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היער העירוני
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עריכה לשונית: עליזה ז'זק

בעריכת החומרים השתתפו: ענבר אשכנזי

אפרים שלאין

ישראל גלון

חגי שניר

עיצוב גרפי: אברהם כהן דפוס "פרינטיב" ירושלים

ציבור  מבני  תשתיות,  ופיתוח  בינוי  ציפוף,  אוכלוסיה,  גידול  תהליכי  עוברת  העירונית  הסביבה 
ניהול  של  וחדשנים   אתגרים רבים  עם  להתמודד  הצורך  וגובר  הולך  הבינוי  תהליכי  עם  ומסחר. 
הסביבה העירונית ושיפור איכות החיים בה לרווחת התושבים. תחומים ומושגים חדשים עולים 
בשיח העירוני בשינויים העוברים על איכות החיים בסביבה - האורבנית, החל משינויי האקלים 
ניהול תשתיות  וברווחת הפרט. שינויים ומהפכות עוברים גם על  וכלה בירידה בבריאות הציבור 

ומשאבי הסביבה העירונית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ובעולם מושגים מתחדש.

בשטח  והן  והפרטית  הציבורית  הבנויה  בסביבה  הן  העירונית,  בסביבה  הנטועים  העצים  מכלול 
בחובו   הטומן  העירוני"  העירוני“-“היער  העצים  “משאב  המושג  את  יוצרים  לה  מסביב  הפתוח  
גישה כוללת לטיפול טיפוח וניהול המשאב העירוני - מכלול העצים בתחומי הרשות.  כל זאת מתוך 
ידיעה כי נוכחותם של העצים במרחב העירוני היא שגורמת  להמשך תפקודם המלא של החללים 

העירוניים, לשיפור מראה הסביבה ולתחושה טובה לתושבי הערים. 

על המסמך  ומתבסס  הכפר  ופיתוח  היערות במשרד החקלאות  פקיד  יחידת  ע"י  הופק  זה  מדריך 
 TDAG* עצים בנוף העירוני מדריך למקבלי החלטות" שנכתב בשנת 2012 ע"י הקבוצה הבריטית"
במטרה להרחיב את היריעה ולשלב את ניהול משאב העצים כחלק ממחשבתם ופעולתם של  כל מי 
שמעורב בקבלת החלטות המעצבות והמנהלות את השטחים והמקומות בהם אנו חיים או שמשפיע 
על קבלת ההחלטות: נציגים מקומיים נבחרים, מתכננים במוסדות התכנון, קבוצות קהילתיות, בעלי 
הקרקע, מקבלי החלטות ואנשי ביצוע במערכות העירוניות מנהלי אגפי גינון ו/או איכות סביבה 

ומנהלי מחלקות גנים, ואנשי התכנון כמו מהנדסים, אדריכלים, אדריכלי נוף, ומעצבים עירוניים.

מדריך זה פותח על בסיס ראיונות והתייעצות נרחבת עם בעלי ידע מובילים במגזר הסביבה הבנויה 
בבריטניה, כולל מהנדסים אזרחיים, אדריכלי נוף, מפתחים, מעצבים, מתכננים, ממונים על עצים, 
מומחי קיימות, מגדלי עצים, מנהלי משתלות עצים, אקולוגים, אקדמאים וארגונים שלא למטרות 

רווח המתמחים בשילוב הקהילה ובעצים. 

המדריך מציע 12 עקרונות מכווני פעולה הניתנים להתאמה בהקשר הייחודי של כל עיר כדי לספק 
מפת דרכים לניהול נכון ותכנון מיטבי של משאב העצים העירוני. המדריך מתמקד בעצים בודדים 
במרחב העירוני, בן אם בעצים לאורך כבישים , עצים בשטחים ציבוריים פתוחים, חורשות או עצים 

בשטחים פרטיים. הוא לא דן בניהול שטחים עירוניים מיוערים.

מבוא

TDAG - Trees and design action group *.קבוצת פעולה לעצים ועיצוב הפועלת בבריטניה
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ויבטיח  קצר  בטווח  פירות  ישא  העירוני  העצים  משאב  ניהול  את  המשלב  מתקדם  עירוני  ניהול 
איכות חיים לטווח הרחוק, איכות החיים העירונית תשתפר וניהול המשאבים העירוניים יהיה יעיל 

וחסכוני.

פקיד היערות, אגף יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל למען קידום הטיפול במשאב 
ביצוע  בכל השלבים: תכנון,  הנושא  לקדם את  אנו מעוניינים  “היער העירוני".  הוא  בעיר  העצים 

וטיפול. 
החל משנת 2016 נצא בקול קורא לעידוד רשויות למתג עצמן כ"יער עירוני" ולהיות שותפים בבניה 

ושמירה על הנוף הגבוה בישראל. לנו ולדורות הבאים.

קריאה מהנה

חגי שניר וישראל גלון
פקידי היערות
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היער העירוניהקדמה

משאב העצים העירוני - הגדרה: 
בשטח  והן  והפרטית  הציבורית  הבנויה  בסביבה  הן  העירונית,  בסביבה  הנטועים  העצים  מכלול 
הפתוח מסביב לה יוצרים את המושג “משאב העצים העירוני“ הטומן בחובו גישה כוללת לטיפול, 

טיפוח וניהול המשאב העירוני - מכלול העצים בתחומי הרשות.

 כל זאת מתוך ידיעה כי נוכחותם של העצים במרחב העירוני היא שגורמת להמשך  תפקודם המלא 
של החללים העירוניים, לשיפור מראה הסביבה ולתחושה טובה לתושבי הערים.

כשרובה של אוכלוסיית ישראל מתגורר בסביבה עירונית מעל 90%, הולך וגובר הצורך להתמודד עם 
אתגרים רבים וחדשנים של ניהול הסביבה העירונית ושיפור איכות החיים בה לרווחת התושבים. 

חלק  להלן  ורבה.  מגוונת  היא  המידית  ולסביבתם  העירונית  החיים  לאיכות  העצים  של  תרומתם 
מההשפעות המטיבות של העצים על סביבתם: 

הקדמה

קליטת פחמן דו חמצני הצללה
ופליטת חמצן

ציון מקום דיוקן מקום נקודת ציון במרחבקליטת מי נגר עילי

העלאת ערך הנכסים

מיסוך בין בנינים

מיסוך חזיתות

מגוון ביולוגי בתוך העיר

משיכה לרחוב מסחר 

אסטטיקה 

שיפור קשרים חברתיים

קשר עם עונות השנה 

הורדת הטמפרטורה 
והקטנת עומס החום 
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היער העירוניהקדמה

עצים בסביבה עירונית עוזרים לשקם את האיזון הסביבתי והחברתי בשכונות ובמרכזים 
העירוניים. ניהול מי הגשמים, קירור איי החום  העירוניים, שיפור איכות האוויר בלכידת 
הפחמן והיופי החזותי של התצוגות העונתיות הצבעוניות הינן רק דוגמאות כיצד במבט 
בדרכים  המושגת  הצלחה  העירונית.  להצלחה  תרומתם  על  ללמוד  ניתן  העצים  על  חדש 
חסכוניות יותר מאשר צורות מסורתיות של ניהול תשתית ומשאבים בעיר. שום נכס יחיד 

מעשה ידי אדם לא יכול להשתוות לתועלות שעץ בוגר יכול לספק.

כמדינה בעלת אקלים ים תיכוני מובהק, בה ברוב עונות השנה השמש קופחת מעלינו, ישנה 
חשיבות עליונה לקיומו של רצף עירוני מוצלל. על מנת לעודד פעילות יומית אנושית ברחבי 
בשטחי  אנשים  של  להתקהלויות  להביא  המסחרי,  הרחוב  של  מעמדו  את  לחזק  הערים, 

הציבור וברחבות העירוניות בשעות היום - יש לחזק את החשיבות של צל איכותי ורציף. 

העולם  ברחבי  מדינות  החלו  העירוני,  במרחב  עצים  של  לתרומתם  המודעות  הגברת  עם 
להשיק תכניות לאומיות לשתילת עצים במטרה להגדיל את  כיסוי העצים בערים גדולות. 
לוס  כמו  נוספות  ערים  וכן  ב-2010  כזו  תכנית  שהשיקה  לונדון  את  למנות  ניתן  ביניהן 

אנג'לס, שיקגו וניו יורק.

מדריך 12 העקרונות לניהול משאב העצים העירוני:
מדריך זה בא לספק עקרונות ישימים לניהול משאב העצים. המדריך פותח על ידי קבוצת 
ופרסמה את  )TDAG( שפעלה בבריטניה במהלך העשור האחרון  ועיצוב  הפעולה עצים 
החקלאות  במשרד  היערות  פקיד  יחידת  ידי  על  בישראל  ועודכן   2012 בנובמבר  המדריך 

ופיתוח הכפר בשנת 2015.

המדריך מבוסס על למעלה ל-40 ראיונות והתייעצות נרחבת עם בעלי ידע מובילים במגזר 
מתכננים,  מעצבים,  מפתחים,  נוף,  אדריכלי  אזרחיים,  מהנדסים  כולל  הבנויה,  הסביבה 
ממונים על עצים, מומחי קיימות, מגדלי עצים, מנהלי משתלות עצים, אקולוגים, אקדמאים 

וארגונים שלא למטרות רווח המתמחים בשילוב הקהילה ובעצים.

וצוותי  ההחלטות  ממקבלי  ותיקונים  להערות  ופתוח  בעברית  לראשונה  יוצא  זה  מסמך 
התכנון. לאחר סבב ראיונות ישראלי ומשוב כללי - תעודכן מהדורה זו. 

המדריך מציע 12 עקרונות מכווני פעולה הניתנים להתאמה בהקשר הייחודי של כל רשות 
מקומית כדי לספק מפת דרכים לניהול נכון ותכנון מיטבי של משאב העצים העירוני.

עצים  כבישים,  לאורך  בעצים  אם  בן  העירוני,  במרחב  בודדים  בעצים  מתמקד  המדריך 
בשטחים ציבוריים פתוחים, חורשות או עצים בשטחים פרטיים. המדריך לא עוסק בניהול 

שטחים עירוניים מיוערים.

