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 11מתוך  3עמוד 
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 י"ח תמוז תשע"ד 

 
 
 
 

 פרטי זיהוי

 רשות הטבע והגנים   : יוזם התכנית. 

 מעיין חרודגן לאומי  :  מיקום. 

 גלבוע –גליל תחתון   : פקיד היערות. 

 מידות ומעשי נוף  : עורך הסקר 

 office@middot.co.il 177-2848171 65426, כפר תבור 6ת.ד. 

 eli@middot.co.il 151-2975811 אלי טל

 

 סוקרים בשטח :  

 sch4rot@gmail.com 154-8363469 ריקארדו שץ

 

 מדידה :  

 13-1164651  וצילומי אוירמיפוי, סקרים  -שדות

 

 

 

 

 



 
 11מתוך  4עמוד 

 
 
 
 

 4162יולי  61 
 י"ח תמוז תשע"ד 

 
 
 
 

 מבוא

סקר עצים  זה נערך עבור רשות הטבע והגנים לבחינת מסוכנותם של עצים בוגרים בגן לאומי 

 מעיין חרוד.

 הסקר מטפל בחלק מהגן בהתאם להגדרת מנהל הגן  ומתייחס רק לאותם עצים שמופיעים בו.

 

 מטרות הסקר שלפנינו הן:

 מצב כללי, נתונים מיוחדים אם ]קוטר גזע, גובה, ני לכל עץ בניית מסד נתונים פרט

 .אשר יהווה בסיס לניהול ומעקב אחר רצף הטיפולים שיעבור כל עץ קיימים ועוד[

  לכל עץ.  פרטניותהנחיות טיפול 

 

 לטיפול. עצים ולהלן ההמלצות 511בעבודה זו נסקרו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 11מתוך  5עמוד 

 
 
 
 

 4162יולי  61 
 י"ח תמוז תשע"ד 

 
 
 
 

 אשר בה המדדיםו ביאור הטבלה

 

 :ציםהער וספדידה וממ .א

הסקר מתבסס על מדידה ומספור העצים שנעשו ע"י "שדות מיפוי, סקרים וצילומי 

 .אויר"

 מין העץ: .ב

כיטון חרוב ואורן ירושלים. זית, אקליפטוס, ברכמיני עצים ועיקרם  26ישנם באתר 

  פרטים בודדים בלבד.בגן  מצוייםשמכל אחד מהם   מיניםבנוסף קיימים עוד מספר 

 :קוטר הגזע .ג

 .מפני הקרקע 'מ 6.31 בגובהביחידת מידה ס"מ  נמדד

 :גובה העץ .ד

 .ומתואר ביחידת מידה מ' מודד התכניתע"י  העץצמרת ועד ל מדד מפני הקרקע נ

 המלצה: .ה

גובה היא נגזרת של השיקולים הבאים: לגיזום בטיחות / כריתה / לא לגעת   המלצהה

 , תשתיותשכניו וביחס למבניםיקומו בין מ, העץ, בריאותו, הערכה חזותית ליציבות העץ

 ואלמנטים בשטח.

  מומלצים לכריתה רק בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים: העץ עצים  - כריתה

  עקום או נוטה, העץ מנוון, מראה סימני עקה, סובל מפצעים ורקבונות שמהווים              

                    סכנה בטיחותית, גדל בצפיפות שאינה מאפשרת לו להתפתח כראוי והסרתו              

  כמו כן מומלצים לכריתה  .מיטיבה את אפשרויות ההתפתחות של העצים השכנים            

 עצים שמוגדרים כמין פולשני.            

  עצים שבהיבט הבטיחותי אין צורך לבצע בהם פעולה  – לא לגעת/ללא היבט בטיחותי

 יהיו אפשר שכלשהיא. חשוב לציין שסקר זה מתייחס להיבט הבטיחותי של העצים.           

  אלא שאין לכך השלכות  לטפל בעץיהיה מצבים שמבחינה אגרונומית נכון           

 סקר מסד הנתונים יהווה בסיס בטיחותיות בטווח הקרוב, וכפי שהוגדר במטרות ה         

 צוא עץ צעיר שמבחינה מלמעקב וניהול הטיפול בעצים באופן שוטף. כך למשל ניתן ל         

 אגרונומית צריך לטפל בו ברמה של גיזומי עיצוב לבניית שלד נכון אך בשל נומך          

 ותי לשנה/שנים קומתו ומשקלם הנמוך של ענפיו אין לפעולות אלו  היבט בטיח         

  הקרובות.          



 
 11מתוך  6עמוד 

 
 
 
 

 4162יולי  61 
 י"ח תמוז תשע"ד 

 
 
 
 

 זו נדרשות פעולות גיזום שעיקרן סניטציה,  בקטגוריהלכל עץ שהוגדר  – גיזום בטיחות

 דילול נוף העץ ופתיחת מעבר לאוויר דרך הנוף, הפחתת משקלים וכד'.                           

 בנוסף במידה שקיימת הערה ספציפית יש לטפל בהתאם להערה                           

 טיחות הכללי.הספציפית בנוסף על גיזום הב                         

 הערות: .ו

הערה תתייחס לסוג טיפול נדרש לגבי העץ ו/או הפנייה לטיפול בבעיה נקודתית ך כלל בדר

 .בשלד העץ המצריכה טיפול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 11מתוך  7עמוד 

 
 
 
 

 4162יולי  61 
 י"ח תמוז תשע"ד 

 
 
 
 

 ממצאים

  כמתואר בתרשיםמינים  26-המתפלגים ל עצים  511בסה"כ  ישנם באתר

 :הבא

 

 

 כמות מין העץ

 45 מכנף נאה

 38 אורן ירושלים

 54 חרוב

 53 טוןיככבר

 84 אקליפטוס

 612 זית

 411 שאר המינים

 566 סה"כ:

 

 

 

 שאר המינים
206 

 מכנף
 נאה
25 

 אורן
 ירושלים

38 

 חרוב
52 

 בריככטון
53 

 אקליפטוס
82 

 זית
104 

 התפלגות לפי מינים: 1תרשים 



 
 11מתוך  8עמוד 

 
 
 
 

 4162יולי  61 
 י"ח תמוז תשע"ד 

 
 
 
 

 המלצות

 קטגוריות: שלשחולקו ל המלצות לטיפול 

 

 

 

 ביאור כמות סה"כ המלצה לטיפול

עצים שבהיבט הבטיחותי אין צורך לבצע בהם  279 ללא היבט בטיחותי
 פעולה כלשהיא

ניתן לעצים אשר נדרש לבצע בהם גיזום  12 גיזום בטיחות
 להפחתת סיכונים.

