטף"הנמצא בכדוגמת זה )מיומן 

ירושלים עיריית  כמו ) ייהעירומשרד החקלאות , ג"רט .לשקם בפועל את הטרסות הדורשות שיקום

יכולות למנף פרויקט של השכרת שטחי חקלאות לתושביהן שאין בבעלותם קרקע  ,(ומבשרת ציון

 .רלוונטיםכמהלך עתידי יש לשקול הקמת מנהלת משותפת לגורמים ה .לגינון ולהשתתף בניהול

 

 נתונים אודות היקף תיירות באתר  4.7

כחלק  כמו כן מבקרים חיילים .ספר-מחציתם תלמידי בתי, טף מטיילים כחצי מיליון איש בשנהבס

נוער יהודיים -בו מגיעים בני" תגלית"ישנם סיורים תכופים יחסית של פרויקט , בנוסף .מסיורים צבאיים

 .מן התפוצות לסיורים בארץ

או /ות והמקצה גינות פרטי) "בוסתנוף"פרויקט גידי בשן ו: י מתחזקי האתר"רסות מתבצע עעיבוד הט

קט זה מוקצה שטח שגודלו במהלך פרוי .(לצורכי חקלאות אדמה טיפוח חלקתבהן מתנסים ב קהילתי

המגיעים אחת לשבוע  ייחודית של מבקרים הווה במקום קבוצהבכך מת .ר למשתתף"מ 100-150

 .רציף ואישי עם האתרומקיימים קשר 

 

 זיהוי ומיפוי בעלי העניין  4.8

עמותת , החברה להגנת הטבע, סמוכיםישובים , עיריות ומועצות, רשות העתיקות, ג"רט, ל"קק

, משרד החינוך, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, משטרה ירוקה, משרד התיירות, רותתיי

 .מדריכי טיולים ומפיקי ארועים

 

 ובת האחראישם וכת  4.9

 אילן בארי מנהל מרחב מרכז אשתאול  –ל "קק

 חנוך צורף מנהל איזור ההר  -ל "קק

  אתר הסטף גידי בשן אחראי   -ל "קק

 מנחם פריד מנהל מרחב הרי יהודה  –ג "רט
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רמת הפגיעות של  -משפיעים על הנכס גורמים ה. 5
 האתר

 

 לחצי פיתוח  5.1

 םהשפעת לחצי פיתוח על הרי ירושלי. א

, בין שמירה על ערכי הטבע והנוף -מרחב הרי ירושלים נתון בדורות האחרונים בקונפליקט מתמשך 

. ובין פעולות הבנייה והפיתוח שמבקש האדם לבצע באזור, שהם מהיפים ומהחשובים בארץ ישראל

פעולות . עוצמת הקונפליקטים היתה נמוכה, כל עוד התערבות האדם בנוף היתה בממדים קטנים

, נתפסו, כמו בניית מדרגות חקלאיות או פיתוח מערכות השקיה, מות של התערבות האדם בנוףמסוי

נוף הרי . כנכסים של תרבות וכתרומה סגולית לנוף שאנו מבקשים לשמור היום, ברבות השנים

המסלע והצומח מקנים לו סגולות של , אולם התבליט, ירושלים הוא נוף תרבותי ורובו מעשה ידי אדם

 . עי קדוםנוף טב

סלילת דרכים נעשית . משהייתה בעברבתקופה המודרנית התערבות האדם בנוף היא קשה וחמורה 

, הגידול ביישוב העירוני מחייב תשתיות ומתקנים. המשנה סדרי בראשית, באמצעות ציוד כבד

רים הבנייה למגו. קווי ביוב ומכוני טיהור וכיוצא באלה, הכוללים קווי מתח עליון ותחנות מיתוג

ונוכחותו המסיבית של השטח הבנוי , ולייעודים אחרים מכסה שטחים נרחבים בשלמת בטון ומלט

הרחבת שטחי , הקמת בתי מידות למלונאות או לאחסנה, מגמות הבנייה לגובה. בנוף הולכת וגדלה

 . כל אלה משפיעים רבות על הנוף ומעצימים את הקונפליקטים במרחב, תעשייה ותעסוקה

מופע הטרסות ומידת נוכחותם בנוף . נם תהליכים טבעיים המשפיעים על נוף הרי ירושליםיש, כמו כן

ועצי חורש טבעי המתפשטים אל , בלאי של מבנה דפנות האבן, נתונים לשינוי בשל סחיפת קרקעות

 .שטחי הטרסות

 

ימת סכנה קי. יוזמות הפיתוח הצפויות במרחב הרי ירושלים עלולות לגרום שינויים מרחיקי לכת בנוף

שלהם זקוקה אוכלוסיית ליבת המדינה בכלל , של ממש לאובדן ערכי טבע ושטחים פתוחים

עם . לכן כל מעשה של פיתוח בקנה מידה גדול גורם  לקונפליקט מרחבי. ואוכלוסיית ירושלים בפרט

זאת אין להתעלם מהצרכים הנובעים מגידול האוכלוסייה ומהדרישה לספק לה שירותים ותעסוקה 

שעוצמתם גלויה ובולטת , אפשר להבחין בקונפליקטים סביב פרויקטים, כללית. מה נאותהבר

בין הקונפליקטים . שאינם כה חמורים, ובקונפליקטים אחרים, והשפעתם על  הנוף רבה וחמורה

כאלה שייראו על ידי , החמורים נמצא את אלה הקשורים בפרויקטים לאורך הכבישים הראשיים באזור

נוצרים קונפליקטים גם סביב פרויקטים , מאידך. העוברים באזור מדי יום ביומו, אנשיםעשרות אלפי 

את . כמו מתקני ביוב או מוקדי פינוי פסולת מוצקה, שהם תוצאה הכרחית של הפיתוח הקיים במרחב

למזעור . שתמזער את הקונפליקט ככל שניתן, אלה יש כמובן לתכנן בצורה מושכלת וזהירה

, שהחברה משלמת כדי להבטיח לדורות הבאים מרחב בר קיימא, כמובן מחיר כלכליקונפליקטים יש 

 . שיאפשר להמשיך ולחיות בו
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במרחב הרי ירושלים אפשר למצוא כיום יוזמות פיתוח ופרויקטים רבים הסותרים תפיסות תכנון 

. חבמקובלות והעומדים בניגוד לתכנית המתאר המחוזית ולתכניות מתאר ארציות שאושרו למר

זיהתה ארבעה סוגים של קונפליקטים , 90-שהוכנה למטרופולין ירושלים באמצע שנות ה, התכנית

 3:מרחביים באזור ואלו הם

 הרחבה של ישובים קיימים באזורים רגישים מבחינת ערכי טבע . פיתוח מול שימור נופי

 .'שמורות טבע וכד, כגון יערות, ונוף

 ם בעלי אוכלוסיות שונותע מצורכיהם של יישוביחיכוך הנוב. קונפליקט בין אוכלוסיות ,

 .להתרחב זה למרחבו של זההמבקשים 

 בנייה המשפיעה על אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים . פיתוח הפוגע בשמירה על דימוי

שבנייה בלתי מבוקרת , שבקרבתה או על מרקמי התיישבות ייחודיים או על קווי רקיע

 .עלולה לפגוע בהם

  ירושלים -א"קו ת)רכבות , (ם-כביש טבעת מערבית י)כבישים : תשתיותתהליכי פיתוח

, טלפון, (הקו החמישי לירושלים)קוי מים , קוי חשמל עיליים, גשרים ומינהרות, (החדש

 .'אנטנות סלולריות וכו, כבלים

 הכוונה למטרדים כמו אזורי . קונפליקטים הנוצרים על ידי מטרדים המגבילים פיתוח

 .'מתקני ביוב וכו, אתרי  סילוק פסולת, כרייה וחציבה

 

 

 

                   

 

, שמקורה בשאיפה לאיזון בין ביקוש להיצע קרקעי, קונפליקטים אלה מושפעים מבעיה כוללת יותר

