
 ושיקום עצים וותיקים תימוך

 אגף גנים ונוף

 עיריית חולון
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23/11/2014 
 לכבוד

 אליאב/נעמה 

 גנים ונוף חולון

 .שלום רב
 סיסם הודי –גן נחמן : הנדון

 20/11/2014 –ביקור בגן 

 ,ערוגות שיחים, שבילים חדשים: גן נחמן עבר לאחרונה תכנון מחדש וביצוע של 

 .ומתקני משחק

 במהלך הבניה, עץ הסיסם גדל בזווית אלכסונית מעל שטח שבו יוקם גן משחקים

 ענפי השלד, בנוסף. נפגעה קליפת הגזע בחלק התחתון של העץ, נחתכו שורשי העץ

 .של העץ קוצרו בכדי להפחית ממשקלו

 .מ "ס 55 -קוטר הגזע

 .'מ 5-6: גובה העץ

 שלא תהווה, הקורה תמוקם כך, יש לתמוך את העץ באמצעות קורת מתכת -תמיכה

 מיקום התמיכה וחוזקה יקבע על ידי. מכשול וסכנה עבור אלו המשחקים במקום

 .קונסטרוקטור

 יש להסיר את קליפת העץ, לטפל בפצע הגדול שנוצר בתחתית הגזע -טיפול בפצעים

 להחליק את שולי הפצע כך שרקמת הגלדה תוכל, הפגועה באמצעות סכין חדה

 .לכסות במהלך הזמן את הפצע

 לחכות כשעה ולמרוח משחת עצים, את המקום בפוליקוריש לרסס , לאחר ההכנה

 .מ"עובי השכבה לפחות מ. על הפצע, "נקטק"מסוג 

 .גיזום ההקצרה של ענפי השלד גרם להתפרצות ענפים מסביב לשפתי החתך -גיזום

 במקום זה, ענפים אלו במהלך הזמן מתעבים ודוחקים זה את זה על שפת החתך

 לטפח, בכדי למנוע שבר עתידי יש לגזום כעת חלק מהענפים. רקמת החיבור חלשה

 .ענפים אלו יהוו את שלד העץ העתידי, ענף או שניים

 פצעי הגיזום ימרחו. חלק מהענפים הנותרים ידוללו וחלקם יהיו ענפים זמניים

 .במשחת עצים

 .בכדי למנוע שבר ענפים עתידי, כל שנה שנתיים,לבצע פעולה זו , יש

 דרור ניסן

 הנדסאי דרור ניסן -ח יועץ מקצועי"דו
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 קונסטרוקטור תימוך תוכנית

 מואב מעידי' אינג -
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 סיסם הודי

 התחלת טיפול בעזרת גוזם מומחה -גן נחמן
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 התימוךתמונות אחרי ביצוע 



לכבוד                                                                                                       
14/12/2011 

  
 דב/נעמה

 מחלקת גנים ונוף חולון
  
  
  

 שלום רב
  

 14/12/2011יעוץ מקצועי מיום : הנדון 
  

 .חניון העיריה -כפוף פרי אנטרילוביום
  

פצעי הגיזום  ,בעבר נגזמו ענפים בכדי להפחית ממשקלו , לעץ נטייה חזקה לכיוון החניה
 .קיימים סימנים של אילוח ,לא נמשחו במשחת עצים 

  
 .קיימות שתי אפשרויות לתמיכה, מציע לתמוך את העץ בקורת ברזל

 .ביצוע פשוט יחסית  -קורה שתמוקם מתחת לעץ בחניה. 1
ניתן לקבע קורת ברזל בחלק המוגבה בצד המזרחי של  ,בכדי לא לגרוע ממספר החניות . 2

 .העץ יקשר בכבלים אל הקורה. העץ
 .ותינתן המלצה ומפרט טכני לביצוע קונסטרוקטורשתי האפשריות יבחנו על ידי 

 .טיפול בפצעים והסרת זיזים יבשים,לאחר הביצוע או לפניו יבוצע גיזום להפחתת משקל 
  
  

 דרור ניסן
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 קונסטרוקטור תימוך תוכנית

 מואב מעידי' אינג -
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 בגמר ביצוע
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 דוגמאות נוספות

 פיקוס שיקמה קשירת ענפי 
 גן העצמאות –בטבעת מתיחה 

 כבל מתיחה בתחתית הגזע

 
 כל העבודות מבוצעות 

 גיזום וביצוע עבודות, לאחר ניקוי

 אורתופדיה של גוזם מומחה
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 תימוך -גן אלי כהן

 סיגלון  

ושיקום עצי   תימוך, גן נאות שושנים

  -צאלון וותיקים בסיוע קול קורא

 משרד החקלאות

http://portal/Semel/HOLON_LOGO_RGB.jpg


 תותים בחווה  החקלאית תימוך
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 שלטית מקומטת בגן הפרטיזנים  תימוך
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 תודה רבה
 .נשמח לראותכם אצלנו
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