
תכנית יער קהילתי רמות 
101-0269753

מנהל קהילתי רמות אלון, קרן קיימת לישראל, רמות למען הסביבה

2019מאי 



המיקום בסביבה

מצפה
נפתוח

רמות

פארק 
מטרופוליני

רמת
שלמה



רצף לפארק עמק הארזים-מיקום



בין עיר ופארק-נפתוחמצפה 

.מכוסה צמחיה טבעית לצד מטעים ושטחי יער, מעל פני הים' מ712מצפה נפתוח הוא כיפה בגובה 

,האתר מהווה חלק בלתי נפרד מן החטיבה הנופית והתפקודית של הפארק המטרופוליני עמק הארזים

.והוא חלק מן האזורים הפתוחים הנהנים מנגישות טובה לשכונות המגורים של העיר



?"יער קהילתי"מהו 

, מיוער בחלקו, שטח פתוח ציבורי
המנוהל על ידי גופים ציבוריים כגון  

בשיתוף עם תושבי  , הקרן הקיימת
השכונה הקרובה ומשמש מוקד  / העיר

,  ימפנאי וספורט עמ, לפעילויות נופש
תוך שמירה על המערכת הטבעית 

,  צומח, טופוגרפיה:המיוחדת לאתר
.עתיקות ותצפיות, מי נגר, בעלי חיים



אירועים למען  : יער קהילתי רמות
הקהילה והחברה



ל"י קק"בביצוע עפרוייקטים





חיבור שכונת רמות ליער הקהילתי



תכנית יער קהילתי רמות
101-0269753

:מטרת התכנית

המערכת  שמירתתוך יער פתוח לציבורהקמת

על מגוון המינים  הייחודיתאקולוגית-הטבעית

ל לצרכי חינוך "י קק"שבה וניהול הממשק ע

.ותרבות



:התכניתמתוך מטרות 
יער קהילתי רמות

שימור השטח במצבו הטבעי באופן שיוכל להוות שמורה 

.חי וצומח המצויים בשטחלמגוון מיני 

.הגדרת גבולות היער הקהילתי והממשק בינו לבין השכונה

.סביבתיתפיתוח מינימלי לצורך פעילות חינוכית 

.שימור וטיפוח מערכות חקלאיות קיימות

.הסדרת דרכי גישה בתחומי היער

.קביעת הנחיות סביבתיות



מצב מאושר

גרעה את מ"התמתכנית 
שטח היער הטבעי מתכנית 

22א "תמ

:מקרא
גבול תכנית  

ומספרה
יער טבעי לשימור

:מקרא
מספר תכנית

דרך ראשית
מנהרה

ישוב עירוני
פארק מטרופוליני
יער על יעוד אחר



מצב מאושר

:מקרא
מספר תכנית
-רגישות נופית

סביבתית גבוהה
שטחי שימור  

משאבי מים
גבול תכנית

:מקרא
מספר תכנית
מרקם עירוני

דרכים ומחלפים
מכלול נופי
רצועת נחל
גבול תכנית



מצב מוצע

מכלול שטחים פתוחים 
המיועדים בעיקר ליער  

.ושטחים פתוחים



יער

שטחים  
פתוחים

יער

ספורט 
ונופש

פ"שצ

דרך נופית

גן /פארק
ציבורי



נספח הבינוי



-הקשר לסביבה
רצף לפארק מטרופוליני עמק הארזים

לשימושים אינטנסיבייםתכנון שטחים 

.אצבע שלוחה לתוך הפארק המטרופוליני-מצפה נפתוח 
שטחים רבים הם  . הפארק המטרופוליני עמק הארזים אמנם בעל שטחים נרחבים אך רבים מהם תוכננו לשימוש אינטנסיבי

.אזורים עתירי תשתיות או מדרונות תלולים עם נגישות נמוכה

שימור מצפה נפתוח מוסיף נדבך חשוב  . אלמנט מהותי בנוף האזור ובתי הגידול שלו, בכל שטח הפארק אין ולו כיפה אחת

.לנושא שמירת הטבע באזור



הזדמנות לחיבור אתרי טבע ונופש

גן  
שכונתי

פארק  ער קהילתיי
מטרופוליני



נגישות  
הולכי רגל

הכניסה ליער  
רמות

לרמות הכוללת  טיילת היקפית 
חיבור לפארק עמק הארזים

:  ענייןמוקד 
ארכיאולוגיה מוקד 

'  נק: עניין
תצפית

:מוקד עניין
מבנה ציבור

"מעבדה חיה"

