
ם
חרי

ב
ם נ

צי
ע

ם 72 
צי

ע
ת 

בו
ק

ע
ב

ם 
טיולי

ת 
פ

מ

סימון עץ /
72

68

69

57

56

64

6572

63

67

51

49

48

47

46

45

43 44

42

41

37

35

36

33

34

31

30

19
20

21
17

18

11

10
14

13

23

28

2927 26

25

22

24

16

15
71

70

32

40

38

39

50

52

66

53
54

58

61

55

59 60 62

        עצים הנמצאים בצפון הארץ:

876

54321

9 12



         מיש דרומי במערת המיש בזכרון

משפחה: מישיים
מימדים: גובה: 18 מ’, קוטר נוף: 12 מ’

היקף הגזע בגובה 1.3 מ’: 2.2 מ’
גיל העץ: כמאתיים שנה

עץ המיש אשר צמרתו עולה מהמערה, נדיר בארץ. 
אגדה מזרחית מספרת שהעץ צמח ממקל שוטו של הסולטן 

התורכי אבו חליף, שנקבר במערה כשהתמוטטה.

         ושינגטוניה חסונה פרדס חנה

משפחה: דקליים
ממדים: גובה: 25 מ’; קוטר נוף: 3 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 1.3 מ’
גיל העץ: 80 שנה

השדרה ניטעה ב-1929 והיא השדרה הארוכה ביותר של דקלי 
ושינגטוניה בישראל ]כשלושה ק”מ[. הדקלים בה מיתמרים לגובה 

של 30 מטרים. זרעי הוושינגטוניה החסונה הראשונים הובאו 
לארץ ע”י האגרונום אהרון אהרונסון בשנת 1911. 

         שיזף מצוי -”זקן השיזפים” בעמק חפר

משפחה: אשחריים
מימדים: גובה: 14 מ’; קוטר נוף: 40 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 4 גזעים בהיקף 1.5 מ’
גיל העץ: מאות שנים

השיזף במקום נחשב ע”י בוטנאים כאחד השרידים הוותיקים של 
שיזף מצוי באזור. גילו הוערך בכ-500-700 שנים.
לעץ מספר גזעים וענפיו שרועים על פני הקרקע.

         אקליפטוס המקור בגן המייסדים בחדרה

משפחה:הדסיים
גובהו: 38 מ’,קוטר צמרתו: 25 מ’

היקף גזעו:3.9 מ’
גיל העץ: כ- 100 שנה

עצי האיקליפטוס ניטעו, כנראה בשנת 1891/2 בראשיתה של 
המושבה חדרה. הבולט מביניהם הוא עץ האיקליפטוס האדיר 

במרכז הגן.מקור האקליפטוסים באוסטרליה, והם הובאו ארצה 
 במטרה לייבש את ביצות האיזור. הם מסמלים את התקופה

של ראשית ההתיישבות ואת מאבק המתיישבים. 

         פיקוס השדרות בביתן אהרון

משפחה: תותיים
ממדים: גובה: 20 מ’; קוטר נוף: 40 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 3.7 מ’
גיל העץ: כ-80 שנה

השדרה נשתלה ב-1933. המתיישבים הראשונים חיפשו צל 
וחיסכון במים ועץ הפיקוס ענה על דרישותיהם. 

השדרה הצפופה יצרה מעין “מערה” קסומה דרכה נכנסים 
לישוב. ילדי המושב בילו על העצים את ילדותם. 

         שיטת הנילוס במכון איילון רחובות 

משפחה: שטיים )המימוסיים(
ממדים: גובה: 8 מ’; קוטר נוף: 840 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 3.7 מ’
גיל העץ: 80 שנה

 שיטת הנילוס היחידה בארץ, ומיקומה בגדר תעלומה.
 מקור העץ במצרים. נראה שזרעיו הגיעו באמצעות אחד

הנוסעים ברכבת ונבטו במקום. העץ גדל והתפתח לממדים 
מכובדים, ובשנת 2000 הועתק למשכנו הנוכחי.

         אדנסוניה מאוצבעת בקיבוץ עין גדי בערבה

גובהו: 25 מ’, קוטר צמרתו: 20 מ’
היקף הגזע בגובה: 7.1 מ’

גיל העץ: 51 שנה

 העץ בעל הגזע העבה מוכר בכינויו “עץ הבאובב” או
 “עץ הלחם”. מוכר לילדים מהספר הנסיך הקטן.

העץ משולב בגן הבוטני בקיבוץ עין גדי ומרשים בגזעו בפרחיו 
ופירותיו דמויי מלפפון שמן המשתלשלים על עוקצים ארוכים.  

         פיקוס השקמה בפלמחים

משפחה: תותיים
מימדים: גובה: 20 מ’; קוטר נוף: 40 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 14 גזעים כשהיקף כל גזע 2-1 מ’
גיל העץ: מאות שנים

 לעץ 14 גזעים, וצמרתו מתפרסת ומצלה על שטח של דונם
 חצי. השקמה העתיקה הייתה במקום שנים רבות לפני

הקמת הקיבוץ. 

         שיטה סלילנית בפארק ספיר  

משפחה: שיטיים
ממדים: גובה: 8 מ’; קוטר נוף: 10 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 1.4 מ’ 
גיל העץ: עשרות שנים

עצי שיטה מאפיינים את נוף הערבה ומהווים בית גידול למעלי 
חיים רבים. פארק ספיר הנו נווה מדבר שפותח ע”י קק”ל. 

בפארק אגם מים, דק להליכה ועץ שיטה הצופה על הנוף.  

         אלון התבור בצומת חלפתא

משפחה: אלוניים
מימדים: גובה: 18 מ’, קוטר נוף: 40 מ’

היקף הגזע בגובה 1.3 מ’: 5.8 מ’
גיל העץ: כ- 600 שנה

העץ נמצא סמוך לקברם של התנא רבי אבא חלפתא ובנו. עקב 
פצעים ושברי ענפים העץ שוקם ע”י יערני קק”ל. נקודת ציון 

מומלצת לביקור ומנוחה.

         פיקוס השקמה בגן הבאהים בעכו 

גובהו: 15 מ’, קוטר צמרתו: 32 מ’
היקף הגזע : 3.2 מ’

גילו: כמאה שנה

בגן שדרות ברושים וצמחיה טבעית, מדשאות ופרחים. בלב הגן 
מטע זיתים עתיק ועץ שקמה מפואר בן מאות שנים . העץ קדם 

לגן, שהוקם סביבו.

         אלון התבור בטבעון  

משפחה: אלוניים
מימדים: גובה: 9 מ’; קוטר נוף: 10 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 5.3 מ’
גיל העץ: מאות שנים

זה עץ אלון התבור בעל הגזע השמן ביותר בארץ. ונחשב לזקן 
האלונים. העץ שוקם ע”יט הגוזם אהרון גבאי לזכרו של בנו 

אילן שנפל במלחמת לבנון השנייה. האתר מכובד ומקום מנוחה 
ויציאה לטיולים באיזור ולאלה מפוקסמת ליד קיבוץ אלונים. 