את ההיצע הקרקעי אפשר למיין לפי מידת ההתאמה שלו . במקום המתאים ובזמן המתאים

 :הבאים בהתאם לפרמטרים -ואת הרגישות , לפיתוח

 הודות למצאי תשתיות או , אזורים שיש בהם אפשרויות לעיבוי או להרחבה של יישובים

 .תנאים אחרים שמעודדים ומאפשרים פיתוח

                                                 
3
4991, פיתוח ותכנית אב תכנית, ירושלים מטרופולין, .ש כהן, .א מזור   

 רתעמודי חשמל בהר ח –פיתוח תשתיות 
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 עקב מגבלות פיסיות ומגבלות של ייעודי קרקע או של , אזורים הניתנים לפיתוח מוגבל

 .שימושים קיימים

 כמו , פיסיים-נתונים גיאוגרפייםכתוצאה מ, אזורים שהפיתוח בהם כמעט אינו אפשרי

 .כמו מתקנים צבאיים, או התנגשות עם שימושי קרקע אחרים בולמי פיתוח, שיפועים

 שאינם מאפשרים פיתוח כלל או שהם מחייבים טיפול , אזורים בעלי רגישות מיוחדת

מבטים חשובים אל העיר ירושלים או אל , כאלה הם אזורים יפי נוף. נקודתי מיוחד

אזורי החקלאות , פרוזדורי הכניסה אל ירושלים, לי חשיבות מיוחדתאתרים בע

אזורי , עמקי נחלים, תצורות ייחודיות של מחשופי סלע או ייחוד טבעי אחר, המסורתית

 .'יער וכד

 

מציאת פתרונות לקונפליקטים השונים אפשרית רק בעזרת דו שיח בין היזמים לרשויות התכנון ורק 

גם מערכת תכנון אוכפת . ולה יותר לערכי הטבע והנוף באזור ייחודי זהאם יגלו היזמים הבנה גד

 .מיד עם היווצרותם, ויעילה עשויה למנוע קונפליקטים

 

 פרישת הקונפליקטים בהרי ירושלים ומשמעויותיהם. ב

רוב יוזמות הבנייה והפיתוח מתרכזות בסמוך לגבולות השיפוט של ירושלים ולאורך הכבישים 

ככל שקרבים אל . 39' ובסמיכות לכביש מס 1' בעיקר לאורכו של כביש מס, ים לעירהראשיים המוליכ

אם ימומשו הפרויקטים . מתרבות יוזמות הפיתוח והאינטנסיביות שלהן הולכת וגדלה, ירושלים

שתחילתו , ייווצר רצף בנוי, 1' ובעיקר לאורך כביש מס, המתוארים לעיל לאורך צירי התנועה האלה

 . ליד מושב שורש, בשלב זה, רביים של ירושלים וסיומובמבואותיה המע

 

  (תוכנית מערב ירושלים - 1/37 מ"תמ)תוכנית ספדיה . ג

את  התכנית בעלת פוטנציאל הפגיעה הגדול ביותר בשטחי הטרסות ובשטחים הפתוחים המקיפים

מערבה  ירושליםלהרחבת העיר  תוכנית מתאר מחוזית -הייתה תכנית ספדי , העיר ירושלים ממערב

המועצה על ידי  2007ונדחתה בפברואר , 1998-התוכנית הועלתה ב. דונם 26,600-בשטח של כ

תוכנית זו גררה . לאחר קמפיין מחאה גדול של ארגוני הסביבה בארץ הארצית לתכנון ובנייה

הרי התנגדויות רבות מצד רבים בעיקר בשל העובדה שהיא מתוכננת לפגוע בשטחים פתוחים ב

 . מתנגדי התוכנית טענו כי הבנייה תכלה קילומטרים רבים של טבע ונוף ייחודי. ירושלים

לאחר הדיון בתכנית במועצה הארצית נפסלה התכנית ועקב כך הוסרה מתשריטי תכנית המתאר 

 .שערכה במקביל לה, 30שינוי  1מ "תמ –החדשה למחוז ירושלים 

לצורך כך התוכנית כללה הרחבה של . בתחומי העיר ירושלים 70%של  יהודייעד התוכנית הוא רוב 

( ועדת קוברסקיבמסגרת  1992-בשטחים שסופחו אליה ב)השטח הבנוי של העיר לכיוון מערב 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%22%D7%9E
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8_%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1998
http://he.wikipedia.org/wiki/2007
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1992
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99&action=edit&redlink=1
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 הר חרת: עיקר הבינוי בתוכנית היה בשני מתחמים. יחידות דיור 20,000-במטרה לבנות בהם כ

ברכס לבן תוכננו . עמינדבו אורהשבמרכזו המושבים , רכס לבןו, סטףולמעיין ה מבשרת ציוןהסמוך ל

ובמרכז , יחידות דיור 7,400בהר חרת תוכננו . חלקן במגדלים על קו הרכס, יוריחידות ד 10,000

 .תוכננו מגדלים שישמשו לתעסוקה, המתחם בתוך המחצבה שאינה פעילה

שהופרד , רמותסמוך לשכונת , (47/1מ "תמ) מצפה נפתוחיחידות דיור נוספות תוכננו ב 2,000

גם תוכנית זו נפסלה בספטמבר , בדומה לתוכנית ספדיה. בתוכנית נפרדת מתוכנית ספדיה וקודמו

 .(ראו תשריטים בהמשך הפסקה) .ץ"בהוראת בג, 2008

 

 . בצהוב השטחים המוצעים לפיתוח. תשריט יעודי הקרקע של תכנית ספדי: 18ה מספר מפ

 

מ "ק 15-עד למרחק כ, גורים של ירושלים מערבהמשמעות פיתוח מסוג כזה היא מתיחת אזורי המ

בתי המלון ומרכזי המסחר המתוכננים ישנו עד לבלי , מצב שבו בתי המגורים, מגבול הבינוי הנוכחי

 . הכר את הנופים הפתוחים שעדיין מצויים במבואותיה של ירושלים

 

 :תהליכים אלו הינם בעלי השלכות רבות

 משיכת עיקר הפיתוח מלב העיר אל הפריפריה ; שליםשינוי סדרי העדיפויות בפיתוח ירו

מול פיתוח נוח וקל  , במערב והאטה בקצב הפיתוח במרכז העיר ובשכונותיה הוותיקות

 .יותר בפריפריה

 שינוי ; הרחק ממרכז העיר ומהעיר העתיקה, העתקת מרכז הכובד של העיר מערבה

התרחקות היישוב ; עיראפשרי בפרישה ובמערכי האוכלוסייה בחלקיה המרכזיים של ה

 .היהודי מחלקיה המזרחיים של העיר

 הרחבת הסלילה של ; כתוצאה מהגדלת המרחב העירוני, עידוד השימוש ברכב פרטי

ירידה ; פגיעה באיכות הסביבה כתוצאה מהגדלת זיהום האוויר; כבישים חדשים

 .במוטיבציה של תושבי המרחב  להשתמש בתחבורה ציבורית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%97%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%A3
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%9B%D7%A1_%D7%9C%D7%91%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%91
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94_%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F
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 קים גדולים תטיל מעמסה כספית גבוהה על התקציבים שלמשיכת תשתיות למרח 

 .עיריית ירושלים ושל הממשלה

 כתוצאה מהגירה , יתעצם הקיטוב בין קבוצות האוכלוסייה השונות בעיר ובמרחב

סלקטיבית וממתן אפשרות לקבוצות בעלות יכולת כלכלית לעבור מערבה ולבחור 

 .לרבות צמודי קרקע, במגורים איכותיים

 החיוניים לתושבי העיר ולכלל תושבי ליבת המדינה, ל שטחים ירוקים פתוחיםאובדן ש. 

 המוגדרת מבחינה פיסית , פגיעה בעקרונות המדגישים את ייחודיותה של ירושלים

 .  במרחב

  מסילות , כתוצאה מהרחבת הבנייה ומריבוי כבישים" ך"ארץ התנ"פגיעות חזותיות בנוף

 .ברזל  ותשתיות

 חידות דיור במרקם הוותיק של ירושלים וביישובי הלוויין שיועדו צמצום הביקושים לי

הפגיעה הקשה תהיה ביישובי הלוויין שממזרח . לקליטת עודפי האוכלוסייה של העיר

 .לירושלים  ובבית שמש

 בעלי מסגרות מגורים מיוחדות, אובדן העצמאות של יישובים קטנים. 

