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 תקציר .1

על ידי יחידת סקרי הטבע העירוניים של החברה  עמק המצלבה מבוצעב התשתיות הטבעיותסקר 

  .2021-2022 פברואר-אפרילבמהלך  עיריית ירושליםלהגנת הטבע עבור 

של  מרצףחלק  , המהווהעירוני הגדול והחשוב במרכז ירושליםהוא אתר הטבע העמק המצלבה 

עם מערכת  יםמורשת היסטורי יאתרמשלב העמק  .שטחים פתוחים בתוך המרחב הבנוי של העיר

כרם זיתים וותיק ואזורים סלעיים שמורים עם עושר ייחודי של חי  הכוללת ,חקלאות מסורתית

ל משנה תוקף בשנה החולפת, אשר בה הוטלו קיב וצומח. חשיבותו של השטח הפתוח בלב העיר

לאבן שואבת  עמק המצלבה הפך בשנה זומגבלות רבות על האזרחים בעקבות מגפת הקורונה. 

. עקב הלחץ ההולך וגובר של ומרגוע ספורט, פנאיולמוקד מפלט של טבע, אוויר פתוח ופעילויות 

ה בהגנה על ערכי הטבע והמורשת פעילות אנושית על המערכת האקולוגית בעמק, קיימת חשיבות רב

 ובתכנון מקיים. 

צמחים  ,אתרי פריחהאתרים גיאולוגיים, ים נקודתיים, ביניהם ממצא 134 בעונת האביב תועדו

ם מיני 325ועוד. תועדו  אתרי מורשת חקלאיתגידול ייחודיים, -מיוחדים, בתיבולטים/עצים  נדירים,

מינים  12-ו מינים מוגנים 22, מינים נדירים 4בסכנת הכחדה,  מין אחדצמחי בר, מתוכם  של

. תועדו מגוון בעלי מינים פולשים 9-מינים תרבותיים שתולים ו 8. בנוסף תועדו מקומיים שתולים

אוכלוסייה גדולה של מיני פרפרים ו 37מיני יונקים,  9 מיני זוחלים, 12 מיני עופות, 127חיים: 

חנייה ומתקני קרקעיים, -מעברים תתספסלים, , כמו תשתיות קליטת קהל 63תועדו  עוד .גחליליות

 ועוד. חישוף קרקע, זיהום אור, כמו צמחייה פולשת, ומטרדים מפגעים 84תשתית. בנוסף, תועדו 

 כאמור, הסקר ימשיך בעונות הסתיו והחורף להשלמת הממצאים.

-בתי מגווןם ע הוא בעל ערכיות אקולוגית גבוהה במיוחדמרבית שטח עמק המצלבה ככלל, נמצא ש

אוכלוסיות ו ארצית ומקומיתמיני צומח נדירים מגוון צומח וחי, כולל גידול ייחודיים המאכלסים 

אתר  עמק המצלבה הוא. ששורדות ואף משגשגות במרחב העירוניחיים -בעליגדולות למדי של 

שטחים  , כחלק מרצףירושלים לשלשימור המגוון הביולוגי הייחודי רבה ל חשיבות בע טבע עירוני

 .פתוחים שחודרים אל העיר ומחברים את ירושלים לשטחים פתוחים נרחבים שסביבה

( ורוכזו במסמך מסכם, GIS -שתועדו עובדו לשכבות ממ"ג )מערכת מידע גיאוגרפי ,ממצאי הסקר

מיועדים לעוסקים במלאכת התכנון והניהול העירוני ויאפשרו למקבלי החלטות ולדרג המקצועי 

כולל תדריך זה . מסמך עמקלכל סוגיית תכנון הנוגעת למגוון ביולוגי בתחום ה לגבש התייחסות

וכן הנחיות והמלצות לשילוב תשתיות טבעיות בכל מרחב , תכנון, פיתוח וטיפוח המערכת הטבעית

 . בנוסף, המסמך כולל תדריך ניהול מקיים תכנון.

  



 מבוא .2

 טבע עירוני בירושלים .2.1
 

למרחב מסביב הן  ,איכותיים רות ביותר בישראל בשטחים פתוחיםהיא אחת הערים העשיירושלים 

קו פרשת שני צדי הכולל את  ,מיקומה והתפרשותה של העיר על פני שטח נרחב. וביבלנוי הן בה

המים הארצי, תורם רבות לחשיבות השמירה על שטחים אלו, בהם מתקיים מגוון ביולוגי עשיר 

ולספר המדבר  לקו פרשת המים תיכוני ממערב-הים עם חברות צומח אופייניות לחבלבמיוחד, 

השרוי  ,של היונק צבי ישראליוצפופה אוכלוסייה גדולה ממזרח. שטחים אלו מחזיקים בין היתר 

וחברת חי בסכנת הכחדה עולמית. מרבית השטחים הפתוחים בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה למדי 

מיני צומח נדירים ומגוון ערכי טבע ידול לחים, ג-גידול ייחודיים ורגישים, בתי-בתי תכוללהוצומח 

 ומורשת. 

פורסם סקר הטבע העירוני המקיף  2010בשנת ירושלים היא חלוצה בתחום הטבע העירוני בישראל. 

הכוללת תשתיות ת מערכת טבעיקיימת בו , בנויאתר טבע עירוני מוגדר כשטח פתוח או . העירשל 

המערכת האקולוגית  ורציפות חיוניים הן להמשך תפקוד אתרי הטבע העירוניים. חי, צומח ודומם

בעשורים האחרונים, עם התגברות  .העיר עבור תושבישירותי מערכת חיוניים לאספקת בעיר, הן 

שמירה על אתרי הטבע העירוני ותפקודם. עיריית גדלה ההכרה בחשיבות הלחצי הפיתוח בעיר, 

. בנוסף, 2000 ירושלים מתארהבתכנית ירוניים העירושלים הגדילה לעשות ושילבה את אתרי הטבע 

ת לצורך הטמע (,2013" )מדיניות אקולוגית כלל עירונית -"טבע בעיר ירושלים נערכה עבודה מקיפה 

במסגרת השמירה בתכנון העירוני ובניהול השוטף של השטחים הפתוחים בירושלים.  תוצרי הסקר

גבעת התנ"ך והיד אתר טבע עירוני , עמק הצבאיםהעירוני על אתרי הטבע העירוני נחנך פארק הטבע 

 עוד נטויה. 

 

  אתר טבע עירוני עמק המצלבה .2.2

 דונם 248-, המתפרש על פני כירושליםהעיר בליבה של הוא שטח פתוח עמק המצלבה וסביבתו 

ה בת אלפי שנים, מסיפור הצליבה דרך לעמק יש היסטורי. (1מפה ) ולאומיתובעל חשיבות עירונית 

 הקמתו של מנזר המצלבה ועד ימינו. 

עליהם  ,גידול ייחודיים וערכיים במיוחד, הכוללים אזורים טרשיים עם סלעי אם קיימים בתי בעמק

התבססה חברת צומח שכמעט ונכחדה מירושלים ואזורים עם קרקע עמוקה המקיימת צומח 

 וף חקלאי של כרמי זיתיםבנ העמק מאופיין ם וצמחים נדירים נוספים.ייחודי, כולל ריכוזי גיאופיטי

, בתה תתיכוני-ים ושיחייהחורש אגירה(, ושרידי מתקנים חקלאיים )טרסות, בית בד, גת ומערות 

האתר מקיים מערכת אקולוגית עשירה ת אורנים ועוד. וסלעיים, חורש אזוריםתיכונית -ים

  המוכרים והחשובים ביותר במרחב העיר הבנויה. יםעירוניומתפקדת ומהווה אחד מאתרי הטבע ה

בעמק המצלבה עובר ערוץ נחל רחביה. בעבר, הנחל התנקז מקו פרשת מים מקומי )באזור התחנה 

המרכזית(, דרך גן סאקר, עמק המצלבה, עמק הגן הבוטני, עמק הצבאים והתחבר עם נחל רפאים 

וצו של הנחל קטוע ורובו עובר במובלים ונקזים ער )בסמוך לתחנת הרכבת מלחה(. ואילו כיום,

בעמק הצבאים והקרקע. מופע הנחל כנגר עילי נותר בעמק הגן הבוטני )במובל פתוח( -עירוניים בתת



 שסביבהקרקע וקיים מופע חלקי בשטח הפתוח -הזרימה היא בתת ,בהלבעמק המצ .)מופע טבעי(

 המנזר. 

לרצף אתרי טבע מחובר אקולוגית העירוני, -פנים חלק ממסדרון של שטחים פתוחים מהווה העמק

התחנה לחקר ציפורי הכנסת, מתחם המוזיאונים,  מתחם חסינותגן סאקר, הכוללים את  ים,עירוני

ישנה חשיבות רבה  על כן נחל רפאים ורכס לבן. גן הבוטני, עמק הצבאים,הירושלים, גן הוורדים, 

וך התייחסות לשמירה והעצמה של ערכי הטבע , תשל העמק במיוחד לתפקודו ולניהולו המקיים

 הקיימים. 

בעת  זורם . כיום, הנחלשמנקז חלק ניכר ממרכז העיר ,ההיסטורי נחל רחביהערוץ  עובר בעמק

גשם  באירועיובעל מופע מערכת הניקוז העירונית בבמובילי מים והקרקע, -אירועי גשם עיקר בתת

 פותח בעמק הצבאים. מופע של ערוץ נגר עילי מ ומקבלהקרקע, -בתת

 

 עמק המצלבה -: התמצאות 1מפה 

 



 מטרות העבודה .2.3

 :חלקיםנחלקת לשני  העבודה

 תיאור מצב קיים ותדריך תכנון מקיים  .1

 יצירת בסיס מידע אקולוגי אשר יהווה בסיס תכנוני לשמירה, טיפוח והנגשה לציבור. -

 לוקה לאזורי תכנון.בחינה וקביעת מדרג ערכיות אקולוגית וח -

 קביעת הנחיות פרטניות לתכנון בכל אחד מאזורי התכנון. -

 הנחיות לקישוריות האתר בין אתרי הטבע העירוני הסמוכים. -

 תדריך ניהול מקיים .2

הצעת הנחיות לאופן ניהולו, תפעולו ותחזוקתו השוטפת של עמק המצלבה כאתר טבע  -

 עירוני.

