
תמונת מצב  –עצים במרחב הציבורי   
 בישראל ובעולם

 הרצאה לקורס תכנון צמחיה רמת הנדיב  

 אדריכלית נוף, רועה-גליה חנוך

 מנהלת קהילת תל אביב יפו והסביבה

 חברה להגנת הטבע



 נושאי ההרצאה
 חשיבותם ותרומתם של העצים בעיר•

 איומים וסכנות על עצים בעיר•

 מקומו של אדריכל הנוף בשמירה על העצים•

 פעילות אזרחית למען הגנה על העצים בארץ ובעולם•



  -האינטרנט של היער 

עצים כישות מתקשרת  

 וקהילתית

 

החוקרת פרופ סוזן סימרד  

גילתה שעצים שמקיימים  

שורשים  , חיי קהילה

מסועפים שמעבירים מידע  

אילנות  , מגזע לגזע

שמורישים לשכניהם עודפי  

ואפילו  , מזון לקראת מותם

פרים 'כאלה שמצ

 .  מקורבים

 

רשת תקשורת אדירת  

ממדים שמתנהלת  

באמצעות פטריות  

שיושבות על שורשי העצים  

ומבטיחות את קיומו של  

,  האורגניזם הגדול בתבל

ובמידה רבה את קיומה  

 של האנושות

https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other?language=he


 ה באינדונזיה'העץ כמקום קבורה לתינוקות בשבטי הטורג

הקברים נחפרים בגומות בעץ וכאשר הוא מרפא את עצמו  

 נשמתם של התינוקות מתמזגת עם  נשמת העץ



 תפילת האילן
 המנון שמורות הטבע של מוזמביק 

דידי מנוסי: תרגום  

יְתָך  ֲאנִי ַהַמִסיק ַבָקָרה ֶאת בֵּ
ָכה ילֹות ֲחשֵּ  וֲַאנִי ֲאבּוָקה ְבלֵּ

ט  וֲַאנִי הּוא ַהצֵּל ְביֹום ַקיִץ לֹוהֵּ
ד  .וֲַאנִי ַהִמְשָען ַליִָשיש ַהצֹועֵּ

  
נִיב ֶאת ַהְפִרי ַהֻמְבָחר  וֲַאנִי ַהמֵּ
 ְלַמַען ַתְרווֶה ֶאת ְגרֹונְָך ַהנִָחר

 ּוְבצֵּאְתָך ְלַפְרנֵּס ִמְשָפָחה ְמַחָכה
ץ וְֶקֶשת וֲַאנִי ַהַחָכה  .ֲאנִי חֵּ

  
ִקיָמה ִבְקָתה  ִכי ֲאנִי ַהקֹוָרה ֶשהֵּ

 וֲַאנִי ַהֻשוְלָחן וֲַאנִי ַהִמיָטה
 וֲַאנִי ַהַסף וֲַאנִי ַהַמְשקֹוף

 וֲַאנִי ַהיִָדית ֶשָהְפָכה ַלָמנֹוף
 וֲַאנִי ַהַגְלַגל וֲַאנִי ַהָקרֹון

 .וֲַאנִי ָהֲארֹון ְלַמָסע ַאֲחרֹון
  

ר וְַהָשב, ִמשּום ָכְך   ,ֲאדֹונִי ָהעֹובֵּ
 ,ַאל ִתְפַגע ִבי ַלָשווְא
 !!!ַאל ִתְפַגע ִבי ַלָשווְא



