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35.2228 : 31.7742
מלון המלך דוד (קינג דיויד) ד-ה13
בית מלון בירושלים המשמש גם בתור בית ההארחה הרשמי של מדינת ישראל עבור
אישים חשובים ומפורסמים .המבנה ממוקם ברחוב המלך דוד במרכז העיר ,ראשיתו כמלון
פאר בימי המנדט הבריטי ,ועד היום לא הועם זוהרו .מייסדי המלון היו בני משפחת מוסרי
ממצרים ,בעלת מלונות יוקרתיים בקהיר .המשפחה ,מטעמים ציוניים ומסחריים ,השקיעה
בהקמת בית מלון מפואר בירושלים על רכס המשקיף על העיר העתיקה ,על חומתה,
על הר ציון ועל מגדל דוד .המלון נחשב מהבולטים והיוקרתיים שבמלונות ישראל ,וזכה
לפרסום ברחבי העולם .הוא מלווה את ההיסטוריה הישראלית והירושלמית מימי המאבק
על הקמת המדינה ,דרך מלחמת העצמאות ,חלוקת ירושלים ,איחודה מחדש ,ועד ימינו
אלה .בין היתר נודע המלון עקב פיצוצו בידי האצ"ל ב ,1946-ובשימושו התדיר לאירוח
ראשי מדינות ואישים רמי מעלה בעת ביקורם בירושלים.
35.2196 : 31.7757
מנזר הלזריסטים ה13
הבניין נבנה במאה התשע עשרה כבית חולים למצורעים .היוזמה להקמת הבניין באה
מאציל גרמני בשם פון פקנברינק שביקר בירושלים בשנת  1866והזדעזע ממצבם של
המצורעים בעיר .בשנת  1904רכשו הנזירים הלזריסטים את המבנה ובשנת  1906נפתח
בבניין סמינר תאולוגי .בשנת  1913נוספו לבניין הקומה השנייה והשלישית.

אתר לשימור :מלון המלך דוד 2014
(עופר גולד)
35.2493 : 31.7865
אוגוסטה ויקטוריה א11

מתחם אשר הוקם על ידי וילהלם השני ,קיסר גרמניה בראשית המאה ה ,20-אשר
קרא לו על שם אשתו ,אוגוסטה ויקטוריה משלזוויג הולשטיין .במתחם ,המשתרע על
שטח של כ 80-דונם על השלוחה של הר הזיתים בירושלים הנקראת כתף הר הזיתים.
כנסייה מפוארת ולּה מגדל פעמונים ,וכן אכסניית צליינים ,שנועדה גם לגרמנים תושבי
הארץ .כיום האכסניה משמשת בית חולים.
אכסניית סנט צ’ארלס הסקוטית ד35.222941 : 31.764471 14
משתרעת מרחוב לויד ג’ורג’ ועד מסילת הרכבת שבשולי שכונת בקעה .במתחם גן
מטופח הכולל מספר בניינים המשמשים אכסנייה ,בית אבות ובית ספר ,עבור המסדר
הגרמני קתולי של האחיות הבורימאיות .המתחם הוקם בשני שלבים .ב1903-1905
נבנה הבניין הדו קומתי הסימטרי של האכסנייה ובשנת  1935הוקם בניין הכנסייה
שתכנן האדריכל הטמפלרי הרמן אימברג .בשנת  1985נבנה בחצר המתחם בניין
דו קומתי סביב חדר פנימי .המבנה משמש כבית ספר ופנימייה לנערות ערביות .כיום
יש במקום בית הארחה ובו תשעה עשר חדרים בנוסף לדירה למשפחות .כל החדרים
מאובזרים בריהוט מלא בסגנון עתיק ומיוחד עם מיזוג אוויר ,ולחלק מהחדרים יש נוף
ומרפסת לעיר העתיקה.
35.22482 : 31.78455
בית החולים האיטלקי ד12
אחד המבנים המרשימים ברחוב הנביאים הוא מבנה בית החולים האיטלקי ,שעבר
בימים אלו שיפוצים נרחבים על פי תכנית שימור של האדריכל גובי קרטיס .הבניין
הוקם בשלהי התקופה העות'מאנית בין השנים  .1913-1917הקמת הבניין היא
במידה רבה ביטוי לתחרות החריפה שהייתה בין המעצמות על השגת השפעה
באימפריה העותמנית השוקעת ובמיוחד בירושלים וברחוב הנביאים .התחרות הייתה
בעלת אופי דתי מובהק ולכן התרכזה בעיקר בהקמת מוסדות דת וחסד.
35.1951 : 31.7902
בית היתומים דיסקין ח11
בית היתומים הוקם בירושלים ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בשנת  1880על ידי
הרב יהושע לייב דיסקין ( ,)1898-1819מן הבולטים במנהיגי יהדות אירופה .בשנת
 1907עבר בית היתומים לרחוב הנביאים ,ובשנת  1927הוא עבר למקומו הנוכחי
בשכונת גבעת שאול במערב ירושלים.
35.21229 : 31.79027
בית היתומים הסורי (שנלר) ו11
מתחם בית היתומים הסורי הוא אחד האתרים ההיסטוריים המפורסמים והמורכבים
בירושלים .עד לסוף חודש נובמבר בשנת  2008פעל במתחם מחנה צבאי של פיקוד
העורף ,חיל הרפואה( .המחנה הצבאי הועבר למחנה עופרית שבאזור הר הצופים).
האתר כולל שמונה בניינים :האלא ,הבניין הראשי ,נבנה על בסיס בית ההתנחלות של
הזוג שנלר והיה הבית המשפחתי הראשון בירושלים מחוץ לחומות.
35.21676 : 31.76778
בית הנסן ה14
בית הנסן ,בתכנונו של האדריכל קונרד שיק ,נבנה ב 1887-כבית חולים ממשלתי
לחולי צרעת ,ע"י הקהילה הפרוטסטנטית בעיר ,והוסיף לשמש בייעודו זה עד שנת
 .2000ב 2009-הועבר המבנה לרשות עיריית ירושלים ,לצורך הסבתו למרכז תרבות
בין-תחומי .הפרויקט לשימור ולהסבת המבנה החל ב ,2011-בניהול הרשות לפיתוח
ירושלים .ב ,2013-אחרי שנים שבהן היה סגור מאחורי חומה ,בית הנסן נפתח
מחדש לקהל.
35.2214 : 31.7814
בית העירייה ה12
שימש את עיריית ירושלים למעלה מ 60-שנים .המבנה נבנה על ידי עיריית ירושלים
בתקופת המנדט הבריטי לאחר שבניין העירייה הקודם לא הספיק לצרכיה של העיר
המתפתחת מחד ,ולמבנה של מערכות השלטון המוניציפליות בתקופה המנדטורית
מאידך.
35.2235 : 31.767
בית העם הטמפלרי ד14
היה החשוב בבתי המושבה הגרמנית בירושלים .הבית ממוקם ברחוב עמק רפאים ,1
פינת דרך בית לחם .הבית נבנה בשנת  ,1882ונחנך בטקס בו נכח המושל העות'מאני
של ירושלים .בית העם היה בעל חשיבות רבה בקהילה הטמפלרית ושימש הן מקום
תפילה והן מקום התכנסות חברתית ( .)Gemeindehausהפעמון שבראש הבניין
שימש לקרוא לחברי הקהילה להתכנסות ולתפילת יום ראשון .הבית נבנה בסגנון נאו
רומנסקי  -סגנון שהיה נפוץ באירופה במאה ה.12-
35.2393 : 31.7984
בית הקברות בהר הצופים ב9
הוא בית קברות צבאי לחללי האימפריה הבריטית בארץ ישראל במלחמת העולם
הראשונה .בבית הקברות נטמנו  2,515חללים ,מהם  2,449חללי מלחמה ,מתוכם
 2,218חללים מבריטניה .בין החללים ישנם  100שלא זוהו.

בית הקברות ההודי ד17
35.2221 : 31.7749
בית קברות לחיילים הודים ממלחמת העולם הראשונה שנהרגו בסביבות ירושלים.
הוא ממוקם בשכונת תלפיות בירושלים .באתר נמצאים שני סוגי קברים  -אחד
לחיילים הינדים והשני לחיילים מוסלמים ,שמתו בין השנים  .1920-1918במקום
קבורים  78חיילים.
35.2239 : 31.775
בית הקונסוליה הצרפתית ד-ה13
המתחם מתוכנן לפי היררכיה ברורה .בניין הקונסוליה ניצב במרכז ,הגינה הייצוגית
בחזית הראשית הפונה מזרחה וחצר השירותים מאחורי הבניין בכיוון מערב .הבניין
שבנייתו הושלמה ב 1930-עוצב ע"י האדריכל הצרפתי מ .פאבייה במתכונת יצוגית
ובסגנון מודרני.
35.2193 : 31.7824
בית הרב קוק ה12
הבית שבו חי ופעל הרב אברהם יצחק הכהן קוק בשנים  1923-1935עד פטירתו ב
 1בספטמבר  .1856הבית שוכן בקומה העליונה (השנייה) בבניין הבנוי סביב חצר
שנקראה אז שכונת בית דוד .כיום משמש בית הרב קוק כמוזיאון על חייו ופעלו
של הרב .ימי פעילות א-ה;  ;09:00-12:00אחה"צ בתיאום מראש .יום ו' 09:00-
.12:00
35.22007 : 31.78304
בית טיכו ה12
בית טיכו הוא אחד הבתים הראשונים בירושלים שנבנה מחוץ לחומות .הבית משמש
כמוזיאון וקפה  -מסעדה .הבית הוקם בשנת  1864עבור ערבי עשיר בשם האגה
ראשיד מחומרי הבנייה ,שנותרו מהפרויקט הגדול של בניית הקונסוליה הרוסית.
הבית שימש למגוריהם ועבודתם של הציירת אנה טיכו ובעלה הרופא החוקר אברהם
אלברט טיכו שהיו דמויות בולטות בחברה הארץ ישראלית של תחילת המאה ה.20-
בניין זה הוא מהבניינים הציבוריים היחידים בעיר הפתוחים לציבור ,שבהם ניתן ללמוד
על צורתו של בית "הליואן" מתקופת השלטון העות'מאני .חשוב היה לשמר את הבית
לא רק בגלל ייחודו הארכיטקטוני ,אלא גם בזכות אופיו ההיסטורי  -תרבותי ובזכות
האישים שהתגוררו בו ותרומתם להתפתחות העיר .ניתן לומר כי פרוייקט שימורו של
המבנה הוא סיפור הצלחה.
:35.164188 : 31.792412
בית ילין במוצא ל10
ביתו הפרטי של יהושע ילין .מבנה אבן שעבר עבודות שיפוץ ושימור נרחבות המשמש
כיום כמרכז מידע ומספר את תולדות ההתיישבות .למבקרים במוצא ובאזור מתקיימים
סיורים מודרכים במקום .לתיאום.02-5345443 :

