
 

 

 נסיעהסיכום 
של המנהלת הישראלית לכתיבת התכנית הלאומית להצללה השתתפות במשלחת 

 2022מאי  –וקירור של ערים באמצעות עצים 
 15-הפורום  –מאיה קרבטרי, מנהלת מחלקת סביבה, אקלים ותכנון 

 
 

 202229.5.-20222.6.ראשון עד חמישי  :הסיורמשך 
 

 פתיחה:
בסיור מקצועי בעיר ברצלונה, ספרד, מטעם המינהלת הממשלתית הבינמשרדית בחודש מאי השתתפתי 

לקידום התכנית הלאומית להצללת ערים באמצעות עצים, שהוקמה בעקבות החלטת הממשלה בנושא זה 
 שאושרה לפני מספר חודשים. 

 
 

 רקע:
ית ליישומה. החלטת הממשלה גובשה מנהלת העצים הוקמה מכוח החלטת הממשלה בכדי לגבש ולנסח תכנ

נהלת מובלת ע"י המועצה ממגזרי. ה-בסיס עבודת עומק שבוצעה במסגרת שולחן עגול מקצועי בינ-על
בריכוז קרן יד הנדיב ובמימון הלאומית לכלכלה במשרד רה"מ, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, 

במסגרת זו, אני חברה בצוות המוביל של אחד הצוותים המועצה הישראלית לבנייה ירוקה. מקצועי של 
 צוות יישום והטמעה. –במינהלת 

מנהל תחום הגנת  –יוסי בן שחר , במשרד החקלאות פקיד היערות הממשלתי -ר השתתפו: ארז ברקאי בסיו
מנכ"לית המועצה לבנייה ירוקה, אדר' הילה לוטן )המתמחה בנושא טל מילס, במשרד החקלאות, הצומח 

רכזת צוות שלטון  –מרחב הציבורי(, אדר' נוף טלי וקסלר )המתמחה בנושאי תכנון נגר(, עינב מלמד דוניץ ה
 –מקומי במנהלת הלאומית להיערכות למשבר האקלים, ד"ר מיכל צרפתי )יועצת למינהלת(, אדר' יעל דורי 

חה מומ –דר' נוף שחר צור יועצת למנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, א –מארגון אדם טבע ודין, צרויה שבח 
כלכלן בכיר  –מנהל היחידה הסביבתית בשרון, עידו אליה  –בנושא עצים במרחב העירוני, אורן תבור 

מנהלת "יער האקלים" בארגון "יוזמת האנרגיה הטובה, חנוך  –במועצה הלאומית לכלכלה, דניאל כץ 
 קרן יד הנדיב. –אילסר ואנדי בניקה 

 
 רקע על העיר:

 101 קמ"ר 

 1.6 תושבים 

  בהשוואה ל... בישראלנפש לקמ"ר  16,000צפיפות של() 

 1.4  קומות,  5-6טיפולוגיית בנייה: מרכז העיר מאופיין בבנייה מרקמית צפופה, בניינים הם בני
בחלקם השטח  –כיווני אוויר בלבד, בהרבה מהבלוקים יש חצר פנימית  2לרוב הדירות בעלות 

 פתוח.-ציבורי, בחלקם פרטי סגור ובחלקם פרטי חצי

  .העיר השנייה בגודלה בספרד, עיר הבירה של מחוז קטלוניה, מרכז של תעשייה, השכלה, תרבות
 ברצלונה היא עיר התעשייה השנייה בגודלה בספרד ומחזיקה את הנמל הגדול בספרד.

  הם עצי רחוב. 153,000טבע בשטח העיר(, מתוכם ליון עצים )כולל פארקים ושמורות ימ 1.3בעיר 

 :(לפי המיקום הטופוגרפי – 540-630, חיפה 528ת"א לעומת מ"מ שנתי ) 571 משקעים 

 :(לפי המיקום הטופוגרפי 24-28.5, חיפה 27.9ת"א לעומת מעלות ) 26 טמפ' ממוצעת בקיץ 
  



 

 

 :הסיורעיקרי 
תיכונית, בעלת מאפיינים ואתגרים אקלימיים -עיר ים -מטרת הסיור הייתה ללמוד את המודל של ברצלונה 