 עצים כמטהרי אוויר

 .העצים מפחיתים יצירת מזהמים משניים כמו אוזון•

 .העצים קולטים פחמן דו חמצני  ופולטים חמצן•

 .ק אוויר מזוהם"מ 100,000מסנן ומטהר , עץ אחד מנקה•

 .  טון פחמן דו חמצני 20ג חמצן בשנה וקולט "ק 700 -עץ אחד מייצר כ•



מיתון סחף קרקע והשפעת  
 רעידות אדמה

מערכת שורשים של עצים בוגרים עשויה להיות גורם ממתן בסחף קרקע  

.וברעידות אדמה  



 הפחתת זיהום קרקע ומים
שורשי העצים סופגים מהאדמה מזהמים וחומרי פסולת אורגנית כמו 

 .חנקן וזרחן



 מיתון השפעת אקלים

 "  אקלים-מיקרו"עצים מסייעים ביצירת 

 .מיתון השפעת רוחות•

 הפחתת צריכת האנרגיה לקירור  •



 1997טר 'מחקר של דר עודד פוצ

 .  בעיר" איי חום"מיתון טמפרטורה והיווצרות של  

עץ אחד יכול  

להוריד את 

הטמפרטורה 

בסביבתו בקיץ  

 .מעלות 5-בכ

 



 הצללה
 .עצים מעניקים צל ומאפשרים פעילות מחוץ לבית בימים חמים•

 .העצים מונעים נזקי קרינה•

 סרטון צל בהבימה

https://www.youtube.com/watch?v=Hp0d_r7uu_c


 אסתטיקה

 .תורם לחזות הנוף העירוני•

 .צובע בירוק ובשלל צבעים את הרחובות•

 תורם לתחושת החיבור לטבע והעונתיות•

 .מכסה את הטיח המתקלף•



 הפחתת רעש

 .עצים בעלי עלווה צפופה יכולים להפחית ממפגעי רעש



 השפעה על מגוון המינים

 :מהווים סביבת חיים למגוון יצורים      

     

 

 

 

 .עץ אחד יכול לשמש בית גידול לעשרות ואף מאות ציפורים

 ציפורים

 חרקים

 פרפרים
 עטלפים

פטריות  

 וחזזיות

 זוחלים



ן בשכונה עם עצים רבים יכול לעלות  "ערך הנדל

 אחוזים 27בשיעור של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 רח פרוג פינת פרישמן תל אביב רח אוליפנט תל אביב

 רח אבן גבירול תל אביב

https://www.google.com/maps/@32.0659234,34.7803202,3a,75y,286.18h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sR8v8R4_mHTzx5IJ2NKw3mQ!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DR8v8R4_mHTzx5IJ2NKw3mQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D288.9046%26pitch%3D0!7i13312!8i6656?hl=en
https://www.google.com/maps/@32.0659234,34.7803202,3a,75y,286.18h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sR8v8R4_mHTzx5IJ2NKw3mQ!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DR8v8R4_mHTzx5IJ2NKw3mQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D288.9046%26pitch%3D0!7i13312!8i6656?hl=en
https://www.google.com/maps/@32.0659234,34.7803202,3a,75y,286.18h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sR8v8R4_mHTzx5IJ2NKw3mQ!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DR8v8R4_mHTzx5IJ2NKw3mQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D288.9046%26pitch%3D0!7i13312!8i6656?hl=en
https://www.google.com/maps/@32.0659234,34.7803202,3a,75y,286.18h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sR8v8R4_mHTzx5IJ2NKw3mQ!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DR8v8R4_mHTzx5IJ2NKw3mQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D288.9046%26pitch%3D0!7i13312!8i6656?hl=en


מחקרים מראים כי עצים  משפרים את מצב  

מורידים את שיעור הפשע ומשפיעים  , הבריאות
 0g-http://wpo.st/AEעל מצב הרוח    

they found that “having 10 more trees in a 
city block, on average, improves health 
perception in ways comparable to an 
increase in annual personal income of 
$10,000 and moving to a neighborhood 
with $10,000 higher median income or 
being 7 years younger 

http://wpo.st/AE-g0
http://wpo.st/AE-g0
http://wpo.st/AE-g0
http://wpo.st/AE-g0


 ערך כלכלי

 
פרישה נכונה של עצים מסביב לבניין יכולה להפחית  •

 .50%-20%אנרגיה לחימום וקירור של 

 20,000 -נאמד ב, שקוטר גזעו כחצי מטר, עץ בוגר•

 .  לפחות₪ 

שווי העצים בעיר כמו תל אביב  מגיע למליארדי    •

 !!שקלים

נוכחות עצים בחצרות בתים וברחובות יכולה  •

 .15%-3%להעלות את ערכו של בית בין 

 