 

 

לאור זאת קיים חשש . במרקם העירוני של ירושליםמרבית שטחי תכנית ספדי כלולים  35/א"לפי תמ

ייועדו , 30/1מ"שכאשר ימוצו עתודות הקרקע לפיתוח שמקצה התכנית המחוזית החדשה תמ

במיוחד לאור הלחצים הבינלאומיים על כיווני , השטחים שבהם נמצאים נופי הטרסות לפיתוח עתידי

האיומים  מימוש למניעת, טחים אלהעל כן יש לחזק את מערכת ההגנות על ש. הפיתוח של העיר

 .לפיתוח המרחב
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 -הקרקע תשריט יעודי . 2007עד שנת  את תכנית ספדי כללה 30/1מ "תמתכנית המתאר המחוזית 

.בתכנית ספדי המיועדים לבנייהבהגדלת האזורים  בתחתית העמודהמוצג 

 ם לבינוי על פי תכנית ספדיהכולל שטחי 30/1מ "תשריט יעודי הקרקע של תמ: 19ה מספר מפ

 הר חרת

 רכס לבן

 מ "תקריב תשריט התמ: 20ה מספר מפ

 על פי תכנית ספדי, הר חרת ורכס לבן –על שני אזורי הפיתוח 
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יעודי תשריט . 2007 שנתב תכנית ספדי של לאחר ביטולה 30/1מ "תמתכנית המתאר המחוזית 

 כשטחים פתוחים לסוגיהם אשר חזרו ליעודםבהגדלת האזורים בתחתית העמודהמוצג  - הקרקע

 המחוזיתבתכנית 

 הר חרת

 רכס לבן

 המופקדמ "תקריב תשריט התמ: 22ר ה מספמפ
מיועדים ביעודי , הר חרת ורכס לבן –תכנית ספדי שני אזורי

וח גן לאומי ושטח פת, פארק מטרופוליני –שטחים פתוחים 

 . עירוני

 לאחר ביטולה של תכנית ספדי, המופקדת 30/1מ "תשריט יעודי הקרקע של תמ: 21ה מספר מפ
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 תכנית ספדי ותכניות נוספות במערב העירב הקואליציה למען שימור הרי ירושלים מאבק . ד

שהתלכדו על מנת , ים וסביבתייםהקואליציה למען שימור הרי ירושלים היא ברית של ארגונים חברתי

 .לפעול להבטחת שימורם של הרי יהודה ופיתוח מושכל ובר קיימא ביישובי האזור ובעיר ירושלים

לנוכח איומי הפיתוח ההרסני המוצע בתכנית להרחבת גבולות ירושלים מערבה ובתכנית הבינוי , זאת

 .1992 -לשטחים שסופחו בעיקרם לעיר ב, תכנית ספדי-למערב ירושלים

 

מען שימור הרי ירושלים נאבקה במספר תכניות פיתוח בעלות פוטנציאל הרסני על נופי הקואליציה ל

  :ועל המרחב הפתוח העוטף את ירושלים בכללו, הטרסות המקיפים את העיר

 גשרים מעל נחל חרת ונחל שורק, יחידות דיור בהר חרת 7420

 יחידות דיור ברמת הדסה 2000מעל 

 

בהר , (מצפה נפתוח גבעות עלונה)תכניות הבניה לשכונות הענק בעמק הארזים ענה כי הקואליציה ט

, יביאו לפגיעה קשה בנופי מורשת מהיפים ביותר בסביבת ירושלים, ברמת הדסה וברכס לבן, חרת

 . ובשטחים המיועדים מלכתחילה לשימור, במגוון של ערכי טבע ובתי גידול חשובים ביותר

אין לקדם את התכניות בשטחים הפתוחים לפני שטופלו והושגו כי  היה רכזיהמהעיקרון התכנוני 

על בסיס תכנית מתאר , היעדים החיוניים של התחדשות עירונית ושיקום והחייאה של מרכז העיר

 .חדשה ומחייבת

 

 והשפעתן על המרחב, הדמיות של יוזמות בפיתוח והבינוי במערב ירושלים

באמצעות הצגת עמדתה ועריכת , במוסדות התכנון באופן פורמליהקואליציה נאבקה בתכניות אלו 

ההדמיות המחישו . הדמיות המציגות את הפגיעה הנופית הצפויה לדמותם של ירושלים והרי יהודה

 .אשר ישונה ללא היכר, והחותם האדיר אותם יותירו בנוף, את עוצמת הבינוי הצפויה

 

 :וח השונותהדמיות תוספות הבינוי הצפויות בתכניות הפית

 מבט מכיוון עין כרם. 1
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 מבט מכיוון עין חנדק. 2

 

 התוואי המתוכנן של כביש הטבעת המערביהדמיית . 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הר אורה

 הדסה עין כרם
 הר חרת

 

 סיבוב מוצא

 שכונת הר נוף
 רמת מוצא

 מוצא עילית
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 הדמיית תוספות הבינוי על פי תכנית ספדי. 4 

 

 (גורם אנושי)לחצים סביבתיים   5.2

 .(מתאים לכושר נשיאה לא מבוקר ולא)מטיילים  -

 ריחוקן , ההיקף המצומצם של החלקות -כדאיות כלכלית בעיבוד חקלאי של החלקות  -

 .החקלאי ןעיבודמפחיתים את מידת , והנגישות הנמוכה אליהן  

 .פיתוח והרחבה, תכנון -

 .שריפות -

 .רעיה -

 

 אסונות טבע ומידת מוכנות לקראתם  5.3

  ות החמות עם תצפית ומוכנות בעונ' יתור שריפות בנקל לא"מערך קקקיים )שריפות  -

 .(זאת בנוסף לשירותי הכבאות ,צוותי כוננות זמינים   

 .(אין הערכות לנושא)רעידות אדמה  -

 

 תיירות/ לחצי מבקרים 5.4

. לא ניתן לבקר ולווסת את מספר המטיילים, מכיוון שמרבית שטחי הטרסות מפוזרים במרחב הפתוח

 .לאומיים סגורים כגון עין חמד הדבר אפשרי בגנים
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 הציבור/ מעורבות הקהילה

  .מעורבות הקהילה והציבור משתנה כאמור בהתאם למספר גורמים

כתוצאה מתחושת שייכות ותדירות , מידת מעורבות גבוהה ניתן למצוא בטרסות הסמוכות ליישובים

להלן תמונות ) וניקוי מעיינות מתהווה התנדבות יחידים לטיפוח, כמו כן בסמוך למקורות מים .השימוש

, פרויקט הסטף מציע לקהילה טרסות לעיבוד חקלאי .(מתהליך ניקוי מעיין עין עוזי שביער עמינדב

 . דבר היוצר זיקה אישית ומעורבות מיירבית

סביב המחלוקת  .מבחינה סטטוטורית ישנה מעורבות ארגונים ירוקים בתהליכי תכנון וקביעת מדיניות

עוררת מחאה ומ ,בדיון הציבורי מעותימשתופסת מקום  סביבהלים לשטחים הירוקים התרחבות ירוש

 .חברתית מחד ולחצים כלכלים מאידך

: עולה מכך כי סוגיית מרחב הרי יהודה בעלת חשיבות מהותית עבור קבוצות רבות באוכלוסיה

 .שוחרי טבע וסביבה ומתכננים, סטודנטים, ארגונים ירוקים ופעילי איכות סביבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 י מתנדבים"פעולות שיקום מעיין עוזי ע                                                                                  
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 תחזוקת האתר מצב 5.5

  .להדגים את מצב תחזוקת טרסות הרי יהודה אפשר, האופייניות שהוגדרו בהתאם לקבוצות

שיקום לבין אלו שמצבן טעון , שמור וראויהנע בין טרסות שמצבן , ווח מסויםניתן להצביע על ט

 ..ועד לטרסות שמצבן מדורדר עד חסר תקנה, טיפוחו

 .המשקפים את הקטגוריות השונות, זוריםר מודגם דרך מספר אמצב תחזוקת האת

 

 :טרסות במצב שמור

 מטופחות לצורכי תיירות.  

 מעובדות לצורכי חקלאות. 

