
 נ.צ:

 מיקום:

בין שכונת רמות לנחל

שורק,  סמוך לחלקו התחתון

של נחל שמואל.

  רחובות:

משעול הדקלים,  דרך

החורש,  משעול מורן.

  גבולות:

השטח תחום ממזרח על ידי שכונת רמות,  בדרום על ידי כביש 9,  ובמערב על ידי נחל שמואל.  לכיוון צפון נקבע גבולו

על פי השטח המיוער.

 אפיון השטח:

מדרונות וכיפה מיוערים בחלקו התחתון של נחל שמואל בקרבת חיבורו לנחל שורק.  כיפת מצפה נפתוח היא אחת

הכיפות הצפוניות היחידות ללא בינוי בתחום הבנוי של ירושלים.  הכיפה וסביבתה משמשים כאתר נופש ופנאי בטבע

לתושבי רמות והסביבה.  באתר עושר של גדול של בתי גידול.

218398 / 634807

 חיבור לאתרים נוספים:

חיבור מלא לנחל שמואל ולעמק הארזים.  כמו כן קיים

חיבור רצוף לשטחים טבעיים נרחבים מחוץ לגבולות

הסקר בצפון ובמערב

 תשתיות קולטות קהל:

ספסלים,  צל,  שביל 4X4,  שביל אופניים,  שביל הליכה,

שילוט
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 מטרדים ומפגעים:

אשפה

 נגישות:

האתר נגיש למעבר הולכי רגל,  האתר נגיש לרכב -

קיימת חניה,  נגיש בתחבורה ציבורית

814שטח בדונם:



  יעוד על פי תכנית מתאר 2000

שטח פתוח עם הנחיות מיוחדות,  אזור מגורים ג,  שטח פתוח,  

יער

עידו וכטל,  אבישי שורש (26.1.09),  תום הרן (7.2.09),  אבישי שורש,  אוריה אורן (23.4.09)נסקר על ידי:

 20/10/2009תאריך עדכון אחרון של נתוני הכרטיס:

מקורות נוספים:

בלבן ע.  (2005),  חוות דעת על השלכות הבנייה על אוכלוסיית הצבאים במצפה נפתוח.  התחנה לחקר ציפורי ירושלים,

החברה להגנת הטבע.
פרומקין ר.  (2008),  חוות דעת מומחה בנושא ערכיות אקולוגית של מרחב תכנית מצפה נפתוח וסביבתו.

 צומח

 מצאי כללי:

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.

 מערכות הצומח ומיקומן:

חורשת אורנים על גבי הכיפה והמורדות מזרחיים,

תחתם בתה של לוטם שעיר וסירה קוצנית.  המורדות
המזרחיים והצפוניים מאופיינים בשדות חרושים,  וכן

עצי שקד מצוי וזית אירופי.  שטחים אלו מאופיינים
בפריחה של חד שנתיים וגיאופיטים.

במורדות הדרומיים נצפה ריכוז  של מאות נרקיסים.  באתר נצפו מגוון של סחלבים נדירים.  על גבי מיני דגל:
טרשי הגיר ביער נראו ריכוזי פריחה של רקפות,

ר.  פרומקין (2008) תיעד באזור 96 מיני צמחים בעלי חשיבות מיוחדת לשימור:  מתוכם 59 מינים מינים נדירים:

מוגנים,  31 מינים נדירים,  ו-9 מינים המוגדרים 'אדומים'  .

מצאי כללי:

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.

 בעלי חיים

צבי ישראלי,  חוגלה,  דורבן,  שועל,  נץ מצוי,  כוס החורבות,  זנב סנונית נאה.מיני דגל:

בשטח האתר נצפו שני מינים של דו חיים - קרפדה ירוקה ואילנית,  שניהם בסכנת הכחדה.מינים נדירים:
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פנורמה, מבט למערב

צבי ישראלי  24.04.04מראה כללי 26.01.09

יער אורנים נטוע 24.04.04אילנית מצויה  26.01.09
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פירוטממצאים
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בתה צפופה של לוטם מרווני ולוטם שעיר על הכיפה בתה 1

בשטח כולו ריכוז גדול ומרשים של צמחים נדירים, "אדומים" ומוגנים צמחים נדירים 2

יער נטוע וותיק של מיני אורן וברוש יער נטע אדם 3

אזורים פתוחים עם נטיעות צעירות יער נטע אדם 4

ריכוזי פריחה של מאות נרקיסים מרבד פריחה 5

צבי ישראלי, דורבן, ארנבת, תן, שועל ועוד יונקים 6

היער משמש אתר קינון של נץ מצוי קינון 7
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יונקים