למי מיועד המדריך?
את  המעצבות  החלטות  בקבלת  שמעורב  מי  לכל  ההחלטות,  למקבלי  מיועד  זה  מדריך 

השטחים והמקומות בהם אנו חיים ולאלו שמשפיעים על קבלת ההחלטות :

הקרקע,  בעלי  קהילתיות,  ,קבוצות  התכנון  במוסדות  מתכננים  נבחרים,  מקומיים  נציגים 
איכות סביבה  ו/או  גינון  אגפי  מנהלי  העירוניות  במערכות  ביצוע  ואנשי  החלטות  מקבלי 
ומעצבים  נוף,  אדריכלי  אדריכלים,  מהנדסים,  כמו  התכנון  ואנשי  גנים,  מחלקות  ומנהלי 

עירוניים .

המדריך מחולק לנושאים לפיהם כל גורם מקצועי רלוונטי יכול לעבור לפרק הנוגע לתחום 
פעילותו ולבחון כלים מקצועיים חדשים לשיפור משאב העצים העירוני הנוגע אליו.

עצי אורן הגלעין - שדרות הצבי חיפה

עצי סיגלון עלי מימוזה בפריחת 
אביב -רחוב בלוך תל אביב
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היער העירוני טבלת 12 העקרונות

פעולות יתרונות מטרה 

4*

יצירת מקומות 
ידידותיים 

לעצים

ליצור מקומות 
שבהם מיני עצים 

יכולים לשגשג 
ולספק את מלוא 

מגוון היתרונות 
שלהם מבלי לגרום 

למטרד מזיק.

 מספק את התנאים ליצירת ערים ושכונות 

מרובות עצים כמו גם הגדלת אחוז הצל בעיר.

 מצמצם את הסבירות של קונפליקטים בין 

תושבים עצים, מבנים  ותשתיות ומאפשר בכך 
ניהול יעיל  יותר ועלויות מוקטנות.

 העדפת עצים גדולים ככל הניתן  

 ביצוע סקר עצים  מוקדם

 איחוד  תשתיות תת"ק בתעלות משותפות.

 בחירת פרטי ביסוס מתאימים לתנאי הקרקע 

 חיזוי סיכונים בתהליך הפיתוח 

5
בחירת העצים 

הנכונים

בחירת העצים 
הנכונים בהקשר 

המתאים מבחינת 
אקלים, קרקע 

מים ומבנה הנוף 

 וודאות גבוהה לגבי התוצאות .

  נוף מתפקד בוגר.

 מניעת תיקונים והצורך בהחלפת עצים עקב 
בחירה לקויה.

  לשקול את התוצר הסופי לטווח ארוך 

  גיוון המערך האקולוגי של היער העירוני

  חובת פירוט מיני  העצים והזנים במפרט 
השתילה 

6
 איתור  

היתרונות 
המרובים

המגולמים 
בעצים

מיקסום התרומה  
הישירה והעקיפה 
שעצים מספקים 
כחלק ממערכת 
כוללת  להשגת 
מטרות ויעדים 

מקומיים.

 עצים כאמצעי להשגת מטרה ולא המטרה עצמה

 הקטנת השימוש בפרויקטים של תשתיות 
אפורות. חסכון כלכלי.

 העלאת  התשואה בהשקעה בעצים

 העלאת  מודעות המשאב ברשות .

   בחירת העץ הנכון על פי מאפייניו להשגת 
מירב תרומתו למרחב כגון :איכות המקום 

  פוטנציאל כלכלי

  בריאות ורווחה

  שימור הטבע 

  מזון מקומי וקשרי קהילה

  הרגעת התנועה 

  ניהול מי גשמים 

  בקרת זיהום האויר 

  קירור ומחסה

  הפחתת רעש 

12
העקרונות טבלה

פעולותיתרונותמטרה

1
הכרת משאב 

העצים העירוני

ליצור ולנהל 
מידע ברור ונגיש 

לשימוש של מצאי 
העצים  הקיים 

בעיר, אופי העצים 
ומצבם 

 עוזר להציב את העצים במעמד שווה לתשתיות 
אחרות בזמן קבלת החלטות על ידי הבטחת 

זמינות נתונים.
 עוזר לכוון משאבים על בסיס צרכים בפועל 

ולא תקדימים היסטוריים, מה שיניב הן תוצאות 
טובות יותר והן חיסכון כספי לאורך זמן.
 מספק בסיס למעקב אחרי ההתקדמות 

והתוצאות ומאפשר הערכה של השפעת הפיתוח   
וניהול העצים.

 מספק את העדויות הדרושות למדיניות חסונה 
ויעילה, במיוחד בנוגע להגנה על הנוף, שימור 

עצים, חובות תכנון ופיקוח על הפיתוח.

 הבהרת צרכים באמצעות איסוף נתונים ]מין 

העצים, גיל, מיקום, מצב...[.
 הבנת הנקודות החזקות והמגבלות של 

שיטות  איסוף הנתונים.
 ניצול עבודת מתנדבים ומיקור לציבור.

 הפיכת  מאגר הנתונים לנגיש וקשירתו 
.)GIS( למערכות מידע גיאוגרפיות

 שיבוץ עדכוני הנתונים בנהלי ניהול שגרתיים.

2
 הפעלת 

אסטרטגיית
עצים כוללנית

לבנות, לאמץ 
וליישם אסטרטגיה  

כוללת להגנה, 
פיתוח וניהול יער 

עירוני משגשג 
ומפיק רווחים 

המתאים לצרכים 
ולשאיפות  

מקומיות.

 הקמת  המנגנון היעיל ביותר להשגת כיסוי עצים 
כללי טוב.

 עוזר להבטיח קבלה של החלטות המבוססות 
על  נתונים ומונחות מדיניות   המצמצמות בזבוז 

משאבים כתוצאה מהחלטות אד הוק.

 יוצר נשיאה באחריות במסגרות זמן מוגדרות.

 מספק בסיס לעיצוב מדיניות תכנון איתנה  
בזיקה לעצים.

 יצירת סביבה פתוחה לרעיון.

  אימוץ של רעיון היער העירוני בכללותו.

 התייחסות מלאה לשאלות הבאות: מה יש 
לנו? מה אנחנו רוצים? מה אנחנו עושים? 

האם אנחנו מקבלים מה שאנחנו רוצים?

3
תכנון עצים 

במדיניות 
ובתוכניות 

אחרות

לאמץ תקנים 
ברורים לשתילה, 
טיפול והגנה של 

עצים בתכנית 
המקומית 

ובתכניות עבודה 
ותקצוב.

 מספק אמות מידה לעובדים בתוך, עם או עבור 
הארגון )למשל קבלנים, גוזמים( על מנת לשמור  

על עקביות גדולה יותר בעבודות המבוצעות 
ויכולת חיזוי התוצאות.

 עוזר למלא את חובת הזהירות הקשורה בעצים.
 מציע מנגנון יעיל לניהול ציפיות הציבור תוך 

צמצום הזמן המושקע בטיפול בבקשות אד הוק.
 תורם להבטחת תוצאות סביבתיות חיוביות 

מפעולות מחקר ופיתוח.
 מבטיח אימוץ מדדי איכות לקבלת החלטות 

וביצוע ברמה גבוהה לסוגיות הקשורות בעצים.

 אימוץ נהלי עבודה לגבי העצים

 שילוב סטנדרטים ותקנים ברורים בהגנה, 
החלפה ושתילה של עצים.

 קביעת ערך חליפי ראוי.

 הגדרת תקני שתילת עצים בפיתוח חדש.

 הגדרת בית הגידול לעצים בנטיעות חדשות.

 בדיקת תכניות ופעולות נוספות שתומכות 
בהעצמתו של משאב העצים העירוני.

פנינו  ולאן  כעת  נמצאים  אנו  היכן  להבין  היא  להצלחה  המוצא  נקודת 
מועדות. עקרונות התוכנית יעזרו לעבוד עם אחרים, כולל חברי מועצות, 
מתכננים ועובדי ציבור מרכזיים המובילים בקיימות, דיור, כבישים, שטחים 
ירוקים ועצים, יחד עם מתנדבים מהקהילה, בעלי עסקים ותושבים, כדי 

לבנות יסודות איתנים אלה לאסטרטגיית העצים העירונית.

עיצובתכנון

 12 העקרונות לניהול משאב העצים העירוני: 

*עקרונות 4 ו-5 עוסקים בחלק מהשיקולים המרכזיים שיכולים לסייע 
ליישם הלכה למעשה את האימרה הידועה העץ הנכון למקום הנכון. 

יש לבחון שני עקרונות אלו ביחד
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היער העירוני טבלת 12 העקרונות

פעולותיתרונותמטרה

7
השג עץ בריא

לשתול עצים 
איכותיים, בריאים 
וחסונים העומדים 
בסטנדרט עצי נוי 

 שימוש בשתילי עצים איכותיים העומדים 
בסטנדרטים שנקבעו במטרה להבטיח קיימות 

ליער העירוני.

 הקטנת שיעור כשל העצים ובכך הקטנה של 
עלויות תחזוקה והחלפה .

 תמורה טובה יותר לכסף בתהליך רכישת העצים.

 עבודה על פי סטנדרטים שנקבעו לשתילי 
העצים על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר  

על מנת להבטיח עצי משתלה בריאים יותר 

 הכרות עם שיטות הייצור השונות במשתלות 

 יציאה למכרז משתלות לקבלת שתילים 
איכותיים 

 ביקור במשתלה כדי לוודא עמידה במפרטים 
]פיקוח[

8
 ספק קרקע, 

אוויר ומים
ליצירת בית 
גידול ראוי.  

להבטיח שלעצים 
יש בית גידול 

מתאים, הספקה 
של חומרי 

מזון,חמצן ומים 
הנחוצים לקיום 

הפוטנציאל 
לצמיחה ואריכות 

חיים.

 הגדלת הערך המופק מהעצים: ככל שהעץ גדול 
יותר ומאריך חיים תרומתו לסביבה גדולה יותר. 

הקטנת התערבויות  בטיפול השוטף בעצים: 

 בניית יער עירוני עמיד בעל יכולת הסתגלות 
חזקה.

