
 

 

 

 ארז ברקאי לכבוד:

 פקיד יערות ארצי , משרד החקלאות

 תכנית כריתות רשות הטבע הגנים מחוז צפון

 2020שנת 
 שלום רב, 

. התכנית כוללת תשע בקשות 2020מוגשת בזאת תכנית כריתות של רשות הטבע והגנים מחוז צפון לשנת 

 סוף התכנית.חדשות. רט"ג ממשיכה לבצע בקשות שאושרו בשנים קודמות לפי הפירוט ב

 :2020בקשות לשנת 
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  גן לאומי אכזיב .1

מדובר על חורשה צפופה  .אכזיב ות האקליפטוס בגן הלאומיבקשה לדילול בטיחותי וסניטציה של חורש

, שטח החורשה מיועד לפיתוח חניון לילה לטובת קהל המבקרים באתר ובה עצים רבים בגדלים שונים.

  בהתאם לתכנית בשנים הבאות.נעשית  החורשהולכן כל פעולה בשטח תכנית הפיתוח עדיין בהכנה 

על פי דוח היועץ יש  חיות לדילול החורשה וכחלק מתכנית הפיתוח.מומחה לתת הנ הוזמן יועץ 2019בשנת 

 2-עצי פיקוס השקמה, ו 2עצי אקליפטוס,  14עצים בוגרים, מתוכם  18מהעצים בחורשה שהם  30%לכרות 

בנוסף לעצי האקליפטוס, קיימים עצים רבים  העצים הנותרים יגזמו בהתאם להנחיות. עצי אשל הפרקים.

 כחלחלה. כל עצים אלה מיועדים לכריתה.מהמין הפולש שיטה 

 הסקר מלא מצורף לבקשה זו.

שמורה/ שם  מס"ד
 גן לאומי

 מספר עצים לכריתה  מין עץ מטרת הכריתה שם החלקה

חורשת  אכזיב 1.1
 אקליפטוס

      דילול חורשה %30עצים/  14 אקליפטוס בטיחות

חורשת  אכזיב 1.2
 אקליפטוס

 עצים 2 פיקוס השקמה פיתוח

חורשת  אכזיב 1.3
 אקליפטוס

 עצים 2 אשל הפרקים פיתוח

חורשת  אכזיב 1.4
 אקליפטוס

 עשרות פרטים בשטח החורשה שיטה כחלחלה מין פולש

 

 

 חורשת האקליפטוס בגן הלאומי אכזיב – 1 איור
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 סקר העצים על גבי שלב א' של התכנית ראשונית לחניון החדש באכזיב – 2 איור
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 מיקום חורשת האקליפטוס בגן לאומי אכזיב – 3 איור
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 גן לאומי חורשת טל .2

בקשה לכריתות עצים בחניון היום של חורשת טל ועל פי סקר עצים מקיף והנחיות יועץ מומחה לטיפול 

וכלל את כל העצים הקיימים בחניון היום. על פי הנחיות  2019בעצים. הסקר נערך במהלך חודש דצמבר 

ום או לבצע עצים נוספים יכרתו רק במיד ולא יהיה ניתן לשמרם במק 10, עצים 122יש לכרות היועץ 

 ושאר העצים יגזמו או יקבלו טיפול בהתאם להמלצות. העתקה

שמורה/ שם  מס"ד
 גן לאומי

 מספר עצים לכריתה  מין עץ מטרת הכריתה שם החלקה

 עצים  122-132* מגוון, לפי סקר בטיחות חניון יום חורשת טל 2

 

 פירוט העצים על פי הסקר:

 מת/ נכרת העתקה/כריתה רכריתה/שימו כריתה שימור מספר פרטים מין

       14   14 אזדרכת מצוייה

     1 5 15 21 אלה א"י

   4   15 118 137 אלה אטלנטית

 1   1   114 115 אלון תבור

         1 1 אלת המסטיק

 4   1 11 14 26 עלים-אשחר רחב

         1 1 דולב מזרחי

         6 6 הרדוף הנחלים

         1 1 זית אירופי

       68 92 160 כליל קנדי

         5 5 לגונריית פטרסון

         1 1 מיש דרומי

       2 1 3 סיסם הודי

     1   3 4 שיזף מצוי

     2 6 14 22 שיח אברהם מצוי

         1 1 פיקוס התאנה

 2     1 5 6 תות לבן

 7 4 6 122 392 524 ה"כס

*הסקר המלא מצורף לבקשה זו.
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 חניון יום חורשת טל – 4 איור
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 שמורת טבע גמלא .3

 מוגשות שתי בקשות לכריתת עצים בשמורת גמלא:

בקשה לכריתת שני עצי אקליפטוס בחניון היום מטעמי בטיחות. שני עצים אלה עברו גיזום בטיחותי אולם  (1

 סגור לכניסת מבקרים. ענפים גדולים ממשיכים לקרוס. היום האזור מתחת לעצים

 בקשה לכריתת ארבעה עצים בסמוך למבנים ארכיאולוגים.  (2

 

 יוסף, ממונה מורשת מחוז צפון:-חוות דעת של דר' דרור בן

המפגש בין צמחים ועצים על גבי עתיקות ובסמוך להם גורם תמיד להתמוטטות המבנה הקדום ולהרס 

 הערך בשל משקל העץ וחדירת שורשיו.

יקות היו במקום לפני הצמחים ולכן, אנו ברט"ג נותנים עדיפות לשימור המורשת על פני ברור לכל שהעת

 שמירה על הצומח במקום המפגש.

הכנסייה שבדיר קרוח ידועה כבעלת חשיבות גבוהה והצמחים שבתוכו ומסביבה הם אחד הגורמים 

 העיקריים להתפרקותה והיעלמותה מהנוף הארכיאולוגי של הארץ!

 

רה/ שמושם  מס"ד
 גן לאומי

 מספר עצים לכריתה  מין עץ מטרת הכריתה שם החלקה

שמורת טבע  3.1
 גמלא

 עצים 2 אקליפטוס בטיחות חניון יום   
        608,609מספר  

שמורת טבע  3.2
 גמלא

חניון יום,   
מבנים 

 ארכיאולוגים 

שימור 
 ארכיאולוגי

אקליפטוס מס' 
610 

 אלון התבור
 עצי שקד  2

 עצים   4

 

 

 שימור ארכיאולוגי – 5 איור

 

 שימור ארכיאולוגי – 6 איור

 

 כריתה בטיחותית– 7 איור
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 מיקום העצים בשמורת גמלא – 8 איור
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 שמורת טבע הר שכניה .4

בקשה זו מגדירה אזורים לדילול במטרה לצמצם  .2018לניהול רט"ג בשנת  שמורת טבע הר שכניה עברה

ן צעירים ובוגרים משטח הכולל הסרת עצי אורהתפשטות שריפות בשטח השמורה ואזורים לדילול אקולוגי 

 חורש טבעי, פעולה חשובה גם לצורך מניעת התפשטות שריפות.

ישובים ודילול חורש )שאינו כולל כריתה( כחלק נעשות גם עבודות ליצירת אזורי חיץ בסמוך ל בשמורה

 ממשק אקולוגי. 

שמורה/ שם  מס"ד
 גן לאומי

 מספר עצים לכריתה  מין עץ מטרת הכריתה שם החלקה

שמורת טבע  4.1
 הר שכניה

דרכים בשטח 
 השמורה

אזור חיץ לאורך 
 דרך

 דונם 120 חורש ים תיכוני

שמורת טבע  4.2
 הר שכניה

מניעת  אקולוגי/ שטח השמורה
 שריפות

 דונם 400 אורנים

 

 

 שמורת טבע הר שכניה – 9 איור
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אזור העבודה שמורת טבע הר שכניה – 10 איור
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 שמורת טבע נחל תבור .5

עצי אקליפטוס  בקשה לכריתת עצי אקליפטוס בערוץ נחל תבור ולאישוש בית גידול לח. לאורך ערוץ הנחל עשרות

 בוגרים, צעירים וזריעים. 