         ברוש מצוי - ברוש המדינה בדגניה

משפחה: ברושיים
מימדים: גובה: 22 מ’; קוטר נוף: 8 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 2 מ’
גיל העץ:  63 שנה

בט”ו בשבט תש”ח “נטענו כל אנשי דגניה בטקס חגיגי שתיל 
ברוש, שאורכו 70 ס”מ, במקום המשקיף אל הנוף המרהיב של 

הירדן, הכינרת, הרי הגולן והחרמון וקראנו לו “עץ המדינה”.

         רימון מצוי בבוסתן שיח  

גובהו: 5 מ’, קוטר צמרתו: 7 מ’
היקף הגזע : הרבה גזעים עובי כללי 3 מ’

גילו: כ-100 שנה

עצי הרימון הבוגרים הינם  בעלי 20-40 גזעים – שילוב בין 
גזעים עתיקים שמתו וגזעים צעירים חדשים.  הבוסתן בתהליכי 

שימור באמצעות עמותת מתנדבים.

         פיקוס השקמה בגן יעקב

משפחה: תותיים
מימדים: גובה: 10 מ’, קוטר נוף: 15 מ’

היקף גזע בגובה 1.8 מ’: 4.8 מ’
גיל העץ: מאות שנים

לפני עשרות שנים הייתה במקום חווה חקלאית לילדי העיר, 
בה ריכוז גדול של שקמים. העצים שנותרו הם “השורדים” של 

בניית היכל התרבות על הגבעה. 
השיר “גן השקמים” נכתב עליהם.

         זית אירופי בצומת שואבה

משפחה: זיתיים
ממדים: גובה: 7 מ’; קוטר נוף: 10 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 6.5 מ’ 
גיל העץ: כ-400 שנה

עץ מיתולוגי. תושבי היישוב שעלו לקרקע ב-1950 זוכרים 
שהיווה נקודת ציון בולטת בנוף. בארכיון היישוב נמצא צילום 

של כוחות הפלמ”ח שחנו במקום ב-1948 ]תש”ח[ אוכלים ונחים 
סביב העץ. 

         פיקוס בנגלי במקווה ישראל 

משפחה: תותיים
מימדים: גובה: 17 מ’, קוטר נוף: 40 מ’

היקף הגזע בגובה 1.3 מ’: 8 מ’
גיל העץ:  110 שנה 

לעץ כ- 15 גזעים – שרשי תמך.
עץ ענק ומרשים, סמלו של בית הספר החקלאי “מקווה ישראל”.
הפיקוס ניטע בשנת 1888 ע”י מייסד ביה”ס, קרל נטר. הפיקוס 
הבנגלי קרוי על שם ארץ מולדתו - בחבל בנגל שבמזרח הודו. 

         זית אירופי ברמת רחל

משפחה: זיתיים
מימדים: גובה: 7 מ’; קוטר נוף: 6 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 2.5 מ’
גיל העץ: 90 שנה 

פסל עמודי הזית ברמת רחל. הפסל עומד בליבה של חורשת 
זיתים שנטעה לרגל הצבת מיזם פסל הזיתים. יצירת אומנות 

חריגה ובולטת בנוף סמל לשלום ולשלוש הדתות. מדובר 
בשלושה עמודים; ובראש כל עמוד עץ זית עתיק בן 70 שנה.

         איקליפטוס המקור באור עקיבא

משפחה: הדסיים
גובה: 27 מ’, קוטר נוף: 30 מ’

היקף הגזע בגובה 1.3 מ’: 2.7 מ’
גיל העץ: 90 שנה

עץ זה מכונה גם ה”איקליפטוס הלבן”.
העץ נטוע בתוך חורשת איקליפטוסים, שנשתלה ע”י פקידי 
הברון מבנימינה באמצעות חברת פיק”א. )חברה ששתלה 

 איקליפטוסים לייבוש ביצות( פעולות אלו התבצעו
בין השנים - 1922-1920.

         איקליפטוס המקור -”עץ היהודים” בגן שמואל

משפחה: הדסיים
מימדים: גובה: 30 מ’; קוטר נוף: 17 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 5.0 מ’
גיל העץ: 80 שנה

 עץ אוסטרלי גבוה ורחב נוף, ירוק עד, בעל גזע מרשים 
ועלווה אופיינית, פריחה לבנה ואשכולות פרי בצורת הלקטים.

 עצי האיקליפטוס בחצר המשק הינם חלק מסיפור ייבוש
הביצות שהחל בארץ בסוף המאה ה19. 

         פיקוס השקמה באום חאלד נתניה 

גובהו: 10 מ’, קוטר צמרתו: 25 מ’
היקף הגזע 10 מ’

גיל העץ: כ- 1200-600 שנה

העץ צויר ע”י וילסון במאה ה-18 , צבא נפוליאון חנה בצילו 
במסעותיו ב- 1799. משה ויהודית מונטיפיורי נחו בצלו בסיורם 

במושבות ב- 1839. הגברת אום ח’אלד ישבה תחת העץ כשופטת. 
בשנת 2008 שוקם העץ ע”י עיריית נתניה בשיתוף משרד 

החקלאות. 

         אלון התבור בעין שמר

משפחה: אלוניים
מימדים: גובה: 18 מ’; קוטר נוף: 28 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 5.6 מ’
גיל העץ: כמאה שנה

העץ היה קיים בחצר המשק בזמן העלייה לקרקע. ליד גזעו 
 נמצאו שרידים של ארון קבורה )“סרקופג”( רומי עתיק,

ואפשר שזו הסיבה להשתמרותו.

         ינבוט לבן בחוות הנוי בעמק חפר

משפחה: שיטיים
מימדים: גובה: 17 מ’, קוטר נוף: 35 מ’

היקף הגזע בגובה 1.3 מ’: 3.6 מ’
גיל העץ: כשישים שנה

 החווה הוקמה ב-1949 ע”י משרד החקלאות כחוות איקלום
לצמחי גן. במרכז הגן נטוע ינבוט לבן בעל גזע שחור, ממנו 

 יוצאים ענפים מכופפים. העץ נתמך ע”י מוטות.  בגובה 
של 1.5 מ’ מעל פני הקרקע, המשמשות את משחקי הילדים.

         פנדנוס תועלתי במכון ויצמן    

משפחה: פנדניים 
ממדים: גובה: 7 מ’; קוטר נוף: 9 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 1.8 מ’ 
גיל העץ: כ-60 שנה

עץ פיסולי, מיוחד בצורתו ונדיר בארץ. ניטע במכון בשנות 
ה- 50. לעץ שורשי תמך היוצאים מגזעו ונראה כאילו עומד 

על “קביים”. מופע מיוחד זה קשור למוצאו של העץ באזורים 
טרופיים במנגרובים ]ביצות מלוחות בחופי האוקיינוס הטרופי[ 

- השורשים מאפשרים לעץ לגדול בתנאי הביצה.