  ל"שמורת קק - מתוקצבים ומוגנים, אזורים מוגדרים: מבחינה סטטוטוריתמעוגנות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :מצב הביניים

 המרגישים  בקריםביבן מתהווה קבוצה מקומית של מס - טרסות סמוכות לישובים

 .כתוצאה מכך הטרסות שמורות יחסית. אל המקוםשייכות 

  מן מבחינת תצורה נופיתב לאורך זגורם המבטיח מצב טו -סמיכות למקורות מים .

 מלכתחילה נבנו הטרסות במורדות ההרים במיקום נכון מבחינה אקלימית וביחס למקור 

ישנה אספקת , גם בהעדר עיבוד חקלאי מוסדר, ביחס לעובדות אלו. נביעת מים עליון

 .מים בסדר גודל קבוע וסביר אל השטחים

 משמש קבוצת מטיילים בעלי   - סיםפוטנציאל ייעודי כגון מסלולי רכיבה לאופניים או סו  

  דבר המבטיח הקטנת טביעת האצבע השלילית הנלווית , רגישות נופית גבוהה יחסית

 .לתיירות מאסיבית

 תיירות לאזור וכדאיות טיפוחו מעודד  - סמיכות לאתרים ארכיאולוגיים. 

 זיהום אויר נדרש איזון בין נגישות הכרחית לבין נזקי  - נגישות וקרבה לדרכים קיימות , 

 .('כגון כניסה לשטחים עם כלי רכב וכו)עבריינות מניעת תיירות יתר ו

   - טרסות מעובדות לצרכי חקלאות

 באתר הסטף" בוסתנוף"פרוייקט 
 אתר הסטף –מטופחות לצורכי תיירות טרסות 
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  :בעייתימצב 

 .מגוונים הנגרם כתוצאה מגורמים  מצב, טרסות מוזנחות מפאת נגישות ושימוש בהןככלל 

  (בשל אי כדאיות קיומית וכלכלית)הפסקת העיבוד החקלאי. 

 מדעית וחינוכית לשימורן, תהעדר רגישות חברתי. 

  ('כתוצאה מחוסר נגישות וכו)העדר תיירות. 

 ('תשתית וכו, ניקיון)העדר טיפוח מתבקש בשילוב עם  תיירות יתר. 

  היער וכיסו את הטרסות -נוף הררי בו התפשטו עצי, יערות חורש טבעיהתפשטות. 

 

 

 

 

 

 
 :קבוצות תחזוקה עיקריות המאפיינות את המרחב

 סדרתתחזוקה מו. 

 תחזוקת מתנדבים מקומיים. 

 העדר תחזוקה. 

 (הר חרת)  מדרדרות ועצי היער מתפשטים לשטחןאבניהן , קירות התמך מתפוררים –טרסות מוזנחות 

טרסות  –סמיכות לאתרים ארכיאולוגיים 

 תל צובה, צלבני מבצרהסמוכות ל
 לדרכים קיימות שוכנות בסמוך, טרסות נגישות

 טרסות בשולי יישוב
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 תיעוד. 6

 סרטי וידאו, שקופיות, תצלומים :אפיון אתרים  6.1

                                           

 סטף  6.1.1

על , בין צובה לעין כרם, ממוקם בלב הרי ירושלים. אתר המורשת החומרית המרכזי בהרי ירושלים

, בוסתנים, (טרסות)באתר מדרגות חקלאיות . מזרחי -בצידו הדרום ( 'מ 788גובה )מורדות הר איתן 

בנוסף קיימים "(. בוסתנוף"פרויקט )עצי פרי וחלקות לעיבוד על ידי תושבי ירושלים והסביבה , גפנים

ושרידי הכפר , מערכת תעלות השקיה, ובריכות אגירה( עין סטף ועין ביכורה)באתר שני מעיינות 

מושקה במי גשמים )רובו שטחי בעל , דונם של שטח מעובד 1,000 -ר כולל כהאתר המשוחז .סטף

נופי טרסות מעובדות ונוף טבעי של יערות , נוף חקלאי קדום: באתר שילוב בין מראות שונים(. בלבד

 . הרי ירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שומרה גידול תאנים

 מגוון גידולים חקלאיים .גידול חקלאי ונוף טבעי, טרסות למסלולי הליכה

 אתר תצפית 
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 "בוסתנוף"פרויקט 

 ניסוי גידולים חקלאיים

 שרידי הכפר הערבי

 שומרה

 נוף הנשקף מסטף 

 נוף הנשקף מסטף 

 טרסות בעיבוד חקלאי
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 יער עמינדב  6.1.2

היער מצטרף אל החורש הטבעי וביחד . דונם 7,000 -משתרע על פני כ, ימת לישראליקרן ק י"נטוע ע

מתנשא בין  שורקרכס . פתוח הגדול ביותר שעומד לרשות תושבי ירושליםה את השטחהם יוצרים 

במעבה . נשקף נוף של ערוצי הנחלים והרי ירושלים כולאור :ממערב לעיר, נחל שורק ונחל רפאים

בתי בד , גתות ,ושרידי בוסתנים, טראסות חקלאיות מהיפות בארץ, ות שכבה רביםהיער מצויים מעיינ

  .ל חניונים"בכניסה ליער פיתחה קק. וכבשני סיד

 

 

 

 טרסות במצבן הטבעי התפשטות עצי היער  

דפנות האבן התומכות בטרסה על גבי מצוק  מעיין עוזי
 סלע טבעי

אפיק זרימת המים מהמעיין 
 לטרסות
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  נאות קדומים  6.1.3

  .ממוקמת ליד יער בן שמןה ,טבע הארץ במקורות ישראל המציגה אתשמורה לאומית 

  . (פציפי לאתר נאות קדומיםקיים חוק ס) 8א "גן לאומי בתמכ מוגדרתהשמורה 

 שיתוף התקבלה החלטה ב 1964בשנת  .1925בשנת  העלייה השנייההשמורה החל כבר בימי  תכנון

  .נאות קדומיםשמורת דונם ל 2,500 להקצות, ןגוריו -דוד בן

מהווה תופעה ייחודית הממלאת ייעוד המקום . גשר בין ימי המקרא והמשנה לימינו אלהאתר זה מ

אל כפי שנשזרו ישר-היא מקיימת מערכת המציגה את הטבע ואת החקלאות של ארץ: לאומיוחינוכי 

לפיכך מרוכזים בנאות קדומים על פני  .רתומסו מדרשים, גמרא, משנה, ך"תנ: ונארגו במורשתנו

בנוסף מתהווה במקום מערכת גנים . נופי הצומח של הארץ באזוריה השונים, מדרונות וגאיות, גבעות

, "כרם ישעיהו"גבעת , "זמרת הארץ"גני , "שבעת המינים"בהם אזור נטיעות : של מקורות ישראל

עצים ושיחים שהיוו את הסבכים הטבעיים על  נשתלו" יער חלב ודבש"ב". שמיר ושית"ו" בתה"שטחי 

מקושרת , "גיא שיר השירים"בתחתית " גינת אגוז" (.ריכוז כוורות דבוריםובהם )מדרונות ההרים 

אל , משם נשקף נוף הרי יהודה ואפרים במזרח". גבעת המנורה"אל " מעלה הבשמים"באמצעות דרך 

המדברים בלשונה של ארץ , ות וריחותשפע מרא באתר.  מול עמק השרון וחוף אשקלון במערב

 . ישראל ומספרים את סיפורה השזור בתולדות עם ישראל

 

 

 

 

 מעלה החמישה 6.1.4

ולצד , אבו גושוהכפר  ת ענביםיקרימעל קיבוץ , הרי ירושליםבהממוקם  קיבוץהינו מעלה החמישה 

על ידי חברי גרעין  ,חומה ומגדלכחלק מיישובי  1938נת הקיבוץ נוסד בש .הר אדרהיישוב הקהילתי 

חברי הגרעין הקימו את הקיבוץ לזכר . אירופהוממזרח  פוליןשעלו מ, גורדוניהשל תנועת " במעלה"

