
תכנון משמר עצים  

אגף יער ואילנות  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  



: בואו נדבר במספרים 
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2016

צפון

גליל מערבי 

4591,1039,20210,3054991,5507,5049,054והכרמל

צפון

גליל עליון ורמת 

3984814,0644,5453712,56924,88127,450הגולן

צפון

גליל תחתון - 

35742917,71218,1414722,97716,45919,436גלבוע*

מרכז

ההר - גבעת 

7235,0785,0811421783,5493,727ישעיהו

1,6512,21415,75817,9721,9532,28220,08822,370מנשה - שרוןמרכז

1,0016506,6257,2751,3273,49818,88322,381שפלה - חוףמרכז

130666,8656,931779081,2382,146הר הנגב והערבהדרום

1092925,9146,2062172,5159,00711,522נגב צפונידרום

735247381,262922,7124,9627,674נגב מערבי*דרום

4,2505,76271,95677,7185,15019,189106,571125,760סה"כ



מדיניות צמצום העתקות  

( :ל בלבד"מתוך דוחות סיכום שנה קק)נתונים 

201320142015(10-12)2016

22,30927,2585,76219,189כמות העצים



?  למה כל כך הרבה העתקות ? אז למה זה קורה 

העצמת –כי ישראל היא מדינה מתפתחת –בראש ובראשונה 
הבנייה למגורים בד בבד עם העצמת בניית התשתיות  

הלאומיות  

. משום שזו ברירת המחדל הראשונה האינטואיטיבית –שנית 
המתכננים והיועצים שבויים –לעומת עשרות אלפי כריתות 

בתפישה שעדיפה העתקה על כריתה ובכך מצילים את העצים 
.  והסביבה



?מה זה אומר 

201320142015(10-12)2016

22,30927,2585,76219,189כמות העצים

19,83314,8583,3397,490זיתים

2,47612,4002,42311,699מינים אחרים

עלות העתקת
₪ 1500*זיתים 

29,749,50022,287,0005,008,50011,235,500

עלות מינים 
₪ 7500* אחרים

18,570,00093,000,00018,172,50087,742,500

48,319,500115,278,00023,181,00098,978,000סהכ



וכל זה לא כולל את ההעתקות ההרואיות  
בעלויות של מאות אלפים ליחידה  



?ומה לגבי התוצר הסופי 

(להוציא זיתים) העץ מת –מכלל העתקות נכשלות 40%
שנים רבות " תקוע"העץ נשאר –מהעתקות שמוגדרות כהצלחה 60%

כלומר ככל ששטח גוש –וכפונקציה לאחוז מגוש השורשים המועתק 
13שנים ל 7בין ) התאוששות העץ קצרה יותר –השורשים גדול יותר 

.  טיפול שוטף מקצועי אחרי העתקה, טיפוח , וכפונקציה לבקרה( שנים 





!!!אז בואו נשמר 

2007הונג קונג 



2005אדריכלים ניו זילנד הרבסט



א  "בן צבי ת

א  "קיבוץ גלויות ת

א  "ת' ורג'קינג ג

שימור עצים בכבישים 
עירוניים



שימור עצים בכבישים בין עירוניים  

75כביש 





תכנון משמר עצים בתוואי הרכבת הקלה גוש דן 

הקו האדום מנחם בגין  







הקו האדום  חדר טכני רחוב בן צבי  





38תמאתכנון משמר עצים 

תל אביב 6גודלברג







38תמאתכנון משמר עצים 

8אוליפנט 











פים"שצ–תכנון משמר עצים 

גינת וינר תל אביב   







ראשון לציון  1000מתחם ה 





פארק האגם פתח תקווה  









תודה