         שיזף מצוי בעיר אובות בערבה

גובהו: 15 מ’, קוטר צמרתו: 15 מ’
היקף הגזע : 6.3 מ’
גילו: כאלפיים שנה

השיזף העתיק שרד במקום עקב קירבתו לתמר המקראית 
 והודות למעין שהיה בו. העץ מתואר ע”י הנוסע האוסטרי 

מוסיל אלואיס בשנת 1902. בשבטי הבידואים נפוצה שמועה 
שבעץ שוכן שד לכן נמנעו מלפגוע בו.

         ברכיכיטון הסלעים באורים

משפחה: סטרקוליים
מימדים: גובה: 9 מ’; קוטר נוף: 10 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 6.5 מ’
גיל העץ: 35 שנה

נקרא גם עץ הבקבוק. מוצאו מאוסטרליה. 
גזעו של העץ באורים הוא הרחב ביותר בארץ )מבין 

ברכיכיטוני הסלעים( ולהקיפו נדרשים ארבעה אנשים. 
טרקטור פגע באחד הגזעים בעבר, אך העץ התאקלם 

מהפגיעה ונוצר חריץ מעניין בגזעו.

         דום מצרי בערבה

משפחה: דקליים
ממדים: גובה: 12 מ’; קוטר נוף: 9 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ: 1.8 מ’
גיל העץ: מאות שנים

גזעו מסתעף לשניים עד לצמרת דמויית כתר. 
המקום מוגדר “שמורת טבע” ומגודר משום שזהו קצהו הצפוני 
ביותר של דקל הדום בעולם ומשום שבישראל הזן נדיר מאוד. 

         תמר קנרי –שדרת הדקלים הראשונה בניר דוד

משפחה: דקליים
מימדים: גובה: 20 מ’; קוטר נוף: 7 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 2.5 מ’
גיל העץ: 72 שנה

בנסיעה למרגלות הגלבוע בולטת למרחוק שדרת הדקלים, 
המיתמרים לגובה של כעשרים מטר. דקלים אלה נשתלו בשנת 

1938 על ידי בוגרי בית הספר החקלאי “מקווה ישראל”, שהיו חלק 
ממייסדי הקיבוץ.

         פיקוס בנגלי בשדה אליהו

משפחה: תותיים
מימדים: גובה: 20 מ’, קוטר נוף: 35 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 5.9 מ’
גיל העץ: 65 שנה

הפיקוס הבנגלי הראשון בחורשה, הנו צאצאו של הפיקוס הבנגלי 
הראשון בארץ - הנטוע משנת 1888 במקווה ישראל. החורשה 

שגודלה כ-3 ד’ מהווה מקום מיפלט ומשחק בימי החום לתושבי 
וילדי הקיבוץ.

         פיטולקה דו ביתית בעין השופט

משפחה: פיטולקיים
מימדים: גובה: 15 מ’; קוטר נוף: 35 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 4.7 מ’
גיל העץ: 70 שנה

בשנת 1940 ניתן העץ במתנה למקימי הקיבוץ מאפרים רוזמן, 
הגנן הוותיק מקיבוץ דליה הסמוך. מראהו המיוחד משך את חברי 

המשק לשהות בחברתו רבות.

         פיקוס השדרות - הבית בצל הפיקוסים 

משפחה: תותיים
מימדים: גובה:30 מ’; קוטר נוף: 40 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: כ-6 מ’
גיל העץ: 74 שנה

העצים נשתלו ב-1936 סביב בית המורים הראשון בקיבוץ, ולא 
ברור אם החברים צפו למה יתפתחו. היום מדובר במעין יצירת 

פאר-ג’ונגל, המתפרסת על שטח של יותר משני דונמים. 

         שדרת דקלי ושינגטוניה חסונה בעתלית

גובהו: 28 מ’, קוטר צמרתו:5 מ’
היקף הגזע : 1.5 מ’

גילו: כ- 90 שנה

ב-1909 חזר אהרון אהרונסון מביקור בארה”ב והביא עמו זרעים 
של שני מיני ושינגטוניה חסונה וחוטית מהם התרשם בביקורו. 
שדרת הדקלים המפורסמת ניטעה ב-1912 לאורך הדרך, ומאז 

הופצה לכל רחבי הארץ.

         מילה סורית “גן הוורדים”

משפחה: זיתיים
ממדים: גובה: 12 מ’; קוטר נוף: 12 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 2.30 מ’
גיל העץ: 65 שנה 

ניטע במקום עם הקמת “גן הנשיא”, בשנות ה-50 המוקדמות. 
מיוחד בצורתו, במראהו הצפוף ובנופו הבריא. העץ חסון 

בהשוואה לעצי הבר ומוכר בארץ כזן “גן הוורדים”. 

         זית אירופי בכנסיית גת שמנים בהר הזיתים

משפחה: זיתיים
ממדים: גובה: 10 מ’; קוטר נוף: 12 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 6.2 מ’
גיל העץ: כ-אלף וחמש מאות שנה

עצי הזית של ישו
על פי המסורת הנוצרית, אלה העצים שלידם התהלך ישו כאשר 

ירד עם תלמידיו לגת שמנים לאחר הסעודה האחרונה. 
ככל הנראה מדובר בצאצאים של עצי זית מהתקופה הרומית.

         ארז הימלאי בבית הסוכנות ירושלים

משפחה: אורניים
מימדים: גובה: 14 מ’, קוטר נוף: 12 מ’

היקף הגזע בגובה 1.3 מ’: 1.8 מ’
גיל העץ: שמונים שנה

העצים ניטעו בחזית הבית בשנת 1931.
ממרפסת זו הכריזו חברי מועצת העם על קום המדינה.
 העצים מייצגים בנוכחותם את ההיסטוריה של המקום 

ושל מדינת ישראל.

         פיקוס השקמה בעיינות

משפחה: תותיים
ממדים: גובה: 18 מ’; קוטר נוף: 30 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 5.8 מ’
גיל העץ: כ-300 שנה

שלוש עצי שקמה עתיקים ובסמוך אליהם סביל - שוקת מים 
שהוקמה בראשית המאה ה- 19 ע”י מושל יפו מחמוד אבו-נבוט, 

אשר יועדה להולכים מיפו ואליה בסמוך לדרך הים  ]הדרך 
שהובילה מיפו לעזה[ .

         זית אירופי בפארק עמק התכלת בצפת

גובהו: 8 מ’, קוטר צמרתו: 8 מ’
היקף הגזע : 3 מ’
גילו: מאות שנים

עצי הזית העתיקים הינם רק תירוץ לביקור בפארק החדש 
שהקימה קק”ל בעיר המקובלים צפת. 

בפארק מעיינות , בוסתנים, פינת חי, יעלים ושבילי הליכה בין 
העצים.

         פיקוס השדרות באולמות האבירים בעכו 

משפחה: תותיים
ממדים: גובה: 35 מ’; קוטר נוף: 40-25 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 3.2 מ’
גיל העץ: כ-80 שנה

אולמות האבירים נבנו ע”י הצלבנים לפני כ-900 שנה. הם 
שימשו למגורים, לחדרי אוכל ללוחמים הצלבנים ולאולם 

תפילה. 
במקום “גן עדן” שבו נטועים עשרה עצי פיקוס אשר ניטעו 

כנראה לפני כשמונים שנה ע”י הבריטים.