 67 כריתה

עצים מומלצים לכריתה רק בהתקיים אחד או 
יותר מהתנאים הבאים: העץ עקום או נוטה, 
העץ מנוון, מראה סימני עקה, סובל מפצעים 

ורקבונות שמהווים סכנה בטיחותית, גדל 
בצפיפות שאינה מאפשרת לו להתפתח כראוי 

והסרתו מיטיבה את אפשרויות ההתפתחות של 
כריתה כמו כן מומלצים ל .העצים השכנים

 עצים שמוגדרים כמין פולשני
  566 סה"כ:

 

ללא היבט  
 בטיחותי

479 

 גיזום
 בטיחות

64 

 כריתה
17 

 התפלגות לפי סוג טיפול: 2תרשים 
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רשימת עצים מפורטת

מספר 
עץ

YXמין העץ
קוטר גזע 

[מ"ס]
גובה 

['מ]עץ 
קוטר 

['מ]צל 
תיאורתמונה

המלצות לטיפול
06/2014

הערות

ללא היבט בטיחותיהתפרצויות0.307.003.00385זית11233858.26717401.15
ללא היבט בטיחותי0.506.005.00חרוב מצוי45233898.95717426.02
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00זית53233847.98717435.84
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00זית54233855.08717434.06

גיזום בטיחות0.4012.004.00390אקליפטוס55233858.30717433.27
הקצרת בד צפוני 

' מ2בגובה 

ללא היבט בטיחותי0.204.002.00זית56233861.10717432.30

גיזום בטיחות0.5010.005.00390אקליפטוס57233864.71717431.16
הקצרת זרוע צפונית 

' מ2בגובה 

ללא היבט בטיחותי0.206.002.50391אקליפטוס58233871.37717429.37
ללא היבט בטיחותי0.153.001.50זית59233873.03717429.27
ללא היבט בטיחותי0.306.004.00390אקליפטוס60233875.12717428.64
סניטציהגיזום בטיחותעקה0.407.003.00390אקליפטוס61233877.93717427.84
ללא היבט בטיחותי0.203.002.00זית62233880.19717427.51
סניטציהגיזום בטיחותעקה0.408.003.00390אקליפטוס63233883.72717426.50
ללא היבט בטיחותי0.103.001.00זית64233886.08717425.90
ללא היבט בטיחותי0.307.002.00390אקליפטוס65233889.02717424.80
ללא היבט בטיחותי0.2010.004.00390אקליפטוס66233893.12717424.28
ללא היבט בטיחותי0.308.004.00390אקליפטוס67233895.35717423.24
ללא היבט בטיחותי0.204.001.50זית68233898.57717422.85
ללא היבט בטיחותי0.103.001.00386ברככיטון69233898.77717419.06
ללא היבט בטיחותי0.207.003.00385אלביציה צהובה70233897.72717412.11
ללא היבט בטיחותי0.154.001.00386ברככיטון72233897.10717407.71
ללא היבט בטיחותי0.304.002.00386אלמוגן73233893.02717405.82
סניטציהללא היבט בטיחותי0.306.004.00385שלטית מקומטת78233867.71717412.59
ללא היבט בטיחותי0.306.005.00385שלטית מקומטת79233860.36717414.39

0.306.004.00385שלטית מקומטת80233840.57717420.03
 זרועות 3-מתפצל ל
ריקבון , ארוכות

בנקודת החיבור
הסרת זרוע אחתגיזום בטיחות

טיפול באזור הקיטוםגיזום בטיחותהתפרצויות0.5010.003.00393אקליפטוס88233868.94717396.13
קטור'פרוז, הנמכת גובהגיזום בטיחות1.3025.005.00393אקליפטוס89233875.39717394.33
ללא היבט בטיחותי0.073.001.00383מילה סורית137233914.23717395.27
ללא היבט בטיחותי0.506.004.00386אלמוגן140233910.67717406.53
ללא היבט בטיחותי0.306.004.00383שיטה מכחילה141233917.07717404.17
ללא היבט בטיחותי0.408.004.00385שלטית מקומטת147233910.37717423.07
סניטציהללא היבט בטיחותי0.123.802.50סיסם הודי165233933.12717402.46
גיזום בטיחותמתחת לקו מתח גבוה0.4820.004.50אקליפטוס179233931.13717397.25
ללא היבט בטיחותי0.254.004.80485בוהיניה מגוונת194233938.96717405.69
ללא היבט בטיחותי0.324.002.00484אלמוגן197233932.47717411.84
ללא היבט בטיחותי0.406.505.00484שלטית מקומטת198233927.15717414.78
ללא היבט בטיחותי0.155.002.00סופורה יפנית209233886.85717364.21
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00385שלטית מקומטת210233890.80717370.86

גיזום בטיחות0.309.005.00385שלטית מקומטת212233893.20717379.78
סניטציה באיזור 

(גדמים)הרקבונות 

ללא היבט בטיחותי0.307.003.00394אזדרכת מצויה213233885.92717382.95
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00385סופורה יפנית214233883.44717371.66
ללא היבט בטיחותי0.184.002.50סופורה יפנית215233875.73717365.98
טיפול באזור הקיטוםגיזום בטיחות0.8020.005.00393אקליפטוס216233877.53717375.52
ללא היבט בטיחותי0.155.002.00394סופורה יפנית221233875.70717383.18
ללא היבט בטיחותי0.155.001.00450ברככיטון227233870.76717375.75
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00449אלביציה צהובה228233862.10717373.76
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00זית230233867.82717386.64
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00392גרוילאה חסונה258233832.00717422.62
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00392גרוילאה חסונה259233824.21717425.03
ללא היבט בטיחותי0.206.001.00386ברככיטון260233820.22717426.17
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00392גרוילאה חסונה261233816.25717427.58
ללא היבט בטיחותי0.306.003.00392גרוילאה חסונה262233807.62717429.99
ללא היבט בטיחותי0.305.002.00386ברככיטון264233783.79717436.76
 חיגורים3הסרת ללא היבט בטיחותיחיגור לאורך הגזע0.153.001.00אקליפטוס272233843.92717437.14
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00זית273233840.17717437.83
ללא היבט בטיחותי0.153.001.00זית274233837.94717438.75
ללא היבט בטיחותי0.153.001.50זית275233834.31717439.04
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00389סיסם הודי276233830.23717440.09
ללא היבט בטיחותי0.203.002.00זית277233827.97717440.81
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רשימת עצים מפורטת

מספר 
עץ

YXמין העץ
קוטר גזע 

[מ"ס]
גובה 

['מ]עץ 
קוטר 

['מ]צל 
תיאורתמונה

המלצות לטיפול
06/2014

הערות

ללא היבט בטיחותי0.5010.004.00388אקליפטוס278233824.45717441.23
ללא היבט בטיחותי0.153.001.00זית279233820.69717443.19
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00זית280233816.96717444.13
ללא היבט בטיחותי0.104.001.00זית281233812.89717444.85
ללא היבט בטיחותי0.404.003.00זית282233807.42717446.36
ללא היבט בטיחותי0.204.001.50ברככיטון283233804.47717447.40
ללא היבט בטיחותי0.304.002.00ברככיטון284233800.20717448.19
ללא היבט בטיחותי0.204.003.00זית285233792.93717450.25
ללא היבט בטיחותי0.304.001.00ברככיטון286233789.60717451.16
ללא היבט בטיחותי0.304.002.00אקליפטוס287233785.63717452.25
ללא היבט בטיחותי0.154.002.00387צחר מכחיל288233782.67717452.96
הסרת הצחר מכחילללא היבט בטיחותיצחר מכחיל גדל בצמוד0.305.003.00387אקליפטוס289233779.25717453.41
כריתהמת0.504.002.00זית290233776.64717454.51
ללא היבט בטיחותי0.154.002.00386בוהיניה מגוונת291233772.70717455.36
ללא היבט בטיחותי0.507.004.00384בוהיניה מגוונת292233770.53717455.29
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00385כליל החורש293233766.97717456.40
ללא היבט בטיחותי0.3012.005.00448אלביציה צהובה299233858.79717387.12

0.7020.003.00393אקליפטוס307233845.57717378.15
התפצלויות 
 12מסוכנות בגובה 

לכיוון צפון' מ
הנמכת גובהגיזום בטיחות

ללא היבט בטיחותי0.5018.004.00393אקליפטוס311233850.53717389.92
ללא היבט בטיחותי0.3012.004.00448מכנף נאה319233839.92717376.40
ללא היבט בטיחותי0.207.002.00444ברככיטון320233834.08717376.35