 חוות דעת של רועי פדרמן, אקולוג גליל תחתון:

נחל תבור הוא בחלקו נחל איתן שזורם כל השנה )מעין שחל ומזרחה( ובחלקו ערוץ עם זרימה עונתית במשך תקופה 

וחישת קנים. במהלך  ארוכה במהלך כל שנה. סביבת הנחל מאופיינת בצומח מקומי של עצי ערבה, שיחי הרדוף

השנים החלו זריעים של אקליפטוס לגדול לאורך הנחל. זריעים אלו אם לא יטופלו צפויים לגדול ולהפוך לעומדים 

צפופים של אקליפטוס שידחק את הצומח המקומי האופייני. בשנים האחרונות רט"ג ביצעה טיפול בזריעים ובחלק 

ת הגידול הלח של הנחל. יש חשיבות להרחיב טיפול זה לאזורים מהפרטים הבוגרים של האקליפטוסים בסמוך לבי

 .   במעלה שהוכרזו לאחרונה כשמורת טבע

שמורה/ שם  מס"ד
 גן לאומי

 מספר עצים לכריתה  מין עץ מטרת הכריתה שם החלקה

 בוגרים וצעיריםעצים   70 אקליפטוס אקולוגי ערוץ הנחל  נחל תבור 5

 

 

 תבורנחל עצי האקליפטוס בערוץ  – 11 איור
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 חורשת האקליפטוס בערוץ נחל תבור – 12 איור
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 שמורת טבע עינות פחם .6

ועצים נוספים לאורך ערוץ הנחל. בקשה זו פות בשמורת טבע עינות פחם מספר חורשות אקליפטוס צפו

באזור הנביעות ובצמוד לנחל ולשמירה  , חלקם עצים צעירים וזריעים,עצי האקליפטוס 400-500לכריתת 

 הלח.  על בית הגידול

 

 חוות דעת של חוה גולדשטיין, אקולוגית מרחב גולן:

מטר מעל פני  710+ -עיינות פאחם המעיינות העשירים ביותר במרומי הגולן. גובהן של הנביעות כבשמורת 

ן גדול הנובע בשטח מישורי ויוצר ביצה יבית הגידול של מעיינות הפאחם הוא ייחודי, בהיותו מעי .הים

את המים מלווים צמחי גדות, ערבה מחודדת, ערברבה  איטית, המצטרפים לנחל. ומסילים של זרימה

בן אפר מצוי, עדשת  . במים ובשטחי האחו הסמוכים, נמצאים השנית המתפתלת,ועוד שנית גדולה שעירה,

מעיינות אלה הם בית גידול ועוד.  המים הגיבנת, נורית המים, גרגיר הנחלים, נענת הכדורים, נהרונית צפה

כמה מהמעיינות  אשר נעלם מהחולה, האופייני לשטחים בוציים. צמח מהסוככיים, –ספלילה המצויה ל

דגים, ביניהם המינים האנדמיים לגולן, בינון נמרי  מינייוצרים בנביעתם בריכות מים צלולים, ובהם 

, בר , חזירישראלי ומקום חיות למיני יונקים, ביניהם צבי מסתורסבכי המעיינות משמשים  .ולבנונית הגולן

 וזאב. מצוי, דלק תן, שועל

מין זה מתחרה במיני הצומח הטבעיים בשמורה, כמו כן עלי  איקליפטוס הינו מין פולש בשמורה.