 סרטון

https://www.youtube.com/watch?v=BBJybKVrbOI
https://www.youtube.com/watch?v=BBJybKVrbOI




 ִפיקּוס ֶבנְָגִלי

  1רחוב גרינברג אורי צבי מול  -גן המייסדים : מיקום

 :יתרונות העצים במרחב האורבני

עץ אחד יכול  

ג "ק 20לספוג 

 אבק בשנה

  100,000עץ אחד מטהר ומסנן 

ק אוויר בשנה שערכם "מ

 בשנה$  62,000מתורגם ל

ג "ק 80עץ אחד יכול לספוח 

תרחיפים הכוללים מתכות  

 רעילות בשנה

ג חמצן "ק 700עץ אחד מייצר 

 31,000$בשנה שמוערכים ב

טון פחמן דו  20עץ אחד קולט 

 חמצני בשנה

עץ אחד מסייע להורדת  

 4הטמפרטורות בסביבתו ב

 מעלות

העץ תורם להחזקת קרקע  
והפחתת נזקי רעידות אדמה 

 $  31,250בשווי של 

שנה עפ מחקר   50שוויו של עץ ותיק מעל 
של פרופ דאס באוניברסיטת קלקוטה הוא 

193,250$. 



 תועלת העץ לעיר

 תועלת חברתית  
 ערך תרבותי והיסטורי, השפעה על בריאות נפשית ופיזית, סביבת עבודה ומגורים, פנאי ונופש

 תועלת אסתטית
נתינת  , הסוואת מפגעים, עונתיות, העשרת מגוון הנוף העירוני בצורות צבעים טקסטורה וצפיפות

 מוקד והכוונת מבטים

 תועלת אקלימית סביבתית
שיפור איכות  , הצללה ונוחות אקלימית, הפחתת נגר עילי ומניעת סחף קרקע, הפחתת איי חום

 האוויר והחמצן

 תועלת אקולוגית
 בית גידול למגוון ביולוגי נרחב

 תועלת כלכלית
הפחתת עלויות של תשתיות ושרותי  , הגברת תיירות, ן"העלאת ערכי נדל, חסכון באנרגיה

 בריאות

תשתיות טבע עירוני ותשתית העצים בעיר מספקת מגוון שרותי סביבה 
 ובריאות הכרחיים לעיר המודרנית בתחומים רבים  



 (צילום ישראל גלון)אלה אטלנטית קדש ברנה 

 העץ כמקום



 נחלת הכלל החבויה –ונתן ראו 'ג
 
 

העץ הוא יותר מסתם מקום  
הוא היה נכס יצרני  .  מפגש רוגע

נכס כלכלי במובן השורשי של   –
הוא יצר קשרי אחווה בין .  המילה
רשת של מידע ומרכז  , שכנים

פעילות לילדים שהתרוממו  
ושיחקו במשחקים שהם עצמם  

הוא היווה גשר בין  .  המציאו
הוא איפשר למבוגרים  .  דורות

,  להשתלב בזרם החיים היומיומי
וילדים זכו לדבר שהיום הוא  

סביבה לא   –ב "במחסור בארה
תחרותית ולא מובנית שההורים  

 .  נמצאים בה בהישג יד

 העץ כמקום מפגש



עצים 
ללא 

-פה  
הקשר בין טבע סביבה  

 וחברה
 

 אדריכלית נוף, רועה-גליה חנוך

 מנהלת קהילת תל אביב יפו והסביבה

 חברה להגנת הטבע



 ?איך שומרים על עצים בתנופת הפיתוח העירונית

 
עם חשיבה יצירתית במקום חשיבה הנדסית אפשר להגיע  

 לפתרונות ייחודיים המשמרים עצים בצורה מיטבית



 איך ראוי להתייחס לעץ

 ?איך שומרים על עץ

 העץ הבודד



 איך ראוי להתייחס לעץ



 איך ראוי להתייחס לעץ



 איך ראוי להתייחס לעץ



 