דומים באופן יחסי, שמובילה את נושא העצים באופן אסטרטגי. בנוסף לעיר ברצלונה עצמה, ביקרנו בשתי 
בשני פארקים מטרופוליניים בתוך הקו הכחול , )מויט וסנט קוגט( עיירות קטנות במטרופולין של ברצלונה

, (Garraf) וכן במטמנת הפסולת העיקרית של המטרופוליןק קולסרולה(, של העיר )הר היהודים ופאר
)ניתן לעיין בפרטי  שההטמנה בה הופסקה והיא עוברת כיום שיקום באמצעות פתרונות מבוססי טבע

 Parc de le –יכרות ומרחבים ציבוריים מתחדשים ובפארק עירוני חדש כמו כן, סיירנו בכ .(כאןהפרויקט 
Glories.כמו כן, ביקרנו בשני פרויקטים של "סופרבלוק" )יוסבר בהמשך( וסיירנו בצירים הירוקים בעיר . 

)מומחה  ובהשתתפות אדר' ברק פלמן)איגוד אדריכלי הנוף( אדר' נוף רויטל שושני ידי -הונחה עלסיור ה
הסיור בהר היהודים הובל ע"י דויד קובוס )מדריך טיולים יליד העיר ודובר  .אקלימי ובנייה ירוקה(בתכנון 

, את Ana Coello –הונחה ע"י אדריכלית הנוף שתכננה את הפארק  Parc de le Glories -עברית(. הסיור ב
הונחו ע"י נציגי העיריות העוסקים בנושאי ייעור עירוני, סביבה ותשתיות  הסיורים בעיירות מויט וסן קוגט

והאדריכלית  Antoni Ferrero Compteירוקות. הסיור בפארק קולסרולה הונחה ע"י מנהל הפארק 
Eugenia Vidal Casanova .בנוסף, , שאחראית על נושאי היער העירוני ברשות המטרופולינית של ברצלונה

ים בנושאי ( וראשי הצוותים המקצועיים העוסקAMBהרשות המטרופולינית של ברצלונה ) גינצינפגשנו עם 
שפגשה אותנו גם בקולסרולה. כמו כן, התארחנו בעיריית  Vidalעצים וטבע במטרופולין, בהם גם הגב' 

ירוני וכן על נושאי תחבורה הממונה על מדיניות היער הע – Jaume Barnadaעם מר ברצלונה לפגישה 
  והמרחב הציבורי.

 
 

 :תובנות מרכזיות
 

 :תכנון עירוני ממוקד אדם .1

  ,שגשוג של הרווחה והבמסגרת החזון של העירייה לחזק את הקהילתיות, בריאות הציבור
שייכות לעיר ולשכונה, העצים והטבע העירוני מוגדרים כתשתית עירונית ההתושבים ותחושת 

כחלק מהמטרה לעודד הליכה ברחוב וליצור רחובות ומרחבים ציבוריים שמקדמים שהייה 
 ומפגש בין אנשים. 

 במסגרת זו, העירייה החליטה על היפוך הפירמידה התחבורתית והצבת הולך הרגל במרכז ,
מהרחובות בעיר לרחובות  70%-והסבת כ 21%-הממונעת בעיר ב במטרה להפחית את התנועה

על תכנית "הסופרבלוק" )סופרייה  2016-החליטה העירייה ב. במסגרת זו, ללא רכב פרטי
בלוקים עירוניים, כ"סופרבלוק",  9הוגדרו אזורים מסוימים, הכוללים בקטלאנית(, במסגרת זו 

ים את הולכי הרגל ורוכבי האופניים. כלי הרכב בהם רוב הרחובות נסגרים בפני מכוניות ומשמש
מופנים לצירים סביב הסופר בלוקס שהוגדרו כצירים מרכזיים. סגירת הרחובות נעשית 
באמצעים טקטיים )זמניים, זולים ופשוטים(, כדי לאפשר גם לשנות את הסדרי התנועה היכן 

לרוב רחובות, דרו גם במסגרת זאת הוגשיש צורך, או בזמנים שונים בשנה/בשבוע/ביממה. 
רכבי הרחוב, מוניות, רכבי אספקה ו רק לדייריעם רכב מותרת שהגישה אליהם  ,יותר הקטנים