 השקעה ביצירת בית גידול נאות  

 פיקוח על ביצוע השתילה והמשך תחזוקה 
שוטפת על פי תכנית מותאמת.

 ניצול טכנולוגיות חדשות 

9
איתור וגיוס 
בעלי עניין  

עבודה  עם בעלי 
עניין מקומיים 

פוליטיים, 
מקצועיים 

וקהילתיים כדי 
לקדם את הערך 
של עצים בנוף 

העירוני.

 הכוח הוא במספרים

 מקטין את הלחץ על המשאבים ככל שיש 
שותפים שעשויים להביא מימון נוסף או יכולת 

מימוש נוספת. מפחית עימותים ותלונות 
הקשורים בעצים

 הקמת פורום עצים אסטרטגי

 קידום תכנית שומרי עצים בקהילה ]נאמני 
אילנות[ 

 ארגון הדרכות 

 הגדרת  הדרישות מקבלני ביצוע ותחזוקה

פעולותיתרונותמטרה

 10
אמץ גישה של 

ניהול נכסים

להעשיר  את כל 
צוותי התכנון 

ומקבלי ההחלטות 
בהבנה מעמיקה  

של עלות 
העצים והתרומה  

שהם מספקים 
לעיר,לסביבה 

ולאדם.

 מעצים רווחים מהעצים בדרך אסטרטגית .

 שימוש בשיטת עבודה מיטבית כדי לנסח צרכים 
למשאבים : חברי מועצה מבינים עבור מה הם 

מצביעים בהקצאות משאבים 

 השגת הסכמה ותמיכה רחבה  בתרומה שמשאב 
העצים העירוני מספק. 

 הגדרת ערך משאב העצים המקומי

 שילוב תוצאות הערכה בקבלת החלטות 

 חשב כלכלית את תרומת העץ לסביבה 
העירונית ] מחשבון העצים[

11
מודעות 

לסיכונים 
)במקום להרתע 

מסיכונים(

לנקוט בגישה 
מאוזנת ומתאימה 

לניהול בטיחות 
עצים 

 יש לעמוד בחובת הבטיחות במסגרת אילוצי 
התקציב

  מבטיח הנאה מתרומת העצים

 מקטין סתירות בין מדיניות וצרכי הגיוון הביולוגי

 בניית מערכת לניהול סיכונים 

 ביצוע סקר עצים מקדים במוסדות חינוך גנים 
ציבוריים ובאזורים קולטי קהל. 

 הגדרת חובת הבטיחות לגבי עצים 

 חלוקת הבקרה לאזורים לפי שימוש

 ביסוס מדיניות לטיפול בנזקים מבני הקשור 
בעצים 

12
התאם ניהול 

לצרכים

ניהול תחזוקת 
עצים מקדימה 
ומותאמת כדי 

להבטיח תרומה 
מירבית מהעצים 

 מייצר יער עירוני איתן וביצוע פעולות תחזוקה 
במועד ובשליטה.

 משיג שיעור הישרדות גבוה 

 משפר את תרומת העצים לגיוון המקומי.

 שיטתיות מקדימה לתחזוקת עצים 

 ביסוס משטר ניהול שייסיע לאריכות הימים 
ולגיוון העצים 

  ביצוע פעולות תחזוקה מונעת 

שתילה/
הגנה

ניהול
ומעקב
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הכר את משאב העצים בסביבתך:  .1  

מטרה

ליצור ולנהל מאגר מידע - מאגר מידע זה יכלול את הנתונים אודות מלאי העצים הקיים, 
אופיים ומצבם הפיזי של העצים בעיר, וינגיש את המידע לשימוש.

עוזר להציב את העצים במעמד שווה לתשתיות אחרות בזמן קבלת החלטות. מבטיח    
זמינות נתונים כאשר צריך לבחון צרכים ולקבל החלטות.

עוזר לכוון משאבים על בסיס צרכים בפועל ולא תקדימים היסטוריים, מה שיניב הן    
תוצאות טובות יותר והן חיסכון כספי לאורך זמן.

להעריך את ההשפעה של  ומאפשר  ותוצאות  שינויים  למעקב אחרי  בסיס  מספק    
הפיתוח וניהול העצים.

מספק את הנתונים הדרושים למדיניות מקצועית ויעילה, במיוחד בנוגע להגנה על    
הנוף, תחזוקה ושימור העצים, חובות תכנון ופיקוח על הפיתוח.

פעולות

הבהרת הצרכים בנתונים ויעדי איסוף נתונים א.   

כמו בכל צורה של ניהול נכסים, הבסיס להבטחת רווחים מרביים מעצים הוא הבנה ברורה 
של החומר. צעד ראשון הוא הבנה איזה מידע דרוש, מי ישתמש בו, לאיזה צורך ואיך. 

איסוף  מבטיחה  עצים  על  לנתונים  המערכת  ודרישות  עתידיים  שימושים  לגבי  בהירות 
הכמות הנכונה של נתונים בתבנית הנכונה.

זיהוי היתרונות והחסרונות של שיטות איסוף המידע  ב.   

של  ההערכה  את  שטח.  סקרי  דורש  המקומי  העצים  משאב  של  והתנאים  האופי  זיהוי 
כיסוי החופה הכולל באזור ניתן לבסס על עבודת סקר שטח מתוך אומדנים חזותיים של 
גודל  הכיסוי. את כיסוי החופה אפשר גם להעריך מרחוק, על ידי שימוש במערכת המידע 
הגיאוגרפי )GIS( ובצילומים מהאוויר או מלוויינים למיפוי כותרות עצים באופן ידני או 

אוטומטי.

ניצול עבודת מתנדבים ומיקור חוץ לאיסוף מידע א. 

עזרה חשובה בסקרי עצים ניתן לקבל ממתנדבים מאומנים היטב שקבלו הכשרה נאותה, 
כגון: נאמני עצים וחברים בארגונים כמו החברה להגנת הטבע או משרד החקלאות ופיתוח 
הכפר והמשרד להגנת הסביבה. לדוגמא: ניתן למנף פרויקטים משותפים של קהילות שלמות 
כדי לנטר ולמפות עצים בסביבתם ובמיוחד עצים נדירים, עתיקים או בעלי ייחוד לסביבתם.

הנגשת המידע שנאסף למערכות מידע גיאוגרפי )GIS(ב. 

נתוני העצים חייבים להיות נגישים למגוון רחב של משתמשים ולציבור. כלומר יש לדאוג 
וגם  המתכננים  גם  התכנון,  במוסדות  ההחלטות  מקבלי  שגם  כך  משותף  נתונים  למסד 

המנגנונים הרגולטורים יהיו בממשק רציף עם הנתונים שנאספו.

ברשות  שבוצע  העצים  סקר  בנתוני  לשימוש  ומיידית  חופשית  גישה  יש  כי  לוודא   רצוי 
המקומית. ולחלופין חשוב להתעדכן בכל סקר עצים מקומי שנערך ולהעלות אותו כשכבה 

זמינה למתכננים ולעוסקים בניהול משאב העצים.

עדכון הנתונים באופן שוטףג. 

במצב  לשמור  צריך  הנתונים  את 
עדכני. אחרי שנוצרו נתוני הבסיס, 
יש לבצע את העדכון על בסיס שוטף, 
מעבודת  שאפשר  כמה  המשלב 
הסקר ומהנתונים הנאספים במהלך 
האחרות  השגרתיות  העבודות 
התחזוקה.  במסגרת  המבוצעות 
או  חזקים  לחצים  שחווים  אזורים 
צורך לסקור  יהיה  שינויים מהירים 
ממוקדת,  בפעילות  או  שנה  מדי 
ואילו אזורים אחרים מספיק לבדוק 
פעם בשלוש שנים. שטחים אפשר 
לחלק לאזורים על פי רמת השימוש 

ולסקור בהתאם.

 

תכנון

דוגמא מתוך סקר עצים עתיקים ויחודיים
בירושלים של החברה להגנת הטבע.
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2.  הפעלת אסטרטגיית עצים כוללנית

מטרה

וניהול משאב העצים העירוני כמשאב משגשג  כוללנית להגנה, טיפוח  יישום אסטרטגיה 
ורווחי המתאים לצרכים ולחזון המקומי. 

הקמה של מנגנון יעיל להשגת כיסוי עצים כללי טוב.   

הבטחה של החלטות מנומקות ומבוססות ידע ועדויות במקום להיכנע להחלטות    
אד הוק.

אחריות משותפת לתכנון ביצוע ואחזקת היער העירוני במסגרת זמן מוגדרת.   

ביסוס מדיניות יציבה בהקשר לנושא העצים.   

פעולות

יצירת סביבה פתוחה לרעיון  א.   

פיתוח ויישום יעילים של אסטרטגיית עצים דורשים חסות של מנהלים ברשות מקומית. 
הדרך המיטבית להשיג זאת היא כאשר חבר מועצה, יו"ר ועדה, מנהלי אגפים בעלי עניין כגון 
אגף שפ"ע, חינוך, תכנון, הנדסה והטוב ביותר, ראש הרשות, הוא ה'מקדם' של האסטרטגיה.

באותה מידה, חשוב ליצור קבוצת עבודה חוצה תחומי התמחות, הכוללת נציגי מפתח מתוך 
הארגונים והאגפים העירוניים ומחוצה להם, שהחלטותיהם משפיעות על העצים המקומיים 

או שיש להם רווח עקיף  מניהול טוב יותר של משאב העצים העירוני.

המנגנונים  אחד  היא  לנושא  לתרום  קהילתיות  וקבוצות  מתנדבים  ארגוני  של  יכולתם 
היעילים ביותר למימוש ניהול משאב העצים העירוני. 

החל את משאב העצים העירוני בכללותו  ב.   

תכלול  המקומיות  הרשויות  של  כוללנית  עצים  משאב  ניהול  שאסטרטגית  ביותר  חשוב 
עצים לאורך כבישים, עצים במדרכות, עצים בשטחים ציבוריים פתוחים וכן עצים בשטחים 
פרטיים.  נכסים  בתחומי  נמצאים  העירוניים  העצים  של  רובם  מהרשויות  בחלק  פרטיים. 
בקרקע  עצים  עבור  הזמינים  מאלה  שונים  פרטיים  עצים  על  להשפעה  המנגנונים  אמנם 

בבעלות ציבורית אך חשוב באותה מידה לקחת אותם בחשבון. 

