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הפרויקטתועלות.1
ן"מתע

חברתי

נגישות לתעסוקה

כלכלי

בניה ופיתוח

חסכון בזמן

פחות זיהום אויר

פחות רעש

שמירה  < ציפוף עירוני  
על שטחים פתוחים

אורבני

חידוש ופיתוח  
המרחב הציבורי

מדרכות

עצים

שבילי אופניים

התחדשות עירונית

תאורה

שילוט והכוונה

סביבתי

ריהוט רחוב

...ועוד
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האורבניבמרחבהעציםתרומת.2

יצירת דימוי חיובי  

בסביבות בנויות

חסכון בשימוש  

במזגנים

עליית ערך נכסים

הציבוריהמרחב 

עצים

חברתי כלכלי

סיוע בבעיית אי  

החום העירוני

הורדת רמת זיהום  

אוויר

מיסוך להסתרת  

או למניעת רעש

אורבני

עיצוב דיוקן רחוב

סביבתי

מהווים נקודת ציון

בעלי חשיבות  

אסתטית בחללים

עירוניים האפורים

תפקיד בתחושת  

קהילתיות ובטחון  

אישי בסביבה  

העירונית

תפקיד בעידוד  

פעילות  

ספורטיבית  

ביצירת סביבות  

מוצלות

יצירת מיקרו  

אקלים

-תפקיד תרבותי 
היסטורי

התחדשות עירונית
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אסטרטגיתבתפישההעציםמשאבניהול.3

סקרי עצים ותכניות נופיות

רשימת עצים  
לנטיעה

גידול מוקדם

מפרט אחזקת עצים בשלב 

ההפעלה

נופי  שילוב פרט שתילה בשיקום 

בשלב הביצוע

תכנון

ביצוע

הפעלה

דיאלוג 

מחזיקי עניין

מדיניות
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ליישום ניהול  ע"נתארגז הכלים של 
משאב העצים העירוני



המדיניותעיקרי–עציםפרק

מסמך סדור המהווה כלי עזר לתכנון ומגדיר את תפיסת  
.ל"ורקלגבי פיתוח אורבני בשילוב עצים ע"נתעולמה של 

:לתכנוןע"נתעקרונות מנחים של 

שימוש  -ליניארית ורציפה , יצירת שפה עיצובית•
שימוש ברשימה מוגדרת  , באלמנטים עיצוביים חוזרים

מיקום העצים  , של עצים לנטיעה בכל רשות מקומית
.'וכובמקומות מוגדרים ואחידים לאורך התוואי 

עיצוב המרחב העירוני תוך שילוב האלמנטים השונים  •
שבילי  , פתחי נטיעה, ריצופים, מדרכות, עצים-ברחוב 
.  'וכואשפתונים , ספסלים, אופניים

מצב  , סוגים, הגדרת גודל עצים אופטימלי-צמחייה •
הגנה לבית גידול , מופע נופי, מרחקי נטיעה, בריאותם
.יצירת צל בדגש על כניסה לתחנות ורציפים, שורשים

הנחיות לקבלת החלטות על  -כריתה /העתקה/שימור•
כריתה וכן  /העתקה/עתיד העצים על פי היררכיית שימור

.הנחיות לשימור ותהליך העתקה של העצים



הענייןמחזיקיעםדיאלוג
ופגישות עם  , במוסדות התכנון, רשויות המקומיות, מקיימת דיאלוג מתמשך ופגישות עבודה שוטפות עם גורמים מקצועיים בצוות מלווהע"נת

ונציגי המשרד להגנת הסביבה ומשרד  , נציגי רשויות רלוונטיות בכל מחוז, הצוות המלווה כולל את מתכננות המחוז. נציגי ציבור מקומיים

.מוזמן באופן קבוע גם נציג של פקיד היערות הראשי במשרד החקלאות, בנוסף. התחבורה

:בין היתר, הנושאים שנדונים בתהליכים אלה

נספחים אלה הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי ההרשאות  )העתקה וכריתה , תוצאות סקרי העצים ונספחי ביצוע לעצים לשימור1.

(וההיתרים

רשימת סוגי עצים לנטיעה בתהליך השיקום הנופי  2.

כללי טיפול בעצים לשימור בעת העבודות כדי למקסם קידום החזרת ושיקום הרחוב לטובת הציבור3.

(כולל גודל ומרחק בהתאמה למיקום)כללי נטיעה 4.

מועדים לביצוע הפעולות השונות5.