 שהגישה אליהם מצריכה כרטיס שפותח מחסום. רחובותגם חירום. יש 

  מרחבי , לאזורים צפופים וסואניםכדי להפוך את הכבישים הללו הממוקמים במרכזם של
אירועים מקיימת מתקני משחק לילדים, וב וריהוט רחוושהייה העירייה פרשה הליכה 

בין המתקנים והאמצעים שהוצבו  .תרבותיים וקהילתיים בשיתוף סוחרים וקבוצות שכונתיות
אדניות גדולות עם עצים צעירים שממתינים להגיע  –ברחוב נמצאים גם "פעוטונים לעצים" 

, עם העלייה בדרישה בזמן הקורונהתפס תאוצה הפרויקט ל"בגרות" ולהישתל ברחובות העיר. 
ליד הבית. הפרויקט הביא לעלייה בשהייה ברחוב מרחבים ציבוריים נעימים ובטוחים ל

 ם להעלאת התשואה של עסקים קטנים במקום. תרובהליכה ברגל, ואף 

https://www.batlleiroig.com/en/projectes/diposit-del-garraf/
https://www.batlleiroig.com/en/projectes/diposit-del-garraf/


 

 

 העירייה עוברת מהשלב הטקטי לאסטרטגי, ואישרה תכנית אב עירונית שהגדירה צירים כיום ,
 ירוקים שעוברים בכל העיר ומתחברים גם לרשת ירוקה מטרופולינית. 

  במסגרת זו, הוגדרו בין היתר עקרונות לתכנון חתך הרחוב, באופן שמקצה את עיקר זכות הדרך
דולים ואיכותיים עבור עצים הרחוב, בדגש על תת להולכי רגל, אבל גם מבטיח בתי גידול ג

 התשתיות האחרות. ובאופן שמשתלב ומצמצם תחרות על תת הקרקע מול הקרקע, 
 

 הגדרת העצים והטבע העירוני כחלק מסדר היום והעירוני והמטרופוליני .2

  בברצלונה פועלת רשות מטרופולינית שעוסקת במגוון נושאים, בהם היבטים תכנוניים
שמגדירה  –לירוק העיר טרופולין. במסגרת זו,  הוכנה תכנית מטרופולינית ברמת המ

צירים טבע עירוני, שמורות טבע מטרופוליניות, אזורי  –אזורים לפי רגישות ושימוש 
 עירונית וכפרית בתתומי המטרופולין.ייצור מזון וחקלאות ירוקים ואפילו אזורים ל

  ,פארק  –הוגדר חלק מהשטח המערבי של המטרופולין כגן לאומי מוגן בין היתר"
מגורים בעצימות נמוכה עד בינונית, שמורת  -קולסרולה", ובתוכו הוגדרו מכלולים שונים 

טבע סגורה )ללא כניסת אנשים(, שמורת טבע פתוחה וכו'. אזורי הטבע הפתוחים לציבור 
 העיר ברצלונה והיישובים במטרופולין. ידי תחבורה ציבורית מתוך-משורתים היטב על

 .2021האכרזה על הפארק נמשכה שנים רבות ואושרה באופן סופי באפריל 

  נושא זה מתוכנן הן ברמה העירונית והן ברמה המטרופולינית. כל פיתוח עירוני חדש  –נגר
למשל פרויקט להקמת פארק במרכז העיר במפגש של שני צריכים  –משלב גם פתרונות נגר 

ירוקים חדשים )היכן שהיה לפני כן צומת רחובות( שילב מרכיבים משמעותיים של השהייה 
ואיגום נגר, המשתלבים במסגרת אדריכלות הנוף של הפארק ואף השפיעו על התכנון 

באחד מהסופרבלוקס הוחלט להמיר איזור  –הטופוגרפי של חלקיו השונים. דוגמא נוספת 
רשה עירונית פתוחה במפלסים המאפשרים לנקז נגר סלול לאזור פתוח וליצור מעין חו

 מהרחובות בהם בתי המגורים הצפופים.