גיזום בטיחות0.8025.005.00393אקליפטוס325233827.34717377.27
טיפול , הנמכת גובה

באזור הקיטום

ללא היבט בטיחותי0.226.503.00481מכנף נאה326233826.23717369.51
ללא היבט בטיחותי0.155.003.00מילה סורית335
ללא היבט בטיחותי0.155.001.00447מילה סורית336233824.66717400.38
ללא היבט בטיחותי0.155.001.00447מילה סורית337233819.34717392.50

0.9022.005.00393אקליפטוס343233809.18717365.53
, עבר קיטם ראש
ענפים ארוכים

גיזום בטיחות
טיפול , הנמכת גובה

באזור הקיטום

ללא היבט בטיחותי0.404.002.00זית360233807.13717390.53
ללא היבט בטיחותי0.104.001.00חרוב מצוי364233807.78717397.04
הנמכת גובהגיזום בטיחות' מ9מתפצל בגובה 0.3020.004.00393אקליפטוס366233815.95717402.15
ללא היבט בטיחותי0.155.001.00446מילה סורית373233807.49717410.22
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00*2זית377233798.55717396.18
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00*2זית382233797.55717404.12
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00*2זית387233797.46717414.64
ללא היבט בטיחותי0.5012.003.00445גרוילאה חסונה396233789.20717417.11
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00*3זית402233790.69717408.01
ללא היבט בטיחותי0.8022.005.00393אקליפטוס414233778.66717377.58
ללא היבט בטיחותי0.309.005.00443אלביציה צהובה417233768.21717391.03
ללא היבט בטיחותי0.154.002.00זית423233778.82717401.33
ללא היבט בטיחותי0.255.002.00*2זית425233780.80717408.52
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00*2זית429233770.86717421.88
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00*2זית431233771.13717413.57
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00*2זית438233769.38717405.98
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00444ברככיטון441233759.63717399.47
ללא היבט בטיחותי0.409.005.00443מכנף נאה443233758.63717406.87
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00*2זית447233761.02717413.62
ללא היבט בטיחותי0.206.004.00444ברככיטון451233762.11717420.22
ללא היבט בטיחותי0.509.004.00פקאן457233750.85717424.82
ללא היבט בטיחותי0.305.003.00442בוהיניה מגוונת459233752.28717417.83
ללא היבט בטיחותי0.307.004.00443מכנף נאה462233749.55717408.13
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00*2זית468233739.48717404.65
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00*3זית469233742.21717414.56
ללא היבט בטיחותי0.207.002.00441גרוילאה חסונה474233743.18717423.69
ללא היבט בטיחותי0.308.003.00פקאן478233733.66717423.13
ללא היבט בטיחותי0.154.002.00*3זית487233729.40717404.96
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00זית489233721.31717400.63
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00441קליסטמון493233723.42717410.34
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00439ברככיטון495233723.88717419.54
ללא היבט בטיחותי0.255.005.00בוהיניה מגוונת511
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ללא היבט בטיחותי0.305.004.00383גרוילאה חסונה513233744.54717444.18
ללא היבט בטיחותי0.306.002.00382גרוילאה חסונה514233741.08717449.06
ללא היבט בטיחותי0.256.002.00382מילה סורית516233734.42717442.79
ללא היבט בטיחותי0.804.002.00דקל526233694.79717415.88
ללא היבט בטיחותי0.306.003.00440פקאן550233715.94717414.19
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00*2זית557233711.74717398.42
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00*4זית563233706.22717403.43
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00439ברככיטון567233707.49717412.43
ללא היבט בטיחותי0.307.003.00פקאן571233697.06717408.69
ללא היבט בטיחותי0.305.003.00*2זית576233696.21717401.65
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00*2זית577233706.12717391.20
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00*3זית578233697.22717388.45
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00*3זית586233688.01717395.86
ללא היבט בטיחותי0.307.003.00פקאן589233681.93717398.85
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00חרוב מצוי591233676.53717398.18
ללא היבט בטיחותי0.303.001.00438פיקוס בנימינה595233681.29717391.67
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00זית597233688.26717383.84
ללא היבט בטיחותי0.303.001.50438פיקוס בנימינה598233677.82717381.84
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00451גרוילאה חסונה599233671.83717373.68
ללא היבט בטיחותי0.305.002.00זית600233667.39717377.50
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00435סופורה יפנית604233667.72717388.22
ללא היבט בטיחותי0.104.001.00437מילה סורית605233663.82717393.66
ללא היבט בטיחותי0.254.002.00457ברככיטון614233673.47717407.56
ללא היבט בטיחותי0.254.002.00457ברככיטון615233677.89717409.49
ללא היבט בטיחותי0.305.002.00457ברככיטון617233682.35717410.22
ללא היבט בטיחותי0.305.003.00457ברככיטון618233686.89717411.91
ללא היבט בטיחותי1.004.001.50דקל620233689.95717413.25
ללא היבט בטיחותי1.004.001.50דקל621233692.87717414.44
ללא היבט בטיחותי0.804.002.00דקל622233696.32717415.93
ללא היבט בטיחותי0.805.002.00דקל623233699.74717417.03
ללא היבט בטיחותי0.804.002.00דקל625233704.36717419.04
ללא היבט בטיחותי0.804.002.00דקל626233706.86717420.24
ללא היבט בטיחותי0.255.003.00457ברככיטון627233668.69717405.89
ללא היבט בטיחותי0.305.003.00457ברככיטון628233664.30717404.32
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00457ברככיטון631233657.80717401.94
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00457ברככיטון633233652.50717400.04
ללא היבט בטיחותי0.255.002.00457ברככיטון634233648.32717398.56
ללא היבט בטיחותי0.406.003.00457ברככיטון635233643.93717397.17
ללא היבט בטיחותי0.406.003.00457ברככיטון636233638.69717394.97
ללא היבט בטיחותי0.304.002.00457ברככיטון637233634.86717393.37
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00458ברככיטון803233625.23717370.05
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00חרוב מצוי809233619.69717369.24
ללא היבט בטיחותי0.204.001.50459מילה סורית810233617.05717362.26
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00458ברככיטון811233620.78717356.04
ללא היבט בטיחותי0.408.004.00459מילה סורית812233619.44717350.02
ללא היבט בטיחותי0.307.003.00459ברככיטון813233618.20717343.37
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00459מילה סורית814233613.68717351.42
ללא היבט בטיחותי0.207.003.00459מילה סורית816233607.26717356.17
ללא היבט בטיחותי0.408.005.00חרוב מצוי817233605.39717347.31
ללא היבט בטיחותי0.408.005.00אזדרכת מצויה818233597.59717357.41
ללא היבט בטיחותי0.6010.006.00חרוב מצוי819233591.74717348.13
למעקבללא היבט בטיחותיגדול מאוד0.6025.004.00אורן ירושלים822233556.08717349.39