, קייםמצב  :"ראשוני"סקר עצים 

. העציםסיווג , מצאי

"(כלי עזר לתכנון)"

תכנון ראשוני של התוואי תוך  

התחשבות בעצים הקיימים  

"(תכנון מסביב לעצים)"

סיווג וסימון  , "מפורט"סקר עצים 

" תופסים מקום הכרחי"עצים ש

לצורך הרישיון  

תכנון הנדסי משלים  

בגין עצים המוגדרים  

"שימור"ל

תכנון העתקות  

בית  , אופן העתקה)

(גידול קולט

תכנון כריתות  

ערך , אופן, מועד)

(חליפי

, גיל העצים-הערכה סביבתית של המצב הקיים •

יכולת  , מצב בריאותי, מופע העצים, נדירות המין

שרידות

תכנון אדריכלי של הקו  -תכנון מתחשב בסביבה •

תוך התחשבות בערכי טבע ונוף ובמצב העצים 

נוכחי בתוואי המתוכנן

מתקנים  –סקר עצים במרחב עבודות הכרחי •

עבודות הנדסיות  , מיקום המסילות, רציפים, טכניים

.על התוואי

בטיחות  , תפקודיות המערכת–עקרונות מנחים •

בטיחות נוסעים  , נוחות ונגישות, ל"הרק

.ומשתמשים

סיווג עצים לפעולות המשך על פי הנחיות פקיד  •

ערך העץ –( כריתה, העתקה, שימור)היערות 

פוטנציאל היקלטות  , מצב בריאותי, (ערך חליפי)

מורכבות העתקה, בבית גידול חדש

הנופיועקרונות מנחים לניהול עצים בתכנון מנגנון



עציםוסקרינופיותתכניות
במועדים ובהיקפים  , זאת. ן"המתעמכינה סקרי עצים ותכניות נופיות לאורך המקטעים השונים של קווי ע"נת, כחלק מהליך התכנון

.  המתאימים ועל פי אבני דרך בתכניות העבודה

:דוגמאות לאופן פירוט התכניות



דוגמא לניתוח תרומת העצים לנוף הרחוב–מקטע דרומי 

-שדרות ירושלים
מקטע שדרת עצים  היסטורית במרכז

מקטע הכולל עצים צעירים  

בודדים

מקטע הכולל עצים בודדים ומקבצי  

.עצים בוגרים בעיקר במרכז



חתך טיפוסי מרחוב אילת עד ארליך  –תכנון –דוגמא 

דרום
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מ מפני רצועת "ס30-רציפים מוגבהים כ

ל"הרק

כוללים נטיעת עצים

ל"הרקמ מפני רצועת "ס10מרכז השדרה מוגבה 

וריהוט רחוב, שבילי הולכי רגל, כולל שביל אופניים

עצים במרכז השדרה לשימור כולל הטבת מרחב  

.המחייה

השלמת עצים במקטעים שבהם היו צמתים 

.ובוטלו
ל"הרקריצוף בין חזית המבנים לרצועת 

:הערה
מיקום  נטיעת העצים ברציפים  . הרציפים המתוכננים הם רוויי תשתיות ואלמנטים

.'וכו, אבני רציף, מעקות, ספסלים, והאלמנטים האדריכלים ברציפים כגון סככות, מתייחסת להיבטים ההנדסיים הנדרשים



בשדרות  הפיקוסיםהנחיות לשימור שדרת –תכנון 
ירושלים

,  מתוכננותל"רקהניתן מתשתיות ככל מרכז השדרה פנוי השארת •
.תשתיות אלה יתוכננו בהשקה למסילה

תינתן עדיפות לביצוע עבודות תשתית בקידוח אופקי לפגיעה  •

.  מינימלית בגוף השורשים
הגבהים בשדרה תוכננו תוך הקפדה על שמירה של גבהים קיימים  •

.או הגבהתה/ו
.תוכנן ריצוף מחלחל לכל אורך הרצועה המרכזית•
הקיימים  הפיקוסיםהתווית ניקוז עילי של הריצוף בשדרה לכיוון •

לקבלת מי גשם

לקבלת מי גשם  , סביב העץ הקיים יתוכנן מרחב מחייה חשוף•

וחילופי גזים עם האטמוספירה

.  תתוכנן מערכת השקיית עומק לבית השורשים של העץ•
"  אורטופדיים"בשדרה יטופלו  להסדרת מפגעים הפיקוסיםכל •