נופש  
-פעיל

מתקנים

שבילי 
הליכה

שבילי 
שבילי הליכה

הליכה

שבילי 
הליכה

שבילי 
הליכה

מערכת
שבילי
הליכה

מוקדי  
עניין

ביער  
רמות

שכונת רמות

חיבור לפארק המטרופוליני
מכלול טבע מונגש

נגישות  
תחבורה ציבורית



נגישות  
הולכי רגל

טיילת היקפית

מוקד עניין

מוקד 
עניין

מוקד עניין

חיבור לפארק המטרופוליני

מוקד עניין

שבילי 
הליכה

שבילי 
שבילי הליכה

הליכה

שבילי 
הליכה

שבילי 
הליכה

מרכז השכונה

הכניסה ליער 
רמות

נגישות  
תחבורה ציבורית



נגישות  
הולכי רגל

טיילת היקפית

מוקד עניין

מוקד 
עניין

מוקד עניין

חיבור לפארק המטרופוליני

מוקד עניין

שבילי 
הליכה

שבילי 
שבילי הליכה

הליכה

שבילי 
הליכה

שבילי 
הליכה

מרכז השכונה

הכניסה ליער 
רמות

נגישות  
תחבורה ציבורית



נגישות  
הולכי רגל

הכניסה 
הראשית 
ליער רמות

טיילת היקפית

מוקד עניין

מוקד 
עניין

מוקד עניין

חיבור לפארק המטרופוליני

מוקד עניין

שבילי 
הליכה

שבילי 
שבילי הליכה

הליכה

שבילי 
הליכה

שבילי 
הליכה

מרכז השכונה
נגישות  

תחבורה ציבורית



נגישות  
הולכי רגל

הכניסה ליער 
רמות

טיילת היקפית לרמות הכוללת  
חיבור לפארק עמק הארזים

חיבור לפארק המטרופוליני

שבילי 
הליכה

שבילי 
שבילי הליכה

הליכה

שבילי 
הליכה

שבילי 
הליכה

מוקדי  
עניין

מרכז השכונה

:  ענייןמוקד 
ארכיאולוגיה מוקד 

'  נק: עניין
תצפית

:מוקד עניין
מבנה ציבור

"מעבדה חיה"

נופש  
-פעיל

מתקנים

נגישות  
תחבורה ציבורית



נגישות  
הולכי רגל

הכניסה ליער 
רמות

טיילת היקפית לרמות הכוללת  
חיבור לפארק עמק הארזים

חיבור לפארק המטרופוליני

שבילי 
שבילי הליכה

הליכה

שבילי 
הליכה

מוקדי  
עניין

מרכז השכונה

שבילי
הליכה

שבילי
הליכה

:  ענייןמוקד 
ארכיאולוגיה מוקד 

'  נק: עניין
תצפית

:מוקד עניין
מבנה ציבור

"מעבדה חיה"

נופש  
-פעיל

מתקנים

נגישות  
תחבורה ציבורית



נגישות  
הולכי רגל

הכניסה ליער 
רמות

טיילת היקפית לרמות הכוללת  
חיבור לפארק עמק הארזים

:  מוקד עניין
ארכיאולוגיה

מוקד  
:  עניין
'  נק

תצפית

:מוקד עניין
מבנה ציבור

מעבדה  "
"חיה

חיבור לפארק המטרופוליני

:מוקד ענין
נופש פעיל 

מתקנים

שבילי 
שבילי הליכה

הליכה

שבילי 
הליכה

מוקדי  
עניין

מרכז השכונה

שבילי 
הליכה

שבילי 
הליכה

נגישות  
תחבורה ציבורית



נגישות  
הולכי רגל

הכניסה ליער 
רמות

טיילת היקפית לרמות הכוללת  
חיבור לפארק עמק הארזים

חיבור לפארק המטרופוליני

מוקדי  
עניין

מרכז השכונה

שבילי 
הליכה

שבילי
הליכה

שבילי
הליכה שבילי

הליכה

:  ענייןמוקד 
ארכיאולוגיה מוקד 

'  נק: עניין
תצפית

:מוקד עניין
מבנה ציבור

"מעבדה חיה"

:מוקד ענין
נופש  
-פעיל

מתקנים

נגישות  
תחבורה ציבורית



נגישות  
הולכי רגל

הכניסה ליער 
רמות

טיילת היקפית לרמות הכוללת  
חיבור לפארק עמק הארזים

:  מוקד עניין
ארכיאולוגיה

מוקד 
'  נק: עניין

תצפית

:מוקד עניין
מבנה ציבור

"מעבדה חיה"