ארבע השאלות להשגת אסטרטגית עצים כוללת  ג.   

לנו? הבנת האופי וההיקף של משאב העצים בעיר היא נקודת המוצא הטובה  יש  מה   .1
ביותר לכל מאמץ תכנוני וניהול משמעותי. כלולים כאן קביעת הערך הכולל של אוכלוסיית 

העצים המקומית ותיאור הדיוקן שלה במונחים כמותיים, איכותיים ופונקציונליים. 

2. מה אנחנו רוצים? יעדים המגדירים בבירור איך נראית הצלחה עתידית ומהם הרווחים 
הייחודיים להם מצפים ממשאב העצים  העירוני, הינם בבחינת “מצפן" להובלת הפעולה. 
הגדרת יעדים כאלה דורשת שותפות רחבה של בעלי עניין, הרבה מעבר לכוח האדם המעורב 

בנושא העצים באופן שוטף.

3. מה אנחנו עושים? כדי למלא את תפקידה, האסטרטגיה צריכה לנסח הן את המדיניות 
והן את הפעולות המעשיות הדרושות כדי להשיג כל יעד. יש לכלול כאן אמצעים כדי:

לטפל באזורים בהם עצים חסרים ונחוצים, מה שעשוי לכלול הגדרה של יעדי כיסוי    
חופה מסוימים )יעדי אחוזי ההצללה המבוקשים(.

לטפל ולתחזק באופן שוטף ומקצועי את העצים בעיר.   

לטפל בחוסר האיזון בהתפלגות גיל האוכלוסייה והמינים.   

של  במקרה  שמשולב  ולאכיפה,  למימוש  להגנה,  הניתן  מדיניות  ניסוח  להבטיח    
רשויות מקומיות במסמכי התכניות המקומיות.

להגדיר תקני ניהול התומכים במימוש היתרונות הצפויים.   

להבטיח שתכנית של שיתוף פעולה איתן ומעורבות הקהילה עוצבה כדי להזין את    
המימוש.

4. האם אנחנו מקבלים מה שאנחנו רוצים? אם לא - נעקוב אחרי ההתקדמות, תוך חקירה 
למה דברים מסוימים לא עובדים כפי שהיה צפוי ונבצע התאמות. 

ככר חשופה - ככר המייסדים 
אם המושבות - פתח תקוה
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התיחסות לעצים במדיניות ובתכניות אחרות    .3  

מטרה

לאמץ תקנים ברורים להגנה, טיפול ושתילה של עצים בתכנית המקומית, ובמסמכי פיתוח.

הגדרת אמות מידה לתנאי סף לעובדים בארגון או עבור הארגון )קבלנים( על מנת    
לשמור על עקביות בעבודות המבוצעות ועל היכולת לחזות תוצאות.

קביעת נוהל שמירה על עצים.   

ניהול ציפיות הציבור וצמצום הצורך לטיפול בבקשות דחופות.   

הבטחת תוצאות סביבתיות חיוביות בפיתוח חדש.   

הבטחת רמה גבוהה של ביצוע בכל הסוגיות הקשורות לעצים.   

פעולות

אימוץ נהלי עבודה לגבי מצאי העצים  א.   

אימוץ נהלים שיקבעו איך ומתי משקמים עץ? באילו נסיבות תישקל כריתת עץ? מתי ואיך 
יבוצע גיזום העצים? איך ייבחן תפקיד העץ בנושאי ניקוז? איזו גישה לנקוט בנושאים של 

שתילת עצים חדשים ובחירת המינים? 

על כן יש לאמץ ולפרסם לכל הנוגעים בדבר את הקריטריונים שהביאו להחלטות הנ"ל לגבי 
מדיניות השלטון המקומי בסוגיות המשיקות לעצים.

שילוב תקנים ברורים בהגנה, החלפה ושתילה של עצים  ב.   

על הרשות המקומית לנסח תקנות שיבטיחו:

1. שימור העצים והשטחים המיוערים שהם בעלי ערך גבוה מבחינה ציבורית. בין אם מדובר 
בשטחים ציבוריים ובין אם מדובר בשטחים פרטיים.

2. הבטחת תשתית ירוקה נאותה בהכשרה של קרקעות חדשות.

יש להשקיע משאבים  וניתנת להגנה בתכנית המקומית.  יש להחיל מדיניות עצים ברורה 
הרשות  של  הגבוהה  הרשמית  המדיניות  אל  ישיר  קשר  ליצור  יש  המדיניות.  באכיפת 

באמצעות הדרכה.

החל בכללים והדרכה שיציגו את יתרונותיו של העץ הבוגר על פני שתילה של עצים חדשים 
גם בהיבט הכלכלי וכלה בשימוש יעיל בחוק הגנת האילנות ואזורי שימור-.

קביעת ערך חליפי ראוי  ג.   

התשואה להשקעה בשתילת עץ ובטיפוחו ממומשת רק כאשר העץ מגיע לשלב בגרות וחי 
בשלב זה. לוקח לעץ בין 15 ל -40 שנה, תלוי במין, עד שהחופה שלו מגיעה לגודל המעניק 
גשמים  מי  ניהול  אוויר,  זיהום  הסרת  אסתטיקה,  הצללה,  מבחינת  משמעותיים  רווחים 
יותר ככל  ואחרים. מנקודת מבט של שימור הטבע, אוכלוסיית חיות הבר של עץ עשירה 
שהעץ זקן יותר. כתוצאה מכך, יש אובדן משמעותי גם כאשר שתילת עץ חדש נועדה לפצות 

על כריתה של עץ זקן.

ההכרה באובדן זה מובילה מספר הולך וגדל של רשויות מקומיות, כמו גם אנשי מקצוע בעלי 
אחריות חברתית וסביבתית, שהובילו לקביעת מחשבון חישוב הערך החליפי של העץ. ערכו 
נדירותו, מידותיו, מיקומו, ערכו  גילו,  של העץ הוא השווי הנקבע בין השאר על פי מינו, 

הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי. 

 )ראה באתר האינטנרט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר - פקיד היערות הארצי( 

הגדרת תקני שתילת עצים בפיתוח חדש ד.   

הגדרת תקנים ]סטנדרטים[ לשתילת עצים מעניקה מנגנון יעיל המבטיח שהכשרות קרקע 
חדשות יתרמו לתשתית הירוקה שהופכת ערים ועיירות למקום נעים יותר ויעיל יותר לחיות 

בו ולעשות בו עסקים. 

הקרקע  נפח   - הגידול  בית  לגבי  דרישות  השתילה  לתקני  להוסיף  יש  מיטבית  ליעילות 
ואיכותה, במיוחד לגבי עצים הנשתלים בריצופים במרחב העירוני. 

בית קפה תחת עץ פיקוס השדרות - מתחם התחנה – תל אביב 
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בדיקת תכניות נוספות שתומכות בהעצמתו של משאב העצים העירוני ה.   

האחריות,  העצמת  נדרשת   יתרונות,  של  רחב  מגוון  יעניק  המקומי  העצים  שמשאב  כדי 
הבעלות והתמיכה של הציבור העירוני. 

מנוסחות  ולהיות  להיקלט  רק  לא  צריכות  עירוני  ליער  השאיפות  שתתממשנה,  כדי 
להתפשט  גם  צריכות  הן  המשויכת.  הפעולה  ובתכנית  הכוללנית  העצים  באסטרטגיית 
ירוקה,  תשתית  אסטרטגיות  קיימות,  תכנית  כגון  ותכניות.  מסמכים  של  רחב  מגוון  דרך 
אסטרטגיות בריאות הציבור או תכניות תחבורה, תכניות בתחום החינוך והתרבות והכל 

בהתאם לציפיות המקומיות העיקריות ממשאב העצים. 

עיצוב

מימוש הפוטנציאל של הרווחים הרבים והחיסכון במשאבים, שעצים עירוניים יכולים לספק 
דורש שיקול דעת זהיר - העץ הלא נכון במקום הלא נכון יכול לגרום להפסד גדול מהתשואה 

שתתקבל.

עקרונות העיצוב יעזרו לאפשר לכל המעורבים בתהליך העיצוב - כולל מפתחי אתרים ובעלי 
אתרים, מעצבים, מהנדסים אדריכלי נוף ואגרונומים  - להשיג את התוצאות המיטביות הן 

עבור העצים והן עבור האנשים.

עקרונות 4 ו-5 עוסקים בחלק מהשיקולים המרכזיים שיכולים לסייע ליישם הלכה למעשה 
את האמרה הידועה 'העץ הנכון למקום הנכון'. יש לבחון שני נושאים ביחד: בחירה והצבה 
של עצים על בסיס הערכה שקולה של ההקשר; ווידוא שתכנון המבנים והתשתיות הסובבים 

מאפשר לעצים לשגשג. 

החשיבות של מקומות ידידותיים לעצים נבחנת כאן ראשונה, כיוון שהיא קובעת במידה 
רבה את עצם האפשרות שיהיו עצים בנוף העירוני. פירוש הדבר שלא כל מקום צריך להיות 

בעל יכולת לקלוט עצים.

4. יצירת מקומות ידידותיים לעצים

מטרה

ליצור מקומות שבהם מיני עצים יכולים לשגשג ולספק את מלוא מגוון היתרונות שלהם 
מבלי לגרום למטרד מזיק.

מספק את התנאים ליצירת ערים ושכונות מרובות עצים.   

מצמצם את הסבירות של קונפליקטים בין עצים, מבנים ובני אדם, ומאפשר בכך    
ניהול חלק יותר ועלויות מוקטנות.

שדרת עצי פיקוס השדרות - שדרות 
רוטשילד שנות השלושים - תל אביב

שדרת עצי פיקוס השדרות - שדרות 
רוטשילד שנות החמישים - תל אביב
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הערות: 

יצירת מקומות המקלים על הקיום בצוותא של עצים ומבנים דורשת חשיבה משולבת על 
התיאום מעל ומתחת לפני הקרקע לאורך חיי העץ עד בגרותו ומעבר לה. 