עצים רבים ניצלו מכריתה או   -גם עץ אחד שווה את המאמץ 
מהעתקה ופגיעות בהם טופלו נכונה הודות למודעותם  

. ולהתערבותם של התושבים  

 מעורבות אזרחית בשמירה  על עצים



יפו -פורום נאמני העצים בתל אביב  
   

  מעקב אחר פגיעה בעצים בעיר וניתוח מדיניות העיריה בנושא העתקת

 וכריתת עצים

שאיפה לשיתוף פעולה עם העיריה בהגנה על עצי העיר. 

אתר אינטרנט עם מידע להגנה על עצים. 

 פעילות לשקיפות בטרם עקירת עצים. 

ארגון מפגשי נאמני עצים במטרה לחזק את השיח בין הרשויות לתושבים. 

 העצים שקדמו לעיר"הוצאת חוברת" 

 הוצאת סיורי עצים ותיקים בתל אביב 

 

 



 סיפורי הצלחה

 

עץ מיש דרומי בן  

 בליפתא 700

ניצל בזכות  

 מעורבות תושבים

והתערבות פקיד  

 היערות  

 העץ נשמר  

2010 



 סיפורי הצלחה

 
פיקוס השקמה 

 בצומת חולון

הועתק בשלמותו 

 בזכות  

 מעורבות תושבים

2006 



עצים בשדרות ירושלים 81מאבק לשימור   



קידום סקרי עצים : כלים תכנוניים לשמירה על עצים  

,  תיעוד מפורט של עצים עתיקים ויחודיים בשטחים הבנויים בעיר

,  תצורה ייחודית ופיסולית, חשיבות בוטנית ונדירות, בהתייחס לגיל העץ

כל זאת  . סמליות מיוחדת וחשיבות היסטורית ותרבותית, מיקום ייחודי

תוך  , במטרה לקבל תמונה כוללת של שכבת העצים העתיקים בעיר

הטמעת המידע וגיבוש המלצות לשמירה על עצים עתיקים וייחודיים  

 .במערכת התכנונית ובכלל זה בתכנית המתאר

 :סקרי עצים נערכו בעשר השנים האחרונות ב

 באר שבע

 הרצליה 

 כפר סבא

 ירושלים

 רחובות

 אפליקציה למיפוי עצי מורשת משרד החקלאות

http://moag.maps.arcgis.com/apps/dashboard/index.html#/3199eb7bf0aa4f17bf3046f73355a7f6


 סקר עצים עתיקים בירושלים



  UTCCכיסוי צמרות   
 –סקר צמרות 

 UTC – URBAN TREE CANOPYכלי ה
   

הכלי עוזר לאתר אוכלוסיות מקופחות  

שאינן זוכות להזדמנויות שוות לחוות  

 .שטחים עירוניים ירוקים

 

האינפורמציה הנאגרת משמשת  

לתעדוף מקומות  , לתכנון יעדים

ליצירת תכניות אב  , לנטיעות עצים

להבנת תבניות של צדק  , לייעור עירוני

להקנית מידע לתכניות  , סביבתי

סביבתיות ולהצדקת תקציבים  
 .  המיועדים לייעור עירוני

 
  



עיריית סאן פרנסיסקו ויחידת  

הכיבוי של קליפורניה יחד עם 

 " :חברי היער האורבני"עמותת 

 

