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 מצע מהודק -

 קרקע מהודקת -

 תשתיות -

 מילוי/סלע -

 תשתיות עליות -

 בניינים -

 משאיות -

 זיהום אוויר -

 מרחב מחייה עליון

 מרחב מחייה תחתון

 כביש
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 הרחוב" חזית"



 הרבה עצים ללא עתיד: המצב היום



 בחניהשלבים בחייו של עץ 
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 כריתה גרדום נוף נוף מלא



 עצי רחוב בסוף דרכם

עצים אמורים לתפוס את מקומם בחלל  

 שנים 75 -הרחוב לאורך של כ

 שנים 10-15אחרי 



 ל וראינו את השדרות והרחובות  "רובנו ביקרנו בחו

 .  שלאורכם עצים מטופחים
 

 :  גישה מקצועית כוללניתכל זה הוא תוצאה של 
 

נטיעתם  , מתאימים עציםתכנון , לעצי רחוב נכון תקן

 .  מקצועית ואחזקהמספק   במרחב מחייה



 בחירת מין מתאים

 לשתילה ברחוב

 מרחב מחיה תחתון

 גיזום מכוון

 של העץ המתבגר

 : עצי רחוב 

 קיימא-תנאי יסוד לתכנון בר 4

 מרחב מחיה עליון

 ייצור עץ איכותי
 (תקן חדש מוצע)

1 2 

3 4 



 איכות העצים במשתלה



 איכות העצים הדרושה  
 עצים עם ענף מוביל יחיד               

 המופע משתנה בהתאם למין: הערה
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 (הולנד)עצים מוכנים למשלוח  
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 קבועלעומת  זמנינוף  :עץ צעיר לעומת עץ בוגר

 נוף זמני

 נוף קבוע



 שנים 3עץ צעיר אחרי :  התפתחות הנוף הקבוע

 

4.00 

 אלון התבור



 שנים12-15עץ בוגר אחרי :  התפתחות הנוף הקבוע
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 בחירת מין מתאים

 לשתילה ברחוב

 מרחב מחיה תחתון

 גיזום מכוון

 של העץ המתבגר

 : עצי רחוב 

 קיימא-תנאי יסוד לתכנון בר 4

 מרחב מחיה עליון

 ייצור עץ איכותי
 (תקן חדש מוצע)
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 המוצר במשתלה היום0 

 2"תקן חדש מוצע  1

 שנים 3אחרי  2

 שנים 6: המעבר מנוף זמני לנוף קבוע 3

 הנוף הקבוע: העץ הבוגר 4
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 התפתחות העץ לאחר השתילה  4

 גיזום מכווןעל ידי         



 : התפתחות הנוף הקבוע
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 צאלון
 זמני נוף

 חודשים אחרי השתילה 7

 שנתיים אחרי השתילה

 נוף זמני
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 צאלון

 מצב עתידי מתוכנן -עץ בוגר :  התפתחות הנוף הקבוע

 

 נוף זמני

 נוף קבוע



 שנים אחרי השתילה   5.5 שנים אחרי השתילה 5



 ע"סיגלון ח מיש בונגה
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