         אלון התבור בצומת בית קשת

משפחת: אלוניים
גובה 18 מ’ קוטר: 25 מ’

היקף גזעו: 3.4 מ’

העץ בן מאות השנים, הפך למקודש בשל מיקומו; בסמוך 
לעץ מצוי חאן תורכי עתיק מהמאה ה-16, ייתכן שדרך הים 
המפורסמת עברה כאן, ויש סברה שהשיח אחמד א-שהאב 
נקבר בסמוך אליו. בשנת 1844 תיעד את העץ בציוריו הצייר 
האנגלי  ברטלט. יגאל אלון, אשר שמר  )כמשימת בר-מצווה 

         וושינטוניה חסונה באשדות יעקב 

משפחה: דקליים
מימדים: גובה: 30 מ’; קוטר נוף: 5 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: כ-2 מ’
גיל העץ: 71 שנה

 שדרת הוושינגטוניות המפוארת בה 24 עצים, ניטעה 
 בשנת 1939 ע”י ותיקי הקיבוץ, בניצוחו של האדריכל
 והגנן יעקב שור. השדרה בולטת למרחקים ומהווה 

נקודת ציון בכל האזור. 

        אורן הצנובר)הגלעין/הסלע[, שדרות הצבי בחיפה

משפחה: אורניים
ממדים: גובה: 30 מ’; קוטר נוף: 18-10 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 2.5 מ’
גיל העץ: כמאה שנה ויותר

בתחילת המאה העשרים נטעו הטמפלרים את השדרה. 
בראשית שנות ה-2000 החלו חלק מהענפים ליפול והיוו סכנה 

לסביבה ולקיום השדרה. בעקבות נסיונות השיקום השונים 
נכרתו חלקם, והשאר נתמכו בכבלים.

כך, הטמפלרים נטעו לדורנו; ואנו משקמים לדורות הבאים.

         אלון השעם בגן הבוטני במקווה ישראל 

משפחה: אלוניים
ממדים: גובה: 25 מ’; קוטר נוף: 40 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 2.5 מ’
גיל העץ: 82 שנה

זהו  אלון השעם המרשים ביותר בארץ. העץ נסתר בשל 
מיקומו במעבה הגן.  מופעו המיוחד מתבטא בקליפת גזעו 

העשויה שעם.
 העץ ותיק בארץ ומתאים לגידול במגוון אזורים.

עד שנות ה- 90 נחשב נדיר מאוד.

         אלון מצוי בצובה

משפחה: אלוניים
מימדים: גובה: 8 מ’; קוטר נוף: 12 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 3.5 מ’
גיל העץ:  כחמש מאות שנה

העץ עבר שיקום ותמיכה ע”י יערני קרן קיימת ונשמר בזכות 
מיקומו הקרוב לקבר שייח. האלון העתיק מתואר בספרו של 

הנוסע הצרפתי, ויקטור גרן, שסייר בארץ בשנת 1852.

         תמר מצוי בנאות קדומים

משפחה: דקליים
ממדים: גובה: 17-15 מ’; קוטר נוף: 7 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 1.2 מ’ 
גיל העץ: 35 שנה

 בראשית שנות השבעים נשתלו העצים ממכלים וגובהם היה
אז כשני מטרים. עצי הדקל מרשימים במופעם ובהשתקפות 

בבריכת המים. שלמה המלך נטע בירושלים עצי ארזים ותמרים 
 כ”קצות העולם”; את הארז - נציג ההר והקור,

ואת התמר - נציג המדבר והעמק.

         זית אירופי מאחורי מנזר בית ג’מאל

משפחה: זיתיים
נ”צ: רוחב: 625863, אורך: 197620

מימדים: גובה: 9 מ’, קוטר נוף: 8 מ’
היקף הגזע בגובה 1.3 מ’: 9.3 מ’

גיל העץ: כ- 400 שנה 

 גזעי העץ הינם מהמרשימים בעצי הזית בארץ. 
 חיפוש העץ מחייב סבלנות, שבהחלט משתלמת 

כשמוצאים אותו.

         אלה ארץ-ישראלית בגן הבוטני אורנים

משפחה: אלתיים
ממדים: 12 מ’; קוטר נוף: 6 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 0.76 מ’
גיל העץ: כ-70 שנה

 אליהו הנביא פוגש בזוג זקנים הנותנים לו מחסה ללילה.
כששואל אותם מה ירצו בתמורה, הם משיבים לו שהדבר היחיד 

שמטריד אותם הוא הפחד להיפרד זה מזו. ע”פ האגדה, מתו 
הזקנים יחד ובמקום בו עמד ביתם צמחו האלון והאלה זה לצד זו.

         ושינגטוניה חסונה במרכז עפולה

משפחה: דקליים
מימדים: גובה: 24 מ’, קוטר נוף: 4 מ’

היקף הגזע בגובה 1.3 מ’: 1.2 מ’
גיל העץ: 80 שנה

בשדרה כ- 150 דקלים, אותם שתלו ותיקי עפולה בשנות ה- 30. 
ראשיתם מחוטרי דקלים שהובאו מעיראק.

גובהם המרשים ותנועתם, המטילה מורא בימי חורף ורוחות, 
מהווים נקודת ציון בולטת בהיסטוריית העיר.

         ברוש מצוי בעמק השלום

משפחה: ברושיים
ממדים: גובה: 24 מ’; קוטר נוף: 8 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 2.6 מ’ 
גיל העץ: נשתלו ב-1936

בסמוך לשביל מוצב שלט המספר על יואש זילר ויצחק 
קליצ’בסקי, שני שומרים שנרצחו במקום במאורעות תרצ”ו-תרצ”ט 

)1936-1939(. לזכרם ניטעו שני הברושים הבולטים ביופיים בעמק 
השלו.

         טקסודיום דו טורי )ברוש הביצות( בהזורע

משפחה: טכסודיים 
מימדים: גובה: 9 מ’; קוטר נוף: 14 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 2 מ’
גיל העץ: כ- 60 שנה

העץ נשתל ב-1952. תנאי הגידול במקום אפשרו את התפתחותו. 
 לעץ זה ענף ארוך במיוחד )כ-10 מ’ אורכו( המקנה לעץ 

 צללית פיסולית. במקור גדל בביצות שבאזור מפרץ מקסיקו
בדרום ארה”ב.

         אלון התבור מעל מערה ,סמוך לעין השופט

משפחה: אלוניים
ממדים: גובה: 25 מ’; קוטר נוף: 45 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 3.2 מ’
גיל העץ: 250 שנה לפחות

האלון מרשים בממדיו, בגזעו החסון ובענפיו המפוצלים. 
 כנראה בעבר היה האזור מכוסה יער פתוח של אלוני התבור, 

אך לא נותרו אלוני תבור מרשימים כזה.