 

 

 

  



 ותתשתיות טבעיסקר  -ממצאי ביניים  .3

. 2022 חורףועתידה להסתיים ב 2021בשלהי אביב החלה תשתיות טבעיות בעמק המצלבה סקירת 

מיוחדים, צמחים נדירים ומינים "אדומים" בולטים/אתרי פריחה, עצים  :ממצאים כולליםה

 בנוסף, וכן תצפיות בבעלי חיים. , ממצאים ארכיאולוגייםאתרים גיאולוגייםבסכנת הכחדה, 

כן ו אשפהעודפי קרקע, זיהום אור, ריכוזי געים צמחיה פולשת, עודפי עפר, מתבצע מיפוי מפ

 .ועוד חניה, שבילים, צל, ספסליםהכוללים מוקדי  תשתיות קליטת קהל 

באביב פרפרים, זוחלים ויונקים בוצעו עופות, , יםבוטני המפרטים ממצאיםממוקדים סקרים 

 וימשיכו בקיץ, בסתיו ובחורף הקרובים. 

 :מתוארים להלןאביב בנאספו עד כה ממצאים ש

 134  (1תמונה ו 2מפה  ראו) –ממצאים נקודתיים 

פעמונית ירושלים, שום ירקרק, אשבל , רקפת מצויה, נרקיס מצוי, חצב מצוי  :אתרי פריחה -

שלהבית דביקה, מרוות גדי צהובה, -ישראלית, אוזן-תגית ארץ מעורק, תלתן הארגמן,

 .יהודה, מוצית קוצנית, שרעול שעיר, סלסילה מצויה, קורנית מקורקפת

ברוש  מיש דרומי,ישראלית, -, אלה ארץוותיקים עצי זית אירופי: בולטים/מיוחדיםעצים  -

, עוזרר מצויצוי, שקד אלה אטלנטית, כליל החורש, חרוב מ אלון מצוי, , אלון התבור,מצוי

 .י, אגס סורי, ער אצילקוצנ

 .(גלומות-שונת שועל-שיבולתבסכנת הכחדה ) ם'צמח אדו' -

שיניים, סחלב -סחלב שלש, עיריוני קצר, אצבוע אירופי, אגס סוריכמו : צמחים נדירים -

פרפרני, דנדנה רפואית, חשפונית עדינה, סגולית חרמשית, מלקולמיה הררית, קוצן קיפח, 

 .ועודעכובית הגלגל, מרוות ירושלים פרי, -הבורסקאים, קדד גדול אוג

 ומערות אגירה. בית בד, גת מורכבת: ממצאים ארכיאולוגיים -

 .סלע מפותח ומערות טבעיות וחצובות: מאתרים גיאולוגיים -

 .תיכוני מפותח-קרקע עמוקה, חורש ים, אזורים טרשיים: ייחודייםגידול -בתי -

 

 המצלבה בעמק נקודתיים ממצאים: 1תמונה 

  
 עצים בולטים/מיוחדים: עץ זית אירופי וותיק בית בד: ממצא ארכיאולוגי



  
 בוסתן/חקלאות מסורתית: טראסה חקלאית גידול ייחודי: אזור טרשי עם צמחיית סלעים-בית

 

 : ממצאים נקודתיים בעמק המצלבה2מפה 

 



 342 בר צמחימיני  325, מתוכם מיני צומח  

תיכוני של ישראל, -עיקר הצמחים שאותרו בסקר הם שכיחים ומאפיינים את החבל הים -

: כלכלך סורי, שלהבית דביקה, גרגרנית כגוןכולל מינים שמאפיינים בעיקר את שדירת ההר, 

 ירושלים ומינים נוספים. 

 עמוקותגלומות, מין שמאפיין קרקעות -שועל שונת-שיבולת –בסכנת הכחדה  אחד מין -

 .(2תמונה ) ושומרון ביהודה

 ביהודה יותר שכיח, ארצית נדיר מין) עיריוני קצר :כגון, מינים נדירים מקומית/ארצית 5 -

 ירושלים סתוונית של גדולה אוכלוסייה וכן(, 2תמונה , מירושלים ונכחד כמעט אבל ושומרון

 .הזית ודבקון

 .מינים מוגנים 22  -

 בטבע מתרבים שלא תרבות מיני הקטן חלקםו בר מיני עיקרם ,שתולים מקומיים מינים 18 -

 . בעמק

מינים פולשים/זרים, כולל ריכוזים משמעותיים של שיחי שיטה כחלחלה וצמחי חמציץ  9 -

 נטוי. 

 13 (3מפה ראו ) –צומח  יחידות 

תיכוני, -ים חורש שטחי, עירוני גינון מרחבי שכוללות צומח יחידות מגוון ומופו אותרו בעמק -

 כרם, טרשית בקרקע זיתים כרם, טרשים צמחיית בליווי זיתים כרם, יער, נטועות חורשות

 שיחייה/מפותח, מופר שטח, חלוף-בני עשבוניים, נטוש זיתים כרם, עמוקה בקרקע זיתים

 .מגוונת ושיחייה

 

 המצלבה בעמק בר צמחי: 2תמונה 

  
 (בירושלים ביותר נדיר)צמח  קצר עיריוני ירושלים פעמונית



  
 '(אדוםגלומות )'צמח -שונתשועל -שיבולת (בירושלים ביותר נדיר צמח) אירופי אצבוע

 

 בעמק המצלבה : יחידות צומח3מפה 

 



 73  ותיעוד סימני פעילות במינים השוניםת והתיעוד כולל תצפי –חיים -מיני בעליצפיות בת 

 .3תמונה ו 4מפה ראו , מאורות וגללים. נבירותעקבות, כגון 

 .חנקן נובי, חטפית אפורה, נץ מצוי, ינשוף עצים, מצויבז בז עצים, : עופות -

זיקית, מניפנית מצויה, נחושית עינונית, חומט פסים,  צב יבשה מצוי, חומט גמד,: זוחלים -

 ., וזעמן זיתניזעמן מטבעות, קמטן, חרדון מצוי, לטאה זריזה שממית בתים, 

, שיניים-דרבן הודי, חולד ישראלי, חולדה מצויה, נברן השדה, חדף לבןתן זהוב, : יונקים -

  .שוליים-קיפוד מצוי, עטלף פירות, עטלפון לבן

 .ון האפון, חומית היבלית, אביבית משוישתכחל: פרפרים -

צבתות, שחרן יהודה, עביד -גחלילית מאירה, קדמום יהודה, קטלן עב: חוליות-חסרי -

  שחום(.

 

 המצלבה בעמק חיים בעלי במיני תצפיות: 3תמונה 

  
 יבשה מצוי-צב המצלבה מנזר על מצוי בז גוזלי

  
 כנף טלוא-ירוק תן זהוב

 

 



 בעמק המצלבהבבעלי חיים  תצפיות: 4מפה 

 

 

 



 63 דרטאות, מעברי , ספסלים ופינות ישיבה, חניה, אנכניסה לשטח – תשתיות קליטת קהל

)כולל מתחמים  מתחמי התכנסות לפעילות ציבורית רגל, שבילי הליכה ואופניים,-הולכי

מתקן , מתקני תשתית )אנטנה סלולארית, ארון חשמל(, מוסדרים ומתחמים פיראטיים(

 .4תמונה ו 5מפה ראו  .(מבני הצופים, בית ספר וגן ילדים)ברזיה ומבני ציבור , שעשועים

 

 המצלבה בעמק קהל קליטת תשתיות: 4תמונה 

  
 ספסלים ספסלים

  
 שילוט הסבר שביל הליכה ואופניים



 : תשתיות קליטת קהל בעמק המצלבה5מפה 

 

 

  



 84 ראו ) –מפגעים ומטרדים  מוקדי  

  

  

  5תמונה ו 6מפה) 

חמציץ נטוי, אילנתה בלוטית, פרקינסוניה , שיטה כחלחלה: צמחייה פולשת -

שיטה, -בת, רוביניה נוצה-שיכנית, אזדרכת מצויה, פלפלון רך, וושינגטוניה חוטית

 .(אגבה אמריקנית

)סקר מקיף של זיהום האור יושלם  מתאורה המופנית לשטחים טבעייםזיהום אור  -

 (.בהמשך הקיץ

 .ואשפה ביתית גרוטאותפסולת בניין, זולות, : ערימות פסולת -

 .בעיקר כתוצאה מהסדרת אזורים לפעילות ציבורית, חישוף/יישור קרקע -

 .סחיפת קרקע -

 .גידור -

  .ביוב פתוח -

 

 המצלבה בעמק ומטרדים מפגעים: 5תמונה 

  
 צמחייה פולשת: שיטה כחלחלה דליפת ביובזיהום קרקע: 

  
 גידור מוסדרת לא אנושית פעילות: קרקע חישוף

 



 

 

 

 מפגעים ומטרדים בעמק במצלבהמוקדי : 6מפה 

 

 



  



 ניתוח ממצאי הסקר .4

  רגישות אקולוגיותו יותערכ .4.1

על בסיס ) בוטנית הערכיות ממפת הדירוג משילוב מורכבת (7מפה )הערכיות האקולוגית מפת 

ם; מייצגות היטב את בתי הגידול השונים ומידת השתמרות , מתוך הבנה שהןיחידות הצומח

 הערכיות של כמייצג החיים-מוקדי פעילות בעלי לש נוסף דירוג עם מופיעה במסמך המלא(

 רמות של ערכיות אקולוגית: 5 -השטחים השונים בעמק דורגו ב .הזואולוגית

  שאינו מקיים כלל תכסית צומח טבעית )גם בשטחים אלו עשויה שטח בנוי - 0ערכיות ,

 .להתקיים צמחיית כתלים, קינון עופות וכדומה(

  למשל כתוצאה מעבודות עפר וגינון אינטנסיבי, טח מופר ברובוש - )ערכיות נמוכה( 1ערכיות ,

 .המקיים מגוון ביולוגי דל

  לדוגמא אזור גינון אקסטנסיבי וצמחייה בשטח שטח מופר בחלקו - )ערכיות בינונית( 2ערכיות ,

 .בעבר מעובדה שהי

  המקיים מגוון ביולוגי משמעותי שטח שמור - )ערכיות גבוהה( 3ערכיות. 

  אוכלוסיות , כולל המקיים מגוון ביולוגי משמעותי ורשטח שמ - )ערכיות גבוהה מאד( 4ערכיות

 .של מינים נדירים

  כולל אוכלוסיות של מינים שטח טבעי ברמת השתמרות גבוהה - )ערכיות מרבית( 5ערכיות ,

 .נדירים

ובפרט תא  כאזורים בעלי ערכיות גבוהה מאד עד מרבית,זוהו אזורי הטרשים בצפון ובמערב העמק 

מפה ) השטח הצפוני המשלב ריבוי מינים נדירים וייחודיים עם השתמרות תכסית המסלע הטבעי

7.) 