בית לשכת הבריאות ה-ו12
35.2137 : 31.7856
בית חולים עירוני ממשלתי שפעל בירושלים בתקופה העות'מאנית בין  1891ל.1917-
מאז ימי המנדט ועד ימינו שוכנת במקום לשכת הבריאות המחוזית .המבנה הוקם על
ידי משפחה ערבית נוצרית בסביבות  1881עבור זוג שעמד להינשא ,אולם החתן
נפטר בערב החתונה.
35.22466 : 31.78368
בית מחניים ד12-11
מעבר לשער בניין לשכת שר החינוך והנהלת משרד החינוך והתרבות ,ברחוב שבטי
ישראל מספר  34נבנה בשנת  1885בית מחניים ביתו הפרטי של הבנקאי הגרמני-
פרוטסטנטי יוהנס (יעקב) פרוטיגר ,אחד מבתי העשירים של ירושלים במאה ה.19-
זהו אחד מבתי המגורים המפוארים שנבנו בירושלים .הבית ניצב בחצר גדולה שבה
עצי נוי רבים ,בהם ארזי הלבנון .כיום ניתן להתפעל מן הממדים הנרחבים של הבניין
המפואר ,שהיה יכול להיבנות רק על ידי אדם אמיד מתושבי ירושלים במאה ה.19-
35.215755 : 31.779884
בית פרומין ה12
בית פרומין הוא סמל והנצחה לשתי אושיות חשובות ביותר של המדינה :דמוקרטיה
וירושלים .בית פרומין היה משכן הכנסת במשך  16שנים ( )1950-1966וממנו פעלה
הכנסת מהקדנציה הראשונה ועד החמישית .המבנה שימש עד לאחרונה את משרד
התיירות ונמכר לפני מספר שנים ליזם פרטי ע"י מנהל מקרקעי ישראל.
35.21764 : 31.77386
בית שוקן ה13
ביתו של שלמה זלמן שוקן נבנה בשנים  1934-1936בתכנונו של האדריכל היהודי-
גרמני אריך מנדלסון ,מחשובי האדריכלים במאה העשרים ומאבות הסגנון הבינלאומי
של שנות העשרים והשלושים במאה הקודמת .הבית נבנה מאבן בתוך גן רחב ידיים
במגרש ששטחו  5.75דונם ,ולו גן קדמי לרחוב וגן אחורי לכיוון דרום ,ומבט פתוח
וקשרים חזותיים בין החוץ לפנים .כבר בתכנית האב לירושלים משנת  1968הומלץ
הבית כמבנה לשימור ,במסגרת הכרטסת לשימור מבנים ומרקמים שהוכנה לעיר.
המבנה הוגדר כנדיר וייחודי מבחינה אדריכלית מקומית ועולמית וגם כחלק ממכלול
השכונות רחביה וטלביה המיועדות לשימור.
35.2237 : 31.7489
בית שי עגנון ד17
ביתו של שמואל יוסף (ש"י) עגנון ,גדול הסופרים העבריים בעת החדשה וחתן פרס
נובל לספרות .כ 40-שנה חי ויצר הסופר בבית זה ,ובעומק חדריו נכתבו הרומנים
הגדולים של הספרות העברית במאה ה" :20-סיפור פשוט"" ,תמול שלשום"" ,שירה"
ועוד עשרות סיפורים שעדיין מסעירים את דמיונם של קוראים רבים בעולם כולו.
באתר :חדר עבודתו המקורי של הסופר ובו כ 8,000-ספרים שהיו השראה לכ1,000-
סיפורים שנכתבו בחייו של עגנון .טרקלין משוחזר של משפחת עגנון ,מרפסות וגינה
מוצלת לאירועים בעונת הקיץ.
35.2213 : 31.781
בניין ג'נרלי ה12
הבניין נבנה על ידי חברת הביטוח האיטלקית "אסיקורציוני ג'נרלי" (ביטוחים כלליים)
בשנת  1935כחלק מארבעה מבני ציבור שנבנו באזור (בניין בנק אנגלו-פלשתינה,
בניין הדואר המרכזי ,ובניין עיריית ירושלים ההיסטורי) סימן ההיכר של הבניין הוא
האריה המכונף בראש הבניין .האריה הוא סמלו של מרקוס הקדוש.
35.221768 : 31.774315
בניין י.מ.ק.א .ה13
בניין י.מ.ק.א נחשב לאחד הבניינים היפים והמפוארים שנבנו בירושלים בתקופת
המנדט הבריטי .הבניין הוקם על ידי אגודה בינלאומית נוצרית ,שנוסדה באנגליה
בשנת  ,1844ואשר לה מרכזים המנהלים פעילות דומה בכל רחבי העולם.

בניין סרגיי ה12
35.22216 : 31.78252
בניין סרגיי הוא אחד המבנים היפים במרכז העיר .הקרקע שעליה הוקם הבניין
נרכשה ב 1886-ע"י "החברה האימפריאלית הפרובוסלאבית הרוסית למען א"י",
לצורך הקמת אכסניה מפוארת יחסית ,לעולי רגל שידם משגת לשלם וכן לאורחים
חשובים ולמשלחות רמות דרג מרוסיה הצארית .הבניין הושלם ב 1890-וכלל 16
חדרי לינה מהם  8מפוארים ביותר ,ארבעה אולמות ,שני חדרי אוכל ,ספרייה ,מכבסה,
בית מרחץ ,מחסנים ,אורווה ומוסך .עד סגירתו ,שכנו במבנה החברה להגנת הטבע
ומשרד החקלאות .כיום סגור מתחם חצר סרגיי לציבור.
35.2322 : 31.7743
בתי המחסה ג13
מתחם דירות שנבנה בין השנים  1860–1890ברובע היהודי בעיר העתיקה
שבירושלים .המתחם הוא למעשה ה"שיכון" הראשון שנבנה בארץ ישראל .מטרת
המבנה הייתה הקמת בתי מחסה לעניים (מעין "דיור מוגן").

דומונוס פלוויט ב13
35.24166 : 31.778056
כנסייה קתולית-פרנציסקנית וצורתה כשל דמעה .המקום מזוהה עם מקום שריפת
הפרה האדומה ,מול פתח ההיכל .ברלוצי עיצב את כיפת הכנסייה בצורת דמעה ,כדי
להנציח את בכיו של ישו בהיותו על הר הזיתים ,עת ניבא את חורבן ירושלים.
הארמון בית יודיוף ה10
35.2179 : 31.7914
נבנה בשנים  1905-1910בשביל אלישע יהודיוף ומשפחתו ,מבנה בעל שתי קומות
מגורים וקומת מרתף .גג הבניין שטוח והוא מוקף מעקה ברזל מסוגנן עם גביעי
אבן גדולים .הבניין נבנה בסגנון אירופאי והוא מזכיר את סגנון הבנייה של ארמונות
באירופה.
הישיבה הגדולה במאה שערים ד35.222953 : 31.786741 11
הישיבה נוסדה בשנת תרמ"ה  1885כמרכזה התורני של שכונת מאה שערים.
בדורות הראשונים לקיומה היו רוב רבני הישיבה מזוהים עם תנועת המזרחי .כיום,
כמו השכונה שבה היא שוכנת ,היא מזוהה עם העדה החרדית.
המכללה לחינוך על שם דוד ילין ט35.190589 : 31.78178 12
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין היא אחד ממוסדות החינוך הגדולים והמפורסמים
בירושלים .המוסד ממוקם בשכונת בית הכרם ,השכונה השלישית בין שש "שכונות
הגנים" שהוקמו בירושלים לפי תכניתו של האדריכל ריכרד קאופמן.

המעיין והמסגד בעין כרם ל15
35.1619 : 31.7655
המסורת הנוצרית מייחסת למעיין את המקום בו פגשה מרים אמו של ישו את בת
דודתה אלישבע אמו של יוחנן המטביל ,כשברחם שתיהן נמצאים ילדיהן .על פי
המסורת ניגשה מרים אל מי המעיין ושתתה מהם .מעל המעיין עומד בית תפילה
ומסגד ("מקאם") נטוש בן מעל  100שנים ששימש בי"ס לילדי המוסלמים בכפר
שמעליו מינרט (מגדל) שהינו שריד לאותו מקאם .אל המעיין עצמו מוליכה נקבה
חצובה באבן שראשיתה בימי בית שני ,אז היה בעין כרם כפר פורח ומשגשג.
35.213 : 31.7857
זהרי חמה  -שעון השמש ביפו ו11
בית כנסת ,בית מדרש ובניין יוצא דופן עם שעון שמש ברחוב יפו  92בירושלים ,מול
שוק מחנה יהודה .בזמן בנייתו היה הבניין הגבוה ביותר בירושלים שמחוץ לחומות,
וגם כיום הוא מתנשא מעל בתי רחוב יפו הסמוכים לו .שם הבניין נלקח מברכת יוצר
אור שבתפילת שחרית של יום חול ,שבה נאמר" :אל ברוך גדול דעה ,הכין ופעל זהרי
חמה".
35.2243 : 31.7712
טחנת הרוח במשכנות שאננים ד14
שוכנת בכניסה לשכונת משכנות שאננים והיא המבנה הראשון שנבנה בה ב.1858-
במקור שימש המבנה כטחנת קמח למשך כשני עשורים ,אז הופסקה הטחינה .כיום
משמש המבנה כאתר תיירות פופולרי וממוקם בו מוזיאון קטן לתולדות יוזם הטחנה
סר משה מונטיפיורי .רחבת האבן סביב התחנה מהווה נקודת תצפית על השכונות
משכנות שאננים וימין משה ,על גיא בן הינום ועל העיר העתיקה.
35.2289 : 31.7716
כנסיית הדורמציון ד14
כנסייה של המסדר הבנדיקטיני הממוקמת על הר ציון ,בירושלים ,בקרבת שער ציון,
קבר דוד ובסמוך לחומה הדרומית של העיר העתיקה .לפי אחת המסורות ,הכנסייה
ניצבת במקום בו נרדמה מרים ,אם ישו לשנת הנצח ( dormitioבלטינית פירושו
'לישון') .יש הטועים וקושרים את שם הכנסייה עם מיקומה על הר ציון ,אולם אין קשר
בין הדברים .בשנת 1998שונה שם הכנסייה על ידי המסדר ל'האגיה מריה סיון''
(.)Hagia Maria Sion
35.1608 : 31.767
כנסיית יוחנן בהרים (סנט ג'ון) ל14
הכנסייה הנוצרית-קטולית ידועה גם בשם כנסיית יוחנן המטביל בעין כרם ,ונקראת
על שמו .על פי המסורת הנוצרית נולד יוחנן במבנה שהיה ממוקם במקום בו נבנתה
הכנסייה .על ריצפת הכנסייה חריטות עתיקות .מדרום לכנסייה נובע מעיין מרים
וסביבו שרידים של הישוב הקדום ,נקבת מים ,מערות קבורה ובורות מים.
כנסיית מריה מגדלנה הרוסית ב35.241111 : 31.778889 12
כנסייה רוסית השוכנת על מורדותיו המערביים של הר הזיתים בירושלים .היא
מוקדשת למרים המגדלית ,תלמידתו של ישו שהלכה אחריו בדרכו לצליבה ,והייתה
הראשונה לראותו לאחר שקם לתחייה.