         אלון מצוי, האלון הבודד בגוש עציון

משפחה: אלוניים
מימדים: גובה: 10 מ’, קוטר נוף: 12 מ’

היקף הגזע בגובה 1.3 מ’: 3.5 מ’
גיל העץ: כ- 500 שנה

 האלון ההיסטורי מפורסם ביותר. הוא מסמל את הגעגועים 
לגוש עציון מאז נפילתו בשנת 1948.

         תות לבן בשכונת אוהל משה בנחלאות ירושלים

גובה: 8 מ’ קוטר צמרת: 10 מ’
היקף גזע : 2.2 מ’

גיל העץ כ- 80 שנה 

גינת התות נקראת על שם עצי התות ההיסטוריים הנטועים בה. 
העצים והשכונה נתנו בוודאי את ההשראה למחזהו של הנשיא 

לשעבר יצחק נבון “בוסתן ספרדי”. מול הגינה שוכן לו בית הכנסת 
אוהל משה שנחנך ב – 1886. שירו של יוסי בנאי “אני וסימון ומואיז 

הקטן” נכתב בהשראת עצי התות שבגינה. 

         שיטת זיבר בגן הבוטני גבעת רם ירושלים 

משפחה: קטניתיים ]שיטיים[
ממדים: גובה: 6 מ’; קוטר נוף: 8 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 0.8 מ’
גיל העץ: 27 שנה

העץ אופייני לדרום-מזרח אפריקה, הוא גדל שם בסבך הפתוח, 
 גשעו לבן. הקוצים הינם עלי לוואי, חלולים בד”כ, ומשמשים 

להגנה על העץ מבעלי חיים.

         תמר קנרי- שדרת הדקלים בגן המושבה ראשל”צ 

משפחה: דקליים
מימדים: גובה: 10 מ’, קוטר נוף: 6 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 2.2 מ’
גיל העץ: 119 שנה

 השדרה ניטעה בארץ בשנת 1890. זרעי הדקלים הובאו ע”י 
 X הברון רוטשילד מהאיים הקנריים. העצים נטועים בצורת 

וביניהם כ-160 פרטים.

         מילה סורית בתל דן

משפחה: זיתיים
ממדים: גובה: 14 מ’; קוטר נוף: 20 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 3.7 מ’
גיל העץ: כ-150 שנה

העץ הוא אחד מסמלי השמורה הבולטים ושוכן בליבה. שמו 
ניתן לו ע”י ילדי קיבוץ דן הסמוך בשל גזעו החלול המזכיר את 

העץ של פו הדוב. 

         דולב מזרחי בקיבוץ דפנה

משפחה: דלביים
מימדים: גובה: 22 מ’; קוטר נוף: 35 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 2.2 מ’
גיל העץ: 68 שנה

עץ בר הגדל לאורך נחלים. גבוה ורחב נוף, נשיר אמיתי, בעל  
גזע לבן עם כתמים. פריו דמוי כדור עם בליטות דמויות קוצים.

את עצי הדולב נטעו ותיקי הקיבוץ בשנת 1942, שלוש שנים 
לאחר הקמתו. ילדי הקיבוץ  זוכרים את ימי ילדותם מתחת 

לעצי הדולב

         חרוב מצוי במערת בר יוחאי בפקיעין

משפחה: קסאלפיניים
ממדים: גובה: 18 מ’; קוטר נוף: 30 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 4.5 מ’
גיל העץ: כ-400 שנה

החרוב העתיק במקום הוא הגדול והמקודש ביותר בישראל.
העץ צומח מתוך הסלעים ומעורר התפעלות.

על פי המסורת, במערה הסמוכה התחבא רשב”י ואף כתב  
את “ספר הזוהר” הקדוש.

         אלה אטלנטית בבקעת קדש

משפחה: אלתיים
גובה: 17 מ’ קוטר צמרתו: 55 מ’

היקף גזעו: 5.8 מ’
גיל העץ: מאות שנים

אופן ההגעה: 
בדרך העולה מכביש קריית שמונה - ראש פינה, למלכיה 

]כביש הצפון 899[ קילומטר מערבית למצודת ישע, מצד דרום 
של הכביש, על פי השילוט “חניון האלה”.

         מייש דרומי ביראון 

משפחה: מישיים
מימדים: גובה: 14 מ’; קוטר נוף: 16 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 3.3 מ’
גיל העץ: מעל 100 שנה

 עץ זה הוא אחד מעצי המיש הוותיקים והנדירים בארץ.
ותיקי הקיבוץ זוכרים את העץ הותיק מזמן העלייה לקרקע 

וילדי הגן נהגו לטפס עליו ולחיות בצמרתו. 

         אלון השעם ביער אילנות

משפחת: אלוניים
גובה: 17 מ’ ,קוטר: 15 מ’

היקף גזע: 1.8 מ’
שני אלוני שעם בגן הבוטני אילנות

שני אלוני שעם בעלי גזע עבה, ממנו יוצרים שעם ע”י קילוף. 
בפורטוגל ובספרד מקלפים את העצים אחת ל- 15 שנה באופן 

מסחרי. לאחר הקילוף הגזע מאדים, וכך הוא מחדש באיטיות 
את הקליפה השעמית. העצים מרשימים ביופיים. 

         שיזף מצוי - הדום הזקן ברעננה 

משפחה: אשחריים
ממדים: גובה: 25 מ’; קוטר נוף: 40 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 3.7 מ’
גיל העץ: 82 שנה

העץ קדם למושבה רעננה שהתפתחה  לעיר, ובוודאי היה עד 
לתהליך ההיסטורי. העץ היה בלב מאבק ציבורי להצלתו. 

העץ נבט כנראה מפרש ציפורים והנו בעל הרבה גזעים.
לעץ הוקדש הספר: “הדום הזקן - ביוגרפיה של עץ” מאת 

נורית חליף והצלמת והמאיירת אווה גרובולס.

         פיטולקה דו ביתית בגן מנשה כפר סבא

משפחה: פיטולקיים
ממדים: גובה: 12 מ’; קוטר נוף: 14 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 5.5 מ’ 
גיל העץ: 80 שנה

פיטולקה בגן מנשה )גן שאול(,
את הגן הקים בשנות השלושים הברון ג’ורג’ דה-מנשה, והוא 

נמכר בשנות השישים למשפחת אייזנברג. נטועים בו עצים 
ותיקים רבים, ביניהם שני עצי פיטולקה דו-ביתית.

         אקליפטוס לימוני בפתח תקווה

משפחה: הדסיים
מיקום העץ: רחוב שפירא 8 בפתח תקווה

ממדים: גובה: 40 מ’; קוטר נוף: 32 מ’
היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 4.5 מ’

גיל העץ: כמאה שנה
עץ האקליפטוס הלימוני הינו סמל להוד ולהדר של העצים 

באם המושבות פתח תקוה. העץ גדל בסמוך לביתו של 
אברהם שפירא, זקן השומרים המפורסם, ושנים התהלכה 

הסברה שהוא זה ששתל את העץ.