מפה אינטראקטיבית למיפוי  •

 עצים

 סיורי עצים•

ארועי שתילה בחצר  •

 הפרטית  

 התרעה על בעיות עצים•

יערנים  "קורסי הכשרה ל•

ימי   40תמורת " קהילתיים

 התנדבות

אפליקציה טלפונית לזיהוי •

 ומיפוי עצים

 

 

 SF-friends of the urban forest  

 ?איך שומרים על עץ

 יוזמות קהילתיות לסקרי עצים וייעור עירוני 

http://www.fuf.net/programs-services/greening/
http://www.fuf.net/programs-services/greening/
http://www.fuf.net/programs-services/greening/


Seattle fruit trees 

 עצי הפרי של סיאטל

יוזמה של תושבים למיפוי  
של   Google Earthבאמצעות 

 .  כל עצי הפרי בעיר וסביבותיה

 מפה אינטראקטיבית לעצי פרי בעיר

טון פירות  12נשבר שיא של קטיף של כ 2014ב

 39טון נתרמו ל 10כ. נטושים מחצרות פרטיות

בתי ספר וארגונים קהילתיים והשאר , בנקי אוכל

 נמכר למסעדות

http://city-fruit.appspot.com/display


למיפוי  , יוזמה של פורום תושבים

עצים עתיקים בשיתוף עם ארגון  

 .  לשימור עצים

-אירלנד-האתר פונה לכל תושבי אנגליה

בבקשה לדווח על עצים  , סקוטלנד

מטרתם לשמר את העצים  .עתיקים

 .  בשל ערכם ההיסטורי

 

מדווח האתר על מעל , נכון להיום

נבדקו ונמצאו  , עצים שדווחו 48,000

 .  כעומדים בסטנדרטים שהם קבעו
-tree-http://www.ancient

hunt.org.uk/discoveries 

the Ancient Tree Hunt from the 
Woodland Trust - UK 

 

 מיפוי קהילתי של עצים עתיקים באנגליה

http://www.ancient-tree-hunt.org.uk/discoveries
http://www.ancient-tree-hunt.org.uk/discoveries
http://www.ancient-tree-hunt.org.uk/discoveries
http://www.ancient-tree-hunt.org.uk/discoveries
http://www.ancient-tree-hunt.org.uk/discoveries


.  2025מיליון ב 8.5אוכלוסיית לונדון צפויה לגדול ל
הוא קמפיין שותפות בהובלת   RE:LEAFפרויקט 

ראש העיר כדי להגן על עצי הבירה ולעודד  

.  תושבים עסקים וארגונים לשתול עוד עצים

הפרויקט  מייעד להגדיל את הכיסוי של היער 
כך שיהיה עץ עבור כל  –עד אז  5%העירוני ב

 .תושב

 

כיום מנהלים פרויקטים בכל 

 העולם לנטיעת עצים

 

 לונדון והעולם –עצים למען ערים 



,  שמורות טבע, בעת הבאת חוק גנים לאומיים 17.12.1962-דוד בן גוריון בדבריו  בכנסת

 : אתרי לאום ואתרי הנצחה לקריאה ראשונה בכנסת

  

.  לא יוכל לבוא במקומו שום מבנה מועיל חדש –עץ בן שבעים שנכרת "

 .אין תמורה לעץ עתיק

 .המשמיד עץ כזה עוקר שורשי אדם

שקמה , אין שום בניין או חשמל חשוב יותר מעץ איקליפטוס עבות  

 .חורש אלונים, ישנה 

 !הם שורשי האדם

אין זו רק . בניין תוכל להקים כאן או שם ולעץ בן מאה אין תמורה

 .ונדליות אלא ערעור העתיד

תמיד נמצא שעצים מפריעים למישהו או  .  ובאיזו קלות עוקרים אצלנו

לקו הישר של  המדרכה או לחוטי החשמל או לאיזה כיכר  . למשהו

 ..."קטנה שמישהו יזם בדמיונו קצר הכנפיים

   