חיבור לפארק המטרופוליני

נופש פעיל  
כולל 

מתקנים

שבילי 
שבילי הליכה

הליכה

שבילי 
הליכה

מוקדי  
עניין

מרכז השכונה

שבילי 
הליכה

שבילי 
הליכה

נגישות  
תחבורה ציבורית



גן הקיפוד: הראשית ליערהכניסה 
כחלק ממכלול טבע מונגש



טיילת רמות-מונגשטבע מכלול 



שבילי הליכה-מכלול טבע מונגש



שבילי אופניים-מכלול טבע מונגש



מוקד 
ענין

מוקד 
ענין

מוקד 
ענין

מוקד 
ענין

מוקד 
ענין

מוקד 
ענין

"טיילת מקראית"
,חקלאות עתיקה, ארכיאולוגיה
צומח וחי, ערכי מורשת

מסלולי צפיה
בצבאים בטבע 

ביתו של הצבי  
מין בסכנת  -הישראלי 

הכחדה

כיפת הפרפרים
מצפה נפתוח

שכונת רמות

מוקדי עניין-מכלול טבע מונגש

ארכיאולוגיה 
ומורשת

גן  
ך"התנ



מוקדי עניין-מכלול טבע מונגש
מסלולי צפייה בצבאים בטבע



מוקדי עניין-מכלול טבע מונגש
בניה ירוקה-הקמת מרכז חינוכי אקולוגי



מוקדי עניין-מכלול טבע מונגש
כיפת הפרפרים



מוקדי עניין-מכלול טבע מונגש
ארכיאולוגיה ומורשת, ך"גן התנ



נוף הכניסה לירושלים-נצפות
מבטים חשובים מן הפארק ואליו

1המלווה את הנוסע בכביש , החורש והיערות, עתיר הטרסות העתיקות, תכניות רבות הקפידו לשמר את הנוף הפתוח

.  מרגע שנכנס בשער הגיא ועד הגיעו לשערי העיר

מצפה נפתוח מצפה נפתוח



נפתוחמצפה 

שער לעיר הבירה

הגבעה האחרונה בירושלים 
שלא מכוסה בבטון

רון פרומקין: צילום

מצפה נפתוח

9כביש 



תצפיות עיקריות ממצפה נפתוח

9הר המנוחות כביש -א

שכונות ירושלים-ב

שכונת רמות-ג

סמואלנביאקסאבית -ד

מבשרת ציון והקסטל

ליפתא, ם-הכניסה לי-ה



שטח פתוח איכותי לשכונת רמות–מצפה נפתוח 

תושבים52,000-כ: אוכלוסיית שכונת רמות
י מחלפים וכבישים"מבודדת משאר חלקי העיר ע: אופי השכונה

תוואים  , שטחים פתוחים בעלי ניצולת נמוכה בשל טופוגרפיה תלולה: בשוליה
.לתשתיות ועוד

.עם הגידול באוכלוסיית רמות לא תוכנן היקף מתאים של שטחים פתוחים לנפש



לפני פיתוח ( מזרח–צפון )יער רמות 
4/9שכונת הקאנטרי ומחלף 



נחל -במרחב מזרח עמק ארזיםתשתיות 
צופים

רובע  

הכניסה  

לעיר



שינוי המרחב–מצפה נפתוח 

מבט ממצפה נפתוח–1הרחבת כביש 



שינוי המרחב–מצפה נפתוח 

שכונת הקאנטרי מתחת לרמות



שינוי המרחב–מצפה נפתוח 

מבט מרמת שלמה משמאל מצפה נפתוח

מצפה נפתוח



שינוי המרחב–מצפה נפתוח 

ת לרמת שלמהומרממבט 



שינוי המרחב–מצפה נפתוח 

'מחלף רמות ברקע רמות ב

מצפה נפתוח



,  פיתוח בעמק ארזים-הספורטק
סגור לציבור



נפתוחמבט מגבעת מצפה 
לגבעת שאול



פיתוח אינטנסיבי של תשתיות סביב 
לגבעה

תשתיות  

לרכבת

כבישים

גשר הרכבת



צ ברמות"בניה למגורים ומבנ

-"טרומן' מתחת לרח"

ד"יח0192815-200

ד  "יח144-כיסופי' רחאינפיל



גוש  ' מסמיקום
/ חלקה/

תוכנית

גודל  
השטח

(דונם)

פוטנציאל  
ד"יח

הליך 
סטטוטור

י נדרש

הערות

גבול 
-צפון

מזרחי  
של 

רמות

306175285000
בצפיפות  

ד"יח20
,  לדונם
לאחר 

הפקעה  
ועם  50%

דירות  
בגדלים 

.שונים

-רה
,  פרצלציה

ניוד זכויות
-הגוש מסומן לבניה בתוכנית מתאר י1.