נדירארנבת מצויה1

לא בסיכון2 גירית מצויה

לא בסיכון3 נדירדלק

לא בסיכון4 מצוי במערב ומזרח העירדרבן

לא בסיכון5 מצויחולד

לא בסיכון6 מזדמן נדירחזיר בר

לא בסיכון7 מצוינמייה

בסיכון נמוך8 עטלפון לבן-שוליים

סכנת הכחדה9 נדירצבוע מפוספס

עתידו בסכנה10 שכיחצבי ישראלי

לא בסיכון11 מצויקיפוד מצוי

לא בסיכון12 מצוישועל מצוי

לא בסיכון13 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 חולף וחורף מצוי מאודאדום חזה

לא בסיכון2 יציב מקנן מצויבז מצוי

בסיכון נמוך3 מקייץ מקנן שכיחבז עצים

חסר מידע4 חורף מצוי ואולי מקנןבזבוז אירופי

בסיכון נמוך5 חולף מצוי, מקנן נדיר מאודגבתון אדום-מקור

לא בסיכון6 חולף מצויגבתון גנים

לא בסיכון7 יציב ומקנן שכיחגידרון

חולף מצוי למדידוחל חום גרון8

חורף מצוידוחל שחור גרון9

בסיכון נמוך10 יציב ומקנן מצוידוכיפת

לא בסיכון11 יציב ומקנן מצוי מאודדרור הבית

חסר מידע12 חולף מצויזמיר הירדן

אין מידע13 חולף מצויזמיר מנומר

בסיכון נמוך14 יציב ומקנן מצוי למדיחוגלה

לא בסיכון15 חולף מצוי, מקנן נדיר למדיחטפית אפורה

אין מידע16 חולף מצויחטפית לבנת עורף

לא בסיכון17 חולף וחורף מצויחכלילית סלעים

אין מידע18 חולף מצויחכלילית עצים

בסיכון נמוך19 חולף מצויחנקן אדום גב

בסיכון נמוך20 חולף שכיח, מקנן נדירחנקן אדום ראש

בסיכון נמוך21 חולף מצוי, מקנן לנדירחנקן נובי

אין מידע22 חורף לא שכיחחרפי

לא בסיכון23 מצויה ביותריונת בית

לא בסיכון24 יציב ומקנן מצויירגזי מצוי

לא בסיכון25 יציב ומקנן מצויירקון

בסיכון נמוך26 מקנן לא שכיחכוס החורבות
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בסיכון נמוך27 חולף וחורף מצוינחליאלי לבן

לא בסיכון28 מקנן נדיר למדי, חולף וחורף מצוי למדינץ מצוי

לא בסיכון29 יציב ומקנן מצוינקר סורי

חסר מידע30 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון31 חולף מצוי מאוד, מקנן נדירסבכי טוחנים

לא בסיכון32 חולף מצוי, מקנן נדירסבכי קוצים

אין מידע33 חולף מצוי מאוד וחורף שכיחסבכי שחור כיפה

לא בסיכון34 יציב ומקנן מצויסבכי שחור ראש

חולף וחורף מצוי למדיסבראש35

לא בסיכון36 מקנן מצויסיס חומות

בסיכון נמוך37 חולף מצוי למדיסלעית אירופית

לא בסיכון38 חולף מצוי, מקנן נדירסלעית קיץ

לא בסיכון39 יציב ומקנן מצוי מאודעורב אפור

לא בסיכון40 יציב ומקנן מצויעורבני

אין מידע41 חולף מצויעלווית אפורה

אין מידע42 חולף וחורף מצויעלווית חורף

לא בסיכון43 חולף מצויעלווית לבנת-בטן

אין מידע44 חורף מצויפפיון שדות

חורף מצוי למדיפרוש הרים45

חורף מצויפרוש מצוי46

לא בסיכון47 יציב  מקנן מצויפשוש

לא בסיכון48 יציב  מקנן מצויצופית

לא בסיכון49 יציב ומקנן מצוי ביותרצוצלת

לא בסיכון50 יציב ומקנן מצויקאק

אין מידע51 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון52 יציב מקנן מצוישחרור

חסר מידע53 חולפת לא שכיחהשיחנית זית

לא בסיכון54 חולפת מצויהשיחנית קטנה

עתידו בסכנה55 חולף מצוי, מקנן נדירשרקרק מצוי

בסיכון נמוך56 חולף שכיח, מקנן לא שכיחתור מצוי

לא בסיכון57 יציב ומקנן מצויתור צווארון

בסיכון נמוך58 חורף מצוי מקנן נדירתפוחית מצויה

זוחלים

לא בסיכון1 חרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 לטאה זריזה
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מוגן אגס סורי 1

