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3 מתוך 1עמוד 

ערכיות גבוה מאוד30/07/201815-20

ערכיות גבוה10-14

ערכיות בינונית5-9

ערכיות נמוכה0-4

מספר עציםשם  סוגמס

גובה 

עץ 

(מטר)

קוטר 

גזע 

(מ"ס)

קוטר 

צמרת

מצב בריאות 

(5-0)כללי  

תרומה 

סביבתית 
(5-0)

ייחוד העץ  
(5-0)

ערך מין 

העץ

כ ערך "סה

(20-0) העץ   

שווי העץ ליחידה 

ח"בש

סטטוס  

מוצע
הערות

כביש מתוכנןכריתהPinus pinea16.5203234121,601הגלעין   (צנובר)אורן 245

הפרשי גובהכריתהPinus16.5362334123,907י   .ל.אורן מ249

הפרשי גובהכריתהPinus17363324124,883י   .ל.אורן מ258

פצע גדול בגזעכריתהPinus15301324101,130י   .ל.אורן מ259

כריתהStyrax officinalis1312321410326לבנה רפואי  260

כריתהStyrax officinalis1312321410326לבנה רפואי  261

מגרש פרטי, מומלץ לשנות מיקום חניות על מנת לשמרכריתהPinus112344434158,131י   .ל.אורן מ264

מגרש פרטיAmygdalus communis14.5322334122,701שקד מצוי   266

מגרש פרטיCeratonia siliqua13.5193324121,275חרוב מצוי   267

מגרש פרטיPinus112213324121,662י   .ל.אורן מ268

270Cupressus sempervirens  כריתה11219232411907ברוש מצוי

כריתהPinus111333324124,103י   .ל.אורן מ271

צמוד למדרכה מתוכננת על מגרש פרטישימורCeratonia siliqua14.5443334138,207חרוב מצוי   272

העתקהQuercus calliprinos1313322512573אלון מצוי  273

העתקהQuercus calliprinos13403225125,426אלון מצוי  274

שימורCercis siliquastrum14232344131,860כליל החורש  275

כריתהCrataegus aronia121221126109עוזרר קוצני  276

צמוד למדרכה מתוכננת על מגרש פרטישימורQuercus calliprinos121421159222אלון מצוי  277

321Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןכריתה11211114713117תמר מצוי

322Phoenix dactylifera  כביש מתוכנןכריתה11281114713117תמר מצוי

מס 

פוליגון
שם סוג

מספר 

עצים 

בתחום

גובה 

עץ 

ממוצע 

(מטר)

קוטר 

גזע 

ממוצע 

(מ"ס)

קוטר 

צמרת

מצב בריאות 

(5-0)כללי  

תרומה 

סביבתית 

(5-0)

ייחוד העץ  

(5-0)

ערך מין 

העץ

כ ערך "סה

(20-0)העץ    

שווי העץ ליחידה 

ח"בש

סטטוס  

מוצע
שווי העצים בפוליגון

P134,043 ₪כריתה3522222410973ברושים ואורנים

P231,904 ₪כריתה3621222410886ברושים

P35,426 ₪כריתה2410222410226ארז

P45,514 ₪כריתה1414222410394ברושים

P511,304 ₪כריתה1520222410754אורנים וצפצפות

כמאנה מקטע כביש- טבלת סקר עצים 
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עורך הבקשה/ טבלה מרכזת למתכנן 

שם  סוגמס
גובה עץ 

(מטר)

קוטר גזע 

(מ"ס)