באזור שדרות חיים הזז ובפאתי שכונת ניות, יש ריבוי שטחים בעלי ערכיות נמוכה או שסווגו 

  ים.כשטחים בנוי

כרם הזיתים שטח . כך לדוגמא, כתוצאה מהפרותלהשתנות עם השנים ערכיות תאי שטח עשויה 

היה מסווג בעבר כבעל ערכיות אקולוגית גבוהה מאוד, בגלל מערב למנזר המצלבה, -מצפוןש

 ,אוכלוסייה זו הולכת ודועכתבשנים האחרונות של סתוונית ירושלים.  גדולהה יאוכלוסי בוהייתה ש

ורמת לחישוף קרקע, כמו גם אוכלוסייה גדלה של דרבנים בשל פעילות אנושית אינטנסיבית שג

כבעל ערכיותו האקולוגית של השטח פחתה והוא מסווג כיום  סיתוונית. ולכןבצלי המשניזונים 

(. עם זאת, ניתן לנקוט בצעדים שונים על מנת לשקם את בית הגידול 3ערכיות אקולוגית גבוהה )

 .ולהעלות חזרה את הערכיות של השטח

 



 אקולוגית ערכיות: 7מפה 

 

 

 

 

  



  מעברים אקולוגיים .4.2

 (8מפה )ראו  :סמוכים פתוחים שטחים לבין המצלבה עמק בין אקולוגיים מעברים

לל הכו ,של ירושלים עירוניים-במקבץ אתרי הטבע הפניםת מפתח חשובה יעמק המצלבה הוא חולי

, גן הוורדים, מוזיאון ישראל והגן והתחנה לחקר ציפורים את גן סאקר, שטח חסינות הכנסתגם 

חלק ו, עטלפים עופות –מעופפים  בעלי חייםהנהנים העיקריים מהקשר בין האתרים הם הבוטני. 

 . יונקים וזוחלים, וכן מקבוצות החרקים

המשמשים למעבר  קרקעיים-תת מעבריםבין עמק המצלבה לבין שטחים אלו קיימים שלושה 

גן קלור, מעבר נוסף בין העמק לבין בין עמק המצלבה לבין  מעבר אחד מחברהולכי רגל ובע"ח. 

מחבר לגן סאקר. תצפיות בשטח מלמדות כי בעלי חיים רבים עושים  אחרוןשכונת רחביה ומעבר 

 ים שונים.קרקעיים אלה, בדגש על תנים, דרבנים וזוחלים ממינ -שימוש במעברים תת

עוברים בין העמק לבין שטחים  , בעיקר תנים ודרבנים,תצפיות בשטח גם מלמדות שבעלי חיים

מעברי בע"ח קיימים לפחות ארבעה , חלקם סואנים. המקיפים בכבישיםפתוחים סמוכים 

מערב -מעבר נוסף דרך כביש קיים בצפוןבכבישים בדרום העמק, לכיוון שכונת ניות והגן הבוטני. 

מזרח העמק, לכיוון גן קלור. יש להניח -מעבר נוסף דרך כביש קיים בצפון לכיוון גבעת רם. העמק,

 כי בעלי החיים עוברים גם בכבישים שמצפון ומדרום העמק.

לשטחים פתוחים בעלי החיים מהעמק של המגבילות מעבר  וחומות גדרותיש לציין שקיימות 

 אולם, מ' 3-כנסת, בגובה של כחסינות הברזל של קיימת גדר חורשת הכנסת  סביב( 1)סמוכים: 

המוזיאונים קיימת במערב מתחם ( 2) ;החוצים את הגדר דרך חפירים תחתיה נצפו דרבנים ותנים

מ' ועליה גדר ברזל בגובה של כחצי מ'. לא נצפה מעבר בעלי חיים דרך גדר  3-של כ חומת אבן בגובה

עמק, קיימת גדר ברזל בגובה סביב מתחם בית הספר וגן הילדים, שבאזור המפותח בדרום ה( 3) ;זו

 '. לא נצפה מעבר בעלי חיים דרכה, אך נצפו עקבות בעלי חיים המקיפים את הגדר.מ 2-של כ

 (8מפה )ראו  עמק המצלבה: בתוך שטחמעברים אקולוגיים 

מ' ועליה  1-קיימת חומה בגובה של כסביב מנזר המצלבה בתוך שטח העמק קיימות גדרות וחומות. 

, שכן החיים-מעבר של מרבית בעלי ותמגביל ןכמעט ואינ והחומה מ'. הגדר 1-ה של כגדר ברזל בגוב

 שבורה וכן יש פרצות צרות שנוצרו ע"י חפירת בע"ח מתחתיה. מהחומה , חלקןניתן לטפס מעליה



 אקולוגיים בעמק המצלבהוחסמים : מפת מעברים 8מפה 

 

 

  



 תדריך תכנון  .5

 וטיפוח ערכי הטבע בעמק המצלבה והדרכים למימושו חזון לשימור .5.1

 שכולל גם את מהווה חלק מהמסדרון הירוק של ירושלים אתר טבע עירוני עמק המצלבה ,

 התחנה לחקר ציפורי ירושלים ופארק עמק הצבאים. 

 תוך שמירה מקסימלית  תכנית הפיתוח המתגבשת להקמת פארק בתחומו של העמק, תבוצע

 ולוגית הטבעית, הצמחייה ובעלי החיים הייחודיים להרי ירושלים.המערכת האק על מצב

גידול טבעיים, הייחודיים שבהם הם טרשי גיר מפותחים וקרקע -בעמק מתקיימים מגוון בתי

 עמוקה, ההולכים ומתמעטים בתחומי העיר. 

 כגון מערכת הטרסות והמתקנים  ,התכנית תכלול שימור ושיקום של ערכי המורשת

 החקלאיים.

 כלומר בעוצמה נמוכה המגדירה ל פיתוח ייעשה במינימום הפרעה למצב הטבעי הנתוןכ ,

מערכת שבילים, אזורי ישיבה ושילוט הסבר ומנגד מאפשרת ליבה שמורה במרכז השטח, 

  המשמשת אזור בטוח ושמור למגוון מינים הזקוקים למרחבים אלו.

 רכת האקולוגית במוקדים כחלק מהנגשה ופיתוח נופי, יבוצע שיקום של הצומח והמע

, ויכלול העצמה של מיני צומח מקומיים ומיני בוסתן כאמצעי למשיכת מגוון ביולוגי נבחרים

 מקומי כגון ציפורי שיר וזוחלים.

 לימודי לתלמידי בתי הספר באזור ואתר פנאי ונופש לרווחת -האתר ישמש מוקד חינוכי

שתושבי העיר ותלמידי בית הספר יהיו מוצע הקהל, תוך הסדרה של אזורי פעילות ציבורית. 

שותפים פעילים בתהליך השיקום האקולוגי ע"י סילוק מינים פולשים, נטיעת עצים, הטמנת 

פקעות וזריעת צמחי בר, תהליך אשר יגרום להגברת הקשר שבין האדם לטבע המקומי ויתרום 

 לזהות המקומית.

 

 תפיסת תכנון ושימור אתר הטבע העירוני עמק המצלבה .5.2

 קהילתי היא:-תפיסה שגובשה לתכנון אתר הטבע העירוניה

ם טבעיים לשימור לבין אזורי חיץ הגדרת אזורי תכנון מובהקים: יצירת אבחנה בין אזורי .1

  ואזורים לפעילות ציבורית.

 תכנון וניהול מבוסס סקר הטבע וממצאיו. .2

ונפליקטים בין מיתון השפעות פיתוח על המערכת האקולוגית הטבעית, תוך צמצום ומניעת ק .3

 האדם והטבע. 

מופעי שטחי טרשים וקרקע עמוקה, עצי זית  –טיפוח והעצמת תופעות טבע אופייניות באתר  .4

 וותיקים ונגר עירוני. 

כתשתית עירונית פעילה למטרות נופש, פנאי, חינוך לשמירת טבע ופעילות  הטבע אתר תהפעל .5

 קהילתית.

 



 תכנון אזוריהגדרת  .5.3

 בנויות על העמק וסביבתו  השפעת תשתיות 5.3.1

 להערכת מענה לתת במטרה, נבחנה ההשפעה של התשתיות הבנויות על העמק וסביבתו

 ערכיותה במפתבמלואה  ביטוי לידיבאה  שאינה השטח הפתוח של נוספים תפקודים

 .האקולוגית

המצויים בו  הטבעיים הערכים ועלשטח העמק הפתוח  על מפריעה השפעהלתשתיות בנויות יש 

 ההפרות טווח .הפרות/הפרעות כאל היא זה עניין לצורך אליהם ההתייחסות לפיכךובסביבתו, ו

דוגמת צפיפות הבינוי בשכונות סביב, רוחב הכבישים ומידת התנועה  ,שונים בגורמים תלוי

 ( ועוד.בהם, אופי המזהמים )זיהום רעש, זיהום אור

לפי מרחק משוקלל , על השטח הפתוח בעמק אלה הפרותהשפעת מציגה הערכה גסה של  9מפה 

 )גוונים אדומים(: לעוצמת ההפרהמגורם ההפרה ובהתאמה 

  משקלי ההפרה נקבעו באופן יחסי, כאשר ההפרה המקסימלית היא כביש דו מסלולי סואן

משקל ההפרה ממה. ( המלווה בתאורה ואינו מאפשר מעבר בעלי חיים ברוב שעות הי100%)

מתחם המוזיאון )שאמנם מאופיין בבינוי ומשקל ההפרה של  80%-שכונת מגורים נקבע לשל 

שקיבלו  נוספים סוגי הפרותמפורטים  1טבלה ב. 40%-מאסיבי אך סגור בלילה( נקבע ל

 היא נמוכה יותר.יותר מתוך הנחה שהשפעתם על המרחב  כיםנמו משקלים

 אותה של המשוקלל המרחק פי על", רצף ערך" חושב ובסביבתו הסקר בשטח נקודה לכל 

 הוערךר, יות גדול אלה מאלמנטים שהמרחק ככל. )במטרים( השונים ההפרה גורמימ נקודה

 השטח כמופר פחות.