מנזר וכנסיית הביקור ל15
35.1579 : 31.7644
כנסייה הנמצאת בשכונת עין כרם בירושלים .הכנסייה מוקדשת לביקור המתואר בבשורה
על פי לוקאס – ביקורה שלמרים ,אם ישו אצל אלישבע ,אם יוחנן המטביל ,כששתיהן
היו הרות .מתחם הכנסייה מוקף משלושת עבריו במתחם מנזר גורני ,המכונה גם
"המוסקוביה".
35.23288 : 31.76841
מנזר חקל דומה ג14
ּמא (ארמית :שדה הדמים) הוא שמו של שטח רחב במזרח ירושלים הגובל בגיא בן
ֲחקֵלָ -ד ָ
הינום ונחל קדרון ,צפונית לשכונת אבו תור .על פי המסורת הנוצרית חלקה זאת נקנתה
בכסף שקיבל יהודה איש קריות בעבור הסגרת ישו לרומאים .השטח שימש כבר מתקופות
קדומות כשדה קבורה ציבורי בעיקר עבור עולי רגל נוצרים שהלכו לעולמם בעת ביקורם
בירושלים .כיום ממוקם בשטח מנזר השייך לכנסייה היוונית הנקרא מנזר אֹונּו ְפרִיּוס.
35.22651 : 31.77986
מנזר נוטרדאם דה פראנס ד12
אחד המבנים הצרפתים הגדולים והמרשימים בירושלים הוא מנזר נוטרדם ,שנבנה ע"י
נזירים צרפתים קתולים ממסדר ה"אסמפסיוניסטים" ,ברחוב הצנחנים סמוך לשער החדש
בפינה הצפון-מזרחית של חומת העיר העתיקה .בשנת  1884רכש הברון דה פיילה שטח
בן  4,000מ"ר סמוך לבית החולים הצרפתי סט לואי לשם הקמת המנזר .אבן הפינה
למנזר הונחה ביוני  1885והמנזר פתח את שעריו בשנת ( 1888טרם השלמתו) .עם סיום
השלמת האכסנייה בשנת  1904החלה תנועת צליינות גדולה ומאורגנת מצרפת ,מספרד,
מאוסטריה ומאיטליה ,שהביאה לפריחת האכסניה.
35.205971 : 31.761116
מנזר סן סימון ז15
מנזר יווני-אורתודוקסי ,השוכן בלב גן בשכונת קטמון ,שמקור שמה בשיבוש מיוונית של
המילים 'קטה-מוניס' ,שפירושם 'ליד המנזר' .בכנסייה מתגורר (נכון ליוני  )2009נזיר בודד
בשם האב תיאודוריטוס ,אליו מצטרפים לתפילת יום ראשון נזירים ומאמינים ממקומות
אחרים בירושלים .הכניסה למבקרים אחרים אסורה.
35.218 : 31.7618
מעון ניב  -בית חסן עאווידא ה15
בית חסן עאווידא (מעון ניב) נבנה ע"י משפחה ארמנית ולאחר קום המדינה שימשו כמעון
לילדים כבדי שמיעה (מעון ניב) .הבית הוא אחד מבתי המגורים האופייניים של המושבה
היוונית .הוא הופיע לראשונה על מפה משנת  ,1937עובדה המהווה רמז יחיד לזמן בנייתו.
זהו בניין אופייני חד-קומתי ,בעל איכויות אדריכליות ייחודיות .בינואר  ,2011לאחר מאבק
ממושך ,אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה את הריסתו של הבניין ,אך ההחלטה
התבטלה בעקבות עתירה של המועצה לשימור אתרים.
31.7354:35.2105
מר אליאס ו19
המנזר הוקם בתקופה הביזנטית ,בין השאר ,כתחנת דרכים על הדרך מירושלים לבית
לחם וחברון .הוא נהרס בפלישה הפרסית ב ,614-שוקם ונהרס שוב ברעידת אדמה
במאה ה 12-והוקם שוב בשנת  .1160שיקום נוסף נעשה בתקופה הצלבנית וכמו כן ,הוא
שופץ בתחילת המאה התשע עשרה .פעם בשנה ,ב 19-ביולי לפי הלוח היוליאני ,נערכת
במקום חגיגה גדולה של אנשי הקהילה היוונית-אורתודוקסית מהסביבה לרגל יום עלייתו
השמיימה של אליהו הנביא.

הטבע מרכזת את הפעילות בגינה והיא כוללת ,בנייה של עץ קינון ושתילת צמחי תבלין
ובוסתן עצי פרי וצמחי תועלת לשימוש התושבים.

הדו לשוני ז17
35.1997 : 31.7514
שייכת לבית הספר לחינוך דו-לשוני ע"ש מקס בריין .ימי קהילה בימי שני ושישי בתיאום
מראש.
35.2158 : 31.7851
הדוידקה ה11
גינה קטנה ,יפה ומטופחת ,הנמצאת כמה מטרים מרחוב הנביאים הסואן ,ברחבה
בין שני בניינים גדולים .לפעילות בגינה מגיעים הרבה ילדים המתגוררים בבניינים
סמוכים.

חצר מוזיאון הטבע ה15-14

35.219821 : 31.765982

ב ,2007-מתוך חשש נדלני למתחם מוזיאון הטבע ורצון לשמר את המקום כמרכז
קהילתי ירוק ופתוח לציבור ,הוקמה הגינה ביוזמת המינהל הקהילתי מרכז תרבות
עמים ,תושבים מהשכונה ועמותת מרתני .בגינה צמחיה ארצישראלית הכוללת בוסתן
עצי פרי ומרכז לחיים ירוקים בקהילה .בנוסף ,קיימת בגינה משתלה אשר מספקת את
כל הגינות הקהילתיות בעיר .המשתלה מופעלת ע"י גרעין דבש של החברה להגנת
הטבע ומהווה מוקד להתנדבות.
35.208231 : 31.753277
חצר נהוראי ו16
הגינה מהווה אי ירוק בשטח הכלוא בין בניניי השכונה ,ומטופחת ע"י תושבי השכונה.
35.237933 : 31.837895
יצחק טבנקין ב3
הגינה ממוקמת בשכונת נווה יעקב ורוב הפעילים בגינה הם דוברי רוסית .בגינה ספסלי
ישיבה ,חממה ,פרגולה הבנויה מחומרי בנייה בשימוש חוזר ,ואמנות פסיפס.

לוד-נרקיס ו12
35.2099 : 31.7795
בקרן רחוב נרקיס בשכונת נחלאות ,היה שטח מוזנח ומלא באשפה .ב 2008-תושבי
הרחוב וגרעין דבש של החברה להגנת הטבע ,הפכו את השטח לגינה ירוקה ומזמינה.
כיום ,הגינה ממשיכה לצמוח בעזרתם של סטודנטים צעירים.
35.2257992 : 31.7835467
מוסררה ד12
הגינה הוקמה בתחילת  2010עם המון אופטימיות ורצון וקיבלה צורה ואופי במהרה.
במקום צמחייה מגוונת ,עצי פרי צעירים ,עשבי תה וארגז קומפוסט .הפעילות בגינה
כוללת הקרנות סרטים ,הופעות ,סוכה קהילתית ותערוכות אמנות .כאשר מתארגנת
פעילות מגיעים הרבה אנשים ,אך דרושים פעילים לגינה.

מעגלי יבנה ו16
35.211267 : 31.75683
הגינה הקהילתית ברחוב מעגלי יבנה נוסדה על ידי תושבי הרחוב בשיתוף עם גרעין
דבש של החברה להגנת הטבע בשנת  2007ובסיוע מנהל קהילתי גוננים ועיריית
ירושלים .תושבי האזור מתכנסים כל שבוע לטפח ולפתח את הגינה וליזום פעילות
פנאי משותפת .היום הגינה עוברת תכנית לשדרוג ושיפור ,הכוללת שתילת בוסתן עצי
פרי ,טיפוח טראסות ואזורי צל ,גינת ירק וכן קידום שימוש במים ממוחזרים להשקיה.
35.2113 : 31.7547
מקור חיים ו16
הגינה הקטנה והמקסימה הוקמה ומתוחזקת בשיתוף הקהילה ולמענה ,משלבת בין
אוכלוסיות שונות ופתוחה לכולם.
35.2343 : 31.8323
סחב''ק פסגת זאב ג4
גינת סחב''ק (סחב''ק  -סביבה חקלאית בקהילה) פסגת זאב היא פיילוט ראשון מסוגו
בעיר של גינה קהילתית שמוכשרת באופן מוסדר לחלקות פרטיות .ימי פעילות :שישי,
מהבוקר עד לפני כניסת שבת.
35.234249 : 31.752228
סחב''ק תלפיות מזרח ג17
(סחב''ק  -סביבה חקלאית בקהילה) .ב 2005-נהגה הרעיון באגף שפ''ע בעיריית
ירושלים .ב 2007-הוכשר המתחם  -נעשה גידור מקיף .ב 2008-הייתה שנת שמיטה
וב 2009-המינהל הקהילתי יצא בשיווק החלקות .גרעין דבש מלווה את הפעילות
מינואר  .2010העבודה במתחם מתוכננת על פי לו''ז חופשי של שוכרי החלקות.

יער ציבורי  -אזור טבעי
בריכת ממילא ה13

35.220674 : 31.77793

מקווה מים עירוני מעשה ידי אדם בתחומו של בית הקברות ממילא בין רחוב הלל
לרחוב אגרון .מכלול טבעי מפותח הכולל בריכת אגירה עתיקה וגדולה מתקופת בית
שני ,בית קברות ממלוכי וגן ציבורי גדול .ברכת ממילא מאגמת בתוכה את אחת
משלוליות החורף הגדלות והמפורסמות בירושלים .באתר שילוב של מספר בתי
גידול ומופעי צומח ,חלקם יחודיים .באתר שרידי יער ספר של אלה אטלנטית ,צומח
כתלים מפותח ,צמחיית מים ,וריכוזי גיאופיטים בסתיו ובאביב .אתר חשוב לדו-חיים.
הקרפדה הירוקה מתרבה בבריכה ומשלימה בה מידי שנה גלגול (ביצה-ראשן-
צפרדע) .בשנים האחרונות התגלה בבריכה מין חדש לישראל של צפרדע אילנית.
הברכה מהווה מקור שתיה חשוב לציפורים נודדות .סביב הבריכה אוכלוסייה של
בעלי כנף יציבים וחורפים ויונקים קטנים .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר
הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת חניה

גבעת רם ז-ח13

35.198007 : 31.775142

מערכת שטחים פתוחים ,מפותחים וטבעיים :שדרת עצים בוגרים ,ברכות מים,
חורשות ,בתה ים תיכונית מסלעות וגינות מטופחות  .החורשות נטועות על טרשים
ותחת העצים נפוצים סירה קוצנית ,אספרג החורש ,אחירותם החורש .ריכוזי פריחה
של סתוונית היורה ,כרכום חורפי ,חצב מצוי ועירית גדולה .באתר מגוון גדול יחסית
של ציפורי שיר יציבות וחורפות .נצפו דורבנים ,קיפודים ומיני דו חיים בברכת מים
שאינה טבעית .בגינות הפורחות נצפתה פעילות של דבורת הדבש וחרקים נוספים.
האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת
חניה.

הר חרת ל11

35.142998 : 31.780344

מכלול טבעי פתוח סמוך למעוז ציון ,אך בתוך גבול השיפוט של ירושלים .בהר חרת
שילוב של יער נטוע ,בוסתנים ,כרמים ,מערכות חקלאיות קדומות ,שטחי בתה ,גריגה
וחורש ,ומעיין שכבה ( - 2009יבש) .כמצופה מאתר טבע מחוץ לעיר ,קיימת בשטח
חברת בעלי חיים מגוונת האופיינית לאזור ההר :מגוון יונקים ,זוחלים ,ציפורי שיר,
דורסים וחרקים .באזור אתר קינון מוכר של חיוויאי .האתר נגיש למעבר הולכי רגל
ולרכב  -קיימת חניה.

חורשת בוליביה  -גולומב י16

35.180189 : 31.758193

קהילת ירושלים בחברה להגנת הטבע שמחה להגיש לכם היום ,את המפה
הירוקה המודפסת של ירושלים.
המפה הירוקה עלתה לתודעה הציבורית בשנת  1992בוועידת פסגת כדור הארץ
שהתקיימה בעיר ריו דה ז'נרו .בועידה זו הוצגה לראשונה על ידי הגב' וונדי
בראואר ,מפה ירוקה של העיר ניו יורק ומאוחר יותר בשנת  1995נחנך פרוייקט
מפה ירוקה הבינלאומי " "GREEN MAPעל בסיס מושג המיפוי הסביבתי.
בשנת  2005השיקה החברה להגנת הטבע את הגירסה האינטרנטית הראשונה
בארץ של המפה הירוקה של ירושלים שהציבה את העיר לצידן של ערים גדולות
וחשובות אחרות בעולם כגון :ניו יורק ,לונדון ,טוקיו וטורונטו שגם להן אתר
שכזה.
האתר האינטרנטי הוא אינטראקטיבי ומתעדכן מידי יום ביומו ומצוינים
בו כ 800-אתרים הממוקמים ברחבי העיר בחלוקה ל 34-קטגוריות שונות
וביניהן :אתרי טבע עירוני ,גינות קהילתיות ,עצים עתיקים ,אתרי פריחה ,מיחזור,
קומפוסט ועוד ,המסומנים על ידי מערכת סמלים בינלאומית.
המפה המוצגת בפניכם כוללת  158אתרים ב 8-נושאים :אתר טבע עירוני-
פריחה ,גינות קהילתיות ,עצים עתיקים ,אתרי מורשת לשימור ,מרכזי מיחזור,
יערות ציבוריים ,אתרי טבע עירוני  -צפרות ,ונוף תצפית .כן מוצג תוואי שבילי
האופניים שבעיר.
על גבי המפה מוטבעים ברקודים המאפשרים גישה מקוונת לאתר המפה
הירוקה של ירושלים  ,הכולל כרטסת לכל אתר ואתר ובו מידע הלקוח מתוך סקר
טבע עירוני שערכה החברה להגנת הטבע בשיתוף עם עיריית ירושלים ,המשרד
להגנת הסביבה ,קרנות וגופים נוספים.
אנו מקווים כי המפה ,מעבר לערכה המעשי ,תהווה זרז להגברת המודעות של
אנשים ,גופים ומוסדות לתרבות האורבנית הירוקה של ירושלים.
אנחנו מזמינים אתכם לצאת ולטייל בשבילי העיר ,באתריה הירוקים שצומחים
ומתרבים מידי יום ,בבחינת מתן אור לירוק.
אנו מודים לכל השותפים לעשיה מבורכת זו שהביאו אותנו להשקת מפה זו
להנאת הציבור כולו.
								