הנמצא מדרום , הר הרוחבמהלך סלילת דרך ב, 1937בנובמבר  9-חמישה מחבריהם שנרצחו ב

 . לקיבוץ

 נאות קדומים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1925
http://he.wikipedia.org/wiki/1964
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%92%D7%95%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%90%D7%93%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1938
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1937
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97
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. מרכז קונגרסים וגן אירועים, הענף הכלכלי העיקרי של הקיבוץ הוא מלון מעלה החמישה הנמצא לידו

פנסיון , חממת סחלבים, לולים, (האחרונה שנותרה באזור ההר)ענפים נוספים במשק הם רפת 

שימש , בגלל הקרבה לחזית הירדנית, במהלך מלחמת העצמאות .ידולי שדה ובריכת שחיהג, לכלבים

לאחר מכן נקבע הגבול . לחטיבת הרא" פורצים"כבסיס של גדוד , הקיבוץ יחד עם קיבוץ קריית ענבים

. בצמידות לקיבוץ הקו הירוקעובר  מלחמת ששת הימיםמאז . של מדינת ישראל על גבולו של הקיבוץ

 .גדר ההפרדההחלה בסמוך בנייה של קטע מ 2004בשנת 

 

 ברקע קיבוץ מעלה החמישה, טרסות לגידולים חקלאיים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94
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 ביתר עילית  6.1.5

על שלוחה דרומית של  ירושליםהבנויה בפאתי גבולות  ,הרי ירושליםחרדית ב עירביתר עילית היא 

אחת הערים  ,מההקדו ביתרהעיר ממוקמת באזור . 2001היא הוכרזה כעיר בשנת . הרי יהודה

היא נחשבת גם ( מ"ק 5.5)בשל קרבתה הרבה לירושלים . מימי בית שני הגדולות והחשובות בארץ

 .כעיר לוויין של ירושלים

ועמקים , גיאיות, גבעות נמוכות, מעניינת של רכסים גבוהים טופוגרפיהבאזור העיר ניתן להבחין ב

ויערות  חורש ים תיכוניטובל בירוק של  הרריהעיר גובלת באזור . אשר בתחתיהם ערוצים עמוקים

האזור משמש . בחלקה המערבי של העיר נמצא עמק רחב ופורה המכונה וואדי פוכין. אורנים נטועים

נחל "מצפון לעיר נמצא עמק פורה נוסף  .כאזור גידול לגידולי שדה וירקות הודות לשפע המים באזור

שומרות חקלאיות ושרידי , מעיינות שופעים 10-בעמק למעלה מ" עמק המעיינות"המכונה " ביתר

שמורת "ר עלית שוכנת "מערבית לבית. ובתירהעמק נמצא בקרבת הכפרים חוסאן . חקלאות שלחין

אך מכילה שטחים רבים של , שמורה זו נטועה בעיקר ביערות אורנים, הסמוכה לצור הדסה, "סנסן

  .חורש ים תיכוני

לגדל גם גידולים  כאשר בגיאיות ובערוצי הנחלים ניתן, מתאים לגידולי שלחיןוהאזור פורה במיוחד 

בסביבות העיר פרוסים מעיינות רבים אשר חלקם שופעים במשך כול  .נוספים הודות לטיב הקרקע

כמה מהם מנוצלים להשקיה טבעית של השדות  .ימות השנה ומיעוטם שופעים רק בחורפים גשומים

מרות חלק נרחב מהערוצים הסובבים את העיר מכילים שו. והכרמים בעזרת מערכות של תעלות

בסביבות העיר ניתן למצוא חוות חקלאיות . המיועדות לגידולי שלחין, טרסות חקלאיות, עתיקות

 .עודו, זיתים, ידול גפניםלג

 

 

 גידולים חקלאיים בגיאיות שוכנות בין טרסות הרי יהודה, ביתר עילית

 במורדות ההרים יטבעבמצבן הטרסות  במורדות ההרים עתיקותטרסות 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/2001
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A9_%D7%99%D7%9D_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%95%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A8&action=edit&redlink=1
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 בסמוך ליישובים מודרניותטרסות  טרסות בואדי באזור ביתר עילית

 גידולים חקלאיים על רכסי ההרים מופע טרסות מקומי ייחודי 

 בריכות השקיה בוואדי פוכין מערכות מים בוואדי פוכין

 מעיינות וואדי פוכין חקלאות בוואדי פוכין 
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 ליפתא  6.1.6

הכפר היה ממוקם מצפון . ירושליםבמבואותיה המערביים של  פלסטיני כפרהיה  (لفتا ביתערב)ליפתא 

פני מטר מעל  700-בגובה ממוצע של כ, נחל שורקבמדרון היורד ל, תל אביבו יפולכביש המוביל ל

 1945דונם ובשנת  8,743שטחי אדמותיו היו , (1945)השתייך לנפת ירושלים מחוז ירושלים . הים

נמלטו תושבי הכפר לאחר התקפות של  (1948) מלחמת העצמאותבמהלך . נפשות 2,550מנה 

של קו  ישראלינותר מצידו ה הסכמי שביתת הנשק בתום מלחמת העצמאותלאחר  .י"הלחו ההגנה

 .  עיריית ירושליםצורף לתחום שיפוטה של  1952בשנת  ."מי נפתוח"ונקרא בשם  ,הגבול

בע אתר ט, יםתר לטיולכיום משמש ליפתא א .שמורת טבעהוכרז המקום כ שנות השמוניםבאמצע 

 .(בריכה המנקזת את הניקבה והמעייןבמי ה) טבילהל מקווהו, לתושבי השכונות הסמוכות

חקלאות  ,1948החיים בכפר הערבי שלפני בהם לומדים אודות  ,שדה-ספר מקיימים במקום ימי-בתי

 . והצמחייה במקום, ארכיטקטורה מסורתית, מעיינות, הררית

 

 טרסות עתיקות משוחזרות ומעובדות  ליפתא 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1948
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%97%22%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%A7_%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1948
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 הצוב  6.1.7

 אשתאולבין צומת , 395כביש ממוקם מעל ה, צובהסמוך לקיבוץ  ישראלב גן לאומיהר צובה הוא 

וכן , במקום עד מלחמת העצמאותבתל עצמו ניתן למצוא שרידים רבים של הכפר ששכן . ירושליםל

 ,ח"פלמשל ה חטיבת הראלעל ידי  1948 ביולי 13-הכפר הערבי צּוַבא נכבש ב. מבצר הצלבנישל 

 .מבצע דניבמסגרת 

בראש התל חצר גדולה  :(צרפתיתב, הר יפה)בשם בלמונט  ,1170משנת  מבצר צלבנישרידי  במקום

מטרים משם  500 -כ .הרי יהודה שקף נוףמהגגות הגבוהים בתל נ. ניםובה בורות מים ומתקנים שו

שממנה מובילה תעלה חצובה בסלע  ,המעיין נשפך לבריכה קטנה ורדודה .נמצא מעיין עין צובה

ובה שרידי מתקנים , מערב לתל ישנה במת סלע הצופה לכיוון אבו גוש-מצפון .לבריכת אגירה גדולה

 . חקלאיים כגת וגורן

 

 

 

  

 הצוב קיבוץ השרידים צלבניים בתל צוב

 מופע טרסות ייחודי למקום

 קיבוץ צובה, טרסות משולבות ביישוב

 טרסות בלתי מעובדות בסמוך ליישוב

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_395
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/13_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1948
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%9E%22%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%93%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A8_%D7%A6%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1170
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
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 הר חרת  6.1.8

 
 , דרום לכיוון הקסטל מרכס מתפצל, יםמעל פני ה' מ 780מתנשא לגובה של ה רכס הינו חרת הר

 .הקרן הקיימת לישראלבניהול ובטיפול של  גן לאומיכ מוגדרהר חרת  .איתן בהר והמשכו

 מעוז של הדרומיים בשוליים היחידה של תחילתה .באצו נחל לבין המרכזי שורקמפריד בין נחל  סהרכ

 .סטף לכיכר כרם עין מכיכר 395 אזורי לכביש מעל עד דרום לכיוון מתפרסת יחידהה. ציון

 .סטף לכיכר ציון ממעוז3965  מקומי בכביש צובה נחל של במדרונות היחידה נתחמת במערב

  .כרם עין חקלאי ס"ובבי בתוכה הכלול חרת נחל באגן היחידה נתחמת במזרח

 מורכבים היחידה של העליונים החלקים רוב .ההיחיד בתחום ביותר המשמעותי הנחל הינו חרת נחל

