
פורום נאמני  
 עצים מחוזי

קהילת  –החברה להגנת הטבע 
 תל אביב יפו והסביבה

 אדריכלית נוף, רועה-גליה חנוך
 מנהלת קהילת תל אביב יפו והסביבה

 חברה להגנת הטבע

 יהודה הלוי-שקמת הגג אלנבי



 נחלת הכלל החבויה –ונתן ראו 'ג
מדינה  "עם לא מעט התנשאות , אשתי גדלה במה שמומחי המערב מכנים

אנשים התקהלו .  חיי החברה בכפר שלה נסובו בעיקרם סביב לעץ".  מתפתחת
זכרונות  . שם מדי ערב כדי להפגש לספר סיפורים וסתם לבלות את זמנם בצוותא

הילדות החמים ביותר של אשתי כוללים משחקי מחבואים בחוץ מסביב לאותו  
או בעודם יושבים על המרפסת  , בעוד ההורים יושבים תחתיו ומשוחחים, העץ

 .ששימשה גם היא למטרה דומה
נכס כלכלי במובן  –הוא היה נכס יצרני .  העץ הוא יותר מסתם מקום מפגש רוגע

רשת של מידע ומרכז  , הוא יצר קשרי אחווה בין שכנים.  השורשי של המילה
הוא היווה  .  פעילות לילדים שהתרוממו ושיחקו במשחקים שהם עצמם המציאו

וילדים זכו  , הוא איפשר למבוגרים להשתלב בזרם החיים היומיומי.  גשר בין דורות
סביבה לא תחרותית ולא מובנית שההורים   –ב "לדבר שהיום הוא במחסור בארה

, ב אנו מוציאים מאות ציליארדים על דברים רבים"בארה.  נמצאים בה בהישג יד
כדי לנסות להשיג מטרה זו  , ממרכזים קהילתיים ועד קלטות וידאו יעודיות לילדים

 בחוסר יעילות משווע ועל פי רוב עם תוצאות פחות חיוביות
פיתוח ויעודדו  -אך רוב כלכלני המערב יראו באותו עץ מצב פתטי של תת

מודרניזציה שמשמעותה עבורם היא לגדוע את העץ ולגרום לאנשים לשלם כסף  
 .עבור הדברים שהוא סיפק





 פיקוס בנגלי במושבה האמריקאית באדיבות גל חרמוני



נְגִָּלי  ִפיקּוס בֶּ

  1רחוב גרינברג אורי צבי מול  -גן המייסדים : מיקום

 הרס נחלת הכלל בשמו  
 .של הרווח הפרטי

מעתה   -כשעץ נפגע 
צריך למצוא תחליף 

 :לקנות בכסף 'ובדכ
 מקום מפגש

 הצללה
 ניקוי מזהמים

 חמצן
 קירור

 מקום לזימון טבע עירוני
 החזקת קרקע
 בידוד אקוסטי

 אסתטיקה
 הסתרת מפגעים  



 ?מה הסכנות הקיימות לעץ בעיר 

כריתה ועקירה 

 

 :אך רוב הפגיעות בעצים הן דווקא עקב

גיזום אגרסיבי של נוף העץ 

גיזום לא נכון של העץ 

חוסר טיפול או טיפול שגוי 

השחתה 

 חיתוך שורשים עקב בניה הגורם
 לתמותת העץ

 בית גידול קטן מדי וחנק לשורשי העץ 



 

 הרס מעבודות פיתוח



 טיפול לקוי בפצעי עצים



פגיעה בשורשים בבניה 

 והתמוטטות עצים



 הרס מגיזום קטלני





 :אזרחים מסייעים בהגנה על עצים

פיקוס השקמה בצומת חולון הועתק בשלמותו בזכות מעורבות  

 2006תושבים 

 

קבוצת תושבים דיווחה לפקיד היערות המקומי על כוונה   2010ב

 !שנה 700לכרות עץ מיש דרומי בן 

אין תחליף ליכולת  

של אזרחים  

אכפתיים ומעורבים  

הרואים את העצים  

מדי יום להשפיע על  

 .גורמי הרשות

 מטר 15קוטר הצמרת כ 
 (?300)מאות שנים -הערכה לגיל העץ 

 מטר 2.6קוטר הגזע 
 מטר 12גובה העץ כ 

מטר ובחלקו   2גזע בחלקו הגלוי כ 
 מטר נוספים 2הקבור כ 

מטר   7X7מידות הגוש המתוכננים 

 מטר 1.5לגובה של כ 
משקל כללי מוערך לגוש השורשים  

 טון  100והעץ כ 



 

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



הקמת פורום נאמני עצים תל אביב  

 גיא נרדי– 2012



 יפו -פורום נאמני העצים בתל אביב

 2012   

 חברי פורום 60מעל. 