אביטל גולנזר אפרתי
מנהלת קהילת החברה להגנת הטבע בירושלים והסביבה
וכל צוות הקהילה
www.greenmap.org.il
www.teva.org.il/jerusalem

חורשת אקליפטוס קטנה .בין האקליפטוסים פזורים עצי חורש בוגרים וריכוזים
מרשימים של רקפות .מיני החורש המשולבים בחורשה כוללים אשחר רחב עלים,
אשחר צר עלים ,שקד מצוי ושרביטן החורש .באתר עצים ותיקים בני עשרות שנים
של אלה ומיש דרומי .באתר חברת בעלי חיים אופיינית לסביבה העירונית הכוללת
בעיקר ציפורי שיר יציבות וחורפות .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי
רגל ולרכב  -קיימת חניה.

חורשת הטמפלרים ה15

צילום :עמיר בלבן

35.219441 : 31.762769

חורשת ברושים ותיקה ,חורשת אורנים ,ושטח מובר עם צמחייה עשבונית בבית
קברות היסטורי מראשית המאה .לצד בית הקברות שדה בור קטן עם פריחה של חד
שנתיים באביב .באתר בעלי כנף אופייניים לסביבה העירונית .האתר נגיש בתחבורה
ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולמוגבלי ניידות.

חורשת הירח ה14

אתר טבע
עירוני  -פריחה

35.216874 : 31.767542

חורשת אורנים ושדה בור מהבודדים שנותרו במרכז העיר .האתר כולל גם גן בוטני
ובוסתן בתוך בית הנסן .חורשת אורנים בוגרים וביניהם צומחים שיחים ועצים ים-
תיכוניים .ריכוזי גיאופיטים וצומח עשבוני צומחים בינות למחשופי סלע .בחלק הדרומי
נטועים זיתים .באתר חברת בעלי חיים מעורבת .החורשה מהווה אתר קינון של
בז עצים וינשוף עצים בחורשה .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל
ולרכב  -קיימת חניה.

© Carta Jerusalem

35.2239 : 31.7782
סנט וינסנט דה פול ד13
נבנה במאה ה 19-כמוסד צדקה קתולי ובו בית יתומים ,מחלקה לעיוורים ולחולי נפש ובית
ספר שהופעל על ידי נזירות מפעל הצדקה " ,"Filles de la Charitéשאותו ייסד האב ונסן
דה פול.

ספריית שוקן ה13
35.2169 : 31.7734
הספרייה תוכננה על ידי האדריכל אריך מנדלסון בשנת 1935במטרה לשמש משכן לספריו
של זלמן שוקן ,וכמכון מחקר לחקר היהדות .בשל הכוונה שמכון המחקר יהיה פתוח לציבור
הופרד בניין הספרייה מבית זלמן שוקן הסמוך.
צריף יד בן צבי ה13
35.2147 : 31.7756
בני הזוג רחל ינאית ויצחק בן צבי רכשו בשנת  1924מגרש בשכונת רחביה במטרה
להשתקע בה .עלות רכישת המגרש ברחוב אבן גבירול  ,10הייתה גבוהה ,ולא נותר להם
די כסף לבנות עליו את ביתם ,ולכן התגוררו עם בניהם בצריף שניצב על המגרש .הצריף
שימש גם כמפקדה של ארגון "ההגנה" בשכונה ,ובו הוחזקו מוטות הברזל באמצעותם הגנו
גברי השכונה על השכונה במאורעות .1929
35.2179 : 317745
קולג' טרה סנטה ה13
הבניין נבנה בשנים  1924-1927עבור אגודת סן-פאולו ממילאנו על-פי התכנון של
האדריכל האיטלקי אנטוניו ברלוצי .עיקר פרסומו נובע מכך ששימש כמשכנה הזמני
של האוניברסיטה העברית.
35.2219 : 31.765
קולנוע סמדר ה15
הוותיק בבתי הקולנוע בירושלים הפועל כיום .המבנה ,המצוי ברחוב לויד ג'ורג'  4בעמק
רפאים ,בירושלים ,נבנה על ידי גוטלוב בוירלה ( )Bäuerleהבן ,בסמוך לבית משפחתו -
בית בוירלה ,בשנת  .1928המבנה ,בשונה מיתר מבני השכונה מאותה עת ,נבנה מלבני
סיליקט לבנות ,בסגנון אר דקו ,בדומה לבתי תל אביב מאותה עת .בבית הקולנוע פועל גם
בית קפה .בשער הכניסה למבנה מצויים שני פנסי אר דקו ייחודים.

עמק התימנים ל14
35.1635 : 31.7703
גינה יפה ופעילה בוואדי המקסים של עמק התימנים בעין כרם .את הגינה מחזיקים
תושבי הסביבה ומתנדבים נוספים.

35.162938 : 31.757047
עמק לבן ל16
ב 2015-הגינה עברה שיפוץ ,עקב בניית כביש בסמוך למיקום הגינה .הגינה החדשה
ממוקמת בתוך פארק קהילתי הצופה על עמק לבן.

35.2019 : 31.7503
פת ז17
גינה קהילתית צעירה בשכונת פת הותיקה .הגינה הוקמה על ידי תושבי השכונה מכל
הגיליים ,בהובלת עקיבא מגרעין נשמת ובשיתוף עם מינהל קהילתי דרום  -קטמונים,
פת ורסקו .נפגשים בכל יום שלישי בין  16.00-17:30כדי ליצור מקום קסום בו נוכל
לגדל צמחים ולהתקרב אל האדמה ואל עצמנו!

רסקו (רחל אלישר) ז15
35.202357 : 31.764005
תושבים בבנינים הסמוכים לגינה מטפלים רק במכל הקומפוסט במקום .בעבר הותקנה
בגינה מערכת השקיה ונבנו ערוגות ,אך בהעדר מתנדבים ,הגינה כבר אינה פעילה.
35.206 : 31.7611
שמרית ו15
הגינה קרויה על שם שמרית גינות ז''ל ,אישה מאוד מיוחדת שעבדה לבד בגינה במשך
שנים והשקיעה רבות לטפח אותה ,עד שנהרגה בתאונת דרכים בשנת  .2009מאז,
תושבים קיבלו אחריות על הגינה ומקיימים בה פעילות לזכרה של שמרית .גינה גדולה
מאוד עם גיוון צמחייה רחב .יש בגינה ספסלי ישיבה ,סוכת גפנים ,מיכל קומפוסט,
ומרכז מחזור.

35.21439 : 31.77556
רחוב המדרגות ה-ו13
בשנת  1924נבנו ברחוב מדרגות רחבות שמקנות לרחוב אופי מיוחד ומציגות פתרון ייחודי
המאפשר להתגבר על הטופוגרפיה ,בדומה למה שהיה נפוץ בעיר העתיקה.

חורשת המושבה (במנזר) ד-ה15

חורשת מוזיאון המדע ז13

חורשת ברושים ותיקה ולצידה שטח מיוחד של מחשופי סלע וטרשים ,מופר בחלקו.
החורשה היא אתר קינון של ינשוף עצים ובז עצים .סמוך לה גושי סלע היוצרים נוף
טרשי מיוחד ששרד במקומות בודדים בעיר .על הטרשים שרידי בתה וחורש (לוטם
מרווני ,אלה א''י ,קיסוסית) ,גיאופיטים (סתוונית היורה ,רקפת מצויה) ומספר מינים
נדירים ששרדו בלב הסביבה העירונית .בחורשה קינון של ינשוף עצים ופעילות קבועה
של תן ודורבן .בנוסף ציפורי שיר וזוחלים האופייניים לסביבה העירונית .האתר נגיש
בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולרכב  -קיימת חניה.

חורשת שאראפת ח18

חרבת חממה  -מצפה עין כרם כ13

35.174231 : 31.773861

35.180723 : 31.741952

יער נטע אדם עם ריכוזי פריחה של גיאופיטים שונים .באתר אוכלוסיית צבאים,
מאורות דורבנים .אתר קינון של נץ מצוי .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר
הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת חניה.

גינה קהילתית :גינה קהילתית אור בזמנהוף
(נגה עשת)

35.233071 : 31.759692

יער מינים מחטניים נטע אדם מעורב בבתת ספר ממזרח לטיילת שרובר .שטח
היער מושתת על שלושה גאיות מרכזיים ושתי שלוחות .שטחים פתוחים של בתה
דלילה של סירה קוצנית .בשטח היער מפוזרים עצי בוסתן עתיקים ומעט עצי חורש.
באתר חברת בעלי חיים עירונית ,בעיקר ציפורי שיר .האתר נגיש בתחבורה ציבורית,
למעבר הולכי רגל ולרכב  -קיימת חניה.

יער ענתא א7

35.255589 : 31.815188

גיא פתוח ,נטוע בחלקו ,המשמר נוף ומערכות טבעיות של ספר המדבר בעיר .יער
נטוע של אורן וברוש ,בתת ספר צפופה באזורים הלא מיוערים .בדומה לנחל זימרי,
זהו אתר מגוון ועשיר הכולל חדירה של מינים מדבריים .באתר אוכלוסיית צבאים,
דורבנים וציפורי שיר רבות .האתר נגיש למעבר הולכי רגל ,האתר נגיש לרכב  -קיימת
חניה ,נגיש בתחבורה ציבורית

אתר טבע

יער קהילתי
פסגת זאב נווה יעקב א4

עירוני  -צפרות

35.2114112 : 31.7821861

35.247865 : 31.835583

מכלול טבעי פתוח ממזרח לקו פרשת המים ,חלק ממערכת גאיות בצפון מזרח
העיר .האתר גדול ומקיים בתוכו מגוון גדול של בעלי חיים האופייניים לאזור ירושלים,
וצמחים האופיניים לספר המדבר משולבים עם יער נטע אדם .ביער ניצפו ריכוזים
של גיאופיטים (“צמח אדמה'') בסתיו ובאביב .באתר אחד הריכוזים הגדולים ביותר
של שפני סלע בעיר .כמו כן ,באתר מתקיימת אוכלוסיות צבאים קטנים .האתר נגיש
למעבר הולכי רגל ,האתר נגיש לרכב  -קיימת חניה ,נגיש בתחבורה ציבורית

גבעת הארבעה
ומנזר מר אליאס ו19

35.213155 : 31.734402

גבעה נישאת בשולי העיר .השטח עשיר ומגוון במינים בשל מיקומו ממזרח לקו
פרשת המים .הגבעה מוקפת בכרם של זיתים עתיקים מהיפים בירושלים ובחקלאות
בעל .על הגבעה מוצב ירדני נטוש ובו תעלות קשר ובונקרים נטושים .הגבעה עשירה
מאוד בצומח ספר מדברי ומהווה בית גידול יחודי של צמחים נדירים לצד אוכלוסיית
בעלי חיים .הכיפה מעל מנזר מר אליאס היא המקום היחידי בכל ירושלים ששרדה
בו יחידה יפה של השיח קדד בית הלחמי .חברת בע''ח אופיינית לאזור ספר המדבר,
כוללת שילוב של נציגים מהסביבה הים-תיכונית ממערב והמדברית ממזרח .באתר
ניצפו צבי ישראלי ,שועל מצוי ,חולד ,דרבן .האתר משמש להעפלה של חרקים
באביב .בקירות המנזר מקננים בז מצוי וכוס החורבות .האתר נגיש בתחבורה
ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולרכב  -קיימת חניה.