  :מדיניות עירונית 
עיריית ברצלונה פיתחה ואישרה מספר כלי מדיניות בתחום יירוק העיר, טבע עירוני, 

ליירוק העיר ראשונה תכנית  עיריית ברצלונהאישרה  1995-בתשתיות טבעיות ועצים. 
תכנית אישרה העירייה  2017-. ב(Green Area Plan for Barcelona) ניעירווייעור 

s Trees 2017’Master Plan for Barcelona Trees For Life ) אסטרטגית לייעור עירוני

תכנית אישרה העירייה  2020-. בותכנית בת להרחבת התשתיות הירוקות בעיר (– 2037
 .לתשתיות ירוקות ומגוון ביולוגי

 עיקריים: ועקרונות מספר מרכיבים  תכניות אלה כוללות
o מכלולים פתוחים  –עירונית של תשתיות ירוקות -הגדרה של היררכיה תכנונית

וריאות ירוקות, מכלולים משולבים, מכלולים צפופים )ובהם היררכיה פנימית(, 
התושב למכלולים השונים )למשל באמצעות קביעת  באופן שמוודא נגישות של

גינה  –מתחת לבית  –מרחק מקסימלי למכלולים ירוקים בסדרי הגודל השונים 
 פארק עירוני או מרחב ציבורי ירוק יותר משמעותי וכו'(.  –עירונית, במרחק הליכה 

o באמצעות  –בשטחים הכפריים והפתוחים  – עיבוי משמעותי של מספר העצים
הרחבת חופת הצל  –הגדרה והגנה על ריאות ירוקות, ובמרכז העירוני הצפוף 

מעצים באמצעות שינוי חתך הרחוב, שיפור בתי גידול ועיבוי הנטיעות, כל זאת 
החידוש המשמעותי הוא בהגדרת חופת העצים כתשתית  לצד אמצעים טקטיים.

 יעד הצל הרצוי. עירונית ובניית תכניות העבודה העירוניות על בסיס
o  מגוון שירותי המערכת של עצים )לאדם ולסביבה(, ובכלל זה הגדלת הגדלת

הרחבה משמעותית של מגוון מיני העצים וצמצום "חלקו" של כל מין   -המינים 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla-director-arbrat-barcelona-ENG.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla-director-arbrat-barcelona-ENG.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla-director-arbrat-barcelona-ENG.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Barcelona%20green%20infrastructure%20and%20biodiversity%20plan%202020.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Barcelona%20green%20infrastructure%20and%20biodiversity%20plan%202020.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Barcelona%20green%20infrastructure%20and%20biodiversity%20plan%202020.pdf


 

 

הנוף העירוני והפיכת החלטה בכלל העצים. המשמעות היא שינוי משמעותי באופי 
אחוז  30%-שכיום מהווים למעלה מ ותיקה של העירייה להעדיף את עצי הדלב,

מהעצים בעיר. זאת לטובת שיפור המגוון הביולוגי וצמצום הסכנה להתפרצות 
 מחלות המאפיינות מינים ספציפיים.

o  הגדרת העצים בעיר כחלק מבניית החוסן העירוני ושילובם כמרכיב מרכזי בחיזוק
וך תכניות היערכותה של העיר למשבר האקלים. שילוב היבטים אקלימיים לת

 בנושא העצים. 
o  התכנית כוללת מרכיבים רבים, לרבות מערכות חכמות לניטור, תחזוקה וניהול

אנשים,  3העצים, הגדרת נוהל תחזוקה מחמיר )לרבות עבודה בצוותים של 
 שנות הכשרה!(, ועוד.  3לפחות  –דרישות הכשרה מחמירות לגוזמים 

o  הכותרת "רחובות קרירים" )בנוסף, פותחה אפליקציה להולכי רגל תחתCool 
streets.שמאפשרת להם לבחור בנתיב ההליכה המוצל ביותר אל יעדם ) 

o מיליון ארו מוקצים  1.3מליון ארו לשנה, מתוכם לפחות  9.6-התכנית תוקצבה ב
 לנושאים של טיוב קרקעות וניהול נגר.