סביבם  שנמצאים  הקשיחים  המרכיבים  לרוב  מעבר  ימים  להאריך  בקלות  יכולים  עצים 
בניינים  ואפילו  ריצוף  חומרי  עמודי תאורה, תמרורים,  כמו ספסלים,  עירוניות,  בסביבות 
רבים. הגיוני על כן לעשות התאמות כדי להבטיח שהמרכיבים הקשיחים בעלי אורך החיים 

הקצר יותר של הערים והעיירות שלנו יתוכננו תוך התחשבות בעצים ולא ההיפך.

פעולות

העדפת עצים גדולים א. 

העדפת נטיעה של עצים עם חופה גדולה צריכה להיות חלק מהמדיניות. יש לקחת אותה 
בכל  וכן  גדולים  קרקע חדשים  להכשרה של שטחי  המנחים  העקרונות  בהגדרת  בחשבון 
תקציר פרויקט אחר המנחה את ההתחדשות של השטחים הציבוריים. כל שכן כשמדובר 

בהכשרות קרקע חדשות.

דיונים לפני הגשת הבקשה מהווים הזדמנות חשובה להעביר זאת באופן ברור למבקשים 
ולצוותי התכנון שלהם.

ביצוע מוקדם של סקר עצים ב. 

יצירת סביבה ידידותית לעצים מתחילה בהבנה היכן נמצאים העצים הקיימים, כדי לוודא 
שצרכיהם נלקחים בחשבון, וגם שהזדמנויות מעשיות לשתילות נוספות מזוהות. בקשות 
התכנון מחייבות כדבר שבשגרה רישום והתחשבות בכל עץ קיים שעשוי להיות מושפע 
מהכשרת קרקע מוצעת, בין אם הוא נמצא באתר או בקרבתו. את המידע הזה יש לאסוף 

ולהגיש לצוות הפרויקט מוקדם ככל האפשר.

שימוש בתעלות משותפות עבור תשתיות ציבוריות ג. 

ולצמצם את האילוצים התת- להבין  ביותר  לעצים, חשוב  ידידותיים  ליצור מקומות  כדי 
התשתיות  מיקום  וכן  הדחיסה  רמות  במיוחד  הקרקע,  ומצב  סוג  כוללים  אלה  קרקעיים. 

הציבוריות.

יש לתת עדיפות לשימוש בתעלות משותפות עבור הציוד והכבילה של התשתיות הציבוריות, 
הדבר  חדשות.  קרקע  בהכשרות  תכנון  לתנאי  אותו  ולהפוך  הפיתוח  במפרט  זאת  לעגן 
מהווה שיטת עבודה מקובלת וחסכונית עבור אתרים שלא פותחו קודם. שינוי המיקום של 
התשתיות הציבוריות באזורים עירוניים קיימים דורש הוצאה נוספת, אך הרווחים הם הרבה 
מעבר לרווח לעצים. השימוש בתעלות משותפות מקל בהרבה על התחזוקה של התשתיות 

וממזער הצורך בפתיחת כבישים.

בחירת פרטי ביסוס מתאימים לתנאי הקרקע ד. 

כדי להבטיח שעצים ובניינים יוכלו לחיות בצוותא בשלום, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת 
ליסודות הבניינים. הדבר חשוב במיוחד בקרקעות חומר מתכווצות, בהן קיימת סכנה של 

שקיעה. בהקשרים כאלה יש להעדיף שימוש ביסודות עמוקים יותר.

חיזוי סיכונים בתהליך הפיתוח ה. 

הדאגה שמקומות יהיו ידידותיים לעצים צריכה להימשך גם לאחר התחלת הבנייה, היות 
שאז העצים הקיימים נתונים לסכנת פגיעה .

מקורות טיפוסיים של סכנה כוללים דרכי הגישה לאתר, ניהול ההריסה ופינוי האתר, היקף 
החפירה וניהול הבנייה והציוד המכני וההנדסי המשמשים לביצוע הפרוייקט באתר. נושאים 
אלה יש לבחון במהלך שלבי התכנון של הפרוייקט, באמצעות הטמעת נהלי עבודה בקרבת 

עצים )ראה אתר האינטרנט של פקיד היערות(.

התחדשות רחוב שטמפפר בפתח תקוה תוך שמירה על עצי פיקוס בוגרים
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5. בחירת העצים הנכונים

מטרה

בשנת 2013 פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר את המדריך לעצי רחוב בישראל המלכד 
את מכלול השיקולים בעת בחירת העץ המתאים.

בחירת העצים הנכונים בהקשר המתאים משיגה:

וודאות לגבי התוצאות.   

נוף בוגר מתפקד.   

מניעת תיקונים עקב בחירה לקויה.   

הפחתת עלויות ניהול שוטף.   

פעולות

לשקול את התוצר הסופי לטווח ארוך  א.   

השיקול המכריע בבחירה מוצלחת של עץ הוא: “שהדורות הבאים ייהנו מבחירתך". בשיקול 
שלל  את  בחשבון  ולקחת  התחזוקה  למערך  גם  אלא  עצמו  לעץ  רק  לא  להתייחס  יש  זה 

הגורמים המשפיעים:

תפקיד העץ - מהו התוצר הסופי הרצוי  .1

אופי - מהו האופי ההיסטורי והנופי של האזור  .2

גיוון – המאפיינים של אוכלוסית העצים הכוללת   .3

עיצוב - בחירה של גודל, איזון, השפעה, צבע הצפויים מהעץ  .4

אילוצי האתר - סוג הקרקע, שמש, רוחות, נפח הקרקע הזמין   .5

מניעת מטרד אפשרי - אלרגניות, חסימת נוף, כבילה עילית, תאורת רחוב   .6

תחזוקה יעילה - מידת התחזוקה הזמינה מטעם הרשות לטווח הארוך   .7

גיוון המערך האקולוגי של היער העירוני ב.   

הגברת  כלומר  האקולוגי,  הגיוון  את  בחשבון  לקחת  יש  העץ  בבחירת  מהשיקולים  כחלק 

העמידות האקולוגית למחלות ושינויי אקלים דורשת אוכלוסיית עצים מקומית מגוונת הן 
ברמת המינים והן ברמת הזנים. כלומר, כאשר העצים ששותלים זהים - הסיכוי לפגיעות 

היער העירוני גבוהה מאוד. 

ידי בחירה של מגוון רחב שכולל מינים מקומיים ולא מקומיים  ניתן על  הגיוון האקולוגי 
המתאימים לסביבה העירונית הרלוונטית.

חובת פירוט מיני העצים במפרט השתילה  ג.   

על מנת לדאוג שהמפרטים הטכניים המופקים על ידי המתכננים יכילו את המגוון הרצוי 
לאתר, יש לחייב התייחסות המתכנן לרשימת העצים המאושרת והמומלצת על ידי הרשות 

המקומית ולדאוג לקבל מפרט טכני לאיכות שתילי העצים על פי אמות המידה הראויות.

שדרת שיקמים ברחוב קינג ג'ורג' תל אביבשדרת מכנף נאה ברחוב המלך דוד תל אביב

שדרת פיקוס השדרות ברחוב דיזינגוף תל אביב 
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6.  איתור היתרונות המרובים המגולמים בעצים

מטרה

ובהתאם  כוללת  ממערכת  כחלק  העצים  שמספקים  והרווחים  היתרונות  מגוון  מקסום 
לשאיפות המקומיות.

הקטנת השימוש בפרויקטים של תשתיות אפורות. חסכון כלכלי.   

העלאת התשואה בהשקעה בעצים.   

העלאת מודעות המשאב ברשות.   

פעולות

נקיטת הגישה ההוליסטית  א.   

ושולבו  נכון  עצים שנבחרו  עצמה.  ולא המטרה  להשגת מטרה  בעצים אמצעי  לראות  יש 
ונוהלו נכון – ממלאים תפקיד חיוני בצרכי התושבים, העסקים ומשתמשים אחרים. העצים 
הנכונים במקום הנכון תומכים בייצוב החזון של המקום, ונותנים  פתרון בר קיימא וחסכוני:

איכות המקום   .1  

חשיבות התפקיד האסתטי של העצים ביצירת תחושה של גודל בו אנשים מרגישים נוח, 
הכנסה של צבעים, שינוי עונתי, הצללה והסתרת חזיתות הבניינים.

פוטנציאל כלכלי:  .2  

נוכחותם של עצים באזורים קמעוניים  ליצירת מקומות טובים לעסקים.-  עצים תורמים 
משפיעה לטובה הן על התחושה והן על ההתנהגות של הקונים. 

ברחובות בהם עצים בוגרים – ערך נכסי המגורים גבוה יותר.

בריאות ורווחה ב.   

עצים משפיעים הן על הבריאות הגופנית והן על הבריאות הנפשית של הקהילות המקומיות. 
השימוש בעצים להסרת מזהמי אוויר יכול להיות חלק מאסטרטגיה רחבה יותר לצמצום 

מחלות נשימה וקרינה.

עצים תורמים גם ליצירת סביבות מושכות לשהייה, הליכה, רכיבה על אופניים וריצה, מה 
שמעודד אימוץ רחב יותר של סגנונות חיים פעילים. 

זמני  ומקצרת  מטופלים  להתאוששות  מסייעת  ירוקים  ולשטחים  לעצים  שגישה  נמצא 
הבראה בבתי חולים. 

עצים יכולים גם לסייע ליצור סביבה המורידה מתח, מקלה על בעיות בריאות הנפש ומשפרת 
את הדינמיקה הבין-אישית.

פארק יד לבנים בפתח תקוה 

מדרחוב ההגנה - מרכז פתח תקוה 
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שימור הטבע  ג.   

ויכולים  הביולוגי  לערים. חלק ממיני העצים בעלי ערך במגוון  עצים מכניסים את הטבע 
לפעול כעמוד השדרה להישרדותם של מינים אחרים לרבות חסרי חוליות, חזזיות, פטריות 
ושומרים על שרשרת המזון עבור ציפורים ויונקים רבים. רבים מהמינים תומכים בחיי בר 

עשירים בתוך הנוף העירוני, באתרי טבע עירוני, ובעיקר בפארקים גדולים.