כ ערכיות "סה

העץ

סטאטוס 

מוצע

כריתהPinus pinea6.52012הגלעין   (צנובר)אורן 245

כריתהPinus6.53612י   .ל.אורן מ249

כריתהPinus73612י   .ל.אורן מ258

כריתהPinus53010י   .ל.אורן מ259

כריתהStyrax officinalis31210לבנה רפואי  260

כריתהStyrax officinalis31210לבנה רפואי  261

כריתהPinus123415י   .ל.אורן מ264

Amygdalus communis4.532120שקד מצוי   266

Ceratonia siliqua3.519120חרוב מצוי   267

Pinus1221120י   .ל.אורן מ268

270Cupressus sempervirens  כריתה121911ברוש מצוי

כריתהPinus113312י   .ל.אורן מ271

שימורCeratonia siliqua4.54413חרוב מצוי   272

העתקהQuercus calliprinos31312אלון מצוי  273

העתקהQuercus calliprinos34012אלון מצוי  274

שימורCercis siliquastrum42313כליל החורש  275

כריתהCrataegus aronia2126עוזרר קוצני  276

שימורQuercus calliprinos2149אלון מצוי  277

321Phoenix dactylifera  כריתה12113תמר מצוי

322Phoenix dactylifera  כריתה12813תמר מצוי

מס 

פוליגון
שם סוג

גובה עץ 

(מטר)
ערך מין העץקוטר צמרת

שווי העץ 

ליחידה 

ח"בש

P1כריתה02210ברושים ואורנים

P2  כריתה02110ברושים

P3כריתה01010ארז

P4  כריתה01410ברושים

P5כריתה02010אורנים וצפצפות

144

32%כ לשימור"סה

21%כ להעתקה"סה

14198%כ לכריתה"סה
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 סקר עצים ערך פיצוי נופי 

,

שם  סוגמס
 גובה

במטר

 קוטר גזע

מ"בס

מצב 

בריאות 

-5)כללי  

0)

תרומה 

סביבתית

 (5-0)

ייחוד 

-5)העץ  

0)

ערך 

מיקום 

העץ

שטח חתך
 ערך

המין
₪ ערך העץ ב כריתההעתקהשימורהערות

1601.40*כביש מתוכנןPinus pinea6.50203230.50314.000.85הגלעין   (צנובר)אורן 245

3906.66*הפרשי גובהPinus6.50362330.601017.360.8י   .ל.אורן מ249

4883.33*הפרשי גובהPinus7.00363320.501017.360.8י   .ל.אורן מ258

1130.40*פצע גדול בגזעPinus5.00301320.50706.500.8י   .ל.אורן מ259

Styrax officinalis3.00123210.30113.040.80*325.56לבנה רפואי  260

Styrax officinalis3.00123210.30113.040.80*325.56לבנה רפואי  261

Pinus12.00344430.70907.460.8י   .ל.אורן מ264
 ,מומלץ לשנות מיקום חניות על מנת לשמר

מגרש פרטי
*8130.84

270Cupressus sempervirens  906.83*12.00192320.50283.390.80ברוש מצוי

Pinus11.00333320.50854.870.80*4103.35י   .ל.אורן מ271

Crataegus aronia2.00122110.20113.040.60*108.52עוזרר קוצני  276

321Phoenix dactylifera  117.00*כביש מתוכנן1.00211140.50346.190.78תמר מצוי

322Phoenix dactylifera  117.00*כביש מתוכנן1.00281140.50615.440.78תמר מצוי

P1972.65*34,043 0222220.40379.940.8₪ברושים ואורנים

P2886.23*31,904 0212220.40346.190.8₪  ברושים

P3226.08*5,426 0102220.4078.500.9₪ארז

P4393.88*5,514 0142220.40153.860.8₪  ברושים

P5753.60*11,304 0202220.40314.000.75₪אורנים וצפצפות

25,656 0017₪כ עצים בודדים"סה

88,191 124₪כ עצים בפוליגונים"סה

113,847.74 141₪כ כולל"סה



 

 

 

 