0.7020.005.00אורן ירושלים860233560.51717328.95

, גדול ומסוכן
'  מ7מתפצל בגובה 

ענפים ,  זרועות2-ל
שבורים

סניטציהגיזום בטיחות

0.7025.005.00אורן ירושלים871233578.11717326.32

, גדול ומסוכן
מתפצל לכמה 
, זרועות בצמרת
ענפים ארוכים 

חיגור, בצמרת

הסרת חיגורגיזום בטיחות

ללא היבט בטיחותי0.405.505.00493אלה886233595.06717331.47
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00חרוב מצוי908233614.52717340.98
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00חרוב מצוי909233607.40717340.93
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00חרוב מצוי910233604.37717340.78
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כריתהעץ צעיר0.156.002.00460אקליפטוס911233601.33717340.54
כריתהמת0.156.002.00460אקליפטוס912233598.96717340.36
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00חרוב מצוי913233595.26717340.06
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00חרוב מצוי914233591.55717339.93
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00חרוב מצוי915233588.81717339.62
ללא היבט בטיחותי0.154.002.00חרוב מצוי916233581.67717338.79
סניטציהללא היבט בטיחותיעקה0.154.002.00461אקליפטוס917233575.85717337.61
עץ עם עלים מבריקיםללא היבט בטיחותי0.208.003.00אבוקדו928
ללא היבט בטיחותי0.208.002.00396קתרוסית מרובעת929233630.80717349.19
ללא היבט בטיחותי0.3012.004.00428גרוילאה חסונה932233628.41717344.50
ללא היבט בטיחותי0.208.003.00428גרוילאה חסונה946233630.65717336.69
ללא היבט בטיחותי0.606.003.00429ברככיטון947233626.51717332.54
ללא היבט בטיחותי0.306.002.00434סופורה יפנית948233658.35717398.94
ללא היבט בטיחותי0.155.002.00436מילה סורית949233651.41717391.52
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00435פקאן950233656.54717388.09
ללא היבט בטיחותי0.306.003.00434סופורה יפנית951233646.13717385.72
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00433מילה סורית952233639.37717381.26
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00432פנסית דו נוצתית953233642.70717376.62
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00431קליסטמון954233640.87717371.35
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00432פנסית דו נוצתית955233650.39717373.99
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00*2זית956233657.62717377.83
ללא היבט בטיחותי0.306.004.00452גרוילאה חסונה957233666.66717369.30
ללא היבט בטיחותי0.6017.003.00קזוארינה958233658.50717368.79
כריתהעקום מאוד0.154.002.00453קליסטמון959233663.47717363.30
ללא היבט בטיחותינוטה0.256.003.00453קליסטמון960233661.69717358.95

0.5017.004.00קזוארינה961233655.19717363.67
פצע גדול , נוטה

ורקבון בגזע
כריתה

ללא היבט בטיחותי0.308.002.00428גרוילאה חסונה962233656.06717355.85
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00430פנסית דו נוצתית964233638.28717360.21
ללא היבט בטיחותי0.209.003.00חרוב מצוי966233643.68717347.77
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00חרוב מצוי967233661.13717351.14
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00453בוהיניה מגוונת968233663.27717342.28
למעקבללא היבט בטיחותיגבוה מאוד0.5035.002.00וושינגטוניה969233672.18717335.57
ללא היבט בטיחותי0.7035.004.00ברוש מצוי970233675.66717331.29
ללא היבט בטיחותי0.155.002.00חרוב מצוי971233666.32717329.78
ללא היבט בטיחותי0.306.003.00424ספיון השעווה973233668.92717313.80
סניטציהללא היבט בטיחותי0.205.002.00426אלמוגן974233667.88717307.08
ללא היבט בטיחותי0.206.002.00424ספיון השעווה975233658.63717310.92
ללא היבט בטיחותי0.509.005.00407סיגלון חד עלים976233674.42717310.89
ללא היבט בטיחותי0.206.002.00425מילה סורית977233683.12717313.77
ללא היבט בטיחותי0.408.004.00424ספיון השעווה978233685.45717307.31
ללא היבט בטיחותי0.504.003.00423כוריזיה979233694.39717302.69
ללא היבט בטיחותי0.708.004.00423כוריזיה980233691.97717295.34
ללא היבט בטיחותי0.306.003.00423כוריזיה981233687.41717287.22
ללא היבט בטיחותי0.607.004.00423כוריזיה982233683.68717291.84
ללא היבט בטיחותי0.807.005.00423כוריזיה983233680.00717299.96
ללא היבט בטיחותי0.207.002.00402ברככיטון984233675.98717299.84
ללא היבט בטיחותי0.207.002.00402ברככיטון985233674.15717301.70
ללא היבט בטיחותי0.207.002.00402ברככיטון986233672.56717303.11
ללא היבט בטיחותי0.105.001.00402ברככיטון987233669.86717304.27
ללא היבט בטיחותי0.206.002.00402ברככיטון988233665.57717305.33
ללא היבט בטיחותי0.206.002.00402ברככיטון989233662.90717305.62
ללא היבט בטיחותי0.4010.005.00407סיגלון חד עלים990233657.83717305.85
ללא היבט בטיחותי0.156.002.00402ברככיטון991233651.43717308.63
ללא היבט בטיחותי0.206.002.00427ברככיטון992233648.57717311.95
ללא היבט בטיחותי0.207.002.00428גרוילאה חסונה993233645.07717316.14
ללא היבט בטיחותי1.009.004.00429ברככיטון994233642.07717320.18

ללא היבט בטיחותי0.3010.003.00428גרוילאה חסונה1036233631.55717325.83
ללא היבט בטיחותי0.308.004.00421ספיון השעווה1149233735.78717318.18
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00402ברככיטון1153233729.64717319.85
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00402ברככיטון1157233720.66717322.66
ללא היבט בטיחותי0.305.003.00402ברככיטון1158233713.25717322.93
סניטציהללא היבט בטיחותיפרט מיחוד0.806.004.00422שיח אברהם1164233705.56717325.14
סניטציהללא היבט בטיחותיפרט מיחוד0.605.003.00422שיח אברהם1170233701.14717318.15
ללא היבט בטיחותי0.072.401.00492כליל החורש1173233702.88717313.18
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גיזום בטיחותעבר קיטומים1.0025.005.00393אקליפטוס1205233738.00717304.95
טיפול באזור 

, אוורור, הקיטום
סניטציה

1.0017.005.00393אקליפטוס1206233739.66717303.94
, עבר קיטומים

זרוע נוטה לכיוון 
דרום

גיזום בטיחות

טיפול באזור 
, אוורור, הקיטום
הקצרת , סניטציה

י "זרוע דרומית ע
הסחה

ללא היבט בטיחותי0.309.004.00402ברככיטון1207233732.93717310.73
ללא היבט בטיחותי0.204.001.00402ברככיטון1211233723.80717313.68
ללא היבט בטיחותי0.206.002.00חרוב מצוי1213233707.25717310.92
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00402ברככיטון1214233703.63717304.76
ללא היבט בטיחותי0.154.001.50417מילה סורית1215233710.88717307.21
ללא היבט בטיחותי0.156.002.00חרוב מצוי1216233721.63717308.06
ללא היבט בטיחותי0.154.002.00420סיסם הודי1217233723.21717304.23
ללא היבט בטיחותי0.4012.004.00419מילה סורית1218233731.50717300.89
ללא היבט בטיחותי0.6012.005.00418מילה סורית1223233727.28717295.12
ללא היבט בטיחותי0.201.001.00*2זית1225233728.78717290.31
ללא היבט בטיחותי0.308.004.00411אלביציה צהובה1230233717.84717293.79
ללא היבט בטיחותישיח אברהם1271233687.00717277.28
ללא היבט בטיחותי0.103.001.00414כליל החורש1300233695.73717278.98
ללא היבט בטיחותי0.207.003.00חרוב מצוי1301233699.17717281.10
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00402ברככיטון1302233701.18717289.15
ללא היבט בטיחותי0.154.001.00417מילה סורית1303233708.94717294.75
ללא היבט בטיחותי0.6015.005.00411אלביציה צהובה1304233710.93717284.47
ללא היבט בטיחותי0.6012.005.00411אלביציה צהובה1307233704.91717273.97
ללא היבט בטיחותי0.207.002.00402ברככיטון1308233700.07717268.21
ללא היבט בטיחותי0.307.002.00402ברככיטון1309233704.88717263.48
ללא היבט בטיחותי0.306.003.00*2זית1312233711.67717267.38
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00*3זית1313233718.85717277.11
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00*3זית1315233723.77717282.77
ללא היבט בטיחותי0.6015.005.00416מילה סורית1319233732.62717286.34
ללא היבט בטיחותי0.306.004.00*2זית1323233726.50717272.70
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00*2זית1328233719.82717263.78
ללא היבט בטיחותי0.6010.002.00וושינגטוניה1331233712.36717253.23
ללא היבט בטיחותי0.405.003.00זית1332233720.74717250.95
ללא היבט בטיחותי0.506.003.00זית1333233728.36717247.52
ללא היבט בטיחותי0.408.004.00מילה סורית1334233726.40717258.69
ללא היבט בטיחותי0.606.004.00זית1338233734.40717266.98
ללא היבט בטיחותי0.306.003.00זית1343233738.54717275.10
ללא היבט בטיחותי0.307.002.00זית1350233747.27717284.28
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00*2זית1355233738.37717293.55

