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 גי שנירח לכבוד:

 משרד החקלאות, פקיד יערות ארצי 

 מחוז צפון רשות הטבע והגניםתכנית כריתות 

6102  
 שלום רב, 

. עיקר הבקשות עוסקות 2016לשנת  מוגשת בזאת תכנית כריתות של מחוז צפון ברשות הטבע והגנים

  בבטיחות ורובן כבר אושרו כחלק מתכניות קודמות.
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 ., טיפול במינים זרים ופולשיםבטיחות בעצי אקליפטוס - נחל מנשה 1.2

 בטיחות בעצי אקליפטוס - שמורת הבטיחה .6

 ביצוע תכניות מאושרות:

  המשך עבודה. –2014תכנית ממשק כרמל 

 המשך עבודה. – (2015, 2012) אזורי חיץ לישובים, מתקנים ודרכים בכל המחוז 

  כתלות באישור משפטי. רשת אורנים כחיץ לישובוחחוזר דילול  –(2012)נחל סער 

 ( 2013עיינות פחם) 

 ( 2013הר חורשן)  

 עצי צפצפה )בביצוע( 20 -כורתים כבכל שנה  דילול חורשת האקליפטוס בתל. – (2013 )תכנית תל דן. 

 דילול חורשות אקליפטוס מטעמי בטיחות וחיץ למניעת שריפות  – (2013)תכנית  בית שאן 

 חיץ למניעת שריפות, כריתה וגיזום בטיחותי מבוצע כל כ אקליפטוסת דילול חורש -(2013)תכנית  אכזיב
 )בביצוע( שנה בהנחיית יועץ.

  ת אקליפטוס.דילול חורש –( 2014תל צפצפות )תכנית 

  אחו גונן.90מעיינות כביש חניון דבורה )בביצוע( ,  -: נחל יבניאל )בוצע( , הר גמל, ג'ילבון2015תכנית , 

 טיפול על פי סקר והמשך  בחניון היוםעתיקים ם עצים שיקו – )עדכון(חורשת טל  - יישום ערך חליפי
 מפורט.
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 שמורת טבע נחל דליה ויובליו .0

נחל  כוללת אתוהיא דונם  775.5שטחה ת מנשה בין בת שלמה וקיבוץ דליה, שמורת טבע השוכנת ברמ

יחודה של  אפיק.של מטרים בודדים משתי גדות ה במרחקעוברים  גבולותיהאשר כ ,שלף ונחל מנשה

מהווה ההסביבה הלחה על רקע גבעות רמת מנשה והשמורה הוא באיכות המים הגבוהה, הערך הנופי 

 לבנון תל אביב. כחדה כטריטון הפסים ומינים בסכנת הבניהם  ,בית גידול לח למגוון צמחים ובעלי חיים

נטועות לאורך הערוץ חורשות  .ונק' עצירה למטיילים רבים ליכה, דרכי רכבהמסלולי ערוץ נחל דליה ב

לבצע דילול  המים בשטח השמורה. בחורשות אלה יש ת לקוצמודוהאקליפטוס המקור, של צפופות ו

האקליפטוס הוא מין זר בשמורה  .)קיטום( הפחתת משקלים והורדת גובה העציםלוטיפול בטיחותי 

 לבצע כריתה מלאה של עצים אלה.ובעתיד יש 

 

  –( נחל שלףעין מחוללים )

עצי אקליפטוס לאורך מסלול הליכה  4טיפול בטיחותי אשר כלל כריתה מיידית של  בוצע 2015בשנת 

 למס' עצים נוספים.  קיטוםו

ערוץ בפולשים וממשק בית גידול לח הכולל סילוק מינים חורשות  דילוליש להשלים את הטיפול ע"י 

 הנחל.

 4צפצפות שחורות לאורך המסלול ודרך  2-איקליפטוסים ו 8 - כריתה של כX4 

 איקליפטוסים בהמשך השמורה לכיוון צפון מזרח. 2-כריתה של אורן ו 

  לשאר העצים הנותרים. קיטוםביצוע 

 ) טיפול במינים פולשים ) אזדרכת 

 מריחת גרלון על הגדמים 

 

 בטיחות, ממשק בית גידול לח. – (אבוקדומטע הר לנחל מנשה )המעב

  איקליפטוסים 6כריתה של  –דילול חורשה 

 לעצים הנותרים  קיטוםהרמת נוף ו 

 (טיפול במינים פולשים )אזדרכת 

 מריחת גרלון על גדמים 

 
 סיבת הכריתה מס' עצים מין העץ אזור  מס"ד

 מין זר לשמורה+  בטיחות 10 אקליפטוס המקור עין מחוללים )נחל שלף( 1.1

 מין זר 2 צפצפה שחורה עין מחוללים )נחל שלף( 1.2

 מין זר )נטוע( 1 אורן עין מחוללים )נחל שלף( 1.3

 + מין זר בטיחות 6 אקליפטוס המקור נחל מנשה 2

 מין פולש עשרות איזדכרת נחל דליה ויובליושמורת  3
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 עץ שבור – ש"ט נחל שלף

 
 
 

 :הענף אשר קרס על האדמה – ש"ט נחל שלף
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 :הדרך החקלאית אשר חוצה את הנחל ועוברת מתחת לאיקליפטוסים - ש"ט נחל מנשה
 