אורן ברוטיה נטוע (טבעי בקפריסין)2

אורן הצנובר שתול (טבעי בלבנון)3

מוגן אורן ירושלים נטוע אינו מוגן4

מוגן אזוב מצוי 5

אחיגזר ההרים נדיר6

מוגן אחירותם החורש שתול (טבעי בצפון הארץ)7

אחישבת ענף הרים גבוהים בלבדנדיר8

אילנתה בלוטית פולש9

מוגן אלה אטלנטית נדיר באזור י-ם10

מוגן אלה ארץ-ישראלית 11

מוגן אלון מצוי 12

אלקנה סמורה אנדמי למזרח אגן הים התיכון13

אספסת החבית נדיר14

אספסת תרבותית פליט-תרבותנדיר15

אסתר מרצעני פולש16

אפון קיפח נדיר מאוד באזור י-ם (זיהוי לא ודאי)נדיר17

אריסימון תמים מצוי רק בהרים גבוהיםנדיר18

מוגן אשחר רחב-עלים מין מתפרץ (בעבר היה נדיר ביהודה,  נפוץ19

בחורשי הצפון)

בוצין סיני נפוץ בירושליםנדיר20

מוגן בן-סחלב צריפי 21

ברוש אריזוני נטוע22

ברוש מצוי נטוע (טבעי ונדיר בצפון),  מין אדום (בבר)23

גומא כדורי נדיר24
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געדת החורש נדיר למדיאנדמי לישראל ולטורקיה25

גפן שתול26

גרגרנית בירותית אנדמי למזרח אגן הים התיכון27

מוגן גרניון הפקעות 28

מוגן דבורנית גדולה נדיר באזור י-ם29

מוגן דבורנית דינסמור 30

מוגן דבורנית הקטיפה נדיר למדי31

מוגן דבורנית צהובה נדיר32

מוגן דבורנית שחומה נדיר33

דבקון הזית צמח 'ירושלמי'- שעיקר תפוצתו בארץ היאאדום - ירושלמי34

באזור ירושלים

דבקת האפונים אנדמי לישראל ולסוריה35

דבקת החומות נדיר36

דבקת יהודה אנדמי לישראל ולסוריה37

דבשה הודית נדיר למדי38

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה39

מוגן דמומית ארם-צובא 40

דרבנית התבור נדיר למדיאנדמי לישראל ולטורקיה41

ולריינית דוקרנית 'אדום' - בסכנת הכחדהנדיר מאוד42

ורד הכלב (שמידע ורון 2000)נדיר למדי43

מוגן ורד צידוני 'אדום' - בסכנת הכחדהנדיר44

חוגית תמימה צמח 'ירושלמי':  נדיר בארץ,  נפוץ בירושליםאדום - ירושלמי45

חוחן קרדני 'אדום' - בסכנת הכחדהנדיראנדמי לישראל46

חומעה מגובבת נדיר למדי47

חומעה מסולסלת נדיר48
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חורשף מצוייץ אנדמי לישראל ודרום ללבנון49

מוגן חצב מצוי 50

מוגן חרוב מצוי שתול+טבעי51

טמוס מזרחי אנדמי לישראל ולסוריה52

מוגן יערה איטלקית 53

כלמינתה אפורה בדרך כלל מופיע בריכוזיםנדיר54

כריך נמוך 'אדום' - בסכנת הכחדהנדיר מאוד55

מוגן לוע-ארי גדול פולש (טבעי בצפון)56

לוע-ארי סיצילי נדיר57

לוף ארץ-ישראלי אנדמי לישראל ולסוריה58

מוגן מיש דרומי נטוענדיר59

מרווה ארץ-ישראלית אדום - ירושלמי60

מוגן מרווה משולשת 61

מרוות יהודה אנדמי לישראל ולסוריה62

מרוות ירושלים אנדמי לישראל ולסוריה63

נענת הכדורים נדיר למדי64

נץ-חלב שעיר/אייג אנדמי לישראל ולסוריה65

מוגן נרקיס מצוי 66

מוגן סחלב אנטולי 67

מוגן סחלב הגליל 68

מוגן סחלב פרפרני 69

מוגן סחלב שלושת השיניים 70

מוגן סחלבן החורש נדיר71

מוגן סייפן התבואה 72
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מוגן סייפן סגול 73

מוגן סתוונית  ירושלים אנדמי לישראל74

מוגן סתוונית היורה 75

מוגן עיריוני צהוב נדיר באזור י-ם76

מוגן עיריוני קצר נדיר מאוד77

מוגן צבעוני ההרים 78

מוגן צתרה ורודה 79

קוצן קיפח אנדמי לישראל ולסוריה80

מוגן קורנית מקורקפת 81

קערורית שיחנית נדיר82

מוגן רקפת מצויה 83

מוגן שום גבוה 84

שום הכרמל אנדמי לישראל ולסוריה85

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה86

מוגן שקד קטן-עלים 87

מוגן שרכרך ריחני 88

מוגן תורמוס ההרים 89