גבעת התנ''ך ד15

35.225448 : 31.768059

הכיפה החשופה האחרונה במרכז העיר ואתר פריחה מרהיב ,המכוסה בשרידי בתת
ספר .שטח האתר קטן ,אך מרשים במספר מיני בעלי החיים והצמחים .בתה דלילה
על גבי טרשים ומחשופי סלע .חשיבותה של הגבעה בריכוזים מרשימים ביותר של
גיאופיטים בסתיו ,בחורף ובאביב אשר הופכים אותה לאתר פריחה מהייחודיים
בירושלים .בשל מיקומה על קו פרשת המים ‘מבקר' בגבעה מגוון מינים של בעלי
כנף  -זאת למרות גודלה הקטן ומיקומה המרכזי .האתר נגיש בתחבורה ציבורית,
למעבר הולכי רגל ולרכב  -קיימת חנייה.

הגן הבוטני גבעת רם ז15-14

35.19881 : 31.766143

גן בוטני גדול ומטופח עם נציגות צומח מכל רחבי העולם ומקור מים קבוע בכל עונות
השנה .נמצאים גם מינים טבעיים מקומיים וצמחים נדירים .רבגוניות הצמחייה ומקור
מים קבוע מהווים מקור משיכה למגוון גדול של בעלי כנף  -גם כאלה שאינם שכיחים
בסביבה העירונית .בגן חיה אוכלוסיית דורבנים .האתר נגיש בתחבורה ציבורית,
למעבר הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת חניה.

הגן הבוטני הר הצופים ב10

35.244244 : 31.794085

הגן הבוטני הוא מעין מוזיאון לצומח של ארץ ישראל על נופיו ואקלימיו השונים .הגן
מציג מגוון בתי גידול ומינים מכל רחבי ארץ ישראל וסיני ,כולל מינים נדירים .אתר
עשיר בציפורי שיר ,חרקים ומערכות לחות .האתר נגיש למעבר הולכי רגל ,האתר
נגיש לרכב  -קיימת חניה ,נגיש בתחבורה ציבורית ,נגיש למוגבלי ניידות.

הר הרצל י13

35.180439 : 31.77461

בית הקברות הצבאי וחלקת גדולי האומה ממוקמים בסמוך ליער ירושלים ודומה
לו יער נטע אדם של מינים מחטניים .בבית הקברות עצים בוגרים ונוי מטופח
הכולל צומח תרבותי מגוון .אתר צפרות חשוב בכל עונות השנה :זהו אחד האתרים
העיקריים בו ניתן לצפות בגידרון  -ציפור שיר קטנטנה עם שירה נפלאה .מלכילון הוא
מין נדיר למדי בישראל שנצפה בהר הרצל כל חורף .באתר מקננים בז עצים וינשוף
עצים .בנוסף נצפו בו תן זהוב ,דורבן וקיפוד מצוי .האתר נגיש בתחבורה ציבורית,
למעבר הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת חניה.

הרוגם בעיר גנים כ-ל16

35.2095943 : 31.7676379
בוסתן ברודי ו15
הגינה ממוקמת על שביל ראשי בלב השכונה .תושבים מהבניינים הסמוכים מנעו
תוכניות בנייה בשטח .התושבים התארגנו יחד עם המינהל הקהילתי ורכז מהחברה
להגנת הטבע לניקיון המתחם .ב 2005-החל פיתוח הגינה ונוצר גרעין מוביל של
תושבים שעסק בתכנון ,פיתוח ותחזוקת הגינה .בבוסתן מיושמות שיטות של חקלאות
אורגנית ופרמקלצ'ר .בגינה עצי חורש טבעי ,עצי פרי ,צמחי תבלין ,ערוגות גן ירק,
פינת הקומפוסט ,וספסלי ישיבה .הגינה משמשת כאתר לציון אירועי לוח השנה העברי
(ברכת אילנות ,ביעור חמץ וכדומה).ימי עבודה בגינה :שלישי  ,18:00-16:00 -שישי
.11:00- 9:00

שכונת מוסררה

35.224071 : 31.782625

שכונה ותיקה שגגותיה משמשים כאתר קינון מרכזי למושבת הבז האדום ,סיסי
חומות וקאקים בעיר .בקירות צומח כתלים אופייני .בשכונה נפוץ צומח כתלים,
בדומה לעיר העתיקה .הצמחים הנפוצים הם לוע ארי סיצילי ,שכרון זהוב ,מציץ
סורי וכתלית יהודה .עיקר הדגש בשכונת מוסררה הוא על קינון הבז האדום  -מין
יחודי בסכנת הכחדה עולמית .הבז האדום מקנן בגגות הרעפים בשכונה ויוצא
לציד בשטחים הפתוחים שנותרו בצפון ובמזרח העיר (שטחי בתה) .האתר נגיש
בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת חניה.

בוסתן ברוריה ו15
35.2123001 : 31.7602284
גינה זו נמצאת בתוך גן ציבורי ,ועיקר הפעילים בה הם תושבים של בית האבות הסמוך.
ימי עבודה בגינה :רביעי.15:00-17:00 ,

מצפה נפתוח ויער רמות (מערב) ח9

אתר צפרות וצפיית חיות בר:
משפחת בז אדום בגגות נחלת שבעה
(עמיר בלבן)

ביבאס ו11
35.2087 : 31.785188
גינה קטנה ויפה הנמצאת בסמטה צרה .בגינה עץ אורן גדול ,עץ זית ,גדר חיה
מפסיפלורה וספסלי ישיבה.

גינת בית הכרם ח12
35.194347 : 31.779497
הגינה קמה ע"י קבוצת הורים שרצו בית ספר סביבתי ולבסוף החליטו על גינה קהילתית
מגוונת ,ובתוכה הקמת גינה קהילתית.

35.186697 : 31.746341

כרם זיתים צעיר ,אשר משולבים מעט עצי בוסתן וחורש .עצים בולטים :שקד מצוי
ואלה .בשטח צומח מעט קנה מצוי .בחורף ובאביב פריחה של גיאופיטים וחד שנתיים.
באתר מגוון צפורי שיר בכל עונות השנה ,וחברת בעלי חיים אופיינית לסביבה
העירונית .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולרכב  -קיימת חניה.

בוסתניה י-כ16
35.173808 : 31.759257
הגינה הוקמה בשנת  2000כיוזמה של תיכון מדעים ואמנויות יחד עם תושבות עיר
גנים בשם חנה עליזה עומר ומרים עירון .המטרה הייתה לפנות את הפסולת מהעמק.
היה בעבר אתר פסולת .חנה ומרים סחפו תושבים נוספים שנכנסו לתמונה ,מהם רבים
מהווים את הגרעין המוביל כיום ,התחיל שיתוף פעולה עם מינהל קהילתי יובלים.ישנן
חלקות לעיבוד של כולם ,וחלקות אישיות /משפחתיות.

גינת אדם ג17
35.228721 : 31.750376
גינה גדולה מאוד עם צמחייה בטרסות יפות .בגינה ספסלים לישיבה ופרגולות; קיים
מיכל קומפוסט .ימי עבודה בגינה :שלישי ( 16:00-18:00חורף)17:00-19:00 ,
(קיץ).

יער נטע אדם של אורנים וברושים .בחלקו המערבי של היער מצוקים ומעיין שכבה
קטן .השטח כולו הוא יער נטוע של מיני אורן וברוש .אזור המצוקים במערבו של היער
מאופיין בבתה צפופה של סירה קוצנית וצמחיית כתלים .באזור זה נצפו גם מיני
סחלבים .לצד המעיין נצפו צמחים אופייניים למים כקנה מצוי .באתר עדר צבאים,
דורבנים ומכרסמים שונים (נצפו גללים באזור המצוקים) .ביער קינון של ינשופי עצים.
האתר נגיש למעבר הולכי רגל ולרכב  -קיימת חניה .נגיש בתחבורה ציבורית.

כרם זיתים  -קטמון ט' ט18

בוסתן המעיין ל15
35.160149 : 31.765729
הגינה נמצאת בלב עין כרם סמוך לאתרי תיירות וצליינות חשובים .אחרי שהכפר
הערבי במקום נעזב ב '48-הוזנח הואדי שליד המעיין .מבוסתן עצי פרי וחלקות שלחין
מעובדות ,הוא הפך לאתר פסולת וג'ונגל בלתי עביר של צמחיה .שיקום הוואדי החל
בשנת  2004לזכר בניה צוקרמן ,בן עין כרם שנהרג בפיגוע .הפעילים שקמו את
הטרסות ,בנו פינות ישיבה ,פתחו שבילי הליכה ,הכינו ערוגות ירק ופרחים ונטעו עצי
פרי חדשים .יש בגינה פעילות קהילתית עניפה :שיעורי יוגה וטאי צ'י ,שעות סיפור
ופעילות לילדים ,כמו גם ימי פעילות קבועים של בתי הספר והגנים באיזור .בואדי
נערכות מסיבות יום הולדת וחגיגות אחרות .יש בגינה פינת קומפוסט .ימי עבודה
בגינה :שישי בבוקר (מתנדבים) ,שני ושלישי בבוקר (בית ספר ארגנטינה).

ברבור ה-ו12
35.2138 : 31.7827
ב 2006-הוקמה גלרית ברבור על ידי האמנים בהשתתפות גרעין דבש של החברה
להגנת הטבע .הגינה נמצאת בחצר גלריית ברבור – גלריה לאמנות בדגש חברתי.
בגינה מתקיימים מדי חודש אירועי הפנינג בנושאים סביבתיים הדורשים עבודת הקמה
וארגון רבה .דרושה גם עזרה בעיבוי פעילות שבועית שוטפת בימי העבודה .כיום
שותפים בפעילות גם קרן ירושלים ,אשל ג'וינט ,עיריית ירושלים ,ומינהל קהילתי לב
העיר.

יער רמות מזרח (יער שלמה) ה8

35.21423 : 31.808087

גן החיות התנ''כי כ18

35.173198 : 31.744542

שטח מגונן ,עשיר במקורות מים קבועים ,וצמחייה תרבותית וטבעית  .מערכת הצומח
כוללת חורש טבעי מפותח של אלונים לצד נוי מטופח ועצים בוגרים .בגן משולבת גם
בתה ים-תיכונית הכוללת קורנית מקורקפת יחד עם מיני גיאופיטים וחד -שנתיים:
סתוונית היורה ,מרוות ירושלים ,מרוות יהודה ועוד .בשל העושר בצומח ,מקורות
מים ומזון מהווה גן החיות מקור משיכה לבעלי חיים שונים מהסביבה הקרובה -
בעיקר ציפורי שיר ,עופות דורסים ,יונקים קטנים וזוחלים .גן החיות מהווה אתר
קינון למספר מינים ,בינהם כוס החורבות אשר מקננן בקירות המבנים .האתר נגיש
בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת חניה.

התחנה לחקר ציפורי ירושלים ז12

35.206213 : 31.779442

אתר טבע עירוני קהילתי במרכז העיר .שטח טבעי למחצה המשמש למחקר וחינוך
סביבתי .שרידי בתה ובוסתנים ,עצי חורש ,צמחיית מים .חלק גדול מן המינים הובא
למקום  -מדובר במינים מקומיים שהועתקו אל האתר עקב פיתוח עירוני .בתחנה גג
חי יחודי ועליו מגוון גיאופיטים .אתר טבע עירוני איכותי ביותר עם מגוון בתי גידול
ומקור מים קבוע .בתחנה דו חיים ,זוחלים ,אוכלוסיית דורבנים ,קיפודים ,דלק ,ומגוון
גדול מאוד של ציפורים נודדות ומקומיות .בקירות מבנה התחנה קינון של ירגזים
ודרורי בית .האתר נגיש למעבר הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת חניה.