 

 בתחום הסקר ובקרבתוות : משקלי הפר1טבלה 

 משקל הפרה הפרה קווית

 20 שביל הליכה סלול

 20 שביל הליכה סלול

 30 שביל אופניים ראשי

 50 כביש פנימי

 50 כביש

 100 כביש דו מסלולי

 משקל הפרה הפרה פוליגונלית

 10 שטח חשוף

 10 שפכי עפר

 20 מנזר

 40 מוזיאון

 40 איצטדיון

 80 שכונת מגורים

 80 כביש דו נתיבי

 



 : השפעת תשתיות בנויות על העמק וסביבתו9מפה 

 
 

 

 

 

 



 ערכיות אקולוגית משוקללת 5.3.2

( וההשפעה של 7מפה שוקללו הערכיות האקולוגית )ר אזורי תכנון בשטח העמק, במטרה להגדי

 (.10מפה מפת ערכיות אקולוגית משוקללת ) (, ליצירת9מפה תשתיות בנויות על העמק וסביבתו )

 

 משוקללת : ערכיות אקולוגית10מפה 

 



 הגדרת אזורי תכנון 5.3.3

ברמות שימור  כנוןת אזוריסוגי דונם, חולק לשלושה  248-עמק המצלבה, המתפרש על פני שטח של כ

 (:5.3.2סעיף הרחבה ב, 10מפה מיפוי הערכיות האקולוגית המשוקללת )על פי , שונות פיתוחו

תפקוד על  לשמור ונועד לשימור וטיפוח ערכי הטבע הקיימים. אזורים – לשימור יםאזור .1

גידול שהוגדרו כבעלי -אזורים אלו כוללים בתי. והמגוון הביולוגי מיטבי של המערכת הטבעית

ממצאים בעלי חשיבות ורגישות שטחים סלעיים, קרקע עמוקה, ו –ערכיות גבוהה לשימור 

ריכוזי עצים וותיקים, ונדירים מקומית,  )בסכנת הכחדה( "אדומים" צמחיםגבוהה, כמו 

 לי חיים ועוד.אתרי פעילות בע

 ,אזורי הפעילות הציבוריתחיץ למעבר הדרגתי בין אזורי השימור לבין  ישטח – חיץ יאזור .2

השימור לבין  ישימור, להפריד בין אזורל יםאזורהלהגן על  תפקידם .'מ 10ברוחב של לפחות 

האינטנסיבית על המרחב האנושית אזורים מוטי פיתוח, ולמתן את השפעות העיר והפעילות 

 תוח.הפ

 ציבוריתמוקדי פעילות עם אפשרות לפיתוח נופי והקמת  יםשטח –אזורי פעילות ציבורית .3

בדגש החיץ ועד המפגש עם השכונות,  יבהיקף אזור מוימוק אזורים אלו לרווחת התושבים.

 .השוליים המופרים שהוגדרו כבעלי ערכיות אקולוגית נמוכהעל 

מציגה את אזורי  12מפה מציגה את אזורי התכנון על רקע ערכיות אקולוגית משוקללת, ו 11מפה 

 התכנון על רקע תצ"א.

ן, בהתאם לעקרונות מפורטות הנחיות והמלצות לשילוב תשתיות בכל אחד ממרחבי התכנו 6בסעיף 

 .5.4תכנון מקיים המפורטים בסעיף 

 



 : הצעה לאזורי תכנון על רקע ערכיות אקולוגית משוקללת11מפה 

 

 



 על רקע תצ"אאזורי תכנון : הצעה ל12מפה 

 
 
 

  



 ן מקייםעקרונות תכנו .5.4

 דורש התייחסות לסוגיות טבע עירוני מרכזיות: באתר טבע עירוני עמק המצלבה  מקייםתכנון 

 שמירה על קישוריות וחיבור של מסדרונות אקולוגיים בתחום השיפוט העירוני .5.4.1

 ערכיים גידול-שטחים פתוחים, פגיעה בתפקוד של בתיכבישים ובינוי עירוני יוצרים קיטוע של 

חיים ומגדילים את הסיכון ל"סחף ה-ם של בעליתנועתאת "צווארי בקבוק" אקולוגיים המגבילים ו

גנטי" ולהכחדת אוכלוסיות מבודדות. על מנת למתן את הסיכון להכחדה חשוב לשמור על קישוריות 

 בין אוכלוסיות קיימות, ואף להחזיר את הקישוריות במקומות שבהם נותקה בשל פיתוח בעבר.

 מומלצים: עקרונות

 .חיים לבעלי בטוחים מעברים ויצירת החיץ אזורי לבין השימור אזורי בין רצף שמירת •

, הסמוכים הטבע אתרי בין חיבורים הוספת ידי על ירושלים של הירוק המסדרון על שמירה •

חיים -בעלי מעבר שיאפשר וויז שמואל סטפן לרחוב מתחת גדול מים מעביר הוספת כדוגמת

 .לעמק בממער הטבע לאתרי

 שבעבר במיוחד ערכיים גידול בשטח העמק ישנם בתי -העירונית ברמה נדירים גידול בתי שימור •

מאוד ושרויים בסכנת  מעטיםהם ואילו כיום  ,וסביבה בעיר רבים באזורים שכיחים היו

  :ירושליםמהיעלמות 

יר, טרשיים המאופיינים בגושים גדולים של סלעי אם שרדו במספר מוקדים בע אזורים -

-בית השתמר בהם בעמק באתרים. המצלבה עמק הוא בהםשכאשר אחד המשמעותיים 

כדוגמת  ,בירושלים במיוחד נדירים צמחים כולל, דופן יוצא וצומח חי עושר ישנוהגידול 

 אצבוע אירופי ועיריוני קצר. 

מגוון צומח ייחודי, כולל אוכלוסייה גדולה  עםקיים אזור של קרקע אדומה עמוקה  בעמק -

 במיוחד של הגיאופיט סתוונית ירושלים. 

כבית  גבוהה שימור חשיבות לו, ההיסטורי נחל רחביה של ערוץ שריד קייםהעמק  בשטח -

 . גידול ייחודי, מופע מים בלב העיר, ותפקיד בניקוז העירוני

 

 השימור יצמצום השפעות שוליים על שטח .5.4.2

 תכנון מקיים של תאורה .5.4.2.1

ליליות של תאורה מלאכותית, וכולל הארה במקום, בזמן זיהום אור הוא מכלול ההשפעות הש

ובעוצמה לא רצויים לאדם, וכן הארה של מערכות אקולוגיות היוצרת הפרעה לדפוסי התאורה 

הטבעיים. זיהום אור עלול לגרום לפגיעה קשה בפעילותם של בעלי חיים וצמחים, למשל על תהליכי 

אשונית, חלוקת זמני פעילות במרחב בין מינים שונים, תיקון והבראה של תפקודים רהיצרנות ה

  .פיזיולוגיים, השעון הביולוגי, איתור משאבים ואויבים טבעיים, וכן על ניווט והתמצאות במרחב

ממספר מוקדים בהיקפו, בעיקר ממתחמי מבני הצופים סובל מזיהום אור המגיע  עמק המצלבה

מהכבישים שגובלים בחלקו המזרחי )שדרות חיים הזז, דרך רופין, רבי , רומישנמצאים בחלקו הד

, כמו גם מכבישים  סעדיה גאון( בדגש על גוף התאורה העוצמתי בצומת הרחובות רמב"ן ומטודלה



. מפגעי זיהום אור נוספים קיימים בשביל שגובלים מצפון ומדרום )דרך רופין, אברהם גרנות(

שכונת רחביה בין במעבר בין עמק המצלבה לבחזית מבנה מנזר המצלבה, האופניים דרך מילטון, 

רוטשילד, במעבר לגן מעלה צ'ארלס קלור ובמעבר לגן סאקר. מקור ניכר -ליד בית הספר אוולינה דה

 קיים ממתחם המוזיאונים ומשכן הכנסת. נוסף לזיהום אור 

חוליות דוגמת -, זוחלים וחסרימיני מכרסמים, ובייחוד עמק המצלבהבעלי החיים המאכלסים את 

מסיתה ומצמצמת את , עקהלגורמת להם  . תאורהפעילי לילה מובהקים הינםגחלילית מאירה, 

הגידול ועל כן, -בין מיניות בבית תאינטראקציושעות הפעילות שלהם ברמה שיכולה לגרום לשיבוש 

גה באזורים שסובלים נכחדות בהדר גחליליותכי  ואף מצא יםלשיבוש המערכת האקולוגית. מחקר

 של פוטנציאל הזיהום.  מרבי למזעורכך, יש לפעול  לאור. מהשפעות הולכות וגוברות של זיהום אור

 :מומלצים עקרונות

 בצורה למשל, מסוככים ושיחים זליגת אור לכיוון השטח הטבעי, על ידי נטיעת עצים מצוםצ •

 .ומשוכות צפופות שדירות של

בעלי רגישות אקולוגית  שטחים פתוחים וטבעיים -ם רגישים מתאורת לילה באזורי הימנעות •

 .אזורי חיץ ואזורים לשימור –גבוהה 

 .במנגנוני תאורה לפי דרישה בשעות הפעילות של האדם במרחב שימוש •

פיזור אור  ומניעת, בעמקבכבישים ובאזורי מגורים הגובלים שימוש באמצעי תאורה ממוקדים  •

 מחוץ לאזור שהוא מיועד אליו.

 .זהירת רקיע על ידי מניעת פליטת אור ישירות אל קו האופק או מעליו מניעת •

לדוגמה ) סנוור הנגרם מאור עודף, בעוצמה רבה מדי או שאינו ממוקם במקום הנכון מניעת •

 ."ן/רופין(רמב בצומת הענק התאורה עמוד

 

 מניעת זיהום רעש .5.4.2.2

רם להפרעה לפעילות, לאיזון ליל ממקור אנושי, מכונה או בעלי חיים שגורעש הוא צזיהום 

כוללת תפקוד לא תקין של על בעלי חיים ההשפעה המזיקה  .ולבריאות של בני אדם ובעלי חיים

מערכות גופניות, פגיעות התפתחויות ואף הפרעות התנהגותיות. התפקוד הלא תקין של מערכות 

סיכויי הטריפה שלהם  אלו משפיע על דפוסי התקשורת של בעלי החיים, על יכולתם למצוא מזון, על

 .ועוד

 :מומלצים עקרונות

 ושכונות מהכבישים הרעש את שימסכו, העמקבהיקף  שיחיםלשתול עצים ומסוכות  מומלץ •

 .הסמוכות המגורים

 .החיץ באזורי ופיצוצים תאורה, רעש הכוללים אירועים עריכת למנוע יש •

 .העמק בשטחמוטורית  פעילות כללמנוע  יש •

 



 חיות בית  טריפה על ידי מניעת .5.4.2.3

 בתי של העירוני, בשל צמצום במרחב אדם בני ובין חיים בעלי בין החיכוך עולה האחרונות בשנים

 עקרונות המוצעים שואפיםההעירונית.  לסביבה מהמינים חלק של הטבעיים לצד הסתגלות הגידול

 בני ליים ביןפוטנציא ומפגעים החיכוך צמצום תוך להרי ירושלים אופייני ביולוגי מגוון על לשמור

 .שבה החי חברת ובין העיר תושבי בין איכותי ממשק וכן ליצור ,החיים -לבעל האדם

 :מומלצים עקרונות

  :"יע למשל. לשכונותרצועת חיץ בגבול המרחב הבנוי, שלא תעודד חדירת בעלי חיים  יצירת •

 .ע"י יונקים וחיות בית ירהלנב נגישות שאינן אשפה מערכות הצבת -

 בין העמק לשכונות סביב החיץ רצועת באזור פרי עצי לתמשתי הימנעות -

התבססות של  המאפשרותמסוכות שיחים עם נוף סבוך ונמוך  הימנעות מיצירת -

 אוכלוסיית תנים. 