.2000ם 
.צמוד דופן למרקם הבנויהגוש 2.
. צמוד דופן לריכוז אוכלוסיה חרדי3.
אין בבניה פגיעה בשטח פונקציונאלי או  4.

.נגיש במצבו הנוכחי

עתודות קרקע לתכנון עתידי



מודעות לאירועים



,  חינוכית, חשיבות חברתית
קהילתית

ביער קהילתי רמות מתקיימת פעילות  
המיועדת לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים  

.ומתן מענה למגוון אוכלוסיות וגילאים



ס חרדיים  "פרויקטים בבתי
רמותקהילתי מעלה מינהלובשיתוף 

מורות ותלמידות בקיימות וסביבההשתלמויות 



ל"קקסיור בהדרכת 

שמורת טבע "סיור 
, "במקורות

הרב אביחיל

חינוך מבוגרים ותיירות



נופש ופנאי
מפגש 
חברתי 
בטבע



אמיתיפתוח ירוק טבעי שטח 
ערכי לבריאות הגוף והנפש

זמין ונגיש לכל תושבי ירושלים ובמיוחד לרמות



אתר טבע בתוך העיר–מצפה נפתוח 

אתר טבע עירוני ירושלמי
.בעל חשיבות אקולוגית ורגישות סביבתית ונופית גבוהה

.המשכו הטבעי של פארק עמק הארזים
.ביתו של הצבי הישראלי וחיות נדירות נוספות

לאורך השנים אתר זה מאויים על ידי תכניות בניה

מטרתנו לשמור על שטח זה ללא בניה גם לדורות הבאים



מגוון ביולוגי עשיר
מיני צומח520-מיני ציפורים 100מעל 



צבועים ויונקים אחרים, שועלים, ריכוז גדול של צבאים בירושלים

מגוון ביולוגי עשיר

גייפמןאלכס -תמונות



אתר טבע עירוני

מדיניות אקולוגית כלל עירונית  –טבע בעיר ירושלים במסמך •
הוא נכלל בין  ( 2013, החברה להגנת הטבע, עיריית ירושלים)

.אתרים141עשרת האתרים האיכותיים בעיר מתוך רשימה בת 

ויער נפתוחאתר מצפה , בפועל"
אתר , אחדהוא מספר (מערב)רמות 

והחשוב הרגיש , הטבע המיוחד
.  ביותר בתחום העיר ירושלים

על  , ניתוח השוואתי שיטתיבמסגרת 
הכלל  המדיניות האקולוגית בסיס 

ט"בחלהשנעשה , עירונית

ניתוח ועמדת החברה  : מתחמים המיועדים לפיתוח באתרי טבע עירוני בירושלים
(2014) להגנת הטבע 



שבעת המתחמים 
האיכותיים ביותר  
שבהם מתחמים 

לפיתוח באתרי טבע 
עירוני בירושלים

מתחמים המיועדים לפיתוח  : "מתוך
ניתוח  : באתרי טבע עירוני בירושלים

".ועמדת החברה להגנת הטבע

מצפה
נפתוח

שורק
עליון

מורדות
אורה

מר 
אליאס

אגן נחל 
כוס

שלוחת הדסה כרמית











:דחיקת הצבי הארץ ישראלי
מפת טריטוריות באתר טבע עירוני











מישל פרדס



גייפמןאלכס 



גייפמןאלכס –2ארץ הצבי 



כנען-אלעד בן



.  טרסות חקלאיות ושטחים טרשיים טבעיים, מכלול המורכב מיער
. ממכלול נופי ואקולוגיהכיפה והוואדיות הסמוכים הם חלק 

מכלול נופי ואקולוגי



רגישות אקולוגית



יחידות נוף בשטח



ומבחינה זו עדיף היה לא  , המחיר הסביבתי של ביצוע התכנית הוא כבד"
הקמת השכונה צפויה לפגוע באופן בלתי הפיך . לפתח את גבעת מצפה נפתוח

קישור אקולוגי בין העיר והטבע  :המרחבבמרכיבים האקולוגיים והנופיים של 
נופית לפארק המטרופוליני של מערב ירושלים -השקה פיזית, הסובב אותה

." ותמונת הנוף של הכניסה לעיר
,  חוות דעת של המשרד להגנת הסביבה לתסקיר השפעה על הסביבה-6885' מצפה נפתוח תכנית מס)

31.7.2002  )



תודה

עמיר בלבן: צילם