 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 

 

 



 קידום סקרי עצים  

בהתייחס לגיל  , תיעוד מפורט של עצים עתיקים ויחודיים בשטחים הבנויים בעיר

סמליות  , מיקום ייחודי, תצורה ייחודית ופיסולית, חשיבות בוטנית ונדירות, העץ

כל זאת במטרה לקבל תמונה כוללת של . מיוחדת וחשיבות היסטורית ותרבותית

תוך הטמעת המידע וגיבוש המלצות לשמירה על  , שכבת העצים העתיקים בעיר

 .עצים עתיקים וייחודיים במערכת התכנונית ובכלל זה בתכנית המתאר

 :סקרי עצים נערכו בעשר השנים האחרונות ב

 באר שבע

 הרצליה 

 כפר סבא

 ירושלים

 רחובות



 סקר עצים עתיקים בירושלים



 :שלבי הסקר

 .גיוס אנשי מקצוע ומתנדבים והקמת צוותים1.

 .בחינה של סקרי עצים קודמים בארץ2.

בחינה ושילוב של סקרי עצים בעיר בה מתקיים  3.
 .הסקר

 קביעת גבולות הסקר4.

בחינת תצלומי אוויר היסטוריים ותכניות  5.
 (אם יש)סטאטוטוריות 

 חלוקת שטח העיר לגיליונות ומפות6.

 הכנת שאלון7.

 יצירת מערכת ממוחשבת למיפוי וריכוז נתונים8.

 ביצוע סקר בשטח9.

 העלאת הנתונים למערכת המידע10.

 הכנת כרטסת העצים11.

 



 דוגמא למעקב אחר  

 2010מדיניות היתרי כריתה והעתקה 

  504בקשות לכריתת  173בשנה אושרו  

 .עצים 411עצים והעתקת 

   היה מספר דומה של נטיעות צעירות

 .לעומת אישורי עקירה

 72%   מהעצים שהותרו לעקירה נמצאים

 .על קרקע ציבורית

  תוכניות  "הסיבות למתן אישורי עקירה הן

"  עצים בקמילה"ו(  54%" )בינוי ותשתית

(45%.) 



 סיורי עצים ותיקים בעיר



 העצים שקדמו לעיר
 יפו-עצים בני מאה במרחב תל אביב

 תוצרים



1946 

1924 
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 תועד

 דרוש תיעוד

שנים  100עצים בני  200פריסת 

 יפו-ויותר בתל אביב



 2015הקמת פורום נאמני עצים מחוזי 



 :שותפים

,  רשויות, החברה להגנת הטבע, משרד החקלאות ופקיד היערות
 .  איגוד אדריכלי הנוף

 : מטרות

בכל עיר שתיפגש על בסיס קבוע  " נאמני אילנות" –גיבוש קבוצת פעילים 
 (.מפגשים שנתיים 8-10)לאורך השנה  

קידום הגנה  ושמירה על עצים בוגרים בשטח העירוני ובכלל 

קידום נטיעה של עצים וייעור עירוני 

 מפרטים לבית גידול   –קידום הכשרה בנושא שתילה נכונה וטיפול בעצים
 גיזום וטיפול, לנטיעה , שורשים

  קידום פעילות קהילתית חינוכית בישוב בו יפעלו 

במסגרת פעולתה תפעל הקבוצה לקידום התחום ברשות בדרכים  
שילוט וחומרי  , שבילי טיול סביב עצים, שונות כמו סקר עצים

 הפקת ימי הסברה לקהילה, קידום נטיעות עירוניות, הסברה

 .  בהתאם לבחירת הקבוצה' וכד 

 

 

 מטרות



 



 חשיבות העצים בחיי היומיום  –העץ והאדם
 שלנו  

מיזמי משרד החקלאות לשמירה על עצים 

 אקטביזם ועצים בעיר 

  חקיקה  ונהלים בנושא כריתה העתקה וגיזום
 עצים

  יערנות אורבנית ותרומתה למיקרו אקלים
 העירוני

 תכנון בתי גידול מתאימים ובחירת צמחיה
 נכונה לעצים בנוף האורבני

יערות מאכל בעיר 

הכרות עם עצי התועלת שבעיר 

ממשקי תחזוקה המתאימים לגינון תועלת בעיר 

מדיניות עירונית : שיתוף פעולה עם הרשויות
עבודת .  בתל אביב לגבי שימור ונטיעת עצים