זיהום אור מונע הוכך לאפשר חיץ  ,עצילנוף השיחים בגבול הבינוי רצוי להפוך את מופע  -

 . אתרי מסתור וקינון לעופות מקומייםליצור ורעש ו

 בית חיות של מבוקר לא ריבוי המעודד דבר, הציבורי במרחב בית חיות מהאכלת להימנע יש •

נזקים לאוכלוסיית ו וסביבה בעיר ערכייםלשטחים פתוחים  התפשטות, הציבורי במרחב

החיים, -ל לחיכוך בין התושבים לבין בעליקיים פוטנציא בעמקהעופות שמתקיימת באזור. 

יש צורך בפיקוח שוטף שיבהיר לתושבים ולמבקרים ולכן ם, למשל האכלה והכנסת כלבי

 כללים, כגון איסור האכלה והגבלות על שעות פעילות אדם.

 

 תכנון מקיים של נגר עילי במרחב העירוני .5.4.3

להעלאת ליצירת סביבה עירונית איכותית התורמת הינו משאב בעל פוטנציאל גבוה מנוהל נגר עילי 

סביבה ירוקה  המגוון הביולוגי במרחב, שכן גופי מים יוצריםל איכות חיי התושבים ולשמירה ע

בשטח עמק המצלבה עובר ערוצו של נחל . חיים-לעופות ודוחיים, בעיקר -ומקור משיכה לבעלי

רחביה, נחל אכזב שבעבר הלא רחוק התנקז מאזור התחנה המרכזית דרך גן סאקר, עמק המצלבה, 

נחל כיום . (באזור תחנת הרכבת מלחה)ר לנחל רחביה עמק הגן הבוטני, עמק הצבאים ועד החיבו

  עובר במובלים מתחת לתשתיות הבנויות של העיר. רובו רחביה קטוע ברובו ו

 :מומלצים עקרונות

 ככל הניתן.  הפיתוחת ושל מערך הנגר העילי ושילובו בתכני מפורט מיפוי •

 חלקערוץ, פתיחת שיקום וטיפוח ה באמצעות ,נחל רחביה שיחזור מופעו ההיסטורי של •

 וטיפוח חברת הצומח של גדות הנחל.מהמובלים 

, למשל ע"י הניקוז אזורים לניהול וניתוב מיטבי של הנגר בזמן ספיקות שיא לאורך ציריצירת  •

 אזורי השהייה, איגום והחדרה.



, שם יעבור תהליכי סינון, רחביה נחל של לאפיקו עמקה בשטח שמצטברהנגר  הכוונתתיעול ו •

 חדירות בעל הפתוח. השטח ולאתרי הטבע הסמוכיםקרקעיים -התת למובליםעו טרם הגי

לערוץ  מזהמים הגעת למניעתו הנגר לחולנגר עילי ולכן יש לתת תשומת לב מיוחדת לחל גבוהה

  .הידרולוג של בליווי ,הנחל

 

 במרחב העירוני וחימקיים של חברות צומח  תכנון .5.4.4

ויצירת ממשק איכותי בין תושבי העיר ובין חברת החי שבה,  שמירה על מגוון ביולוגי מקומי אופייני

הגידול -בתיב שגדלות הצומח חברות וטיפוח שימור תוך צמצום החיכוך ומפגעים פוטנציאליים.

 .הנופי בפיתוח שישולבו הצמחים למגוון מנחה כקו, עמוקה קרקעוב טרשיםה כאזורים הייחודיים

 עקרונות מומלצים:

 הרי מרחבדומה למערכות הצומח הטבעיות ביה( היבצים של צמחמערך צומח )מק תכנון •

שנתיים וחסכוניים -רבעדיפות לצמחים  עםבצמחי בר מקומיים, להשתמש  מומלץ. ירושלים

, בהתאם למרחב המפותח ופריחה שמשתרעת על פני עונות השנה מגוונים מופעים בעליבמים, 

 ותוך התייחסות למינונים.

 ועירוני סורי אגס כדוגמתבגינון המקומי,  ניתןככל ה ושילובםייחודיים על מינים נדירים ו הגנה •

 .קצר

 .כדוגמת שדירת עצי ברוש מצוי בגבול השטח הטבעי, לסיכוך מפגעי רעש ואור עצים שתילת •

 בשבילישיצלו על הולכי הרגל  כדוגמת אלון התבור ואלה אטלנטית עצים רחבי נוף שתילת •

 .יתישפרו את הנוחות האקלימו העמק

משתילת מינים מחוץ לגבולות תחום תפוצתם הטבעי, שכן אלו עלולים לסכן את  הימנעות •

 ייחודו הגנטי של המין המקומי. 

. ניתן להיעזר ברשימת ואזדרכת אילנתהמשתילה של מינים פולשים כמו וושינגטוניה,  הימנעות •

 ה של מינים פולשים(. כמו כן, יש לפעול להסר2010דרור, -הצמחים הפולשים בישראל )דופור

 .פולשים למינים מומחה אקולוג בליווי, בדגש על ריכוזי שיטה כחלחלה וחמציץ נטוי

שתילה של מיני צומח המניבים פרי בשטחים אינטנסיביים עלולה לגרום למשיכה של חיות בר  •

מהשטחים הפתוחים. על כך מומלץ לשתול מינים המניבים פרי במקומות שבהם למופע יהיה 

 .העמק בדרום, הצופים מבנה לצד הציבורית ההתכנסות באזורלמשל , סףערך מו

 .(5.4.6)ראו סעיף  יש להעדיף שימוש בחיפוי מחומרים טבעיים על פני ריסוס בחומרי הדברה •

 

 מערך אשפה עירוני .5.4.5

ייב הנחיות מיוחדות בנוגע למערך מח אתר הטבע העירוניעם  ותהסמוכ השכונותקו המגע של 

 כמו כניסת חיות בר למרחב העירוני. האשפה השכונתי, על מנת לצמצם קונפליקטים 

 :צמצום מקורות של מזון זמין על ידי הגברת הסניטציהיש לפעול ל •

 חיים לפסולת.ה-חסיני נבירה שימנע את גישת בעלי הצבת מערך של פחים -



ציבוריים פתוחים והימנעות מהשארת פחים מלאים בשטחים  הבטחת פינוי פסולת סדיר -

 בלילה.

 

 שימוש בחומרים מקומיים .5.4.6

מומלץ להשתמש בחומרי הגלם המקומיים, כמו קרקע מקומית בגינון, ולשלב אגרגט מקומי  •

חומרי הגלם המקומיים מאפשרים למינים מקומיים להתקיים ולהתבסס,  לצרכי בנייה וחיפוי.

 ם שכן הם בעלי מקדם החזר קרינה גבוה.ומשפרים את יכולת סילוק החו

 

  



 הנחיות והמלצות לשילוב תשתיות טבעיות בכל מרחב תכנון .6

  
חיץ  יאזור אזורים לשימור י פעילות ציבוריתאזור   

קישוריות 
ומעברים 

 אקולוגיים

גידול -ועל בתי שמירה על השטח במצבו הטבעי •
אזורים סלעיים עם על , בדגש טבעיים ושמורים

וני עתיר פריחה עונתית, אזורי קרקע צומח עשב
מופעי חורש  עמוקה, ריכוזי זיתים וותיקים,

 .תיכוניים-ושיחייה ים

שמירה על הרצף בין אזורי השימור השונים  •
 .ובינם לבין אזורי החיץ

גידול -ועל בתישמירה על השטח במצבו הטבעי  •
אזורים סלעיים עם צומח עשבוני על טבעיים, בדגש 

ית, אזורי קרקע עמוקה, ריכוזי עתיר פריחה עונת
 .תיכוניים-מופעי חורש ושיחייה ים זיתים וותיקים,

שמירה על הרצף בין אזורי השימור השונים ובינם  •
 .לבין אזורי החיץ

בין מתפקדים מעברים אקולוגיים שמירה על  •
 .סובביםאתרי טבע ושטחים פתוחים בין להעמק 

קרקעיים תחת כבישים -יצירת מעברים תת •
ים מבונים, באזורים שאותרו כמעברים ואזור

 קטועים המשמשים בעלי חיים ומסכנים אותם. 

מעברים צמצום מפגעי זיהום אור בשלושת ה •
בין העמק לאתרים )רגל -להולכיהקיימים 

 חיים. -, כדי לאפשר מעבר בטוח של בעלי(סמוכים

יצירת חיץ של אזורי שיחים ועצים בצווארי  •
ומעבר בטוח של  הבקבוק, על מנת לאפשר מסתור

 חיים.-בעלי

 

 

תכנון מקיים 
של נגר עילי 

במרחב 
 העירוני

*לאחר ביצוע 
 יינתנוסקר 

הנחיות 
מפורטות 

 בנושא.

 

 

אין לתעל לשטח זה עודפי נגר פרט לנגר הטבעי  •
 .שבאתר

ללא התערבות של עבודות  על ערוצי הנגר שמירה •
על מנת להימנע מפגיעה  ,ניקוז או הסדרה

 הטבעיות.הגידול ובחברות הצומח  בתשתית בית

 באופןערוץ נחל רחביה הגידול של -שיקום בית •
במטרה לנתב את עיקר הנגר לערוץ  ,מינימאלי

הנחל ולהפחית זרימה בערוצים משניים, ותוך 
 צומח בתי גידול לחים.טיפוח 

אין לתעל לשטח זה עודפי נגר פרט לנגר הטבעי  •
 .שבאתר

ות של עבודות על ערוצי הנגר ללא התערב שמירה •
על מנת להימנע מפגיעה בתשתית  ,ניקוז או הסדרה

  הטבעיות. בית הגידול ובחברות הצומח

סחף בהם  פעולות שיקום יבוצעו אך ורק באתרים •
בשטח  פוגעפעילות אנושית מ שנגרם קרקע

, סחיפה של טראסותהרס של , דוגמת ובתפקודו
  .שבילי עפר וכדומה

י נגר, יש לנקוט ככל שיש צורך בתיעול של עודפ •
 אמצעים למיתון הזרימה ולשימור קרקע באתר. ב

השכונות להכווין את הנגר העילי מכיוון  מוצע •
ור תהליכי סינון, לאגן ירוק, שם יעב הסמוכות

 לשטחים הפתוחים בעמק.טרם הגיעו 

מי הנגר שינוקזו מאזורי מגורים מוצע להשתמש ב •
האזורים המגוננים מקור להשקיית כסמוכים 

 .היקף העמקבש

לפעול לניקוי שגרתי של סחף ופסולת מהנקזים  יש •
והתעלות המובילות מי נגר. דגש מיוחד על ניקוי 

 בספטמבר לפני אירוע הגשם הראשון.