גיזום בטיחותעבר קיטומים2.0018.006.00393אקליפטוס1363233749.54717303.20

טיפול באזור 
, סניטציה, קיטום

מעקב אחר זרוע 
דרומית ארוכה

טיפול באזור קיטוםגיזום בטיחותענפים ארוכים, עבר קיטום1.2025.004.00393אקליפטוס1365233762.73717308.07
טיפול באזור קיטוםגיזום בטיחותעבר קיטום ראש1.5018.004.00393אקליפטוס1369233775.35717314.53

1.0020.003.00393אקליפטוס1373233774.98717320.71
, מפוצל מהבסיס

עבר קיטום חריף
טיפול באזור קיטוםגיזום בטיחות

טיפול באזור קיטוםגיזום בטיחותעבר קיטום ראש0.6020.002.00393אקליפטוס1377233786.48717327.57
טיפול באזור קיטוםגיזום בטיחותעבר קיטום חריף2.0018.004.00393אקליפטוס1378233788.97717314.81
ללא היבט בטיחותי0.104.001.00חרוב מצוי1380233783.75717297.91
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00411אלביציה צהובה1382233772.60717299.03
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00411אלביציה צהובה1383233759.71717296.91
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00זית1386233756.23717292.09
ללא היבט בטיחותי0.305.003.00412כליל החורש1388233768.43717289.08
ללא היבט בטיחותי0.154.001.00410אלביציה צהובה1392233777.50717291.11
ללא היבט בטיחותי0.103.001.00413הרדוף1393233774.46717279.31
ללא היבט בטיחותי0.154.002.00413הרדוף1394233772.41717279.51
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00זית1395233766.15717281.73
ללא היבט בטיחותי0.154.001.00414בוהיניה מגוונת1397233761.78717273.29
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00414בוהיניה מגוונת1398233754.80717272.55
ללא היבט בטיחותי0.508.005.00415ספיון השעווה1399233745.68717268.41
ללא היבט בטיחותי0.505.002.00זית1403233762.42717262.25
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ללא היבט בטיחותי0.605.002.00זית1404233770.52717258.02
ללא היבט בטיחותי0.306.004.00פקאן1406233779.18717263.22
ללא היבט בטיחותי0.705.003.00זית1407233779.73717253.25
ללא היבט בטיחותי1.007.004.00זית1408233779.54717242.44
ללא היבט בטיחותי0.705.003.00זית1409233770.41717246.95
ללא היבט בטיחותי0.705.003.00זית1410233762.00717252.08
ללא היבט בטיחותי1.206.003.00זית1411233753.72717256.71
ללא היבט בטיחותי0.6012.006.00395מכנף נאה1415233795.23717283.97

גיזום בטיחות1.0020.005.00393אקליפטוס1498233760.32717318.48
טיפול , דילול ענפים

באזור קיטום

ללא היבט בטיחותי0.307.003.00455אנטרולוביום עגול פרי1512233751.87717336.57
ללא היבט בטיחותי0.307.005.00443אלביציה צהובה1519233756.50717342.69
ללא היבט בטיחותי0.207.004.00443אלביציה צהובה1523233762.91717337.22

0.8020.004.00393אקליפטוס1525233779.73717340.74
, עבר קיטום ראש
ענפים ארוכים

גיזום בטיחות
טיפול באזור 

הנמכת גובה, קיטום

הנמכת גובהגיזום בטיחות0.8025.004.00393אקליפטוס1530233784.92717352.11
הנמכת גובהגיזום בטיחותבדים ארוכים מאוד0.9020.004.00393אקליפטוס1535233776.27717358.25
ללא היבט בטיחותי0.182.802.00491פיקוס מעוקם1539233773.29717363.20

0.8025.005.00393אקליפטוס1550233790.85717371.11
בדים ארוכים 

מעל גן , מאוד
משחקים

הנמכת גובהגיזום בטיחות

0.9020.004.00393אקליפטוס1551233798.54717379.02
, בדים ארוכים

מעל גן משחקים
הנמכת גובהגיזום בטיחות

ללא היבט בטיחותי0.206.004.00443אלביציה צהובה1916233763.39717354.63
ללא היבט בטיחותי0.705.003.00זית1943233779.64717230.83
ללא היבט בטיחותי1.005.003.00זית1944233771.97717235.74
ללא היבט בטיחותי1.206.003.00זית1945233763.28717239.82
ללא היבט בטיחותי1.205.003.00זית1947233754.36717244.95
ללא היבט בטיחותי1.206.004.00זית1948233745.37717249.78
ללא היבט בטיחותי1.006.003.00זית1949233737.28717253.75
ללא היבט בטיחותי0.505.003.00זית1951233737.01717243.21
ללא היבט בטיחותי0.605.002.00זית1952233745.96717238.70
ללא היבט בטיחותי1.005.003.00זית1953233755.26717233.79
ללא היבט בטיחותי0.804.003.00זית1954233762.83717229.41
ללא היבט בטיחותי0.805.003.00זית1955233772.13717224.74
ללא היבט בטיחותי0.720.003.00*2וושינגטוניה1956233779.65717212.77
ללא היבט בטיחותי0.208.003.00אזדרכת מצויה1970233787.71717254.20
ללא היבט בטיחותי0.208.003.00פקאן1972233786.72717258.33
ללא היבט בטיחותי0.208.003.00אזדרכת מצויה1973233789.27717257.56
ללא היבט בטיחותי0.208.003.00אזדרכת מצויה1974233789.70717258.91
ללא היבט בטיחותי0.208.003.00פקאן1975233789.65717262.37
ללא היבט בטיחותי0.309.003.00אזדרכת מצויה1976233794.06717264.67
ללא היבט בטיחותי0.6022.004.00393אקליפטוס2080233801.70717338.29

0.5020.002.00393אקליפטוס2084233794.07717340.39
, עבר קיטום חריף

פצוע מאוד לאורך 
הגזע

כריתה

טיפול באזור קיטוםגיזום בטיחותעבר קיטם ראש1.0022.004.00393אקליפטוס2087233793.92717325.40
ללא היבט בטיחותי0.404.002.00זית2089233800.26717323.13
ללא היבט בטיחותי0.404.002.00זית2090233802.65717318.36
ללא היבט בטיחותי0.303.001.00זית2091233796.92717314.32
ללא היבט בטיחותי0.5010.003.00וושינגטוניה2092233800.75717313.03
ללא היבט בטיחותי0.203.001.00זית2093233793.94717319.39
הנמכת גובהגיזום בטיחותעץ צעיר יחסית0.3020.003.00393אקליפטוס2096233802.23717349.62
ללא היבט בטיחותי0.154.001.00409מילה סורית2097233806.64717331.19
ללא היבט בטיחותי0.8025.004.00393אקליפטוס2098233815.39717344.81
הנמכת גובהגיזום בטיחות0.8030.003.00393אקליפטוס2099233814.15717338.98
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00385אלביציה צהובה2100233816.08717328.51
ללא היבט בטיחותי0.5012.005.00395מכנף נאה2101233819.03717315.29
ללא היבט בטיחותי0.4013.004.00395מכנף נאה2102233825.89717316.04
ללא היבט בטיחותי0.406.003.00אזדרכת מצויה2105233830.20717314.49
ללא היבט בטיחותי0.206.004.00385אלביציה צהובה2106233831.03717326.47
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0.6025.004.00393אקליפטוס2107233830.80717328.05
 1מתפצל בגובה 