35.192062 : 31.805075

מדרונות וכיפה מיוערים בחלקו התחתון של נחל שמואל בקרבת חיבורו לנחל שורק.
כיפת מצפה נפתוח היא אחת הכיפות הצפוניות היחידות ללא בינוי בתחום המוניציפלי
של ירושלים .הכיפה וסביבתה משמשים כאתר נופש ופנאי בטבע לתושבי שכונת
רמות וירושלים כולה .באתר עושר גדול של בתי גידול .עיקר השטח בגבעת מצפה
נפתוח מכוסה בחורשות נטועות של אורן וברוש ובצומח תת היער האופייני להן.
למרות זאת עשירה הגבעה במיני צומח נדירים ומוגנים ובריכוזי גיאופיטים .חלקים
מסויימים מהאתר מכוסים בתה צפופה של לוטם מרווני ולוטם שעיר ובשרידים של
חקלאות קדומה .באתר אוכלוסיית צבאים ,מאורות של שועלים ,תנים ודורבנים .עצי
היער משמשים לקינון נץ מצוי .היער כולו הוא אתר לינה למאות דורסים נודדים :עקב
מזרחי ,עיט ערבות ,עיט חורש ודיה שחורה .הכיפה משמשת אתר העפלה למיני
חרקים באביב דוגמת זנב הסנונית הנאה .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר
הולכי רגל ולרכב  -קיימת חניה.

מתחם אלנבי ד16

35.223703 : 31.756745

חורשה ותיקה ושדה בור בתלפיות צפון .באתר חברת בעלי חיים עירונית ,בעיקר
ציפורי שיר .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולרכב  -קיימת
חניה.

נחל רבידה  -יער ירושלים י-כ13

35.174736 : 31.778084

נחל רבידה הוא האפיק המרכזי ביער ירושלים ,עמוס בתשתיות אך בעל מסה
משמעותית של פעילות זואולוגית .האתר מגוון מאוד וברמת השתמרות גבוהה .רוב
שטח המדרונות מכוסה ביער נטוע של אורן וברוש .באתר נמצא גם חורש משמעותי,
שרידי בוסתנים בולטים במיוחד על גבי טרסות במדרון הדרומי .באתר גם שטח חרוש
(במעלה הנחל) ובית גידול לח .השטח הוא טבעי ,רחב ידיים ומגוון וכולל חברות בעלי
חיים אופייניות לסביבה הים תיכונית .תופעות מעניינות בשטח הם קינון של גידרון
(ציפור שיר קטנה) במערות בנחל במקביל למאורות דורבנים .באורנים מקננים ינשוף
עצים ,בז עצים ,נץ מצוי .במעיינות אוכלוסייה של קרפדה ירוקה ואילנית .האתר נגיש
בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולרכב  -קיימת חניה.

נחל רומאים  -יער ירושלים י10

35.176564 : 31.793086

האפיק הצפוני של יער ירושלים ,בתחומו מחצבה ישנה ,אזורים טרשיים ושטחי בתה.
לאורך הערוץ עצי בוסתן .האתר הוא חלק מיער ירושלים ורובו נטוע במיני אורן וברוש.
תחת העצים צמחי תת יער אופייניים ובתה דלילה .הצומח הוא ים  -תיכוני טיפוסי
וכולל מיני בתה ועצי חורש .בערוצים קטנים בתוך היער הבתה צפופה מאוד וכוללת
בעיקר לוטם מרווני ולוטם שעיר ופריחה מגוונת .אתר טבע איכותי ומגוון בשל מיקומו
בשולי העיר וחיבורו לשטחים נוספים .עדר צבאים ,שועלים ,תנים ,דורבנים ומינים
נוספים .החורשות הנטועות במדרונות הנחל הן אתר קינון של נץ מצוי וינשוף עצים.
האתר נגיש למעבר הולכי רגל ,ולרכב  -קיימת חניה.

הגינה נמצאת ליד הגשר בדרך חברון בתלפיות ,ברחבה של בלוק  .130הגינה הוקמה
בשנת  .2012היא די קטנה ,אך מתרחבת בהדרגה לעוד פינות ברחבת הבלוק .בגינה
יש עשבי תה ותיבול ,פרחים ועצים .בגינה מתקיימים אירועים קהילתיים סביב חגים.
עובדים בגינה בימי ראשון ,בחורף ב 16:00-ובקיץ ב .17:00-את הגינה מרכז/ת
גרעינר/ית מגרעין דבש ותושב פעיל שהקים את הגינה .בגינה יש קומפוסטר שמיועד
בעיקר לשכנים.
35.231824 : 31.782197
גינה אשר נוסדה על ידי קבוצת נשים בגיל השלישי .הגינה מכילה צמחיית מרפא,
פרחים ,תבלינים ,פירות ועוד .יש בגינה גם פעילויות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים.

גינת חווה ה16
35.2164 : 31.7562
לאחר הבניה והפיתוח על אדמות החווה החקלאית ,נותר שטח אדמה לרווחת הקהילה.
על שטח זה הקימו התושבים ,גינה קהילתית ומקיימים בה באופן קבוע מפגשים
חברתיים וחינוכיים.
גינת מצפור מלחה י17
35.182316 : 31.751359
הגינה הוקמה ביוזמת תושבת השכונה ,בשנת  2011ימי פעילות ימי שישי ,לפעמים
גם שלישי.
גינת סוקולוב ה14-13
35.2191 : 31.7722
מתקיים יום עבודה וכיף מדי יום חמישי משעה  5אחר הצהריים .למרבה השמחה,
מגיעות לגינה משפחות צעירות עם ילדים ,שבעזרת כלי עבודה המתאימים לגודלם
וחוזקם של הילדים הקטנים עודרים ,מתחחים ,חופרים ומשקים את הגינה.
גינת סלנט ה11
35.2221 : 31.7852
הגינה הוקמה על ידי תושבי הבניין הסמוך בשיתוף החברה להגנת הטבע .היא
מתוחזקת ומשרתת בעיקר את תושבי הבניין והקהילה החרדית.
גינת שומרי העמק ז14
35.204825 : 31.768607
מקשר את שכונת ניות לנקודת הגישה לבתי הספר היסודיים הסמוכים שיוקדש ללימוד,
לשיקום ולשימור הטבע העירוני במקום .ימי פעילות :שישי.
גינת שירת הדרור ד12
35.2256 : 31.7846
הגינה סמוכה לבית הספר תל"י ומשרתת את תושבי השכונה וחברי קהילת הדרור  -כל
הנשמה.
גן החורשה ד17
35.222392 : 31.752237
הגינה נמצאת בתוך גן המשחקים המרכזי בשכונה .בגינה צמחי תבלין ,עצי פרי,
ערוגות ירק ,קצת צמחי נוי ,פקעות ,ו 5-קומפוסטרים .מאות תושבים ביום מבקרים
בגינה ,בעיקר ילדים קטנים והוריהם .ימי עבודה בגינה :שלישי 15:30-17:00 ,בחורף/
 16:00-18:00בקיץ.
גן השבשבות ח8
35.197877 : 31.810565
גינה גדולה ופעילה מאוד עם אוכלוסיית פעילים מגוונת .תושבי השכונה הכינו הרבה
שבשבות וקישטו בהם את הגינה .בגינה צמחיה ארצ-ישראלי ,עצים ,גינה המושכת
פרפרים ,והרבה מקומות ישיבה ימי עבודה בגינה :רביעי .16:00-18:00 -
גן נטע י16
35.18039 : 31.757311
ב 2006-יזמה תושבת המקום ,רותי ריבק לטפח את האתר .היא גייסה מתנדבים
ופעלה לניקיון וטיפוח .סוג הצמחייה בגינה :בוסתני ,טבעי ,תיבות קינון ,שוקת ושולחנות
האכלה לציפורים.
דרך חברון ה18
35.216120 : 31.746336
הגינה ,שנמצאת בין שני בניינים גדולים ,הוקמה בשנת  ,2009בליווי של גרעין דבש
והג'וינט שאספו תושבים והתחילו ימי עבודה קבועים .נשתלו פרחים ,הוקמה גדר
לכניסה ,ונשתל שביל צמחי תבלין ועצי פרי .הגינה התרחבה גם לשטח מול הכניסות
העליונות יותר לבניינים ,ולאחרונה החל פיתוח השטח מול הכניסות התחתונות .בגינה
צמחי תבלין ,עצי פרי ,ירקות ,צמחי נוי ,ופקעות.
הגינה הבין-דורית ז16
35.204502 : 31.753865
הגינה הוקמה ב ,2014-והיא פרי שיתוף פעולה של בתי הספר "רעות" ו"-קשת",
המנהל הקהילתי ,ומועדון לגיל השלישי-בית הופמן .גרעין דבש של החברה להגנת

משתלת קטמון ו16

35.207119 : 31.758947

משתלה של צמחי נוי ובה שטחים נטועים לצד חממות .במקום סבכים של שיחים
ועצים ותיקים .במרבית שטח האתר קיים צומח תרבותי ,אך ניתן לראות גם עצי
חורש שונים וסבך של אלת המסטיק .באתר מגוון ציפורי שיר יציבות ונודדות בכל
עונות השנה .באתר ניצפתה פעילות ערה של בעלי כנף למרות שטחו הקטן ומיקומו
בלב אזור בנוי .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולרכב  -קיימת
חניה.

נחל חרת ל11

35.145948 : 31.786465

נחל עשיר בחי וצומח שיורד מאזור הר חרת דרומה .קיימת בשטח חברת בעלי חיים
מגוונת האופיינית לאזור ההר :מגוון יונקים ,זוחלים ,ציפורי שיר ,דורסים וחרקים.
נחל חרת הוא אתר קינון מוכר של חיוויאי .הנחל בנוי משני ערוצים שמתחברים
לבסוף לנחל שורק .חלקו העליון מאופיין בחורש וגריגה צפופים ,הכוללים עצי אלון
עתיקים .חלקו התחתון מאופיין בכרמי זיתים מטופחים על גבי טרסות שנבנו לרוחב
הערוץ .במדרונות קיים שילוב של בתה ים תיכונית ויער נטע אדם .האתר נגיש
למעבר הולכי רגל.

נחל עין כרם ל14

35.16805 : 31.771899

ערוץ נחל עין כרם הוא אחד מהאפיקים מעוטי התשתיות בכל יער ירושלים .האתר
מכוסה ברובו בנטיעות של אורן ירושלים וברוש מצוי .בנחל מעיין שכבה קטן ,שרידי
בוסתנים וחורבות ,בתה ים תיכונית ,מצוק עם צמחייה אופיינית ועצים עתיקים.
באתר גם פריחת חורף ואביב עשירה .במורד הנחל ,קרוב לשכונת עין כרם ,עץ
החרוב הגדול והעתיק בירושלים .באתר מגוון בעלי החיים המאפיין את היער .בכלל
זה מגוון ציפורי שיר ,קינון של ינשוף עצים ובז עצים ,מגוון יונקים ,חרקים וזוחלים.
במעיין ובברכות חורף בערוץ הנחל קיימת אוכלוסייה של דו חיים  -קרפדה ירוקה
ואילנית מצויה .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולרכב  -קיימת
חניה.

נחלאות ו12

35.211815 : 31.783083

עמק הצבאים ח16

חרבת בית כיכא ז8-7

כרמית כ15

שטח עשיר ומגוון בערוץ נחל .בשטח שרידי אסבסטונים משנות ה ,50-טרסות,
עצי בוסתן וסבכים .במרכז הערוץ עובר כביש “ -דרך כרמית''; באתר שטחי בתה
עשבונית אשר מסתירה בתוכה כמות נכבדת של מיני צמחיים נדירים ונדירים
ביותר .למעשה בשטח קטן זה ,הכלוא בתוך העיר ,נמצא אחד הריכוזים הגדולים
של צמחים נדירים בתחומי הסקר תשתיות טבע עירוני .האתר עשיר בציפורי שיר
במרבית השנה .האתר מגוון יחסית ונצפו בו יונקים כגון דרבן ,חולד וקיפוד .מצויים
בו גם מינים שאינם נפוצים בעיר דוגמת גדרון וחרטומן יערות .האתר נגיש בתחבורה
ציבורית ,למעבר הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת חניה.

שכונה ותיקה ,אחד מאתרי הקינון של הבז האדום בעבר ,אתר קינון של סיס החומות
בהווה .השכונה דלה בצומח  -בעיקר צמחיית נוי ועצי שדרות .בשכונה מספר עצים
עתיקים .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב
 -קיימת חניה.

