
1 
 

 6036 תכניתו נוף תרבות  :ליפתא

 חוות דעת אקולוגית 

 אקולוג , ר דוד שהמי"ד

 ירושלים, 2021יולי 

 

 

 נוף התרבות מ הטבע כחלק .1

תרבות  הכפר   נוף  אתר  הוא  בעולםליפתא  לו  שני  בשאין  לרשימה    2015-.  ליפתא  נכנס 

הישראלית   עולמית הטנטטיבית  מורשת  אתרי  הכותרת    של  תחת  אונסקו   Traditionalשל 

mountain village  הטבעי והנוף  החקלאיות  הטרסות  המעיין,  אזכור  תוך  נפרד  ,  בלתי  כחלק 

המקנה   המקום  זהותו  לו  מאותנטיות  לשימור.את  ואת  העולמית  בתי    חשיבותו  גידול  המגוון 

- אדם מבטאים באופן ייחודי את השתלבות הכפר בטבע ואת השימוש החקלאיה  טבעיים ומושפעי ה

מסורתי במשאבי הקרקע והמים. תרבות הבנייה באבן המסורתית ואורח החיים הנשען על טרסות  

, אשר  באזורנוחקלאיות ומערכת מים טבעית מהווים מופת של קיימות וכבוד לטבע שאין כדוגמתו  

אפשרו לסביבתו הטבעית של הכפר להישאר ברמת שימור גבוהה לאורך מאות שנות התיישבות  

המורשת התרבותית האנושית נובעת לית של ליפתא:  אבותו העיקרית והאוניברסבאתר. בכך חשי

מכלול זה, של הטבעי, החקלאי    מנוף התרבות בו היא צמחה והתפתחה, ניזונה ממנו ומזינה אותו.

אתר מורשת תרבותית ונוף תרבות עולמיים מן המעלה הראשונה. במכלול ליפתא  מרכיבים  והבנוי,  

אשר היה אופייני בעבר  על מרכיביו האנושיים והטבעיים,  קיימת הזדמנות נדירה לשימור נוף תרבות  

   לארץ אך נעלם כמעט לחלוטין תחת גלגלי הפיתוח.

 

 ה אקולוגית סקירליפתא:  .2

מעיין ניקבה   ;מגוון בתי גידול: טרסות חקלאיות נטושות ושרידי בוסתנים  ליפתא אתר  ב

כתלי בתי  כמו כן,  .  ספרויער  ומדרונות של בתה    ;עם מערכת תעלות ובריכות אגירהכל השנה  שופע  
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ואבני הטרסות מהווים בית גידול ייחודי בפני עצמו, המאכלס מגוון רחב של חי    יםהמסורתיהאבן  

 וצומח אופייני.  

 המעיין ובית הגידול הלח  .א.2

בתי גידול לחים הם המאוימים ביותר בישראל ונמצאים בסכנת היעלמות קריטית מנופי  

יבשו עקב שינוי משטר הנגר  כבר  ומעיינות רבים  הבעיה אקוטית במיוחד בהרי ירושלים,  הארץ.  

והח ופיתוחיהעילי  מבניה  כתוצאה  ליפתא  .לחול  של  עין  החיים  מקור  האנושית  ,  ההתיישבות 

ובמורד  במעיין . והמפותח ביותר בהם במקום, הוא ממקורות המים הגדולים ביותר בהרי ירושלים

בעלי חיים ייחודיים לסביבה לחה ונדירים  הניזונות ממנו, קיימים במערכת תעלות ההשקיה  הנחל, 

כגון   ירושלים,  בהרי  הנחלים,  )חיים  -דומאוד  ירוקה,וקרפדמצויה,    תאילניצפרדע  שלושתם    ה 

, סרטן נחלים וסרטנים ירודים, וכן צמחיית נחלים  בסכנת הכחדה(מוגנים והשניים האחרונים גם  

ערבה  עצי  סבך  ובראשה  ונדירה  הגדו .  מחודדת  מפותחת  הוא  "יער  המעיין  במורד  שהתפתח  ת" 

ירושלים,   הרי  מעיינות  בכל  ביותר  של    ומהווה המפותח  המידה  בקנה  גם  ביותר  נדירה  תופעה 

   .יהודה ושומרון בכללאזורי הרי  מעיינות 

  

 

"יער  ומעליה  ה  כיל מערכת תעלות מים עתיק ( מורד הנחל המ2  .העליונה  ת המעיין ( בריכ1  ליפתא. ל  שבית הגידול הלח  

 . הזורם בין הבתיםץ הנחל ערוהיער ב( מבט מלמעלה אל 3תאנה. ערבה מחודדת ועצי שמורכב בעיקר מהגדות" 