  
חיץ  יאזור אזורים לשימור י פעילות ציבוריתאזור   

 

 

 

 

 

 

 

 

מקיים  תכנון
חברות של 

צומח במרחב 
 העירוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, על ידי שמירת צמחי הבר שבעמקעל  הגנה  •
 השטח במצבו הטבעי.

 שלמות תאי השטח בהם מיוצגים בתישמירה על  •
אזורים טרשיים  –הגידול הנדירים והייחודיים 

בהם מתבססות עיקר חברות  וקרקע עמוקה
 הצומח הטבעיות.

 ותשתיותעל מופעי חקלאות מסורתית  שמירה •
 .ישנים ומבנים אבן גדרות, טראסות גבי על צומח

 בוגרים עצים במופעי וטיפול טיפוח, שימור •
 .אגרונום או גאקולו בליווי

, כחלחלה שיטה על בדגש, פולשים מיניםסילוק  •
בליווי אקולוג , ינטו וחמציץ בלוטית אילנתה

. רכב כלי כניסת ללאו מומחה למינים פולשים
בהם ימוגרו צמחים פולשים יש לבצע  זוריםבא

  שיקום של השטח הכולל העשרתו בצומח מקומי.

מיני הצומח שבשטח, על ידי שמירת על  הגנה •
 השטח במצבו הטבעי.

שמירה על שלמות תאי השטח בהם מיוצגים בעמק  •
אזורים  –הגידול הנדירים והייחודיים  בתי

בהם מתבססות עיקר  טרשיים וקרקע עמוקה
 חברות הצומח הטבעיות.

  .נדיריםעל ריכוזי צמחים  שמירה •

 ותשתיותעל מופעי חקלאות מסורתית  שמירה •
, ישנים בניםומ אבן גדרות, טראסות גבי על צומח

 זית, תאנהה פיקוסידי שתילת  על םהעצמתו
  ועוד. שקד, אירופי, גפן

חברות הצומח המקומיות באזורי החיץ שיקום  •
הצומח  למערכות הדומהתמהיל צומח  יבוסס על

. מומלץ ליצור ולטפח מופעי צומח הטבעיות בעמק
 מגוונים הנבדלים בהרכב, בצפיפות ובגובה הצומח.

בליווי  יפול במופעי עצים בוגריםשימור, טיפוח וט •
 אקולוג או אגרונום.

פולשים, בדגש על שיטה כחלחלה,  מיניםסילוק  •
בליווי אקולוג , יאילנתה בלוטית וחמציץ נטו

רכב.  כלי כניסת וללאמומחה למינים פולשים 
בהם ימוגרו צמחים פולשים יש לבצע  באזורים

 שיקום של השטח הכולל העשרתו בצומח מקומי.

ריכוזי ה שתכנית הפיתוח היא בשטח של במקר •
 להעתיקם לאתרים חלופיים יש ,נדיריםצמחים 
 .בליווי של אקולוג מומחה בנושא מוגנים

במקרה שתכנית הפיתוח היא בשטח עם צומח על  •
את  יש להעתיקם )למשל גיאופיטים(, סלעיגבי 

 .לאזורים נבחרים הסלעים והצומח בשלמותם

וגרים בליווי י עצים בשימור, טיפוח וטיפול במופע •
אקולוג או אגרונום. בעת הצורך, יש להעתיקם 

ולשלבם באזורי החיץ או בגינון באזורים 
 המפותחים.

 אזור הפיתוחבגבול  והזריעה תכנון השתילה •
יבוסס על תמהיל צומח הדומה למערכות הצומח 

. מומלץ ליצור ולטפח מופעי צומח בעמק הטבעיות
פיפות ובגובה מגוונים הנבדלים בהרכב, בצ

 הצומח.

צמחיית בר מקומית, שהינה עמידה  לשתולמומלץ  •
וחסכונית במים, לרבות שיחיות ועצי בר ובוסתן 

ומספקים אתרים לקינון  עופותהמושכים 
 מושכי פרפרים. ומינים פונדקאים  ,ומסתור

 נוי צמחי של משתילה לחלוטין יש להימנע •
 .בישראל הפולשים הצמחים רשימתב המופיעים

פולשים, בדגש על שיטה כחלחלה,  מיניםסילוק  •
בליווי אקולוג , יאילנתה בלוטית וחמציץ נטו

רכב.  כלי כניסת וללאמומחה למינים פולשים 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0601-P0700/P0619.pdf


  
חיץ  יאזור אזורים לשימור י פעילות ציבוריתאזור   

 

 

 

 

פולשים יש לבצע בהם ימוגרו צמחים  באזורים
  שיקום של השטח הכולל העשרתו בצומח מקומי.

 

מקיים  תכנון
של חברות חי 

במרחב 
 העירוני

 השטח במצבו הטבעי ועל מעברי בעלישמירה על  •
 החיץ הסמוכים. לאזוריחיים 

אין להכניס חיות מחמד לשטח ואין להאכיל  •
 חיות מחמד.

 השטח במצבו הטבעי ועל מעברי בעלישמירה על  •
 החיץ הסמוכים.ו השמורים ואזורי לאזוריםם חיי

על ידי של בעלי חיים, חיזוק מקורות מזון ומחיה  •
 תשתיתשתילת מיני צומח מקומיים ושימור 

 .תטבעי

אין להכניס חיות מחמד לשטח ואין להאכיל חיות  •
 מחמד.

שטחים  בין חיים לבעלי בטוחים מעברים יצירת •
פתוחים המופרדים ע"י אזור מבונה, למשל 

 באמצעות מעבירי מים. 

 , על ידי שתילתטיפוח והעשרת הצמחייה הטבעית •
אטרקטיביים  ,מיני צמחים מקומיים ועתירי צוף

 ופרפרים. עופותל

גידול  אבנים מקומיות המהוות בית מומלץ לשלב •
 .לבעלי חיים ומסתור

כניסה של חיות מחמד לשטח תותר בתנאי שהן  •
בשטח  קשורות ברצועה. אין להאכיל חיות מחמד

 זה.

 

עבודות 
פיתוח 

ועבודות 
 שיקום

-שיקום בתי, למעט לא יבוצעו כל עבודות פיתוח •
 כדוגמת ערוץ נחל רחביה. ,גידול לשימור

כחלק מפעולות שיקום באזורים לשימור שנפגעו  •
מפעילות אנושית רצוי לשלב תשתיות צומח 

 שכוללות זריעת צמחייה עשבונית ,מקומי חדשות
, הטמנת גיאופיטים עתירת פריחה עונתית

שיח -ושתילת צמחייה מעוצה הכוללת בעיקר בני
 עתירי פריחה.

שיקום של בית לא יבוצעו כל עבודות פיתוח, למעט  •
 הגידול ע"י העשרת צומח מקומי.

 באופן שיקום ושחזור של ערכי טבע, נוף ומורשת  •
. לדוגמה: האזורים לשימור של נופי המשך השיהוו

קרקע עמוקה גידול של -שימור ושיקום בתי
ם צמחיוזריעת הטמנת גיאופיטים  באמצעות

  עשבוניים עם פריחה עונתית עשירה.

 ניתן להקים מתקני תצפית, שבילי הליכה, שילוט. •

 גבול את שמגדירה תהיקפי טיילתלפתח  ניתן •
 תבנה טיילתה .אזורי החיץ תא מתותוח הפיתוח

 תמיועד ותהיהחלחול  המאפשרים חומריםמ
 גישה בלבד, ללא אופניים ורוכבי רגל להולכי

ניתן  הולאורכ תחזוקה, רכב למעט רכב לכלי
 .להציב פינות ישיבה



  
חיץ  יאזור אזורים לשימור י פעילות ציבוריתאזור   

בליווי אקולוג מומחה  פולשים סילוק מינים •
 רכב. כלי כניסת למינים פולשים וללא

 גידור

 אזור ללא גידור. •
 

מעבר של בעלי חיים לאזורים  למנועבכדי  • אזור ללא גידור. •
 להכווין, ניתן לגדר וראשי מסוכנים, כגון כביש

בטוחים  אקולוגיים למעברים תנועתםאת 
חומרים המותאמים מייעשה הגידור  .קיימים

  לסביבה ולנוף הטבעי.

יש לייצר מעברים אקולוגיים חדשים מתחת  •
כדוגמת גדר מתחם  ,לתשתיות גידור קיימות

במעבר )דרך רופין  מווכבישים כ המוזיאונים
 .(לחורשת הכנסת

 תאורה

*לאחר ביצוע 
סקר 

התאורה 
 יינתנו

הנחיות 
מפורטות 

 בנושא.

 ללא תאורת לילה.  • ללא תאורת לילה.  •

יש להגביל את התאורה בגבול השטח כך שלא  •
תפריע לתפקוד המערכת הטבעית ולאוכלוסיית 

 חיות הבר.

הקפדה הגבלת תאורת לילה למינימום ההכרחי ו •
 תופנה לעבר השטח הטבעי. שלא

בגבול השטח הטבעי, שיסוככו  מומלץ לטעת עצים •
 תאורה.את ה

או  ים סמוכיםזליגת אור מתאורת כביש צמצום •
 לכיוון השטח הטבעי. ,בשולי השטחשתאורה מ

מומלץ לפעול בהתאם להנחיות עמותת "אור  •
 המלצות "אור מכוון". -מכוון". להרחבה 

 

טיפול 
 בפסולת

בסמוך לתשתיות  יש להציב פחים חסיני נבירה • שטח ללא תשתיות איסוף אשפה. • שטח ללא תשתיות איסוף אשפה. •
 קולטות קהל.

 יש להקפיד על פינוי אשפה סדיר. •

https://d472081b-38e4-45db-9459-ecdc14f16c24.filesusr.com/ugd/b87d4d_e410940dc9b04b2facccaa21baa4a7ab.pdf


  
חיץ  יאזור אזורים לשימור י פעילות ציבוריתאזור   

 הנגשה
 וקליטת קהל

ים בהם , למעט שטחללא תשתיות קליטת קהל •
קיימים בהם תותר תנועת  עוברים שבילי עפר

 .בלבד רגל-הולכי

האזורים השמורים יתוחמו בחבלול צהוב בגובה  •
נמוך בדומה לקיים בפארק טבע עירוני עמק 

 .הצבאים

אזור החיץ ישמש לפעילות אקסטנסיבית, כאזור  •
מפגש איכותי בין התושבים לבין הטבע, ויכלול 

 עילות חקר ולימוד. טיולים רגליים, תצפיות ופ

ניתן לקבוע בשטח שילוט הכוונה והסבר אשר  •
יעסוק בערכי טבע, נוף ומורשת. השילוט יוצב 

במינון הנכון ובמיקום מתאים, באופן שלא יגרום 
 למפגע סביבתי.