         צפצפה מכסיפה בקיבוץ הגושרים

משפחה: ערבתיים
מימדים: גובה:25 מ’; קוטר נוף: 10 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 1.7 מ’
גיל העץ: 70 שנה

יער של עצים נשירים , גבוהים וזקופים, עלוותו ירוקה כהה, 
מכסיפה מצידה האחורי. הגזע לבן.

         טקסודיון דו טורי בפארק הזהב בקרית שמונה

משפחה: טקסודיים
גובה: 24 מ’, קוטר צמרתו:18 מ’

היקף גזעו: 2.9 מ’
בלב הפארק זורם מעין עין הזהב העובר מתחת לחורשת עצי 
 טקסודיון ]ברוש הביצות[  ענקים ומרשימים, בני כ- 85 שנה. 
הנחל זורם לתוך ג’ונגל קטן עם צמחי גדה ועצי דולב, מילה 

סורית, צפצפה מכסיפה וערבה מחודדת. 
איזור בריכת המים עם עצי הטקסודיון מתאים לבילוי משפחתי 

בימים חמים, מקום לטבילת רגלים ולפיקניק איכותי. 

         אלה ארץ ישראלית בעמוקה

משפחה: אלתיים
מימדים: גובה: 6 מ’, קוטר נוף: 8 מ’

היקף הגזע בגובה  מ’: רב גזעים אופי שיחי
גיל העץ: מאות שנים

היקף גזעו: 2.9 מ’
 מראהו של העץ,מוזר במקצת  בשל הענפים הראשיים 
 העמוסים בבדים  ובשקיות –  זהו מנהג עתיק המייצג 

 התקרבות אל הצדיק, ואת תקוות המאמין בקיום תפילתו.
מקום מצויין לתפילה לזיווג והצלחה.

         אלה אטלנטית בכדיתא קבר ר’ טרפון  

גובהו: 10 מ’, קוטר צמרתו: 40 מ’
היקף הגזע : 3.5 מ’
גילו: כ- מאות שנים

 השלט שכותרתו “עץ הרחמים” - מדבר על העץ הבולט 
מהקבר כסמל לתקווה ולגאולה של עם ישראל. 

 העץ המרשים גדל מתוך קבר רבי טרפון,גזעו ושלד ענפיו
פרושים למרחבים.

         זית אירופי בצומת ראמה  

גובהו: 8 מ’, קוטר צמרתו: 10 מ’
היקף הגזע : 5.2 מ’

גילו: כ- 800 שנה

בצומת ראמה בסמוך לכביש נמצא מטע הזיתים העתיק ביותר 
בארץ. מאות עצים בעלי גזעים מפותלים וציוריים, חלקם חלולים 

וחלקם מחולקים למספר גזעים. המטע מסחרי ושייך למשפחה 
מקומית. חובה להצטלם עם העצים. 

         פיקוס השקמה בקיבוץ בגעש 

גובהו 18 מטר, קוטר צמרתו 38 מ’
היקף הגזע כשישה מטר

גיל כ-400 שנה
עץ השקמה בגעש מפורסם בצמרתו סחופת הרוח דמויית 

 דגל. כנראה נכרת לפני שנים רבות וכתוצאה מכך גדלו 
מהגדם ארבע גזעים חדשים. ותיקי געש זוכרים את העץ 

המרשים עוד מתקופת העליה לקרקע ב- 1951. בימים חמים 
נהגו החקלאים לנוח בצילו במהלך העבודה. ילדי הגן נהגו 
לטייל ולבקר את העץ המרשים ולאכול את פרותיו ]גומס[. 

         טכסודיון דו-טורי – ברוש הביצות 

משפחה: טכסודיים
ממדים: גובה: 28 מ’; קוטר נוף: 25 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 3.2 מ’
גיל העץ: כ-80 שנה

העץ המחטני , בעל מבנה ענפי שלד בכותיים.
ניתן להבחין בצבע העלים הירוק-זהוב, בגזע האדמדם, בעלים 

המורכבים, ובקיץ בשלכתו האדומה.
קיימת שמועה שאת העץ נטע יואל משה סלומון.

         אקליפטוס המקור בכפר סבא

משפחה: הדסיים
מיקום העץ: ויצמן 35 כ”ס, ליד העירייה

מימדים: גובה: 25 מ’, קוטר נוף: 10 מ’
היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 5 מ’

גיל העץ: כ- 100 שנה
העצים נשתלו ב-1906 וניצלו פעמיים מכריתה: פעם ראשונה 
הודות לכבל טלפון שהונח עליהם עבור המפקדה התורכית, 
ובפעם השניה כאשר התברר כי שורשיהם מזיקים למבנה, 

וברוך פריבר הגן עליהם בגופו והצילם.

         פיקוס השקמה בגן הבוטני ברמת אביב

משפחה: תותיים
ממדים: גובה: 12 מ’; קוטר נוף: 14 מ’

היקף גזע בגובה 1.3 מ’: 110 ס”מ
גיל העץ: 47 )הובא מאתיופיה ב-1964 ע”י פרופ’ דן אייזיקוביץ(

תת-מין זה, גדל באופן טבעי סמוך לגדות נחלים במזרח 
אפריקה, מאופיין בגזע צהבהב ובשורשי לוחות. הופץ בארץ 

כזן של פיקוס השקמה שאינו נושא פרי, אך הנחה זו התבררה 
כמוטעית.
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אופן ההגעה: בשמורת 
תל דן יש להגיע לאזור 

המכונה "גן עדן", וללכת 
על פי השילוט ל"עץ של 

פו הדב".

אופן ההגעה: קיבוץ 
דפנה. עצי הדולב 
נמצאים ליד חדר 

האוכל.

אופן ההגעה: בסמוך 
למערת רבי שמעון 

בר יוחאי. ניתן להגיע 
למקום ע”פ שילוט 

מהכביש הראשי של 
פקיעין.

אופן ההגעה: 
נ.צ:רוחב:735632_

אורך_212743
ניתן להגיע משביל 

היורד לחורש מרחוב 
בורוכוב סמוך לתחנת 

הדלק מול בנק הפועלים

אופן ההגעה: מצפת 
פונים מכביש 89 לכיוון 

יער ביריה וממשיכים 
לקבר יונתן בן-עוזיאל. 

אופן ההגעה: קיבוץ 
יראון, כביש הצפון 899. 

בתוך הקיבוץ מגיעים 
לחניית האגם. כ- 100 

מ’ דרומית לחניה נמצא 
העץ.

אופן ההגעה: גן אילנות, 
בחלקה המזרחית ליד 

גדר בצד מערב, דרומית 
לתעלה ולגשר.

אופן ההגעה: רחוב 
השריון פינת רחוב 

העבודה, רעננה.

אופן ההגעה:הגן נמצא 
על גבעה צפונית  

לשיכון גבעת עלייה, 
כפר סבא.

אופן ההגעה: העץ 
נמצא בצמוד לבניין 

מגורים ברחוב שפירא 8 
בפתח תקווה. 