יוצר צפיפות', מ
גיזום בטיחות

הסרת גזע משני 
הנמכת , ממערב

למעקב.  גובה

ללא היבט בטיחותי0.2010.004.00408מכנף נאה2110233832.46717333.53

0.4020.004.00393אקליפטוס2111233837.32717330.69
ענפים ארוכים 

ציר , בזויות חדות
גבוה

הנמכת גובהגיזום בטיחות

0.4020.004.00393אקליפטוס2112233839.55717333.95

חיגור קשה בענף 
ענפים , מערבי

סדק , ארוכים
בענף דרומי

הסרת ענף עם חיגורגיזום בטיחות

גיזום בטיחות0.4020.004.00393אקליפטוס2113233842.52717329.77
כריתההתפרצות מעץ שנכרת0.806.00393אקליפטוס2114233850.73717329.49
הנמכת גובהגיזום בטיחותענפים ארוכים מאוד0.9020.006.00393אקליפטוס2115233851.44717337.57
טיפול באזור קיטוםגיזום בטיחותעבר קיטום0.8020.003.00393אקליפטוס2116233860.86717335.95

1.0025.004.00393אקליפטוס2117233865.16717344.88
פצע , גבוה מאוד

גיזום בגזע
גיזום בטיחות

טיפול באזור 
הנמכת גובה, קיטום

0.2010.003.00393אקליפטוס2118233845.82717345.38
, נוטה, עץ צעיר

ענפים ארוכים
גיזום בטיחות

1.8030.005.00393אקליפטוס2119233846.83717354.92
-מתפצל מהבסיס ל

 גזעים גדולים 4
וארוכים מאוד

הנמכת גובהגיזום בטיחות

הנמכת גובהגיזום בטיחותענפים ארוכים0.6025.004.00393אקליפטוס2120233839.08717348.99

1.2025.004.00393אקליפטוס2121233825.89717358.00

-מתפצל מהבסיס ל
 גזעים גדולים 2

המתפצלים 
לזרועות ארוכות 

ועבות

הנמכת גובהגיזום בטיחות

ללא היבט בטיחותי0.356.003.00490מכנף נאה2275233829.32717303.83
ללא היבט בטיחותי0.259.00488אזדרכת מצויה2277233835.75717303.26
ללא היבט בטיחותי0.307.003.00450שפלרה עצית2359233864.92717359.81
ללא היבט בטיחותי0.306.003.00דקל2360233867.04717360.35
ללא היבט בטיחותי0.5010.005.00אזדרכת מצויה2402233860.28717306.10
ללא היבט בטיחותי0.206.002.00407אקליפטוס2403233852.76717313.85
ללא היבט בטיחותי0.4016.003.00אורן ירושלים2409233883.10717294.16
נמצא בגבול הגןכריתהעקום מאוד0.4016.003.00אורן ירושלים2410233886.03717293.05

ללא היבט בטיחותיענפים מעל קו חשמל0.309.005.00404מכנף נאה2411233890.24717300.13

מעקב אחר ענפים 
. סביב כבל החשמל
יש לשקול סידור 

אחר לכבל

ללא היבט בטיחותי0.308.004.00395מכנף נאה2412233875.95717306.12
ללא היבט בטיחותי0.154.001.00406ברככיטון2413233878.87717314.21
סניטציה קלהללא היבט בטיחותי0.308.004.00395מכנף נאה2414233877.13717321.94
סניטציה קלהללא היבט בטיחותי0.206.004.00395מכנף נאה2415233872.29717331.54
סניטציהללא היבט בטיחותי0.206.002.00395אנטרולוביום עגול פרי2416233880.14717328.97
ללא היבט בטיחותי0.306.003.00397מילה סורית2417233891.08717327.99
סניטציה קלהללא היבט בטיחותי0.307.003.00392מילה סורית2418233881.61717337.30
ללא היבט בטיחותי0.307.003.00396ברככיטון2419233885.84717341.57
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00395פנסית דו נוצתית2420233892.73717338.83
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00אזדרכת מצויה2421233889.32717348.23
ללא היבט בטיחותי0.306.002.00391סיסם הודי2423233892.46717357.02
ללא היבט בטיחותי0.307.005.00395מכנף נאה2424233899.17717355.80

ללא היבט בטיחותי0.308.005.00395מכנף נאה2425233902.00717362.73
זוית , סניטציה קלה
למעקב

גיזום בטיחות0.4012.005.00385שלטית מקומטת2426233909.39717368.72

י "הפחתת משקל ע
הסחות בזרוע 

סניטציה , צפונית
קלה

ללא היבט בטיחותי0.307.004.00395מכנף נאה2427233914.12717368.36
כריתהמת0.306.003.00395מכנף נאה2428233919.08717367.77
ללא היבט בטיחותי0.405.003.00זית2429233914.62717359.39
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00זית2430233912.54717352.81
סניטציהללא היבט בטיחותי0.155.002.00395פנסית דו נוצתית2431233905.61717344.96
הנמכת גובהגיזום בטיחות0.9030.004.00393אקליפטוס2432233901.14717336.41



19מתוך16

16/07/14




רשימת עצים מפורטת

מספר 
עץ

YXמין העץ
קוטר גזע 

[מ"ס]
גובה 

['מ]עץ 
קוטר 

['מ]צל 
תיאורתמונה

המלצות לטיפול
06/2014

הערות

ללא היבט בטיחותי0.205.002.00זית2433233908.08717335.32
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00חרוב מצוי2434233898.80717320.81
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00חרוב מצוי2435233902.85717320.04
ללא היבט בטיחותי0.306.003.00402ברככיטון2436233899.10717312.41
ללא היבט בטיחותי0.306.004.00403כליל החורש2437233897.09717306.29
ללא היבט בטיחותי0.305.003.00זית2438233894.79717292.90
ללא היבט בטיחותי0.6022.005.00אורן ירושלים2439233897.80717285.76
ללא היבט בטיחותי0.206.002.00404אנטרולוביום עגול פרי2440233901.31717290.66
ללא היבט בטיחותי0.307.004.00404מכנף נאה2442233904.03717302.15
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00חרוב מצוי2443233911.65717317.15
ללא היבט בטיחותי0.154.002.00חרוב מצוי2444233907.60717318.71
הנמכת גובהגיזום בטיחותענפים ארוכים מאוד0.8020.004.00393אקליפטוס2449233923.59717333.01
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00חרוב מצוי2450233917.05717315.84
ללא היבט בטיחותי0.208.002.00401גרוילאה חסונה2451233913.26717309.93
ללא היבט בטיחותי0.156.002.00404סיסם הודי2452233910.91717295.97
ללא היבט בטיחותי0.308.004.00405סיסם הודי2453233913.71717294.68
ללא היבט בטיחותי0.206.002.00404סיסם הודי2454233919.01717295.49
ללא היבט בטיחותי0.405.003.00400ברככיטון2455233924.92717306.52
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00399ברככיטון2456233929.72717304.42
ללא היבט בטיחותי0.155.002.00398מיש2457233927.07717312.18
ללא היבט בטיחותי0.155.001.00398מיש2458233920.94717314.45
ללא היבט בטיחותי0.306.003.00395מילה סורית2459233924.08717321.05
ללא היבט בטיחותי0.305.002.00זית2535233954.32717347.33
סניטציהגיזום בטיחותסימני עקה, מתייבש0.6022.003.00393אקליפטוס2536233953.18717335.45
סניטציהגיזום בטיחות0.6022.004.00393אקליפטוס2537233950.20717330.34
סניטציהגיזום בטיחותסימני עקה, מתייבש0.6022.003.00393אקליפטוס2538233945.17717326.22