 מקטע כבישכמאנה  – מפרט שימור גיזום נוף ושורשים בעצים קיימים

 מבוא

 הגיזום יבוצע ע"י גוזם בעל ניסיון  ובעל תעודת גוזם מומחה של משרד החקלאות.  -

 .הגוזם יציג למנהל הפרויקט עותק של תעודת "גוזם מומחה" ויאושר ע"י האגרונום  -

   להנחיות ופירוט עבודות מעבר ימנע מפגיעה בעצים )שורשים, גזע ונוף ( יהקבלן  -

 .ובפיקוח אגרונוםגיזום נוף ושורשים כמפורט במסמך זה ובתוכניות 

 .הקבלן להפסיק את עבודת  אגרונום/במקרה של פגיעה רשאי המפקח -

הטלת קנסות על  גרורפגיעה בנוף העצים והשורשים ללא אישור וליווי האגרונום ת -

 החלטת האגרונום.על פי לעץ , ₪ 5000של עד  הקבלן בגובה

 

 גיזום נוף.

צע בכל העצים בתחום הפרויקט ) רחבי עלים ודקלים( לפני תחילת גיזום נוף יבו -

 חישוף וחיתוך שורשים./עבודות חפירה

 עבודות הגיזום יבוצעו רק לאחר תיאום ואישור האגרונום. -

ם אום עיתבעו על פי החלטת המפקח בשטח העבודה יקבעבודות הגיזום י ימועד -

 עבודות נוספות המתבצעות בשטח הפרויקט.

ועם  משטרה האום עם ית ,בטיחותהאמצעי  ,אום העבודה בשטח הפרויקטית -

 מקומית בזמן העבודה יהיו באחריות הקבלן המבצע.הרשות ה



 

 

באתר העבודה ישנם עצים שיש לשמר אותם ולמנוע פגיעה בהם כתוצאה מעבודות  -

 שמר עצים אלו, יש להקפיד על הכללים הבאים:פיתוח המתבצעות בקרבתם. בכדי לה

 :שטח הקרקע סביב העצים שנועדו  לשימור

הרמת  רבותלכל עבודה האמורה להתבצע במרחק שאינו עולה על מטר וחצי מגזע העץ, -

 ובאישורו. מפקח/האגרונוםריצוף או פינוי אספלט, תתבצע בנוכחות 

מ' מגזע העץ,  2.5ס"מ ובמרחק שאינו עולה על  20כל חפירה בקרקע לעומק העולה על  -

 מפקח ובאישורו./אגרונוםהתתבצע בנוכחות 

 קרבת העצים ייעשו תוך שימור מרבי של מערכת השורשים של העצים.בחפירות  -

במקום החפירה בכדי למנוע חתוך השורשים בצע , יש ל לפני חפירה בקרבת העצים -

  יעה בשורשי העץ המיועד לשימור.פג

במשחת עצים וטיפול ם פגיעה בשורשים תוך כדי עבודה תחייב חידוש החתכים, מריחת -

 אזור השורשים החשופים בחומר הדברה למניעת התפתחות פטריות. 

לופית ת מערכת שורשים חיצירשם חיתוך שורשים עבים יחייב גיזום העצים והשקיה ל -

 הקרוב.באזור בית השורשים 

 פגיעה בעיגון העץ.וצמצום הייעשה תוך התחשבות   כל חיתוך שורשים משמעותי -

 יש להתייחס לכל עץ בהתאם לסוגו, מבנהו ומצבו הבריאותי. -

 :מ' 2מפני הקרקע ועד לגובה  –איזור גזע העץ מיגון 

ולחבר  ,מגזע העץ מטר 2.5נקודות בהיקף העץ, במרחק של  4-יש לתקוע יתדות ב -

על מנת להגן על הגזע מפגיעת כלים כבדים  ,מ' 2-פח איסכורית בגובה של כ ןיהאל

 המצויים באתר.

מ' מהעץ, תתבצע בליווי מפקח על מנת  3-4–ל עבודה המתבצעת בטווח של פחות מכ -

 למנוע פגיעה בנוף העץ.