מוזיאון רוקפלר ג12-11

מתחם החלמוניות
בבית צפאפה ו18

עיסוויה צפון ב9

אתר פריחה בצפון העיר ממזרח לקו פרשת המים .השטח מופר וסובל מרעיית יתר
ושפיכת עפר ופסולת פיראטיות .במשך השנה האתר נראה מופר ובו בעיקר בתה
דלילה .עם זאת הוא מנוקד בחורף במרבדי פריחה צפופים של כלניות ונוריות .עם
בא החורף המדרונות נצבעים באדום וצהוב וניתן לומר שזהו אחד מאתרי הפריחה
המרשימים בצפון העיר .באתר חברת בעלי חיים עירונית ,בעיקר ציפורי שיר .האתר
נגיש למעבר הולכי רגל ,ולרכב  -קיימת חניה.

פארק פסגת זאב ב4

35.241448 : 31.83136

שטח פתוח משולב בגן ארכיאולוגי .שרידי בתת ספר ,עצי חורש ובוסתן ,מערות,
גיאופיטים .באתר פזורים עצי חורש ,צמחיית סלעים ובתה ,חורשה נטועה .האתר
קטן ועיקר החי הנצפה בו הוא ציפורי השיר .עקב הקרבה לספר המדבר נראתה
אוכלוסיית ציפורים מגוונת .האתר נגיש למעבר הולכי רגל ,האתר נגיש לרכב -
קיימת חניה ,נגיש בתחבורה ציבורית ,נגיש למוגבלי ניידות.

שלוחת ניות ז14

35.202343 : 31.769488

שלוחה טרשית ועליה ריכוזי גיאופיטים ,אלון גדול וצמחייה יחודית .שטח יחודי של
טרשים וגושי סלע ,עליהם צמחי בתה ים תיכונית ,שרידי חורש ספר של לבנה רפואי
ואלון מצוי ועליהם מטפסים שונים .חדירה של שני מינים מדבריים :רותם המדבר
ומלוח קיפח .באתר בעלי חיים אופייניים לסביבה עירונית .האתר נגיש למעבר הולכי
רגל ולרכב  -קיימת חניה.

שמורת פרחי הבר ג4-3

35.23714 : 31.836823

אתר טבע קהילתי .באתר נשתל מגוון צמחי בר שהועתקו למקום מאזורים של בינוי
ופיתוח .האתר סמוך ליער מיר ,ובעלי החיים הנפוצים ביער מגיעים גם לשמורת
פרחי הבר  -בעיקר ציפורי השיר .שפני סלע מצויים על המדרון מתחת לשמורה.
האתר נגיש למעבר הולכי רגל ,האתר נגיש לרכב  -קיימת חניה ,נגיש בתחבורה
ציבורית.

שורק עליון ח6-5

35.195879 : 31.824503

מכלול טבעי פתוח גדול הכולל יער נטע אדם ,טרשים ובתה ים-תיכונית .עיקר
השטח מאופיין בבתה נמוכה של סירה קוצנית על גבי מדרונות טרשיים .בבתה
משולבים מיני צמחים נוספים כשמשון אזוביוני ,קורנית ועוד .שטח פתוח נרחב
וערכי מאוד עבור בעלי חיים .באתר עדר צבאים ,שפני סלע ,מגוון ציפורי שיר
ודורסים קטנים ,זוחלים וחרקים .ביער מקננים ינשופי עצים .האתר נגיש למעבר
הולכי רגל.

נוף תצפית :מבט מטיילת ארמון הנציב
(מוריה גילברט)

עץ מיוחד

עץ מיוחד :קטלב בבית הקברות המנדטורי
(החברה להגנת הטבע)
אלה אטלנטית ג13

35.2344 : 31.7756

עץ עתיק ביותר בכניסה למסגד אל עקצא ברחבת הר הבית

אלות אטלנטיות עתיקות ה13

35.2196 : 31.7777

העצים הם שריד ליער קדום שהיה קיים במקום בעבר .ישנן מספר אלות
אטלנתיות ,אלות ארץ ישראליות ,אקליפטוסים ,עצי תות לבן ואלונים.

אקליפטוס המקור ד13

35.22492 : 31.77198

עץ אקליפטוס המקור ענק ועתיק הצומח מתוך קיר חיצוני של בית פרטי בשכונת
ימין משה .גזע העץ קיבל צורה מעניינת ויחודית בעיקבות צמיחה טיבעית
כנראה בקיר הבית.

ושינגטוניה חסונה ,ברוש מצוי,
חרוב מצוי וכליל החורש ד13

35.221 : 31.7741

מספר עצים עתיקים ויפים אשר ממוקמים ברחבת הכניסה לבניין ימקא

עמודי הזית ד19

35.22305 : 31.7375

פסל סביבתי השוכן במרכזו של פארק עמודי הזית ,ממזרח לקיבוץ רמת רחל.
פסל עוצב על ידי הפסל רן מורין בשנת  .1991הוא עשוי משלושה עמודים
שגובהם  15מטרים והוא נראה היטב מרחבי ירושלים .בראש כל עמוד צומח עץ
זית בן עשרות שנים וענפי שלושת העצים מתחברים זה לזה .בבסיס העמודים
שלוש מדרגות המובילות אליהם ,ומתחת להן מערך ממוחשב הדואג לדישון
עצי הזית שבראש העמודים ולהשקייתם.
35.239466 : 31.798636

בית קברות מטופח מאד ובו עץ הקטלב הגדול בירושלים וכן עצי מיש דרומי ועצי
חורש שונים ,חלקם ניטעו ככל הנראה בתקופת המנדט .אתר חשוב לציפורי
שיר בכל עונות השנה .בשנים האחרונות לקה עץ הקטלב במחלה מסוימת
ומצבו כיום לא טוב .האתר נגיש למעבר הולכי רגל ,האתר נגיש לרכב  -קיימת
חניה ,נגיש בתחבורה ציבורית.

עץ התות בנחלאות ו12

35.212903 : 31.783469

מקבץ של  3תותים הנמצאים ב''גן התות'' בשכונת נחלאות הסמוכה לשוק
מחנה יהודה ,ומופעים במחזהו של יצחק נבון “בוסתן ספרדי'' ובשירו של יוסי
בנאי “אני וסימון ומואיז הקטן''.

עצי הזית בגת שמנים ב12

אתר פריחה :סתווניות בגבעת התנ''ך
(עמיר בלבן)

נוף תצפית

העיר העתיקה ג13

35.239709 : 31.77941

עצי הזית העתיקים נמצאים בגן כנסיית גת שמנים ,הגן בו ,על פי המסורת
הנוצרית והמתואר בברית החדשה ,התפלל ישו בלילה שלפני צליבתו את
תפילתו האחרונה והתייסר ,קודם להסגרתו לידי הרומאים על ידי יהודה איש
קריות .הגן נמצא במורדות הר הזיתים בירושלים ,ומשקיף על נחל קדרון
שלמרגלותיו ועל הר הבית שלמולו .שלושה מתוך שמונת העצים (העצים
היחידים שניתן היה לחקור אותם) מתוארכים מאמצע המאה ה ,12-ולכן הם
בני  900שנה לערך .אולם יש להבהיר נקודה מסוימת :התיארוך מתייחס רק
לחלק שצמח מעל לפני הקרקע – גזע ועלווה .למעשה ,החלק התחתון שמתחת
לקרקע ,כלומר – השורשים ,הינם עתיקים בהרבה.

פיקוס התאנה ד13

הר ציון ד14

שטח פתוח :מצפה נפתוח
(עמיר בלבן)

35.2243 : 31.7726

עץ תאנה יפה אשר צומח מתוך חומת בית פרטי .הגזע מתפתל ומפסל את
עצמו דרך חומת האבנים.

35.254156 : 31.790937

אתר מיחזור

העיר העתיקה מאופיינת בבנייה צפופה ועתיקה אשר התפתח והשתמר בה מגוון
מערכות טבעיות :גגות חיים ,מערכות לחות ,אתרי קינון ועוד .למרות הצפיפות יש
בו מגוון של מופעי צומח :עצים עתיקים משולבים בחצרות כנסיות ומתחמי קבר,
בוסתנים ,גנים מטופחים ,כרמי זיתים ושטחים מוברים .צומח כתלים מפותח
ועשיר .בעלי כנף רבים נצפו בשטח העיר העתיקה .חלקם יציבים וחלקם נודדים
או חורפים .נצפו גם זוחלים ואוכלוסייה של דו חיים .בחומת העיר העתיקה ובכותל
המערבי מקנן סיס החומות .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל,
למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת חניה.

35.183175 : 31.803895

עמק הארזים הוא שטח רחב ידיים ומגוון מבחינת בתי הגידול שבו .משום כך הוא
עשיר מאוד במיני צמחים ,כולל מינים נדירים ,מוגנים ומינים בסכנת הכחדה .באתר
שטחי בתה ,גריגה וחורש ,מטעים נשירים וכרמי זיתים ,יער נטוע ,שני מעיינות
שכבה ,נחלים ,שרידי חקלאות קדומה וקטעים מצוקיים .חלק ממערכת נחל שורק.
בשל המגוון הגדול של בתי הגידול ושטחו הנרחב של האתר נצפו בו מגוון בעלי
חיים :באתר וסביבתו עדר צבאים ,ומגוון מיני יונקים נוספים .במעיין נצפו שני מינים
של דו חיים  -קרפדה ירוקה ואילנית מצויה .בעמק אתר צפרות עשיר במינים של
ציפורי שיר ודורסים; חרקים וזוחלים .האתר נגיש למעבר הולכי רגל ולרכב  -קיימת
חניה.

שלוחה טרשית צרה ומאורכת שכיוונה מערב-מזרח .באתר שטח טבעי שיחודו
במחשופים האחרונים של צור תצורת משאש בעיר ובסביבתה .חלקו המערבי
של האתר הוא גן ציבורי מטופח עשיר בעצי חורש ובוסתן בוגרים ועתיקים .בתת
ספר של סירה קוצנית ואלקנה סמורה על גבי המחשופים .באתר ריכוזי פריחה
של מאות חצבים ,עץ ערער עתיק ולצידו ריכוזי גיאופיטים .באתר מגוון גדול של
בעלי כנף (ביחס לשטחו הקטן) זאת בין השאר בשל קירבתו לספר המדבר ונוף
פתוח של בתה .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ,למוגבלי
ניידות ולרכב  -קיימת חניה.

עץ הקטלב העתיק
בבית הקברות המנדטורי ב9

35.2345 : 31.7765

עמק הארזים ט8

רכס ארמון הנציב ב17

35.239438 : 31.752345

35.243578 : 31.801749

35.232229 : 31.778154

הסיסים ,או בשמם המלא ,סיסי החומות הן ציפורים נודדות מיוחדות במינן .הן חיות
באוויר ואינן נוחתות כלל ,אלא למטרת קינון .בכותל המערבי נמצאת מושבת הקינון
העתיקה ביותר בעולם שתועדה עד כה של ציפור זו.

קמפוס עשיר בצמחייה ,עצים בוגרים ,ושרידים של בתת ספר .גינון מטופח בשטח
הקמפוס ,בתת ספר בשטחים לא בנוייים סביבו .באתר ציפורי שיר אופייניות
לגנים ופארקים .במקום מתקיימת התכנסות ללינת לילה של מאות תפוחיות (מין
ציפור) על גבי עצים בשטח הפקולטה למדעי הרוח .האתר נגיש למעבר הולכי
רגל ,האתר נגיש לרכב  -קיימת חניה ,נגיש בתחבורה ציבורית ,נגיש למוגבלי
ניידות.

שטח פתוח מצפון לכפר בו נמצאים שרידים אחרונים של חלמונית (גיאופיט נדיר),
שרידי בתה ,אורן ירושלים ואורן סלע .האתר האחרון בירושלים בו עדיין ניתן לראות
חלמונית גדולה  -גאופיט נדיר ויפה הצומח לאחר הגשם הראשון .באתר מינים
נדירים נוספים .האתר מתאפיין בציפורי פסגות ובתה .האתר נגיש למעבר הולכי
רגל.