אופן ההגעה: העץ 
נמצא בצומת חלפתא, 

בצד הדרום-מערבי של 
הצומת ניתן לראותו 

מרחוק.

אופן ההגעה:הכניסה 
נמצאת בסמוך לצומת 
עכו צפון על כביש 4, 
בקצה כביש הגישה 
הישן לקיבוץ שמרת.

אופן ההגעה:קיבוץ 
דגניה א’ בדרום הכינרת 

על כביש 90. העץ 
נמצא בדשא הפונה אל 

הכינרת.

אופן ההגעה:בוסתן 
כיאט - בפתחו של נחל 

שיח היורד מהכרמל 
לכיוון הים. סמוך לבית 

הקברות בחיפה.

אופן ההגעה: לתל 
אביב, רחוב דיזינגוף 

13-15, מאחורי תיאטרון 
הבימה.

אופן ההגעה: סמוך 
לכניסה למושב שואבה, 
מול תחנת הדלק, שוכן 

עץ הזית. 

אופן ההגעה:צפונית 
לבית הכנסת בבית 

הספר “מקווה ישראל” 
בחולון.  

אופן ההגעה: קיבוץ 
רמת רחל. פסל “עמודי 

הזית” נמצא מצדו 
המזרחי של שער 

הכניסה לקיבוץ.

אופן ההגעה: בלב הגן 
הבוטני בפינת האלון 

והאלה, מכללת אורנים.

אופן ההגעה:שדרת 
העצים נמצאת 

במרכז עפולה, ברחוב 
ארלוזורוב לכל אורכו.

אופן ההגעה:דרך 
יקנעם. אחרי פארק נחל 
השופט ממשיכים בדרך 
עפר לפי השילוט “עמק 

השלום”. לאחר כ-2.5 
ק”מ רואים את שני 

הברושים במרכז העמק.

אופן ההגעה:קיבוץ 
הזורע, על כביש 66. 

העץ נמצא במדשאה 
המרכזית.

אופן ההגעה:מכביש 66 
פונים לכיוון עין השופט 

]כביש 6953[. במרחק 
של כק”מ, מול הפנייה 
לבית הספר האזורי - 
חונים. העץ נמצא על 
הגבעה שמעל מערת 

הקבורה.  

אופן ההגעה: בכביש 
367 פונים לכיוון אלון 

שבות. העץ נמצא 
בסמוך לאלון שבות, 

בכביש המוליך לראש 
צורים, בצד מערב, 
בסמוך לבית הספר 

האזורי.

אופן ההגעה: גינת 
התות נמצאת בשכונת 

אוהל משה בנחלאות.

אופן ההגעה: הגן 
הבוטני האוניברסיטאי 

ירושלים, גבעת רם. 
על השביל הדרומי 

בחלקת דרום אפריקה. 

אופן ההגעה: גן 
הראשונים במרכז ראשון 

לציון, ברחוב הרצל 
בין בניין מס’ 90 לבניין 

מס’ 94.

אופן ההגעה: בסמוך 
לפארק התעשייה 

 בגבעת הקיבוצים - 
מכון איילון, רחובות.  

אופן ההגעה: העצים 
ממוקמים ליד חדר 

האוכל ובמדשאת בית 
הארחה בקיבוץ עין גדי.

אופן ההגעה: קיבוץ 
פלמחים.  העץ נמצא 

כ-300 מ’ משער 
הקיבוץ, בתחנות 

ההסעה. 

אופן ההגעה: בדרך 
הערבה בצומת ספיר 

פונים מזרחה ומיד בדרך 
עפר לפארק הנעלם. 

העץ בולט בנוף. 

אופן ההגעה: בית ספר 
החורש בזכרון יעקב. 

מחוץ לבית הספר דרך 
עפר משולטת לכיוון 

העץ. 

אופן ההגעה: רחוב 
הדקלים, פרדס חנה.

אופן ההגעה: קיבוץ עין 
החורש. משמאל למוסך 
הקיבוץ, נוסעים לכיוון 

מטע האבוקדו. את העץ 
רואים מרחוק.

בשנת 1983 שוקם הגן 
וסביבתו .

אופן ההגעה: גן 
המייסדים בחדרה, רחוב 

שדרות רוטשילד 19.

אופן ההגעה: בכניסה 
המזרחית למושב ביתן 

אהרון בעמק חפר. 

אופן ההגעה: בכניסה 
הראשית לצפת לפני 

התחנה המרכזית. 
כ-500 מ’ מצומת 

הכניסה הראשית פונים 
ימינה לרחבת החניה של 

הפארק.

אופן ההגעה: אולמות 
האבירים בעכו. ניתן 
להגיע רגלית מהעיר 

העתיקה. 

אופן ההגעה: העץ 
נמצא בצד דרום-מערב 

לצומת הכניסה לבית 
קשת ובולט למרחק.

אופן ההגעה: קיבוץ 
אשדות יעקב, דרומית 

לכנרת על כביש 90. 
במרכז הקיבוץ, משמאל 

חדר האוכל, נטועה 
שדרת הדקלים.

אופן ההגעה: שדרות  
הצבי, חיפה.

אופן ההגעה: בצד 
צפון מזרח בגן הבוטני 
במקווה ישראל בחולון. 

אופן ההגעה: קיבוץ 
צובא. משער היישוב 
ממשיכים עד לשער 

המזרחי, יוצאים דרכו 
וממשיכים ישר בעליה. 

לאחר כ-80 מ’ ישנה 
דרך עפר ולצדה שלט 

“האלון”. 

אופן ההגעה: נאות 
קדומים, על כביש 

מודיעין-ת”א, ליד בן 
שמן. העץ ממוקם 

בהיקף מסלול בריכת 
שלמה.

אופן ההגעה: כביש 1 
יורדים במחלף שער 

הגיא לכביש 38, עוברים 
את צומת אשתאול,  

את בית שמש, ולאחר 
כקילומטר פונים 

שמאלה )מזרחה( על פי 
השילוט - למנזר בית 

ג’מאל. בוואדי שבחורש, 
מאחורי המנזר נמצא 

העץ. 

אופן ההגעה: איך 
מגיעים: מצומת אור 
עקיבא פונים לקניון 
אורות. מצפון לקניון 

נמצא גן האיקליפטוס.

אופן ההגעה: קיבוץ גן 
שמואל. משער הקיבוץ 

הולכים דרומה למדשאה 
המרכזית, שם נראים 

מרחוק האיקליפטוסים.

אופן ההגעה: ברחוב 
מינץ 8, גן השקמה 

נתניה.

אופן ההגעה: בקיבוץ 
עין שמר נכנסים בשער 
לשדרה של עצי פיקוס. 

במרכז המדשאה 
שמשמאל, נראה העץ. 

אופן ההגעה: דרך כביש 
4. חוות הנוי סמוכה 

למדרשת רופין. העץ 
נמצא בלב החווה.

אופן ההגעה: קיבוץ ניר 
דוד , דרך כביש 669. 