3 
 

 החקלאיות והבוסתניםהטרסות  .ב.2

מכילות שילוב של עצי בוסתן מסורתיים, צמחי מרפא ותבלין, ועושר רב בליפתא טרסות ה

וחבל הספר.   כי  של מיני צומח טבעי של החבל הים תיכוני  נטושות בהרי  ידוע  טרסות חקלאיות 

ירושלים הן מבתי הגידול העשירים ביותר בצומח הקיימים בישראל. בליפתא ובסמיכות לו תועדו  

ות לשימור, מתוכם עשרות מינים בסכנת הכחדה, נדירים, וייחודיים  מיני צמחים בעלי חשיב  100  -כ

לישראל. הריכוז הנדיר של אלפי עצי השקד הגדלים הן בחצרות בתי הכפר והן בטרסות סביבו,  

עליהם התבססה חקלאות הבוסתנים המסורתית, צובעים את האתר בלבן בשיא החורף וממחישים  

 לטבעי.  עד כמה בלתי ניתן להפריד בין התרבותי 

 
 

 
ים עצי  ד מלוו י השקעצ צומח. אתעשיר ביותר במגוון מיני בית גידול  הטרסות החקלאיות והבוסתנים.

   עוזרר קוצני ויוצרים מופע של יער ספר.
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 ויער ספר  בתה ים תיכונית .ג.2

במדרונות שבין הטרסות קיימת תצורת צומח מסוג בתה ים תיכונית, שמאופיינת על ידי   

ביותר ואחד המאוימים ביותר בחבל הים  זהו בית גידול חשוב  שיח נמוכים של סירה קוצנית.  -בני

בארץ,   לייעור  תיכוני  מועדף  יעד  היותו  ועקב  בעבר(  וכיום(  לחקלאות)לפחות  המינים  .  )בעבר 

, נדירים  חוגית תמימהו  חרחבינה מגובבת,  פרחים-אכילאה קטנתהמלווים את הבתה בליפתא, בהם  

לצד הבתה    ומלמדים על חשיבותה של תצורת צומח זו.במקומות אחרים  או אינם נפוצים בבתות  

ידועה  ו תצורת צומח נדירה בהרי ירושלים  יער ספר של עוזרר קוצני ושקד מצוי,  בליפתא  ם  מתקיי

 מינים גבוה. בעושר 

 קירות וגגות חיים .ד.2

נבנו    הכפר  באופן  בתי 

עם  מושלמת  בצורה  המשתלב 

והסביבה   הקשה  הטופוגרפיה 

ללא  נבנו  הבתים  הטבעית. 

תוך  עמוקות  חציבות   בסלע, 

המדרון   על  אחד  מפנה  הישענות 

ההר.   של  עם  הטבעי  יחד  זאת, 

המסורתית  י הבנ לקטיה    ,באבני 

תוך זמן קצר ביותר לטבע    אפשרו

ו"ל קירות  לחזור  על  השתלט" 

והחומות  הבתי הגגות  לאחר  ם, 

הכפר.   הם שנעזב  האבן  קירות 

עצמו  בפני  טבעי  גידול  בית    כיום 

קטנים   חיים  בעלי   –לשלל 

וציפורים   יונקים   –זוחלים, 

לבית    ולצמחיית כתלים אופיינית

 .  זהמיוחד גידול  

 

  

 
   רבים.בית גידול לצמחים ובעלי חיים  .קירות וגגות חיים
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 בעלי חיים וצמחים בסביבת ליפתא  .ה.2

מאפשרים קיום של מגוון גדול  מגוון בתי הגידול, ובראש ובראשונה בית הגידול הלח הנדיר,   

ופרגו( שנערך  מנתוני סקר התשתיות הטבעיות )בלבן    , כך עולהמאוד של בעלי חיים וצמחים בליפתא

מלציין את כל המינים שנמצאו בליפתא, אך ישנם כמה  קצרה היריעה   . צפיות אישיותומתבליפתא 

מיוחד:  ראוה לציון  הוא חלק חשוב    ישראלי-ץהצבי האר יים  וליפתא  קבוע במקום,  באופן  נצפה 

החולשת גם על גבעת מצפה נפתוח  למדי  ממרחב המחיה )ההולך ומצטמצם( של אוכלוסייה גדולה  

,  פרסף גמדי.  עולמית  נמצא בסכנת הכחדההבישראל    לשמירת טבע  'מין דגל 'זהו  ועמק הארזים.  

