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מרחב המחייה של 
 עצים בעיר וברחוב

 אדריכל נוף שחר צור



 ....המצאה ש
 ........מטהרת אויר

 .............מייצרת חמצן
 ..............מפיקה אנרגיה על ידי ניצול אור השמש

 ...............מייצרת צל ותחום נוחות אקלימית
 ........מפחיתה צריכת אנרגיה

 ...........משכפלת את עצמה
 ......והיא גם יפה 

 ועוד ועודועוד 



 .עצים במרחב הבנוי קיימים מקדמת דנא
 

 .  בין האדם לעץ מלווה את התפתחות החברה האנושית מראשיתההקשר 

 ) (Appleyard 1975ומיסטיים אמנותיים , חברתיים, פסיכולוגיים, חומרייםלקשר זה היבטים מגוונים 

Hanging Gardens of Babylon - 16th century engraving by Dutch 

artist Martin Heemskerck. 

   בבבל התלויים הגנים
 בנוי במרחב צמחייה

  (בקרוב הספירה לפני 600)

 



 מפלאעצים במרחב הבנוי הם לא פחות 



Isfahan to the north side by Eugène Flandin, 1840 



Isfahan to the north side by Eugène Flandin, 1840 

 ממוצע משקעים שנתימ "מ 125אירן , איספהן



 תל אביב, הרומיעמנואל 



 .........................?עצים בעיר מדוע  



 לאורך השנים האחרונות מצביעים מחקרים רבים 

 בשיפור התנאים הסביבתיים  תפקיד מרכזילעצים ש על כך 

 Byrne, Roy, Pickering, 2012)) . ואיכות החיים העירונית

 השקעה גוברת  בממשקי מסביב לעולם ניתן לראות
 

 " יערנות עירונית" 



Global warming and climate change 

 עליית טמפרטורות•
 הפחתה בכמות משקעים•
 פרקי יובש ארוכים•
 הקצנת אירועים•
 עליה בספיקות שיא והצפות•
 שנות בצורת•
 פגיעה במצוק החופי•

 ..ועוד    
 

 ....שינויי האקלים אכן קורים 



 עיור עולמי
 עיור עולמי



  

 ?  איך משפרים את איכות החיים העירונית



 תועלת העץ לעיר

 (2012 (Sudipto, Byrne, Pickering,  



 צל מייצרים עצים



 העירוני במרחב הטמפרטורות מנעד
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 שעה ביום

 נפשית לבריאות תורמים עצים

 טר'פוצר עודד "ד

   (1997 יוני) וחשופים ירוקים ברחובות שעתי טמפרטורות מהלך



 מרגיעההימצאות בטבע 
 מרפא  בעצים מבעד לחלון אפקט להתבוננות  -
 הימצאות באזור עשיר בעצים משפרת   -
 הריכוז ואת פרודוקטיביות העבודהיכולת את   

 נפשית לבריאות תורמים עצים



   גבוה אושר מפלס
 ירוקה עירונית בסביבה



 ...............מרחב המחייה של עצים בעיר 



 צמח יער נטיעת עץ בעיר היא איננה טבעית לעץ שהינו
 
 

 
 
 
 



      רחוב עצי
 עצים
 פים"בשצ

עצים בשטחים  
 פתוחים בשולי העיר     

 עצים
 פים"בשפ

 י ע ר     ע י ר ו נ י
 

 1988 משגב אילה ר"ד



 עץ רחוב
מוגדר ככל עץ הנטוע בתחום זכות הדרך העירונית או  
במרחב הציבורי באזור המאופיין בחיפויי קרקע קשים  

 ...(.וכוריצופים , מדרכה סלולה, אספלט)
(Richards, 1983)  

 



 לעצי רחוב ערכיות גבוהה



 .  תשתיות וחניות, רגלהולכי , העצים מתחרים על מרחב מצומצם עם כלי רכב

 רחובבית גידול עוין לעץ = עיר 
 עצי הרחוב ניצבים בחזית



ניכרת צניחה באחוזי השנים האחרונות  30-40במהלך 
 .  רחובההצלחה של עצי 

 
החיים הממוצע של עצי רחוב חדשים בערים רבות אורך 

   .שנה 7-15עומד על בין 
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 ארכיטקטורת שורשים



 בעצים רבים עד פי שלוש מקוטר הנוףארכיטקטורת שורשים 



 לעצים יכולת הסתגלות יוצאת דופן לתנאי הסביבה

 עץ בעיר





 עץ במצוקה לקראת מוות............אך עד גבול מסוים



 ............ניתוח הקשיים של עץ רחוב עירוני 



(James Patterson, soil scientist with the National Park Service, USA) 

“90 percent of all urban tree problems are soil-related.”  