 ות במטרופולין הוחלט להגדיר את נושא העצים כנושא אסטרטגי. גם בעיירות הקטנ
יישום תכניות ההצללה איטי יותר, אולם מובילי , שתקציביה מוגבלים, עיירה מויטב

 350המהלך מעידים כי עצם ההגדרה של הנושא כאסטרטגי מייצר ומאפשר הצלחות. מתוך 
 בנושא העצים.ישירה או עקיפה עובדים עוסקים בצורה  30עובדי העירייה, 
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אחת מששת העקרונות המובילים של תכנית היער העירוני היא לחבר את הציבור לעצים, ובכלל 
לשיתוף ויידוע מלאים של הציבור בתהליכים. החזון העירוני אינו לשפר את העיר או זאת לפעול 

ם של התלות ברכב הפרטי והמעבר מתשתיות ליירק אותה אלא "להבריא" את העיר מהתחלואי
נושאי , האחראי על Jaume Barnadaטבעיות לתשתיות "אפורות", כפי שעלה בפגישה שקיימנו עם 

התחבורה והמרחב הציבורי בעירייה. העירייה שואפת לשלב מחדש את הטבע בעיר היער העירוני, 
שיתוף ציבור לגבי כל אחת באופן שייטיב עם התושבים. במסגרת זו הם מקיימים תהליכי 

מהתכניות שתוארו לעיל, בהיקף שתואם במידה רבה את היקף התכנית. למשל בפרויקט 
הסופרבלוקס התקיימה התייעצות עם הציבור גם טרם ביצוע הפרויקט וגם אחריו, ובהתאם 

למשל הוספה או שינוי של ריהוט הרחוב. שיתוף הציבור נעשה הן  –למסקנות בוצעו שיפורים 
מפגשים והן בצורה מקוונת. ניתן לגלוש באתר העירייה ולהגיב על שיתופי ציבור בטווחי הזמן ב

 בהם הם פתוחים להשתתפות.
 

 מסקנות יישומיות:

  ברמה המקומית,  –לכל אורך השדרה התכנונית  –צורך בהגדרת העצים כתשתית עירונית לכל דבר
 המחוזית, והארצית, ובמיוחד במוסדות עוקפי תכנון מקומי )דוגמא הות"ל והותמ"ל(.

  יש לייצר הנחיות תכנוניות ייעודיות בהתייחס לפיתוח חדש והתחדשות עירונית. בפיתוח חדש יש לדרוש
גידול. הקמת תשתית העצים טרם תחילת ביצוע הבינוי והפיתוח ולקבוע סטנרדט מתקדם של בתי 

בהתחדשות עירונית יש לשים דגש על עצים במגרש המצלים על הרחוב, לבצע תיאום תשתיות המתחשב 
 מומלץ לשלב את נושא העצים בתכנון הנגר העירוני. בעץ ולטייב ככל הניתן את בתי הגידול. 

 יש צורך להגדיר את נושא העצים כנושא אסטרטגי בפעילות הרשות המקומית, להכין תכנית יער 
עירונית )ככל הניתן(, לקבוע מנגנונים לצמצום הכריתות )למשל חיזוק מנגנוני הבקרה הפנימיים(, לבחון 

 את תפקוד המשתלה העירונית )או המשתלות מהן נרכשים העצים(. 

 שיונות כריתה שניתנו בתחומי ימומלץ לפעול למיצוי מלא של הכספים במשרד החקלאות שהתקבלו מר
 בתי גידול וחיזוק משאב העצים בעיר. העיר ולהקצותם לשיפור
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  מומלץ לגבש תכנית לרתימת הציבור לטובת העצים, כמכפיל כוח לעירייה, לרבות היעזרות בתושבים
ל"פיקוח" ודיווח על כריתות לא מורשות, איתור מוקדים בהם חסרים עצים, וכו'. ניתן לרתום את 

למשל פרויקט "אמץ עץ של עיריית  –שראל הציבור לטובת "גידול" עצים )קיימים כבר פרויקטים בי
רמת גן, או פרויקט הנטיעה בחצרות פרטיות של עיריית תל אביב, או פרויקט נטיעת פרחי בר בגומות 
של עצים בעיריית ראשון לציון(. ניתן לייצר פרויקטים להעסקת אוכלוסיות שונות ותושבים מקומיים 

בעונה הצחיחה. כאשר נפגשנו ברחוב עם צוות  בהשקייה ידנית של עצים ללא מערכת השקייה או
ומה הם משיבים   תחזוקה ושאלנו אותם על החיכוך עם תושבים שמתלוננים על "מפגעי" העצים,

 לתושבים, הם ענו שהם מסבירים להם על חשיבות העצים לעיר ותרומתם למגוון הביולוגי. 