 מחלקת שפע בעיריית תל אביב בנושא העצים

 תכנון נכון לעצים במרחב הציבורי –פתח עץ 

פרידה חגיגית והמשך דרכי פעולה 

 

 הרצאות -סילבוס 

   :מרצים

 (  משרד החקלאות)ישראל גלון 

 אדריכל נוף יעקב אילון

 נעה רגב

 יעקב גילת  

משרד החקלאות אדריכל נוף   –שחר –יוסי בן 

 שחר צור

 אילן גולדשטיין

 סער אוסטרייך

 א  "ע עיריית ת"מיכל נהרי מחלקת שפ

 אדריכל גיא נרדי  

 אדריכלית נוף רויטל שושני  

 עמיר בלבן



 מציאת עדויות ליחס , הכרת עצים עתיקים -סיור עצים מקומי ברשות
 .איתור מפגעים שנגרמים על ידי עצים, הרשות לעצים

העץ מרכיב חיוני בטבע עירוני -סיור 

  סיור לימודי בנושא תכנון מקיים של עצים פארק התעשיה חבל מודיעין
 (בשיתוף עם איגוד אדריכלי הנוף)

ל מגדל העמק ובית קשת "סיור ייעור קהילתי ותוכנית אב ליערות קק
 (בשיתוף עם איגוד אדריכלי הנוף)

 שומרים על עצים" –השתתפות בכנס משרד החקלאות בבית דגן" 

 

 

 סיורים וכנסים –סילבוס 

 יעדים ותכנית פעולה, בניית מטרות -נאמני עצים 

בניית תוכנית עבודה 

מרחיבים מעגלים 

תכנון והפקת אירוע ציבורי בעיר בנושא שמירה על עצים. 

יום שיא לציבור בנושא שמירה על עצים 

סיכום וסיום 

 

 התנעה לפעילות -סילבוס 



נאמני עצים  
דוגמאות מן  
 העולם



http://www.trees4good.com/index.html


עיריית סאן פרנסיסקו ויחידת  

הכיבוי של קליפורניה יחד עם  

"  חברי היער האורבני"עמותת 

: 

 

מפה אינטראקטיבית  •

 למיפוי עצים

 סיורי עצים•

ארועי שתילה בחצר •

 הפרטית בשכונה ובעיר

 התרעה על בעיות עצים•

יערנים  "קורסי הכשרה ל•

חינם למי " קהילתיים

 ימי התנדבות 40שמבטיח 

אפליקציה טלפונית לזיהוי  •

 ומיפוי עצים

 

 

 SF-friends of the urban forest  

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


Seattle fruit trees 

יוזמה של תושבים למיפוי   -עצי הפרי של סיאטל

של כל עצי הפרי בעיר   Google Earthבאמצעות 

לבנות  : בין מטרות הפעילות שלהם. וסביבותיה

לנהל טוב יותר את הגנים והבוסתנים  , קהילה

לחלוק בקטיף עם התושבים ולסייע  , בעיר

לקובעי המדיניות לבחון ולנהל את מצאי עצי  

 . הפרי 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

 

 
 מפה אינטראקטיבית לעצי פרי בעיר

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


עורך   "Natural History“מוזיאון  -לונדון
לסקר עצים עירוני פנייה אינטרנטית 
 .  בחצרות הפרטיות

בכוונת המוזיאון לערוך מיפוי בכל 
. עצים 7282נרשמו  2012ב.  אנגליה
,  כוללת אמצעים לזיהוי העציםהפנייה 

והבטחה שפנייה בפורום אל המומחים  
הסקר של מוזיאון הטבע  . תקבל מענה

,  מיקום: כולל בקשה לנתונים הבאים
שטח  , גן, דרך)אופי המקום , תאריך

,  היקף הגזע, גובה, סוג העץ, (פתוח ועוד
האם יש , האם יש פריחה ומה אופייה

 .  פרי ומה מאפייניו

 

 

 אפליקצית חינם לפלאפון לזיהוי ומיפוי עצים

    