 
 

 המעבר עצמו, מתחת לעצי האיקליפטוס: -ש"ט נחל מנשה 
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 שמורת הבטיחה .6
 

, מאז בוצעו עבודות שונות 2012תכנית לדילול וכריתת עצי אקליפטוס בשמורת הבטיחה הוגשה בשנת 

 .2015באזורים שונים אשר הסתיימו בחודש ספטמבר שנת ו

  לבחינת הנעשה עד כה והדרוש לעתיד.נערך סיור נוסף  12.10.15ביום 

 אקליפטוסים לצידי הדרכים, מסלולי הטיול, חניוני רכב ופיקניק.רוב העבודות מתייחסות לטיפול ב

 

 ך טיפול בשמורה:משהלהלן תכנית 

 
מס' 
 במפה

 תיאור אזור בשמורה

 הורדת חוטרים שצמחו לאחר טיפול קודם כולל מריחת גרלון. חוף גמלא 1

2 

עצי  10קיימים  חורשת האקליפטוס בצמוד למסלול הנחל, דרך צפונית למג'רסה 

לעצים יעשה גיזום/ קיטום בטיחותי ,  קליפטוס לכריתהא

הנותרים. טיפוח מטע זיתים ישן בצמוד למים וסילוק מינים 

 פולשים נוספים.

3 
רכבים זאכי דרומי  חניון

 )יהודייה(

 כריתת עץ אקליפטוס עם גזע חלול.

4 
חניון תחילת מסלול זאכי 

 דרומי )יהודייה(

 7דילול חורשה, כריתת  –יהודייה(חניון תחילת מסלול זאכי דרומי )

 עצי אקליפטוס, קיטום העצים הנותרים.

5 
חניון האופניים כניסה 

 למג'רסה

 עצים. 5עצים וטיפול בטיחות בעוד  5דילול חורשה, כריתת 

 עצים.  6גיזום/ קיטום של  שער הסוסים, זאכי 6

7 
חורשת הרוסים זאכי 

 דורמי

 עצים לגיזום גובה. 3

8 

י הצפוני לאורך הזאכ

 )משושים( 

עצים לכריתה וטפול במינים פולשים  5על פי הנראה בשטח קיימים 

כמו איזדרכת, קיקיון ופרקינסוניה, וחוטרים מכריתות קודמות. 

 מוטי יתאם סיור עם יועץ לקבלת הנחיות מפורטות לחורשה.

9 
תחילת מסלול זאכי צפוני 

 )משושים(

 עצי אקליפטוס לכריתה.  3 – 2

 2יבוצע מעל פיצול שני בשלד העץ. השארת בדים באורך של לפחות  יטוםק כללי

 מ'. במידה ואין פיצול שני, יבוצע לאחר פיצול ראשון.

 
 עצי אקליפטוס ועשרות עצי אזדרכת, פרקינסוניה ושיטה כחלחלה. 10 -כ –סה"כ עצים מיועדים לכריתה 
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 עצים המיועדים לכריתה בשמורת הבטיחה
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 טיפול בעצים עתיקים -חורשת טל  

בחורשת טל יער פארק של עצי אלון ואלות עתיקים ומפוארים המייחדים את המקום ומושכים אליהם אלפי 

 מבקרים בשנה הנהנים מצלם ונופם המרהיב של העצים. 

החל תהליך טיפול בטיחותי בעצים בחניונים בגן, נקבע כי תחילה יבוצע טיפול בחניוני הלילה  2015בשנת 

 ולאחר מכן בחניון היום.

 והיערכות להמשך טיפול.  העבודהסיור להערכת היקף  נערךהאחרון  נובמברבחודש 

להתמוטט. הגזעים טופלו בעבר, לפני הינם בעלי גזע חלול בדרגות שונות ועלולים  רבים עציםכי  בסיור נמצא

כעשרים שנה, על ידי מילויים בבטון, טיפול שאינו מקובל כיום. הוחלט לבצע סקר מפורט לאיתור העצים 

 הדורשים טיפול ולקבלת הנחיות לביצוע.

הוזמן היועץ המומחה דידי קפלן לביצוע הסקר, הוגדרה עדיפות למתן הנחיות עבור העצים הערכיים יותר 

 ואלה הדורשים טיפול בטיחותי מידי.

עצים הדורשים טיפול חשוב מבחינה ערכית ובטיחותית.  62עצים בחניון היום, מתוכם  700 -בסקר אותרו כ

אלף מבקרים בשנה ואופי הטיפול בהם הוא מן המורכבים ביותר  180-תחם הקולט כעצים אלה מצויים במ

 21יטופלו  2016בגלל גודלם, הקרבה לקהל המבקרים והצורך בשיטות אורתופדיות ייחודיות. נקבע כי בשנת 

 עצים.

 

 הפעולות הנדרשות על פי ההנחיות היועץ:

טון, חיטוי וטיפול ברקבונות, חיזוק ותמיכה של הגזע גיזום וסניטציה להפחתת משקלים, סילוק יציקות הב

 והענפים ע"י מבנים קונסטרוקטיביים, אוורור הקרקע ושינויים במערך ההשקיה.

  

 תמונה: עצים עם יציקות בטון
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