מזון מקומי וקשרי קהילה ד.   

עצי פרי יכולים להיות תוספת ליוזמה של נטיעת בוסתנים קהילתיים בגינות קהילתיות, יער 
מאכל ולאורך הרחובות לעזור לגלות מחדש את ההנאות של קטיף ואכילת פרי קרוב לבית.

הרגעת התנועה  ה.   

עצים ממוקמים נכון יכולים לשפר קווי ראיה ולעזור בהאטת כלי הרכב. בסביבות עירוניות 
אפשר להשתמש בהם כחלופה לעמודים ולפסי האטה או לחיזוק הנוכחות והגברת התפקיד 

של שדירה מרכזית.

ניהול מי גשמים  ו.   

החופות  דרכים.  במספר  זאת  עושים  הם  הגשמים.  מי  נגר  לצמצום  לתרום  יכולים  עצים 
חלק  העץ.  ובקליפת  בעלים  ממנו  ניכר  אחוז  ומחזיקות  הנופל  הגשם  את  עוצרות  שלהם 
ממים אלה מתאדים וחלק משוחררים בהדרגה לקרקע מתחת. מתחת לפני הקרקע, האדמה 
שבה העצים צומחים תספוג ותאחסן מים, תהליך ששורשי העצים מקלים עליו. השפעת 
יכולים  בור העץ  יותר. תכנונים חדשניים של  גדולים  והחופה שלו  גדלה ככל שהעץ  העץ 
ליצור תנאים תת-קרקעיים טובים יותר לצמיחת העץ ובנוסף לשפר בהרבה את  היתרונות 

של ניהול מי הגשמים.

בקרת זיהום האויר  ז.   

כל העצים פועלים כמסנני אוויר. כמו במקרה של היתרונות לגבי מי הגשמים, גם כאן גודל 
העץ קובע. עם זאת, לא כל המינים ממלאים תפקיד זה באותה מידה ועל פני מלוא טווח 
מזהמי האוויר העירוניים המזיקים לבריאות האדם. גזים כמו פחמן דו-חמצני ואוזון נלכדים 
בפתח )כלי הנשימה( של העלים )פיוניות(. עצים בעלי שטח העלים הגדול ביותר לוכדים 
גזים וחלקיקים בצורה היעילה ביותר. עצים יכולים להוות חלק מאסטרטגיה לבקרת זיהום 

האוויר בקנה מידה אזורי.

קירור ומחסה ח.   

הסביבה  טמפרטורת  על  ולהשפיע  החום  ועומס  הטמפרטורה  את  להקטין  יכולים  עצים 
מסביב לבניינים על ידי מתן צל מהשמש ומחסה מרוחות ולהקטין בכך את השימוש באנרגיה 
ולקירור. הצל מהעצים בקיץ אמנם עשוי להקטין את האור המגיע לבניינים, אך  לחימום 
נשירים  ועצים  האקלים,  משינוי  הצפויות  התוצאות  עם  ותגדל  תלך  המיטיבה  השפעתו 

יאפשרו לשמש גישה מבורכת בחורף.

הפחתת רעש  ט.   

וקולות  ברוח  הענפים  תנועת  העלים,  רשרוש  ידי  על  רעש  למסך  עוזרים  ושיחים  עצים 
הציפורים, החרקים וחיות אחרות. הם גם יכולים לתרום להפחתת רעש באמצעות החזרה, 
בהם  וכתמיכה  אחרים  אמצעים  בשילוב  הוא  שלהם  המיטבי  השימוש  וספיגה.  הטיה 
קול  לפיזור  העץ  של  ביותר  היעיל  החלק  היא  שהעלווה  מראה  המחקר  הרעש.  להפחתת 
ושעלים גדולים ועלים מחטניים צפופים יעילים יותר מעלים קטנים. שיחים נמוכים ו/או 

גדרות שיחים לאורך שפת קבוצת עצים יכולים לשפר את הפחתת הרעש .

דוגמא: חידוש רחוב אבן גבירול: 
כריתת הסיסמים הוותיקים חשפה את 
החזיתות המכוערות.
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נוף עצים עירוני בריא ועמיד דורש אספקת שתילים  איכותית, שיטות עבודה בסטנדרטים 
הביצוע  עקרונות  בקבלנים.  וכלה  משתלה  בעובדי  החל  להם,  שאכפת  ואנשים  גבוהים 

מדגישים נקודות מרכזיות שיש לתת עליהן את  הדעת כדי לאפשר הצלחה. 

7.  השג עץ בריא  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם זה מכבר את סטנדרט העץ הרצוי.

מטרה

לשתול עצים בריאים וחסונים שהוכנו בצורה נאותה לסביבה שבה הם מיועדים לחיות.

הגברת בריאות העץ היא גורם מפתח להגדלת צמיחת היער העירוני.   

הקטנת שיעור כשל העצים ובכך הקטנת עלויות ההחלפה.   

תמורה טובה יותר לכסף בתהליך רכישת העצים.   

רקע

יער עירוני בריא מתחיל בעץ בריא, מעוצב וחסון בזמן השתילה. שיעורי ההישרדות הנמוכים 
נובעים מהאיכות הירודה של מצאי העצים שנשתלו, מתנאי שתילה לא נאותים ומטיפול 

עוקב גרוע במהלך שלב השתילה.

פעולות

שימוש במפרטים מיוחדים כדי לקבל עצי משתלה בריאים יותר  א.   

המפרטים  מיוחדים.  במפרטים  להשתמש  יש  יותר  בריאים  עצים  מהמשתלה  לקבל  כדי 
ביותר  הגבוהה  באיכות  יהיו  במשתלות  שנרכשו  שהעצים  להבטיח  כדי  במיוחד  חשובים 

ויתאימו למטרה. 

המפרטים צריכים לכלול פרטים על קוטר הגזע, גובה העץ, מבנה שלד הענפים, גובה הזרוע 
הראשונה מהקרקע, מוביל מרכזי ומבנה הענפים ונפח בית השורשים ואיכותו. אפשר גם 
תכונות  אך  הגזע.  וקוטר  העץ  גובה  בין  והיחס  הגזע  הצרת  כגון  נוספות,  תכונות  להגדיר 
לומר דבר על המצב  ומתייחסות רק למצב המורפולוגי של העצים, בלי  אלה הן חזותיות 

הפיזיולוגי.

המסופקים  שהעצים  הזמן  ומשך  משלוח  ציפיות  לתאם  כדי  גם  במפרטים  להשתמש  יש 
שהו במשתלה המספקת. יש להשתמש בסטנדרט העצים לגינון בהוצאת משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר. 

הכרות עם שיטות הייצור השונות במשתלות ב.   

בנוף.  שלו  הימים  ולאריכות  להצלחתו  קריטית  היא  הצעיר  העץ  של  השורשים  מערכת 
אופן הטיפוח של מערכות השורשים ומצבן כאשר העצים נשלחים ליעדם הסופי נקבעים 
בעיקר על ידי שיטת הייצור של המשתלה: שורש חשוף, שורש במיכל. לכל שיטה יתרונות 
וחסרונות משלה. חשוב להבין את ההבדלים ולהיות מסוגל להגדיר את המרכיבים שיוצרים 

את שיטת העבודה המיטבית.

ביקור במשתלה כדי לוודא עמידה במפרטים  ג.   

השגת עצים איכותיים, בעלי מבנה שלד נכון, בריאים וחסונים, ללא פגעים או פגמים מכניים 
וגם מעוצבים יפה דורשת ומצדיקה בנוסף למפרט טוב - גם ביקור במשתלה!

שתילה/
הגנה ביצוע

שתילים מוכנים לנטיעה - עצי סיגלון עלי מימוזה  גודל 8-9

שתילים מוכנים לנטיעה - עצי  כליל החורש גודל 8
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8.  יצירת בית גידול ראוי  

מטרה

לצמיחה  הפוטנציאל  לקיום  הנחוצים  ומים  חמצן  הזנה,  לחומרי  גישה  לעצים  להבטיח 
ואריכות חיים.

הפקת ערך רב יותר מעצים: עצים שצומחים לגודל גדול יותר חיים זמן ארוך יותר    
ומסוגלים להפיק תמורה גדולה יותר.

צמצום התערבויות חיצוניות: העצים יכולים לדאוג לעצמם.   

בניית יער עירוני עמיד ובעל יכולת הסתגלות חזקה.   

רקע

כושר הייצור של עץ גדל בהרבה ככל שהוא נהיה גדול יותר.

כדי לנצל במלואם את היתרונות החברתיים, הכלכליים והסביבתיים שאפשר להשיג על ידי 
השקעה במשאב העצים העירוני, דרושים הרבה עצים גדולים, במיוחד באזורים הפגועים 
שני  יש  אלה  למקומות  מסחר.  ורצועות  חניונים  רחובות,  כמו  סביבתית  מבחינה  ביותר 
דברים משותפים שהופכים אותם לעוינים לעצים: למעלה מ-90% מכיסוי פני השטח בלתי 

חדיר ואדמה דחוסה מאוד.

ובתקנים  העומס  נשיאת  בדרישות  לעמוד  בכדי  מאוד  דחוסה  למדרכות  מתחת  הקרקע 
מוכלים  להיות  להם  וגורם  השורשים  צמיחת  את  קרובות  לעתים  מונע  הדבר  ההנדסיים. 
בתוך נפח קרקע שמיש קטן מאוד ללא מספיק מים, חומרי הזנה  ]חנקן, זרחן, אשלגן ומיקרו 

אלמנטים[ וחמצן. 

עצים עירוניים שרוב השורשים שלהם תחת משטחים סלולים אינם גדלים באופן מיטבי 
ומתים טרם זמנם. עצים ששורדים בהקשר כזה פוגעים לעתים קרובות בתקינות המדרכה 
לעלויות  לפעמים  גורמת אמנם  קרקע  לנפחי  יותר  . תשומת לב רבה  ובתשתיות השונות 

התקנה גבוהות יותר, אך מפיקה הרבה יעילות רבה יותר לאורך זמן במשאבי התחזוקה.