 -עים במיני חסרי חוליות אקווטיים האיקליפטוס הנושרים ומצטברים על קרקעית הנחלים בשמורה פוג

שמורה, ראשית מאזור אפיקי הזרימה והאזורים הלחים ולאחר מכן המלצתי לכרות ולהוציא מין זה מה

 מאזורי הגדות המרוחקים יותר.

שמורה/ שם  מס"ד
 גן לאומי

 מספר עצים לכריתה  מין עץ מטרת הכריתה שם החלקה

שמורת טבע  6
 עינות פחם

שטח השמורה 
 )בית גידול לח(

בוגרים וצעירים עצים   470 אקליפטוס אקולוגי
 באזור המעיינות ובערוץ הנחל

   עצי אקליפטוס בבית הגידול הלח עינות פחם – 13 איור
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 אזור עבודה בשמורת עינות פחם – 14 איור
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 נחל גילבון –שמורת טבע מורדות הגולן  .7

 

 500-טבע מורדות הגולן. בשטח זה כדונם בערוץ נחל גילבון שמורת  65 -בקשה לכריתת עצי האקליפטוס בשטח של כ

 עצים בוגרים, צעירים וזריעים הצומחים בערוץ הנחל הזורם. מטרת הכריתה היא שמירה על בית הגידול הלח .

 

 חוות דעת של חוה גולדשטיין, אקולוגית מרחב גולן:

 נחל איתן המתחתר בשכבות בזלת עמודים המופרדות בינן ע"י קרקע מאובנת ובדרכו נחל גילבון הינו 

 (.'מ 41מ'( ומפל גילבון ) 12מפלים שהגדולים שבהם הם מפל דבורה ) תלירדן עובר בסדר

 דגים )בינון נמרי, חפף ישראלי,  ,יונקים עופות,הנחל וסביבותיו מהווים בית גידול למינים רבים של 

 קשקש, עגלסת הירדן( דו חיים וחסרי חוליות. בינית גדולת

 במדרונות הנחל נוסף על אלון התבור גם לבנה רפואי, שקד, קדה שעירה וחלבלוב מגובשש.

 בקירות האפיק צומח הידרופילי עשיר. אצות, טחבים, שרכים וצמחים עיליים. 

 לאורך כל רחי והדס מצוי. בגדות הנחל בעיקר הרדוף הנחלים, עבקנה שכיח, שיח אברהם מצוי, דולב מז

 הרדוף נחלים וערבה מחודדת. קדוש, ערוץ הזרימה קיים סבך פטל

 כפר סורי הבנוי על חורבות כפר יהודי מתקופת התלמוד. -בתחום השמורה הכפר דבורה

 איקליפטוס הינו מין פולש בשמורה.  מין זה מתחרה במיני הצומח הטבעיים בשמורה, כמו כן עלי 

 ושרים ומצטברים על קרקעית הנחלים בשמורה פוגעים במיני חסרי חוליות אקווטיים  האיקליפטוס הנ

 המלצתי לכרות ולהוציא מין זה מהשמורה. -

 

שמורה/ שם  מס"ד
 גן לאומי

 מספר עצים לכריתה  מין עץ מטרת הכריתה שם החלקה

שמורת טבע  7
 מורדת הגולן

צעירים בוגרים ו עצים  500 אקליפטוס אקולוגי נחל גילבון
 בערוץ הנחל

 

 

 עצי אקליפטוס בערוץ נחל גילבון – 15 איור
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 מיקום חורשת האקליפטוס בערוץ נחל גילבון – 16 איור



 

17 

 

 

 שמורת טבע אלות סירין .8

דונם.  300-עצים צעירים ובוגרים מהמין הפולש שיטת ויקטוריה בשטח השמורה ובשטח של כ 200-בקשה לכריתת כ

 תפשטות לשטחים נוספים. מטרת הכריתה הוצאת מין זה משטח השמורה ומניעת ה

 חוות דעת של רועי פדרמן, אקולוג מרחב גליל תחתון:

שמורת אלות סירין, הינה שמורה שמאופיינת בשטחים עשבוניים נרחבים עם עצי שיזף מצוי פזורים לצד מיני עצים 

ק העליון של מעיינות. השמורה היא חלק מאגן הניקוז של נחל תבור. בחל 3אחרים כגון אלה אטלנטית. בשמורה 

מין פולש בעל יכולת התפשטות והתבססות בשטחים פתוחים ובתי  –השמורה מצויים עצים מהמין שיטת ויקטוריה 

גידול לחים. ללא טיפול, עצים אלו צפויים להמשיך ולהתפשט ולדחוק את הצמחייה המקומית ואף להגיע לשמורת 

 ח השמורה. נחל תבור במורד. בהתאם מומלץ לסלק עצים אלו בהקדם משט

שמורה/ שם  מס"ד
 גן לאומי

 מספר עצים לכריתה  מין עץ מטרת הכריתה שם החלקה

 שמורת טבע  8
 אילות סירין

 עצים בוגרים וצעירים 200 שיטת ויקטוריה אקולוגי שטח השמורה

 

 

 שיטת ויקטוריה שמורת אלות סירין – 17 איור



 

18 

 

 העבודה בשמורת טבע אלות סיריןאזור  – 18 איור



 

19 

 

 

 2020שנת טבלה מרכזת של הבקשות ל

 

שמורה/ שם  מס"ד
 גן לאומי

מטרת  שם החלקה
 הכריתה

 מספר עצים לכריתה  מין עץ

גן לאומי  1
  אכזיב

דילול  %30עצים/  14 אקליפטוס בטיחות חורשת אקליפטוס
      חורשה

 עצים 2 פיקוס השקמה פיתוח חורשת אקליפטוס

 עצים 2 אשל הפרקים פיתוח חורשת אקליפטוס

עשרות פרטים בשטח  שיטה כחלחלה מין פולש ליפטוסחורשת אק
 החורשה

גן לאומי  2
 חורשת טל

מגוון, על פי  בטיחות חניון יום
 סקר

 עצים 122-132

שמורת טבע  3
 גמלא

 עצים  2 אקליפטוס  בטיחות חניון יום
שימור  חניון יום

 ארכיאולוגי
 אקליפטוס
 שקד ואלון

 עצים 4

שמורת הר  4
 שכניה

ח דרכים בשט
 השמורה

אזור חיץ 
 לאורך דרך

 דונם 120 חורש ים תיכוני

אקולוגי/  שטח השמורה
מניעת 

 שריפות

 דונם 400 אורנים

שמורת טבע  5
 נחל  תבור

 בוגרים וצעירים עצים  70 איקליפטוס אקולוגי תבורערוץ נחל 

שמורת טבע  6
 עינות פחם

שטח השמורה 
 )בית גידול לח(

בוגרים וצעירים ים עצ  450 אקליפטוס אקולוגי
 20-באזור המעיינות ועוד כ
 עצים לאורך ערוץ הנחל

שמורת טבע  7
 מורדת הגולן

בוגרים וצעירים  עצים  500 אקליפטוס אקולוגי נחל גילבון
 בערוץ הנחל

 שמורת טבע  8
 אילות סירין

שיטת  אקולוגי שטח השמורה
 ויקטוריה

 עצים 200
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 :  שנים קודמותריכוז עבודות לביצוע שאושרו ב