גיזום בטיחותעבר קיטומים0.6024.004.00393אקליפטוס2539233939.39717328.84
טיפול באזור 

הנמכת גובה, קיטום

ללא היבט בטיחותי0.205.003.00395שלטית מקומטת2543233930.12717323.90
סניטציהללא היבט בטיחותי0.408.004.00395מכנף נאה2547233926.99717367.59
סניטציהללא היבט בטיחותי0.308.005.00395+482מכנף נאה2548233935.02717365.49
סניטציהללא היבט בטיחותי0.3010.004.00395מכנף נאה2549233944.40717365.01
סניטציהללא היבט בטיחותי0.308.005.00395מכנף נאה2550233954.70717362.11
ללא היבט בטיחותי0.305.002.00זית2551233949.21717350.38
סניטציהגיזום בטיחותהתייבשויות0.407.003.00383טיליה2552233938.54717358.33
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00זית2553233931.68717356.48
סניטציהללא היבט בטיחותי0.304.002.00395כליל החורש2554233923.59717358.07
ללא היבט בטיחותי0.405.003.00זית2555233922.04717351.45
ללא היבט בטיחותי0.304.002.00זית2556233928.64717349.20
ללא היבט בטיחותי0.305.002.00זית2557233936.42717346.03
ללא היבט בטיחותי0.405.002.50זית2558233944.07717343.47
סניטציהללא היבט בטיחותי0.306.004.00395מכנף נאה2559233931.32717339.48
ללא היבט בטיחותי0.6022.005.00*2אקליפטוס2608233932.29717378.86
הנמכת גובה, סניטציהגיזום בטיחותענפים שבורים בצמרת0.6022.004.00393אקליפטוס2614233954.73717375.80
למעקבללא היבט בטיחותיסימני עקה0.7022.004.00393אקליפטוס2615233959.31717375.11
ללא היבט בטיחותי0.155.501.80487סיסם הודי2638233948.36717385.48
ללא היבט בטיחותי0.4516.003.50אקליפטוס2813233969.69717373.69
ללא היבט בטיחותי0.207.002.00קזוארינה2819233966.90717353.95
ללא היבט בטיחותי0.208.002.00קזוארינה2820233966.40717353.16
ללא היבט בטיחותי0.207.002.00קזוארינה2821233965.49717351.73
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00קזוארינה2823233963.62717348.39
סניטציהללא היבט בטיחותי0.308.005.00395מכנף נאה2858233965.74717362.18
ללא היבט בטיחותי0.607.002.00וושינגטוניה2931233887.60717281.19
ללא היבט בטיחותי0.507.002.00וושינגטוניה2940233877.50717286.92
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00*2זית3732233548.37717377.14
ללא היבט בטיחותי0.305.003.00זית3733233538.31717370.14

0.7018.004.00קזוארינה3753233542.17717328.23
ענפים בזויות 

התייבשויות, חדות
סניטציהגיזום בטיחות

ללא היבט בטיחותי0.207.002.00אורן ירושלים3755233538.24717327.57

ללא היבט בטיחותי0.105.001.00אורן ירושלים3756233540.36717325.87
ללא היבט בטיחותי0.155.001.50אורן ירושלים3758233541.33717321.97
ללא היבט בטיחותי0.309.004.00אורן ירושלים3760233555.25717311.69
ללא היבט בטיחותי0.104.001.00חרוב מצוי3762233561.93717312.90
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ללא היבט בטיחותי0.103.001.00חרוב מצוי3763233563.97717315.81
ללא היבט בטיחותי0.103.001.00חרוב מצוי3764233568.62717315.56
ללא היבט בטיחותי0.103.001.00חרוב מצוי3765233566.03717313.41
ללא היבט בטיחותי0.204.001.50חרוב מצוי3766233563.87717310.74
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00חרוב מצוי3767233567.56717306.82
ללא היבט בטיחותי0.103.001.00חרוב מצוי3768233570.87717312.71
ללא היבט בטיחותי0.103.001.00חרוב מצוי3769233573.67717309.80
ללא היבט בטיחותי0.103.001.00חרוב מצוי3770233571.92717308.09
ללא היבט בטיחותי0.205.002.00חרוב מצוי3771233570.73717305.03
ללא היבט בטיחותי0.154.001.00חרוב מצוי3772233577.08717316.99
ללא היבט בטיחותי0.102.001.00חרוב מצוי3773233575.49717319.12
למעקבללא היבט בטיחותי0.7020.005.00אורן ירושלים3825233519.86717374.63
ללא היבט בטיחותי0.307.003.00זית3826233527.84717363.16
ללא היבט בטיחותי0.255.002.50זית3827233526.08717358.27
ללא היבט בטיחותי0.405.003.00זית3828233525.66717353.20

1.3020.005.00אקליפטוס3829233517.49717351.47
ענפים ארוכים 

חיגור, בזויות חדות
הסרת חיגור, סניטציהגיזום בטיחות

כריתההתפרצות מעץ שנכרת0.207.002.00אקליפטוס3830233527.69717344.56
ללא היבט בטיחותי0.304.002.00זית3831233531.50717345.96

0.3015.005.00*5אקליפטוס3832233527.45717339.05
פצוע מאוד 

מעוות , בבסיס
ועקום

כריתה

כריתהצמרת עקומה מאוד0.5013.004.00אורן ירושלים3834233461.54717383.02
כריתהגוסס0.8019.004.00אקליפטוס3839233488.57717369.24
ללא היבט בטיחותי0.205.001.00זית3843233513.46717361.46
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00זית3844233508.93717362.66
ללא היבט בטיחותי0.305.003.00זית3845233501.98717363.71

1.0017.005.00אקליפטוס3850233457.07717387.62

צמרת עקומה 
ענפים , מאוד

, בזויות חדות
התייבשויות רבות

כריתה

ללא היבט בטיחותי0.305.003.00462שיטה מכחילה3859233474.85717365.16
גיזום בטיחותגזע מתפצל0.7017.004.00אורן ירושלים4676233488.06717334.50
כריתההתפרצות מעץ שנכרת0.708.003.00467אקליפטוס4679233504.34717331.62
ללא היבט בטיחותי0.105.001.00אורן ירושלים4703233532.13717316.42
ללא היבט בטיחותי0.208.002.00אורן ירושלים4712233533.25717312.75
ללא היבט בטיחותי0.208.002.00אורן ירושלים4713233531.09717313.77
ללא היבט בטיחותי0.3010.003.00אורן ירושלים4718233550.72717297.56
ללא היבט בטיחותישיח ענק0.206.004.00469אלת מסטיק4727233570.35717287.81
ללא היבט בטיחותי0.6018.004.00אורן ירושלים4759233581.40717261.25
מעל אנדרטהגיזום בטיחותענפים ארוכים0.6018.004.00אורן ירושלים4760233581.85717264.50

ללא היבט בטיחותיפצוע לאורך הגזע0.702.004.00אורן ירושלים4779233590.57717297.36
לכריתה - למעקב 