פעולות

השקעה ביצירת בית גידול נאות   א.   

בהקשרים  עירוניים.  עצים  עבור  אחרים  ו'אבזרים'  עצים  מגני  על  הרבה  להוציא  אפשר 
מסוימים הדבר נכון כדי להבטיח הגנה נאותה של עץ צעיר מבלי לפגוע באיכות העירונית 
של סביבתו. מתן מראה מושך לעץ צעיר ולהתקני ההגנה שלו יכול לסייע בהקניית רגש כבוד 
ובצמצום ונדליזם. במצבים אחרים אבזרים כאלה יכולים בהחלט להזיק לעץ אם משאירים 

אותם ללא תחזוקה נאותה.

בכל הנסיבות, יש לתת עדיפות ברורה להשקעת הכסף בראש וראשונה בעץ עצמו ובאיכותו 
וגדול. באזורים עירוניים צפופים, כמות הקרקע המותקנת  גידול איכותי  וכן ביצירת בית 

תקבע במידה רבה את הגודל שהעץ יגיע אליו במהלך חייו. 

בסביבות  עצים  לשתילת  קרקע  נפח  בתקני  השימוש  מאוד  מומלץ  המדיניות,  מבחינת 
עירוניות סלולות צפופות ולהגיע למינימום של 5 מ"ק נפח קרקע זמינה לעץ.

פיקוח על ביצוע השתילה והמשך תחזוקה שוטפת  ב.   

ידי  על  נעשית  היא  קרובות  לעתים  אך  ומיומנויות,  ידע  דורשת  עץ  של  מוצלחת  שתילה 
וידוא  ואין להם את הידע הנדרש לבצע את העבודה.  גורמים שאינם אמונים על הנושא 
למניעת  קריטי  הוא  פיקוח  תחת  או  מתאימה  הכשרה  בעלי  ידי  על  מבוצעת  שהשתילה 
טעויות שכיחות כגון: גרימת נזק לשורשים, שתילת העץ עמוק מדי או גבוה מדי, או עם 

תמיכה לא מתאימה. 

חוסר מים הוא אחת הסיבות העיקריות לכישלון של עצים חדשים. על כן יש לדאוג לביצוע 
של השקיה סדירה ומלאה של העצים בארבע עונות הצמיחה הראשונות לפחות. 

ניצול טכנולוגיות חדשות  ג.   

אמצעים מועילים רבים זמינים היום ומאפשרים עמידה בדרישת נשיאת העומס של התקנה 
נכונה מבחינה מבנית של מדרכה תוך הגדלת המקום הפנוי לשורשים של עצים עירוניים 
קרקע  שורשים,  נתיבי  כוללים  אמצעים אלה  הרחק מהמדרכה.  השורשים  צמיחת  ועידוד 
יתרונות וחסרונות משלו. יש להתייעץ  מבנית ומערכות מדרכות תלויות. לכל אחד מהם 

במומחים כדי לבחור בגישה המתאימה ביותר לכל פרויקט. 
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9 .איתור וגיוס בעלי עניין  

מטרה

עבודה עם בעלי עניין מקומיים פוליטיים, מקצועיים וקהילתיים כדי לקדם את הערך של 
העצים בנוף העירוני.

ככל שמגייסים יותר אנשים כך גדלה השפעת הקבוצה   

מקטין את הלחץ על משאבים ככל שיש שותפים שעשויים להביא מימון נוסף או    
יכולות מימוש נוספות.

מקטין עימותים ותלונות הקשורים בעצים.   

פעולות

הקמת פורום עצים אסטרטגי א.   

ולשפר  לשמר  שרוצים  ובודדים  קבוצות  גופים,  יחד  המקבץ  עצים(  )נאמני  מקומי  פורום 
עצים מקומיים. פורום כזה מהווה מנגנון יעיל כדי:

הרשות  של  השונים  השירותים  נותני  בין  יעילים  ותקשורת  פעולה  שיתוף  לקדם    
עיקריים  סביבה  ארגוני  ותכנון(,  כבישים  חינוך,  גנים,  מחלקות  )כולל  המקומית 

וקבוצות קהילה ומתנדבים מקומיים.

לשפר הזדמנויות להשגת מימון וחסות חיצוניים, ששירותי המועצה אינם רשאים    
להעניק או שיתקשו להעניק במסגרת תקציב המועצה.

להעניק לקהילה הרחבה בעלות והשפעה גדולות יותר על נושאי עצים.   

לספק מנוע לתמיכה בפיתוח, ובעיקר במימוש האסטרטגיה המקומית.   

קידום תכנית שומרי עצים ]“נאמני אילנות"[ בקהילה  ב.   

שמירה על יער עירוני בריא דורשת קשר עם הקהילה ואת התמיכה שלה. הקמה של קבוצות 
מתנדבים מקומיות דורשת זמן, אך התמורה משמעותית: היא מתבטאת באוזניים, בעיניים 
מתנדבים  התאגידיים.  המשאבים  באמצעות  להשיג  ניתן  היה  שלא  מחויבויות  ובידיים, 

אדמת מבנה בשיטת שטוקהולם 

תעלות שתילה 

  cu-soil אדמת מבנה בשיטת אוניברסיטת קורנל

 silva cells ארגזי שתילה בשיטת

 STRATAVAULT ארגזי שתילה בשיטת

דוגמאות לשיטות 

ופתרונות לבתי 

גידול - ניתן 

למצוא הפניות 

והסברים באתר 

פקיד היערות.



36

שתילה / הגנההיער הערוני

37

היער העירוני ניהול ומעקב

היערות,  פקיד  ידי  על  המתואמת  העצים  שומרי  בתכנית  המעורבים  אלה  כמו  מקומיים, 
לגייס  יכולים לבצע שתילות עצים מסוימות, לנטר סוגיות בריאות, לעבוד עם בתי ספר, 

תרומות, לעסוק בסוגיות עצים הקשורות לאתרי פיתוח ולהגן על העצים.

ארגון הדרכות  ג.   

חשוב ביותר שלבעלי המקצוע שהחלטותיהם משפיעות על משאב העצים המקומי תהיה 
הבנה משותפת של החובות, הסיכונים, היתרונות ושיטות העבודה המיטביות לניהול עצים. 
ויחידות  המקומית  ברשות  הגנים  מחלקות  העצים,   על  האחראי  מומחיות  את  לנצל  יש 

סביבתיות ברשות כדי להעביר קורסים להדרכה לצוותי התכנון בעיר.

הגדרת  הדרישות מקבלני ביצוע  ד.   

מכרזים ומפרטי דרישות לבנייה או תחזוקה מסביב לעצים צריכים לכלול דרישות מפורשות 
ביטוח  להם  שיש  להוכיח  צריכים  הקבלנים   עצים.  עם  עבודה  המבצעים  לקבלנים  ביחס 
נאות והכשרה מקצועית בטיפול בעצים. גם קבלנים העובדים בקרבת עצים )שזה כמעט כל 
מי שמבצע עבודה ברחובות( צריכים להראות מודעות סביבתית נאותה ולהעסיק מומחים 

לעצים. 

מסמכי מכרזים, חוזים ומדינית תאגידית צריכים גם להעביר באופן ברור מאוד את הציפיות 
לגבי שיטות העבודה המיטביות שלפיהן יש לפעול:

יש לדרוש מכל הקבלנים העובדים בקרבת עצים לקיים את הדרישות וההנחיות    
לעבודה בקרבת עצים של פקיד היערות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

חוזים והמדיניות התאגידית צריכים גם להבהיר באופן ברור שיידרש פיצוי במקרה של אי-
עמידה ונזק לעצים. חשוב מכך, נדרשת אכיפה במקרים של הפרות.

בשונה מרוב התשתית המסורתית בתחום העירוני, שמתדרדרת עם הגיל, התשואה מהעצים 
במשאב  נכון  לטפל  ביותר  היעילה  הדרך  יותר.  בוגרים  שהם  ככל  יותר  גדולה  כלל  בדרך 

העצים היא על פי עקרונות לניהול משאבים. 

10. ניהול נכסים 

מטרה

העצים  עלויות  של  מעמיקה  בהבנה  ההחלטות  ומקבלי  התכנון  צוותי  כל  את  להעשיר 
והתרומה שהם מספקים.

העצמת רווחים מהעצים בדרך אסטרטגית.   

שימוש בשיטת עבודה מיטבית כדי לנסח צרכים למשאבים: חברי מועצה מבינים    
עבור מה הם מצביעים בהקצאות משאבים. 

השגת הסכמה ותמיכה רחבה בתשואה שמשאב העצים העירוני  מפיק.   

רקע

שווה  במעמד  העצים  את  מציבה  העירוני  העצים  למשאב  נכסים  ניהול  של  גישה  החלת 
העצים  של  שמעמדם  הרי  זו  בגישה  ננקוט  אם  החלטות  בקבלת  האפורה  לתשתית  יותר 
ישווה למעמד מערכות הניקוז, הביוב, החשמל וכבלים - זאת  על ידי החלת מסגרת דומה 
המבוססת על עלויות, יתרונות והתיישרות עם המטרה הכוללת )או מציבה אותה לפחות 

במעמד שווה לתשתית מערכות התאורה בעיר(.

הנכסים  אחד  הם  שעצים  בעובדה  מכירה  ההחלטות  שקבלת  להבטיח  עוזרת  גם  היא 
המועטים בסביבה הבנויה שערכם עולה עם הזמן.

קהילת שומרים על עצים ונאמני אילנות בהדרכה בחוות הנוי 
עמק חפר 

קהילת נאמני אילנות ירושלים

ניהול
ומעקב
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פעולות

הגדר את ערך משאב העצים המקומי א.   

ישנן היום מספר שיטות הערכה לקבלת אומדנים של ערך העצים. כל אחת נוקטת בגישה 
אחרת להגדרת ערך העצים, החל מהתחשבות בעלויות ההחלפה בלבד וכלה בניסיון להערכה 

הוליסטית יותר של הערך המבני.