 .נובעים מבעיות בקרקע, מהכשלים של עצים עירוניים 90%



 צימוח עילי של עץ תלוי לחלוטין
 !במה שמסוגלים השורשים להעביר



 רחוק מהעין רחוק מהלב

 מרחב מחייה עילי

 מרחב תת הקרקע



 :מרחב המחייה התת קרקעי של העץ
 

 :על מחקריםבהתבסס 
 .עיקריים להם השפעה קריטית על הצלחת העץמשתנים 
  

   כמות וסוג הקרקע הזמינה לעץ                               ( א
 רמת הידוק הקרקע( ב
 
 
 
 
 
 



 פרופיל הקרקע

 אדמת עיר                           אדמת יער

 
 Oאופק  
 Aאופק  

 
 

 Eאופק  
 

 Bאופק  
 
 

  Cאופק  
 
 

 סלע אם
 
 



 20-30%אזור חלול  50%אזור חלול 







 קיבולת שדה ואיכות הניקוז –קרקע 



 נפח קרקע דרוש/גודל עץ רצוי:  יחס

Deeproot 



 .גודל העץ ביחס לכמות הקרקע בבית הגידול

 14   4 28נפח קרקע 

 'מ 7קוטר נוף  'מ 3קוטר נוף  'מ 9קוטר נוף 

 ק"מ ק"מ ק"מ



 העיר זקוקה לעצים גדולים
 
 



 הרווחת לנטיעת עצי רחוב בבור נטיעההגישה 

 צמיחה בבית גידול טבעי
 
 

 
 
 
 



 בית גידול עירוני סטנדרטי
 
 

 
 
 
 



 מיצוי יכולת הגדילה



 התנוונות העץ
 
 

 
 
 
 

 (בממוצע)שנה  5-15

 
 

 
 
 
 



 !!!!נכרת
 
 

 
 
 
 



 עץ חדש ניטע באותו הבור
 
 

 
 
 
 





 אולמוס קטן עלים                                                                             אדר סורי

 
 

 
 
 
 









 קיימים אלפי עצים תקועים בערי ישראל



 1930שדרות רוטשילד 



 .....איך משפרים את מרחב המחייה של עצי רחוב



 רצוי מצוי

 שיפור תשתית נטיעה לעצי רחוב

 .העץ הנכון במקום הנכון בתשתית המתאימה

 שאיפה לתנאים אופטימליים -מרחב המחייה של העץ 
 נפח קרקע זמין בהתאם לגודל העץ הרצוי ותנאי האתר

 .חללים פנויים 50%אדמה פורייה עם 



 פתרונות אפשריים להרחבת בית הגידול התת קרקעי



 קטלוג בתי גידול לעץ רחוב



 בחירת תשתית נטיעה לעץ רחוב

 השיטה הפשוטה והזולה ביותר להשגת
 כמות הקרקע הגדולה ביותר



 רחובתכנון המדרכה בקטע 
 (התחבורהלתכנון רחובות בערים משרד הנחיות )

הגדרת  בתי הגידול בשלבים  
 מוקדמים של התכנון



 מרחב המחיה של עץ רחוב גדול

 סטנדרט ישראלי   

 ק  "מ 1.0

 סטנדרט רצוי   

 ק  "מ 20-40





 (Soil trench)נטיעה    תעלת 
 (פתוחה או עם ריצוף מרחף)



“suspended pavement” 

 ריצוף מרחף 
כל טכנולוגיה שתומכת במשקל הריצוף  

 .ויוצרת חללים פנויים מתחתיו
 



filling concrete construction 

with fertile soil 

application of „lid‟ with loading crane 

1997: Tree Box 1st Experiment  



Station Square Apeldoorn HP Treebox 

HP Treebox 

15,000 Euro Per Tree 

 





   עירוני יער
 העירונית התשתית של חי מרכיב הינו

  הרואה מערכתית מבט מנקודת מיוערים עירוניים לשטחים זה תחום מתייחס בבסיסו
  .עירונית כלל יער ממערכת אינטגרלי חלק בעיר הצמחייה סוגי במגוון

 (2004 (Miller, 1997; Konijnendijk and Randrup.   

 תשתית לכל דבר ועניין = יער עירוני 



תרומת העצים לעיר מתורגמת בערים רבות ברחבי  
 :העולם למטרה בהירה

 
 
 

 .העצמת היער עירוני וכיסוי הצמרות הכולל



 UTCCמעקב ברמת כיסוי צמרות 



 מרכיבי שלד ירוק עירוני
 



 פרויקטים להעצמת 
 ייעור עירוני ברחבי העולם

 



 עירונית  / ברמה המחוזית 
 תכנית אסטרטגית לייעור עירוני -
 תכנית אב לייעור עירוני -
 

 



נמצא כי , י ארגון הייעור האמריקאי"בבדיקה אחרונה שנעשתה ע
עצים לכל תושב   16,000-ב ישנם למעלה מ"במדינת מיין שבארה

 .  לכל תושב 500-ובמדינת ניו יורק למעלה מ
 . הגדולות בהודו יש כעץ אחד עבור כל תושבבערים 

 

 .עץ לכל תושב 0.5בתל אביב 
 

 ?מה היעד של הרשויות העירוניות בישראל

 ?כמה עצים נחוצים במרחב העירוני
 



 .........לסיכום
 .העצמת היער העירוני לטובת שיפור איכות החיים העירונית: מטרה

 עצים בעיר הם תשתית לכל דבר ועניין: פרדיגמהמשנים 
 

 :שיפור מרחב המחייה של עצי הרחוב בדרגים שונים
 

 .  חשיבה רב תחומית על חתך התשתיות, מסמכי מדיניות: רגולטור
 .עדכון פרטים סטנדרטים, מסמכי מדיניות, הקצאת משאבים: עיריות

 תכנון עצים בר קיימא: מתכננים
 הגדרת מרחב מחייה אופטימלי אפשרי               
 בחירת עצים מתאימים               
 .....שילוב ניהול נגר ובתי גידול לעצים ועוד               

 מעורבות ושותפות בטפוח יער עירוני: ציבור

 
 
 
 



 ..תודה 