  נות העץ והעברת המידע למשפחות, לימוד על יתרו –מומלץ לשלב את נושא העצים במערכת החינוך
 אימוץ עצים בקרבת מוסד הלימוד, ועוד.

 
 סיכום:

 ותיים )מספר עצים והיקף צל ישראל נמצאת מרחק שנות אור מברצלונה, הן מבחינת המדדים הכמ
 והן מבחינת התפיסה האסטרטגית של העץ כמשאב עירוני וכתשתית עירונית מרכזית.  עצים(

  בנויה ברצלונה מלמדת שניתן לעשות שינוי כיוון וליירק את העיר מחדש, גם בעיר המהלך שעשתה
 , ועם מיעוט יחסי של ימי גשם בשנה. צפופה מאודמאוד, 

  ,שמקשים על קידום הערים בישראל, להבין קיימים מספר הבדלים משמעותיים בין ברצלונה לצד זאת
הערים בישראל לא מוסמכות לנהל  –ציבים בראש וראשונה מבחינת סמכויות ותקמהלך דומה בהן. 

ורובן גם אינן מוסמכות לאשר כריתות ולגבות היטלי כריתה באופן עצמאי לגמרי את משאב העצים 
בעצמן. הרבה מהפיתוח והתכנון בישראל לא מבוצע או לא מאושר ברמה המקומית. עוד מבחינה 

ראל, אך מצד שני גם במרקם הבנוי מצד אחד ברצלונה הרבה יותר צפופה מהערים ביש  -תכנונית 
חתך הרחוב רחב יותר ברוב המקרים )לא בכל מקום  –והצפוף, תשתית הרחובות מתאימה יותר לעצים 

אמנם האקלים יחסית דומה, במיוחד  –בעיר(. כמו כן, יש בכל זאת הבדלים מסוימים בתנאי האקלים 
שונה  קף המשקעים ומשטר הגשמיםמבחינת תנאי החום והלחות בעונה החמה, אולם בברצלונה הי

העונה הגשומה ארוכה יותר והיקף המשקעים גדול  –במידה מסוימת מזה של מישור החוף בישראל 
יותר. כמו כן, במקרה של ברצלונה, המדיניות של העירייה זוכה לגיבוי משמעותי מהרמה המטרופולינית 

 מובילים כיום את עיקר הפגיעה בעצים.והמדינתית )קטלוניה(, בעוד בישראל גופי הפיתוח הארציים 

  חסם מרכזי הוא פער העלות המשמעותי בין בתי הגידול המצומצמים והבלתי מספקים המשמשים
לנטיעת עצים בישראל כיום, לבין בתי הגידול הנדרשים, במיוחד במרקם הבנוי והצפוף, בו יש צורך 

 בפתרונות יצירתיים.

 דומה על השונה, ושההבדל העיקרי הוא במודעות ובמחויבות עם זאת, בסיכומו של דבר, ניכר שרב ה
 הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית.  –של מקבלי ההחלטות והציבור 

 
 המשך התהליך:

)בשלב זה לא ברור אם תוגש  תובא לאישור הממשלהוהיא כתיבתה של תכנית הפעולה,  נמשכתבימים אלה 
קול עוד השנה )ככה"נ במהלך אוגוסט( . כמו כן, צפוי להתפרסם לממשלה הנוכחית או לממשלה הבאה(

רשויות מקומיות. בשלב הבא מתוכנן  20בו יוכלו לזכות קורא לתמיכה בכתיבת תכניות ייעור מקומיות, 
 משרד החקלאות. תקציב ממשלתי ייעודי, באמצעות תמיכות של להקצות לנושא 

את התהליך, לרבות העמקת התכנית לפי הפרקים בנוסף, בימים אלה מוקם "מרכז עצים" שימשיך 
, 15-והתחומים השונים. בין היתר מתוכנן להכין תבנית לכתיבת תכניות יער עירוני, בהתייעצות עם פורום ה

 בתי גידול בעיר.בנושא מתקדמים  יםומתוכנן לקדם מחקר
 ימשיך ללוות עבודה זו וייקח חלק במרכז העצים המתגבש. 15-פורום ה

 
  



 

 

 :נספחים
 תכנית הסיור

 אדר' הילה לוטן –מצגת תובנות עיקריות מהסיור 
 
 

