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אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול 

ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו 
יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות 

אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי  מזג אויר , מפגעים , תאונות דרכים , בעקבות כל ליקוי
 שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.
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 (12/01/2018,  )כ"ה טבת תשע"ח
 לכבוד
 ניר לוי

 מנהל החברה הכלכלית כפר סבא

 שלום רב.

 אבכפר ס – 60בן גוריון  - סקר עצים הנדון:  

על מנת לסקור את מדדי העץ החשובים ולקבל הערכה על סך ערכיות סקר העצים נערך בשטח הנראה במפה 
 העצים.

 

 :אלו מרכיביםאת זה מכיל  דוח

  .מסמך אקסל המתאר את כלל העצים כולל מדדים כלכליים ופיזיים, המוגש לאישור פקיד היערות .1
 משוייכת למספרו בסקר.תמונות של העצים אשר נסקרו בסקר. שם התמונה  .2
הקמת גדרות איזכורית, סימון העצים  –מפרט עבודה בקרבת עצים , שלפיו כל כניסה לשטח תתבצע, קרי  .3

 .ודאגה עליונה לשמור על בריאותם בדיוק כפי המשתמע ממפרט העבודה
 "מדריך והנחיות להעתקת עצים" הכולל את כל אשר עלינו לבצע לקראת העתקת העץ. .4
 הכולל הסברים כללים אודות העבודה שבוצעה ומאפייניה.מסמך נוכחי,  .5
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 עצים ממינים שונים, לפי ההתפלגות הבאה: 25במהלך העבודה נסקרו 

ערכיות גבוהה  מין העץ
 מאוד*

ערכיות 
 גבוהה**

ערכיות 
 בינונית***

ערכיות 
 סה"כ נמוכה****

 11 1 0 10 0 ברוש מצוי 

 1 0 0 0 1 דקל מינים שונים פרט לוושינטוניה

 7 1 4 2 0 הדר החושחש
 1 0 1 0 0 וושינטוניה חסונה

 1 0 0 1 0 זית אירופי
 1 0 1 0 0 רימון מצוי  

 3 0 1 2 0 שסק יפני
 25 2 7 15 1 סה"כ:

 100.0% 8.0% 28.0% 60.0% 4.0% סה"כ באחוזים
 

, עליהם רקוע מספר. כל מספר כזה משויך  )כמתואר בתמונה( כל העצים סומנו בשטח על ידי תוויות מתכת

 לטבלה בקובץ אקסל המצורף ובו סך המידע הקיים לגביי העץ.
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 התפלגות העצים לפי מינים:

 

 טבלת סיכום המלצות:

ההמלצה )שימור, כריתה, העתקה, לא 
 נקבע(

מספר 
 פרטים

 22 סה"כ עצים לשימור

 3 סה"כ עצים לכריתה

 0 סה"כ עצים להעתקה

 0 סה"כ עצים בסטטוס שלא נקבע

 25 סה"כ עצים בשטח
 

 

 

 

11, ברוש מצוי 

דקל מינים שונים  
1, פרט לוושינטוניה

7, הדר החושחש

1, וושינטוניה חסונה

1, זית אירופי

1, רימון מצוי  
3, שסק יפני
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 טבלת עצים לכריתה:

 

 דגשים:

במרחב הגן ישנם עץ ברוש ועץ הדר מתים שיש לכרותם. בנוסף, יש מספר עצים במצב בריאותי נמוך שלא  .1
 ניתן לשקם ולכן יש לכרותם גם.