גיזום להסרת מפגעים וטיפולים כנגד מחלות  , לרבות כבילה

.ומזיקים



עצים לשימור בשדרה המרכזית
שביל הולכי רגל ושביל אופניים כולל הפרדה 

י רצועת גינון"ביניהם ע

והשלמת רצועות גינון בשוליים

עצים במדרכות קיימותמתוכננת והשלמת נטיעת עצים לאורך מדרכה 

ט"הבעשחתך טיפוסי מרחוב ארליך עד –תכנון –דוגמא 



סקר עצים מקטע תל אביב יפו–תכנון –דוגמא 

.והוושינגטוניות הקיימים במרכז השדרה ההיסטורית תשומרהפיקוסיםשדרת 
.למעט העצים הקיימים ברציפים המתוכננים שלא ניתן יהיה לשמרם

בנוסף בכדי להטיב עם השדרה ההיסטורית הושם הדגש לתכנון כולל משולב אגרונומיה נוף  

כפי שיוצג ( הגדלה והעשרת מרחב המחייה התת קרקעי של העצים הקיימים), הנדסה

.בהמשך

העתקהשימורתת קטעמקטע

מספר עצים לכריתה

עצים  

מתוכננים
עצים במצב  

בריאותי בינוני  

נמוך-

עצים  

במצב  

בראותי  

טוב

כ עצים  "סה

לכריתה

קטע מספר  

1

1.1
-אילת 

ארליך
2191416319240

1.2
-ארליך 

ט"בעש
190259413210

4093932450סיכום מקטע תל אביב יפו



לנטיעהעציםרשימת
על פי , זאת. ל"רקלגיבוש רשימת עצים מתאימים לנטיעה לאורך תוואי קווי ע"נתפעלה 2014-2016בשנים 

העבודה בוצעה בשיתוף פעולה עם פקיד  . אקולוגיים ותכנוניים, ובהיבטים אקלימיים, תכונות העצים המוצעים
.  ואגרונומים, הרשויות המקומיות, היערות הארצי



שתילהפרט

,  פרט שתילה מתקדם וחדשני שיאפשר לעצים חדשים לגדול ולהגיע לגודלם הטבעיע"נתתכננה 2014-2106בשנים 

.  חלחול ואוורור של מערכת השורשים, שילוב השקיה, המבטיח מרחב מתאים לבית גידול השורשים

הפרט שולב במכרזים לאחר  . שולב במכרזים רלוונטיים כדוגמה רצויהע"נתפרט הנטיעה העונה לקריטריונים שהגדירה 

.  תוך מעורבות פקיד היערות הראשי, תהליך בחינה מדוקדק שבוצע בשיתוף גורמים מקצועיים מתחום האגרונומיה

.שיקולי חדשנות וישימות, בחירת פרט השתילה התבססה בין היתר על שיקולים כלכליים

מאפייני מדיניות מרכזיים

-7-כ)הגדלת נפח בית השורשים לכל עץ 1)
('ק מינ"מ10

מבנה הקרקע בבית השורשים  שיפור 2)

הגידולרציפה ואוורור בית השקיה 3)

הרכב ועומק מצעיםשיפור 4)



מפוקחותבמשתלותמוקדםגידול

אינה מסתפקת בשילוב הדרישה לנטיעות  ע"נת•
במכרזי ביצוע אלא פועלת באופן ייזום להבטיח כי  

. העצים שיינטעו יהיו בהתאם לתכנון

החברה התקשרה עם משתלה  2016בשנת •
לגידול מוקדם של עצים המתוכננים להינטע  

בשלב השיקום הנופי של הקו האדום במקטעים 
. שונים

, סוג, החברה הגדירה מפרט מדויק של כמות•
עיצוב ומצב העצים אשר ברצונה לקבל על  , גודל

. פי אבני דרך ברורות

החברה מפעילה מערך פיקוח ובקרה על גידול •
.העצים ואספקתם למקומות הנטיעה



ההפעלהבשלבהעציםאחזקת

מסתכלת קדימה מעבר לתקופת ע"נת•
החברה גיבשה מפרט  , אי לכך. הביצוע

שייחל  ל"הרקאחזקה לשלב ההפעלה של 
2021בשנת 

המפרט שולב במכרז האחזקה וההפעלה  •
.  2016ופורסם בשנת 

המפרט מתאר את הכללים ואת עקרונות •
אחזקת העצים ושימוש בתשתיות  

.מתקדמות ששולבו בהקמת הפרויקט

:עקרונות עיקריים
5עד גיל , צעיריםהשקיית עצים 1)
'מ6עיצוב גיזום והכוונת עצים עד לגובה 2)
והתאמת  , ייצוב ותמיכה לעצים צעירים3)

מיקום הייצוב לאורך הזמן

ניקיון סביבת העצים באופן שוטף4)
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