 תמונות והדמיות:
 

 מקור: מצגת סיכום המשלחת, אדר' הילה לוטןהמכלולים השונים בפארק קולסרולה; 



 

 

באיזור זה )אישמפלה( רוב הירוק מקורו בתכסית עצים  – NDVI)מיפוי בשיטת  האזורים הירוקים בעיר
 המועצה לבנייה ירוקה(על מדיניות העצים של עיריית ברצלונה, מסמך רקע עיריית ברצלונה, מתוך  –)מקור 

 
 
 

 אפליקציה להולכי רגל המאתרת את נתיב ההליכה המוצל ביותר:

 
 
 

  



 

 

 רחובות לאנשים:

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
  



 

 

  

 

 



 

 

 
  



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
  



 

 

 עצים כתשתית קהילתית:

 
 

 
לשירותי המערכת קריטריונים, בהתייחס  20-מדורג לפי כמנוטר באופן קבוע וכל אתר טבע וכיכר בעיר 

 .במדדים נוספיםוהן  (לתפקוד הקהילתי שלו שלו, הןאקלימי -הסביבתיהן לתפקוד שהוא מספק )

 
 

 
  



 

 

 
 :עירוניתכתשתית עצים 

 
 

 



 

 

 

 
 

 באמצעות תוספת עציםשעשועים עיבוי הצללה בגן 

 



 

 

 בתי גידול:

  
 

 השורשים ככל הנראה התחברו למערכת הניקוז: –בית הגידול לא מספק 

 



 

 

 
(: 15%-ממגוון עצי הרחוב )היעד העירוני הוא להפחיתו ל 30%-עץ הדלב, ששולט על כ

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 מטרופוליניים משמשים גם כנקודות מפלט וקירור בעומסי חום:-הפארקים העירוניים

 
 

  



 

 

 אמצעי ניהול והשהיית נגר בתכנון כיכר עירונית שהומרה לפארק שכונתי, המחבר בין צירים ירוקים:שילוב 

 
 

 
  



 

 

 מסייע בצמצום הצפות:חלק מהמדרכה מרוצף באופן שמאפשר חלחול הנגר וכך  בעיירה סן קוגט

 
  



 

 

 בברצלונה:צפוף ירוני עברחוב בגומות העצים החלחול הגדלת ל םאמצעי

 
 

 כאדנית לצמחי תבלין ופרחים:משמשת גם גומת העץ במקרים מסוימים 

 
 



 

 

 :משמש במקרה הצורך אגן להשהיית נגרמונמך ומגרש המשחקים 

 
 

 
 

 

 



 

 

מהכביש  נגרלו לקלוט וחשוף ללא אספלט כדי לאפשר עה של החשמלית/רק"ל נשאר פתוח מסלול הנסי
 :מוצבת בזוויתבצד שמאל של התמונה ושביל ההליכה )אבן השפה 

 

 
 

 



 

 

בתוך הפארק השכונתי/רובעי, יש אזורים שמוגדרים כ"טבעיים", ולא ניתן להיכנס לתוכם, וזאת כדי 
 לאפשר התפתחות והתבססות הצמחייה והמגוון הביולוגי:

 
 

 



 

 

 :שוףח עוזרים להצל על מרחב ציבוריבזמן שהעצים "מתבגרים" לקראת שתילה, הם  –"פעוטוני עצים" 

 
 

להשלמת צל עצים צעירים מסייעים שהומר מנתיב מעבר לכלי רכב לרחוב המיועד לאנשים, זה, ברחוב 
 מספיק הצללה:א מספקים עדיין להנטועים ברחוב בו העצים 

  



 

 

 שילוב של עצים והצללה חיצונית לצורך קירור ואקלום מבנה ציבור:

 
 

 על הקירות מסייע להצל על המבנה ולקרר אותו: שילוב של צמחייה ופאנלים סולאריים המותקנים

 



 

 

צוות ואחד ה מנהלתבתמונה:  –המועסקים בהעסקה ישירה ע"י העירייה עובדים  3צוות גיזום עירוני כולל 
ם הגנה מלאה מהשמש והענפים. נדרשת הכשרה של גוזם במדים וכובע המספקים להמחברי הצוות 

 שנים. 3מקצועי, בת 
 

 