אופן ההגעה: קיבוץ 
שדה אליהו. בתוך 
חורשת הפיקוסים 

שמאחורי חדר האוכל.

אופן ההגעה: העץ 
במרכז המדשאה 

שבאיזור הכניסה, 
בקיבוץ עין השופט.

אופן ההגעה: בקיבוץ 
משמר העמק. כ-300 

מטר דרומית לחדר 
האוכל .

אופן ההגעה: שדרת 
הדקלים בולטת למרחק 

במחלף עתלית בין 
כביש 4 לכביש 2. 

אופן ההגעה: הגן 
ממוקם בקריית הלאום, 
מול הכנסת בירושלים. 

העץ במרכז הגן דרומית 
לאגם.

אופן ההגעה: כנסיית 
גת שמנים בהר הזיתים, 

דרך יריחו, מול חומת 
העיר העתיקה. 

אופן ההגעה:הסוכנות 
היהודית ברחוב קינג 
ג’ורג’ - פינת קק”ל, 

ירושלים.

אופן ההגעה: מאחורי 
תחנת אוטובוס שעל 

כביש 42, מול הכניסה 
לבית הספר החקלאי 

“עיינות”.  

אופן ההגעה: מכון 
ויצמן, רחובות. העץ 

נמצא ממערב למבנה 
הספרייה המרכזית.

אופן ההגעה: מכביש 
הערבה פונים לעין 

חציבה ]עיר אובות[ 
העץ סמוך לאתר 

העתיקות.

אופן ההגעה: קיבוץ 
אורים בנגב המערבי. 

צמוד לגדר מגרש 
הטניס.

אופן ההגעה: על כביש 
הערבה כ-8 קילומטרים 

צפונית לאילת, דרך 
עפר הפונה מזרחה 
ומשולטת בשלטים: 

“לדקלי הדום”. 

אופן ההגעה: קיבוץ 
הגושרים, על כביש 99. 

אל “עמק הנחל הנעלם” 
מגיעים דרך גן האירועים 

שבמקום –משם 
ממשיכים לחורש ולנחל 

על פי הסימון. 

אופן ההגעה: הפארק 
נמצא בצדו המערבי 

של רחוב הירדן בקרית 
שמונה. 

מאביו( על שדות החיטה 
הסמוכים ובעומדו ליד 
העץ נתקל בשודדים, 

שינה את שמו לאלון.אופן 
ההגעה: הפארק נמצא 

בצדו המערבי של רחוב 
הירדן בקרית שמונה. 

אופן ההגעה: על כביש 
89 פונים צפונה. בין 

סימני דרך 45-46 נמצא 
שלט לקבר ר’ טרפון 
ולכדיתא. לאחר כ-2 
ק”מ משמאל - העץ 

הגדול.

אופן ההגעה: על כביש 
הערבה צפת כרמיאל 
בצומת ראמה ]לחנות 

בזהירות בצידי הכביש[

אופן ההגעה: העץ 
נמצא כ- 100 מטר 

צפונית למשרדי גולף 
געש, בולט למרחק 

בכביש 2 ]ת”א חיפה[.

אופן ההגעה: בגן 
 הלאומי  מקורות
הירקון , בריכת 

הנופרים. בצמוד לגדת 
הנחל נראה העץ, 

אשר מוסתר מעט ע”י 
איקליפטוסים.

אופן ההגעה:רחוב ויצמן 
35, כפר סבא. 

אופן ההגעה: הגן 
הבוטני ברמת אביב, מול 
שער 2 של אוניברסיטת 
תל-אביב. העץ ממוקם 

בצדו הצפון-מזרחי 
של הגן.

עם הזמן נוצרו מנהרות 
לזחילה מתחת לשורשים 

החשופים בגובה של 
1.5 מ’ מעל פני הקרקע, 
המשמשות את משחקי 

הילדים.

בחניון האלה קבוצת 
עצי אלה מרשימים, 

האתר משמש כמקום 
לפיקניק ומשחק וכאתר 

זכרון לחיים פרידמן 
ז”ל מנהל מדור מטעים 

בסוכנות.

על מפת טיולי עצים 

העצים הוותיקים בישראל הינם חלק מתבנית נוף הארץ, ממורשת העם , מההיסטוריה והתרבות שלנו.  

העצים חשובים לכולנו ותורמים לסביבה ולנוף במגוון תחומים ואופנים - תרומה נופית ואסתטית, 

 תרומה סביבתית ואקלימית, הגדלת המיגוון הביולוגי וסיוע בהקטנת פליטות 

פחמן דו חמצני, וויסות טמפרטורה שיפור פעילות קהילתית וספורטיבית ועוד.

 מסורת של שימור ותיעוד עצים וותיקים נפוצה בעולם כולו ולפני כ- 20 שנה החלה להשתרש

גם בישראל. יותר ויותר גורמים מכירים בחשיבות שימור עצים וותיקים ומבצעים פעולות משמעותיות 

לשימורם. 

שימור והעצמת העצים הוותיקים הופך את העצים לאתרי ביקור ועליה לרגל כאשר לחלקם סיפורים 

הקושרים אותם להיסטוריה של ארץ ישראל ולמורשת אבות. 

חשיבות השימור והתיעוד של העצים הוותיקים עולה בקנה אחד עם מטרות אגף יער ואילנות במשרד 

החקלאות העושה למען שמירה על העצים בישראל במגוון רחב של תחומים.

משרד החקלאות מעודד פעילות התנדבותית של קהילות, משפחות, רשויות מקומיות ומוסדות חינוך 

סביב עצים. פעילות זו  צוברת תאוצה יחד עם ההכרה בחשיבות העצים לאדם ולסביבתו ולערך 

המוסף שהם מספקים ביצירת סביבה טובה יותר מבחינות רבות ומגוונות. 

 במפה זו קובצו 72 עצים וותיקים הראויים לביקור ולשימור. 

לכל עץ תעודת זהות הקושרת אותו למקומו ולאירוע כלשהו וכן מסלול ההגעה אליו.

מידע נוסף אודות עצי מורשת רבים שאינם מוזכרים במפה ניתן למצא באתר פקיד היערות במשרד 

החקלאות ופיתוח הכפר בכתובת : www.moag.gov.il/trees ובסדרת חוברת טיולים בעקבות עצים 

שפורסמה ע”י יחידת פקיד היערות במשרד החקלאות.

אנו מאחלים לכם טיול וביקור נעים, 

חגי שניר וישראל גלון,

פקידי היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 הערות והצעות לעצים נוספים הראויים לביקור ותיעוד יש להעביר ליחידת פקיד היערות
trees@moag.gov.il | פקס 03-9485264  | טלפון 03-9485816  

כתיבה וצילומים: ישראל גלון , אביגיל הלר 
עיצוב גרפי והפקה: גלית מרציאנו

המפה הוכנה ע”י יחידת פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד החקלאות ופיתוח הכפרפקיד היערות 

 מפת טיולים 
בעקבות עצים

72 עצים נבחרים