יש להפחית ככל הניתן פעילות אנושית לילית  •
 בשטח.

אזורי הפעילות הציבורית יצומצמו בשטח העמק  •
ים ביותר שבהיקף וישולבו לשטחים המופר

בטיילות העליונות המגוננות בלבד ולצד מתחמי 
 מבני הציבור בשוליים הדרומיים של העמק. 

הגבלת אזורי הבערת אש מחוץ לאזורים שהונגשו  •
 לשם כך. 

שבילי כמו , תשתיות קולטות קהלואסדרת  פיתוח •
ופינות  , אזורי התכנסותשבילי אופניים, הליכה
עמדות תצפית  . מומלץ להציבקואזור משח ישיבה

בגבול בין השטח  ומחסות לצפייה בציפורים
 לפיתוח לבין אזור החיץ.

זיקה אזורי הפעילות הציבורית יפותחו ב •
מתחם )כמו לפונקציות העירוניות הסמוכות 

רוטשילד וגני -הצופים, בית ספר אוולינה דה
  .(הילדים

לקבוע בשטח שילוט הכוונה והסבר אשר  מומלץ •
 ק בערכי טבע, נוף ומורשת. יעסו

יתן פעילות אנושית לילית להפחית ככל הנ מומלץ •
 , למשל על ידי הגבלת שעת התאורה.בשטח

 גישה לשטח

 בטחון.  רכב ורכב כלי כניסת תותר לא •

 יש למנוע פעילות מוטורית בשטח. •

 בטחון. רכב ורכב כלי כניסת תותר לא •

 יש למנוע פעילות מוטורית בשטח. •

 ילות מוטורית בשטח.יש למנוע פע •



 תדריך ניהול  .7

 תכנית ניהול עונתית לפעולות תחזוקה של אגף שפ"ע .7.1

 גינון מקיים .7.1.1

 מיגור מינים פולשים ומתפרצים:  

עישוב יעשה בחודשים החמים של השנה, בזמן שנוטים להיזרע במרחב מיני צומח מתפרצים  -

כולל עקירה מלאה של בית ופולשים העשויים להתפשט במהרה. העישוב יבוצע באופן ידני ה

  השורשים.

חודשי החורף )מחוץ לעונת כריתת מיני עצים פולשים והזרקת חומר ייעודי לגזע, ייעשו ב -

 בליווי של אקולוג המתמחה במינים פולשים., הרבייה(

בכלל אזורי התכנון  מיני צמחים המוגדרים כמינים פולשים או מתפרצים לשתול/לנטוע אין -

 .(בישראל הפולשים הצמחים רשימת)לרשימה מפורטת: 

 :חרמש  באמצעות ,עם גמר הפריחה והפצת הזרעיםכיסוח צמחיה עשבונית שהתייבשה  כיסוח

, כלומר כל פעם תכוסח הצמחייה שהתייבשה באופן הדרגתימוטורי. פעילות הכיסוח תיעשה 

 לחלוטין. 

 :גיזום עצים ושיחים יבוצע באופן ידני בלבד בחודשי החורף, כשמרבית הצמחים בתרדמת גיזום 

. פעולת הגיזום תיעשה אך ורק לשם בטיחות ודילול צומח ולא על מנת לעצב ומחוץ לעונת הקינון

 .מעוצבאת הצמחייה במראה 

 :קרקע מהודקת מידי, במטרה לאוורר את , ניתן לקלטר נופי מיועדים לפיתוחבשטחים ה קילטור

 פעילות אדם. מהקרקע באזורים אינטנסיביים שנפגעים 

  :לפי ובאזורי החיץ שישוקמו, יש להקים מערכת השקיה נופי בשטחים המיועדים לפיתוח השקיה

 הפירוט:

 ות המים עד להפסקה מוחלטת.למשך שנתיים. אח"כ הורדה הדרגתית של כמוי -השקיית עצים -

למשך שנה. אח"כ הורדה הדרגתית של כמויות המים עד להפסקה  -שיח-השקית שיחים ובני -

 מוחלטת.

למשך חצי שנה ועד להיקלטות. אח"כ הורדה הדרגתית  -שנתיים-השקיית עבור עשבוניים רב -

 של כמויות המים עד להפסקה מוחלטת.

 שנתית.-לה של צמחייה עשבונית חדאין להשקות לאחר הטמנת גיאופיטים/שתי -

 :בסתיו, ניתן לדשן את הקרקע עם זבל אורגני אחת לשנה נופי בשטחים המיועדים לפיתוח דישון .

אין להכניס קרקע חיצונית לאזורים לשימור ולאזורי החיץ, בכדי להימנע מהתבססות צמחייה 

 פולשת.

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0601-P0700/P0619.pdf


  למעט טיפול נקודתי , העירוניבתחום אתר הטבע וחומרי הדברה אין להשתמש בקוטלי עשבים

 הנעשה בליווי אקולוג. 7.2.1בהזרקה לגזעי עצים פולשים כמפורט בסעיף 

 שיקום והעשרת חברות צומח: -שתילה 

, לאורך השבילים נופי באזורים לפיתוחבגינון , נדירים ו"אדומים" מקומייםשילוב מינים  -

ת בתה וטרשים ומיני גיאופיטים בדגש על צמחייובמסגרת שיקום חברות הצומח באזורי החיץ, 

 שונים כדוגמת סתוונית ירושלים ועיריוני קצר. 

 באמצעות ,ובאזורי החיץ הנופי באזורים המגוננים מוטי הפיתוחמקומית הצמחייה ה העשרת -

ועצי בוסתן תיכוני, -פריחה, שיחיות ועצי חורש ים שופעת עשבונית זריעת צמחייה

אלה אלון מצוי, אלון התבור,  ון הביולוגי באתר, כגון:האטרקטיביים וחשובים לשימור המגו

שקד מצוי, חרוב מצוי, מילה סורית, לבנה רפואי, קטלב מצוי, ישראלית, אלה אטלנטית, -ארץ

לוטם קידה שעירה,  עלים,-, עוזרר קוצני, אשחר רחבתות שחור, פיקוס התאנה, זית אירופי

 ועוד.  ששעיר, מרווה משולשת, שלהבית דביקה, צחנן מבאי

, על מנת להעשיר את מגוון והחיץ הנופי באזורי הפיתוח צמחי צוף וצמחים פונדקאיםשילוב  -

 המקומיותעל מערכות הצומח  יתבססתכנון השתילה והזריעה  .בעמקוכמות הפרפרים 

  ובסביבתו.בעמק בשטחים הפתוחים 

, תוח עם אזורי החיץבגבולות אזורי הפי עצים(שדרות "גדרות חיות" )משוכות שיחים ויצירת  -

ישראלי, אשחר -קידה שעירה, אשחר ארץ :תוך שימוש במיני שיחים ועצים מקומיים כדוגמת

 .רגליים ועוד-, פרוקיעלים ומינים נוספים וכך ליצור מקומות מסתור וקינון לעופות-רחב

 , לצמצום נוכחות תן זהוב.הרמת נוף שיחיות בגבול השטח הבנוי -

 

 :לפי אזורי התכנון ריכוז פעולות עונתיות

            
 תחום
 

 חודש

 לשימור יםאזור

 מיגור עשבוניים פולשים
( ידני )עישוב  

 מיגור עצים פולשים 
 )כריתה והזרקת חומר ייעודי לגזע(

 +  ינואר
 + + פברואר

  + מרץ
  + אפריל

  + מאי
   יוני
   יולי

   אוגוסט
   ספטמבר
   אוקטובר

   נובמבר

   דצמבר



            
 תחום
 

 חודש

חיץ יאזור  

מיגור עשבוניים 
 פולשים

 )עישוב ידני(

 פולשים מיגור עצים
)כריתה והזרקת 
 חומר ייעודי לגזע(

 כיסוח 
חרמש מוטורי(ב)  

ני של גיזום יד
 עצים ושיחים

 +  +  ינואר
 +  + + פברואר

    + מרץ
    + אפריל

  +  + מאי
  +   יוני
     יולי

     אוגוסט
     ספטמבר
     אוקטובר

     נובמבר

 +    דצמבר

 , עד להתבססות הצומח שישתלשישוקמובאזורי החיץ  זמניתיש להקים מערכת השקיה  השקיה:*
 . ובהתאם לסוג הצמח. ראה פירוט בתחילת הסעיף

 

 

            
 תחום
 

 חודש

פעילות ציבורית יאזור  

מיגור עשבוניים 
 פולשים

עישוב ידני()  

 מיגור עצים
 פולשים

)כריתה והזרקת 
 חומר ייעודי לגזע(

חרמש בכיסוח )
 מוטורי(

ני של גיזום יד
 עצים ושיחים

 דישון קילטור

   +  +  ינואר
   +  + + פברואר

      + מרץ
      + אפריל

    +  + מאי
    +   יוני
       יולי

       אוגוסט
 + +  +   ספטמבר

ראוקטוב    +  + + 

 +   +   נובמבר

   +    דצמבר

ובהתאם לסוג הצמח. ראה  , עד להתבססות הצומח שישתלזמניתיש להקים מערכת השקיה  השקיה:*

 . פירוט בתחילת הסעיף



 מניעת מקורות מזון זמינים וניהול תשתית איסוף אשפה -סניטציה .7.1.2

ודוחקים מינים אחרים אשר נפגעים  במרחב העירונימינים מלווי אדם נהנים ממזון עודף שמצטבר 

ואחרים יתרון על פני המינים למינים מתפרצים כגון תנים מפעילות אנושית. על מנת שלא לאפשר 

 ע"י: ר תנאי התברואה במרחב הציבורי באזורים המפותחים של העמקהרגישים יותר, יש לחתור לשיפו

 ולטות קהל ובמרחק משטחי החיץפחים חסיני נבירה באזורי הפיתוח, בסמוך לתשתיות ק הצבת. 

 וניקיון יסודי ותדיר של אזורי הפעילות האנושית אשפה פינוי סדיר של. 

 

 

 אקולוג מלווההפעילות בעמק על ידי ניהול  .7.2

 הבוטני סקראו מתפרצת שאותרה ב תטיפול בצמחיה פולש .7.2.1

קולוג מומחה של אליווי ב ,המינים הפולשים העיקריים בתחום העמק שלושתקבוע ב לטפל באופןיש 

 שיטה כחלחלה, אילנתה בלוטית, חמציץ נטוי.  –על מנת למגר את הפצתם והשפעתם  במינים פולשים, 

 מהווה את הצמח הפולש הבולט בשטח עמק המצלבה, עם ריכוזים משמעותיים : שיטה כחלחלה

מקובלת כיום לטיפול במין החדשניות ש אחת השיטותבהיקף החומה שמקיפה את שטח המנזר. 