 
• 

 
 המוזיאון לטבע אנגליה –סקר עצים 

 סרטון על הפרויקט

http://www.nhm.ac.uk/nature-online/british-natural-history/leafsnap-uk/index.html
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/british-natural-history/urban-tree-survey/identify-trees/tree-key/accessible.html
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/british-natural-history/urban-tree-survey/identify-trees/tree-key/accessible.html
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/british-natural-history/urban-tree-survey/identify-trees/tree-key/accessible.html
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/british-natural-history/urban-tree-survey/identify-trees/tree-key/accessible.html
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/british-natural-history/urban-tree-survey/identify-trees/tree-key/accessible.html
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/british-natural-history/urban-tree-survey/identify-trees/tree-key/accessible.html
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/british-natural-history/urban-tree-survey/identify-trees/tree-key/accessible.html
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/british-natural-history/urban-tree-survey/identify-trees/tree-key/accessible.html
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/british-natural-history/urban-tree-survey/index.html


למיפוי עצים עתיקים  , יוזמה של פורום תושבים

 .  בשיתוף עם ארגון לשימור עצים

,  סקוטלנד-אירלנד-האתר פונה לכל תושבי אנגליה

באתר מוסבר  . בבקשה לדווח על עצים עתיקים

וכיצד ניתן למדוד את מידותיו  , מהו עץ עתיק

,  נכון להיום. ולהעביר את הפרטים הנחוצים לגביו

,  עצים שדווחו 48,000מדווח האתר על מעל 

.  נבדקו ונמצאו כעומדים בסטנדרטים שהם קבעו

 .  מטרתם לשמר את העצים בשל ערכם ההיסטורי

 

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

the Ancient Tree Hunt from the 
Woodland Trust - UK 

 

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


פרויקט כביש חוצה הפארק של יוצאי הצבא  

,  הבריטי הוא שיתוף פעולה בין עיריית לונדון

 .התושבים והעסקים המקומיים

מ של כביש "ק 10מטרתו לשתול יער לאורך 

שהוא שער הכניסה ליער העירוני ולהוקיר את  

עצים עד  6400המטרה לשתול .  החיילים

הצופים  .  אנדרטאות סלעים 15וליצור  2017

הפרויקט  .  עצים 1000הצטרפו ושתלו עוד כ

נעשה במימון חברות מסחריות ובעזרת  

 .מתנדבים מהקהילה

  32000מאיסוף הנתונים רואים כי עד כה היו 

מיליון דולר לערך   4שעות התנדבות שהוסיפו 

 .העירוני

אני מאמין שבסופו של  " מייסד הפרויקט אומר 

דבר אנחנו צריכים לעודד את כולם להשתתף  

בשתילת עצים בעיר וזו נהיית התחייבות לכל  

 –משהו שאתה עושה מחדש בכל שנה , החיים
 "  ואנו מספיק לו את התמיכה

http://treesfortheparkway.ca/index.php 

Tree for the Parkway - London 



פרויקט  . 2025מיליון ב 8.5אוכלוסיית לונדון צפויה לגדול ל

RE:LEAF  הוא קמפיין שותפות בהובלת ראש העיר כדי להגן

על עצי הבירה ולעודד תושבים עסקים וארגונים לשתול עוד  

כמו כן עוסק הפרויקט בשימור חגורות היער  .  עצים

הסובבות ואת חיי הבר ולהוביל ללונדון ירוקה ואטרקטיבית  

הפרויקט  מייעד להגדיל את הכיסוי של היער העירוני  . יותר

 .כך שיהיה עץ עבור כל תושב –עד אז  5%ב

 

כאשר   –החל הפרויקט לעבוד באופן בינלאומי  2005מאז 

.  הפרויקט הראשון היה יער מאכל באדיס אבבה אתיופיה

הפרויקטים הבינלאומיים הם בשיתוף ארגונים מקומיים  

 .ובכך מבטיחים עירוב תושבים מקומיים בכל הפרויקטים 

 :הפרויקטים שמו להם שלש מטרות

 בטחון תזונתי   –עצי מאכל לחיים מקיימים 

הגברת המודעות לחשיבות העצים   –עצים לחינוך ולמידה 

לחידוש מסורת תרבותית מקומית ולבניית תשתית  , בעיר

 .למזון מקומי

,  נטיעת עצים למניעת מידבור –עצים למען שינוי סביבתי 

לאיגום מי גשמים ולהפחית את שינוי  , לפתרון בעיות סחף

 .האקלים

 לונדון והעולם –עצים למען ערים 



הצטרפו אלינו וקחו חלק פעיל בשמירה על  
 !הצטרפו  לפורום נאמני עצים  -העצים 

 !!תודה