מטרת  שם החלקה שם האתר שנה
 הכריתה

מספר עצים לכריתה /  מין עץ
 שטח 

 שמורת טבע החולה  2019
 בוצע-

חניון, מבואת 
הכניסה וחצר 

 משק

 עצים  6 אקליפטוס בטיחות

שמורת טבע  2019
 בוצע –בטיחה

זאכי וסמוך 
 לדרך הסורית

 עצים  8 אקליפטוס  בטיחות

 שמורת טבע נחל 2019
 בביצוע - בצת

 עצים בוגרים + 31 אקליפטוס אקולוגי ערוץ  הנחל
עצים צעירים  130-כ

 וזריעים
 עצים  16 איקליפטוס אקולוגי ערוץ נחל זויתן  שמורת טבע יהודיה  2019

שמורת טבע נחל  2019
 בביצוע - שניר

 עצים  44 אקליפטוס אקולוגי ערוץ  הנחל

שמורת טבע עין  2019
 בוצע - נימפית

 עצים 90 אקליפטוס אקולוגי שטח השמורה

שמורת טבע עין  2019
 יהודה

פלפלון דמוי  אקולוגי שטח השמורה
 אלה

 עצים 15

 שמורת טבע  2019
 –-  מצד אבירים
 המשך ביצוע

רב תכנית  שטח השמורה
 שנתית

למניעת 
 שריפות

חורש ים 
 תיכוני

דילול חורש סמוך לדרכים 
 דונם 270בשטח של 

 - מי מונפורגן לאו 2019
 המשך ביצוע

מבנה חווה 
 חקלאית

שימור 
 ארכיאולוגי

חורש ים 
 –תיכוני 

 רחבי עלים

 עצים 18

שמורת טבע בריכת  2019
 בוצע - המשושים

חניון ובריכת 
 המשושים

 עצים 3 אקליפטוס בטיחות

 - גן לאומי קיסריה 2019
 בוצע

אשל   בטיחות שטח הגן
 הפרקים

 עצים 22

שמורת טבע הר  2019
 בביצוע - מירון

כריתת כל עצי האורן  אורן אקולוגי  הר חירם
 דונם 700-בשטח של כ

אזדרכת  אקולוגי שטח השמורה בוצע –חורשת טל  2019
 מצויה

 עצים בוגרים  15

שטח הגן  ראש הנקרה 2019
 הלאומי

שיטה  אקולוגי
 כחלחלה

 מאות עצים

אילנתה  אקולוגי שטח השמורה בריכות צוריאל 2019
 יתבלוט

 עשרות עצים

המשך  –החולה 2019
 ביצוע

אזדרכת  אקולוגי שטח השמורה
 מצויה 

 עצים 150-כ

שיטה  אקולוגי שטח השמורה בוצע –עין נימפית 2019
 כחלחלה

 עצים 10

המשך  – נחל יבניאל 2019
 ביצוע

שיטת  אקולוגי שטח השמורה
 ויקטוריה

שיטת 
 המשוכות
אזדרכת 

 מצויה

 עצים 15
 עצים 5

 עצים 10

 – נחל  יששכר 2019
 המשך ביצוע

פרקינסוניה  אקולוגי שטח השמורה
 שיכנית

 עצים 75
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מטרת  שם החלקה שם האתר שנה
 הכריתה