, מצא משכן  כלוסייתו במגמת ירידה עולמיתוואהנמצא בסכנת הכחדה  ונדיר  עטלף חרקים קטן  

הנטוב ליפתאבתים  של  מצוי.  שים  יבשה  בס  צב  הוא  גם  בליפתא  נמצא  ומקיים  הכחדה  כנת 

יפה גם  אוכלוסייה  כמו  מצויה  ,  ירוקהואילנית  דוקרפדה  בגודל  חיים  -,  מירידה חדה  אשר סבלו 

הלחים  ןאוכלוסיותיה  הגידול  בתי  מהרס  כתוצאה  לבארץ  בעיקר  זקוקה  גם  האילנית  שטחים  ; 

 טבעיים מרוחקים ממקווי המים בהם היא מעבירה את תקופת חייה היבשתיים. 

 

 
הגדולים    שיש, אחד ק( אלון מצוי  3.  יפרסף גמד(  2.  ישראלי-ץ( צבי אר1.  אבליפתשצולמו צמחים החיים והבעלי מ

 .2015ופרגו, בלבן נלקחו מ 2 -ו  1שתועדו בהרי ירושלים. תמונות 

 



6 
 

, כתוצאה מכמה גורמים: ריבוי בתי גידול שונים;  מגוון מיני הצומח בליפתא עשיר ביותר 

של ספר  יובשניים  קיום מינים  ליפתא לקו פרשת המים המאפשרת    תלח; קירבהימצאות בית גידול  

נטושה( המאפשרמסורתית  החקלאות  התיכוניים;  - המדבר לצד מינים ים קיום מינים  ת  )גם אם 

היעדר נטיעות קק"ל או שימושי חקלאות  ו חקלאות ואדם ומינים בעלי חשיבות מסורתית;  -מלווי

)בלבן    בליפתא נעשה  שהמפורט ביותר  סקר הצומח  יש לציין כי    מודרניים בשטחי הכפר והטרסות.

רחוקה מלהיות מלאה.  והתמונה  ,  בעונה יבשה שאינה מתאימה לגילוי מרבית המינים, נערך  ופרגו(

או בס נדירים  לציון,  ראויים  מינים  נמצאו מספר  זאת  - אכילאה קטנתכגון  כנת הכחדה,  למרות 

  . (של בתי גידול לחים  מין נדיר)סיסנית הביצות  ו ,ערבה מחודדת,  כלב עדין-זנב,  מיש דרומי, פרחים

ענק    אלון מצוי ראויים לציון, כולל  הכחלק ממורשת המקום, ישנם כמה עצים בוגרים גדולים מאוד  

 נחל. מערב ל -מצפון

 

 של הרי ירושלים  בטבעת השטחים הפתוחיםליפתא  .3

היותו מוקף  למרות    –   אולי בגלל תלילותו הרבה  –   אתר ליפתא מהווה "כיס" מוגן יחסית

בנייה ופיתוח תחבורתי משלושה כיוונים, ועל כן הוגדר כאתר טבע עירוני מוכרז ומוכר בירושלים.  

בירושלים,   אחרים  עירוני  טבע  אתרי  כמו  אלא  ליפתא  שלא  עירונית  מובלעת  מרצף  אינו  חלק 

העיר  פתוחים  השטחים  ה את  זה  )המקיפים  רצף  נפתוח(.  ומצפה  הארזים  ליפתא  מזי עמק  את  ן 

 
נחל ליפתא מתחבר לנחל שורק בעמק הארזים ושומר על   ט מירושלים לכיוון צפון.פתא, מבלי

 פון וממערב.הטבעת הירוקה של השטחים הפתוחים המקיפים את ירושלים מצ ף פתוח עםרצ
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,  בהינתן שימור נאותמאפשר קישוריות ומעבר צמחים ובעלי חיים ומבטיח,    ,ומתקיים בזיקה אליו

הטבעיות המערכות  של  קיומן  המשך  ובסביבתו.  את  הנחל  והמעיין  אומנם    באתר  הוכרזו  מורד 

אין בכך די בכדי לשמור על המרכיב הטבעי )ובוודאי לא הבנוי( של נוף התרבות  , אך  שמורת טבעכ

ראוי לציין כי התכנון המקורי    הטרסות והשטחים הטבעיים שביניהם.הכולל את הבתים,    של ליפתא

אחרים  נדל"ניים ו, אך אינטרסים  (2351ראו תב"ע  )  של השמורה כלל גם את בתי הכפר והטרסות

לבניה בליפתא תכניס עירוניות )תשתיות ובניה מודרנית( לשטח נוף    6036תכנית    ה.הביאו לצמצומ