עתידית

ללא היבט בטיחותי0.103.001.00חרוב מצוי4780233590.37717299.44
ללא היבט בטיחותי0.103.002.00חרוב מצוי4781233590.34717294.64
ללא היבט בטיחותי0.154.002.00חרוב מצוי4782233580.86717298.23
ללא היבט בטיחותי0.103.001.50חרוב מצוי4783233578.13717300.23
ללא היבט בטיחותי0.606.001.50וושינגטוניה4784233578.96717302.09
ללא היבט בטיחותי0.155.002.00חרוב מצוי4785233579.97717307.10
ללא היבט בטיחותי0.153.002.00חרוב מצוי4792233613.29717290.66
ללא היבט בטיחותי0.154.002.00חרוב מצוי4793233612.39717295.29
ללא היבט בטיחותי0.104.002.00חרוב מצוי4794233610.26717299.01
ללא היבט בטיחותי0.104.002.00חרוב מצוי4795233608.96717300.45
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00חרוב מצוי4796233604.38717302.03
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00חרוב מצוי4797233601.87717305.39
ללא היבט בטיחותי0.155.002.00חרוב מצוי4798233600.88717310.38
ללא היבט בטיחותי0.204.002.00חרוב מצוי4799233598.38717310.81
ללא היבט בטיחותי0.206.003.00חרוב מצוי4800233594.14717315.56
אין גישה לקהלללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.206.002.00אורן ירושלים4823233605.82717277.93
אין גישה לקהלללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.206.002.00אורן ירושלים4824233602.04717279.54
אין גישה לקהלללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.258.002.00אורן ירושלים4825233601.07717279.50
אין גישה לקהלללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.3012.003.00אורן ירושלים4826233601.28717278.23
אין גישה לקהלללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.103.001.00אורן ירושלים4836233608.37717262.51
אין גישה לקהלללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.3010.003.00אורן ירושלים4837233605.98717272.50
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אין גישה לקהלללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.104.001.00אורן ירושלים4838233604.27717271.55
גיזום בטיחותבמתחם הקבר0.7017.005.00אורן ירושלים4856233636.92717248.59
ללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.104.001.00אורן ירושלים4862233625.30717262.34
ללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.4010.003.00אורן ירושלים4863233628.91717266.72
ללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.206.001.50אורן ירושלים4864233620.06717266.39
ללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.206.001.50אורן ירושלים4865233619.26717265.19
ללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.206.001.50אורן ירושלים4866233619.14717264.30
ללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.206.001.50אורן ירושלים4867233618.00717263.02
ללא היבט בטיחותיבשטח מתחת לקבר0.206.001.50אורן ירושלים4868233617.28717263.77
ללא היבט בטיחותי0.2510.002.00ברוש מצוי5202233644.92717245.02
ללא היבט בטיחותי0.2520.003.00ברוש מצוי5213233640.46717238.75
ללא היבט בטיחותי0.2517.002.00ברוש מצוי5217233639.15717236.62
ללא היבט בטיחותי0.2012.002.00ברוש מצוי5226233642.56717233.76
ללא היבט בטיחותי0.4022.003.00ברוש מצוי5231233645.34717237.87
ללא היבט בטיחותי0.105.001.00ברוש מצוי5236233646.72717239.75
ללא היבט בטיחותי0.5015.003.00ברוש מצוי5242233648.96717242.83
ללא היבט בטיחותי0.5015.003.00קזוארינה5340233662.33717273.55
ללא היבט בטיחותי0.5015.003.00קזוארינה5341233658.52717274.60
ללא היבט בטיחותי0.205.003.00אזדרכת מצויה5392233708.51717251.31
ללא היבט בטיחותי0.408.004.00אזדרכת מצויה5393233702.76717247.84
ללא היבט בטיחותי0.406.004.00471שיטה מכחילה5394233680.84717234.03
ללא היבט בטיחותי0.204.004.00471שיטה מכחילה5395233679.47717234.18
ללא היבט בטיחותי0.155.002.00אורן ירושלים5399233690.73717219.62
ללא היבט בטיחותי0.7010.002.00דקל5411233695.92717223.39
ללא היבט בטיחותי0.102.001.00זית5412233693.17717223.51
ללא היבט בטיחותי0.306.004.00שקד מצוי5413233708.74717221.60
כריתהעקום, גבוה מאוד0.6020.004.00אורן ירושלים5414233705.04717233.13
ללא היבט בטיחותי0.405.003.00זית5432233753.60717210.86
ללא היבט בטיחותי0.705.004.00זית5433233744.64717213.86
ללא היבט בטיחותי0.405.002.00וושינגטוניה5440233728.46717238.80
ללא היבט בטיחותי0.505.003.00זית5447233771.65717212.57
ללא היבט בטיחותי0.305.003.00*2זית5451233755.12717221.92
גיזום בטיחותצמוד לכביש0.3010.004.00אורן ירושלים5971233544.03717397.52
ללא היבט בטיחותי0.3012.002.00קזוארינה5972233536.13717398.86
גיזום ענף מעל כבישגיזום בטיחות0.2010.002.00קזוארינה5973233534.28717398.60
ללא היבט בטיחותי0.5015.003.00קזוארינה5974233510.79717403.12
ללא היבט בטיחותי0.3010.003.00קזוארינה5975233560.06717396.53
ללא היבט בטיחותי0.2010.002.00קזוארינה5976233566.60717396.08
ללא היבט בטיחותי0.3010.002.00קזוארינה5977233569.40717395.93
ללא היבט בטיחותי0.3010.003.00קזוארינה5978233585.02717395.66
כריתהנזרע0.806.000.50אקליפטוס9099
ללא היבט בטיחותיצמרת שבורה0.203.002.00ברככיטון9477

1522A233761.80717344.57ללא היבט בטיחותי0.205.003.00אזדרכת מצויה
265A233775.06717439.31ללא היבט בטיחותי0.304.002.00חרוב מצוי
X01למעקבללא היבט בטיחותינראה בעקה0.7510.008.00אקליפטוס

X021.1025.008.00אקליפטוס
זרוע צפונית עם 

בד , חור של נקר
ארוך ועבה מאוד

גיזום בטיחות
 5+7הסחה בגובה 

הסרת בד צפוני ', מ
בפיצול

X03הנמכת גובהגיזום בטיחותהתייבשויות,ענפים ארוכים0.8020.008.00אקליפטוס

X040.5018.007.00אקליפטוס
ענפים ארוכים 

מאוד בזויות חדות
הנמכת גובהגיזום בטיחות

X05ללא היבט בטיחותי0.4012.007.00אקליפטוס
X06ללא היבט בטיחותי0.256.005.00מכנף נאה
X07הנמכת גובהגיזום בטיחותענפים ארוכים בצמרת0.6014.007.00אקליפטוס
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טבלה מרכזת

סוג העץ
ללא היבט 
בטיחותי

גיזום 
בטיחות

כ כמות"סהכריתה

1031104זית
20521082אקליפטוס

5353בריככטון
5252חרוב

296338אורן ירושלים
24125מכנף נאה

2424מילה סורית
1616גרוילאה חסונה

132116קזוארינה
1515אלביציה צהובה
1313אזדרכת מצויה

99דקל
99אגוז פקאן

639שלטית מקומטת
88בוהיניה מגוונת

88ברוש מצוי
88וושינגטוניה
88סיסם הודי

77סופורה יפנית
66כליל החורש

55כוריזיה
55ספיון השעווה

55פנסית דו נוצתית
44אלמוגן

314קליסטמון
44שיטה מכחילה

33אנטרולוביום עגול פרי
33שיח אברהם

22הרדוף הנחלים
22מיש

22סיגלון חד עלים
22פיקוס בינימינה

11אבוקדו
11טיליה

11אלת המסטיק
11אלה

11פיקוס מעוקם
11צחר מכחיל

11קתרוסית מרובעת
11שפלרה עצית

11שקד מצוי

4796417560כ"סה