 בעיקר הכוללים מסורתית חקלאות שרידי מעט בהם יש, םאובהת הטרשית עמינדב מתצורת בעיקר

 של מתונים מדרונות יש הטרשיים םלחלקי מתחת. אבן בגדרות מתוחמות חקלאיות מדרגות חלקות

 החוואריים למדרונות מתחת. לזיתים בעיקר מנוצליםה ,ההר של המזרחי בחלק המצויים מוצא חוואר

 רוב. ותמדרג לחקלאות ברובן שנוצלו ושורק מאיר בית מתצורות טבעיות סלע מדרגות של נוף קיים

 הר של המרכזי מיקומו בשל .ריעיםז הינם המחטניים מהעצים גדולים וחלקים מיוער היחידה שטח

 בנוף מרכזי מרכיב מהווה הוא, ציון מבשרת לגוש ומדרום המערביות ירושלים שכונות מול אל, חרת

 המצויים האתרים בין. מיוחדת אזורית חשיבות בעלי אתרים מכילה לא היחידה .האזור של הפתוח

 כפרי שרידי בולטים להר וממערב מצפון הרכס על. תחר עין ואת חרת חורבת את לציין ניתן בה

 . בולטים ארכיאולוגיים שרידים קיימים בהם ,אוצוב קסטל הכיפה

 
 גבולות

 3965.  מקומי וכביש צובה נחל של המורדות - ממערב

 .ציון מעוז שכונת - מצפון

.ס חקלאי עין כרם"קצה המדרונות המזרחיים של נחל חרת ובי –ממזרח   

 395.  אזורי כביש שמעל המדרונות - מדרום

 
 חקלאית תרבות דפוסי

 .בוסתנים ושרידי זיתים כרמי עם חקלאיות מדרגות מכוסים חרת ומנחל מהמדרונות גדולים חלקים

 שמקּולטר ,גדול זיתים כרם מצוי חרת הר של המזרחי המדרון של מתון בחלק היחידה במרכז

 חרת הר של המזרחי המדרון של והטרשיים העליונים בחלקים .חרת נחל בקרקעית גם וכך לעיתים

 גם קיימות המדרגות חקלאות באזורי .בשטחן המוגבלות טרסות עם ,גדרות של מערכות מצויות

 . מים בורות ומעט רבות שומרות

 

 מעובדותטרסות  צי היערטרסות מובלעות בשל התפשטות ע

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 גוש עציון  6.1.9

ממוקם דרומית לירושלים ומזרחית  .חברוןלבין  בית לחםגוש עציון הינו קבוצת יישובים יהודיים בין 

ביתר עלית , מעלה עמוס במזרח, ומשתרע מכרמי צור בדרום ועד הר גילה בצפון, לעמק האלה

 במקום טרסות רבות .פני היםמטר מעל  950מרחב גוש עציון שוכן בגובה של . ות במערבוגבע

 .בדרגות עיבוד ושימור שונות

 

 

 

 

 

 

 ברחבי גוש עציון, טרסות במצבי שימור ועיבוד חקלאי מגוונים

 ל לשיפוע הקרקעתצורת הסלע במקבי

מטרתם למנוע , קירות תמך לטרסות במורד ההר

 סחף קרקעות
 במורד שיפוע הקרקע –טרסות ייחודיות 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D
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 כגינות פרטיות, טרסות משולבות בישובים

 בניה על גבי טרסה טרסות משולבות בישובים

 טרסות בעיבוד חקלאי

 טרסות עם צמחייה טבעית
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 וסביבותיו שורק נחל מעלה  6.1.10

 
 בהרי והגדול המרכזי הניקוז אגן את ומהווה ירושלים של המערבי החלק את זמנק שורק נחל

 ופונה מצפון המגיע שורק נחל עם צופים נחל מפגש באזור הנוף יחידת של ראשיתה. ירושלים

 פיתולים במספר המתפתל רחב עמק שורק נחל יוצר היחידה בתחום. רמות למחלף מתחת, מערבה

 שונים מכיוונים יחסית וישרים קטנים יובלים מספר מתחברים לעמק .רבמע – דרום לכיוון גדולים

 מדרום ליפתא נחל ,במער –ון מצפ לוז ונחל שמואל נחל ,ממזרח צופים נחל הם שביניהם והבולטים

 המתון התבליט, הרחב הנחל עמק .חממזר הרומאים מעלה ונחל ממערב וארזה חלילים נחלי ,חמזר

 לאורך נרחבת חקלאית והתיישבות חקלאות של פיתוח אפשרו, לאורכו מעיינות מספר והימצאות

 מושבה, מסורתית מדרגות וחקלאות כפרים משרידי המורכב בפסיפס מאופיינת היחידה. ההיסטוריה

 - הצפון שכונותיה בין תחומה היחידה. נטועות וחורשות טבעיים כתמים, פרברית והתיישבות

' סמ כביש עובר ההיחיד של הדרומי גבולה לאורך. ציון תמבשר פרברי גוש לבין ירושלים של מערביות

 ,החדש הכביש לילתס. תרמו למחלף עד שורק נחל לאורך לעיר החדש הגישה כביש מתפצל וממנו 1

 לכל שורק נחל ערוץ סביב נרחבות להפרות גרמו, ההיחיד בתחומי נוספים פיתוח מפעלי עם יחד

 . מטרופוליני פארק להיות מיועד השורק עמק אזור .היחידה אורך

 

 גבולות

 .ציון מבשרת - ממערב

 .רמות ושכונת עלונה גבעות - מצפון

 .ירושלים - ממזרח

 .ףנו – הר ושכונת עילית מוצא - מדרום

 

 חקלאית תרבות דפוסי

 מהן ובחלק נטושות הטראסות מרבית. תומסורתיו מודרניות טראסות מכוסה היחידה שטח רוב

 .וקולוניה ליפתא חורבות סביב יקרבע, בוסתנים שרידי קיימים

 

 ציון מבשרת רכס  6.1.11

 הישוב .הקסטל מחצבת לבין ,עזיז עבדול' שיח גבעת שבין הרכסים על המצוי ציון מבשרת הישוב

 הגושים יןב. חמד ועין ציון מעוז – בדרום ,םירושלי מבשרת - בצפון :עיקריים גושים משלושה מורכב

 .הראל מחלף ממוקם ובו 1 'מס כביש הרכס את חוצה ,ירושלים מבשרת לבין ובינו הקסטל אתר מצוי

 ומדרום ,הקסטל מחצבת של התפעול אזור מצוי ובדרומה עזיז עבדול 'חשי  ראת מצוי היחידה בצפון

 הכללי הרכס כיוון .ריכפ אופי חלקי באופן נשמר ציון במעוז אך ,יפרבר הישוב אופי .החציבה בור לו

 אל 3965 כביש עובר מערב-  דרום לכיוון הראל ממחלף. במער – דרום  מזרח - צפון הציר על הוא

 .חמוזנ אופי בעל שהינו ,הותעשי מסחר אזור קיים הכביש לאורך .ןציו מעוז את וחוצה סטף כיכר

 על ממוקם הקסטל. השלוחות לאורך ,לטופוגרפיה בהתאם בנויים והם הרכסים על שולטים הישובים

 הקסטל באזור הנוף .גבוהה חשיבות בעל וארכיאולוגי היסטורי אתר ומהווה היחידה במרכז פסגה

 . חלקית ומיוער פתוח
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 גבולות

 . הקסטל גבעת וכן ושוליהם ציון מבשרת של הבנויים השטחים

 
 חקלאית תרבות דפוסי

באזור גבעת . מסורתית חקלאות שרידי מעט יש הקסטל גבעת באזור. ומפותח מופר היחידה רוב

 . מעטים שרידים נותרו שממנו, קסטל הערבי הכפר בעבר ַכןש הקסטל

 

 זית בית עמק  6.1.12

 –בציר צפון  S בפיתול מתפתל הנחל. כרם עין החקלאי ס"לבי מוצא גשר שבין בקטע שורק נחל עמק