. לתכנית מסודרת למיגור Aminopyralidה היא באמצעות חתך בגזע העץ וזילוף של החומר ז

 מיגור מינים פולשים.בפלישת השיטה הכחלחלה יש להיעזר בליווי של אקולוג המומחה 

 על מנת למנוע את  ,נקביים בעצים לטפלראשית ביתי ועל כן מומלץ -דו עץ: בלוטית אילנתה

 Glyphosateהוא באמצעות כריתה הכוללת קידוח והחדרת החומר  ההתפשטות. הטיפול המומלץ

מסודרת למיגור פלישת  לתכנית מיגור אילנתה גם יצמצם את אתרי הקינון של דררות.. אפ(-)ראונד

 . פולשים מינים מיגורבהאילנתה יש להיעזר בליווי של אקולוג המומחה 

 בעיקר באמצעות חולדים  ופציםשמ בצלצולים קטניםהחמציץ מתרבה באמצעות : חמציץ נטוי

ויוצר משטחים צפופים במיוחד בחודשי החורף בהם אין אפשרות להתבססות של צמחים נוספים. 

מוקדים קטנים של חמציצים ניתן להסיר ידנית בקלות יחסית באמצעות חפירה סביב הצמחים 

במוקדי פלישה והקפדה על הוצאת כל אברי הצמח כולל השורשים והבצלצולים, אך לטיפול יעיל 

גדולים יש צורך בשימוש בראונדפ, לפני הפריחה בתחילת החורף. טיפול זה בעייתי מכיוון פוגע גם 

במינים מקומיים. לתכנית מסודרת למיגור פלישת החמציצים יש להיעזר בליווי ממושך של אקולוג 

 המומחה למיגור מינים פולשים.

מצויה, לנטנה ססגונית,  תהם: אזדרכ לויווי אקולוג,ב מינים פולשים נוספים שדורשים טיפול נקודתי

 שיטה.-רוביניה בתו , קייצת קנדיתקייצת מסולסלתפרקינסוניה שיכנית, 

 

 

 



 סניטציה .7.2.2

  שטח העמקהגברת המודעות בקרב התושבים לניקיון . 

 בשטח הפתוח של העמקלצמצום השפעות חיות המחמד על אוכלוסיות חיות הבר  חינוך והסברה ,

 ידי קשירה ברצועה בעת טיול ומניעת האכלת חתולי רחוב בסמוך לעמק. למשל על

 

 תכנית ניטור אקולוגי  .7.2.3

 פירוט נושאים

 ניטור נגר
 .בעמק יישום פעולות ניהול הנגרניטור מוסדר של 

ניטור 

 סניטציה

לתנים, שועלים וחיות בדיקה תקופתית של ביצוע פעולות צמצום זמינות מקורות מזון 

פחים מוטמנים, שגרת איסוף ו פחים חסיני נבירההצבה ושימוש הציבור ב)בית משוטטות 

 (.גבוההפסולת 

ניטור 

-אזרחי

 קהילתי

באמצעות  , למשלעונות השנה השונותבקבוע ה מומלץ לשלב את הציבור במערך הניטור

 השתלמויות. 

ניטור 

אוכלוסיות 

 מינים בעמק

קטנים יונקים  מקננים עופות מינים פולשים

 ייםובינונ

רגליים -פרוקי זוחלים

 פרפריםו

 

מיני מפתח 

 לניטור

 כחלחלה שיטה -

 בלוטית אילנתה -

 ינטו חמציץ -

עופות המקננים על  -

המנזר: בז מצוי, 

 דוכיפת, דרור הבית.

עופות המקננים  -

בחורש ובכרם 

הזיתים בדגש על 

מינים בסיכון: בז 

עצים, חטפית אפורה 

 וחנקן נובי.

עטלפון  -

-לבן

 שוליים

 דרבן הודי -

 תן זהוב -

 

יבשה -צב -

 מצוי

 זיקית -

 חומט גמד -

גחלילית  -

 מאירה

 פרפרים -

חיפושיות  -

 פרחים

 

אמצעים 

נדרשים 

 לניטור

ליווי קבוע של 

אקולוג מומחה 

 .למינים פולשים

תצפיות סדירות ע"י 

צפר מומחה בעונת 

 .הקינון

הצבת 

מצלמות שביל 

וניטור סימני 

פעילות ע"י 

אקולוג 

 .מומחה

תצפיות 

סדירות ע"י 

לוג אקו

  .מומחה

תצפיות סדירות 

והצבת 

מלכודות 

ייעודיות ע"י 

 .אקולוג מומחה



ניטור 

אוכלוסיות 

 מינים בעמק

קטנים יונקים  מקננים עופות מינים פולשים

 ובינוניים

רגליים -פרוקי זוחלים

 פרפריםו

 

 תדירות ניטור
לפי ופעם בשנה 

 אקולוגהנחיית 

 .מלווה

פעם בשנה  .יוני(-עונת הקינון )מרץ

לפי הנחיית ו

 .מלווה אקולוג

פעם בשנה 

לפי הנחיית ו

 אקולוג

 .מלווה

פעמיים -פעם

לפי ובשנה 

 הנחיית אקולוג

 .מלווה

 

 

 השירות הווטרינרי העירוני -טיפול בבע"ח פולשים ומתפרצים  .7.3

, הפוגע במערכות בשנים האחרונות התרחשו מספר אירועים של התפרצות ארנבון חופר )מצוי( בעמק

 .החיים ישל בעלללכידה  ייש לפנות לשירות הווטרינרה, מקראם יישנה ה. מקומי בצומחויה, בחי השק

 

 

 מחלקת קיימות באגף איכות הסביבה בעירייה –ניהול נגר בעמק  .7.4

  טיפול בדליפות הביוב שבקו הביוב הראשי העובר באזור הנמוך ביותר בעמק, על בסיסו של ערוץ

 נת הגשמים, אך גם ביתר השנה. נחל רחביה. הדליפות מתרחשות בעיקר בעו

 .ניטור של איכות המים בנחל רחביה בליווי הידרולוג 

  ניטור פיזור הנגר בעמק, על מנת לנתב את עיקר הנגר לערוץ הנחל ולהפחית זרימה בערוצים

 משניים, בליווי הידרולוג. 

  טרום הגשם בחודשי הסתיו,  של סחף ופסולת מהנקזים והתעלות המובילות מי נגר עונתיניקוי

 הראשון, כדי למנוע סתימות והצפות.

  יש צורך בבחינה של האפשרויות השונות להעצמת המופע של ערוץ נחל רחביה ההיסטורי בליווי

הידרולוג. עבודה זו תכלול הכנת תכנית מסודרת בה יפורטו הפעולות השונות שנדרשות -של אקו

פעיל של נחל אכזב שיקלוט את עודפי  להשבת חלק מנופו של הערוץ והשבחת בית הגידול כערוץ

 הנגר בעמק וסביבתו. 

 



 קליטת קהלתכנית ניהול  .7.5

 אזור פעילות ציבורית אזור חיץ אזור לשימור 

תשתיות 
 קליטת קהל

רגל -מותרת תנועת הולכי
 י עפר קיימים.רק בשביל

רגל -מותרת תנועת הולכי
 י עפר קיימים.רק בשביל

 
שבילי הליכה, שבילי  -

 התכנסות וריאזאופניים, 
 ופינות ישיבה ואזור משחק. 

עמדות תצפית  להציב מומלץ -
ומחסות לצפייה בציפורים 

אזור הפעילות בגבול בין 
 לבין אזור החיץ. הציבורית

 

 אופי הפעילות

טיולים אקסטנסיבית: 
רגליים, תצפיות ופעילות 

כביוטופ  חקר ולימוד
 .וניטור

 

טיולים אקסטנסיבית: 
לות רגליים, תצפיות ופעי

כביוטופ  חקר ולימוד
 .וניטור

, טיולים, הפעלותאינטנסיבית: 
מחנאות ומיומנויות הישרדות 

, הבערת אש, משחקים, בטבע
 אירועים שונים.

הקמת מתקני 
 האסור האסור מחנאות

 
 ניתן להקים מתקני מחנאות

 במקומות מיועדים.
 

 האסור פעילות לילית
יש להפחית ככל הניתן 

ת פעילות אנושית לילי
 בשטח.

 
 .במקומות מיועדים תמותר -
להפחית ככל הניתן  מומלץ -

פעילות אנושית לילית בשטח, 
 תושע הגבלת ידי על למשל

בשעות הלילה  התאורה
 22:00המאוחרות )מהשעה 

 .למשל(

 האסור האסור אש הבערת

 
במקומות רק  תמותר

  מיועדים.
 

הפעלת 
 אסורה אסורה אירועים

 
 במקומות רק מותרת -

 .מיועדים
 פעילויות לערוך אין -

 או אור לזיהום שגורמות
, משמעותיים רעש זיהום

 .כמו זיקוקים
 

 
הכנסת חיות 

 בית
 

 
 אסורה

 
 אסורה

 
 מותרת רק עם רצועה.

 ללא שילוט שילוט

 
שילוט הכוונה והסבר  -

אשר יעסוק בערכי טבע, 
 נוף ומורשת. 

השילוט יוצב במינון  -
הנכון ובמיקום מתאים, 

באופן שלא יגרום 
 למפגע סביבתי.

 

אשר שילוט הכוונה והסבר 
 .יעסוק בערכי טבע, נוף ומורשת

 



 מקורות

. סקר תשתיות טבע עירוני בירושלים. מטרות, שיטה, ממצאים 2010בלבן, ע., גלדמן, א., וכטל, ע. 

 כלליים, מסקנות והמלצות. החברה להגנת הטבע.

רקע מדעי, תמונת מצב ודרכי פעולה אפשריות. סיכום  –זיהום אור וצמצומו (. 2007ברוקוביץ, ע. )עורך( )

 האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. ותובנות של ועדת מומחים.

הבוטני  . הצמחים הפולשים בישראל. מהדורה שניה מורחבת ומעודכנת. הגן2019מ'. -דרור, ז'-דופור

האוניברסיטאי ירושלים, המשרד להגנת הסביבה, שלום עם הסביבה, החברה להגנת הטבע, רשות 

 הטבע והגנים.

 חברת החשמל. זיהום אור.לוי, ש. )ח.ת.(. 

 

 אתרי אינטרנט:

 . המלצות לתקנות תאורת חוצותאור מכוון. )ח.ת.( 

 צמחיית ישראל ברשת

 צמח השדה

 

 

 

http://www.isees.org.il/committee/light-pollution/
http://www.isees.org.il/committee/light-pollution/
https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib4/Zihum.pdf
https://d472081b-38e4-45db-9459-ecdc14f16c24.filesusr.com/ugd/b87d4d_e410940dc9b04b2facccaa21baa4a7ab.pdf
https://flora.org.il/plants/
https://flora.org.il/plants/