אגף יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר פיתח מחשבון תרומת העץ עבור הציבור 
למרחב  תרומתו  את  ומחשב  ומיקומו  גודלו  העץ,  מין  את  מתכלל  זה  מחשבון  הישראלי. 

העירוני כשקלול כל היתרונות הגלומים בעץ במונחים כספיים.

ופיתוח  החקלאות  משרד  של  האינטרנט  באתר  העץ"  תרומת  ל"מחשבון  קישורית  להלן 
הכפר:

http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/forest_commissioner/erech_etz/default.htm

שילוב תוצאות הערכה בקבלת החלטות  ב.   

אפשר להשתמש בתוצאות הערכה לתמיכה במגוון רחב של פעילויות, כולל:

תכנון אסטרטגי - להבהיר את מכלול השירותים שמשאב העצים העירוני מספק    
ואיך הם משתווים לקדימויות ולציפיות מקומיות. 

שהסכום  ממליצות  נכסים  ניהול  של  המיטביות  העבודה  שיטות   - פיננסי  תכנון    
המוצא על ניהול ותחזוקה יתאים לערך הנכס. 

ניהול סיכונים - לאיזון סיכונים ורווחים.    

סוגיות פיצוי על נזק לעצים ציבוריים - כאשר לא הייתה עמידה בקווים המנחים.    

חשב את ערך הפסולת הירוקה שהעצים יוצרים  ג.   

את הפסולת הירוקה שהעצים יוצרים יש להפוך למשאב המביא רווח לבעלי גינות בסביבת 
גזם  רסק  ליצור,  יכול  שגרתי  עצים  ניהול  גזם.  סילוק  לאתרי  אותה  לשלוח  במקום  העץ, 
לחיפוי קרקע, עצי הסקה או קומפוסט מקומי. אלה יכולים להביא לחיסכון בעלויות, מקורות 

הכנסה נוספים ממכירות ולתרום לפעילות הקהילתית. 

חיפוי ברסק גזם בקרבת עצים בשטחי ציבור מגוננים
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11. מודעות לסיכונים

מטרה

לנקוט בגישה מאוזנת ומתאימה לניהול בטיחות עצים 

יש לעמוד בחובת הבטיחות במסגרת אילוצי התקציב.   

מבטיח הנאה מירבית מהעצים לאורך זמן.   

מקטין סתירות בין המדיניות לצרכי הגיוון הביולוגי.   

פעולות

בניית מערכת לניהול סיכונים  א.   

וכן הלאה( לא ניתנות  הגישות לגבי בטיחות בשימוש עבור מבנים )משקל כשל, העמסה 
אי  סיכונים  לחיזוי.  ניתנים  פחות  הרבה  ולכן  חיים  יצורים  שהם  לעצים,  ישירה  להעברה 

אפשר לסלק, אך אפשר לצמצם באמצעות מגוון תגובות, כולל:

ענפים או עצים נופלים: ביקורת המבוססת על חלוקה לאזורים לפי רמת שימוש.   

ותקנים  נאות  נפח אדמה  גמיש,  כיסוי  בחומר  על המדרכה: שימוש  סכנת מעידה    
לשתילת עצים.

שקיעה: מיפוי נקודות חמות, גיזום מחזורי, טיפול בתלונות מבוסס עדויות.   

מחלות ומזיקים עם השפעה אפשרית על בריאות הציבור )למשל גירויים ותגובות    
אלרגיות הנגרמות על ידי תהלוכן האורן ]טוואי התהלוכה[ ניתן לצמצם באמצעות 
תכניות שיתוף פעולה להשמדה ובלימה המערבות מגוון רחב של בעלי עניין וכן כלל 

הציבור(.

הגדרת חובת הבטיחות לגבי עצים  ב.   

החוק דורש שבני אדם ‘ינקטו באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע פעולות או אי-פעולות 
שגורמות לסיכון ניתן לחיזוי באופן סביר של פגיעה בבני אדם או ברכוש'. במונחים מעשיים, 
פירוש הדבר שבעלי קרקע עם עצים חייבים לדאוג שהעצים שלהם יעברו ביקורת בטיחות 

תקופתית על ידי אדם מוסמך.

חלוקת הבקרה לאזורים לפי שימוש ג.   

מאחר והתקציבים מוגבלים, חיוני לתת עדיפות בהקצאת משאבים לאזורים בעלי הסיכון 
הגבוה ביותר ולמינים מועדים. מה שקובע את העדיפות הוא לא מצב העץ אלא בעיקר רמת 
השימוש בקרקע עליה העץ עומד. למשל, עצים באזור של שימוש גבוה כגון מערכות חינוך 
זקוקים לביקורת שנתית, ואילו עצים באזור עם רמות גישה נמוכות מאוד אולי לא יזדקקו 
כלל לביקורת פורמלית. גישה זו עוזרת להבטיח שסקרי בטיחות לא ייהפכו לגוזלי זמן או 

תקציב.

בסס מדיניות לטיפול בנזקים למבנים הנגרמים מעצים ד.   

העדר מדיניות לגבי ביטוח בתחום זה עלול להיות יקר מאוד לרשות המקומית בטווח הארוך. 
בעולם קיימות גישות שונות לנושא הערכת הסיכונים.

גיזום מונע סיכונים של עצי אקליפטוס בשבי ציון

בדיקת רקבונות בעצים באמצעות מכשיר רזיסטוגרף
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12. ניהול צרכים    

מטרה

לצרכים  בתגובה  מירביים  יתרונות  להבטיח  כדי  ומותאמת  מקדימה  עצים  תחזוקת  נהל 
מקומיים.

בונה תמיכה פיזית בעצים על ידי הבטחה כי היתרונות גוברים על אי נוחות זמנית.   

משיג שיעור הישרדות גבוה יותר.   

משפר את תרומת העצים לגיוון המקומי.   

פעולות

שיטתיות מקדימה לתחזוקת עצים  א.   

על מנת לממש יעדים מתוכננים, יש לבצע את הניהול המעשי של משאב העצים העירוני 
בדרך שיטתית.

על הניהול השיטתי יקלו הצעדים הבאים:

אימוץ אסטרטגיית עצים המגדירה יעדים ברורים וקדימויות ברורות לניהול וגידול    
משאב העצים המקומי. 

ניהול ביקורת שיטתית ומחזורית של עצים.   

שימוש במערכות ממוחשבות לניהול ואחסון מידע על סקרים, ביקורות ועבודות.   

פעולה  שיתוף  הסדרי  או  עצים  לניהול  משולב  צוות  נוכחות  מקומיות:  לרשויות    
חזקים מאוד בין מחלקות.

מקדימה  תהיה  העצים  של  התחזוקה  עבודת  שרוב  להבטיח  יעזרו  אלה  גורמים  ביחד, 
ומתוזמנת במקום להיות אד הוק ומגיבה. הרווחים כוללים בריאות עצים משופרת, פחות 

תלונות ופחות תביעות ביטוח בקשר לעצים, וכן תמורה טובה יותר לכסף.

ביסוס משטר ניהול שיסייע לאריכות הימים והמגוון של העצים  ב.   

חיים,  לבעלי  ערך  בעל  משכן  מהווים  חללים  בעלי  ועצים  המתנוונים  מדי  בוגרים  עצים 
חללים,  בעלי  שעצים  להחליט  למשל  ניתן  חוליות.  וחסרי  ציפורים  לעטלפים,  ובמיוחד 
לביקורות  )כפוף  חיים  בעלי  משכן  לספק  כדי  מיוערים  ושטחים  גנים  בפארקים,  יישמרו 

בריאות ובטיחות מתאימות(.

צפה מראש את ההשפעה של אקלים משתנה  ג.   

צפוי ששינוי אקלים יוביל למתח פיזיולוגי מוגבר בעצים הצומחים באזורים העירוניים. זה 
יגדיל את רגישות העצים להתקפות ממגוון מזיקים וגורמי מחלות. 

צפוי גם ששינוי האקלים יצור סביבה טובה יותר למזיקים וגורמי מחלות חדשים, אליהם 
ביותר  בתרחישים אלה, חשוב  בהתחשב  קודם.  נחשפה  לא  המקומית  העצים  אוכלוסיית 
לשפר את רמת  המודעות ושיתוף הפעולה, כדי להקל על גילוי מוקדם ושיתוף בידע בין 
בעלי העניין העיקריים לבעלי העצים העירוניים, כולל רשויות מקומיות סמוכות. גם יצירת 
עמידות באוכלוסיית העצים על ידי הרחבת מגוון המינים וההשתנות הגנטית חשובה מאוד.

טיפול אורתופדי לינבוט לבן  באוניברסיטת בן גוריון בנגב בבאר שבע 



44

היער הערוני

45

היער העירוני פרסומים

פרסומים עד כה: 
 

2010-2011 גלון ישראל, דרור ניסן, אביגיל הלר.  סקר לקביעת גורמי ההערכה וסיכון בעצי נוי 

בישראל. 

2013 גלון ישראל , הלר אביגל, ערן דוד, ‘מדריך עצי הרחוב  בישראל'. משרד פרסום חקלאות. 

1997,2004 ישראל גלון, גיזום עצי נוי. משרד החקלאות. בית דגן. 

משרד החקלאות, בית דגן  גן הנוי',  ‘תחשיבים באחזקת  2015 גל ברכה, ישראל גלון, לילך רובין. 

]קובץ אקסל[ 

2015 אד' נעמי אנג'ל, יהונתן כהן ליטאנט, סמדר מאיר, עידן עמית, ישראל גלון, חגי שניר, ענבר 

אשכנזי מדיניות לשכת התכנון המחוזית תל אביב - ‘נטיעות והגנה על עצים במרחב העירוני‘ -

לעצים  גידול  בית  -'פרט  היערות  פקיד  מטה  ותכנון,  ייעוץ  מחקר  ינון  אגרונומים,  בורגר   2015

באדמה מבנית' 

גנים  ושדרוג  אחזקה  לפיתוח  ‘המדריך  רוזנברג  כרמון, איתן  , אסתי  ערן  דוד  ישראל,  2015 גלון 

ופארקים עירוניים על פי עקרונות סביבתיים ובני קיימא‘