 העונתי זית בית אגם ובמרכזו רחב הנחל עמק. ציון מבשרת לרכסי ירושלים רכסי בין ותחוםדרום 

 אפשרו הנחל עמק של ורוחבו המתון התבליט. העמק תחתית לאורך זית בית סכר מעל הנאגם

 גם גדולים ושדות זית בית לאגם מצפון מטעים ריבוי עם, לאורכו מודרנית חקלאות של התפתחות

 מדרגות חקלאות שרידי ניכרים העמק מדרונות על .םכיו נטושים החקלאות שטחי רוב .לו מדרום

 .מיוערים המדרונותמ חלק. מפותחת מסורתית

 .שלו וההרחבה זית בית מושב ובמרכז עילית מוצא - בצפון .ישובים שני קיימים היחידה בתחום

 ובסיס ביוב טיהור מתקן וכן בשטחו המצויה פנימייה עם כרם עין חקלאי ס"בי מצוי היחידה בדרום

 היחידה גובלת רחבמז .ציון ובמעוז תחתית במוצא היחידה גובלת הצפוני בחלקה. נטושים צבאי

 .כרם בעין גובלת היא ובדרומה נוף - הר בשכונת

 

 גבולות

 . כרם עין וקצה נוף-  הר שכונת - ממערב

 .עילית מוצא של והרכס מוצא גשר - מצפון

 .התחתונים חרת הר ומורדות ציון מעוז - ממזרח

 .כרם עין הדסה ח"ובי כרם עין שלוחות מורדות - מדרום

 

 

 תחקלאי תרבות דפוסי

 המישוריים בחלקים בעיקר, ת מודרני לחקלאות קרקע הכשרת עבר היחידה בתחום השטח רוב

 מסורתיות טראסות מצויות האגן מדרונות על. מטעים ובשרידי בור בשדות מאופיין והוא העמק של

 . בוסתנים שרידי חלקן ועל
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 כרם  עין סובב  6.1.13

 
 נחל ממורד הנפרשת רצועה כוללת היחידה .תהמערבי ירושלים רכסי של המערביים המדרונות

 עין נחל חוצה היחידה מרכז את .בדרום כרם עין הדסה ורכס (מרים)ם כר עין מעין לנחל בצפון רבידה

 ומרכזה היחידה צפון. (כרם עין)ים למגור או מסורתית מדרגות לחקלאות שימש השטח רוב .םכר

 ושרידי גריגות, בתות, פתוח חורש יםצומח המדרונות של התחתון ובחלקם ובדרומה מיוערים

. המקראית בתקופה ששורשיו ערבי כפר יתהישה, כרם עין שכונת נמצאת היחידה במרכז. בוסתנים

 חשובים נוצריים אתרים ריכוז בו וקיים באזור הגדולים והנופש התיירות ממרכזי אחד היא כרם עין

 .המוסקוביה ומתחם הביקור כנסיית, המטביל יוחנן כנסיית, מרים מעיין כמו

 
 גבולות

 .כרם עין של המערבי לגבול זית בית של המזרחי הקצה שבין הקו - ממערב

 .זית ובית זית בית שלוחת, נוף – הר שכונת - מצפון

 ".ושם – יד"ו יובל קריית, מנחם קריית שכונות - ממזרח

 .האור מושב - מדרום

 
 חקלאית תרבות דפוסי

 נמצא( יםמר) כרם עין מעין בנחל כרם לעין ומתחת מסורתיות יותחקלא מדרגות מכוסה היחידה רוב

 המסורתיים החקלאות דפוסי את היטב מאפיינת היחידה .םזיתי כרמי וסביבו המעין של השלחין בית

 . ירושלים הרי באזור

 

 

 

 

 

 

 טרסות סביב עין כרם
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 רפאים  נחל מדרון - לבן רכס  6.1.14

 
 היחידה. ועמינדב אורה המושבים ממוקמים ולאורכו מערב - מזרח בציר ליםלירוש מערב מדרום רכס

 נחצים המדרונות .הרכבת ומסילת רפאים נחל עד שלו הדרומיים המדרונות ואת הרכס גב את כוללת

, לבן עמק, מנחם קריית עמק הם (בלמער ממזרח) שביניהם שהבולטים, םקטני גאיות י"ע לרוחבם

 רציפות ברצועות ביטוי לידי בא הרכס של והגיאומורפולוגי הגיאולוגי האופי. ה'וולג ונחל השומרה נחל

 אורה המושבים ממוקמים הרכס גב על הממוקמת העליונה ברצועה. דאחי בגובה הרכס לאורך

 ושרידי בתות, גריגות מכוסה התחתון וחלקם ברובו מיוער המדרונות של העליון חלקם .בועמינד

 מדרגות חקלאות שרידי מכוסים העליון מחלקו וחלק הרכס של תוןהתח חלקו יתרבמ. בוסתנים

 העמק קרקעית .רפאים נחל אל היורדים בגאיות בעיקר ,השרידים משתרעים העליון בחלק. תמסורתי

, מערבה ובהמשך ביתר רכס מול ,המערבי ובקצה מסורתית חקלאות בשרידי מכוסה רפאים נחל של

 העמק תחתית. בתיר הכפר תושבי של ובוסתנים זיתים רמיכ עם פעילה מסורתית בחקלאות מדובר

 והבריטית הטורקית המסילה בתוואי) הרכבת מסילת את המכיל תשתיות כמסדרון גם משמשת

 גדר וכן הרכבת מסילת של בקרה דרכי, (גילה להר ממלחה ה'וולג דרך) 385 אזורי כביש, (לירושלים

 חלקי מעל בעיקר העוברים בולטים חשמל קווי ניש י"ע לאורכה נחצית היחידה .תהעתידי ההפרדה

 של התחתון בחלקו, היחידה במזרח. מרכזיים אתרים מספר היחידה בתחום. המיוערים הרכס

 הכפר שרידי מצויים היחידה במרכז .יחלק באופן ששוקמו ,ושל השלחין ובית לבן עין מצוי המדרון

 ובסמוך הנוכחי ה'וולג לכפר מתחת. בוסתניו דישרי וכן שלהם השלחין ובתי מעיינותיו עם יחד ה'וולג

 מזוהה הכנסייה. פירהלס -6 ה מהמאה כנסיה שרידי עם חניה אל עין מצוי ,(ול מחוצה) הסקר לגבול

 .פיליפוס בידי כוש מארץ השר של טבילתו מקום את המקדשת פיליפוס ככנסיית

 סביב(. ביתר) ובתיר "(החדשה") ה'וולג הכפרים מצויים רפאים נחל של הדרומיים המדרונות על

 השלחין ובתי מעיינות עם המסורתית המדרגות חקלאות תרבות, ופעיל מלא באופןה נשתמר הכפרים

 תלולים מדרונות על ועתיקות מפוארות מדרגות ומערכות חקלאיים מתקנים, כרמים, בוסתנים ,שלה

 .הנוף ליחידת וחשובותי ייחודי תרב –סביבה זו מהווה רקע נופי . המחורצים ויובליו רפאים נחל של

 

 גבולות

עד  מערב-  דרום לכיוון ויורדת עמינדב של הלולים מגבעת המשתרעת וארוכה צרה שלוחה - ממערב

 .העמק מגמת משתנה שבו ,רפאים נחל של גדול פרסה לעיקול

 . מנחם קריית שכונת של המערבי והקצה ועמינדב אורה המושבים - מצפון

 וגבעת מנחם קריית בשכונות בצפונו הגובל, מנחם קריית עמק של חיהמזר הקצה -ממזרח 

 .משואה

 . רפאים נחל עמק קרקעית - מדרום

 

 חקלאית תרבות דפוסי

 ושרידי שלחין בית שרידי קיימים ה'וולג שרידי סביב. מסורתיות היחידה בתחום הטראסות רוב

 חקלאות מתקיימת, היחידה קצה עד ומערבה בתיר לכפר שמתחת בקטע, רפאים בנחל. בוסתנים

 .ליחידה שמחוץ רפאים נחל של הדרומיים וביובלים במדרונות גם וכך מסורתית
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 רשימה ביבליוגרפית  6.2

 