מספר עצים לכריתה /  מין עץ
 שטח 

שמורת טבע גבעת  2018
 המורה 

 עצים  60 אורן אקולוגי שטח השמורה

גן לאומי  2.1 2018
 ציפורי

שטח הגן 
 הלאומי

שיטה  אקולוגי
כחלחלה, 
אזדרכת, 
אילנתיה 

 בלוטית, אורן 

אורנים  100עצים + 70
 צעירים

גן לאומי  2.2 2018
 ציפורי

חפירות 
 ארכיאולוגיות

שימור 
 ארכיאולוגי

 עצים בוגרים 20 אורן

 –נחל משושים  2018
 המשך ביצוע

עצים. כריתה   400-כ איקליפטוס אקולוגי ערוץ הנחל
 3-5בשלבים בתקופה של 

 שנים.
גן לאומי מעין  2018

 חרוד
כביש הגישה 

 לגן הלאומי
 עצים 5 איקליפטוס בטיחות

גן לאומי בית  2018
המשך  – שערים

 ביצוע

שימור  שטח המערות
 ארכיאולוגי

בהתאם 
לזיהוי 
העצים 

הפוגעים 
 במערות

בקשה עקרונית לכריתת 
 עצים הפוגעים במערות

שמורת טבע נחל  2017
 דלתון

 מאות אורן אקולוגי נחל חצור

שמורת טבע  2017
 שחלבים מנרה

 עשרות אורן אקולוגי שטח השמורה

שמורת טבע נחל  2017
 המשך ביצוע –גמל 

עצים  350-תוספת של כ אורן אקולוגי נחל שגור
 בוגרים וזריעים

שמורת טבע נחל  2017
 המשך ביצוע –תבור

עצים בוגרים ועוד  25 אקליפטוס אקולוגי ערוץ הנחל
 עשרות צעירים וזריעים

שמורת טבע נחל  5.1 2017
 המשך ביצוע –עיון

עצים, חלקם צעירים  96  ליפטוסאק אקולוגי ערוץ הנחל
 וזריעים. עבודה בשלבים.

שמורת טבע גאון  2017
המשך  –הירדן 
 ביצוע

כריתה מלאה של כל עצי  אקליפטוס אקולוגי ערוץ הנחל
-האקליפטוס בשמורה. כ

 עצים 60
שמורת טבע יהודיה  2017

המשך  –משושים -
 ביצוע

מעלה ערוץ 
 הנחל

ים דילול עצים בוגר 45 אקליפטוס אקולוגי
 בשלבים

המשך   - אלוני יצחק 2017
 ביצוע

עצים בוגרים  20-30 אורן אקולוגי שטח השמורה
 וצעירים

 עצים בוגרים וצעירים 200 אורן אקולוגי שטח השמורה גלבוע מזרחי 2017
בריכת  עין אפק – 14.1 2017

 אחילוטוס
 עצים 45 אקליפטוס אקולוגי

 עצים 30 אשל אקולוגי הבריכת המצוד עין אפק – 14.2 2017
המשך  –חורשת טל 2016

 ביצוע
חניון יום וחניון 

 לילה
מגוון, לפי  בטיחות

 סקר מפורט
 לפי הנחיות יועץ

 עצים שלב ראשון 6 אקליפטוס אקולוגי שטח השמורה עין תאו 2015
 עצים שלב ראשון 5 אקליפטוס אקולוגי שטח השמורה עינן 2015
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מטרת  שם החלקה שם האתר שנה
 הכריתה

מספר עצים לכריתה /  מין עץ
 שטח 

 –פארק הכרמל 2014
 ועהמשך ביצ

תכנית ממשק 
 כוללת לכרמל

לפי יעודי 
 השטח

חורש 
 וחורשות

 דילול לפי תכנית

המשך  -הר חורשן 2013
 ביצוע

סמוך לדרך 
 וערוץ הנחל

 עשרות אקליפטוס בטיחות

 לפי הנחיות יועץ אקליפטוס בטיחות תל ארכיאולוגי המשך ביצוע –תל דן 2013
פה צפצ אקולוגי שטח השמורה המשך ביצוע –תל דן 2013

 מכסיפה
עצים בוגרים )בכל  20

 שנה(
מוגשת  –אכזיב 2013

 תכנית חדשה
חורשות בשטח 

 האתר
בטיחות 
ומניעת 
 שריפות

 דילול חורשה אקליפטוס

 עצים 10 אקליפטוס אקולוגי שטח השמורה עין בדולח 2013
אזורי חיץ סמוך  2012

המשך  –לישובים
 ביצוע

מניעת  תכנית כללית
 שריפות

 חיות כב"הלפי תכנית והנ 

המשך  –הר מירון 2012
 ביצוע

אזורי חיץ 
סמוך לישובים, 

דרכים וחיץ 
 גאוגרפי

מניעת 
 שריפות

 לפי תכנית והנחיות כב"ה 

 –פארק הכרמל 2011
 המשך ביצוע

מניעת  161קו מתח 
 שריפות

 מאות, מתחת לקו מתח אורן

 