הדגש העקרי בנחלת שבעה ובמרכז העיר הוא בקינון של הבז האדום וסיס החומות.
הבז האדום הוא מין נודד ,בסכנת הכחדה עולמית ש'אימץ' את גגות הרעפים
בירושלים לקינון ויוצא לציד בשטחים הפתוחים שנותרו בצפון ובמזרח העיר .סיס
החומות ,נודד אף הוא ,מקנן נפוץ בתחומי העיר העתיקה וסביבתה .מרכז העיר
דל מאוד בצומח .ניתן לראות מעט צומח כתלים לא מפותח .האתר נגיש בתחבורה
ציבורית ,למעבר הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת חניה.

סיסים בכותל המערבי ד13

35.243334 : 31.792859

35.209819 : 31.743863

מכלול מפותח הכולל כנסיות ,בית ספר למקרא ,בית קברות ועוד .בשטח בעיקר
עצים בוגרים ונוי מטופח .בולטות למרחוק חורשות נטועות במתחם בית הספר
האמריקאי לחקר המקרא ובחצרות הכנסיות .לבד מכך מיני בתה וגריגה צומחים
בצפיפות במדרון המערבי (אלת המסטיק ,אחירותם) וריכוזים של מאות חצבים
מאפייניים את המדרון הדרומי .אתר מחייה של ציפורי שיר בו מוצאות מסתור
ומקורות מזון .במדרונות הר ציון קיים קינון של שרקרקים ובחומת העיר העתיקה
קינון של סיסי חומות .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולרכב
 -קיימת חניה.

נחלת שבעה ה12

קמפוס הר הצופים ב10

מבנה הסטורי מתקופת המנדט ובו חצרות נרחבות בהם גינון ותיק ,כרם זיתים ,עצים
עתיקים (חורש ובוסתן) ,מרבדי פריחה וריכוזי גיאופיטים .ריכוזי הגיאופיטים הועתקו
למתחם לאורך השנים במסגרת הצלות פקעות מאזורי פיתוח .כולם משולבים בגינון
סביב המבנה .באתר בעלי כנף אופייניים לסביבה העירונית .האתר נגיש בתחבורה
ציבורית ,למעבר הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב.

בתת ספר,
הר הצופים מזרח א11-10

35.220393 : 31.780911

35.231411 : 31.754591

טיילת עם נוי מטופח העושה שימוש נרחב במינים מקומיים .הטיילת משופעת
צמחייה ים תיכונית ונטיעות של זיתים ועצי בוסתן ,ואזורי סבך של אלת המסטיק,
אחירותם ולוטם מרווני .באתר חברת בעלי חיים עירונית .האתר נגיש בתחבורה
ציבורית ,למעבר הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת חניה.

35.235481 : 31.784466

חורשה נטועה ומגודרת .בחורשה מקבצים של עצים בוגרים  -שילוב של עצי חורש
מקוריים ,כגון אלה אטלנטית ,עם אורנים וברושים .לאורך הגן טיילת ונקודות תצפית
לעיר העתיקה והחדשה .באתר ציפורי שיר אופייניות לגנים ופארקים .האתר נגיש
למעבר הולכי רגל ,האתר נגיש לרכב  -קיימת חניה ,נגיש בתחבורה ציבורית.

שלוחת מלחה י17

טיילות ארמון הנציב
(שרובר/האס/גולדמן) ג16

35.170623 : 31.765349

35.238947 : 31.794086

שלוחה טרשית המורכבת בעיקר מבתה ים תיכונית הנשלטת על-ידי סירה קוצנית
ולוטם שעיר ולצידה יער אורנים נטוע .במספר נקודות באתר קיים ריכוז של עצי
חורש בוגרים ועתיקים וריכוזי פריחה של גיאופיטים .כמו כן אזורים עם טרסות ועליהן
שרידי בוסתנים .בשטח נראו מאורות וסימנים לבעלי חיים שונים ,בניהם דורבן ושועל.
בעלי החיים מוצאים מחסה ומסתור בכוכים במצוק הקרטון ובסביבתו .שטחי הבתה
מהווים מקום מחייה ושיחור מזון לציפורי שיר שונות ולדורסים .האתר נגיש בתחבורה
ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולרכב  -קיימת חניה.

חורשת אורנים גדולה וותיקה בפסגת הר הזיתים .החורשה בולטת על קו הרקיע
של מזרח ירושלים .במתחם אוגוסטה ויקטוריה והאוניברסיטה המורמונית קיימים
גם כרמי זיתים ושרידים של שטחים טבעיים .באתר בעלי כנף אופיניים לחורשות:
עורב ,עורבני ,דוכיפת ועוד .האתר נגיש למעבר הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב
 -קיימת חניה .נגיש בתחבורה ציבורית.

אתר ארכיאולוגי ובו שרידי חורש ובוסתנים ,צמחיית בתה ,וצומח כתלים .בעלי חיים
אופייניים לסביבה העירונית .בעיקר זוחלים המאפיינים סביבות אדם (חרדון מצוי,
לטאה זריזה) וציפורי שיר .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולרכב
 -קיימת חניה.

35.195 : 31.759464

35.179895 : 31.746743

חורשת אוגוסטה ויקטוריה א10

35.246864 : 31.788007

35.199764 : 31.810726

עמק סגור רחב ידיים בלב המרקם האורבני ,עשיר בממצאים של חי וצומח .בשטח
חורשת אורנים ותיקה ,שרידי כרמים עתיקים ,עצי פרי שונים ,ובתה ים תיכונית
עשירה .העמק עשיר מאוד בבתי גידול שונים ובמיני צומח  -רבים מהם נדירים,
מוגנים ואנדמיים .בחורף ובאביב העמק הוא אחד מאתרי הפריחה היפים בירושלים
עם מרבדי פריחה של גיאופיטים וחד שנתיים .העמק מהווה בית גידול עשיר למינים
רבים ביחס לסביבה העירונית ובכלל .בעמק אוכלוסיית חיות בר דוגמת ,צבאים,
דורבנים ויונקים נוספים .בסקר זוחלים מדגמי שנערך בעמק נצפו עשרה מיני זוחלים
 כולם מוגנים .בסקר פרפרים מידגמי נצפו תשעה מינים .העמק מהווה אתר מחיהוקינון חשוב לציפורים .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולרכב -
קיימת חניה.

פארק הר הצופים ב10

בצפיפות במדרון המערבי (אלת המסטיק ,אחירותם) וריכוזים של מאות חצבים
מאפייניים את המדרון הדרומי .אתר מחייה של ציפורי שיר בו מוצאות מסתור
ומקורות מזון .במדרונות הר ציון קיים קינון של שרקרקים ובחומת העיר העתיקה
קינון של סיסי חומות .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולרכב
 -קיימת חניה.

רוגם בנוי ,נישא ובולט בסביבה וסביבו פזורים מתקנים חקלאיים עתיקים .הגבעה
עשירה בצמחיית בתה ים תיכונית ועליה צומחים גם שני מיני מרווה נדירים  -כחולים.
זהו אחד המקומות היחידים שבהם ניתן לצפות במינים אלו בתחומי העיר ירושלים.
סביב הגבעה עצים עתיקים ,בעיקר שקד מצוי ותאנה שצומחת מתוך הבורות
והחציבות הנפוצים באתר .באתר חברת בעלי חיים אופיינית לסביבה העירונית
ולמגורי אדם .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ולרכב  -קיימת
חניה.
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35.218132 : 31.749212

נוף תצפית המשך

35.166006 : 31.755285
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גינה קטנטונת וחמודה שהוקמה על שטח עפר מוזנח בלב שכונת נחלאות .בגינה מתקן
קומפוסט .ומתקיימים בה ימי עבודה מזדמנים

גינת הרובע המוסלמי
בשלוחת המינהל ג12

35.171291 : 31.774015

כיפה סלעית ומתונה בקצה שלוחת יד ושם בתוך יער ירושלים .על כיפה זו חורבה
עם מתקנים חקלאיים ,שרידי בוסתנים ,מערות וצמחייה ים תיכונית ותיקה (עצי חורש
ובתה) .על הכיפה קיימים באביב ריכוזי פריחה .מגוון בעלי החיים האופייני ליער
נמצא גם הוא בחרבת חממה .יער האורנים בסביבת האתרים מהווה אתר קינון
לינשוף עצים ובז עצים .בסלע הקרטון הרך ישנן מאורות של יונקים שונים .האתר
נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת חניה.

יער גילה י18

35.2169 : 31.7734
אור בזמנהוף ה14
גינה מאוד יפה ופעילה .בגינה עצים גדולים וצמחייה ,ומגדלים בה ירקות ותבלינים.
יש ספסלים לישיבה וסוכת גפנים .קיים מיכל קומפוסט .הגינה קיבלה צו פינוי ממנהל
מקרקעי ישראל ותושבי השכונה מנהלים מאבק לשימור הגינה .ימי עבודה בגינה:
בחורף :שישי  ,12:30-14:30בקיץ :חמישי .16:30-18:30

גינת הגשר ה17

35.194146 : 31.7421

חורשת אורנים ותיקה ,גדולה ונטועה על מדרון טרשי .תחת האורנים צומח תת יער
אופייני שכולל בתה דלילה וצומח עשבוני חד שנתי .באתר מגוון ציפורי שיר .האורנים
משמשים לקינון של ינשופי עצים .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ולמעבר הולכי
רגל.

יער השלום ג15

ייתכנו שינויים בימי העבודה בגינות ובשעות הפעילות.
אנא התעדכנו באתר העירייה בכתובת www.jerusalem.muni.il :או בטל' 02-6252357
(החברה להגנת הטבע).

35.201453 : 31.77706

גינון אינטנסיבי משולב ביער נטע אדם באתר ההנצחה והמוזיאון .מערכת הצומח
במוזיאון כוללת בעיקר נוי מטופח של צומח תרבותי יחד עם מינים מקומיים .בין
המינים המקומיים בולטים אשחר ,אלת המסטיק וחרוב .סביב המוזיאון נטיעות
חדשות וותיקות של אורן ירושלים וברוש מצוי .האתר עשיר בציפורי שיר כל עונות
השנה ,במקום נראו סימנים לדורבנים .האתר נגיש בתחבורה ציבורית ,למעבר הולכי
רגל ,למוגבלי ניידות ולרכב  -קיימת חנייה.

תחנת הרכבת הישנה

גינה קהילתית

35.222326 : 31.76356

חורשת אורנים ותיקה משולבת בבוסתן פעיל בתוך החצר הפרטית של מנזר
במושבה .באתר בעלי כנף אופייניים לגנים ולסביבה עירונית (בולבול ,דרור הבית,
דוכיפת ,עורבני) .אין גישה אל האתר  -נעול.

יד ושם כ13

35.240088 : 31.767226
בעמק רפאים ד14
אחד ממבני הציבור היחידים שהוקמו בירושלים בתקופת השלטון העות'מאני .תחנת
הרכבת הראשונה בירושלים הוקמה בסוף המאה ה 19-כתחנת הקצה בקו הרכבת מיפו
לירושלים ופעלה כמעט ברציפות עד לשנת  .1998כיום התחנה ניצבת בליבה של רקמה
אורבנית שוקקת וצפופה ,במפגש צירים משמעותי במרחב האורבני של ירושלים .לאחר
עבודות שיקום ,שימור ופיתוח נפתח במקום מתחם התחנה הראשונה בו פעילויות תרבות,
הוואי ,פנאי וקהילה.

באר שבע ו12

י"ח סיוון תשע"ה
 5ביוני 2015

35.228514 : 31.771399

מכלול מפותח הכולל כנסיות ,בית ספר למקרא ,בית קברות ועוד .בשטח בעיקר
עצים בוגרים ונוי מטופח .בולטות למרחוק חורשות נטועות במתחם בית הספר
האמריקאי לחקר המקרא ובחצרות הכנסיות .לבד מכך מיני בתה וגריגה צומחים

מיחזור :במושבה הגרמנית
(החברה להגנת הטבע)