האוניברסיטה )הוצאת מאגנס , "החקלאות בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד", פליקס. י

 .1963, דביר( ם-העברית י

 

, "הרי ירושלים ושפלת יהודה מדיניות שימור ופיתוח בר קיימא", מאיה חושן, קמחי ישראל, קפלן מוטי

 .2000, מכון ירושלים לחקר ישראל

 

 .ט"תשי, "ספרית השדה"הוצאת , "ישראל –החקלאות העברית הקדומה בארץ ", יפה. ד.ש

 

  .1956, הוצאת מוסד ביאליק ודביר, "ספר ירושלים", מיכאל אבי יונה

 

 .1980, הוצאת נאות קדומים, "ת ישראלטבע ונוף במורש", נגה הראובני

 
 .1995, פ הנצחות ופרויקטים"אגף הנו, ל"קק, "תכנית אב סטף", דוד שקולניק' אדר

 

 .1972, הוצאת המדפיס הממשלתי1971, משרד הפנים, 1מ "תמ -מחוז ירושלים 
 

מכון , " האדםנוף ומורשת , קר טבעס - ההרים ממערב לירושלים", אורי רמון , מימי רון, זוהר יובב

 .2009, א"דש

 

 , "התפוצה של המדרגות החקלאיות בהרי יהודה": מאמר ,ר צבי רון"ד

 

. גרוסמן ור. ד, שמואלי. א: מתוך" )ניצול מעיינות לחקלאות שלחין בהרי יהודה": מאמר, ר צבי רון"ד

 .(250 – 230' עמ, הוצאת כנען,   יהודה ושומרון פרקים בגיאוגרפיה ישובית, 1977, זאבי

 

 :אתרי אינטרנט

 /http://whc.unesco.org -אונסקו 

 /http://www.deshe.org.il  -א "מכון דש

 /http://www.yadhanadiv.org.il -יד הנדיב 

 /http://he.wikipedia.org -וויקיפדיה 

 

 

 

 

 

 

 

http://whc.unesco.org/
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 הארכיוןכתובת בה מוחזקים רשימת מצאי ורשומות   6.3

 

 .ירושלים, הר הצופים, האוניברסיטה העבריתספריית 

 .3עם ועולמו ' רח, ירושלים, ג"רט –ארכיב 

 .מוזיאון רוקפלר, ירושלים, ת"רע            

 .חטיבת תכנון ופיתוח, משרדי רשות הטבע והגנים בירושלים

 .מחסן הסמינרים הארכיאולוגיים

 

             

 מיפוי בעלי העניין. 7

 

 רשויות מקומיות וגופים מקצועיים  7.1

 ג"רט

 ל"קק

 רשות העתיקות

 ...('תגלית וכו)עמותות תיירות 

 ב"מג, משטרה, ל"צה

 מ"מלח

 אוניברסיטאות

 (. משרד הפנים, חקלאות, ת"חמ/ משרד התיירות, המשרד להגנת הסביבה)משרדי ממשלה 

 

 וועדה מקומית ומחוזית  7.2

ריית יבתחום המוניציפאלי של ע ,ז ירושלים של משרד הפניםות במחוטרסות הרי יהודה נמצא

 .מועצה מקומית מבשרת ציון, מועצה אזורית מטה יהודה, ירושלים

 

 דיון ציבורי  7.3

 .מקומיות ומחוזיות: ועדות בניין ערים
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 רשימת ספרות

 

 סדר זרעים, תלמוד בבלי

 מדרש תנחומא, מדרש רבא

 

תולדותיה והתפתחותה של ירושלים מקדמת , טבעה – ספר ירושלים :(עורך. )מ, אבי יונה

 1956, ירושלים ותל אביב, הוצאת מוסד ביאליק ודביר. כרך ראשון, ימיה ועד לזמננו

 

המכללה האקדמית , מכון המחקר. קובץ יג, מחקרי יהודה ושומרון(: עורך מדעי. )י, אשל

 2004, אריאל, יהודה ושומרון

 

הוצאת המחלקה לפרסומים . יחזור חקלאות הררית עתיקהאתר לש –סטף (: עורך. )ג, בשן

 קרן קיימת לישראל, אגף ההסברה, חזותית-ולהסברה קולית

 

, גף הפרסומים. הוועדה הישראלית למורשת עולמית –דוח צוותי חשיבה (: עורך. )ד, אלי-בר

 2006, משרד החינוך

 

המחלקה להנצחת , יקוםאגף הש, משרד הביטחון. טבע ונוף במורשת ישראל.: נ, הראובני

 .1982, החייל

 

ל "ש י"הוצאת ספרים ע. החקלאות בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד.: י, פליקס

 1963, ירושלים, האוניברסיטה העברית, מאגנס

 

. מדיניות שימור ופיתוח בר קיימא –הרי ירושלים ושפלת יהודה .: מ, וחושן. י, קמחי, .מ, קפלן

 2000, אלמכון ירושלים לחקר ישר

 

, החוג לגיאוגרפיה. א, המלונות כביטוי לחקלאות המדרגות בהרי יהודה ושומרון.: ד. י. צ, רון

 1977תל אביב , אוניברסיטת תל אביב והמועצה האזורית מטה יהודה

 

 1976, ישראל, המכון הגיאולוגי. ירושלים וסביבתה –מפה גיאולוגית 

 

 ארציות ומחוזיות תכניות מתאר –מינהל התכנון משרד הפנים 
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"Agricultural landscapes" 

Historic/Ancient Agricultural Landscapes in the Judean Mountains 

A proposal for declaring a World Heritage Site by UNESCO 

 (Feasibility study) 

 

This paper presents an initial proposal to define agricultural landscapes of 

significant importance as cultural landscapes nominated to UNESCO's World 

Heritage Sites list. 

The ancient agriculture landscapes in the Judean Mountains are hundreds and 

thousands years old and represent a unique phenomenon of coping with 

complex conditions using limited technological means. They bear a testimony to 

the tradition of farming in the steep mountains surrounding Jerusalem. These 

landscapes represent a traditional land use – mountain agriculture, in small 

plots delineated by walls. 

These landscapes are linked to Israel's main heritage site – the city of 

Jerusalem. They have greeted pilgrims to Jerusalem, and create a cultural and 

natural setting to the city. 

Our proposal: creating a document to be presented to UNESCO, containing a 

proposal to define the "Terrace Landscapes in the Judean Mountains" as a 

World Heritage Site, representing "Cultural Landscapes", while simultaneously 

creating a statutory and ethical shield to the unique and nationally significant 

agricultural landscapes. 

 

The World Heritage List has been expanded and now includes, alongside 

specific sites, spaces characterized as Culturla Landscapes. Spaces influenced 

by human presence for long periods of time, and in which the traces of human 

activity are of exceptional interest. The definition of Cultural Landscapes also 

includes Agricultural Landscapes. 

 

This proposal is based on many development initiatives in the area of the 

Jerusalem Mountains, who may cause irreversible changes in the landscape, 

which put natural values and open spaces at risk. This paper wishes to present 

another level of protection, the classification as a World Heritage Site, based on 

the agricultural-setteling legacy in the area. The Jerusalem popultaion in 
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particular is in great need of the presence of the ancient agricultural and cultural 

legacy. 

 

Justifiction of nominance: It is suggested to present "Terraces of the Judean 

Mountains" as a cultural landscape, according to the following criteria set by 

UNESCO: 

 

 "To exhibit an important interchange of human values, over a span of 

time or within a cultural area of the world, on developments in 

architecture or technology, monumental arts, town-planning or landscape 

design." 

 "To bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition 

or to a civilization which is living or which has disappeared." 

 "To be an outstanding example of a type of building, architectural or 

technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant 

stage(s) in human history." 

 "To be an outstanding example of a traditional human settlement, land-

use, or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or 

human interaction with the environment especially when it has become 

vulnerable under the impact of irreversible change." 

 "To be directly or tangibly associated with events or living traditions, with 

ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding 

universal significance." 

 

It will be exhibited how the ancient agricultural landscapes in the Jerusalem 

Mountains meet this criteria. Pronouncing these areas as World Heritage 

Landscape will enrich the contents of the area, provide it with protection and 

enhance it's status. 
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