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מכלול טבעי פתוח

מספר אתר:

1

מיקום:
האתר ממוקם בצפון מזרח
העיר ,בין פסגת זאב ונווה
יעקב.

רחובות:
שדרות משה דיין ,שדרות
נווה יעקב ,חיל האויר ,חיל
הרפואה.

שטח בדונם1216 :
נ.צ223567 / 638088 :

גבולות:
האתר תחום בין השכונות פסגת זאב ונווה יעקב בצפון ובמערב .ממזרח תחום ע"י גדר ההפרדה ומדרום ע"י כביש
 437ושדרות שיירת דוכיפת.

אפיון השטח:
מכלול טבעי פתוח ממזרח לקו פרשת המים ,חלק ממערכת גאיות בצפון מזרח העיר .האתר גדול ומקיים בתוכו מגוון
גדול של בעלי חיים וצמחים האופיניים לספר המדבר.

חיבור לאתרים נוספים:

נגישות:

חיבור חלקי לנחל זימרי ויער ענתא  -קיטוע ע"י כביש

האתר נגיש למעבר הולכי רגל ,האתר נגיש לרכב -
קיימת חניה ,נגיש בתחבורה ציבורית

תשתיות קולטות קהל:

מטרדים ומפגעים:

שביל הליכה

ביוב פתוח ,כלבים משוטטים ,סחיפת קרקע ,צייד,
שפיכת עפר/פסולת בניין

סקר טבע עירוני  -ירושלים  -קטלוג אתרים

יער מיר  -פסגת זאב

מספר אתר:

מכלול טבעי פתוח

1

צומח
מצאי כללי:
באתר שילוב של יער נטע אדם ובתה ספר מדברית.
ביער ניצפו ריכוזים של גיאופיטים בסתיו ובאביב.

מערכות הצומח ומיקומן:
בערוץ ובמדרונות ניתן לראות לסרוגין יער נטוע ובתה
צפופה באזורים לא מיוערים .באזורי הבתה ובבסיס
הערוץ פזורים עצי חורש ים תיכוניים וגיאופיטים.

יעוד על פי תכנית מתאר 2000
פארק/גן ציבורי ,שטח פתוח ,אזור מגורים ,אזור תעסוקה

מיני דגל:

סתוונית היורה ,כרכום חורפי ,סייפן התבואה ,פרגה אדומה ,לוע ארי גדול.

מינים נדירים :אכילאה קטנת פרחים ,אפון קיפח.

בעלי חיים
מצאי כללי:
באתר מגוון גדול של בעלי חיים האופייניים לאזור ירושלים ולספר המדבר .באתר זה אחד הריכוזים הגדולים ביותר של
שפני סלע בעיר .כמו כן ,באתר מתקיימת אוכלוסיות צבאים קטנים.

מיני דגל:

צבי ישראלי ,שפן סלע ,דורבן ,בז אדום ,סלעית חורף.

מינים נדירים :באביב משמש היער כאתר לינה של חסידות.

מקורות נוספים:
פרומקין ר ,(2009) .סקר ערכי טבע בתכנית מורדות יעקב ויער מיר ,הוגש למשרד הבינוי והשיכון.

נסקר על ידי :עידו וכטל ,אבנר רינות ) ,(26.1.09אורי ערד ) ,(24.4.09אבנר רינות )(20.5.09
תאריך עדכון אחרון של נתוני הכרטיס:

01/10/2009

סקר טבע עירוני  -ירושלים  -קטלוג אתרים

יער מיר  -פסגת זאב

מספר אתר:

מכלול טבעי פתוח

1

פנורמה ,מבט לצפון מזרח 05.01.09

שועל מצוי 05.01.09

שפן סלע 26.01.09

טבורית נטויה 05.01.09

טרשים ,בתה ויער 05.01.09

סקר טבע עירוני  -ירושלים  -קטלוג אתרים

יער מיר  -פסגת זאב

מספר אתר:

מכלול טבעי פתוח
פירוט

ממצאים
1

יער נטע אדם

2

בתת ספר

3

יונקים

מאות פריטים של שפני סלע במספר מושבות .שפני סלע נצפו גם על עצי הברוש ביער מיר

4

חרקים

כיפה .נקודת העפלה של פרפרים באביב ,בתת ספר צפופה על כיסוי של סלע נארי

5

תצורת נוף ייחודית

6

מקור מים עונתי

7

גידולי בעל

יער נטוע של אורן ,ברוש ואקליפטוס .חחת העצים טרשים ובתה עשבונית
בתת ספר וטרשים

מערה ובה צמחייה אופיינית לקירות וכתלים .עשוייה לשמש מקום מסתור לדורסי לילה
מקור מים עונתי .מקום מחייה אפשרי לדו  -חיים
שדות בעל

1

סקר טבע עירוני  -ירושלים  -קטלוג אתרים

יער מיר  -פסגת זאב

מספר אתר:

מכלול טבעי פתוח

1

רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
שם המין

סיכון אזורי )לפי הספר האדום(

הערכת מצב המין בירושלים

יונקים
1
2
3
4
5
6
7

דרבן
חולד
צבי ישראלי
קיפוד מצוי
שועל מצוי
שפן הסלע
תן זהוב

לא בסיכון
לא בסיכון
עתידו בסכנה
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון

מצוי במערב ומזרח העיר
מצוי
שכיח
מצוי
מצוי
מצוי
מצוי

עופות
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

אדום חזה
בולבול
בז אדום
בז מצוי
בזבוז אירופי
גבתון גנים
דוחל שחור גרון
דרור הבית
חוגלה
חוגת העצים
חכלילית סלעים
יונת בית
ירגזי מצוי
ירקון
כוס החורבות
נחליאלי לבן
נקר סורי
סבכי החורש
סבכי טוחנים
סבכי קוצים
סבכי שחור כיפה
סבכי שחור ראש
סיס חומות
סלעית חורף
סלעית קיץ
עורב אפור
עורבני
עלווית אפורה
עלווית חורף
עפרוני מצויץ
עקב חורף
פרוש מצוי

לא בסיכון
לא בסיכון
סכנת הכחדה
לא בסיכון
חסר מידע
לא בסיכון
לא בסיכון
בסיכון נמוך
בסיכון נמוך
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
בסיכון נמוך
בסיכון נמוך
לא בסיכון
חסר מידע
לא בסיכון
לא בסיכון
אין מידע
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
אין מידע
אין מידע
בסיכון נמוך
בסיכון נמוך

חולף וחורף מצוי מאוד
יציב מצוי
מקייץ מקנן נדיר
יציב מקנן מצוי
חורף מצוי ואולי מקנן
חולף מצוי
חורף מצוי
יציב ומקנן מצוי מאוד
יציב ומקנן מצוי למדי
חורף נדיר
חולף וחורף מצוי
מצויה ביותר
יציב ומקנן מצוי
יציב ומקנן מצוי
מקנן לא שכיח
חולף וחורף מצוי
יציב ומקנן מצוי
חולף מצוי
חולף מצוי מאוד ,מקנן נדיר
חולף מצוי ,מקנן נדיר
חולף מצוי מאוד וחורף שכיח
יציב ומקנן מצוי
מקנן מצוי
חורף נדיר למדי
חולף מצוי ,מקנן נדיר
יציב ומקנן מצוי מאוד
יציב ומקנן מצוי
חולף מצוי
חולף וחורף מצוי
יציב ומקנן נדיר למדי
חולף מצוי ,חורף נדיר
חורף מצוי
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מספר אתר:

מכלול טבעי פתוח

1

רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
שם המין
33
34
35
36
37
38
39
40

פשוש
צופית
צוצלת
קאק
שחרור
שרקרק מצוי
תור צווארון
תפוחית מצויה

סיכון אזורי )לפי הספר האדום(
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
עתידו בסכנה
לא בסיכון
בסיכון נמוך

זוחלים
1
2
3
4

חומט גמד
חרדון מצוי צפוני
לטאה זריזה
צב-יבשה מצוי

פרפרים
1
2
3
4
5
6

לבנין הצנון
לבנין התלתן
הספרית הפטל
הספרית הפטל
כחליל החומעה
נימפית פרסית

עתידו בסכנה
לא בסיכון
לא בסיכון
עתידו בסכנה

הערכת מצב המין בירושלים
יציב מקנן מצוי
יציב מקנן מצוי
יציב ומקנן מצוי ביותר
יציב ומקנן מצוי
יציב מקנן מצוי
חולף מצוי ,מקנן נדיר
יציב ומקנן מצוי
חורף מצוי מקנן נדיר

סקר טבע עירוני  -ירושלים  -קטלוג אתרים

יער מיר  -פסגת זאב

מספר אתר:

מכלול טבעי פתוח

1

רשימת מיני צומח מוגנים ,אנדמיים ,נדירים ופולשים
שם הצמח

סטטוס

אנדמיות

הערות

נדירות

1

אגבה אמריקאית

שתול

2

אולמוס שעיר

נטוע

3

אורן ברוטיה

נטוע )טבעי בקפריסין(

4

אורן הצנובר

שתול )טבעי בלבנון(

5

אורן ירושלים

6

אורן קנרי

נטוע

7

אזדרכת מצויה

נטוע ,פולש

8

אזוב מצוי

מוגן

9

אחירותם החורש

מוגן

נטוע אינו מוגן

מוגן

שתול )טבעי בצפון הארץ(

 10אילנתה בלוטית

פולש

 11אירוס ארם-נהריים

שתול

 12אירוס הסרגל

נדיר

 13אכילאה קטנת פרחים

נדיר

 14אלה ארץ-ישראלית

מוגן

 15אלון מצוי

מוגן

 16אלקנה סמורה

אנדמי למזרח אגן הים התיכון
פולש

 17אסתר מרצעני
 18אפון קיפח

נדיר

נדיר מאוד באזור י-ם )זיהוי לא ודאי(
נטוע

 19אקליפטוס המקור
 20אריסימון תמים

נדיר

מצוי רק בהרים גבוהים

 21בוצין סיני

נדיר

נפוץ בירושלים

 22בוצין שיחני
 23בן-סחלב צריפי
 24ברוש מצוי

אנדמי לישראל
מוגן
נטוע )טבעי ונדיר בצפון( ,מין אדום )בבר(
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מספר אתר:

מכלול טבעי פתוח

1

רשימת מיני צומח מוגנים ,אנדמיים ,נדירים ופולשים
שם הצמח

סטטוס

 25גרניון הפקעות

מוגן

 26דבורנית דינסמור

מוגן

 27דבורנית צהובה

מוגן

אנדמיות

 28דבקת האפונים
 29דבקת יהודה

אנדמי לישראל ולסוריה

 30דמומית משוננת
 31דם-מכבים אדום

מוגן

 32דרדר כחול

מוגן

נדירות

נדיר
אנדמי לישראל ולסוריה

מוגן

הערות

גדל בשדות בעל

אנדמי לישראל ולסוריה

 33הרדוף הנחלים

שתול  +טבעי

 34וושינגטוניה

נטוע

 35זמזומית מצויה

אנדמי לישראל ולסוריה

 36חוחן ארץ-ישראלי

אדום  -ירושלמי

 37חוחן הקינרס

אנדמי לישראל ולסוריה

 38חלבלוב מרושת

נדיר
פולש

 39חמציץ נטוי
 40חצב מצוי

מוגן

 41חרוב מצוי

מוגן

 42חרשף מצוייץ

שתול+טבעי

אנדמית לישראל ודרום לבנון
פולש

 43טבק השיח
 44יערה איטלקית

מוגן

 45כדן סגול

נדיר

 46כליל החורש

מוגן

 47כלנית מצויה

מוגן

 48כפיות שעירות

נטוע +טבעי

נדיר באזור י-ם
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1

רשימת מיני צומח מוגנים ,אנדמיים ,נדירים ופולשים
שם הצמח
 49כרכום חורפי

סטטוס
מוגן

אנדמיות

הערות

נדירות

אנדמי לישראל ולסוריה
פולש

 50כשות השדות
 51לוענית גדולה

אנדמי לישראל ולסוריה

 52לוף ארץ-ישראלי

אנדמי לישראל ולסוריה

 53לכיד הנחלים

פולש

 54לנטנה ססגונית

פולש

 55לשון-פר איטלקית

נדיר

 56מילה סורית

מוגן

 57מרווה משולשת

מוגן

 58מרוות יהודה

טבעי בצפון הארץ ,בי-ם נטוע

אנדמי לישראל ולסוריה

 59נרקיס מצוי

מוגן

 60סחלב אנטולי

מוגן

 61סחלב פרפרני

מוגן

 62סייפן התבואה

מוגן

 63סייפן סגול

מוגן

 64סתוונית ירושלים

מוגן

 65סתוונית היורה

מוגן

 66עוזרר קוצני

מוגן

 67עיריוני צהוב

מוגן

נדיר באזור י-ם

 68עיריוני קצר

מוגן

נדיר מאוד

 69עכובית הגלגל

מוגן

 70עכנאי יהודה

אנדמי לישראל

אנדמי לישראל ולסוריה

 71עפעפית עגולת עלים

נדיר

 72פילגון ארץ-ישראלי

אדום  -ירושלמי

סקר טבע עירוני  -ירושלים  -קטלוג אתרים

יער מיר  -פסגת זאב
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מכלול טבעי פתוח

1

רשימת מיני צומח מוגנים ,אנדמיים ,נדירים ופולשים
שם הצמח

סטטוס

אנדמיות

נדירות
נטוע

 73פלפלון רך
 74פרג זיפני

נדיר

 75פרג מוארך

נדיר

 76פרגה אדומה

אדום  -ירושלמי

 77צתרה ורודה

צמח 'ירושלמי' :נדירה בארץ ,מרבית
אוכלוסיותיה באזור ירושלים

מוגן

 78קדד מצליב
 79קורנית מקורקפת

הערות

נדיר באזור י-ם
מוגן
נטוע

 80קזוארינה דקיקה
 81קערורית שיחנית

נדיר

 82רימון מצוי

נטוע

 83רכפה צהובה

מצמחי ירושלים'

 84רקפת מצויה

מוגן

 85שום גבוה

מוגן
פולש

 86שיטה כחלחלה
 87שערור שעיר

אנדמי לישראל ולסוריה

 88שערות-שולמית מצויות

מוגן

 89שקד מצוי

מוגן

 90שרכרך ריחני

מוגן

 91תורמוס ההרים

מוגן

 92תות לבן

אנדמי לישראל ,חרמון וסיני
נטוע+טבעי

נטוע