ונגזמו באופן לא מקצועי בעבר. בעקבות עצי הפרי גינת המשחקים של גן הילדים אינם מתוחזקים כראוי  .2
כך, יש מספר בדים יבשים ורקובים, פריצות מרובות בבסיס הגזע ועלווה לא מעוצבת. אינני רואה סיבה 

 להעתיקם בשל מצב הבריאותי הבינוני.
שדרת הברושים הינה מרשימה ומהווה הפרדה בין המגרשים. יש לעשות את מירב המאמצים על מנת  .3

 אלו. לשמר את עצים
אחר מסמך "מדריך והנחיות להעתקת עצים". מסמך זה  דיקותאבהעצים יש לעקוב  העתקתלקראת  .4

 מציין את כל אשר עלינו לבצע בהכנת העץ לקראת העתקה הן במערכת והשורשים והן בצמרת העץ. 
נכלל תחת סטטוס "שימור". אין ספק כי העבודות יפגעו  ממרחב עבודהמטר  5 – 4כל עץ שנמצא במרחק  .5

הפחתת נפח משמעותית מעלוות  במערכת השורשים של עצים ולכן, לעצים אשר נבחרו לשימור, תתבצע
 עץ בעקבות העבודות.לפגיעה בהעץ לפני תחילת העבודות, כך נפחית את הסיכון 

 

 הערות נוספות:

מפקיד היערות  –אלא לאחר קבלת רישיון כריתה כחוק אין לבצע כריתת/העתקת העצים המומלצים  .1
 העירוני.

נחשבת עפ"י חוק ככריתה ללא  –אין פעולה העלולה לגרום למוות לעץ )כולל פגיעה / חיתוך שורשיו(  .2
 היתר.

 ללא תיאום עם הח"מ. –אין לבצע עבודת גיזום נוף / גיזום שורשים  –עץ המוגדר לשימור  .3
ללא  –מ' מקצה גזע העץ  3 -צע עבודות חפירה ו/או מילוי במרחק הקטן מאין לב –עץ המוגדר לשימור  .4

 תיאום עם הח"מ. 

 

 

 

 בברכה, 

 



(m) גובהמין העץעץ' מס
 קוטר

(cm) גזע

 סך
 ערכיות

(0-20)

 התכנות
העתקה

הערות
 סטטוס
שימור

 ערך 
חליפי

 367           ₪ שימורנקטם בעבר, עץ במצב בריאותי בינוני. תפוזבינונית4159הדר החושחש5971

 653           ₪ שימוררקבונות יבשים בגזע מרכזי, עץ במצב בריאותי בינוני. תפוזנמוכה4209הדר החושחש5972

 3,179        ₪ שימורבינונית62514זית אירופי5976

 2,120        ₪ שימורריבוי בדים מרכזייםנמוכה72012שסק יפני5977

 1,021        ₪ שימורעץ במצב בריאותי בינוניבינונית5209הדר החושחש5978

5979
 דקל מינים שונים פרט

לוושינטוניה
 7,235        ₪ שימורציקס. גדול מימדיםגבוהה33016

 1,605        ₪ שימורבינונית3309וושינטוניה חסונה5983

   -              ₪ כריתהעץ מתנמוכה5154ברוש מצוי5989

 1,809        ₪ שימורנמוכה82013ברוש מצוי5988

 1,809        ₪ שימורנמוכה72013ברוש מצוי5992

 1,809        ₪ שימורנמוכה82013ברוש מצוי5994

 1,809        ₪ שימורנמוכה72013ברוש מצוי5987

 1,809        ₪ שימורנמוכה72013ברוש מצוי5985

 4,069        ₪ שימורנמוכה123013ברוש מצוי5995

 4,069        ₪ שימורנמוכה93013ברוש מצוי5993

 4,069        ₪ שימורנמוכה93013ברוש מצוי5990

 9,156        ₪ שימורנמוכה124513ברוש מצוי5991

 9,156        ₪ שימורנמוכה124513ברוש מצוי5986

 653           ₪ שימוררקבונות יבשים בגזע מרכזי, עץ במצב בריאותי בינונינמוכה4209הדר החושחש5984

 151           ₪ שימורנמוכה2109שסק יפני5982

 3,306        ₪ שימורנמוכה63012הדר החושחש5980

 3,306        ₪ שימורנמוכה63012הדר החושחש5975

   -              ₪ כריתהעץ מתנמוכה3203הדר החושחש5981

 1,102        ₪ שימורריבוי בדים מרכזייםנמוכה41512שסק יפני5974

 41             ₪ כריתהרקבונות יבשים בגזע מרכזי, עץ במצב בריאותי בינונינמוכה2106רימון מצוי5973