ת מי הנגר וחלחול המים וישפיעו לרעה על בית  משטר זרימישנו את  . הבינוי והתשתיות  התרבות

הטבע,    .מחשש לשריפות ונוכחות בעלי חיים בלתי רצוייםבתי הגידול הטבעיים ימוגרו  והגידול הלח,  

עמק    אל   ידחק החוצהאו  מהמקום  מרכיב בלתי נפרד מנוף התרבות והמורשת של ליפתא, יעלם  

 . הארזים

 

 סיכום .4

כי חלק  אני יכול להעיד  בעל היכרות של עשרות שנים עם ליפתא,תושב ירושלים,  אקולוגכ

הוא ליפתא  נפרד מהחשיבות האוניברסלית של  בין הבנוי  הטבע,    בלתי  ובשילוב היוצא מן הכלל 

זו באה   ביטוי במערכות האקולוגיות השונות המתקיימות במקום  לטבעי. חשיבות  שלאורך  לידי 

  עמדתי   .תרבותואת  ובתורם עיצבו את האדם ו  מנוכחות האדםועוצבו    אלפי שנים הושפעואף  מאות ו

מכרז מטעם רשות מקרקעי    םפורסם או עתיד להתפרסשמכוחה    6036תכנית  המקצועית היא ש

כזה או  עתיק  חשיבות המקום אינה בשימור בית  .  מענה לשימור ליפתאכל  ישראל, אינה מספקת  

ת  ו עם כניסת התיישב  ס ייהר. והמכלול  השלם של האתר, אלא במכלול  תחת קונטקסט עירוני  אחר

לליפתאחדשה   העתיקות  .  ומודרנית  רשות  חשף  סקר  בליפתא  לאחרונה  היסטוריית  שנערך 

.  אין כמותו במקומות אחריםשכל כך ייחודי  באופן  שנשמרה  התיישבות חקלאית לאורך אלפי שנים  

נוצרה והתפתחה  אותה נמצא בסביבה הטבעית בה    המפתח להבנת היסטוריה זו והתהליכים שעיצבו

האנושית חדשה.  הנוכחות  כוללנית  שימור  תכנית  להכין  יש  כי  היא  עמדתי  כן  הכפר,    : על  לבתי 

הטרסות לחקלאות  המעיין,  מי  על  הנשענת  החקלאית  שביניהם.  למערכת  הטבעיים  ולשטחים   ,

לדאוג לשימור ולשמירה על המכלול השלם של ליפתא. הכנסת  רשויות המדינה לא השכילו עד כה  

עולמיים מורשת  של אתרי  לרשימה הטנטטיבית  אונסקו,    ליפתא  עם  של  בבד  ו כאתר  תזהכרבד 

התכנון הקיים והמיושן, שאינו  מחייבים את הרשויות לעצור את    (WMF- ידי העל  )  מורשת בסיכון
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mailto:https://www.tabanow.co.il/%d7%aa%d7%91%d7%a2/%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/2351
mailto:https://www.tabanow.co.il/%d7%aa%d7%91%d7%a2/%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/2351
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מחושב,  להתחיל מהלך  יש    מערכים אלו.הנגזרים    בעקרונות שימור נאותיםו  בערכי המקום מכיר  

 . על כל מרכיביו שימור ליפתאשמטרתו מחודש מעמיק ומאתגר של תכנון 

 

 ד"ר דוד שהמי, אקולוג 

 ירושלים , 2021יולי 

 

 ביבליוגרפיה 

 העתיקותרשות   – סקר ליפתא .1
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7fae9adafdde47b8

b000d85e340dd0b7 
 

ות  ליפתא: סקר שימור כולל. תקציר הסקר והמלצות לפיתוח. מינהל שימור, רש .2
 . 2017העתיקות. 

 
ליפתא: סקר שימור. נוף התרבות והמרחב הציבורי. אדר' יהונתן צחור, מינהל שימור,  .3

 .2015רשות העתיקות.  
 

סקר ליפתא: סקירת תשתיות טבע ותדריך תכנון מקיים מערכות טבעיות. עמיר בלבן   .4
 . 2015 ע,החברה להגנת הטב  .ויואב פרגו

 
. הוצאת רשות הטבע והגנים והחברה להגנת  הספר האדום של החולייתנים בישראל .5

 . 2002 ע,הטב
 

אבי שמידע וגדי פולק. ב'.  -כרכים א' ו ,הספר האדום: צמחים בסכנת הכחדה בישראל .6
 . 2007רשות הטבע והגנים, 

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7fae9adafdde47b8b000d85e340dd0b7
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7fae9adafdde47b8b000d85e340dd0b7

